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شیوا نوروزی

از استارت ناامیدکننده مدعیان
تا مشکالت تکراری

اعتراض ب��ه داوریها قب��ل از به صدا درآمدن س��وت پایان ب��ازی افتتاحیه
میتوانست نخستین حاشیه لیگ بیس��ت و دوم باشد اگر س��ازمان لیگ با
برنامهریزیهای پرحرف و حدیث و پرایراد خود در این زمینه پیشگام نمیشد!
تغییر مکرر ساعت و حتی ورزشگاه برخی بازیها که نشان از بیکفایتی
آقایان در برنامهریزی اصولی دارد قبل از شروع رقابتهای لیگ بیست
و دوم آب پاکی را روی دس��ت هم��ه ریخت که انتظ��اری برای تغییر
نداشته باشند .تغییری که اگر بنا به اجرا باش��د باید از سازمان لیگ و
برنامهریزیهای س��رتاپا ایراد آن آغاز و سپس به تیمها ختم شود ،اما
یکبار دیگر ثابت شد آب از سرچشمه گلآلود است.
اعتقادی به دندان گذاش��تن س��ر جگر در فوتب��ال ایران وج��ود ندارد،
بهطوریکه با اولین سوت اش��تباه ،صدای اعتراض مربیان و بازیکنان به
آسمان میرود .صدایی که با توجه به خالی بودن سکوها گوش فلک را کر
کرد .هرچند نمیتوان به سادگی از کنار اشتباهات داوری گذشت و این
مقوله یکی از بزرگترین معضالت رقابتهای فوتبال ایران طی سالهای
اخیر بوده ،اما انتظار نمیرفت از همان هفته نخست و بازی افتتاحیه شاهد
اعتراضهای شدید به نحوه قضاوت داوران باشیم .اعتراضهایی که طی
سالهای اخیر هرگز روی طناب گذاشته نشده و نتوانسته تغییری در روند
فعالیت مردان سیاهپوش میدانها ایجاد کند و همچنان ادامه دارد.
هفته نخست در حالی طی دو روز به پایان رسید که  14توپ از خط دروازهها
عبور کرد .درست همانند اتفاقی که در هفته نخست فصل گذشته رخ داد.
البته دو بازی روز دوم با تس��اوی بدون گل به پایان رس��ید (ذوبآهن –
پرسپولیس و فوالد خوزستان – نفت آبادان) تا سهم گلزنی در دومین روز
هفته نخست سه گل باشد ،آن هم در دیدار گلگهر – تراکتور که با برتری
شاگردان قلعهنویی در مصافی خانگی به پایان رسید .در نخستین روز این
رقابتها نیز یک تس��اوی یک -یک و دو برتری یک بر صفر رقم خورد ،اما
پرگلترین بازی هفته مصاف نفت مسجدسلیمان بود که پنج گل در آن رد
و بدل شد .البته از لیگی که با برتری  2بر صفر سپاهان برابر استقالل آغاز
شد ،انتظار رد و بدل شدن گلهای بیشتری میرفت.
اما آنچه در این هفته بعد از ابتکار تراکتور در زدن ضربه کاشته و شکست
قهرمان فصل گذشته در گام نخست به چشم آمد ،تساوی سخت پرسپولیس
بود با ش��روعی ناامیدکننده مقابل ذوبآهن  10نفره! هرچند با یک بازی
نمیتوان قضاوت یا حتی پیشبینی کرد ،اما تیم یحیی در نخستین دیدار
هیچ حرفی برای گفتن نداشت و این را هوادارانی که در حسرت حضور در
ورزشگاه مانده بودند از پش��ت گیرندههای تلویزیونی هم دریافتند .البته
یحیی همچنان به دنبال تقویت خط حمله پرسپولیس است و خریدهای
نجومی نیز انجام داده که هنوز فرصت استفاده از آنها پیش نیامده ،اما آنچه
مسلم است تغییری در تفکرات کادر فنی که همچنان یحیی گلمحمدی در
رأس آن است ایجاد نشده و این بدان معناست که هوادار پرسپولیس همانند
سال گذشته باید خود را آماده فصلی پرفراز و نشیب کند که هیچ تضمینی
هم نیست در انتهای آن به شادی قهرمانی ختم شود.

 و حاال
استراماچونی گیت!
دادگاه عال�ی ورزش پرداخ�ت غرام�ت ی�ک
میلیون و  350هزار یورویی استقالل به آندرهآ
استراماچونی را تأیید کرد .پس از بیش از دو سال
انتظار سرانجام همان اتفاقی که همه انتظارش
را داش�تیم رخ داد و آبیها راهی جز پرداخت
غرامت س�نگین به مرب�ی ایتالیای�ی ندارند.

بعد از شکس��ت در پرونده ویلموتس ،این دومین
باخت فوتبال ایران در عرصه شکایتهای خارجی
در کمتر از یک ماه اس��ت .آبانماه  99وقتی حکم
فیفا تکلیف پرونده شکایت استراماچونی را مشخص
کرد آقایان بر طبل توخالی کوبیدند و مدعی شدند
با شکایت به  CASاجازه پرداخت چنین ارقامی را
نخواهند داد .منتها همه میدانس��تند فدراسیون
جهانی براساس ادله و مستندات رأی صادر میکند
و با حرف ،شعار و هیاهو از موضعش کوتاه نمیآید.
اولینباری نیست که یک مربی خارجی بعد از مدتی
کوتاه ایران را ترک میکند و بالفاصله برای دریافت
مطالبات و غرامت پای فیفا را وس��ط میکشد .در
لیگ نوزدهم مدیران وقت استقالل بابت استخدام
استراماچونی باسابقه به خود میبالیدند و برای رقبا
کری میخواندند .عملکرد او با آبیها قابل قبول بود،
اما مثل همیشه ناتوانی یا سوءمدیریت در پرداخت
بهموقع حق و حقوق س��رمربی خارجی باعث شد
بهانه دست استرا بیفتد و طبق قوانین بینالمللی
نیمکت استقالل را رها کند و به کشورش بازگردد.
برخالف مدیران وطنی ،خارجیها زیر و بم قوانین
را خوب میدانند و به وقتش جوری از آنها استفاده
میکنند که غرامتی سنگین عایدشان میشود.

شکایت اس��تراماچونی بابت عدم دریافت طلبش
پاسخ قاطع فیفا را به همراه داشت؛ استقالل ملزم
به پرداخت یک میلیون و  350هزار یورو اس��ت،
اما از آنجا که فوتبال ما با سیس��تم فرار رو به جلو،
هیاهو و توهم اداره میشود ،مدیران وقت باشگاه با
کش��اندن پرونده به دادگاه عالی ورزش برای خود
ن مدیریتشان
وقت خریدند تا همانند سایرین دورا 
تمام شود و پرداخت غرامت نجومی گردن مدیران
بعدی بیفتد .در بهار  1400پرونده به  CASرفت و
همان موقع اعالم کردند وکالی خارجی قرار است
حق استقالل را بگیرند ،اما زهی خیال باطل! هیچ
کدام ازآقایان نگفتند که مدارک وکالی استرا کامل
است و دستشان آنقدر پر که مو الی درز شکایت
نمیرود .دادگاه عالی اگرچه بیش از دو سال باشگاه
ایرانی را معطل نگه داشت و چند باری صدور حکم
را به تعویق انداخت ،ولی در نهایت همان اتفاقی که
همه انتظارش را داشتیم رخ داد؛ تأیید حکم صادره
و محکومیت استقالل.
البته اگر جز این اتفاق میافتاد تعجب میکردیم،
مگر بوده مربی یا بازیکن خارجی که از باشگاههای
وطنی شکایت کرده و بازنده شده باشد ،بههیچ وجه.
دلیلش هم مشخص است؛ امضای قرارداد حرفهای
با گنجاندن بندها و تبصرههای متعدد ،داشتن وکال
و مشاوران حقوقی قوی در س��ایه و سهلانگاری
و همچنین ناآش��نایی مدیران داخل��ی به قوانین
بینالمللی .در این بین دالالن و واسطهها همان اول
سهم خود را دریافت میکنند و اصل ماجرا به گردن
باشگاه یا بهتر است بگوییم بیتالمال میافتد.
استرا اولین نفری نیست که برای رسیدن به حقش

کس��ب تنها دو مدال نقره و برنز از جمع  16ورزشکار اعزامی به بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی انتقادهای بس��یاری را متوجه دوومیدانی
کرده اس��ت .هرچند عدم توجه و نبود امکانات مهمتری��ن دلیل ناکامی
دوومیدانیکاران در کسب مدال و رفتن روی سکو است ،اما تیمور غیاثی،
پیشکس��وت دوومیدانی که طالی بازیهای آسیایی  1974را در کارنامه
دارد ،مشکل را در اطرافیان رئیس فدراسیون میخواند« :باید یک بازنگری
در برخی از ارکان فدراس��یون صورت بگیرد تا این رشته بتواند نتایجی در
شأن دوومیدانی در بازیهای آسیایی بگیرد .اگر فدراسیون با همین کادر
جلو برود در آیندهای نهچندان دور با مشکل مواجه خواهد شد .البته باید
در اعزامها نیز بازنگری شود تا در پی اعزام 16ورزشکار شاهد کسب تنها دو
مدال (نقره و برنز) نباشیم .با این وجود بهرغم تالشهای رئیس فدراسیون
دوومیدانی ،کادری که با او در فدراسیون کار میکنند ،آن توانایی الزم را
ندارند و نمیتوانند آنگونه که شایس��ته اس��ت کارها را جلو ببرند .آقایانی
که در فدراس��یون حضور دارند تنها به مسافرت میروند و دغدغهای بابت
مشکالت این رشته ندارند که اگر داشتند شاهد نتایج و رکوردهای تأسفبار
در قونیه نبودیم .برای حل مشکالتی که در بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی شاهد بودیم باید بزرگان این رشته را دور هم جمع و از تجربیات و
راهنماییهای آنها استفاده کرد تا شرایط برای بازیهای آسیایی بهتر شود.
در غیر این صورت اوضاعی بدتر از آنچه در قونیه رقم خود را شاهد خواهیم
بود .بازیهای کشورهای اسالمی در حد و اندازه بازیهای آسیایی و رویداد
خیلی بزرگی نبود و باید درس عبرتی برای رویدادهای پیشرو باشد ،البته
اگر در پی کسب موفقیت هستیم ،حتی حدادی هم میتواند در بازیهای
آسیایی روی سکو برود ،اما به شرط آنکه روی خودش و کارش تمرکز کند
و هیچ حریف و رقابتی را دستکم نگیرد».

شاگردان سعید ارمغانی در دومین مصاف تدارکاتی خود با ژاپن نیز
خبر
تن به شکست دادند .تیم ملی بسکتبال ایران که با ترکیبی از بازیکنان
این تیم و تیم ایران نوین جهت برپایی اردویی تدارکاتی راهی ژاپن شده بود ،دو دیدار دوستانه با تیم
ملی بسکتبال این کشور برگزار کرد که در هر دو بازی شکست خورد .سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران
بعد از نخستین شکس��ت برابر ژاپن ،نتیجه رقم خورده را کمتجربه بودن برخی بازیکنان جوان تیم
خواند« :یکسری از بازیکنان میادین بینالمللی را کمتر دیدهاند ،به همین دلیل تحت تأثیر شرایط
خاصی که در ژاپن است و نوع برنامهریزی که ژاپنیها داشتند ،قرار گرفتند ».ارمغانی تأکید داشت
اگر بتوانیم دفاع خوب و منسجمی داشته باشیم بهتر نتیجه میگیریم ،اما اشتباهات بازی نخست
گویا تجربه نشد که تیم ملی بسکتبال ایران در دومین رویارویی با ژاپن هم نتیجه را واگذار کرد.
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باید برای بازیهای آسیایی
فکری اساسی کرد

فریدون حسن

چوب حراج دوباره به بیتالمال

که نیاز به حضور تعدادی از ش��هود بود ،متأسفانه
مهمترین شاهد استقالل یعنی امیرحسین فتحی
مدیرعامل پیشین باشگاه بنا به دالیلی در جلسه
آنالین شرکت نکرد که وکالی خارجی ،این موضوع
را یکی از چند عامل اصلی عدم نتیجهگیری پرونده
دانستند .رأی صادره با محاسبه خسارت تأخیر بالغ
بر  1/5میلیون یورو است .باشگاه استقالل ضمن
کوشش و تالش برای پرداخت مبلغ محکو م شده،
تالش میکند فعالیتهای نقلوانتقاالتی خود را در
فرصت باقیمانده به انتها برساند .انشاءاهلل اینبار نیز
مانند دفعات قبلی منابع مالی الزم برای عبور از این
پرونده با مدیریت و درایت آجورلو تهیه و پرداخت
میشود ».سمیعی همچنین در گفتوگو با ورزش
سه از مهلت 20روزه خبر داد.
اظهارنظر معاون حقوقی آبیها ه��م در نوع خود
عجیب است ،س��میعی در حالی بر نحوه مدیریت
آجورلو تأکید ک��رده که راهی ج��ز پرداخت رقم
تعیین شده وجود ندارد .از طرفی باید از آقای معاون
پرسید مگر از زمان ش��روع دوران حضور آجورلو،
باشگاه استقالل درآمدی کس��ب کرده و تغییری
در وضعیت اس��تفاده از بودجه دولتی ایجاد شده
که او اینگونه ب��ه درایت مدیرعامل فعلی دلخوش
کرده اس��ت! متأس��فانه در اینگونه موارد مدیران
وقت همه چیز را گردن مدی��ران قبلی میاندازند
و ادعا میکنند هر اش��تباه و افتضاحی به بار آمده
مربوط به گذشته اس��ت ،درحالیکه تجربه ثابت
کرده مدیران س��رخابی بعد از نقل مکان به دیگر
پستهای مدیریتی دستکم چند پرونده شکایت
خارجی از خود به یادگار میگذارند.

عشق  اول و آخرم تیم ملی است!

تکرار باخت بسکتبال ایران به ژاپن

نتایج رقم خورده در قونیه درس عبرت است

چند سال صبر کرده و نتیجه صبرش نیز شده یک
میلیون و  350ه��زار دالر .البته ای��ن همه ماجرا
نیس��ت و باش��گاه دولتی باید عالوهبر این مبلغ
س��ود  5درصدی دیرکرد ،حق دادگاه بینالمللی
و حقالوکاله وکالی خارجی را نیز ارزی پرداخت
کند .استقالل هم مثل سایر باش��گاههای دولتی
هیچ درآمدی ندارد و مستقیماً از بیتالمال ارتزاق
میکند .قاعدت��اً باز هم قرار نیس��ت مقصران این
فاجعه ،مجازات و به پرداخت تمام خسارت محکوم
شوند .این وس��ط وزارت ورزش که مالک و متولی
سرخابیهاست باید پاسخگو باشد .آنها باید بگویند
قرار است هزینه این غرامت نجومی چطور تأمین
شود و چرا باز هم خبری از برخورد قاطع با مسببان
پروندههای شکایات خارجی نیست.
فرش��ید س��میعی رقم غرامت اس��تراماچونی را
با احتس��اب س��ود دیرکرد آن  1/5میلیون یورو
خوان��د .معاون حقوقی باش��گاه اس��تقالل ضمن
تأیید اخبار اعالم ش��ده در خص��وص رأی دادگاه
 CASدر گفتوگو با تس��نیم اظهار داشت« :بعد
از صدور رأی فیف��ا درباره پرونده اس��تراماچونی
و محکومیت باش��گاه ،مدیریت وقت استقالل به
دادگاه  CASشکایت و جهت اخذ نتیجه وکالی
خارجی اس��تخدام کرد .بعد از انتصاب آجورلو به
عنوان مدیرعامل باشگاه همواره سعی شد در عین
حمای��ت و پش��تیبانی از وکالی مربوطه ،نظارت
و پیگیری الزم صورت گی��رد ».نکته عجیبی که
سمیعی به آن اشاره کرده بحث غیبت امیرحسین
فتحی ،مدیرعامل وقت باش��گاه در جلسه دادگاه
است« :در جلسه حضوری دادگاه حکمیت ورزش

تیمهای ملی کش��تی آزاد و فرنگ��ی ایران در
بازیهای همبستگی کش��ورهای اسالمی به
هش��ت مدال طال ،س��ه نقره و پنج برنز دست
یافتند.
ایران که با ترکیب دوم و جوان کشتی خود راهی

محمد موس��وی با انتقادهای خود ج��و تیم مل��ی را بههم ریخت.
چهره
انتقادهایی که هرچند میتوان قسمتی از آنها را درست دانست ،اما
شمیم رضوان
وقتی بدموقع مطرح میش��ود به جای اصالح ،کار را خراب میکند.
حاال موسوی در واکنش به انتقادهایی که از او میشود ،میگوید« :تیم ملی برای من یک تیم ورزشی
نیست؛ هویت ،ریش��ه و خاکم است .عش��ق اول و ابدی من است و از
زمانی که خودم را شناختم هیچ هدفی بزرگتر از پوشیدن پیراهن
تیم ملی و جنگیدن برای پرچم ایران نداش��تم .روزهایی که ما
والیبال را شروع کردیم خبری از شهرت و پول در این ورزش نبود.
فقط و فقط عش��ق به مردم و وطن بود که شب و روز مثل سرباز
میجنگیدیم .من همیش��ه تالش کردم تا به تی��م ملی والیبال
کش��ورم خدمت کنم .امروز هم اعتقاد دارم بیان حقایق
الاقل به صورت مختصر همانطور که گفتم به تیم
ملی کمک میکند و امیدوارم تلنگری باشد که
از بازیکنان جوان حمایت کنند تا در قهرمانی
جهان به موفقیت برس��ند .میدانستم که در
صورت بیان حقیقت ممکن است من را تخریب
کنند ،اما ترجی��ح دادم به عن��وان یک برادر
کوچک حرف دل همه بازیکنان را بزنم تا از
آنها حمایت شود ،چراکه در این صورت است
که خبرهای خوبی از این تیم و از این نسل
میشنویم».

درخشش کشتی در قونیه

این مسابقات شده بود در رقابتهای کشتی آزاد
توسط علی س��وادکوهی در وزن  79کیلوگرم،
علیرضا کریم��ی در وزن  86کیلوگ��رم ،احمد
بذری در وزن  92کیلوگرم ،مجتبی گلیج در وزن
97کیلوگرم و سیدمهدی هاشمی در وزن 125

کیلوگرم به مدال طال رس��ید .حس��ین ابوذری
در وزن  70و محمدص��ادق فیروزپ��ور در وزن
74کیلوگ��رم مدال نقره کس��ب کردند و مجید
داس��تان نیز در وزن  61کیلوگرم به مدال برنز
دست یافت .در کشتی فرنگی هم تیم ایران توسط
شیرزاد بهشتی در وزن 63کیلوگرم ،محمدرضا
رستمی در وزن 72کیلوگرم و علیاکبر یوسفی
در وزن  130کیلوگ��رم ب��ه مدال ط�لا ،رامین
طاه��ری در وزن  87کیلوگرم به م��دال نقره و
محمدجواد رضای��ی در وزن  67کیلوگرم ،امین
کاویانینژاد در وزن  77کیلوگرم و مهدی بالی در
وزن 97کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
اما در اتفاقی کمسابقه رکوردشکنیهای فرزانه
فصیحی و حسن تفتیان در مسابقات دوومیدانی
باطل اعالم ش��د .در نامهای که ساموئل لوپس،
مسئول فنی مس��ابقات دوومیدانی بازیهای
کشورهای اسالمی و مس��ئوالن برگزاری این
رقابتها منتشر کردند درباره نتایج دوومیدانی

قائدی در خط حمله شلوغ استقالل

استقالل برخالف رقیب دیرین خود برای این فصل در
خط حمله با ترافیک عجیب و غریبی روبهرو اس�ت.
اینکه مسئوالن باشگاه با چه تفکری در حالی که کاوه
رضایی ،آرمان رمضانی ،یانگا و ارسالن مطهری را در
اختیار دارند ،مهدی قائدی را ه�م جذب کردند فع ً
ال
مشخص نیست ،اما آنچه معلوم است آبیها در بازی
اول در فاز حمل�ه چندان چنگی ب�ه دل نزدند و حاال
شاید میخواهند با حضور قائدی جبران مافات کنند.
هرچند نباید از این نکته هم غافل بود که این مهدی
قائدی با قائدی دو فصل قبل تفاوتهای بسیاری دارد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که قائدی تا چه حد به
کار استقالل و ساپینتو میآید.

پایان پرحاشیه هفته نخست

پرونده نخستین هفته لیگ بیس��ت و دوم در حالی بسته شد که هیچ
تغییر یا پیشرفتی نسبت به فصلهای قبل مش��اهده نشد ،آن هم در
ش��رایطی که تصور میشد ترکشهای ناش��ی از حذف سرخابیهای
پایتخت از رقابتهای لیگ قهرمانان و حرفهای ضمنی در خصوص
تعلیق لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل عدم حرفهای بودن تلنگری باشد
برای برگزاری لیگی متفاوت ،اما تصورات کمافیالسابق برآورده نشد!

قاب

بازتاب

شفافس��ازی صورت گرفت .در این نامه آمده
است« :در سه روز اول مسابقات شاهد رکوردها
و نتایج خیل��ی خوبی بودیم .بر همین اس��اس
سیستمهای تصویری را مورد بررسی قرار دادیم
تا صحت نتایج را بررس��ی کنیم .یک مش��کل
فنی در صبح روز چهارم کش��ف ش��د و بعد از
مشورت با کارشناس��ان بینالمللی باید تأکید
کنیم که نمیتوانیم نتایج ای��ن رقابتها را در
سه روز اول تأیید کنیم .البته این اتفاق تأثیری
در ردهبندی و جایگاه کشورها در مواد مختلف
دوومیدانی و همچنین ج��دول توزیع مدالها
ندارد ».در دو روز اول این مس��ابقات دوندگان
ایران بارها رکورش��کنی کردند؛ در روز نخست
حسن تفتیان در مقدماتی  ۱۰۰متر زمان 9/88
ثانیه ،محمدحسین ابارقی زمان  10/20ثانیه و
فرزانه فصیحی  11/24ثانیه را ثبت کردند .البته
نتایج دور مقدماتی با توجه به سرعت غیرمجاز
باد (بیش از دو متر بر ثانیه) هم ثبت نشد.

«با مدیریت پول را پرداخت میکنیم» ،از ای��ن جمله کوتاه خاطرات
بسیار تلخی داریم .این جمله که به زبان مدیران فوتبال میآید ،یعنی
اینکه قرار است میلیاردها تومان از بیتالمال و جیب مردم به تاراج برود
تا یکی دیگر از گندکاریهای فوتبالیها ماستمالی شود و یک خارجی
دیگر به نان و نوایی برسد.
هنوز داغ برداشت میلیاردی از صندوقی را که قرار بود به کارآفرینان وام
بدهد ،اما پولش برای طلب کالدرون بر باد رفت فراموش نکردهایم .هنوز
جریمه سنگین ویلموتس بر قوت خود باقیست و مسببانش با وقاحت
تمام قصد بازگش��ت به فوتبال را دارند که حاال خبر میرسد باید یک
میلیون و  350هزار یورو به اس��تراماچونی بپردازیم .به همین راحتی
چیزی حدود  40میلیارد تومان باید به این مربی خارجی بدهیم.
اینجا دیگر بحث قرمز و آبی نیس��ت ،بحث حیثیت فوتبال کش��ور در
میان اس��ت که به راحتی و از سر ناکارآمدی و س��وءمدیریت حاکم بر
آن دائماً چوب حراج به آن زده میش��ود .بحث ،پول مردم است که در
این وانفسای اقتصادی به راحتی از بیتالمال خارج میشود و به جیب
استراماچونیها میرود .جالب اینکه حاال آقایان میگویند در مدیریت
فالنی و بهمان��ی قراردادها را طوری تنظی��م کردهایم که دیگر چنین
اتفاقاتی تکرار نشود.
مردم را چه فرض کردهاید؛ زمان قرارداد کالدرون ،زمان عکس یادگاری
گرفتن با استراماچونی و ویلموتس هم تا یادمان میآید از این حرفها
زیاد شنیدیم ،اما رس��یدیم به اینجا ،جایی که پول مردم به باد میرود
و آقایان مس��بب و مقصر وقیحانه فقط لبحند بر ل��ب دارند .حاال هم
لیگ برتر فوتبال ایران مملو از مربیان خارجی شده ،مربیانی که اتفاقاً
در قد و قواره سه مربی نامبرده شده ،نیس��تند و بعید نیست بهخاطر
شکستهای پیشرو خیلی زود ساکها را ببندند و بروند و بعد باز هم
شکایت پشت شکایت.
حکایت فوتب��ال ایران و ش��کایتهای امثال اس��تراماچونی ،حکایت
تلخی اس��ت که ظاهرا ً پایانی نمیتوان برای آن متصور بود .شاید اگر
تنها یکبار این خسارتها از جیب مسببان آنها پرداخت میشد و اگر
نهادهای نظارتی و امنیتی در این خصوص فقط تماش��اگر نبودند آن
وقت این حکایت برای همیشه تمام میش��د ،اما در روزهایی که همه
سرگرم مهدی تاج و به قدرت رسیدن دوباره او در فوتبال هستند برای
ویلموتسگیتهای آینده ،حاال استراماچونی برایمان کیسه دوخته تا
چیزی حدود  40میلیارد را به جیبش سرازیر کنیم.
بیانصافی است اگر بخواهیم اس��تراماچونی را مقصر قلمداد کنیم .او
پولش را میخواهد ،آن هم تمام کمال با خسارت و زیان ،این وسط باید
به خودمان تلنگری بزنیم که تا چه زمانی قرار است بابت سوءمدیریت
و مدیران بیکفایتی که در فوتبال بوده ،هس��تند و خواهند بود چوب
بخوریم و بیتالمال کش��ور را به حراج بگذاریم .فوتب��ال ایران با این
مدیریت حاالحاالها درگیر پروندههایی چون پرونده اس��تراماچونی
خواهد ب��ود و همچنان باید با ش��نیدن جمالتی چون آنچه فرش��ید
سمیعی گفته ،نگران برداشت پول از جایی که فکرش را هم نمیکنیم،
باشیم .راستی یک سؤال؛ اس��تقالل یک میلیون و  350هزار یورو را
میخواهد از کجا بیاورد؟

توضیحات سعیدی برای حضور در انتخابات
کیکاووس سعیدی به عنوان آخرین نفر در انتخابات کمیته ملی
المپیک ثبتنام کرد و برای پس��تهای ریاس��ت و نایبرئیسی
کاندیدا شد .از آنجا که سعیدی دبیرکل پست انتصابی شده است
با حکم ریاس��ت آکادمی ملی المپیک در انتخابات ثبتنام کرد و
پیش از این هیئت اجرایی حکم ریاست آکادمی را به او داده بود،
اما اکنون این نکته مطرح ش��ده که او چون دبیرکل هم هس��ت،
نمیتواند همزمان هم دبیرکلی و هم ریاست آکادمی ملی المپیک
را برعهده داشته باشد و ثبتنامش ایراد قانونی دارد .سعیدی در
مورد این مسئله بیان کرد« :برابر مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی
المپیک اخیرا ً من به عنوان رئیس آکادمی ملی المپیک منصوب
شدهام ،اما به دلیل تصدی همزمان در دو پست و مغایرت قانونی،
حکم سرپرستی دبیرکلی برایم صادر شد .بر همین مبنا توانستم
برابر اساس��نامه مصوب کاندیدا ش��وم .البته به محض ثبتنام و
کاندیداتوری از ستاد برگزاری هم استعفا و انصراف دادم و تمامی
مکاتبات نیز با عنوان سرپرست دبیرکلی انجام میشود».

پنجمی والیبال ایران در جام کنفدراسیونها
تیم ملی والیبال جوانان ایران در جام کنفدراس��یون والیبال آسیا
پنجم ش��د .تیم ملی والیبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود از
رقابتهای جام کنفدراسیون آس��یا دیروز مقابل تیم بزرگساالن
پاکستان به میدان رفت و پیروز ش��د .ملیپوشان ایران با پیروزی
 3بر صفر ( ۲۵بر  ۲۵ ،۱۸بر  ۱۶و  ۲۶بر  )۲۴پاکس��تان را شکست
دادند و در جایگاه پنجم مسابقات قرار گرفتند .تیم ایران در مرحله
گروهی این مسابقات مقابل پاکستان پیروز شد و برابر بحرین و چین
شکست خورد .در ادامه تایلند را از پیشرو برداشت و با پیروزی در
آخرین دیدار خود پنجم شد .با نظر فدراسیون والیبال ،تیم جوانان
ایران به جای تیم بزرگساالن به این مسابقات اعزام شد.

