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 آخرین شانس کمانداران 
براي المپیک

فدراســیون جهانی تیراندازی با کمان تاریخ 
برگزاری مسابقات توزیع سهمیه المپیک را اعالم 
کرد. این مسابقات شامل مسابقات قاره ای و جهانی 
است که قرار است ســهمیه المپیک در آنها توزیع 
شود. با توجه به اینکه مسابقات قاره  آسیا تمام شده 
و سهمیه های قاره ای توزیع شده است، ایران تنها 
در یک مسابقه جام جهانی باید شانس خود را برای 
افزایش سهمیه المپیک امتحان کند. مسابقات جام 
جهانی قرار بود خرداد امسال در آلمان برگزار شود اما 
با شیوع ویروس کرونا این مسابقات لغو شد و تاریخ 
جدید این مسابقات خرداد 1400 به میزبانی فرانسه 
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 57 درصد از سهمیه های 
تیراندازی با کمان برای حضور در المپیک 2020 
مشخص شده است. مسابقات کسب سهمیه در اروپا 
و آمریکا باقی مانده است و در نهایت آخرین مسابقات 
کسب سهمیه، مسابقات جام جهانی پاریس خواهد 
بود که ایران نیز در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

     
المپیكي ها در کمپ مجازي

با توجه به اســتقبال ورزشــکاران از تمرینات 
مجازی در شرایط کرونایی، کمپ مجازی بازی های 
المپیک 2020 با حضور سهمیه گیران کشورمان 
از روز شــنبه 24 خرداد آغاز می شــود. به همین 
منظور در روز شــنبه 24 خرداد بخش نخســت، 
روز دوشــنبه 26 خرداد بخش دوم، روز یکشنبه 
اول تیرماه بخش ســوم و روز چهارشــنبه ســوم 
تیرماه همزمان با روز جهانی المپیک بخش چهارم 
نخستین مرحله از کمپ مجازی بازی های المپیک 
توکیو با حضور سهمیه گیران این رقابت ها برگزار 
می شــود. کمپ مجازی تمرینی فــوق به صورت 
آنالین از طریق شــبکه های اجتماعی کمیته در 
دسترس عالقه مندان قرار گرفته و آنها می توانند از 
آن بهره ببرند. از سوی مرکز نظارت بر تیم های ملی 
بسته های لوازم تمرینی شامل هفت وسیله تهیه و به 
فدراسیون هایی که موفق به کسب سهمیه المپیک 
توکیو شده اند ارسال شــد تا در اختیار ورزشکاران 
المپیکی قرار بگیــرد. همچنیــن در مرحله دوم 
کمپ مجازی بازی های المپیک توکیو ورزشکاران 
رشــته هایی همچون وزنه برداری، ژیمناستیک، 
قایقرانی و تنیس روی میز که شانس بسیاری برای 

کسب سهمیه دارند به این کمپ اضافه می شوند.
      

31 خرداد حدادي در میدان مسابقه
بعد از چند ماه بالتکلیفی باالخره لیگ بسکتبال 
چین قرار است از 31 خرداد بدون حضور تماشاگران 
برگزار شــود؛ جایی که حامد حدادی هم به عنوان 
ستاره بسکتبال ایران حضور خواهد داشت. حامد 
حدادی و یارانش که برای رسیدن به پلی آف لیگ 
CBA می جنگند، بیســتم ژوئن بایــد به دیدار 
ژیجیانگ گوانگشــا که در جایــگاه پنجم جدول 
رده بندی رقابت هــای فصلی قــرار گرفته بروند. 
این دیدار که رقابت خانگی محســوب می شود، به 
دلیل برگزاری متمرکز بازی ها، شنبه 20 ژوئن )31 
خرداد( ســاعت 11 )به وقت تهران( در سالن شهر 
کوئیندائو برگزار می شــود. نانجینگ اکنون با 12 
پیروزی و 1۸ شکست در رتبه سیزدهم لیگ چین 
قرار دارد و پیروزی در این دیدار شانس یاران حدادی 

را برای رسیدن به پلی آف بیشتر خواهد کرد.
     

کاهش قرارداد لژیونرهاي هندبال
لیگ هندبال رومانی که قــرار بود بعد از کنترل 
ویروس کرونــا از 25 خــرداد اســتارت بخورد با 
درخواست کنفدراسیون هندبال اروپا بدون معرفی 
تیم قهرمان و تیم های ســقوط کننــده به پایان 
رسید. چهار لژیونر هندبال ایران محسن باباصفری 
از Timisoara، شــاهو نصرتی در تیــم بیزائو و 
سیدعلیرضا موسوی و ســعید حیدری راد در تیم 
دیناموبخارســت در لیگ رومانی مشغول به بازی 
هستند. پس از این اتفاق و نیمه کاره ماندن مسابقات 
از آنجایی که دیناموبخارست یک تیم دولتی است 
مســئوالن این باشــگاه رومانیایی در جدیدترین 
اظهار نظر خود تصمیم گرفتند حدود 15 درصد از 
قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم را کاهش 
دهند. این در شرایطی است که تاکنون 70 درصد 
از مطالبات تمامی بازیکنــان و کادرفنی این تیم 
پرداخت شده و قرار است ظرف روز های آینده هم 
15 درصد دیگر به بازیکنان تیم پرداخت شــود تا 

تسویه کامل صورت گیرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»انجمن فرهنگی ایــران و هلند«. 
باورکردنی نیست که چنین نامی را در 
دل یک بحث داغ و یک ســوژه ملتهب 
فوتبالی بشنویم. همان طور 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 

انجمن فرهنگی ایران و هلند نشنیده 
بودیم و همین حاال هم نمی دانیم این 
گروه، از چه کسانی تشکیل شده و اساسا 
وظیفه  اش چیست. قاعدتا نباید رابطه 
مستقیمی بین این انجمن و »فوتبال« 
وجود داشته باشد اما ظاهرا آنها آنقدر 
نفوذ دارند که می توانند فعالیت حساسی 
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 وزارتی ها روی 
ویلموتس مهر تایید زده اند تا این مربی به 
ایران سفر کند. این موضوع حیرت انگیز، 
سوال های بســیار زیادی را در ذهن به 
وجود مــی آورد. قبل از هــر چیز، باید 
ســوال کنیم که چرا، چطور و چگونه 
انجمن فرهنگی ایران و هلند به »وزیر 

ورزش« ایران مربوط می شوند؟ اصال این 
انجمن چه تخصصی در فوتبال دارد که 
برای نیمکت تیم ملی تصمیم می گیرد 
و پیشــنهاد ارائه می کند؟ آیا »مازیار 
ناظمی« بر اساس رابطه با همین انجمن، 
دائما روی جذب مورینیو و زیدان برای 
تیم ملی تاکید داشته است؟ آیا وزارت 
ورزش در انتخاب های مهم ورزشــی، 
اساســا با چنین انجمن های مجهولی 
مشورت می کند؟ از همه مهم تر اینکه آیا 

این اتفاق، مصداق عینی دخالت دولت 
در امور فوتبال نیست؟ مگر فیفا همین 
حاال فدراسیون فوتبال را به خاطر حضور 
نام وزیر در مجمع فدراسیون تهدید به 
تعلیق نکرده است؟ پس چطور شخص 
ســلطانی فر به خودش اجازه می دهد 
چنین تصمیمی برای فوتبال بگیرد؟ تاج 
حتی مدعی شده است که بند مربوط به 
پرداخت »سه ماه« از دستمزد ویلموتس 
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 سلطانی فر، 
ورزش ایران را یــک قدم دیگر به قهقرا 

نزدیک تر کرده است.
برخالف تصور مهــدی تاج، چنین 
صحبت هایی نه تنها از قصور او نمی کاهد، 
بلکه حتی گناه این مدیــر را بزرگ تر 
نیز می کند. 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 سلطانی فر 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 روبه رو 
شــد،  رئیس فیفا را به تهران کشاند و 
یک جنگ تمام عیار علیه ســلطانی فر 
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 
فراموش نشدنی گذاشت؟ حاال می توان 
فهمید که چرا رابطه تاج و ســلطانی فر 
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 
»دو میلیون دالری« به ویلموتس، مدعی 
شده بود که بندهای قرارداد این مربی 

»دو برابر« بندهای کی روش هستند اما 
نگفته بود که در این بندهای ننگین، چه 
امتیازهایی به سرمربی سابق تیم ملی 
داده ایم. حتی تکذیبیه وزارت ورزش در 
این مورد هم در نوع خودش حیرت آور 
به نظر می رسد. آنها مدعی هستند که 
پیشنهاد این انجمن فرهنگی را طبق 
یک »رویه معمول« تنها برای »بررسی« 
به فدراسیون فوتبال ارائه کرده اند. این 
چه رویه معمولی است؟ یعنی هر کس 
از هر کجای دنیــا می تواند به تیم ملی 
»مربی« معرفی کند و با یک رونوشت به 
وزارت ورزش، در انتظار انتخاب همان 

مربی باشد؟
دوران تلخ و سرشار از ناکامی مدیریت 
مهدی تاج بر فدراسیون، با این خبر تلخ تر 
هم شده است. چراکه حاال مشخص شده 
او هرگز به منافع تیم ملی فکر نکرده و 
اصال برایش اهمیتی نداشته که بهترین 
»انتخاب« را برای این تیم انجام بدهد. 
این ماجرا اما نباید به همین سادگی تمام 
شود. مهدی تاج حتی اگر با بهانه های 
قلبی از فوتبال فاصله گرفته باشد، باز هم 
باید توضیح بدهد که چرا زیر بار چنین 
موضوع خجالت آوری رفت؟ چرا هرگز 
ذره ای اقتدار از خودش نشــان نداد؟ 
چرا نیمکت تیم ملی را »معامله« کرد و 
مدت ها در این مورد، هیچ چیزی به زبان 
نیاورد؟ چرا از نجابت مارک ویلموتس، 
حماســه ســاخت؟ او در هر جایگاه و 
موقعیتی که هست، باید »پاسخ« بدهد. 
چراکه این قرارداد؛ بیشتر به یک قرارداد 

»مجرمانه« و مشکوک شباهت دارد.

سکوت  رئیس سابق شکست اما...

شما چه کاره بودید آقای تاج؟

اتفاق روز

سوژه روز

  ظاهرا قرار نیست ماجراهای مربوط به قرارداد شرم آور مارک ویلموتس در فوتبال ایران به پایان برسند. هر روز ابعاد 
تازه ای به این فاجعه بزرگ افزوده می شود. حاال مهدی تاج هم باالخره سکوتش را شکسته و عمال همه چیز را به »وزارت 
ورزش« مربوط دانسته است. تاج در ظاهر خودش را »تبرئه« کرده اما حتی اگر ادعای او درست باشد، باز هم متهم ردیف 

اول این پرونده هیچ کس به جز خود او نیست. مردی که برای حفظ صندلی ریاستش روبه روی وزارت ورزش ایستاد اما 
نیمکت تیم ملی را به همین سادگی حراج کرد.

پایان همکاری باشــگاه لس آنجلس گلکســی با هافبک 
هجومی اش، مثل بمب در تمام دنیا سروصدا به راه انداخته است. 
شاید »الکساندر کاتای« فوتبالیست شناخته شده ای نباشد اما 
رفتارهای همسر او، موجب شده نام این مهره 29 ساله ناگهان 
در سراسر جهان شنیده شود. از زمان کشته شدن جرج فلوید به 
دست پلیس آمریکا، تظاهرات در ایالت های مختلف این کشور 
همچنان ادامه دارد. این تظاهرات در روزهای گذشته به شکل 
صلح آمیزی درآمده اند و حاال دیگر همه چهره های سرشناس 
آمریکایی از این جریان که خواهان »حقوق برابر« بین نژادهای 
مختلف اســت، حمایت می کند. با این حال همســر یکی از 

ستاره های ال.ای.گلسی با انتشار محتوای توهین آمیز نسبت به 
این حرکت در اینستاگرام، این باشگاه را به شدت عصبانی کرده 
است. این باشگاه که ستاره های بزرگی مثل بکام، جرارد و زالتان 
را در گذشته در اختیار داشته، حاال تصمیم گرفته قرارداد کاتای 
را فسخ کند. کاتای بالفاصله پس از انتشار این مطالب، عنوان 
کرد که به هیچ وجه این صحبت ها را نمی پســندد و این نگاه 
نژادپرستانه را در خانواده اش تحمل نمی کند. ستاره صربستانی 
همچنین اعالم کرد که مسئولیت کامل این اتفاق را می پذیرد و 
تالش می کند با دانش و آگاهی بیشتر، به جامعه سیاه پوست ها 
کمک کند و در این شرایط سخت، کنار آنها بایستد. با این وجود 

این صحبت ها نیز کافی نبود و باشگاه ال.ای گلکسی عمال این 
بازیکن را از ترکیبش کنار گذاشت. موضوعی که در 29 سالگی 

یک کابوس بزرگ برای این بازیکن به شمار می رود.
داستان به شهرت رســیدن کاتای، در نوع خودش عجیب 
به نظر می رســد. چراکه او در فوتبال صربستان، یک بازیکن 
شناخته شده اســت اما از آن جایی که نتوانسته در لیگ های 
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 حرفه ای، یک استعداد ویژه در فوتبال 
صربستان به  شمار می رفت. آلکساندر در چند مقطع مختلف 
به تیم ملی کشورش نیز دعوت شده است. او در سال 2011 با 
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 بازپس گیری 

توپ در تمرین ها اعتراض داشت. همین اختالف با سرمربی، 
موجب شد که او حتی یک بازی رسمی برای المپیا انجام ندهد 
و مدت ها فقط به صورت قرضی به تیم های مختلف ملحق شود. 
او پس از رفتن به یونان، دوباره به کشورش برگشت و این بار با 
یک بیماری خونی روبه رو شد. یک بیماری که اضافه وزن شدید 
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 محبوب ترین تیم های 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.

آریا طاری

مصدومیت شــدید محمد انصاری در یکی از 
جلسه های تمرینی پرســپولیس، پایان مهلت 
قرارداد قرضی محمد نادری، سفر بیرانوند به بلژیک 
برای پشت سر گذاشتن تست های پزشکی تیم 
جدید و مقاومت بشار رسن مقابل سفر به تهران، 
در آستانه شــروع مجدد لیگ برتر نگرانی های 
بزرگی برای یحیی به وجود آورده اســت. پس از 
فسخ قرارداد آنتونی استوکس و همچنین نیامدن 
اوساگونا، به نظر می رسد پرسپولیس رقابت های 
لیگ را با کمبود جــدی بازیکن آغاز خواهد کرد. 
موضوعی که از همین حاال به یک دغدغه جدی 
و نگران کننده برای سرمربی باشگاه تبدیل شده 

است.
بازگشــت دوباره به تمرین ها، حداقل برای 
»محمد انصاری« چندان خوش یمن نبوده است. 
مدافع محبوب و همیشه آرام پرسپولیسی ها، برای 
دومین بار دچار پارگی از ناحیه رباط صلیبی شده 
تا 6 ماه آینده را دور از زمین فوتبال ســپری کند. 
انصاری یک بار در دیدار برگشــت فینال آسیا به 
شدت مصدوم شده بود و حاال این آسیب دیدگی، 

دوباره گریبان او را گرفت. او در مقطعی از این فصل، 
توانست به عنوان مهره ثابت قرمزها در قلب دفاع و 
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 
آســیب دیدگی جدید، چه تاثیری روی دوران 
فوتبال انصاری خواهد داشــت. او تنها گزینه در 
دسترس باشگاه برای پســت دفاع چپ نیست. 
یحیی و تیمش در این نقطه از زمین محمد نادری 
را نیز در اختیار دارند. بازیکنی که به ســرعت در 
پرسپولیس فیکس شــد، جای ثابتی در ترکیب 
تیم برای خودش دست و پا کرد و حتی به اردوهای 
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 
رقابت های این فصل لیگ بلژیک به پایان رسیده، 
معلوم نیست باشگاه بلژیکی چه تصمیمی در این 
مورد می گیرد. شنیده می شود نادری از چند تیم 
ایرانی نیز پیشنهاد دریافت کرده و ممکن است در 
ادامه راه از تیم یحیی جدا شود. قرمزها در تابستان 
گذشــته، ســه مدافع چپ در اختیار داشتند و 

ترافیک در این بخش از زمین به حدی بود که آنها 
شایان مصلح را در فهرست مازاد قرار دادند. حاال از 
جمع سه نفر ممکن است در ادامه فصل حتی یک 
مدافع چپ تخصصی نیز برای این باشگاه به میدان 
نرود. اگر مساله قرارداد نادری هرچه زودتر روشن 
نشود، مساله سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس 
در آستانه تبدیل شدن به یک بحران بزرگ قرار 

خواهد گرفت.
همزمان با خانه نشین شدن انصاری و تردیدها 
در مورد قرارداد نادری، علیرضا بیرانوند نیز برای 
پشت سر گذاشتن تست های پزشکی به بلژیک 
می رود. گفته می شود سرمربی باشگاه قویا از بیرو 
درخواست کرده که خیلی زود پس از این تست ها 
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 دروازه بان در حد و اندازه های لیگ برتر 
خواهد داشــت. البته که رادو تا امروز درخشان 
نشان داده و همواره با شور و اشتیاق زیادی برای 
سرخ ها بازی کرده اما بدون جانشین ماندن او در 
ادامه فصل، مساله ای نیست که پرسپولیسی ها از 
آن استقبال کنند. وضعیت خارجی های تیم به جز 
رادو، کامال مبهم به نظر می رسد. در بین سه ستاره 
خارجی دیگر پرسپولیس، تنها تکلیف استوکس 
روشن اســت. مهاجم ایرلندی به صورت رسمی 
از سرخپوشان جدا شــده و دیگر برای این تیم به 

میدان نخواهد رفت. بشار رســن و اوساگونا اما با 
وجود قرارداد داشــتن با این باشگاه، همچنان از 
سفر به تهران طفره می روند. آنها از باشگاه طلبکار 
هستند و تا زمانی که حقوق شان را دریافت نکنند، 
از سفر به تهران ســر باز می زنند. اگر اوساگونا به 
تهران برنگردد، علی علیپور عمال به تنها گزینه 
خط حمله باشگاه تا پایان فصل تبدیل می شود. 
در چنین شرایطی یک محرومیت و یا مصدومیت 
ساده، می تواند پرسپولیس را بدون مهاجم نوک 
تخصصی به مصاف رقبا بفرســتد. بشــار نیز در 
هفته های پایانی لیگ قبل از شــیوع کرونا، اوج 
گرفته بود و آماده تر از همیشه به نظر می رسید. 
غیبت او در دیدارهای بعدی، به هیچ وجه نشانه 
خوبی برای پرســپولیس به شمار نمی رود. رفته 
رفته اوضــاع به گونه ای رقم می خــورد که بعید 

نیست در آینده نزدیک، افشین پیروانی هم به صف 
موافقان تعطیلی لیگ ملحق شود!

اگر تا پیش از تاریخ مقرر برای شــروع دوباره 
لیگ، نادری از پرســپولیس جدا شــود، بیرو به 
تهران برنگردد و بشار و اوساگونا روی مواضع شان 
پافشــاری کنند؛ یحیی عمال »6 بازیکن« کم تر 
از قبل خواهد داشــت. اتفاقی که می تواند برای 
یک مربی ویران کننده باشد. در واقع فصل برای 
پرســپولیس به قبل و بعد از بحران کرونا تقسیم 
می شود و ترکیب این تیم پس از بحران، به شدت 
»الغر« به نظر می رســد. با این حساب نمی توان 
قهرمانی پرســپولیس را در این زمینه، از پیش 
تعیین شده دانست. چراکه با غیبت این تعداد از 
مهره های مهم تیم، امکان لغزش قرمزها در ادامه 

فصل وجود خواهد داشت.

کاتای؛ ستاره ای که با »اخراج« معروف شد

مغضوب والورده؛ قربانی همسر!

بزرگ ترین نگرانی های یحیی برای ادامه فصل

پرسپولیس منهای 6!

مهدی تاج اخیرا در یک 
اظهارنظر جنجالی، مدعی 
شده که مارک ویلموتس، 

پیشنهاد یک انجمن 
فرهنگی به وزارت ورزش 

بوده است. ظاهرا او در 
کنار »هروه رنار« به وزارت 

معرفی شده و سرانجام 
وزارتی ها روی ویلموتس 

مهر تایید زده اند تا این 
مربی به ایران سفر کند
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