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واکنش

سوژه روز

دعوای بی فایده پرطرفدارها در تعطیلی لیگ
  هم زمان با اوج گرفتن درگیری مسئوالن تراکتور و پرسپولیس کمیته انضباطی هم بازی های رودرروی  دو تیم را بدون تماشاگر کرد! 

یخ بحران بزرگ سرخابی ها در مقطع حساس تار
  استقالل و پرسپولیس به طور هم زمان مدیرعامل ندارند و امور دو باشگاه به شکل عجیبی روی زمین  مانده است

مبارزه استعداد 
 درخشان کشتی 

با سرطان 
طبق اعالم فدراسیون کشتی 

محمدرضا آقانیا دارنده مدال نقره 
کشتی فرنگی نوجوانان جهان، 

مدال برنز المپیک جوانان و مدال 
نقره نوجوانان آسیا به دلیل ابتال به 

بیماری سرطان در بیمارستان 
بستری شد. این پسر جوان که 
یکی از استعدادهای درخشان 

کشتی فرنگی است این روزها به 
دلیل ابتال به سرطان پروستات در 
بیمارستان کسری بستری شده و 

باید تا چند ماه شیمی درمانی را 
پشت سر بگذارد. باید امیدوار بود 

که  او بعد از بهبودی بتواند به 
راهش ادامه دهد. محمدرضا 

آقانیا درباره بیماری خود و 
هزینه های سنگین درمان به 

ایسنا گفت: »چند ماهی بود 
احساس درد داشتم، اما خیلی 

شدید نبود و نسبت به آن 
بی توجه بودم تا اینکه به دلیل 
شدت درد به پزشک مراجعه 

کردم و پس از سونوگرافی 
مشخص شد به بیماری سرطان 

پروستات مبتال شده ام. پزشکان 
گفته اند درمان ۴ ماه طول 

می کشد اگر جواب داد که دیگر 
سالمتی ات را به دست آورده ای اما 

در غیر این صورت باید باز هم به 
شیمی درمانی ادامه بدهی.« او 

افزود: »پدرم در یکی از روستاهای 
بابل نانوایی دارد و توان زیادی 

برای پرداخت هزینه های سنگین 
بیماری ام ندارد، دستش خیلی 

خالی است و در این مدت نیز 
نمی دانم چکار کرده که توانسته 

بیش از ۳۰ میلیون تومان برای 
بیمارستان هزینه کند.« 

هتل های رونالدو، مرکز 
درمان رایگان کرونا
کریستیانو رونالدو به منظور 

کمک به مردمی که به بیماری کرونا 
مبتال شده اند، قصد دارد 

هتل های زنجیره ای خود را به 
بیمارستان تبدیل و با هزینه 

خودش پزشکان و کارکنانی را در 
آنجا برای رسیدگی به بیماران 

استخدام کند. بیماری کرونا که اکثر 
کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، 

اسپانیا، انگلیس و... را فرا گرفته، 
باعث لغو تمامی رویدادهای 

ورزشی شده و با سرعتی باال در 
حال شیوع است و انتظار می رود 

که آمار مبتالیان و قربانیان این 
بیماری باالتر از میزان فعلی باشد. 
در ایتالیا شمار مبتالیان به 15 هزار 

نفر رسیده و تعداد افرادی که به 
خاطر ابتال به این بیماری 

جان شان را از دست داده اند از 12۰۰ 
نفر عبور کرده است. طبق گزارش 
نشریه مارکای اسپانیا، رونالدو در 

نظر دارد شعبه های هتل های 
زنجیره ای خود را در کشورش 

پرتغال به بیمارستان تبدیل کند تا 
در صورت کمبود تخت در 

بیمارستان ها، به بیماران مبتال به 
کرونا خدمات درمانی ارایه کنند؛ آن 

هم به صورت کامال رایگان. 
پرداخت حقوق پزشکانی که در 

بیمارستان های رونالدو 
استخدام می شوند به وسیله 

ستاره یوونتوس صورت خواهد 
گرفت. 

دلیل  به  ایران  فوتبال  که  روزهایی  در   ]شهروند[ 
ویروس کرونا تقریبا تعطیل شده و هیچ مسابقه ای برگزار 
نمی  شود، مدیران سرخابی حسابی بازار حاشیه ها را داغ 
استقالل  باشگاه  سرپرست  استعفای  داشته اند.  نگه 
چند روز  بعد از کناره گیری جنجالی مدیرعامل پرسپولیس، 
شرایط سرخابی ها را در روزهای پایانی سال 98 رو به بحران 
 برده است. در مجموع سالی که گذشت برای استقالل و 
پرسپولیس از نظر مدیریتی سال عجیبی به شمار می رود 
 چون هر کدام از آنها سه، چهار مدیرعامل و چند عضو 
هیأت مدیره تغییر دادند و از ثبات مدیریتی که همیشه 

 آرزوی هواداران سرخابی است، به دور بودند .

یت 2هفته ای  استقالل؛ از شعار علیه فتحی تا مدیر
فتح اهلل زاده! 

مدیرعاملی  قبل  از سال  که  فتحی  امیرحسین 
استقالل را برعهده گرفته بود و به دلیل اخراج شفر در 
هفته های  پایانی لیگ هجدهم جنجال بزرگی را به وجود 
آورده بود، بعد از ناکام ماندن آبی ها در کسب جام در پایان 
رقابت  های فصل قبل بین هواداران اصال محبوب نبود. 
با این حال او تیم فصل جدید را هم بست و با روی کار 
آوردن  آندره استراماچونی کمی از فشارها روی خودش را 
کمتر کرد. با اینکه آبی ها در ابتدای لیگ نوزدهم به نتایج 
 خوبی نرسیدند و شعارها علیه امیرحسین فتحی در 
استادیوم به اوج خود رسیده بود، به یک باره تیم تحت 
هدایت  استراماچونی متحول شد تا مدیرعامل استقالل 
هم نفس راحتی بکشد. چند وقتی بیشتر نگذشت 
که ماجرای  جدایی مربی ایتالیایی و ترک ناگهانی تهران 
توسط او به وجود آمد. این موضوع شدیدترین فشارها 
را روی فتحی  آورد تا درنهایت مجبور به استعفا شود. 
اسماعیل خلیل زاده که پیش از این رئیس هیأت مدیره 
بود، به عنوان  سرپرست موقت کارش را آغاز کرد و مدتی با 
شعار بازگرداندن استراماچونی هواداران را به آینده امیدوار 
کرد، اما  بازهم اتفاقی نیفتاد. مدت سرپرستی خلیل زاده 
طوالنی شد و او با هماهنگی هیأت مدیره فرهاد مجیدی 
را به  عنوان جانشین استراماچونی معرفی کرد. از همان 
مقطع بود که روند استعفاها در هیأت مدیره هم آغاز شد. 
ابتدا  میرشاد ماجدی کنار رفت و بعد از مدتی فتح اهلل زاده 
جانشین او شد تا شایعه مدیرعاملی فتح اهلل زاده هم 
به  گوش برسد. باالخره بعد از یکی، دو ماه کش وقوس 
حدود دو هفته قبل علی فتح اهلل زاده سرپرست باشگاه 
 استقالل شد، اما بعد از آن بود که موسوی، عضو متمول 
کرده  خرج  جیبش  از  استقالل  برای  که  هیأت مدیره 
بود  هم استعفا کرد. در روزهای اخیر هم گفته می شود 
کامران منزوی استعفا کرده و شنبه شب هم نوبت به 
فتح اهلل  زاده رسید که استعفایش را از سرپرستی باشگاه 
آبی پوش پایتخت خیلی زود اعالم کند. با اینکه شایعات 
زیادی  درباره  ابتالی فتح اهلل زاده به کرونا در فضای مجازی 

مطرح شده بود، برخی دلیل اصلی استعفای سرپرست 
 باشگاه استقالل را پرونده های قبلی او مربوط به زمین های 
گذشته  دوره های  به  که  می دانند  گیالن  در  گمشده 
 مدیریت او در این باشگاه مرتبط است. با اینکه با استعفای 
فتح اهلل زاده حاال استقالل فقط یک عضو در هیأت  مدیره 
یعنی اسماعیل خلیل زاده را به عنوان مدیر باالی سر خود 

می بیند، در شرایط بسیار عجیبی به سر می  برد! 

پرسپولیس؛ از عرب تا انصاری فرد و رسول پناه
پرسپولیس که هم فصل گذشته را با مدیریت ایرج 
عرب به بهترین شکل به پایان رساند و هم فصل جدید 
را با  فرم خوبی با این مدیرعامل آغاز کرد، در شهریورماه 
دچار تغییرات مدیریتی شد. عرب که بعد از بازنشستگی 
 گرشاسبی کمتر از یک سال مدیرعامل پرسپولیس بود، 
پنجم شهریورماه جای خود را به محمدحسن انصاری فرد 
داد  که قبال هم سابقه حضور در این جایگاه را داشت. با 
حضور کالدرون روی نیمکت و نتایج خوبی که پرسپولیس 
 می گرفت، همه چیز خوب به نظر می رسید، اما جدایی 
ناگهانی این مربی آرژانتینی و استخدام جنجالی یحیی گل 
 محمدی حاشیه به پرسپولیس وارد شد. انصاری فرد که با 
مصاحبه های جنجالی خود در ماه های اخیر خبرساز  شده 
بود، به شکلی ناگهانی چند روز قبل استعفایش را اعالم کرد 
چون گویا مدت ها با هیأت مدیره اختالف  داشت. البته در 
مسیری که پرسپولیسی ها در ماه های اخیر تجربه کردند، 
درگذشت جعفر کاشانی، رئیس هیأت  مدیره این باشگاه، 
شوک بزرگی به سرخپوشان وارد کرد، اما مهدی رسول پناه 

جای او را گرفت. حاال در شرایطی که  اختالف هیأت مدیره با 
انصاری فرد به اوج خود رسیده، مدیرعامل پرسپولیس 
هم رفتنی شده و رسول پناه موقتا  جای او را گرفته است تا 
سرخپوشان هم سال 98 را با سومین مدیر خود به اتمام 

برسانند .

شروع سال جدید؛ اوج آشفتگی سرخابی ها
به نظر می رسد  سال 99 در شرایطی آغاز می شود که دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس اوج آشفتگی خود را تجربه 
 می کنند. استقالل نه مدیرعامل دارد و نه هیأت مدیره و به 
نظر می رسد وزارت ورزش باید فکری به  حال این باشگاه کند.  
استقاللی ها در کورس قهرمانی از رقیب سنتی خود عقب 
افتادند  و هواداران مسئولیت این بحران ها را بر گردن وزارت 
ورزش می دانند که انتخاب های خوبی در یک سال اخیر  برای 
مدیریت استقالل نداشته است. از سوی دیگر پرسپولیس 
هم شرایط چندان جالبی ندارد. با وجود افراد  باتجربه ای 
همچون علی رغبتی و مهدی محمدنبی، یک فرد غیرفوتبالی 
فعال مدیریت باشگاه را در دست گرفته  و به نظر می رسد 
کادرفنی و بازیکنان هم چندان از استعفای انصاری فرد 
خوشحال نیستند. تنها شانسی که  سرخابی ها در این 
گرداب مدیریتی آوردند، این است که فعال لیگ برتر به 
تعویق افتاده و شرایط مشخصی به  دلیل ویروس کرونا 
ندارد؛ وگرنه شاید این بالتکلیفی مدیریتی روی نتایج آنها هم 
تأثیر می گذاشت. باید دید  وزارت ورزش چه تصمیمی برای 
پایان بحران و ثبات مدیریت در سال 99 در اتاق ریاست 

سرخابی ها خواهد  گرفت.  

 ]شهروند[ بحثی که از چند هفته قبل علیه تیم پرسپولیس مطرح شده بود، حاال به یک 
دعوای عمومی میان  دو باشگاه تراکتور و پرسپولیس تبدیل شده است؛ ماجرا به شائبه 
مهندسی نتایج لیگ برتر توسط مسئوالن  فدراسیون فوتبال به سود پرسپولیس برمی گردد 
که از سوی برخی مسئوالن و بازیکنان فوتبال مطرح شد. با اینکه  به نظر می رسید آتش این 
موضوع در فضای مجازی تا حدی فروکش کرده اما مصاحبه تلویزیونی  محمدرضا زنوزی مالک 

باشگاه تراکتور موجب شد تا دوباره جنگ مجازی آغاز شود. 

زنوزی:  نمی گذارند تراکتور قهرمان شود
محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور شنبه شب با حضور در شبکه اول سیما میهمان 
برنامه علی ضیاء بود و  در جمله ای عجیب در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تراکتور قهرمان 
می شود، گفت:  »ان شاءاهلل هر موقع  بگذارند تراکتور قهرمان لیگ برتر می شود.« او وقتی با 
پافشاری مجری برنامه درباره دلیل این حرف مواجه شد،  این طور واکنش نشان داد: »دلیل 
باخت های ما چه چیزی است؟ شما فیلم ها را نگاه کنید، بنده نمی گویم در  داوری ها اتفاق 
خاص می افتد، اما  معتقدم تعصب در داوری ها وجود دارد، البته اگر از جای دیگر سفارش 
نشده  باشد. درباره فساد سازماندهی شده در فوتبال صحبت می کنم و دالیل الزم را دارم. 
وقتی کارمند روابط عمومی  یک باشگاه را به عنوان مجری و گزارشگر می گذارد، این مشکالت 
رخ می دهد. مدیریت باید به فرد خاطی تذکر  دهد، چرا که مجری که در آن صندلی نشسته باید 
عدالت ایجاد کند.« مالک تراکتور همچنین گفت:  »مشکالت  اساسی شامل نفوذ وزارت 
ورزش در فدراسیون است و تیم های خاص را مدیریت می کنند که سهام دار این تیم ها  نیز 
هستند. پرسپولیسی بودن وزیر ورزش شایعه است؟ انصاری فرد از این تریبون اعالم کرد 
 سه، 

ً
که وزیر ورزش و  جوانان  شبانه با هیأت مدیره جلسه گذاشته و تصمیم می گیرند و تقریبا

چهارروز قبل، انصاری فرد این موضوع را  اعالم کرد. در تمامی موضوعات، این شکلی است. 
وقتی که هر کسی را در پست خودش استفاده نکنید، یک سری مشکالت به وجود می آید.« 

واکنش تند پرسپولیس
این صحبت های مالک تراکتور موجب بازتاب گسترده ای در فضای مجازی شد. هواداران 
تراکتور به تبعیت از زنوزی در  صفحات هواداری درگیری های شدیدی با هواداران پرسپولیس 
پیدا کردند و درنهایت باشگاه سرخ پوش پایتخت  مجبور به واکنش شد:   »جناب زنوزی مالک 
محترم تراکتور و ماشین سازی. در تریبونی که ظاهرا به  عملکردش انتقاد دارید اما همواره در 
آن حاضر بوده اید، ادعاهای غیرواقعی و دلسردکننده خود را تکرار کردید و به  تالش خود به 

بی احترامی و حتی تحقیر ادامه دادید، درحالی که در شرایط بحرانی و سخت فعلی باید سعی 
 می کردید از این فرصت استفاده کرده و دل ها را به هم نزدیک کنید. امروز در مقابل رفتار 
تفرقه انگیز شما، ما  خوشحالیم که کریم باقری اسطوره فوتبال آذربایجان را روی نیمکت خود 
داریم. ستاره بزرگ و بااخالق و قابل  احترامی که ضمن احترام به تیم بزرگ تراکتور، پرسپولیسی 
است مثل خیلی از هواداران ما در تبریز که البته شما  اجازه نمی دهید برای تشویق تیم 
موردعالقه شان به ورزشگاه بیایند. کاش این منش و آرامش را الگوی خود  کنید که فوتبال 
عرصه دوستی و احترام است. از گذشته نمی گوییم که شاید در فوتبال نبودید و به خاطر 
ندارید،  درباره امروزی حرف می  زنیم که برخالف میل و تحمل شما  پرسپولیس با اختالف 
صدرنشین لیگ است و در  آستانه چهارمین قهرمانی. این فوتبال است آقای زنوزی! رشته ای 
که خوشبختانه کسی با حرف و وعده در آن  قهرمان نشده. اگرچه شما در عرصه عمل انگار 
چاره ای جز تکرار اتهام های زشتی که تنها در توجیه ناکامی به  زبان می آید ندارید. کاش سعی 
کنید در فوتبال کمتر صحبت کنید و بیشتر ببینید و بیاموزید که شاید حق  هواداران تیم تان 

بیش از این است که در دوره مالکیت شما برایشان رقم خورده است.« 

کمیته انضباطی ورود کرد
در واکنش به این اتفاقات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم ورود کرد و ضمن اعالم 
احکام بازی گذشته  پرسپولیس و تراکتور هردو بازی رفت و برگشت این تیم در آینده را بدون 

تماشاگر اعالم کرد. اتفاقی که می تواند  به دشمنی هواداران دو تیم دامن بزند.  

مهاجم ایرانی آقای گل روسیه می شود؟

سردار در آستانه کسب افتخار تاریخی
]شهروند[ سه گلی که سردار آزمون 
مهاجم ایرانی زنیت سنت پترزبورگ در 
مصاف با اورال در لیگ روسیه به ثمر 
 1۰ به  را  او  زده  گل های  تعداد  رساند، 
رساند و حاال او در آستانه کسب یک 
عنوان تاریخی است. در جدول گلزنان 
مهاجم  زوبا  آرچوم  روسیه  لیگ 
هم تیمی  که  زنیت  روسیه  ملی پوش 
این  است.  گرفته  قرار  است،  سردار 
هم  آزمون  زوج  که  بلندباال  بازیکن 
ثمر  به  گل   1۳ می شود  محسوب 
محسوب  گلزن  بهترین  و  رسانده 
می شود. در رده دوم گلزنان این کشور 

هم شومورودوف مهاجم ازبکستانی تیم روستوف و سوبولف مهاجم روسیه ای 
اسپارتاک مسکو قرار دارند که هر دوی آنها 11 گل زده اند. از این رو در فاصله 8 هفته 
مانده به پایان رقابت های لیگ روسیه سردار آزمون با 1۰ گل زده در رده سوم گلزنان 
قرار دارد و البته که شانس خوبی دارد تا بتواند با کنار زدن رقبای روس و ازبک خود 
علیرضا  از  بعد  آزمون  سردار  بیفتد  اتفاق  این  اگر  برسد.  گلی  آقای  عنوان  به  
جهانبخش که دو  سال قبل در هلند آقای گل شد، دومین بازیکن آسیایی لقب 
می گیرد که عنوان آقای گلی یک لیگ اروپایی را به دست می آورد. بی تردید این 
درخشش خوب سردار آزمون افتخار بزرگی برای ایرانی هاست. او  سال گذشته نیز 
تا آستانه کسب عنوان آقای گلی در روسیه پیش رفت اما درنهایت موفق نشد و 
حاال شانس خوبی برای تحقق این امر مهم دارد. قطعا اگر این اتفاق بیفتد، او در 
پایان فصل با مشتریان بیشتری نیز از تیم های بزرگ تر مواجه خواهد شد و باید 

 . دید آیا سردار می تواند چنین افتخاری را به دست بیاورد یا خیر

درخواست شفاهی چند باشگاه فایده ندارد

احتمال لغو کامل لیگ برتر چقدر است؟
 ]شهروند[ شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، لیگ برتر فوتبال را کامال تحت تأثیر 
خود قرار داده است. بعد  از اینکه چند مسابقه بدون تماشاگر برگزار شد، برای حفظ 
سالمتی بازیکنان و جلوگیری از شیوع بیشتر این  ویروس مسئوالن تصمیم به تعطیلی 
لیگ برتر تا اطالع ثانوی گرفتند. با توجه به لغو تمامی مسابقات ملی و  باشگاهی در سطح 
آسیا تیم ها هم با خیالی آسوده تر به دوران تعطیلی رفتند و بازیکنان هم تقریبا همگی 
خانه  نشین شدند . چند روز قبل هم سازمان لیگ برنامه جدیدی را که خبر از شروع دوباره 
لیگ برتر از چهاردهم فروردین  ماه می داد، اعالم کرد؛ اما چند ساعت بعد ستاد مبارزه با 
کرونا در ورزش در وزارتخانه این تصمیم را وتو کرد تا  مشخص شود تا پایان فروردین خبری 
از برگزاری مسابقات ورزشی نیست. حاال بعد از گذشت چند روز و در  شرایطی که تیم های 
لیگ برتری در بالتکلیفی محض قرار دارند و حتی نمی دانند باید تمرینات خود را چه  زمانی 
آغاز کنند، خبر رسیده چند تیم درخواست خود را به سازمان لیگ مبنی بر تعطیلی کامل 
ادامه لیگ برتر  نوزدهم ارایه کردند. درواقع درخواست این باشگاه ها این است که 
سازمان لیگ به دلیل وضع بحرانی در قبال  شیوع ویروس کرونا، قید ادامه مسابقات 
پایان  هفته  تا  برتر  که لیگ  این درخواست در شرایطی مطرح شده  بزند.  را  لیگ 
بیست ویکم پیگیری شده و با توجه به اختالف 1۰امتیازی که پرسپولیس با رقبای خود در 
صدر جدول  ایجاد کرده، سرخپوشان اعتقاد دارند حتی در صورت تعطیلی لیگ برتر، آنها 
باید به عنوان قهرمان معرفی  شوند . غالمرضا بهروان، مشاور سازمان لیگ که در 
برنامه ریزی لیگ برتر جزو افراد تأثیرگذار است، در واکنش  به درخواست باشگاه ها برای 
تعطیلی می گوید:   »برخی باشگاه های میانه جدولی به صورت شفاهی از ما درخواست 
 کردند لیگ برتر فوتبال را تعطیل کنیم، اما باید منافع تمام تیم های لیگ برتر، لیگ یک، 
دسته دوم و سطوح  پایین تر را در نظر بگیریم. اگر تمام تیم ها به صورت کتبی این 
درخواست را مطرح کنند، باید طبق قانون در هیأت  رئیسه سازمان لیگ و همچنین 
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود و با درخواست سه، چهار باشگاه نمی توان 
 کاری انجام داد.« او همچنین پیش بینی کرده اگر لیگ برتر از اوایل اردیبهشت 99 از سر 

گرفته شود، می توان  با فشردگی برنامه ها، آن را اوایل خردادماه به اتمام رساند.  

بهترین تکل فصل در استرالیا
رقابت تیم دوم جدول 11تیمی رقابت های لیگ استرالیا با تیم هشتم این مسابقات 
وسترن سیتی واندرز صحنه  ای به همراه داشت که می توان آن را یکی از مهیج ترین 
لحظات فوتبال فصل جاری فوتبال دنیا قلمداد کرد؛  جایی که مدافع ملبورن سیتی 
کریس گود با تکلی استثنایی مانع گلزنی سایمون کاکس مهاجم حریف از دهانه  دروازه و 
در شرایطی شد که توپ فقط چند صدم ثانیه با رد شدن از خط دروازه فاصله داشت. این 
تکل واکنش  های زیادی در شبکه های اجتماعی و توییتر به همراه داشت و بسیاری از آن 
به عنوان بهترین تکل فصل یاد  کردند . کریس گود در مورد این صحنه گفته است: 
»اشتباه خودم بود که باعث به وجود آمدن این صحنه شد ولی  خوش شانس بودم که 
این زمان را به دست آوردم تا برگردم و جبران کنم. این وضع خیلی وحشت آور بود؛  زمانی که 
شما اشتباه می کنید، قلب تان شروع به سریع تپیدن می کند. خوشحالم توانستم توپ را 

از روی خط  دروازه برگردانم.«  

خبرگرافی


