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جهان به روایت تصویر

گذر و نظر

کشتی کالسیک بانوان

شکرانه...
برگرفته از گتاب رساله دلگشا اثر
عبید زاکانی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

یک خبر کوتاه البالی اخبار فدراسیون کشتی چشمم
را گرفت :کشتی کالسیک بانوان و مقررات آن به
تصویب هیئت رئیسه اتحادیه جهانی رسید .کشتی بانوان
در همهجای دنیا طرفداران خودش را دارد و خانمهای
عالقهمند بسیاری ساالنه در سرتاسر دنیا به آن مشغولاند.
اما در ایران به دلیل حساسیتهایی که بر پوشش
ورزشکاران وجود دارد ،عالقهمندان به کشتی ترجیح
میدهند به ورزشهای دیگر بپردازند .از سوی دیگر
فدراسیون جهانی کشتی به دلیل شرایط خاص این ورزش
حاضر نمیشد که یک کشتیگیر با پوشش سرتاسری و
دیگری با دوبنده با هم مبارزه کنند .لذا فدراسیون کشتی
ایران در اقدامی هوشمندانه صورت مسئله را به کلی تغییر
دارد و به فکر تاسیس سبک خاصی از کشتی ویژهی
کشورهای مسلمان افتاد .با پیگیری فدراسیون کشتی
ایران ،و پس از تایید اولیه «کمیته اجرایی» اتحادیه جهانی
کشتی ،موضوع «کشتی کالسیک بانوان» ،در دستور کار
هیئت رئیسه «اتحادیه جهانی کشتی» قرار گرفت و در
نهایت شیوه «کشتی کالسیک بانوان» به عنوان یکی
از شیوههای کشتی به تصویب رسید .فدراسیون کشتی
ایران در نخستین گام میبایست قوانین و مقررات این
سبک را تدوین و به ثبت برساند و همانطور که حدس
زدهاید مهمترین اختالف این سبک با کشتی زنان همهی
دنیا لباس کشتیگیران است .ذیل شرایط لباس کشتیگیر
در قوانین تدوینی آمدهاست:
الف :لباس بادی(قرمز -آبی) که از دو تیکه شامل شلوار
رکاب دار و باال تنه آستیندار ،تشکیل شده است ،و کاله
بادی که به لباس بادی آستیندار متصل بوده و کامال
موهای سر را پوشش میدهد.
ب :بلوز و شلوارک( قرمز -آبی) مناسب.
ج:گوشبند استاندارد کشتی ،که فاقد هرگونه فلز و یا جسم
سخت بوده و بروی کاله بادی بسته میشود تا ضمن
مراقبت از سر و گوشهای کشتیگیر ،موجب نگه داشتن
و ثبات کاله بادی گردد.
د:کفش استاندارد کشتی.
در ذهن خودم کشتیگیرانی با چنین پوششی را تصور
میکنم که همچون زنان قاجار بلوز و شلوار گشادی به
تن کرده ،روی آن جلیق ه پوشیدهاند و کاله بهسر کردهاند
و روی تشک کشتی میخواهند زیر یک خم بگیرند ...این
سوال برای من پیش میآید که آیا آنان که این قوانین
را تصویب کردهاند خودشان تا بهحال یک بار کشتی
گرفتهاند که با شرایط خاص آن آشنا باشند؟ آیا نمیشد
قوانین مربوط به پوشش را طوری با موازین اسالمی
تطبیق داد تا ورزشکاران مسلمان بیشتری با فراغبال و
آسایش خاطر به این سبک بپیوندند؟
برگی از تاریخ

سپتامبر سیاه
یک سازمان فلسطینی موسوم به «سپتامبر سیاه» که اعضای
آن خود را طرفدار گروه فتح به رهبری یاسر عرفات معرفی
میکردند در جریان بازیهای المپیک سال  1972در مونیخ،
بزرگترین عملیات خود را طرح ریزی و اجرا کردند .در جریان
این عملیات اعضای این گروه با حمله شبانه به خوابگاه دهکده
المپیک مونیخ ،ورزشکاران تیمملی اسرائیل را به گروگان
گرفتند.
اندکی پس از آغاز حمله ،سپتامبر سیاه اعالم کرد خواهان
آزادی  234زندانی خود از زندانهای رژیم صهیونیستی است؛
همچنین آنها از دولت آلمان نیز خواستند بنیانگذاران ارتش
سرخ آلمان را از حبس آزاد کند .در حالی که دولت آلمان در
چند نوبت مذاکره با گروگانگیران سعی در فیصله ماجرا داشت
در نهایت  36ساعت پس از آغاز گروگانگیری موافقت كرد كه
هلیکوپتری در اختیار گروگانگیرها بگذارد تا بدون خونریزی
از آلمان خارج شوند .گروگانگیرها پذیرفتند و با گروگانها
به فرودگاه منتقل شدند؛ گفتنی است قبال و در جریان
گروگانگیری در محل اقامت ورزشکاران اسرائیلی ،دو تن از
گروگانها کشته شده بودند .طبق گزارش رسانههای وقت اما
پلیس آلمان در فرودگاه عملیات نجات گروگانها را آغاز کرد.
ماموران امنیتی پیش از پرواز بالگردها به سوی گروگانگیرها
شلیك كردند كه آنها نیز در مقابل بالگرد حامل  9گروگان
را منفجر كردند؛ در این انفجار همه گروگانها کشته شدند.
در ادامه میان گروگانگیران و پلیس آلمان زد و خورد صورت
گرفت كه یك پلیس و چهار فلسطینی كشته و چهار فلسطینی
دیگر دستگیر شدند .چند هفته پس از این عملیات اعضای
دستگیر شده سپتامبر سیاه در جریان ربوده شدن هواپیمای
خطوط هوایی لوفتهانزا توسط دیگر فلسطینیها آزاد شدند
و به لیبی فرستاده شدند؛ رژیم صهیونیستی اما چندی بعد با
مامور کردن تیمی از بهترین کماندوهای موساد دستبهتالفی
زد و شماری از کسانی که به هرشکل با این عملیات در ارتباط
بودند را ترور کرد .در  ۵سپتامبر گلدا مئیر ،نخستوزیر وقت
اسرائیل ،با مظلومنمایی وقیحانه از دیگر کشورها خواست
که «شهروندان ما را نجات دهند و این جنایتهای آشکار
را محکوم کنند» .حسین اردنی تنها رهبر عربی بود که آشکارا
این اقدام انقالبی را محکوم کرد.
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آتشسوزی بزرگ دره کانیون یکی از بزرگترین

آتشسوزیها در تاریخ لس آنجلس است .ابعاد گسترده
این آتش سوزی مهیب که در منطقه لس آنجلس ایالت

کالیفرنیا رخ داد به حدی رسید که باعث شد مقامات

محلی دستور تخلیه فوری ساکنان منطقه را صادر کنند.
عکاس :کیل گریالت

( AFPخبرگزاری فرانسه)  3 ،سپتامبر 2017
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یک محموله مستقل محصور در قفسی که توسط هواپیمای

بدون سرنشین حمل میشود در مرکز آموزش در طول روزهای

هواپیمای بدون سرنشین در موسسه فنآوری فدرال سوئیس در

حال آزمایش است.

عکاس :والنتین فلورود

جمعیت برای شنیدن صحبتهای مورگان

تسوانگیرای رهبر مخالفان زیمبابوه در استادیوم وایت

سیتی گردهم جمع شدهاند .مردم با لباس سرخ حمایت
خود را از «جنبش دموکراتیک تغییر» نشان میدهند.
عکاس :زینیانگ آنتونی

نقد نیویورک تایمز درباره «زندگی پس از زندگی»
به گزارش مستقل به نقل از ایبنا؛ ژانت ماسلین
منتقد آمریکایی در روزنامه نیویورک تایمز نقدی
بر رمان «زندگی پس از زندگی» ،اثر کیت
اتکینسون نوشته است .به تازگی این اثر راهی
بازار نشر ایران شده است بههمین منظور نقد
منتقد آمریکایی بر این اثر را منتشر میکنیم.
درست وسط یک رابطه عشقی مخفی ،اورسال
تاد متوجه میشود که دروغگوی فوقالعادهای
است .چنین ادعایی را میتوان در مورد خود کیت
اتکینسون نیز مطرح کرد ،نویسندهای که آخرین
رمانش« ،زندگی پس از زندگی» با فاصله زیادی
از دیگر رمانهایش بهترین اثر او به شمار میآید.
آثار پُروپیمان خانم اتکینسون شامل چندین رمان
هستند که درونمایهای اسرارآمیز دارند ،اما او
هرگز ذهن استقرایی الزم برای این ژانر را نداشته
است« .زندگی پس از زندگی» کتاب بزرگی است
که قوانین منطق ،گاهنگاری و حتی تاریخ را
برنمیتابد و به زیبایی قدرت تخیل افسارگسیخته
مولفش را به رخ میکشد.
اورسال تاد قهرمان اصلی «زندگی پس از
زندگی» است ،که در نسخههای متفاوت و
متناقضی از رویدادهای یکسان ظاهر میشود .او

همچنین ظاهرا ً در زمانهای متفاوت فراوانی در
طول کتاب میمیرد ،اما بعد دوباره صحیح و سالم
برمیگردد ،گویی که خطر مرگ و میرایی چیزی
نیست جز فریب ذهن« .زندگی پس از زندگی»
مملو از بازیهای ذهن است ،اما این بازیها
صرفاً بازی نیستند بلکه تکتکشان هدفمند
طراحی شدهاند .از نظر اورسال ،گذشته و اکنون
به گونهای کابوسوار در هم تنیده شدهاند .این
ورد و طلسم نیست .هراس و وحشت هم نیست.
بیشتر شبیه نوعی چندجهانی روایی است که در
آن نسخههای مختلفی از زندگی اورسال برای
جلب توجه خواننده با هم رقابت میکنند و کاری
میکنند که یک داستان تک قصهای ُسنتی دور
از دسترس خواننده بشود.
در  11فوریه  ،1910اورسال در حالی که بند
ناف دور گردنش پیچیده به دنیا میآید« .ریههای
کوچکش همچون بالهای ضعیف یک سنجاقک
توان پر زدن در هوای آزاد را نداشت »،این توصیف
خانم اتکینسون از تولد اورسال است« .پیپی که به
دلیل نرسیدن هوا خاموش شده بود.
وزوز هزاران زنبور دور مروارید حلقوی کوچک
یک گوش».

آن شب ،یکشب برفی است و کل کتاب
حول این میگردد که آیا پزشک بهموقع به
خانه تاد خواهد رسید تا این نسخه از داستان
زندگی اورسال را بالاثر کند یا خیر؟ گرچه او زنده
میماند ،اما خانم اتکینسون تا پایان داستان از
موتیف برف بارها و بارها برای پوشاندن خط بین
مرگ و زندگی استفاده میکند.
«زندگی پس از زندگی» میتواند کتاب
مسحورکنندهای با شخصیتهای جذاب فراوان
باشد .پدر اورسال ،هیو ،که عاشقانه دخترش را
دوست دارد و صدایش میکند «خرس کوچولو»؛
سیلوی ،مادر اشرافزادهاش ،که اغلب ،اوقات
تلخی میکند؛ تدی ،برادر دوست داشتنیاش که
همیشه میخواهد بداند توی فالن مهمانی کیک
وجود دارد یا نه و موریس مغرور ،تنها عضو منفور
خانواده .پامال خواهر و غمخوار اورسال است که
در سال  1933موذیانه درباره هیتلر مینویسد:
«اون زنا ،بچهها و سگا رو دوست داره .واقعاً چه
عیبی میتونی روش بذاری؟ اما شرم آوره که
دیکتاتوریه که هیچاحترامی واسه قانون و انسانیت
قائل نیست».
در یک خط داستانی دور اما ضروری ،اورسال

هم میخواهد و هم نمیخواهد که به اندازه کافی
به پیشوا نزدیک شود تا بتواند لوله تفنگش را به
سمتش نشانه بگیرد .اما او زندگیهای جایگزین
زیادی دارد که میتواند قبل از رسیدن به آن
نقطه تجربهشان کند .در تولد شانزده سالگی
اولین رابطه جنسی را تجربه میکند ،رابطهای
که در واقع تجاوزی است که به آبستنی منجر
میشود« .زندگی پس از زندگی» در نهایت
مبتنی بر تجربه رعبانگیر بریتانیا از جنگ
جهانی دوم است ،با شخصیتهایی که در طول
بلیتز میمیرند و اورسال در قالب تیم نجات سعی
میکند که جان غیرنظامیهای بیپناه را نجات
دهد .مثل سایر بخشهای کتاب ،این توصیف
طوالنی از کابوس ،جسورانه و در عین حال
دردآور است ،درست همان طور که نویسنده قصد
داشته بشود .دوران جنگ باعث میشود که یکی
از برادران اورسال تصمیم بگیرد که درباره شرایط
انسانی بنویسد .مادرشان میگوید« :نویسنده؟
فکر میکنم که دست خود شیطون گهوارهاش
رو تکون داده ».در واقع اینجا خانم اتکینسون
به خود طعنه میزند .مطمئناً گهواره او را دست
چیره دستی تکان دادهاست.

بلژیک ،اولین تیم اروپایی صعودکننده به جام جهانی 2018
تیم ملی بلژیک با پیروزی  1-2در خانه یونان ،به عنوان
اولین تیم اروپایی حاضر در رقابتهای مقدماتی ،صعودش
به جام جهانی  2018را قطعی کرد.
مردان روبرتو مارتینس که در گروه  Hمنطقه اروپا ،فاصله
زیادی با سایر تیمها ایجاد کرده بودند ،در دیدار یکشنبهشب
هم موفق شدند یونان را در خانهاش شکست بدهند و
صعودی مقتدرانه به جام جهانی داشته باشند.
یان فرتونگن در دقیقه  70بلژیک را پیش انداخت اما
زکا در دقیقه  73کار را به تساوی کشید .ولی تنها یک
دقیقه بعد ،روملو لوکاکو بار دیگر دروازه یونان را باز کرد
تا بازی  1-2به سود بلژیک شود .این نتیجه تا پایان باقی

ماند تا بلژیک با کسب این سه امتیاز 22 ،امتیازی شده و
با  8امتیاز برتری نسبت به بوسنی در فاصله دو دیدار تا
پایان دیدارهای مرحله گروهی صعودش به جام جهانی را
قطعی کرد .همچنین تیم ملی فرانسه در دیداری خانگی
نتوانست برابر لوکزامبورگ به پیروزی برسد اما پرتغال در
خانه مجارستان با یک گل پیروز شد تا یک گام دیگر به
جام جهانی نزدیک شود.
فرانسویها که چند روز قبل موفق شدند با  4گل هلند
را شکست بدهند ،در دیدار یکشنبه شب برابر لوکزامبورگ
علیرغم تالش زیاد نتوانستند به گل برسند و در نهایت دو
امتیاز حساس را در این دیدار خانگی از دست دادند .با این

پرونده حضور زنان در ورزشگاهها بسته نمیشود

خواب شیرین یا آرزوی دیرین؟
نیلوفر حامدی-روزنامهنگار
-1ساعت حوالی  ۴بعدازظهر بود .کانالهای
تلگرامی و شبکههای اجتماعی پر از تصویر استعالم
بلیتهایی بود که نام یک زن در آنها درج شده
بود .آنهم برای تماشای بازی فوتبال .بازی ایران و
سوریه .یعنی آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران پیش
از حضور در جام جهانی .تیمی که مجوز حضورش را
پیشتر گرفته است و ۱۴شهریور فقط قرار است مردم
در ورزشگاه آزادی جشن صعود بگیرند .هیچکس
باورش نمیشد .اینقدر رؤیای شیرینی بود که انگار
باورش سخت بود .مگر میشد؟ سایت فدراسیون
فوتبال لینک خرید بلیت برای زنان را باز گذاشته
بود .هرکسی میتوانست وارد سایت شود و پس از
اینکه جنسیتش را انتخاب کرد شماره ملی بدهد و
صندلیاش را انتخاب کند .شیرینتر از یک رؤیا بود
حتی .زنان عالقهمند به سرعت بلیت میخریدند و
فدراسیون هم هیچ واکنشی نشان نمیداد .انگار
همهچیز جدی بود .انگار قرار شده بود تمام اعضای

یک خانواده در کنار هم در این جشن ملی حاضر
شوند .خیلیها فکر کردند باالخره پاسخ تمام آن
نامهها و درخواستها از رئیس جمهور را گرفتند .در
همین خواب شیرین بودند که ناگهان یک تکذیبیه
ساده همهچیز را عوض کرد.
-2رئیس حراست فدراسیون فوتبال گفت این
موضوع تنها یک اختالل در سیستم بوده است و قرار
نیست زنان برای تماشای بازی وارد استادیوم آزادی
شوند .به همین سادگی .همهچیز پر! هیچکس بیشتر
از زنانی که در آن چند دقیقه در حال خریدن بلیت
بودند نمیتوانند درک کنند چه دنیایی بود .رویای
غیرقابلباوری که عمیقا با تمام وجودشان دوست
داشتند باورش کنند و با اینکه تقریبا مطمئن بودند
که چنین اتفاقی اینقدر ناگهانی ،اینقدر آزاد و بدون
هیچ تفکیکی رخ نخواهد داد ،بازهم اقدام به خرید
بلیت میکردند .به هم اطالع میدادند که کسی جا
نماند .چندتا چندتا بلیت میخریدند تا اگر همهچیز
درست شد بتوانند با دوستانشان به ورزشگاه بروند.

تساوی فرانسه  17امتیازی شد و تنها با یک امتیاز برتری
نسبت به سوئد ،در صدر جدول گروه  Aدر منطقه اروپا قرار
گرفت .این در حالی است که در فاصله دو بازی تا پایان
دیدارهای این گروه ،هلند با  13امتیاز سوم است.
در دو دیدار باقی مانده ،فرانسه باید به مصاف بلغارستان و
بالروس برود و در مقابل هلند و سوئد در آخرین دیدارشان
مقابل هم قرار خواهند گرفت .اما پرتغال که به خانه
مجارستان رفته بود ،با تکگل آندره سیلوا در دقیقه 49
که روی پاس کریس رونالدو به دست آمد ،پیروز شد تا
همچنان با سه امتیاز اختالف نسبت به سوئیس ،در
رتبه دوم گروه  Bجای داشته باشند .البته در این دیدار

مجارستان با اخراج تاماش پریسکین در دقیقه  ،30شصت
دقیقه را  10نفره بازی کرد.

پیش خودشان فکر میکردند کاری میکنند که اصال
دیگر بلیتی برای مردان باقی نماند .همه اینها اما با
یک تکذیبیه به اتمام رسید ولی این ماجرا به هیچ
عنوان تمام نشده است .برعکس تصور خیلیها،
پرونده حضور زنان در ورزشگاهها نه تنها باز است
بلکه دارای روزنههای جدیدی هم شده است.
-3مهمترین موضوع دیروز اختالفی بود که در
بین عالقهمندان به وجود آمده بود .تعدادی میگفتند
امکان خرید بلیت همیشه برای زنان وجود داشته
است و شما همیشه میتوانستید بلیت خریداری
کنید اما ممنوعیت زمانی است که باید وارد استادیوم
آزادی میشدید .آنجا بود که زنها را راه نمیدادند.
برخی دیگر ،به ویژه آن دسته از زنانی که سالهاست
چشمشان به سایت بود تا بتوانند یک روزنه برای
ورود خودشان پیدا کنند میگفتند اصال تا به حال
هیچ لینکی برای خرید زنان وجود نداشته است.
همین چند ماه پیش در جریان لیگ جهانی والیبال،
هم چنین موضوعی رخ داده بود .وقتی گزینه زن
را در انتخاب جنسیت برای خرید بلیت میزدید،
دیگر اجازه ادامه کار به شما داده نمیشد .در سایت
فدراسیون فوتبال اما حتی پس از انتخاب این گزینه،
روند بلیت خریدن ادامه داشت و هیچ مشکلی هم رخ
نمیداد .این موضوع به عالوه اینکه فدراسیون پس

از گذشت چند ساعت ماجرا را تکذیب کرد ،ذهن
خیلیها را مشغول کرده است .حتی پس از تکذیبیه
گفتند فقط هشت بلیت خریداری شده در حالی که
شبکههای اجتماعی تعداد بسیار بیشتری بلیت به نام
زنان را منتشر کرده بودند .البته فدراسیون بعد از چند
دقیقه جملهاش را از هشت بلیت به تعدادی بلیت
تغییر داد .پرسش دیگر اینکه وقتی زنان اجازه ورود
ندارند ،پس چرا اصال باید لینکی برای آنها وجود
داشته باشد؟
-4با گذشت حدود ۲۴ساعت از این ماجرا
فدراسیون هنوز پول بلیتها را به حساب زنان
بازنگردانده است و جالبتر اینکه انگار هیچ برنامهای
هم برای این کار ندارد .در میان تمام این گفته و
شنیدهها و رخدادها ،یک مانیفست همیشگی هم
صادر شده بود .اینکه حاال که زنان را راه نمیدهند
حداقل مردان هم نروند .فارغ از درست و غلط بودن
اینکار ،چنین تعهد ایدهآلگرایانهای دقیقا شبیه همان
قولی بود که بچهها در مدارس به هم میدادند و
پایش هم نمیماندند .در روزهایی که میخواستند
مدرسه را تعطیل کنند و همیشه هم با هزار بهانه
زیر قولشان میزدند .شاید چند نفری پای حرفشان
میماندند اما اکثریت هیچوقت متعهد نبودند!
(فرهنگستان فوتبال)

برعکس!
قزوینی پای راست بر ركاب نهاد و سوار
شد .رویش از كفل اسب بود.
گفتند :واژگونه بر اسب بنشستهای .گفت:
من باژگونه ننشستهام ،اسب چپ بوده است.
نام پدر
سلطان محمود روزی در غضب بود .طلحك
خواست كه او را از آن ماللت بیرون آرد.
گفت:ای سلطان نام پدرت چه بود؟
سلطان برنجید و روی بگردانید.
طلحك باز برابر او رفت و همچنین سؤال
كرد.
ِ
مردك قلتبان سگ ،تو با آن
سلطان گفت:
چه كار داری؟
گفت :نام پدرت معلوم شد ،نام پدر پدرت
چون بود؟ سلطان بخندید.
شکرانه
رازی و گیالنی و قزوینی با هم به حج
رفتند .قزوینی مفلس بود و رازی و گیالنی
توانگر بودند.
رازی چون دست در حلقة كعبه زد گفت:
خدایا به شكرانة آن كه مرا اینجا آوردی
«بنفشه» و «بلیان» را از مال خود آزاد كردم.
گیالنی چون حلقه بگرفت گفت :بدین
شكرانه«سنقر» و «مبارك» را آزاد كردم.
قزوینی چون حلقه بگرفت گفت :خدایا تو
میدانی كه من نه بلیان دارم و نه سنقر و نه
بنفشه و نه مبارك ،بدین شكرانه مادر بچهام
را از خود به سهطالق آزاد كردم!!!
دردسر نافهمی
طالب علمی مدتی پیش موالنا مجدالدین
درس میخواند و فهم نمیكرد .موالنا شرم
داشت كه او را منع كند.
روزی چون كتاب بگشاد نوشته بود كه
«قال بهزین حكیم» او به تصحیف میخواند
بهزین چكنم.
موالنا برنجید و گفت :بهزین آن كنی كه
كتاب درهم زنی و بروی .بیهوده دردسر ما
و خود ندهی.
کوتاه ورزشی

مربی منشوری
اقدامات عجیب یکی از مربیان لیگ برتر
در تیمش باعث شده مسئوالن این باشگاه
حسابی از او دلخور شوند و تصمیم به
برکناریاش بگیرند.
مالک این باشگاه اخیرا سرمربی تیمش را
احضار کرده و به او اعالم نمود از همه اقداماتی
که در تیمش انجام داده آگاهی کامل دارد.
اگرچه این مربی مدعی شد برای او پاپوش
درست کردهاند و کار اشتباهی انجام نداده
است .نکته جالب توجه اینکه مسئوالن این
باشگاه لیگ برتری در نظر دارند حتی کمیته
اخالق را در جریان این اقدامات سرمربی
تیمشان قرار دهند تا به نوعی از طریق این
کمیته سرمربی را از تیم خود کنار بگذارند.

بازیکن جدید استقالل
باشگاه استقالل سراغ بازیکنی به نام علی
ناصر رفته که ایرانی االصل است و سابقه بازی
در تیم جوانان االهلی امارات ،بزرگساالن
الوصل و بنی یاس ابوظبی را دارد .گفته
میشد این بازیکن اصالتا مشهدی با قراردادی
 ۵ساله استقاللی شده و حتی امکان حضور
او در بازی جامحذفی آبیها مقابل گل گهر
وجود دارد .با این همه گویا علی ناصر تنها
چند جلسه در تمرینات استقالل شرکت کرده
و هیچخبری از عقد قرارداد با این بازیکن -که
در سمت چپ خط دفاعی بازی میکند-
نبوده است.

جلسه تاج و کیروش
پس از صحبتهای انتقادی ملیپوشان و
سرمربی آنها در خصوص وضعیت نامساعد
پاداشها و عدم توجه مسئوالن به صعود
مقتدرانه ایران به جامجهانی ،امروز جلسه
مهمی بین مهدی تاج و کارلوس کیروش
برگزار شد .در این جلسه بر سر موضوعات
مختلف صحبت شد که برگزاری جشن صعود
و پاداش بازیکنان از جمله موارد مهم این
جلسه یک ساعته بود.در پایان جلسه تاج
با خوشحالی محل جلسه را ترک کرد .گویا
توافقات خوبی بین کیروش و تاج صورت
گرفته است.

