«شیخ دیاباته» به تهران برگشت
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وطنامروز شماره 2964

شیخ دیاباته که برای به دنیا آمدن فرزندش به فرانسه سفر کرده بود ،بامداد روز جمعه به تهران بازگشت تا در تمرینات تیم فوتبال
استقالل حضور پیدا کند .در حالی که سفر دیاباته به فرانسه خبرساز شده بود و برخی به این اقدام او پس از شروع دوباره لیگ انتقاد کرده
بودند اما باشگاه استقالل اعالم کرد این سفر طبق هماهنگیهای قبلی و بر اساس قراردادش انجام شده است.

ورزشی

اخبار

برترین هیأتهای کشتی کشور
معرفی شدند

رتبهبندی هیأتهای کش��تی س��ال  ۹۸بر اس��اس
ش��اخصهای مربوط اعالم ش��د .به گزارش فدراسیون
کش��تی ،رتبهبندی هیأتهای کش��تی در سال  ۹۸بر
اساس ش��اخصهای مربوط اعالم شد که بر این اساس
استانهای مازندران با  ۲۳۸۹امتیاز ،تهران با  ۱۸۵۱امتیاز
و خوزس��تان با  ۱۴۵۲امتیاز عناوین اول تا سوم را از آن
خود کردند .همچنین در اولین جلسه با هیأتهای استانی
مقرر شد شاخصهای این رتبهبندی تغییر یابد و سال ۹۹
با شاخصهای جدید و با توجه به کیفیت و کمیت و نگاه
قهرمانی ،رتبهبندی هیأتهای کشتی انجام شود.

نحوه برگزاری پلیآف لیگ برتر
تنیس روی میز مشخص شد

هر یک از رقابتهای مرحله نیمهنهایی و فینال لیگ
برتر تنیس روی میز بدون اضافه شدن هیچ دیداری و تنها
با  ۴دیدار انفرادی برگزار خواهد ش��د .فدراسیون تنیس
روی میز اگر چه برگزاری دیدارهای مرحله پلیآف لیگ
برتر مردان را بعد از  4ماه تاخیر مصوب کرد اما در عین
حال به خاطر کرونا و پیشگیری از خطرات این ویروس در
حین مسابقات ،اقدام به حذف  2دیدار دوبل در هر مسابقه
کرد .بدین ترتیب دیدارهای مرحله نیمهنهایی و پلیآف
لیگ برتر تنیس روی میز تنها در بخش انفرادی برگزار
میشود اما تعداد این دیدارها موضوعی بود که فدراسیون
تنیس روی میز بررس��ی آن را طی روزهای گذش��ته در
برنامه داشت .به طور معمول هر یک از رقابتهای تنیس
روی میز شامل  ۴دیدار انفرادی و  ۲دیدار دوبل است ،با
حذف  2دیدار دوبل این احتمال وجود داشت که فقط ۴
دیدار انفرادی برگزار شود یا به جای  ۲دیدار دوبل حذف
شده هم ،دیدار انفرادی اضافه شود .کمیته مسابقات اما
در نهایت با بررسی شرایط برگزاری ،تنها  ۴دیدار انفرادی
برای هر یک از رقابتها را مصوب کرد .پلیآف لیگ برتر
تنی��س روی میز طی روزهای  ۱۷ت��ا  ۲۰تیرماه برگزار
میشود .البته به خاطر افزایش آمار مبتالیان به کرونا اخیرا
فدراسیون تنیس روی میز از فدراسیون پزشکی ورزشی و
ستاد مقابله با کرونا استعالم گرفته است .در صورت پاسخ
مثبت مبنی بر برگزاری پلیآف لیگ برتر ،ابتدا تیمهای
پتروشیمی بندر امام و شهرداری کرج به مصاف هم میروند
و پس از آن دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی و رعد
پدافند هوایی برگزارکننده دومین دیدار این مرحله خواهد
بود .تیمهای پیروزی این مرحله روزهای نوزدهم و بیستم
تیرماه برگزارکننده دیدار فینال لیگ برتر خواهند بود.

طارمی دوباره روی جلد روزنامه
«رکورد»

روزنامه رکورد پرتغال با انتشار تصویر مهدی طارمی
روی جلد اصلی خود از توافق باشگاه بنفیکا با تیم ریوآوه
ب��رای جذب این مهاجم ایرانی خبر داد .به گزارش مهر،
موضوعی که برای مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی تیم ریوآوه
پرتغال قطعی به نظر میرسد ،انتقال او به یک تیم بزرگ
برای فصل آینده است .طارمی در اولین فصل حضورش در
فوتبال اروپا موفق شده در لیگ برتر پرتغال در  ۲۹بازی،
 ۱۳گل به ثمر برس��اند و یکی از عوامل اصلی موفقیت
تیمش و صعود به رده پنجم جدول باشد .طارمی که از
همان بازیهای ابتدایی در ترکیب ریوآوه یک مهاجم گلزن
نشان داد ،مورد توجه تیمهای بزرگتر قرار گرفته است.
سرمربی ریوآوه چند روز پیش مدعی شد  ۳تیم بنفیکا،
پورتو و اس��پورتینگ لیسبون از پرتغال خواهان طارمی
هستند .وی تاکید کرد این مهاجم ایرانی از اسپانیا ،انگلیس
و فرانسه هم پیشنهاداتی دارد .روزنامه رکورد پرتغال در
شماره روز جمعه خود ،یک بار دیگر مهدی طارمی را روی
جلد خود برد و تیتر و خبر اصلی خود را به این بازیکن
ایرانی در کنار یک دروازهبان دیگر اختصاص داد .رکورد
اعالم کرد قرارداد بنفیکا با «هلتون» دروازهبان مدنظر این
تیم بعد از بازی با تیم بواویستا نهایی خواهد شد و این تیم
با ریوآوه برای جذب مهدی طارمی هم توافق کرده است.

بعد از انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران نام کریم باقری برای دستیاری او مطرح شد .این انتخاب
قطعا پیشنهاد برانکو ،هموطن اسکوچیچ است که به وی اطمینان
خاطر داده کریم دستیار قابل اعتمادی است و هرگز از سوی او
خیانتی برای تصاحب صندلی شماره یک رخ نمیدهد .اکثریت
مربیان کروات محتاط و محافظهکار هستند و همیشه در انتخاب
دستیار ایرانی نشان دادهاند از خیانت بسیار واهمه دارند .همه
آنها به محض ورود به خاک کشورمان داستان تومیسالو ایویچ
را میشنوند و میدانند داشتن یک دستیار بلندپرواز ایرانی چه
عاقبتی را در پی خواهد داش��ت .اما آمدن باقری به تیم ملی
منوط به عواملی است که در ادامه به آن میپردازیم .باقری که
چند سالی است به عنوان نفر دوم کادر فنی پرسپولیس حضور
دارد ،بعد از انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی برای
کمک به وی دعوت به کار شد و در روزهایی که از کرونا خبری
نبود قرار بود کریم توامان در پرس��پولیس و تیم ملی حضور
داشته باشد .این پیشنهاد با استقبال فدراسیون فوتبال مواجه
شد ،بویژه اینکه در روزهایی که قرار بود تیم ملی تمرین کند
بازیهای لیگ برتر تعطیل میشد و از همه مهمتر ،فدراسیون
فوتبال در میانههای راه به کریم پیشنهاد حضور در کادر فنی
تیم ملی را داده بود و باید با ش��رایط کاری او کنار میآمد .اما
امروز شرایط تغییر کرده است؛ زمانی که اردوی تیم ملی آغاز
میش��ود بازیهای لیگ برتر تعطیل شده و کریم باید از بین
پرسپولیس و تیم ملی یکی را انتخاب کند ،بویژه که در قرارداد
کادر فنی تیم ملی آمده مربی تیم ملی حق هیچ گونه همکاری
با باشگاهها حتی به عنوان مشاور فنی را ندارد.
یحیی گلمحمدی ،سرمربی پرسپولیس مشکلی با جدایی
کریم باقری ندارد و البته باقری میخواهد در ادامه مسیر در هر
دو تیم باش��د .اما در این بین پیشنهاد مالیای که فدراسیون
فوتب��ال به کریم باقری ارائه میدهد هم مهم اس��ت و مبنای
تصمیمگیریاش خواهد بود .کریم باقری در فدراسیون فوتبال
حاضر شده و با نبی در این باره صحبت کرده است ،مدیری که
پیشتر در باشگاه پرسپولیس بود و از مبلغ قرارداد او باخبر است.
این عدد نزدیک به  2میلیارد تومان است که در فصل آتی از
این عدد هم عبور خواهد کرد .فدراس��یون فوتبال اگر نخواهد
این رقم را برای کریم در نظر بگیرد باید مبلغ قراردادی که به او
پیشنهاد میدهد نزدیک به آن باشد ،در غیر این صورت کریم
ترجیح میدهد در کادر فنی پرسپولیس باقی بماند.
کریم باقری بعد از حضور در فدراسیون فوتبال با اسکوچیچ
عکس یادگاری هم گرفت اما هنوز کار تمام نشده است .دبیرکل
در این باره اختیار تام ندارد و باید با اعضای هیأترئیس��ه هم
صحبت و مبلغ قرارداد کریم را تعیین کند .اگر قرارداد مالیای که
به کریم باقری پیشنهاد میشود باب میل او باشد بعد از بازیهای
لیگ برتر با کادر فنی باشگاهیاش خداحافظی میکند و مربی
تیم ملی میشود .اما یک واقعیت ملموس در تیم ملی وجود
دارد؛ فدراسیون فوتبال به مربیان ایرانی دستمزد اندکی میدهد،
حتی پایینتر از تیمهای باشگاهی .اکنون قرارداد مربیان تیمهای

اعالم زمان حضور باقری در تیم ملی
بررسیوضعیتحضورکریمباقری
همدرکادرفنیپرسپولیس،همتیمملی

دوگانهسوزی
ممنوع
نوجوانان ،جوانان و امید ماهانه اس��ت و شاید باورش برایتان
س��خت باشد که بین  15تا  30میلیون تومان است .باالترین
مبلغی که فدراسیون فوتبال به یک مربی ایرانی پیشنهاد داده
بود فرهاد مجیدی بود؛  500میلیون تومان .در حالی که برای
مربی خارجی ده برابر و شاید هم بیشتر هزینه میکند .این عدد
برای هدایت تیم امید به او پیشنهاد شده بود .یکی از دالیلی که
در گذشته هیچ یک از مربیان باشگاهی قبول نکردند هدایت
تیم امید را برعهده بگیرند همین بود و در نهایت فرهاد مجیدی
سرمربی تیم امید شد که برای کسب تجربه به هدایت چنین
تیمهایی نیاز داشت! و البته در میانههای راه از این تیم جدا شد.
فدراسیون فوتبال سالهاست به این نتیجه رسیده که برای
جذب مربی خوب ایرانی هم باید هزینه کند اما هنوز عادت خود
را تغییر نداده است .باید منتظر ماند و دید که آیا این بار فدراسیون
فوتبال برای جذب کریم باقری تابوشکنی میکند یا نه؟
■■باقری میخواهد دوشغله باشد

روز پنجشنبه حضور کریم باقری در فدراسیون فوتبال برای
خبرنگاران غیرمنتظره بود اما مربی پرسپولیس برای انجام یک
مذاکره مهم وارد ساختمان سئول شد .کریم حدود یک ساعت
در ساختمان فدراس��یون بود و بعد از خروج ترجیح داد هیچ
مصاحبهای انجام ندهد و با معذرتخواهی از جمع خبرنگاران

خارج شد .اما چند ساعت بعد خبرگزاری تسنیم گفتوگویی از
کریم باقری منتشر کرد که او در آن به موضوع انتخاب از بین
تیم ملی و پرسپولیس اشاره کرده بود؛ مسألهای که از ابتدای
انتخابش از س��وی دراگان اس��کوچیچ به عنوان دستیار مورد
بحث رسانهها بوده است .یک موضوع مهم درباره کریم باقری
این است که او همواره به عنوان مربی پرسپولیس ،دستمزدی
غیرمتعارف از این باش��گاه دریافت میکرده اما توجیه باشگاه
برای پرداخت این دس��تمزد ،استیالی شخصیتی او به مسائل
حاشیهای تیم و جم عوجور کردن مسائل تیم پرستارهای است که
برانکو ایوانکوویچ را باالی سر خود میدید .ضمن اینکه باقری از
محبوبیت خاصی بین هواداران پرسپولیس بهرهمیبرد ،بنابراین
کسی از پرداخت این دستمزد برای او ناراضی نیست .پرداخت
این دس��تمزدها در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران در
اوج مشکالت مالی به سر میبرد و در پرداخت حقوق مربیان
ردههای ملی مختلف خود کامال درمانده است و البته سرمربی
تیم ملیاش هم با دستمزدی حداقلی هدایت این تیم را برعهده
گرفته است .در این شرایط کریم باقری با اطالع از شرایط موجود
در جلسهای که با مهدی محمدنبی و مهدی خراطی داشته به
آنها اعالم کرده میتواند در پرسپولیس و تیم ملی با هم حضور
داشته باشد و کار را پیش ببرد ،چرا که حضورش در تیم ملی

اما در پایان همه این جنجالها و س�ؤاالت بیپاسخ
متعدد ،یک خبر ویژه روی خروجی س�ایت فدراسیون
فوتبال ایران رفت .فدراس�یون فوتبال اعالم کرد مربی
پرسپولیسپسازپایانفصلبهجمعدستیارانسرمربی
تیم ملی اضافه میشود .کریم باقری در مصاحبهای اعالم
کرد یک فصل دیگر با پرس�پولیس ق�رارداد دارد و اگر
فدراس�یون فوتبال به دنبال حضور او در کادر فنی تیم
ملی است ،باید با این باشگاه مذاکره کند .باقری همچنین
تأکید کرد تا پایان قراردادش در پرسپولیس خواهد ماند
اما با این وجود به نظر میرس�د فدراسیون فوتبال نیز
راهکاری برای چنین ش�رایطی اندیشیده و قصد دارد
کاپیتان س�ابق تیم ملی را در زمان مشخصی به جمع
دس�تیاران دراگان اس�کوچیچ اضافه کند .فدراسیون
فوتبال در این باره اطالعیهای صادر و اعالم کرده است:
«درباره موضوع چگونگی همکاری آقای کریم باقری با
تیم ملی فوتبال به اطالع میرساند بر اساس درخواست
سرمربی تیم ملی ،مذاکرات با وی جهت اضافه شدن به
کادر تیم ملی در سال گذشته انجام شد و با توافق صورت
گرفته ،پس از اعالم رسمی تعویق رقابتهای مقدماتی
جام جهانی ۲۰۲۲قطر ،مقرر شد بعد از پایان فصل جاری و
اتمام قرارداد باشگاهی و در صورت تفاهم طرفین فعالیت
وی در تیم ملی آغاز شود».

هم معطوف به اردوهاست و نقشی که سرمربی تیم ملی از وی
درخواست کرده میتواند در همین مدت از سوی او بدون کم و
کاست انجام شود .اما فدراسیون با اطالع از حساسیتها با این
نظر کریم باقری موافق نیست .از سوی دیگر فدراسیون فوتبال
توان تامین دستمزد این اسطوره سابق تیم ملی را نیز ندارد ،کما
اینکه حمید استیلی و سیروس پورموسوی 2 ،سرمربی تیمهای
امید و جوانان از دریافت دس��تمزد از زمان حضور طوالنی در
این سمت واماندهاند و پورموسوی به همین دلیل خود به خود
کنار رفت .در این شرایط اگر چه حضور کریم باقری به عنوان
مربی دوشغله میتواند یک راهکار برای کاهش فشار مالی باشد
اما این یک مسأله استاندارد نیست و انتقادات زیادی را در پی
خواهد داشت ،بنابراین فدراسیون از کریم باقری خواسته یکی
از  2شغل را انتخاب کند.
گویا قرار ش��ده جلسه دیگری دور از چشم خبرنگاران در
این زمینه برگزار ش��ود تا تکلیف حضور کریم باقری در تیم
ملی مشخص ش��ود .او به همراه وحیدهاشمیان 2 ،دستیار
ایرانی سرمربی تیم ملی هستند که با توجه به انجام مسابقات
و دورخیز تیم ملی برای حضور در  2مسابقه مقدماتی انتخابی
جام جهانی در آبانماه ،آرامآرام باید کار خود را در فضای تیم
ملی آغاز کنند.

پشت پرده انتخاب عجیب در تیمملی فوتسال

معیار دوستی بود و بس

مرتضی احمدی« :مصطفی عمادی»
فوتسال
در حالی به عنوان سرمربی تیمملی
«ب» فوتسال ایران انتخاب شده است که سالها از آخرین
کار مربیگری او در س��طح حرفهای میگذرد؛ این موضوع
ابهامات��ی را به وجود آورده اس��ت .خبر انتخاب مصطفی
عمادی به عنوان سرمربی تیمملی «ب» به فوتسال ایران
تا حد زیادی شوکهکننده و عجیب بود .در حالی که کمیته
فوتسال و کمیته فنی بارها از گرفتن رزومه مربیان مختلف
و امتیازدهی به آنها برای حضور در تیمملی «ب» خبر داده
بودند اما انتخاب نهایی این کمیتهها با معیارهای در نظر
گرفته شده حداقل در رقابت با دیگر گزینهها سوالبرانگیز
است .از مدرک تحصیلی ،مدرک سطح  ۳مربیگری فوتسال،
کار در رده ملی و باش��گاهی ،سابقه بازی در تیمهای ملی
و ...به عنوان معیارهای الزم برای سرمربیگری در تیمملی
«ب» یاد میش��د .در همین ارتباط اسامی مربیانی چون
محمدرضا حیدریان ،وحید شمسایی ،جواد اصغریمقدم،
شهاب سفالمنش ،محمود خوراکچی و ...مطرح بود ولی

گزین��های انتخاب ش��د که از
آخرین کار مربیگریاش سالیان
سال میگذرد.
■■پشت پرده انتخاب عمادی

بر هیچ کس پوشیده نیست
که عم��ادی رابطه دوس��تانه و
نزدیکی با مه��دی محمدنبی،
دبیر کل فعلی فدراسیون فوتبال
دارد .رابط��ه این دو ب��ه دوران
بازی عمادی در تیم پارس خودرو و مدیرعاملی نبی در این
باش��گاه برمیگردد که سالیان سال حفظ شده است ،بویژه
بعد از فعالیت عمادی در عرصه بانکی کشور .پیگیریها نشان
میدهد عمادی پیش از این قرار بوده به عنوان سرپرس��ت
تیمملی فوتس��ال فعالیت کند و توصیههایی در این زمینه
به سیدمحمد ناظمالشریعه ،سرمربی تیمملی شده بود اما
ناظمالشریعه زیر بار تغییر کریمیان ،سرپرست فعلی تیمملی
نرفت .مخالفت ناظمالشریعه عالوه بر حمایت از همکار خود،

به دلیل اختالفاتش با عمادی در
سالهای گذش��ته دور از ذهن
نبود .همین مس��أله عمادی را
به س��مت تیمملی «ب» سوق
داد و باعث ش��د تا کمیته فنی
او را در کم��ال تعجب برای این
تیم انتخ��اب کند .در س��وابق
فوتسالی عمادی ،کار سرپرستی
بر کار مربیگری س��ایه انداخته
است .آخرین حضور عمادی در تیمملی به دوران مدیریت
سیدرضا افتخاری در کمیته فوتسال برمیگردد که وی مدت
کوتاهی سرپرست این تیم بود .او سال  ۲۰۱۲هم در واقع کار
سرپرس��تی تیمملی را در کنار عباس ترابیان انجام میداد.
بخش عمده فعالیت عمادی در تی م ملی در زمان سرمربیگری
«ژوراندینو» در تیم امید هم به کارهای سرپرستی اختصاص
داشت ،چرا که او به دلیل غیبتهایش در تمرین تی م ملی
کمتر مورد استفاده فنی قرار میگرفت.

■■شمس :امتیاز ناصر صالح و سفالمنش هم باال بود

حس��ین شمس ،عضو کمیته فنی فوتسال درباره دالیل
انتخاب عمادی به عنوان سرمربی تیم «ب» فوتسال گفت۸ :
نفر برای سرمربیگری کاندیدا بودند که در نهایت با توجه به
سوابق ،آقای عمادی انتخاب شد .شمس درباره اینکه عمادی
سالیان سال است کار فنی انجام نداده و تیمی را سرمربیگری
نکرده است ،تاکید کرد :ما برای انتخاب سرمربی امتیازبندی
در نظر گرفته بودیم .مث ً
ال تحصیالت  ۵امتیاز داشت .سوابق
بازی ،مربیگری ،تیمملی و باشگاه هم از دیگر مالکها بود .به
هر حال آقای عمادی هم در تیمملی کار کرده بود و هم در
باشگاههایی مثل منصوری و پیمان .عضو کمیته فنی فوتسال
خاطرنشان کرد :حق با شماست؛ عمادی در حال حاضر تیم
ندارد ولی سابقهاش را داشته است! ما با هیچ یک از گزینهها
مذاکره نکرده بودیم و فقط درخواس��ت مدرک داشتیم .این
انتخاب کمیته فوتسال بوده است .امتیاز آقای ناصر صالح و
شهاب سفالمنش هم باال بود ولی در نهایت با معیارهایی که
عنوان کردم ،عمادی انتخاب شد.

لیگ برتر همچنان پیگیری میشود

کرونا یک  -فوتبال صفر
زهره فالحزاده :شرایط کشور چند ماه پس از شیوع ویروس کرونا
حاال نهتنها بهتر نشده ،بلکه آمار مبتالیان و فوتیهای ناشی از
این ویروس نسبت به ماههای پرخطر اسفند و فروردین بیشتر
هم ش��ده و به نظر میرسد دولت باید محدودیتهای سفت و
سختتری را اعمال کند .بر همین اساس قرار است از  ۱۵تیرماه
زدن ماس��ک اجباری و در برخی استانها که در وضعیت قرمز
قرار دارند ،قوانین سختی اجرا شود.
تع��داد مبتالیان به کرونا در ایران نش��ان میدهد بر خالف
کش��ورهای اروپایی مثل اسپانیا و ایتالیا که اواسط فصل بهار با
شیوع باالی بیماری در صدر کشورهای پرخطر قرار داشتند ،حاال
کشور ما در این مسیر قرار گرفته و روند ابتال به کرونا و مرگومیر
ناشی از آن صعودی است.
تعداد فوتیهای ایران حتی نسبت به دوران ابتدایی ورود کرونا
بسیار بیشتر شده است به شکلی که رکورد  ۱۶۲کشته طی ۲۴
س��اعت در اوایل تیرماه به ثبت رس��ید .این آمار نشان میدهد

بازگشایی مکانهای عمومیو برگزاری مسابقات ورزشی از جمله
لیگ برتر فوتبال جایز نیست و باید قبل از وقوع اتفاقات ناگوار
جلوی آن را گرفت .در واقع پرس��ش این است که در شرایطی
که هر  ۱۰دقیقه یک فرد بر اثر ابتال به کرونا فوت میکند ،چطور
میتوان با خیالی آسوده لیگ برتر را برگزار کرد؟
یکی از استانهایی که در شرایط قرمز قرار دارد خوزستان است
اما مس��ؤوالن به جای آنکه بازی در این استان را لغو یا حداقل
بازیها را در استان دیگری برگزار کنند ،با سماجت ،بیتوجهی
و اصرار خوزستانیها ،اولین مسابقه لیگ برتر پس از تعطیالت
طوالنیمدت در اهواز برگزار شد.
فوالدیه��ا پس از دیدار با اس��تقالل ،مقابل ماشینس��ازی
در ورزش��گاه اختصاصی خود بازی کردند .پ��س از این بازی از
بازیکنان این تیم تست گرفته شد که مشخص شد  ۶بازیکن آنها
به ویروس کرونا مبتال شدهاند .صرف نظر از اینکه لیگ با تعیین
قهرمان به پایان میرسد یا همچنان ادامه پیدا میکند ،باید گفت

سازمان لیگ در برگزاری مسابقات نتوانسته نمره قبولی بگیرد و
مبتال شدن بازیکنان به ویروس کرونا نشان دهنده آن است که
پروتکلهای بهداشتی بخوبی رعایت نشده است؛ پروتکلهایی که
مسؤوالن فوالد بارها تبلیغش را کردند و به سازمان لیگ و دیگر
تیمها اطمینان دادند بهترین میزبانی را خواهند داشت.
قطع به یقین هر کشور دیگری بود ،مسؤوالن آن پس از شیوع
کرونا در بین بازیکنان ،لیگ را تعطیل میکردند اما در ایران با
تأخیر ۲روزه ،قرار است تازه امروز شنبه درباره فعالیت باشگاه فوالد
خوزستان تصمیمگیری شود و مشخص هم نیست لیگ تعطیل
میشود یا همچنان با وجود چنین شرایطی ادامه پیدا میکند.
فوالد تنها تیم کرونایی ایران نیست ،لیگ یک هم با شروع
مسابقاتش دردسرساز شده است .پس از دیدار آلومینیوم اراک
و علم و ادب که با نتیجه عجیب  ۷بر صفر به س��ود تیم اراکی
به پایان رسید ،شنیده شد تست کرونای  ۷بازیکن علم و ادب
مثبت اعالم شده است .حتی گفته شده یکی از این بازیکنان به

دلیل سرفه با نظر سرمربی تعویض شده است .نکته جالب اینکه
طبق گفته علم و ادبیها نتیجه تست بازیکنان این تیم پس از
این مسابقه به دست مس��ؤوالن رسیده و مشخص شده تعداد
باالیی از این بازیکنان به کرونا مبتال هستند .گویا مسؤوالن علم
و ادب پیش از شروع مسابقه از سازمان لیگ خواسته بودند ابتدا
جواب تس��تها مشخص شود و پس از آن بازی برگزار شود اما
سازمان لیگ با آن مخالفت کرده است .این اتفاق هم به خودی
خود جالب است و در صورت اثبات این گفتهها ،باید به برگزاری
بیدردسر لیگهای فوتبال ایران شک کرد.
به نظر میآید برگزاری ایمن مسابقات از دست سازمان لیگ
و فدراس��یون خارج شده و مسؤوالن توانایی انجام آن را ندارند.
حاال باید دید در پی ش��یوع باالی کرونا در ایران و مبتال شدن
تعدادی از بازیکنان برخی تیمها ،آیا سازمان لیگ ،وزارت ورزش
و فدراس��یون همچنان اصرار به برگزاری مسابقات و ادامه دادن
لیگهای فوتبال ایران دارند؟

