
جلسه سرنوشت ساز 
شیوا نوروزی
   گزارش

دادگاه بین المللی 
حکمیت ورزش در 
لوزان سوئیس برگزار شد و س�ران CAS برای حل 
مش�کل پیش آمده و رفع تعلیق جودوي  ایران به 
فدراسیون جهانی این رش�ته )IJF( و فدراسیون 
ج�ودوي کش�ورمان فرصت دادن�د تا ب�ا رایزنی و 
گفت وگو به توافق برس�ند، در غیر این صورت این 
دادگاه بین المللی رأی نهایی اش را اعالم خواهد کرد. 
در آخرین روزهای ش��هریور س��ال گذشته بود که 
فدراس��یون جهانی فعالیت های ج��ودوي ایران را 
به حالت تعلی��ق درآورد. پس از اتفاقات رقابت های 
جهانی 2019 و ادعای سعید موالیی مبنی بر باخت 
اجباری به خاطر عدم رویارویی ب��ا حریفی از رژیم 
اشغالگر قدس این ورزشکار از ژاپن مستقیماً به آلمان 
رفت و در آنجا درخواست پناهندگی داد. مالیی در 
اظهارنظری مدعی شد تاکنون سه بار به دلیل اعمال 
فشار مجبور به شکس��ت اجباری مقابل حریفانش 
شده است. بیان چنین صحبت هایی براي فدراسیون 
جهانی ج��ودو و ماریوس ویزر کافی ب��ود تا پس از 
سال ها زهرش��ان را به ورزش ایران بریزند: »تعلیق 
جودو تا زمانی که تضمین الزم ب��رای پایبندی به 
قوانین و منشور فدراسیون جهانی داده شود.« پس 
از صدور این رأی ناجوانمردانه و سیاسی، مسئوالن 
ورزش کشور و همچنین فدراسیون جودو به دادگاه 
بین المللی حکمیت ورزش شکایت کردند تا از این 

طریق حق ورزش مان را پس بگیرند. 
    

هیئت ایرانی متشکل از محمدرضا داورزنی، آرش 

میراسماعیلی و نصراهلل س��جادی در سوئیس کار 
سختی را پیش رو داشتند. در جلسه 9 ساعته مقامات 
کشورمان و همچنین وکیل ایرانی توضیحات الزم 
ارائه ش��د و این در حالی بود که شهود ایرانی یعنی 
سعید موالیی )ملی پوش سابق کشورمان(، وحید 
سرلک )سرمربی فعلی تیم ملی تاجیکستان( و محمد 
منصوری )سرمربی سابق تیم ملی( نیز علیه ورزش 
کشورمان صحبت کردند. پس از استماع دفاعیات 
طرفین،CAS تصمیم گرفت برای رفع این چالش از 
فدراسیون جهانی و فدراسیون ایران بخواهد ظرف 
کمتر از 30 روز به تفاهم برسند، واال باید منتظر صدور 

رأی نهایی از سوی دادگاه عالی بمانند. 
    

امیر ساعد وکیل، وکیل پرونده جودوي ایران در پایان 
این نشست با اشاره به تالش های فدراسیون براي رفع 
تعلیق گفت: »جلسه رسیدگی به شکایت فدراسیون 
جودو جمهوری اسالمی ایران از فدراسیون جهانی 
براساس رأیی که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی 
جودو صادر کرده بود به مدت 9 س��اعت ادامه پیدا 
کرد. اساساً سیاست وکالی فدراسیون جودوي ایران 
بر این بود که تالش کنند هم اعتبار شهود معرفی 
شده از طرف فدراسیون جهانی را زیر سؤال ببرند و 
هم این موضوع مورد توجه قرار گیرد که تا چه اندازه 
اقدام فدراسیون جهانی جودو علیه فدراسیون ایران با 
مبانی و مقررات ورزشی از جمله اساسنامه فدراسیون 
جودو تطابق دارد.« وکیل با تأکید بر مهلت تعیین 
شده از سوی دادگاه ادامه داد: »با این رویکرد پس از 
ارائه دفاعیات و ادله ای هم که از سوی وکالی طرف 
مقابل صورت گرفت، هیئت داوران در پایان جلسه 

پس از استماع تمامی دفاعیات اعالم کرد که هرچند 
قضات دادگاه ورزش آمادگی اعالم رأی را دارند، اما 
استثنائاً این فرصت را به رؤسای فدراسیون جهانی 
جودو و ایران دادند تا بتوانند ظرف کمتر از 30 روز 
به توافق و تفاهم دست پیدا کنند تا دادگاه تفاهم را 
مبنای رأی خودش قرار بده��د، در غیر این صورت 
دادگاه روند رسیدگی خود را تکمیل و رأی نهایي را 
اعالم خواهد کرد. به لحاظ قانون دیوان داوری ورزش، 
ارائه توضیحات و جزئیات بیشتر در خصوص مقررات 
دادرسی چون به صورت غیرعلنی است باید محرمانه 
باقی بماند، لذا در این مرحله امکان ارائه توضیحات 

بیشتر برای حفظ مصلحت پرونده وجود ندارد.«
    

آرش میراسماعیلی ابراز امیدواری کرد مذاکراتش 
با رئیس فدراس��یون جهانی تأثیر مثبت��ی بر روند 
رسیدگی به پرونده جودو کش��ورمان داشته باشد. 
رئیس فدراسیون جودو در گفت وگو با ایسنا اظهار 
داش��ت: »روز س��نگینی به لحاظ کاری بود. البته 
این انتظار را داش��تیم که جلسه س��نگینی برگزار 
شود. مذاکره بسیار دوس��تانه ای میان من و رئیس 
فدراسیون جهانی صورت گرفت. درباره مفاد مذاکرات 
نمی توانم توضیحی بدهم، اما واقعاً مذاکره بسیار خوب 
و دوس��تانه ای با یکدیگر داشتیم. موارد مختلفی به 
بحث گذاشته شد و هدف رسیدن به بهترین راه حل 
ممکن بود. به هر ش��کل ما زیرمجموعه فدراسیون 
جهانی جودو هستیم و فارغ از اینکه چه رأیي به نفع 
ما یا به ضرر ما باشد باید با فدراسیون جهانی جودو 
تعامل و همکاری داشته باشیم. امیدوارم در نهایت 
با فدراسیون جهانی برای کمک به جودوی ایران به 

تفاهم برسیم. در نهایت دادگاه به ایران و فدراسیون 
جهانی جودو 30 روز مهلت داد تا با مذاکره مشکالت 
فی مابین را به صورت مسالمت آمیز حل کنند، در غیر 
این صورت پس از پایان مهلت 30 روزه، رأی دادگاه 
صادر خواهد شد. از میان شش شاهد طرف مقابل، 
فقط مالیی، سرلک و منصوری در دادگاه حاضر شدند 
و علیه ایران شهادت دادند. دیگر شاهدان طرف مقابل 
که خارجی بودند از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه 
دادگاه حضور داشتند.« میراسماعیلی با مثبت ارزیابی 
کردن عملکرد هیئت کشورمان گفت: »جلسه دادگاه 
روند طبیعی داشت و انتظار من این بود که سنگین تر 
باشد، اما بر اس��اس برنامه پیش رفت و هیئت ایران 
عملکرد خوبی داشت. وکالی ما بسیار خوب عمل 
کردند و از سوی دیگر وزن هیئت ما با توجه به حضور 
داورزنی و س��جادی باالتر از طرف مقابل بود. واقعاً 
نمی توان درباره سرانجام این دادگاه پیش بینی خاصی 
ارائه کرد. قطعاً در تهران جلساتی را برگزار می کنیم 
تا تصمیم گیری های نهایی را داش��ته باشیم.  باید با 
فدراسیون جهانی مذاکره کنیم و امیدوارم در نهایت 

این پرونده به نفع جودوی ایران تمام شود.«
    

مهلت تعیین شده از س��وی CAS فرصت طالیی 
و البت��ه سرنوشت س��ازي ب��رای ورزش و جودوي 
کشورمان خواهد بود. در این مدت فدراسیون باید 
برای رایزنی بیشتر با ویزر تالش کند و در این مسیر 
وزارت ورزش نباید میراس��ماعیلی را تنها بگذارد. 
حمایت الزم و پیگیری جدی وزارتخانه در صورتی که 
با کمک گرفتن از دیپلماسی بین المللی همراه شود 

قطعاً نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.
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دنیا حیدري

سوپرگلی برای حضور در ترکیب ثابت
به دنبال جایگاهی ثابت در ترکیب برایتون است. این را در مرحله دوم 
رقابت های اتحادیه فوتبال انگلیس مقابل پورثموث به خوبی ثابت کرد، 
آن هم با یک پاس گل و یک سوپرگل زیبا که او را در پایان به بهترین 
بازیکن تیمش تبدیل کرد و گراهام پاتر، سرمربی تیم فوتبال برایتون را 
به تمجید از او واداشت: »جهانبخش با اشتیاق و با کیفیت بازی می کند. 
او روی بازی تأثیر مثبت و قابل قبولی دارد و این فصل بخشی از تیم ما 
خواهد بود.« ملی پوش ایرانی برایتون یک بار دیگر جواب اعتمادی را که 
به او شده بود به خوبی داد و پس از استارتی 40 متری، آغازگر حمله ای 
بود که به یک سوپرگل تبدیل شد، گل دوم برایتون که نقشی پررنگي 

در پیروزي 4 بر صفر این تیم مقابل پورثموث داشت.

ماني سعيدي

خارپاشنه اروپايي!

اتحاديه جهاني کشتي به محرومیت ايران، نه گفت
اتحادیه جهاني      بازتاب
کشتي با انتشار 
بیانیه اي مخالفت خود را با محرومیت ایران از 
حضور در مجامع جهاني ورزش اعالم کرد. پس 
از مخالف��ت کمیت��ه بین الملل��ي المپی��ک با 
محرومیت ورزش ایران به دنبال فراخوان برخي 
رسانه ها و چهره هاي ضدنظام، اتحادیه جهاني 
کش��تي هم مخالفت خود را اعالم کرد تا بدین 
ترتیب نقشه معاندان نظام که قصد داشتند با 
سوءاستفاده از جریان اجراي حکم قصاص نوید 
اف��کاري و سیاس��ي جل��وه دادن آن ورزش 

کشورمان را به س��مت تعلیق ببرند با شکست 
روبه رو ش��ود. در بیانیه اتحادیه جهاني کشتي 
آمده است: »فدراس��یون کشتي و کمیته ملي 
المپیک ایران حداکثر تالش خود براي حل این 
موضوع را به کار بستند. حذف یک کمیته یا یک 
فدراسیون از مسابقات باعث مجازات ورزشکاران 
یک کشور خواهد شد، فقط به خاطر اینکه آنها 
تحت یک سیس��تم سیاس��ي یا قضایي خاص 
زندگي مي کنند و ما و کمیته بین المللي المپیک 
نه اختیارات و نه توانایي تغییر قوانین یا سیستم 

سیاسي یک کشور مستقل را نداریم.«

هفته دوم رقابت هاي لیگ برتر 
حامد قهرماني

     خبر
والیبال با شکست تیم هاي پیروز 
هفته اول و صدرنشیني سایپاي 
تهران به پایان رس��ید. از نکات جالب توج��ه نتایج این هفته از 
رقابت ها، شکست پنج تیم میزبان مقابل مهمانان خود بود تا این 
هفته، هفته پیروزي مهمانان لقب گیرد و به قول معروف میزبانان 
مهمان نوازي کنند و مقابل شان »نه« نگویند. در جریان بازي هاي 
این هفته، نتیجه دیدار دو تیم هورسان رامسر و شهروند اراک به 
دلیل ص��ادر نش��دن کارت ب��ازي اراکي ها 3 بر صفر به س��ود 
رامس��ري هاي میزبان اعالم ش��د تا تیم اراکي که در هفته اول 
مسابقات هم استراحت داش��ت در شروع رقابت هایش در لیگ 
برتر یک شکست فني را تجربه کند. در سایر دیدارهاي این هفته 
آذربات��ري ارومی��ه در زمین خود ب��ا نتیجه 3 ب��ر یک مغلوب 
شهرداري ورامین شد. خاتم اردکان در زمین خود در سه گیم 
متوالي به سایپاي تهران باخت تا خودروسازان پایتخت به صدر 

جدول رده بندي صعود کنند. شهداب یزد هم سومین میزبان 
این هفته بود که برابر مهمانش تن به شکست داد. شهدابي ها با 
حساب 3 بر یک برابر ش��هرداري ارومیه تن به شکست دادند. 
راهیاب ملل کردستان هم در زمین خود مغلوب شد. آنها در سه 
گیم به فوالد سپاهان باختند. لبنیات هراز آمل هم که در هفته 
اول خوب ظاهر شده بود، این هفته در زمین خود با حساب 3 بر 
یک به فوالد س��یرجان باخت تا تکمیل کننده پازل شکس��ت 
تیم هاي میزبان در هفته دوم رقابت هاي لیگ برتر والیبال باشد. 
پیکان تهران به عنوان تنها میزبان برنده این هفته موفق شد در 
زمین خود با حساب 3 بر 2 ش��هرداري گنبد را شکست دهد. 
پیکاني ها که در هفته اول به لبنیات ه��راز آمل باخته بودند با 
کسب این نتیجه هرچند تا حدودي باخت اول را جبران کردند، 
اما نشان دادند تا رسیدن به پیکان مدعي سال هاي قبل فاصله 
زیادي دارند. شهرداري قزوین هم این هفته استراحت داشت. 
هفته سوم این رقابت ها چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد.

هفته دوم رقابت هاي لیگ برتر والیبال

میزبانان مهمان نواز

ظاهراً عم��ل جراحي خارپاش��نه پاي 
فريدون حسن

     چهره
احس��ان حدادي قرار است تا مدت ها 
یکي از حواشي حل نش��دني ورزش 

کشور باشد. قهرمان پرتاب دیسک کشورمان مدعي است باید 
براي جراحي این مشکل به خارج از کشور سفر کند و پایش 

را به یک جراح معتبر بسپارد که عمل جراحي تضمین 
شده انجام گیرد. طبیعي بود که با چنین درخواستي 
مخالفت شود، تا مدتي هم خبري از حدادی نبود، اما 
گویا اع��زام حمیده عباس��علي، ملي پ��وش کاراته 
کش��ورمان به اروپا براي خارج ک��ردن پالتین پاي 

جراحي شده اش وسوسه اعزام به اروپا براي درمان 
را دوباره به ج��ان حدادي انداخته ت��ا جایي که 
سرپرست فدراسیون پزشکي ورزشي هم مجبور 

به اظهارنظر در این خصوص شده است. محمداسد 
مسجدی گفت: »شرایط ویژه ای برای قهرمانان وجود 

دارد و آنها حساسیت بس��یار باالیی برای سالمت خود قائل 
هستند. احسان حدادی عنوان کرد اگر پزشکی به من تضمین 
می دهد، حرفی ندارم. نهایتاً تصمیم بر این شد تا درمان وی به 
پزشکی که سال ها در آلمان حضور و حدادی را تحت نظر دارد، 
سپرده شود.« آنچه در این خصوص به نظر مي رسد کوتاه آمدن 
مس��ئوالن در مقابل زیاده خواهي یک ورزشکار است، واال بر 
کسي پوشیده نیست که میخچه یا به قول آقایان خارپاشنه پا 

با پوشیدن گیوه هم درمان مي شود.

سعيد احمديان

شميم رضوان

طرح عادی سازی کارگردانان پشت صحنه!
نقش های ش��ان را به خوبی ایفا می کنند، خصوصاً ب��رای عادی جلوه 
دادن اوضاع. حتی امروز که هیچ توجی��ه منطقی نمی توان برای ارقام 
پیشنهادی بازیکنان و مربیان متوسط فوتبال ایران یافت. وقتی دیگر 
کس��ی به کمتر از 10 میلیارد راضی نیس��ت و رقم قررادادها بیش از 
10برابر فصل قبل شده است! می توان گفت قصد درست کردن ابرویش 
را داشتند، اما زدند چشمش را هم کور کردند. هرچند نگاهی به واکنش 
کوتاه کفاشیان، رئیس سابق فدراس��یون فوتبال به رشد سرسام آور و 
غیرمنطقی رقم قرارداد بازیکنان و مربیان )مگر قیمت چیزهای دیگر در 
کشورمان کنترل شده که بتوانیم قیمت بازیکنان را کنترل کنیم؟!( در 
پی ممنوعیت استفاده از مربی و بازیکن خارجی به خوبی نشان می دهد 
که این نه مدیران فوتبال ایران که تنها مردم جامعه هستند که از این 

نابسامانی و دست درازی به بیت المال ناراضی اند.
البته از کفاشیان بیش از این هم نمی توان انتظار داشت. او همان مدیری 
است که پنج سال پیش در پاسخ به اعتراض رسانه ها و مردم در خصوص 
قراردادهای میلیاردی قیافه ای حق به جانب گرفته بود:  »مگر بودجه 
ساخت فیلم های س��ینمایی و سریال ها از صداوس��یما و منابع دولتی 
نیست، ما هم هنرپیشه هستیم، برای مثال آندو تیموریان یک هنرپیشه 
است که در زمین فوتبال نقش بازی می کند. چرا این بازیکن باید مبلغ 
قراردادش پایین تر از هنرپیشه های سینما باشد. به نظر من می ارزد که 
این پول ها را به بازیکنان بدهیم. هرچند که تعداد فوتبالیست  هایی که 
قرارداد میلیاردی دارند انگشت شمار است و برای مقایسه مبلغ قرارداد 
فوتبالیست ها با سایر مشاغل باید میانگین قراردادها را در نظر گرفت. 
من معتقدم در صنف پزش��کان 97درصد آنها مبال��غ پایین دریافت 

می کنند و تعداد پزشکانی که پول زیادی می گیرند کم است.« 
در واقع مشت نشانه خروار اس��ت. این نگاه اکثر مدیران فوتبال ایران 
است، حتی آنها که امروز به ظاهر گله دارند از این رشد صعودی، اما پای 

تک تک این پیشنهادهای نجومی را امضا می کنند.
عجیب هم نیست، تالش کفاشیان برای عادی نشان دادن اوضاع را وقتی 
می گذاریم کنار خبری که چندی پیش در خصوص حضور بازیکنی در 
استقالل مطرح ش��ده بود که دالل او گفته بود قراردادی 3میلیاردی 
می بندد که تنها 900 میلیون تومانش س��هم او است و مابقی به دالل 
می رس��د، دیگر اوضاع آنقدرها هم که تصور می شود غیرقابل کنترل 
نیست و به کدهای تأس��ف باری می شود رس��ید و هیزمی که زیر این 
آتش زده می شود. حاال دیگر تکه های پازل را به سادگی می توان کنار 
هم چید؛ اینکه چرا قانون ممنوعیتی که پیشتر امتحانش را پس داده 
بود بار دیگر وضع شد تا همان اتفاق یک بار دیگر تکرار شود. اینکه چرا 
حرف برداشته ش��دن این قانون مطرح شد، آن هم در حالی که رقم ها 
به شکلی سرسام آور باال رفته و برداشتن قانون هم دیگر کاری از پیش 
نمی برد و مهم تر از همه اینکه چطور باشگاه هایی که دست شان در جیب 
مردم است و از بیت المال ارتزاق می کنند، می توانند به سادگی چنین 
قراردادهای هنگفتی را امضا کنند و ن��ه مجامع و نه هیئت مدیره  آنها 
صدای شان درنمی آید که فردا این ارقام قرار است به چه شکلی پرداخت 
شود، وقتی به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی سفره مردم روز به روز 
کوچک تر می شود و کرونا باشگاه های مطرح دنیا را هم بر آن داشته که 
نه فقط امسال دست به جیب خرید بازیکن نشوند که تعدادی از نفرات 
خود را نیز به فروش برسانند برای ارتزاق)رئال مادرید(، اما در ایران رقم 
قرارداد بازیکنان و مربیان چنان با سرعت نور باال می رود که هیچ چیزی 
جلودارش نیس��ت و یکی از همان مدیرانی که خود نیز پیشتر دستی 
بر آتش داش��ته برای عادی جلوه دادن اوضاع با قیافه ای حق به جانب 
می گوید که مگر قیمت چیزهای دیگر در کشور کنترل شده که قیمت 
بازیکنان کنترل شود؟! قیمت های گزافی که اگر با همین فرمان پیش 
برود به زودی پرونده ویلموتس را به یکی از پرونده های پیش پاافتاده 

فوتبال ایران تبدیل می کند! 
البته از مقصران این نمایش خیلی نمی توان انتظار داشت برای قبول 
مسئولیت یا اشتباه. حرف اینجاست که نهادهای نظارتی چه زمانی قرار 
است گوش بانیان این آشفته بازار را بکشند تا بیش از این بیت المال به 

تاراج نرود!
 البته این بار نه به واسطه خارجی ها که توسط داخلی هایی که در ظاهر 
تعدادی بازیکن و مربی زیاده خواه هستند، اما داستان را کارگردان ها و 
بازی گردان های پشت صحنه مدیریت می کنند که باید دست آنها را از 

صفحه این نمایش مضحک کوتاه کرد.

مجلس از توضیحات تاج و سلطانی فر قانع نشد
تحقیق و تفحص از ويلموتس گیت

راه دررویي گویا براي متهمان ویلموتس گیت  نیست، وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال هر چقدر هم بخواهند با وعده شکستن رأي در دادگاه عالي ورزش امروز 
و فردا کنند و زمان بخرند، انگار وعده شان خریداري ندارد و مجلس و قوه قضائیه 
قصد کوتاه آمدن ندارند. پس از بررسي قرارداد ویلموتس در جلسات مختلف 
در مجلس، نمایندگان از توضیحات تاج و سلطاني فر قانع نشده اند تا  تحقیق و 
تفحص از قرارداد ویلموتس کلید بخورد و متهمان غرامت 170 میلیاردي که 

ویلموتس از ایران مي خواهد شناسایي و با آنها برخورد شود.
   از چاله کي روش به چاه ویلموتس

مهدي تاج خرداد سال گذشته زماني که در یک حرکت غیرمتعارف براي 
امضاي قرارداد ویلموتس به بلژیک رفت، تصورش را هم نمي کرد که یک 
سال بعد عکس هاي عرق ریزانش در جلسه بازخواستش در مجلس سوژه 
عکاسان شود. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در شرایطي پس از جام 
ملت هاي 2019 براي رهایي از حاشیه هاي خارج از زمین مسابقه کي روش 
با او قطع همکاري کردند که دردسرهاي س��رمربي بعدي پاي شان را به 
دادسرا هم باز کرده است.  رفتن سرمربي پرتغالي و آمدن مرد بلژیکي، نه تنها 
خیال مسعود سلطاني فر و مهدي تاج را راحت نکرده، بلکه دردسرهاي شان 
بیشتر شده است، آن هم مربي که دست آخر پس از اینکه با دو باخت متوالي 
در مرحله اول انتخابي جام جهاني، شانس کشورمان را کم کرد، چمدانش 
را بست و با دریافت 2 میلیون یورو، تنها براي شش ماه که 30 روزش را در 
کشورمان بود، از ایران رفت و با شکایت به فیفا خواهان یک غرامت 6 میلیون 
یورویي بابت قرارداد سه ساله اش با ایران شد. حاال هم کشورمان با رأي فیفا 

باید با تأیید فیفا یک غرامت 170 میلیاردي پرداخت کند.
  توضیحات وزیر و رئیس سابق قانع کننده نبود

البته قرارداد ترکمانچاي گونه ویلموتس س��رانجام کاسه صبر نهادهاي 
نظارتي و قضایي را لبریز کرد تا این نهادها برخالف گذشته، این بار به صورت 
جدي وارد بحث قرارداد ویلموتس شوند، قراردادي که یک ضرر 8میلیون 
یورویي، آن هم براي هیچ به کشورمان تحمیل کرده است. از ابتداي شهریور 
مجلس به این پرونده ورود کرده و مس��ئوالن وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال به عنوان متهمان پرونده ویلموتس تا امروز دو بار با حضور در مجلس 
در این رابطه مورد بازخواست نمایندگان قرار گرفته اند. سوم شهریور ماه 
در اولین جلسه مجلس براي بررسي پرونده ویلموتس، مسعود سلطاني فر 
و مهدي تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال و مسئوالن فعلي فدراسیون 
حضور پیدا کردند تا به سؤاالت نمایندگان پاس��خ دهند. در ادامه روز 16 
شهریور هم دومین جلسه بررسي قرارداد ویلموتس در کمیسیون اصل نود 
تشکیل شد و این بار در غیاب وزیر ورزش، معاونان وي به همراه تاج و سایر 

مسئوالن فدراسیون فوتبال به بهارستان رفتند.
10 روز پس از آخرین حضور متهمان پرونده ویلموتس در مجلس، گویا 
نمایندگان از توضیحات تاج و س��لطاني فر قانع نشده اند و مجلسي ها در 
مرحله بعد بررس��ي قرارداد ویلموتس مي خواهن��د از ظرفیت تحقیق 
و تفحص براي برخ��ورد با متهمان این پرونده اس��تفاده کنند. در حالي 
مجلسي ها با ابزار تحقیق و تفحص به دنبال روشن شدن زوایاي تاریک 
قرارداد ویلموتس و برخورد با متهمان  هس��تند که در دوره گذشته نیز 
مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالي دو باشگاه دولتي استقالل و 

پرسپولیس را تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده بود.
   احضار دوباره سلطاني فر به مجلس

 احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس روز 
پنج شنبه در گفت وگویي که با خبرگزاري تسنیم  و خبرگزاري خانه ملت 
داشت، تحقیق و تفحص از قرارداد ویلموتس را تأیید و در این باره توضیح  
بیشتري داد: »پس از توضیحات مسئوالن مربوطه در جلسه این کمیسیون، 
نمایندگان از پاس��خ های وزیر و رئیس فدراس��یون فوتبال قانع نشدند. 
همچنین بر اساس گزارشات واصله اهمال کاری و تخلف در پرونده قرارداد 
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال محتمل است. این تخلفات در فدراسیون 
فوتبال و وزارت ورزش و جوانان رخ داده که باید وزارتخانه در رابطه با این 
موارد پاسخگو باشد، لذا به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از قرارداد 

ویلموتس را کلید زده ایم.«
راستینه افش��ا کرد که وزارت ورزش و فدراس��یون فوتبال درباره قرارداد 
ویلموتس مستندي ارائه نکرده اند: »باید مشخص شود فردی یا افرادی که 
قرارداد مستقیم با ویلموتس را تنظیم کرده اند، چه کسانی بودند. در حال 
حاضر نه تنها مذاکره کنندگان  این پرونده مشخص نشده اند، بلکه عوامل 
حقوقی ناظر بر قرارداد ویلموتس نیز در ایران و خارج از کشور مشخص 
نیستند و فدراسیون و وزارت ورزش پاسخ مستندی ارائه نکرده  است. لذا 
با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص، مستندات الزم ظرف مدتی مشخص به 

کمیته تفحص ارائه و مستندات مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.«
به گفته راستینه، وزیر ورزش تنها دو هفته فرصت دارد تا براي پاسخگویي 
به سؤاالت تحقیق و تفحص در مجلس حاضر شود: »نامه های الزم نیز جهت 
بررسی قرارداد ویلموتس به وزارت ورزش و جوانان پیرامون محورهای تفحص 
واصل شده است. پس از اعالم به وزیر ورزش، وی دو هفته فرصت خواهد داشت 

تا براي ارائه پاسخ پیرامون موضوعات تفحص در مجلس حاضر شود.«

البي دوستان براي شکسته شدن تعلیق جودو
پس از کش و قوس هاي فراوان سرانجام چهارشنبه گذشته دادگاه عالي ورزش 
درباره شکایت فدراسیون جودو از فدراسیون جهاني به دلیل تعلیق جودو برگزار 
شد و آنطور که آرش میراسماعیلي پس از این جلسه خبر داده است، این دادگاه 
یک ماه به کشورمان و طرف مقابل که فدراسیون جهاني جودو است، فرصت 
داده تا به تفاهم برسند، در غیر این صورت دادگاه رأي خواهد داد. خوشبینانه 
است که تصور کنیم دادگاه عالي ورزش در این پرونده به شکسته شدن تعلیق 
جودوي کش��ورمان رأي خواهد داد و از همین االن قابل پیش بیني است در 
صورتي که کار به صدور رأي برس��د به احتمال زیاد شکایت ایران رد خواهد 
شد و تعلیق جودو به دلیل عدم مسابقه ورزشکاران ایراني با نمایندگان رژیم 
صهیونیستي ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط به نظر مي رسد بهترین راه، 
البي با فدراسیون جهاني جودو است و در این بین باید از ظرفیت مدیران داخلي 
که رابطه خوبي با ویزر، رئیس فدراسیون جهاني دارند استفاده کنیم. در ماه هاي 
اخیر هم با بازگشت محمد درخشان به فدراسیون جودو به عنوان مشاور به نظر 
مي رسد راه تعامل با فدراسیون جهاني با توجه به رابطه خوبي که درخشان با 
ویزر دارد، باز شده است و در این یک ماهي که دادگاه عالي ورزش فرصت داده 
باید البي ها درباره شکسته شدن تعلیق جودو شدت گیرد و با استفاده از کانالي 
که از داخل کشور براي مذاکره با ویزر وجود دارد، زمینه را براي رفع تعلیق آغاز 
کرد. به ثمر رسیدن البی ها سبب خواهد شد تا عالوه بر خنثي شدن توطئه 
صهیونیست ها، جودوکاران کشورمان که از شهریور ماه سال گذشته با توجه به 
رأي سیاسي فدراسیون جهاني اجازه حضور در رقابت هاي بین المللي را ندارند، 

دوباره مجوز حضور در این مسابقات را بگیرند.

نسخه پدیده پیچیده شد
بدترين حذف!

بازی با شباب االهلی تیر خالص بود، حتي اگر نوازی هم بگوید که تنها 
یک فرصت به االهلی دادیم تغییري در اصل ماجرا ایجاد نمی کند که 
شکس��ت یک بر صفر مقابل این تیم در هفته چهارم رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا، نسخه نماینده مشهدی ایران را در این دوره از رقابت ها 
پیچید، آن هم بدون هیچ اتفاق مثبتی! شهرخودرو با چهار باخت پیاپی 
و بدون زدن حتی یک گل در قعر جدول قرار دارد، بدون هیچ امتیازی 
و حاال دو بازی دیگر کاماًل تشریفاتی است و تیمی که این فصل را قرار 
است با هدایت رحمتی پشت سر بگذارد با تجربه ای تلخ از رقابت های 
لیگ قهرمانان، این دوره را به پایان می برد. تجربه ای که باید دید درسی 
می شود برای حضوری بهتر در دوره های بعدی یا حتی برای دو دیدار 
باقیمانده تا اندکی از سنگینی این آبروریزی کاسته شود یا خیلی زودتر 
از حد تصور به دست فراموشی سپرده می شود برای تیمی که با چهار 
باخت پیاپی قبل از سپری ش��دن دو هفته باقیمانده حذف شدنش از 

گروه B قطعی شد.

جلسه طوالنی CAS برای حل مشکل تعلیق جودو در لوزان برگزار شد

يک ماه سرنوشت ساز برای جودو ايران


