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واکنش

سوژه روز

پاسخ وزارت ورزش به درخواست چند فدراسیون برای 
ع مسابقات منفی است شرو

ورزش، فعال فقط فوتبال!

ع لیگ برتر را به حاشیه کشید مرور اتفاقات عجیبی که شرو

زشتی های فوتبال غیربهداشتی
تست کرونا یونس 

دلفی مثبت شد
سایت  dhnet  بلژیک به نقل از 

باشگاه شارلوا اعالم کرد یونس 
دلفی مهاجم این تیم که به تازگی 

 از ایران به بلژیک رفته، مبتال به 
ویروس کرونا شده است. به 
همین ترتیب مراحل درمانی 

دلفی در  حال انجام است و این 
بازیکن در اردوی تیم در کشور 

آلمان حضور پیدا نکرده و 
قرنطینه شده  است. علی 

قلی زاده دیگر بازیکن ایرانی 
شارلوا البته تستش منفی بوده 

است.  

قرنطینه بالی جان 
مرتضی پورعلی گنجی! 
مرتضی پورعلی گنجی، السوگا و 

گومز    سه بازیکن خارجی تیم 
العربی قطر در شرایطی به  این 

کشور برای حضور در تمرینات 
برگشته اند که فعال اجازه حضور 

در تمرینات گروهی را ندارند.  این 
سه نفر پس از دادن آزمایش 
کرونا و منفی شدن جواب آن،  

باید حداقل طبق دستور 
مدیران  باشگاه و خواسته 

کادرفنی زیر نظر مربیان بدنساز 
به مدت 14روز تمرینات خود را 

در قرنطینه  خانگی دنبال کنند و 
سپس به تمرینات گروهی تیم 

ملحق شوند.  

]شهروند[ انتشار تصاویر و اتفاقات زشت با شروع 
مسابقات لیگ،  دوباره همه چیز را در فوتبال ایران تحت تأثیر 
خود قرار داده است. فوتبال در ایران عنوان حرفه ای را با خود 
یدک می کشد اما وقتی به جزئیات دقت می کنیم، به خوبی 
متوجه می شویم که وضع از سطح آماتور هم بدتر است. 
سیستم غیرشفاف مالی و اداری باشگاه های لیگ برتر،  
قراردادهای تجاری و اسپانسرینگ که به هیچ عنوان شفاف 
نیست و از همه مهم تر نداشتن درآمد مالی،  فوتبال در 
ایران را به مرز ورشکستگی کشانده است. فوتبالی های 
محبوب بیرون گود هستند و مدیران غیرورزشی مدام در 
باشگاه  و ارگان های مختلف ورزشی بدون داشتن تخصص، 
فکر و هدف پست می گیرند. در فوتبال ایران هیچ چیزی 
سر جایش نیست و وقتی قطعات این پازل را در کنار هم 
قرار می دهیم، به تصویر زشت این روزهای فوتبال ایران 
می رسیم. فوتبالی که متولی اش فدراسیون فوتبالی است 
که نه تنها اساسنامه قانونی ندارد، بلکه در آستانه تعلیق از 
سوی فیفا هم قرار دارد. بررسی قطعات این پازل به دنبال 
چند اتفاقی که در روزهای اخیر افتاده، خالی از لطف نیست. 

فقط برای اینکه بدانیم فوتبال ایران در کجا ایستاده است.

ماجرای تصویر عجیب اسکوچیچ در شهر قدس
انتشار تصویر دراگان اسکوچیچ در ورزشگاه شهدای 
به  مجازی  فضای  در  بزرگی  جنجال  تهران  قدس  شهر 
راه انداخته است. سرمربی تیم ملی ترجیح داد به جای 
حضور در جایگاه VIP یا جایگاه خبرنگاران مسابقه را از روی 
صندلی های باالی جایگاه ویژه و فضایی باز دنبال کند که 
انتشار تصاویر محل استقرار او به خوبی نشان می دهد که 
آن محل به هیچ عنوان در شأن سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران نبوده است. البته مسئوالن ورزشگاه دیروز به دنبال 
باالگرفتن اعتراض ها در فضای مجازی و رسانه ای ناچار به 
ارایه توضیحات در این زمینه شدند و تأکید کردند شخص 
آن  نباشد،  او  نزدیک  هیچ کسی  اینکه  برای  اسکوچیچ 
محل را برای نشستن انتخاب کرد و آنجا درحال بازسازی  و 
عملیات ساختمانی بوده است. مدیر این مجموعه ورزشی 

آقای  در مصاحبه ای گفته است: »ما دوست نداشتیم 
اسکوچیچ آنجا بنشیند اما ایشان خودشان ترجیح دادند 
به آنجا بروند. ما برای ایشان در جایگاه VIP جایی را درنظر 
گرفته بودیم اما آقای اسکوچیچ اظهار داشتند که باید تنها 

باشند و کسی دور و برشان نباشد«.

ورزشگاه غدیر به خرابه تبدیل شد
همین چند روز پیش بود که تصاویری تکان دهنده 
از ورزشگاه 50 هزار نفری غدیر اهواز سروصدایی بزرگ در 
فوتبال ایران به راه انداخت. ورزشگاهی که زمان ساخت آن 
هنوز به 10 سال هم نمی رسد و در زمان افتتاح یکی از زیباترین 
استادیوم های ایران بود ، به یک خرابه مطلق تبدیل شده 
است. این استادیوم درحال حاضر میزبان هیچ مسابقه ای 
در لیگ برتر نیست و به همین دلیل به حال و روز بد افتاده 
ایران  لیگ برتری  ورزشگاه های  از  بسیاری  البته  است، 
مشکل امکانات و سخت افزار دارند، حتی ورزشگاه نقش 
جهان که سالیانی دراز زمان صرف بازسازی مجدد آن شد، 
ولی محیط داخلی و بیرونی ورزشگاه هنوز آماده نشده 
کند.  دریافت  را  بین المللی  استانداردهای  نتوانسته  و 
ورزشگاه 50 هزار نفری ثامن مشهد هم حال و روزش بهتر از 
ورزشگاه غدیر نیست و با افتتاح ورزشگاه امام رضا)ع( دیگر 

متروکه شده است.

که بی استفاده اند یبایی  ورزشگاه های ز
در چنین فضایی داستان وقتی بیشتر ناراحت کننده 
در  فوق العاده  و  زیبا  ورزشگاه  چند  بدانیم  که  می شود 
ساخته  کشور  مختلف  استان های  در  اخیر  سال های 
شده که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود؛ مثال در بیرجند 
ورزشگاه شکیل 15 هزار نفری ساخته اند ولی این شهر 
هیچ وقت تیم بزرگ فوتبالی نداشته است، یا مثال ورزشگاه 
فوق العاده زیبا و شگفت انگیز 50 هزار نفری پارس شیراز 
در  همواره  زمانی  شیراز  البته  است.  مانده  بالاستفاده 
لیگ برتر تیم داشت اما االن چندسالی می شود که از سطح 
اول فوتبال ایران فاصله گرفته است و با صعود یکی از 

نمایندگان این شهر به لیگ برتر قطعا شاهد استفاده از 
ورزشگاه پارس خواهیم بود. در سال های اخیر برای بسیاری 
از استان  های کشور استادیوم هایی برای هیچ ساخته شد و 
مشکل بزرگ اینجا بود که یک سیستم فکر درست و اصولی 
نداشت.  وجود  ساخت وساز ها  این  در  اولویت بندی  و 
برخی استان ها که فوتبالی تر هستند، ورزشگاه درست و 
حسابی ندارند اما در برخی از استان ها که اصال فوتبال ندارند، 
استادیوم هایی ساخته  اند که متروکه شده و هیچ استفاده 

از آن نمی شود.

اتفاقات عجیب در آبادان
یک اتفاق زشت و بد دیگر در این هفته از مسابقات 
لیگ برتر به حواشی مربوط به قطع برق ورزشگاه تختی 
آبادان اختصاص داشت. بازی تیم های صنعت نفت و 
پارس جنوبی جم در دقیقه 30 به خاطر قطعی برق از جریان 
افتاد. درشرایطی که همه فکر می کردند مشکل حل خواهد 
شد، تا پایان مسابقه هم این بحران ادامه داشت. در بین 
دونیمه به خاطر قطعی برق و روشن نشدن کولرهای گازی، 
جلسات فنی تیم ها درون زمین چمن برگزار شد و حتی 
کنفرانس خبری بعد از بازی هم در روی زمین چمن انجام 
شد. البته این برای اولین بار نیست که در مسابقات این 
فصل شاهد قطعی برق در ورزشگاه ها هستیم و چندبار 
دیگر هم در شهرهای مختلف این حادثه رخ داده و برگزاری 

مسابقات را با مشکالتی اساسی روبه رو کرده است.

ین امکانات ورزشی لیگ برتر با کمتر
نوزدهمین دوره لیگ برتر در شرایطی ماه آینده به پایان 
می رسد که هنوز برخی تیم ها از داشتن زمین تمرین و 
مسابقه استاندارد هم محروم هستند. نساجی مازندران 
که در خطه سرسبز شمال در ورزشگاهی با زمین چمن 
پذیرایی  خود  میهمانان  از  ایران  لیگ برتر  در  مصنوعی 
می کند. ایراد بزرگ این است که با وجود صرف هزینه های 
برای  ایران ، تعداد زمین های چمن  هنگفت در فوتبال 
مسابقات رسمی و تمرینی استاندارد به زور به انگشتان 
دو دست در 32 استان می رسد. همین مسأله روی سطح 
کیفی تمامی مسابقات تأثیر منفی می گذارد. بماند که در 
لیگ های دیگر اوضاع به مراتب بدتر از لیگ برتر است و با 
قدرت می توان گفت وقتی شرایط لیگ برتر آن قدر اسفناک 

است،  در لیگ های دیگر اوضاع فراتر از فاجعه است.

بهداشت بی بهداشت
مقایسه سیستم برگزاری مسابقات فوتبال ایران با 
رعایت پروتکل های بهداشتی با کشورهای اروپایی هم 
بخش دیگری از مشکالت را به همه مردم نشان می دهد. 
بهداشتی  پروتکل های  تمام  رعایت  از  باشگاه ها  اکثر 
تعیین شده عاجز هستند و این موضوع را اعتراف کرده اند. 
چند تیم حتی پول برای گرفتن تست کرونا و خرید تجهیزات 
بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده نداشتند. از داوران تست 
کرونا گرفته نمی شود. سیستم تست گیری تیم ها از مربیان 
و بازیکنان خود به هیچ عنوان شفاف نیست و حمل ونقل 
بین شهری و اسکان تیم ها در هتل ها هم فاصله زیادی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی دارد. 

]شهروند[ به نظر می رسد عدم کاهش آمار روزانه تعداد مبتالیان به ویروس کرونا فعال 
دست ستاد مقابله با کرونا در ورزش را برای صدور مجوز فعالیت رشته های انفرادی بسته 
و تعطیلی رشته هایی مثل کشتی، تکواندو، شنا و... ادامه دارد. در این میان فدراسیون ها و 
ورزشکاران اصرار به بازگشایی اماکن ورزشی و مسابقات دارند چون عمر ورزشی آنها درحال 
گذر است و با تعطیلی مسابقات خبری هم از درآمدزایی نیست. نمونه جالب هم لیگ کشتی 
است که این روزها با ثبت قرارداد باشگاه ها و کشتی گیران مواجه شده و مشخص نیست چه 

سرنوشتی خواهد داشت.

لیگ کشتی بی توجه به کرونا
علیرضا دبیر و عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ کشتی 
درحالی تاریخ شروع لیگ برتر کشتی را یک مردادماه اعالم کردند که بعد از اعالم آمادگی تیم های 
حاضر در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، این روزها ثبت قرارداد کشتی گیران با باشگاه ها هم آغاز 
شده است. همه چیز طبق برنامه پیش می رود، اما هنوز مجوزی برای فعالیت کشتی گیران 
از سوی ستاد مقابله با کرونا صادر نشده و حتی اتحادیه جهانی کشتی هم برنامه مسابقات 
خود را فعال تا 10 شهریور به تأخیر انداخته است. دیروز خیلی از ستاره های کشتی ایران همچون 
رضا اطری، محمدحسین محمدیان، بهنام احسان پور و... با حضور در سازمان لیگ کشتی 
قرارداد خود را با قهرمان فصل گذشته امضا کردند، اما به نظر می رسد خیلی ها امیدوار به 
برگزاری مسابقات نیستند. حتی محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نیز چندباری در 
صحبت های خود به احتمال باالی لغو لیگ کشتی در  سال 99 اشاره کرده است. باید دید با 
توجه به نداشتن صدور مجوز برای بازگشایی هیچ رشته ای در یک ماه اخیر،  لیگ کشتی در 

 سال 99 برگزار می شود یا خیر.

همه تعطیل به جز فوتبال؟!
از زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد و باعث تعطیلی مسابقات 
شد، به نظر می رسد تنها فوتبال و البته فوتسال رشته هایی هستند که توانستند 
مسابقات خود را برگزار کنند. کشتی، تکواندو، شنا، کاراته و چند رشته دیگر در 
صف انتظار قرار دارند تا به محض صدور مجوز مسابقات و اردوهای خود را از سر 
بگیرند. با وجود صدور مجوز برای فعالیت برخی از رشته ها حداقل به صورت 
رسمی خبری از برگزاری اردوها و مسابقات نیست؛ مثال سهراب مرادی از تمرین 
خود در کمپ تیم ملی وزنه برداری فیلم منتشر می کند، اما خبری از برگزاری اردوی 
تیم ملی وزنه برداری نیست. وزارت ورزش هم به فدراسیون ها اعالم کرده فقط 
درصورتی که برنامه مسابقات بین المللی هر رشته مشخص شد، باید آن را به 
وزارتخانه اطالع دهند و آن وقت مجوز برای برگزاری اردو یا مسابقه صادر شود. 
به عنوان مثال طی روزهای اخیر فدراسیون پرورش اندام بعد از اطالع از برگزاری 
مسابقات جهانی در آبان ماه  سال جاری، توانست مجوز شروع مسابقات خود را از 

وزارت ورزش دریافت کند. 

تعویق یک ساله هم دردی را دوا نمی کند؟

اپنی ها مخالف سرسخت برگزاری المپیک توکیو ژ
که  روز  هر  ]شهروند[ 
به  اینکه  جای  به  می گذرد، 
با  حتی  توکیو  المپیک  برگزاری 
یک سال تأخیر  امیدوار شویم، 
اخبار ناامیدکننده ای از ژاپن به 
گوش مان می رسد. تصور کنید 
چهار سال  ورزشکاری  هر 
المپیک  تا در  زحمت می کشد 
خودش را نشان دهد، اما این 
بار رویای ورزشکاران این نسل 

 به همین راحتی به دلیل کرونا از بین رفت. جدیدترین خبرها حکایت از مخالفت 
تعداد زیادی از  مردم ژاپن با برگزاری المپیک دارد. براساس گزارش سایت »بانکوک 
پست« و  طبق نتایج نظرسنجی منتشر شده در روز دوشنبه، بیش از نیمی از 
آنها  شود.  برگزار  آینده  سال  نباید    2020 معتقدند  المپیک  سال  توکیو  ساکنان 
معتقدند که باید تأخیر در برگزاری بازی ها  بیشتر شود یا این رقابت ها به دلیل 
ترس از کرونا به طور کامل لغو شود. بحث تعویق دوباره  مسابقات درحالی در این 
نظرسنجی قرار گرفته که به گفته مسئوالن  IOC  و کمیته برگزاری  المپیک توکیو، این 
رویداد یا در تابستان 2021 برگزار می شود یا به صورت کامل لغو خواهد  شد. از سوی 
دیگر درحالی که شرایط اضطراری در توکیو برداشته شده بود، به نظر می رسد  موج 
دوم کرونا گریبان این شهر شلوغ و پرجمعیت را گرفته است؛ اگرچه فرماندار توکیو 
این  موضوع را رد می کند. روز یکشنبه 60 مورد جدید مبتال به ویروس کرونا در توکیو 
گزارش  شده؛ اما »هارو اوزاکی« رئیس اتحادیه پزشکی توکیو اعالم کرد تا زمانی که 
شمار مبتالیان به   100 مورد نرسد، نمی توان صحبت از موج دوم کرد. تمام شواهد و 
قرائن نشان می دهد اگر اتفاق  خاصی همچون کشف واکسن کرونا در ماه های 
خ ندهد، احتمال لغو المپیک توکیو باال  خواهد بود؛ اگرچه تصمیم نهایی  آینده ر
دراین باره در ابتدای  سال 2021 گرفته می شود. در ایران هم با  اینکه رئیس کمیته 
ملی المپیک کامال به برگزاری المپیک امیدوار است، خیلی از کارشناسان  صحبت 

از تعطیلی المپیک در این دوره می کنند.   

دلخوری از بالتکلیفی لیگ برتر فوتبال بانوان

لطفا به زنان فوتبالیست احترام بگذارید
 ]شهروند[ با اینکه مجوز شروع تمرینات و مسابقات فوتبال در کشور مدت ها 
است صادر شده و  رقابت های لیگ برتر هم به جریان افتاده اما در بخش زنان هنوز 
ناراحتی  مسأله  این  که  نشده  انجام  شروع  رقابت ها  برای  اقدامی  هیچ 
فوتبالیست های خانم را در پی داشته است. لیگ برتر  فوتبال زنان که فقط چهار 
هفته تا پایانش باقی مانده، با وجود درخواست اکثر مربیان و بازیکنان برای  تعطیلی 
رقابت ها اما همچنان بالتکلیف است. این درحالی است که تکلیف همه رده های 
مسئوالن  طرفی  از  است.  شده  مشخص  مردان  فوتبال  سه  و  دو  برتر،  دسته 
فدراسیون فوتبال و سازمان  لیگ بدون توجه به بالتکلیفی باشگاه ها، بازیکنان و 
مربیان سکوت کرده اند و پاسخگو  نیستند .   در این شرایط بالتکلیفی موجود در 
فوتبال زنان صدای فوتبالیست ها را در آورده و چند تن  از آنها به مسأله واکنش 
نشان دادند. زهرا قنبری، خانم گل فوتبال زنان در سال 97 که عضو تیم  شهرداری بم 
بانوان زیر سوال می رود. توقع  کرمان است، می گوید: »این گونه وجهه فوتبال 
 حرفه ای شدن داریم و باید در تصمیم گیری هایمان هم حرفه ای عمل کنیم؛ نزدیک 
به چهار ماه از  تعطیلی لیگ گذشته، وضع لیگ های مردان مشخص شده اما 
نمی دانم چرا تصمیم قطعی در  مورد لیگ بانوان اعالم نمی شود تا از این بالتکلیفی 
ج شویم .  « زهرا قنبری دروازه بان  شماره یک تیم ملی فوتبال زنان و رکورددار کلین  خار
شیت متوالی نیز در این باره حرف زده  است:  »تا وقتی ما زنان به هم احترام نگذاریم، 
دیگران هم برای ما احترام قایل نمی شوند، تکلیف  لیگ دو، سه و رده های نوجوانان 
و جوانان مردان مشخص شده است اما هنوز تکلیف لیگ برتر  ما معلوم نیست. 
این بی نظمی ها کیفیت لیگ بعد را هم پایین می آورد .« با شرایط موجود باید دید 

 تصمیم مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دراین باره چیست.  

پاسخ دروازه بان پیکان به تبانی با پرسپولیس
مقابل  برتر  لیگ  بیست ودوم  هفته  چارچوب  در  شب  یکشنبه  پیکان  تیم 
پرسپولیس سه بر یک بازنده  شد. وحید شیخ ویسی دروازه بان پیکان روی گل اول 
پرسپولیس مقصر صد درصد بود و به  همین دلیل شایعاتی در فضای مجازی درباره 
تبانی اش مطرح شد. شیخ ویسی اما به این مسأله  عجیب واکنش نشان داد:   »وقتی در 
محوطه 6 قدم چنین ضربه ای می زنند شانس بسیار باالیی  برای گلزنی وجود دارد. من هم 
روی این صحنه غافلگیر شدم که تا واکنش نشان دادم نتوانستم  توپ را خوب کنترل 
کنم و توپ گل شد. دو سال است که خیلی وقت ها جواب ندادم ولی االن  می خواهم 
صحبت کنم چرا که تمام تیم اشتباه می کنند اما بعد از شکست گلر مقصر می شود. همه 
 آدم ها داخل و خارج زمین اشتباه می کنند اما اشتباهات من فقط دیده می شود؛ از همه 

حمایت  می شود به غیراز من!«  

خبرگرافی


