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علی نژاد :در بحث اساسنامه جای نگرانی نیست

اخبـــــــار

مجمع انتخاباتی فدراســیون تنیس صبح یکشنبه در هتل
المپیــک به ریاســت مهــدی علینــژاد ،به عنــوان معاون
وزیــر ورزش برگــزار شــد .عبدالرضا آریان فــر ،علیرضاپور
ســلمانی ،پیمــان جعفــری طهرانــی ،ســیدمحمود رضــا
حســینی ،داوود عزیــزی ،ســیدکامیار کیمیایی و ســیدرضا
میرابوطالبــی هفت کاندیدای ریاســت فدراســیون تنیس
بودنــد کــه حســینی و میرابوطالبی در مجمــع حضور پیدا
نکردنــد .در نهایت داوود عزیزی ،مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت ورزش
و جوانان که حرف و حدیثهای زیادی درباره حضورش در انتخابات وجود
داشــت ،توانســت با کســب  34رأی بهعنوان رئیس فدراســیون تنیس در 4
سال آینده انتخاب شود.

«راستی آزمایی»
از باشگاه ها

گــروه ورزش /در روزهایــی کــه اخبــار
مختلــف در خصــوص تســت کرونــای
فوتبالیســتها منتشــر میشــود ،ســتاد
مقابله با کرونا در ورزش تصمیم گرفت
با تشــکیل کمیســیونی ،صحت و سقم و
کیفیت آزمایشهای انجام شــده توسط
تیمهــای لیــگ برتــری را بررســی کنــد.
در همیــن زمینــه یکــی از اعضای ســتاد
مقابله با کرونــا در ورزش در گفتوگویی
تلویزیونی از تشــکیل کمیســیون بررسی
آزمایشهای تیمهــای لیگ برتری خبر
داد .قرار است این کمیسیون درباره نحوه
آزمایشهایــی که تیمهای لیــگ برتری
انجــام دادهانــد و همینطــور کیفیــت
کیتهــای مــورد اســتفاده بررســیهای
الزم را انجــام بدهــد تــا در نهایت ســتاد
مقابله با کرونــا در ورزش درباره صحت
آزمایشهای انجام شــده نظــر نهایی را
اعالم کند.
امــا جالب اینجاســت حــاال که بحث
ارائــه مــدارک و آزمایشهــای مربوط به
کرونای بازیکنان به میان آمده ،تعدادی
از تیمهای لیگ برتری پا پس کشــیدند و
تعداد اعضای مبتال به کرونایشان کمتر
شــد یــا کامــاً به صفر رســید و براســاس
اعــام منابــع خبــری ،بــا تمــام نفــرات
تمریناتشان را پیگیری میکنند.
یکــی از ایــن باشــگاهها شــهرخودرو
اســت .فرهاد حمیداوی ،مالک باشــگاه
شــهرخودرو دوشــنبه هفتــه گذشــته در
یکــی از مصاحبههــای خــود بــا اشــاره
بــه تســتهای پزشــکی ،افشــا کــرد دو
بازیکن مشــکوک به کرونــا در تیم وجود
دارنــد و چند ســاعت بعــد در مصاحبه
دیگــری بــه این خبــر قطعیت بخشــید
امــا تمرینــات این تیم فــردای مصاحبه
مالک شهرخودرو با نفرات کامل برگزار
شــد .همچنین همان روز باشــگاه فوالد

از ابتــای  5بازیکن و عضو این تیم خبر
داد و ســعید آذری ،مدیرعامل باشــگاه
در مصاحبــهای اعــام داشــت کــه حال
ایــن  5نفــر خــوب اســت و در قرنطینــه
به ســر میبرنــد .اما مدیرعامل باشــگاه
فوالد خوزســتان روز گذشــته (یکشــنبه)
در مصاحبــهای با اشــاره به اینکــه برای
بازی با اســتقالل تهران آماده ایم ،بیان
داشت«:شــرایط تیــم خــوب اســت و در
حــال حاضــر هیــچ مــوردی از ابتــا بــه
کرونا نداریم .یک مورد داشتیم که مدیر
رسانهای ما بود که عالئم بالینی نداشت
و بــا ایــن حــال او را از اردو خــارج کردیم
تــا تیــم در شــرایط ایزولــه قــرار بگیرد».
ایــن در حالی اســت کــه پزشــکان تأکید
کردهانــد در صــورت مثبت اعالم شــدن
تســت کرونای هــر بازیکن ،آن شــخص
بایــد حداقل دو هفته در قرنطینه باشــد
اما به نظر میرســد تســت مجدد تیمها
از بازیکنانشــان خروجــی قابــل توجهی
داشته است .در واقع یا افراد مبتال شده،
خــوب شــدهاند یــا از ابتــدا هــم مشــکل
خاصی وجود نداشــته است .باشگاه گل
گهــر اولین باشــگاهی بود که اعالم شــد
 6بازیکــن کرونایــی دارد امــا بــه گزارش
ورزش ســه ،ایــن باشــگاه روز گذشــته
بــا تمامــی نفــرات خــود تمریــن کــرد.
همچنین یک شنبه هفته گذشته باشگاه
تراکتورسازی اعالم کرد که  4بازیکن این
تیم مشــکوک به کرونا هستند .مهرشاد
پورســعید ،عضو ســتاد مبــارزه بــا کرونا
در ورزش در خصــوص تســت کرونــای
تراکتوریهــا عنــوان کرد«:باشــگاههای
تراکتــور و ماشینســازی هیــچ اعالمــی
بــه ما درباره اینکه تســت بازیکنانشــان
مثبت شــده ،نداشــتهاند .اینکــه آنها در
رســانهها اعــام میکنند ،بــرای ما هیچ
ارزشــی ندارد .ما اعالم رســمی و جواب
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کروناییهای لیگ برتر صحیح و سالم شدند؟

امیدوارم در پرونده ویلموتس ،فدراسیون و کشور آسیب نبیند

مهــدی علینــژاد در حاشــیه انتخابات فدراســیون تنیــس ،دربــاره واگذاری
اســتقالل و پرســپولیس بــه بخــش خصوصــی و همکاری بــا کارگــزار ،گفت:
«مســیر خصوصیســازی خیلی جدی در حال پیگیری اســت .ما از شــهریور
گذشته با مجموعه ســازمان خصوصیسازی هفتهای یک جلسه داشتهایم.
زیرســاختها در حــال تأمیــن اســت و امیدواریــم در زمــان مقــرر ایــن کار
صــورت بگیرد .اگر باشــگاهی قرارداد بســته بــا هماهنگی مجمــع و توافق با
خصوصیسازی بوده است .این موضوع مشکلی ایجاد نمیکند و قراردادها
میتوانند حتی به بهتر واگذار شــدن باشــگاهها کمک کننــد ،چون میتوانند
منابــع خوبــی را هم فراهم کننــد ».معاون توســعه ورزش قهرمانــی وزارت
ورزش و جوانان ،درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال و احتمال تعلیق فوتبال،
چنین توضیح داد« :اساسنامه در حال رفت و برگشت به فیفاست .فدراسیون
فوتبــال نظرات خود را اعالم کرده و فیفا هم پاســخ داده و این نامهنگاریها
طبیعی بوده .فدراســیون فوتبال مســیری را در پیش گرفته و طبق نقشــه راه
قدم به قدم آن را دنبال میکند .جای نگرانی نیســت .امیدواریم اساســنامه
طبــق قواعد بینالمللــی و قوانین داخلی انجام شــود و بــه تصویب مجمع
برســد ».علینــژاد درباره مســائل قرارداد مارک ویلموتس ســرمربی ســابق
تیم ملی فوتبال هم چنین پاســخ داد« :ویلموتس شــکایت کرده و دوســتان
در فدراســیون فوتبــال هــم پیگیــر موضــوع هســتند .پرونــده در فیفاســت و
نمیتوانیم اآلن اظهارنظر کنیم .مســئولیت کار با فدراســیون فوتبال اســت.
امیدوارم شــرایطی ایجاد شــود که فدراســیون فوتبال و کشــور آسیب نبینند.
وکالی دو طرف در حال صحبت هســتند .البته تصمیم هم نهایی نیســت و
هر دو طرف این فرصت را دارند که درباره رأی اعالم شــده به  CASشــکایت
کنند .اآلن اظهارنظر درباره این موضوع زود اســت ».او درباره نام ه  4باشــگاه
به وزارت ورزش برای ممانعت از شــروع دوباره لیگ برتر هم صحبت کرد.
زنــوزی مالــک باشــگاه تراکتور گفتــه این موضــوع را با فیفا مطــرح میکند و
خیلیها معتقدند خواسته  4باشگاه از وزارت ورزش به نوعی دخالت دولت
در فدراسیون محسوب میشود .علینژاد گفت« :اینکه یک باشگاه به وزارت
ورزش یــا وزیر نامه بزند مشــکلی نــدارد اما اینکه ما دخالــت کنیم ،این طور
نیســت .وزارت ورزش ،بهداشــت و ســتاد مبارزه بــا کرونا از اول خــرداد برای
تمریــن و از  22خــرداد بــرای بازی مجــوز داده و اینکه بازی برگزار شــود یا نه
برعهده فدراسیون است».
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تســت  pcrبازیکنــان را میخواهیــم و
ایــن دو باشــگاه هیچ اعالمی نداشــتند.
دوســتان گفتنــد عالئم مشــکوک وجود
دارد و این به معنای کرونا نیست .شاید
آنفلوانزا یا سرماخوردگی بوده باشد».
ëëچالــش تیمهــا بــرای اجــرای پروتکل
بهداشتی فیفا
فدراســیون جهانــی فوتبــال پــس از
گذشــت نزدیــک بــه  3مــاه از تعطیلــی
مســابقات فوتبــال در جهــان ،حــاال
تصمیــم گرفته که با انتشــار پروتکلی 19
صفحــهای ،راه از ســرگیری مســابقات را
به فدراسیونهای عضو نشان دهد .البته
در این پروتکل بندهایی دیده میشود که
شاید عمل به آن برای باشگاههای ایرانی
کار آســانی نباشــد و آنها را با چالشهای
جــدی مواجه کند .یکــی از بندهای مهم
ایــن پروتــکل بــه جابهجایــی تیمهــا از
شــهری به شــهر دیگــر مربوط میشــود.
جایــی کــه فیفــا از باشــگاهها خواســته
تــا از وســایل حملونقــل اختصاصــی
اســتفاده کنند .شاید اســتفاده از اتوبوس
اختصاصــی قابل تصور باشــد امــا اینکه
یک باشــگاه معمولی بتواند کل هواپیما
را بهصورت اختصاصی رزرو کند ،بســیار

مشکل است .بند دیگر میگوید که اردوی
تیمها باید بدون حضور فرد خارج از تیم
ســپری شــده و همچنین تمــام مکانها
ضدعفونــی شــوند .همچنیــن رعایــت
فاصلــه  1.6متــر در اســکان تیمهــا نیــز
ضروری قلمداد شــده اســت .این یعنی
باشــگاههای ایرانی باید تعداد بیشــتری
اتاق نســبت به قبل تهیه کننــد که این از
نظر مالی فشار چند برابری را به آنها وارد
میکند .از سوی دیگر مشخص نیست که
مســئوالن هتل وظیفه اســتریلیزه کردن
مکان را برعهده بگیرند.
ëëفوالدیهــا خواســتار تعویــق بــازی با
استقالل شدند
براساس اخبار رسانهها ،سازمان لیگ
فوتبــال روز گذشــته رســماً زمــان شــروع
مســابقات را بــه باشــگاهها ابــاغ کــرد و
قرار اســت لیگ برتــر در آخرین روزهای
خــرداد با دیدار معوقه اســتقالل  -فوالد
خوزســتان در اهــواز (شــهری کــه فعــاً
وضعیــت قرمز دارد) شــروع شــود و اگر
مشــکل خاصی پیــش نیایــد ،بازیهای
هفتــه بیســت و دوم ،روزهــای  3و 4
تیرماه انجام خواهد شــد .جــواد نکونام،
ســرمربی تیــم فوتبــال فوالد خوزســتان

نمایی از دور جدید تمرینات گل گهر زیرنظر مجید جاللی

دربــاره وضعیــت تیمــش گفــت« :اهواز
شــرایط خوبــی نــدارد و نمیتوانســتیم
در آن جــا تمرینات خــود را برگزار کنیم.
در تهــران بــا رعایــت نکات بهداشــتی و
پروتکلهــا توانســتیم شــرایط تیمــی را
خــوب حفظ کنیــم .در دیدار با اســتقالل
هوادار حضور ندارد اما برای ما مهم این
اســت که هــواداران مــا دوســت دارند در
شــهر خودمان بازی کنیــم و به امید خدا
در ورزشــگاه خودمــان میزبان اســتقالل
خواهیم بود .البته من بعضی صحبتها
را میخوانــم و تعجــب میکنــم .مــا
نمیتوانیم پروتکلهای اسپانیا و آلمان
را رعایــت کنیــم .شــما میدانســتید در
اســپانیا هر بازیکن با هر ماشــینی که روز
اول بــه تمرین آمد ،بایــد تا آخر با همان
ماشین به تمرینات تیمش اضافه شود؟
شــما میدانســتید بازیکن حق نــدارد به
رختکن برود و در آن جا دوش بگیرد .در
آلمــان  ۲ماه تمرین کردند تا مســابقات
شروع شود».
از ســویی باشــگاه فــوالد در نامهای به
ســازمان لیگ ،خواســتار تعویق دیدار با
استقالل شده است .البته این درخواست
ارتباطی با کرونا و مســائلی از این دســت

ندارد و به عدم بازگشــت آیاندا پاتوســی
مربوط میشود .جواد نکونام در این باره
گفت«:بازیکــن ما نیامده و نامه زدیم به
سازمان لیگ که اگر بازیکن ما نرسد باید
بــازی اولمان (مقابل اســتقالل) را عقب
بیندازد .باید فکر بازیکنان خارجی باشند
که قراردادشان تاریخ دارد و میتوانند به
فیفا شکایت کنند و باید برای این چیزها
راهکار بدهند».
ســرمربی فوالد در ادامه در خصوص
مشــکالت اساســنامه فدراســیون فوتبال
و تهدیــد فیفــا به تعلیــق فوتبــال ایران،
خاطرنشــان کرد« :از لحاظ اینکه فوتبال
مــا بــه ســامت و کارآیــی برســد موافق
ایــن هســتم که ایــن اتفــاق بیفتــد چون
در آن صــورت بایــد کار را درســت کنیم.
وقتــی میخواهیــم لیســت بدهیهــا و
مالیات را بدهیم ،دروغ میگوییم ،وقتی
میخواهیــم قراردادهــا را اعــام کنیــم،
مجــدداً دروغ میگوییــم ،ایــن کارها چه
معنــی دارد؟ من موافــق تعلیق فوتبال
ایران نیستم و امیدوارم همه چیز درست
شود .اگر قرار باشد فوتبال ما تعلیق شود
مجبور میشویم همه چیز را بکوبیم و از
نو بسازیم».

ابهام در چگونگی فسخ قرارداد پرسپولیس با استوکس

کدام طرف برنده میشود؟

باشــگاه پرســپولیس شــنبه رســماً اعــام کــرد که قــرارداد
آنتونــی اســتوکس مهاجم ایرلنــدی خود را فســخ کرده اما
در چگونگی این فســخ ابهامهایی وجــود دارد .بازیکنی که
بــا اصرار محمدحســن انصاری فرد مدیرعامل ســابق این
باشگاه جذب تیم شد اما فقط  65دقیقه برای سرخپوشان
بــه میــدان رفت و بعــد از بازی با شــارجه امــارات در هفته
دوم لیــگ قهرمانــان آســیا بــه بهانــه دو روز مرخصــی در
امــارات ماند و دیگر هم بازنگشــت .این در حالی اســت که
او از قــرارداد  475هــزار دالری اش در همان ابتدا  150هزار
دالر را هــم به صــورت نقد گرفت .اگر قرار باشــد با دالر روز
محاسبه کنیم باید بگوییم استوکس برای هر دقیقه حضور
در زمین ،حدود  ۴٠میلیون تومان برای پرســپولیس هزینه
داشــته اســت .در این مدت ،یحیی گل محمدی ســرمربی
پرســپولیس هــم در مصاحبههای مختلف اعــام کرد این
بازیکن را نمیخواهد اما به خاطر اینکه او با باشگاه قرارداد

داشــت ،به همین راحتی امکان عبــور از این بازیکن وجود
نداشــت و باشــگاه باید به لحاظ حقوقی تکلیفش را
مشــخص میکــرد .طبــق ادعای مدیریت گذشــته
پرســپولیس ،در قــرارداد او بنــد فســخ و غرامــت
در صــورت  10جلســه غیبــت غیرموجــه گنجانــده
شــده بود .این بازیکــن بعــد از  2روز مرخصی به
تمرینــات بازنگشــت و  2بــازی و  4جلســه
غیبــت غیرموجــه قطعــی در پرونــده او
ثبت شــده و اگر ادعای مســئوالن گذشته
پرســپولیس درســت باشــد ،اســتوکس
بابــت این غیبتهــا بایــد غرامت هم
بدهد اما مسأله مهم دلیل غیبتهای
او بعــد از ایــن مــدت اســت .اینکه در
ایــن مدت چــه نامــه نگاریهایی بین
طرفین شده حائز اهمیت است .باشگاه

پرســپولیس به طور شــفاف اعالم نکرده استوکس در نامه
نگاریهایــش دلیل غیبتهای بعد از شــرایط کرونا را چه
چیزی عنوان کرده اســت .اســتوکس در برهــهای اعالم
کرده بود بهدلیل نبود پرواز نمیتواند به تهران بازگردد.
از طرفی باشگاه هم در نامههای اخیر خود این بازیکن
را بــه کمیتــه انضباطی دعوت کرده بــود و باید
مشــخص شــود آیــا در ایــن نامههــا از این
بازیکن خواسته شده در تمرینات شرکت
کنــد یــا خیــر .در ایــن بیــن پاســخهای
اســتوکس هم میتواند گره گشــا باشــد.
در این شرایط نگرانیها همچنان وجود
دارد چــرا که اگــر اســتوکس بتواند ثابت
کنــد که غیبتهایش غیرموجــه نبوده باز
هم این باشــگاه پرســپولیس اســت کــه در یک
پرونده دیگر با شکست مواجه میشود.

