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تيم ملي فوتبال 
سعيد احمديان
      گزارش

در حال�����ي 
پنج ش�نبه شب 
برابر بوسني در يک بازي تدارکاتي پيروز شد 
که ه�واداران فوتبال اميدوارند ب�ا ادامه اين 
روند، تي�م ملي بتواند نتاي�ج ضعيف خود در 
انتخابي جام جهان�ي را در ادامه جبران کند.

از تاشکند تا سارايوو، باز هم برد براي اسکوچيچ و 
شاگردانش بود. بوسني هم مانند ازبکستان مغلوب 
شد تا تيم ملي فوتبال برخالف پاييز گذشته، پاييز 
امس��ال روزهاي متفاوتي را تجرب��ه کند. پس از 
برد 2 بر يک مقابل ازبک ها در ورزشگاه تاشکند، 
پنج شنبه در ورزشگاه آس��يم فرهاتوويچ هاسه 
سارايوو، بوسني هم 2 بر صفر مغلوب شد تا روند 
موفقيت هاي يوزها در بازي هاي تدارکاتي ادامه 
داشته باشد. اگر مهر و آبان پارسال تيم کشورمان 
با ويلموتس در انتخابي جام جهاني برابر بحرين و 
عراق دو شکست متوالي داشت، مهر و آبان امسال 
با دراگان اسکوچيچ در دو بازي تدارکاتي مقابل 
ازبکستان و بوسني برنده از زمين بازي بيرون آمد 
تا فعاًل آب و هواي تيم ملي فوتبال آفتابي باشد، 
تيمي که ب��راي جبران نتاي��ج ضعيف دور رفت 
مرحله اول انتخابي جام جهاني آماده مي شود تا 
بتواند شکست هاي عجيب و غريب پاييز گذشته 
را جبران کن��د و دوباره به جاده صع��ود به جام 

جهاني برگردد.

  برنده زير سايه حاشيه
دراگان اسکوچيچ حاال مقابل منتقدانش دست 
باال را دارد. او در حالي پنج شنبه شب براي دومين 
بار روي نيمکت ايران نشست که تيم ملي فوتبال 
با آمدن اين مربي ک��روات، در دو بازي دو برد به 
دس��ت آورده و کارنامه موفقيت صددرصدي را 
تا اينجا ب��راي او ثبت کرده اس��ت. همانطور که 
اس��کوچيچ پيش از بازي آرزو کرده بود که تيم 
بوسني مقابل هر تيمي جز ايران نتيجه بگيرد، 
پنج شنبه ش��ب همان چيزي اتفاقي افتاد که او 
مي خواست. شاگردانش در تيم ملي ايران با دو 
گل بوس��ني را شکس��ت دادند تا دراگان فعاًل با 
داشتن يک حاشيه امنيت براي بازي هاي آينده 

تيم ملي برنامه ريزي کند.
کارنام��ه صددرص��دي اس��کوچيچ در تيم ملي 
فوتبال در شرايطي است که برخالف موفقيتش 
در زمين بازي، در خارج از زمين با حاش��يه هاي 
زيادي روبه رو است که مي تواند کار اين مربي را 
در بازي هاي رسمي س��خت و دشوار کند. انتقاد 
به ليس��ت تيم ملي براي دو بازي اخير به دليل 
دعوت از برخي بازيکنان و همچنين غيبت برخي 
ملي پوش��اني که در دوره هاي قب��ل به تيم ملي 
دعوت مي شدند، سبب شده اسکوچيچ با وجود 
پيروزي شاگردانش در دو بازي تدارکاتي، نتواند 
بين فوتبالي ها چهره اي مقبول پيدا کند، مسئله اي 
که مي تواند چالش هاي زيادي را بر سر راه تيم ملي 

قرار دهد، به همين دليل اين مربي بايد در ادامه 
حساب شده تر به کارش ادامه دهد و اجازه دخالت 
به برخي افراد مشکوک و بدنام را که در اطراف تيم 

ملي حضور دارند، ندهد.
  موتور گلزني خاموش نمي شود

يکي از خوشبختي هاي اس��کوچيچ در تيم ملي 
فوتبال، داشتن مهاجمان آماده و جاه طلب است 
که اين روزها در بهترين شرايط ش��ان قرار دارند 
تا س��رمربي کروات با يک چالش ش��يرين براي 
انتخاب دو مهاجمي ک��ه مي خواهد در تيم ملي 
قرار دهد، روبه رو باش��د. هم در بازي ماه گذشته 
مقابل ازبکستان و هم در بازي پنج شنبه شب با 
بوسني، هر چهار گل کشورمان توسط مهاجمان 
به ثمر رسيد تا تيم ملي در خط حمله نسبت به 
ساير خطوط با توجه به داشتن مهاجمان سرحال 
از وضعيت بهتري برخوردار باشد و تيم کار آساني 
براي رسيدن به دروازه هاي حريفان داشته باشد. 
پنج شنبه شب در ش��رايطي ايران مقابل بوسني 
بازي کرد که با وجود غيبت سردار آزمون و مهدي 
طارمي، تيم ملي با درخش��ش ديگر مهاجمانش 
توانست راهش را هموار کند و برنده از زمين بازي 
بيرون بيايد. اگر در بازي با ازبکس��تان، س��ردار و 
طارمي دو گل ايران را زدند، در بازي با بوسني هم 
کاوه رضايي و مهدي قايدي گلزنان کشورمان بودند 
تا صددرصد گل ها در دو بازي اخير که اسکوچيچ به 
عنوان سرمربي روي نيمکت کشورمان مي نشيند، 

توسط مهاجمان به ثمر رسيده باشند. 
کاوه رضاي��ي که روزهاي خوبي را در ش��ارلواي 
بلژيک تجربه مي کند برابر بوس��ني با زدن گل 
اول تيم کشورمان، تعداد گل هايش در 13 بازي 
ملي را به عدد 2 رس��اند. مه��دي قايدي هم در 
دومين بازي ملي اش، اولي��ن گل ملي خود را به 
ثمر رساند تا نامش در بين گلزنان تيم ملي ثبت 
شود. قايدی در حالی در با دو بازی ملی يک گل 
به ثمر رسانده که مجموع دقايق بازی ملی او تنها 
2۴دقيقه است و حتی به يک نيمه هم نمی رسد.

  بازگشت شماره 6
بازگشت س��عيد عزت اللهي به ترکيب تيم ملي 
پس از ماه ها دوري و دعوت نشدن، يکي از اتفاقات 
ويژه بازي ايران و بوسني بود. عزت اللهي در حالي 
در بازي پنج ش��نبه ش��ب از نيمه دوم وارد زمين 
شد که در يک سال اخير در ليست تيم ملي قرار 
نمي گرفت. ملي پوش انزلي چي فوتبال کشورمان 
که در سه فصل اخير در تيم هاي ردينگ انگليس 
و اوپن بلژيک بيشتر يک سکونشين بود در ابتداي 
فصل جديد به ليگ دانمارک و تي��م وايله رفت، 
تيمي که دوباره س��بب ش��ده عزت اللهي به اوج 
برگردد و با درخشش در اين تيم باشگاهي، توانست 
به تيم ملي بازگردد. اين بازيکن در ديدار با بوسني 
هرچند در نيمه دوم وارد زمين شد، اما در همان 
زمان کوتاه با دادن پاس گل دوم به مهدي قايدي 

يکي از بازيکنان تأثيرگذار بازي بود.

فريدون حسن

شیوا نوروزی

از کشتي حمايت کنيد
رئيس فدراسيون کشتي در ادامه سفرهاي استاني خود اين بار به استان 
زنجان سفر کرد و با حضور در مجمع عمومي هيئت کشتي اين استان از 
نزديک با مشکالت ريز و درشت کشتي استان آشنا شد. البته عليرضا دبير 
به اين بسنده نکرد و ديدارهاي جداگانه اي با امام جمعه و نماينده ولي فقيه 
در زنجان و استاندار و شهردار زنجان هم داشت. دبير در اين ديدارها با اشاره 
به مشکالت مالي فدراسيون کشتي در امر پشتوانه سازي از مسئوالن استان 
زنجان خواست که به پيشرفت کشتي مانند يکي از پروژه هاي استان نگاه 
کنند. حجت االس��الم خاتمي، امام جمعه زنجان هم در اين ديدار گفت: 
»حمايت مالی از ورزش قهرمانی، به ويژه کشتی تمام بستر برای پيشرفت 
نبوده و در کنار آن، تفکر عملی نيز برای پياده سازی برنامه ها الزم است. پيدا 
کردن داليل عقب رفت و کاهش تعداد کشتی گيران، اقدام خوب و در واقع 

قدم اول است. تقويت و پيشرفت ورزشکاران بايد از مدارس آغاز شود.«

روزگار شيرين يوزها
برش هايي از پيروزي ايران مقابل بوسني در يک بازي تدارکاتي

 پشتوانه سازي 
دغدغه اي که بايد براي همه باشد

در روزهايي که ورزش کشور با چشماني متحير شاهد هدررفت ميلياردها 
تومان از بيت المال بابت سوء مديريت مس��ئوالن ريز و درشت فوتبالي 
است يکي پيدا شده که پاشنه کفش ها را ور کشيده و براي سروسامان 
دادن به اوضاع رشته ورزشي تحت مديريتش به استان هاي مختلف سر 
مي زند و با مسئولين استان ها ديدار مي کند براي رتق و فتق امور ورزش 
و پشتوانه سازي براي رشته اي که سال هاست از آن به عنوان رشته اول 

ورزش کشور ياد مي شود.
حرف از کشتي و رئيس فدراسيون آن، يعني عليرضا دبير است. از روزي که 
مشخص شد جمعيت کشتي گيران کش��ور از يک ميليون نفر در دهه هاي 
70 و 80، امروز به ۴5 هزار نفر رسيده، دبير خوب متوجه شده که اصالح اين 
معضل تنها با پشتوانه سازي درست قابل دسترسي است و اين کار با نشستن 
پشت ميز، نامه نگاري و صدور دستور امکانپذير نيست. بنابراين شروع کرد به 
سرکشي از هيئت هاي استاني و کمک خواستن از مسئوالن هر استان براي 

رسيدگي به وضعيت کشتي به عنوان رشته ورزشي اول کشور، اما ...
اما اوضاع خوب نيست؛ هم رئيس فدراسيون کشتي و هم مسئوالن استاني 
خوب مي دانند که بدون پشتوانه مالي، آينده سازي براي کشتي کشور راه 
به جايي نخواهد برد و درد درست همينجاست. در روزهايي که فوتبال 
به صورت سيري ناپذير پول بيت المال را باال مي کشد تا سوء مديريت هاي 
مديرانش را جبران کند، پرافتخارترين رش��ته ورزش��ي کشور محتاج 
درصدي از اين بريز و بپاش ها براي پشتوانه س��ازي اس��ت. در روزهايي 
که فوتبال يک روز به نام برانکو و ش��فر و روزي ديگر به نام ويلموتس و 
اس��تراماچوني ميليارد ميليارد از پول مردم خرج مي کند، کشتي براي 
آينده سازي و پشتوانه سازي خود بايد دست به دامن همه شود تا شايد 

بتواند از وضعيت بغرنجي که با آن روبه روست، خارج شود.
دبير راه درستي را در پيش گرفته و با سرکشي مدام به هيئت هاي استاني 
عماًل از نزديک با مشکالت آشنا مي شود، اما آنکه بايد در خصوص رفع 
مشکالت يکي از پرافتخارترين رش��ته هاي ورزشي کشور قدم بردارد، 
وزارت ورزش اس��ت. دبير وظيفه خود را انجام مي دهد، ولي بد نيست 
وزارت ورزش هم قدري دس��ت از رش��ته مورد عالقه خود بردارد و به 
رشته هاي ديگر از جمله کشتي هم توجه کند تا امثال دبير مجبور نباشند 
براي پشتوانه سازي از مسئوالن استان ها بخواهند ورزش را به عنوان يکي 

از پروژه هاي مهم استاني خود ببينند و از آن غافل نشوند.
بدون ترديد نقش وزارت ورزش در پشتوانه سازي براي رشته هاي مختلف 
ورزشي نقشي غيرقابل انکار است، البته به اين شرط که وزارت ورزش قبل 
از آنکه به فکر پرداخت بدهي هاي فوتبال و مديران فاسد آن باشد، کمي هم 
به ساير رشته هاي ورزشي چشم داشته باشد و توجه کند که آينده نگري 
براي ورزش کش��ور بايد يکي از اصلي تري��ن برنامه هاي وزارت باش��د. 
آينده نگري و پشتوانه سازي نيازمند هزينه است، هزينه اي که سرمايه ساز 
خواهد بود و باعث رشد و ترقي ورزش کشور در سال هاي پيش رو خواهد 
شد. بايد توجه داش��ت که برنامه هاي عليرضا دبير شايد بتواند تنها درد 
کشتي کشور را دوا کند، اما براي پشتوانه سازي درست در ورزش کشور 
نياز به عزمي قوي و جدي است و يک دست صدا ندارد و با تالش يک نفر 
کار به جايي که بايد نمي رسد. فراموش نکنيم که آينده ورزش کشور منوط 

به همين پشتوانه سازي هاست، طرحي که بايد جدي گرفته شود.

هفته پنجم ليگ ملت های اروپا امشب آغاز می شود
 رونالدو به رکوردشکنی می انديشد

 فرانسه به جبران 
خروس ها بعد از شکست در بازی تدارکاتی بايد يک بازی حساس خارج 
از خانه را مقابل پرتغال برگزار کنن��د. هفته پنجم ليگ ملت های اروپا 
امشب آغاز می شود؛ پرتغال پذيرای فرانسه شکست خورده است، سوئد 
با کرواسی روبه رو می ش��ود، آلمان ميزبان اوکراين است و سوئيس با 

اسپانيا ديدار می کند. 
    

در گروه سوم، دو مدعی قهرمانی اروپا حضور دارند و تا اينجا نيز سايه به 
سايه هم حرکت کرده اند. تيم ملی پرتغال در حالی ميزبان فرانسه است 
که در آمادگی کامل به سر می برد. با اينکه بازی رفت دو تيم بدون گل 
تمام شد، ولی در ديدار برگش��ت کفه ترازو به سمت پرتغال سنگينی 
می کند. اين تيم چهارشنبه شب در بازی دوستانه به مصاف آندورا رفت 
و با هفت گله کردن حريف پرتغالی ها حسابی روحيه گرفت. يکی از اين 
گل ها را کريس رونالدو زد تا مهاجم يوونتوس ب��ا 102 گل زده ملی تا 
رسيدن به رکورد علی دايی به هفت گل ديگر نياز داشته باشد. شاگردان 
فرناندو سانتوس در ليگ ملت ها عملکرد خوبی داشته اند و با 10 امتياز از 
چهار بازی صدرنشينی در اختيار پرتغال است و سرمربی اين تيم خيالش 

از بابت عطش گلزنی رونالدو و ساير مهاجمانش راحت است. 
ولی فرانس��وی ها نگران بازی امش��ب هس��تند. همزمان با بازی های 
دوستانه، تيم ملی فرانسه با فنالند ديدار کرد که نتيجه اش شکست 2 بر 
صفر خروس ها بود. فرانسوی ها هم مثل پرتغال 10 امتيازی هستند و 
به خاطر تفاضل کمتر در رده دوم جای گرفته اند. با اين تفاوت که باخت 
چهارشنبه شب روی روحيه تيم تأثير منفی داشته و بايد ديد دشان در 
اين سه روز توانس��ته نقاط ضعف تيمش را برطرف کند يا نه. سرمربی 
فرانسه مدعی شده که باخت به فنالند درس های بزرگی به تيمش داده 
اس��ت: »از اين بازی در خصوص مواردی مانند ميل به بازی هجومی، 
قدرت و همکاری، تيم ما درس خوب و سختی گرفت، بايد اين موارد را به 
خاطر بسپاريم. بعضی اوقات و در شرايطی که ممکن است برخي اصول 
ابتدايی نيز فراموش شود، حضور در چنين ديدارهای دشواری به سود 
ما خواهد بود. اين واقعيت بازی کردن در باالترين سطح در فوتبال است 
و اميدوارم شرايط برای ما نيز اينگونه باشد.« مصدوميت کليان امباپه 
دغدغه اصلی کادرفنی به شمار می رود و اگر اين بازيکن امشب نتواند به 

ميدان برود، دشان برای پر کردن جای خالی او به دردسر می افتد. 
کرواسی تيم سه امتيازی گروه به اميد تکرار برد ديدار رفت در زمين سوئد 
به ميدان می رود. کروات ها با کرونا دست و پنجه نرم می کنند و حتی در 
ديدار دوستانه ای که با ترکيه داشتند يکی از بازيکنان آنها )دماگوی ويدا( 
به دليل مثبت شدن تست کرونايش در ميانه بازی تعويض شد. احتمال 

افزايش تعداد تست های مثبت کرواسی نيز وجود دارد.
    

نزديک بودن امتياز س��ه تيم کار گروه چهارم رقابت ها را سخت کرده 
است. در حالی که انتظار می رفت با شروع مرحله گروهی ليگ ملت ها، 
اسپانيا و آلمان به عنوان غول های بزرگ قاره خيلی زود حساب شان را 
از اوکراين و سوئيس جدا کنند، اما در آستانه آغاز هفته پنجم ماتادورها 
هفت امتيازی، مانشافت ها و اوکراينی ها شش امتيازی هستند و فقط 
سوئيس��ی های دو امتيازی فانوس به دس��ت به دنبال امتياز بيش��تر 
می گردند. تيم ملی آلمان در حالی ميزبان اوکراين است که بازی رفت 
را اوکراينی ها 2 بر يک به ژرمن ها واگذار کردند. تيم ملی آلمان هفته 
گذشته در بازی دوستانه جمهوری چک را شکست داد. بازی دادن به 
بازيکنان جوان از جمله اقدامات يواخيم ل��و در اين ديدار بود که اتفاقاً 

تازه نفس ها رضايت سرمربی را هم جلب کردند. 
اسپانيا در فيفادی با هلند ديداری تدارکاتی داشت و به تساوی يک- يک 
رضايت داد. اين تيم در خارج از خانه در حالی با سوئيس ديدار می کند 
که بازی رفت را با يک گل به س��ود خود تمام کرده است. لوئيز انريکه 
اين روزها بيش از هر زمان ديگری به جوانگرايی فکر می کند. سرمربی 
اسپانيا از اينکه قبل از ليگ ملت ها به ملی پوشان جوان فرصت حضور 
داده، ابراز رضايت ک��رد: »در بازی با هلند خ��وب بوديم و به طور کلی 
من از تيمم راضی هستم. ما قصد داشتيم قبل از دو ديدارمان در ليگ 
ملت های اروپا از بازيکنان جديد در ترکيب استفاده کنيم، اما حاال در 

کل با توجه به آنچه ديدم نسبت به انتظارم راضی تر هستم.«

 VAR توقف در بوينس آيرس با طعم
بازبينی صحنه گل ليونل مس��ی يک برد 
ارزش��مند را از تيم ملی آرژانتين گرفت. 
بازی های انتخابی جام جهانی در امريکای 
جنوبی ادامه دارد و با اينکه آلبی سلسته با 
تس��اوی يک – يک برابر پاراگوئه متوقف 
ش��د، اما قبل از دي��دار برزي��ل- ونزوئال 
)بامداد امروز برگزار شد( به صدر جدول 
اين منطقه رسيد. برای تيمی که ادعاهای 
بزرگ دارد اينگونه نتايج می تواند در آينده 
دردسرساز ش��ود. آرژانتين هنوز چند بازی ديگر در پيش دارد؛ مصاف 
با پرو و بعد از آن هم رويارويی با اروگوئه و برزيل. به همين خاطر است 
که ليونل مسی و ديگران از تس��اوی ناراحت بودند. هرچند که رکورد 
شکست ناپذيری تيم اسکالونی به 10 بازی رسيد، ولی پيروزی در اين 
ديدار خانگی ارزش اين رکورد را باالتر می برد. پاراگوئه زودتر از ميزبان 
پيش افتاد، ولی گونزالس قبل از اتمام نيمه اول بازی را به تساوی کشاند 
تا تيمش با شکست به رختکن نرود. مهم ترين اتفاق ميدان بدون شک 
گلی بود که لئو به ثمر رساند، اما تيم مهمان به لطف ورود تکنولوژی به 
فوتبال از شکس��ت فرار کرد. پاراگوئه ای ها به هر شکل ممکن اعتراض 
 VAR خود را به گوش داور رساندند تا داور برزيلی راهی جز استفاده از
نداشته باش��د. در بازبينی صحنه گل مشخص ش��د که زننده تک گل 
آلبی سلسته قبل از گلزنی مس��ی روی بازيکن حريف خطا کرده و اين 
يعنی بی نتيجه ماندن تالش های کاپيتان. همه آرژانتينی ها به تصميم 
داور معترض بودند، به ويژه سرمربی تيم. اسکالونی در اظهارنظری بعد 
از پايان بازی از تبعيض ها در اس��تفاده از VAR انتقاد کرد، چراکه به 
عقيده او صحنه هايی در اين بازی رخ داده بود که بازبينی آنها می توانست 
به سودآرژانتين باش��د، ولی داور تمايلی به بازبينی دوباره آنها نداشت.  
رفتارهای دوگانه در خصوص بازبينی اتفاقات مهم در بازی های مختلف 
از مهم ترين انتقادهای وارده به VAR است. ضمن اينکه بسياری هنوز 
استفاده از اين تکنولوژی را برای فوتبال مخرب می دانند. در هر صورت 
آرژانتين بعد از اين اتفاق ديگر نتوانست به گل برسد و اسکالونی و مسی 

بايد منتظر ديدارهای سخت بعدی باشند.

عادتی که در فيفا دردسر شد
6 ميليون يورو تاوان عدم صداقت!

بهانه جويی برای طلب يک ميليون و 359 هزار يورويی
رأی استراماچونی قابل تغيير است؟

حک���م نهاي��ی 
شميم رضوان
      بازتاب

آن��دره آ  پرونده 
استراماچونی از 
س��وی فيفا صادر و اس��تقالل به پرداخت يک 
ميليون و 359 هزار يورو محکوم شد. حکمی که 
درست طبق روال همه پرونده های شکست خورده 
فوتبال ايران قرار است به CAS  برود، چراکه 
باشگاه استقالل مدعی است بخش مهمی از اسناد 
مربوط به اين پرون��ده در مرحله دفاع مقدماتی 
مورد استفاده قرار نگرفته و باشگاه مدارکی دارد 
که ارائه آنها می توانست نتيجه ديگری را رقم بزند. 
مسئوالن استقالل هيچگونه توضيحی نمی دهند 
که چرا اين مدارک مهم )البته به شرط آنکه واقعاً 
وج��ود داش��ته باش��د( ارائ��ه نش��ده ت��ا کار 
به CAS بکشد و هزينه ای ديگر تراشيده شود، 
اما مدعی هستند که رأی قابل برگشت است، به 
همين دليل هم در حال تنظيم اليحه ای برای ارائه 
ب��ه دادگاه عال��ی ورزش هس��تند. هرچن��د 
که اسداهلل مقدم، معاون حقوقی باشگاه استقالل 
می گويد اول بايد مشروح رأی اعالم شود تا بتوان 
در خصوص اعتراض يا پذيرش آن تصميم گيری 
کرد: »باشگاه بايد جزئيات رأی را درخواست کند 
که اگ��ر اعتراض��ی نداش��تيم و ظ��رف 10 روز 
درخواستمان را ارسال نکنيم بعد از گذشت ۴5روز 
و قطعيت حکم، شماره حس��اب استراماچونی 
توس��ط وکيلش ب��رای پرداخت طل��ب اعالم 

می شود.« در اين داس��تان اما همچنان مسئله 
برگه ای که گفته می شود مربوط به کاهش زمان 
قرارداد استراماچونی است، مبهم است و معاون 
حقوقی باشگاه با ابراز بی اطالعي از آن می گويد که 
با آمدن مش��روح رأی وجود يا ع��دم وجود آن 
مشخص می شود. باش��گاه اس��تقالل اما برای 
دريافت مشروح رأی بايد 7 هزار دالر هزينه کند و 
تا قبل از گرفتن مشروح رأی نيز نمی تواند پرونده 
را بهCAS  که آن هم البته هزينه ای ديگر برای 
باشگاه در پی خواهد داشت، ببرد. هزينه هايی که 
در صورت شکست دوباره اس��تقالل در پرونده 
استراماچونی تنها اين بدهی را سنگين تر می کند. 
داستانی که در تمام پرونده های شکايت فوتبال 
ديده شده اس��ت. اس��تقالل در واقع امروز يک 
ميليون و 359 هزار يورو و هزينه های جانبی آن را 
نه بابت طلبش به اس��تراماچونی ک��ه به دليل 
بی کفايتی های مديريتی و ناکارآمدی آقايانی بايد 
بپردازد که بی هيچ اطالعی از قوانين عقد قرارداد 
خارجی پای ميز مذاکره نشستند و بی توجه به 
روند نتيجه گيری تيم و سرمربی آن به واسطه عدم 
تعهد به آنچه خود پای آن را امضا کردند، نه تنها 
اس��تقالل را در بحث فنی به چالش کشيدند و 
روزهای س��ختی را برای آن رقم زدند که هزينه 
هنگفت ديگری هم روی دوش باشگاه گذاشتند. 
طلبی که اگر در زمان مقرر پرداخت   می شد بدون 

شک تا اين اندازه سنگين نمي شد!

ماه هاس��ت که 
دنيا حيدري
      چهره

به گفته خودشان 
زمين و زمان را 
بس��يج کرده اند برای بي��رون آوردن س��نگی که 
فدراس��يون به چاه انداخته، اما حاال که تا 21 آبان 
فرصت دارند برای اعت��راض به رأی ص��ادره فيفا 
به CAS و با انتشار بيانيه ای مدعی هستند که از 
همه ظرفيت های داخلی و خارجی استفاده می کنند 
برای ارائه اليحه هايی که نوشتند و حتی دست به 
دامان معاون حقوقی دولت هم شدند تا ندانم کاری را 
که برخی با افتخار آن را در بوق و کرنا کرده بودند به 
هر نحوی که شده جمع و جور کنند. البته اگر بشود!

پس از ابالغ خالصه رأی مربوط به پرونده مارک 
ويلموتس، حاال شرح کامل رأی نيز به فدراسيون 
فوتبال ابالغ شده است. باز هم اما تأکيد بر عدم 

قطعيت رأی صادره است و تالش برای بازی با 
احساسات رسانه و افکار عمومی!

 باز هم س��عی دارند ندانم کاری های خ��ود را به 
پرونده ای ملی تبديل کنند و همراهی رسانه ها را 
بخواهند که هيچ مدرک و مستنداتی را رو نکنند که 
مثاًل آب به آسياب دشمن ريخته نشود.  در حالی 
که دشمن اصلی عقد قراردادی ننگين با ويلموتس 
بود و صدالبته چشم بس��تن و عدم نظارت بر اين 
اهمال کاری و بی کفايتی، نه پرداختن و نوش��تن 
از آن برای رو شدن دست متخلفان و مقصرانی که 
بی هيچ دغدغه ای مشغول زندگی خود هستند، 
بی آنکه نگران اين باشند که چه پول هنگفتی قرار 
است از جيب مردم برای بی کفايتی های مديريتی 
آنها هزينه شود. در بيانيه فدراسيون همچنين ادعا 
شده که »بديهی است اطالع رسانی دقيق و تحليل 
موارد ماهيتی و حقوقی، بعد از اتمام فرايند دفاع 
و رسيدگی، توسط فدراسيون به طور کامل انجام 
خواهد شد.« اما اين همان ادعايی است که هنگام 
عقد قرارداد ننگين با مرد بلژيکی هم مطرح شده 
بود. هرچند به نظر می رس��د عده ای سعی دارند 
اينگونه الق��ا کنند که ق��درت وکالی ويلموتس 
و آگاهی آنها به قوانين س��وئيس است که باعث 
محکوميت ايران به پرداخ��ت غرامت 6ميليون 
يورويی شده که اين می تواند به معنای مبرا کردن 
تاج و دوستانش باشد. حال آنکه با انتشار رأی فيفا 
در خصوص پرونده ش��کايت م��ارک ويلموتس 
بار ديگر مشخص شد که عدم تسلط به قوانين 
بين المللی و عقد قراردادی اصولی و شفاف است 
که باز هم فوتبال ايران را با چالشی جدی مواجه 
کرده اس��ت. نکته قابل توجه اما اين اس��ت که 
 برخالف انتظارات، قاضی پرونده به عبارت معروف

 certain fee )يک مبلغ مشخص( در قرارداد 
اس��تناد نکرده و در واقع به دلي��ل عدم صداقت، 
حس��ن نيت و ش��فافيت، ايران را در اين پرونده 
محکوم کرده است. درست مثل داستان طارمی 
که به واسطه جعل سند با عنوان فريبکاری بود 
که پرسپوليس محروم شد و حاال عدم صداقت که 
متأسفانه يکی از خصايص بارز مديريت در ورزش، 
به خصوص فوتبال ايران است در فيفا داستان ساز 

شده، آن هم داستانی 6 ميليون يورويی!

تيم ويکری

ESPN  

سپاهان صدرنشين تازه ليگ برتر واليبال
هفته دهم رقابت هاي ليگ برتر واليبال عصر پنج شنبه برگزار شد و در 
روزي که فوالد س��يرجان صدرنش��ين اين رقابت ها استراحت داشت، 
سپاهان با برتري مقابل پيکان موفق شد به صدر جدول رده بندي صعود 
کند. عصر پنج شنبه سپاهان موفق شد در سه ست پياپي پيکان را که ديگر 
هيچ نشاني از آن تيم مقتدر و قهرمان فصل هاي قبل ندارد، شکست دهد 
تا با يک بازي بيشتر نسبت به فوالد سيرجان در صدر جدول رده بندي 
قرار گيرد. اما سايپا تيمي که سايه به سايه سپاهان در تعقيب فوالد بود 
مقابل شهداب يزد 2 بر يک تن به شکست داد تا هم فرصت صدرنشيني را 
از دست بدهد و هم يک پله در جدول رده بندي سقوط کند و جايگاه سوم 
خود را به شهرداري اروميه بدهد. اروميه اي ها در اين هفته موفق شدند 
3 بر يک راه ياب ملل مريوان را شکست دهند. از ديگر نتايج جالب توجه 
اين هفته پيروزي شهرداري ورامين مقابل خاتم اردکان بود. وراميني ها 
با برد 3 بر يک به مکان پنجم جدول صعود کردند تا ثابت کنند که مدافع 
عنوان قهرماني در حال بازگشت به ليگ برتر و صعود به رده هاي باالتر 
است. در ديگر بازي ها؛ لبنيات هراز 3 بر صفر ش��هرداري گنبد را برد و 
هورسان رامسر هم با همين نتيجه از سد شهرداري قزوين گذشت. در 
جدول رده بندي رقابت ها؛ سپاهان، فوالد سيرجان، شهرداري اروميه، 

سايپا و شهرداري ورامين به ترتيب اول تا پنجم هستند.

ذوب آهن پيروز تنها بازي ليگ برتر بسکتبال
در ادامه رقابت های هفته اول ليگ برتر بس��کتبال، عصر پنج شنبه در 
گ��روه دوم رقابت ها ، ذوب آهن اصفه��ان که روز قبل م��س کرمان را 
مغلوب کرده بود، موفق شد در تنها ديدار برگزار شده مقابل شهرداری 
بندرعباس 101 بر 72 به پيروزي دست پيدا کند. همچنين قرار بود در 
ديگر ديدار اين گروه مس کرمان و تيم جوانان 2020 رودرروي يکديگر 
قرار بگيرند که ب��ه دليل کرونايي بودن بازيکن��ان جوانان 2020 اين 
ديدار لغو شد. با پايان يافتن رقابت هاي اين هفته از ليگ برتر بسکتبال 
اين مسابقات به دليل برپايي اردوي تيم ملي بسکتبال براي حضور در 

رقابت هاي انتخابي کاپ آسيا تعطيل شد.


