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قرارداد پرحاشیه 
 شیوا نوروزی
   گزارش

مارک ویلموتس از 
سوی قوه قضائیه 
نیز پیگیری می شود. پرونده شکایت سرمربی پیشین 
تیم ملی فوتبال از فدراس�یون فوتبال کش�ورمان 
همچنان در فیفا باز است و با اینکه خطر محرومیت 
بابت این شکایت بسیار جدی به نظر می رسد، اما نه 
خبری از پرداخت رقم قرارداد ویلموتس است و نه 
خبری از معرفی و محاکمه مسببان این فاجعه ملی!

با اینکه تا همین یکی، دو م��اه پیش تب برخورد با 
خاطیان پرونده ویلموتس حس��ابی باال گرفته بود 
و حتی مجلس و سازمان بازرس��ی کل کشور هم 
پای کار آمده بودند، اما این تب خیلی زود فروکش 
کرد و حاال با توجه به صحبت های س��خنگوی قوه 
قضائیه می توان امیدوار بود که شاید وزارت ورزش و 
فدراسیون برای یک بار هم شده وادار به پاسخگویی 
ش��وند و آقایان پرمدعا در عرص��ه مدیریت تاوان 
تصمیمات دردسرساز و هزینه بر خود را پس بدهند. 

  سهم وزارت
قراردادی که با مربی بلژیکی بس��ته شده، آنقدر 
اشکال دارد که صدای همه را درآورده و جای هیچ 
توجیهی نیز باقی نگذاشته است. مارک ویلموتس 
زمان زیادی در کشورمان حضور نداشت و در کل 
تنها چند ماه سکان هدایت تیم ملی در دست او بود. 
با این حال به خاطر همین زمان کوتاه ویلموتس 
با همکاری وکالی��ش تقاضای دریاف��ت بیش از 

6/5میلیون یورو از فدراسیون کشورمان دارد! 

بعد از جدی ش��دن ش��کایت ویلموتس، س��ازمان 
بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرد و به گفته 
طاهری جعفری، ب��ازرس کل ورزش این س��ازمان 
قرار بر این شد که پرونده مرد بلژیکی خارج از نوبت 
بررسی شود. پس از آن نیز دادستان کل کشور شخصاً 
برای پیگیری این قرارداد پرس��روصدا وارد گود شد. 
حجت االسالم والمس��لمین محمدجعفر منتظری 
در گفت وگویی تلویزیونی صراحت��اً وزارت ورزش را 
خطاب قرار داد: »مدعی هستیم وزارت ورزش باید در 
راستای تکالیف قانونی که دارد روی قراردادها نظارت 
کند. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم، معنا ندارد 
که قرارداد محرمانه باشد. قرارداد یک باشگاه و طرف 
خارجی یا داخلی باید ش��فاف باش��د. وزارت ورزش 
کجاست که روی قراردادها نظارت کند. چرا چاره از قوه 
قضائیه می خواهند؟« حجت االسالم محسنی اژه ای، 
معاون اول قوه قضائیه هم بر عدم شفاف س��ازی در 
فوتبال تأکید داش��ت: »حق مردم است که بدانند و 
بفهمند که باالخره بودجه ورزش و فدراسیون کجا 
و چطور هزینه می شود. با این حال آنجایی که سایر 
دستگاه ها کوتاهی کنند یا خدایی ناکرده فسادی به 
بار بیاید، قوه قضائیه وارد می شود. برای این مسئله در 
فوتبال پرونده ای تشکیل شده است. البته پیشتر هم 
چند پرونده تشکیل شده بود. بر اساس گزارشاتی که 

آمده به این موضوع ورود کرده ایم.«
  فقط 63 روز

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته 
یک بار دیگر به بحث ویلموتس و پرونده او اشاره کرد. 

غالمحسین اسماعیلی با تأکید بر هزینه سنگینی 
که دستمزد ویلموتس روی دست کشور گذاشته، 
گفت: »این قرارداد از سوی سازمان بازرسی بررسی 
و مشخص شد که یکسری اشتباهاتی داشته است. 
برای حضور 6۳ روزه این مربی هزینه س��نگینی به 
کشور وارد شد و ایرادات و اشکاالت کار بررسی شده 
است و تصمیم مقتضی به سرعت اتخاذ خواهد شد.«

  نمایندگان فراموش نکنند
هیاهوی ماجرای س��رمربی پیش��ین تیم ملی در 
حالی دو ماه پیش حسابی باال گرفت که تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با مصاحبه های 
متعدد در رس��انه های مختلف خ��ود را مصمم به 
پیگیری این قضیه نشان دادند، حتی برخی از آنها 
با خطاب قرار دادن مهدی تاج، رئیس مس��تعفی 
فدراسیون را به افشاگری در خصوص پشت پرده های 
فوتبال تهدید کردند. با این حال بعد از گذشت مدتی 
کوتاه موج انتقادها از قراردادی که تاج بدون مشورت 
با بخش حقوقی فدراس��یون پذیرفته بود فروکش 
کرد. در صورتی که انتظار می رفت نمایندگان ملت 
به سادگی در برابر بهانه ها، واکنش ها و پاسخ های 

فدراسیون و وزارت ورزش کوتاه نیایند. 
  انتظار مردم

ایرادات و تناقضات قرارداد مارک ویلموتس به قدری 
زیاد است که تحت هیچ شرایطی نمی توان در مقابل 
آن سکوت کرد. س��رمربی که تنها چند ماه هدایت 
تیم ملی را برعهده داشته، چطور توانسته درخواست 
غرامت چند میلیون یورویی داش��ته باشد؛ ادعای 

ویلموتس و وکالیش تنها در یک صورت از س��وی 
فیفا قابل قبول تلقی خواهد شد که بندهای عجیب و 
غریب زیادی در قراردادش گنجانده شده باشد. این 
همان نکته ای است که متأسفانه آقایان به اصطالح 
مدیر فوتبالی سال هاست توجهی به آن نمی کنند 
و به سادگی آب خوردن زیر بار هر قرارداد ننگینی 
می روند. ویلموتس در آستانه بازی با عراق تیم ملی 
کشورمان را تنها گذاشت و در آخرین لحظه به اردو 
اضافه شد، اما نه جریمه ش��د و نه از خواسته هایش 
کوتاه آم��د، چراکه او با هم��کاری تیم حقوقی اش 
قراردادی را امضا کرده بود که از همه نظر به نفعش 
بود. حاال ما مانده ایم و دستمزدی هنگفت که در این 
وانفسای اقتصادی ملزم به پرداخت آن هستیم. در 
این برهه حساس که معیشت کارگران سخت تر از 
قبل شده، چک 2میلیون یورویی شستا برای واریز 
دستمزد مربی بلژیکی به نام فدراسیون فوتبال نقد 
شده است. انصاف نیست در مقابل چنین بحث هایی 
سکوت کنیم. قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجلس 
شورای اسالمی همه در قبال حیف و میل های فوتبال 
مسئول هستند. سال هاست که فوتبالی ها تخلفات 
زیادي انجام می دهند و وزارت ورزش نیز با بی تفاوتی 
از کنار همه آنها عبور می کند. با این حس��اب نباید 
منتظر اقدامی از سوی وزارتی ها بود، بلکه نهادهای 
نظارتی و قضایی با بررسی همه جوانب پرونده مربی 
پردردسر در وهله اول خاطیان را به مردم معرفی کنند 
و با کشاندن متخلفان پای میز محاکمه درس عبرتی 

به همه حیف و میل کنندگان حق مردم بدهند. 

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره  5998 چهارشنبه 22 مرداد 1399 | 22 ذی الحجه 1441 |

دنیا حیدري

فرصت سوزی شاگردان نکونام
فرصت سوزی مهم ترین اتفاق هفته بیست و هفتم لیگ بود و تفاوتی برای 
سروته جدول قائل نشد. فرصت طالیی فوالد برای رسیدن به رتبه دوم  جدول 
با تساوی بدون گل مقابل سایپا از دست رفت و نکونام نتوانست با استفاده از 
تعلل آبی پوشان پایتخت تیمش را به یک قدمی نایب قهرمانی لیگ نوزدهم 
برساند. درست مانند تراکتور که با نتیجه ای مشابه بازی با شاهین بوشهر را 
به پایان برد تا در هفته ای که پرسپولیس بعد از هفته ها تن به شکست داد و 
استقالل نیز با قبول تساوی مقابل شهرخودرو راه را برای دیگر مدعیان باز 
گذاشته بود، جدول تغییر قابل توجهی نداشته باشد. در بین قعرنشینان که 
همگي با تساوی به کار خود پایان دادند، پیکان با یک برد به موقع برابر نفت 
آبادان خود را باال کش��ید تا به بقا در لیگ هرچند اندک امیدوار شود. البته 
گل گهر هم با نتیجه قابل توجه ۳ بر 2 از سد نفت مسجدسلیمان گذشت، اما 

بازی تیم های میانه جدولي این هفته حساسیتی در پی نداشت.

متخلفان پرونده ویلموتس را پای میز محاکمه بکشانید
تأکید قوه قضائیه بر ایرادات متعدد قرارداد مربی بلژیکی

دربي جذاب در نیمه نهایي جام حذفي
مرحله نیمه نهایي جام حذفي دیروز قرعه کشي شد و قرعه اي که خیلي ها 
منتظرش بودند س��رانجام از گلدان ها درآمد. طبق قرعه کش��ي دیروز 
استقالل و پرسپولیس در نیمه نهایي جام حذفي به هم خوردند و تراکتور 
و نفت مسجدسلیمان دیگر بازي نیمه نهایي را برگزار مي کنند. رقابت هاي 

نیمه نهایي روزهاي چهارم و پنجم شهریور ماه برگزار مي شود.

سعيد احمديان

سوت های تعیین کننده و سرنوشت ساز!
جنجال های داوری در اندک هفته ه��ای باقی مانده از لیگ به اوج خود 
رسیده، جنجال هایی که اگرچه اعتراضات مس��تمر تیم ها را به دنبال 
داشته، اما به حق یا ناحق کوچک ترین تأثیری در روند داوری ها و حتی 

چیدمان آنها نداشته است!
کمتر از یک ماه قبل بود که تعداد صحنه های مشکوک و بحث برانگیز در 
یک بازی فدراسیون را ناچار به نشستی اضطراری برای بررسی اتفاقات 
کرد، اما برهم خوردن تعادل لیگ به واسطه سوت های اشتباه به وضوح 
نشان می دهد که نشست اضطراری آقایان کمترین سودی در پی نداشته 
که اگر داشت، در حساس ترین هفته های لیگ نوزدهم شاهد تصمیمات 
فاجعه باری نبودیم که نتایج تیم ها را به وضوح دستخوش تغییر قرار دهد. 
تغییراتی که بی هیچ تردیدی نقشی مستقیم در سرنوشت تیم ها دارد، چه 
آنها که در باالی جدول به دنبال کسب سهمیه هستند و چه تیم هایي که 

در قعر جدول برای بقا می جنگند.
در هفته های پایانی حساسیت ها به اوج خود می رسد، چراکه دیگر فرصتی برای 
از دست رفتن نیست و هر اشتباه به معنای پایان کار است. پایانی که می تواند 
سهمیه را از چنگال یک تیم درآورد یا مرثیه خداحافظی با لیگ برتر را سر دهد. 
صدالبته که سهمیه به همه مدعیان داده نمی شود و دست آخر در پایان هر 
لیگ تیم هایی هستند که باید غزل خداحافظی بخوانند با سطح اول فوتبال 
کشور. اما تفاوت زیادی است بین سرنوشتی که تیم ها با تالش ها یا اشتباهات 
و ناکامی های شان برای خود رقم می زنند با آنچه سوت های بحث برانگیز 
قاضیان سیاهپوش میدان ها به رش��ته تحریر درمی آورند. اشتباهاتی که 
حتی اگر به عمد و از پیش تعیین شده هم نباشد جایی برای دفاع ندارد، وقتی 
سرنوشت تیم ها را تغییر مي دهد و حق بسیاری را پایمال می کند و باز هم 

انگشت اتهام به سوی مردان سوت به دست مستطیل سبز است. 
صحنه های مشکوک و بحث برانگیز این روزها در بازی های لیگ کم نیست و 
در پی هر بازی کارشناسان داوری باید در خصوص صحنه های متعددی نظر 
بدهند. صحنه هایی که گاه درست یا اشتباه بودن آن نیازی به کارشناسان 
داوری هم ندارد و هر کسی به سادگی می تواند در خصوص آن نظر بدهد. با 
وجود این، گاهي از دست داوران درمی رود و تبدیل می شود به حاشیه هایی 
جنجالی که نه فقط مردان سیاهپوش مستطیل سبز که کمیته داوران را نیز 

بابت چیدمان ها و عدم برخورد با داوران ناکام زیر سؤال می برد. 
اگر خوشبینانه نگاه کنیم و نخواهیم قاضیان میدان را متهم کنیم، درآوردن 
بازی به نفع این تیم و آن تیم و همه سوت های اشتباهی که تا به امروز زده شده 
و تعداد آن در هفته های پایانی نیز به اوج خود رسیده را خطای انسانی بدانیم 
باز تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمي کند و باعث خورده شدن حق تیم هایی 
می شود که نتیجه یک فصل تالش خود را قرار است در هفته های پایانی بگیرند. 
اگرچه در طول سال های گذشته حرف و حدیث ها در خصوص نحوه قضاوت 
داورانی که گاه حتی مدام العمر نیز محروم شده اند کم نبوده، با وجود این حتی 
درصد خطای انسانی داوران نیز به طور مستقیم بستگي به نحوه انتخاب آنها و 

همچنین چگونگی راه یافتن شان به رقابت های لیگ برتر دارد. 
وقتی در تست های قبل از فصل بسیاری از داوران با وجود خانه نشیني و عدم 
حضور در تست ها نمره قبولی می گیرند و نام شان در صدر لیست قرار می گیرد، 
چون با فالن مسئول آشنایی قبلی دارند یا بدتر از آن فالنی را در خرید خانه 
و موارد دیگري یاری کرده اند باید هم امروز شاهد اشتباهات فاحشی باشیم 
که سرنوشت تیم ها را تحت الشعاع قرار مي دهد. در واقع از داورانی که پله های 
ترقی را یک به یک و به واسطه توانایی های فردی طی نکرده اند و ره صد ساله 
را یک شبه طی کردند انتظار بیشتری نمي توان داشت و باید هم در روزهای 
حساس لیگ شاهد اشتباهات فاحشی باش��یم که خیلی ها را به درست یا 
نادرست در مظان اتهام قرار می دهد. هرچند که در طول لیگ هم اوضاع خیلی 
بهتر از االن نبود و همواره شاهد تصمیمات جنجالی و پرحاشیه داوران بوده ایم. 
تصمیماتی که حتی در صورت تأیید اشتباه بودن آنها نیز برخورد قهرانه اي به 

دنبال نداشت تا درس عبرت شود یا حتی باعث دقت بیشتر!

 نگاهي متفاوت به بازي استقالل و سپاهان 
شب آبي!

از عالمت هیس فرهاد مجیدي به منتقدان تا نگاه مستأصل امیر قلعه نویي 
روي صندلي پالس��تیکي جلوي نیمکت، تنها گوش��ه هایي از قاب هاي 
بازي دوشنبه شب استقالل و س��پاهان در یک چهارم نهایي جام حذفي 
بود، مس��ابقه اي که آبي ها در آن 2 بر صفر پیروز شدند تا به نیمه نهایي 
برسند. آن سو هواداران اصفهاني مانند لیگ برتر، این بار در جام حذفي هم 
دست شان از رسیدن به جام خالي ماند تا وضعیت زردپوشان قرمز شود. 

چهره هاي بازي دوشنبه شب را مرور کرده ایم.
   فرهاد مجیدي؛ روي ابرها

شادي بي حد و حصرش پس از گل دوم استقالل که علي کریمي توپ را 
هوشمندانه وارد دروازه پیام نیازمند کرد، خیالش را از پیروزي در این مسابقه 
حیثیتي راحت کرد تا او مرد اول بازي دوشنبه شب باشد. دومین برد متوالي 
برابر سپاهان که این بار در جام حذفي به دست آمد، حاال فرهاد مجیدي را به 
باالي ابرها برده است، طوري که دیگر کمتر کسي به دست زدن به نیمکت 
استقالل براي فصل آینده فکر مي کند. این چهارمین برد استقالل در شش 
بازي آخر این تیم بود که در کنار دو مساوي دیگر سبب شده این تیم در یک 
ماه و نیم حاال دیگر شکست ناپذیر نشان دهد. با این نتایج مجیدي دوباره 
ورق را به سمت خودش برگردانده است، آن هم در شرایطي که چهارم تیر 
پس از دومین شکست متوالي در لیگ که این بار برابر فوالد ثبت شده بود، 
شمارش معکوس براي اخراج فرهاد مجیدي آغاز شد، اما 45 روز پس از آن 

روزهاي بحراني این هفته ها آسمان استقالل آبي است. 
   قلعه نویي؛ امیر بحران زده

برخالف فرهاد مجیدي که خوشحال ترین فرد دوشنبه شب بود، آن سو امیر 
قلعه نویي شاید تلخ ترین شب دوران مربیگري اش را تجربه مي کرد. او که 
به دلیل حمله عصبي در بازي هفته گذشته با استقالل در لیگ برتر از خانه 
تیم را هدایت مي کرد، این بار در شرایطي که هنوز ناخوشي اش همچنان 
عیان بود با نشستن روي صندلي پالس��تیکي جلوي نیمکت سپاهان، 
شاگردانش را کوچ کرد. با این حال انگار روزهاي نزولي قلعه نویي ادامه دارد. 
چهار شکست در پنج بازي اخیر در لیگ و جام حذفي که دو شکست به 
صورت متوالي برابر استقالل بود، زردپوشان اصفهاني را در وضعیت بحراني 
قرار داده است، شرایطي که سبب شده قلعه نویي پس از سوت پایان نامه 

استعفایش را بنویسد و بلیت برگشت به اصفهانش را کنسل کند.
 قلعه نویي در حالي در اصفهان پس از دو فصل بدون هیچ جامي به خط پایان 
رسیده که اصفهاني ها دو س��ال پیش بعد از آوردن پرافتخارترین مربي لیگ 
نقشه هاي زیادي براي احیاي شعار »ما سپاهانیم و حاال حاالها قهرمانیم« کشیده 
بودند. با این حال قلعه نویي بدون هیچ دستاوردي در حالي سپاهان را ترک کرد 
که با این نتایج پل هاي پشت سرش براي رسیدن دوباره به نیمکت استقالل در 

فصل آینده نیز خراب شد تا دوشنبه شب پایان رؤیاهاي امیر رقم بخورد.
   مهدي قایدي؛ آقاي پنالتي گیر

شماره 10 ریزنقش استقالل هرچند پس از کرونا تاکنون پایش به گلزني 
باز نشده، اما او در دو بازي اخیر استقالل یکي از تأثیرگذارترین بازیکنان 
تیم مجیدي بوده است. قایدي که همچنان تعداد گل هایش روي عدد 9 
قفل شده و طلسم دورقمي شدن گل هایش در لیگ ادامه دارد در دو بازي 
اخیر استقالل برابر شهرخودرو و سپاهان نشان داده که پنالتي گیر قهاري 
است و دارد پیش مهدي طارمي همشهري اش که در لیگ پرتغال با پنالتي 

گرفتن هایش معروف شده است، درس پس مي دهد.
با وجود درست یا اشتباه بودن پنالتي هاي جنجالي آبي ها در دو بازي اخیر قایدي 
نش��ان داده که اگر گل نزند، مجیدي مي تواند مانند سرمربي ریوآوه در لیگ 
پرتغال که روي طارمي براي گرفتن پنالتي حساب باز مي کند، خیالش راحت 

باشد که مهاجمي دارد که متخصص گرفتن خطا در محوطه جریمه است!
   شایان مصلح؛ بدشانسي هایش تمامي ندارد

بدشانس ترین بازیکن این روزهاي فوتبال ایران بدون شک شایان مصلح 
است، مدافع سابق پرسپولیس که فصل گذشته به سپاهان رفت. با این 
حال رفتن مصلح براي یک تجربه جدید این بار در اصفهان براي این مدافع 
بلندقامت خوش یمن نبوده است. اوج این بدشانسي را در دو بازي اخیر 
سپاهان برابر استقالل در لیگ و جام حذفي دیدیم، دو مسابقه اي که مدافع 
شمالي سپاهان براي برد استقالل کم نگذاشت. او که در بازي استقالل و 
سپاهان در لیگ یک پنالتي داد و یک گل به خودي زد، دوشنبه شب باز هم 

یک پنالتي داد تا بدشانسي هایش تمامي نداشته باشد.

مرحله یک چه��ارم نهایي لیگ 
فريدون حسن
    فوتبال اروپا

قهرمانان اروپا از امشب در حالي 
به میزباني لیسبون پرتغال آغاز 
مي شود که حذف بزرگان و مدعیاني چون رئال مادرید و یوونتوس 
در مرحله قبل و حضور تیم هایي چون آتاالنتا و الیپزیش و حتي 
لیون در این مرحله تعجب تمامي اهالي فوتبال را در پي داشته 
است. کمتر کسي مي توانست باور کند تیمي چون آتاالنتا بتواند 
تا این مرحله باال بیاید. آتاالنتا هرچند در لیگ ایتالیا فصلي موفق 
را پشت سر گذاشت و در نهایت با کسب عنوان سومي به کار خود 
در سري آ پایان داد، اما حضورش در این مرحله از لیگ قهرمانان 
اروپا همانقدر تعجب انگیز است که حذف مدعیاني چون یووه و 
رئال! به هر حال تیم ایتالیایي امشب و در آغاز این مرحله به مصاف 
قهرمان فرانسه مي رود، تیمي که سال هاست رؤیاي قهرماني در 
اروپا را در سر مي پروراند، اما هیچگاه نتوانسته شخصیت الزم براي 
کسب این عنوان را به دست آورد و همیشه مغلوب و حذف شده 
است. پاري سن ژرمن حاال شاید بهترین فرصت را داشته باشد تا 
گام به نیمه نهایي بگذارد. بدون تردید آنها ممنون قرعه خوب خود 

هستند، چراکه مجبور نیستند به مصاف رقیباني چون بارسلون، 
بایرن مونیخ و منچسترسیني بروند. رقیباني که بدون تردید بهتر 
از پاریسي ها تا اینجا عمل کرده اند و از بد قرعه مجبورند یکدیگر 
را حذف کنن��د. پاري س��ن ژرمن در مرحله یک هش��تم نهایي 
دورتموند آلمان را از پیش رو برداشت. آنها هرچند بازي رفت را 
2بر یک به میزبان خود باخته بودند، اما در بازي برگشت 2 بر صفر 
پیروز ش��دند و گام به این مرحله گذاش��تند. پاریسي ها خوب 
مي دانند که گذر از این مرحله گام بزرگي براي فینالیست شدن 
آنها خواهد بود، اما در مقابل تیمي قرار دارد که برخالف قهرمان 
فرانسه ادعایي ندارد و این برگ برنده آنهاست. آتاالنتا چیزي براي 
از دست دادن ندارد. آنها بعد از شگفتي سازي در ایتالیا در مرحله 
قبل والنسیاي سختکوش را در دو بازي با هشت گل بدرقه کردند. 
بازي رفت را 4 بر یک بردند و در بازي برگش��ت نیز 4 بر ۳ پیروز 
شدند تا ثابت کنند حریفي جدي براي مدعیان قهرماني هستند. 
ایتالیایي ه��اي کم ادعا حاال ای��ن فرصت را دارند تا با شکس��ت 
پاري س��ن ژرمن هم کابوس آنها را تکرار و هم خودشان را براي 

تکمیل شگفتي سازي هاي این فصل آماده کنند.

آغاز مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان اروپا

 آتاالنتا 
ناشناخته ترین رقیب پي اس جي


