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فرهاد مجیدی انتخاب کند؛ مربی منطقی یا مرد احساساتی؟

 ۲۴ ســاعت بعــد از حذف پرســپولیس از گردونــه جام حذفی، اســتقالل هم در 
ورزشــگاه آزادی و در ضربات پنالتی، رقابت را به نســاجی مازندران واگذار کرد تا این 
تیم هم در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی از گردونه بازی ها کنار برود. اســتقالل 
که بهترین فرصت را برای ثبت دبل در بردن لیگ های این فصل داخلی داشــت، حاال 
فقــط باید تمرکزش را روی بازی های لیگ بگذارد به این امید که طلســم قریب به ۱۰ 
سال قهرمان نشدنش را بشکند. این تیم فعال در رقابت های لیگ با شش امتیاز اختالف 
نسبت به پرسپولیس در صدر جدول ایستاده ولی در شش بازی باقی مانده کار به نسبت 
ســختی دارد. شکست برابر نساجی در ضربات پنالتی، در حالی برای فرهاد مجیدی و 
اســتقالل رقم خورد که آنها برای ســومین بار در این فصل از گشــودن دروازه نساجی 
ناکام ماندند. در دو بازی قبلی استقالل با این تیم در لیگ برتر، نتیجه ای بهتر از مساوی 
بــدون گل رقم نخورد. در دیدار جــام حذفی هم همین نتیجه تکرار شــد ولی نهایتا 
ساکت الهامی، سرمربی نساجی بود که دست پر از زمین مسابقه خارج شد و تیمش را 
در ضربات پنالتی برنده کرد. شکست استقالل باعث شد تا فرهاد مجیدی در کنفرانس 

خبری بعد از بازی از کوره در رفته و به داور مســابقه حمله کند. او از این ناراحت بود 
که داور گل آرمان رمضانی را مردود اعالم کرده است. فرهاد که اعتقاد داشت مهاجم 
تیمــش خطا نکرده، در کنفرانس خبری از این گفت که اگر رمضانی خطا کرده باشــد، 
دیگــر مربیگری نمی کند. مجیدی همچنین کنایه ای هم به یکی از کارشناســان داوری 
تلویزیون زد و گفت: «از کمیته داوران یک خواهش دارم که لیستی به ما بدهند! چون 
از هفتــه پیش تمرینات ویــژه ای را انجام دادیم، برنامه های زیــادی را برای بازی های 
۱۰ نفــره، ۹ نفره و هشــت نفره تمرین کردیم، اما دیگر پیش بینــی نمی کردیم بازیکن ما 
گل ســالم بزند و داور نگیرد. االن هم کارشناسانی که با فدراسیون فوتبال کار می کنند، 
می گویند تصمیم داور درست بوده است! برای من جالب است، داوری که در دهه ۸۰ 
و زمانــی که خودم فوتبال بازی می کردم، شــیتیل گرفته بود، بازی را درآورد و محروم 
شد، االن ارتقای مقام پیدا کرده است و در تلویزیون نظر کارشناسی می دهد و نمی دانم 
بــا چه  رویی داوری ها را کارشناســی می کند. باید از موقعیت ها اســتفاده می کردیم و 
نکردیم و مســئولیت شکست هم با من اســت، اما اگر گل آرمان رمضانی خطا باشد، 

دیگــر مربیگری نمی کنم. داور چطــور این گل را خطا گرفت و دو دقیقه بعد از آن هم 
پنالتی را نگرفت؟!». صحنه مورد اشاره فرهاد مجیدی از بحث برانگیزترین صحنه های 
دیدار با نســاجی بود که ابتدا به ســاکن بــا نظریات مختلفی همراه بــود؛ تعدادی از 
کارشناســان داوری صحنه را خطا تشخیص داده و عده ای هم گل را صحیح توصیف 
کردند. بااین حال با ویدئوهای بیشــتری که روز گذشــته از آن صحنه جنجالی منتشــر 
شــد، مشخص شد که مهاجم اســتقالل به طور آشــکار روی مدافع رقیب خطا کرده 
و بعد ضربه ســر را می زند. این موضوع بحث نیســت، بلکه مســئله احساساتی بودن 
فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی یکی از تیم های بزرگ ایران است. مجیدی پیش از این 
چندین بار احساساتی شده و در واکنش به صحنه های داوری، گفته اگر حق با خودش 
نباشد مربیگری را کنار می گذارد. درست است که او تحت فشار چنین جمالتی را بیان 
می کند ولی برای یک سرمربی حرفه ای، احساساتی شدن و احساساتی عمل کردن شاید 
چندان روی خوشی نداشته باشد. او باید بیش از هر زمان دیگری به این دوگانگی پایان 

دهد و یکی را انتخاب کند: یا مردی احساسی باشد یا مربی ای منطقی.

چهارشنبه
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

 تداوم عالمت سؤال ها 
درباره جنجال مشهد

برخالف وعده رسیدگی سریع به اتفاقات تلخ مشهد، خبری از 
سرعت در رسیدگی به این موضوع نیست. به گزارش فرارو، انتقال 
میزبانی تیم ملی از لبنان به مشــهد با حواشی زیادی همراه شده 
اســت. این بازی که از هفته دهم و پایانــی مرحله انتخابی جام 
جهانی در منطقه آسیا برگزار شد، ابتدا قرار بود به میزبانی تهران 
برگزار شــود، ولی بعد فدراســیون فوتبال تصمیم به جابه جایی 
میزبانی و بردن این دیدار به مشهد گرفت. بحث انتقال به مشهد 
از همان روز های نخســت با پرســش های مکرر همراه بود، ولی 
ســؤال اصلی حول محور ورود زنان به ورزشگاه بود. درحالی که 
فدراســیون فوتبال ایران به فیفا تعهد داده بــود بازی های ملی 
همواره با حضور تماشــاگران زن برگزار شــود، ولی زمزمه هایی 
مبنی بر مجوزندادن به حضور زنان در این بازی به گوش می رسید. 
مسئوالن مشــهدی همان روز نخســت خبر دادند چنین موردی 
امکان پذیر نیســت، ولی بعد ها دبیرکل فدراســیون فوتبال گفت 
بهتر است شرایط برای ورود زنان به ورزشگاه امام رضا در مشهد 
هموار شود. روز برگزاری بازی که نهم فروردین بود، مشخص شد 
حرف مسئوالن مشهدی به کرسی نشسته و آنها اجازه ورود زنان 
به ورزشگاه را نداده اند. این اتفاق در حالی رقم خورد که تعدادی 
از تماشاگران زن عالقه مند به فوتبال، بلیت به دست خودشان را 
به محل برگزاری مسابقه رســاندند، ولی نه تنها آنها مجوز ورود 
به ورزشــگاه را به دست نیاوردند بلکه به صورت تعدادی از آنها 
اسپری فلفل هم پاشیده شد. این رفتار با واکنش های تند داخلی و 
خارجی همراه شد و رسانه ها با جزئیات بیشتری به آن پرداختند؛ 
اما نهایتا ســاعاتی بعد از این اتفاق زشــت، رئیس جمهور دستور 
رسیدگی فوری به این پرونده و شناسایی و معرفی مقصران را داد. 
وزرا و مجلسیون هم به میان آمده و همگی وعده برخورد سریع 
و قاطع را دادند. بااین حال هنوز خبری از معرفی مقصران نشــده 
اســت. قرار بود روز پنجشنبه هفته گذشــته مقصران این پرونده 
معرفی شــوند ولی هنوز چنین نشــده و با توجه به واکنش های 
تازه ای کــه در این مورد صورت گرفته بعید اســت به زودی هم 
مقصری اعالم شــود. همین دیروز ســخنگوی قوه قضائیه گفته 
چنانچه احراز شود مسئوالن در این خصوص تقصیری داشته اند، 
برخورد خواهد شد. ذبیح اهللا خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، در 
پاسخ به سؤالی درباره حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد 
گفت: «مشــکلی بود که با بی تدبیری رخ داد و ریاست جمهوری 
دستوراتی داد و دادســتان کل ورود کرد و پرونده ای در دادسرای 
مشهد تشــکیل شده و جهت شفافیت برای علل و عوامل واقعه 
اســتعالماتی صــورت گرفته و اســتعالماتی در رابطــه با قصور 
مســئوالن انجام شده اســت. تا امروز پاسخ اســتعالمات واصل 
نشده و چنانچه احراز شود که مسئوالن در این خصوص تقصیری 
داشــته اند، برخورد خواهد شــد». اینکه با وجود تأکید بر دستور 
رسیدگی سریع، مسئوالن ذی ربط می گویند هنوز پاسخ استعالمات 

وصول نشده که در نوع خود محل بحث است.

حساب فدراسیون فوتبال بسته شد
در شــرایطی که فدراسیون فوتبال کشــورمان خود را آماده 
حضــور در بازی هــای جام جهانــی می کند، حســاب های این 
فدراسیون به دلیل بدهی بسته شد. به گزارش ایرنا، فدراسیون 
فوتبــال کشــورمان که این روزهــا باید درگیر برنامــه اردوها و 
بازی های دوســتانه تیم ملی باشــد، با بسته شدن حساب های 
بانکی خود وارد فاز جدیدی از مشــکالت شــد. هیئت رئیســه 
فدراسیون فوتبال پس از آنکه ماجرای عزل موقت شهاب الدین 
عزیزی خادم از ریاســت این فدراســیون را رقم زد، در ادامه راه 
دچار مشــکل شد و در آخرین اتفاق به دلیل بدهی های موجود 
با بسته شــدن حســاب های بانکی خود مواجه شد. بدهی های 
اعالم شــده ۸۰ میلیــارد تومــان عنوان شــده اســت؛ هرچند 
فدراسیون نشین ها مبلغ را کمتر از اینها عنوان کرده اند. با توجه 
به این شرایط رایزنی ها برای بازشدن حساب های فدراسیون آغاز 
شــده و باید دید تعامل بین ســازمان امور مالیاتی و فدراسیون 
فوتبال بــه چه صورت پیــش خواهد رفت. تیــم ملی فوتبال 
ایران در راه آماده ســازی خود در جام جهانی نیازمند بازی های 
دوســتانه با تیم های مطرح جهان اســت که بی شــک نیازمند 
تأمین اعتبار بســیار خواهد بود و باید دید آیا هیئت رئیسه ای که 
رئیس این فدراســیون را به صورت موقت عزل کرده اســت، از 

پس مشکالت برخواهد آمد یا خیر؟

چهارشنبه ۲۴ فروردین
اتلتیکومادرید – منچسترسیتی ۲۳:۳۰

لیورپول – بنفیکا ۲۳:۳۰

فـوتـبـال در  امـروز

 حمله عجیب تلویزیون به مهدی طارمی
شــاید این روزها اگر فردی مخاطب خاص فوتبال هم نباشد 
بــاز بتواند مهدی طارمی را به عنوان برترین بازیکن کنونی ایران 
معرفی کند. ستاره بوشهری فوتبال ایران، ستاره بی چون و چرای 
خــط حمله پورتو اســت. گل زنی های او در این باشــگاه و البته 
هنرنمایــی اش در لیگ قهرمانــان اروپا باعث شــده تا طارمی 
پرچمدار معرفی فوتبال ایران به دنیا در این زمینه باشد. عجیب 
آنکه تلویزیون و مجری شبکه امید، در روزهای نخستین فروردین 
که تیم ملی درگیر بازی های ملــی بود، به مهدی طارمی کنایه 
های تندوتیــزی زده و او را مهاجمی معرفی کرده که مخاطبان 
را «ِدق» می دهــد. مجری و عوامل ســاخت برنامه مذکور ابتدا 
با پخش تصویری از فرصت ســوزی مهــدی طارمی، زمانی که 
او در الغرافــه قطر بازی می کرد، با لحنــی عجیب، مهاجم تیم 

ملی را به نقد کشــیدند. مجری می گوید: «واقعا مهدی طارمی 
بــا از دســت دادن این موقعیــت نه تنها وجهه خــودش بلکه 
وجهــه همه ما ایرانی ها را خراب کــرد». او در ادامه خطاب به 
مهدی طارمی می گوید چرا این توپ را گل نکردی و ســپس به 
مخاطبانش می گوید ویدئو را مرور کنیم تا به عمق فاجعه بیشتر 
پی ببریم. بعد از پخش مجدد صحنه مذکور، مجری با درآوردن 
ادای گزارشــگر عرب زبان می گوید: «قشــنگ گزارشگر دارد کف 
و خون قاطی می کند (از دســت مهــدی طارمی) یعنی مهدی 
طارمی، تو صدای این بابا (گزارشگر) را هم درآوردی! البته آرام 
باش، ریلکس باش، ما عادت داریم، چه زمانی که در پرسپولیس 
بازی می کرد، چه زمانی که در تیم ملی خودمان چند سال پیش 
بازی می کرد، عادت داریم که مهدی طارمی از صد موقعیت ۹۹ 

تا را به در و دیوار بزند».

او انتهــای همین بخش هــم می گوید: «الحــق و االنصاف 
از زمانــی که (طارمــی) رفته پورتو این رفتار زشــت گل نزدنش 
را فرامــوش کرده اســت که ان شــاءاهللا در جــام جهانی قطر 
گل زدن هایش، تمام آن گل نزدن هایش را التیام بدهد مخصوصا 
این گزارشــگر بدبخت قطری را (و دوباره ادای گزارشگر قطری 

را در می آورد)».
خراب کــردن تصویر مهــدی طارمی آن هــم درحالی که این 
بازیکــن از همین تیــم الغرافه به فوتبال اروپا و باشــگاه ریوآوه 
رســید از یک ســو و پخش این برنامه در آســتانه بازی های تیم 
ملی در سوی دیگر، از نکات عجیبی بود که در تلویزیون رخ داد. 
گو اینکه افراد زیادی از این گفتند و نوشــتند که مجری و عوامل 
برنامه با ساختن و پرداختن به چنین موضوعاتی در تالش برای 

دیده شدن در فضای مجازی هستند.

جبهه گیری عجیب علیه سردار  و علی دایی
همان برنامه یکی، دو روز بعد و درســت در آستانه بازی تیم 
ملی با لبنان، در آخرین دیدار از مرحله انتخابی جام جهانی، این 
بار سراغ سردار آزمون رفت و تالش کرد او را مهاجمی معمولی 
جلوه دهد. بعــد از پخش تصویری از بازی ایران با ســوریه که 
ســردار آزمون یک موقعیت گل را هــدر می دهد، مجری پدیدار 
می شــود و این بار می گوید: «تفاوت یک بازیکن تاریخ ساز با یک 
بازیکن خوب را متوجه بشــوید. بازی ایران و ســوریه اســت که 
سردار آزمون توپ را گل نکرد. ما می گوییم اصال اشکالی ندارد، 
پیش می آید، سردار این همه گل زده، حاال این را گل نکرده است 
ولی فرق ســردار آزمون با علی دایی یــا مهاجمان این رده این 
اســت: یاد ندارم علی دایی همچین موقعیت هایی را گل نکرده 
باشد. به خاطر همین است که به او (علی دایی) می گویند طرف 
تاریخ ســاز اســت. اصال همچین گل هایی زده که طرف دومین 
گل زن تاریخ بازی های ملی اســت. این مدلی بازی می کرد. یک 
نمونه اش فقط هشت تا گل به مالدیو زد. شاید خیلی از شما هم 
یادتان نباشد که علی دایی با مالدیو چه  کار کرد که حاال تعدادی 

از آنها را به شما نشان می دهیم».
مــورد عجیب اینکــه این بار نه تنها ســردار آزمــون بلکه با 
نام بردن از علــی دایی و گل زنی هایش در بــازی مالدیو، تالش 
شــده چهره ای غیرواقعی از اســطوره فوتبال ایــران به تصویر 
کشــیده شــود. در واقع مجری و عوامل برنامه ساز بدون اشاره 
به درخشــش علی دایی در عرصه های دیگر و گشــودن دروازه 
تیم های بزرگ، به داستان گل زنی به مالدیو به طور خاص اشاره 
می کننــد تا از ایــن طریق، به طور غیرمســتقیم به مخاطب القا 
شــود که احتماال همین عنوان دومین گل زن برتر دنیا در عرصه 
ملی را دایی در رقابت با تیم های نه چندان ســطح باال دارد. در 
زمان پخش تصاویر مربوط بــه علی دایی، به غیر از گل زنی اش 
به مالدیو، تصاویری از گل های او به دیگر تیم های آسیایی و البته 

گلش با پیراهن بایرن مونیخ هم به تصویر کشیده شد.
سانسور عجیب صحبت های جهانبخش در تلویزیون

ایــن یکی از آن دو مورد قبلی هم عجیب تر اســت. تیم ملی 
روز نهم فروردین در ورزشــگاه امام رضا مشهد به مصاف لبنان 
رفت. دیداری عجیب که با حواشــی زیادی بیرون از ورزشــگاه 
همراه بود. حواشــی موجود مربوط به راه ندادن تماشاگران زن 
به ورزشــگاه و اســتقبال از آنها با اســپری فلفل بود! در چنین 
شرایطی که دل مخاطبان فوتبال آزرده شده و بسیاری نسبت به 
آن واکنش منفی داشتند، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی 
ایــران، در صحبت های بعد از بازی به جای خالی تماشــاگران 
زن اشــاره کرد و گفت: «امیدوارم کــه از این به بعد، هم عزیزان 
بتوانند بیایند (تماشــاگران مرد) و هم بانوان بتوانند به ورزشگاه 
بیایند که بتوانیم دل آنها را شاد کنیم». صحبت های جهانبخش 
به طرز عجیبی در بخش اخبار صداوســیما سانســور و بخشی 
که او گفته بود بانوان هم به ورزشــگاه بیایند، کات شده بود. در 
صحبت های سانسورشده جهانبخش در اخبار صداوسیما فقط 
این جمله شنیده شد که «امیدوارم هم عزیزان بتوانند بیایند که 

بتوانیم دلشان را شاد کنیم».
برخیز و پرچم را ببر بر سر در خانه بکوب!

موردی کــه اخیرا رخ داده و در فضای مجازی بازتاب زیادی 
داشــته، مربوط به تصمیم شبکه آفتاب، تلویزیون شبکه استانی 
اراک اســت. این شــبکه اســتانی بعد از برتری آلومینیوم برابر 
پرســپولیس در جام حذفی در اقدامی جالــب اقدام به پخش 
سرود معروف «بر طبل شــادانه بکوب» کرد. این موضوع شاید 
حاصل خوشحالی زیاد اراکی ها باشــد و نتوان چندان خرده ای 
بر آن گرفت ولی پخش ســرودی که برای یک اتفاق ملی مورد 
استفاده قرار می گیرد از یک شبکه استانی، چندان بدون حرف و 

حدیث نخواهد بود.

 ۴ پرده از اتفاقات عجیب در تلویزیون
عملکرد تلویزیون در بخش های مختلف، گاهی منتقدان تندوتیزی دارد. نگاه یک طرفه به ماجرا که غالبا برگرفته از نگاه یک طیف سیاسی خاص است، برخی از موضع گیری های صداوسیما را زیر سؤال 
برده و بســیاری از مخاطبان به واکنش های یک طرفه در مســائل سیاسی و اجتماعی گالیه دارند. هرچند موضوع ریزش مخاطب تلویزیون هم از آن دســت مباحثی است که مورد توجه قرار گرفته و 
درباره اش مطالب بی شماری نوشته شده است. تحلیل یک سویه مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که شاید نشود آن را همیشگی توصیف کرد، بخشی است که بیشتر به آن توجه شده ولی نگاه تلویزیون 
به مقوله ورزش هم چندان بدون حرف و حدیث نیست. در گذشته موضع گیری های صداوسیما و اینجا بیشتر تلویزیون، علیه چهره های ورزشی، حواشی زیادی در پی داشته است. شاید بزرگ ترین نمونه 
این موضع گیری، تحلیل درباره شــخصیت علی دایی باشد که باعث شده این چهره مردمی، دیگر با هیچ دوربین و رسانه ای از صداوسیما حرف نزند. در این میان می شود مثال های متعدد دیگری هم 

برشمرد که باعث رنجش و دلخوری ورزشکاران شده و پیش تر درباره اش مطالبی به رشته تحریر درآمده است.
آنچه کمتر در فروردین ۱۴۰۱ در این حوزه به چشــم آمده، چهار اتفاق عجیبی اســت که در همین ماه رخ داده و شاید به واسطه تعطیلی و کم کارشدن رسانه ها، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در 
این بازه زمانی، مواردی بوده که تلویزیون در شبکه های مختلف، از شبکه های سراسری گرفته تا استانی، مباحثی بحث برانگیز و گاه جالب درباره فوتبال را به تصویر کشیده  که در زیر به طور مختصر به آن 
پرداخته شــده است. اینکه سیاست ها در قبال ساخت چنین برنامه هایی چیست، موضوعی کلی و فراتر از این مبحث است که خود می تواند پایه گذار مطلبی مجزا در این حوزه باشد. به هر روی، برای 

آگاهی بیشتر مخاطب از چند مورد بحث برانگیزی که تلویزیون در حوزه فوتبال در همین فروردین ماه رقم زده است، به صورت برجسته می توان چهار پرده را دوباره به نمایش گذاشت.

مهســا کمالی از چهره های پرســروصدای ورزش ایران در یکی، دو ماه اخیر اســت. 
بازیکن تیم فوتســال زنان مس رفســنجان اســفندماه در یکــی از بازی های لیگ موفق 
به گشــودن دروازه رقیب شــد و خوشــحالی پس از گل جالب توجهی داشت. او روی 
پیراهنش شــعار «نه به جنگ» را نوشت تا به نوعی از حمله نظامی روسیه به اوکراین 
انتقاد کرده باشد. اگرچه در فضای مجازی، استقبال خوبی از رفتار مهسا کمالی شد ولی 
باشگاه مس رفسنجان در واکنشی عجیب او را به کمیته انضباطی احضار کرد و سپس 
هــم با بیانیه ای کار این بازیکن را شــخصی توصیف کرد. در آن بیانیه عنوان شــده بود 
که این حرکت ارتباطی با سیاســت های باشــگاه ندارد و باشگاه مس همواره بر جدایی 
سیاســت از ورزش تأکید دارد. دیگر خبری از مهســا کمالی نشــد تا اینکه دو روز پیش 
او در گفت وگو با ایرنا از دعوت نشــدنش به تیم ملی حــرف زد و گفت که این موضوع 

روحیه اش را به هم ریخته است: «من به دو یا سه اردوی تیم ملی فوتسال زنان دعوت 
نشــدم و وقتی علت را از کادر فنی جویا شــدم، دلیــل آن را جوانگرایی عنوان کردند. 
حضور بازیکنان جوان در تیم ملی فوتســال زنان خوب است اما بهتر بود تا آنها در کنار 
بازیکنان باتجربه بازی کنند تا به شرایط ایده آلی برسند». پس از انتشار این مصاحبه بود 
که در فضای رســانه ای شایعه ای مطرح شــد که او به دلیل حمایت از اوکراین به تیم 
ملی دعوت نشده است ولی اندکی بعد کمالی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش 
این موضوع را تکذیب کرد و گفت که می خواهد از این حواشی به دور باشد: «متأسفانه 
در روزهای اخیر، دالیلی عجیب مبنی بر عدم دعوت بنده به تیم ملی منتشر شده است 
که این دالیل و گمانه زنی ها حاصل برداشــت اشــتباه از مصاحبه من بوده اســت. این 
صحبت ها به هیچ وجه صحت ندارد و مگر اردوی تیم ملی برگزار شــده که من دعوت 

نشدم؟ فکر می کنم پوشیدن لباس تیم ملی آرزوی هر ورزشکاری است مخصوصا برای 
مــن کــه خیلی از آرزوها و رویاهایــم را در این لباس می بینم. در تمــام مدتی که بازی 
کردم به همه تصمیمات کادر فنی، چه در رده باشگاهی و چه ملی احترام گذاشته ام و 
مطمئنم که آنها همیشه تصمیمی را گرفته اند که به نفع تیم باشد به خصوص اینکه در 

کنار این مربیان و بازیکنان بزرگ، توانستم به قهرمانی آسیا و لیگ برسم».
او همچنین نوشته بود: «من این را می دانم که تکرار این عناوین و پیشرفت فردی ام، 
در گــرو حرفه ای گری در فوتســال اســت و حرفه ای بــودن نیازمند دوری از حواشــی 
و نقدهای رســانه ای اشــتباه اســت. از همه کســانی که قصد حمایت از من را دارند 
سپاسگزارم و امیدوارم به پیشرفت و موفقیت من کمک کنند تا به دور از حاشیه بتوانم 

عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشم».

روشنگری درباره دعوت نشدن مهسا کمالی به تیم ملی

را خطا گرفت و دو دقیقه بعد از آن هم 
مجیدی از بحث برانگیزترین صحنه های 
ظریات مختلفی همراه بــود؛ تعدادی از 
ده و عده ای هم گل را صحیح توصیف 
گذشــته از آن صحنه جنجالی منتشــر 
ور آشــکار روی مدافع رقیب خطا کرده 
یســت، بلکه مســئله احساساتی بودن 
ی بزرگ ایران است. مجیدی پیش از این 
حنه های داوری، گفته اگر حق با خودش 
که او تحت فشار چنین جمالتی را بیان 
ساتی شدن و احساساتی عمل کردن شاید 
ز هر زمان دیگری به این دوگانگی پایان 

اشد یا مربی ای منطقی.


