
لیگ جنجالی 
تازه دو هفته از فصل جدید لیگ برتر ایران سپری 
شده و در همین مدت کوتاه تقریبا همه حاشیه های 
منفی و اتفاقات زشــتی که امکان داشت در این 
مسابقات رخ بدهد، اتفاق افتاده است. همیشه در 
ابتدای هر فصل امیدواریم به اینکه اتفاقات زشت و 
کاستی های برگزاری کمتر از سال های قبل باشد 
اما امسال هم مســئوالن برگزاری در آزار و اذیت 
هواداران سنگ تمام گذاشته اند و هم خود تیم ها 
و هواداران شان هر کاری از دست شان برمی آمده 
برای زشت کردن چهره این مسابقات انجام داده اند. 
محتوای این گزارش، مروری است کوتاه بر آنچه در 

هفته های ابتدایی رخ داده است.

  از سر گیری دعوا و درگیری
اعضای تیم ها برای دست به یقه شدن و کلید زدن 
نخستین درگیری فیزیکی، حتی تا شروع فصل هم 
منتظر نماندند و نخستین دعوا را قبل از نخستین 
هفته کلید زدنــد. درحالی که تعدادی از تیم های 
لیگ برتر در ترکیه اردوی آماده سازی برگزار کرده 
بودند، کادر فنی دو تیم هوادار و نساجی در حاشیه 
اردو به درگیری فیزیکــی پرداختند و پای پلیس 
ترکیه هم وسط کشیده شــد. یک پای این دعوا 
ســاکت الهامی بود که سال گذشــته هم یکی از 
دعواهای مهم را در حاشیه فینال جام حذفی با کادر 
فنی آلومینیوم به راه انداخت. معموال سریع ترین 
گل های فوتبال در دقیقه  یک زده می شــوند اما 
ساکت الهامی امسال ســریع ترین گل خودش را 

قبل از سوت آغاز رقابت ها زد!

  تبعید تماشاگران
درحالی که همه هواداران در تب و تاب خرید بلیت 
و تماشای نخستین هفته رقابت ها بودند و سایت 
بلیت فروشی هم مشغول فروش بلیت بود، سازمان 
لیگ به فاصله 48ساعت تا شروع بازی افتتاحیه 
)استقالل- سپاهان( اعالم کرد بازی های هفته اول 
بدون تماشاگر خواهد بود! دلیل این تصمیم هم 
اختالل در سامانه بلیت فروشی اعالم شد؛ سامانه ای 
که تا چند لحظه قبل بدون هیچ مشکلی مشغول 
فروش بلیت بود! در واقع برگزاری رقابت ها از همان 
روز اول تحت تأثیر گاف بزرگ برگزارکنندگان قرار 

گرفت و همچنان هم این اختالل ادامه دارد.

  فاجعه داوری؛ کما فی السابق
مشــکالت داوری در لیگ برتر کمافی الســابق و 
طبق روال فصول گذشته امسال هم ادامه خواهد 
داشــت. این نوید را داوران لیگ برتر با اشتباهات 
خود از همان هفته اول به هــواداران دادند. هر دو 
بازی سپاهان با مشکالت داوری همراه بوده و در 
بازی دوم اشتباه داور در اخراج نکردن دروازه بان 
اصفهانی ها آن قدر واضح بود که هیچ کس نتوانست 
توجیهی برای این تصمیم بیاورد. مس رفسنجان 
هم در هر دو هفته از داوری متضرر شده و برخالف 
سال گذشته پنالتی های این تیم گرفته نمی شود. 
این تیم در بازی اول گل سالمی زد که مردود اعالم 
شد و در بازی دوم دو پنالتی واضحش نادیده گرفته 
شد. تازه اینها تصمیماتی اســت که کارشناسان 

داوری اشتباه بودن آن را تأیید کرده اند!

  شکایت و شکایت کشی
بازار شــکایت و بیانیه نویســی که سال گذشته 
در لیگ برتر اوج گرفته بود، امســال هم از همان 
ابتدای مسابقات کامال داغ شده است. سال گذشته 
7بازی لیگ برتر با حکم انضباطی 3بر صفر شــد. 
3بازی اصال برگزار نشد، یک بازی نیمه تمام ماند 
و 3بازی تیم گل گهر نیز 3بر صفر به ضرر این تیم 
شد. امســال هم فوالد بعد از دومین بازی اش از 
پرسپولیس به خاطر بازی دادن به سینا اسدبیگی 
شکایت کرد تا شانس خودش را برای کسب یکی 
از همان پیروزی های 3-0 امتحان کند. این وسط 
واکنش پرسپولیســی ها جالب بود؛ آنها با انتشار 
یک بیانیه از شکایت فوالدی ها شکایت کردند! اگر 
بازیکن پرسپولیس مجاز است و آنها با اطمینان از 
این موضوع به او بازی داده اند، دیگر چه نیازی به 

بیانیه نویسی و شلوغ کاری هست؟

  دردسرهای مرد پرتغالی
حواشی لیگ ایران کم بود، ریکاردو ساپینتو هم 
اضافه شد تا با حرکاتش سرانه حاشیه در فوتبال 
ایران را باالتر ببرد. مربی احساساتی اهل پرتغال 
در هفته اول به داوری معترض بود و در هفته دوم 
به همه! او هم بابت چمن انزلی کلی سروصدا به راه 
انداخت و هم با لگدی کــه به برانکارد هالل احمر 
زد دردسر بزرگی را باعث شد. شکایت مسئوالن 
هالل احمر از او به جریان افتاده و مسئوالن لیگ 
هم هنوز درباره اتفاقات انزلی تصمیم نگرفته اند. 
البته او در نخســتین حرکتش احتماال فقط یک 
تذکر خواهد گرفت امــا اگر به همین منوال رفتار 
کند قطعا اســتقالل در ادامه فصل چند بازی را 
بدون سرمربی انجام خواهد داد. عجیب اینکه در 
آبادان هم درگیری سختی بین بازیکنان آلومینیوم 
و مســئوالن برانکارد اتفاق افتاد. دعــوا کردن با 
امدادگران اتفاقی اســت که در لیگ ایران سابقه 
نداشت و از این فصل به آپشن های این لیگ اضافه 

شده است!

  روبه رو آماده است
وضعیت ســکوهای آزادی در بازی پرسپولیس و 
فوالد نشان داد این سکوها اساسا اگر خالی باشند 
یک جور دردسرســازند و اگر پر بشوند یک جور 
دیگر! هواداران پرسپولیس در بازی جمعه تقریبا به 
هر کسی که اسمش را بلد بودند فحش دادند. کاش 
الاقل ثابت شود این اتفاقات فقط به خاطر خصومت 
دیرینه با هاشمی نسب و یا نارضایتی از شیوه بازی 
پرسپولیس بوده تا امیدوار شویم در بازی های آینده 

اوضاع بهتری را خواهیم دید.
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تماشاگر کاذب؟
دراگان اسکوچیچ مشغول تماشای 

مسابقات لیگ است  اما شاید این 
مشاهدات به دردش نخورد
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برداشت های ناقص، اما جذاب از 2هفته 
ابتدایی لیگ برتر که شاید از دید 

خیلی ها پنهان مانده باشد

تیم ها، شبیه مربیان
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ليگ برتر فوتبال ايران براي تلخ کردن کام هوادارانش زياد منتظر نماند و اتفاقات زشت 
را از همين هفته هاي ابتدايي آغاز کرد
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مهاجم لهستانی برای اللیگایی ها خط و 
نشان کشید، جنگ آقای گلی و توپ طال 

و حیثیتی با کریم بنزما کلید خورد

لوا نیامده شروع کرد


