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همزمانی تایید صالحیت مهدی تاج و نصف شدن جریمه 
مارک ویلموتس، چندان تصادفی به نظر نمی رسد . از شواهد 
این طور پیداست که مهدی تاج را باید رئیس جدید تشکیالت 
فوتبال ایران بدانیم. جالب اینکه برخی رســانه های نزدیک 
به این چهره، چنان از کاهش جریمه ویلموتس می نویسند 
که انگار این عدد به صفر رسیده اســت. آن هم در حالی که 
فدراسیون هنوز باید »سه میلیون یورو« به این مربی پرداخت 
کند. رقمی که می توانست صرف آماده ســازی تیم ملی در 
مسیر رســیدن به رقابت های جام جهانی 2022 قطر شود. 
بازگشت دوباره تاج به فوتبال، نشان می دهد در فوتبال ایران 
عملکرد گذشــته و کارنامه افرادی اصال تاثیری در موقعیت 

فعلی شان ندارد!
کاهش جریمه فدراســیون فوتبال ایران در پرونده مارک 

ویلموتس نه یــک موفقیت بزرگ، که تنها یک شکســت 
کوچک تر اســت. خیلی ها قصد دارند ایــن موضوع را به 
عنوان یک اتفاق بزرگ در ذهــن هواداران فوتبال ایران 

جا بیاندازند اما فدراسیون فوتبال ایران هنوز باید »سه 
میلیون یورو« در این پرونده پرداخت کند و عالوه بر 
این، به ازای هر ماه نیز رقمــی به عنوان جریمه به 
این مبلغ افزوده خواهد شد. در نتیجه فوتبال ایران 
هنوز با جریمه ای بسیار ســنگین روبرو است و باید 

بخش مهمی از پاداش صعود بــه جام جهانی 2022 را 
برای این اتفاق هزینه کند. نکته عجیب این جاست که عامالن 

رقم خوردن این قرارداد ننگین، هنــوز با هیچ مجازاتی روبرو 
نشده اند. رئیس فدراسیونی که به گفته خودش به جای افراد 
حقوق دان با یک تاجر شــکر پای میز امضای قرارداد قرار 
گرفت، اعضای هیات رئیسه ای که به راحتی هر چه تمام تر 

این قرارداد را امضا کردند و این ضرر بزرگ را به فوتبال 
ایران متحمل شدند و سایر افرادی که در این قرارداد 
دخیل بودند، با کوچک ترین جریمه ای روبرو نشده اند. 

آن روزها مدام این فرضیه به گوش می رسید که این قرارداد باید 
از سوی خود آن ها پرداخته شود اما این افراد نه تنها با جریمه ای 

روبرو نشــدند، بلکه حتی در 
یک اقدام حیرت آور دوباره 
به انتخابات فدراســیون 
فوتبــال قدم گذاشــتند 
و جالــب اینجاســت که 
صالحیت شان نیز بدون 

هیچ مشکلی تایید شد! در کدام نقطه از کره زمین فردی که هنوز 
یک پرونده باز قضایی دارد و رای نهایی اش اعالم نشده به همین 
سادگی می تواند به قدرت برگردد و در انتخابات شرکت کند؟ 
چطور کسی از تاج نمی پرســد که با وجود همه خسارت های 
وحشــتناک وارده به فوتبال در دوره اش، دوباره توانســته به 
همین سادگی در انتخابات قرار بگیرد و بخشی از بازی قدرت 

در فوتبال ایران باشد؟
وقتی ماجرای انتقادهــا در پرونده ویلموتس باال گرفت، 

مهدی تاج ناگهان دچار بیماری قلبی شد. حاال 
که صحبت از انتنخابات دیگری به میان آمده، 
تاج هم ناگهان سالمتی اش را به دست آورده 
و آن بیماری به شکل معجزه آسایی بهبود 
پیدا کرده است. این مدیر البته در این مدت 
با وجود منفک شدن از فدراسیون، همچنان 
در ای اف ســی حضور داشت و صاحب یک 

کرســی بود. جالب اینکــه ضدایرانی ترین 
آرای ای.اف.سی هم در همین دوره زمانی 

صادر شــد. اگر تاج روابطی داشــت که 
می توانست به فوتبال ایران کمک کند، 

چرا مانع از دست رفتن امتیاز میزبانی 
باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان 

آسیا و آواره شدن این باشگاه ها 
به مقصد کشورهای دیگر 

نشــد؟ اگــر تاج 

واقعــا می توانســت از جایگاه 
مدیریتی اش اســتفاده کند، 
چــرا مانع از این نشــد که تیم 
ملی در حساس ترین روزهای 
مقدماتی جام جهانی میزبانی 
را از دست ندهد؟ چرا او کاری 

نکرد تا اســتقالل و پرســپولیس مثل آب خوردن از لیگ 
قهرمانان آســیا کنار نروند؟ واضح است که کرسی آقای تاج 
تا امروز کوچک ترین کمکی به فوتبال ایران نکرده است. از 
آن بدتر، اینکه همین رئیس با انتخاب بد ویلموتس و ناتوانی 
در مدیریت این مربی، فوتبال ایران را در یک قدمی حذف از 
دور اول مقدماتی جام جهانی قــرار داد اما حاال به دنبال این 
است که از دسترنج افراد دیگر و پاداش صعود به جام جهانی 
استفاده کند. اگر در این فوتبال همه چیز سر جای خودش 
بود، مهدی تاج با این کارنامه هیچ شانسی برای نزدیک 
شدن به فوتبال ایران نداشت اما ظاهرا اینجا هیچ چیز 
سر جای خودش نیست و هر کس با هر کارنامه ای 
می تواند به راحتی نظر مثبت کمیته بدوی برای 
ورود به فدراسیون را به دست بیاورد. فردی که با 
آن فاجعه بزرگ از فدراسیون رفت و در ای اف سی 

هم تاثیر مثبتی برای فوتبال ایران نداشت.
ماجرای مهدی تاج یک آزمون بسیار 
بزرگ برای همــه ارکان ورزش ایران 
است. اگر کســی دغدغه عدالت 
دارد، باید ســوال های مهمی را 
در این پرونده مطرح کند. تاج 
بدون پاســخگویی در مورد 
ویلموتس و بــدون جریمه 
شــدن در این ماجرا، در حال 
پس گرفتن پست سابق اش 
در فوتبال ایران است. فوتبال 
ایران چطور می تواند دوباره به 
مدیری اعتماد کند که معتقد 
بود در قرارداد ویلموتس همه 
چیز را در نظر گرفته، همه 
جوانب را ســنجیده و یک 
قرارداد عالی بسته است؟ 
اگر قــرارداد او برای تیم 
ملی هم چیزی شــبیه 
این باشــد، باید فاتحه 
فوتبال ملــی را برای 

مدتی بخوانیم!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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قهرمانیکهسیرنمیشود!

لیگ ملت هــای والیبال ســرانجام با قهرمانی 
فرانسوی ها به پایان رسید. کشوری که در این سال ها 
به قدرت شــماره یک والیبال در دنیا تبدیل شده و 
قصد تسلیم شــدن نیز ندارد. فرانسوی ها از همه 
رقبا به راحتی عبور کردند تا در دیدار فینال روبروی 
آمریکا قرار بگیرند. این تیم دو ست اول دیدار فینال 
را به راحتی برد اما در دو ست بعدی در برابر امریکا 
غافلگیر شــد. آمریکا که با بردن لهستان به پدیده 
رقابت ها تبدیل شده بود با جنگجویی به بازی برگشت 
اما سرانجام در آخرین ســت شکست را پذیرفت و 
قهرمانی را از دست داد. در پایان این رقابت ها نیمر 
عبدالعزیز از کشور هلند که این اواخر در یک باشگاه 
ایرانی به میدان رفته بــود، امتیازآورترین بازیکن 
مسابقات لقب گرفت و امین اسماعیل نژاد در جایگاه 
دوم امتیازآورترین نفــرات جای گرفت. اتفاقی که 
چند پیشنهاد خوب خارجی را برای ستاره 26 ساله 
والیبال ایران به همراه آورده است. به نظر می رسد 
امین شانس خوبی دارد تا فصل جدید را در یک کشور 
اروپایی آغاز کند. این مسابقات در مجموع مسابقات 
موفقیت آمیزی برای والیبال ایران به حساب می آمد 

و خاطرات خوبی برای تیم ملی به یادگار گذاشت.

    
تکواندو،نگرانکنندهترازهمیشه

شــرایط تکواندوی ایران این روزهــا به ویژه 
در رده مردان اصال امیدوارکننده نیســت. بعد از 
ناکامی پسران تیم ملی در کسب طال در رده مردان 
رقابت های قهرمانی آســیا، حاال خبــری از اعزام 
تیم ملی به رقابت های گرندپری فرانســه نیست. 
رقابت هایی که امتیاز آن در تعیین سهمیه المپیک 
موثر خواهد بود. تکواندوی ایران که زمانی یکی از 
اصلی ترین شانس های بردن مدال المپیکی بود، 
در دوره گذشته حتی یک نماینده در نیمه نهایی 
نیز نداشت و حاال بعید نیست که در المپیک پاریس، 
حتی دو سهمیه کامل در اختیار پسران ایرانی قرار 
نگیرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، یک فاجعه بزرگ برای 
تکواندوی ایران شکل خواهد گرفت. شرایط تکواندو 
این روزها اصال خوشایند نیست و خبرهای خوبی 
در مورد این رشته سابقا پرمدال به گوش می رسد. 
به نظر می رسد اســتعدادهای تازه در این ورزش 
کشف نشده اند و نفرات قبلی نیز از موفقیت فاصله 
گرفته اند. تصمیم های  فدراســیون نیز نتوانسته 
تکواندو را در مسیر درســت قرار بدهد. به هر حال 
ایران باید در رقابت های جهانی تکواندو شرکت کند 
و با این سطح از امادگی بعید به نظر می رسد که اتفاق 
خوبی در انتظار این رشــته ورزشی در ایران باشد. 
این نگرانی باید هر چه زودتر در این رشــته موفق 

برطرف شود.
    

جاییکهخالیاست
این روزها رقابت هــای لیگ ملت های بانوان در 
اروپا برگزار می شود و چهار تیم سوئد، انگلیس، آلمان 
و فرانسه توانسته اند خودشان را به مرحله نیمه نهایی 
برسانند. نکته جالب در مورد این مسابقه ها، استقبال 
خوب در اســتادیوم ها و همچنین پو.شش خبری 
گســترده بازی ها در همه دنیاست. اتفاقی که قاره 
آسیا هنوز فاصله بسیار زیادی با آن دارد. تیم ملی 
امسال برای اولین بار به جام ملت های آسیا صعود 
کرد اما اساسا بین فوتبال بانوان در آسیا و قاره های 
دیگر فاصله قابل توجهی وجود دارد. با این حال به 
نظر می رسد که فوتبال بانوان در آسیا نیز به سرعت 
پیشــرفت خواهد کرد. این اتفــاق تنها به کمک 
پیشرفت تیم های غرب آسیا ممکن خواهد شد. چرا 
که در شرق آسیا تیم هایی مثل ژاپن از قدرت های 
برتر دنیا هستند. شاید یک روز تیم ملی بانوان ایران 
در مسابقات جهانی نیز حاضر شــد و روبروی یک 
سکوی پر از هوادار به میدان رفت. این تجربه ای است 
که بدون شک تک تک بازیکنان تیم ملی آرزویش 
را دارند. هنوز در ابتدای راه هستیم و قرار نیست راه 
صد ساله را یک شبه طی کنیم اما برای رسیدن به این 
رویای بزرگ، ابتدا باید مشکالت درونی تیم و داستان 

اعتصاب برخی از بازیکن ها جمع و جور شود.

منهای فوتبال

آدرنالین

از ويلموتس تا قلب درد و حاال انتخابات؛

صدای پای تـاج!

ســپاهان این فصل به یک تیم کامال ترسناک تبدیل شــده است. مجموعه 
تصمیم های مدیران این باشگاه نشان می دهد که آن ها به جز  قهرمانی و رفتن روی 
سکوی اول، هدف دیگری در سر ندارند. سپاهان در این سال ها راه های کم هزینه ای 
را امتحان کرد و به سراغ مربیان داخلی رفت اما ظاهرا همه در این تیم متوجه شده اند 
که راه کم هزینه ای برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. حاال باشگاه دوباره به سراغ 
مربیان خارجی و ستاره های سرشناس رفته و در فصل نقل و انتقاالت کوالک کرده 

است. سپاهان با این روند مخوف ترین تیم این فصل لیگ برتر خواهد شد.

همبازی کريس، متخصص حذفی!
سرمربی پرتغالی سپاهان یکی از ســتاره های هموطن اش را برای این باشگاه 
انتخاب کرده است. بازیکنی که نه تنها در پرتغال، بلکه در سراسر اروپا کامال شناخته 
شده است. مانوئل هنریک تاوارز فرناندز، اولین خرید خارجی این تیم در لیگ برتر 
به حساب می آید. این هافبک 36 ساله فوتبال اش را در بنفیکا آغاز کرد و سه فصل در 
عضویت این باشگاه بود. درخشش در بنفیکا، این بازیکن را مورد توجه باشگاه های 
انگلیسی قرار داد و او برای مدتی به صورت قرضی در پورتسموث و اورتون به میدان 
رفت. باشگاه والنسیا در سال 2007 این هافبک را از بنفیکا خرید اما او را برای یک 
فصل به اورتون فرستاد. مانوئل سرانجام از این قرارداد قرضی برگشت و این بار یک 
مهره ثابت برای والنسیا شد. او در مجموع 4 فصل در عضویت والنسیا قرار داشت 
و 84 بار برای این تیم به زمین رفت. مقصد بعدی این بازیکن، بشیکتاش در لیگ 
ترکیه بود. فرناندز بعد از یک حضور کوتاه قرضی، سه فصل نیز برای بشیکتاش توپ 

زد و بیشــتر از 100 بازی برای این تیم انجام داد. مقصد بعدی این هافبک، لیگ 
روسیه بود. فرناندز 5 فصل نیز برای لوکوموتیو بازی کرد و دوران خوبی در این باشگاه 
داشت. فرناندز در سال های بعدی برای کراسنودار روسیه، کایسری اسپور ترکیه 
و آپولون قبرس نیز بازی کرد. این بازیکن، ســابقه بازی در تیم های زیادی را دارد 
و بسیار پرتجربه به نظر می رسد. بازی کردن در کنار او برای مهره های جوان خط 
میانی سپاهان تجربه جالبی خواهد بود. تجربه ای که می تواند سطح بازی محمد 
کریمی و یاسین سلمانی را باالتر ببرد. فرناندز سابقه دعوت شدن به اردوی تیم ملی 
پرتغال را نیز دارد و 15 برای برای تیم ملی کشورش به میدان رفته است. او در دوران 
بازی قهرمان لیگ و جام حذفی پرتغال، قهرمان کوپا دل ری در اسپانیا، قهرمان جام 
حذفی ترکیه و همچنین قهرمان لیگ و جام حذفی روسیه شده است. در حقیقت 
این هافبک توانسته در 4 کشور مختلف دنیا، جام حذفی را فتح کند. فرناندز در جام 
جهانی 2010 در  فهرست رزروهای پرتغال قرار گرفت و با وجود فاصله نزدیک با 
نفرات اصلی، به این تورنمنت نرفت. 8 سال بعد اما سرمربی پرتغال برای جام جهانی 
روســیه از این بازیکن دعوت کرد. فرناندز در آن دوره جــام جهانی حتی روبروی 
اروگوئه به زمین مسابقه نیز رفت. این تنها تجربه حضور او در یک مسابقه در جام 
جهانی بود. جالب است بدانید که او پسرعموی گلسون فرناندز، بازیکن سابق تیم 

ملی سوئیس نیز هست.

الويس در اصفهان
خرید دیگر ســپاهان، شــرایط متفاوتی نســبت به فرنانــدز دارد. او بازیکن 
شناخته شده ای به حساب نمی آید و برای تیم های بزرگی نیز به میدان نرفته است. 
الویس کامسوبا در بروندی متولد شده و در سنین پایین به استرالیا رفته است. این 
وینگر کوتاه قامت فوتبال را در سطوح پایین تر فوتبال استرالیا در پلی فورد سیتی 
شروع کرد. الویس بین سال های 2010 تا 2018، برای تیم های نیمه حرفه ای در 
فوتبال استرالیا توپ می زد و هنوز نتوانسته بود به سطح اول فوتبال در این کشور راه 

پیدا کند. اتفاق بزرگ برای این بازیکن انتقال به باشگاه ملبورن ویکتوری در سطح اول 
فوتبال استرالیا بود. او باالخره به ای لیگ راه پیدا کرد و توانست استعدادهایش را در 
این لیگ محک بزند. کامسوبا در سال 2018 در بیست مسابقه برای ملبورن ویکتوری 
به میدان رفت و نتوانست گلی برای این تیم بزند. او فصل بعد در 29 بازی تنها موفق 
به زدن یک گل برای این تیم شد و یک سال بعد از آن با زدن 5 گل در 19 مسابقه و 
رسیدن به فرم مطلوب، مورد توجه باشگاه سیدنی قرار گرفت. کامسوبا فصل گذشته 

در سیدنی به میدان رفت و در 24 بازی 5 بار دروازه رقبای این تیم را باز کرد. 

او حاال برای اولین بار فوتبال استرالیا را ترک می کند تا راهی سپاهان شود. ظاهرا 
باشگاه ایرانی رقم قابل توجهی برای این بازیکن در نظر گرفته و خود او از این قرارداد 
به عنوان قراردادی نام برده که زندگی اش را عوض می کند. دو خرید سپاهان در این 
فصل، خریدهای کامال متفاوتی به نظر می رسند. یکی از آن ها بسیار پرتجربه است و 
توانسته در تیم های بزرگی بازی کند و دیگری ده سال از او کوچک تر است و شرایط 
ســنی بهتری دارد اما خیلی پرتجربه نیســت. به هر حال این دو نفر انتخاب های 

مورایس برای ساختن یک سپاهان پرستاره هستند.

معرفی خريدهای خارجی جديد سپاهان

اصفهانکهکشانیشد!

چهره به چهره

شکست خوردن در ال کالسیکوی پیش فصل، هرگز دلیلی برای نگرانی مادریدی ها 
نخواهد بود. آن ها همین چند ماه قبل برای چهاردهمین بار قهرمان اروپا شده اند و هنوز 
طعم آن روزهای شیرین را از یاد نبرده اند. آن قهرمانی دیدگاه پرز در مورد تیم اش را نیز 
تغییر داده است. رئیس باشگاه رئال مادرید برای این فصل به دنبال ساختن یک تیم 
کهکشانی بود. چرا که به نظر می رسید مادریدی ها در بخش عمده ای از فصل گذشته 
اصال خوب بازی نمی کنند و تنها به کمک ضعف رقبا صدرنشین جدول اللیگا هستند. 
همان روزها بود که پرز رویای ساخت یک تیم کهکشانی با کیلیان ام باپه و ارلینگ هالند 
را برای خودش تصور کرد اما وقتی رئال با درخشش خیره کننده بنزما به مراحل پایانی 
لیگ قهرمانان رسید، ماجرای خرید هالند دیگر از دستور کار باشگاه خارج شد و پرز 
تنها روی خرید امباپه تمرکز کرد. کیلیان هم اما دریک چرخش عجیب و باورنکردنی به 
باشگاه رئال پاسخ منفی داد و در پی اس جی ماندگار شد. مادریدی ها در شرایط عادی 
باید به بازار هجوم می آوردند و شکست در پرونده امباپه را جبران می کردند اما رئیس 
باشگاه صبر و سکوت را ترجیح داد. او به ســراغ رودیگر رفت و با یک قرارداد آزاد این 

مدافع را جذب کرد. خرید دیگر باشگاه نیز شوامنی بود. پنجره نقل و انتقاالت برای 
مادرید به همان سرعت که باز شده بود، بسته شد. آن هم در حالی که بارسلونا توانست 
بازار نقل و انتقاالت را به خاک و خون بکشــد. جالب اینکه یکی از همین خریدهای 

جدید در اولین کالسیکوی زندگی، به زیباترین شکل ممکن دروازه رئال مادرید را باز 
کرد. تماشای این گل رافینیا که در دو بازی برای بارسا دو گل زده و دو پاس گل داده، 
طبیعتا برای مادریدی ها خوشایند نیست. سفیدها بیش از حد روی دستاوردهای 
فصل گذشته استوار شده اند و این مسئله ممکن است در نهایت به ضررشان تمام شود.

 بردن دوگانه در فصل گذشــته، موفقیت بزرگی برای تیم کارلتو بوده اما نباید 
فراموش کرد که فصل قبل، عمال بارســلونا و اتلتی در رقابت قهرمانی اللیگا حضور 
نداشتند و فرم بسیار بدی را پشت سر می گذاشــتند. این فصل اما بارسلونا با خرید 
مهاجمی مثل لواندوفسکی، در اختیار داشتن رافینیا و شخم زدن ترکیب، تیم بسیار 
قوی تری شده است. رئال مادرید اما تقریبا همان ترکیب فصل گذشته را حفظ کرده 
اســت. در خط دفاع، میلیتائو، رودیگر و آالبا مهره های جوانی نیستند و نمی توانند 
سال های زیادی کنار هم بازی کنند. مادریدی ها در پســت دفاع چپ هم با وجود 
جدایی مارسلو، خرید خاصی نداشته اند. در خط هافبک نیز کروس و مودریچ به پایان 
فوتبال شان نزدیک شده اند و فرم کاماوینگا و شوامنی در این فصل برای جایگزینی 
این دو نفر حیاتی خواهد بود. در خط حمله نیز بنزما تنها مهاجم مرکزی تیم است و اگر 
وینیسیوس و رودریگو درخشش چندانی نداشته باشند، رئال با مشکل روبرو خواهد 
شد. ظاهرا فلرورنتینو تصمیم داشته همان تیم فصل گذشته را به صورت تاکسیدرمی 
حفظ کند اما حقیقت آن است که ممکن است فرمول های موفق فصل گذشته، به 

همان نتایج همیشگی ختم نشوند!

ريسک بزرگ فلورنتينو در پنجره نقل و انتقاالت

تاکسیدرمی!

سوژه روز


