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    گزارش
بسيج مستضعفين 
در پيامي از حرکت 
کشتی گير اوکرایني که با پيراهن منقش به تصویر 
رهبر انقـاب روي سـکو رفـت، تقدیـر کرد.
الماس نورعلی یف، کشتی گیر آذربایجانی االصل 
اوکراینی حاال یک چهره ش��ناخته شده در ایران 
است. ورزشکاری که پس از قهرماني در رقابت های 
کش��تي قهرماني اوکراین با پیراهني که تصویر 
رهبر انقاب اس��امی روي آن نقش بس��ته بود، 
روي سکوي قهرماني رفت. البته این تنها افتخار 
این کشتی گیر خبرساز نبود. علی یف که اصلیتی 
آذربایجانی دارد س��ال 2018 نیز در مس��ابقات 
کشتی فرنگی قهرمانی زیر 23 سال اروپا )امیدها( 
موفق به کسب عنوان سوم وزن 77 کیلوگرم شده 
بود. وی همچنین عنوان نایب قهرمانی ارتش های 
جهان در س��ال 2017 را هم در کارنامه دارد و در 
همین سال نایب قهرمان اروپا در رده سنی جوانان 
شده است. نور علي یف را حاال در ایران نه به خاطر 
مدال هایش، بلکه به دلیل حرکت قابل توجهش 

روي سکو می شناسند.
  عاشق شهادت و شهداي مدافع حرم 

نور علي یف که پس از پوشیدن پیراهن منقش به 
عکس مقام معظم رهبري روي سکوي قهرماني 
فالووره��اي ایراني زیادي پیدا کرده، یک ش��یعه 
معتقد است که می توانید با رفتن به صفحه شخصي 
ای��ن کش��تی گیر اوکرایني در ش��بکه اجتماعي 
اینس��تاگرام به آن پي ببرید. از نکات جالب توجه 
تصاویر منتش��ر ش��ده در صفحه این کشتی گیر 
تصاویری از سفرش به ایران و زیارت مسجد مقدس 
جمکران، حرم حضرت معصوم��ه)س( و حضور 
بر مزار مرحوم آیت اهلل بهجت)ره( دیده می شود. 
در این صفح��ه همچنین ویدئوهایی از مراس��م 
عزاداری و مدیحه سرایی از سرور و ساالر شهیدان 
امام حسین)ع( و شهادت امیرالمؤمنین)ع( قرار 
داده شده است که نشان از عاقه زائدالوصف این 

کشتی گیر به اهل بیت)ع( دارد.
نور علي یف دی��روز در گفت وگویي با خبرگزاري 
فارس درباره حرکت قابل تقدیرش روي س��کو 
اینطور توضیح داده است: »به حق که نام آقا را چه 
التین و چه فارسی از هر طرف بنویسید آقاست و 
این نام برازنده موالی ما سیدعلی خامنه ای است. 
مرجع تقلید من آقا سیدعلی خامنه ای است و من 
نیت کرده بودم که اگر این مدال طا را کسب کنم 
با تصویر حضرت آقا روی سکو بروم، چراکه ایشان 

جان من هستند.«
 او که آرزوي دیدار با رهبر معظم انقاب را از نزدیک 
دارد، درباره اینکه در دیدار با ایشان چه خواهد گفت 
هم اینگونه پاسخ داده اس��ت: »باور می کنید این 
آرزوی من است، البته می دانم اگر ایشان را ببینم 
از خجالت نمی توانم سرم را باال بگیرم، ولی می دانم 
که عاشقانه نگاهش خواهم کرد و افتخار می کنم 
که بزرگ ما ایشان هستند. کاش روزی برسد که 
ایشان را ببینم. من کوچک تر از آن هستم که بتوانم 
به ایشان چیزی بگویم و تنها می توانم بگویم »جانیم 

سنه قربان اولسون« )جانم فدای تو باشد(«.
نور علي یف براي شرکت در مس��ابقه  جام شهدا 
در س��ال 201۶ و زی��ارت ح��رم مطه��ر بی بی 
معصومه)س( و امام رض��ا)ع( و امام خمینی)ره( 
در س��ال 2017 به ایران آمده و به گفته خودش 
به ش��هداي مدافع حرم و محسن حججي عاقه 
خاصي دارد: »یک شیعه هستم و همه شهدای در 
راه تشیع و اسام برای من عزیز هستند و شهدای 

مدافع حرم نیز عزیزترند که اجازه ندادند تا آجری 
از حرم بی بی زینب)س( فرو ریزد. شهدای مدافع 
حرم گمنام و عاشقانه با خدا معامله کردند و من 
عاشق تک تک آنها هستم. همه شهدا عزیزند، ولی 
محس��ن حججی، ابراهیم هادی و بابک نوری را 
خوب می شناسم. عاشق حججی هستم و دوست 
دارم من هم مانند او باشم.« او همچنین آرزویش 
را شهادت عنوان کرده است: »همه می میریم و چه 
بهتر که با شهادت که بهترین مرگ هاست دنیا را 
ترک کنیم، شهادت بزرگ ترین و بلندمرتبه ترین 

جایگاه هاست «
   نماد جوان مؤمن انقابی

حرکت کشتی گیر اوکرایني سبب شده در ایران 
خیلي ها از او به خاطر این حرکت ارزش��ي تقدیر 
کنند. در این راستا سردار غامحسین غیب پرور با 
ارسال پیامي از وي تجلیل کرد. در متن پیام رئیس 
سازمان بسیج مس��تضعفین آمده است: »فرزند 
عزیزم  المار نور علی یف، اقدام قهرمانانه ش��ما و 

حضورتان با لباس مزین به تصوی��ر رهبر فرزانه 
و معظم انقاب اس��امی )مدظله العالی( با شعار 
»لبیک یا خامنه ای« نماد ج��وان مؤمن انقابی 
امروز در جهان است. عشق جنابعالی به والیت که 
برخاسته از منشأ عمیق دینداری است، الگویی 
برای تمامی آزادیخواهان و قهرمانان جهان است. 
اینجانب حرکت ارزشمند شما قهرمان عاشق و 
والیتمدار را پاس داشته و مسرت و مباهات خود را 

به وجود چنین جوانانی اعام می دارم.«
سازمان بسیج ورزشکاران نیز در پیامي از ورزشکار 
اوکرایني تقدیر ک��رد. در متن ای��ن بیانیه آمده 
است: »انقاب؛ فکر است، اندیشه است، راه است. 
اگر مورد پس��ند و قبول یک ملتی ق��رار بگیرد، 
به خودی خ��ود آن مل��ت آن را می پذیرد. ما مگر 
برای روز قدس امس��ال رفتیم به این کش��ورها 
گفتیم که شما بیایید راهپیمایی کنید؟ خودشان 
کردند، خودشان خواستند؛ خود مقاومت مورد 
قبول ملت ها قرار گرفت.« )بیانات ارزشمند امام 
خامنه ای در مراس��م سی امین س��الگرد رحلت 
ام��ام خمین��ی)ره(؛ 1398/2/14(.  راه��ی که 
امام خمینی)ره( 40 س��ال پیش آغاز کرد و امام 
خامنه ای با در دست گرفتن پرچم انقاب به آن 
ادامه داد، نه تنها روحیه آزادگی، ظلم س��تیزی 
و مقاومت را در داخل کش��ور بیدار ک��رد، بلکه 
حاال با نفوذ معنوی انقاب اس��امی در دل های 
مردم آزاده سراسر جهان، از منطقه خاورمیانه و 
کشورهای مرکزی آسیا تا امریکا و اروپا، همگی 

فریاد آزادگی سر می دهند.
دیروز نیز بار دیگر این مسئله به نمایش درآمد و 
المار نور علی یف قهرمان کشتی  اوکراین که موفق 
به کسب نشان طای مسابقات این کشور شده بود 
با پیراهنی منقش به تصویر رهبر معظم انقاب 
روی سکو رفت تا با این کار خود حقایق زیادی بر 
مخالفان انقاب اسامی ایران روشن شود. تصویر 
این قهرمان آزاده کشتی اوکراین با پیراهنی که 
تصویر امام خامن��ه ای روی آن حک ش��ده بود، 
یکی از به یاد ماندنی تری��ن تصاویر تاریخ ورزش 
ایران و جهان خواهد بود که تا سال های سال در 
خاطره مردم آزادیخواه جهان نقش خواهد بست. 
بسیج ورزش��کاران ضمن تقدیر از حرکت المار 
نور علی یف، به زودی در مراسمی از این قهرمان 
کشتی تجلیل به عمل خواهد آورد تا همبستگی 
و اتحاد میان ورزشکاران آزادیخواه جهان بیش از 
پیش محکم تر و باعث دلگرمی آنان در رقابت های 

بین المللی شود.«
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بدهی 3 ميليارد تومانی و نگرانی های رئيس هندبال
 پاکدل: گرفتن سهمیه المپیک 

بسیار سخت است
رئیس فدراسیون هندبال از اهالی این رش��ته خواست تا هندبال را برای 
بازگشت به شرایط گذشته یاری کنند. اولین نشست خبری علیرضا پاکدل 
به عنوان رئیس فدراسیون هندبال روز گذشته برگزار شد و علیرضا حبیبی، 

مربی تیم ملی بزرگساالن نیز شرایط ملی پوشان را تشریح کرد. 
رئیس فدراسیون هندبال در ابتدای نشست مشکات این رشته را زیاد و 
سخت عنوان کرد: »در این چند ماهی که کار را در فدراسیون شروع کرده ام 
مشکات و موانع زیادی وجود داشته است. سال مهمی پیش روی هندبال 
ایران است. تیم هندبال ساحلی امروز به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام 
می ش��ود که اولین رویداد مهم تیم ملی بزرگساالن رقابت های انتخابی 
المپیک 2020 است و پس از آن نیز در بهمن ماه مسابقات قهرمانی آسیا و 

انتخابی رقابت های جهانی را در پیش داریم.«
  تعطيلی هندبال ملی

پاکدل با اشاره به تعطیلی تیم ملی اظهار داشت: »متأسفانه یک سال تیم 
ملی تعطیل و به حالت تعلیق درآمده بود. تاش کردیم تا اردوی تیم ملی را 
سریعاً تشکیل دهیم. در حال حاضر علیرضا حبیبی به عنوان مربی مسئولیت 
تیم را برعهده دارد. تنها زمانی به سمت استفاده از سرمربی خارجی می رویم 
که بخواهیم یک مربی تراز اول را بیاوریم تا حداقل آورده ای  برای هندبال 
ایران داشته باشد. اگر قرار باشد به سمت مربی دسته چندم خارجی برویم، 

همان کار را مربی ایرانی با کیفیت بهتر انجام می دهد.«
رئیس فدراسیون هندبال همچنین بر استفاده از همه ظرفیت های هندبال 
ایران به ویژه لژیونرها تأکید داشت: »هدف همه ما برافراشته شدن پرچم 
ایران است. لژیونرها برای تیم ملی زحمت کشیده اند و هندبال ایران نیز 
زحمات زیادی برای آنها کشیده است. اگر هندبالیست هایمان در اروپا بازی 
می کنند به خاطر سرمایه گذاری است که در ایران روی آنها شده است. باید 
از همه ظرفیت ها استفاده کرد، البته همه باید چارچوبی را که فدراسیون 
و کادر فنی تعیین می کنند، رعایت کنند. بعد از جلسه ای  که با لژیونرها 
داشتیم قرار شد که از اردوی بعدی همه آنها در تمرینات حاضر شوند. البته 

به غیر از سعید برخورداری که رسماً از تیم ملی خداحافظی کرده است.«
   انتظار زیاد

علیرضا پاکدل گرفتن سهمیه المپیک را انتظار زیادی خواند: »برای کسب 
سهمیه المپیک زمان بسیار اندک است و نباید توقع داشت در این زمان 
کم تک سهمیه مستقیم آسیا را به دست بیاوریم. کار سختی پیش روی 
تیم ملی است، با این حال ما تمام تاشمان را انجام می دهیم. رقابت های 
انتخابی جهان را نیز داریم و اگر جواز حضور در این رقابت ها را کسب کنیم، 

قطعاً در  شرایط هندبال ایران تأثیرگذار خواهد بود.«
بدهی مالیاتی و مش��کات اقتص��ادی از دغدغه های اصلی مس��ئوالن 
فدراسیون هندبال است: »مشکل اقتصادی برای همه فدراسیون هاست 
و در بحث اعزام ها نیز تأثیر دارد، حتی اسپانس��رها دیگر کمتر به سمت 
ورزش می آیند و باش��گاه های فوتبال هم با این مشکل روبه رو هستند. 
یک چالش دیگر ما مشکل بدهی هاست. متأسفانه در این سال اظهارنامه 
مالیاتی تنظیم نشده و در کل می توانم بگویم که فدراسیون هندبال بدهی 
3میلیارد تومانی مالیاتی دارد. ضمن اینکه هنوز قانون معافیت فدراسیون ها 

از پرداخت مالیات اجرایی نشده است.«
  دغدغه بازی تدارکاتی

علیرضا حبیبی، مرب��ی تیم ملی هندب��ال نیز در خص��وص برگزاری 
اردو های تیم ملی بدون حضور لژیونرها گفت: »اولین اردوی تیم ملی با 
39 نفر برگزار شد. اردوی دوم فعًا با 28 بازیکن پیگیری می شود. البته 
در این اردو لژیونرهایی چون نصرتی، یوس��ف نژاد، استکی و باباصفری 
حضور ندارند، چراکه آنها فصل سختی را در اروپا پشت سر گذاشته اند 
و مصدومیت هایی دارند. آنها در اروپا فش��ار زی��ادی را تحمل کرده اند 
و با اینکه ما انتظار داش��تیم آنها هم به تمرینات بیایند، اما اکثرش��ان 
با آسیب دیدگی روبه رو هس��تند. ضمن اینکه بازیکنان لژیونر تنها در 
زمان هایی که فدراسیون جهانی تعیین می کند اجازه حضور در تیم ملی 
را دارند، عاوه بر این مشکات دیگری نیز وجود دارد. بازیکنانی که در 
لیگ داخلی بازی می کنند از اسفند سال گذشته از میادین دور بودند 
و همین موضوع کار را سخت تر می کند.« بازی های تدارکاتی موضوع 
دیگری بود که حبیبی به آن اش��اره کرد: »کادر فنی تقاضای اعزام به 
تورنمنت های بین المللی را ارائه کرده، چراک��ه بازی تدارکاتی برای ما 
اهمیت زیادی دارد، هم در بازی های انتخابی المپیک و هم در قهرمانی 
آس��یا. بازیکنان جوان ما نیاز دارند تا در میادین حضور داشته باشند و 
تجربه کسب کنند. در رقابت های انتخابی المپیک در گروه سختی قرار 
گرفته ایم و بعد از آن نیز در فاصله ای کوتاه باید در انتخابی جهانی شرکت 
کنیم. به تورنمنت ترکیه دعوت شدیم، اما شرط ما برای حضور در این 
تورنمنت حضور نفرات اصلی و اعزام با ترکیب کامل بود. از آنجا که این 

شرایط را نداشتیم حضور در ترکیه را کنسل کردیم.«

  عشق شما به واليت 
الگوي تمامی آزاديخواهان و قهرمانان جهان است

پيام  سردار غيب پرور به کشتی گير اوکرایني که با پيراهن مزین به تصویر رهبري روي سکوي قهرماني رفت

ريشخند قانون از سوی مجريان قانون
قرار به برخورد جدی بود، آنقدر که فردای بازی فینال خیلی ها از وزارت و 
فدراسیون ساک بستند و برای پیگیری امور راهی خوزستان و فوالد آره نا 

شدند، اما همه جدیت آقایان در رفتن به این سفر خاصه شد و بس!
چنان فی الف��ور راهی اهواز ش��دند که تصور   می ش��د قرار اس��ت اتفاق 
خارق العاده ای رخ دهد و برای یک بار هم که شده قرار است شاهد برخوردی 
جدی و قاطع با خاطیانی باشیم که یک بار دیگر آبروی فوتبال ایران را بردند 
و وجهه آن را خدش��ه دار کردند، اما زهی خیال باطل؛ جدیت آقایان در 

گرفتن چند بلیت و یک سفر یک ساعت خاصه شد و بس!
روزها از اتفاقات شبی که فینال جام حذفی کشور به مضحکه ای تأسف بار 
تبدیل شده بود، می گذرد و وزارت که مدعی بود اوضاع را پیگیری خواهد 
کرد، کاری از پیش نبرده و فدراسیون هم اقدامی در راستای توبیخ بانیان 

این آبروریزی انجام نداده است.
جالب تر از پشت گوش انداختن وعده های وزارت برای پیگیری امور و 
برخورد جدی با مسئوالن این اتفاقات، بی توجهی فدراسیون فوتبال به 
عنوان قانونگذار به قانونی است که خود وضع کرده، قانونی که برای مقابله 
با هرج ومرج و حواشی فوتبال وضع شده، اما حاال توسط خود قانونگذاران 
به ریشخند گرفته می شود وقتی نه بهاروند اهمیتی به احضارش از سوی 

کمیته اخاق می دهد و نه طالقانی! 
در واقع کمیته اخاق یک مرتبه در همان روزه��ای ابتدایی بعد از بازی 
فینال؛ بهاروند، طالقانی و فتاحی را برای دادن پاره ای توضیحات احضار 
می کند و یک بار هم 20 خرداد، اما نه بهاروند، رئیس سازمان لیگ برای 
پاسخگویی راهی کمیته اخاق می شود و نه طالقانی. البته از طالقانی انتظار 
دیگری هم نمی رود. از او که همواره بعد از تمام جنجال های غدیر، اوضاع 
را با وجود تعداد باالی مصدومان سکوها کاماً طبیعی می خواند، نمی توان 
انتظار داشت که داستان فوالد آر  نا را آنقدر بزرگ و جدی قلمداد کند که 
بخواهد خود را موظف به حضور در کمیته اخاق و پاسخگویی در خصوص 
اتفاقات فینال جام حذفی بداند. مس��ئله مهم ام��ا در این بی توجهی ها 
به احضاریه کمیته اخاق و قانون گریزی این اس��ت که آقایان این بار نه 
تعدادی بازیکن، مربی، مدیر یا حتی لیدر متخلف، بلکه از مسئوالن رده 
باال فدراسیونی هستند که کمیته اخاق یکی از زیرمجموعه های آن است. 
قوانین هم توسط خود این آقایان وضع شده، اما از آنجایی که چاقو دسته 
خود را نمی برد، کمیته اخاق هم نتوانسته مقصران اصلی فینال جام حذفی 
را موظف به حضور در جلسه این کمیته برای پاسخگویی کند. طالقانی و 
بهاروند ترجیح دادند در س��کوت روزهای خود را سپری کنند تا آب ها از 
آسیاب بیفتد، اما آنچه در این قانون گریزی بیش از هر چیزی دیگری مورد 
توجه قرار می گیرد این است که وقتی کمیته اخاق نمی تواند متخلفان 
درون سازمانی را برای تفهیم اتهام پای میز محاکمه بکشاند و از آنها توضیح 
بخواهد، چطور می توان انتظار داشت که بازیکنان، مربیان، مدیران یا لیدرها 

و تماشاگران فوتبال را توبیخ کند و مورد محاکمه قرار دهد؟!
 مگر خون آقایان فدراسیون نشین رنگین تر از سایرین است که به سادگی 
می توانند با بی توجهی به قانون از پاسخگو بودن مقابل بندهایی که خود 

برای ایجاد نظم وضع کرده اند، طفره بروند!
در اصل رفتار امثال بهاروند و طالقانی به عنوان هیئت رئیس فدراس��یون 
که روی کاغذ هیئت فوتبال استانش بهترین هیئت فوتبال می شود و در 
عمل فاجعه های غدیر و شب تلخ فوالد آره نا را به دنبال دارد، این تصور را 
ایجاد می کند که یا زور کمیته اخاق به خودی ها نمی رسد یا قوانین قهری 
و بازدارنده آن تنها برای بازیکنان، مربیان و تماش��اگران است، نه مدیران 
بلندمرتبه و سایر کارکنان فدراسیون فوتبال که اگر غیر از این بود، فدراسیون 
طی این مدت با برخوردی جدی و قاطع با بانیان شب تلخ فوالد آره نا ثابت 
می کرد که قانون برای همه یکسان است و خودی و غیرخودی ندارد. اما نه 
فقط فدراسیون اقدامی نکرده که از وزارت ورزش هم که وعده پیگیری جدی 
و برخوردی قاطع داده بود نیز خبری نشده تا این تصور ایجاد شود که آقایان 

مصونیت دارند و توبیخ و جریمه صرفاً برای دیگران است، نه هر خطاکاری!

دنيا حيدري

عبور مردان والیبال نشسته از ديوار چین
تیم ملی والیبال نشسته مردان از دیوار چین هم گذشت. در سومین روز 
از رقابت های والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در تایلند در 
حال برگزاری است، تیم ایران با شکست تیم چین به سومین پیروزی 
خود در این رقابت ها دست یافت. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران 
که پیشتر موفق به برتری مقابل کامبوج و تایلند شده بود، چین را هم 
با نتیجه 3 بر صفر از سد راه برداش��ت و در ادامه این مسابقات امروز با 

قزاقستان دیدار می کند.

نتايج ضعیف کمانداران ايران در جهانی هلند
پرونده کمانداران بدون کس��ب س��همیه المپیک در هلند بسته شد. 
کمانداران ایران رقابت های جهانی هلند را با کس��ب نتایجی ضعیف و 
بدون دریافت سهمیه المپیک به پایان بردند. تیم ریکرو زنان و مردان 
که برای کسب س��همیه بازی های المپیک 2020 توکیو در مسابقات 
جهانی هلند ش��رکت کرده بودند در دور نخست مرحله حذفی ریکرو 
انفرادی، تیمی و میکس حذف شدند و از گردونه مسابقات کنار رفتند. 
در رقابت های میکس ریکرو نیز تیم ایران با ترکیب رضا شبانی و نیلوفر 
علیپور در مرحله حذفی به مصاف تیم بریتانیا رفت و با نتیجه ۵ بر یک 

شکست خورد و حذف شد.

قرآن چراغ راه ستاره منچستر
پل پوگبا، ستاره مسلمان منچستر که پیشتر با دعا خواندن هایش در کنار 
زمین مورد توجه رسانه های دنیا قرار گرفته بود، این بار در مصاحبه ای با نشریه 
تایمز صراحتاً گفت که با مسلمان شدن زندگی اش تغییر کرده است: »اسام 
آن چیزی نیست که شما در رسانه ها می شنوید و اموری مثل تروریستی بودن 
به اسام چسبانده می شود. برای من اسام همه چیز در این زندگی است و 
به واسطه آن از تمام چیزهایی که خدا به من عطا کرده، لذت می برم. اسام 
همه چیز است و به من در درک تمام امور کمک می کند و احساس صلح و 
صفای روحی می دهد. اگرچه من مسلمان به دنیا نیامدم، اما از وقتی مسلمان 
شدم زندگی ام تغییر کرد و اطمینان دارم هر کس اسام را به خوبی بشناسد 
ارتباط خوبی با اسام پیدا می کند.« پوگبا در این مصاحبه ضمن توضیح در 
خصوص فرایض دینی چون نماز برای شکرگزاری از خدا برای نعمت هایی که 
به ما داده تأکید کرد که ما در قرآن همه چیز را داریم و قرآن راهنمای ماست و 
ما باید خود را برای آخرت آماده کنیم. ستاره فرانسوی منچستر همچنین در 
خصوص مسلمان شدنش گفت: »دوستانم مسلمان بودند. با آنها زیاد صحبت 
می کردم. من در بسیاری از امور شک داشتم، ولی یک بار با آنها نماز خواندم و 

احساس عجیبی وجودم را فراگرفت. از آن روز دیگر مسلمان شدم.«

 اختالفات کمیته ملی المپیک
 و فدراسیون فوتبال قديمی است 

باالتری��ن مرج��ع تصمیم گی��ری در هر 
رشته فدراسیون است، اما چون تیم ملی 
حاکمیتی است باید هماهنگی بین رئیس 
دستگاه تربیت بدنی صورت می گرفت. در 
مصوبه سال 74 شورای عالی ورزش در رابطه 
با نحوه انتخاب سرمربیان تیم های ملی بیان 
ش��ده بود که رئیس فدراسیون پیشنهاد 
می کند و بعد از تأیید رئیس سازمان حکم 
می زند. یکی از مش��کات همیشگی تیم 
امید این بوده که تدارکات این تیم با کمیته ملی المپیک است، در حالی که 
امور اجرایی آن با فدراسیون است. در این سال ها همیشه بین فدراسیون 
و کمیته المپیک اختافاتی وجود داشته اما در سایر رشته های دیگر مثل 
کشتی و وزنه برداری دخالتی صورت نمی گیرد، اما چون فوتبال حساس 
است و در کمیته المپیک افرادی هستند که خودشان را متخصص می دانند 
این مشکات به وجود می آید. همین حاال نصراهلل سجادی، رئیس کاروان 
اعزامی به المپیک خودش را صاحب نظر می داند که البته همین طور هم 
هست. اختافات، تدارکات، زمان کم و مس��ائل دیگر باعث می شود که 
خیلی ها تمایلی به حضور در تیم امید نداشته باشند. یک جوان ریسک 
حضور در تیم امید را پذیرفته است؛ فرهاد مجیدی جزو افراد خوشنام و 
صاحب برند در فوتبال است. حضور در تیم المپیک برای او ریسک دارد، اما 
باید همه دست به دست هم بدهیم و از حضورش استقبال کنیم تا تیم امید 
به موفقیت برسد. فوتبال دیگر در دنیا یک امر پیچیده نیست و همه در آن 

صاحب علم هستند. باید کمک کنیم تا تیم امید موفق شود.

سعيد فائقی

کارشناس مدیریت ورزش 

 شيوا نوروزی

فرهاد از استقال رانده از اميد مانده 
مجیدي هنوز سرمربي نیست!

باتکلیفی های 
فريدون حسن

      حاشيه
تیم فوتبال امید 
با ن��وع انتخاب 
سرمربي جدید این تیم بیشتر از قبل شد تا تیمي 
که قرار است به حسرت 44 ساله دوري فوتبال از 
المپیک پایان دهد حاال ناامیدتر از قبل به آینده 
بنگرد. البته این تمام جریان نیست؛ این روزها 
فرهاد مجی��دي هم معطل مان��ده که چه کند. 
فرهاد که می توانست با ادامه حضور در استقال 
و تثبیت جای��گاه خ��ود روي نیمک��ت آبی ها 

سرمربیگري خود در این تیم را قطعي کند حاال 
از استقال رانده شده و از تیم امید مانده است! 

مجیدي از اس��تقال جدا ش��ده و حاال خبرها 
حاکی از آن است که گویا باند مخالف او در تیم 
که در هفته های آخر لیگ ضربه بدي از مجیدي 
خورده ، حسابي فعال شده و زمینه های جدایي 
او از اس��تقال را البته به اسم منافع ملي و تیم 

امید و رؤیای المپیک فراهم کرده  است.
مجیدي روز دوشنبه س��رمربي تیم امید شد و 
شامگاه همان روز حکمش تعلیق شد، چراکه 
کمیته ملي المپیک و وزارت ورزش در تقابلي 
آشکار با فدراسیون فوتبال انتخاب یک سویه  او 
را رد کردند تا مهدي تاج ه��م در عین ناباوري 
صدور حکم سرمربیگري فرهاد مجیدي در تیم 
امید را به بعد از اخذ موافقت کمیته ملي المپیک 
و وزارت ورزش موکول کند. اتفاقي که به نظر 
می رسد خیلي زود رخ می دهد، اما بدون هیچ 
تردیدي تبعات آن تا مدت ها گریبانگیر مجیدي 

و شاگردانش در تیم امید خواهد بود.
مهدي تاج به طور حتم تصورش را هم نمی کرد 
ک��ه انتخابش ب��راي نیمکت تی��م امید با 
مخالفت علني کمیته و وزارت روبه رو شود 
و خیلي خوش شانس بود که نام مجیدي 
مانع از قطعیت پیدا کردن پاسخ رد آنها 
به انتخاب فدراس��یون ش��د. شنیده ها 
حاکي از آن است که رئیس فدراسیون 
فوتبال پس از دیدار دوش��نبه ش��ب با 
رضا صالحي امیري، رئیس کمیته ملي 
المپیک اعام کرده که حضور مجیدي در 
تیم امید منتفي است که با این تصمیم او 
هم مخالفت شده و حاال مجیدي باید بعد از 
طي روال قانوني و مدنظر کمیته ملي المپیک 

سکان هدایت تیم را به دست بگیرد.
حاال همه منتظر برگزاري جلسه روز شنبه ستاد 
عالي بازی های المپیک هس��تند. جلسه ای  که 
قرار اس��ت در آن تکلیف نهایي گزینه نیمکت 
تیم امید هم مشخص شود. آنچه تاکنون دیده 
می شود این است که سایت فدراسیون فوتبال 
هنوز خبر قطعي سرمربیگري مجیدي در تیم 
امید را روي خروجي خود ق��رار نداده و منتظر 
اعام رضای��ت و قبول مجیدي از س��وي وزیر 
ورزش و رئیس کمیته ملي المپیک است. به هر 
حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت مجیدي و 

تیم امید با این شرایط به کجا می رسد.

حسرت برد یوزها باز هم به دل کره اي ها ماند

تیم ويلموتس کیف کردنی تر از کی روش
تيم ملي فوتبال 

ماني سعيدي
      تيم ملی

کشورمان دیروز 
در یـک بـازي 
تدارکاتي مقابل کره در سئول به تساوي یک 
- یک رسيد تا حسرت 9 ساله کره ای ها براي 
شکسـت ایران همچنان ادامه داشـته باشد.

ورزشگاه جام جهاني س��ئول عصر دیروز میزبان 
بازي تدارکاتي ایران و کره جنوبي بود، مسابقه ای 
که پس از برد ۵ بر صفر تیم کشورمان مقابل سوریه، 
دومین تجربه حضور ویلموتس روي نیمکت ایران 
بود. س��رمربي بلژیکي همانطور که وعده بود تیم 
کشورمان را با ترکیبی تهاجمي راهي میدان کرد 
تا برخاف بازی های گذشته تیم ملي مقابل کره، 
ملي پوش��ان از همان دقیقه اول رو ب��ه جلو بازي 
کنند. در طرف مقابل هم کره ای ها که 9 سال است 
در حس��رت برد مقابل تیم ملي فوتبال کشورمان 
هس��تند با تمام قوا و با تمام ستاره هایشان مانند 
س��ون هیون مین س��تاره تاتنهام به میدان آمده 
بودند. حضور پرشور تماشاگران کره ای که ورزشگاه 
سئول را پر کرده بودند هم نشان می داد که نتیجه 
این مسابقه تا چه اندازه براي کره ای ها اهمیت دارد. 
بازي در حالي با سوت ریوجي ساتوي ژاپني آغاز شد 
که بازي از همان دقایق اولیه سرعت باالیي داشت، 
طوري که توپ در محوطه جریمه دو تیم بیشتر در 
جریان بود، اما عکس العمل های بیرانوند از یک سو 
و جو هیون و در سوي دیگر سبب شد تا دروازه ها 
به رغم بازي جذابي که در جریان بود، بسته بماند. 
جدی ترین موقعیت این مسابقه در دقیقه 44 رقم 
خورد که حمله کره ای ها با خوش شانسی تیم ایران 

تبدیل به گل نشد. در این صحنه توپ ارسالی لی 
یونگ از سمت راست زمین و ضربه زیبای سانگ هو 
به زیر طاق دروازه بیرانوند برخورد کرد، اما راهی به 

دروازه نداشت.
نیمه دوم هم از همان ابتدا از سوي دو تیم هجومی 
آغاز شد و در دقیقه ۵۵ بود که تیم کشورمان ضربه 
کره ای ها به تیر دروازه را جبران کرد. در این دقیقه 
حرکت تکنیکی مهدی ترابی و پ��اس او را احمد 
نوراللهی با شوت تماشایی از پشت محوطه جریمه 
زد که توپ پس از برخورد به تی��رک افقی دروازه 
کره جنوبی دفع شد تا دو تیم در تیر مساوي شوند. 
سرانجام در دقیقه ۵8 بود که کره به گل رسید، 
پاس بلند از زمین کره جنوبی با ناهماهنگی میاد 
محمدی و مرتضی پورعلی گنجی فرصت گلزنی 
را در اختیار هوانگ اوی جو قرار داد تا این بازیکن 
بعد از تک به تک شدن با بیرانوند با ضربه چیپ 
زیبا دروازه ایران را باز کند. با این گل دروازه ایران 
بعد از هفت سال مقابل کره جنوبی باز شد. تیم 
ملی ایران آخرین بار در جام ملت های آس��یا در 
سال 2011 قطر در مقابل کره جنوبی دروازه اش 
باز ش��ده بود. تیم ملی بعد از گل فشار حمات 
خود را افزایش داد و بعد از چند موقعیت ناقص 
در دقیقه ۶3، ارسال رامین رضاییان روی دروازه 
به یونگ، مدافع کره جنوبی برخورد کرد و وارد 
دروازه شد و ایران به گل تساوی دست یافت 
تا سرانجام در نهایت مصاف تماشایي ایران و 
کره جنوبي در سئول با تساوي یک – یک به 
پایان برسد و کره ای ها همچنان در حسرت 

برد تیم کشورمان بمانند.


