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تغییر پیاپی داور بازی استقالل و پرسپولیس در جام حذفی

پیام حیدری داور دربی شد

ســرانجام پــس از حــرف و حدیثهــای فــراوان
و جنجالهایــی کــه بهپــا شــد ،ســوت قضــاوت
ورزش دربــی مرحلــه نیمهنهایــی جــام حذفــی پــس
از دو بــار تغییــر بــه پیــام حیــدری رســید .پیــش
از ظهــر امــروز اعــام شــده بــود کــه رضــا کرمانشــاهی بــا
نظــر کمیتــه داوران قضــاوت دربــی را برعهــده دارد ،ولــی
ســاعاتی بعــد ســازمان لیــگ نــام زاهدیفــر را بــه عنــوان
قاضــی ایــن مســابقه اعــام کــرد و ایــن تغییــر جنجــال و
اعتــراض زیــادی از ســوی او بــه همــراه داشــت .پــس از
آن دوبــاره صحبــت از تغییــر زاهدیفــر و عــدم قضــاوت
او در دربــی مطــرح شــد و درنهایــت اعــام شــد کــه پیــام
حیــدری قضــاوت ایــن مســابقه را بــر عهــده خواهــد
داشــت.
پیــش از ایــن گفتــه میشــد رضــا کرمانشــاهی گزینــه اصلــی
قضــاوت در دربــی جــام حذفــی اســت ،امــا امــروز کمیتــه
داوران فدراســیون فوتبــال محمدحســین زاهدیفــر را
بهعنــوان قاضــی ایــن مســابقه حســاس انتخــاب و
معرفــی کــرد .ایــن داور بوشــهری بــازی اســتقالل
و ســپاهان از هفتــه دوازدهــم لیــگ نوزدهــم را
قضــاوت کــرد کــه ایــن دیــدار حواشــی زیــادی
بــه همــراه داشــت .ایــن دیــدار بــه تســاوی ۲-۲
انجامیــد و اســتقاللیها معتقــد بودنــد کــه زاهدیفــر
قضــاوت ضعیفــی داشــته و در چنــد صحنــه ماننــد
اعــام نکــردن پنالتــی بهواســطه خطــای هنــد
کیــروش اســتنلی و گل دوم ســپاهان کــه در موقعیــت
مشــکوک بــه آفســاید بــه ثمــر رســید ،اشــتباه کــرده
اســت.
گرچــه محرومیــت داوران در صــورت قضــاوت ضعیــف
اعــام رســمی نمیشــود امــا پــس از ایــن دیــدار بهمــدت

 5هفتــه خبــری از زاهدیفــر نبــود و در واقــع از قضــاوت در
لیــگ برتــر محــروم شــد.
ëëکرمانشاهی :چرا و با چه هدفی ابالغ مرا عوض کردند؟
ســاعاتی بعــد از انتخــاب کمیتــه داوران ،اظهارنظــری
جنجالی از رضا کرمانشــاهی منتشــر شــد .این داور فوتبال
درخصــوص عــدم انتخــاب خــود بــرای قضــاوت دربــی ،به
فــارس گفــت« :کمیتــه داوران مــن را معرفــی و بــه مــن
ابــاغ کــرده ولــی حیــدر بهارونــد ،سرپرســت فدراســیون
فوتبــال و دار و دســتهاش ایــن ابــاغ را عــوض کردند .حاال
چــه اهدافــی داشــتند مــن نمیدانــم .بهارونــد گفتــه مــن از
بــاال دســتور گرفتــم .میخواهــم ببینــم ایــن بــاال چــه کســی
اســت؟ حتمــاً وزارت ورزش اســت .آیــا وزارت ورزش بــه
دنبــال بــردن تیمــی اســت؟»در ایــن میــان رئیــس کمیتــه
داوران فدراســیون هــم صحبــت های کرمانشــاهی را تایید
کــرد .اســماعیل صفیــری گفــت«:داوران نیمــه نهایی جام
حذفــی را انتخــاب و جهــت ابــاغ ،اســامی را بــه دپارتمــان
داوری ارســال کردیــم کــه متأســفانه متوجــه شــدیم داور
و ناظــر بــازی تغییــر کردهانــد .انتخــاب مــا بــرای قضــاوت
دربــی محمدحســین زاهدیفــر نبــود .کمیتــه داوران
هیــچ مســئولیتی در مــورد انتخــاب ایــن
داور بــرای دربــی برعهــده نخواهــد گرفــت.
کرمانشــاهی انتخــاب مــا بــرای قضــاوت در
ایــن مســابقه بــود و دومیــن گزینــه مــا هــم
پیــام حیــدری بــود ».عجیــب اینکــه
پــس از ایــن اتفاقــات ،علیرضــا
ســهرابی رییــس دپارتمــان
داوری فدراســیون از تغییــر داور
دربــی و انتخــاب پیــام حیــدری
خبــر داد.

پرونده متهمان ویلموتس به دادسرا رفت

آن  8نفر

پــس از اینکــه فیفــا اعالم کرد ،فدراســیون فوتبــال ایران بایــد ۶.۲
میلیــون یــورو دیگــر بــه مــارک ویلموتــس ســرمربی ســابق تیــم
ملــی پرداخــت کنــد ،کارگروهــی بــا حضــور بخشهــای حقوقــی
دولــت و مجلــس تشــکیل شــد .در این بیــن و در روزهای گذشــته
خبــری مبنــی بــر ارائــه لیســت امــوال اعضــای هیــأت رئیســه بــه
مراجــع ذیصــاح منتشــر شــد که علــی کفاشــیان ،نایــب رئیس
فدراســیون فوتبــال ایــن خبــر را تأییــد کــرد .ســاعاتی بعــد از ایــن
اتفــاق بــود کــه ســازمان بازرســی بــا اتمــام
بررســیها در پرونــده اقدامــات دخیــل در
قــرارداد فدراســیون بــا ویلموتــس ،شــنبه
اعــام کــرد« :پرونــده  8نفــر بــه اتهــام
اهمــال منجــر بــه تضییــع و ایجــاد دیــن
بــر ذمــه فدراســیون و خســارت بــه امــوال
دولتــی و حقــوق عمومــی و تضییــع آنهــا
بــه دادســتان عمومــی و انقــاب تهــران
ارســال شــد ».بــه گــزارش ایســنا ،بــه نظــر
میرســد ایــن  8نفــر اعضــای هیــأت رئیســه

فدراســیون (مهــدی تــاج و  7عضــو هیــأت رئیســه) هســتند کــه
در هنــگام عقــد قــرارداد همــکاری بــا ویلموتــس ســند قــرارداد
را امضــا کردهانــد و در حــال حاضــر بــه علــت انجــام اشــتباهات
متعــدد در نــوع قــرارداد متهــم شــناخته شــدهاند .البتــه
کفاشــیان ،بــه علــت محرومیــت در آن مقطــع زمانــی از حضــور
در فوتبــال و در نتیجــه امضــا نکــردن ایــن ســند بــه همــراه آنهــا
بــه دادســرا نم ـیرود .ارســال پرونــده ایــن  8نفــر بــه دادســرا در
حالــی اســت کــه هنــوز ایــران این فرصــت را
دارد کــه بــا ادلــه خــود در دادگاه حکمیــت
ورزش ( )CASورق را برگردانــد امــا وجــود
اشــتباهات در قــرارداد بــرای ســازمان
بازرســی مســجل شــده اســت .گفتنی است
رســانه  rtbfبلژیــک خبــر انتقــال پرونــده
ســرمربی ســابق تیــم ملــی بــه دادســتانی را
بازتــاب داده و ســایت  hbvlو  staنیــز متهم
شــدن  8نفــر در پرونــده ویلموتــس را کار
منعکــس کــرده اســت.
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روایت تازه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
از سقوط هواپیمای اوکراینی
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رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری خبــر داد کــه مکالمــات
خلبانــان و کــروی پــروازی هواپیمــای اوکراینــی تــا  ۱۹ثانیــه
پــس از انفجــار ضبــط شــده و پــس از آن  FDRو  CVRاز کار
افتــاده اســت .بــه گــزارش ایســنا ،تــورج دهقــان زنگنــه امــروز
در نشســت خبــری ادامــه داد :دادههــای هــر دو جعبــه ســیاه
هواپیمــا بــدون مشــکل فنــی بازخوانی شــد و تا ســاعت  ۶و ۱۴
دقیقــه و  ۵۶ثانیــه همــه متغیرهــای پــروازی عــادی و هواپیما
در شــرایط نرمــال بــوده و  CVRهواپیمــا تــا  ۱۹ثانیــه پــس از
انفجــار موشــک اول را ضبــط کــرده اســت .رئیــس ســازمان
هواپیمایــی کشــوری بــا بیــان اینکــه اقدامــات و مشــارکت
صــورت گرفتــه در بازخوانــی براســاس اســتانداردهای
انکــس ۱۳ایکائــو بــوده اســت ،گفــت :در کابیــن پــرواز ســه نفــر
کــرو و یــک نفــر معلــم بودنــد کــه هــر ســه متوجــه شــرایط
غیرعــادی و تــا آخریــن لحظــات مشــغول کنتــرل و هدایــت
هواپیمــا بــوده و معلــم خلبــان بعضــی از راهنماییهــا را
انجــام میدهــد از جملــه اینکــه بــه خلبــان اعــام میکنــد
هــر دو موتــور هواپیمــا فعــال اســت .دهقانــی زنگنــه ادامــه
داد :بــا توجــه بــه اینکــه صــدای کابیــن  ۱۹ثانیــه بعــد از انفجــار
قطــع میشــود و موشــک دوم  ۲۵ثانیــه پــس از آن شــلیک
و بــه مجــاورت هواپیمــا رســیده تحلیلــی در مــورد عملکــرد
و آثــار موشــک دوم از جعبههــای ســیاه هواپیمــا بــه دســت
نمیآیــد ،چــرا کــه قطعــات ناشــی از موشــک اول و اصابــت
آن بــه هواپیمــا باعــث قطــع جعبههــای  FDRو  CVRدر ۱۹
ثانیــه پــس از آن شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان هواپیمایــی کشــوری ایــران از دفتــر
تحقیقــات و تحلیــل ایمنی هواپیمایی کشــوری فرانســه برای
همکاریهــای بازخوانــی تشــکر کــرده اســت ،اظهــار کــرد:
اطالعــات اســتخراج شــده در اختیــار نماینــدگان کشــورهای
ذیربــط قــرار گرفتــه تــا تحلیلهــای ایمنــی و فنــی خــود را
در چارچــوب اســتانداردهای ایکائــو بــه ســازمان هواپیمایــی
کشــوری ایــران ارائــه کننــد.
پــرواز شــماره  752هواپیمــای بینالمللــی اوکرایــن  18دی
مــاه از تهــران بــه مقصــد ک ـیاف پــرواز کــرد امــا بــا اصابــت
اشــتباه  2موشــک ســقوط کــرد و  176سرنشــین پــرواز جــان
باختنــد.

