
 اشتباهات مکرر 
شيوا نوروزي
    گزارش

داوري فدراسيون 
فوتبال ايران را به 
تکاپوي استفاده از سيستم کمک داور ويدئويي 
)VAR( انداخته، ام�ا رئيس کميته داوران به 
اين موضوع واکنش هاي عجوالنه و غيرمنطقي 
نشان داده است. با وجود اينکه تيم هاي زيادي 
در نيم فصل اول ليگ برتر از بابت س�وت هاي 
اشتباه متضرر شده اند، ولي کميته داوران نه 
تنها حاض�ر نيس�ت اش�تباهات داورانش را 
بپذيرد، بلک�ه با اع�الم رقمي نجوم�ي عماًل 

استفاده از  VAR را منتفي اعالم کرده است!
قض��اوت تأثيرگ��ذار فغان��ي در ديدار س��پاهان 
– پرس��پوليس انتقادها عليه داوري ليگ برتر را 
شدت بخشيده اس��ت. اگرچه در ساير بازي ها نيز 
تعداد اشتباهات کم نبوده، اما اعتراض همه جانبه 
سپاهاني ها نگاه ها را به اين مسئله معطوف کرده 
است. مردود اعالم ش��دن گل سالم استقالل سه 

امتياز مهم را از تيم شفر گرفت و حتي گل چهارم 
پرسپوليس به پارس جنوبي نيز به اشتباه از سوي 
داور رد شد. با اين آشفته بازاري که داوران ليگ برتر 
به راه انداخته اند، حتي رئيس فدراسيون نيز انتقادها 
را بحق خوانده و از ورود کمک داور ويدئويي سخن 
گفته، اما فريدون اصفهانيان با غيرمنطقي خواندن 

انتقادها در مقام دفاع از داوران برآمده است. 
VAR  نياز مبرم به    

Video Assistant Referee ي��ا هم��ان 
کمک داور ويدئويي سيستمي است که پس از پشت 
سر گذاشتن تست هاي مختلف در مسابقات مهم 
فوتبالي به قضاوت صحيح داوران کمک مي کند. 
در جام جهاني 2018 نيز فيفا براي نخس��تين بار 
از اين شيوه استفاده کرد و صحنه هاي زيادي مورد 
بازبيني قرار گرفتند. از آنجا که در نيم فصل اول ليگ 
برتر داوران زيادي با قضاوت هاي نادرس��ت روي 
نتيجه بازي ها تأثيرگذار بودند، ورود اين سيستم 
به فوتبال ايران ت��ا حد زيادي از اين اش��تباهات 

جلوگيري مي کند. با شرايطي که به وجود آمده بايد 
اذعان کرد که  VAR از نان شب هم براي فوتبال 
ما واجب تر است. مهدي تاج اخيراً در اظهارنظري 
براي استفاده از اين سيستم چراغ سبز نشان داده 
بود: »نظر ما و فدراسيون فوتبال هم در استفاده از  
VAR مثبت است. بايد مرجع آن را در تهران قرار 
دهيم تا تمامي شهرها با استناد به آن از کمک داور 

ويدئويي استفاده کنند.«
     هزينه نجومي!

هزينه باالي مجهز کردن استاديوم ها به کمک داور 
ويدئويي اولين سنگي بود که آقاي رئيس جلوي پاي 
منتقدان انداخت. به نظر مي رسد اصفهانيان بيشتر 
از آنکه نگران آينده تيم هاي فوتبال و امتيازهاي از 
دس��ت رفته آنها به خاطر اشتباهات داوري باشد، 
نگران هزينه اي است که فدراسيون براي تجهيز 
استاديوم ها به دوربين هاي پيشرفته بايد بپردازد: 
»ما بهترين مدرس��ان را ب��راي آم��وزش داوران 
آورده ايم. دوس��ت داريم نقاط قوت داوران بيشتر 

ش��ود، ولي واقعاً نمي دانم چه کار کنيم. باشگاه ها 
هم بيايند خودش��ان دوربين ها را در ورزشگاه ها 
نصب کنند تا سيستم ويدئويي VAR به فوتبال 
ايران بيايد. قبول دارم اين کار سخت است، اما دولت 
هم بايد کمک کند. ما با خود آقاي تاج هم که حرف 
زديم، او معتقد بود که بايد دولت هم کمک کند. 
جلسات مختلفي برگزار کرديم و در جلسه آخر هم 
گفته شد که هر ورزشگاه بايد حداقل 10 دوربين 
و اتاق جداگانه اي داشته باشد. هر استاديوم 300 
هزار دالر براي نصب اين سيستم هزينه مي خواهد. 
البته من قيمت ها را دقيق نمي دانم، ولي اين رقم 

مطرح شده است.«
 از صحبت هاي رئيس کميته داوران پرواضح است 
که آنها قادر به برطرف ک��ردن نقاط ضعف داوران 
ليگ نيستند، اما معلوم نيست که رئيس اين کميته 
بر چه اساسي از باشگاه ها و حتي دولت براي تجهيز 

استاديوم ها کمک خواسته است! 
نکته جالب توجه در اين خصوص هم واکنش مدير 
روابط عمومي وزارت ورزش به اين ادعا بود. مازيار 
ناظمي با انتشار پستي هزينه استفاده از کمک داور 
ويدئويي در هر اس��تاديوم را نهايتاً 50 تا 60 هزار 

دالر اعالم کرد. 
    مشکل زيرساختي

اصفهانيان با انتقاد از معترضان به داوري مدعي 
شد زيرس��اخت ها براي اس��تفاده از  VAR در 
ايران وجود ندارد: »ما اشتباه داريم و اين را قبول 
مي کنيم، ولي اکثر تيم ها مي گويند اشتباهات به 
ضرر ما بوده و يک تيم نمي گويد که ما از داوري 
سود برديم. اگر اشتباهات باعث شده همه ضرر 
کنند پس کدام تيم س��ود برده اس��ت؟ مگر ما 
اس��تراليا را برديم و به جام جهان��ي رفتيم، گل 
آفسايد نزديم؟ ما با گل آفس��ايد به جام جهاني 
رفتيم، اين را همه ديدند. ما بايد اين سيس��تم را 
بياوريم، اما با توجه به بضاعت فوتبال ما بايد قبول 
کنيم که کار سختي است. کجاي دنيا پول حق 
پخش را نمي دهند؟ اين پول ها را در خارج از ايران 
مي گيرند و براي فوتبالشان هزينه مي کنند. حرف 
من اين اس��ت در فوتبال ما از حق پخش چيزي 

عايد فوتبال نمي شود.«
     لطفاً  توجيه  نکنيد

زير س��ؤال بردن پيروزي شيرين تيم ملي فوتبال 
مقابل استراليا و زير سؤال بردن اين برد حماسي 
گويا آخرين حربه مسئول کميته داوران است. در 
حالي که خود او نيز در صحبت هايش به عملکرد 
ضعيف داورانش اعتراف کرده و از همه بهتر مي داند 
که به غير از اس��تثناهايي چ��ون عليرضا فغاني و 
دس��تيارانش، داوري فوتبال اي��ران حرفي براي 
گفتن ندارد. بنابراين به جاي پيدا کردن توجيه  هاي 
خنده دار بهتر اس��ت فکري به حال دانش افزايي 

داورانمان کنيم. 

تحقيق و تفحص دلسردکننده
پرواضح بود که قرار نيس��ت اتفاق خاصي رخ دهد. اي��ن را تجربه قبلي 
مجلسي ها ثابت مي کرد. اين نخستين پرونده اي نبود که نمايندگان مردم 
در خانه ملت دست روي آن گذاشته بودند، پرونده اي که با سروصداي زياد 

مطرح شد، اما نتيجه اي در پي نداشت. 
اواخر خردادماه که طرح تحقيق و تفحص از پرسپوليس و استقالل تصويب 
شد، چند سؤال مهم نيز مطرح شد که البته پاسخ قانع کننده اي به آن داده 
نشد. اول اينکه چرا اين طرح بايد تنها در خصوص دو تيم سرخابي پايتخت 
اجرا شود و سؤال ديگر اينکه آيا اين طرح به سرانجام مثبتي خواهد رسيد 
يا مانند پرونده فساد در فوتبال بي نتيجه رها خواهد شد. در خصوص سؤال 
اول اگرچه کسي پاسخي ارائه نکرد، اما در خصوص سؤال دوم جواب هايي 
داده ش��د نظير اينکه مجلس کار خود را مي کند و تصميم گيري نهايي 
برعهده ديگر نهادها از جمله نهادهاي قضايي اس��ت ک��ه اتفاقاً اين هم 
قانع کننده نبود، چراکه اگر قرار بر ترتيب اثر دادن نباشد، جمع آوري مدارک 

و خاک خوردن آن چه سودي دارد؟
اس��تارت کار دو هفته پس از رأي آوردن طرح در مجلس بود که زده شد 
و قرار بر اين شد که تا شش ماه آينده، پرونده اين تحقيق و تفحص بسته 
ش��ود. حال آنکه پنج ماه بعد از آغاز کار، رئيس کميته تحقيق و تفحص 
از س��رخابي هاي پايتخت صراحتاً اعالم مي کند که هن��وز به نتيجه اي 
نرسيده اند. البته بهانه آوردن براي به درازا کشيدن اين پرونده کار چندان 
سختي نيس��ت و از آنجا که قرار بر اين بود تا عملکرد دو باشگاه به لحاظ 
درآمدها و هزينه کردها، ساختار اداري، جريمه ها و نحوه ورود و خروج ها 
در سطوح مختلف به غير از مباحث فني مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد، 
خيلي عجيب و دور از انتظار نبود که گفته ش��ود تا ام��روز تنها کارهاي 
مقدماتي مانند تهيه اسناد مورد نياز و گفت وگو با برخي افراد انجام شده و 

هنوز نتيجه واضحي حاصل نشده است! 
با اين حال، مجلسي ها از همان روز نخست هم مي دانستند که قرار است 
پرونده 10 ساله دو تيم را مورد بررسي قرار دهند و اين قانع کننده نيست 
که تنها يک ماه مانده تا پايان موعد مقرر يادش��ان بيفتد که »با توجه به 
اينکه قرار است تحقيق و تفحص براي يک دوره 10 ساله انجام شود، اين 
مدت زمان اصالً کافي نيست«. اين را دقيقاً رئيس کميته تحقيق و تفحص 
از پرسپوليس و استقالل مي گويد. رئيسي که امروز بايد در خصوص نتايج 
کار و دستاوردهاي پنج ماه تحقيقي که انجام شده صحبت کند، از کم بودن 

زمان براي رسيدن به نتيجه دلخواه حرف مي زند. 
شايد عجيب ترين قسمت ماجرا هم اين باشد که طباطبايي نژاد صراحتاً 
مي گويد: »کميته تحقيق و تفحص از پرس��پوليس و استقالل سخنگو 
ندارد و نبايد اطالعات عملکرد آنها به صورت دقيق اطالع رساني شود«. 
همين صحبت ها کافي اس��ت تا نش��ان دهد پرونده تحقيق و تفحص از 
پرسپوليس و استقالل پايان متفاوتي از پرونده فساد در فوتبال نخواهد 
داشت. پرونده اي که پيشتر با سروصداي زيادي تهيه شد، اما دست آخر 
نه نتيجه اي حاصل شد و نه راه به جايي برد و مشخص نيست که امروز در 
صندوق کدام ارگان در حال خاک خوردن است. اتفاقي که شواهد و قرائن 
نشان مي دهد که دير يا زود براي پرونده تحقيق و تفحص از سرخابي هاي 
پايتخت رخ خواهد داد. پرونده اي که بعد از پنج ماه بررسي در خصوص 
آن مي شنويم امکان اينکه همه زواياي اسناد و مدارک دريافتي را به طور 
دقيق بررسي و استخراج کنند، وجود نداشته است! شنيده هايي که آب 
پاکي را روي دستمان مي ريزد که خيلي نبايد براي دستيابي به نتيجه اي 

خارق العاده خوش بين بود.
شايد تا دو، س��ه هفته ديگر بتوانيم به جمع بندي اوليه از اقدامات انجام 
شده برسيم. اين نهايت چيزي است که رئيس کميته تحقيق و تفحص 
از پرسپوليس و استقالل مي گويد. حرف هاي دلسردکننده اي که ثابت 
مي کند از همان روز اول و با توجه به تجربه پرونده فساد نبايد دلمان را براي 
به نتيجه رسيدن پرونده اي که آقايان براي به ثمر رساندن آن سر پربادي 
داشتند، خوش مي کرديم، چراکه دست آخر مانند پرونده فساد در فوتبال 
با يک پاسخ مواجه مي شويم و آن هم اين است که مجلس کار خود را انجام 
داده و مابقي ماجرا برعهده نهادهاي ديگر است! پاسخ هاي دلسرد کننده اي 

که دست مفسدان را براي تار و مار فوتبال بازمي گذارد!

 جدال هاي حساس پايان نيم فصل واليبال
نيم فصل نخست رقابت هاي ليگ برتر واليبال در حالي امروز با برگزاري 
شش ديدار به پايان مي رسد که در حساس ترين ديدارها، دو تيم خاتم 
و پيکان براي جايگاه دومي تالش مي کنند. شهرداري ورامين که هفته 
پيش قهرماني خود در نيم فصل را مس��جل کرده، اي��ن هفته مهمان 
کاله اس��ت. خاتم اردکان تي��م دوم جدول نيز براي حف��ظ جايگاه به 
امتيازهاي بازي امروز با فوالد سيرجان نياز دارد، چراکه پيکان مترصد 
کوچک ترين فرصتي براي دس��تيابي به رده دوم جدو ل است و براي 
رسيدن به اين هدف بايد در ديداري خانگي شهروند اراک را از پيش رو 
بردارد. در ديگر بازي ها نيز عقاب نهاجا از درناي اروميه پذيرايي مي کند، 
سايپا به مهماني شهرداري اروميه مي رود و شهرداري تبريز نيز ميزبان 

شهرداري گنبد خواهد بود. 

دنيا حيدري

حاشيه اي بر ماندني شدن سرمربي مونته نگرويي 
تيم ملي واليبال

توفيق اجباري آقاي کوالکوويچ!
ش�ايعات  وج�ود  ب�ا  واليب�ال  فدراس�يون  سرپرس�ت 
ف�راوان درب�اره برکن�اري س�رمربي مونته نگروي�ي تي�م 
مل�ي واليب�ال از ادام�ه هم�کاري ب�ا کوالکووي�چ خب�ر داد. 
پس از نتايج ضعيف تيم ملي واليبال در رقابت هاي قهرماني جهان در تابستان 
امسال بود که شايعه برکناري سرمربي مونته نگرويي تيم ملي بر سر زبان ها 
افتاد. با اين حال احمد ضيايي، رئيس وقت فدراسيون واليبال همه چيز را به 
برگزاري جلسات کارشناسي نتايج تيم ملي با حضور صاحب نظران واليبال 
موکول کرد. استعفاي ضيايي به دليل بازنشستگي مانع ادامه کار او شد تا 
براي تعيين سرنوشت ايگور کوالکوويچ همه در انتظار اظهارنظر سرپرست 
فدراسيون واليبال باشند.  سرانجام روز جمعه بود که افشين داوري سرپرست 
فدراسيون واليبال در گفت و گو با راديو ورزش رسماً از ادامه کار با کوالکوويچ 
خبر داد. به گفته او با توجه به اينکه در اوايل سال جاري قرارداد اين مربي 
مونته نگرويي با ايران تا المپيک 2020 تمديد ش��ده،  فدراسيون واليبال 
نمي خواهد غرامتي به کوالکوويچ بپردازد و سراغ مربي ديگري برود. داوري 
در اين باره گفته است: »ما شش ماه بيشتر براي مسابقات جهاني و آسيايي 
فرصت نداريم. قرار است بعد از ژانويه کوالکوويچ به ايران بيايد تا کار را با او 
ادامه دهيم. با توجه به اينکه اين مربي دو قرارداد دو ساله داشت اگر همکاري 
ادامه پيدا نکند، ممکن است حواشي ايجاد شود و جرايمي را براي ما در نظر 
بگيرند. از طرفي کوالکوويچ دو سال در ايران بوده و شناخت خوبي از ايران 

دارد، به همين دليل قرار شد تا المپيک 2020 با او ادامه دهيم.«
بنابراين ايگور کوالکوويچ، سرمربي تيم ملي واليبال ايران اواسط بهمن ماه 
وارد ايران خواهد شد تا بازي هاي ليگ برتر را از نزديک ببيند. همچنين 
قرار اس��ت کوالکوويچ در اين مدت بازيکنان جديد را هم رصد و در مورد 
برنامه هاي آينده تيم ملي واليبال با افشين داوري مذاکره کند و احتماالً 
از اوايل سال 98 اردوهاي تيم ملي را براي ليگ ملت هاي 2019 استارت 
بزند.  بهروز عطايي، کارشناس واليبال کشورمان در گفت وگو با »جوان« 
درباره ادامه همکاري تيم ملي واليبال با کوالکوويچ معتقد است برخالف 
وعده هايي که درباره بررسي کارنامه اين مربي داده شده بود، قراردادش 
تمديد شده است: »عملکرد آقاي کوالکوويچ در رقابت هاي ليگ جهاني 
و قهرماني جهان امس��ال قابل قبول نبود و تنها نقطه روش��ن کارنامه او 
مقام سومي در مسابقات قهرمانان قاره ها بود که سال گذشته برگزار شد. 
همچنين اين مربي در زمان برگزاري مسابقات ليگ در ايران حضور ندارد 
و بازي هاي ليگ و ملي پوشان را از نزديک تماشا نمي کند و با وجود اينکه 

نيمي از سال در کشورمان نيست، حقوق يک سال را مي گيرد.«
عطايي با اشاره به اينکه به رغم اين مسائل کوالکوويچ ماندني شده و بايد 
راهکارهايي ارائه شود که اين مربي مونته نگرويي در ادامه حضورش در ايران 
موفق باشد، عنوان کرده است: »کوالکوويچ تيم قابل قبول و توانمندي را 
در اختيار دارد که تلفيقي از انگيزه و جوانان است و قابليت هاي موفق شدن 
را دارد، به همين خاطر بايد در اين زمينه راهکارهاي الزم به کادر فني تيم 

ملي داده شود.«

سعيد احمديان
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آگهى حصروراثت

رونالدو 24 دي دادگاهي مي شود
فوق ستاره پرتغالي يوونتوس هرچند ديشب براي 

فريدون حسن
    گزارش

اولين بار حضور در دربي دالموله )بازي برابر 
تورينو( را تجربه کرد، اما بدون ترديد بخشي 
از هوش و حواسش درگير حاش��يه جديدي بود که در اسپانيا سراغش را 
مي گيرد. از مادريد خبره��اي خوبي براي کريس��تيانو رونالدو به گوش 
نمي رسد. او متهم به فرار مالياتي شده و بايد براي پاسخگويي به اين اتهام 
راهي اسپانيا شود. ش��نيده ها حاکي از آن است که رونالدو از سوي يک 
دادگاه اسپانيايي متهم به فرار مالياتي از سال 2011 تا 2014 شده است. 
نکته جالب در اين خصوص اينکه روزنامه ديلي ميرر مدعي شده خود 
رونالدو به چنين کاري اعتراف کرده که اگر اين ادعا  درست باشد، کار 
ستاره گلزن اين روزهاي يوونتوس بسيار سخت خواهد شد. رونالدو بايد 

به اسپانيا برگردد و 14 ژانويه )24 دي ( با حضور در دادگاه به اتهام بزرگش 
پاسخ دهد. رونالدو طبق آخرين محاسبات انجام شده بايد مبلغ 18/9 ميليون 

يورو بابت فرار مالياتي پرداخت کند، مبلغي که شايد براي او زياد نباشد، اما بدون 
ترديد به اعتبارش لطمه مي زند.

 امشب ليورپول- منچستر ال کالسيكوي انگليسي
»ال کالس�يکوي 
انگليس�ي«، اي�ن 
لقبي اس�ت که به دي�دار بزرگ فوتب�ال ليگ 

برت�ر جزي�ره داده ان�د، جاي�ي که 
ليورپ�ول برابر منچس�تريونايتد 
ق�رار مي گي�رد، درب�ي قديم�ي 
فوتبال انگلس�تان و شايد جهان.

البته اختالف 16 امتيازي دو تيم در 
جدول رده بن��دي جاي هيچ نگراني 
ب��راي بندرنش��ينان ليورپ��ول باقي 
نگذاشته ، اما نه يورگن کلوپ مي خواهد 
فرصت دوباره پي��روزي برابر مورينيو را از 

دست بدهد و نه هواداران ليورپول دوست دارند که 
در خانه مقابل اين حريف زخمي و مترصد فرصت، 
امتياز از دست بدهند و صدرنشيني  از دست برود. در 
مقابل مورينيو و منچستر هم مشتاق برتري در اين 

بازي هستند. پيروزي که مي تواند به اوضاع آنها در 
رده ششم جدول رده بندي سروسامان بدهد. امشب 
دهمين مصاف کلوپ و مورينيو است. 10 مصافي که 

از نوامبر 2012 که کلوپ در دورتموند بود و مورينيو 
در رئال شروع شده و تاکنون سه پيروزي براي کلوپ 
به همراه داشته و دو برد براي مورينيو و چهار بار هم به 

تساوي کشيده شده است.

کمک  داور ويدئويی
 براي فوتبال ايران واجب شد

تاج براي استفاده از کمک داور ويدئويي چراغ سبز نشان داده، اما... 

سپاهان قهرمان نيم فصل   شد
س�پاهان در حال�ي دي�روز ب�ا تس�اوي ي�ک - ي�ک مقاب�ل 
اس�تقالل خوزس�تان ب�ا تفاض�ل گل بهتر نس�بت ب�ه پديده و 
پرس�پوليس قهرم�ان نيم فص�ل ليگ برت�ر فوتبال ش�د که اين 
ديدار ه�م تحت تأثي�ر اش�تباهات جنجال�ي داور مس�ابقه بود. 
در آخرين بازي هفته پانزدهم ليگ برتر ديروز سپاهان در اهواز مهمان 
استقالل خوزستان بود. ابتدا اين سپاهان بود که در دقيقه 24 به گل رسيد 
و خطاي پشت محوطه   را ساس��ان انصاري در حالي که گروسيان گوشه 
دروازه ايستاده و ديوار دفاعي استقالل خوزستان در حال شکل گيري بود 
به سمت راست دروازه زد تا گل اول سپاهان به شکلي غافلگيرکننده  به 
ثمر برسد. گل تساوي استقالل خوزستان هم از روي يک ضربه پنالتي و 
با شوت ميثم کريمي در دقيقه 36 به ثمر رسيد. سپاهان با اين تساوي 31 
امتيازي شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پديده و پرسپوليس به 

صدر جدول رسيد تا اصطالحاً قهرمان نيم فصل اول شود. 

     ليگ جزيره
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