دوشنبه  29اردیبهشت 1399
سال بیست و ششم
شماره 7350

اخبــــار

بوندس لیگا سرآغاز گشایش دیگر لیگ ها خواهد بود
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

باالخــره چشــم هــواداران بــه پخــش مســتقیم
فوتبال روشــن شــد .بوندس لیگا پــس از حدود
 2مــاه تعطیــات کرونایــی از عصــر شــنبه از
ســرگرفته شــد و کلمه خوشــایند «زنده» گوشــه
جعبــه جادویــی نقــش بســت .بونــدس لیــگا
نخســتین لیگ معتبر اروپایی اســت کــه خود را
از تنگنای کرونا خارج کرد و مســابقات فوتبال را
از ســر گرفت .این در حالی اســت کــه چند لیگ
معتبــر و مهم دیگر اروپــا و البته لیگ برتر ایران
هم در آســتانه بازگشــایی هســتند .هفته بیست
و ششــم بوندس لیگا ،شــنبه با برگزاری  5دیدار
بدون حضور تماشــاگر و با رعایــت پروتکلهای
بهداشتی آغاز شد.
در ایــن شــرایط ،علیرضــا مرزبــان کــه
عضــو انجمــن مدرســان فوتبــال آلمان اســت
درخصوص از ســرگیری بونــدس لیگا صحبت
کــرد .این مربی فوتبــال ایرانی -آلمانــی درباره
برگزاری بوندس لیگا با شــکل و شــمایل جدید

واکنش مدیرکل ورزش خوزستان به آغاز فوتبال

افشــین حیــدری مدیــرکل ورزش و جوانــان خوزســتان در خصــوص
وضعیــت فعلــی این اســتان بــرای میزبانی از مســابقات لیــگ برتر به
فارس گفت« :وضعیت خوزســتان خوب نیست .شیوع بیماری سرعت
باالیی دارد و متأســفانه مــردم هم کمتر رعایت میکننــد ،بنابراین من
فکــر میکنم ریســک شــروع لیگ در خوزســتان بــاال و خطرناک اســت.
البتــه ما تابع تصمیم فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش هســتیم و اگر
تشــخیص بدهند که مسابقات برگزار شــود ،قطعاً میزبانی میکنیم اما
بــا شــرایط فعلی فکــر میکنم شــروع مســابقات فوتبــال کار خطرناکی
اســت .ما اآلن در هفته دوم تعطیلی خوزســتان هســتیم که این زنجیره
قطع شــود .امیدوارم مسئولین فوتبال و وزارت ورزش در تصمیمگیری
خودشان برای شروع مجدد لیگ این موضوع را مدنظر داشته باشند تا
ان شااهلل از برگزاری مسابقات پشیمان نشویم و خدای نکرده موجبات
بیماری حتی یک بازیکن را فراهم نکنیم».

فوتبال شالیزاری در ایران ،سوژه فیفا و AFC

توئیتــر کنفدراســیون فوتبال آســیا ()AFCتصاویری را از مــردم گیالن در
زمین گلی شالیزار در حال فوتبال منتشر کرد و نوشت« :چه کسی دوست
دارد اینطــور فوتبــال بــازی کند ».توئیتر فیفا هم با بازنشــر ایــن تصاویر،
نوشت که صرف نظر از شرایط ،فوتبال همیشه بازی زیبایی است.
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توگو با «ایران» :
علیرضا مرزبان در گف 

ویلموتس؛ منتظر حکم فیفا درباره پرونده ایران

مهمتریــن پرونــده حقوقــی فدراســیون فوتبــال در حال حاضــر پرونده
مــارک ویلموتــس اســت .کســی هنــوز نــه از رقــم دقیــق قــرارداد و نــه
از سرنوشــت نهایــی پرونــده مــارک ویلموتــس خبــر دارد .بــه گــزارش
طرفداری ،اتفاق عجیب پیدا شــدن ســر و کله «ب .ز» یک جوان ایرانی
مقیــم اروپــا در این پرونده اســت« .ب .ز» این روزها اصــرار زیادی برای
دسترســی به پرونده دارد .او احتماالً میخواهد همانطور که در آوردن
ویلموتس به ایران نقش داشــته ،در شــکایت طرفین هم نقش داشــته
باشــد .با این حال ،ســرمربی ســابق تیم ملــی منتظر حکــم فیفا درباره
پرونده شــکایت فدراســیون ایران اســت تا تکلیف آیندهاش را مشخص
کنــد .مــارک ویلموتــس در مصاحبه بــا ســایت « »RTBFبلژیک گفت:
«مدیر برنامههای من اکنون در حال بررسی پیشنهاد رسیده است .البته
در این شــرایط منتظرم .در تاریخ  15نوامبر گذشــته ( 24آبان  )98کارم
را با فدراســیون فوتبال ایران متوقف کردم .به فیفا نیز علیه فدراســیون
ایران شکایت کردم و منتظر حکم فیفا هستم».
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به خبرنگار «ایران» گفت« :برگزاری مســابقات
فوقالعاده خوب و با دیســیپلین بود .مسئوالن
برگــزاری مســابقات تمامــی مــوارد بهداشــتی
مربــوط بــه کرونــا را رعایت کردند و با جســارت
بــاال تصمیــم بــه برگــزاری مســابقات گرفتنــد.
بوندسلیگا ســرآغاز گشــایش لیگهای معتبر
دیگر دنیا خواهد بود».
او با اشاره به این که مهمترین مشکل تیمها
برای از ســرگیری مســابقات ،مشــکل بدنســازی
بود ،افزود« :البته مســئوالن برگزاری مســابقات
بــرای ایــن موضــوع هم تدابیــری اندیشــیدند و
تعــداد بازیکنــان تعویضــی را از  3نفــر به  5نفر
افزایش دادند و این موضوع باعث شد تا کیفیت
مســابقات باال رود و ما شــاهد گلهای زیادی در
نخســتین روز از هفته بیســت و ششم مسابقات
باشــیم .مســئوالن بوندس لیــگا در اولیــن روز از
برگــزاری مســابقات از پــس برگزاری مســابقات
برآمدنــد و این نکته بســیار مثبتی بــود و آنها در
صورت بروز مشــکل هم برنامههایــی دارند و با
جدیت پیگیر برگزاری مسابقات هستند».

ایــن مربــی در خصوص غیبت تماشــاچیان
در مســابقات بونــدس لیــگا افــزود« :طبیعــی
اســت عــدم حضــور تماشــاچیان تأثیــر زیــادی
دارد ،در پخش مستقیم مسابقات شاهد غیبت
احساســات انســانی بودیــم امــا در نهایــت باید
گفــت کــه حرکت آنها بــرای پیگیری مســابقات
فوتبــال حرکــت مثبتــی بــود و نشــان داد کــه
میتوان فوتبال را ادامه داد .جهان برای پیگیری
مسابقات فوتبال نیازمند یک همبستگی است و
کل دنیا برای اینکه فوتبال فراموش نشــود ،باید
به این همبستگی برسد».
مرزبــان با اشــاره به این کــه «دیمیتار هوپ»
مالــک باشــگاه هوفنهایم آلمان مؤسســهای به
منظور مبارزه با «ســرطان» دارد ،اظهار داشت:
«این مؤسسه برای ویروس کووید ۱۹واکسنهایی
کشــف کرده که قرار اســت پــس از امتحان ،پاییز
ســالجاری وارد بازار شود .حضور مالک باشگاه
هوفنهایم آلمان و عضویت او در مؤسسه مبارزه
بــا ســرطان کمک کرد تــا بوندس لیــگا بهعنوان
نخستین لیگ معتبر دنیا کار خود را آغاز کند».

او در خصــوص برگــزاری مســابقات لیــگ
برتــر کشــورمان گفــت« :ویــروس کرونــا بــه
احتمــال فــراوان  6مــاه تــا یــک ســال دیگــر
میهمانمــان خواهــد بــود ،بحــث بر ســر این
اســت که در این دوران باید چگونه مسابقات
را پیگیــری کــرد .بنابراین بایــد راه حلی برای
پیگیری مســابقات اندیشــیده میشــد که این
کار توســط آلمانیها انجام شــد .لیگ برتر ما
هم باید با همین شــرایط آغاز شــود .بحث بر
ســر انتخاب قهرمان یا تیمهای سقوط کننده
نیســت ،بحث بر ســر زنده نگه داشتن فوتبال
و رهــا نکــردن این ورزش اســت .در ایران یک
دســته بــه مســائل انســانی توجــه میکننــد و
میگوینــد که برگزاری مســابقات باعث ایجاد
فاجعه نشــود اما دســته دوم به موارد دیگری
همچون موقعیت در جدول و مسائل دیگری
از این دست توجه میکنند که این کار درستی
نیســت .به شخصه با گروه اول موافق هستم،
البتــه در صورتــی کــه همچــون بونــدس لیگا
مسائل بهداشتی رعایت شود».

صدرنشینی و رکوردشکنی زنبورها در روز آغاز بهکار بوندس لیگا

گــروه ورزش /ســرانجام رقابتهــای فوتبال پس
از فروکــش کردن شــیوع ویروس کرونا آغاز شــد و
بوندسلیگای آلمان بهعنوان اولین لیگ فوتبال
اروپا آغاز بهکار کرد .پیشاز آغاز مسابقات کاربران
فضای مجــازی بــا انتشــار تصاویری به اســتقبال
تماشای مسابقات زنده بعد از حدود  2ماه از یک
لیگ معتبر رفتند .مسئوالن برگزاری مسابقات با
رعایت تمامی نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی
این رقابتها را اســتارت زدند تا تصاویری جالب
از آغــاز مســابقات در دوران کرونایــی ثبت شــود.
بازیکنان نیمکت نشــین در جایگاه تماشــاگران با
فاصله اجتماعی و با ماسک قرار گرفتند و تمامی
مصاحبههــا بــا مســئوالن مربوطــه از فاصلــه دور
انجام شــد .هفته بیســت و ششــم بوندس لیگا با
برگزاری  6دیــدار و با اســتارت طوفانی دورتموند
در دربــی «روهــر» آغاز شــد و بوروســیا دورتموند
موفق شد در دیدار مقابل شالکه به پیروزی پرگل
ل اول این بازی را ارلینگ
 4بر صفر دســت یابد .گ 

هالند پدیده  19ساله نروژی به ثمر رساند که نشان
داد با وجود گذشت حدود  2ماه از مسابقات هنوز
در اوج آمادگی اســت .حاال هالنــد در  12بازی اول
خود موفق به زدن  13گل شده تا با رکورد کالوس
ماتیشــک در ســال  1965در لبــاس وردربرمــن
برابــری کــرده باشــد .رومــن بورکــی ،دروازهبــان
سوئیســی زنبورها هم با حضور در ترکیب تیمش
بــه رکورد  200بازی باشــگاهی با پیراهن بوروســیا
دورتمونــد دســت یافــت .دورتمونــد بــا پیــروزی
درخشــان روز شــنبه موفق شــد  54امتیازی شــود
و خــود را بــه فاصلــه یک امتیــازی بایــرن مونیخ
صدرنشــین برســاند .گوئریرو ( 45و  )63و تورگان
هــازارد ( 3 ،)48گل دیگر زنبورهــا را در این دیدار
بــه ثمر رســاندند .زردپوشــان دورتمونــدی با این
پیــروزی بــه رکــورد  800بــرد در تاریــخ پیکارهای
بوندسلیگا دســت یافتند .روز گذشــته (یکشنبه)
این مسابقات پیگیری شد و یونیون برلین  -بایرن
مونیخ و کلن – ماینتس  2بازی برگزار شده در این

روز بــود .وردربرمــن  -بایرلورکــوزن هــم امروز به
مصــاف هم خواهند رفت تا پرونده هفته بیســت
و ششم بوندس لیگا بسته شود.
ëëبوسه فرزند تورام و آغوش باز هرتابرلینیها!
جدا از نتایج کسب شده این هفته از مسابقات
حواشی عجیبی داشت که یکی از جالبترین آنها
شــادی متعلق به «مارکوس تورام »فرزند ســتاره
بیچونوچرای فرانســوی «لیلیان تــورام» بود که
پساز بهثمر رساندن گل دوم مونشن گالدباخ در
حالی که با تمام وجود میخواست همتیمیهای
خودش را در آغوش بکشد ،پروتکلهای برگزاری
مسابقات به او این اجازه را نمیداد ،اما درنهایت
طاقــت نیــاورد و یکــی از همبازیهــای خودش را
بوســید .هرتابرلینیهــا هــم پــس از گلهایــی که
بهثمــر رســاندند ،یکدیگر را به آغوش کشــیدند و
قوانینــی را که فدراســیون فوتبال آلمــان مبنی بر
رعایــت فاصلــه اجتماعــی ،تصویب کرده اســت
نادیده گرفتند.

شادی گل دورتموندی ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

ëëتبریک پهله به بکن باوئر و آلمانیها
پله ،اســطوره فوتبال جهان و برزیل بازگشــت
رقابتهای بوندس لیگا را به فرانتس بکن باوئر و
آلمانها تبریک گفت و در پیامی نوشت« :زمانی
کــه مــن و فرانتس بکــن باوئــر ،بــازی میکردیم،
نمیتوانستیم دنیایی را بدون فوتبال تصور کنیم.
امیدوارم کارها درست پیش بروند تا فوتبال به کل
جهان بازگردد».

ëëشروعتمریناتگروهیبارسلونا
باشگاه بارسلونا اعالم کرد که از امروز (دوشنبه)
تمرینــات گروهــی خــود بــدون فاصلهگــذاری را
شــروع خواهد کرد؛ به این ترتیــب که در هر زمین
حداکثــر  10بازیکــن حاضر خواهند بــود .عالوه بر
بارســا ،رئال و اتلتیکو ،دیگر تیمهای این دو ایالت
مثــل وایادولیــد ،لگانس ،ختافــه و اســپانیول نیز
مجوز تمرینات گروهی را دریافت کردهاند.

