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ليگ بسكتبال، شايد از شهريور

با توجه به اینکه تیم ملی بسکتبال سال آینده 
باید در مسابقات المپیک حاضر شود، فدراسیون 
بسکتبال قصد دارد لیگ برتر فصل آینده را نسبت 
به سال های گذشته زودتر آغاز کرده و تا پایان سال 
به اتمام برساند. بر همین اساس برنامه فدراسیون به 
این شکل است که در صورت آزاد شدن ورزش های 
گروهی، تیر و مرداد فصل آماده سازی تیم ها باشد 
و مسابقات از اول شــهریور آغاز شود. با این شرایط 
ایده لیگ تابستانی هم به سرانجام نخواهد رسید. 
مسابقات فصل گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا 
نیمه تمام ماند. لیگ بسکتبال یکي از لیگ هایي بود 
که نسبت به سایر رشته ها دیرتر تعطیل شد. تا جایي 
که بسیاري از بسکتبالیست ها دست به کار شدند و 
خواستار تعطیلي رقابت ها شدند. این لیگ همچنین 
چالش هایي بر ســر معرفي قهرمان یا بسته شدن 
پرونده مسابقات بدون داشتن قهرمان هم داشت. 
حال باید دید فصل جدید رقابت ها چه زمان و به چه 

شکلي برگزار مي شود.
     

بسته تمريني براي 52 ورزشكار
مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک 
در نظر دارد بسته تمرینی را در اختیار ورزشکاران 
قرار دهد و حتی در این رابطه جلسه ای نیز با روسای 
فدراســیون ها برگزار شــد. در حال حاضر اقالم 
ورزشــی در حال تهیه اســت و پس از آن در دو فاز 
در اختیار ورزشــکارن قرار می گیرد. فاز اول شامل 
۵۲ ورزشکار می شود که سهمیه المپیک گرفته اند. 
برای ســهمیه هایی که متعلق به کشور است نیز 
اسامی ورزشکار از فدراســیون گرفته می شود. در 
فاز دوم، ورزشــکارانی که شــانس کسب سهمیه 
دارند نیز از بســته تمرینی بهره مند می شوند. در 
فاز اول بهمن عســگری، ســجاد گنج زاده، سارا 
بهمنیار، حمیده عباسعلی )کاراته(، حسن تفتیان و 
احسان حدادی )دوومیداني(،  مهیارصداقت، نجمه 
خدمتی، جواد فروغی، آرمینــا صادقیان، فاطمه 
کرم زاده، هانیه رســتمیان )تیرانــدازي(، آرمین 
هادی پور و میرهاشم حســینی )تکواندو(، دانیال 
شه بخش و شاهین موسوي )بوکس( از این بسته 
بهره مي برند. همچنین سهمیه والیبال، بسکتبال، 
دوچرخه سواری، تیروکمان، شمشیربازی و کشتی 
نیز به کشــور تعلق مي گیرد و فدراســیون ها باید 

نماینده معرفی کنند.
     

کوالکوويچ دوست ندارد به 
ايران بيايد

ایگور کوالکوویچ سرمربی سابق تیم ملی والیبال 
ایران که قرارداد خود را به  تازگی با فدراسیون ایران 
فسخ کرده اســت، با عقد قراردادی دو ساله هدایت 
تیم والیبال زاویرچه لهستان در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ 
پالس  لیگا را برعهده گرفت. او در گفتگویي درباره 
شــرایط قراردادی خود با فدراسیون والیبال ایران 
گفت:»این قرارداد فسخ شده اســت، اما من هنوز 
منتظر فدراسیون ایران هستم که تعهدات مالی خود 
را به من محقق کند. من چهار قسط پرداخت نشده 
دارم و آنطور که قول دادنــد تا پایان ماه می )۱۵ روز 
دیگر( باید پرداخت شود. هرچند که آنها باید یک ماه 
زودتر این پول را پرداخت می کردند. مشکل این است 
که به دلیل تحریم های اعمال شده علیه ایران، آنها 
نمی توانند نقل و انتقاالت بین المللی انجام دهند و من 
همیشه همه پرداخت ها را به صورت نقدی دریافت 
کرده ام. امیدوارم ترتیب آن امکان پذیر باشد تا مجبور 

نشوم که به طور اختصاصی به ایران پرواز کنم.«
     

بازگشت اسماعيل پور به کشتی
دارنده مدال های نقره و برنز جهان قصد دارد در 
صورت داشتن شــرایط مناسب به میادین کشتی 
بازگردد. او در این باره گفت:»من از دنیای کشتی 
خداحافظی نکرده بودم که بخواهم دوباره به میادین 
بازگردم. به دلیل مصدومیت و عمل جراحی حدود 
دو سال از کشــتی دور بودم و االن چند وقتی است 
که تمرینات هوازی را آغاز کرده ام.« اسماعیل پور 
افزود:»هنوز تمرینات کشتی را شروع نکرده ام اما 
قصد دارم به مرور وارد فاز تمرینات کشــتی شوم. 
هدفم این است که در میادین کشتی حضور داشته 
باشم اما همه چیز منوط به وضعیت بدنی ام است 
و اگر ببینم می توانم قطعــا در رقابت های پیش رو 
حاضر خواهم شد. امیدوارم کشتی ایران باز هم در 
المپیک بدرخشد و در نهایت هر کشتی گیری که به 
عضویت تیم ملی درمی آید مزد زحماتش را بگیرد و 

به خوشرنگ ترین مدال  برسد.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»کرونا یک، فوتبال صفر«. باید 
از دســت اندرکاران تهیــه آن بنر 
زشت پرســید که چطور به چنین 
تحلیلی رســیده اند؟ مگــر متین 
قوســی جانش را در زمین فوتبال 
از دســت داده اســت؟ مگر او عضو 
باشــگاه های لیگ برتــری بوده و 

به خاطر از ســرگیری مســابقات 
تســلیم کرونا شده اســت؟ مگر او 
در روزهای تعطیلی مســابقات، به 
صورت حرفه ای مشــغول فوتبال 
بازی کردن بوده اســت؟ این فرض، 
سراســر غلط به نظر می رسد اما به 
فرض محال اگر درســت هم باشد، 
وضعیت فوتبال مقابل کرونا خیلی 
بهتر از صنوف دیگر اســت. شما که 

امروز همین قدر سنگدالنه و بزدالنه 
نتیجه رقابــت فوتبــال و کرونا را 
تعیین می کنید، تا به حال به این فکر 
کرده اید که کارکنان مشاغل دیگر، 
چند-هیچ از کرونا عقب هستند؟ تا 
به حال وضعیت بیمارستان ها، پمپ 
بنزین ها، بانک ها، فروشــگاه های 
بزرگ و وســایل نقلیــه عمومی را 
بررســی کرده اید تــا ببینید چند 

قربانی به خاطر کرونا داده اند؟ تا به 
حال قلب تان حتی برای یک ثانیه به 
خاطر کارگران ســاختمانی تپیده 
اســت؟ شــما به اندازه یک جمله، 
برای کارگرها وقت نداشــتید. شما 
به اندازه یک همدردی ساده، برای 
کارمندهای از دست رفته در »اجبار 
شغلی« دوران کرونا دل نسوزاندید. 
آنوقت توقــع دارید بــاور کنیم که 
ناراحتی تــان از درگذشــت متین 
قوســی به حق اســت؟ این بساط 
اشک و آه ســاختگی را جمع کنید 
که دیگر هیچ کس باورتان نخواهد 
کرد. هر چقدر هم که این آش را هم 
بزنید، اوضاع برای تان بدتر می شود و 
مردم، بیشتر  به نیت تان پی می برند. 
شرم کنید و دست از سوءاستفاده از 
خون یک جــوان بردارید. هزار جام 
قهرمانی ارزش تار موی یک انسان 
را هم ندارد اما شما حاضرید با مرثیه 
مرگ یک پســر، بجنگید. ما امروز 
متین قوسی را از دست دادیم اما قبل 
از آن، به انــدازه یک عمر اخالق را از 
دست داده بودیم. این همه تباهی، 
این همه زشــتی، این همه کج روی 
هم دیگر باورمان می شود. دیگر همه 

چیز باورمان می شود.

صبح، باشــگاه بیانیه می دهد و 
مربی استوری می گذارد که فوتبال 
باید تعطیل شــود. چراکه سالمتی 
بازیکنان در خطر است. عصر، تصاویر 
همان بازیکنان منتشــر می شــود 
که دست در دســت هم، روبه روی 
دوربین ها عکس یادگاری می گیرند. 
کج دهنی بزرگ تر از این به قرنطینه 
دیــده بودید؟ کج دهنــی بزرگ تر 
از این بــه منطق دیــده بودید؟ در 
فرانسه، بلژیک و هلند که لیگ های 
فوتبال به پایان رســیده، خیابان ها 
هنوز خلوت هســتند. مردم خانه ها 
را تــرک نمی کنند و دولــت، دائما 
خدمات رایگان می دهــد. در ایران 
اما از همان ابتــدا تکلیف قرنطینه 
روشن بود. نه مردم قرنطینه بودند 
و نه فوتبالیست ها. حاال مردم عادی، 
هر روز سوار بی آرتی می شوند و سر 
کار می روند و در مسیر، توی صفحه 
موبایل داســتان فوتبالیست هایی 
را می خوانند که می ترســند با بنز 
شخصی، به محل تمرین بروند. حتما 
آنها انســان تر هســتند. خون شان 
هم البــد خیلی قرمزتر اســت. این 
همه اشــتیاق برای تعطیلی فوتبال 
که حتی به هلهله بر ســر مزار یک 
نوجوان می انجامد، چقدر زشــت و 
نخواستنی به نظر می رسد. بالفاصله 
گرافیست ها دست به کار می شوند، 
خبرنگارها می نویسند و مربی ها به 
اشــتراک می گذارند. اگر بودن در 
این فوتبال انقــدر آزارتان می دهد، 
چرا فضا را برای افراد با انگیزه خالی 
نمی کنید؟ فوتبــال جای آدم هایی 
این چنیــن بزدل نبوده و نیســت. 
جماعتی که برای یک پسر نوجوان 
ماتم نمایشی برپا می کنند اما حتی 
یک تماس تلفنی ســاده بــا پدر او 
نمی گیرند تا »واقعا« تسلیت بگویند. 
کدام تسلیت؟ آنها به جای ناراحتی، 
از یک جســم بی جان هم استفاده 

می کنند تا به هدف شــان برسند. 
اصال تمــام جام هــای تاریخ لیگ 
برتر برای شما. حال تان از این همه 

منفعت طلبی به هم نمی خورد؟
آقــای مربی، تــا امــروز برای 
کمک به مبــارزه علیــه کرونا چه 
کرده ای؟ آیا »هزار تومان« از حقوق 
میلیــاردی ات را به بیمارســتان ها 
بخشیده ای؟ آیا به یک نوجوان مثل 
متین کمک کرده ای تا در روزهای 
بدون فوتبــال، در قرنطینه بماند و 
روحیه اش را حفظ کند؟ آیا به اندازه 
نیم خــط در آگاهی بخشــیدن به 
جامعه برای مبارزه با کویید ۱9 قدم 
برداشته ای؟ اصال جامعه به کنار، آیا 
از بازیکنان تیم خودت خواسته ای 
وقتی همدیگر را می بینند، این طور 
آغوش ها را برای هم باز نکنند؟ اگر 
پاسخت به همه این سوال ها منفی 
است، پس لطفا سکوت کن و اجازه 
بده مردم خودشــان به این مبارزه 
ادامه بدهند. نگران فوتبالیست های 
نازپرورده ات هــم نباش. اگر حضور 
هر روزه در باشگاه بدنسازی مشکلی 
برای آنها به وجــود نیاورده، فوتبال 

هم آنها را نمی کشد.

پسری که از دست دادیم، اخالقی که تباه شد

متینوشمانامتینها!

اتفاق روز

سوژه روز

متین قوسی جوان وقت حضور در برنامه تلویزیونی استعدادیابی »ستاره ساز« هرگز تصور نمی کرد روزی بهانه ای 
برای تفاهم فرهاد مجیدی و امیرقلعه نویی شود. تفاهمی بر سر یک سوءاستفاده بزرگ که حتی فریاد پدر متین را هم 

درآورده است. هنوز هم فکر می کنیم که هیچ چیز، تلخ تر از یک استعداد از دست رفته نیست. هنوز هم دل مان خون است 
برای متین و همه جوان  هایی که به آرزوهای بزرگ شان نمی رسند. با این حال »اشک« خیلی از اهالی فوتبال را هم باور 

نمی کنیم. این ژست ها را هم باور نمی کنیم. اشکی هم اگر در کار باشد، احتماال اشک شوق است. چراکه آنها یک بهانه دیگر 
برای فشار آوردن در جهت تعطیلی لیگ برتر پیدا کرده اند!

دو ستاره کلیدی تاتنهام در روزهای گذشته، 
وضعیت کامال متفاوتی را پشت سر گذاشته اند. 
دو خبر مهم درباره دو شاگرد ژوزه مورینیو، فضای 
لیگ جزیره را تحت تاثیر قرار داده اســت. اولین 
ماجرا به هری کین مربوط می شود. هری در یک 
اقدام فوق العاده تحسین برانگیز، از یکی از تیم های 
سابق دوران فوتبالش حمایت مالی کرده است. در 
شرایطی که باشگاه لیتون اورینت با مشکالت مالی 
زیادی دست و پنجه نرم می کند، هری کین حاضر 
شده اسپانسرینگ پیراهن این باشگاه را بر عهده 
بگیرد. او از این کار برای یک فعالیت تجاری استفاده 
نکرده و ترجیح داده روی پیراهن های این باشگاه، 
از کادر درمانی و پزشــکی در انگلستان قدردانی 
کند. این اقدام، با واکنش های بســیار مثبتی در 

بین هواداران فوتبال روبه رو شــده است. تاتنهام 
در سال های گذشــته خروجی های سرشناسی 
داشته اما نفراتی مثل بیل و مودریچ، هرگز از باشگاه 
سابق شان یاد نکرده اند. هری کین اما با این روحیه 
اگر روزی از اسپرز جدا شــود نیز این تیم را از یاد 
نخواهد برد. هری که حاال بازوبند کاپیتانی تیم 
ملی انگلیس را نیز بر بازو دارد، محصول آکادمی 
باشگاه تاتنهام است. او از سال ۲۰۰9 به عضویت 
تیم اصلی باشــگاه درآمد و مدتی بعد به باشگاه 
لیتون اورینت قرض داده شــد. این تیم به هری 
فرصت داد تا اولین بازی های رسمی را به عنوان 
یک فوتبالیست حرفه ای انجام بدهد. او تنها یک 
فصل به صورت قرضی در این تیم به میدان رفت اما 
این زمان کم، موجب نشد که این بازیکن در چنین 

زمان مهمی به باشگاه کمک نکند. هری راه و رسم 
قدرشناسی را به همه ستاره های فوتبال در دنیا 
نشان داد و با این تصمیم، موجی از ستایش ها را 

برای خودش رقم زد.
اوضاع برای هم تیمی او در تاتنهام اما اصال خوب 
پیش نرفته اســت. دله آلی در روزهای گذشته با 
ورود گروهی از افراد مسلح به خانه اش برای سرقت 
روبه رو شده و آن را تجربه ای وحشتناک دانسته 
است. این افراد که برای سرقت در خانه دله حضور 
داشــتند، تمامی جواهرات و اشیای ارزشمند او 
را به ســرقت برده اند. دله که در یک سال گذشته 
با حواشی بســیار زیادی روبه رو شده، حاال باید با 
پس لرزه های چنین اتفاقی مواجه شــود. پلیس 
لندن به دنبال ردپایی از ســارقان در این پرونده 
اســت اما هنوز هیچ چیزی از این افراد شناسایی 

نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارند. 
دله و کین، از مهره های کلیدی ژوزه مورینیو 
در اسپرز به شمار می روند. هری از مدت ها قبل 

مصدوم بــوده و دله هنوز نتوانســته انتظارات 
آقای خاص را برآورده کند. ژوزه یکی از موافقان 
سرسخت بازگشت فوتبال در انگلیس به شمار 
می رود. او هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن 
دارد و می خواهد تاتنهام را به کمک درخشش 
این بازیکن ها، به رقابت هــای فصل آینده لیگ 
قهرمانان اروپا برســاند. او به خوبی می داند که 

هری به زودی آماده بازگشت به میادین می شود 
و دله نیز انگیزه های زیادی بــرای اثبات دوباره 
توانایی هایش در زمین فوتبال دارد. این دو ستاره 
با وجود درخشــیدن در این سال ها، هنوز هیچ 
جامی را در دوران فوتبال شان جشن نگرفته اند 
و این موضوع برای آنهــا کمی آزاردهنده به نظر 

می رسد.

آریا طاری

شاید تا چند روز قبل، باشگاه پرسپولیس تنها خواهان 
بازگشــت رقابت های فوتبال بود اما در روزهای گذشــته 
ستاره های فوالد خوزستان، نفت آبادان و شاهین بوشهر نیز، 
صحبت هایی در خصوص تمایل به بازگشت به رقابت های 
لیگ به زبان آورده اند. این ایده اما هنوز هم مخالفان بسیار 
سرســختی دارد. پی بردن به دالیل جدی این مخالفت ها، 
چندان دشوار به نظر نمی رسد. برخی از این دالیل، مربوط به 
نتایج این فصل هستند و برخی دیگر از آنها، به اقتصاد بیمار 

فوتبال ایران ارتباط پیدا می کند.
 اول/ همین جا می مانیم

اگر به اظهارنظرهای مخالفان برگزاری فوتبال نگاه کنید، 
متوجه می شوید که خیلی از آنها به چند باشگاه خاص تعلق 
دارند که از جایگاه فعلی شان در جدول لیگ برتر کامال راضی 
هستند. برای مثال اگر لیگ با همین جدول به پایان برسد، 
تراکتورسازی، استقالل و سپاهان به عنوان سهمیه ایران در 
لیگ قهرمانان آســیا در کنار پرسپولیس معرفی می شوند. 
طبیعتا آنها می دانند که رسیدن به قهرمانی در صورت ادامه 
بازی ها بسیار دشوار است و حتی این ریسک وجود دارد که 

تیم هایی مثل شهرخودرو و فوالد، سهمیه آسیایی را از آنها 
بدزدند. در پایین جدول نیز وضعیت به همین منوال است. 
اگر می بینید پزشک تیم نساجی هر روز مصاحبه می کند و 
ادامه مسابقه ها را یک جنگ بیولوژیک)!( می داند، دلیلش 
این است که نساجی از رتبه فعلی اش رضایت دارد و با توجه 
به پیشرفت شاهین و چند تیم پایین جدولی در هفته های 
گذشته، نگران سقوط در پایان فصل است. در نتیجه اولین 
و شاید مهم ترین دلیل برای اصرار تعطیلی مسابقه ها، این 
است که مدیران می خواهند رده فعلی تیم شان را حفظ کنند 
و جلوی بدتر شدن اوضاع در ادامه فصل را بگیرند. این دلیل 
برای آنها به شدت جدی به نظر می رسد و این مدیران برای 

اثبات ادعاهای شان به هر ریسمانی چنگ می زنند.
 دوم/ هزینه ای در کار نیست

در فوتبال اروپا هر روز این خبر منتشــر می شــود که 
برگزار نشدن یک بازی، چند میلیون دالر به یک باشگاه 
ضربه زده است. در فوتبال عجیب و حیرت انگیز ایران اما 
به ازای هر مسابقه که برگزار نمی شود، تیم ها کم تر ضرر 
می کنند! در واقع برگزاري هر نبــرد، هزینه های خاص 
خودش را به دنبــال دارد و وقتی لیگی در کار نیســت، 
هزینه های سالیانه باشگاه نیز به حداقل می رسد. عالوه بر 

این، مدیران می توانند زیر بار پرداخت بخشــی از قرارداد 
بازیکنان شــان نیز نروند. آنها به شدت روی ایده تعطیلی 
اصرار می ورزند تا هر طور که شده، به لحاظ مالی شرایط 
بهتری را تجربه کنند. ایــن را باید در تاریخ ثبت کنند که 
وقتی همه کشــورهای دنیا به لحاظ اقتصــاد فوتبال در 
زمینه کرونا ضرر کرده بودند، ایــن ویروس جلوی ضرر 

بیشتر باشگاه های ایرانی را گرفت!
سوم/ دیگر پاسخ نمی دهیم

تیم هایی مثــل تراکتور و ســپاهان، ایــن فصل برای 
قهرمانی بســته شــده اند اما وقتی فصل نیمه تمام بماند، 
دیگر هیچ کس از مدیرعامل ســپاهان نمی پرسد که چرا 
۱۰ میلیارد تومان برای ســرمربی ایرانی اش هزینه کرده 
اســت. طبیعتا یکی از انگیزه های مدیران لیگ برتر برای 
پایان رقابت ها، عدم پاسخگویی به هواداران است. در این 
شرایط اگر تماشاگرها از آنها ناراضی باشند و عملکردشان 
را زیر ســوال ببرند، این مدیران ادعا خواهند کرد که فصل 
نیمه تمام مانده و اگر مســابقه ها تکمیل شده بود، تیم آنها 
به صدر جدول می رســید! در ســال های گذشته مدیران 
لیگ برتری، کم تر چنین فرصــت فوق العاده ای برای فرار 
از پاســخگویی داشــته اند. آنها این روزها بــدون نگرانی 
خاصی به دفترشان می روند و بدون آن که عمال هیچ کاری 
انجام بدهنــد، حقوق نجومی دریافــت می کنند. حتما از 
دریافتی های ۲۵ میلیونی بعضی مدیران لیگ برتری برای 
یک ماه کار در باشــگاه، اطالع داریــد. طبیعتا هر مدیری 

استقبال می کند که بدون برگزاری بازی ها و مورد قضاوت 
قرار گرفتن، حقوقش را دریافــت کند و به هیچ وجه تحت 

فشار قرار نگیرد.
چهارم/ روبه رو نشدن با ستاره ها

مالک باشگاهی مثل تراکتورسازی، از کاریزما و قدرت الزم 
برای کشاندن کاپیتان های تیم ملی به تبریز در جهت شروع 
مسابقه ها برخوردار نیست. اگر لیگ شروع شد و اشکان دژاگه 
از سفر به ایران امتناع کرد، برای همه مشخص می شود که آقای 
مالک، چقدر برش دارد و حرف او چقدر از سوی بازیکنان جدی 
گرفته می شود. به همین خاطر برخی از مدیران لیگ برتری، 
خواهان ناتمام ماندن مسابقه ها هستند. آنها می خواهند ضعف 
خودشان را در مجاب کردن بازیکنان برای بازگشت پنهان کنند 

و جلوی علنی  شدن این مساله را بگیرند.
پنجم/ پاداش بی پاداش

حقیقت آن است که در فوتبال ایران، قرار گرفتن در یک 
رتبه خاص از جدول تفاوت چندانی با رتبه های دیگر ندارد. 
یعنی برخالف همه لیگ های دنیا، تیم ها به خاطر ایستادن 
در رده های مختلف صاحب درآمد نمی شــوند. در نتیجه 
بین تیم صدرنشین و تیم قعرنشین به لحاظ مالی، اختالف 
چشمگیری وجود ندارد. از آن جایی که رسیدن به رده های 
باالتر در جدول این لیگ پاداش مالی خاصی به همراه ندارد، 
تیم ها از انگیزه کافی برای شروع رقابت ها برخوردار نیستند. 
این موضوع نیز تا امروز تاثیر منفی بسیار زیادی روی اشتیاق 

تیم ها برای بازگشت به استادیوم های فوتبال داشته است.

دو روایت خاص از دو ستاره اسپرز

تيم سابق و چاقوی سارق!

5 دلیل اصرار برخی مدیران به تعطیلی لیگ برتر

هزينه کم تر، زندگی بهتر!

صبح، باشگاه بیانیه می دهد 
و مربی استوری می گذارد 

که فوتبال باید تعطیل شود. 
چراکه سالمتی بازیکنان در 

خطر است. عصر، تصاویر 
همان بازیکنان منتشر 

می شود که دست در دست 
هم، روبه روی دوربین ها 

عکس یادگاری می گیرند. 
کج دهنی بزرگ تر از این 
به قرنطینه دیده بودید؟ 

کج دهنی بزرگ تر از این به 
منطق دیده بودید؟

 شماره   519   /   یکشنبه 28  اردیبهشت   1399  /  23 رمضان 1441  /  17  مه   2020


