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جوالن كرونا در اردوي واليبال

یازدهم فروردین ۱۸ بازیکــن با رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشــتی به اولین اردوی تیم ملی 
والیبال آمده و کار خود را براي حضوري موفق در لیگ 
ملت هاي والیبال و در ادامه المپیك توکیو آغاز کردند. 
این اردو در حالی آغاز شد که ارائه تست منفی کرونا 
برای ورود ملی پوشان ضروری بود. در همین راستا 
پوریا یلی و علی  اصغر مجرد به دلیل تست مثبت، 
وارد اردو نشــدند تا دوران قرنطینه خود را سپری 
کنند. طبق اخبار منتشر شده مشخص شد که نتایج 
تست PCR دوم بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم 
ملی، آماده شده که متاســفانه جواب آزمایش سه 
بازیکن دیگر نیز مثبت است و تمامی سه نفر قرنطینه 
شده اند. پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت پور و آرمان 
صالحی سه ملی پوش دیگر هستند که نتایج تست 
کرونای آنان مثبت شده و اکنون در قرنطینه به سر 
می برند.  سیامك افروزی پزشك و فیزیوتراپیست 
تیم ملی والیبال درباره وضعیت ملي پوشان گفت:»به 
دلیل اینکه محمدرضا حضرت پور دارای عالئم کرونا 
بود، دو هفته به قرنطینه مــی رود. پوریا فیاضی و 
آرمان صالحی هم که عالئم نداشتند، به مدت ۱۰ 
روز قرنطینه می شــوند. البته این بازیکنان پس از 
 PCR پایان دوران قرنطینه خود، مجددا تســت
می دهند و در صورتی که نتیجه آن منفی باشــد، 
وارد اردو خواهند شد. بر اساس پروتکل های تعیین 
شده، بازیکنان تا روز ۱۴ فروردین تمرین نخواهند 
داشت و به دلیل تعطیلی روز گذشته هر بازیکنی 
که اردو را ترک کند، شــنبه قبل از شروع تمرینات 
باید دوباره تست کرونا بدهد.« وی تاکید کرد:»هیچ 
فرد دیگری داخل اردو درگیر ویروس کرونا نشده 
است و پنج بازیکنی که اعالم شد، در تعطیالت نوروز 
مبتال شده اند. همه نفرات حاضر نیز با رعایت دقیق 

پروتکل ها در جمع ملی پوشان هستند.« 
    

اردوي بوكس براي تركيب آسيا
با اعالم علیرضا اســتکی، ســرمربی تیم ملی 
بوکس، از امروز ۱۴ فروردین، ۱۴ بوکســور برای 
حضور در تمرینات دعوت شــدند تــا از بین این 
نفرات، بوکســورهای اعزامی به قهرمانی آســیا 
۲۰۲۱ معرفی شــوند. طبق اعالم ســرمربی تیم 
ملی در پایان این اردوی ۱۸ روزه، در 6 وزن مسابقه 
انتخابی برگزار می شود )دو بوکسور المپیکی بدون 
انتخابی در ترکیب اصلی قرار دارند( و پس از بررسی 
شرایط فنی بوکسورها، در مورد ترکیب اعزامی به 
رقابت های قهرمانی آسیا تصمیم گیری می شود. در 
۵۲ کیلوگرم امید احمدی صفا و مهدی خسروی، در 
۵۷ کیلوگرم دانیال شه بخش در 6۳ کیلوگرم اشکان 
رضایی و باقر فرجی، در 6۹ کیلوگرم سجاد کاظم زاده 
و مســلم مقصودی، در ۷۵ کیلوگرم، سیدشاهین 
موسوی، در ۸۱ کیلوگرم میثم قشالقی و سیاوش 
امیدی، در ۹۱ کیلوگرم احسان روزبهانی و طوفان 
شریفی و در ۹۱+ کیلوگرم، ایمان رمضان پور و پوریا 
امیری به این اردو دعوت شده اند. رقابت های بوکس 
قهرمانی آسیا از یکم خرداد به میزبانی کشور هند 

برگزار خواهد شد.
    

نياز هندبال بانوان به 
پشتوانه سازي

رئیس فدراســیون هندبال درباره تشــکیل 
تیم ملی هندبــال زنان و اعزام آنها به مســابقات 
قهرمانی آسیا گفت: »به تقویم فدراسیون آسیایی 
بستگی دارد، باید ببینیم شرایط چگونه است و آیا 
مسابقات قهرمانی آسیا در ۲۰۲۱ انجام می شود 
یا خیر. ممکن است با توجه به شرایط تصمیمات 
جدیدی بگیریم. اگر مســابقات قهرمانی آســیا 
جوانان تشکیل نشود ملی پوشان جوان را در کنار 
بزرگساالن  به قهرمانی آســیا بزرگساالن اعزام 
خواهیم کرد. اگر قرار باشد مسابقات جوانان برگزار 
شود باید تصمیم دیگری بگیریم که به نفع آینده 
هندبال زنان باشــد. نمی خواهیم احساسی عمل 
کنیم باید واقعیت را بپذیریــم.« علیرضا پاکدل، 
با اشاره به فاصله زیاد هندبال ایران با آسیا گفت:  
»فاصله زنان ایران با ســطح اول آسیا خیلی زیاد 
شده است. زمانی فقط کره، ژاپن و چین حریفان ما 
بودند. اکنون قزاقستان، ازبکستان و استرالیا گوی 
سبقت را از ما ربوده اند. ما فاصله زیادی تا سطح اول 
آسیا داریم و برای رسیدن به این سطح کار زیادی 
خواهیم داشت. باید تالش زیادی برای کم کردن 
این فاصله کنیم. این موضوع هم مستلزم این است 

که پشتوانه سازی داشته باشیم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرسپولیسی ها سال ۹۹ را با شکست 
دادن نفت مسجدسلیمان در استادیوم 
آزادی به پایان بردند. مســابقه ای که از 
چند جهت برای این باشــگاه اهمیت 
زیادی داشت. گل زنی مهدی ترابی در 
بازگشــت به این تیم و البته درخشش 
شــهریار مغانلو، ماجراهــای مهم آن 
مسابقه برای قرمزها بودند. پرسپولیس 
در ۱۰ بازی اخیرش در لیگ برتر هشت 

بار برنده شده و فقط یك بار طعم شکست 
را چشیده است. تیم یحیی در این هفته ها 
نتایج درخشانی به دست آورده اما صدر 
جدول را به خاطر تفاضل گل به رقیب 
سرسختی به نام سپاهان واگذار کرده 
است. آنها امروز برای پس گرفتن صدر از 
طالیی ها، یك دوئل جذاب با شهرخودرو 
برگزار می کنند. مسابقه رفت با حریف 
مشهدی برای پرسپولیسی ها خاطره 
جذابی رقم زد. آنها در استادیوم آزادی 
سه بار توپ را از خط دروازه تیم رحمتی 

عبــور دادند و با گل های ســیدجالل، 
نوراللهی و سرلك، به راحتی به حریف 
غلبه کردند. شناخت خوب یحیی از تیم 
ســابقش، نقش مهمی در این پیروزی 
دلچسب داشت. او در قامت یك مربی، 
به مراتب پرتجربه تــر از رحمتی به نظر 
می رسد و این مســاله نیز می تواند در 
مسابقه امروز به یحیی کمك کند. جالب 
اینکه در ســه تقابل اخیر شهرخودرو و 
پرسپولیس، یحیی همیشه برنده بوده 
است. او در سه تجربه اخیر دو بار به عنوان 

مربی قرمزهای تهران و یك بار به عنوان 
سرمربی قرمزهای مشهد، در این مسابقه 
به برتری رسیده است. سیامك نعمتی 
مهم ترین غایب سرخپوشان برای این 
مسابقه به شــمار می رود. او در جدال با 
نفت مسجدسلیمان از زمین اخراج شد 
و به همین خاطر نمی تواند تیمش را در 
جدال امروز در مشــهد همراهی کند. 
پرسپولیســی ها در ســال جدید، یك 
دیدار تدارکاتی با سایپا برگزار کرده اند 
و آن مســابقه را با پیروزی پشــت سر 

گذاشته اند. آنها با ۳۷ امتیاز در رده دوم 
جدول دیده می شوند و امروز به مصاف 
تیمی می روند که در ۱۸ بازی گذشته 
۲۳ امتیاز به دست آورده و در رده یازدهم 
جدول رده بندی لیگ برتر حضور دارد. 
شهرخودرو اصال فصل خوبی را پشت سر 
نگذاشته اما برای تغییر دادن اوضاع در 

این باشگاه، هنوز دیر نشده است.
برخالف پرسپولیس، استقاللی ها 
ســال ۱۴۰۰ را روبه روی رقیبی شروع 
می کنند که در نیم فصــل اول موفق به 
شکست دادنش نشده اند. وقتی پیکان 
و استقالل در نیم فصل اول با هم روبه رو 
شدند، محمود فکری سرمربیگری آبی ها 
را برعهده داشت. این یکی از آن نبردهایی 
بود که بازار انتقــاد از فکری را کمی داغ 
کرد. چراکه اصرار این مربی برای سانتر 
کردن تیم روی سر مهدی قایدی، کامال 
انتقاد برانگیز به نظر می رسید. بزرگ ترین 
نگرانی استقاللی ها برای روبه رو شدن با 
پیکان به مساله کرونا برمی گردد. خبر 
خوب برای هواداران ایــن تیم، بهبود 
رشید مظاهری و مهدی قایدی است. این 
دو مهره می توانند تیم شان را برابر پیکان 
همراهی کنند و بابــك مرادی احتماال 
تنها بازیکنی خواهد بود که به خاطر ابتال 
به ویروس، شانس رویارویی با پیکان را 
از دست می دهد. حتی خود فرهاد هم 
این اواخر با کرونا دست و پنجه نرم کرده و 
البته موفق به شکست دادن این ویروس 
شده و حاال امیدوار است که با توپ پر به 
لیگ برتر برگردد و امتیازها را برای تیم 

محبوبش جمع کند. 
فرهاد و اســتقالل چهــار امتیاز با 
صدر جدول فاصله دارنــد و با توجه به 
اینکه دو بازی مستقیم با پرسپولیس و 
سپاهان خواهند داشت، می توان نتیجه 
گرفت کــه سرنوشــت قهرمانی هنوز 
در دست خودشان اســت. آنها امروز با 

یك تیــم تدافعی و سرســخت روبه رو 
می شوند. تیمی که در دفاع، مستحکم 
نشــان می دهد و در فاز هجومی نیز به 
پرتاب های بلند نادر محمدی چشــم 
دوخته تا بتواند دروازه رقیب پرستاره اش 
را تهدید کنــد و روی دروازه رشــید، 

موقعیت بسازد.
تنور لیگ بیستم برای سرخابی ها، 
امروز دوبــاره داغ خواهد شــد. غیبت 
تماشاگران اما همچنان به ماهیت لیگ 
برتر ضربه می زند. ایــن دو بازی باید در 
دو استادیوم کامال پر از تماشاگر برگزار 
می شدند اما شاید ســتاره های فوتبال 
ایران هم دیگر به برگزاری مســابقه در 
ورزشــگاه های خالی خو گرفته اند. تا 
پایان این فصل زمان زیادی باقی نمانده 
و هر امتیاز برای هر دو باشگاه فوق العاده 
کلیدی خواهد بود. به نظر می رسد مثلث 
قهرمانی این فصل با حضور سرخابی ها و 
البته سپاهان شکل می گیرد و این رقابت 
جذاب تا آخرین لحظه از آخرین مسابقه 
فصل ادامه پیدا می کند. لیگ برتر بیستم 
یك فصــل غیرقابــل پیش بینی برای 

فوتبال ایران به شمار می رود.

بازگشت سرخابی ها به لیگ برتر

ان شاءاهلل از شنبه!

اتفاق روز

چهره به چهره

اینکه اولین روز پس از تعطیالت 13 روزه سال جدید »شنبه« است و اینکه در همان شنبه نیز دیدارهای لیگ برتر 
دوباره کلید می خورند را می توان به فال نیک گرفت. البته در کشوری مثل ایران اساسا نباید فریب چنین چیزهایی را 

خورد اما به هر حال سال جدید فوتبال امروز رسما برای هواداران استقالل و پرسپولیس آغاز می شود. صدر جدول لیگ 
برتر فعال به سپاهان سپرده شده اما هر دو باشگاه سرخابی، جزو مدعیان جدی قهرمانی هستند و آرزوهای بزرگی برای 

سال جدید دارند. فرهاد و یحیی به خوبی می دانند که شروع سال با پیروزی، چقدر می تواند برای شان مفید باشد.

وقتی خبر مذاکره رســمی باشــگاه بارسا 
با دورتموند بر ســر انتقال ارلینــگ هالند از 
ســوی یکی از معتبرترین چهره هــای نقل و 
انتقاالتی دنیای فوتبال اعالم شــد، خیلی ها 
تصــور می کردند این خبــر، دروغ اول آوریل 
است. چراکه چنین خبری، کامال غیرمنتظره 
به نظر می رســید و اتفاقا در اولیــن روز از ماه 
آوریل نیز اعالم شــده بود. با این وجود انتشار 
تصاویری از مینو رایــوال در کنار پدر هالند در 
فرودگاه بارسلونا، همه هواداران فوتبال را تحت 
تاثیر قرار داد و ثابت کــرد که چنین اخباری، 
کامال واقعیت داشــته اند. این مهم ترین اتفاق 
در باشگاه بارســا از زمان روی کار آمدن خوان 
الپورتا به عنوان رییس جدیــد بلوگرانا بوده 

اســت. حتی قبل از انتخابات هم گفته می شد 
که ارلینگ، مهم ترین هدف او برای ســاختن 
بارسلونای جدید خواهد بود. خبرنگارها روند 
مذاکره بارســا با مدیربرنامه هالند را »مثبت« 
ارزیابی کرده اند اما وجود رایــوال همه چیز را 
پیچیده می کند. این سوپرایجنت به سادگی 
بازیکــن تحت قــراردادش را بــه هیچ تیمی 
نمی فروشــد. هالند حداقل چهار مشــتری 
مهم دیگر در بازار نقــل و انتقاالت دارد. جالب 
اینجاست که گفته می شــود رایوال و پدر این 
بازیکن از بارسلونا مستقیم به مادرید رفته اند 
تا پیشــنهاد باشــگاه مادریدی را نیز بشنوند. 
گفته می شود سه باشگاه انگلیسی هم مشتری 
جدی این ستاره هســتند. حق فسخ ارلینگ 

در قــرارداد با دورتموند در تابســتان ســال 
۲۰۲۲ تنهــا به ۷۵ میلیون یــورو خواهد 

رســید. طبیعی به نظر می رسد که تیم 
آلمانی دوســت ندارد این فوق ستاره را 

با چنیــن رقم پایینی از دســت بدهد. به 
همین خاطــر آنها پای میــز مذاکره برای 

فروش او حاضر خواهند شد. گفته می شود هر 
باشــگاهی که این بازیکن را به خدمت بگیرد، 

باید ۱۵۰ میلیــون یورو بــه دورتموند 
پرداخــت کند. در شــرایط اقتصادی 
فعلی فوتبال اروپا و به ویژه در بحران 

کرونا، انجام چنین انتقالی بسیار 
سخت به نظر می رسد اما خوان 
الپورتا به خوبــی می داند که 
برای متقاعد کردن مسی، به 
ساخت یك تیم رویایی برای 

بارسا نیاز دارد. مینو رایوال در چند 
سال گذشته، رابطه بسیار بدی با مدیران بارسا 
داشته اما دوســتی نزدیك او با خوان الپورتا، 

می تواند اوضــاع را تغییــر بدهد. او 
این اواخر اعالم کرده که دیگر 
هیچ بازیکنی را به باشــگاه 
منچستریونایتد نخواهد داد 
و حتی صحبت های تندی را 
علیه سر الکس فرگوسن به 

زبان آورده اســت. به هر حال ماجرای انتقال 
هالند به یك باشــگاه بــزرگ، داغ ترین خبر 
تابستان سال ۲۰۲۱ خواهد بود. جالب اینکه 
در بین تیم های مطرح فوتبال اروپا، فقط بایرن 
مونیخ اعالم کرده که عالقه ای به جذب ستاره 
نروژی نــدارد. آنها به نوعــی از جدایی هالند 

استقبال می کنند. 
چراکه این اتفاق بــه تضعیف دورتموند به 
عنوان یکــی از رقبای جدی بایرن در مســیر 
قهرمانی بوندس لیگا منجر خواهد شــد. باید 
منتظر ماند و دید که این ســتاره جنگجو، چه 
تیمی را برای آینده اش انتخاب می کند. فعال 
بارسلونایی ها اولین باشگاهی هستند که رسما 
وارد مذاکره برای خرید هالند شده اند اما دیر یا 
زود تیم های دیگری هم از راه می رسند تا روند 
مذاکره را کلید بزنند و پیشنهادشــان را به 
گوش ایجنت این ستاره برسانند. ستاره ای 
که می تواند هر تیمــی را به یك تیم بهتر و 

خطرناک تر تبدیل کند.

آریا طاری

با وجود همه مشقت ها و دشواری های سال ۹۹، یك سال 
جدید برای فوتبال ایران آغاز شد. سالی که می تواند برای این 
فوتبال بی نهایت تعیین کننده باشد. تکلیف دور اول مقدماتی 
جام جهانی در این سال روشن می شــود و لیگ برتر بیستم 
هم قهرمانش را در همین سال خواهد شناخت. در دو هفته 
گذشته، لیگ برتر تعطیل بوده اما خبرهای نسبتا مهمی در 
خصوص فوتبال به گوش رسیده است. در سال ۱۴۰۰، باالخره 
از اردوی جدید تیم ملی پرده برداری شده است. به نظر می رسد 
همانند سال گذشته، فوتبال در سال ۱۴۰۰ هم به شدت تحت 

تاثیر ویروس کرونا خواهد بود.
دورخیز ناکام امین

در آخرین روزهای سال ۹۹، امین قاسمی نژاد تالش بسیار 
زیادی انجام داد تا شهرخودرو را به مقصد استقالل ترک کند. 
او بارها در مصاحبه های مختلف اعالم کرد که رسما استقاللی 
شده و آمادگی اش را برای پیوســتن به این باشگاه نشان داد 
اما در نهایت این انتقال صورت نگرفت. چراکه اســتقالل و 

شهرخودرو بر سر مبلغ رضایتنامه این هافبك با هم به توافق 
نرسیدند. جالب اینکه هر دو باشگاه نیز یکدیگر را در این مورد 
متهم می کردنــد و معتقد بودند قصور از طــرف مقابل بوده 
است. این هافبك ۳۵ ساله پس از متوقف شدن روند پیوستن 
به استقالل، با شهرخودرو قهر کرد و رسما اعالم کرد که دیگر 
برای این تیم به میدان نمی رود اما فقط چند روز بعد دوباره در 
جلسه های تمرینی تیم سیدمهدی رحمتی حاضر شد و بدون 

هیج مشکلی به کارش در این باشگاه ادامه داد.
بازگشت مرد مغضوب

تنها چند روز قبل از پایان سال ۹۹، علیرضا منصوریان هم 
دوباره به لیگ برتر برگشت. او که در سه تجربه کاری اخیر در 
ذوب، استقالل و تراکتور از کار برکنار شده بود، حاال به عنوان 
سرمربی جدید آلومینیوم اراک انتخاب شده است. علیمنصور 
در شروع، نتایج نسبتا خوبی را در اراک به دست آورده اما یك 
رکورد عجیب نیز به نام این مربی گره خورده است. آلومینیوم 
زیر نظر منصوریان در دو بازی پیاپی، رکورددار کم ترین پاس 
سالم در مسابقه های لیگ برتری شده است. این تجربه برای 
علیمنصور، فوق العاده تعیین کننده به نظر می رسد. اگر او یك 
ناکامی دیگر را تجربه کند، باید در انتظار پایان دوران کاری اش 

در باالترین سطح فوتبال ایران باشد.
چهره جدید تیم ملی

در سال ۱۴۰۰، سرانجام فهرست جدید تیم ملی از سوی 

دراگان اســکوچیچ هم اعالم شد. فهرستی که مثل همیشه 
حرف و حدیث های زیادی به همراه داشــت. مثل فهرست 
قبلی، ستاره هایی همچون علیرضا جهانبخش و سامان قدوس 
نتوانستند به اردوی تیم ملی ملحق شوند. عدم دعوت از چند 
ستاره سرشناس دیگر هم کامال خبرساز شد. سعید آقایی یکی 
از فوتبالیست هایی بود که علنا به این فهرست اعتراض کرد و 
البته حامد لك جزو نفراتی بود که پس از خروج چند نفر از اردو 
به خاطر کرونا، به تیم ملی دعوت شد. ایران در اولین بازی اش 
در سال جدید، ســوریه را در تهران شکست داد. هرچند که 
سرمربی سوری ها در پایان مسابقه اعالم کرد که با همه نفرات 
اصلی در این جدال حاضر نشد و به نوعی با تیم دوم به سراغ 

این مسابقه آمده اند.
پاتک ویروس به آبی ها

اولین اتفاق مهم سال جدید در استقالل، همه گیری دوباره 
ویروس کرونا بود. مهدی قایدی، رشــید مظاهری و عارف 
غالمی که در اردوی تیم ملی حضور داشتند، به خاطر مثبت 
اعالم شدن تست کرونا ناچار به ترک اردو شدند. نفرات دیگری 
مثل بابك مرادی نیز رسما کرونا گرفتند تا فرهاد با یك چالش 
جدید روبه رو شــود و تمرین های تیم را تعطیل اعالم کند. 
سیدحسین حسینی هم جزو نفراتی بود که به این ویروس 
دچار شدند و البته فوتبال شان به پایان نرسید! کرونایی های 
اردوگاه آبی، خیلی زود روند بهبــودی را طی کردند و حاال 

وضعیت این باشگاه کامال سفید شده است. جالب اینکه هر 
دو باشگاه استقالل و پرســپولیس در تعطیالت نوروز، چند 
بازیکن را به خاطر رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی به 

سختی جریمه کردند.
کریس، نزدیک و نزدیک تر به شهریار 

سه بازی ســاده پرتغال در تعطیالت فیفا، این تصور را به 
وجود آورده بود که رونالدو باالخره از رکورد علی دایی عبور 
می کند اما سی آر سون در این سه بازی، فقط یك بار موفق به 
گل زنی برای تیم ملی کشورش شــد. او البته در یك مسابقه 
نیز توپ را از خط دروازه حریف عبور داد اما داور به اشتباه گل 
اعالم نکرد تا این ســتاره در اوج عصبانیت، بازوبند کاپیتانی 
تیم ملی پرتغال را به زمین بکوبد. او حاال دیگر فاصله زیادی 
با رکورد دایی ندارد و احتماال ظرف چند ماه آینده، بهترین 

گل زن تاریخ فوتبال در رده ملی خواهد شد.
فیروز دست بردار نیست

شاید عجیب به نظر برسد اما فیروز کریمی همچنان یکی 
از چهره های خبرساز فوتبال ایران در سال جدید است. مردی 
که عید را دائما در استودیو های مختلف تلویزیونی سپری کرد 
و هر بار هم حاشــیه جدیدی به وجود آورد. شوخی عجیب 
او با علیرضا فغانی، درگیری اش با ســیروس دین محمدی و 
البته عصبانیت رضا عنایتی از تداوم شوخی های این مربی، 

ماجراهای مهم فیروز کریمی در تعطیالت بودند.

داغ ترین انتقال تابستان بیست-بیست و یک

ارلينگ هستم، یک وایکينگ! 

آنچه در تعطیالت بر فوتبال گذشت...

كرونا هزار و چهارصد! 

تنور لیگ بیستم برای 
سرخابی ها، امروز دوباره 

داغ خواهد شد. غیبت 
تماشاگران اما همچنان 

به ماهیت لیگ برتر ضربه 
می زند. این دو بازی باید 

در دو استادیوم کامال پر از 
تماشاگر برگزار می شدند 

اما شاید ستاره های فوتبال 
ایران هم دیگر به برگزاری 
مسابقه در ورزشگاه های 

خالی خو گرفته اند
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