
تريب�ون تلويزيون 
سعيد احمديان
      گزارش

به تاج سپرده شد تا 
از عملک�ردش در 
ماجراي ويلموتس دفاع و همه چيز را تکذيب کند، 
صحبت های رئيس فدراس�يون فوتب�ال اما آنقدر 
متناقض بود که در پايان همه ابهامات باقي ماند و حال 
نوبت نهادهاي نظارتي و قضايي است که مسئوالن 
فدراس�يون فوتب�ال را به پ�اي  ميز پاس�خگويي  
بکشانند. فدراسيونی که عالوه بر تناقض، اهل تکاثر 
هم هست و هر مربی خارجی تازه ای را که می آورد 
حقوقش را ب�ه ش�کل نامتعادلی زيادت�ر می کند!

مهدي تاج پس از س��کوت در روزهاي پرهياهوي 
نيمکت تيم ملي ديروز ب��ه تلويزيون رفت، آن هم 
بدون اينکه بخواهد خستگي س��فرهاي پرشمار 
خارجی اش را در روزهاي اخير در کند. باال گرفتن 
انتقادها به قرارداد مارک ويلموتس سبب شد رئيس 
فدراسيون فوتبال پيش از آنکه پروازش در فرودگاه 
امام به زمين بنشيند، برنامه حضورش در استوديوي 
برنامه ورزش و مردم شبکه يک را هماهنگ کند. 
او در حالي ظهر ديروز به جام جم رفت که مجري 
برنامه به تمام انتقادهايي که به سوءمديريت هاي 
فدراسيون فوتبال و مهدي تاج می شود، بی تفاوت و 
بيشتر يک شنونده بود تا يک پرسشگر تا مشخص 
شود انتخاب اين برنامه از  طرف  رئيس فدراسيون 
برای واکنش ب��ه انتقادهای مطرح ش��ده درباره 

قرارداد ويلموتس اشتباه نبوده است! 
   3 ميليون دالر نداديم، 3 ميليون دالر داديم!

مه��دي ت��اج در حال��ي دي��روز در تلويزيون به 
صورت رس��مي جدايي ويلموتس را رس��انه ای 
کرد که در صحبت هايی ضدونقيض، ابتدا قرارداد 
3ميليون دالري ويلموتس را رد کرد، اما در ادامه 

حرف هايش آن را تأييد کرد، تأييدي که نش��ان 
داد افشاگري برخي رسانه ها و نمايندگان مجلس 
چندان بي راه نبوده است. رئيس فدراسيون فوتبال 
در ابتداي صحبت هايش قرارداد 3ميليون دالري 
را تکذيب کرد: »به صراحت می گويم 3 ميليون 
دالر نيس��ت و زير 2 ميليون دالر است. اينکه در 
برنام��ه تلويزيونی بگوييم ق��رارداد ويلموتس 3 
ميليون دالر است و افکار عمومی را تشويش کنيم، 
درست نيست. قرارداد ويلموتس و دستيارانش 3 

ميليون دالر نيست.«
با اين حال رئيس فدراس��يون فوتب��ال در ميانه 
صحبت هايش در پاسخ به سؤال مجري به نوعي 
قرارداد 3 ميليون دالري ويلموتس و دستيارانش 
را تأييد کرد تا به نوع��ي حرف های چند دقيقه 

قبلش را رد کرده باشد! 
او در پاس��خ به اين س��ؤال که »آيا واقعاً قرارداد 
ويلموتس به 3 ميليون دالر در س��ال می رسد يا 
نه«، تأکيد کرد: »اوالً باي��د بگويم اين رقم برای 
کل کادر فنی اس��ت و پيش از اين هم دستمزد 
کادر فنی ب��ه همين مبلغ می رس��يد.« با وجود 
تکذيب ها و تأييدها اما رئيس فدراسيون فوتبال 
حاضر ب��ه شفاف س��ازی درباره ق��رارداد واقعي 
ويلموتس نيست و به بندي در قرارداد فسخ شده 
با سرمربي بلژيکي اشاره می کند که براساس آن 

مبلغ قرارداد بايد محرمانه بماند.  
   پ�ول گوش�ت و ن�ان م�ردم ب�ه جيب 

ويلموتس رفت
يکي از نکات قاب��ل تأمل صحبت ه��ای تاج در 
برنامه ورزش و مردم، پاس��خ های کنايه آميز به 
نمايندگان مجلس بود. در حالي گفته می ش��ود 
رئيس فدراسيون فوتبال به دليل حواشي قرارداد 

ويلموتس به فراکس��يون ورزش فراخوانده شده 
اس��ت که او ديروز با صحبت ه��ای توهين آميز، 
دعوت مجلس را رد کرد: »همي��ن االن که من 
برای مردم در مورد مس��ائل مربوط به تيم ملی 
و ق��رارداد ويلموتس حرف می زن��م نمايندگان 
مجلس هم گوش کنند، چ��ون در جای ديگری 

صحبت نخواهم کرد.«
تاج که در هفته اخير از سوي يکي از نمايندگان 
مجلس مورد انتقاد فراواني قرار گرفته است، در 
بخش ديگ��ري از صحبت هاي��ش از نمايندگان 
مجلس خواست به جاي صحبت از فوتبال درباره 
گراني گوشت و نان صحبت کنند: »من می توانم 
درباره گرانی گوشت و چيزهای ديگر حرف بزنم، 
اما به من می گويند شما رئيس فدراسيون هستيد. 
نماينده مجلس هم نبايد درباره قرارداد ويلموتس 

صحبت کند.« 
کنايه رئيس فدراسيون فوتبال در شرايطي است 
که نمايندگان مجلس چه با انگيزه انتخاباتي و چه 
دلسوزانه به حيف وميل و پرداخت 2 ميليون يورو 
به ويلموتس ب��راي حضور تنه��ا 30 روز در ايران 
انتقاد دارند و در اين راستا تاج بايد پاسخگو باشد، 
به خصوص که اين2 ميليون يورو از جيب کارگران 
تأمين اجتماعي پرداخت شده است که اين روزها 
غم نان و گوش��ت دارند. با وجود اي��ن دغدغه ها، 
دولت با فشار فدراسيون فوتبال، پول کارگران را به 
مربی ای پرداخت می کند که در شش ماه قراردادش 
با ايران، تنها 30 روز در تهران حضور داشته است. 
اين سؤالی است که در برنامه ديروز از تاج پرسيده 
نش��د و مجري برنامه ورزش و م��ردم ذوق زده از 
حضور تاج در اين برنامه، در بين صحبت های تاج به 
جاي به چالش کشيدن اين مدير به اعالم برنامه ها 

بين مصاحبه تاج می پرداخت!
   مربي خوبي بود، مربي بدي بود!

نکته ديگر در صحبت های ديروز تاج در تلويزيون، 
صحبت های ضدونقيضش درباره انتخاب ويلموتس 
بود. او ابتدا در صحبت هايش در مقام توجيه انتخاب 
ويلموتس به س��تايش از اين مرب��ي پرداخت و او 
را انتخاب خوبي براي نيمکت اي��ران عنوان کرد: 
»مگر می شود منکر اين ش��د که ويلموتس مربی 
بزرگ است؟! او مربی نوزدهم جهان است و سال ها 
سرمربی تيم ملی بلژيک بودکه از بهترين تيم های 

دنياست و کارنامه اش برای همه مشخص است.«
تاج در ادامه اما تعريف و تمجيدهايش از ويلموتس را 
فراموش و به شدت از وي انتقاد کرد: »ويلموتس در 
مدت زمان حضورش در تيم ملی نشان داد که هيچ 
شناختی از تيم های عربی ندارد، ديديد همين عدم 
شناخت ويلموتس از تيم های عربی چقدر به ضرر 
ما تمام شد. شنيدم ويلموتس حتی نمی دانست 
فالن بازيکن م��ا در تيم ملی عضو کدام باش��گاه 
است. اين مسئله خوب نيست و نشان می دهد که او 

شناخت کافی از تيم خودش هم ندارد.«
حال بايد از رئيس فدراس��يون فوتبال پرس��يد 
چطور از انتخاب ويلموتس دفاع می کند، آن هم 
مربی ای که به گفته خودش حتی بازيکنان تيم 
خودش را هم پس از ش��ش ماه حضور در ايران 
نشناخته و حتی اسم باشگاه بازيکنی که به تيم 

ملی دعوت کرده است را نمی داند.
به نظر می رس��د تاج که اين روزها بابت انتخاب 
ويلموتس با توجه به سخت شدن صعود به جام 
جهانی تحت فشار است، از يک طرف از انتخابش 
دفاع می کند ام��ا در ادامه با گوش��ه و کنايه به 

ويلموتش می تازد.
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نگاهي به صحبت های ضدونقيض مهدي تاج درباره قرارداد فسخ شده ويلموتس با تيم ملي فوتبال کشورمان

دنیا حیدري

معماهای دربی منچستر
موفقيت در دربی منچس��تر بيش از همه 
برای سيتيزن ها اهميت دارد. در حال حاضر 
ليورپول فاصله خوب��ی از مدعيان گرفته و 
لسترس��يتی هم در عين ناباوری تيم دوم 
ليگ جزيره است. قاعدتاً در چنين شرايطی 
بازيکنان و سرمربی سيتی به تنها چيزی 
که فکر می کنن��د غلبه بر يونايتد اس��ت، 
چراکه تنها در اين صورت است که می توانند 
همچنان به آينده اميدوار باشند و به کمتر 
شدن فاصله شان با صدر فکر کنند. عالوه بر اين مسائل، تيم اول منچستر 
نيز به دنبال بهبود جايگاهش در جدول و حضور در بين تيم های مدعی 
است که تمامی اين موارد معمای دربی امروز جزيره در ورزشگاه اتحاد را 
پيچيده تر می کند. پپ گوارديوال در هفته های اخير با انتقادهای زيادی 
مواجه بوده؛ انتقاد از مدافعان و هافبک ها و اينکه ترکيب تيم چگونه انتخاب 
می شود. عملکرد مدافعان در بازی های اخير پيشرفتی نداشته و منتقدان از 
همين مسئله برای کوبيدن پپ استفاده می کنند. منتها سرمربی من سيتی 
همچنان تأکيد می کند که تيمش در نقل و انتقاالت زمستانی به بازيکن 
جديد نياز ن��دارد. انتخاب ترکيب تيم اين روزها چالش اصلی س��رمربی 
سيتی به شمار می رود. نکته مهم غيبت آگوئرو به خاطر مصدوميت است و 
اينکه گابريل ژسوس احتماالً بايد جور او را بکشد. ژسوس در بازی تيمش 
برابر برنلی بعد از هشت ديدار دبل کرد. انتظار می رود در اين بازی گوارديوال 
نشان دهد بهترين تصميم را برای انتخاب بازيکن می گيرد. در ديداری که 
سيتی ميزبان است، يونايتد نيز به دنبال تحقق اهدافش می گردد. سولسشر 
کماکان نفر اول نيمکت شياطين است و در اين مدت بارها زير تيغ انتقادها 
رفته، حتی در همين يک هفته گذشته خبر برکناری او نيز سر زبان ها افتاده 
بود. با اين حال سرمربی قرمزها گويا قصد کوتاه آمدن ندارد و به راهش ادامه 
می دهد، مگر اينکه سران باش��گاه تصميم ديگری بگيرند. در من يونايتد 
حرف اول گلزنی را راشفورد 9 گله می زند. او با دو گلی که به تاتنهام زد به 
روزهای تاريک شياطين پايان داد.  راشفورد اگر همين روند را در ورزشگاه 

اتحاد داشته باشد باز هم می تواند ناجی تيمش لقب گيرد.

بسکتبال با ویلچر ایران پارالمپیکی شد
تيم ملی بسکتبال با ويلچر ايران سهميه حضور در بازی های پارالمپيک 
توکيو را به دست آورد. رقابت های قهرمانی آسيا و اقيانوسيه اين رشته 
در کش��ور تايلند برگزار می ش��ود و مردان بسکتباليست کشورمان با 
پيروزی بر تيم چين به مرحله نيمه نهايی اين رقابت ها صعود کردند. با 
صعود به جمع چهار تيم برتر قاره کهن سهميه پارالمپيک 2020 نيز به 
ايران تعلق گرفت. تيم کشورمان در مصاف با چين 84 بر 51 به برتری 
رسيد و روز گذش��ته نيز در مرحله نيمه نهايی به مصاف استراليا رفت. 
مردان بسکتبال با ويلچر ايران برای رسيدن به سهميه پارالمپيک به غير 

از چين، تايلند و کره جنوبی را هم شکست داده بودند.

صدرنشينی استقالل در روز طلسم شکنی پرسپوليس
رسیدن از پانزدهم به صدر در 7هفته!

هفته سيزدهم رقابت های ليگ برتر هفته سرخابی های پايتخت بود. 
هفته ای که چهارشنبه با برگزاری دو ديدار آغاز شد و عصر پنج شنبه 
در حالی با پيگيری ديگر بازی ها به پايان رس��يد که اس��تقالل بعد از 
102 هفته صدر جدول را از آن خود کرد و پرسپوليس طلسم 9 ساله 

فوالدشهر اصفهان را شکست.
   صدرنشينی تجربه تازه استراماچونی

آبی پوشان که هفته هاست با اس��تراماچونی روند خوب و رو به رشدی را 
دنبال می کنند در ادامه موفقيت های اخير، ش��هرخودرو را هم از سد راه 
برداشتند و موفق شدند بعد چهار سال از پرسپوليس پيشی بگيرند و بعد 
از 102 هفته صدرنشينی را تجربه کنند. استقالل که هفته هاست نمايش 
قابل قبول داشته، توانس��ته رقبای خود را يکی پس از ديگری پشت سر 
بگذارد و در بازی با نماينده مشهد با تک گل دياباته که در روزهای اوج خود 
است به صدر جدول راه يافت، آن هم در شرايطی که آخرين صدرنشينی 
اين تيم در ليگ برتر به هفته بيست و هشتم ليگ پانزدهم و زمان مربيگری 
پرويز مظلومی برمی گشت. اما ش��ليک ديدنی شيخ آبی پوشان روی هد 
زيبای قائدی که پاس تنها گل اين بازی را رقم زد، استقالل را بعد از 1310 
روز صدرنشين جدول رده بندی ليگ کرد. موفقيتی که حاال جدی تر از 
هر زمان ديگری شاگردان استراماچونی را در جمع مدعيان قهرمانی قرار 
داده است. اين در حالی است که استقالل هفته های اول ليگ را ضعيف 
شروع کرد و تا رده پانزدهم هم سقوط کرد اما در ادامه طی 7 هفته توانست 

با بردهای متوالی که به دست آورد به صدر جدول برسد.
مرد ايتالياي��ی نيمکت اس��تقالل که اي��ن روزها بازی ه��ای ديدنی از 
شاگردانش، به خصوص قائدی و دياباته می گيرد بعد از کسب هفتمين 
برد اين فصل تأکيد کرد که دليل موفقيت های تيمش تقويت ذهنيت برد 
در تک تک آنهاست: »شروع بدی داشتيم که می توانست باعث کاهش 
اعتماد به نفس تيم شود، اما توانستم ذهنيت برد را در شاگردانم تقويت 
کنم. ما هفت امتياز را در وقت های اضافه از دست داديم، اما حاال داريم 
مزد زحمات و تالش های خود را می گيريم، هرچند که کار ما با صعود به 

صدر تمام نشده است.«
  طلسم شکنی بعد از 9 سال

اما اين تنها استقالل نبود که هفته سيزدهم را در بهترين شرايط به پايان 
برد. سرخپوشان پايتخت نيز موفق به شکستن طلسم فوالدشهر شدند و 

با پيروزی برابر ذوب آهن، فاصله خود را با صدر جدول کم کردند. 
پرس��پوليس بعد از شکست مقابل نفت مسجدس��ليمان به فکر ايجاد 
تغييرات در کادر فنی افتاد، به طوری که کالدرون اولتيماتوم جدی از 
مديرعامل باشگاه دريافت کرد. اما بعد از جلسه تهديدآميز انصاريفرد 
با س��رمربی آرژانتينی ورق به س��ود سرخپوشان برگش��ت و اين تيم 
بازی های خوبی از خود به نمايش گذاشت و نتايج قابل قبولی گرفت که 
گل سرسبد آنها بازی با ذوب آهن و برتری 3 بر صفر برابر حريفی بود که 
پرسپوليس طی 9سال گذشته و حتی در دوران طاليی برانکو نيز موفق 

به پيروزی برابر آن نشده بود. 
پرس��پوليس در بازی با ذوب آهن به همان تيمی تبديل ش��ده بود که 
هواداران اين تيم خواهان آن بودند. حضور س��يدجالل در کنار شجاع 
خليل زاده، ترکيب طاليی که خط دفاع اين تيم را در زمان برانکو بيمه 
کرده بود از يک سو و استفاده درست از بشار رسن از سوی ديگر باعث 
شده بود تا سرخپوش��ان عملکرد قابل قبولی را برابر ذوبی ها از خود به 

نمايش بگذارند که از جمله آن می توان به گلزنی عليپور اشاره کرد. 
اما بدون ترديد برترين بازيکن پرسپوليس در بازی با شاگردان منصوريان 
مهدی ترابی بود که دو مرتبه دروازه حريف را باز ک��رد. بعد از اين پيروزی 
مقتدرانه، کالدرون تأکيد کرد که ذوب آهن تيم بسياری خوبی بود، اما کيفيت 

پرسپوليس آنها را به دردسر انداخت و اين برد را حق شاگردانش خواند.
  تراکتور ناکام هفته سيزدهم 

در ديگر بازی های عصر پنج ش��نبه، تراکتور با تس��اوی بدون گل برابر 
شاهين بوشهر فاصله خود را با صدر جدول بيشتر کرد. دنيزلی که بدون 
شک ناکام اين هفته هاست، مدعی شد که بوشهری ها برای فوتبال بازی 
کردن نيامده بودند، به همين دليل شاگردانش موفق به کسب سه امتياز 
بازی نشدند. سپاهان هم البته به سود حريفان بازی کرد و با تساوی بدون 
گل برابر نساجی، دو امتياز باارزش را از دس��ت داد. نفت آبادان هم در 
ادامه روند موفقيت آميز خود در ديداری خانگی پيکان را با حساب 3 بر 
2 شکست دادند. ديدار نفت مسجدسليمان با گل گهر در سيرجان هم با 

تساوی بدون گل به پايان رسيد.

به مدال المپیک فکر می کنم

پول فوتبال را نداریم اما نتایج مان بهتر است
رقم قرارداد مرد بلژيکی نيمکت تيم ملی که بابت تنها چند ماه حضور در        بازتاب
جمع ملی پوشان به جيب خواهد زد، داغ دل بسياری از جمله ميالد وزيری 
را تازه کرد. ملی پوش تيروکمان ايران که با کمان قرضی ماه ها و هفته ها برای کسب سهميه المپيک جنگيد، 
حاال پربيراه نيست اگر بعد از شنيدن رقمی که قرار است به ويلموتس داده شود، در مقام مقايسه کمانداران 
با فوتبالی ها برآيد: »ما هزينه هايی مثل ويلموتس نداريم، اما نتايج بهتری از فوتبال می گيريم.« ملی پوش 
باتجربه تيروکمان هم مثل خيلی ديگر از ورزشکاران تنها خواستار يک چيز است؛ تغيير نگاه مسئوالن و 
اندکی حمايت بيشتر که بدون ترديد همانطور که اشاره دارد نتيجه ای به مراتب بهتر از فوتبال در پی خواهد 

داشت. اما آيا اين نتيجه بهتر می تواند آقايان را مستلزم حمايت بيشتر از ساير ورزشکاران کند؟!

باخت دو تيم پااليش نفت آبادان و 
شيوا نوروزی

      خبر
مهرام دو اتفاق مهم هفته دهم ليگ 
برتر بسکتبال بود. در مسابقاتی که 
پنج شنبه برگزار شد، مهرام بعد از دو پيروزی بزرگی که به دست آورده 

بود در کمال ناباوری 75 بر 83 مغلوب شهرداری بندرعباس شد!
 تيم مصطفی هاشمی در دو بازی قبلی پتروشيمی و شهرداری 
گرگان را شکست داده بود، اما هيچ کس انتظار نداشت مهرامی ها 
در بندرعباس مغلوب شهرداری اين شهر شوند. شهرداری گرگان 
84 بر 47 مس کرمان را برد و تيم دوم جدول باقی ماند. شاگردان 
مهران  شاهين طبع بعد از باخت تلخی که مقابل مهرام تجربه کردند 
در حضور هواداران پرش��ور خود کار سختی برای شکست مس 
نداشتند. سرمربی شهرداری بعد از اين برد به خبرنگاران گفت: »با 
وجود اينکه در اين ديدار پِری پِتی را به دليل مصدوميت در اختيار 
نداشتيم، بازيکنان ما در دفاع و حمله عملکرد خوبی داشتند. تيم 
جوان و يکدستی داريم و سطح بازيکنان ما به هم نزديک است و 

در اين ديدار فرصتی پيش آمد تا از س��اير بازيکنان هم استفاده 
کنيم. پِری پِتی در ديدار مقابل مهرام از ناحيه دست آسيب ديد و 
اميدواريم به ديدار آينده برسد. نويد رضايی فر و محمد حسين پور 
هم مقداری کسالت داشتند که سعی کرديم زمان متعادلی را برای 
بازی کردن آنها در نظر بگيريم.« نف��ت آبادان که تنها تيم بدون 
شکست ليگ محسوب   می شد هم باالخره تسليم شد. تيم حماد 
سامری تا قبل از اين بازی هيچ باختی را متحمل نشده بودند، اما 
رويارويی با تيم مهران حاتمی رؤياهايش��ان را بر باد داد. نفتی ها 
57 بر 66 به ذوب آهن باختند. پتروشيمی صدرنشين 86 بر 61 
توفارقان را از پيش رو برداشت. تيم فرزاد کوهيان گام بلندی برای 
قهرمانی در اين فصل برداشته است. البته برای رسيدن به اين هدف 
راه سختی در انتظار ماهشهری ها خواهد بود. شيميدر در زمين 
رعد پدافند شهرکرد 83 بر 68 به پيروزی رسيد، نيروی زمينی 
81 بر 72 شورا و شهرداری قزوين را مغلوب کرد و آويژه صنعت در 

مشهد 70 بر 67 از سد اکسون گذشت.

 پایان شکست ناپذیری نفت 
و باخت عجیب مهرام!

بهترين پينگ پنگ باز زير 21 س��ال       چهره
جهان امي��دوار اس��ت روزی مدال 
المپيک را به گردن بياويزد. اميرحسين هدايی در طول سال 2019 
ميالدی صعودی 370 پله ای  در رنکينگ فدراسيون جهانی داشته و 
در حال حاضر نيز نفر اول رده زير 21 س��ال دنيا محسوب می شود. 
هدايی در گفت وگو با مهر مسير صدرنشينی اش در جهان را تشريح 
کرد: »کمتر کس��ی چنين تصوری از م��ن و جايگاه 
جهانی ام داشت، اما خودم از آنجا که بابرنامه بودم، 
به آن فکر می کردم. اين جايگاه حاصل کار يک 
سال من و موفقيت هايی اس��ت که در اين 
مدت به دست آورده ام. بايد در آينده خيلی 
بيش��تر از امروز در رقابت های مختلف 
شرکت داشته باش��م. حفظ موفقيت از 
کسب آن سخت تر اس��ت، به خصوص 
برای من که اين موفقيت را در رده سنی 
زير 21 سال به دست آورده ام. اينکه بتوانم در 
المپيک مدال انفرادی و تيم��ی بگيرم، خيلی 
برايم اهميت دارد. ش��ايد برای توکيو نتوانم خيلی 
روی اي��ن برنام��ه متمرک��ز ش��وم، اما قطع��اً برای 

المپيک های آينده به آن فکر می کنم.«

تاج،آقاي تناقض و تکاثر!

فريدون حسن

 شأن مجلس احضار وزیر است
 نه مجادله با تاج

اينکه مهدي تاج، رئيس فدراس��يون فوتبال در برنامه زنده تلويزيونی 
و جلوي چشم بينندگان، مجلس ش��وراي اسالمي را به سخره بگيرد و 
صراحتاً اعالم کند که مجبور نيست براي پاسخگويي به خانه ملت برود 
و نمايندگان همان حرف های تلويزيونی او را گوش کنند به بی درايتی و 
البته جوزدگي نمايندگان حاضر در بهارستان در مواجهه با مشکالت و 

معضالت ورزش برمی گردد و بس.
مهدي تاج ديروز صراحتاً گفت که بايد به مردم پاسخگو باشد، اما همزمان از 
رفتن به خانه ملت امتناع کرد تا ثابت شود چگونه يکي به نعل می زند و يکي به 
ميخ. با اين حال نبايد به رئيس سياستمدار فدراسيون فوتبال خرده گرفت، 
چراکه ايراد کار از خود مجلس و نمايندگان بهارستان نش��ين است، از آن 
جهت که نمی دانند براي پاسخگويي درباره اين همه ولنگاري در ورزش و به 
خصوص فوتبال نبايد به صورت مستقيم سراغ مهدي تاج بروند و عمالً بهانه 
دست او بدهند براي راه انداختن جرياني به نام دخالت دولتي ها و مجلس در 

امور فدراسيون فوتبال که ثمره آن کامالً مشخص و معلوم است.
بهارستان نشينان بهتر بود به جاي رودررو شدن مستقيم با مهدي تاج، پاي 
مسعود سلطاني فر را به مجلس بکشانند و از او سؤال کنند که چگونه است 
که وزارت ورزش در س��ال منتهي به المپيک اينگونه سرمايه های کشور و 
پول بيت المال را فقط براي فوتبال هزينه می کند بدون اينکه عايدي داشته 
باشد، در حالی که ورزشکاران المپيکي در سخت ترين شرايط خود را آماده 
می کنند. چگونه المپيکي ها بايد شرايط خاص کشور و تحريم ها را درک  کنند، 
اما در سوی ديگر چمدان چمدان دالر و يورو براي فوتبال و برنامه ريزی های 

شکست خورده اش توسط مديران مختلف ورزشي از کشور خارج  می شود.
رئيس فدراسيون فوتبال ديروز عماًل نش��ان داد که به هيچ مرجع قانوني 
و نهادي پاسخگو نيست و تلويزيون هم خواسته يا ناخواسته و دانسته يا 
ندانسته کمک حال او در اين کار شد، وقتي مجري منفعل برنامه حتي توان 
پرسيدن يک سؤال چالش برانگيز از او را نداشت و نتوانست تاج را در تنگناي 
پاسخگويي بابت قراردادي که با ويلموتس بسته قرار دهد. قراردادي که 
حتي با قطعي شدن فسخ آن کسي به درستی از مفاد آن مطلع نيست و هنوز 

نگراني بابت تبعات احتمالي اش براي ورزش کشور وجود دارد.
ديروز مهدي تاج در يک تريبون يک طرف��ه به تمام منتقدان و نمايندگان 
مجلس تاخت و به هيچ کدام از دغدغه هايی که بيش از دو ماه است گريبان 
تيم ملي و فوتبال دوستان را گرفته، پاسخ نداد. حاال بايد از نمايندگان مجلس 
پرسيد که اوالً چگونه می خواهند او را به مجلس بکشانند و در ثاني قرار است 
چه چيزي را از زير زبان او بيرون بکشند. به طور حتم شأن، منزلت و جايگاه 
مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان آن قابل مقايسه با رؤساي فدراسيون های 
ورزشي نيست که بخواهند به صورت مستقيم با آنها روبه رو شوند، اما متأسفانه 
اين اتفاق در هياهوهای ماه ها و روزهاي نزديک به انتخابات رخ داده و مدير 
رندي چون مهدي تاج ک��ه به طور حتم از بس��ياري از نمايندگان مجلس 

سياستمدارتر است از اين فرصت نهايت استفاده را کرده است.
ناگفته پيداست که نمايندگان بايد سراغ مدير باالدستي تاج، يعني وزير 
ورزش بروند و از وزير بپرسند چگونه از بيت المال براي فدراسيوني خرج 
می کند که در تمام مجامع آسيايي و جهاني مدعي مستقل بودن است. 
نمايندگان مجلس بايد از وزير بخواهند که اين توضيحات را از تاج بخواهد و 
بعد از مشخص شدن وضعيت به مجلس پاسخگو باشد، نه اينکه مهدي تاج 

را مخاطب قرار دهند و اينگونه که همه ديدند از او پاسخ بشنوند.
ديروز روز مهدي تاج بود تا همه را به س��خره بگي��رد و همان حرف های 
پوش��الي هميش��گی اش را تحويل منتقدانش بدهد، اما اميدواريم که 
مجلسی ها حداقل براي حفظ شأن خودشان هم که شده با احضار وزير 
ورزش و س��ؤال از او بابت اين همه اتفاق تلخ و ب��د در فوتبال هم به وزير 
اولتيماتوم بدهند و هم براي تاج مشخص کنند که جايگاه مجلس کجاست 

و او چگونه بايد به دغدغه های نمايندگان مردم پاسخگو باشد.

دوئل پپ و سولسشر در دربی منچستر
هفته شانزدهم ليگ برتر انگليس در حالی امشب با برگزاری پنج ديدار 
استارت می خورد که بدون شک حس��اس ترين بازی آن دربی منچستر 
است. مصاف منچسترسيتی که بعد از دو تساوی پی درپی هفته گذشته با 
برتری پرگل مقابل برنلی خود را آماده دربی منچستر کرد با يونايتدی  ها 
که با گذشت از سد تاتنهام خط و نشانی جدی برای حريف همنام خود 
کشيدند. شاگردان پپ اگرچه وضعيت بهتری نسبت به رقيب خود در اين 
بازی دارند، اما مرد اول نيمکت سيتی فکر کردن به قهرمانی را برای تيمش 
ديوانگی می خواند. هرچند که اين می تواند يک بازی روانی قبل از مصاف 
با يونايتدها باشد. اين بازی و سه امتياز آن، اما برای سولسشر بدون شک 
مهم تر از اين حرف هاست که بخواهد خود را وارد بازی های روانی پپ کند.

آتش شعله ور اختالفات پی ا س جی– نیمار
نيمار هرگز نتوانست در پاری سن ژرمن روزهايی را تجربه کند که در بارسا 
داشت. اگرچه او در جمع پاريسی ها هم بازی های قابل قبولی از خود به 
نمايش گذاشت، اما بعد از زمزمه هايی که تابستان گذشته برای بازگشت 
به بارسا سر داد، رابطه او با مديريت باشگاه تيره و تار شد. تقاضای مستقيم 
نيمار از پاريسی ها برای بازگشت به بارسا اين تصور را ايجاد کرد که دوران 
حضور او در پی اس جی به پايان رسيده، اما مديران اين تيم هرگز به اين 
جدايی تن ندادند. با وجود اين اختالفاتی که بعد از اين داستان بين نيمار 
و باشگاه پاری سن ژرمن ايجاد شد، هرگز حل نشد و حاال وارد فاز تازه ای 
نيز شده، به طوری که چهارشنبه و در جريان بازی پاری سن ژرمن مقابل 
نانت در پارک دوپرنس تعدادی از هواداران باشگاه پاريسی شروع به سوت 
زدن برای نيمار کردند و اين بازيکن هم با عصبانيت تمام اين هواداران را 
به سکوت دعوت کرد و اعتراض ها به اين بازيکن حتی بعد از گلزنی او نيز 
به پايان نرسيد و حاال به نظر می رسد نارضايتی هواداران از عدم عالقه او به 

پاريسی ها نيمار را به در خروجی باشگاه نزديک کند.

جرارد برند 

 اسکای اسپورتس


