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بعد از انتشار عکس جنجالی
فدراسیون جهانی تکواندو اعطای »دان ۹« 

به ترامپ را تکذیب کرد
تکواندو  جهانی  فدراسیون 
با انتشار بیانیه ای اعطای »دان 
۹« به رئیس جمهور ســابق 

آمریکا را تکذیب کرد. 
به گــزارش خبرنگار مهر، 
مدتی پیش انتشار عکس هایی 
از پوشــیدن لبــاس تکواندو 
رئیس  ترامپ  دونالــد  بر تن 
جمهور ســابق آمریکا و اعطای دان ۹ به وی سروصدای زیادی به پا کرد. در این 
بین اهالی تکواندو بیشتر به این موضوع واکنش نشان دادند تا اینکه روز گذشته 

فدراسیون جهانی با انتشار بیانیه ای اعطای دان ۹ به ترامپ را تکذیب کرد.
در این بیانه آمده است:

»خانواده محترم تکواندو جهان
 عموم مردم عزیز

در پــی گزارش های خبری اخیر و پرس و جوهــای مردمی خطاب به ما در 
خصوص اعطای دان ۹ افتخاری )کمربند سیاه( به آقای دونالد ترامپ، تکواندوی 

جهانی می خواهد روشن کند که ما هیچ دخالتی در این موضوع نداریم.
این گواهی توسط Kukkiwon اعطا شد که سازمانی است که تکواندو را به 
عنوان یک هنر رزمی تبلیغ و همچنین امور مربوط به »دان« را در سراسر جهان 
اجرا می کند. همانطور که »کوکی وان« از ستاد جهانی تکواندو استفاده می کند، 
می توانیم بفهمیم که این ممکن اســت با تکواندو جهانی اشتباه گرفته شود. اگر 
عالقه مند به کســب اطالعات بیشتر در مورد Kukkiwon هستید یا هر گونه 

سؤالی در رابطه با گزارش های خبری دارید، لطفاً به سایت آنها مراجعه کنید.
تکواندو جهانی تنها فدراســیون بین المللی است که مسئولیت اداره ورزش 
تکوانــدو در بازی های المپیک و پارالمپیک را بر عهده دارد. به این ترتیب، ما بر 
مأموریت خود برای توسعه و رشد تکواندو به عنوان یک ورزش در سراسر جهان 
از ســطح پایه تا سطح نخبگان و کمک به توســعه انسانی و اجتماعی از طریق 

تکواندو متمرکز هستیم.«

پاداش ویژه وزیر ورزش عربستان برای الهاللی ها
عربســتان  ورزش  وزیــر 
پاداشــی ویژه برای الهاللی ها 
بعد از قهرمانی در آسیا هدیه 
داد.  به گــزارش خبرگزاری 
خبرآنالین؛ تیم فوتبال الهالل 
عربستان ســه شنبه گذشته 
در بازی فینال لیگ قهرمانان 
آســیا 2021 موفــق شــد 
پوهانگ استیلرز کره جنوبی را 
با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد و قهرمان قاره کهن شود. در همین رابطه وزیر 
ورزش عربستان پاداشی چرب برای بازیکنان و کادرفنی الهالل بعد از قهرمانی در 
آسیا در نظر گرفت. طبق اعالم رسانه های عربستان وزیر ورزش عربستان پاداشی 
200 هــزار ریالی)یک میلیارد و 600 میلیون تومانی( به هر بازیکن الهالل اهدا 
کرد. الهالل با این قهرمانی به چهارمین جام خود در لیگ قهرمانان آسیا رسید و 

به عنوان پرافتخارترین تیم قاره کهن در قله ایستاد.

ثبت رکورد پرتاب دست بیرانوند در گینس
نــام »علیرضــا بیرانوند« 
در کتــاب رکوردهای جهان 
گینس ثبت شــد. دروازه بان 
تیم ملی بــه خاطر بلندترین 
پرتاب دســت در یک مسابقه 
رسمی فوتبال – پرتاب حدود 
62 متری در بازی ایران و کره 
در مرحله انتخابی جام جهانی 
2018 - وارد کتاب رکوردهای 
جهانی گینس شده است. بیرانوند پس از این موفقیت در صفحه رسمی خود در 
فضای مجازی نوشت: »خیلی خوشحالم که رکورد بلندترین پرتاب دست در یک 
مســابقه رسمی فوتبال به نام بنده ثبت شد. کسب این افتخار با لباس تیم ملی 
خاطره ای اســت ماندگار و متعلق به شما مردم عزیز که همیشه با دعای خیر به 
مــن انرژی داده اید. از همه عزیزانی که به طرق مختلف تبریک گفته اند بســیار 
سپاســگزارم امیدوارم با انرژی مثبت و دعای خیر شما، خداوند توفیقی دوباره 
دهد تا لحظاتی هر چند کوتاه باعث خوشحالی تان شوم.« موفقیت بزرگ علیرضا 
بیرانوند، از دید رســانه  بلژیکی هم دور نمانده است. اتفاقی که توجه رسانه های 
بین المللی را به ســمت علی بیرو جلب کرده است. این وسط رسانه های بلژیکی 
که در دوران حضور بیرانوند در آنتورپ، تا توانستند از این گلر انتقاد کردند، حاال 
چاره ای جز اشاره به موفقیت بیرانوند نداشتند. سایت voetbalprimeur درباره 
علی بیرو نوشته است: پرتاب های دروازه بان ایرانی باعث معروفیت بیرانوند شده و 
نه تنها تا قبل از پرتاب عجیب او در بازی تیم کشورش مقابل کره جنوبی، هیچ 
گلری موفق نشده بود چنین پرتاب دستی نداشته باشد بلکه بعد از آن هم هیچ 
کسی نتوانسته به اندازه بیرانوند، توپ را با دستانش به زمین حریف پرتاب  کند. 
دروازه بان ایرانی، هنگام حضورش در آنتورپ هم چند باری از این مدل پرتاب ها 
داشــت اما در کل شرایط برای او در این باشگاه خوب پیش نرفت و او فقط 12 

بازی برای آنتورپ انجام داد و در نقل و انتقاالت تابستانی راهی بواویشتا شد.

تیم والیبال ساحلی ایران فینالیست آسیا شد
تیم ملی والیبال ســاحلی 
ایران با شکســت قزاقســتان 
بــه دیدار نهایــی رقابت های 
قهرمانی مردان آســیا صعود 
کرد. به گــزارش ایرنا؛ مرحله 
نیمه نهایی رقابت های والیبال 
آسیا  مردان  قهرمانی  ساحلی 
روز جمعــه با دو دیــدار در 
شــد.  پیگیری  تایلند  پوکت 
تیم ملی والیبال ســاحلی ایران )بهمن ســالمی و ابوالحسن خاکی زاده( در این 
مرحله به مصاف تیم قدرتمند قزاقســتان رفت و دو بر صفر این تیم را شکست 
داد. ملی پوشــان ایران با اقتدار و با امتیازهای 21 بر 12 و 21 بر 1۴ قزاقســتان 
را شکســت دادند و به دیدار نهایی راه یافتند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران در 
دیدار نهایی این رقابت ها فردا به مصاف استرالیا )بورنت پاول و مایکل کریستوفر( 
می رود. ســایت کنفدراسیون والیبال آسیا در گزارشــی از این رقابت ها، از تیم 
سالمی و خاکی زاده به عنوان تیمی مدعی نام برد که دو بازیکن با تجربه و جوان 
در کنار هم به هماهنگی بســیار خوبی دست یافتند. AVC در این گزارش به 
افتخارات بهمن سالمی به عنوان بازیکن با تجربه در سال های اخیر اشاره کرد و از 
ابوالحسن خاکی زاده نیز به عنوان بازیکن شگفت انگیز که در رقابت های زیر 1۹ و 
21 سال آسیا 2021 قهرمان شده است، یاد کرد. مازیار هوشمند و آرش رامسری 
مربیان تیم های ملی و توفیق کابلی سرپرست کمیته ساحلی، ملی پوشان ایران را 

در این رقابت ها همراهی می کنند.

پیام »پله« در سالگرد مرگ مارادونا
پله به مناســبت سالگرد درگذشت مارادونا پیامی منتشر کرد.  به نقل از بی 
ساکر، پله اسطوره فوتبال برزیل  در اولین سالگرد مرگ دیگو مارادونا در سن 60 
ســالگی به او ادای احترام کرد. پله در اینستاگرام با انتشار تصویری از در آغوش 
گرفتن او نوشت: »یک ســال بدون دیگو. دوستی برای همیشه.« پله و مارادونا 
که هرگز در زمین با یکدیگر روبرو نشدند، اغلب برای عنوان بهترین فوتبالیست 
تاریخ رقابت می کنند. اما پله، 81 ســاله، از زمان مرگ مارادونا، روی رفاقت با او 
تمرکز کرد و همیشه از رابطه خوب خود با مارادونا گفت. روزی که مارادونا بر اثر 
ســکته قلبی درگذشت، نوشت: دنیا یک افسانه را از دست داد. امیدوارم روزی با 
هم در آســمان فوتبال بازی کنیم. پله و مارادونا به طور مشترک توسط فیفا در 
ســال 2000 به عنوان بهترین بازیکن قرن 20 معرفی شدند. پله برزیلی توسط 
هیئت داوران متخصص انتخاب شد و مارادونا آرژانتینی با رای مردمی هواداران 

به این عنوان رسید.

اخبار کوتاه

روز پنجشنبه متن نامه سرگشاده داوران لیگ برتری به 
رئیس جمهور، وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در 
سایت ها و خبرگزاری های مختلف منتشر شد که بالفاصله 
بــا واکنش علی کریمی مواجه شــد. علــی کریمی که در 
ماه های اخیر یکی از جدی ترین منتقدان فدراسیون فوتبال 
و شــهاب الدین عزیزی خادم بوده بار دیگر با انتشــار یک 

استوری کنایه آمیز از عملکرد او انتقاد کرد. 
داوران لیگ برتری در حالی با انتشــار نامه ای به رئیس 
جمهــور خواســتار ورود تکنولوژی VAR بــه لیگ برتر 
شدند که فدراســیون فوتبال وعده های زیادی در مورد این 
تکنولوژی داده بود و حتــی قرار بود در بازی های تیم ملی 
هم از آن استفاده شود که این اتفاق رخ نداد. همین موضوع 
باعث واکنش کنایه آمیز علی کریمی شــد و او در استوری 
خود خطاب به داوران نوشــت که تکنولوژی VAR شــب 
یازدهم مهرماه وارد ایران شــده و آن ها از این موضوع خبر 

ندارند!البته به غیر از خوبان عالم همه بی خبریم!
اما موضوع مهمتر اینکه دیروز خبرگزاری صداوســیما با 
انتشار مطلبی از بی اطالعی داوران مطرح کشور از نوشتن 
این نامه خبر داد که باعث تعجب اهالی ورزش شد ! حسین 
عسگری هم طی گفتگویی با یکی از خبرگزاری ها این نامه 

را جعلی دانست. 
داوران لیــگ برتری پس از نیامدن VAR به ایران، نامه 
سرگشاده ای به رئیس جمهور، وزیر ورزش و رئیس کمیته 
ملی المپیک نوشتند و در آن خواستار آمدن VAR شدند 
چرا که در غیر این صورت داوران ایرانی نمی توانند در عرصه 
بین المللی فعالیت داشته باشند و این امر یک تهدید جدی 

به حساب می آید.
به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری، متن این نامه 

بدین شرح است:
بسمه تعالی

درخواست داوران شاغل در لیگ برتر فوتبال ج. ا. ایران
ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی 

جناب آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان 
جناب آقای دکتر صالحی امیری ریاست محترم کمیته 

ملی المپیک
با ســالم و احترام؛ همانگونه اســتحضار دارند بیش از 
 VAR یک دهه اســت که فناوری کمک داور ویدیویی یا
در فوتبال جهان به کمک داوران آمده اســت، تا هم روشن 
کننده خطاهای انســانی داوران در حیــن قضاوت آنان در 
جریان مســابقات شــود؛ و هم عدالت و انصاف را در درون 
مستطیل ســبز اجرا کند. داوران در سراسر فوتبال جهان، 
همانند ســایر انســانها، مصون از خطا و اشتباه نیستند. اما 
فناوری نوین کمــک داور ویدیویی، نقش وافری در جبران 
خطاهای داوران در حین برگزاری مسابقات ایفا می نماید، که 
نمونه های متعددی از آن را در مسابقات مقدماتی و انتخابی 
جام جهانی 2022 قطر شاهد بوده ایم که کمک بسزایی در 
جلوگیری از تضییع حقوق مسلم تیم ملی فوتبال جمهوری 

اسالمی ایران کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که استفاده از فناوری کمک داور 
ویدیویی، همواره و در طول بک دهه گذشــته از مطالبات 
بحق جامعه داوری ایران بوده اســت که متاســفانه بدلیل 
نبود منابع مالی کافی از یکسو و گسترش دامنه تحریمهای 

ظالمانه دولت آمریکا برآورده نشده است.
امروزه اما، بدلیل عدم چاره اندیشــی برای تامین منابع 
مالــی و فائق آمدن بر تحریمهای دولت آمریکا و اخیرا وارد 
میدان شدن حب و بغض های شخصی، انگیزه های سیاسی 
و اظهارنظرهای غیر تخصصی و هجمه های رســانه ای در 
خصوص اقدامات و تالشهای فدراسیون فوتبال، دور نخواهد 
بــود که منجر به محرومیت داوران بین المللی فوتبال ایران 
از قضــاوت و داوری در خــارج از ایران و محرومیت فوتبال 
ایران در ســطح ملی و باشگاهی شود زیرا در حال حاضر از 
یکسو، ورزشگاههای اکثریت کشورهای جهان غیر از ایران، 
مجهز به فناوری کمک داوری ویدیویی شده اند؛ و از سوی 
دیگر، داوران ایرانی، آموزش های  الزم را برای اســتفاده از 
فناوری کمک داوری ویدیویی ندیده و فاقد گواهینامه معتبر 
بین المللی برای قضاوت در مســابقات با استفاده از فناوری 

VAR هستند.
افزون بر موارد فوق، تاســف انگیزتــر اینکه، نبودن این 
فناوری، و خطاهای انســانی داوران در مسابقات لیگ های 
داخلی ایران، منجر به اعتراضات و شــکایات باشــگاههای 
فوتبال ایران، مدیــران، مربیان و بازیکنان و حامیان آنها از 
نحوه عملکرد تیم داوری مســابقات فوتبال ایران می شود، 
که ممکن اســت آثار و عواقب سوء جبران ناپذیری را برای 

مدیریت کارآمد ورزش فوتبال در ســطح ملی و باشگاهی و 
اعتبار و حیثیت جامعه داوری ایران و حتی سالمت جسمانی 

و شخصی داوران مظلوم در پی داشته باشد.
بنابه مراتب فوق، به دور از هر گرایش سیاســی و فکری 
و ضمن پرهیز از ورود به هرگونه تســویه حسابها و حب و 
بغض های شخصی، از شما بزرگواران خواهشمندیم و استدعا 
داریم تا بیش از این دیر نشده است، تدبیری اتخاذ فرمایند 
تا منافع ملی ورزش کشــور بخصوص ورزش فوتبال ملی و 
باشگاهی ایران، بر هر گونه اختالف و مسئله دیگری ترجیح 
داده شــده و ورزش ایران به میدانی برای مسابقات سیاسی 
و تســویه حسابها و حب و بغض های شخصی تبدیل نشود. 
در غیر اینصورت تردید نداشــته باشید که نه تنها در آینده 
ای نزدیــک، موجــب محرومیت فوتبال ملی و باشــگاهی 
از میزبانی مســابقات خواهد شد؛ بلکه منجر به محرومیت 
قضاوت داوران ایران از قضاوت در مسابقات ملی و باشگاهی 
در خارج از ایران شــده و چالشها و ناهنجاریهایی را بخاطر 
خطاهای انســانی داوران در صحنه فوتبال باشگاهی کشور 

شاهد خواهیم بود.
متاسفانه با گذشت 7 هفته از شروع مسابقات لیگ برتر 
فوتبال، شــاهد اعتراض گسترده مدیران، مربیان، بازیکنان، 
هواداران باشــگاهها نســبت به تصمیمات داوران هستیم. 
داورانی که حتی به دلیل وجود تحریمهای بین المللی، قادر 
به دریافت حداقل امکانات خود از فیفا و ای اف سی نیستند. 
داوران بین المللی ما در شرایط حاضر نه تنها قادر نیستند 
حق الزحمه قضاوت خود در مسابقات بین المللی و قاره ای، 
البسه متحد الشکل و حتی سیستمهای رادیویی خود را از 
فیفا و ای اف ســی دریافت نمایند؛ بلکــه بطور روز افزون، 
بیشترین فشار را در طول ۹0 دقیقه مسابقات فوتبال و هم 
پس از هر مسابقه، هجمه های شدید رسانه ای و شبکه های 

اجتماعی را تحمل می کنند. 
از توجه عالیجنانبان به خواســته های معقول و حداقلی 
جامعه داوری فوتبال ایران و اتخاذ تدابیر شایسته برای منافع 

ملی ورزش ایران تشکر می کنیم.
حسین عسگری: نامه، کذب است!

حسین عسگری کارشــناس داوری فوتبال در خصوص 
 VAR نامه ای که گفته می شود توســط داوران برای ورود
به رئیس جمهور نوشــته شده است اظهار داشت: اگر کسی 
متن این نامه را درست بخواند از اول تا آخر آن کذب محض 
و جعلی است. متأسفانه افشاریان در حال عوام فریبی است 
و با ایــن کارها فرار رو به جلو می کنــد. در هفته ای که ۴ 
مسابقه اش با اشــتباهات داوری نتایج تغییر کرده هجمه با 

این نامه به سمت دیگری برده شده است.
وی افزود: واقعا نمی دانم چه بگویم ولی آیا رئیس جمهور 
آنقــدر فرصــت دارد کــه ســراغ VAR و ورود آن برود؟ 
رئیس جمهور کشــور مشغله های سیاســی و داخلی بسیار 
زیادی دارد اما با یک نامه ســاختگی می خواهند فضا را به 
سمت و سویی ببرند که اشتباهات داوری در هفته گذشته 

به چشم نیاید.
کارشــناس داوری فوتبال کشــور گفــت: حداقل اگر 
می خواهند یک نامه ســاختگی درســت کنند قواعدش را 
رعایت کنند و تنظیم آن را به کسی بدهند که بداند تاریخچه 
VAR چیست. در نامه نوشته شده بیش از یک دهه است 
کــه VAR به کمک داوران در فوتبال جهان آمده اما واقعا 
خجالت آور است که حتی نمی دانند این سیستم چه موقع 
وارد عرصه فوتبال شــده است. جالب است از رئیس جمهور 
درخواســت کرده اند که او وساطت کند تا VAR به فوتبال 

ایران بیاید.
عسگری ادامه داد:مردم این همه گرفتاری و مشکل دارند 
اما این آقایان همه چیز را به ســخره گرفته اند.VAR فقط 
۴ سال اســت که به عرصه فوتبال دنیا وارد شده و در جام 
جهانی روسیه مورد بهره برداری قرار گرفت. آیا کذب تر از این 
داریم؟ آقایان در نامه ای که کامال ساختگی است نوشته اند 
اکثر کشورهای دنیا از این سیستم ویدئویی برخوردار هستند. 
در آسیا ۴7 کشور عضو کنفدراسیون هستند که فقط 7 الی 
8 کشور از این سیستم پیشرفته استفاده می کنند. چگونه با 

وقاحت می گویید اکثر کشورهای دنیا VAR دارند؟
وی خاطرنشــان کرد: افشــاریان 8 ماه است به کمیته 
داوران آمده اما هنوز این کمیته تشکیل نشده است. قانون 
می گوید کمیته باید رئیس، نایب رئیس و چند عضو داشته 
باشد اما نه کمیته ای وجود دارد و نه عضوی. چند ماه پیش 

هم در این مورد صحبت کردم ولی آقایان ترش کردند.
وی با بیــان اینکه این نامه جعلی با آبرو و اعتبار داوران 
بازی کرده است، گفت: اوال وقتی کسی نامه می نویسد باید 
اسم و امضاء پای آن باشد به خصوص وقتی که نامه گروهی 
جمع آوری شــده است. ثانیا تمام داوران ما در شهرستان ها 
هســتند، آنها کجا جمع شده اند که چنین نامه ای به تأیید 
و امضای آنها رســیده است؟ ســوال دیگر من این است که 
آیا زمانی که ویدئو چک وارد فدراســیون والیبال شده آقای 
داورزنی به رئیس جمهور نامه زد؟ عوام فریبی واضح تر از این 

که آقایان انجام دادند؟
وی یادآور شــد: در هفته گذشته ۴ مسابقه نتایجش با 
اشتباهات داوری تغییر کرد، در بازی پرسپولیس و نفت گل 
و پنالتی واضح گرفته نشد. در بازی نساجی و پیکان مدافع 
نساجی در بیرون از محوطه مرتکب خطای شدید شد ولی 
اصــال داور خطا نگرفت و اگر بخواهیم به او ارفاق کنیم باید 
یــک کارت زرد به بازیکن حریــف می داد. گلی هم که تیم 
نساجی به ثمر رساند با خطا رقم خورد اما داور آنها را ندید. 
در دیدار نفت مسجدســلیمان و مس به جز پنالتی که داور 

اعالم کرد دو پنالتی دیگر باید گرفته می شد.
داور اسبق فوتبال کشور تاکید کرد: در دیدار فجر سپاسی 
و ســپاهان مهاجم تیم میهمان خودش را به مدافع فجر زد 
و در حالی که خطا باید برعکس اعالم می شد این اتفاق رخ 
نداد و همان ضربه تبدیل به گل اول سپاهان شد. روی گل 
دوم هم مدافع ســپاهان به وضــوح روی بازیکن فجر خطا 
کــرد اما داور آن صحنه را خطا اعالم نکرد و روی ضدحمله 
 VAR گل دوم ایــن تیم رقم خورد. آیا به نظر شــما اگر
وارد فوتبال شود هر بازی باید 10 بار مسابقه متوقف شود؟ 
در کل فوتبــال دنیا و به خصوص باشــگاه های اروپایی که 
لیگ هایشــان 20 تیمی است شاید در یک هفته فقط یک 
یا دو بار VAR مورد اســتفاده قــرار بگیرد ولی اینجا همه 
چشم انتظار VAR هستند تا روی مشکالت دیگر سرپوش 

بگذارند.
عســگری ضمن تشکر از علی خسروی که پیرامون نامه 
داوران به صحبت پرداخته است گفت: من از آقای خسروی 
تشکر می کنم به خاطر اینکه به مسأله کلیدی اشاره کرد او 
مدعی شد که نام داوران یعنی شهامت و آنها باید با شهامت 

قضاوت و کار کنند.
جالب اســت آقای افشــاریان مدعی شــده تا امروز 16 
کالس برگزار کرده امــا نمی داند که برگزاری کالس قواعد 
و پروتــکل دارد. زمــان کالس ها بین 3 تا 5 روز اســت اما 
آقایان کالس های یک روزه برگزار می کنند. سابقه ندارد که 
این همه اشتباهات در یک هفته از مسابقات صورت بگیرد. 

متأسفانه فدراسیون تنها ادعای قانون مندی می کند اما 8 ماه 
رئیس کمیته داوران به عنوان سرپرست فعالیت می کرد آیا 
تخلف از این واضح تر؟ این که کمیته داوران فقط با یک یا دو 
عضو می چرخد تخلف نیست؟ من از اصحاب رسانه هم انتقاد 
دارم که نامه ای را تحت عنوان نامه داوران به رئیس جمهور 
رســانه ای می کنند آن هم در حالی که متن نامه مشخص 
اســت که کذب و ساختگی اســت. چطور رسانه ها تعجب 
نمی کنند آقایان در این نامه مدعی شدند که VAR نزدیک 
به یک دهه است وارد فوتبال دنیا شده آیا این برای رسانه ها 

عالمت سوال نیست؟
پایه گذار ارسال نامه به رئیس جمهور چه می گوید؟

موعود بنیادی فر، سردســته داورانی که پایه گذار ارسال 
نامه به رئیس جمهور شــده، در گفت وگو با ایســنا در این 
خصوص اظهار کرد: مگر کار نابه حقی انجام دادیم که بعضی 
افراد اینگونه نســبت به ما موضع گرفته اند؟ اگر VAR در 
همین بازی پرسپولیس و صنعت نفت وجود داشت، این همه 
هجمه بر روی داور ایجاد نمی شد. چیزی که ما می خواهیم، 
هم به نفع داوران اســت و هم به نفع فوتبال ایران. این کار، 
عملی خودجوش بوده و به نظرم ایرادی ندارد. به جز فغانی 
که آن هم در خارج از ایران و به خاطر جام جهانی، الیسنس 
VAR گرفتــه، هیچ کــدام از داوران ما با وجود بین المللی 
بودن، نمی توانند در مســابقات رسمی مثل مقدماتی جام 
جهانی یا لیگ قهرمانان آسیا قضاوت کنند. این برای داوری 
ایران بد است و ما چیزی جز سربلندی داوری ایران در آسیا 

و جهان نمی خواهیم.
البته بعضی از کارشناســان معتقدند این نامه و استفاده 
کردن از داوران، نوعی درخواست افزایش بودجه غیرمستقیم 
از ســوی فدراســیون فوتبال و کمیته داوران بوده که البته 
بنیادی فر در صحبت هایش با ایســنا، این قضیه را تکذیب 
کــرد. به هر حال ایــن اقدام، آن قدری عجیب اســت که 
هنوز کمیته داوران و دپارتمان داوری نتوانسته موضعی در 

خصوص آن بگیرد.
یکــی از اعضای کمیتــه داوران و دپارتمــان داوری در 
واکنــش به این موضوع گفت: من دوســت نــدارم در این 
خصوص صحبت کنم و حرفی بزنم. کمیته داوران در حالی 
پیگیری این قضیه اســت و از ابتدایی که کفاشیان روی کار 
آمده، پیگیر حضور VAR شــده و یک بار هم که به خاطر 
حواشی و مســائل حاشیه ای، لغو شد. فعال نمی شود درباره 
این مسئله صحبت کرد و بهتر است رئیس کمیته داوران در 

این خصوص نظر دهد.
رئیس کمیته داوران از نامه حمایت کرد

رئیس کمیته داوران می گوید از نامه ای که داوران برای 
رئیس جمهور و وزارت ورزش ارســال کرده اند، حمایت می 

کنیم.
خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
در گفت وگــو با ایســنا در خصوص نامــه داوران به رئیس 
جمهور گفت: این حرکتی خودکار از ســوی داوران بوده و 
من به عنوان ریاســت کمیته داوران از آن حمایت می کنم. 
آن ها مطالبه ای منطقی داشته اند و تصمیم گرفتند با نامه ای 

درخواست شان را به گوش شخص اول مملکت برسانند.
وی در خصــوص این که این کار به نوعی نادیده گرفتن 
کمیته داوران و فدراســیون فوتبال به عنوان مراجع باالتر 
است، گفت: من نمی دانم این چه نوع طرز تفکری است. به 
هر حال یک ســری مسائل مهم وجود دارد که گاهی اوقات 
باعث می شود افراد مســتقیما با افراد مرجع ارتباط برقرار 
کنند. کمیته داوران از موقعی که روی کار آمده، تالشــش 
را کرده که این اتفاق رخ دهد و حتی یک بار هم به صورت 
آزمایشی، این سیستم بررسی شد اما بعضی مسائل خارجی 
مانع از این شد که ما بتوانیم کار را با همان سیستمی که به 
ایــران آورده بودیم، ادامه دهیم. به نظر من به عنوان رئیس 
کمیته داوران، کار دوستانم هیچ ایرادی ندارد و من از آن ها 

حمایت می کنم.
رئیس کمیته داوران درباره این که بعضی کارشناســان 
مدعی شده اند » این نامه، کار کمیته داوران برای درخواست 
افزایش بودجه است«، توضیح داد: این یک نامه ساده است 
که قشری از یک جامعه برای کمبود مهمی که در کارشان 
دارند، درخواســتی را از شــخص اول مملکت داشــته اند. 
نمی دانم بعضی ها چرا و چگونه چنین برداشت هایی می کنند 
که اشــتباه است. جایگاه داوران و نیازهای آن ها قابل درک 
است و من هم وظیفه خود می دانم که در این راستا، حامی و 
حمایت کننده راه آن ها باشم. قرار نیست ما در کمیته داوران 
سوءاستفاده ای از نیروهایمان کنیم و ما برای کمک به آنها 

در این سمت هستیم.

معاون حقوقی باشــگاه استقالل نسبت به 
شکایت علیه اریک بوکوم بایناما بازیکن گابنی 
گل گهر واکنش نشان داد.  به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالیــن؛ پــس از پایان دیدار اســتقالل و 
گل گهر، اخبــاری درخصوص غیرقانونی بودن 
قــرارداد اریک بوکــوم باینامــا بازیکن گابنی 
سیرجانی ها منتشــر شد که حتی استقاللی ها 
نیز نســبت به حضور این بازیکن معترض بوده 
و شکایت رسمی خود را نیز به ثبت رسانده اند. 
داستان از این قرار است که طبق قوانین سازمان 
لیگ، این بازیکن آفریقایی برای حضور در لیگ 
برتــر ایران نیازمند حداقل ۴ بازی در تیم ملی 

کشورش است و باشگاه گل گهر نیز مدعی شده 
در نامــه نگاری که با فدراســیون فوتبال گابن 
داشته، انجام ۴ بازی بایناما برای تیم ملی گابن 
مورد تأیید قرار گرفته اســت اما نکته مبهم در 
این باره، عــدم ثبت بازی های ملی این بازیکن 
در ســایت های معتبر خارجی اســت. فرشید 
ســمیعی معاون حقوقی استقالل در گفتگوی 
زنده با صفحه اینســتاگرام این باشــگاه درباره 
شــکایت از گل گهر گفت: در کلیه مواردی که 
باشگاه احساس کند که حقش ضایع می شود و 
امکان استیفای حقوقش براساس قانون موجود 
اســت، باشگاه صد درصد در مدت زمان قانونی 

طبق قانون و مقررات و آیین نامه های فدراسیون 
اقدام می کنــد.  او ادامه داد: این مورد هم جزو 
همان موارد است. هواداران مطمئن باشد که اگر 
باشگاه طبق بررسی های خودش و کارشناسان 
بی طرفــی که دارد، به نتیجه برســد، حتما در 
مدت قانونی باشــگاه این کار را کرده و حافظ 
منافع باشــگاه خواهد بود. هــم در این مورد و 
هم در موارد مشــابه حتما انجام خواهد شــد.  
ســمیعی گفت: ما کلیه مســائل را نمی توانیم 
رســانه ای کنیم چون خط مشی آقای آجورلو 
این است که بیشتر کار کنیم. این چند وقت هم 
مجبور شدیم به دلیل این که هجمه ها زیاد شد 

بیشــتر در رسانه ها حضور پیدا کنیم. همانطور 
که مســتحضر هستید به ما اجازه داده نشد در 
صدا و سیما حضور پیدا کنیم و به همین دلیل 
از فضای مجازی اســتفاده کنیم. باز هم تکرار 

می کنم هرجا به یقین نســبی برسیم و تردید 
ایجاد شود که مشکلی وجود دارد، بازیکنی غیر 
مجاز است یا حق باشگاه در حال تضییع شدن 

است، ورود می کنیم.

تمام حواشی نامه سرگشاده داوران لیگ برتری 

!VAR نامه به رئیسی برای تکنولوژی

نتبجه بازی استقالل - گل گهر 3 بر صفر می شود؟

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواست با نگاه ویژه جهت تصویب بند یک 

اساسنامه فدراســیون فوتبال، اقدام کنند. به گزارش گروه 
ورزشی مردم ســاالری، رئیس کمیته جوانان و عضو هیات 

رئیسه فدراسیون فوتبال درباره بند یک اساسنامه فدراسیون 
فوتبال گفت: از زمانی که مجمع برگزار شــد، اعضای هیات 
رئیســه و رئیس فدراســیون فوتبال در رابطــه با بند یک 
اساســنامه اقدامات الزم را انجام دادند تا با مهلتی که فیفا 
برای تصویب این اساســنامه به ایران داده، با مشکل مواجه 
نشــویم. با زمان اندکی که برای مان باقی مانده باید هر چه 
زودتــر تاییدیه این اساســنامه را از دولت و مجلس محترم 
بگیریم. وی ادامه داد: این اساسنامه مورد تایید فیفا، اعضای 
مجمع و فدراســیون اســت. حدود یک ماه و نیم پیش بود 
که عزیزی خادم اساسنامه فدراسیون فوتبال را تقدیم وزیر 
محتــرم ورزش و جوانان کرد و تا بــه امروز منتظر تایید و 
تصویب نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی 

هستیم.
وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
جهت همکاری و همیاری در امر ورزش خواستار نگاه ویژه به 
موضوع اساسنامه شد و گفت: از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی می خواهم با درایت و سعه صبر به این موضوع نگاه 
کنند. چرا که بحث ملی اســت و خــدای نکرده اتفاقی رخ 
ندهد که جبران ناپذیر باشد. عضو هیات رئیسه در ادامه در 

خصوص مصمم بودن کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون 
جهانی فوتبال در اجرای تصمیماتشــان گفت: همانطور که 
می دانید AFCو FIFA برای کارهای خود زمان می گذارند 
و طبق زمان مشخص شده اقداماتشان را انجام می دهند و بر 
روی تصمیم خود مصر هستند. بر همین اساس از نمایندگان 
و ریاست محترم مجلس درخواست می کنم که نگاه ویژه در 

خصوص بند یک اساسنامه داشته باشند.
ویی گفت: از رئیس فدراسیون فوتبال و احمدرضا براتی 
برای تدوین این اساســنامه به منظور ارائــه آن به دولت و 
مجلس شــورای اسالمی تشکر می کنم. همه ما در راستای 
یــک هدف گام بر می داریم. امیــدوارم اتفاقی رخ ندهد که 
فوتبال کشــور، عالقمندان و فدراســیون فوتبال ناراحت و 
محروم شــوند. ماجــدی در پایان گفــت: نمایندگان عزیز 
مجلس شورای اسالمی باید نگاه ویژه، ورزشی و فوتبالی به 
این موضوع داشته باشند تا مقابل معاندان جمهوری اسالم را 
بگیریم و دشمن شاد نشویم. مطمئنم که نمایندگان خوب 
مردم ایران با نگاه مدبرانه به این قضیه نگاه می کنند. زمان 
کمی داریم و امیدوارم فرصت را به دشــمنان این مرز و بوم 

ندهیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال:

 مجلس با تدبیر و درایت بند یک اساسنامه را تصویب کند


