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 ســکوت ،مهمترین اســتراتژی فدراسیون فوتبال
درخصوص اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
اســت .مهــدی تــاج ،محمدرضا ســاکت ،محمود
اســالمیان ،علی کفاشــیان ،حیدر بهاروند و فریدون
اصفهانیان ،شــش بازنشسته فدراســیون فوتبال در
ساختمان سئول هستند .آنها موضع روشنی ندارند،
پاسخ شفافی به وزارت ورزش نمیدهند ،در رسانهها
از کنار موضوع با احتیاط رد میشــوند و به دوستان
رسانهایشــان هم گفتهاند مشــکلی بــرای ادامه
فعالیت ندارند ،اما چیزی ننویسید .تاکتیک آنها البی
سنگین دور از چشم رسانههاســت؛ از نزدیکان وزیر
گرفته تا کشاندن بحث به جلسه هیئت دولت .نتیجه
تا امروز ناامیدکننده بوده اســت .هیچ مقامی حاضر
نیســت یک قدم برای آنها بــردارد .موضوع آنقدر
شفاف است که جایی برای دفاع نمیماند .همه یک
پاسخ ساده مثل وزیر ورزش به تاج میدهند» :یا باید
جانبــازیات باالتر از  ۵۰درصد باشــد یا از من کاری
برنمیآید« .به نظر میرســد هیچ راهــی برای فرار
از قانون وجود ندارد؛ قانونی که ســالها فدراسیون
فوتبال در دوران کفاشیان و تاج اجرائیاش کرده بود.
بدون اینکه برایشان مهم باشد.
 -۱فدراسیون فوتبال اصرار دارد که »غیردولتی«
اســت؛ ادعایی که البتــه در قوانین داخلی کشــور
جایگاهی ندارد .اســتناد فدراسیون به اساسنامهاش
است؛ اساســنامهای که دولت احمدینژاد در سال
 ۱۳۸۶بــا بیصداقتــی اعــالم کرده بــود در هیئت
دولــت مصوب شــده و  ۱۸اســفند  ۱۳۹۴محســن
حاجیمیرزایــی ،دبیــر هیئــت دولــت روحانی ،در
مصاحبــه بــا خبرگــزاری ایرنا رســما اعــالم کرد:
»اساســنامه ســال  ۸۶فدراســیون فوتبال در دولت
تصویب نشده است« .بعد از این تاریخ هم مهدی تاج
هیچ تالشــی برای ثبت اساسنامه نکرد و فدراسیون
فوتبــال ایــران مثل همه فدراســیونهای ورزشــی
کشــور» ،مؤسســه عمومی غیردولتی« ماند؛ همان
قانون قدیمی .ســه سال بعد و با تصویب قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان مشخص شد این مؤسسات
هم شــامل این قانون میشــوند .فدراسیون فوتبال
همچنان اصرار دارد که غیردولتی است ،اما پرسش
مهمتر اینجاســت :آیا ســواد آقایان و هیئت دولت
اینقدر نبود که بنویســند فدراسیون فوتبال مؤسسه
خصوصی است؟ اصال کسی در ایران میتواند بیاید
و بگوید که فدراســیون فوتبال جمهوری اســالمی
ایران که برای عموم اســت ،خصوصی اســت؟ اگر
خصوصی باشد ،حضور وزیر و معاونان به چه دلیل
است و اصال چرا در همین اساسنامه آمده در صورت
انحالل فدراسیون ،کلیه داراییهای فدراسیون فوتبال
به وزارت ورزشوجوانان منتقل خواهد شد؟
 ۱۶ -۲دیمــاه  ۹۱خبر رســید غالمرضا بهروان،
نایبرئیس دوم فدراسیون فوتبال ایران ،کنار گذاشته
شد .علی کفاشیان چند روز بعد اعالم کرد» :سازمان
بازرســی کل کشــور به بازنشســتهبودن ایشان ایراد
گرفت و بهروان هم بهخاطر احترامی که برای قانون
قائــل بود ،خودش کنارهگیری کرد« .بهروان البته زیر
بــار این مصاحبــه نرفت و اعالم کرد» :من اســتعفا
ندادهام و ایــن کار را هم نخواهم کرد .اگر ســکوت
کــردهام دلیلش این نیســت که حرفــی برای گفتن
ندارم ،بلکه حرفهای زیادی دارم که بخواهم بزنم،
اما ترجیح دادم در این مقطع سکوت کنم .حرفهای
زیــادی دارم کــه بعضیها را رســوا میکند« .علی
کفاشــیان قانون منع بهکارگیری بازنشستهها را اجرا
کرده بود؛ آن هم در فدراسیون غیردولتی!
 -۳مهدی تــاج رئیس فدراســیون فوتبال ایران
شــده بود .نامهای از ســازمان بازرسی به فدراسیون
فوتبال ایران رســید .موضوع مربــوط به بهکارگیری
بازنشســتهها در فدراســیون بود ۲۱ .مهر  ۹۵مهدی
تــاج در برنامــه فوتبال برتر خبر داد کــه  ۴۲کارمند
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ طبق دستور سازمان
بازرسی کل کشــور باید از فوتبال بروند .او اعالم کرد
این دستور اجرا شــده و کارمندان شاغل و بازنشسته
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کنار گذاشته شدند.
روزهــا با ســرعت میگذرنــد ۲۴ .آبــان آخرین
مهلت برای ترک صندلی برای بازنشستههاست .در
صورت اصرار رؤسای فدراسیونهای بازنشسته برای
ماندن ،اوضاع برایشــان سخت خواهد شد .خبری از
کمکها و بودجههای دولتی نیست ،خبری از مجوز
اعزام نیســت ،خبری از خروج بیدردســر رؤســای
فدراسیونهای بازنشســته از کشور نیست ،خبری از
حمایت دولت از ورزشکاران نیست و ورزش متضرر
خواهد شــد .البته مهــدی تاج ،رئیس فدراســیون
فوتبال ،پیش از این رسما اعالم کرده بود که »اگر بنده
بازنشسته باشم ،از قانون تمکین خواهم کرد و هرچه
قانون بگویــد به آن عمل خواهیم کرد .من به دنبال
دورزدن قانون نیستم و به آن احترام میگذارم«.

سکوهای یادگار امام چگونه از ورود دختران به ورزشگاه حمایت کرد؟

تبریز؛ پیشرو در حمایت از زنان
رقابتهای هفته دهم لیگ برتر در شــرایطی عصر گذشــته به پایان
رسید که همهچیز تحتتأثیر رقابت تراکتورسازی با سپیدرود قرار گرفت؛
دیداری که درســت در ثانیههــای پایانی با برتری »پرشــورها« به پایان
رســید تا روند نسبی و رو به رشــد این تیم فعال ادامه داشته باشد؛ البته
برتری برابر ســپیدرود که نه ،بلکه اتفاقی که روی ســکوهای ورزشگاه
یادگار امــام تبریز رخ داد ،اتفاق مهمتر را رقــم زد .دقیقه  ۲۵این دیدار
بود که در اقدامی نادر ،هواداران تراکتورســازی در حمایت از ورود زنان
به ورزشــگاه شعارهای یکســانی را ســر دادند .جایگاه  ۱۰در این زمینه
پیشــرو بود؛ کمی بعد جایگاه  ۹که بههمــراه جایگاه مذکور به »تیتی«
ها )تیفوسیهای تراکتورسازی( معروفند ،آنها را همراهی کردند .طولی
نکشــید که شــعارهای حمایتی از ورود زنان به ورزشــگاه به سکوهای
کناری هم کشــیده شــد تــا درمجموع نیمــی از ســکوهای طبقه اول
ورزشگاه ،شعارهایشان در حمایت از ورود زنان به ورزشگاه را سر بدهند؛
شــعاری که به زبان ترکی و به صورت یکدست سر داده میشد ،ولی در
حمایت از دختران تبریزی و طرفدار تراکتور بود که دوســت داشــتند به
ورزشگاه بیایند» :دختران آذربایجان ،ستارههای آسمانی ،استادیومها در
انتظار شما هستند /عاشقانه ما ،عاشقان وطن ،از حق و حقوق شما دفاع
خواهیم کرد ،ما با شماییم و حق شما دختران را میگیریم«.
اولینبار در لیگ برتر
تراکتورســازی و هوادارانــش بارهــا در طول رقابتهــای لیگ برتر
به این متهم شــدهاند که شــعارهای خارج از عرف ســر میدهند ،ولی
اینبار حمایت آنها از ورود زنان به ورزشــگاه ،این تماشــاگران را تبدیل
به »آوانگارد« کرده .مهدی ،یکی از هوادارانی که در جایگاه  ۱۰نشســته

بود ،در این مورد به »شــرق« میگویــد» :ما از قبل هماهنگ کرده بودیم
دقیقــه  ۲۵بازی که شــد از ورود زنان تبریزی به ورزشــگاه ،همانهایی
که طرفداران دوآتشــه تراکتورسازی هســتند ،حمایت کنیم .راستش ما
یک گروه تلگرامی داریم که دختران طرفدار تراکتورســازی زیادی عضو
آن هســتند؛ ســعی کردیم در حمایت از آنها هم که شده شعارهایی را
در ورزشــگاه ســر بدهیم .خوشــحالیم که حرکتمان دیده شده است«.
طرفداران پرشور تراکتورســازی البته دقایق مختلفی را برای حمایت از
اتفاقات اجتماعی در نظر دارند؛ مثال همان دقیقه  ۱۵بازی که در حمایت
از قانون تحصیل به زبان مادری شــعار میدهند .مهدی میگوید» :ما را
در این زمینه زیاد اذیت میکنند؛ مثال اســکوربورد را خاموش میکنند تا
متوجه نشــویم دقیقا چه زمانی از بازی گذشــته .بااینحال خودمان از
قبل هماهنگ میکنیم و ساعت گوشیهای همراهمان را با شروع بازی
تنظیــم میکنیم .اینطوری میدانیم کی دقیقه  ،۱۵کی  ۲۵و کی دقیقه
 ۳۵میشود« .ماجرای دقیقه  ۳۵هم سردادن شعارهایی از سوی همین
هواداران در جهت حمایت از دریاچه ارومیه است.
حمایتها ادامه دارد
تبریزیها در این فصل مســعود شــجاعی را بهعنوان بازیکن و البته
کاپیتــان در ترکیب میبینند .مســعود ،کاپیتان تیم ملــی ایران ،بارها به
صــورت علنــی از ورود زنان به ورزشــگاه حمایت کــرده و حتی در دو
نشست اعضای تیم ملی با ریاســتجمهوری ،از شخص رئیسجمهور
درخواســت کرده راهحلی در نظر گرفته شــود تا موضوع ورود زنان به
ورزشگاه فراهم شود .حاال که مسعود به تبریز رسیده میتواند خوشحال
باشد که عدهای از هواداران تبریزی هم با او در این مسیر همگام شدهاند.

باتأکیدبراجرايقانونبازنشستگيدرورزش

مهدی که یکی از طرفداران پروپاقرص تراکتورســازی است و همیشه در
جایگاه »تیتی« ها مینشــیند ،میگوید» :اول بگویــم که ما ارتباطی با
کانون هواداران باشــگاه نداریم؛ البته باشگاه که کانون هواداران ندارد،
ولی ما در این دو جایگاه حتی اجازه نمیدهیم لیدر ورزشگاه هم حضور
پیدا کند .خودمان  ۲۰۰نفری هستیم که مسائل را اداره میکنیم .تصمیم
به ســردادن این شعارها در جهت حمایت از ورود زنان به ورزشگاه هم
دقیقا یک تصمیــم درونگروهی بوده .از همین االن تصمیم گرفتهایم تا
پایان رقابتهای این فصل از حضور زنان در ورزشگاهها حمایت کنیم«.
ایران – بولیوی خاطرهساز
حضور زنان در ورزشــگاه این روزها بیــش از هر زمان دیگری مطرح
و دیده شــده .پیش از این در جریان بازی دوســتانه ایران – بولیوی بود
که نزدیک به  ۱۵۰زن به ورزشــگاه آزادی راه داده شدند و برای اولینبار
بعــد از مدتها ،یکــی از بازیهای تیم ملی را از نزدیک تماشــا کردند؛
اقدامی که بازتاب فوقالعادهای در رسانههای داخلی و خارجی داشت
و مــوج مثبت زیادی بــه راه انداخت .البته که تصمیم مســئوالن برای
راهدادن عدهای از زنان به ورزشــگاه با انتقاد صریح تعدادی از مسئوالن
هم همراه شــد .حاال اما با کاری که تماشاگران تراکتورسازی کردهاند به
نظر میرســد این موج میتواند رفتهرفته به دیگر ورزشــگاههای کشور
هم ســرایت کند؛ همان ورزشــگاههایی که طبیعتا تماشــاگران بیشتری
به خودشــان میبینند .چهبســا با فراهمشدن نسبی شــرایط ورود زنان
به ورزشــگاهها ،رفتهرفته این موضوع از حالت گزینشــی خارج شده و
تماشاگران زن بتوانند به صورت آزادانه طعم حضور در ورزشگاه و طعم
حمایت از تیم خودی را بچشند.

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﺴﺎوى ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﻟﯿﮓ
عصر روز گذشــته پرونده هفتــه دهم رقابتهای
لیگ برتر بسته شد؛ ساپیا که در ورزشگاه تختی ،میزبان
پرسپولیس بود توانســت در دقایق آخرین دیدار ،یک
تساوی ارزشمند برابر شاگردان برانکو به دست بیاورد
و همچنــان خــودش را در کورس باالنشــینان حفظ
کند .این بازی کــه اولین بازی شــاگردان برانکو پس
از صعود حماســی آنها به فینال لیگ قهرمانان آسیا

بود ،تا دقایق زیادی با تکگل کمال کامیابینیا به سود
سرخپوشــان پایتخت دنبال میشد تا اینکه در دقیقه
 ۸۴بازی ساپیا توانست روی یک ضربه سر گل مساوی
را بزند .با این نتیجه ،پرســپولیس که نهمین بازیاش
در رقابتهای لیگ را برگزار میکرد ،پنجمین مساوی
خود را گرفت تا فعال تعداد تســاویهایش بیشــتر از
بردها شود؛ شــاگردان برانکو که تا پیش از بازیهای

این هفته با چهار برد و چهار تساوی رکورد  ۵۰درصد
پیروزی را داشــتند ،حاال موازنه را بهنفع مســاویها
به هم زدهاند .پرســپولیس که به همراه سپاهان تنها
تیمهای بدون شکســت این دوره از رقابتهای لیگ
برتر هســتند ،با همین یک امتیاز رتبه ســومی خود را
حفظ کرد و پشتسر پدیده  ۲۳و سپاهان  ۲۲امتیازی
در رده ســوم جدول ،آنهم با  ۱۷امتیــاز قرار گرفت.

علی دایی و شاگردانش در سایپا هم  ۱۵امتیازی شدند
و فعال در رتبه ششــم جدول باقی ماندهاند .هرچند از
این موضوع نباید غافل شد که پرسپولیسیها به دلیل
حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا ،یک بازی
عقبافتــاده دارند؛ بقیه تیمهای صدرنشــین جدول
همگی  ۱۰بازی کردهاند و پرسپولیس فعال با یک بازی
کمتر در رده سوم ایستاده است.

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ درداﻧﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ

ميرفــت براي دومین بار پاي حریف را از تشــک خارج کند ،یک غفلت
باعث شــد که با فن فیتوی حریف مواجه شــود .داوران در ابتدا  ۴امتیاز
بــه فرنگيکار ارمني دادند اما در ادامه با اعتراض مربیان ایراني  ۲امتیاز
آن را کم کردنــد .در ثانیههاي پایاني با توجه به اینکه عبدولي  ۳بر یک
عقب بود ،تالش زیادي کرد؛ اما تالشش با وجود برهمزدن تعادل حریف
ناموفق بود .بهاینترتیب فرنگيکار وزن  ۸۲کیلوگرم ایران به مقام پنجم
قناعــت کرد .عبدولي اگر ميتوانســت مدال برنز ایــن رقابتها را از آن
خود کنــد ،رکوردي ماندگار در کشــتي فرنگي از خود به گذاشــته بود؛
چراکه اولین کشتيگیري لقب ميگرفت که توانسته در سه وزن مختلف
رقابتهاي جهاني صاحب مدال شود.
او ســال  ۲۰۱۱در رقابتهاي جهاني اســتانبول در وزن  ۶۶کیلوگرم
مدال طال گرفت و ســال  ۲۰۱۷نیــز در رقابتهاي پاریــس در وزن ۷۷
کیلوگرم به مدال برنز رسید.
شوراي فني کشتي فرنگي عالوه بر ناکامي لشکر شکستخورده ایران

سلطانيفر :تماس با »فدراسیونهاي
خارجي« اثري ندارد
 به دنبــال حواشــي اخیــر برخي فدراســیونها
درباره اجراي قانون منع بهکارگیري بازنشســتهها در
ورزش ،وزیر ورزش و جوانــان تأکید کرد که تماس با
فدراســیونهاي خارجي در اجراي ایــن قانون بياثر
است .مسعود ســلطانيفر ،وزیر ورزش و جوانان ،در
توییتي با اشــاره به لزوم اجراي قانون منع بهکارگیري
بازنشستهها در ورزش در صفحه شخصياش نوشت:
»تماس برخي از مدیران فدراسیونها با فدراسیونهاي
جهانــي اثــري بر اجــراي قانــون منــع بهکارگیري
بازنشســتگان نخواهد داشت .فدراسیونهاي جهاني
بــراي قوانین مصــوب پارلمانهــا و نهادهاي عالي
قانونگذاري در کشورها احترام قائل هستند .ما ملزم
به اجراي قانون هســتیم« .این واکنش وزیر در حالي
اســت که پیشازاین اخباري مبني بــر تماس از چند
فدراسیون ملي ایران ازجمله والیبال ،جودو و ...درباره
همین مسئله با فدراســیونهاي جهاني مطرح شده
بود .همچنین در روزهاي گذشته تعدادي از مسئوالن
ورزش در حال مکاتبه با نهادهاي باالدستي برای اخذ
معافیت از قانون مذکور بودهاند .طبق اعالم دادستاني
هفته آخر آبان  ۱۳۹۷آخرین مهلت بازنشستهها براي
واگذاري میز مدیریت در حوزههاي مختلف است.

 VARبه لیگ برتر فوتبال ایران ميآید

فرنگيکاران هم ضعیف و ضعیفتر ظاهر شدند
تیم کشــتي فرنگــي ایــران در رقابتهــاي قهرماني جهــان ۲۰۱۸
بوداپست ،بدترین و ضعیفترین نتیجه ممکن را از خود به جاي گذاشت
و حتي ســعید عبدولي هم نتوانست از این تیم آبروداري کند .کشتيگیر
جنجالي و پرحاشیهاي که شوراي فني فرنگي همهجوره به او ارفاق کرد
تا مسافر این آوردگاه جهاني بزرگ شــود .عبدولي که شروع قدرتمندي
را در رقابتهــاي وزن  ۸۲کیلوگرم داشــت و دو حریف ابتدایي خود را
ضربهفنی کرد ،در نهایت پاي فینال متوقف شد.
او در چهارمیــن مبــارزه خــود و در مرحله نیمهنهایــي برابر »امره
کوش« ،دارنده مدال برنز جهان از ترکیه روي تشــک رفت و درحاليکه
تایم نخســت را  ۴بر صفر با پیروزي پشت سر گذاشته بود ،در وقت دوم
با اشتباهاتي که مرتکب شــد ،شش امتیاز از دست داد و در نهایت  ۶بر
 ۴شکســت خورد و راهي دیدار ردهبندي شد تا براي کسب مدال برنز به
روي تشــک برود .فرنگيکار اندیمشــکي در این مرحله اما با »ماکسیم
مانوکیان« از ارمنســتان رویارو شــد که یک فینــال زودرس براي او بود.
یکي از دالیلي که باعث شــد شــوراي فني فرنگي از قوانین عبور کنند و
رأي به حضور عبدولي در ترکیب تیم اعزامي به بوداپســت دهند ،همین
فرنگــيکار ارمني بود .نفر دوم وزن عبدولي در تیم ملي فرنگي یوســف
قادریان است که هر بار با »مانوکیان« مواجه شده ،مغلوب او شده است.
ازآنجاکه مانوکیان در رقابتهاي قهرماني جهان سال گذشته همه رقبا
را با اختالف  ۱۰امتیاز شکســت داد و به مدال طال رسید ،اعضاي شوراي
فني به این نتیجه رســیدند که عبدولي باتجربه را که دو مدال طال و برنز
جهــان را در کارنامــه دارد ،به این رویداد اعزام کننــد .دارنده مدال برنز
المپیــک  ۲۰۱۶ریو از همان ابتدا کشــتي را مقابــل »مانوکیان« هجومي
آغاز کرد؛ اما به خاطر اینکه سرش پایین بود ،یک اخطار گرفت و داور به
حریف یک امتیاز داد .او به حمالت خود ادامه داد تا اینکه با بیرونکردن
مانوکیان از تشــک یک امتیاز گرفت .عبدولي درحاليکه حمله ميکرد و

 رئیــس کمیته ملــي المپیک گفــت :کمیته ملي
المپیک در کنار وزارت ورزش و جوانان بیشترین حمایت
مالي ،ارزي و مدیریتي را از کشــتي داشــته است .به
گزارش پایگاه خبري وزارت ورزش و جوانان ،سیدرضا
صالحيامیــري در ســتاد عالي بازيهــاي المپیک و
پاراالمپیک با تأکید بر حمایت کمیته ملي المپیک در
کنار وزارت ورزش و جوانان از کشــتي گفت :بیشترین
حمایت مالي ،ارزي و مدیریتي را از کشــتي داشتهایم.
صالحيامیري با تشکر از زحمات و نتایج ارزنده کشتي
ایران در بازيهاي آســیایي گفت :کشتي در بازيهاي
آسیایي نتایج خوبي گرفت و انصافا شایسته تقدیر بود؛
ولي در مجارستان انتظارها برآورده نشد .رئیس کمیته
ملــي المپیک به مصوبات هیئــت اجرائي این کمیته
براي فدراســیونها اشــاره کرد و توضیح داد :سقف
کمک کمیته به فدراســیونها دو میلیارد تومان بوده
و فدراسیون کشــتي هم تنها فدراسیوني است که در
شش ماه اول سال جاری بودجه صددرصد را دریافت
کرده است؛ حتي براي این فدراسیون شخصا به همراه
وزیر ورزش و جوانان پیگیر اسپانســر بودیم و حضور
مدیران بنگاههاي اقتصادي در مجموعه فدراســیون
کشتي بهعنوان بخشي از برنامههاي گسترده حمایتي
کمیته و وزارت از رشته کشتي بوده است .او در بخش
دیگري از ســخنانش به حمایت مــادي و معنوي از
فدراسیون کشــتي تأکید کرد و گفت :هر نوع حمایتي
براي موفقیت کشــتي در چارچوب مســئولیتهاي
کمیته ملي المپیک بوده ،براي موفقیت کشتي انجام
دادهایم.

در رقابتهاي جهاني بوداپســت باید پاسخگوي اعتماد غیرمنطقي خود
به ســعید عبدولي هم باشد .فرنگيکاري که همیشه نام او با درگیري و
جنجال روي تشک عجین شده است.
از اعتراضهاي مکررش به داوري گرفته تا زدوخورد و کشــتيهاي
خشنش در رقابتهاي انتخابي تیم ملي .در آخرین مسابقه انتخابي تیم
ملي فرنگي که اردیبهشت گذشته برگزار شد ،به خاطر ضربات سری که
او در کشــتي دومش تعمدا به حریفش ،ایمــان انصاري ميزد ،در حین
مسابقه کار به درگیري فیزیکي دو طرف کشید و در نهایت با رأي داوران
هــر دو کشــتيگیر دیســکالیفه و از دور رقابتها اخراج شــدند .کمیته
انضباطي فدراســیون کشــتي در پي این اتفاق عبدولــي را با محرومیت
ششماههاي روبهرو کرد اما بعد از مدتي این محرومیت ،از سوی کمیته
استیناف بخشیده شــد تا او بار دیگر شانس حضور در مسابقات جهاني
را به دســت آورد .براســاساین شــوراي فني یک انتخابي دروناردویي
بــراي نفرات اول وزن  ۸۲کیلوگرم ترتیــب داد که مبارزه اصلي بین او و
یوســف قادریان بود .قرار بود برنده این مبارزه  ۲از  ۳صاحب دوبنده تیم
ملي شــود .عبدولي در اولین کشــتي  ۱-۱برنده شد؛ اما درحاليکه همه
خود را براي کشــتي دوم آماده ميکردند ،یکباره اعالم کرد نميخواهد
روي تشــک بیاید! او ميگفت براي اینکه خــودش را ثابت کند ،آمده و
نميخواهد به انتخابي ادامه دهد.
همین اظهارنظر جنجالي عبدولي ســرآغازي بــراي درگیري دوباره
این فرنگيکار شد .درحاليکه سعید تمایلي براي مسابقهدادن نداشت،
کادر فني تیم ملي با اصرار او را براي انجام مســابقه دوم به روي تشک
برگرداندند؛ حرکتي که بهشــدت باعث برافروختهشــدن یوسف قادریان
شــد و درگیري لفظي بین دو طرف و هواداران حاضر در ســالن را در پي
داشــت .عبدولي این مســابقه را هم برد تا بار دیگــر در عین بياخالقي
دوبنده تیم ملي را بپوشد.

 رئیس کمیته داوران گفت :قصد داریم سیســتم
) VARکمــکداور ویدئویــي( را در ورزشــگاههاي
سراســر کشــور راهاندازي کنیــم .به گزارش ایســنا،
فریــدون اصفهانیان گفت :با توجــه به تأکید رئیس
فدراســیون فوتبال درصدد آن هستیم که از سیستم
کمکداور ویدئویي در ورزشــگاهها اســتفاده کنیم.
براساساین مقرر شــد کمیته داوران این موضوع را
در دستور کار خود قرار دهد و با هماهنگي واحد IT
فدراسیون فوتبال این سیســتم را به صورت پایلوت
در ورزشــگاه آزادي راهاندازي کنیم .الزم به توضیح
اســت که سیســتم  VARدر بازيهاي جام جهاني
 ۲۰۱۷جوانان و رقابتهاي جام جهاني  ۲۰۱۸روسیه
اســتفاده شــد .این تکنولوژي با شبیهسازي عملکرد
و نظــارت بر روي هر بازیکــن در نقاط مختلف زمین
فوتبال از طریق دوربینهاي نصبشــده در سرتاسر
زمین در تالش اســت اشتباهات داوري را به حداقل
برساند.

تمجید فدراسیون جهاني
وزنهبرداري از سهراب مرادي
 فدراســیون جهانــي وزنهبــرداري در آســتانه
مسابقات جهاني  ۲۰۱۸به تمجید عملکرد وزنهبردار
ایراني در ســال گذشــته پرداخت .در فاصله زماني
پنــج روز مانده تا آغــاز مســابقات قهرماني جهان
 ،۲۰۱۸عملکرد ســهراب مرادي ،وزنهبردار ایران در
مســابقات جهاني  ۲۰۱۷مورد تحســین فدراســیون
جهاني قرار گرفت IWF .دراینباره نوشت :در آناهیم
آمریکا هیچکســي نبود که بتواند به او نزدیک شود.
ســهراب مرادي حیــرتآور وزنــه زد و  ۲۹کیلوگرم
با نفــر دوم جهان فاصله داشــت .او وزنههاي ۱۸۴
یکضــرب ۲۳۳ ،دوضرب و  ۴۱۷کیلوگرم مجموع را
در دسته  ۹۴کیلوگرم به ثبت رساند و رکورد دوضرب
و مجموع جهان را شکســت .ســهراب مــرادي در
مســابقات قهرماني جهــان  ۲۰۱۸و در عشــقآباد
ترکمنســتان با تیان تائو از چیــن رقابت ميکند و هر
دو به دسته  ۹۶کیلوگرم آمدهاند .تیان تائو پیشازاین
رقیب کیانوش رســتمي در دسته  ۸۵کیلوگرم بود و
نقره المپیک ریو را در کارنامه دارد.

