باید بهترین تصمیم را گرفت
جان انسانها مهمتر از فوتبال است
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در حال حاضر ش��رایط خاص و س��ختی
به وجود آم��ده و نمیتوان ب��ا یک جمله
و به راحتی گفت که لیگ تعطیل ش��ود
یا ادامه پیدا کند .اگر مس��ابقات تعطیل
شود ،چالشهای زیادی به وجود میآید
که میت��وان به نحوه پرداخت دس��تمزد
بازیکنان و مربیان اش��اره کرد و مشخص
رسول کربکندی
نیست اگر بازیها تعطیل شود این موضوع
کارشناس فوتبال
چگونه حل خواهد شد .در شرایط کنونی
پرس��پولیس با تیم دوم جدول  10امتیاز
اختالف دارد و طبیعتاً دوست ندارد بازیها تعطیل شود .آنها در صورت
تعطیلی لیگ برتر توقع دارن��د که به عنوان قهرمان معرفی ش��وند و
تیمهای دیگر شاید نظر دیگری داشته باشند .هر تیمی مطمئناً به منافع
خودش فکر میکند .البته بحث بازیهای لیگ دسته اول و صعود دو تیم
به لیگ برتر هم مهم است .این مسائل باید به صورت دقیق کارشناسی
و در نهایت تصمیمی گرفته شود که کمترین دردسر را داشته باشد .در
مورد شرایطی که در دنیا وجود دارد ،یورگن کلوپ بهترین حرف را زد؛
او گفت که حتی اگر قرار باشد یک نفر جانش را از دست بدهد ،فوتبال
در مقابل این موضوع اهمیتی ندارد .االن شرایط طوری است که جان
انسانها از هر چیزی مهمتر است و امیدوارم این ویروس ریشهکن شود.
فدراسیون منتظر تصمیم ستاد مبارزه با کروناست ،اگر این ستاد رأی به
تعطیلی لیگ بدهد ،قطعاً کار فدراسیون هم راحتتر خواهد شد.
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تعطیلی تمرینات و رقابتهای ورزشی یکی از راهکارهایی است که همه
کشورها برای مبارزه با کرونا در دستور کار قرار دادهاند .به همین خاطر
چند هفتهای است که هیچکدام از تیمهای فوتبال نه تمرین کردهاند
و نه مسابقهای برگزار شده است .اما خبر عجیبی که از سوی آلمانیها
منتشر شد از سر گرفتن تمرینات تیم بایرنمونیخ بود! با اینکه آلمانیها
با آمار روزافزون بیماران مبتال به کرونا مواجه هس��تند ،اما سران این
باش��گاه تصمیم گرفتند که با رعایت اصول بهداشتی تمرینات را آغاز
کنند .همه بازیکنان تیم صدرنش��ین بوندسلیگا از روز گذش��ته در
زمین تمرین بایرن حاضر شدند و پشت درهای بسته زیر نظر سرمربی
تمرین کردند .این در حالی اس��ت که باواریاییها ب��رای جلوگیری از
ابتالی بازیکنان به کرونا آنها را ملزم به رعایت فاصله اجتماعی در طول
تمرین کردهاند.

شیوا نوروزی

دنيا حيدري

چرایی بیتوجهی باشگاههای ایرانی به کاهش دستمزدها در شرایط کرونا در گفتوگوی «جوان» با واعظآشتیانی

فوتبال دولتی بازیکنان را بیتعهد بارآورده است

تالش فيفا برای برگزاری سروقت جام جهانی

موضوع مهمی که این روزها یکی از دغدغههای فیفاست و فدراسیون جهانی
فوتبال را به بررسی و برنامهریزی مسابقات انتخابی جام جهانی 2022واداشته
تا این رقابتها در قارههای مختلف به بهترین شکل ممکن انجام شود مسئله
شیوع کروناست .هرچند که نیمهتمام ماندن رقابتهای باشگاهی کشورها
و در پیش بودن مسابقاتی چون یورو 2020و کوپاآمهریکا که به سال2021
موکول شدند نیز نگرانیهای فیفا را برای اتمام مسابقات انتخابی بیشتر و
بیشتر کرده اس��ت .با وجود این با پیشبینی اینکه مسابقات بینالمللی و
رقابتهای ملی از اکتبر س��ال (2020مهر و آبان  )99آغاز میشوند ،فیفا
امیدوار است با تقویم پیش��نهادیاش بتواند جام جهانی را در تاریخ اصلی
خود برگزار کند.
آسیا
آسیا هم به لحاظ برنامهریزی و هم به لحاظ شیوع گسترده کرونا و همینطور
میزبانی جام جهانی یکی از مهمترین قارهها در این برنامه است ،اما با توجه به
اینکه انتخابی جام جهانی و جام ملتهای آسیا در یک قالب برگزار میشود،
فیفا برای برنامهریزی مس��ابقات این قاره با مشکل زیادی مواجه نیست .با
وجود این باید در تقویم خود18 ،هفته را برای روشن شدن تکلیف تیمهای
صعودکننده از آسیا در نظر بگیرد .به فرض شروع مسابقات از اکتبر،2020
چهار هفته باقیمانده مرحله دوم در اکتبر و نوامبر به پایان میرسد تا پس
از مشخص شدن چهره تیمهای صعودکننده به مرحله نهایی انتخابی جام
جهانی از فروردین  1400دور بعدی آغاز شود که از این تاریخ  10فیفادی
برای نهایی کردن مرحله گروهی و مرحله نهایی مس��ابقات الزم است که
فیفا در ماههای مارس ،ژوئن ،سپتامبر ،اکتبر و نوامبر  2021این فرصت را
در اختیار دارد و در ماه مارس 2022نیز تکلیف برنده پلیآف قاره مشخص
خواهد شد.
آفریقا
تعداد بازیها در آفریقا زیاد نیست و برنامهریزی مسابقات انتخابی این قاره
مشکلی را به دنبال ندارد .فیفا اما در نظر داشت اکتبر و نوامبر  2020را برای
برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آفریقا برنامهریزی کند که
حاال باید این تاریخ را در اختیار آفریقاییها قرار بدهد تا مسابقات انتخابی جام
ملتهای 2021را به اتمام برسانند .مارس 2021نیز میتواند زمان مناسبی
برای آغاز انتخابی جام جهانی در قاره آفریقا باشد که در 10گروه و طی شش
هفته مسابقات برگزار میشود و تا اکتبر  2021نیز به پایان میرسد .سپس
با مشخص ش��دن10تیم صعودکننده ،ماه نوامبر 2021فرصت مناسبی
برای برگزاری پنج بازی رفت و برگشت برای مشخص شدن چهره پنج تیم
آفریقایی برای صعود به جام جهانی  2022خواهد بود.
کونکاکاف
انتخابی جام جهان��ی 2022در کونکاکاف میتواند از اکتبر 2020باش��د.
تمام مراحل انتخابی جام جهانی تا پایان مراحل گروهی تا اکتبر 2021به
پایان برسد و در نوامبر 2021نیز بازیهای خانگی و خارج از خانه پلیآف
برگزار شوند.
امریکای جنوبی
سختترین برنامه برای تیمهای امریکای جنوبی است .برگزاری 18بازی
رفت و برگشت ،انتخاب پنج تیم و حضور تيم پنجم در بازی رفت و برگشت
پلیآف بینقارهای چالش بزرگی است .امریکای جنوبی دو تاریخ در مارس
را از دست داده و در ژوئن هم مسابقهای برگزار نمیشود و در بهترین حالت،
مسابقات این منطقه از سپتامبر 2020آغاز میشود و با این شرایط تيمها
باید از تمام فیفادیها استفاده کنند که با توجه به برگزاری کوپاآمهریکا در
ژوئن ،2021انتخابیها تا مارس 2022به پایان ميرسد تا ژوئن بماند برای
برگزاری پلیآف بینقارهای  .
اقیانوسیه
اقیانوسیه هنوز تقویم مسابقات خود را اعالم نکرده و پیش از این ششم تا
بیستم ژوئن 2020را برای برگزاری جام ملتهای این قاره در نظر گرفته بود
که با تصمیم فیفا در ژوئن مسابقهای برگزار نمیشود و این برنامه دستخوش
تغییر خواهد شد .اما با این پیشبینی که جام ملتهای این قاره هم مانند
یورو و کوپا یک سال به تعویق بیفتد و در ژوئن  2021برگزار شود ،مسابقات
مقدماتی در 25تا 30م��ارس  2021به صورت متمرکز برگزار ميش��ود و
مرحله بعد در سپتامبر ،اکتبر و نوامبر 2021برگزار خواهد شد .پلیآف هم
به مارس 2022موکول میشود تا برنده این دیدار در ژوئن  2022در پلیآف
بینقارهای شرکت کند.
یوفا
انتخابی جام جهانی در اروپا طبق برنامه از مارس 2021و بدون تغییر باید
آغاز شود .با توجه به تعویق یک ساله یورو ،اروپاییها اگر از همه تاریخهای
سپتامبر ،اکتبر و نوامبر استفاده کنند ،انتخابی جام جهانی در مارس 2022
به پایان میرسد و 12تیم در این مرحله بازیهای پلیآف تکمرحلهای را نیز
برگزار میکنند و بازیهای مقدماتی قاره اروپا در ژوئن  2022تمام میشود.
طبق بس��ته پیش��نهادی فیفا و با توجه به اینکه زم��ان برگزاری جام
جهانی 2022قطر پاییز است ،به نظر میرسد مشکلی برای برگزاری

امـــیررضــ�ا
توگو
گف 
واعظآش�تیانی،
سعيد احمديان
مدیرعامل اسبق
اس�تقالل ،دولتی ب�ودن فوتب�ال و هزینه از
بیتالم�ال را دلی�ل بیتوجهی باش�گاههای
ایرانی نسبت به کاهش دستمزدها با توجه به
ش�یوع کرون�ا برخلاف فوتب�ال جه�ان
عنوان میکند و معتقد است سیستم مدیریتی
ماقب�ل آمات�ور ،فوتبالیس�تها را بیتعهد
ب�ه اخلاق حرف�های ب�ار آورده اس�ت.
درهفتههایاخیرباتوجهبهشیوعکروناوکاهش
درآمده�ای باش�گاهی فوتبال در کش�ورهای
مختلف دنیا به واس�طه تعطیلی لیگها ،بحث
کاهش دستمزد بازیکنان و مربیان مطرح شده و
در خیلی از لیگهای معتبر جهان این موضوع با
استقبال روبهرو شده است .در فوتبال کشورمان،
اما به نظر میرسد یک بیتفاوتی محض نسبت
به موضوع کاهش دس�تمزدها در بین باشگاهها
و فدراس�یون فوتبال دیده میش�ود ،آنهم در
شرایطیکهباشگاههایایرانیکمبدهیومشکل
مالیندارند.درگفتوگوباامیررضاواعظآشتیانی
به بررسی چرایی چنین رویکردی پرداختهایم.

جناب واعظ چرا بحث کاهش دستمزدها
به دلیل شروع ویروس کرونا و تعطیلی
لیگهابرخالفبقیهدنیادرفوتبالایران
که باشگاهها با حجم زیادی از مشکالت
مالی مواجه هستند با بیتوجهی روبهرو
شده ،این رویکرد ریش�ه در چه چیزی
دارد؟
به این دلیل ک��ه ورزش ایران و از جمل��ه فوتبال با

بیتالمال اداره میشود ،البته باشگاههای محدودی
خصوصی هستند ،اما اکثر قریب به اتفاق باشگاهها در
ایران دولتی هستند و از بیتالمال هزینه میکنند.
مدیران این باش��گاهها با توجه به اینکه از کیس��ه
بیتالمال خرج میکنند ،حساس��یتی نس��بت به
هزینهها ندارند .این مدیران نه دانشآموخته مدیریت
هستند و نه دانش الزم را در خصوص مسئولیتی که
برعهده گرفتهاند ،دارند .لذا برای آنها مهم نیس��ت
مبلغی که به عنوان قرارداد ثبت میشود ،پرداخت
شود یا نشود .برایشان مهم نیست در صورت عدم
پرداخت پرونده شکایت بازیکنان به کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال یا فیفا برود یا نرود.
این در حالی اس�ت که اگر باشگاهها به
سمت کاهش قراردادها بروند ،میتوانیم
ب�ه واقعیتر ش�دن رق�م قراردادها در
فوتبال ای�ران نزدیک ش�ویم ،اما گویا
چنین ارادهای وجود ندارد.
نه ارادهای هست و نه اتفاقی خواهد افتاد .در صورتی
که اگر امروز برای کاه��ش قراردادها توافق کنند،
در آینده در پرداختها با مشکل روبهرو نمیشوند.
در حال حاضر اما مدیران باش��گاههای کش��ورمان

برخالف س��ایر کش��ورها برای کاهش دستمزدها
سکوت میکنند و تماش��اگر هس��تند و در پایان
فصل هم برای پرداخت قراردادها با مشکل مواجه
میش��وند و مجبورند با هزینه گزاف با بازیکنان و
مربیان تسویه کنند .این مسئله نشانگر تفاوت نگاه
مدیریتی حرفهای دنیا با ورزش و فوتبال ایران است.
در کشورمان مدیریت باش��گاهها را کسانی برعهده
دارند که قابلیتهای مدیری��ت حرفهای را ندارند و
نحوه مدیریتشان قبل آماتوری اس��ت و هنوز به
مدیریتآماتوریهمنرسیدهاندووضعموجودنتیجه
یک تفکر عقبمانده است که نه ورزشکار ،نه مربی و
نه مدیر آن تعهدی نسبت به اتفاقاتی که در جامعه
میافتد ،ندارند.
این تعهد چرا در بین فوتبالیس�تهای
ایرانی برای همراه ش�دن با جامعه دیده
نمیش�ود ،اما در سایر کش�ورهای دنیا
چنینمسئولیتیپذیرفتهشدهاست؟
امروز در کشورهای صاحبس��بک و دارای فوتبال
حرفهای دنیا ،اخالق حرفهای بر قراردادها حاکم است
و مفاد یک قرارداد به درستی اجرا میشود .البته باید
این واقعیت را در نظر گرفت که یک قرارداد حقوقی
بسته شده است و هرگونه تغییری در آن به تفاهم دو
طرف قرارداد بستگی دارد .ورزشکاران شرایطی مانند
امروز که ویروس کرونا عالمگیر شده را درک میکنند
و میدانند که این مسئله ،مشکل یک کشور نیست
و کل دنیا را بهه م ریخته است .لذا اخالق حرفهای
حکم میکند حاال که فوتبال نیز مانند سایر کسب و
کارها دچار ضرر و زیان شده ،آنها نیز نقشی در کاهش
ترکشهای کم شدن درآمدهای باشگاههایشان
داشته باشند و خود را نسبت به مجموعهای که در آن

فعالیتمیکنندتافتهجدابافتهندانند.همانطورکه
بقیهکسبوکارهاهمدچارضررشدهاست،باشگاهها
نیز دچار ضرر ش��دهاند و با کاه��ش درآمد روبهرو
هستند .ورزش و فوتبال حرفهای هم یک مدل کسب
و کار تجاری است و قراردادی منعقد میشود و در
یک فضای حرفهای نیز ورزشکاران با توجه به کاهش
درآمدها ،بخشی از درآمد خود را نادیده میگیرند و با
کاهش آن موافقت میکنند تا با سایر بخشها در این
ضرر و زیان سهیم شوند .در ایران اما چنین مسئلهای
دیده نمیشود ،ورزش��کاران چنین روحیهای برای
همراه ش��دن با ضرر و زیانها ندارند .البته مدیران
نیز روحیه و آگاهی در این باره برای جبران کاهش
درآمدها را ندارند.
دولتی بودن باش�گاهها و حسابکشی
نکردن از مدیران برای دخل و خرجشان
در به وجود آمدن بیتعهدی و احساس
مس�ئولیت نکردن بازیکن�ان و مربیان
فوتبال ایران چقدر تأثیر داشته است؟
در اکثر فوتبال دنیا باش��گاهها در بورس هستند و
س��هامداران متعددی دارند و مجامع این باشگاهها
باید به افکار عمومی و س��هامداران درباره مباحث
مختلف از جمله مس��ائل مالی ،درآمدها و هزینهها
پاسخ دهند و مثل ایران نیست که هیئت مدیرهها
صوری باش��د و چیزی به نام مجمع باشگاه وجود
نداشته باشد و به همین دلیل هم حسابرسی صورت
نگیرد .در کش��ورمان مدیران توجهی به برگزاری
مجامع که تراز مالی باشگاهها را مشخص میکند،
ندارند و همین سبب شده باشگاهها با حجم زیادی از
بدهیها و زیانهای انباشته مواجه شوند و متأسفانه با
پنهانکاری اعالم شود که باشگاهها بدهکار نیستند.

پارالمپيک به جاي خود ،ما دغدغه حقوق داريم
روحاهلل رس��تمي ،وزنهبردار پارالمپيکي ايران
درس��ت مانند تمام ورزش��کاراني که خود را
براي حض��ور در توکيو آم��اده ميکردند ،اين
روزها در خانه تمرين ميکند با اين تفاوت که

مشکالت ورزش��کاران جانباز و معلول بسيار
بيشتر و چشمگيرتر از ورزشکاران سالم است.
او ميگوي��د« :از آنجایی که ن��ه اردویی داریم
و نه وس��یلهای برای تمرین به ناچار در منزل
خانهنش��ین ش��دهایم .باید هرچه زودتر زمان
اردوهای تیم ملی توسط مسئوالن فدراسیون
جانب��ازان و معلولی��ن و همچنی��ن انجم��ن
مشخص ش��ود .دغدغه اصلی ما این است که
آیا هنوز هم حقوق ما برای پارالمپیک توسط
مسئوالن پرداخت میش��ود یا خیر .در ورزش
معلوالن مش��کالت زیادی داری��م؛ ابتدا باید
تالش مضاعفی انجام دهیم تا بر این مشکالت
غلب��ه کنیم .مگ��ر مصوب نش��ده که در
مشاغل دولتی باید از قهرمانان جانباز
و معلول استفاده ش��ود؟ مسئوالن
خیلی راحت باع��ث از بین رفتن
اسطورههای ورزشی خودشان
میشوند .انشاءاهلل در آینده
شاهد حمایت بیشتری از
طرف مسئوالن باشیم تا با
انگیزه باالتری در مسابقات
حضور پیدا کنیم».

يک سال فرصت مناسبي براي من است

حميدهعباسعلي:
عجلهاي براي شروع تمرينات ندارم

همتمرينميکنمهمشهرراضدعفوني
علی میری ،نايبقهرم��ان وزنهبرداري جوانان و
بزرگساالن جهان از جمله ورزشکاراني است که
بهصورت داوطلبان��ه در اجراي طرح ضدعفوني
کردن ش��هر حض��ور پي��دا ميکن��د .قهرمان
وزنهبرداري کشورمان ميگويد« :با این وضعیت
همهگیری وی��روس کرونا در کش��ورمان ،من و
دوستانم به صورت خودجوش و یک شب در میان
به ضدعفونی ایستگاههای اتوبوس و خودپردازها

ب��ه تعويق افت��ادن رقابتهاي
بازتاب
المپيک بهتري��ن فرصت براي
فريدون حسن
ورزشکاران مصدوم ايران بود.
بانوي مدالآور و المپيکي کاراته کش��ورمان ه��م يکي از اين
ورزشکاران بود که حاال با خيالي آس��ودهتر از قبل پيگير امور
درماني و رفع مصدوميت شديد خود است .حميده عباسعلي
بدون ترديد يکي از اصليترين اميدهاي کسب مدال در المپيک
توکيو محسوب ميشود ،اما مصدوميت سخت او همه را نگران
کرده بود .تعويق يک ساله المپيک شايد بهترين خبر براي او و
عالقهمندان به کاراته بود تا همه به حضور قدرتمندانه اين بانوي
مدالآور در المپيک اميدوار شوند .عباسعلي که براي ادامه روند
درمان خود در آلمان بسر ميبرد براي بازگشت دوباره به تاتامي
گوش به فرمان پزشکان معالج است.
بانوي المپيک��ي ايران ميگويد« :طبق برنامه پزش��کان پيش
ميروم و با تعويق المپيک عجلهاي براي شروع تمرينات ندارم.

میپردازیم .امیدوارم دست در دست هم دهیم
و این ویروس خطرن��اک را از بین ببریم .البته از
تمريناتم نيز غافل نيستم و برای آماده نگه داشتن
خود در ای��ن روزهای کرونایی ب��ا رعایت نکات
بهداشتی تمریناتم را به صورت جدی پیگیری
میکنم .روزی س��ه نوبت تمری��ن میکنم و در
روزهای عید هم تعطیلی نداشتم و حتی روز اول
سال جدید رأس ساعت  9صبح تمرین کردم».

تمرینات فیزیوتراپی خود را در کش��ور آلم��ان دنبال میکنم.
خوشبختانه روند درمانم خوب پیش میرود و بسیار امیدوارم
که در آیندهای نزدیک تمرینات س��نگینتر را ش��روع کنم».
او ادام��ه میدهد« :تا قبل از ش��یوع ویروس کرون��ا در آلمان،
همزمان فیزیوتراپی و تمرینات مخصوص زانو را در دستور کار
داشتم ،اما با تعطیلی باشگاهها تمرکزم را بیشتر روی فیزیوتراپی
گذاش��تم .با پایان تمرینات فیزیوتراپ��یام در آلمان به تهران
برمیگردم .قرار اس��ت در تهران نیز کارهایم با برنامه پزشکان
پیش برود تا انشاءاهلل آماده بازگشت به میادین شوم».
بانوی المپیکی کاراته ایران در پایان خاطرنش��ان میکند« :با
تعویق المپیک عجلهای برای ش��روع تمرین��ات کاراته ندارم.
پیش از این قرار بود المپیک تابس��تان  99برگزار ش��ود ،ولی
ویروس کرونا آن را حداقل یک سال عقب انداخت .حاال فرصت
خوبی برای من به وجود آمده تا در کمال آرامش دوران نقاهتم
را پشت سر بگذارم».

جنگ زرگری ریشسفیدها برای خودنمایی!

تحمل تعطیلی فوتبال و ترس از فراموش شدن برای برخیها آنقدر سخت
بوده که برای مطرح ش��دن در رس��انهها و فضای مجازی دست به دامن
موضوعات نخنما و پوسیده شدهاند .در روزهایی که کرونا جان انسانها را
تهدید میکند و هموطنانمان با مشکالت عدیدهای مواجه شدهاند ،برخی
از چهرههای قدیمی پرسپولیس و استقالل به جان هم افتادهاند و با به راه
انداختن یک جنگ زرگری سعی در جلب توجه هواداران دارند!
ورزشی که س��االنه میلیاردها تومان خرج روی دست کشور میگذارد و
همه فعاالن این رش��ته از مدیر گرفته تا مربی و بازیکن از هر نظر مدعی
هستند ،نه تنها از نظر اقتصادی هیچ س��ودی برای کشور ندارد ،بلکه در
روزهای س��خت کرونایی هم باری از دوش مردم برنمیدارد .بسیاری از
چهرههای سایر رشتهها از فرصت تعطیلی مسابقات و تمرینات استفاده
کردهاند و میکوشند تا قدمی در جهت مبارزه با کرونا ،ضدعفونی معابر
و یاری رساندن به اقشار ضعیف بردارند .در عوض برخی از فوتبالیهای
قدیمی و پرمدعا با پیش کش��یدن بحثهایی که محلی از اعراب ندارند
سطح دغدغههایشان را به هواداران نشان دادند .با اینکه قرنطینه خانگی،
آنهم در تعطیالت نوروز و ضربه مهلکش بر ش��رایط اقتصادی جامعه و
تداوم اپیدمی کرونا دغدغههای اصلی غالب مردم به شمار میرود ،اما در
این مورد هم فوتبالیها ساز مخالف میزنند .چند نفر از بازیکنان نسلهای
پیشین سرخابیها که معموالً از کمرنگ شدن مباحث اخالقی در فوتبال
ایران انتقاد میکنند به یکدیگر برچسب عضویت در سازمان اطالعات و
امنیت رژیم طاغوت را زدهاند و عجیبتر اینکه هر کدام هم مدعی داشتن
اسناد و مدارک هستند.
اینکه چه کسی و به چه دلیلی این جو را به راه انداخته به کنار ،اص ً
ال چرا
باید سطح دغدغهها تا این اندازه پایین باشد که س��ایرین هم از این جو
سوءاستفاده کنند و با سوار شدن بر موج ایجاد شده نامشان را سر زبانها
بیندازند؛ بررسی درست یا غلط بودن اتهام وارده برعهده مراجع و نهادهایی
است که حتماً پس از پیروزی انقالب این مسائل را موشکافی کردهاند .قطعاً
فوتبالیها صالحیت نظر دادن در اینگونه موارد را ندارند و اگر هم مورد یا
مشکلی وجود داشته باشد از سوی مقامات مربوط در زمان خود تصمیمات
الزم اتخاذ شده است .سایر موارد مطرح شده چیزی نیست جز فرافکنی،
خودنمایی و خأل روحی .ای کاش طرفین این دعوای زرگری که خود را
پیشکسوت فوتبال میدانند حداقل خودشان را با شرایط روز کشور وفق
دهند و با اطالع از دغدغههای مردم دس��ت از این خودنماییهای زشت
بردارند .واقعاً برای مردمی که نگران ابتالی عزیزانشان به کرونا هستند
چه فرقی میکند که فالن پیشکسوت فوتبال سیاسی بوده یا نه .جوانی
که عاشق فوتبال است ،اما با رکود شدید کسب و کارها دغدغه اصلیاش
معیشت و گذران زندگی شده ،توجه به چنین موضوعاتی برایش محلی از
اعراب ندارد یا بهتر است بگوییم در این اوضاع کسی حوصله و وقت خواندن
مصاحبههای پوچ را ندارد.
جدا از دغدغههای اجتماعی ،آقایان برخالف آنچه ادعا میکنند به مسائل
روز تیمهای به اصطالح محبوبشان نیز بیتفاوت هستند .آنها به جای
نبش قبر کردن مباحث قدیمی ،بهتر است به این همه حیف و میل چندین
میلیاردی س��رخابیها اش��اره کنند و از مدیران توضیح بخواهند .آقای
موسفید کردهای که مدعی هستی سلطان فوتبال تویی نه شخص دیگر،
اگر وقت پیدا کردید به گم شدن  8میلیارد تومان در باشگاه محبوبتان ،آن
هم طی دو روز واکنش نشان دهید .مشکالت این دو باشگاه آنقدر زیاد است
که پیشکسوتانش به اندازه کافی موضوع برای اظهارنظر در اختیار دارند.
در غیر این صورت هم اگر سوژهای پیدا نشد ،بهتر است با سکوت و پرهیز
از دعواهای بیثمر ،راه دیگری برای مطرح شدن در رسانهها بیابند .ضمن
اینکه در این روزها بد نیست اخبار مربوط به کمکرسانی بزرگان فوتبال
جهان به مردم برای مبارزه با کرونا و پش��ت سر گذاشتن شرایط سخت
اقتصادی را مطالعه کنند .البته در کشور خودمان نیز ورزشکاران زیادی پای
کار هستند تا بلکه در برطرف کردن این چالشها سهمی داشته باشند.

خط خوردن ازتیم ملیبهدلیلمهمانیشبانه

کایل واکر ،مدافع ملیپوش انگلیس و منچسترسیتی در دوران قرنطینه
در منزل خود یک مهمانی شبانه ترتیب داد .این رفتار غیرحرفهای با
واکنش باشگاه منچسترسیتی مبنی بر جریمه این بازیکن مواجه شد.
عالوه بر این گرت ساوتگیت ،س��رمربی انگلیس نیز ضمن هشدار به
سایر ملیپوشان قصد خط زدن نام او از فهرست انگلیس را دارد.

کرونا مانع انتقال امباپه به رئال

کیلیان امباپه خرید مورد عالق��ه هواداران رئالمادری��د ،به ویژه بعد
از جدایی کریستیانو رونالدو اس��ت .با اینکه هم زیدان و هم خود این
بازیکن دوست دارند که این انتقال صورت گیرد ،اما فع ً
ال به خاطر شیوع
ویروس کرونا و ضرر باشگاههای بزرگ حداقل در تابستان سال جاری
این انتقال ممکن نیست.

اولدترافورد محلی بزرگ برای مقابله با کرونا

منچستریونایتد ،اولدترافورد ورزش��گاه خانگی خود را به محلی برای
مقابله با کووید  19تبدیل کرده اس��ت .در محل این ورزشگاه ،دفتری
برای جلب کمکها و مش��ارکتهای داوطلبانه تأس��یس شده است.
همچنین محلی نیز تعیین ش��ده تا با اس��تفاده از امکان��ات موجود،
کمکهای مالی جه��ت خرید تجهیزات پزش��کی با س��رعت و دقت
بیشتری انجام گیرد.

