منهای فوتبال
موسوی و غفور در یک قدمی
تیم والیبال سایپا؟

ســیدمحمد موســوی و امیر غفور برای انجام
مذاکــرات در باشــگاه ســایپا حاضر شــدند.
بــازار نقل و انتقــاالت والیبال بــه روزهای داغ
خود رســیده اســت و تیمها درصــدد جذب
بهتریــن بازیکنان هســتند تا جــزو مدعیان
قرار گیرند.
سیدمحمد موسوی ملیپوش والیبال ایران که
فصل گذشته در لهستان حضور داشت به همراه
امیر غفور که فصل موفقی در ایتالیا داشــت در
باشگاه ســایپا حاضر شــدند .مصطفی کارخانه
که به تازگی هدایت نارنجی پوشــان را برعهده
گرفته است در حال جذب بازیکنان سرشناس و
تاثیرگذار والیبال ایران است.

امیرحسین اسفندیار
در لیگ والیبال بلژیک

دریافتکننده جوان تیم ملــی والیبال ایران به
تیم گرینیارد مازیک بلژیک پیوســت .باشگاه
گرینیارد مازیک بلژیک اعالم کرد که امیرحسین
اســفندیار را به خدمت گرفته است .این باشگاه
پیش از این با جواد کریمی هم قرارداد بسته بود
و به این ترتیب دو ملیپوش جوان والیبال ایران
فصل آینده در لیگ بلژیک بازی خواهند کرد.

جام حذفی تنیس بدون تماشاگر
برگزار میشود

رقابتهای جام حذفی تنیس کشور از  ١٠تا ١٣
تیرماه بدون حضور تماشاگر در تهران از سر گرفته
خواهد شد.رقابتهای جام حذفی تنیس کشور
که ششم اسفندماه سال گذشته به دلیل شیوع
ویروس کرونا در جزیره کیش نیمه تمام باقی ماند،
از دهم تا سیزدهم تیرماه  بدون حضور تماشاگر
در تهران برگزار خواهد شد .در این رویداد  ٩٧تیم
رقابت خود را به میزبانی موسسه ورزش سازمان
منطقه آزاد کیش آغــاز کردند که تا مرحله یک
هشتم ادامه پیدا کرد.

سپاهان

رئیس شورای فنی فدراسیون تری اتلون منصوب شد

پیشنهاد الهالل برای جذب مدافع تیم ملی تونس

توافق آیندهوون با بازیکنانش برسرکاهش دستمزد

فارس :با حکم رئیس فدراسیون تری اتلون ،رئیس شورای فنی منصوب شد .مهدی
گودرزی طی حکمی رسول مشهدلو رئیس هیئت اســتان زنجان رابه عنوان رئیس
شورای فنی تری اتلون فدراسیون منصوب کرد .در متن حکم آمده است  :نظر به تعهد،
تجربه و سوابق جنابعالی و پیشنهاد دبیر محترم فدراسیون ،به موجب این حکم به مدت
یکسال به عنوان رئیس شورای فنی فدراسیون ورزش سه گانه منصوب میشوید .امید
است با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از تجارب ارزنده در انجام امور محوله موفق
و مؤید باشید.

مهر :باشگاه الهالل عربستان به دنبال جذب مدافع تونسی االهلی مصر است.سایت
« »Tunisie Numériqueخبر داد باشــگاه الهالل عربستان برای جذب علی معلول،
مدافع االهلی مصر پیشنهاد داد .معلول یکی از مهرههای کلیدی االهلی از سال 2016
بوده است .این مدافع ملیپوش تونسی برای تیم مصری  74بازی انجام داده و  13گل
به ثمر رسانده است .معلول از سال  2013عضو تیم ملی کشورش بوده و تاکنون 61
بازی ملی انجام داده و یک گل به ثمر رسانده است .الهالل یکی از رقبای شهرخودرو
در لیگ قهرمانان آسیاست که با جذب این بازیکن به دنبال تقویت خط دفاعش است.

ایسنا :باشگاه فوتبال پی اس وی آیندهوون هلند با بازیکنانش برای کاهش دستمزد
به توافق رسید .از زمانی که شیوع کرونا در هلند گسترش یافت ،مسابقات ورزشی دچار
تعلیق شدند.این تعلیق چند هفتهای به جایی رســید که فدراسیون فوتبال این کشور
فصل ناتمام را پایان یافته اعالم کرد .به این ترتیب ضرر هنگفتی به تیمهای باشگاهی
وارد شد.باشگاههای کوچک و بزرگ هلندی به تکاپو افتادند برای کاهش میزان فشارهای
مالی ،حقوق اعضای خود را کاهش دهند .از این رو مدیریت آیندهوون با بازیکنانش برای
این منظور به توافق رسید.تیم آیندهوون در جدول فصل جاری با  49امتیاز چهارم شد.
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جزئیات جشن قهرمانی احتمالی لیورپول با رعایت نکات بهداشتی اعالم شد

حق لیورپول این نبود؛  ۳دهه انتظار
برای جشنی سوت و کور
با عادی شدن کرونا کمکم زندگی با رعایت
پروتکلها باز میگردد .در همیت راســتا
جزئیات جشن قهرمانی احتمالی لیورپول با
رعایت نکات بهداشتی اعالم شد.
مدیر اجرایی لیگ برتر انگلیس اعالم کرد،
باشــگاه لیورپول در صورت قهرمانی اجازه
برگزاری جشــن و مراســم باال بردن جام
قهرمانی را خواهد داشــت ،اما بدون حضور
تماشاگران باید مراسم را برگزار کند.

دیلی میل  در این باره نوشت :ریچارد مسترز  ،
پیشنهاد کرده است  به لیورپول در صورت
قهرمانی در لیگ برتر اجازه جشن قهرمانی با
رعایت نکات بهداشتی در قبال ویروس کرونا
داده خواهد شد.
لیورپول از هشــت بازی باقــی مانده خود
باید حداکثر  ۶امتیاز داشته باشد تا از سال
 ۱۹۹۰برای نخستین بار قهرمان لیگ برتر
شــود و فصل فعلی احتماالً ماه آینده از سر

گرفته خواهد شد .اعضای این تیم  آزمایش
کرونای خود را انجام دادند و انتظار میرود
روز سهشــنبه هفته بعد میزبان تمرینات
گروهی باشــد .با این حال ،نگرانی در مورد
اقدامات فاصلهگذاری اجتماعی وجود دارد  .
با این وجود ،مسترز مصمم است با مراسمی
به برندگان لیگ برتر پــاداش دهد .ریچارد
مســترز ،مدیر اجرایی لیگ برتر گفت :بله.
ما دوســت داریم یک جشن قهرمانی برای

بازیکنان  که خیلی سخت کار کردهاند داشته
باشیم .ما سعی خواهیم کرد و این کار را انجام
خواهیم داد مگر اینکه به دلیل نگرانیهای
ایمنی امکانپذیر نباشد.مسترز همچنین

برنامههایی را برای دیدار برگشت آرسنال در
منچسترسیتی و دیدار استون ویال با شفیلد
یونایتد که بازیهای عقب افتاده هستند بعد
از پایان فصل ارائه داد.

خشم دوباره راپینو علیه ترامپ:

واکنش ذوبآهن به انتخاب نویدکیا به عنوان سرمربی

مگان راپینو کاپیتان تیم ملی زنان آمریکا بار دیگر از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا انتقاد کرده و او را
ملیگرای سفیدی خواند که به دنبال ایجاد تنفر است .مگان راپینو ،کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان آمریکا که
درگیریهای لفظیاش با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور این ایاالت متحده آمریکا مشهور است بار دیگر به انتقاد
شدیداللحن از ترامپ پرداخته و از او به عنوان ملیگرای سفیدی یاد کرده که به جز ایجاد تنفر کار دیگری
ندارد .راپینو در سال  2018و در جریان برگزاری جام جهانی زنان درگیریهای لفظی مشهوری با ترامپ
داشت و حتی یک بار اعالم کرد در صورت قهرمانی در جام جهانی ،حاضر نیست برای دیدن ترامپ به کاخ
سفید برود .ترامپ به این حرف او واکنش نشان داده و گفت زنان آمریکا بهتر است اول قهرمان شوند و بعد به
فکر رفتن یا نرفتن به کاخ سفید باشند .البته آمریکاییها در نهایت موفق شدند در فینال هلند را شکست داده
و قهرمان دنیا شوند .راپینو حاال بار دیگر  به انتقاد تند از ترامپ دست زده و در یک مصاحبه درباره او صحبت
کرده است .راپینو در این باره گفت :در این شکی نیست که رئیسجمهور ما یک ملیگرای سفید است که
فقط به دنبال نفرتپراکنی و ایجاد دو قطبی در کشور است .حضور او در کاخ سفید تنها به افزایش اختالف
بین مردم منجر شده و ناامیدی و ترس را دامن زده است .کاپیتان تیم ملی زنان آمریکا گفت :فکر کنم همه
میدانند که مهاجرت باعث از دست رفتن شغلها نمیشود .مهاجرت در واقع برای اقتصاد خوب هم هست.

سخنگوی باشگاه ذوبآهن گفت« :میودراگ رادولوویچ» فصل آینده هم سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن است
و مذاکرهای با محرم نویدکیا نداشتهایم .احمد جمشیدی درباره اعالم زمان شروع تمرینات و مسابقات لیگ
برتر فوتبال و زمان بازگشت میودراگ رادولوویچ سرمربی ذوبآهن به اصفهان گفت :به محض اینکه پروازها
برقرار شود ،آقای رادولوویچ به ایران میآید .فع ً
ال منتظر برنامههای پروازی هستیم و مشکلی برای بازگشت
این مربی و دستیارش وجود ندارد .وی درباره اینکه گفته میشود احتمال دارد رادولوویچ به اصفهان برنگردد،
تاکید کرد :چنین چیزی صحت ندارد .رادولوویچ آماده بازگشت است و ما هم دنبال تهیه بلیت هستیم.
سخنگوی باشگاه ذوبآهن در پاسخ به سوالی مبنی بر مذاکره این باشگاه با محرم نویدکیا برای سرمربیگری،
تصریح کرد :این خبر درست نیست .مربی ما دارد بر میگردد و صحبتی با نویدکیا نداشتهایم .قرارداد ما با
رادولوویچ یک سال و نیم است و این مربی فصل آینده هم هدایت ذوبآهن را بر عهده خواهد داشت .ممکن
است رادولوویچ بعد از شــروع تمرینات هم یکی ،دو روز با تاخیر به ایران بیاید ولی دستیارانش تمرین را
پیش میبرند .چه دلیلی دارد وقتی خودمان مربی داریم سراغ مربی دیگری برویم؟ جمشیدی همچنین
درباره زمان آغاز تمرینات تیم ذوبآهن تصریح کرد :به زودی جلسه هیئت مدیره باشگاه تشکیل می شود.
پیشبینیهای الزم بهداشتی را برای آغاز تمرینات خواهیم داشت.

او نفرتپراکن است

سپاهان رای  0-3بازی با پرسپولیس با پذیرفت؟

باشگاه سپاهان هنوز اقدامی برای ارجاع پرونده بازی با پرسپولیس به دادگاه حکمیت
ورزش انجام نداده اســت .بیش از دو ماه از دیدار برگزار نشــده و پر حرف و حدیث
سپاهان  -پرسپولیس میگذرد و در این مدت کمیته انضباطی با بررسی پرونده این
دیدار رای به برتری سه بر صفر سرخپوشان داده و پس از آن کمیته استیناف هم این
حکم را تایید کرد .پس از این ماجرا بود که قضیه ارجاع پرونده از سوی سپاهانیها
به دادگاه  CASمطرح شد تا آخرین مرحله اعتراض طالییپوشان نسبت به نتیجه
این بازی صورت بگیرد و جلســات متعددی هم در این خصوص گذاشــته شد که
خروجی مشخصی نداشت .طبق قانون باشگاه سپاهان  20روز کاری پس از دریافت
حکم کمیته استیناف فرصت دارد تا در صورت صالحدید پرونده را برای رسیدگی

لیگ برتر

پنجشنبه  1خرداد 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6244
 21می  27 | 2020رمضان1441

ورزش

به دادگاهی بلندمرتبهتر یعنی دادگاه عالی ورزش  CASارســال کند .حکم کمیته
استیناف در تاریخ هشتم اردیبهشتماه اعالم شد و احتماال یک روز بعد به باشگاه
سپاهان ابالغ شده است؛ با این وصف یعنی تا امروز که اول خرداد سال  1399را پشت
سر می گذاریم 22 ،روز از ابالغ رای سپری شده است و با توجه به بن ِد قانون که تنها
روزهای کاری را در نظر میگیرد ،مدیران باشگاه سپاهان تنها چند روز دیگر برای
بررسی این موضوع در اختیار دارند.
به نظر میرسد باشگاه ســپاهان حکم کمیته انضباطی و استیناف را پذیرفته و از
همین جهت است که تا کنون اقدامی به ارجاع پرونده به  CASنداشته است و اگر طی
روزهای آتی چنین اتفاقی رخ ندهد دیگر باید نتیجه اعالم شده را قطعی دانست.

افشین پیروانی:

فقط وضعیت تهران قرمز است؟
فارس :افشین پیروانی بعد از انجام تست کرونا در کلینیک باشگاه پرسپولیس در
خصوص انجام این تست اظهار داشت :خدا را شکر روزهای خوب در حال رقم خوردن
است .امروز از همه اعضای کادر فنی ،بازیکنان و همراهان پرسپولیس تست کرونا
گرفته شد و امیدواریم همه در سالمت باشند .سالمتی همه اعضای تیم برایمان مهم
است و به خاطر همین امروز استارت این کار را زدیم .وی افزود :به زودی جواب این
آزمایشها میآید و از شنبه بعدازظهر تمریناتمان را شروع میکنیم .پیروانی در
خصوص از سرگیری لیگ ،عنوان کرد:دیگر نباید به عقب بازگردیم ،تمام صحبتها
را کردهایم .ما پرسپولیس هستیم تیمی که چندین و چند سال است قهرمان شده
است و این اواخر هم نتیجه خوبی گرفتهایم و اختالف امتیاز داریم  .مطمئنا در این
خصوص صحبت میشود .اگر قرار اســت در باره کسی یا تیمی صحبت کنیم اول
از همه اخالق را رعایت و بعد حقایق را مطرح کنیم و تهمت زدن قشنگ نیست.
وی در خصوص صحبتهای مطرح شده در رابطه با وانمود کردن عدهای به ابتال به

کرونا عنوان کرد :من گفتهام اگر کسی رضایت نداشته باشد بخواهد حرکاتی را انجام
دهد ما باید دست به دست هم بدهیم و زندگی کردن در کنار کرونا را یاد بگیریم.
اگر صحبتی کردهام حدس و گمانم بوده و به کسی تهمت نزدم و خواهش میکنم
همکاری کنیم اگر امسال لیگ برگزار نشود سال آینده هم لیگ را نخواهیم داشت.
فوتبال میتواند شادی و نشاط را در جامعه به وجود آورد.
مدیر تیم سرخپوشــان در رابطه با برگزاری دیدارها در مناطق ســفید گفت :هر
تصمیمی گرفته شود ،تابع قانون هســتیم .من میخواهم ببینم شهر تهران فقط
فوتبالش وضعیت قرمز دارد؟ هر کجا بخواهید بروید یک ساعت در ترافیک هستیم.
تمام اصناف باز شدهاند .خواهش میکنم بر روی فوتبال حساس نباشند .هر کجا
بخواهند بازی میکنیم.از نبود هوادار بیشــترین ضرر را  میکنیم چون بیشترین
هوادار را داریم .دوست داریم در کنار هوادارانمان که بازوی  اصلی تیممان هستند،
بازی کنیم ولی ما تابع قانون  هستیم و همه باید از آن تبعیت کنند  .

عکس خبر

تست کرونا بازیکنان استقالل که قرار بود صبح دیروز در بیمارستان جم برگزار شــود ،جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی و با دستور مقامات مربوطه،
پشت درهای بسته مجموعه ورزشی انقالب انجام شد.در این تست بازیکنان و اعضای کادرفنی حضور داشتند تا پیش از بازگشت به تمرینات تست کرونا
را پشت سر بگذارند.

مذاکرهای با محرم نویدکیا نداشتهایم

دایره سرخ
رئیس هیئت کشتی استان قم خبر داد:

حمایت ویژه مسئوالن کشتی قم از فرنگیکار المپیکی
رئیس هیئت کشتی اســتان قم گفت :نگاه ویژهای به
علیرضا نجاتی نماینده وزن ۶۰کیلوگرم تیم ملی کشتی
فرنگی داریم .محسن وزیری با بیان اینکه در حال حاضر
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،نمیتوانیم فعالیت ورزشی
داشته باشیم ،گفت :البته کارها در هیئت در حال انجام
است و فعالیت فعلی ما ارائه برنامه عملیاتی و گزارشات
هیئت کشتی به اداره کل ورزش و جوانان استان است.
رئیس هیئت کشتی اســتان قم تصریح کرد :به دلیل
شیوع ویروس کرونا مربیان استان نمیتوانند فعالیتی
داشته باشــند .به همین دلیل سعی کردهایم از طریق
اداره کل ورزش و جوانــان وامهای قرضالحســنهای
را در اختیار این قشــر زحمتکش که تنها شغلشــان
مربیگری است بگذاریم .وی ادامه داد :با پیشکسوتان
و کشتیگیران استان نیز ارتباط داریم .در این مدت به
دنبال این بودیم که کشتیگیران ما به صورت انفرادی
تمرینات خود را پیگیری کنند تا انگیزه خود را از دست
ندهند.وزیری با بیان اینکه هیئت کشتی نگاه ویژهای
به دارنده مدال برنز وزن  ۶۰کیلوگرم تیم ملی کشتی
فرنگی در رقابتهای جهانی قزاقســتان دارد ،تصریح
کرد :علیرضا نجاتی یکی از امیدهای کســب مدال ما
در المپیک اســت ،با هماهنگیهایی که انجام دادیم
سالن خانه کشتی را به همراه یک مربی و یک حریف
تمرینی در اختیار این کشتیگیر قرار دادیم تا با رعایت
کامل موارد بهداشتی و ایمنی تمرینات خود را برگزار

کند .البته حریف تمرینی وی نیز همیشه پیش نجاتی
حضــور دارد و جای دیگری برای تمریــن نمیرود تا
خطر احتمال بیماری به حداقل برســد .رئیس هیئت
کشتی استان قم در مورد حضور نمایندگان این استان
در لیگهای کشــتی اظهار داشت :هرســاله در لیگ
برتر کشــتی فرنگی حضور یافتهایم و امسال نیز قصد
داریم با یک تیم بومی در این مسابقات شرکت کنیم.
در مورد لیگ نوجوانان نیز با مربیان اســتان صحبت
کرده و از آنها نظر خواستهایم ،اگر شرایط مهیا باشد و
حمایت کننده مالی نیز داشته باشیم در این لیگ حضور
خواهیم داشــت.وزیری در مورد عملکرد فدراسیون
کشتی در  ۱۰ماه گذشته گفت :از زحمات فدراسیون
قبلی تشکرم میکنیم ،خوشبختانه در این مدت تعامل
خوبی با فدراسیون کشتی داشتهایم و آقای عسگری
دبیر فدراســیون نیز با ما در تماس است و برنامهها را
هماهنگ میکند و رویکرد خوبی با هیئتهای کشتی
دارند .همچنین قدردان زحمات رئیس فدراســیون و
سایر همکاران ایشان که برای کشتی زحمت میکشند
نیز هستیم .وی در پایان خاطرنشان کرد :هیئتهای
کشتی بازوان قدرتمند فدراســیون کشتی هستند و
رؤسای هیئتهای کشــتی نیز از تجربیات خوبی در
کشتی برخوردار هستند ،هرچقدر تعامل و همکاری
بین هیئتهای کشتی و فدراسیون بیشتر باشد ،شاهد
پیشرفت و رشد بیشتر کشتی کشور خواهیم بود.

مستطیلسبز
دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس وعده داد:

میخواهم بعد از  ۶ماه از آنتورپ بروم

دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس گفت :اینکه قرارداد
من با تیم بلژیکی سه ساله است دلیل نمیشود که در
تمام این مدت در این تیم بمانم و میخواهم بعد از شش
ماه از آنتورپ بروم .علیرضا بیرانوند پس از انجام تست
کرونا از پرسپولیسیها گفت :این تست وحشتناک و
سخت بود و به زور تحمل کردیم .باید این آزمایش را
میدادیم .از سایر تیمها هم میخواهیم اگر بازیکنی از
آنها مشکلی دارد آن را اعالم کنند چرا که مسابقات
باید وقتی شروع شود که کسی مشکل نداشته باشد .در
حال حاضر در ورزشگاه شهید کاظمی محل تمرین ما
تونل ضدعفونی کننده هم وصل شده و اتفاق خوبی رخ
داده است .ما هم منتظر شروع لیگ هستیم.
وی با اشــاره به تمرینات انفرادی خود افزود :نزدیک
سه ماه بود که لیگ تعطیل بود .از زمانی که کرونا آمده
من سه روز استراحت داشتم .تمرینات انفرادی خودم
را انجام دادم .انفرادی تمرین کردن البته شــاید زیاد
کمک نکند و بهتر است کادر فنی نکات مخصوص را

به ما گوشزد کند .من با مربی اختصاصی تمرین کردم
و شرایط خوبی دارم و  برای دیدن بازیکنان و مربیان
لحظه شــماری میکنم .امیدوارم تمرینات خوبی را
انجام دهیم تا مسابقات آغاز شود.
دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد :صحبت
برخی تیمها کار ما را سخت کرده است .خیلیها فکر
میکنند شــروع مجدد لیگ فشار پرسپولیس بوده و
به خاطر پرســپولیس لیگ را آغاز کردند .اگر امسال
قهرمان نشویم قهرمانی سه سال قبل دیده نمیشود
و خود ما هم زیر سوال می رویم .این کار ما را به شدت
سخت کرده است و باید نشان دهیم که حق ما قهرمانی
است و به هدفمان برســیم .وی در رابطه با سفرش به
بلژیک اضافه کرد :من تمام تمرکزم را برای پرسپولیس
گذاشتم و در حال حاضر با تیم بلژیکی هیچ ارتباطی
ندارم .ابتدا دوست دارم با پرسپولیس قهرمان شوم و
بعد به رفتن فکر کنم .آنتورپ هم با پرســپولیس در
ارتباط است نه من.

گفتوگو


مجید جاللی :

در شهر سفید یا هر طرحی فقط
لیگ را ادامه دهند

یکی از طرحهایی که طی روزهای گذشــته در
محافل فوتبال برای ادامه برگــزاری لیگ برتر
مطرحشده است بازی در شهرهای سفید است.
مجید جاللی میگوید عدم برگزاری لیگ ضرر
بدی  به فوتبال خواهد زد .فدراسیون و مسئوالن
باید یک راهکار پیدا کنند تــا  9هفته باقیمانده
برگزار شود و هرچقدر دیرتر باشد به لیگ بعد هر
ضربه خواهد زد.
یکی از طرحهایــی که برای ادامه
فوتبال مطر حشــده بــازی در
شهرهای سفید است ،نظر شما چیست؟
این طرح هم میتواند مفید باشد .من ک ً
ال عقیده
دارم مســابقات باید ادامه پیدا کند ،حاال تحت
عنوان هر گزینهای که میخواهد باشد .االن شما
هر تصمیمی بگیرید معلوم نیست برای حرکت
بعدی چه تصمیمی میخواهید بگیرید .بههرحال
باید مسابقات انجام شــود بازهم تأکید میکنم
تحت هر روشی و بهتر است سریعتر انجام شود،
چون هرچقدر طول بکشــد و دیرتر انجام شود
لیگ بعدی را تحت تأثیر قرارمی دهد و بهسالمت
همه لطمه میزند.
البته کســانی که طــرح بازی در
شهرهای سفید را دادهاند میگویند
بازیها بهصورت متمرکز باشد؟
انجام بازیها بهصورت متمرکز خیلی ســخت
اســت .شــما باید طی  45روز تا یک ماه و نیم
بازیها را در یک شهر برگزار کنید آنهم با حضور
 16تیم ! تنها فقط بازی کردن نیست ،شما باید 16
تیم را اسکان دهید و آن  16تیم باید هرروز تمرین
کنند .خیلی مشکل است .البته اگر بگویند فقط
بیایید بازی کنید و بروید دوباره شهر خودتان که
آنهم یک مشکل دیگر دارد  .من فکر میکنم باید
یک طرح بهتر پیدا کنند.
االن کرهجنوبی لیگش را شــروع
کرده و دوهفتــه از برگزاری آن
میگذرد آلمانهم قرار است از هفته آینده
شروع کند .به نظر شما ما میتوانیم برای
برگزاری خوب از آنها الگوبرداری کنیم؟
هر کشــوری شــرایط خاص خودش را دارد .ما
نمیتوانیم از کرهجنوبی  یــا آلمان الگوبرداری
کنیم .ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال باید
شرایط کشــور را بررســی کنند و بعد بر اساس
شرایطی که داریم برای مســابقات برنامهریزی
کنند .برای همین عقیده دارم نمیتوانیم شرایط
کره یا آلمان را در ایران لحاظ کنیم .زیرساخت
آنها با ما خیلی متفاوت است.
درصورتیکه رأی به ادامه لیگ داده
نشد آیا میتوان قهرمان را اعالم
کرد؟
ببینید این موضوع خیلی بداســت .وقتی لیگ
ادامه پیدا نکند شما باید قهرمان و تیمهایی که
باید به آسیا بروند و نیز تیمهای سقوطکننده و
صعودکننده را مشخص کنید .برای این کار باید
یک مکانیزم داشته باشید که صدای هیچ تیمی
درنیاید .شما نمیتوانید لیگ را پایان شده تلقی
کنید و به قولی همهچیز را به حال خود رها کنید
و بروید و هیچچیزی هم مشخص نباشد .این به
فوتبال ما ضربه سنگینی خواهد زد.
یعنی مخالف تعطیلی لیگ هستید؟
بله مخالف هستم .من میگویم هر کاری
میکنید ،انجام دهید ،اما لیگ را تعطیل نکنید.
به هر طریق و هر روشــی و هر برنامهای  9بازی
باقیمانده برگزار شود ،چون در صورت تعطیلی
ضررش چندین برابر و غیرقابلجبران خواهد بود.
وزارت ورزش جذب بازیکن خارجی
را برای پرســپولیس و استقالل
ممنوع کرد تا اینگونه با فســاد و داللی
مقابله کرده باشــد فکر میکنید این راه
درست است ؟
این موضوع کهنه است .متأســفانه این موضوع
آسیبشناســی شــد ولی در ادامه ترمیم نشد.
حاال هر از گاهی که به مشکل میخورند میایند و
حرفی میزنند و یک کار سطحی انجام میدهند
که این چاره کار نیست .
یعنی شما همعقیده دارید وزارت
ورزش صورتمسئله را پاککرده تا
با فساد مبارزه کند ؟
ببینید مــن میگویم این راهش نیســت .بارها
ما به این موضوع پرداختهایــم .پرداختن به این
موضوع کاری عبث و بیهوده است .اصل جریان
چیز دیگری اســت و راه مقابله با آن این نیست .
فساد جای دیگر است و باید  همانجا با آن مبارزه
کرد نه ورود بازیکن را ممنوع کرد .بازهم تأکید
میکنم مبارزه با فساد به کنکاش بیشتری نیاز
دارد و حتی در سال 90تا  91خیلی بر روی این
موضوع بحث و کار شد اما بعد نیمهکاره رها شد.

