
تيم کش�ورمان 
سعيد احمديان

    گزارش
س�اعت 12:30 
ظه�ر ام�روز در 
حالي در شش�مين بازی جام جهانی واليبال به 
مصاف امريکا می رود که شاگردان کوالکوويچ به 
دنبال گرفتن انتقام شکست ليگ ملت ها هستند.

جام جهاني واليبال پس از اس��تراحت 48 ساعته 
تيم ه��ا از امروز دوب��اره پيگيري می ش��ود و تيم 
کشورمان که پنج مسابقه اولش را در ناگونا برگزار 
کرده بود به هيروشيما رفته تا شش بازي باقی  مانده 
را در این شهر انجام دهد. تيم ملی واليبال ایران در 
ادامه جام جهاني با تيم های لهستان، امریکا، ایتاليا، 
آرژانتين، ژاپن و تونس روبه رو می شود، رقيباني که 
حکایت از کار بسيار سخت  تيم کوالکوویچ در نيمه 

دوم جام جهاني دارد.
  بازگشت ستاره يا اعتماد دوباره به جوانان؟

ساعت 12:30 ظهر امروز واليباليست های کشورمان 
در هيروش��يما به مصاف امریکا می روند، حریفي 
سرسخت که با تمام ستاره هایش به ژاپن آمده است. 
ش��اگردان کوالکوویچ در حالي آماده رویارویي با 
امریکا ش��ده اند که در پنج بازي گذشته ش��ان دو 
برد و سه باخت داشته اند و با 6 امتياز در رده هشتم 
جدول 12 تيمي جام جهاني 2019 قرار گرفته اند. 
تيم کش��ورمان در جام جهاني واليبال تا امروز دو 
چهره متفاوت داشته است؛ یک روي آن نمایش 
ضعيف با بازیکنان اصلي در دو بازي اول و دو باخت 
متوالي بود و روي دیگر آن نيز اعتماد کوالکوویچ به 

بازیکنان جوان و نيمکت نشين کردن ستاره های 
خسته تيمش که نتيجه آن  هم دو برد و دو شکست 

نزدیک در یک بازي پایاپاي مقابل برزیل بود.
حاال در چنين ش��رایطي تيم کش��ورمان امروز در 
شش��مين بازي به مصاف امریکا می رود. با توجه به 
عملکرد مثبت بازیکنان جوان در سه بازي گذشته، 
به نظر می رسد کوالکوویچ در بازي امروز هم به آنها 
اعتماد کند و تيم کشورمان با یک ترکيب جوان شده 
مانند بازی های گذش��ته مقابل امریکا قرار بگيرد. 
اگرچه احتمال بازگش��ت دوب��اره بازیکنان اصلي 
به ترکيب نيز وجود دارد، مس��ئله ای که با توجه به 
خستگي این بازیکنان می تواند تيم ملي را در ادامه 
جام جهاني مانند شروع بازی های ایران دچار چالش 
کند. با این ح��ال جواناني مانند پوری��ا یلي، جواد 
کریمي، محمدرضا مؤذن، اميرحسين اسفندیار و 
اميرحسين مجرد در سه بازي اخير تيم ملي نمایش 
درخشاني داش��ته اند و توانس��ته اند به خوبي جاي 
ستاره های واليبال را که با توجه به مسابقات فشرده 

در شش ماه گذشته فرسوده شده اند پر کنند. 
  بحران مصدوميت در تيم کوالکوويچ

با این حال تيم ملي کش��ورمان در بازی های جام 
جهاني با مشکل کمبود بازیکن در برخي پست ها 
روبه رو است، مشکلي که در بازي با امریکا هم یکي 
از دغدغه های اصلي کوالکوویچ است و کار او را در 
ادامه این رقابت ها سخت تر می کند. تيم ایران در 
حالي به ژاپن رفت که با موافقت کوالکوویچ، محمد 
موس��وي در تهران ماند تا اس��تراحت کند و تيم 

کشورمان نيز با توجه به اینکه نتوانست بازیکني 
را جایگزین موسوي خس��ته و مصدوم کند با 13 
بازیکن و یک بازیکن کمتر ب��ه ژاپن رفت. غيبت 
موسوي سبب شد کوالکوویچ در پست سرعتي زن 
تنها مس��عود غالمي، مجرد و علي شفيعي را در 
اختيار داشته باشد و دست او زیاد براي تغييرات و 

استراحت دادن به بازیکنان این پست باز نباشد.
مصدوميت فرهاد قائمي هم در بازي با اس��تراليا 
سبب شد تيم کشورمان یکي دیگر از بازیکنانش 
را از دس��ت بدهد و در پس��ت دریافت کننده هم 
کوالکوویچ انتخاب های محدودي داش��ته باشد، 
مسئله ای که سبب شد تا در بازي با برزیل، در پست 
دریافت کننده از محمدرضا مؤذن استفاده کند. به 
بيرون ماندن موسوي و قائمي، مصدوميت جزئي 
سعيد معروف و پوریا فياضي را هم باید اضافه کرد 
که هرچند مشکل جدي براي بازي ندارند، اما قطعاً 

از صددرصد آمادگی شان دور هستند.
  ديدار انتقامي براي ايران

با تمام مصدوميت ها و کمب��ود بازیکن در برخي 
پس��ت ها، بازي امروز ب��ا امریکا مانند هميش��ه 
حساس��يت های خ��ودش را دارد، ای��ن دومين 
رویارویي تيم کش��ورمان با امری��کا در چهار ماه 
گذشته است. تيم ملي ایران 9 تير امسال در حالي 
در هفت��ه پایاني مرحله گروهي لي��گ جهاني در 
بلغارستان 3 بر صفر مغلوب امریکا شد که یانکي ها 
تيم اصلی شان را به بوداپست نياورده بودند و با تيم 
دوم در این بازي حاضر شده بودند. البته کوالکوویچ 

هم در این بازي به بيشتر ستاره های ایران استراحت 
داده بود و تيم کشورمان با یک ترکيب جوان شده 
مقابل این تيم قرار گرفت. حاال ظهر امروز ایران و 
امریکا این بار در جام جهاني واليبال مقابل هم قرار 
می گيرند، مسابقه ای که می تواند یک نبرد انتقامي 

نيز براي واليباليست های کشورمان باشد.
  امريکا با توپ پر آمده است

البته امریکایي ها با تمام ستاره هایش��ان به ژاپن 
آمده اند و برخالف ایتاليا و روسيه، جام جهاني را 
جدي گرفته اند. امریکا تا قبل از رویارویي با ایران در 
پنج بازي گذشته اش، چهار برد و یک باخت داشته 
اس��ت و با 13 امتياز در رده دوم جدول رده بندی 
پس از برزیل 15 امتي��ازي قرار دارد. امریکایی ها، 
تيم های ایتاليا، لهستان، تونس و ژاپن را شکست 
داده اند و مقابل آرژانتين 3 بر 2 شکست خورده اند 
تا با این نتایج دومين تيم برتر جام جهاني تا اینجاي 

رقابت ها باشند.
  تونس حريف هفتم ايران در جام جهاني

تيم کشورمان پس از رویارویي با امریکا، ساعت8:30 
پنج شنبه در هفتمين رقابتش در جام جهاني به 
مصاف تونس می رود. تونس��ي ها دومين حریف 
آفریقایي واليبال در جام جهاني هستند و شاگردان 
کوالکوویچ که در بازي با مصر ناباورانه شکس��ت 
خوردند، نمی خواهن��د مقابل دیگر تيم آفریقایي 
غافلگير شوند، اگرچه تونس با پنج شکست از پنج 
بازي در رده آخر جدول قرار دارد و حریف چندان 

سختي نخواهد بود.
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شیوا نوروزی

فدراسیون جودو به دادگاه CAS شکایت کرد
آرش ميراسماعيلی، رئيس فدراسيون جودو از شکایت این فدراسيون به 
دادگاه حکميت ورزش )CAS( در خصوص تعليق موقت جودوی ایران خبر 
داد: »در دفاع از حقانيت جودوی ایران، پس از برگزاری چند جلسه تخصصی 
الیحه  اوليه با هماهنگی مسئوالن ورزش آماده و در تاریخ هفتم اکتبر این 
 )CAS (الیحه اعتراضی به رأی تعليق پيشگيرانه به دادگاه حکميت ورزش

ارسال شد. اميدواریم تصميم عادالنه ای در این باره صادر شود.«

برکناری کادر فنی تیم ملی پس از انتقادها!
پس از انتقاد رئيس انجمن تيروکمان معلوالن از پایين بودن کيفيت و وضعيت 
اردوهای پارالمپيکی، رئيس فدراس��يون تيروکمان، کادر فنی تيروکمان 
معلوالن را تغيير داد. مجيد کهتری، رئيس این انجمن در گفت وگو با ایسنا 
گفت: »من به عنوان رئيس انجمن، جبرئيل عبادی سرمربی و ليال سخائی فر 

به عنوان مربی بانوان دیگر همراه تيم نخواهيم بود.«

شمیم رضوان

دنیا حیدري

بي برنامگي فدراسیون فشنگ ها را پراند
داستان جا ماندن فشنگ های تيم ملي تيراندازي در فرودگاه آلمان، آن هم 
در شرایطی که ورزشکاران این رشته به شدت در مضيقه هستند، بسيار 
جالب توجه و البته عجيب بود. داستان مبهمی که از همان روز اول رسانه ای 

شدن آن دالیل غيرقابل قبولی برای آن ردیف شد تا ماجرا بودارتر شود!
تحریم های فشنگی و مهماتی ایران مسئله پنهانی نيست. تحریم هایی که 
حتی با برجام نيز بساط آن برچيده نشد و تا 18 ماه آینده نيز ادامه دارد. 
مقصر این مسئله هم بدون شک ایران نيست. پس دليلی وجود ندارد اگر به 
دليل همين تحریم ها که اجازه خروج هيچ مهماتی را از مبدأ هيچ کشوری 
به مقصد ایران صادر نمی کنند، فشنگ ها به ایران نرسيده باشد، اما داستان 
به شکلی دیگر مطرح می شود. اصل داستان به عدم مدیریت، بی برنامگی 
و اهمال کاری آقایان برمی گ��ردد، همان ها که وظيف��ه خرید، تحویل و 
رساندن فش��نگ ها به ایران را برعهده داشتند. مسئوالنی که شاید امروز 
با توجيهات متفاوت و غيرمنطقی سعی دارند بی مسئوليتی خود را در این 
زمينه الپوشانی کنند که توضيحات شان برخالف تصورشان قابل قبول و 
قانع کننده نيست. اما اگر به راستی فشنگ ها بابت بی مسئوليتی آقایان در 
آلمان جا مانده باشد چه باید گفت؟ فدراسيونی که ورزشکارانش به شدت 
با مشکل روبه رو هستند  چه پاسخي براي این  مسئله خواهد داشت؟ البته 

که آقایان هميشه همه چيز را منکر می شوند!

فوتبال دست سعودي ها را رو کرد
همگروهی تيم ملی فوتبال فلسطين با عربستان در انتخابی جام جهانی 
2022 قطر باعث شده سعودی ها بازي دوجانبه کثيفي را شروع کنند تا هم 
خود را طرفدار مردم مظلوم فلسطين نشان دهند و هم سياست نزدیک شدن 
به رژیم صهيونيستی را دنبال کنند. بازي دو تيم مطابق معمول قرار بود در 
زمين بی طرف و به ميزباني اردن برگزار شود، اما سعودي ها در اقدامي قابل 
تأمل رام اهلل را به عنوان محل برگزاري مسابقه قبول کردند. پشت پرده این 
چرخش بدون شک در منافع سياسی و برنامه های امنيتی سعودی ها پنهان 
شده است. آنها با موافقت برگزاری این بازی در خاک فلسطين، خودشان را در 
ميان کشورهای مسلمان حامی فلسطينی ها و بيت المقدس معرفی کردند، 
از سوی دیگر می خواهند نفوذ خود را در این سرزمين بيشتر  کنند تا در پشت 
پرده به کمک رژیم صهيونيستی بيایند. اکنون ابعاد جدیدی از منفعت طلبی 
و سودجویی سعودی ها فاش شده است. یکی از کاربران فلسطينی با انتشار 
متن بيانيه فدراسيون عربستان اعالم کرد که اگر دوستی با مردم فلسطين از 
روی صداقت است پس چرا در متن این بيانيه لفظی از »فلسطين اشغالی« 
و »سرزمين قدس« نيست. اعتراض این فلسطينی به این دليل است که 
سعودی ها با ترفندی خاص، اس��می از سرزمين قدس اشغالی نياورده اند. 
این حساسيت کاماًل درست است و به نوعی این فلسطينی مچ سعودی ها 
را گرفته و دست شان را رو کرده که آنها دوستدار این ملت نيستند، بلکه به 

دنبال منافع سياسی و امنيتی خود هستند.

حیف از پول مردم که در فوتبال هدر می رود!
تکليف قهرمان سوپرجام دو فصل پيش فوتبال ایران مشخص شد؛ البته 
تکليف این ماجرا یک س��ال پيش معلوم بود، اما باز ه��م به لطف آقایان 
مضحکه مجامع بين المللی شدیم. در حالی که قهرمانی پرسپوليس در 
این رقابت مسجل بود، مدیران مثالً حرفه ای  به عشق هواداران و جلوگيری 
از پایمال شدن حق استقالل تصميم گرفتند یک مس��ئله داخلی را در 
دادگاهی بين المللی مطرح کنند تا با ص��دور رأی از پيش معلوم، یک بار 

دیگر هم آبروی فوتبال کشورمان برود و هم پول مردم فنا شود.
فوتبالمان آنقدر بی دروپيکر است که یک بحث ساده داخلی را به یک 
بحران تبدیل کردند تا سوءمدیریت مس��ئوالن را پنهان کنند. وقتی 
قرار شد برای نخس��تين بار سوپرجام فوتبال کش��ورمان برگزار شود 
پرس��پوليس قهرمان ليگ برتر آمادگی اش را اعالم کرد، اما استقالل 
حاضر به انجام مس��ابقه نشد تا بازی 3 بر صفر به س��ود قرمزها شود و 
جام قهرمانی به پرسپوليس برسد. منتها از آنجا که مدیران دو باشگاه 
سرخابی اس��تاد مظلوم نمایی، منحرف کردن افکار عمومی و بازی با 
احساسات هواداران هستند، مدیران وقت استقالل با هياهو و فرافکنی 
به رأی صادر شده از سوی فدراسيون کشورمان اعتراض کردند و مدعی 
شدند با شکایت به دادگاه عالی ورزش )CAS( رأی را تغيير می دهند! 
ادعایی خنده دار و پرهزینه که آقایان پيگيرش شدند و پس از چند بار 
رفت وآمد به س��وئيس و خرج های هنگفت باالخره CAS آب پاکی را 

روی دست شان ریخت و قهرمانی پرسپوليس را تأیيد کرد. 
در روزهایی که قرمزها از اضافه ش��دن یک جام دیگر به افتخاراتشان 
خوشحال هستند، مدیران وزارت ورزش که مسئول مستقيم انتخاب 
اعضای هيئت مدیره و مدیرعامل دو باشگاه متبوع شان هستند نسبت 
به هزینه ای  که از جيب بيت المال به فنا رفته، س��کوت کرده اند. مثل 
روز روشن اس��ت تيمی که از حضور در بازی امتناع کند با نتيجه 3 بر 
صفر بازنده است و موضوعی به این سادگی را باید در فدراسيون فوتبال 
خودمان حل می کردیم، نه در دادگاه سوئيس. یک حساب سرانگشتی 
مشخص می کند که هزینه سفر به سوئيس، گرفتن وکيل بين المللی و 
طرح شکایت در CAS برایمان چقدر آب خورده است. تا همين جای 
کار آبی ها 64 هزار فرانک سوئيس )بيش از 700 ميليون تومان( خرج 
کرده اند و طبق قانون 80 درصد هزینه دادرس��ی را نيز باید پرداخت 
کنند. البته مدیران اس��تقالل فعاًل رقم دقيق ضرر و زیان این شکایت 
مسخره را مخفی کرده اند، اما پرواضح است که با توجه به اوضاع قيمت 
ارز باید هزینه ای  ميلياردی را به جمع هزینه های بی ثمر باشگاه افزود. 
ضرر و زیانی که به خاطر هيچ و پوچ باید پرداخت شود. بدتر از همه اینکه 
فتحی، مدیرعامل استقالل که پيش از این با آب وتاب وعده به نتيجه 
رسيدن شکایت بين المللی را به هواداران می داد حاال موضع قبلی اش را 

تکذیب می کند و آن را به مدیریت قبلی ربط می دهد! 
این همان راهی است که مدیران قبلی سرخابی ها بارها رفته اند و با شانه 
خالی کردن از پذیرفتن مسئوليت، پاسخگوی سوءمدیریت شان نشده اند. 
فتحی نيز مانند قبلی ها با قيافه ای حق به جانب مدیران پيش از خود را 

مقصر جلوه می دهد و به همين راحتی قضيه فيصله پيدا می کند. 
اما مگر می توان نسبت به اینگونه حيف وميل ها بی تفاوت بود. در روزهایی 
که شرایط سخت اقتصادی مستقيماً زندگی مردم عادی را تحت تأثير قرار 
داده، وزارت ورزش و جوانان چه توجيهی برای به باد رفتن پول مردم دارد؟ 
پرسپوليس و استقالل دو باش��گاه خصولتی هستند که هرازچندگاهی 
شایعه خصوصی شدن شان سر زبان ها می افتد. هرچند که همه ما می دانيم 
این ش��ایعه در حد همان ش��ایعه باقی خواهد ماند، اما به هرحال وزارت 
مسئول مستقيم سرخابی هاست. در این سال ها مدیران مختلفی در این 
دو باشگاه رفت وآمد داشته اند، ولی به جای آنکه به داشته های فوتبالی مان 
افزوده شود، بدهی های هنگفت و پرونده های مختلف روی دست ورزش 
ایران گذاشته اند. تا کی قرار است هزینه بی تدبيری و سوءمدیریت های 
پرسپوليس و استقالل از جيب مردم پرداخت شود؟  واقعاً حيف است در 
این اوضاع و احوال پول مردم در فوتبال بی دروپيکر و زیان ده خرج شود.

خداحافظ المپیک!

قرارداد ما میلیوني است، قرارداد بقیه میلیاردي!
اعت��راض باب��ت       بازتاب
ميزان قراردادهاي 
ورزش��کاران ب��ه تکواندو ه��م رس��يد و حاال 
ملی پوشان این رشته نيز نسبت به تبعيض های 
موجود در این خصوص معترض هستند. سعيد 
رجبي، ملی پوش تيم شهرداري ورامين با بيان 
تفاوت آش��کار ميزان قرارداده��ا در تکواندو با 
برخي رشته های دیگر به فارس گفت: »متأسفانه 
چندین س��ال است که ش��رایط مالی در ليگ 
برتر تکواندو ب��رای بازیکنان خوب نيس��ت و 
همه تکواندوکاران از ای��ن موضوع گالیه مند 

هستند. اگر به چند س��ال گذشته نگاه کنيم و 
بخواهي��م ق��رارداد مالی تکوان��دوکاران ب��ا 
واليباليست ها را در ليگ برتر دو رشته مقایسه 
کنيم، متوجه می ش��ویم که آنها در سال های 
قب��ل  قرارداده��ای 90 ميليونی می بس��تند 
و تکواندوکاران مبالغی به مراتب کمتر. همين 
حاال هم نه  تنها مبلغ قراردادهای ما افزایش��ی 
نداش��ته، بلکه پایين هم آمده اس��ت. در حال 
حاضر ملی پوشانمان 40 تا 50 ميليون تومان با 
تيم های خود قرارداد می بندند، اما مبلغ قرارداد 

واليباليست ها 2 ميليارد تومان شده است.«

 مدت هاست که بحث کمبود فشنگ 
حامد قهرماني
    تيراندازی

و تمرین خش��ک ملی پوشان این 
رشته، یکي از معضالت حل نشدني 
این رشته المپيکي و مدال آور است. این مسئله طي ماه های اخير 
به جایي رسيده که حاال عمالً ملی پوشانی چون الهه احمدي، ساره 
جوانمردي و  مه لقا جام بزرگ بابت آن لب به اعتراض گشوده اند و 
حل نشدن این مشکل را باعث تضعيف عملکرد و عدم نتيجه گيری 
درست و به موقع ملی پوشان در رقابت های مهم پيش رو عنوان 
کرده اند. حاال اما در ميان هياهوي مسئوالن این رشته و به ميان 
آوردن بحث تحریم ها و مشکالت ناشي از آن بابت تهيه فشنگ 
مورد نياز براي تيم ملي شنيده می شود که فشنگ های خریداري 
شده در جریان مسابقات جهاني برزیل به دليل اضافه بار در فرودگاه 
جا مانده اند و تعداد فشنگ هایی که به ایران رسيده و به فدراسيون 
برده شده کمتر از تعداد خریداری شده است! مسئله ای  که به نظر 
می رسد باید پاس��خ مناسبي به آن داده ش��ود، هرچند که دبير 

فدراسيون و مدیر تيم های ملي به کلي همه چيز را تکذیب مي کنند 
و شایعه مي دانند. زائر رضایی، مربی تيم ملی تفنگ در این خصوص 
به فارس می گوید: »هواپيمایی قطر گفته بود باید ليستی از سالح 
و مهمات تهيه شود تا هم در اختيار شرکت هواپيمایی و هم خلبان 
قرار بگيرد. از طرفی گفته بودند بسته ها نباید بيش از پنج کيلو 
باشد، اما یک خانم قطری که در آنجا بود به ما گفت باید بسته ها را 
پک کنيد. ما هم بسته های فشنگ را پک کردیم و به صورت 35، 
36 کيلو بار تحویل دادیم، تگ هم گرفتيم، اما زمانی که به ایران 
رسيدیم، دیدیم فشنگ ها نيست، پيگيری کردیم که گفتند این بار 
برای یک نفر بيش از حد مجاز بوده است.« رضایي درباره اظهارات 
دبير فدراسيون مبنی بر دیر رسيدن تيم به فرودگاه عنوان می کند: 
»اصالً چنين چيزی نيست. من نامه ای نوشتم و به رئيس فدراسيون 
دادم که چنين اتفاقی نيفتاده است. فشنگ ها هم به اسم ورزشکار 
بود، چون آنها سالح دارند، مشکلی برای حمل آن وجود ندارد، اما 

در خصوص کم شدن تعداد فشنگ ها اطالعي ندارم.« 

 معماي فشنگ هاي
 تیم ملي تیراندازي

نامه صالحي اميري جواب نداد و تعریف و 
فريدون حسن

    چهره
تمجيدها از تاماش آیان به نتيجه نرسيد. 
آیان جواب داد که فرص��ت ثبت نام تمام 
شده و نمی تواند امتياز ویژه ای  براي ایران قائل شود. به این ترتيب 
دو وزنه بردار هميشه مدعي و شکست خورده ایران با حضور در 
المپيک 2020 توکيو بای��د وداع کنند، هرچند کيانوش 
رستمي هنوز کورس��وی اميدي دارد. البته با توجه به 
روند اوت کردن های��ش و امتيازهاي زی��ادي که در 
مسابقات قبلي از دست داده، کار سختي را پيش رو 
دارد و نباید زی��اد جدی اش گرفت، ولي داس��تان 
سعيدعلي حس��يني را باید تمام ش��ده تلقي کرد، 
چراکه در دوره دوم رقابت های گزینشي المپيک در 
هيچ مسابقه ای  ش��رکت نکرده و طبق قوانين عماًل 
شانس حضور در المپيک را از دست داده است. حاال 
باید دید س��نگين وزن وزنه برداری ایران که هميشه 
معتقد است عالم و آدم جمع شده اند و عليه او توطئه 
می کنند، این بار چه مس��ئله ای  را مستمسک قرار 
می دهد و چه کس��اني را مقص��ر دور ماندنش از 
المپيک معرفي می کن��د. در خصوص کيانوش 
رس��تمي پرمدعا هم باید منتظر ماند و دید که 
چگونه قرار است در مسابقات پرو حاضر شود و آیا 
می توان��د به المپي��ک راه یاب��د ی��ا اینکه مثل 
رقابت های قبلي فقط فيگور می گيرد و وزنه ها را 

یکي پس از دیگري می اندازد.

يقه گيری لفظی مربيان اميد در رسانه ها
خوش به حال تاج و فدراسیون فوتبال!

اهمال کاری های فدراسيون فوتبال دارد کار را به جاهای باریک می کشاند، 
به طوری که این روزها شاهد یقه گيری های زشت و تأسف بار کادر فنی 
سابق و فعلی تيم اميد در رس��انه ها هستيم. مربيانی که به جای آموزش 
اخالق و معرفت به اميدهای فوتبال ایران به زشت ترین شکل ممکن در 

رسانه های تصویری و نوشتاری از خجالت یکدیگر درآمده اند. 
قرار نيست حق را به کسی داد. بی تردید هيچ یک در این ميان بی تقصير 
و مبرا نيستند، نه مجيدی که به زعم بسياری بهترین کار را کرد که خود 
را کنار کشيد و نه استيلی که حاال بدون هيچ رزومه قابل تأملی )همچون 
سرمربی قبلی( س��کان هدایت اميدها را در فاصله س��ه ماه مانده تا آغاز 

انتخابی المپيک به دست گرفته است!
  کسی دلش برای اميدها نمی سوزد

مجيدی صراحتاً دليل کناره گيری خ��ود را دخالت های بی جای افراد 
غيرمس��ئول و بی تفاوتی و عدم مدیریت فدراس��يون می داند: »گفتم 
بدنساز و تمرین دهنده اسپانيایی می خواهم، حتی حاضر شدم از مبلغ 
قراردادم برای استفاده از مربی پایه های رئال استفاده شود، اما نه فقط 
فدراس��يون نپذیرفت، بلکه محصص خواستار حضور معينی به عنوان 
دستيارم در کادر اميد شد، وقتی نپذیرفتم همه چيز به هم ریخت. برایم 
عجيب بود، برای ليستی که اس��تيلی داده بود ویزا گرفتند، نه نفراتی 
که من به عنوان سرمربی در نظر داش��تم دعوت کنم! بدون اطالع من 
برای بازیکنان جلسه آناليز می گذاشتند. استيلی شاکی بود که چرا من 
با دستيارم مشورت می کنم، اما با او به عنوان سرپرست نه! وقتی در در 
بازی ها در محوطه خودم بودم، برای خ��ودش تعویض می کرد، با این 
شرایط نمی شد کار کرد. آقایان اگر دلشان برای اميدها می سوزد، بروند 
یکی از بازی هایش��ان را ببينند. ببينند که داور سوت می زد تا موکت 
چمن زیر پای بازیکنان را صاف و بتوانيم بازی را دنبال کنيم! حرف زیاد 
است. من همه مسائل را به تاج گفتم، اما... رئيس فدراسيون در جریان 

همه چيز بود ولی ترتيب اثری داده نشد.«
   انتظار داشتم مجيدی واقعيت را بگويد

استيلی اما همانطور که انتظار می رفت حرف های مجيدی را رد می کند و 
مدعی می شود که از سرمربی سابق اميدها انتظار داشته که دروغ نگوید: 
»من به اصرار خود مجيدی آناليز می کردم، چون او می گفت آناليز کردن 
نمی داند. مجيدی حاضر به کار کردن با هيچ مربی داخلی نبود و می گفت 
حتی قلعه نویی هم در اس��تقالل برنامه ای نداش��ت. ما نمی خواس��تيم 
150ميليون بدهيم به مربی خارجی ای که برنامه بدهد. خودمان برنامه 
دادیم و گفتيم اصالح کن. اگر ليس��ت هم دادیم، به ای��ن خاطر بود که 
سرمربی هيچ شناختی روی تيم نداشت. ضمن اینکه گفتيم هر کس را 
نمی خواهيد خط بزنيد. من خودم او را آوردم و قصد مربيگری نداشتم، اما 

انتظار داشتم مجيدی که خودش رفت، واقعيت را بگوید.«
   سرمربی اميدها می خواست برادرش را بياورد

البته همه درگيری ها بين استيلی و مجيدی نيست و اکبر محمدی، رئيس 
کميته جوانان فدراسيون فوتبال هم ادعا می کند که مجيدی می خواست 
برادرش را به کادر فنی تيم اميد اضافه کند: »برای جامعه مربيگری ما با 
35 هزار مربی توهين آميز بود که هر کسی را معرفی می کردیم، او قبول 
نمی کرد، چراکه می خواست برادرش فرزاد را بياورد و وقتی دیدیم در هيچ 
فضایی نمی توانيم با مجيدی برای یک تصميم مشترک وارد شویم، معينی 

را به عنوان مشاور و البته بدون اجبار معرفی کردیم.«
   بی مسئوليتی  بالی جان تيم اميد

همه آنچه در این چند روز رخ داده، نش��ان از بی مسئوليتی و بی توجهی 
فدراسيون فوتبال نسبت به اميدها دارد. اميدهایی که ادعا می شود قرار 
است به چهار دهه حسرت ایران برای حضور در المپيک پایان دهند، اما آیا 
تيمی که به محلی برای رفيق بازی و آزمون و خطای آقایان تبدیل شده، 
توان شکستن طلسم چهل و چند ساله و صعود به المپيک را دارد، آن هم 
در حالی که برخالف ایران، سایر کشورها در این فرصت به جای یقه گيری 
با هم و افشاگری عليه یکدیگر درگير برگزاری اردوهای تمرینی و تدارکاتی 
هستند تا با تمام قوا راهی انتخابی المپيک شوند. هرچند که در این ميان 
نقش پررنگ ساکت برای عدم حضور دستيار خارجی در کادر فنی اميد 
هم مسئله قابل توجه و قابل تأملی است. ساکتی که ظاهراً از سمت خود در 
فدراسيون استعفا کرده، اما حاال مسئوليتش آنقدر بيش از قبل شده که در 

هر اتفاقی می توان رد پای او را به وضوح دید!
  سکوت فدراسيون در خواب!

در تمام این جنجال ها اما سياست فدراسيون فوتبال و تاج مثل هميشه 
سکوت است، فدراسيونی که متولی اميدهاس��ت و مسئول اتفاقاتی که 
دارد چهار سال دیگر فوتبال ایران را از حضور در المپيک دورتر می کند. 
فدراسيونی که برخالف تمام ادعاهایی که دارد کوچک ترین قدم مثبتی 
برای حضور پرقدرت اميدها در انتخابی المپيک و شکستن طلسم چندین 
و چند ساله برنداشته که اگر برمی داش��ت، امروز مربيانی که هيچ کدام 
رزومه ای برای نشستن روی نيمکت تيم اميد ندارند، در رسانه ها با یکدیگر 
دست به یقه نمی شدند! مربيانی که قرار اس��ت الگوی اميدها باشند، اما 
متأسفانه خود به زشت ترین ش��کل ممکن و با بی اخالقی عليه یکدیگر 
موضع گيری کرده اند، آن هم ن��ه برای خير اميدهای ای��ران، بلکه برای 

منفعت های شخصی خود و فدراسيون در تمام این مدت خواب است!

به دنبال انتقام از یانکي ها به صرف ناهار


