
مثبت اعالم شدن 
دنيا حيدري 
      گزارش

تس�ت کرون�ای 
برخی بازیکنان و 
ارکان تیم های باش�گاهی در پ�ی صدور مجوز 
استارت تمرینات یک بار دیگر باعث دغدغه و 
نگرانی جامعه فوتبال برای از سرگیری رقابت های 
لیگ نوزدهم شده و درخواس�ت تعویق یا لغو 
بازی ه�ا و تمرین�ات را در پی داش�ته اس�ت.

س��تاد ملی مبارزه با کرونا که مج��وز ورزش های 
گروهی را صادر کرد، س��ازمان لیگ فوتبال ایران 
نیز به باشگاه ها اجازه داد تمرینات گروهی خود را 
بعد از 70 روز تعطیلی برای از سرگرفتن رقابت های 
لی��گ نوزدهم آغ��از کنند. هرچند که براس��اس 
پروتکل های اعالم ش��ده از سوی س��ازمان لیگ، 
باشگاه ها موظف به انجام تست های کرونا پیش از 
استارت رسمی تمرینات خود بودند. تست هایی که 
نتایج نگران کننده ای در پی داشت که باعث نگرانی 

و دغدغه جامعه فوتبال شده است.
  تعلیق در صورت وجود بیش از ۵ مبتال

اهمیت حفظ سالمت بازیکنان و سایر ارکان تیم ها 
در پی از سرگیری مسابقات لیگ، دستورالعملی 
را تعریف و ابالغ کرد که طبق یکی از بندهای این 
ابالغیه، در صورت وجود بیش از پنج نفر با عالئم 
مثبت یا مثبت شدن تست های تشخیصی مبنی 
بر ابتالی فرد به کووی��د ۱۹، فعالیت تیم مربوط 
تا زمان بهبود مبتالیان و کسب گواهی سالمت، 
معلق خواهد شد و فرد مذکور عالوه بر اینکه مجوز 
همراهی تیم را نخواهد داش��ت، به مدت ۱۴ روز 

نیز قرنطینه می ش��ود. حال آنکه طی دو، سه روز 
گذشته و با آغاز دور جدید تمرینات تیم ها، اخبار 
نگران کننده ای مبنی بر ابتالی برخی از بازیکنان 
و س��ایر اعضای تیم های لیگ برت��ری به کووید 
۱۹منتشر شده که نگرانی های بسیاری را به دنبال 

داشته است.
  تیم های مبتال به کرونا

س��ایپا اولین باش��گاهی بود که از ابتالی یکی از 
بازیکنان جوان خود با س��ابقه دعوت به تیم امید 
به کرونا خبر داد. بع��د از آن خبر ابتالی ۱0 نفر از 
گل گهری های س��یرجان به این ویروس منتشر 
شد. پزشک این تیم کرمانی اگرچه ابتالی بازیکنان 
این تیم به کرونا را رد نکرد، اما تأکید کرد که اعداد 
و ارقام اعالم شده درست نیست و از تالش باشگاه 
گل گهر برای گرفتن تس��ت های نهایی خبر داد و 
گفت که باشگاه در این خصوص با صدور بیانیه ای 
شفاف سازی می کند. مجید جاللی، سرمربی این 
تیم هم اگرچه طی انتشار اخباری مبنی بر ابتالی 
برخی بازیکنان این تیم به کرون��ا گفت که همه 
اعضای باشگاه باید تس��ت های یکسانی بدهند، 
اما تأکید کرد ک��ه هنوز تصمیم��ی در خصوص 
قرنطینه تیم گرفته نشده اس��ت. تراکتور سازی 
تبریز هم ابتالی چهار بازیکن خود را به کووید ۱۹ 
تأیید کرد. باشگاه پرسپولیس نیز ابتالی دو نفر از 
تدارکاتچی های این باشگاه به ویروس کرونا را تأیید 
کرده است، اما طی بیانیه ای تأکید کرد از آنجایی 
که تست ها قبل از آغاز تمرینات گرفته شده، آنها 
هیچ ارتباطی با اعضای تیم نداشتند و در قرنطینه 

خانگی بسر می برند و سایر اعضای تیم در صحت و 
سالمت کامل هستند و نتایج تست های پزشکی 

آنها به سازمان لیگ ارسال شده است.
    این بار سهل انگاری به منزله قتل عمد است

نگرانی ها اما بعد از مثبت اعالم شدن تست برخی 
بازیکنان و سایر ارکان تیم های باشگاهی به کرونا 
به اوج خود رس��یده، به طوری که ساکت الهامی، 
سرمربی تراکتورسازان می گوید بعد از مشکوک 
بودن چهار بازیکن این تیم به ویروس کرونا، سایرین 
می ترس��ند که به تمرین بیایند. مهدی رحمتی، 
دروازه بان شهرخودرو مشهد نیز با انتشار تصویری 
از یک خبر که نشان از وضعیت قرمز کرونایی در 
مشهد دارد، در صفحه اجتماعی خود می نویسد: 
»فارغ از همه بحث های طرفداری، باید کارشناسی 
به ادامه برگزاری لیگ پرداخته شود. امروز مشهد در 
وضعیت قرمز قرار دارد و تست کرونای بیش از ۱0، 
۱5 نفر از بازیکنان و عوامل تیم ها مثبت شده است. 
مس��ئوالن تصمیم گیر؛ برای یک بار هم که شده، 
تصمیم عاقالنه بگیرید که بعداً پشیمان نشوید و 
خیانت عمد خود را گردن اشخاص دیگر نیندازید. 
بازی کردن با جان و زندگی افراد شوخی نیست و 
خیلی راحت و سطحی از آن نگذرید. این بار تصمیم 
در حد انتصاب اشتباه و رأی ناعادالنه نیست، بلکه 
حفظ سالمت افراد اس��ت. خودخواهی نکنید که 
این بار اگر تصمیم غلط بگیرید و بر اثر آن تصمیم 
خدایی ناکرده جان شخصی به خطر افتاد، قتل عمد 
است و دستگاه قضایی و مردم باید افراد خاطی را 

محاکمه کنند.

  تصمیمی جدی اتخاذ می شود؟
اگرچه همزمان با ص��دور مجوز تمرینات تیم ها 
اعالم ش��د که در صورت مهیا نبودن شرایط از 
برگزاری باقیمان��ده رقابت های لیگ خودداری 
می شود، اما حاال در پی مثبت اعالم شدن تست 
برخی فوتبالی ها، عده ای امیدوارند مس��ئوالن 
برگ��زاری مس��ابقات در تصمیم خ��ود برای از 
س��رگیری رقابت های لیگ خ��ودداری کنند. 
در واقع اخبار منتشر ش��ده در خصوص مثبت 
اعالم ش��دن تس��ت کرونای برخی بازیکنان و 
عوامل تیم های لیگ برتری باعث ایجاد ترس و 
اس��ترس تعدادی از نفرات باشگاه ها شده و آنها 
به طور جداگانه از مسئوالن ذی ربط خواسته اند 
که بازی ها لغو شوند یا دوباره به تعویق بیفتند. 
تصمیمی که قرار اس��ت در جلس��ه امروز ستاد 
مبارزه با کرونا گرفته ش��ود. ستادی که پیش از 
این با توجه به اهمیت حفظ سالمت بازیکنان و 
دیگر ارکان تیم ها 70 روز مسابقات و تمرینات 
را لغو کرد و با بررسی شرایط و صدالبته تأکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی مجوز از سرگیری 
رقابت ها و تمرین��ات را صادر ک��رد و حاال بعد 
از مثبت اعالم ش��دن تس��ت برخی فوتبالی ها 
قرار اس��ت امروز یک بار دیگر به بررسی شرایط 
و اوضاع بپردازد و س��پس تصمیم��ی جدید در 
این راس��تا بگیرد که مجوز برگزاری تمرینات و 
بازی ها همچنان به قوت خ��ود باقی بماند یا بار 
دیگ��ر بازیکنان، مربیان و جامع��ه فوتبال برای 

قرنطینه به خانه های خود هدایت  شوند.
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سعيد احمديان 

شیوا نوروزی

تقسیم شادی گل با هواداران کارتنی!
تا چهار ماه پیش تصورش هم خنده دار بود که یک ویروس به جان دنیا 
بیفتد و جای خالی تماشاگران در ورزشگاه ها را ماکت های شان پر کند و 
فوتبالیست ها به جای عکس یادگاری با هواداران با عکس های شان عکس 
بگیرند. کرونا اما آن تصور خنده دار چند ماه پیش را به یک واقعیت تلخ 
در این روزها تبدیل کرده است و هواداران کارتنی کم کم به عضو ثابت 
ورزشگاه های مختلف جهان تبدیل می شوند. اکنون تنها مونشن گالدباخ 
نیست که ۱۳ هزار تماشاگر کارتنی را با تصویر هوادارانش در استادیوم 
خود جای داده است، بلکه کشورهای دیگر اروپایی هم از این روش برای 
پر کردن جایگاه ها استقبال کرده اند. در مجارستان که به تازگی فوتبال 
خود را از سر گرفته است، دیوید سیگر پس از دبل برای تیم فرنکواروسی 
با یکی از تماش��اگران خیالی عکس یادگاری گرف��ت. میزبان به لطف 

گل های سیگر توانست ۲ بر یک دبرچنی را شکست دهد. 

مسیر المپیک به کشف واکسن ختم می شود؟
مسابقات ورزشی به حالت تعلیق درآمده، 
مرزها بسته ش��ده و خبری هم از کشف 
واکسن کرونا نیست. دو ماه از توافق کمیته 
بین المللی المپی��ک و مقامات ژاپن برای 
تعلیق یک ساله المپیک توکیو می گذرد، 
اما چالش اصلی این است که آیا بازی های 
المپیک و پارالمپیک طبق برنامه در جوالی 
و آگوست سال ۲0۲۱ برگزار خواهد شد یا 
 IOC نه! همانطور که توماس باخ، رئیس
اعالم کرده، اگر المپیک در تاریخ تعیین شده برگزار نشود تاریخ جدید تعیین 
نخواهد نشد. در این یک س��ال چه بالیی بر سر پروسه بازی های انتخابی 
می آید؟ ورزشکاران چطور خود را آماده نگه می دارند؟ خسارت های هنگفت 
تأخیر یک ساله بازی ها را چه کسی پرداخت می کند؟ اینها مهم ترین ابهامات 
المپیک ۲0۲0 است. البته در برخی کشورها وضعیت کم کم به حالت عادی 
بازگشته و ورزشکاران نیز آهسته آهسته و طبق پروتکل ها تمرینات شان را 
آغاز می کنند. با این حال کووید ۱۹ همچنان مرزها را بسته نگه داشته و 
کماکان تقویم رقابت های بین المللی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این روزها 
تنها دلخوشی جامعه ورزش اخبار متناقضی است که از تحقیقات صورت 
گرفته در مورد کشف واکسن مخابره می شود، اما حداقل تا یک سال آینده 
نباید منتظر شنیدن این خبر خوش بود. به همین خاطر است که تا امروز 
کسی تضمینی برای برگزاری قطعی المپیک نداده است. حتی اگر فرض 
را بر برگزاری بگذاریم، ژاپنی ها باید خود را برای ضرری دو تا شش میلیارد 
دالری آماده کنند. هفته پیش IOC کمک 650 میلیون دالری اش را به 
ژاپن رسانه ای کرد، اما ژاپنی ها این رقم را کافی ندانستند و همچنان منتظر 
کمک های بیشتری هستند. پاندمی کرونا به قدری کشورها را تحت تأثیر 

قرار داده که آینده هیچ رشته ای مشخص نیست. 

هنوز منتظر تحقق وعده استخدامم هستم 

رستمی: بی توجهی  ورزشکاران را به بیراهه می برد
کیانوش رستمي،       خبر
ملی پ������وش 
وزنه ب��رداری ایران با اش��اره به ش��رایط س��خت 
ورزشکاران در ایام تعطیلي به سبب شیوع بیماري 
کرونا به اهمیت توجه بیشتر مسئوالن به ورزشکاران 
اشاره کرد و گفت: »درست است ورزش کشور کاماًل 
تعطیل ش��ده، اما نباید ورزش��کاران به فراموشی 
سپرده شوند. انتظار می رود مسئوالن فدراسیون به 
ورزشکاران کمک مالی کنند، اما برعکس توقعی که 

ما داریم تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. با وجود 
اینکه ورزشکاران با امکانات جزئی در خانه تمرین 
می کنند و باید به آنها رس��یدگی بیشتری شود، 
متأسفانه تنها با وعده و وعید و حرف های غیرقابل 
باور آنها را به آینده دلخ��وش می کنند. این اتفاق 
منجر به این خواهد شد که ورزش��کاران از ادامه 
تمرینات دلسرد شوند. از طرف دیگر مکملی هم 
برای ما اختصاص داده نشده و این بی توجهي باعث 

می شود ورزشکاران به بیراهه بروند.«

اگر شرایط عادي بود باید کم کم 
فريدون حسن 

      بازتاب
آماده مي شدیم تا المپیک ۲0۲0 
توکیو آغ��از ش��ود. بای��د آماده 
مي شدیم تا شاهد مدال آوري قهرمانانمان باشیم، اما کرونا کاري کرد 
که بزرگ ترین آوردگاه ورزش جهان یک س��ال به تعویق بیفتد. تا 
اینجاي کار را مي شد تحمل کرد. به هر حال شرایط جهان شرایط 
حساسي است، اما حاال خبر مي رسد که کرونا شاید پرونده المپیک 
توکیو را براي همیشه ببندد، چون حتي اگر واکسني هم براي این 
ویروس منحوس پیدا شود ممکن است نتواند المپیک را نجات دهد. 
جان کوتس، رئیس کمیسیون هماهنگی توکیو ۲0۲0 فاش کرد که 
اکتبر )مرداد( به عنوان ماه اصلی در برنامه های بازی های المپیک 
۲0۲0 توکیو در نظر گرفته شده که طی آن محدودیت های ممکن 

برای تماشاگران به طور بالقوه ضروری است.
کوتس هش��دار داده که در صورت عدم وجود عالئم از بین رفتن 
کرونا در پن��ج ماه آینده، آماده س��ازی ب��رای بازی های المپیک 
»بسیار متفاوت« خواهد بود. او در همین راستا گفت: »حتی اگر 

واکسن قبل از بازی های المپیک آینده تولید شود، ممکن است 
برای نجات بازی ها کافی نباشد. یکی از مهم ترین چالش ها ورود 
ورزشکاران از سراسر دنیا به ژاپن اس��ت، آن هم در شرایطی که 
کش��ورهای مختلف در تالش و برای کاهش این ویروس مشکل 
داشتند. ما مشکالت واقعی داریم، زیرا باید از ۲06 کشور مختلف 

میزبانی کنیم.«
کوتس ادام��ه داد: »۱۱ هزار ورزش��کار داریم که پنج ه��زار نفر از 
مسئوالن فنی و مربیان و ۲0 هزار نفر از اصحاب رسانه آنها را همراهي 
مي کنند. همچنین چهار هزار نف��ر در قالب کمیته برگزار کننده و 
داوطلب به ژاپن خواهند آمد و این نگران کننده است. بنابراین بازي ها 
فقط باید در سال آینده برگزار ش��ود. ما دوباره نمی توانیم آن را به 
تعویق بیندازیم و باید فرض کنیم که واکسنی وجود نخواهد داشت یا 
اگر واکسنی وجود داشته باشد برای اشتراک گذاری در سراسر جهان 
کافی نخواهد بود. برگزار کنندگان امسال مجموعه ای از سناریوها را 
بررسی می کنند، اما اعتراف کرده اند که این بازی ها می تواند »بسیار 

متفاوت« با آنچه مردم عادت کرده اند، باشد.«

در انتظار توکیویي متفاوت

 شايد واکسن هم 
المپیک را نجات ندهد 

محمدعلي گرایي 
حامد قهرماني 

      چهره
اولین و آخرین 
ورزش������کار 
م��دال آوري نیس��ت ک��ه از بي مهري ه��ا و 
کم توجهي هاي مسئوالن ورزش کشور گالیه دارد، 
اما حرف هاي او باعث مي ش��ود یادمان بیاید در 

شرایطي که برخي فوتبالیست ها میلیاردي پول 
می گیرند تا زندگي معمولي داشته باشند، هستند 
قهرمانان��ي که هن��وز منتظر تحق��ق وعده هاي 
مسئوالنند. دارنده مدال برنز کشتي فرنگي قهرمانی 
جهان مي گوید: »ما ورزشکاران درآمدی نداریم؛ 
یک قهرمان اگر از آینده شغلی خود مطمئن باشد، 
می تواند با خاطر آسوده تمریناتش را دنبال کند. 
سال ۹٨ درخواستی از وزیر ورزش و جوانان به نهاد 
ریاست جمهوری درباره استخدام من ارسال شد 
که این درخواس��ت با موافقت نهاد روبه رو شد و 
واعظی، مسئول دفتر ریاس��ت جمهوری هم در 
نامه ای به زنگنه، وزیر نفت خواستار فراهم شدن 
شرایط استخدام من شد. متأسفانه هیچ کدام از 
وعده های مس��ئوالن عملی نشد، حتی پیش از 
بازي هاي آسیایي جاکارتا، کامیاب مدیرکل 
ورزش و جوانان اس��تان فارس وعده داد در 
صورت کسب مدال طال یک واحد آپارتمان 
به من و برادرم اهدا شود که هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. اما از هر چیزی مهم تر موضوع 
اشتغال و اس��تخدام اس��ت؛ در حالی  که مدرک 
تحصیلی ام هم مرتبط است، اما هنوز هیچ اتفاقی 

رخ نداده است.«

تمرينات و باز ی ها  بار ديگر لغو می شود؟!
نگاه جامعه فوتبال به ستاد ملی مبارزه با کرونا

 روحاني: 
آماده کمک به قطر در جام جهاني هستیم 

حسن روحانی روز شنبه در تماس تلفنی امیر قطر با اشاره به میزبانی این 
کشور در جام جهانی ۲0۲۲ فوتبال در خصوص ارائه هرگونه کمک از سوی 
ایران برای میزبانی هرچه بهتر قطر اعالم آمادگی کرد و گفت: »ایران آماده 
است در زیرساخت ها و تأمین نیازمندی های مورد نظر حضور داشته باشد.«

سخنان رئیس جمهور ایران درباره آمادگی کشورمان برای کمک به قطر در 
میزبانی از رقابت های جام جهانی فوتبال در رسانه های روس بازتاب زیادی 
داشته است. جام جهانی قطر اولین دوره جام جهانی است که در زمستان 
برگزار خواهد شد که این تصمیم به خاطر شرایط بهتر بازیکنان و هواداران 

گرفته شده است.
چندین رسانه روسی از جمله سایت sportrbc به بازتاب اعالم آمادگی 
ایران برای کمک به کشور قطر برای میزبانی جام جهانی ۲0۲۲ پرداخته اند.  
بازی ها در هشت ورزشگاه و در هفت شهر در سراسر کشور قطر برگزار خواهد 
شد. این مسابقات با حضور ۳۲ تیم ملی برگزار می شود. از بین هشت ورزشگاه 
پیشنهادی جام جهانی، ساخت و ساز در یک استادیوم - ورزشگاه بین المللی 
خلیفه - به پایان رسیده است، در حالی که شورای عالی قول داده دو سال قبل 
از شروع مسابقات جام جهانی همه اماکن و استادیوم ها باقی مانده را تحویل 

دهد. جام جهانی قطر ۲0۲۲  از ۲۱ نوامبر تا ۱٨ دسامبر برگزار خواهد شد.

کیسه جديد فوتبالی ها  برای غارت بیت المال
وقتی نظارت و ضابطه ای نباشد، نتیجه اش می شود اینکه فوتبالیست های 
ایرانی وقیحانه تر از قبل همچنان سهم بیشتری از بیت المال و جیب مردم 
می خواهند و در این مسیر برای خودشان حدی هم قائل نیستند. صحبت های 
کاپیتان یکی از تیم های بزرگ پایتخت گویای این ادعاست، وقتی او بعد از 
دریافت درصدهای چندصد میلیونی قراردادش باز هم از مش��کالت مالی 
گالیه می کند و با سوءاستفاده از ممنوع شدن جذب بازیکن خارجی پیشنهاد 
می دهد، پولی را که قرار اس��ت صرف قرارداد با خارجی ها شود، به همین 
بازیکنان داخلی بدهند! گویا بازیکنان داخلی همواره مظلوم بوده اند و این تنها 

خارجی ها هستند که در فوتبال ایران به نان و نوایی رسیده اند.
این در شرایطی است که سال هاس��ت یکی از معضالت اصلی فوتبال ایران 
افزایش افسارگسیخته و بی ضابطه صفرهای قراردادهای بازیکنان داخلی 
اس��ت، قراردادهایی که هیچ گاه تابع وضعیت اقتصادی کشور نبوده است 
و در ش��رایطی که در یک دهه اخیر به واسطه مش��کالت عدیده اقتصادی 
همواره س��فره مردم و هواداران این تیم ها کوچک و کوچک تر شده، اما با 
توجه به سیستم دولتی مدیریتی حاکم بر باشگاه ها و استفاده از منابع دولتی 
و بیت المال، کوچک ترین گزندی از این مشکالت به فوتبالی ها وارد نشده 
است. در عوض گرانی دالر و تحریم ها بهانه ای شده که قراردادهای فوتبالی ها 
در یک دهه اخیر رشد ۱0 برابری داشته باشد، به طوری که اگر اوایل دهه ۹0 
شاخص ترین فوتبالیست ایرانی به مدد پول های دولتی، قراردادی نزدیک 
به یک میلیارد داشت، حال در اواخر دهه ۹0 این رقم به نزدیک ۱0 میلیارد 
رسیده و گفته می شود دروازه بان ملی پوش یکی از تیم های بزرگ پایتخت، 

ساالنه ۹ میلیارد دریافت می کند!
با وجود بذل و بخشش ها و حیف و میل هایی که از بیت المال توسط مدیران 
دولتی فوتبال به فوتبالیست ها صورت گرفته، اما آنها همچنان طلبکارانه سهم 
بیشتری از جیب هواداران می خواهند و در تازه ترین خواسته خود می خواهند 
پولی را که صرف قرارداد با خارجی ها می ش��ود روی ق��رارداد آنها بگذارند 
تا لقمه آنها از بیت المال چرب تر شود. البته در این شرایط که فوتبالیست 
ایرانی کمترین تقصیر را دارد، سال ها رقصیدن به ساز فوتبالیست ها و بستن 
قراردادهایی که هیچ کدام ضابطه و قاعده ای نداشته، آنها را پرتوقع بار آورده 
اس��ت، طوری که با وجود دریافت های چند میلیاردی س��االنه، همچنان 
حریصانه از هر گوش��ه و کناری به دنبال افزایش قراردادهای شان هستند، 
مانند امروز که ممنوع شدن موقتی جذب بازیکن خارجی توسط دو باشگاه 
دولتی استقالل و پرسپولیس، فرصتی را فراهم کرده تا بازیکنان داخلی کیسه 

جدیدی براي برداشت از بیت المال بدوزند.
سیس��تم مدیریتی دولتی فوتبال ایران بی ش��ک مقصر اصلی ترمز بریده 
فوتبالی ها در مکیدن از بیت المال است. مدیرانی که با توجه به استفاده از 
بودجه دولتی در اکثر باشگاه ها، همواره منافع بازیکن بر بیت المال برای شان 
ارحج بوده و با ریخت و پاش و قرارداده��ای بدون ضابطه ای که با بازیکنان 
داخلی می بندند، سبب شده اند امروز بازیکنان دهان شان را برای بلعیدن از 

بیت المال بازتر کنند.
وقتی یک مدیر پاس��خگوی هزینه هایش نباش��د و مدیران باالدستی هم 
دغدغه ای در جهت صیانت از بیت المال و جلوگیری از حیف و میل ها نداشته 
باشند، هر کس هر کاری دلش بخواهد می تواند انجام دهد. چنین وضعیتی 
را این روزها در فوتبال دولتی ایران شاهد هستیم، فوتبالی که بازیکنانش حق 
نداشته خودشان را طلب می کنند و با سوار شدن بر سیستم بیمار مدیریتی 
حاکم بر باشگاه ها، نه تنها ترکشی از مشکالت اقتصادی کشور نصیب شان 
نمی شود، بلکه با سوء استفاده از این مشکالت، پیشنهادهای چند برابری را 

هر سال روی میز مدیران باشگاه ها قرار می دهند.
مهار زیاده خواهی فوتبالیس��ت های ایرانی تنها به دس��ت مدیران سالم و 
پاکدست میسر اس��ت، مدیرانی که برای ریال به ریالی که از بیت المال در 
باشگاه شان هزینه می کنند، دغدغه داشته باشند و نسبت به حیف و میل ها 
بی تفاوت نباشند و آنها باشند که برای باشگاه و هزینه کردهای تیم تصمیم 
می گیرند، نه اینکه بازیکنان برای آنها نسخه بپیچند، مانند امروز که کاپیتان 
یکی از تیم های بزرگ پایتخت می گوید حاال که جذب بازیکن خارجی ممنوع 
شده است، پولش را بگذارند روی پول بازیکنان داخلی تا قراردادهای شان 

میلیاردی تر شود! 

اللیگا، لیگ جزیره و سری آ همچنان منتظر
 از لحظه شماری برای بازگشت 

تا توپ پر بوندس لیگا
پروسه آغاز لیگ های فوتبال اروپا وارد فاز جدیدی شده است؛ در انگلیس 
اجازه تمرین گروهی صادر شده، در اسپانیا باالخره تاریخ دقیق شروع اللیگا 
اعالم شد و ایتالیایی ها نیز خود را برای از سرگیری سری آ آماده می کنند. 
البته در آلمان بازی ها طبق برنامه فشرده پیگیری می شود و بوندس لیگا فعاًل 

پیشتاز لیگ های قاره سبز است. 
   بی اعتنایی دورتموندی ها

هفته بیست و هفتم لیگ دسته یک آلمان طی سه روز برگزار شد و از جمله 
نتایج جالب به دست آمده شکست ۳ بر صفر ش��الکه به آگزبورگ بود. در 
جدال صدرنش��ینان، بایرن مونیخ 5 بر ۲ فرانکفورت را برد تا پیروزی ۲ بر 
صفر دورتموند مقابل وولفسبورگ را خنثی کرده باشد. باواریایی ها همچنان 
با چهار امتیاز بیشتر، شانس اول قهرمانی بوندس لیگا هستند. توماس مولر با 
پاس گلی که برای گورتسکا ارسال کرد تعداد پاس های گل خود را به عدد ۱7 
رساند و از این حیث در بین پنج لیگ اروپایی در صدر قرار گرفت. زنبورها هم 
فعالً امیدوارانه در تعقیب بایرن هستند، اما در این بازی نشان دادند اعتقادی 

به رعایت فاصله اجتماعی ندارند! 
بازیکن��ان دورتموند پ��س از هر گل یکدیگ��ر را در آغوش  کش��یدند و به 
پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی مقامات آلمانی بی اعتنایی کردند. 
اما اظهارنظر قیصر فوتبال آلمان نیز در ن��وع خود جالب توجه بود؛ فرانس 
بکن بائر که بازی بایرن – فرانکفورت را از نزدیک تماشا کرد، معتقد است 
عدم حضور تماش��اگران تأثیری روی کیفیت بازی ها نمی گذارد: »در این 
شرایط بدون هواداران و جوی که آنها ایجاد می کنند، این بازی، یک فوتبال 
استثنایی بود. باید از هر دو تیم تقدیر کرد. واقعاً فوتبال خوبی بود. فکر می کنم 
تا وقتی همه قوانین را رعایت کنند، می توان به این شرایط ادامه داد. البته این 
شرایط برای هواداران فوتبال کامالً رضایت بخش نیست، چراکه نمی توانند 
به ورزشگاه ها بروند.« نکته جالب توجه دیگر آمار گل های به ثمر رسیده در 
بوندس لیگاست که عطش گلزنی تیم ها را ثابت کرد؛ در ۱٨ بازی برگزار شده 

5۹ گل به ثبت رسیده است. 
   تمرینات گروهی

فاز دوم دستورالعمل های بهداش��تی فوتبال جزیره به مرحله اجرا درآمد. 
انگلیسی ها که از اسفندماه و پس از شیوع کرونا مسابقات ورزشی شان را به 
حالت تعلیق درآورده بودند هفته پیش به تیم ها اجازه دادند تمرینات شان را 
در گروه های کوچک آغاز کنند. پس از بررسی های بیشتر، دولت این کشور 
باالخره تمرینات گروهی تیم ها را بالمانع اعالم کرد: »مرحله دوم تمرین ها 
به معنای صدور مجوز تماس و برخورد نزدیک است، یعنی تماس هایی با 
فاصله کمتر از دو متر که در مرحله قبلی اعالم شده بود.« با اینکه هنوز زمان 
دقیق شروع لیگ برتر اعالم نشده، اما با دستور جدید دولت انتظار می رود 
طی دو یا سه هفته دیگر لیگ جزیره نیز آغاز شود. قرار است روز پنج شنبه 
جلسه مهمی با حضور مدیران باشگاه ها و اتحادیه فوتبال انگلیس برگزار  شود 

و احتمال تعیین زمان از سرگیری لیگ برتر وجود دارد. 
   تکلیف اللیگا روشن شد

لیگ فوتبال اسپانیا از بالتکلیفی خارج شد. پس از کش و قوس های فراوان و 
با اعالم خاویر تباس روز ۲۲ خرداد )۱۱ ژوئن( دیدارهای باقی مانده این فصل 
اللیگا آغاز می شود. این تصمیم پس از موافقت نخست وزیر اسپانیا با شروع 
مسابقات ورزشی، آن هم پشت درهای بسته گرفته شده است. به این ترتیب 
در اولین بازی، دربی سویا و بتیس برگزار خواهد شد. رئیس اللیگا در این باره 
گفت: »باید دید تمرینات تیم ها چگونه پیش می رود. احتمال دارد پنج شنبه 
یازدهم ژوئن سویا و رئال بتیس، دربی جنوب اسپانیا را برگزار کنند. همیشه 
گرما ما را نگران می کند. دمای هر روز را بررسی خواهیم کرد و با توجه به آن 
ساعت بازی ها را مشخص می کنیم. قطعاً ادامه بازی های این فصل اللیگا 

برگزار خواهد شد.«
   بحران سری آ

در ایتالیا هنوز بر سر زمان شروع بازی ها اختالف نظرهای زیادی وجود دارد. 
بنا بر اعالم اسپادافورا، وزیر ورزش ایتالیا، مسابقات سری آ در یکی از دو تاریخ 
۲۴ خرداد یا ۳۱ خرداد آغاز خواهد شد: »ما روی دو تاریخ برای شروع مجدد 
سری آ کار می کنیم. یکی ۱۳ و یکی ۲0 ژوئن. پروتکل تهیه شده برای شروع 
مجدد فصل در اختیار ما قرار گرفته و این پروتکل شباهت زیادی به پروتکل 
قبلی دارد که مربوط به شروع مجدد تمرینات تیم ها بود. ما روز پنج شنبه 
تصمیم می گیریم که آیا سری آ باید از س��ر گرفته شود و در صورت مثبت 
بودن پاسخ این سؤال، تاریخ شروع آن چه روزی خواهد بود.« در این بین اما 
اتحادیه فوتبالیست های حرفه ای ایتالیا نسبت به برگزاری بازی ها در هوای 
گرم هش��دار داد. اومبرتو کالکانو، نایب رئیس این اتحادیه گفت: »بازی در 
ساعت ۱6:۳0 بعدازظهر در اوج گرمای تابستان در ماه های ژوئن و جوالی 

غیرقابل قبول است.«

متئو فاترمن

 نیویورک تایمز


