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مهدی تاج باالخره برای اولین 
بار بعد از انتخاب شدن به عنوان 
رئیس جدید فدراسیون فوتبال، 
روبه روی خبرنگارها حاضر شد و 
به سوال ها پاسخ داد. تاج در این 
کنفرانس عمال آینده نیمکت تیم 
ملی را ترسیم کرد. او به کشمکش 
با صداوسیما نیز ادامه داد و تالش 
کرد خودش را از هر اتهامی مبرا 
کند. به هر حــال او فعال مرد اول 
فدراسیون است و ظاهرا اعتماد 
به نفس زیادی برای ماندن در این 
جایگاه دارد. هرچند که شــاید 
آینده او، وابســته به نتایج تیم 
ملی در جام جهانی باشد. چراکه 
او با تغییر سرمربی در این مقطع 

دســت به ریسک 
بســیار بزرگی 

زده است.

پرونده باز دارم اما...
تــاج در کنفرانــس خبری اش 
تایید کرد که پرونده باز قضایی دارد 
اما تاکید داشــت که ایــن پرونده ها 
مرتبط با مسائل مالی خارج از فوتبال 
نیســتند و نام او تنها در پرونده های 
مارک ویلموتس و به کار گرفتن چند 
بازنشسته در فدراسیون مطرح شده 

است. جالب اینکه تاج دست روی 
این نکته گذاشــت که اساسا 

برای ورود به فدراســیون 
صرفا عدم سوءپیشــینه 
کافی است. این در حالی 
اســت که در قانــون به 
صراحت اعالم شــده که 

افــرادی که 

دارای پرونــده باز قضایی هســتند، 
نمی توانند در انتخابات فدراســیون 
شرکت کنند. یا این قانون باید کامال 
تغییر کند و یا اینکه حرف مهدی تاج 
از بیخ و بن غلط است. باید در این مورد 

شفاف سازی کافی صورت بگیرد.

هزار بار بد است؟
پیکان انتقــادات مهدی تاج در 
این جلسه، روی تلویزیون و 
چند نماینده مجلس بود. 
او به این انتقاد داشت که 
یک برنامه تلویزیونی هزار 
بار پرونــده ویلموتس را 
بررسی کرده و چند نماینده 
مجلس دویســت بار در 

مورد این پرونــده صحبت کرده اند. 
حاال ســوال اینجاســت که آیا واقعا 
بررســی و پرداختن به یک قرارداد، 
عمل مذمومی است که آقای مهدی 
تاج آن را این چنین مســتوجب نقد 
می داند؟ مگر تاج همیشــه اعتقاد 
نداشته که قرارداد خوبی با ویلموتس 
بسته، همه چیز را دیده و یک شاهکار 
انجام داده است؟ اگر همه چیز درست 
بوده و تخلفی صورت نگرفته، چرا تاج 
از بررسی ماجرا این چنین گالیه دارد؟ 
آیا کمک به شفاف تر شدن این ماجرا 

اساسا به ضرر او تمام خواهد شد؟

داستان حق پخش
بخش مهمی از انتقادهای تاج به 
صداوســیما، به موضوع حق پخش 
تلویزیونی برمی گردد. البته از سوی 
دیگر به نظــر می رســد او به نوعی 
به دنبــال گروکشــی از تلویزیون و 
ایستادن در جبهه مقابل این رسانه 
است. به هر حال تاج به گفته خودش 
برنامه مبســوطی برای حق پخش 
دارد و عــالوه بر این، 
معتقد اســت که 
ی  ه ها شــگا با
صنعتی با بودجه 
دولتــی نباید 
چنیــن حقی 
را دریافــت 
کنند. نکته 

عجیب تر این است که تاج بر اساس 
طرح خــودش، حق پخــش را تنها 
مربوط به تیم های میزبان می داند. این 
در حالی است که در لیگ های درجه 
یــک اروپایی حق پخش بر اســاس 
میزان هوادار تیم ها و به صورت یک جا 

در هر فصل به آنها تعلق می گیرد.

آینده نیمکت تیم ملی
مهدی تاج عمال مسیر آینده تیم 
ملی را ترســیم کرده است. بر اساس 
این مسیر، اگر همه چیز مهیا باشد، 
کی روش تا جــام جهانی در تیم ملی 
باقی می ماند و پــس از آن، به عنوان 
مدیرفنی فعالیــت می کند و هدایت 
تیم بــه نکونام ســپرده می شــود. 
البته این به آن شــرط است که خود 
کی روش چنین شرایطی را بپذیرد. 
به هر حال به نظر می رسد آینده تیم 
ملی در فدراسیون تاج با مربی ایرانی 
رقم خواهد خورد. فعال نیز تنها برای 
حضور کی روش تا پایان جام جهانی 
فکر شده اســت. جالب اینکه تاج به 
هیچ وجه نتایج ایران در جام جهانی را 
تضمین نمی کند و معتقد است که هر 
اتفاقی ممکن است در آینده برای این 

تیم رقم بخورد.

حاتم بخشی ناگهانی ای.اف.سی
بــه گفته مهــدی تــاج، ای.اف.

ســی ناگهان رقم قابل توجهی را به 
فدراســیون فوتبال ایران اهدا کرده 
است. تاج البته توضیح نداده که چرا 
این اتفاق در این مقطع رخ داده است؟ 
آیا بین انتخاب او و پرداخت شدن این 
رقم از ای.اف.سی رابطه مستقیمی 
وجود دارد؟ چرا کنفدراسیون فوتبال 
آسیا قبال به ســراغ پرداخت چنین 

رقمی نرفته اســت؟ به هــر حال به 
نظر می رسد نقش شــیخ سلمان و 
به طور کلی کنفدراســیون فوتبال 
آســیا در تثبیت حضور مهدی تاج 
 در راس هــرم فدراســیون فوتبال 

انکارنشدنی است.

جنجال لیگ قهرمانان
مهدی تاج در جنجالی ترین بخش 
از کنفرانس خبری اش اعالم کرد که 
فعال اســتقالل و نساجی نمایندگان 
ایــران در لیگ قهرمانان هســتند و 
پرسپولیس شانسی برای حضور در 
این جام ندارد. این ماجرا با اعتراض 
ســریع باشگاه پرســپولیس همراه 
شد و البته تاج بخشــی از این حرف 
را پس گرفت. به هر حال این معادله 
با هر تصمیمی، به شــدت جنجالی 
خواهد شــد. چراکه هر دو باشــگاه 
خواهان حضور در آسیا هستند اما در 
عین حال مجوز حرفه ای را دریافت 
نکرده انــد. گرفتن مجــوز حرفه ای 
برای ســرخابی ها یکی از مهم ترین 
وعده های انتخاباتی مهدی تاج بوده 

است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تاج در کنفرانس خبری اش 
تایید کرد که پرونده باز 

قضایی دارد اما تاکید داشت 
که این پرونده ها مرتبط با 

مسائل مالی خارج از فوتبال 
نیستند و نام او تنها در 

پرونده های مارک ویلموتس 
و به کار گرفتن چند 

بازنشسته در فدراسیون 
مطرح شده است
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نبرد کشتي گیران ایران براي فتح
 سکوي نخست

قهرماني جهان با غايب بزرگ

مسابقات قهرماني جهان کشتي همیشه یکي 
از جذاب ترین رقابت هایي است که برگزار مي شود. 
میداني که هر ساله مدعي ها را گرد هم مي آورد تا بر سر 
برترین بودن رقابت کنند. این مسابقات امسال از 19 تا 
27 شهریور به میزباني شهر بلگراد پایتخت صربستان 
برگزار مي شود. نکته مهم این دور از مسابقات اما غیبت 
قهرمان دوره قبلي این رقابت ها است. تیم ملي کشتي 
روسیه که سال گذشته عنوان قهرماني را به دست آورد، 
امسال غایب بزرگ جهاني است. اتفاقي که شاید بتواند 
مسیر کشتي گیران ایران براي فتح سکوي نخست را 

کمي آسان تر کند. 
مثل همیشه، ابتدا این فرنگي کاران هستند که روي 
تشک حاضر مي شوند. مسابقات کشتي فرنگي از امروز 
آغاز مي شود و نمایندگان کشورمان با ترکیب کامل 
ایران به مصاف رقبای خود می روند. محمد بنا براي این 
میدان در بیشتر اوزان بهترین نفرات را به خطر کرده 
است. فرنگي کاراني باتجربه و عنوان دار در کنار مدعیان 
جوان و باانگیزه که تشنه کارهاي بزرگ هستند. البته 
به ترکیب منتخب بنا انتقاداتي هم وارد شده است ولي 
حاال که تیم  آماده تقابل با رقباي جهاني خود است باید 
به بنا و شاگردانش اعتماد کرد و در انتظار نمایش هاي 
درخشــان آنها بود. پویا دادمــرز در ۵۵ کیلوگرم، 
مهدی محسن نژاد در ۶۰ کیلوگرم، علیرضا نجاتی 
در ۶۳ کیلوگرم، محمدرضا گرایی در ۶7 کیلوگرم، 
محمدرضا مختــاری در 72 کیلوگرم، محمدعلی 
گرایی در 77 کیلوگرم، پژمان پشتام در ۸2 کیلوگرم، 
ناصر علیزاده در ۸7 کیلوگرم، محمدهادی ساروی 
در 97 کیلوگرم و امین میرزازاده در 1۳۰ کیلوگرم 
ترکیب تیم ملي در این مسابقات را تشکیل مي دهند. 
شاگردان بنا سال گذشته در قهرماني جهان نروژ 
بسیار خوش درخشیدند و با چهار مدال طال، دو برنز و 
تنها ۶ امتیاز اختالف بعد از روسیه، روي سکوي دوم 
ایستادند. حاال آنها این شانس را دارند که از فرصت 
طالیي غیبت روس ها استفاده کنند و براي دومین 
بار فاتح سکوي نخست جهان شوند. تیم ملي کشتي 
فرنگي ایران نخستین بار در مسابقات جهاني 2۰14 

زماني که احد پازاج را به عنوان ســرمربي باالي سر 
خود داشت، در قهرماني جهان ازبکستان روي سکو 
نخست ایستاد. حال باید دید آنها امسال مي توانند بار 
دیگر حضور روي این سکو را تجربه کنند یا نه. هرچند 
ایران در مسیر قهرماني رقباي دیگري هم دارد که آنها 
هم حتما به دنبال استفاده از غیبت روس ها هستند. 
در بیشتر اوزان کشتي فرنگي مدعیان سرسخت و 
عنوان داري از کشورهاي مختلف دیده مي شوند که 
به راحتي راه را براي فرنگي کاران ایران باز نخواهند 
گذاشت. یکي از این تیم هاي مدعي آمریکا است که 
نگاه ویژه اي به فتح سکوي قهرماني در صربستان دارد. 
این تیم کشتي گیراني دارد که سال گذشته در لیست 
ناکام ها قرار داشتند و امسال با هدف نتایج  دور قبلي 

وارد تشک مي شوند. 
با این حال محمد بنا امیدوار است او و تیمش امسال 
عنوان قهرماني را به دست بیاورند. سرمربي تیم ملي 
کشــتي فرنگي درباره آخرین وضعیت شاگردانش 
قبل از آغاز مسابقات چنین توضیح مي دهد:»شرایط 
بچه ها عالی است. در هر سه روز و هر وزن امید داریم که 
مدعی باشیم. کارهای الزم را انجام دادیم. بقیه اش به 
لطف خداوند بر می گردد تا دل مردم را شاد کنیم.« بنا 
در پاسخ به این سوال که آیا مي توان روي مدال هر 1۰ 
وزن حساب کرد، تاکید کرد:»کار سختی است ولی در 
مجموع برای من مهم این است که از نظر تیمی روی 
سکو برویم. این برایم مهم تر است. بچه های ما چهار 
سال زحمت کشیدند. نمی توان مدال ها را پیش بینی 
کرد ولی امیــدوارم در نبود روس ها، روی ســکوی 
قهرمانی تیمی باشیم. دو،سه تیم خیلی قوی هستند. 
بقیه کشــورها مثل ترکیه آذربایجان و ... تک ستاره 
دارند. صربستان از نظر تیمی خوب نیست ولی چند 
مهره خوب دارد. هیچ تیمی منسجم تر و کامل تر از 

ایران نیست.« 

منهای فوتبال

آدرنالین

6 نکته درباره کنفرانس خبری پرماجرای مهدی تاج

همه چیز به کام نکو!

همه دیدارهای این هفته لیگ برتر امروز برگزار خواهند شــد. این 
آخرین هفته لیگ قبل از تعطیالت ملی است و شرایط هر تیم در تعطیالت 
با نتایج این هفته تعیین می شود. تیم های برنده با آرامش به سراغ این 
روزها می روند و تیم های بازنده درگیر حاشیه های خاصی خواهند شد. 
به هر حال امروز در لیگ چند نبرد بســیار تماشایی برگزار می شود. از 
برخورد استقالل و نساجی تا جدال پرســپولیس با تیم متحول شده 
رضا مهاجری در مسجدسلیمان و البته برخورد مهدی رحمتی با یکی 
از تیم های سابقش در لیگ برتر. تماشای دیدارهای این هفته لیگ را 

از دست ندهید.

استقالل-نساجی؛ به دنبال راه نجات
استقالل و نساجی امروز در حالی به مصاف هم می روند که یکی از کم گل ترین 
نبردهای این چند سال فوتبال ایران را روبه روی هم تجربه کرده اند. فصل گذشته 
هر دو بازی این دو تیم در لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم در 
بازی 12۰ دقیقه ای ســوم در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی نیز به همین 
نتیجه رسیدند. در پایان آن بازی البته نساجی موفق شد پنالتی ها را از استقالل 
ببرد. در حقیقت تیمی که از زمان بازگشت به سطح اول فوتبال ایران هرگز نتوانسته 
استقالل را در جریان بازی شکست بدهد، فصل گذشته تنها تیمی بود که روبه روی 
این حریف به عنوان برنده از زمین خارج شــد و در نهایت جام حذفی را فتح کرد. 
دو تیم در این فصل هنوز انتظارها را برآورده نکرده اند. نساجی بعد از چهار ناکامی 
متوالی در مسیر بردن، باالخره هفته گذشته اولین پیروزی اش را روبه روی مس 
کرمان تجربه کرد و آرامش دلخواهش را به دست آورد. استقالل اما در این فصل 
فقط تیم های تازه وارد را شکست داده و در دو بازی اخیر هم به تساوی بدون گل 
رسیده است. نتایجی که انتقادها از ســاپینتو را به اوج رسانده اند. او در این دیدار 
خانگی، باید به انتظارات هوادارها جواب بدهد و در غیر این صورت قبل از تعطیالت 
اردوی تیم ملی، با واکنش های تندی از سوی استقاللی ها روبه رو مي شود. همه 
توقع دارند که اســتقالل عالوه بر گرفتن چند نتیجه خوب، با این ســتاره ها نیز 
فوتبال زیبایی بازی کند و همه را به وجد بیاورد. حضور کمک مربی فصل گذشته 
و چند ستاره سابق پرسپولیس در ترکیب نساجی، به این مسابقه جذابیت زیادی 
می بخشد. عالوه بر این، قرار است هر دو تیم در حضور تماشاگران آقا و خانم شان در 
استادیوم حاضر شوند و یک جو متفاوت و عالی برای آزادی بسازند. در استقالل، 
آرمان رمضانی همچنان غایب اســت و نمی تواند برای این تیــم به میدان برود. 
استقالل در حالی آماده جدال امروز می شود که رکورد عجیبی را در نیمه های اول 
از خودش به جا گذاشته است. آنها در 14 بازی اخیر فقط یک بار موفق به گل زنی 
در نیمه های اول شــده اند و در این فصل نیز اصال نتوانسته اند چنین کاری انجام 
بدهند. این رکورد منفی تاثیر زیادی در شرایط استقالل گذاشته و آنها را به تیم 

آسیب پذیری تبدیل کرده است. به هر حال انتظار می رود این جدال، جذابیت های 
بسیار زیادی داشته باشد. جایی که مرد پرتجربه نیمکت آبی ها مقابل مربی جوانی 
قرار می گیرد که اولین تجربه سرمربیگری در ورزشگاه آزادی را پشت سر می گذارد.

نفت مسجد، پرسپولیس؛ این حریف دلخواه! 
نفت مسجدسلیمان در چند سال گذشته اصال حریف دشواری برای پرسپولیس 
نبوده است. قرمزها فصل گذشته در هر دو مســابقه رفت و برگشت، این حریف 
را با شکســت بدرقه کردند. در مجموع در پنج بازی اخیر دو تیم، پرســپولیس 
چهار بار برنده بوده و یک بازی نیز مســاوی شده است. آخرین برد نفت روبه روی 
پرسپولیس سه سال قبل در استادیوم آزادی رقم خورد. یک شکست غیرمنتظره 
که پرسپولیس کالدرون را شــوکه کرد. از زمان ورود یحیی اما دیگر پرسپولیس 
هرگز روبه روی این حریف بازنده نبوده است. با این حال باید پذیرفت که تیم رضا 
مهاجری در این فصل تیم کامال متفاوتی شده است. آنها به خصوص در فاز هجومی 
با وینگرهای سرعتی مثل رضا دهقانی، موقعیت های زیادی می سازند. اتفاقی که 
در چند سال گذشته برای نفت رقم نخورده بود. نفت تا اینجا یکی از شگفتی سازهای 
لیگ برتر بوده است. تیمی که فصل را با یک برد پرگل و جذاب روبه روی مس آغاز 
کرد، سپس از هوادار نیز یک امتیاز گرفت و بعد از شکست خوردن روبه روی پیکان 
دست به یک کار بزرگ زد و در استادیوم خانگی استقالل را متوقف کرد. قدم بلند 
بعدی آنها نیز بردن نفت آبادان بود. نفت مسجدسلیمان در همین شروع فصل نشان 
داد که دیگر یک گزینه سقوط نیست و حتی اگر شگفتی بزرگی نسازد، با این کیفیت 
فصل را در نیمه های جدول تمام خواهد کرد. پرسپولیسی ها فعال صدرنشین لیگ 
هستند و با بردن این بازی، با صدرنشینی به سراغ تعطیالت فیفادی خواهند رفت. 
لوکادیا بعد از درخشش در دو مسابقه اخیر و گل زنی متوالی برای سرخ ها، این بار 
هم در ترکیب اصلی تیم خواهد بود. شیخ دیاباته نیز با تیم تمرین کرده و احتماال 
نامش در فهرست اصلی باشگاه برای این جدال قرار خواهد گرفت. آنها با یک فوتبال 

مالکانه روبه روی روش دفاع و ضدحمله حریف قرار خواهند گرفت.

تراکتور-صنعت نفت؛ پاگشای خانگی کاوه
تراکتور که در شــروع فصل فوتبال خوبی بازی می کرد اما بســیار بد نتیجه 
می گرفت، هفته گذشته باالخره موفق شــد اولین بردش را در لیگ برتر جشن 
بگیرد. آنها این هفته روبه روی سکوهای خانگی به زمین می روند تا در مسیر پیروزی 
باقی بمانند. کاوه هفته گذشته در ترکیب ثابت باشگاه بود و امروز برای اولین بار در 
یادگار امام به زمین مسابقه می رود. نفت این فصل را اصال خوب شروع نکرده است. 
تیم پرکاس با انتقادهای زیادی روبه رو شده و حاال به دنبال بازگشت از این فرم به 

شرایط ایده آل خواهد بود.

پیکان-گل گهر سیرجان؛ اتوبوس روبه روی سینما! 
تیم جوان مجتبی حسینی هفته گذشته با یک نمایش دفاعی و منضبط، یک 
امتیاز از استقالل گرفت و احتماال این تیم روبه روی گل گهر نیز چنین نقشه ای 
دارد. تیم امیر قلعه نویی یکی از تیم های سرگرم کننده این فصل به حساب می آید 
و در سه بازی اخیر، توانسته پنج گل به ثمر برساند. جدال یکی از مربیان جوان با 
پرافتخارترین و پرامتیازترین مربی تاریخ لیــگ، جذابیت های خاص خودش را 

خواهد داشت.

سپاهان-آلومینیوم؛ راه در رو کجاست؟
سومین ناکامی پیاپی در رسیدن به پیروزی در لیگ برتر، شرایط بدی برای این 
تیم ساخته است. تیم مورایس فقط در دو هفته اول بی رحم بود و پس از آن دیگر 
نمایش درخشانی نداشت. حاال آنها به جز برد خانگی روبه روی آلومینیوم نقشه 
دیگری ندارند. تیم مهدی رحمتی در این فصل آشکارا مشکل گل زنی داشته و در 
پنج بازی قبلی فقط یک گل به ثمر رسانده است. با این کیفیت هجومی آنها کار 
بسیار سختی برای باز کردن دروازه سپاهان دارند و احتماال به سراغ یک نمایش 

دفاعی می روند.

مس کرمان-ذوب آهن؛ نبرد با سالطین تساوی
تیمی که این فصل فقط در یک بازی به تساوی رسیده، این هفته میزبان تیمی 
است که این پنج هفته نتیجه ای به جز تساوی را تجربه نکرده است. ذوب با وجود 
یک برنامه سخت، کامال روی دور تســاوی حرکت کرده و امتیازهایش با تعداد 
بازی هایش برابر است. آخرین برخورد دو تیم سه سال  قبل در جام حذفی اتفاق 

افتاد و با برد غافلگیرکننده پرگل مس کرمان در زمین ذوب آهن همراه شد.

ملوان-فوالد؛ بدرقه نکو؟
هنوز هیچ کس نمی داند که چه سرنوشتی در انتظار جواد نکونام است. به هر حال 
او به احتمال زیاد راهی تیم ملی می شود و شاید این آخرین بازی او روی نیمکت 
فوالد باشد. جواد تالش خواهد کرد تا این جدال برایش با خاطره بدی همراه نشود. 
ملوان اما این هفته ها به شدت تحت فشار است تا اولین بردش در لیگ برتر را تجربه 
کند. این تیم از شروع فصل تا امروز، در هیچ مسابقه ای برنده نبوده اما چند عملکرد 

بسیار خوب را داشته و دیر یا زود از این بحران فاصله خواهد گرفت.

مس رفسنجان-هوادار
مس رفسنجان هم درست مثل ذوب در تمام دیدارهایش در این فصل به تساوی 
رسیده است. انتظار می رود زوج منشا و شــیمبا یک خط حمله آتشین برای این 
باشگاه بسازد اما آقای گل فصل گذشته لیگ برتر این فصل حتی یک گل هم نزده و 
شیمبا نیز بازیکن درخشانی نبوده است. هوادار نیز بعد از نمایش ضعیف و شکست 

روبه روی پرسپولیس، برای جبران به میدان برمی گردد.

با شروع اردوي تیم ملي، لیگ برتر به استراحت مي رود 

بلیت تعطیالت!

اتفاق روز

آریا   رهنورد

نگار    رشیدي


