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کاهش دس�تمزد 
شیوا نوروزی
      گزارش

بازیکنان، مربیان 
و حتی کارمندان 
باشگاه های فوتبال داغ ترین خبری است که در 
این روزهای سرد فوتبالی در رسانه های جهان 
منتش�ر ش�د. با اینک�ه باش�گاه هایی چون 
بارسلونا، بایرن مونیخ و دورتموند این قانون را 
اجرایی کرده و با حمایت های قاطع ستاره های 
خود نیز مواجه ش�ده اند، اما س�کوت محض 
وزارت ورزش، فدراس�یون فوتبال، س�ازمان 
لیگ، باشگاه ها و بازیکنان پرمدعا یک بار دیگر 
ثابت کرد که فوتبال ما تافته جدا بافته است!
کرونا دست از سر کره زمین برنمی دارد و با ادامه 
روند اپیدمی آن بعید است تا چند ماه آینده هیچ 
مسابقه ورزشی در دنیا برگزار شود. تعلیق همه 
رقابت های ورزش��ی خس��ارت های هنگفتی را 
متوجه کشورها و باش��گاه ها کرده و در این میان 
بیشترین ضررهای مالی نیز متوجه فوتبال شده 
است. در روزهایی که هنوز واکسن یا دارویی برای 
COVID19  پیدا نشده، باشگاه های فوتبال با 
توجه به اجازه فیفا مبنی بر کاهش دس��تمزدها 
این راهکار را در دس��تور کار خود قرار داده اند تا 
شاید از این طریق بخش��ی از خسارت های شان 
جبران شود، اما بی توجهی مدیران ارشد ورزش و 
مدیران باشگاه های وطنی به تنها راه فرار از بحران 

اقتصادی تحمیل شده تعجب برانگیز است.
 خوابید یا بیدار؟

درست است که کرونا امان همه را بریده و در شرایط 
فعلی برگزاری مس��ابقات در واقع ب��ازی با جان 
انسان هاست، اما ضرری که این موضوع بر اقتصاد 
دنیا وارد کرده بر کسی پوشیده نیست. ورزش و به 
خصوص فوتبال سال هاس��ت که سهم بزرگی در 
اقتصاد کشورها دارد، به همین خاطر فعاالن این 
عرصه در هر وضعیتی به فکر درآمدزایی و فرار از 
بحران های مالی هستند. دست به کار شدن سریع 
مدیران فیفا، یوفا و حتی  ای اف س��ی مؤید همین 
ادعاس��ت. در حالی که در رکود تحمیلی ویروس 
کرونا تنها راه باقی مانده کاستن از هزینه ها و به ویژه 
دستمزد بازیکنان و مربیان شاغل است، بسیاری 
از باشگاه ها دست به کار ش��ده اند و تا 70 درصد از 
دستمزدها را کاهش داده اند. نکته مهم این است 
که این تصمیم با واکنش مثبت اعضای باشگاه ها 
مواجه ش��د و س��تاره هایی از جمله مانوئل نویر، 
کاپیتان بایرن اجرای ای��ن قانون را برای کمک به 

اقتصاد کشورها مفید و الزم دانست.
اگرچه ب��ا رفتارهای منفعالنه مدی��ران ورزش و 

فوتبال کشور ناآشنا نیستیم، اما در روزهایی که 
همه آحاد مردم برای پشت سر گذاشتن شرایط 
خاص ناشی از کرونا متحد شده و با سختی های 
آن دست و پنجه نرم می کنند، آقایان اهمیتی به 
این مسئله نمی دهند و به نظر می رسد برنامه ای 
هم برای کاهش دستمزدها ندارند. در حالی که 
باید زودتر از اینها وزارت، فدراس��یون، سازمان 
لیگ و مدیران باشگاه ها جلسه اضطراری تشکیل 
می دادند و تصمیمی قاطع برای کاهش دستمزدها 

می گرفتند.
 پرهزینه و بدون بازده

بی توجهی به بح��ث جبران خس��ارت های مالی 
باش��گاه ها از طریق کاهش دس��تمزدها از سوی 
مسئوالن فوتبال ایران چندان هم عجیب نیست، 
چراکه تقریباً همه باشگاه های فوتبال ما از بیت المال 
ارتزاق می کنند و برای تأمین هزینه های نجومی 
خود عماًل زحمتی نمی کشند. فوتبال پرهیاهوی 
ما جز حاش��یه و جنجال ب��ازده دیگ��ری ندارد و 
سال هاست که باش��گاه های لیگ برتری و حتی 
دسته های پایین تر با تکیه بر بودجه های دولتی و 
صنعتی امورات خ��ود را می گذرانند. درآمدزایی، 
حضور فعال در ب��ازار ب��ورس و برنامه ریزی های 
اقتصادی خنده دارترین واژه ها برای فوتبال ایران 

محس��وب می ش��وند. با در نظر گرفتن این موارد 
قطعاً آقایان ب��ه اصطالح مدیر نی��ازی به کاهش 
دستمزدها احساس نمی کنند، چراکه در هر صورت 
قراردادهای میلیاردی بازیکنان و مربیان ش��ان از 
جیب مردم پرداخت می ش��ود و فوتبالیست های 
بی کیفیت، ام��ا فرصت طلب خارجی ه��م بعد از 
شکایت به فیفا و اعمال جریمه های مضاعف باز هم 

از طریق جیب ملت به حق شان خواهند رسید.
این در حالی اس��ت ک��ه تیم ه��ای اروپایی برای 
ه��ر لحظ��ه بازیکنان ش��ان برنامه دارن��د و روی 
درآمدزایی های مختلف حساب ویژه ای باز کرده اند 
و به عبارتی پول مفت به کسی نمی دهند. قاعدتاً 
با تعطیلی اجباری لیگ ه��ا و حمایت فیفا و یوفا، 
دستمزدها کاهش پیدا می کند، هرچند که باز هم 

تنها بخشی از ضررها جبران خواهد شد.
  ادعای الکی

سکوت معنادار جامعه فوتبال تنها به مدیران ختم 
نمی ش��ود. به رغم اینکه بازیکنان و مربیان وطنی 
در بحث قرارداده��ای میلیاردی برای محق جلوه 
دادن خود همواره خودشان را با بهترین های جهان 
مقایسه می کنند، اما حاال که زمان عمل فرارسیده 
و س��تاره های دنی��ا از قانون کاهش دس��تمزدها 
تمکین کرده اند، آقایان نه مصاحبه می کنند و نه 

در ش��بکه های اجتماعی در این خصوص پست 
می گذارند! کسانی که در خصوص تمام مسائل روز 
جامعه نظر می دهند و کارشناسی می کنند، حاال 
هیچ واکنشی به سهم فوتبال در کمک به جبران 

خسارت های ناشی ازکرونا نشان نمی دهند.
این رفتارهای متناقض را می ت��وان با نمونه های 
خارجی مقایسه کرد؛ دیه گو مارادونا بخشی از رقم 
قراردادش را به باشگاه آرژانتینی خیمناسیا الپالتا 
بخشید. کارلوس کی روش، سرمربی فعلی تیم ملی 
کلمبیا پیشنهاد کاهش دستمزدش را به فدراسیون 
این کشور اعالم کرده، لیونل مسی ستاره بارسا یکی 

از حامیان کاهش دستمزدهای کاتاالن هاست و...
نمونه های زیادی را می توان مثال زد، اما بحث اصلی 
این است که چرا در کشور ما کسی اهمیتی به این 
مسئله نمی دهد! مگر نه اینکه وزارت ورزش متولی 
اصلی پرسپولیس و اس��تقالل است و سرخابی ها 
همچنان دولتی هستند، پس چرا وزیر ورزش در 
مصاحبه هایش از زمان آغاز مجدد لیگ س��خن 

می گوید، نه تصمیم در قبال کاهش دستمزدها؟ 
از فدراسیون فوتبالی که با سرپرست اداره می شود 
و دو دبیرکل دارد و برخی  منتظر تعلیق آن از سوی 
فیفا هستند هم نمی توان انتظار تصمیمی قاطع و 

هوشمندانه داشت.
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سعید احمدیان

دنيا حيدري

اعتماد مردم به قهرمانان کشتی
قهرمانان کش��تی در ادامه کمک به هموطنان محروم، این بار به سراغ 
خانواده ه��ای نیازمند در مناطق جنوبی و حاش��یه ای ته��ران رفتند تا 
پس از ش��یوع ویروس کرونا و بی��کاری تعداد زیادی از اقش��ار ضعیف 
جامعه از آنها و خانواده های بی سرپرس��ت تا ح��د امکان حمایت کنند. 
رسول خادم، حسن رحیمی، کمیل قاسمی، احسان لشگری، مصطفی 
علیزاده، مهدی برائتی، عباس طحان، امیر توکلی��ان و دیگر قهرمانان 
کشتی ایران گوش شکسته هایی هستند که در این راه حامی خانوارهای 
بی بضاعت شدند. با کمک های مالی هموطنان نیکوکار تنها طی چهار 
روز، مبلغی نزدیک به 600 میلیون تومان به حس��اب مؤسسه خادمان 
علی بن ابیطالب)ع( واریز شد تا بسته های غذایی و بهداشتی و دیگر اقالم از 
طریق قهرمانان کشتی در این روزهای سخت به دست نیازمندان برسد.

تعويق المپيک اتفاق خوبي نبود 
محمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو درباره تعویق یک ساله مسابقات 
المپیک و تأثیر آن عنوان کرد: »نمی توانم بگویم تعویق یک ساله المپیک 
اتفاق خوبی بود. ما برای حضور در مس��ابقات المپیک برنامه ریزی کرده 
بودیم و تا حضور در این مسابقات برنامه های فشرده ای داشتیم که در حال 
اجرا ش��دن بود. در این حوزه و برگزاری و تجهیز اردوها نیز خیلی هزینه 
کرده بودیم و تعویق مسابقات برای ما که برنامه داشتیم اتفاق خوبی نبود. 
برنامه ریزی مجدد کار سختی است و همه اهل فن نیز این را می دانند، اما 
با توجه به اینکه شرایط برای همه کشورها یکسان است، نمی توانیم چیزی 
بگوییم. امیدوارم بتوانیم شرایط مطلوبی را ایجاد کنیم تا بچه ها بدون هیچ 
دغدغه و با حضور مستمر در اردوها حضور شایسته ای در المپیک داشته 

باشند و نتایج زحمت های خود را کسب کنند.

یکي از رشته هایي 
فریدون حسن

     حاشیه
ک��ه بیش��ترین 
تأثیرپذیري از به 
تعویق افتادن یک ساله المپیک را تجربه کرد والیبال 
بود. در شرایطي که کشور ایام تعطیالت خاص نوروز 
سال 99 را پشت سر مي گذاشت، خبر قطع همکاري 
فدراسیون والیبال با سرمربي صربستاني تیم ملي از 
آن دس��ت خبرهایي ب��ود که کمتر کس��ي توقع 

شنیدنش را داشت.
ایگور کوالکوویچ ت��ا پایان رقابت ه��اي المپیک 
2020توکیو با فدراس��یون والیبال ایران قرارداد 
داشت و طبیعي بود که با به تعویق افتادن المپیک 
پاي فسخ قرارداد و پایان همکاري بین او و تیم ملي 
والیبال ایران به میان بیاید، اما به نظر می رسد آنچه 
مهم تر از به تعویق افتادن المپیک در این میان مطرح 
است، انتقادهاي بي پایان به نوع مدیریت و کوچینگ 
کوالکوویچ در رهبري تیم ملي باشد. انتقادهایي که 
با بازگشت محمدرضا داورزني به فدراسیون والیبال 
اوج گرفت و عدم نتیجه گیري مناس��ب در برخي 
تورنمنت هاي مهم بین المللي نیز مزید بر علت شد 

تا دو طرف به قطع همکاري راضي شوند.

حاال اما یک س��ؤال مهم مطرح اس��ت و آن اینکه 
جانشین کوالکوویچ چه کسي خواهد بود؟ یک گزینه 
ایراني یا یک مربي نامدار خارجي؟ آنچه مش��خص 
اس��ت اینکه خود داورزني تمایل زیادي به انتخاب 
گزینه خارجي دارد. او بعد از کنار گذاشتن کوالکوویچ 
می گوید: »مربیانی مثل استویچف و کنستانتین اف 
برای کار در ایران اظهار عالقه کرده اند. برناردی هم 

گزینه ما بود، ولي میدان را خالی کرد.«

صحبت  هاي داورزني در حالي رسانه اي مي شود که در 
حال حاضر مربیان موفقي چون پیمان اکبري و بهروز 
عطایي با کارنامه درخش��ان در رقابت هاي داخلي و 
بین المللي جزو گزینه هاي مطرح شده براي به دست 
گرفتن س��کان هدایت تیم ملي والیبال محس��وب 
مي شوند. از طرفي با توجه به لزوم و اهمیت نگاه ویژه 
رهبر انقالب اسالمي به رشته والیبال )به نقل از خود 
داورزني( و تأکید ایشان بر استفاده از مربیان بومي و 

حمایت از آنها باید دید رئیس فدراسیون با چه بهانه اي 
گزینه  موفق داخلي را کنار گذاشته و به صورت کاماًل 
مستقیم سراغ مذاکره با مربیان خارجي رفته است. 
مربیاني که به قول خودش برخي از آنها براي آمدن به 

ایران ناز و میدان را خالي مي کنند!
 جداي از تم��ام اینها بای��د نگاهي ه��م به هزینه 
سرس��ام آور عقد قرارداد با این مربی��ان در حال و 
روز کنوني کشور داشت که به طور حتم هزینه اي 
هنگفت برایمان در پی خواهد داشت. هزینه اي که 

شاید نتیجه اي را هم دربر نداشته باشد.
والیبال ایران روزهاي حساسي را پشت سر می گذارد 
و در شرایطي که تصور مي ش��د بازگشت داورزني 
آرامش را به فدراسیون برمی گرداند، اما ظاهراً نوع 
مدیریت جدید او باعث نوعي سردرگمي در جمع 
والیبالي ها شده است. این روزها ردیف کردن نام هاي 
بزرگ براي قبول هدایت تیم ملي والیبال ایران در 
المپیک راحت ترین کار ممکن اس��ت و حتماً در 
روزهاي آینده اسامي دیگري هم به این لیست اضافه 
مي شود، اما آنچه مهم است اینکه چنین وضعیتی 
نباید طوالني ش��ود و داورزني باید هرچه سریع تر 

کار را تمام کند.

نگاه داورزني به گزينه هاي خارجي به جاي داخلي

بی تفاوتی فوتبال ايران به کاهش دستمزدها در فوتبال جهان!
ستاره ها و باشگاه هاي معتبر جهان براي کاهش ضرر اقتصادي کرونا متحد شدند، اما...

 نامديران دوای درد
 استقالل و پرسپوليس نيستند

فوتبال ایران را باید بهشت مدیران ناکارآمد و رانت محور نامید، مدیرانی 
که نه به خاطر شایستگی ها و عملکردی که داش��ته اند، بلکه به دلیل 
روابط و بده و بس��تان های سیاس��ی و گروهی، یک ش��به خودشان را 
پشت میز مدیریت باش��گاه های بزرگ فوتبال می بینند. نمونه عینی 
آن دو باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس اس��ت؛ دو تیم بزرگ دولتی که 
ساالنه نزدیک به 100 میلیارد از بودجه عمومی کشور و بیت المال را 
می بلعند و کمتر مدیری به خود دیده اند که بتواند در اوضاع و احوال این 
باشگاه های ورشکسته که تنها هزینه محور هستند، تحولی جدی ایجاد 
کند. تنها کافی است به لیست مدیرانی که در یک سال اخیر به این دو 
باشگاه آمده اند، نگاهی بیندازید؛ کمتر نامی را می بینید که بر اساس 
ویژگی های مدیریتی و توانایی هایی که در عرصه باشگاهداری داشته 

است، حکم گرفته باشد. 
در نقطه مقابل رفاقت ها و بده و بس��تان های خارج از مجموعه فوتبال 
و همچنین روابط کارمندی و رئیس��ی حرف اول را در انتخاب مدیران 
باشگاه ها می زنند، مانند امروز که دو نام ناآشنا برای فوتبالی ها و مدیریت 
ورزش کشور در صدر این دو باشگاه قرار گرفته اند، از دندانپزشک وزیر 
ورزش که حکم مدیرعاملی پرسپولیس را گرفته تا این سو که در باشگاه 
استقالل یکی از کارمندان وزارت حکم مدیرعاملی گرفته است. مدیری 
که پیش از حضورش در این وزارتخانه، سابقه مدیریت تیم والیبال بانک 
سرمایه را که متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، داشته آن هم 

صندوقی که فسادش سروصدای زیادی به پا کرد.
مهدی رسول پناه و احمد سعادتمند نمونه هایی از مدیرانی هستند که 
فوتبال ایران به خصوص در دو دهه اخیر زیاد به خود دیده است. مدیرانی 
که یک ش��به از یک حوزه کاری کاماًل متفاوت راه��ی فوتبال و ورزش 
شدند تا رزومه مدیریتی شان پربار شود، آن هم بدون اینکه برنامه مدون 
و مشخصی برای مدیریت باشگاه ها و همچنین درآمدزایی داشته باشند. 
چنین روندی سبب می ش��ود آنها هم با توجه به وعده هایی  که از وزیر 
گرفته اند، مانند مدیران سابق این دو باشگاه به جای درآمدزایی چشم شان 
به بودجه های غیرقانونی باشد که وزارت ورزش از بیت المال به حساب 
این دو باشگاه سرریز می کند. مسئله ای که به نظر می رسد به خصوص 
در روزهای سخت اقتصادی کشور باید نسبت به قبل، بیشتر زیر ذره بین 

نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گیرد و با متخلفان برخورد شود.
حال در چنین شرایطی کمترین امیدی می توان به حل مشکالت دو 
باشگاه بزرگ پایتخت داشت، به خصوص که رویه انتخاب مدیران این 

دو باشگاه در سال های اخیر در یک دور باطل افتاده است. 
عالوه بر این تغییرات مکرر مدیران و اعضای هیئت مدیره دو باشگاه به 
خصوص در دو سال اخیر گویای انتخاب اشتباه وزارت ورزشی هاست، 
انتخاب هایی که سبب می ش��ود بعد از مدتی ناکارآمدی آن مشخص 
شود تا دوباره وزیر ورزش و مش��اورانش از لیست افرادی که ارتباطات 
غیرفوتبالی دارند، نام های جدیدی را به سیستم مدیریتی استقالل و 
پرسپولیس اضافه کنند. همین تغییرات زیاد با توجه به اینکه هر کدام 
از افرادی که در این باشگاه ها س��ر کار می آیند سبک مدیریتی خاص 
خودشان را دارند، سبب می شود اداره باش��گاه در هر دوره متفاوت از 
قبل باشد، تناقضی که کم به این دو باشگاه ضربه نزده و زمینه حیف و 

میل های بیشتری را از بیت المال فراهم نکرده است.
برای عبور از چنین وضعیتی، فوتبال باش��گاهی ب��ه مدیرانی احتیاج 
دارد که عالوه بر درک فضای فوتبال و برنامه محور بودن با برنامه ریزی 
اقتصادی دست باشگاه هایی مانند استقالل و پرسپولیس را از بیت المال 
کوتاه کنند، نه اینک��ه مدیرانی س��ر کار بیایند که با توجه به س��الم 
و علیک با وزی��ر ورزش و نزدیکی به س��ایر محافل ق��درت، در دوران 
حضورش��ان خواهان بودجه بیش��تری از بیت المال برای پوش��اندن 

سوءمدیریت های شان شوند.

وقتي فوتبال به شیوع بیشتر کرونا دامن زد
تعللی به قيمت جان مردم 

هفته هاست که فوتبال به دلیل شیوع کرونا در سراسر دنیا مثل خیلی 
از فعالیت های دیگر تعطیل شده، تصمیمی که البته خیلی دیر گرفته 
شد و حاال نتیجه تعلل برخی مسئوالن، تیم ها و هواداران شان را امروز 
می توان بر اساس آمار و ارقام دید. تصمیمی که شاید اگر خیلی زودتر 

گرفته   می شد امروز تعداد افراد مبتال به کرونا خیلی کمتر از اینها بود!
  عامل شیوع کرونا در ایتالیا و اسپانیا

دیدار آتاالنتا و والنسیا در میالن از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا در حالی به رغم مخالفت ها برگزار شد که حاال با وجود گذشت یک 
ماه از این دیدار گفته   می شود این مسابقه موجب تسریع شیوع کرونا در 
ایتالیا و اسپانیا شده، تا جایی که سازمان بهداشت جهانی نیز به برگزاری 
این بازی اعتراض کرده و والتر ریکاردی، نماینده این س��ازمان مدعی 
شده، اتفاقی نیست که برگاموی ایتالیا به این شدت آسیب دیده است: 
»یک سوم مردم شهر برگامو به ورزشگاه سن سیرو رفتند و یک جشن 
به خاطر برگزاری مس��ابقه فوتبال گرفتند و این بازی عامل مؤثری در 
تسریع شیوع کرونا در شهر برگامو و والنسیا بود، چراکه هواداران والنسیا 
که به میالن سفر کرده بودند ویروس را با خود به اسپانیا بردند.« شهردار 
برگامو نیز در همین راس��تا تأیید می کند که در این دیدار 40 هزار نفر 
مبتال ش��دند. پارخو، بازیکن والنس��یا نیز در این رابطه به نشریه آس 
می گوید: »۳۵ درصد بازیکنان والنسیا به این خاطر به کووید 19 مبتال 

شده اند و حاال شهر والنسیا بیش از ۳ هزار مبتال دارد.«
  هوادارانی که دردسرساز شدند

البته این تنها دیداری نیست که به زعم بسیاری از کارشناسان نباید برگزار   
می شد و تأثیر بسزایی در گسترش کووید 19 در اروپا داشته است.

نشریه اکیپ در گزارش��ی مدعی ش��ده که برگزاری دیدار رفت لیون 
مقابل یوونتوس نیز نقش مهمی در ش��یوع کرونا در این کشور داشته 
است. در همین راستا و با توجه به  اینکه شیوع ویروس کرونا در فرانسه 
در روزهای اخیر شدت گرفته، در همین 24 ساعت اخیر بیش از 1۳00 
نفر در این کشور جان خود را از دست داده اند. مارسل گاریگو گراندشام، 
پزشک بازنشسته ای که هم اکنون رئیس اتحادیه محلی است نیز مدعی 
شده هجوم تعداد زیادی از هواداران یوونتوس به شهر لیون باعث انتقال 
ویروس کرونا به فرانس��ه شده و این دیدار خس��ارات فراوانی را در این 

کشور به بار آورده است. 
روزنامه لوپاریزین فرانسه هم در این راستا به دیدار پاری سن ژرمن مقابل 
دورتموند در لیگ قهرمانان اشاره می کند، دیداری که البته با تصمیم 
فیفا بدون تماشاگر و پشت درهای بس��ته برگزار شد، اما هزاران نفر از 
هواداران پی اس جی قبل از این دیدار در اقدامی عجیب پشت درهای 
اس��تادیوم پارک دوپرنس تجمع کردند و بعد از بازی نیز جشن صعود 
گرفتند. اجتماعی که حاال گفته می شود نقش زیادی در شیوع کرونا در 

پایتخت فرانسه داشته است.
  دیداری که باید لغو   می شد

دیگر بازی دردسرس��از یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دیدار 
اتلتیکو در آنفیلد بود، دیداری که 21 اسفند به میزبانی آنفیلد برگزار 
شد و حاال بعد از گذشت سه هفته، مدیر امور پزشکی باشگاه لیورپول 
اعتراف می کند که به شیوع کرونا دامن زده و نقش بسزایی در ابتالی 
۳00 نفر از ش��هروندان لیورپول به کرونا داشته است: »برگزاری بازی 
در آن برهه با حضور هواداران تصمیم درس��تی نبود. البته این اشتباه 
عمدی نبود، چون در آن زمان خطر کرونا را احس��اس نمی کردیم، اما 
برگزاری این دیدار به شیوع بیشتر کرونا دامن زد.« کلوپ هم این روزها 
و در حالی که بسیاری بر این باورند که برگزاری بعضی رقابت ها بر شیوع 
هرچه بیشتر این بیماری دامن زده، مدعی شده که نگرانی و سردرگمی 
ناشی از ش��یوع ویروس کرونا عاملی بوده که نگذاشته تیمش را برای 
دیدار با اتلتیکو به خوبی آماده کند و یکی از دالیل شکست لیورپول نیز 
همین بوده است: »یادم می آید که همه ما از وضعیت ویروس کرونا در 
نقاط مختلف دنیا خبر داشتیم، هرچند در انگلیس هنوز کسی زیاد به 
این مسئله اهمیت نمی داد. من روز دوشنبه از خواب بیدار شدم و اخبار 
مادرید را خواندم که قرار بود مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کنند. در 
این شرایط روند آماده سازی تیم برای آن بازی خیلی عجیب شده بود. 
من معموالً وقتی تیمم را آماده می کنم به اتفاقاتی که در اطرافم می افتد 
توجه نمی کنم و می توانم خودم و تیمم را از همه تأثیرات بیرونی ایزوله 

کنم، اما راستش را بخواهید آن شرایط خیلی دشوار بود.«
   برگزاری دیدار لیورپول- اتلتیکو جنایت بود

کارلو آنچلوتی هم با دادن حق به کلوپ به کوریره دلو اسپورت می گوید 
که در شرایط گسترش ویروس کرونا در اسپانیا و اروپا، دیدار برگشت 
لیورپول و اتلتیکو نباید برگزار   می ش��د: »با حرف های کلوپ موافقم. 
برگزاری ب��ازی لیورپول- اتلتیکو در آن ش��رایط ی��ک جنایت بود. ما 
همگی در حال تجربه وضعیتی هستیم که به آن عادت نداریم. مطمئن 
هستم که با از سرگیری فوتبال، دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود و 
باید خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم. قطعاً اگر امکان ادامه لیگ ها 
مهیا شود، همه خوشحال خواهیم شد، اما در حال حاضر مهم تر از هر 

چیزی، سالمتی است.«

بازیکنان رئال مادری�د از زمانی که به دلیل ش�یوع وی�روس کرونا       بازتاب
رقابت های فوتبال در اس�پانیا تعطیل ش�ده و آنها به خانه فرستاده 

شدند تا پیش از ابتکار زیدان دیگر با هم مالقات نکرده بودند. 
به گزارش مارکا، زیدان جمعه شب با بازیکنانش تماس ویدئویی برقرار کرده 
تا هم از نزدیک ببیند که تک تک بازیکنانش با شرایط قرنطینه چه می کنند 
و از چه وضعیتی برخوردارند و هم فرصتی فراهم کند تا تمام اعضای تیم بار 
دیگر همدیگر را ببینند. البته مارکا می گوید این کنفرانس ویدئویی تنها برای 
اطالع از وضعیت فعلی بازیکنان و در سطح فردی برقرار شده و در آن درباره 

تاکتیک یا دیگر مسائل فنی فوتبال صحبتی نشده است. قصد 
زیدان از ترتیب دادن این کنفرانس ویدئویی مشترک این بوده 
که به بازیکنانش یادآور شود در هر شرایطی یک گروه و یک 
تیم هستند. زیدان در این کنفرانس ویدئویی از شاگردانش 
خواسته که جویای حال هم باشند و در صورتی که کسی 
به حمایت یا کمک نیاز داشت برای همیاری و کمک به او 
آماده باشند.  مارکا در ادامه این گزارش آورده است: »بررسی 
وضعیت بازیکنان رئال در قرنطینه از طرف زیدان تنها به این 
اقدام ابتکاری خالصه نمی شود. او از طریق گرگوری دوپونت 
که برنامه آمادگی جسمانی بازیکنان رئال را طراحی کرده از 
مدتی پیش وضعیت آمادگی جسمانی آنها را در قرنطینه هم 
رصد می کند.  نکته جالب دیگري که مارکا به آن اشاره کرده 
این است که در میان  بازیکنان رئال که هر کدام با لباس های 
مختلفی در این کنفرانس شرکت کرده اند، تونی کروس تنها 

ستاره ای بود که با پوشیدن لباس کامل رئال ظاهر شد.

راهکار مجازي زيدان براي کنترل رئال مادريد


