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بازگشت یحیی به تنظیمات کارخانه

علی مرادی اسیر توهم توطئه

موافقت فدراسیون جهانی بدنسازی با پوشش بانوان ایران در رشته مچ اندازی

پرســپولیس، تیمی که پنج بار متوالی جام قهرمانی را باالی سر برده بود، در آخرین 
دوره از رقابت های لیگ برتر در جدال با رقیب سنتی، یعنی استقالل، کورس قهرمانی را 
واگذار کرد و بعد از مدت ها، دست خالی رقابت های داخلی را پشت سر گذاشت. این تیم 
که در فصول اخیر همواره برترین تیم فوتبال ایران بود، در این دوره در فاصله چهار هفته 
مانده به پایان رقابت ها شانس قهرمانی داشت؛ ولی انسجام مثال زدنی استقالل، مانع از 
این شد که برای ششمین بار متوالی دست سرخ ها به جام برسد. شاید اگر همه چیز فرم 
عادی خودش را داشت، پرسپولیس حتی در همین فصل هم می توانست قهرمان شود. 
تیم یحیی همان ۶۳ امتیاز مد نظر برای رسیدن به عنوان قهرمانی را به دست آورد؛ ولی 
یکی، دو باخت بد موقع و شــاید چند گل بد، کارش را سخت کرد و نهایتا تیم استقالل با 
اختالف پنج امتیاز بیشتر به قهرمانی رسید. اینکه چرا پرسپولیس در این فصل ناکام ماند، 
دالیل متعددی دارد؛ ولی از لحاظ برنامه ریزی، یحیی و کادر فنی اش به چیزی که در سر 
داشــتند که همان کسب بیش از دو امتیاز از هر دیدار (فاکتوری که الزمه قهرمانی بود)، 
رســیدند. با وجود این موضوعی که پرسپولیســی ها را غافلگیر کرد، کپی برداری حرفه ای 
اســتقالل و فرهاد مجیدی از فرمول قهرمانی پرســپولیس بود؛ گل نخوردن یا ســخت 

گل خوردن. این فلســفه ای بود که فرهاد مجیدی در دستور کار گذاشت و مزدش را هم 
گرفت. اســتقالل بدون اینکه شکستی بخورد، جام را باالتر از رقیب دیرینه باالی سر برد. 
فرهاد همان طور که خودش برنامه ریزی کرده بود، به این نتیجه رســید که اگر قرار باشد 
به طلسم ناکامی استقالل بعد از ۹ سال پایان دهد، باید این قانون را که ابتدا گل نخورد 
و ســپس به فکر برنده شــدن باشــد، به خوبی در زمین اجرا کند. انسجام تیمی استقالل 
هم مثال زدنی شد؛ آنها شــاید گل های زیادی در مقایسه با پرسپولیس و سپاهان نزدند؛ 
ولــی بدون تردیــد در بحث فاکتور دفاعی خوب عمل کردند. ایــن تیم با خوردن تنها ۱۰ 
گل، بهترین خط دفاعی را از آِن خود کرد و دروازه بان این تیم هم رکورد بیشــترین تعداد 
کلین شیت (بسته نگه داشــتن در یک بازی) را از آِن خود کرد. این دو مورد آخری، یعنی 
کم گل خوردن و ثبت بیشــترین تعداد کلین شــیت همان فرمولی بــود که ابتدا برانکو و 
ســپس یحیی گل محمدی در دستور کار پرسپولیس، برای قهرمانی گنجانده بودند. آمار 
این موضوع را به خوبی نشان می دهد؛ تیم پرسپولیس در سه بار نخست با برانکو و در دو 
فصل بعدی با یحیی بهترین خط دفاعی لیگ را داشت و به طور میانگین و تقریبی در هر 
فصل فقط ۱۴ بار دروازه شان باز شد. این تیم در سه فصل ۱۴ بار، یک فصل ۱۵ و یک فصل 

هم ۱۷ بار گل خورد تا مشخص شود الزمه قهرمانی در لیگ برتر ایران یا حداقل مهم ترین 
فاکتور قهرمانی در این لیگ، بسته نگه داشتن دروازه و خوردن گل های کمتر است. حاال با 
اشاره به همین موضوع می شود قهرمانی استقالل را هم بر پایه همین نظریه گذاشت و از 
این گفت که آنها نه تنها فرمول را پیدا کرده؛ بلکه بهتر از پرسپولیس از آن استفاده کردند. 
استقالل در مقایســه با قهرمانی های اخیر پرسپولیس، در این فصل به مراتب گل خورده 

کمتری داشت و فقط ۱۰ بار  دروازه اش در  ۳۰ مسابقه باز شد.
شاید همین مقدمه کوتاه دلیل روشنی برای فلسفه کنونی پرسپولیس در نقل وانتقاالت 
باشــد. این تیم کــه نمی خواهد در فصل پیش رو، جام قهرمانی را به ســادگی به حریف 
دیگری تقدیم کند، استارت خوبی در بازار داشته و دو مهره ارزشمند را که اتفاقا هردو هم 
در خط دفاعی تأثیرگذار هستند، به خدمت گرفته است. علیرضا بیرانوند، یکی از افرادی 
که نقش پررنگی در قهرمانی های اخیر این تیم داشــته، دوباره به پرســپولیس برگشته 
اســت. او با درخشش در همین باشگاه یکی از ســتاره های تیم ملی ایران شد و در آسیا 
هم تبدیل شد به یکی از دو دروازه بان برتر. یحیی با برگشتن به تنظیمات کارخانه، سراغ 
مهم ترین رکن قهرمانی یعنی ترمیم خط دفاعی رفته اســت. به غیر از بیرانوند، مرتضی 
پورعلی گنجی، ستاره سابق تیم ملی ایران و یکی از مدافعان طراز اول ایران در سال های 
اخیر هم با قراردادی سه ساله به پرسپولیس آمده است. مشخص است که اولویت های 
پرسپولیس در بازار کنونی تغییر کرده و سرمربی سرخ ها حاال بیش از هر زمان دیگری در 
پی جذب مدافعانی است که بتوانند استحکام از دست رفته را برگردانند. اتفاقا با توجه به 
همین سیاست است که غالب بازیکنانی که شایعه پیوستن آنها به پرسپولیس به گوش 
می رسد، بازیکنانی هستند که توانایی حضور در خط دفاعی را دارند. فعال که خیال یحیی 
از دروازه راحت شــده و اگر مرتضی پورعلی گنجی هم آماده باشــد، این تیم یک مدافع 

سطح باال را در اختیار دارد.
 با این حال، برنامه های یحیی تمام نشــده اســت. شــایعه بازگشــت محمدحســین 
کنعانی زادگان و شــجاع خلیل زاده هم از مدت ها قبل به گوش می رســد. حتی اگر این 
شایعه در حد حرف هم باشد، باز نشان از دغدغه اصلی یحیی برای ساختن پرسپولیسی 
متفــاوت دارد. اتفاقا خرید بازیکنــان تدافعی مانند رامین رضاییــان، وحدت هنانوف و 
منوچهر صفروف هم نشــان می دهد که یحیی به خوبی از نیم فصل دوِم فصل اخیر، به 
این نتیجه رســیده که بیش از ســایر خطوط باید به فکر سروسامان دادن به خط دفاعی 
باشد. او وقتی متوجه شد که حامد لک از روزهای اوجش فاصله گرفته و احمد گوهری 
هم دروازه بانی نیســت که بتواند به این زودی ها در پرســپولیس جا بیفتد، درنگ نکرد و 

بیرانوند را برگرداند.
این پایان کار نیست؛ چون باز هم نزدیک ترین بازیکنانی که ممکن است همین امروز و 
فردا به پرسپولیس بیایند، مدافع هستند. دانیال اسماعیلی فر، مدافع راست سپاهان، گل 
سرســبد آنهاست. تأکید به داشتن میالد زکی پور با وجود اینکه هواداران پرسپولیس دل 
خوشی از این بازیکن ندارند، هم در این مقوله می گنجد. زکی پور فصل خوبی را در گل گهر 
ســپری کرده و یکی از آماده ترین مدافعان چپ فوتبال ایران اســت. کولیبالی از فوالد و 
گئورگی گولسیانی از سپاهان هم دیگر مدافعانی هستند که ذهن یحیی را درگیر کرده اند 
و در پی جذب آنهاســت. سرمربی پرسپولیس برخالف فصول گذشته، این بار ظاهرا ترک 
عادت کرده و قرار اســت چنــد بازیکن جوان را به خدمت بگیرد. ســامان فالح، مدافع 
۲۱ ساله پیکان هم یکی از این چهره هاست که این باشگاه گویا مذاکراتی با او داشته است.
تا همین جا شــاید برای نتیجه گیری کافی باشــد. مهم نیســت چه تعداد از بازیکنان 
مدنظر یحیی در همین روزها جذب شوند یا کار به بن بست بخورد؛ بلکه مهم این است 
که یحیی به فاکتور اصلی برای کســب عنوان قهرمانی برگشــته و حاال بیش از هر زمان 
دیگری به فکر خرید مدافع و ترمیم خط دفاعی پرســپولیس اســت. شاید اگر انتقال این 
اسامی به پرسپولیس هم نهایی نشود، باز یحیی تمرکزش را از سایر خطوط پرسپولیس 
خارج کند و به دنبال مدافعانی بگردد که زور پرسپولیس با آنها برای کسب یک قهرمانی 

دیگر در لیگ برتر، بیشتر شود.

چهارشنبه
۱۸ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۷

شــرایط در فدراســیون وزنه برداری ایران بحرانی اســت؛ اگرچه مسئوالن این 
فدراســیون و در رأس آنها علی مرادی، رئیس این نهاد، سعی در عادی جلوه دادن 
شرایط دارند ولی هیچ چیز عادی ای در این فدراسیون دیده نمی شود. علی مرادی 
که رفت و برگشتی به صندلی ریاست این فدراسیون داشته، به دلیل برخی مسائل 
از جمله شک و شــبهه درباره بازنشسته بودنش زیر تیغ است. در کنار این موضوع، 
پناهندگــی و مهاجرت ورزنه برداران زن ایران هم او را به حاشــیه جدیدی برد. او 
هنوز از شــوک این موضوع بیرون نیامده که حاال اردوی تیم ملی بزرگساالن ایران 
هم به دلیل شــرایط فاجعه باری که ملی پوشــان تعدادی از آنها را برشمرده اند، 
تعطیل شــده اســت. اکنون و در حالی که وزنه برداران ایرانی بایــد خود را مهیای 
حضور در رقابت های کشورهای اسالمی کنند، آنها به دلیل نداشتن امکانات، اردو 
را ترک کرده اند. منتقدان هم به علی مرادی تاخته و می گویند او صالحیت ماندن 
بر صندلی ریاســت این فدراسیون را ندارد. مرادی ولی در اقدامی که شبیه به فرار 
رو به جلو اســت، منتقدانش را شورشــی خوانده و مباحثی را جدیدا مطرح کرده 

که بیش از آنکه واقعی باشــد شبیه به شکل گیری 
یک توهم توطئه در ذهن اوست. رئیس فدراسیون 
وزنه برداری چنــد روز پیش خــودش را با مرحوم 
دهداری مقایســه کرده و گفته که بــا او نامهربانی 
شده است. در شرایطی که ملی پوشان وزنه برداری، 
غذا و جای خواب مناســب نداشــته اند، مرادی در 
اقدامی عجیب، ســرمربی تیم ملــی را از کار برکنار 
کــرده و برخالف آنچه از اعضای تیم ملی به گوش 
می رســد، می گوید این جدایی دوستانه بوده است. 
در واقع علی مرادی به جای آنکه مشــکالت را حل 
کند، صورت مسئله را پاک کرده است. او همین روز 

گذشــته هم در جمع خبرنگاران حاضر شــد و دوباره مســائل عجیبی را بیان کرد 
که نشــان می دهد رئیس صندلی اش را به هر چیز دیگری ترجیح می دهد. مرادی 
در بخشــی از صحبت هایش که به مشــکالت ملی پوشــان مربوط می شود، گفته 
همه چیز درســت شده و شرایط بهتر از قبل است. «بحث آب گرم استادیوم آزادی 
و چیلر استادیوم به فدراســیون وزنه برداری مربوط نیست. خراب شده بود و حاال 
دیروز بعد از چند مدت درست شد. ورزشکاران انتظار داشتند که اینها زودتر از این 
درســت می شد. بحث تغذیه بوده که درست شده است. بحث مکمل های غذایی 
بود که ورزشــکاران مطرح کردند که آن هم درســت می گفتنــد. علی رغم اینکه 
وظیفه فدراسیون نیست اما با فدراسیون پزشکی ورزشی صحبت کردیم. حتی در 
ســنوات گذشته هم همکاری های الزم را داشتیم یا بخشی از مکمل های غذایی را 
تهیه می کردیم یا خودشان تهیه می کردند. مکمل های غذایی آلودگی های زیادی 
دارد، اگر خدایی نکرده موردی پیش بیاید، چه کســی پاســخ گو خواهد بود. پس 

مکمل هــا را هم آماده کرده بودیم که همــان روز تحویل بدهیم. بحث فیزیوتراپ 
هم بود که اکنون در تیم ملی مســتقر شــده است. بحث ماســاژور بود که اکنون 
مستقر شــده. البته قبال هم داشتیم. بحث حق الزحمه ورزشکاران بود که حقیقتا 
بگویــم زمانی که اردو نداریم که نمی توانیم حق الزحمه پرداخت کنیم. ۱۵ نفر در 
اردو بودند که قبل تر هم ۲۲ نفر بودند. بعد که بازی های آســیایی به تعویق افتاد، 
اردوی جدید با ۱۵ نفر تشــکیل شــد. این اردو با هدف آماده سازی برای کشورهای 
اســالمی بود. ما باید تیم کاملی داشته باشــیم که بتوانیم پوشش حق الزحمه را 
پرداخت کنیم. بسیاری از فدراسیون های ورزشــی حق الزحمه ماهانه نمی دهند، 
امــا ما خودمان را موظــف می دانیم که زمانی که تیم فیکس شــود، برای کادر و 
ورزشکاران پرداخت کنیم». علی مرادی در بخش دیگری از حرف هایش منتقدان 
را شورشــی توصیف کرده و خودش را با شرایط کنونی ایران مقایسه کرده و گفته 
که اگر کســی بخواهد تحریک به شورش کند، خائن است. صحبت های او متوجه 
بهداد سلیمی است که گفته بود راه حل مشکالت فدراسیون وزنه برداری این است 
که علی مرادی جدا شــود. مرادی اســتعفایش از 
ریاســت را رد کرد و گفت: «بایــد به مجمع احترام 
بگذاریم. مجمع تصمیم گیرنده است و این حرف ها 
تشــویق به شورش اســت. مگر در کشور مشکالت 
معیشــتی وجود ندارد، اما مردم با صبوری تحمل 
می کنند. اگر اعتراض مردم تبدیل به شــورش شود، 
به نظر من خیانت اســت». موضوعــی دیگر که به 
نظر نشان از مشــوش بودن ذهن علی مرادی دارد، 
این اســت که به رســانه ها هم حمله کرده و گفته 
آنها انتقاد می کنند، چون به ســفر اعزام نمی شوند. 
«من هماهنــگ می کنم در روزهای زوج رســانه ها 
بیایند و فضا را ببینید و عادالنه نقد کنید. برخی رسانه ها نقد دارند که چرا مرادی 
ســفر می رود. در واقع چون ما آنها (خبرنگاران) را به سفرها اعزام کردیم، حاال باز 
انتظار دارند در اعزام ها باشند، در حالی که منابع ما محدود است و نمی توانیم این 
کار را کنیم. اگر این کار را کنیم ناعدالتی اســت». مرادی در پاســخ به این پرسش 
که منظور شــما این است رسانه ها انتقاد می کنند، چون در اعزام ها نیستند، گفت: 
«برخی افراد این کار را می کنند و آدرس غلط می دهند. آن موقع روابط عمومی ما 
اطالع می داد که چه کسی را ببریم و ما اقدام می کردیم. اکنون چون منابع محدود 

است، این کار را نمی کنیم».
 او نهایتا انتقادی هم نسبت به پرداخت ها در فدراسیون فوتبال داشت و جایی 
را که مربوط به پرداخت پاداش به بازیکنان تیم ملی وزنه برداری شد، با کنایه زدن 
به فدراســیون فوتبال ایران طی کرد. «یک فدراسیون یک میلیارد پاداش می دهد، 
اما من ندارم که این مبلغ را بدهم و باید عدالت رعایت شــود و مشکالت هم حل 

دبیرکل فدراســیون جهانی مچ اندازی (WAF) با ارسال نامه ای به فدراسیون 
ایران با حضور بانوان ایرانی با پوشــش اســالمی در تمامی مسابقات بین المللی 

موافقت کرد.
 بعد از مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته از ســوی فدراسیون بدنسازی ایران 
با فدراسیون جهانی مچ اندازی (WAF) در خصوص پوشش مصوب بانوان ایرانی 

در رشــته مچ اندازی، در نهایت دبیرکل WAF با ارســال نامه ای رسمی خطاب به 
عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس فدراسیون ایران، از موافقت این فدراسیون با حضور 
بانوان ایرانی با پوشــش اسالمی در تمامی مسابقات بین المللی خبر داد. از سوی 
دیگر، هم زمان با برگزاری مراسم سالروز والدت حضرت معصومه(س) و برگزاری 
جشــنواره فرهنگی-ورزشی روز دختر توسط فدراســیون بدنسازی، معاونت امور 

ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان نیز با برگزاری مسابقات داخلی و اعزام های 
برون مرزی بانوان در رشته مچ اندازی با پوشش مصوب موافقت کرد. به این ترتیب 
به زودی پنجمین دوره مســابقات مچ اندازی بانوان قهرمانی کشــور برگزار خواهد 
شــد و اعزام های بعــدی کمیته مچ اندازی هــم با حضور بانــوان منتخب انجام

 خواهد گرفت.

اخـبـار  بـرگـزیـده

پرسپولیس یحیی بهتر از ۱۵ قهرمان لیگ؛ 
بدشانس یا ناکام؟

پرسپولیسی ها فصل پیش، از عملکرد تیم شان راضی نبودند؛ اما آمار، نشان 
می دهد آنها باالتر از استاندارد قهرمانی لیگ امتیاز گرفته اند. 

به گــزارش فوتبال ۳۶۰، اعــالم آرای کمیته انضباطی دربــاره بازی تراکتور 
و پرســپولیس، پرونــده تیم یحیی گل محمدی در لیگ بیســت و یکم را بســت. 
پرسپولیســی ها که دوم شدن شان قطعی شــده بود، حاال با ۶۳ امتیاز و میانگین 
۲٫۱ امتیاز از هر مسابقه، دومین نایب قهرمان برتر تاریخ لیگ محسوب می شود. 
فقط ســپاهان محرم نویدکیا در فصل گذشــته با ۶۵ امتیــاز، عملکردی بهتر از 
پرســپولیس این فصل به عنوان تیم دوم جدول داشــت. پرسپولیس با عملکرد 

فصل گذشته، در ۱۵ دوره از ۲۱ دوره لیگ به قهرمانی می رسید.
۱۴ از ۱۵

از دوره اول لیگ برتر تا لیگ پانزدهم، فقط یک تیم قهرمان توانست میانگین 
امتیازات بهتری از پرسپولیس این فصل داشته باشد. فوالد لیگ چهارم که با ۶۴ 
امتیاز از ۳۰ بازی قهرمان شــد و تا سال ها، بهترین قهرمان تاریخ لیگ محسوب 
می شــد. در ۱۴ دوره دیگر، تیم قهرمان همیشه میانگین امتیازات کمتری از ۲٫۱ 

امتیاز از هر مسابقه این فصل سرخ پوشان داشت.
 از جمله دو قهرمانی پرسپولیس که در لیگ های اول و هفتم با علی پروین و 
افشــین قطبی به دست آمد. لیگ اول پرسپولیس با میانگین ۱٫۸۸ و لیگ هفتم، 
با میانگین ۱٫۷۹ امتیاز از هر مسابقه به قهرمانی رسید. البته میانگین پرسپولیس 
در لیگ هفتم بدون احتســاب شــش امتیاز منفی، به ۱٫۹۱ امتیاز می رسد که باز 

هم از پرسپولیس این فصل پایین تر است.
تغییر استاندارد

تا قبل از قهرمانی های پیاپی پرســپولیس در سال های اخیر، رسیدن به جام 
قهرمانی با میانگین کمتر از دو امتیاز از هر مســابقه، اتفاقی عادی در لیگ برتر 
بود. پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ و یحیی گل محمدی، این استاندارد را تغییر 
داد. پرســپولیس هر پنج قهرمانی پشت ســر هم خود را با میانگین بیشتر از دو 
امتیاز به دســت آورد. آنها در این ســال ها، چند بار رکــورد امتیازگیری در تاریخ 

لیگ را هم شکستند. 
در لیگ شانزدهم، نوزدهم و بیستم، پرسپولیس رکورد بهترین قهرمان تاریخ 
لیگ را تغییر داد. همین تغییر اســتاندارد هم، این فصل نهایتا به ضرر آنها تمام 
شد و استقالل، امتیازی به دست آورد که پرسپولیسی ها با ۶۳ امتیاز هم نتوانند 

به جام قهرمانی برسند.

واکنش صالحی امیری به حواشی وزنه برداری
رئیس کمیته ملی المپیک گفت: با رئیس فدراسیون وزنه برداری و قهرمانان 

جلسه داریم و تالش می کنیم تا با بررسی ابعاد قضیه مشکل را حل کنیم.
 به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری در حاشیه مراسم تجلیل از مدال آوران 
المپیک ۲۰۲۲ ناشــنوایان درخصوص حمایت از ورزشــکاران ناشنوا، بیان کرد: 
شادکردن دل این عزیزان از همه چیز مهم  تر بود و باید حس کنند نظام و دولت 
به آنها توجه ویژه می کند. اولین مســئله اشتغال این عزیزان است. ما به عنوان 
اولیــن کار یک نفر از آنها را به نام ربیع زاده اســتخدام کردیم. همه دســتگاه ها 
باید برای اشــتغال آنها تالش کنند. او تأکید کرد: وضع معیشت این افراد خوب 
نیســت و حقوق ناچیز دارند. برای معیشــت آنها باید تالش کرد. بحث مسکن 
هم اهمیت دارد. با رئیس فدراسیون ارتباط دارم و مسائل آنها را دنبال می کنم. 

هیچ تمایزی بین ناشنوا و سالم وجود ندارد. 
رئیس کمیته ملی المپیک تأکید کرد: ناشــنوایان را در مجمع عضو افتخاری 
کردیــم و ردیف بودجه هم تراز المپیکی ها برای شــان قرار دادیــم. برای اعزام 
و بلیــت و البســه هم کمک کردیــم و االن هم پاداش خوب دادیــم؛ ولی باید 
قدم هــای مؤثرتری برداریــم . او در ادامــه تأکید کرد: با مســئوالن بخش های 
مختلــف صحبت کردم و خودمــان در کمیته برای کمک پیش قدم شــدیم. با 
ســازمان بهزیســتی مذاکره کردیم و تا روزی که هســتیم تمام توانایی را برای 
ناشــنوایان به کار می گیریم و زبان آنها خواهیم بود. صالحی امیری درخصوص 
وضعیــت وزنه برداری گفت: بــا قهرمانان مالقات دارم. تالش دارم با بررســی 
ابعاد قضیه مشکل را حل کنیم. وزنه برداری از سه رشته پرمدال ما است و بعد 
از کشتی و این بار بعد از کاراته برای ما افتخار آفرین است. این رشته می تواند در 
بازی های اسالمی و هانگژو و المپیک نقش آفرین باشد. باید وزنه برداری جایگاه 
خود را پیدا کند. درک روشــن از مطالبات وزنه برداری و حمایت از فدراسیون را 

در دستور کار داریم. 
رئیس کمیته ملی المپیک درخصوص آخرین وضعیت موزه  ورزش، المپیک 
و پارالمپیــک گفت: موزه یک رود جاری اســت و هر روز آثار جدید به آن اضافه 
می شــود. ۱۰ تاالر تعریف کردیم و در چند روز آینده تاالر مشــاهیر فوتبال ایران 

را افتتاح می کنیم.
او دربــاره تیم ملی فوتبــال امید و کمبود بازی هــای تدارکاتی برای این تیم 
گفــت: در قضــاوت عجله نکنید. اجــازه دهید مهدوی کیا بــا برنامه های خود 
کار را دنبال کند. ان شــاءاهللا امید مردم برآورده می شــود. مهدوی کیا صالحیت 
کامل برای رســاندن این تیم بــه المپیک پاریس را دارد. حمایت فدراســیون و 
کمیته ملی المپیک و همراهی باشــگاه ها را می طلبــد. با ماجدی و کامرانی فر 
در تماس هستم. همین دیروز هم با ماجدی تماس داشتم. به یاد داشته باشید 
مســئولیت هدایت و نظارت و کارهای فنی با فدراسیون است و حمایت های ما 

مالی خواهد بود.

–

 برگ سبز خودرو  پژو  207i  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
 به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۵۶۳ ن ۸۵ 

و شماره موتور 178B0085618 و شماره شاسی 
NAAR03FE8NJ271801 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  پراید  وانت  ۱۵۱SE  رنگ سفید 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ۳۲۲ س ۳۲ ایران ۶۸ 

و شماره موتور M13/6540367 و شماره شاسی 
NAS451100N4959235 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شوند. اسم فدراســیون مذکور را نبرم بهتر است. البته آنجا به عکاس و آشپز هم 
پاداش داده اند که خود شما بهتر می دانید».

واکنش های علی مرادی به انتقادهایی که از او می شــود، عجیب و غریب شده؛ 
او همه را مقصر می داند مگر خودش. در حالی گفته بود که فقط دو روز وضعیت 
غذا در اردوی تیم ملی به هم ریخته که پیش از این، هر دو ورزشــکار این رشته که 
مهاجرت کرده بودند، از کیفیت بد و پایین غذا در اردوی تیم ملی حرف زده بودند. 
او که ناتوان از تأمین بودجه و پیداکردن اسپانسر برای وزنه برداری است، مشکالت 
را بــه کمبود پــول ربط می دهد، درحالی که بســیاری از مدیران ورزشــی ایران، با 
بودجه ای به مراتب کمتر از فدراســیون وزنه برداری، شرایطی بهتر از وزنه برداری 

برای ورزشکاران رشته های خود فراهم می کنند.
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