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منهای فوتبال

آخرین شانسکمانداران
براي المپیک

فدراســیون جهانی تیراندازی با کمان تاریخ
برگزاری مسابقات توزیع سهمیه المپیک را اعالم
کرد.اینمسابقات شاملمسابقات قارهایوجهانی
است که قرار است ســهمیه المپیک در آنها توزیع
شود .با توجه به اینکه مسابقات قاره آسیا تمام شده
و سهمیههای قارهای توزیع شده است ،ایران تنها
در یک مسابقه جام جهانی باید شانس خود را برای
افزایشسهمیهالمپیکامتحانکند.مسابقاتجام
جهانیقراربودخردادامسالدرآلمانبرگزارشوداما
با شیوع ویروس کرونا این مسابقات لغو شد و تاریخ
جدیداینمسابقاتخرداد 1400بهمیزبانیفرانسه
و شهر پاریس تعیین شده است .تیراندازی با کمان
ایران توســط میالد وزیری در مسابقات آسیایی
تایلند یک ســهمیه المپیک توکیو را کسب کرده
اســت .تاکنون تکلیف  57درصد از سهمیههای
تیراندازی با کمان برای حضور در المپیک 2020
مشخصشدهاست.مسابقاتکسبسهمیهدراروپا
وآمریکاباقیماندهاستودرنهایتآخرینمسابقات
کسبسهمیه،مسابقاتجامجهانیپاریسخواهد
بودکهایراننیزدراینرقابتهاحضورخواهدداشت.

آدرنالین 7

سکوت رئیس سابق شکست اما...

شما چه کاره بودید آقای تاج؟
 ظاهراقرارنیستماجراهایمربوطبهقراردادشرمآورمارکویلموتسدرفوتبالایرانبهپایانبرسند.هرروزابعاد
تازهایبهاینفاجعهبزرگافزودهمیشود.حاالمهدیتاجهمباالخرهسکوتشراشکستهوعمالهمهچیزرابه«وزارت
ورزش» مربوط دانسته است .تاج در ظاهر خودش را «تبرئه» کرده اما حتی اگر ادعای او درست باشد ،باز هم متهم ردیف
اولاینپروندههیچکسبهجزخوداونیست.مردیکهبرایحفظصندلیریاستشروبهرویوزارتورزشایستاداما
نیمکتتیمملیرابههمینسادگیحراجکرد.

المپيكيها در كمپ مجازي

با توجه به اســتقبال ورزشــکاران از تمرینات
مجازیدرشرایطکرونایی،کمپمجازیبازیهای
المپیک  2020با حضور سهمیهگیران کشورمان
از روز شــنبه  24خرداد آغاز میشــود .به همین
منظور در روز شــنبه  24خرداد بخش نخســت،
روز دوشــنبه  26خرداد بخش دوم ،روز یکشنبه
اول تیرماه بخش ســوم و روز چهارشــنبه ســوم
تیرماه همزمان با روز جهانی المپیک بخش چهارم
نخستینمرحلهازکمپمجازیبازیهایالمپیک
توكيو با حضور سهمیهگیران اين رقابتها برگزار
میشــود .کمپ مجازی تمرینی فــوق به صورت
آنالین از طریق شــبکههای اجتماعی کمیته در
دسترس عالقهمندان قرار گرفته و آنها میتوانند از
آن بهره ببرند .از سوی مرکز نظارت بر تیمهای ملی
بستههایلوازمتمرینیشاملهفتوسیلهتهیهوبه
فدراسیونهاییکهموفقبهکسبسهمیهالمپیک
توکیو شدهاند ارسال شــد تا در اختیار ورزشکاران
المپیکی قرار بگیــرد .همچنیــن در مرحله دوم
کمپ مجازی بازیهای المپیک توکیو ورزشکاران
رشــتههایی همچون وزنهبرداری ،ژیمناستیک،
قایقرانی و تنیس روی میز که شانس بسیاری برای
کسبسهمیهدارندبهاینکمپاضافهمیشوند.

31خرداد حدادي در ميدان مسابقه

بعدازچندماهبالتکلیفیباالخرهلیگبسکتبال
چینقراراستاز 31خردادبدونحضورتماشاگران
برگزار شــود؛ جایی که حامد حدادی هم به عنوان
ستاره بسکتبال ایران حضور خواهد داشت .حامد
حدادی و یارانش که برای رسیدن به پلیآف لیگ
 CBAمیجنگند ،بیســتم ژوئن بایــد به دیدار
ژیجیانگ گوانگشــا که در جایــگاه پنجم جدول
ردهبندی رقابتهــای فصلی قــرار گرفته بروند.
این دیدار که رقابت خانگی محســوب میشود ،به
دلیلبرگزاریمتمرکزبازیها،شنبه ۲۰ژوئن(۳۱
خرداد) ســاعت( ۱۱به وقت تهران) در سالن شهر
کوئیندائو برگزار میشــود .نانجینگ اكنون با ۱۲
پیروزی و  ۱۸شکست در رتبه سیزدهم لیگ چین
قرارداردوپیروزیدرایندیدارشانسیارانحدادی
رابرایرسیدنبهپلیآفبیشترخواهدکرد.

كاهش قرارداد لژيونرهاي هندبال

لیگ هندبال رومانی که قــرار بود بعد از کنترل
ویروس کرونــا از  ۲۵خــرداد اســتارت بخورد با
درخواستکنفدراسیونهندبالاروپابدونمعرفی
تیم قهرمان و تیمهای ســقوط کننــده به پایان
رسید .چهار لژیونر هندبال ایران محسن باباصفری
از  ،Timisoaraشــاهو نصرتی در تیــم بیزائو و
سیدعلیرضا موسوی و ســعید حیدریراد در تیم
دیناموبخارســت در لیگ رومانی مشغول به بازی
هستند.پسازایناتفاقونیمهکارهماندنمسابقات
از آنجایی که دیناموبخارست یک تیم دولتی است
مســئوالن این باشــگاه رومانیایی در جدیدترین
اظهار نظر خود تصمیم گرفتند حدود  ۱۵درصد از
قراردادبازیکنانواعضایکادرفنیاینتیمراکاهش
دهند .این در شرایطی است که تاکنون  ۷۰درصد
از مطالبات تمامی بازیکنــان و کادرفنی این تیم
پرداخت شده و قرار است ظرف روزهای آینده هم
 ۱۵درصد دیگر به بازیکنان تیم پرداخت شــود تا
تسویهکاملصورتگیرد.

آریا رهنورد

«انجمن فرهنگی ایــران و هلند».
باورکردنی نیست که چنین نامی را در
دل یک بحث داغ و یک ســوژه ملتهب
فوتبالی بشنویم .همانطور که هرگز
امکان ندارد بحث انتخاب ســرمربی
تیم ملی در یک کشور به یک «انجمن
دوستی» ناشناخته در کشوری دیگر
مربوط باشــد .تا امروز هیــچ چیزی از

سوژه روز

انجمن فرهنگی ایران و هلند نشنیده
بودیم و همین حاال هم نمیدانیم این
گروه،ازچهکسانیتشکیلشدهواساسا
وظیفهاش چیست .قاعدتا نباید رابطه
مستقیمی بین این انجمن و «فوتبال»
وجود داشته باشد اما ظاهرا آنها آنقدر
نفوذدارندکهمیتوانندفعالیتحساسی
مثل انتخاب سرمربی تیم ملی را نیز بر
عهده بگیرند .مهدی تاج اخیرا در یک
اظهارنظر جنجالی ،مدعی شــده که

مارک ویلموتس ،پیشنهاد این انجمن
فرهنگی به وزارت ورزش بوده اســت.
ظاهرا او در کنار «هروه رنار» به وزارت
معرفی شده و سرانجام وزارتیها روی
ویلموتسمهرتاییدزدهاندتااینمربیبه
ایرانسفرکند.اینموضوعحیرتانگیز،
سوالهای بســیار زیادی را در ذهن به
وجود مــیآورد .قبل از هــر چیز ،باید
ســوال کنیم که چرا ،چطور و چگونه
انجمن فرهنگی ایران و هلند به «وزیر

بزرگترین نگرانیهای یحیی برای ادامه فصل

پرسپولیس منهای!6
آریا طاری

مصدومیت شــدید محمد انصاری در یکی از
جلسههای تمرینی پرســپولیس ،پایان مهلت
قراردادقرضیمحمدنادری،سفربیرانوندبهبلژیک
برای پشت سر گذاشتن تستهای پزشکی تیم
جدید و مقاومت بشار رسن مقابل سفر به تهران،
در آستانه شــروع مجدد لیگ برتر نگرانیهای
بزرگی برای یحیی به وجود آورده اســت .پس از
فسخقراردادآنتونیاستوکسوهمچنیننیامدن
اوساگونا ،به نظر میرسد پرسپولیس رقابتهای
لیگ را با کمبود جــدی بازیکن آغاز خواهد کرد.
موضوعی که از همین حاال به یک دغدغه جدی
و نگرانکننده برای سرمربی باشگاه تبدیل شده
است.
بازگشــت دوباره به تمرینها ،حداقل برای
«محمدانصاری»چندانخوشیمننبودهاست.
مدافعمحبوبوهمیشهآرامپرسپولیسیها،برای
دومین بار دچار پارگی از ناحیه رباط صلیبی شده
تا 6ماه آینده را دور از زمین فوتبال ســپری کند.
انصاری یک بار در دیدار برگشــت فینال آسیا به
شدت مصدوم شده بود و حاال این آسیبدیدگی،

اتفاق روز

دوبارهگریباناوراگرفت.اودرمقطعیازاینفصل،
توانستبهعنوانمهرهثابتقرمزهادرقلبدفاعو
همچنین سمت چپ خط دفاعی به میدان برود
اما کیفیت این بازیکن ،هنــوز به خوبی روزهای
قبل از مصدومیت نبود و حاال معلوم نیســت این
آســیبدیدگی جدید ،چه تاثیری روی دوران
فوتبال انصاری خواهد داشــت .او تنها گزینه در
دسترس باشگاه برای پســت دفاع چپ نیست.
یحییوتیمشدرایننقطهاززمینمحمدنادری
را نیز در اختیار دارند .بازیکنی که به ســرعت در
پرسپولیس فیکس شــد ،جای ثابتی در ترکیب
تیمبرایخودشدستوپاکردوحتیبهاردوهای
تیم ملی هم رســید .دهم تیرماه ،قرارداد قرضی
نادری با پرسپولیس رسما به پایان خواهد رسد.
البته بر اساس اعالم فیفا ،قراردادهای قرضی قرار
است تا پایان فصل معتبر باشند اما از آن جایی که
رقابتهایاینفصللیگبلژیکبهپایانرسیده،
معلومنیستباشگاهبلژیکیچهتصمیمیدراین
مورد میگیرد .شنیده میشود نادری از چند تیم
ایرانینیزپیشنهاددریافتکردهوممکناستدر
ادامهراهازتیمیحییجداشود.قرمزهادرتابستان
گذشــته ،ســه مدافع چپ در اختیار داشتند و

ترافیک در این بخش از زمین به حدی بود که آنها
شایانمصلحرادرفهرستمازادقراردادند.حاالاز
جمعسهنفرممکناستدرادامهفصلحتییک
مدافعچپتخصصینیزبرایاینباشگاهبهمیدان
نرود .اگر مساله قرارداد نادری هرچه زودتر روشن
نشود ،مساله سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس
در آستانه تبدیل شدن به یک بحران بزرگ قرار
خواهدگرفت.
همزمانباخانهنشینشدنانصاریوتردیدها
در مورد قرارداد نادری ،علیرضا بیرانوند نیز برای
پشت سر گذاشتن تستهای پزشکی به بلژیک
میرود.گفتهمیشودسرمربیباشگاهقویاازبیرو
درخواستکردهکهخیلیزودپسازاینتستها
به تهران برگردد اما این احتمــال وجود دارد که
ستاره ایرانی ،دیگر در ترکیب قرمزها دیده نشود.
اگر این اتفاق رخ بدهد ،پرسپولیس تا پایان فصل
تنها یک دروازهبان در حد و اندازههای لیگ برتر
خواهد داشــت .البته که رادو تا امروز درخشان
نشان داده و همواره با شور و اشتیاق زیادی برای
سرخها بازی کرده اما بدون جانشین ماندن او در
ادامه فصل ،مسالهای نیست که پرسپولیسیها از
آناستقبالکنند.وضعیتخارجیهایتیمبهجز
رادو،کامالمبهمبهنظرمیرسد.دربینسهستاره
خارجیدیگرپرسپولیس،تنهاتکلیفاستوکس
روشن اســت .مهاجم ایرلندی به صورت رسمی
از سرخپوشان جدا شــده و دیگر برای این تیم به

کاتای؛ ستارهای که با «اخراج» معروف شد

مغضوب والورده؛ قربانی همسر!
پایان همکاری باشــگاه لس آنجلس گلکســی با هافبک
هجومیاش،مثلبمبدرتمامدنیاسروصدابهراهانداختهاست.
شاید «الکساندر کاتای» فوتبالیست شناختهشدهای نباشد اما
رفتارهای همسر او ،موجب شده نام این مهره  29ساله ناگهان
درسراسرجهانشنیدهشود.اززمانکشتهشدنجرجفلویدبه
دست پلیس آمریکا ،تظاهرات در ایالتهای مختلف این کشور
همچنان ادامه دارد .این تظاهرات در روزهای گذشته به شکل
صلحآمیزی درآمدهاند و حاال دیگر همه چهرههای سرشناس
آمریکایی از این جریان که خواهان «حقوق برابر» بین نژادهای
مختلف اســت ،حمایت میکند .با این حال همســر یکی از

ورزش»ایرانمربوطمیشوند؟اصالاین
انجمن چه تخصصی در فوتبال دارد که
برای نیمکت تیم ملی تصمیم میگیرد
و پیشــنهاد ارائه میکند؟ آیا «مازیار
ناظمی»براساسرابطهباهمینانجمن،
دائما روی جذب مورینیو و زیدان برای
تیم ملی تاکید داشته است؟ آیا وزارت
ورزش در انتخابهای مهم ورزشــی،
اساســا با چنین انجمنهای مجهولی
مشورتمیکند؟ازهمهمهمتراینکهآیا

ستارههایال.ای.گلسیباانتشارمحتوایتوهینآمیزنسبتبه
این حرکت در اینستاگرام ،این باشگاه را به شدت عصبانی کرده
است.اینباشگاهکهستارههایبزرگیمثلبکام،جراردوزالتان
رادرگذشتهدراختیارداشته،حاالتصمیمگرفتهقراردادکاتای
را فسخ کند .کاتای بالفاصله پس از انتشار این مطالب ،عنوان
کرد که به هیچ وجه این صحبتها را نمیپســندد و این نگاه
نژادپرستانهرادرخانوادهاشتحملنمیکند.ستارهصربستانی
همچنین اعالمکردکه مسئولیت کامل این اتفاق را میپذیرد و
تالش میکند با دانش و آگاهی بیشتر ،به جامعه سیاهپوستها
کمک کند و در این شرایط سخت ،کنار آنها بایستد .با این وجود

این اتفاق ،مصداق عینی دخالت دولت
در امور فوتبال نیست؟ مگر فیفا همین
حاالفدراسیونفوتبالرابهخاطرحضور
نام وزیر در مجمع فدراسیون تهدید به
تعلیق نکرده است؟ پس چطور شخص
ســلطانیفر به خودش اجازه میدهد
چنینتصمیمیبرایفوتبالبگیرد؟تاج
حتیمدعیشدهاستکهبندمربوطبه
پرداخت«سهماه»ازدستمزدویلموتس
به این مربی در صورت فســخ قرارداد از
طرف خود او نیز ،شاهکار وزارت ورزش
بوده اســت .یکی از شاهکارهای بزرگ
دیگری که در دوران وزارت سلطانیفر،
ورزش ایران را یــک قدم دیگر به قهقرا
نزدیکترکردهاست.
برخالف تصور مهــدی تاج ،چنین
صحبتهایینهتنهاازقصوراونمیکاهد،
بلکه حتی گناه این مدیــر را بزرگتر
نیز میکند .اولین خطــای بزرگ تاج،
«دروغ» و پنهانکاری بوده اســت .اگر
وزیر به همین سادگی برای «فوتبال»
تصمیم گرفتــه و او در جایگاه رئیس
فدراسیون ،تنها این تصمیم را «تایید»
کرده اســت ،تقصیر تاج هم درست به
اندازه سلطانیفر و یا حتی بیشتر بوده
است .چراکه طبیعتا رئیس فدراسیون
باید حافظ منافع فوتبال باشــد و نباید
به همین سادگی برابر یک مقام دولتی،
کرنش کند .چطور مهــدی تاج وقتی
با ماجرای قانون بازنشســتگی روبهرو
شــد ،رئیس فیفا را به تهران کشاند و
یک جنگ تمامعیار علیه ســلطانیفر
به راه انداخت اما وقتــی پای نیمکت
تیم ملی به میان آمــد ،آقای رئیس به
همین سادگی همه چیز را معامله کرد
و امضایش را پای این قرارداد زشــت و
فراموشنشدنیگذاشت؟حاالمیتوان
فهمید که چرا رابطه تاج و ســلطانیفر
پس از جذب مربی بلژیکی ،رو به بهبود
رفت .چراکه عمال این وزیر ورزش بوده
که برای فوتبال سناریو نوشته و تاج هم
این سناریو را قدم به قدم به مرحله اجرا
رسانده اســت .جالب اینکه تاج همین
چند ماه قبل ،ضمن تکذیب پرداخت
«دومیلیوندالری»بهویلموتس،مدعی
شده بود که بندهای قرارداد این مربی

میدان نخواهد رفت .بشار رســن و اوساگونا اما با
وجود قرارداد داشــتن با این باشگاه ،همچنان از
سفربهتهرانطفرهمیروند.آنهاازباشگاهطلبکار
هستندوتازمانیکهحقوقشانرادریافتنکنند،
از سفر به تهران ســر باز میزنند .اگر اوساگونا به
تهران برنگردد ،علی علیپور عمال به تنها گزینه
خط حمله باشگاه تا پایان فصل تبدیل میشود.
درچنینشرایطییکمحرومیتویامصدومیت
ساده ،میتواند پرسپولیس را بدون مهاجم نوک
تخصصی به مصاف رقبا بفرســتد .بشــار نیز در
هفتههای پایانی لیگ قبل از شــیوع کرونا ،اوج
گرفته بود و آمادهتر از همیشه به نظر میرسید.
غیبت او در دیدارهای بعدی ،به هیچ وجه نشانه
خوبی برای پرســپولیس به شمار نمیرود .رفته
رفته اوضــاع به گونهای رقم میخــورد که بعید

این صحبتها نیز کافی نبود و باشگاه ال.ای گلکسی عمال این
بازیکن را از ترکیبش کنار گذاشت .موضوعی که در 29سالگی
یک کابوس بزرگ برای این بازیکن به شمار میرود.
داستان به شهرت رســیدن کاتای ،در نوع خودش عجیب
به نظر میرســد .چراکه او در فوتبال صربستان ،یک بازیکن
شناختهشده اســت اما از آنجایی که نتوانسته در لیگهای
اروپایی بدرخشد ،تا قبل از این ماجرا شهرت چندانی در دنیا
نداشته و حاال به واســطه این خبر ،ناگهان مشهور شده است.
او در زمان شروع دوران حرفهای ،یک استعداد ویژه در فوتبال
صربستان به شمار میرفت .آلکساندر در چند مقطع مختلف
به تیم ملی کشورش نیز دعوت شده است .او در سال  2011با
امضای یک قرارداد ویژه به المپیاکوس در لیگ یونان رفت اما
ارنستو والورده که سرمربی وقت باشــگاه یونانی بود ،دائما به
«دفاع نکردن» و «نجنگیدن» این بازیکن برای بازپسگیری

مهدی تاج اخیرا در یک
اظهارنظرجنجالی،مدعی
شده که مارک ویلموتس،
پیشنهادیکانجمن
فرهنگی به وزارت ورزش
بوده است .ظاهرا او در
کنار «هروه رنار» به وزارت
معرفی شده و سرانجام
وزارتیها روی ویلموتس
مهر تایید زدهاند تا این
مربیبه ایرانسفر کند

«دوبرابر»بندهایکیروشهستنداما
نگفتهبودکهدراینبندهایننگین،چه
امتیازهایی به سرمربی سابق تیم ملی
دادهایم.حتیتکذیبیهوزارتورزشدر
این مورد هم در نوع خودش حیرتآور
به نظر میرسد .آنها مدعی هستند که
پیشنهاد این انجمن فرهنگی را طبق
یک«رویهمعمول»تنهابرای«بررسی»
به فدراسیون فوتبال ارائه کردهاند .این
چه رویه معمولی است؟ یعنی هر کس
از هر کجای دنیــا میتواند به تیم ملی
«مربی»معرفیکندوبایکرونوشتبه
وزارت ورزش ،در انتظار انتخاب همان
مربیباشد؟
دورانتلخوسرشارازناکامیمدیریت
مهدیتاجبرفدراسیون،بااینخبرتلختر
همشدهاست.چراکهحاالمشخصشده
او هرگز به منافع تیم ملی فکر نکرده و
اصالبرایشاهمیتینداشتهکهبهترین
«انتخاب» را برای این تیم انجام بدهد.
اینماجراامانبایدبههمینسادگیتمام
شود .مهدی تاج حتی اگر با بهانههای
قلبیازفوتبالفاصلهگرفتهباشد،بازهم
باید توضیح بدهد که چرا زیر بار چنین
موضوع خجالتآوری رفت؟ چرا هرگز
ذرهای اقتدار از خودش نشــان نداد؟
چرا نیمکت تیم ملی را «معامله» کرد و
مدتهادراینمورد،هیچچیزیبهزبان
نیاورد؟ چرا از نجابت مارک ویلموتس،
حماســه ســاخت؟ او در هر جایگاه و
موقعیتیکههست،باید«پاسخ»بدهد.
چراکهاینقرارداد؛بیشتربهیکقرارداد
«مجرمانه»ومشکوکشباهتدارد.

نیستدرآیندهنزدیک،افشینپیروانیهمبهصف
موافقانتعطیلیلیگملحقشود!
اگر تا پیش از تاریخ مقرر برای شــروع دوباره
لیگ ،نادری از پرســپولیس جدا شــود ،بیرو به
تهران برنگردد و بشار و اوساگونا روی مواضعشان
پافشــاری کنند؛ یحیی عمال « 6بازیکن» کمتر
از قبل خواهد داشــت .اتفاقی که میتواند برای
یک مربی ویرانکننده باشد .در واقع فصل برای
پرســپولیس به قبل و بعد از بحران کرونا تقسیم
میشود و ترکیب این تیم پس از بحران ،به شدت
«الغر» به نظر میرســد .با این حساب نمیتوان
قهرمانی پرســپولیس را در این زمینه ،از پیش
تعیین شده دانست .چراکه با غیبت این تعداد از
مهرههای مهم تیم ،امکان لغزش قرمزها در ادامه
فصلوجودخواهدداشت.

توپ در تمرینها اعتراض داشت .همین اختالف با سرمربی،
موجب شد که او حتی یک بازی رسمی برای المپیا انجام ندهد
ومدتهافقطبهصورتقرضیبهتیمهایمختلفملحقشود.
او پس از رفتن به یونان ،دوباره به کشورش برگشت و این بار با
یکبیماریخونیروبهروشد.یکبیماریکهاضافهوزنشدید
و دوری طوالنی این بازیکن از دنیای فوتبال را در پی داشــت.
کاتای برای مدتی به اللیگا رفــت و پیراهن آالوز را بر تن کرد.
بهترین دوران او اما با انتقال به ام.ال.اس و باشگاه شیکاگوفایر
رقم خورد .او پس از درخشش در شیکاگو ،پیراهن شماره 10
یکی از محبوبترین تیمهای فوتبال آمریکا را به دست آورد اما
پس از تنها دو بازی رسمی ،این اتفاق عمال آینده این بازیکن را
تباه کرد .حاال پشت سر این بازیکن اخراجی ،یک زن ایستاده
که با تمسخر جریان ضدنژادپرســتی ،به یک چهره منفور در
آمریکا بدل شده است.

