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خواهران منصوريان در قفس

اتفاقات اخيري كه پيرامون خواهران منصوريان 
شكل گرفت، آنها را به ســوژه اصلي اين روزهاي 
ووشو تبديل كرده است. شــهربانو و سهيال پس 
از محرز شدن تســت دوپينگ مريم هاشمي به 
اتفاقات انتخابي تيم ملي بــراي قهرماني جهان 
كه معتقد بودند حق سهيال خورده شده، واكنش 
نشان دادند. اين اعتراضات ابتدا پاسخ فدراسيون 
را به دنبال داشــت و درنهايت در جلســه كميته 
انضباطي كه براي آنها تشــكيل شد، شهربانو 20 
ماه و سهيال هشت ماه از حضور در ميادين محروم 
شدند. درســت چند روز بعد از اين ماجرا اين سه 
خواهر در پســت هاي اينســتاگرامي از امضاي 
قراردادشان با يك كمپاني بين المللي و حضورشان 
به عنوان اولين بانوان مسلمان با حجاب اسالمي 
در مسابقات آزاد خبر دادند. به اين ترتيب به نظر 
مي رسد آنها هم راه MMA كه مسير بسياري از 
قهرمانان ديگر بود را در پيش گرفته اند. در اين ميان 
با توجه به ممنوعيت فعاليت اين رشته در كشور كه 
چندي پيش توسط وزارت ورزش اعالم شد، بايد 
ديد كه امضاي اين قرارداد تاثيري در حضور آنها در 
تيم ملي هم خواهد داشت. البته اين ممنوعيت تا 
به اينجا در عمل نبوده و ورزشــكاران فعال در اين 
رشته به راحتي تمرينات شان را انجام مي دهند. 
در هر حال خواهران منصوريان با اين محروميت 
خود را در محدوديت نگذاشتند و با ورود به دنياي 
MMA هدف جديدي را ترسيم كردند. ناگفته 
نماند الهه منصوريان هم كــه محروميتي ندارد، 

همراه با دو خواهرش در اين مسير قرار گرفت.
     

تابعيت لهستان براي عبادي پور
ميالد عبادی پور، دريافت كننــده تيم ملی 
واليبال ايران و تيم اســكرابلچاتوف لهســتان 
گواهی اعطای تابعيت لهستانی را دريافت كرد. 
عبادی پور برای ســومين فصــل متوالی در تيم 
اسكرابلچاتوف توپ می زند و ريزارد چارنسكی، 
معاون حقوقی فدراســيون واليبال لهستان اين 
گواهی را به مناسبت 90 ســالگی باشگاه اسكرا 
بلچاتوف به عبادی پــور داد. اعطای اين گواهی 
به معنای دريافت تابعيت لهســتانی از ســوی 
عبادی پور نيســت، بلكه بدين معنا است كه وی 
اجازه اين درخواست را دارد. ميالد عبادی پور در 
مورد اين اتفاق عنوان داشت:»پيش از برگزاری 
بازی با ياستربسكی مسئوالن باشگاه به مناسبت 
90 سالگی باشگاه اقامت كشور لهستان را به من 
دادند. با اين اتفاق از نظــر بازی در تيم ملی ايران 
هيچ مشــكلی ندارم و می توانم بــاز هم با لباس 
تيم ملی كشورم به ميدان بروم.« سايت لهستان 
پلست اســپورت هم نوشــت:»اعطای تابعيت 
لهستان به اين معنا نيست كه عبادی پور به عنوان 
بازيكن ملی اين كشور در مسابقات پالس ليگا به 
ميدان خواهد رفــت. طبق آيين نامه پالس ليگا، 
حداقل ســه بازيكن داخلی بايــد در هر زمان از 
مســابقه حضور داشته باشــند. اين در بند 52، 
تبصره دو آيين نامه مسابقات حرفه ای لهستان 
به وضوح بيان شــده كه در طول مسابقات ليگ، 
هر تيم شركت كننده بايد در طول بازی حداقل 
سه بازيكن ملی پوش در زمين داشته باشد. اتفاقی 
كه برای ميالد رخ داد به پاسپورت لهستانی برای 

تسهيل سفر بازيكن مربوط است.«
    

بدهی ۵۰۰ ميليونی پرسپوليس 
به شناگران

با شيوع كرونا اكثر ليگ های ورزشی تعطيل 
و با بهتر نشدن شرايط فدراسيون ها پايان ليگ 
را با معرفی تيم های قهرمان اعالم كردند. اوايل 
مرداد نيز پايان ليگ واترپلــو در حالی كه تنها 
چند مسابقه پايانی اش انجام نشده بود اعالم شد 
ولی برخی از تيم ها همچون پرســپوليس هيچ 
پولی به بازيكنان پرداخــت نكرده اند. در حالی 
كه تيم پرسپوليس در هر دو ليگ شنا و واترپلو 
قهرمان شده اما هنوز بدهی خود به بازيكنانش را 
پرداخت نكرده و اين درصورتی است كه به گفته 
دبير فدراســيون بدهی اش به هر دو تيم مبلغی 
حدود 500 تا ۶00 ميليون تومان است. در حال 
حاضر بازيكنان در تالش هستند تا بتوانند بدهی 
اندک خود از اين باشگاه را بگيرند ولی گويا هيچ 
قولی برای پرداخت هم وجود ندارد. فدراسيون 
نيز همراه بازيكنان درصدد اســت تا بتواند اين 

مشكل را رفع كند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

رســوايی. اين دقيق ترين كلمه ای 
است كه می توان در مورد پرونده مارک 
ويلموتس و فدراسيون فوتبال به زبان 
آورد. مهدی تاج باالخره چند روز پس 
از اين رسوايی بزرگ، حاضر به انجام يك 
گفت وگو شده و مثل هميشه سياست 
فرار رو به جلو را بــرای خودش در نظر 

گرفته اســت. اين همان مديری است 
كه چند ماه قبل در اولين گفت وگو پس 
از استعفا از فدراسيون فوتبال، مدعی 
شده بود كه فوتبال ايران در اين پرونده 
جريمه نمی شود و حتی مارک ويلموتس 
بايد بخش اضافه ای كه از دستمزدش 
گرفتــه را نيز پس بدهــد. يعنی طبق 
محاسبات تاج، ويلموتس يك چيزی 
هم به ما بدهكار بود اما در عمل، اين ما 

بوديم كه بايد بيشتر از ۶ ميليون يورو 
به ايــن مربی پرداخــت كنيم. همين 
كه محاســبات يك مدير تا اين اندازه 
»اشتباه« باشد، نشان می دهد كه اساسا 
چقدر می توان به تحليل های او اعتماد 
كرد. همه هواداران تيم ملی، همچنان 
در انتظار شنيدن »عذرخواهی« حداقل 
يك نفر در مجموعــه عريض و طويل 
فدراسيون هستند اما مهدی تاج نه تنها 

اين عذرخواهی را از آنها دريغ می كند، 
بلكه حتی سرگرم ســرزنش ديگران 
می شــود. او به جای آن كه اين فاجعه 
بزرگ را بپذيــرد، دربــاره مخاطبان 
برنامه فوتبال برتــر صحبت می كند. 
صحبت های رييس سابق فدراسيون 
فوتبال و عامل اصلی قرارداد شــرم آور 
مارک ويلموتس، بيشــتر شبيه دست 
و پا زدن قبل از غرق شــدن است. اين 

بار امــا چنين تاكتيكــی ديگر جواب 
نخواهد داد. چراكه تاج ديگر نمی تواند 
حواس ها را از اين قرارداد افتضاح پرت 
كند و دوباره موج تازه ای در شبكه های 
اجتماعی به وجود بيــاورد. اينكه يك 
برنامه تلويزيونی چقدر مخاطب دارد، 
هيچ چيزی را در مورد اين قرارداد عوض 
نمی كند. مهدی تاج به جــای آن كه 
اين چنين به منتقدانــش بتازد، بهتر 
است پاسخ افرادی را بدهد كه بی صبرانه 
در انتظار برخورد جدی با مسببان ضرر 
بيش از 200 ميليــارد تومانی فوتبال 

ايران هستند.
مهدی تاج و مشاورانش به كلی راه را 
اشتباه رفته اند. آنها به جای مطرح كردن 
اين صحبت های كلــی و اتهام زدن به 
ديگران، در درجه اول بايد به اين سوال 
مهم پاســخ بدهند كه چرا با مردی كه 
در تجربه های قبلی كاری اش شكست 
خورده بود، چنين قرارداد ســنگينی 
بستند؟ اصال چرا وقتی فدراسيون پول 
نداشت و كفگيرش به ته ديگ خورده 
بود، بايد با يك مربی خارجی گرانقيمت 
قرارداد امضا می كرد؟ چرا با پول نداشته، 
بايد چنين معاملــه ای صورت بگيرد؟ 
اصال تشــكيالت آقای تاج و رفقا، چه 
برنامه ای برای پرداخت اين پول داشته 
است؟ چرا حقوق ويلموتس را در همان 
ماه های اول پرداخت نكرديــد تا او به 
راحتی با يك شكايت ســاده، هست و 
نيســت فوتبال ايران را به بازی نگيرد؟ 
چرا بندهايی در قرارداد مربی بلژيكی 
گنجانديد كه مطلقا به سود او و به ضرر 

فوتبال ايران بود؟ 
مردم با چنين صحبت هايی راضی 
نمی شوند. مهدی تاج كه نشان داده اهل 
عذرخواهی نيست اما مردم، حتی ديگر 
با عذرخواهی هم راضی نمی شوند. مردم، 
خواهان برخورد قاطع با همه مقصرين 
اين اتفاق بدون توجه به جايگاه شــان 
هســتند. مردم خواهان مصادره اموال 
همه كسانی هستند كه سهمی در اين 

پرونده شوم داشته اند. 
اگر كوچك ترين تخلفــی در اين 
پرونده صورت گرفته باشد، اگر به جای 

حقوق دان تجار شــكر به محل امضای 
قرارداد راه داده شــده باشند و اگر اين 
قرارداد از مجراهای قانونی نهايی نشده، 
همه در انتظــار يك برخــورد قاطع و 
همه جانبه با عوامل اين ماجرا خواهند 
بود. اين داستان، خيلی فراتر از آن است 
كه حتی در مجامع فوتبالی مورد بررسی 
قرار بگيرد. اين داستان بدون ترديد بايد 
در سازمان بازرسی و مراجع قضايی، به 
دقت بررسی شود. آقای تاج هم اگر هيچ 
خطايی مرتكب نشده باشند، طبيعتا 

نبايد نگران اين بررسی شوند.
رييس سابق فدراســيون فوتبال با 
اميدواری حيرت انگيزی، تاكيد دارد كه 
7.5 ميليون دالر پول بلوكه شده ايران 
در حساب فيفا، اين مشــكل را برای ما 

حل خواهد كرد. 
حتی اگر چنيــن اتفاقی هم بيفتد، 
باز هم اين يك افتضــاح بزرگ خواهد 
بــود. پولی كه بايد صرف توســعه تيم 
ملی فوتبــال ايران می شــد، پولی كه 
بايد خرج می شــد تا تيم ملی شرايط 
بهتری داشته باشد، پولی كه بايد هزينه 
می شد تا اردوهای تداركاتی تيم ملی 
به بهترين شكل برنامه ريزی شود، حاال 
به همين راحتی به بــاد خواهد رفت. 
آنها كه جيب هــای مارک ويلموتس را 
پر كرده اند، مســئول خالی  كردن دل 

هواداران تيم ملی هستند.

مهدی تاج و تکرار سیاست فرار رو به جلو

اشتباه ۲۰۰ میلیاردی!

اتفاق روز

سوژه روز

»حاال ما هم یک اشتباهی کردیم!«. میزانسن مهدی تاج در گفت وگوی تازه اش، چقدر تلخ و چقدر آشنا به نظر 
می رسد. او طوری فاجعه ننگین قرارداد ویلموتس را با نازک کردن صدایش »یک اشتباه« می  داند که ممکن است تصور 

کنید دارد درباره له کردن یک مورچه حرف می زند. همین یک اشتباه اما همه داشته ها و نداشته های تیم ملی را بر باد 
داده است. تا همین جا میلیاردها تومان به مارک ویلموتس پرداخت کرده ایم و پس از این باید نزدیک به 2۰۰ میلیارد تومان 

دیگر نیز به این مربی بدهیم. بد نیست از آقای تاج بپرسیم شما چقدر برای این فوتبال سود داشته اید که از نظرتان ضرر 2۰۰ 
میلیارد تومانی، یک اشتباه ساده و معمولی است؟

به جز اســتفاده از ســرمربی آلمانی، ديگر نمی توان هيچ 
شباهتی بين بايرن و پی اس جی پيدا كرد. آنها امشب در حالی 
در ديدار نهايی ليگ قهرمانان به مصاف هم می روند كه مطلقا 
از هيچ جهتی شبيه به هم نيســتند. بايرن باشگاهی با سابقه 
موفقيت های ريز و درشت در فوتبال اروپا است اما پاريسی ها 
امشب برای اولين بار در همه تاريخ شان در فينال ليگ قهرمانان 
به ميدان می روند. بايرن تيمــی فوق العاده منظم را در اختيار 
دارد اما پاريسی ها برای بردن بازی، روی نبوغ فردی نفرات شان 
حساب باز می كنند. بين آنها، يك تفاوت بزرگ ديگر هم ديده 

می شود. بايرن دو بازی اش در ليسبون را با پيروزی پشت سر 
گذاشــته اما بازيكنان اين تيم، حتی يك جشن ساده هم در 
رختكن نگرفته اند. آنها كامال متمركز شده اند و به جز قهرمانی، با 
هيچ اتفاق ديگری هم راضی نمی شوند. ستاره های تيم توماس 
توخل اما ديدگاه كامال متفاوتی دارند. آنها پيروزی های شان را 
با تمام وجود جشن می گيرند و حتی در زمان جشن گرفتن، 

كمی افراط می كنند. 
آنها در ليگ قهرمانان، شديدا به رقبای بازنده كنايه می زنند 
و دائما در حال خوشحالی هســتند. امشب در پرتغال، دو نوع 
متفاوت از فوتبال به هم برخــورد می كنند. يك طرف، تيمی 
كه در منظم بودن، هيچ رقيبی ندارد. تيمی كه بی نقص فوتبال 
بازی می كند و همه كارها در آن، در اوج دقت انجام می شوند. 
يك تيم كه همه نفرات آن، در اوج آمادگی هستند و حتی عوض 

شدن تركيب، روی قدرتش تاثير منفی نمی گذارد. طرف ديگر 
اين ماجرا، تيمی ايستاده است كه روی نبوغ انفرادی ستاره ها 
حساب ويژه ای باز می كند. تيمی كه با درخشش مهره هايی مثل 
نيمار و امباپه، از همه مراحل عبور كرده تا امشب برای اولين بار، 
بخشی از ديدار نهايی ليگ قهرمانان باشد. تيمی كه اگر چند 
ســتاره هجومی در آن خوب بازی نكنند، شانسی برای برنده 
 شدن ندارد اما اگر اين نفرات آماده باشند، قدرت شكست دادن 

هر حريفی را خواهند داشت.
در آستانه بزرگ ترين مسابقه فصل فوتبال اروپا، خيلی ها 
شــانس قهرمانی را به بايرن می دهند. چراكه اين تيم زير نظر 
هانس ديتر فليك، خارق العاده ظاهر شــده و به هيچ حريفی 
رحم نمی كند. با اين حال نمی توان از مســير دراماتيك نيمار 
و رفقا برای رســيدن به فينال نيز به سادگی چشم پوشيد. به 

نظر می رسد همه چيز به همان دقايق ابتدايی مسابقه بستگی 
خواهد داشت. اگر بايرن باز هم مثل چند بازی گذشته خيلی 
زود به گل برسد و كنترل بازی را به دست بگيرد، شايد مقدمات 
يك پيروزی پرگل ديگر برای اين تيم فراهم شود اما هر چقدر كه 
بازی به دقايق پايانی كشيده شود، اوضاع برای فرانسوی ها بهتر 
خواهد شد. در حقيقت اگر پی اس جی بتواند در دقايق ابتدايی 
مقاومت ويژه ای از خودش نشان بدهد و مقابل حمالت بايرن 
دوام بياورد، شــانس زيادی برای نتيجه گرفتن در اين جدال 
خواهد داشــت. قهرمان يكی از عجيب ترين و طوالنی ترين 
فصل های تاريخ فوتبال اروپا، امشب در پرتغال معرفی می شود. 
مونيخ از يك سو و پاريس از ســوی ديگر، همه جام های اين 
فصل را به دست آورده اند. بردن ليگ قهرمانان، می تواند يكی 
از بهترين فصل های تاريخ هركدام از اين دو باشگاه را رقم بزند.

آریا طاری

ليگ نوزدهم، داستان هايی عجيب برای خيلی 
از مربی ها داشت. بعضی ها مثل استراماچونی و 
كالدرون با وجود نتايجی خوب، راه شان را از فوتبال 
ايران جدا كردند. بعضی ها مثل دنيزلی و قلعه نويی، 
روزهايی كابوس وار را پشــت ســر گذاشتند و 
بعضی ها، دائما در جابه جايی بين تيم های مختلف 
بودند. اين فصل از ليگ برتر اما برای هفت مربی، 
بسيار خوش يمن به نظر می رسيد. آنها كه در اين 
ليگ به اهداف شان رسيدند و حتی گاهی چيزی 

بيشتر از هدف اوليه شان را نيز به دست آوردند.
دراگان اسکوچیچ؛ راه تیم ملی از برزیل 

گذشت
ليگ نوزدهم برای هيچ كــدام از مربی ها، به 
اندازه دراگان اســكوچيچ رضايت بخش نبود. او 
فقط يك نيم فصل در اين ليگ مربيگری كرد اما 
توانست در همين فرصت، شانس هدايت تيم ملی 
را به دست بياورد. ظرف چند ماه مارک ويلموتس 
رفت، فدراســيون با علی دايی به توافق نرسيد و 
باشگاه سپاهان با پيوستن امير قلعه نويی به تيم 
ملی مخالفت كرد تا دراگان، بزرگ ترين شانس 

دوران مربيگری اش را به دست بياورد. او در نفت 
آبادان، نتايج بسيار خوبی گرفت و اين تيم را حتی 
به جمع مدعيان كسب سهميه آسيا رساند. جالب 
اينكه اســكوچيچ در قامت ســرمربی تيم ملی، 
هنوز حتی يك مسابقه تداركاتی را نيز پشت سر 
نگذاشته است. با اين حال او دستيارانش را انتخاب 
كرده و همچنان منتظر شروع دوباره رقابت های 

ملی است.
یحیی گل محمدی؛ سرانجام قهرمانی

در كارنامه دوران مربيگری يحيی گل محمدی، 
يك جای خالی بــزرگ ديده می شــد. او هرگز 
نتوانسته بود قهرمانی ليگ برتر را به دست بياورد 
اما باالخره اين طلســم در بازگشــت يحيی به 
پرســپوليس شكســته شــد. اين مربی كه در 
اولين تجربه حضورش در پرسپوليس شكست 
خورده بود، ايــن بار روزهای كامــال متفاوتی را 
پشت سر گذاشــت. يحيی وارث ايده آلی برای 
برانكو و كالدرون بــود. او در نيم فصل دوم ليگ 
نوزدهم، سرمربی قرمزها شــد و با اين تيم نتايج 
خارق العاده ای به دســت آورد. بــا 11 پيروزی، 
سه تســاوی و تنها يك شكســت، گل محمدی 
موفق ترين عملكرد يك مربی در يك باشگاه در 

اين فصل از ليگ برتــر را به نام خودش ثبت كرد. 
تيم او به جز اســتقالل، همه رقبای مســتقيم 
پرسپوليس در مسير قهرمانی را در ديدارهای رو 

در رو شكست داد.
جواد نکونام؛ دفاع کن و برنده شو

سومين فصل سرمربيگری جواد نكونام، به 
شكلی رويايی به پايان رسيد. نكو كه در دو فصل 
قبلی تجربه يك صعود به ليگ برتر را داشت، حاال 
يك صعود به ليگ قهرمانان را نيز به كارنامه اش 
اضافه كرد. او برای رسيدن به اين سهميه، رقبای 

قدرتمندی مثل سپاهان و تراكتور را از پيش 
رو برداشــت. نكو و تيمش، 
فصل جذابی را ســپری 

كردند. او يكی از سه مردی بود 
كه در اين فصل از ليگ برتر، روی 
نيمكت باشگاه شان دوام آوردند و 
تيم شان را تغيير ندادند. جواد 
يك تيم سازمان يافته و دقيق 
در اهواز ســاخت. تيمی كه 
به سختی شكست می خورد 
و در دفــاع نيز، عالــی به نظر 

می رســيد. حاال او در چهارمين 
فصل مربيگری، تجربه كار در 

ليگ قهرمانان آسيا را نيز به دست خواهد آورد.
فرهاد مجیدی؛ رد پای امیدواری

فصل گذشــته در هفته های پايانی سرمربی 
استقالل شد و نتوانســت نايب قهرمانی را برای 
تيمش به دست بياورد اما در اين فصل به عنوان 
جايگزين استراماچونی، باالخره اين رده را برای 
استقالل گرفت. آبی ها زير نظر فرهاد، به جايگاه 
دوم ليگ رسيدند و حاال بايد در مرحله نيمه نهايی 
جام حذفی نيز به ميدان برونــد. مجيدی برای 
مدتی، تنها از نقشه های استراما استفاده 
می كرد اما به مرور زمان، از اين حصار 
خارج شــد و تفكرات خودش را در 
تيم بيشــتر جدی گرفت. او با كنار 
گذاشتن چند بازيكن در روزهای 
حساس فصل، نشان داد كه نظم 
و انضباط در تيم، برايش از هر 
چيزی مهم تر اســت. تجربه 
فرهاد در ليگ نوزدهم، تا اينجا 
تجربه ای موفقيت آميز بوده 

است.
محمود فکری؛ منطقه 

شکست ممنوع
از زمــان شــروع دوران 
مربيگــری محمود فكــری در 
نســاجی، اين تيــم حتی يك 
شكست را نيز در ليگ برتر تجربه 
نكرد. فكری با چهار پيروزی و ۶ 

تساوی، دوران فوق العاده ای را در نساجی سپری 
كرد و از تيمی كه در خطر سقوط قرار داشت، يك 
تيم وسط جدولی ساخت. فكری در اولين تجربه 
ليگ برتری، عالی ظاهر شد و البته با شكست دادن 
تيم هايی مثل تراكتور، سپاهان و فوالد خوزستان، 

راه برای آسيايی شدن استقالل را نيز هموار كرد.
ابراهیم صادقی؛ در جست وجوی جوان ها

شايد نتايج سايپا در ليگ نوزدهم اصال ايده آل 
نبوده باشد اما نبايد فراموش كرد كه تنها سه مربی 
در تمام هفته های فصل، روی نيمكت  تيم شان 
دوام آوردند و يكی از آن سه مربی، ابراهيم صادقی 
بود. او سياست های باشگاه ســايپا را عوض كرد 
و تيمی ســاخت كه تنها به دنبال معرفی نفرات 
جوان  به فوتبــال ايران بود. تيمی كــه با يكی از 
جوان ترين تركيب های تاريخ ليگ برتر روبه روی 

رقبا ظاهر شد.
مهدی تارتار؛ فراتر از حد انتظار

نفت مسجدســليمان در ليــگ نوزدهم، 
هرگز برای »بقــا« بازی نكرد. آنهــا روياهای 
بزرگ تری داشــتند و تيمی درخشان به نظر 
می رسيدند. تيمی كه با 17 تساوی، بيشترين 
تعداد تساوی های فصل را تجربه كرد و در زمين 
مسابقه، شكست دادنش اصال كار راحتی به نظر 
نمی رسيد. نفت مسجد در ليگ نوزدهم، فراتر 
از حد انتظار بود. تيمی كــه در نهايت در ميانه 
جدول قرار گرفت و به جمع چهار تيم برتر جام 

حذفی نيز رسيد.

در انتظار بزرگ ترین بازی فصل فوتبال اروپا

نبوغ روبه روی نظم!

هفت مربی که لیگ نوزدهم، خوشبخت شان کرد

رقص روی نيمکت!

اصال تشکیالت آقای تاج 
و رفقا، چه برنامه ای برای 
پرداخت این پول داشته 

است؟ چرا حقوق ویلموتس 
را در همان ماه های اول 
پرداخت نکردید تا او به 

راحتی با یک شکایت ساده، 
هست و نیست فوتبال 

ایران را به بازی نگیرد؟ چرا 
بندهایی در قرارداد مربی 

بلژیکی گنجاندید که مطلقا 
به سود او و به ضرر فوتبال 

ایران بود؟
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