
مثبت شدن تست 
سعید احمدیان
      گزارش

بي�ن  در  کرون�ا 
اعض�اي حداقل 10 
تيم ليگ برتري سبب شده ش�رايط سختي بر 
فوتبال باشگاهي در فاصله 20 روز تا شروع دوباره 

ليگ حاکم شود.
کار فوتبال ايران با کرونا گويا کم کم دارد به جاهاي 
باريک کشيده مي ش��ود. 29 خرداد در شرايطي با 
بازي عقب افتاده فوالد و اس��تقالل، ليگ نوزدهم از 
سرگرفته مي ش��ود که در فاصله کمتر از سه هفته 
تا آغاز دوباره ليگ برتر با ب��اال رفتن آمار تيم هايي 
که تس��ت کروناي برخي اعضاي شان مثبت شده، 
ليگ در وضعيت نامعلومي قرار گرفته و اعالم آمار 
کرونايي هاي ليگ برتر فضاي نگران کننده اي را بر 
فوتبال باشگاهي حاکم کرده است. پاسخ هاي دوپهلو 
و عدم شفاف سازي تصميم گيرندگان برگزاري ليگ، 
درباره سرنوش��ت ليگ نوزدهم در صورت افزايش 
کرونايي هاي ليگ هم سبب شده فوتبال باشگاهي 

ايران اين روزها در يک برزخ گرفتار شود.
  10 تيم آلوده به کرونا در ليگ برتر

27 ارديبهش��ت وقتي س��تاد ملي مقابله با کرونا 
با از س��رگيري ليگ هاي ورزش��ي موافقت کرد، 
خيلي ها شمارش معکوس را براي شروع ليگ برتر 
آغاز کردند. باشگاه ها در اولين قدم طبق پروتکل 
بهداشتي تنظيم ش��ده براي مس��ابقات و شروع 
تمرينات، مأمور شدند تا از همه اعضاي تيم تست 
کرونا بگيرند تا در صورت منفي بودن در تمرينات پا 
به توپ شوند. حاال با گذشت 10 روز از صدور مجوز 
برگزاري ليگ، ش��يوع کرونا در بين تيم هاي ليگ 
برتري سبب شده دغدغه هايی جدي درباره شروع 
ليگ با وجود تست هاي مثبت برخي تيم ها به وجود 
بيايد. در ح��ال حاضر طبق آماري ک��ه به صورت 
غيررسمي منتشر شده، تست 29 نفر از اعضاي 16 

تيم ليگ برتري مثبت اعالم شده است.
با توجه به خبرهايي که تا ديروز اعالم ش��د تاکنون 
10 تيم از 16 تيم ليگ برتري تس��ت مثبت کرونا 
داشته اند، آماري قابل تأمل که حساسيت هاي شروع 
ليگ را باال برده است. تاکنون تست دو عضو تدارکات 
باشگاه پرس��پوليس، دو بازيکن و يک عضو باشگاه 
سپاهان، چهار عضو باشگاه تراکتور، يک مربي و يک 
عضو باشگاه شهرخودرو، پنج عضو باشگاه فوالد، دو 
بازيکن و يک عضو کادر اجرايي باشگاه صنعت نفت، 
شش عضو باشگاه ماشين سازي، سه بازيکن و يک 
عضو تيم پارس جنوبي، يک بازيکن س��ايپا و پنج 
بازيکن باشگاه گل گهر مثبت اعالم شده که برخي 
از اين موارد مانند اعضاي گل گهر سالمتي شان را به 

دست آورده اند و تست جديدشان منفي بوده است.
در اين ميان تيم هاي استقالل، شاهين شهرداري 
بوشهر، پيکان و نساجي چهار باشگاهي هستند که 
تست همه اعضاي آنها منفي گزارش شده و از نتايج 
تست هاي گرفته شده از اعضاي نفت مسجدسليمان  

و ذوب آهن نيز هنوز خبري منتشر نشده است.

  توپ در زمين فدراسيون فوتبال است
حال در ش��رايطي که ش��اهد مثبت ش��دن تست 
کرونای اعضاي حداقل 10 تيم ليگ برتری هستيم، 
سرنوشت شروع بازي ها از 29 خرداد با چالش روبه رو 
شده اس��ت. در اين بين وزارت بهداش��ت و وزارت 
ورزش مدعي هستند که تصميم نهايي درباره شروع 
بازی ها را بايد سازمان ليگ بگيرد و توپ را در زمين 

فدراسيون فوتبال انداخته اند.
 در اين راستا بود که مهدي علي نژاد، معاون ورزش 
قهرمان��ي و حرف��ه اي وزارت ورزش ديروز تصميم 
برگزاري يا عدم برگزاری ليگ را به گردن فدراسيون 
فوتبال انداخت: »ما می گوييم آنها مجاز به برگزاری 
مسابقات هستند و اجازه داديم، اما برگزاری يا عدم 
برگزاری بازی ها بر عهده فدراس��يون فوتبال است. 

کشورهايی مثل آلمان و ايتاليا يا کار خود را شروع 
کرده اند يا شروع خواهند کرد. شرايط ايتاليا و اسپانيا 
از ايران به لحاظ مرگ و مير خيلی بدتر است، اما آنها 
هم کارشان را آغاز کرده اند. آن چيزی که ستاد مبارزه 
با کرونا به ما ابالغ کرده در اختيار فدراسيون ها قرار 

گرفته است و همه چيز به عهده آنهاست.«
مهرزاد خليليان، سرپرس��ت فدراسيون پزشکي 
ورزش��ي هم چنين نظري دارد: »درباره ش��روع 
بازی ها فدراس��يون فوتبال و س��ازمان ليگ بايد 
تصميم می گرفتند و ما برای ارتقای سطح بهداشت 

آنها را کمک می کنيم.«
   ستاد ملي مقابله با کرونا ورود کند

هرچند مثبت شدن تست کرونا در تيم هاي مختلف 
سبب شده مديران برخي باشگاه ها با متمسک قرار 

دادن س��المتي بازيکنان با اهدافي خاص و نخ نما 
شده دوباره بر طبل تعطيلي ليگ بکوبند، اما به نظر 
مي رسد فارغ از جوس��ازي اين باشگاه ها که پشت 
پرده مخالفت شان با ش��روع ليگ مشخص است، 
دورقمي بودن تست هاي مثبت کرونا در بين ليگ 
برتري ها، ضرورت بررسي مجدد و محکم تر کردن 
پروتکل هاي بهداشتي و بازنگري درباره شرايط آغاز 

بازي ها را ضروری کرده است.
در اين شرايط س��تاد ملي مقابله با کرونا که وزارت 
ورزش و وزارت بهداشت نيز از اعضاي آن هستند با 
شرايط جديدي که بر آغاز ليگ با توجه به مثبت شدن 
تست کرونا در برخي باشگاه ها سايه انداخته در اين 
باره بايد ورود کنند و با تدابيري که  انديشيده می شود، 

بهترين تصميم براي فوتبال باشگاهي گرفته شود.
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فریدون حسن

شیوا نوروزی

تمرين آبي ها با تدابير شديد بهداشتي
استقاللي ها هرچند که ته دل شان چندان راضي به از سرگيري رقابت هاي 
ليگ برتر نيست، اما به هر حال با حضوري جدي در تمرينات خود را براي 
ادامه مسابقات آماده مي کنند. آبي هاي تهران تحت تدابير سفت و سخت 
بهداشتي وارد محوطه تمرينات مي شوند و زير نظر کادر فني خود را آماده 
رقابت ها مي کنند. از تمامی عوامل تيم قبل از ورود به تمرين تست تب 
گرفته می شود تا حرارت بدن آنها مورد آزمايش قرار گيرد. همچنين پيراهن 
و کفش های کليه عوامل تيم قبل از ورود به سالن ضدعفونی می شود تا اين 

تيم در کم خطر ترين حالت ممکن تمرينات خود را برگزار کند.

جزيره و چالش های قهرمانی ليورپول  
انتظارات به سررسيد و عاشقان فوتبال در 
جزيره به زودی به آرزوی شان می رسند. 
بر اس��اس تصميم گرفته ش��ده از سوی 
مقامات، 17 ژوئن شاهد شروع بازی های 
ليگ برت��ر خواهي��م بود، ام��ا چگونگی 
برگزاری مسابقات برای تيم ها هنوز مبهم 
است. عالوه بر اينکه همه ملزم به رعايت 
مقررات بهداش��تی هستند و تماشاگران 
نيز اجازه ورود به ورزشگاه ها را ندارند، اين 
احتمال وجود دارد که برخی بازی ها در زمين بی طرف برگزار شود. البته 
راضی کردن هواداران برای ماندن در منازل و چشم دوختن به جعبه 
جادويی در انگليس به اين سادگی ها نيست. گويا مقامات پليس نيز اين 
واقعيت را پذيرفته اند و از هم اکنون به دنبال راهکاری برای جلوگيری از 
تجمع احتمالی هواداران هستند. با توجه به احتمال حضور تماشاگران 
پشت درهای ورزشگاه، پليس انگليس نس��بت به برگزاری ديدارهای 
حساس��ی از جمله من س��يتی – ليورپول، من س��يتی – نيوکاس��ل، 
من يونايتد- شفيلد يونايتد، نيوکاسل – ليورپول و اورتون – ليورپول 
هش��دار داده اس��ت. طرفداران اين تيم ها متعصب ت��ر از اين حرف ها 
هستند که در روز بازی خود را به ورزش��گاه نرسانند، به همين خاطر 
بازی در زمين بی طرف در اين مسابقات محتمل خواهد بود. در اين بين 
قرمزهای ليورپول ضرر زيادی را متحمل می شوند. آنها 30 سال است 
برای تصاحب جام قهرمانی و به راه انداختن يک جش��ن باشکوه صبر 
کرده اند. حاال که با 25 امتياز اختالف صدرنش��ين ليگ برتر هستند و 
شانس اصلی قهرمانی به شمار می روند، نه تنها حق برگزاری جشن را 
ندارند، بلکه ديدار آخرشان با اورتون نيز احتماالً در زمين بی طرف انجام 
شود. يورگن کلوپ اين روزها عالوه بر اينکه نگران آمادگی بازيکنانش 
پس از پشت سرگذاشتن تعطيلی اجباری است، دغدغه بازی در زمين 
بی طرف را نيز دارد. فرصت پيش آمده برای ليورپول در آينده اين مربی 
و حتی باشگاه تأثير زيادی خواهد داشت. به همين خاطر صدرنشين 
ليگ برتر انگليس اجازه هيچ اش��تباهی را ندارد و بايد در 9 بازی باقی 

مانده رؤيای 30 ساله را به واقعيت تبديل کند.

جیمز اولی

ESPN  

شليک واقعی نداريم!

بيمه من و برادرم را قطع کردند
بی توجه����ی      خبر
مس��ئوالن هر 
روز داد يک��ی از قهرمان��ان و ورزش��کاران را 
درمی آورد. اين بار نوبت نيما عالميان، ملی پوش 
و لژيونر تني��س روی مي��ز ايران اس��ت که از 
بی توجه��ی مس��ئوالن گله کند: »مس��ئوالن 
شهرمان هيچ کاری برای ما انجام ندادند و از همه 
بدتر اينکه در اين مدت تنها يک بار به ديدارمان 
آمدند و100هزار تومان دادند، آن هم در حالی 
که ما حتی بيمه هم نيس��تيم. البته ما را بيمه 

کردند، اما پس از مدتی تصميم گرفتند بيمه مان 
را قطع کنن��د. عجيب تر اينکه م��ا حتی اجازه 
تمرين در س��النی که به ن��ام نوش��اد در بابل 
راه اندازی کردند را نداريم و تنها وقتی تيم ملی 
در بابل اردو داشته باش��د در اين سالن تمرين 
می کنيم، به همين دليل ناچار شديم پس از اين 
اتفاقات ناخوشايند محوطه خانه مان را با جرثقيل 
تخريب و به س��النی کوچک تبديل کنيم تا در 
آنجا به تمرين بپردازيم. آنها حتی قول استخدام 

را هم به ما دادند، اما زير قول خودشان زدند.«

محمد بنا سرانجام بعد از مدت ها 
دنیا حیدري
      بازتاب

سکوت خود را شکست و تأکيد 
کرد فدراسيون در قانونگذاری 
حق دارد: »هر فدراسيونی که می آيد اين حق را دارد که برای 
همه م��وارد از جمله انتخابی، داوری، مربيگ��ری و هر موضوع 
ديگری تصميم گيری کند و چه بهتر االن که مسابقه يا اردويی 
نيست درباره برنامه ريزی های کلی فکر کند و جلسه بگذارد تا 
معايب و نواقص برطرف شود، مثاًل چرخه انتخابی در سه پلن و 
برای المپيک برنامه ريزی شده، اما مشخص نيست که المپيک 
برگزار شود يا نه. ما 10 وزن داريم که به خاطر حضور شش وزن 
در المپيک، چهار وزن ديگر تيم ملی در قانون فعلی ديده نشده 
که بايد برای سال های بعد کامل شود.« سرمربی تيم ملی کشتی 
فرنگی همچنين تأکيد می کند که مش��کلی با چرخه انتخابی 
ندارد: »از ابتدا هم مشکلی نبود. رفتيم جلسه گذاشتيم و بحث 
و بررس��ی کرديم، اما حرف من اين اس��ت که وقتی هيچ چيز 

مش��خص نيس��ت چطور می خواهيم آن را اج��را کنيم. وقتی 
برگزاری مسابقات داخلی و بين المللی و حتی المپيک مشخص 
نيست، صحبت و بحث بر سر چرخه انتخابی تيم ملی، بازارگرمی 
در ش��رايط رکود اس��ت . اينکه من با چرخه انتخابی موافق يا 
مخالفم و اينکه نقص دارد يا ندارد، همگی در جای خودش قابل 
بحث و بررسی است، اما در شرايطی که با شيوع کرونا چيزی در 
جه��ان قابل پيش بينی نيس��ت و اصاًل مش��خص نيس��ت که 
مسابقه ای برگزار خواهد شد يا نه؛ بحث، حاشيه يا درگيری بر 
سر چگونگی اجرای انتخابی تيم ملی نتيجه ای ندارد. مثاًل االن 
مسابقات قهرمانی کشوری بخشی از قانون چرخه انتخابی تيم 
ملی اس��ت و بعد از آن نفر اول قهرمانی کشوری با کشتی گير 
مدال دار وزن خودش به تورنمنت بين المللی می روند. آيا در اين 
شرايط اتحاديه جهانی کشتی تاريخی برای برگزاری مسابقات 
بين المللی تعيين کرده که ما بخواهيم بر سر چگونگی اجرای 

چرخه به نظر نهايی برسيم؟ «

حرف از انتخابی بازارگرمی است
 بنا: نمي دانم هيچ چيز را 

چطور اجرا کنيم!

کسب نخستين 
شمیم رضوان

      تیراندازی
سهميه المپيک 
از  نش������ان 
توانايی  هايی بانوی طاليی ايران در مس��ابقات 
2014 اينچئون داش��ت، اما با ش��يوع کرونا و 
تعويق يک س��اله المپي��ک نجم��ه خدمتی، 
ملی پوش تيراندازی ايران تمريناتش را متفاوت 

از قبل دنب��ال می کند و می گويد که ش��ليک 
واقعی ندارد: »تعويق المپيک برنامه ريزی های 
فدراس��يون جهانی را به هم ريخته و ش��رايط 
س��خت تری نسبت به گذش��ته رقم زده است. 
برنامه ري��زی مربيان برای کس��ب س��هميه و 
همچنين آماده سازی برای المپيک با تعطيلی 
تمرينات و اردوها به هم خورده و هنوز مشخص 
نيست کار از چه زمانی دوباره آغاز خواهد شد. 
يک هفته مانده به مسابقات جام جهانی هند، 
قرنطينه آغاز و شيوع کرونا باعث منتفی شدن 
جام جهانی شد، پس از آن برنامه آماده سازی 
خود را از داخل خانه و به صورت غيرحضوری 
دنبال کرديم. درست اس��ت که با برنامه ريزی 
سرمربی تيم، تمرينات غيرحضوری به صورت 
منظم و دقيق دنبال می ش��ود، اما متأسفانه 
مشکل بزرگ تمرينات غيرحضوری، عدم انجام 
شليک واقعی است. تمريناتمان را با دستگاهی 
به نام»اِس��َکت« انجام می دهيم ک��ه در واقع 
دوربينی است که روی سالح قرار می گيرد 
و در صفح��ه لپ تاپ نش��ان می دهد 
تيری که شليک می شود به کجا 
اصابت می کن��د، ام��ا اين يک 

شليک واقعی نيست.«

تيغ کرونا زير گلوي فوتبال
حاشيه اي بر مثبت شدن تست کوويد 19 در حداقل10 تيم ليگ برتري در فاصله 20 روز تا شروع دوباره مسابقات

 نظام جامع باشگاهداري 
مطالبه ورزش از مجلس يازدهم

مجلس يازدهم اولين جلسه علني خود را فردا برگزار مي کند، مجلسي 
که قرار است وراي نگاه هاي جناحي و سياس��ي به درد کشور و مردم 
رسيدگي کند و کارهاي زمين مانده از دوره هاي قبل را پيش ببرد. خوب 
مي دانيم که کشور اين روزها اينقدر درگير مشکالت اقتصادي و نوسانات 
بازارهاي گوناگون است که شايد رسيدگي به امر ورزش در مرتبه هاي 
پايين تر از اينها قرار گيرد، اما توجه نمايندگان مجلس يازدهم که به تازه 
سکان هدايت قوه قانونگذاري کشور را به دست گرفته اند را به اين نکته 
جلب مي کنيم که ورزش کشور به خصوص در برخي رشته هاي خاص 
به صورت مستقيم از بودجه عمومي کشور و بيت المال ارتزاق مي کند و 

دستش همواره در جيب مردم است.
نزديک به يک دهه از اعالم وصول طرح جامع نظام باش��گاهداري در 
ايران از سوي مجلس شوراي اسالمي مي گذرد. ششم تير ماه 91 اين 
طرح اعالم وصول ش��ده، طرحي که در مقدمه آن آمده است: »امروزه 
باشگاه های ورزشی با همگانی کردن ورزش، ايجاد انگيزه برای جذب 
جوانان به ورزش های قهرمانی، تربيت ورزشکاران در رشته های مختلف 
و ايجاد شور و نش��اط در جامعه و برگزاری رقابت های ورزشی تشکيل 
می شوند و در حقيقت باشگاه های ورزش��ی تأمين کننده ورزشکاران 
نخبه برای کشور و عامل رسيدن به افتخارات بين المللی ورزش هستند 
که تأثيرات آن بر حوزه های مختلف بسيار چشمگير است. اين وظيفه 
در کشورهای صاحب جايگاه به بخش خصوصی محول شده است و رشد 
بی رويه تعداد باشگاه های دولتی و تيمداری مؤسسات مربوط به دولت 

در ايران از مشکالت جدی حوزه ورزش و بخش خصوصی است.«
در ماده واحده طرح جامع نظام باش��گاهداری در ايران نيز آمده است: 
»دولت مکلف اس��ت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين 
قانون تمامی شرکت ها و باشگاه های فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته 
به سازمان تربيت بدنی و ساير دستگاه های اجرايی و شرکت های دولتی 
موضوع ماده پنجم قانون مديريت خدمات کش��وری مشمول ذکر يا 
تصريح نام را با تمامی امکانات س��اختمان ها و تأسيس��ات در شرايط 

رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.«
جاي تأسف است که با گذش��ت نزديک به يک دهه از اين طرح، هيچ 
اقدام مثبتي در خصوص عملياتي شدن آن انجام نشده و در تمام اين 
س��ال ها طرح مذکور بين مجلس و دولت پاسکاري شده است. چنين 
روندي امروز کار را به جايي رسانده که در ورزش کشور، نه خبري از حق 
پخش ديده مي شود و نه نش��اني از قانون کپي رايت وجود دارد. ضمن 
اينکه باشگاه هاي دولتي به خصوص در رشته فوتبال با ارتزاق مستقيم 
از بيت المال خسارت هاي مالي وحشتناکي را به اقتصاد کشور مي زنند. 
همانطور که در ماده واحده اين طرح آمده، دولت مکلف است که ظرف 
مدت ش��ش ماه از تصويب اين قانون آن را اجرايي کند، اما با گذشت 
نزديک به يک دهه نه دولت کاري انجام داده و نه مجلس اقدامي براي 

وادار کردن دولت براي اجراي اين طرح صورت داده است.
با اين اوصاف طبيعي است که شاهد اين ولنگاري اقتصادي و اين همه 
فساد حاکم بر فدراسيون هاي ورزشي، به خصوص برخي فدراسيون هاي 
خاص که اتفاقاً پرونده هاي قطور آن سال هاس��ت ک��ه در راهروهاي 
بهارستان خاک مي خورد، باشيم. مجلس دهم در آخرين روزهاي کاري 
خود هرچند بسيار دير اما گوش��ه هايي از اين فساد را با قرائت گزارش 
تحقيق و تفحص از عملکرد مالي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس عيان  
کرد که البته تنها مايه عذاب قشر ضعيف جامعه بود تا به وضوح ببينند 
که افراد در برخي رشته ها از مدير گرفته تا مربي، بازيکن و دالل چگونه 
با پول آنها ميلياردها ثروت براي خود دست و پا کرده اند. اين کار انجام 

شد، اما عمر مجلس دهم براي پيگيري آن کافي نبود.
حاال اين وظيفه نمايندگان تازه وارد بهارس��تان است که براي هميشه 
ريش��ه اين همه فس��اد مالي و ولنگاري اقتصادي را در ورزش کش��ور 
خشک کنند تا بودجه ساالنه ورزش به جاي آنکه از جيب برخي مديران 
و ستاره هاي پوشالي و دالل ها سر دربياورد در راه درست هزينه و خرج 
مدال آوران المپيک، جهاني و آسيايي شود. بدون هيچ ترديدي بررسي 
و تصويب طرح جامع نظام باشگاهداري و ابالغ آن به دولت براي اجرا، 
نقطه عطفي در عملکرد مجلس يازدهم به حساب خواهد آمد. اتفاقي که 
اميدواريم خيلي زود رخ دهد تا بيشتر از اين شاهد حيف و ميل بيت المال 

و ريخت و پاش آن به پاي يک يا چند رشته محدود نباشيم.

 خالقيت باشگاه ها برای پر کردن جای خالی هواداران 
در ورزشگاه ها

تکنولوژی کمک حال فوتبال در پساکرونا 
ليگ های فوتبال در دوران پس�اکرونا به تدريج آغاز می ش�وند و 
در شرايطی که تماش�اگران اجازه حضور در ورزشگاه ها را ندارند 
بسياری از باشگاه ها تالش می کنند با استفاده از شيوه های خالقانه 
و همچنين کمک گرفتن از تکنولوژی جای خالی آنها را به نوعی پر 
کنند. البته بنا بر اعالم رسانه ها، مقامات روسيه و مجارستان تصميم 
گرفته اند در ديدارهای باقی مانده از ليگ های فوتبال خود به تعداد 
محدودی از تماش�اگران اجازه حضور در ورزش�گاه ها را بدهند. 

  سکوی مجازی
خالی بودن س��کوها در فوتبال حرفه ای يک بحران به حساب می آيد. 
حضور هواداران سال هاست که اصل مهمی در فوتبال محسوب می شود 
و اين مسئله برای تيم های مهمان يک امتياز است. منتها شيوع کرونا 
نه تنها باعث تعطيلی مسابقات شد، بلکه با از سرگيری بازی ها، آن هم 
پس از نزديک به سه ماه تماشاگران حق رفتن به ورزشگاه ها را ندارند. 
به همين خاطر است که برای جبران اين خأل بزرگ تيم ها دست به کار 
شده اند و قصد دارند در هفته های باقی مانده از اين فصل به شکل مجازی 
به بازيکنان ش��ان روحيه دهند. در دانمارک، مسابقات پس از هفته ها 
وقفه شروع شده و مسئوالن ليگ اين کش��ور از پروژه سکوی مجازی 
رونمايی کرده اند. از آنجا که بازی ها پشت درهای بسته انجام می شود 
هزار نفر از تماشاگران دانمارکی در اين پروژه ثبت نام کرده اند تا در زمان 
برگزاری ديدارها از طريق نرم افزاری به نام زووم تصاويرشان به صورت 
ويدئوکنفرانس روی صفحه های نمايشی که در ورزشگاه ها در نظر گرفته 
شده، ظاهر و همزمان صدای شان نيز پخش شود. واکنش های احساسی 
هواداران به عملکرد بازيکنان و تيم ها به صورت آنالين در ورزش��گاه ها 
پخش می ش��ود تا ش��ايد از طريق آنها بتوانند از تيم های محبوب شان 
حمايت کنند. اين پروژه اولي��ن بار در ديدار دو تي��م آرهوس و راندرز 
استفاده ش��د و قرار اس��ت در بازی های بعدی ليگ دانمارک هم مورد 
استفاده قرار گيرد. عالوه بر اين قرار است در بازی امروز تيم ميت يالند 
صدرنشين ليگ دانمارک هواداران اين تيم با ماشين های شخصی شان 

به نزديکی استاديوم بيايند و بازی تيم شان را تماشا کنند. 
  طرح موزاييکی

آبی و اناری ها که مثل بس��ياری از تيم های بزرگ جهان به خاطر کرونا 
متحمل ض��رر هنگفتی ش��ده اند پ��س از توليد و فروش ماس��ک های 
تنفسی، اين بار برای ديدار حس��اس با اتلتيکومادريد 15 هزار پيراهن 
را به هواداران ش��ان فروخته اند. در کمپين »همه اينجا بازی می کنند« 
مسئوالن باشگاه بارس��لونا قصد دارند صندلی های خالی نيوکمپ را با 
اس��تفاده از پيراهن هايی که به هواداران فروخته شده پر کنند. هدف از 
طرح موزاييکی بارسا روحيه دادن به تيم، ايجاد حس همبستگی و اهدای 
درآمد حاصل از فروش پيراهن ها به طرح مبارزه با کرونا اعالم شده است. 
اجرای اين طرح بيش از 900 هزار يورو برای باشگاه درآمد خواهد داشت 
که به کودکان نيازمند در دوران شيوع کرونا اختصاص خواهد يافت. پيش 
از اين برخی از تيم های بوندس ليگايی چنين ابتکاراتی را به خرج داده 
بودند. باشگاه مونشن گالدباخ برای طراحی ماکت های مقوايی از هواداران 

19 يورو دريافت کرد و درآمد حاصل از آن صرف امور خيريه شد. 
  تصميم مهم روس ها

از روسيه خبر می رسد که شروع دوباره ليگ فوتبال اين کشور با حضور 
حداقلی تماشاگران همراه خواهد بود. در اطالعيه اتحاديه فوتبال روسيه 
آمده است: »در فاز نخست تنها 10 درصد از جايگاه ها پر خواهد شد. اين 
تعداد مناسبی برای هواداران محسوب می شود اگر به تمام قوانين احترام 
بگذارند.« گويا مقامات بهداشتی روسيه اين اجازه را به تيم ها داده اند تا 
در هشت هفته باقی مانده از مسابقات اين فصل، بازی های شان را با تعداد 
اندکی از هواداران برگزار کنند. يوفا به اين خبر واکنش جالبی نشان داده 
است. اتحاديه فوتبال اروپا اعالم کرد اين موضوع در حيطه مسئوليت های 
دولت و فدراسيون فوتبال روسيه است. به همين خاطر يوفا هيچگونه 
تحليلی پيرامون آن ندارد. ليگ روس��يه از تاري��خ اول تيرماه دوباره از 
سرگرفته خواهد شد. دولت مجارستان نيز اجازه برگزاری رقابت های 
ورزشی با حضور تماشاگران را صادر کرده است. ليگ فوتبال اين کشور 
آغاز شده و گفته می شود ديدار فينال جام حذفی مجارستان چهارشنبه 
هفته آينده با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. البته رعايت قوانين 

در نظر گرفته شده برای باشگاه ها آسان نخواهد بود.

کسر امتياز براي تخلف از پروتکل هاي بهداشتي
زمان شروع ليگ هاي اروپايي مشخص شد 

س�رانجام پ�س از کش وقوس ه�ای ف�راوان زم�ان قطع�ي 
ش�روع مس�ابقات چن�د لي�گ فوتب�ال اروپ�ا مش�خص ش�د.
 ايتاليايي ها باالخره با خودشان کنار آمدند و در پايان جلسه نخست وزير 
ايتاليا و سران فدراسيون فوتبال اين کشور،20 ژوئن )31 خردادماه( به 
عنوان تاريخ قطعی از سرگيری فصل متوقف شده رقابت های سری آ تعيين 
شد. به اين ترتيب روز شنبه 31خردادماه شاهد از سرگيری مسابقات سری 
آ خواهيم بود . همچنين يک هفته قبل از شروع مجدد سری آ، دور برگشت 
مرحله نيمه نهايی جام حذفی ايتاليا انجام خواهد ش��د. اتحاديه فوتبال 
انگلستان هم با تأييد خبر روزنامه سان، 28 خرداد ماه را به عنوان تاريخ 
از سرگيري رقابت هاي ليگ برتر جزيره اعالم کرد. بر اين اساس در اولين 
بازی هفته بيست و نهم، منچسترسيتی روز چهارشنبه به مصاف آرسنال 
خواهد رفت. فدراسيون فوتبال روسيه هم اعالم کرد ليگ برتر اين کشور در 
تاريخ 21 ژوئن )يک تير( از سرگرفته می شود. اما خبر جالب توجه در ميان 
اخبار مشخص شدن زمان شروع ليگ هاي اروپايي، اقدام فدراسيون فوتبال 
اتريش در کسر امتياز از يک تيم به سبب عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي 
بود. تيم السک اتريش به خاطر تخطی از قوانين پيشگيری از شيوع کرونا 

عالوه بر جريمه مالی75هزار يورويی، شش امتياز هم از دست داد.


