مسیبهدنینزدیکشد

مسیر آسیاآسفالتشد

پاریس؟راهینیست

گالتیه و پاریسنژرمن با برد و قهرمانی
شروع کردند تا جامهای غیررسمی ستاره
آرژانتینی به عدد 41برسد

جامجهانی بعدی که در قاره آمریکا
برگزار میشود ،شعبه دوم جامملتهای
آسیا خواهد بود

همان مشکل همیشگی؛ موقع کمک غایب
هستیم و سر بزنگاه هزار توقع داریم .این بار
نوبت مهدویکیاست تا قربانی شود
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سوژه روز

سونامی بساز و
ریاست کن!
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روز مانده تا
جام جهانی

عكس| پیام پارسایي|

روز مانده تا
ليگبرتر

روز مانده تا
ليگبرتر

بيرانوند ميگويد آنها
که به پرسپوليس لقب
کهکشاني دادهاند
ميخواهند اين تيم را
تحت فشار بگذارند

مثل زمان برانکو

کمبود بازیکن داریم

به جمع ۴تیم
میرسیم

فاطمه مریخ که در بازی با سنگال بهترین
بازیکن شد ،میگوید تیم دختران هندبال
ایران میتواند یکی از 4تیم اول مسابقات
قهرمانی نوجوانان جهان باشد

روز مانده تا
بوندس ليگا

روز مانده تا
ليگيک

روز مانده تا
الليگا

مسببان اصلی رقمزدن سونامی بزرگ چرا و
چگونه تأیید صالحیت شدند؟
«ســونامی»؛ این تعبیر وزیــر ورزش و جوانان
درباره پرونده عجیب مارک ویلموتس در فوتبال
ایران اســت؛ پروندهای که مثل یک سایه شوم بر
فدراسیون ســایه انداخته و حتی تیم ملی را هم
با خودش درگیر کرده است .حمید سجادی که
ظاهرا بهتازگی در جریــان جزئیات این ماجرای
تلخ قرار گرفتــه ،از پرداخت میلیــون یورویی و
جریمه 3میلیونو300هزار یورویی در این پرونده
متعجب شــده و همچنین از مالیات 32میلیارد
تومانی فدراسیون برای امضای این قرارداد صحبت
به میان آورده است .جالب اینکه این اواخر بعضیها
در تالش بودند تا شکست رأی ویلموتس در دادگاه
عالی ورزش را یک موفقیت برای فوتبال ایران جا
بزنند اما حقیقت آن است که3میلیون یورو جریمه
برای یک قرارداد ،چیزی به جز یک فاجعه بزرگ
ملی نخواهد بود .فدراســیون وقت ،در حالی این
قرارداد را امضا کرده که عمال بودجهای نداشــته
است .این فدراسیون از شستا برای این قرارداد پول
قرض گرفته و ساختمانش را نیز ضمانت این قرض
کرده است .آنها بهراحتی ساختمان فدراسیون و
حتی 3دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را از
دســت دادهاند واین در حالی است که هنوز باید
یک رقم سنگین دیگر به ویلموتس پرداخت شود.
هدفگذاری فدراسیون وقت احتماال این بوده که
با این مربی بلژیکی به جام جهانی برود و قرضاش
ن تیم در
را از محل پاداشها پرداخت کنــد اما آ 
یکقدمی حذف از جام جهانی قرار داشت و چیزی
نمانده بود در همان مرحله اول از مسابقات خارج
شود .همان روزها ،رئیس وقت فدراسیون بهدلیل
مشکالت قلبی از کار کنار رفت و حاال که تیم ملی
راهی جام جهانی شده ،نام او در فهرست نامزدهای
انتخابات دیده میشود.
صحبت شــخص وزیر ورزش درباره این پرونده
و اشاره او به تأکید جدی رئیسجمهور در مورد
اجرای عدالــت در این پرونــده ،در نوع خودش
جالب بهنظر میرســد .بدون تردید این اراده در
دولت وجود دارد اما ســؤال اینجاست که چطور
مسببان اصلی رقمزدن این سونامی بزرگ برای
فوتبال ایران ،به همین راحتــی برای حضور در
فدراسیون تأیید صالحت شدهاند؟ آیا در فوتبال
میتوان با مجموعهای از تصمیمهای بد ،فاجعه
آفرید و برای ریاست دوباره اقدام کرد؟ آیا نباید
ضربه بزرگی به
مانعی برای ورود افرادی که چنین 
فوتبال ایران زدهاند در مسیر انتخابات فدراسیون
وجود داشته باشــد؟ این افراد با قدرت در حال
بازگشت به ساختار فوتبال هستند و حتی شانس
زیادی هم برای برندهشدن دارند؛ چراکه اساسا
مجمع فوتبال ایران هم به عملکرد گذشته افراد
کمتر از البیهای فعلی آنها برای رأیدادن اهمیت
میدهــد .اظهارنظرهای تازه وزیر البته نشــان
میدهد که نظر وزارت حمایت از فدراسیون فعلی
است اما به هر حال اتفاقی که در مجمع میافتد،
بیشتر از هر چیزی به اتفاقات راهروهای این مجمع
مربوط خواهد بود .حاال دیگر خیلی از مردم هم
جزئیات پرونده ننگین ویلموتس را میدانند اما
هنوز پاسخ شفافی از ســوی عامالن امضای این
قرارداد دریافت نکردهاند .این پرونده زوایای پنهان
دیگری هم دارد که دیر یا زود کامال آشکار خواهند
شد؛ افرادی که باید به افکار عمومی پاسخ بدهند
اما در حال زینکردن اسب ریاست هستند.
فردا ،فردا و باز هم فردا؟
حمید سجادی در بخش دیگری از صحبتهایش،
به ماجرای کمــک داور ویدئویی هم ورود کرده و
تودوم
مدعی شده که از نیمفصل دوم لیگ بیس 
شرایط برای اســتفاده از ویایآر فراهم خواهد
بود .برای سومین فصل متوالی است که زمانی در
«آینده» بهعنوان زمان رونمایی از ویایآر درنظر
گرفته میشود .جالب اینکه این فناوری3سال قبل
بهصورت آفالین در لیگ برتر مورد استفاده قرار
گرفت و حتی در یک بازی تیم ملی نیز به اصرار فیفا
در آزادی پیاده شد .با این حال همچنان مسئوالن
ورزش ایران وعده آینده را برای فراهمآوردن این
مسئلهمیدهند.جالباینکههمینچندهفتهقبل
مسئوالن کمیته داوران مدعی شدند که تا پایان
این فصل خبری از ویایآر نخواهد بود .به هر حال
هواداران فوتبال در ایران دیگر از وعده فردا خسته
شدهاند .کاش مسئوالن ابتدا شرایط را فراهم کنند
و سپس اعالم کنند که از همین امروز ویایآر را در
لیگ برتر راهاندازی خواهند کرد .این وعدهها هیچ
سودی به حال هواداران فوتبال در ایران ندارند.

فوتبال ایران

فدراسیون
این
ِ
شاهکار!

روز مانده تا
سری آ

سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران
اخیرا یک پیشــنهاد خارقالعاده برای حل مشکل
همیشگی تیم ملی امید ارائه کرده است« .غالمرضا
جباری» از لزوم به راه افتادن یک طرح تشــویقی
برای باشگاهها در مسیر همکاری با تیم ملی امید
صحبت کرده و این درخواست ادامه در
را به زبان آورده که اگر تیمی صفحه18
بازیکناش را به تیم ملی امیــد داد و در لیگ برتر
شکست خورد ،یک امتیاز تشویقی(!) دریافت کند.

