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همان طور که انتظار می رفت، 
جریمه نهایی در پرونده مارک 
ویلموتس اعالم شــد و فوتبال 
ایران باید بیش از »صد میلیارد 
تومان« به این مربی پرداخت کند. 
به زودی شکایت دستیارهای او 
نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 
به این مبلغ فاجعه بار، دو میلیون 
یورو پرداخت قبلی به ویلموتس و 
همچنین از دست رفتن ساختمان 
فدراســیون فوتبال و باشگاه 
پرسپولیس را نیز اضافه کنید. 
جالب اینکه در چنین شرایطی، 
افراد رقم زننده این فاجعه بزرگ 
و تاریخی در ســودای بازگشت 
به فدراسیون فوتبال هستند و 
حتی تایید صالحیت هم شده اند. 
افرادی که در شرایط عادی باید با 
سنگین ترین برخوردهای قانونی 
و قضایی به خاطــر تحمیل این 
جریمه تاریخی به فوتبال ایران 

روبه رو شوند.

چرا مارک ویلموتس؟
اولین ســوال در ایــن پرونده این 
است که اصال چرا یک مربی نه چندان 
موفق مثــل مــارک ویلموتس برای 
فوتبال ایران انتخاب شد؟ فدراسیون 
ســابق در جواب این سوال به مذاکره 
با لوپتگی و رنار اشاره دارد. دو مذاکره 

ناموفق که در نهایت سرانجام خاصی 
نداشتند. آیا آن دو مذاکره دلیل کافی 
برای انتخاب مــردی مثل ویلموتس 
هستند؟ ویلموتس یکی از گزینه های 
وزارت ورزش بود که در یک مشورت 
عجیب و باورنکردنی با کانون ایرانیان 
هلند انتخاب شد. فدراسیون وقت اگر 
مقابل این فشار تســلیم شده، اقتدار 
کافی نداشته و اگر هم فشاری در کار 
نبوده، این انتخاب فاجعه باری از سوی 
آنها بوده است. رسیدن به ویلموتس 
خودش یک اشــتباه بزرگ بود و هر 
اتفاقی که بعد از آن رخ داد نیز این اشتباه 
را بزرگ تر کرد. مثل یک دانه کوچک 
برف که به مرور زمان بزرگ  و بزرگ تر 
شد و در نهایت یک بهمن بزرگ را به راه 

انداخت و همه چیز را ویران کرد. 

چرا دو و نیم میلیون یورو؟
ویلموتــس در آخریــن تجربــه 
کاری اش در ایــران حــدود پانصد 
هزار یورو دستمزد می گرفت. معلوم 
نیســت که با کدام کار کارشناسی و 
کدام تصمیم منطقی، قــرارداد این 
مربی ناگهان به رقم اســتثنایی دو و 
نیم میلیون یورو رســید. جالب است 
بدانید که مهدی تاج بدون حضور یک 
کارشــناس حقوقی و در حضور یک 
تاجر شکر برای امضای قرارداد رفت و 
محل امضای قرارداد نیز نه ساختمان 
فدراسیون، بلکه سفارت ایران در بلژیک 
بود! همه این موارد دست به دست هم 

دادند تا یک قرارداد فاجعه بار بین ایران 
و مارک ویلموتس امضا شود. قراردادی 
که دودش مستقیما به چشم تیم ملی 
و هوادارانش رفت. مدیران فدراسیون 
اما به جای پاسخگویی، برای مدتی به 
بهانه بیماری از سمت شان کنار رفتند و 
حاال برای پس گرفتن صندلی ریاست 

پیش قدم شده اند.

چرا دستمزد ویلموتس
پرداخت نشد؟

حتی با وجود امضای قرارداد بسیار 
بد و غیرکارشناسی با ویلموتس، هنوز 
امکان مدیریت این قرارداد وجود داشت 
و می شد جلوی یک افتضاح تمام عیار را 
گرفت. بر اساس بندی در قرارداد اما اگر 
ویلموتس برای چند ماه متوالی حقوق 
نمی گرفت، می توانســت به راحتی 

قراردادش را فسخ کند و دقیقا همین 
اتفاق نیز رخ داد. مدیران فدراسیون با 
بی توجهی محض دستمزد ویلموتس 
را پرداخت نکردند و به این مربی اجازه 
دادند قراردادش را به صورت یک طرفه 
فســخ کند. جالب اینکه در آن مقطع 
مهدی تاج مدعی بود که فدراسیون 
فوتبال نه تنها بــه ویلموتس بدهکار 
نیست، بلکه این مربی به خاطر تصمیم 
جدایی باید دستمزد سه ماه را نیز به 
فدراسیون پرداخت کند. این موضوع 
در حقیقت اما هرگز اتفــاق نیفتاد و 
فدراســیون با یک بدهــی نجومی و 

وحشتناک به ویلموتس روبه رو شد.

چرا بعد از فسخ قرارداد، روبه روی 
عراق روی نیمکت نشست؟

مارک ویلموتس قبل از مسابقه با 

عراق عمال قرارداد را با تیم ملی فسخ 
کرده بود و به هیچ قیمتی نمی خواست 
روی نیمکــت تیــم ملی بنشــیند. 
فدراسیون اما او را وادار کرد که در این 
بازی هم ایران را هدایت کند. تیم ملی 
عمال بدون تمرین جدی روبه روی عراق 
قرار گرفت و یک شکست دردناک را 
نیز تجربه کرد. اصرار فدراســیون به 
حضور ویلموتس حتی با وجود فسخ 
قــرارداد، نزدیک بود تیــم ملی را در 
مسیر حذف از جام جهانی قرار بدهد. 
مدیرانی که می دانســتند ویلموتس 
تمرکز ندارد و اصال نمی خواهد با تیم 
ملی ادامه بدهد، برای حفظ آبرو او را 
روبه روی عراق روی نیمکت نشاندند 
و نتیجه این اتفــاق، یک نتیجه تلخ و 
 یک شکست بزرگ دیگر برای تیم ملی 

ایران بود.

چرا تالشی  برای توافق
 با این مربی صورت نگرفت؟

البته که رسیدن به یک درآمد قابل 
توجه، انگیزه مهمــی برای ویلموتس 
در ایران بود اما به هر حال فدراســیون 
می توانست کمی زودتر با این مربی به 
توافق برسد و جلوی جنجالی تر شدن 
ماجــرا را بگیرد. این اشــتباه بزرگ و 
نابخشودنی، فقط شرایط را بدتر کرد. 
فدراسیونی ها تصور می کردند که در 
دادگاه برنده می شوند و حتی پولی از 
ویلموتس هم می گیرنــد اما در عمل 
اتفاق دیگری افتاد و یک ضرر بزرگ سه 
میلیون یورویی نیز به فهرست ضررهای 
پرشــمار تیم ملی ایران در این پرونده 
اضافه شــد. یک اتفاق تلخ که به یکی 
از بدترین ماجراهــای تاریخ تیم ملی 

تبدیل شد.
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دختران هندبال در ميدان جهاني

نهمین دوره مســابقات هندبال قهرماني جهان 
دختران جوان از امروز به میزباني مقدونیه شمالي آغاز 
خواهد شد. مسابقاتي که براي نخستین بار با حضور 32 
تیم برگزار مي شود که 2۰ تیم از اروپا، پنج تیم از آسیا، 
چهار تیم از آفریقا و سه تیم از آمریکای جنوبی و مرکزی 
می آیند. تیم ملي ایران فروردین ماه سال جاري با کسب 
عنوان قهرماني آسیا سهمیه حضور در این میدان را به 
دست آورده تا براي نخســتین بار حضور در قهرماني 
جهان را تجربه کنــد. ایران در گروه B با ازبکســتان، 
مقدونیه میزبان و سنگال همگروه است و در اولین دیدار 
امروز )8 مرداد( به مصاف ازبکســتان مي رود. ایران و 
ازبکستان در مسابقات آسیایي 2۰22 نیز مقابل هم 
قرار گرفته بودند که نتیجــه آن دیدار پیروزي ایران با 
اختالف 9 گل بود اما آن برد تضمین برد دوباره شاگردان 

محمدخاني در مقدونیه نیست. 
دومین حریف ایران در این میان، سنگال است که 
با سهمیه وایلدکارت به مقدونیه آمده است. این تیم 
آفریقایي از نظر قدرت بدني از ایران قوي تر است اما کادر 
فني ایران امید دارد که ایران در اولین تجربه جهاني از 
گروه صعود کند و با حضور در جمع 16 تیم برتر، دست 
به یک کار بزرگ و تاریخي بزند. اما مهم ترین رقیب تیم 
کشورمان مقدونیه است. تیمي که به واسطه میزباني اش 
شانس زیادي براي صعود به مرحله بعد دارد.  طبق برنامه 
اعالم شده در پایان دور مقدماتی دو تیم اول گروه ها به 
جمع 16 تیم اول راه می یابنــد و در قالب چهار گروه با 
یکدیگر مسابقات می دهند تا در نهایت تکلیف تیم های 
قهرمان و رده بندی اول تا شانزدهم مشخص شود. 16 
تیم دیگر به جدول پرزیدنت کاپ راه می یابند که باید در 
چهار گروه چهار تیمی با یکدیگر مسابقه دهند. با پایان 
یافتن این جدول تکلیف رده بندی تیم های 1۷ تا 32 

مشخص خواهد شد.
هدف فدراســیون جهاني از برگزاري مسابقات با 
حضور 32 تیم، توسعه این رشته در کشورها و فراهم 
شدن زمینه اي براي حضور بیشتر تیم ها در سطح جهاني 
است. این موضوع در تمام بخش هاي مختلف و رده هاي 
سني پسران و دختران در دستور کار فدراسیون جهاني 
قرار دارد و تعداد تیم ها از 24 به 32 رسیده است. به همین 
واسطه هم سهمیه وایلد کارت اهدایی IHF در این سال 
بین کشورها افزایش چشمگیری داشت. ناگفته نماند 
میزبان برای برگزاری این رقابت ها در شــهر اسکوپیه 
ســه ورزشــگاه را در نظر گرفته و معرفی کرده است. 
بوریس ترایکوفسکی و دو سالن در مرکز ورزشی جین 
ساندانسکی محل های برگزاری این رویداد هستند. هر 
سه مسابقه دور مقدماتی ایران در سالن هفت هزار نفری 

بوریس ترایکوفسکی برگزار خواهد شد.

بازگشت موسوي به تيم ملي
مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2۰22 
با حضور 24 تیم از چهارم تا بیســتم شهریور ماه سال 
جاری به میزبانی دو کشور لهستان و اسلوونی برگزار 
خواهد شــد. بهروز عطایي سرمربي تیم ملي ایران نیز 
فهرست اولیه خود را انتخاب کرد و فدراسیون هم آن را 
به دست فدراسیون جهاني رساند. نکته مهم این فهرست 
اما قرار گرفتن نام سیدمحمد موسوي است. عطایي در 
نخستین تجربه لیگ ملت ها تا مي توانست از جوان ها 
استفاده کرد و با آنها توانســت عملکرد خوبي داشته 
باشد و با قرار گرفتن در جمع هشت تیم اول از مرحله 
گروهي صعود کند. پیروزي اول برابر لهســتان یکي از 
به یادماندني ترین مسابقات تیم عطایي در لیگ ملت ها 
بود. قهرماني جهان اما میداني اســت که والیبال ایران 
نیاز به مهره هاي باتجربه تر دارد. در همین راستا عطایي 
براي این میدان میالد عبادی پور، امیرحسین اسفندیار، 
مرتضی شریفی، میثم صالحی، احسان دانش دوست، 
جواد معنوی نژاد، شهروز همایونفرمنش، سیدمحمد 
موسوی، علی اصغر مجرد، امیرحسین توخته، مهدی 
جلوه، رضا عابدینی، امین اسماعیل نژاد، صابر کاظمی، 
پوریا یلی، جواد کریمی، محمدطاهر وادی، علی رمضانی، 
فاضل پژومان، محمدرضا حضرت پور، محمدرضا موذن 
و ابوالفضل قلی پور را در لیست اولیه خود قرار داده است. 
ایران در مرحله مقدماتي به مصاف آرژانتین، مصر و هلند 

خواهد رفت.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

مارک ویلموتس؛ از جریمه سنگین تا سوال های تلخ

نابودگر در خانه است!

قرمزها باالخره هافبک میانی مدنظرشــان را در فصل نقل 
و انتقاالت به خدمت گرفتند. بعد از جدایی محمد شــریفی و 
رضا اسدی، این تیم نیاز مبرمی به یک هافبک میانی را احساس 
می کرد و از احمد زنده روح به عنوان گزینه ای جدی برای قرمزها 
نام برده می شد. با این حال آنها خرید غیرمنتظره ای انجام دادند و 
به سراغ بازیکنی در خط میانی باشگاه ذوب رفتند. سینا اسدبیگی 
در لیگ بیست و دوم پیراهن پرسپولیس را به تن خواهد کرد. 
البته که ذوبی ها به شدت به این قرارداد معترض هستند و آن را 
غیرقانونی می دانند اما از نگاه باشگاه پرسپولیس، هیچ مشکلی 

در این ارتباط وجود ندارد.

رویای 18 سالگی
شاید خیلی از هواداران پرسپولیس ندانند اما سینا اسدبیگی 
سابقه حضور در این باشگاه را دارد. او زمانی بازیکن تیم زیر 18 
ساله های پرسپولیس بوده و برای این تیم به میدان رفته است. 
توحید تهران اولین باشگاه فوتبال اسدبیگی در دوران جوانی بود. 
او از توحید برای مدتی به تیم جوانان پرسپولیس ملحق شد و یک 
سال در عضویت این باشگاه بود. سعید اما بعد از یک سال تصمیم 
گرفت تیم جوانان پرسپولیس را به مقصد امیدهای پیکان ترک 
کند. پیکان باشگاهی بود که فرصت بازی بیشتری در اختیار این 
بازیکن قرار می داد. عالوه بر این، رسیدن به تیم اصلی باشگاه در 

پیکان برای این بازیکن به مراتب ساده تر از رسیدن به تیم اصلی 
پرسپولیس از جوانان این باشگاه بود. به هر حال مجموعه ای از 
فعل و انفعاالت، او را دوباره به تیم موردعالقه اش برگرداند. یک 
خرید کامال ناگهانی برای تیم یحیی که هواداران پرسپولیس 

انتظارش را نداشتند.

شروع با بدشانسی
اسدبیگی همزمان با عضویت در امیدهای پیکان، در برخی 
از بازی های تیم اصلی نیز روی نیمکت دیده می شد. او در لیگ 

هجدهم دو بار روی نیمکت پیکان نشست اما فرصت 
برای این تیم را به دست نیاورد. این هافبک میانی 

امیدوار بود که در نیم فصل دوم، برای تیمش 
به میدان برود اما با یک مصدومیت جدی 
روبه رو شــد و چندین ماه دور از میادین 
بود. این یک بدشانسی بزرگ برای سینا 
اسدبیگی به شــمار می رفت. اتفاقی که 

موجب شد او در شــروع دوران بازی در لیگ برتر، برای 
 مدتی خانه نشــین شــود و روند پیشــرفتش کمی به 

تعویق بیفتد.

صعود، قبل از صعود
اســدبیگی که فرصت خاصی در پیکان به دســت 
نیاورده بود، ترجیح داد به باشگاه هوادار برود و در لیگ 

یک رقابت کند. او در اولین فصل بازی برای این تیم لیگ یکی نیز 
بازیکن ثابت هوادار نبود و کمی طول کشید تا توانست خودش را 
به ترکیب اصلی تحمیل کند. در دومین فصل اما اسدبیگی به یک 
مهره کلیدی برای تیم رضا عنایتی تبدیل شد. او در 13 مسابقه 
از 16 نبرد نیم فصل اول باشــگاه هوادار برای این تیم به میدان 
رفت و عملکرد بسیار خوبی در این تیم داشت. او در این فصل 
در پست هافبک دفاعی و هافبک میانی برای این تیم به زمین 
مسابقه رفت. هوادار در پایان آن فصل با عنایتی 
جشن صعود گرفت اما اسدبیگی حتی قبل 
از آن اتفاق هم لیگ برتری شده بود. او در 
پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل، هوادار را 
به مقصد ذوب آهن ترک کرد. ذوبی ها که 
همیشه متخصص خرید بازیکنان مستعد 
از لیگ یک هستند، این خرید خوب را نیز 

انجام دادند.

روزی که لک، شوکه شد
اولین گل اسدبیگی برای ذوب، روبه روی پرسپولیس به ثمر 
رسید. او در لیگ بیستم و روی اشتباه مهلک حامد لک، با یک 
ضربه دیدنی از راه دور توانست توپ را از خط دروازه قرمزها عبور 
بدهد. اسدبیگی که شوت زن بسیار خوبی نیز هست، در همان 
فصل دروازه نفت مسجدسلیمان را نیز از راه دور باز کرد تا شروع 
بسیار موفقی را در ذوب آهن تجربه کند. از شروع نیم فصل دوم 
لیگ بیستم، اسدبیگی به جز یک مسابقه در همه نبردهای دیگر 
آن فصل برای ذوب به زمین مسابقه رفت. فصل گذشته زیر نظر 
مهدی تارتار هم اسدبیگی یک بازیکن ثابت در خط میانی ذوبی ها 
بود. او در لیگ بیست و یکم، 22 بار برای سفید و سبزها به زمین 
مسابقه رفت و یک بار نیز توانست دروازه آلومینیوم اراک را باز کند.

جدایی جنجالی
تصمیم اسدبیگی برای جدایی، مدیران و مربیان ذوب را به 
شدت عصبانی کرده است. آنها از این متعجب هستند که سینا 
حتی در زمان صرف ناهار هم در اردوی ذوب حاضر بوده و ناگهان 
پرسپولیسی شده است. به هر حال تارتار از این ماجرا به شدت 
عصبانی به نظر می رسد و باشگاه ذوب نیز رسما از این بازیکن 
شکایت کرده است. آنها معتقدند که اسدبیگی قراردادش را با 

این تیم تمدید کرده بود. 

یک رقابت دشوار
اسدبیگی کار بسیار سختی برای بازی کردن پرسپولیس 
خواهد داشت. او باید یک رقابت دشوار را با کمال کامیابی نیا 
و میالد سرلک در خط میانی قرمزها پشت سر بگذارد. در این 
فصل سخت و طوالنی اما بدون شک فرصت خوبی برای بازی در 

اختیار این هافبک قرار خواهد گرفت.

اسدبیگی، جای اسدی را گرفت

از پرسپوليس تا پرسپوليس

اتفاق روز

آریا    رهنورد

بعد از 25 سال، یوفا محرومیت ایستادن تماشاگرها در جریان مسابقات اروپایی 
را لغو کرده اســت. این تصمیم به آن معنا خواهد بود که از این به بعد در بسیاری از 
کشورهای اروپایی، تماشاگرها می توانند سکوهای ایستاده را برای خودشان در نظر 
بگیرند و در چنین شرایطی فوتبال تماشا کنند. در انگلیس و آلمان این اتفاق در چند 
سال گذشته شدت گرفته و در رقابت های داخلی از این سکوها استفاده می شود اما 
حاال با مجوز اتحادیه فوتبال اروپا، کشورهای اسپانیا و ایتالیا نیز می توانند چنین کاری 
انجام بدهند و این اتفاق برای حتی دیدارهایی در تورنمنت های اروپایی مجاز خواهد 
شد. این بهترین خبر ممکن برای تماشاگرانی است که با نشستن در استادیوم های 

فوتبال مخالف هستند و ترجیح می دهند از اولین تا آخرین دقیقه یک بازی پرهیجان 
را به صورت ایستاده تماشا کنند. این رسم در گذشته در فوتبال اروپا به شدت رایج بود. 
قبل از آن که همه استادیوم های اروپایی به صندلی مجهز شوند، بسیاری از تماشاگرها 
ترجیح می دادند مسابقات را به صورت ایستاده دنبال کنند و 9۰ دقیقه در جریان هر 
بازی باال و پایین ببرند. حتی در استادیوم هایی مثل سیگنال ایدونا پارک دورتموند، 
هنوز هم بخش هایی برای حضور ایستاده تماشاگرها وجود دارد. چراکه اساسا برخی از 
تماشاگران فوتبال، اصال دوست ندارند با این ورزش مثل تماشای فیلم یا تئاتر برخورد 
کنند و دائما در سکوت و آرامش و در حالت نشسته فوتبال ببینند. انگلیسی ها در فصل 
گذشته به شکل جدی به دنبال تصویب این قانون بودند. چراکه آنها تماشای ایستاده 
فوتبال را بخش مهمی از فرهنگ هواداری شان می دانند. فصل گذشته باشگاه های 
کاردیف، چلسی، یونایتد، منچسترسیتی و اسپرز در استادیوم شان بخشی را برای 
حضور ایستاده تماشاگرها مهیا کردند و اخیرا باشگاه های برنتفورد و وولورهمپتون 
نیز چنین تصمیمی گرفته اند و قرار است در فصل جدید به این موج ملحق شوند. البته 

تمامی این سکوهای ایستاده باید به تایید یوفا برسند و استانداردهای الزم را کسب 
کنند. در غیر این صورت استفاده از آنها در نبردهای اروپایی مجاز نخواهد بود. در بین 
این ردیف های تعبیه شده در استادیوم، باید محافظ  هایی نصب شوند تا جلوی حرکت 
رو به جلو یا رو به عقب تماشاگرها در جریان شادی گل را بگیرند. در این صورت امکان 
روی هم افتادن تماشاگرها و آسیب دیدن آنها وجود نخواهد داشت. بسیار مهم است 
که این قانون به هرج و مرج روی سکوها ختم نشود. به همین خاطر انگلیسی ها به دنبال 
این هستند که حتی این سکوها را نیز شماره گذاری کنند و هر تماشاگر درست در جای 
خاص خودش قرار بگیرد. اگر همه این موارد رعایت شوند، این تجربه ای امن و بسیار 
جذاب خواهد بود. پیش بینی می شود این موضوع عالوه بر افزایش ظرفیت ورزشگاه، 
افزایش حضور تماشاگرها در جریان دیدارهای فوتبال را نیز رقم بزند. همه این موارد 
در کنار هم، از یک تصمیم بسیار جذاب حکایت دارند. تصمیمی که می تواند یک تحول 
کلیدی در آینده فوتبال رقم بزند و جو سکوها را نیز به شکل جالب توجهی تغییر بدهد. 
جو جدید ورزشگاه ها با این سکوهای ایستاده، به شدت تماشایی و جذاب خواهد بود.

تصمیم جدید یوفا براي ایستادن تماشاگرها 

ایستاده ببينيد!

چهره به چهره


