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سقوط به لیگ یک و لغو پروانه حرفهای
در انتظار یاغیان جدید

ویژه

 4باشگاه لیگ برتری فوتبال یعنی تراکتور ،ماشینسازی ،نساجی و شهرخودرو
که توســط بخــش خصوصی اداره میشــوند ،در اقدامی مشــترک بــا امضای
نامــهای خطاب بــه وزیر ورزش ،خواســتار دســتور مســعود ســلطانیفر برای
جلوگیری از شــروع مجدد رقابتهای لیگ نوزدهم شــدهاند و حتی تهدید به
کنارهگیــری از مســابقات کردهاند .به گــزارش تابناک ،دلیل نامــه آنها نگرانی
از شــیوع ویــروس کرونا و نقض ســامتی بازیکنــان و عوامل تیمها ذکر شــده
امــا اغلــب اهالی فوتبــال میدانند کــه ادامه لیگ بــرای این  4تیم ،دســتاورد
خاصــی به همــراه نخواهد داشــت .تراکتــور با صدر جــدول  ۱۰امتیــاز فاصله
گرفته و جبران این اختالف با پرســپولیس برای کســب عنوان قهرمانی بسیار
ســخت شده است .ماشینسازی و نســاجی در میانه جدول با امتیاز مورد نیاز
برای کسب سهمیه آسیایی فاصله بسیاری دارند و ادامه بازیها تنها احتمال
ســقوط آنها به منطقه خطر را افزایش میدهد .شهرخودرو ،تنها تیمی است
که در رتبه پنجم لیگ هنوز شــانس کســب ســهمیه آســیایی در پایان فصل را
دارد امــا بیشــتر امتیازات این تیم متعلق به زمــان حضور یحیی گلمحمدی
اســت و این تیم افول کرده شانس زیادی در کورس با رقبای پرستاره همچون
ســپاهان و اســتقالل نمیبیند .از سوی دیگر ،خاتمه مسابقات در وضع فعلی
میتواند ســودهای متعددی برای این دســته از باشــگاهها داشته باشد .غیر از
صرفهجویــی در هزینههــای آتی که بیش از یک ســوم مخارج ســال را شــامل
میشــود ،میتوان با تکیه بر دستورالعملهای فیفا بخشی از مطالبات تا این
مقطــع از فصل را هم تحت عنــوان حالت فورس ماژور پرداخت نکرد .یعنی
در حالی که پرداختی اکثر تیمهای داخلی به بازیکنان و مربیانشــان هنوز به
مــرز  ۵۰درصد از کل قرارداد نرســیده ،میتوان پرونــده فصل جاری را همین
جا بست .این تهدیدهای علنی علیه تشکیالت ورزش ایران در حالی رخ داده
که شــهرخودرو باید در ادامه مســابقات لیگ قهرمانان آســیا به میدان برود و
باید دید این باشــگاه از بازیهای باشگاهی قاره هم انصراف میدهد یا خیر؟
آنها برای رســیدن به اهداف خود ،علنی خواستار ورود دولت و وتوی تصمیم
مسئوالن فدراسیون فوتبال توســط وزیر ورزش شدهاند .موضوع برجسته این
نامه ،تهدید این باشــگاهها به کشــاندن کار به نهادهای باالدســتی مثل AFC
و فیفاســت .آنها برای پیشــبرد خواســته خود ،به دولت متوســل شــدهاند و با
همیــن اقــدام ،کار را به نهادی بیرون از فوتبال کشــاندهاند که این خود خالف
و نقض صریح اساســنامه فیفاســت و در صــورت گزارش فدراســیون فوتبال،
حتی میتواند منجر به صدور احکام سنگین از جمله لغو پروانه حرفهای این
باشــگاهها و ســلب امتیازشان شــود .گناهی نابخشــودنی در تشکیالت فیفا که
نشان داده با اصرار برای دخالتهای سیاسی شوخی ندارد.

استار اسپورت (انگلیس)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

گازتا دلو اسپورت (ایتالیا)

ســتارههای لیــگ برتــر جزیــره آمــاده
شــروع مجــدد مســابقات ایــن فصــل
هســتند .احتمــاالً انگلیســیها هــم بــا
تعییــن شــرایطی مثــل بوندسلیــگا
مســابقات را برگــزار خواهنــد کــرد تــا
نگرانی ها از شیوع کرونا کمتر شود .این
روزنامه هم به ســراغ این ســوژه رفته و
با تیتر«بیایید وارد شــویم» به استقبال
لیگ برتر رفته است.

 ۶۹۷گل و  ۲۸۹پاسگل ،آماری است که
مجموع آن  ۹۸۶می شود و لیونل مسی
آن را در بارســلونا بــه ثبت رســانده .این
فوق ســتاره آرژانتینی حاال فقــط  ۱۴گل
و پــاسگل دیگــر میخواهد تا بــه رکورد
جاودانه هزار تأثیرگذاری مســتقیم روی
گلهای بارســا برســد .ایــن روزنامه هم
تیتر «مســی روی  ۱۰۰۰تنظیم میشود»
را انتخاب کرده است.

مصدومیــت بدموقـــــــــــــــــع زالتــان
ابراهیموویــچ ســتاره ســوئدی میــان،
شــاید بــه قیمــت تمــام شــدن دوران
فوتبــال او در ایــن تیــم و حتــی دوران
حرفهایاش تمام شــود .موضوعی که
این روزنامه ،آن را به ســوژه اصلی خود
تبدیــل کــرده و تیتــر « آخ ،آخ ،ایبرا» را
بــرای آن انتخــاب و از ایــن اتفــاق ابراز
تاسف کرده است.

با این شرایط اولویت اولم سالمتی است

هیچ ورزشکاری نمیتواند درخصوص آینده صحبت کند
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

اخبــــار

بهداد ســلیمی قهرمان سابق المپیک و جهان درباره پشت پرده المپیک ریو
دســت به افشاگری زد .به گزارش ایسنا ،او گفت«:من میخواهم حرفی بزنم
کــه هیچ کجا نگفتــهام .یکی از مســئوالن قبلی کمیته ملــی المپیک ،مطلبی
را بــرای من بازگــو کرد و البته گفت اگر جایی به نقــل از او عنوان کنم ،تکذیب
میکند .او گفت ،شــب قبل از مســابقه من 2 ،ســاعت با آیان جلسه داشتند و
از رئیس ســابق فدراســیون جهانی وزنهبرداری خواستهاند اجازه بدهد بهداد
کار خــودش را کند و ایــران یک مدال طالی دیگر بگیرد اما او قبول نکرده بود.
اکنون که مســئوالن کمیته ملی المپیک و فدراســیون جهانــی تغییر کردهاند،
آن موضــوع را مطرح کردم .من هنوز حســرت المپیک ریــو را میخورم چون
دستهای کثیفی پشت پرده بود .اگر بهداد روی تخته میباخت ،این قدر آدم
را اذیت نمیکرد و از وقتی این حرف را شنیدهام واقعاً حسرت میخورم».

تعویق مسابقات ورزشی به دلیل شیوع
کرونــا و احتمــال ازســرگیری مســابقات
این روزها ســرتیتر اخبار ورزشــی اســت.
ورزشــکاران در ایــن دوران مشــغول
برگزاری تمرینات خود هستند اما آینده
بــرای آنهــا همچنــان مبهم اســت .تیم
ملی بســکتبال ایران در مســابقات جام
جهانی  2019چین موفق شــد به عنوان
برتریــن تیــم آســیایی مجوز حضــور در
مســابقات المپیک توکیو را کسب کند و
برای ســومین بار در تاریخ برگزاری این
مســابقات در این رویــداد بزرگ حضور
یابــد کــه البتــه تعویــق المپیــک توکیــو
برنامه ملیپوشــان را تغییر داد .یکی از
این ملیپوشــان صمد نیکخواه بهرامی
اســت؛ مهاجــم کهنــهکار تیــم ملــی
بســکتبال کــه در امریکا زندگــی میکند
و در حــال حاضــر بــا شــیوع کرونــا هیچ
برنامهای برای آینده ندارد.
صمد نیکخواه بهرامی ،فوروارد تیم
ملــی بســکتبال در گفتوگو بــا خبرنگار
«ایــران» صحبتهای خــود را این گونه
آغــاز کــرد« :کرونــا تأثیــر بســیار زیــادی
بــر زندگــی مــردم در کل دنیــا داشــته و
با شــیوع ایــن ویــروس آیندهمــان کامالً
مبهــم اســت .ایــن ویــروس باعث شــد

تــا مســابقات المپیــک توکیو بــه تعویق
بیفتــد و مســئوالن برگــزاری مســابقات
در ابتــدا ســال  2021را زمــان برگــزاری
المپیــک اعــام کردنــد کــه البتــه ایــن
تاریــخ هــم احتمالــی بــود و در حــال
حاضر پیشنهاد شده تا المپیک در سال
 2022برگزار شــود .صعــود تیم ملی به
المپیــک اتفــاق بزرگــی بــود و امیدوارم
بــا پایــان بحــران کرونــا در المپیــک بــا
تیم ملی باشــم ».او اظهار داشــت« :به
عنــوان یک ورزشــکار در یکــی ،دو هفته
اول بــه آینــده ورزش بعــد از کرونــا فکر
میکردم اما با این شــرایط اولویت اولم
ســامتی اســت و پس از آن به بسکتبال
فکــر میکنــم و بیشــتر نگران ســامتی
دوســتان و اقوامــم هســتم .ورزش در
مجموع بخش کوچکــی از تأثیر کرونا را
نشــان میدهــد و قطعاً مــردم در میان
اطرافیــان خود افــرادی را دیدنــد که به
ایــن ویــروس مبتــا شــدند و برخی هم
نزدیــکان خود را از دســت دادند که این
موضوع واقعاً غم انگیز است ».کاپیتان
تیــم ملی بســکتبال درخصــوص آینده
ورزشــیاش ایــن گونــه صحبــت کــرد:
«بــرای آینده یعنی حضــور در تیم ملی
بســکتبال ایران ،حضــور در المپیک و یا
فصــل بعــد رقابتهای لیگ بســکتبال
هیــچ برنامهای نــدارم به ایــن دلیل که
هنوز هیــچ چیزی قطعی نشــده و هیچ

ورزشکاری نمیتواند درخصوص آینده
خود صحبت کند».
کاپیتان تیم ملی بسکتبال امسال در
ترکیــب تیم مهــرام قرار گرفــت و اواخر
فروردیــن مــاه با شــیوع کرونا در کشــور،
فدراســیون بســکتبال بــدون مشــخص
کردن قهرمان لیــگ  99-98پایان لیگ
را اعالم کــرد .کاپیتان مهرام و تیم ملی
بســکتبال درخصــوص ایــن موضــوع
اظهــار داشــت« :در زمــان برگــزاری
مسابقات لیگ همه بازیکنان نگران این
ویروس بودند و این موضوع باعث شــد
تا فدراســیون بسکتبال چنین تصمیمی
بگیرد .البته فدراسیون بسکتبال مجبور
شــد تــا لیــگ را مختومــه اعالم کنــد اما
امیــدوارم بــا ایــن تصمیم فدراســیون،
حقــی از تیمــی ضایــع نشــده باشــد».
نیکخواه بهرامی در پاســخ به این سؤال
کــه روزهــای خــود را در قرنطینه چگونه
میگذرانــد؟ افــزود« :در خانه هســتم و
روزهایم را با تمریــن کردن میگذرانم.
روزی چنــد ســاعت تمریــن میکنــم تا
آمادگی ام را از دســت ندهم .کل مردم
دنیا شــرایط ســختی را تحمــل میکنند
و امیــدوارم کــه هر چه زودتر دنیا از شــر
این ویــروس راحت شــود و بــه روزهای
گذشتهمان بازگردیم».
کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال در
خصــوص شــرایط آمریــکا بــرای مبارزه

بــا کرونــا گفــت« :خوشــبختانه در اینجا
همــه مــردم رعایــت میکننــد و خیلــی
زود بــرای مبــارزه با این ویروس دســت
بــه کار شــدند .حــدود یک ماهی اســت
کــه اماکن عمومــی شــامل اداره هــــــــا
تعطیل اســت و همه در خانههای خود
هســتند .البته این موضوع تنها به اینجا
اختصــاص نــدارد و مردم کشــور ما هم
بخوبی میدانند که چگونه این ویروس
را شکست دهند .ما میتوانیم این کار را
انجــام دهیم و قطعاً با رعایت مســائل
بهداشــتی بــه زودی آثار ایــن ویروس از
کل جهــان پــاک خواهــد شــد .در مــورد
کرونــا همــه چیــز بــه خودمان بســتگی
دارد ».او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که
حقیقتــاً دلــم بــرای خیلــی چیزها تنگ
شده اســت ،بیان داشت« :برخی مواقع
به گذشته فکر میکنم یاد دلتنگیهایم
میافتــم .دیــدار با دوســتان و آشــنایان
و زندگــی طبــق روال گذشــته از جملــه
دلتنگیهــای مــن اســت .عالوه بــر این
دلــم بــرای بســکتبال هــم خیلــی تنگ
شــده و دوســت دارم که هرچه زودتر در
حضــور هــواداران بســکتبال بــازی کنم.
دلــم بــرای بازیکنــان تیــم ملــی و بازی
کــردن در تیــم ملی کشــورم تنگ شــده
اســت .زمانی کــه مــا وارد محدودیتها
و بحرانها میشــویم ،متوجه میشویم
که چه چیزهایی را از دست دادیم».

سایت فدراسیون بسکتبال

افشاگری بهداد سلیمی از پشت پرده المپیک ریو

گزارشی از فضای این روزهای فوتبال ایران که در کش و قوس مخالفان و موافقان است

تهدید به کناره گیری ،استقبال از بقای فوتبال

نامه استقالل به دیاباته برای بازگشت

مســئوالن اســتقالل بــا اینکه چنــد روز پیــش مطالبــات شــیخ دیاباته و
هروویــه میلیچ را پرداخــت کردند ولی این دو بازیکــن خارجی هنوز در
تمرینــات این تیم شــرکت نکردهاند .طبق برنامه میلیچ چهارشــنبه به
تهران میرســد ولی زمان بازگشت دیاباته مشــخص نیست و مسئوالن
باشــگاه اســتقالل دیروز در نامهای به این بازیکن خواســتار بازگشــت او
شدهاند تا هر چه سریعتر خود را به تهران برساند.

امیدواری فدراسیون به حل مشکل اسکوچیچ و نفت

مهــدی خراطــی رئیــس دپارتمــان تیمهای ملــی درخصــوص آخرین
شــرایط بازگشت اسکوچیچ گفت« :با ایشان در ارتباط کامل قرار داریم.
با توجه به مشــخص شــدن وضعیت و برنامه مســابقات لیگ سرمربی
تیــم ملی به همراه وحید هاشــمیان پیش از آغــاز رقابتها به ایران باز
خواهند گشت و در کنار کریم باقری و دو دستیار خارجی دیگر مسابقات
را زیــر نظــر میگیرنــد ».خراطــی با اشــاره به موضوع شــکایت باشــگاه
صنعــت نفت آبادان از ســرمربی تیم ملی گفت« :مــا در این خصوص
مکاتباتــی بــا باشــگاه صنعت نفت و ســایر مبــادی ذیربط داشــتهایم و
قطعاً با مســاعدت این باشــگاه و تعامل فی مابین تالش میکنیم این
مسأله را به نحو مطلوب حل و فصل کنیم».

رئیس فدراسیون فوتبال هائیتی  3ماه محروم شد

فیفا برای ژان بارتا رئیس فدراسیون فوتبال هائیتی ،محرومیتی  90روزه در نظر
گرفت .به گزارش استادالدوحه قطر ،فدراسیون جهانی برای این منظور بیانیه
هم صادر کرد که در آن آمده« :طبق ماده  84و  85قوانین اخالق فدراســیون
جهانی ،کمیســیون تحقیق فیفــا تصمیم گرفت به طور موقــت ژان بارتا را به
حالــت تعلیــق درآورد و وی در مدت  3ماه آینده فعالیتی نداشــته باشــد .در
مــدت درنظــر گرفته شــده تحقیقات گســتردهای در مــورد رئیس فدراســیون
فوتبال هائیتی انجام خواهد شد .زیرا این مقام به سوء استفاده جنسی از برخی
اعضای تیم بانوان کشورش متهم شده است».

عکس نوشت
درحالــی که باشــگاه نســاجی قائمشــهر جــزو مخالفــان ادامه لیــگ برتر
اســت و جزو  ۴باشگاهی اســت که به وزیر ورزش برای لغو مسابقات نامه
نوشتهاند ،دیروز تمرینات این تیم زیر نظر محمود فکری سرمربی این تیم
در ورزشگاه کارگران تهران برگزار شد.
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صمد نیکخواه بهرامی ،کاپیتان تیم ملی بسکتبال در گفتوگو با «ایران»:

پنجشنبه ،نخستین بازی سرخپوشان پس از کرونا

پرســپولیس کــه تمرینــات خــود را بــرای شــروع دوباره لیــگ از ابتــدای هفته
آغــاز کرده ،پنجشــنبه در دیداری دوســتانه بــه مصاف نیروی زمینــی میرود.
طبق هماهنگیها قرار شــده پزشــک تیم نیروی زمینی با هماهنگی پزشــک
سرخپوشــان برای انجام تســت کرونا اقدامــات الزم را انجام دهنــد .این بازی
دوستانه پشت درهای بسته و در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار میشود.
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گــروه ورزش /در حالــی کــه تیمها در
حــال انجــام تســتهای غربالگــری
کرونــا هســتند نتایــج آزمایشهــا
فعــاً حاکــی از این اســت کــه اعضای
چنــد تیــم مبتــا بــه کرونــا هســتند.
روز دوشــنبه ســهیل مهدی ،مســئول
کمیتــه برگــزاری مســابقات ســازمان
لیــگ اعــام کــرد کــه اگر تیمــی بیش
از  5بازیکنــش بــه کرونــا مبتال باشــند
بازیهایــش معــوق میشــود .ایــن
صحبتهــا در حالــی مطــرح شــد که
تســت  5بازیکن گل گهر ســیرجان2 ،
عضــو تــدارکات پرســپولیس 2 ،عضو
شــهرخودرو و  5نفــر از اعضــای تیــم
فــوالد خوزســتان در روزهــای گذشــته
مثبت اعالم شــد و مسئوالن یکی ،دو
باشگاه هم صحبت از مشکوک بودن
تعدادی از اعضای تیمشــان به کرونا
کردهانــد .در شــرایطی کــه تیمهــا بــا
کسب مجوز ،تمرینات را آغاز کردهاند
تا بارقههای امید میان فوتبالدوستان
بــرای از ســرگیری فوتبــال زنده شــود،
باشــگاههای شــهرخودرو ،تراکتــور،
ماشینســازی و نســاجی دوشــنبه
شــب در نامــهای بــه وزیــر ورزش و
جوانــان خواســتار پاســخگویی دقیــق
ایــن وزارتخانــه و فدراســیون فوتبــال
در رابطــه با تصمیم ادامــه لیگ برتر
فوتبــال در شــرایط کرونایــی شــدند.
آنهــا درایــن نامــه تأکیــد کردهانــد:
«در صــورت برگــزاری مســابقات بــا
شــرایط فعلی و عدم توجه بهنظرات
کارشناســی خانــواده فوتبــال اعــام
مــیدارد کــه به جهت حفظ ســامت
بازیکنــان ،مربیــان ،کادر تیمهــای
باشــگاهی ،خانواده آنــان و به تبع آن
ســامت جامعــه ،از قبول دســتورات
خــارج از چارچــوب ،غیرکارشناســی و
غیرقانونی اتخاذ شــده از سوی وزارت
مربوطه و فدراســیون فوتبــال معذور
بوده و از حضور در ادامه مســابقات تا
زمان مهیا شدن کلیه شرایط انصراف
خواهیم داد».
پروتکل برگــزاری لیــگ برتر بدون
تماشاچی
محســن فرهــادی ،معــاون
مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت

بهداشــت در مورد برگزاری لیگهای
فوتبــال توضیحاتــی ارائــه و اظهــار
داشــت«:برگزاری مســابقات فقط در
لیــگ برتــر و دســته یک خواهــد بود و
مسابقات استانی ،دسته  2و  3منتفی
اســت و انجام ماساژ برای فوتبالیست
ممنوع است .سرویس بهداشتی باید
گندزدایــی شــود و توصیــه میشــود از
وســایل نقلیه مانند اتوبوس اســتفاده
نشــود و افزایــش تعــداد اتوبوسهــا
صــورت گیــرد و دوش گرفتــن
ورزشــکاران در منــزل انجــام شــود،
برنامه مســابقات  3الــی  4هفته پس
از تمرینات و بدون تماشــاچی خواهد
بــود .اگــر یک مورد تســت پی ســی آر
ورزشــکاران مثبت شــد از حضور منع
میشــود و اگر تســت مثبت بــه  5نفر
از یــک تیــم افزایــش یابد تیــم اجازه
تمرین نخواهد داشت».
 جام یا جان؟
در ایــن میــان ،فرهــاد حمیــداوی
مالــک باشــگاه شــهرخودرو و ســهیل
مهدی سرپرست مسابقات لیگ برتر
ســازمان لیــگ در خصــوص شــرایط
برگــزاری لیــگ بــا هــم بــه مناظــره
پرداختنــد .حمیــداوی بــا اشــاره بــه
نامه انصراف باشــگاه شــهرخودرو به
وزارت ورزش اظهار داشــت« :شرایط
بهدلیل ویــروس کرونا خوب نیســت.
مــا زیرســاخت و شــرایط بوندسلیگا
و ســایر لیگهــای اروپایــی را نداریــم.
از همــه میخواهــم نگوینــد مــا مثــل
بوندسلیگا هســتیم .ما خوزستان که
نمیتوانیم برویم ،در مشــهد شــرایط
قرمــز اســت ،تیــم گلگهــر بایــد بــه
قرنطینه برود .میشود به من بگویید
در حــال چه کاری هســتیم؟ وقتی 15
تیم نامه میزنند که شــرایط برگزاری
مســابقه نیســت ،واهلل ایــن امــکان
وجــود نــدارد .برویــم در فدراســیون
همــه مدیرها جمع شــویم .من اولین
نفــر هســتم کــه امضــا میکنــم یــک
تیــم قهرمان شــود .اگر ایــن اتفاق رخ
دهــد امنیت بچههای مــردم به خطر
نمیافتد .من یک ســؤالی دارم ،جام
یا جــان؟» ســپس ســهیل مهــدی در
رابطــه با مثبت شــدن تســت کرونای

 تصمیم برگزاری یا تعطیلی لیگ بر عهده کیست؟

مهدی علینژاد ،معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای
برش وزارت ورزش و جوانــان اعــام کــرد« :متولــی تصمیمگیری در
خصــوص سرنوشــت لیگ برتــر فوتبال ایــران ،فدراســیونهای
فوتبال و پزشــکی ورزشــی هســتند .هرچند در این رابطه فعالً تیمها در فاز
تمرین قرار دارند و لیگ هنوز شــروع نشده اســت .جلسات ستاد مقابله با
گســترش کرونا در ورزش با حضور وزیر ورزش و جوانان و ســایر مســئوالن
ارشــد این وزارتخانه ،مسئوالن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
مســئوالن فدراسیون پزشکی -ورزشی برگزار میشــود و در صورتی که قرار
باشــد در مورد فوتبال ایــران و بویژه لیگ برتــر تصمیمگیری صورت گیرد
مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نیز حضور خواهند داشت».
بازیکنــان بعــد از انجــام تســتهای
پیســیآر گفــت« :پروتکلهــای
مدونشــده از ســوی مقــام عالــی
بهداشــت و وزارت بهداشــت بــه
باشــگاهها ابــاغ شــده اســت .مــا در
بحــث بونــدس لیــگا وارد نشــدهایم،
فقط گفتیم آن را خواندهایم و مطابق
با آنچه اســتاندارد باشد ،بهرهبرداری
میکنیــم .چــرا تیمهــا تمرینشــان را
پیــش از تســت کرونــا شــروع کردهاند
که به دیگران انتقال پیدا کند و نشــود
آن را کنتــرل کــرد؟ ایــن عــدم اجرای
صحیــح فراینــد بــوده اســت .بایــد
تیمهــا اول تســت را میگرفتند ،به ما
ارســال میکردنــد و میدیدیــم مرکــز
معتبــری اســت یــا نــه .دربــاره بحث
انصراف تیمهــا ارکان قضایی پاســخ
خواهنــد داد و مــا بــه ایــن موضــوع
ورود نمیکنیــم .مــن فقــط امیدوارم
همــه تیمهــا را شــاداب و ســرحال در
مسابقات ببینیم».

اســتقاللیها با تــرس و لــرز تمرین
میکنند
ســعید رمضانــی ،سرپرســت تیــم
فوتبال اســتقالل هم با اشاره به اینکه
بازیکنان تیم هــر روز به من میگویند
چه کسی تضمین میدهد که ما دچار
بیماری نشویم ،افزود« :دوشنبه شب
در برنامــه فوتبــال برتــر اعــام کردند
که اگر باشــگاه استقالل مشکلی بابت
برگــزاری مســابقات لیــگ نداشــت
اجــازه مــیداد دوربیــن برنامــه ما به
داخل برود .متأســفانه در یک برنامه
زنده هر چه دوســت دارنــد میگویند.
مثــاً صحبتــی شــده کــه تیمهایی که
به ضررشــان اســت مخالــف برگزاری
لیــگ هســتند .میثاقی چــون دوربین
برنامهاش وارد محل تمرین استقالل
نشــده ،آشــوب به پا کرده ،چرا؟ چون
او منافــع برنامــهاش را دیــده اســت.
اگــر اتفاقــی بیفتــد آیــا مســئولیتی
قبــول میکننــد؟ االن میگوینــد اگــر

 5بازیکــن از یــک تیــم کرونــا گرفتــه
باشــند بازیهــای آنهــا لغــو میشــود
اما ســؤال من این اســت اگــر بر فرض
دو دروازهبــان یک تیم با این مشــکل
مواجــه شــوند چــه کار باید کــرد؟ چه
برنامــهای بــرای این مشــکالت وجود
دارد؟ اینکــه صرفاً یــک پروتکل برای
باشــگاهها بگذارنــد دوای درد تیمهــا
نیســت .ما چگونــه میتوانیــم از نظر
امکانات به تیمهای اروپایی برســیم؟
بازیکنــان اســتقالل هــر روز بــا ترس و
لرز تمرین میکنند .تازه اینها شــرایط
تمرینــات اســت وای بــه حــال اینکــه
وارد مســابقات ،پروازها و ...شویم .اگر
فوتبــال فقط یک تیم اســت لیگ را با
همان یک تیم برگزار کنند!»
گل محمدی :تعطیل نشــدن لیگ
بهترین تصمیم بود
یحیــی گل محمــدی ،ســرمربی
پرسپولیس نیز اظهار داشت«:به نظرم
یک تصمیم شجاعانه گرفته شد و علی
رغم همه فشارهایی که وجود داشت و
خیلیها دوست نداشــتند بنابر شرایط
خودشان لیگ ادامه پیدا کند ،تمرینات
ما شــروع شــد و از بازیکنان یک تســت
آمادگی جســمانی گرفتیم .به نظرم با
انجام تمرینــات اختصاصی و داشــتن
بازیهــای تدارکاتــی یــک مــاه فرصت
خوبــی بــرای شــروع مســابقات اســت.
نگرانــی خاصــی وجــود نــدارد بــه جــز
مسائل بهداشتی که برای مرتفع شدن
آن هــر روز محــل تمریــن ضدعفونــی
شــده و بچهها چک میشوند .هر هفته
از بازیکنان تســت کرونا میگیریم .یک
مســألهای که خیلی به شناســایی افراد
مبتــا کمک کرده این اســت که فوتبال
شــروع شــد .خیلــی از ایــن افــرادی کــه
مشــخص شــده مبتال بــه ایــن ویروس
هســتند اگــر تســت نمیدادنــد پنهــان
میماندند و امکان ســرایت در خانواده
خودشــان بــود .درخواســتم از همــه
فوتبالیها(نــه به خاطر اینکــه در صدر
جدول هســتیم) این اســت کــه فوتبال
نباید تعطیل شود».
اختصاص کیت ارزان تست کرونا
به لیگ برتریها
رضــا ســعیدی ،ســخنگوی

فدراســیون پزشــکی ورزشــی در مورد
پروتــکل تهیــه شــده بــه منظــور از
ســرگیری رقابتهــای فوتبــال ایــران
اظهــار کــرد« :وظیفــه فدراســیون
پزشــکی ورزشی تهیه دستورالعملها
و پروتکلهاســت و بحث از ســرگیری
لیــگ چنــد وجهــی و فنــی اســت و به
خود سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال
بازمیگــردد و تصمیــم قطعــی را در
این رابطه فدراســیون فوتبال میگیرد
و فدراســیون پزشــکی ورزشــی هیــچ
گونــه دخالتی در ایــن رابطه نمیکند.
در طــول دوره انجام مســابقات که بر
اســاس دســتورالعمل تکلیــف شــده
هــر  5روز یــک بار انجام شــود ،اگر هر
تیــم را  ۲۵نفر در نظــر بگیریم جمعاً
 ۲۵۰تســت بایــد انجــام شــود کــه در
حال حاضر هزینه تســتها بهصورت
آزاد  ۶۰۰تــا  ۸۰۰هــزار تومــان اســت
امــا در جلســهای کــه صبــح سهشــنبه
در ســتاد مقابلــه بــا گســترش کرونــا
در ورزش انجــام گرفــت قــرار شــد
پــس از رایزنــی بــا وزارت بهداشــت
آزمایشهــا در آزمایشــگاههای امیــن
ایــن وزارتخانه انجام شــود تــا کیتها
بهصــورت ارزانتــر و با تعرفــه دولتی
در خدمــت باشــگاهها قــرار گیــرد تــا
تحــت فشــار مالــی قــرار نگیرنــد چرا
کــه اطــاع داریــم در مضیقــه مالــی
هســتند .پروتــکل بازگشــایی لیــگ
عینــاً مطابــق بوندسلیــگا نیســت».
ســعیدی در رابطه بــا بحث پروازهای
چارتری بــرای تردد تیمهــا نیز گفت:
«چنیــن مســألهای در دســتورالعمل
نیامــده و صرفــاً رعایــت نــکات الزم
در پروازهــا مطــرح اســت و ایــن نیــز
یــک دســتورالعمل جهانــی اســت
و اگــر فــردی بخواهــد از جایــی بــه
جــای دیگــری منتقــل شــود چــه از
مســیر هوایــی و چــه زمینــی بایــد بــه
پروتکلهــای جهانــی توجــه کنــد.
خوشــبختانه در حال حاضر هتلهای
کشــور خیلی شلوغ نیســت و میتوان
تخفیفهــای خیلــی خوبــی در ایــن
زمینــه گرفت اما باز هم تأکید میکنم
برخی دستورالعملها جهانی است و
باید رعایت شود».

