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صراحت سروش، خاموشی تاج

ایران در شوک ساعت ۱۱:۳۰

شکست پرســپولیس در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران تبعات زیادی 
دارد؛ ایــن تیم که در خانه میزبان رقیب تبریزی  بود، در روزی که اصال نشــانی از قدرت 
همیشگی اش نداشت، بازی را بعد از مدت ها واگذار کرد تا سه امتیاز را از کف بدهد. با این 
حال، نه شکســت پرسپولیس بلکه اظهارات سروش رفیعی، بازیکن شیرازی این باشگاه 
و البته یحیی گل محمدی ســرمربی این تیم، پس از بازی، حســابی خبرساز شده است. 
هر دو در کنار دیگر بازیکنان و اعضای کادر فنی پرســپولیس اعتقاد داشــتند که فوتبال 
اصال برایشــان اهمیت نداشــته و مهم نیســت که چه نتیجه ای رقم خورده است. پِس 
حرف های این دو چهره پرسپولیسی، کدهای زیادی نهفته است که یحیی از آن به عنوان 
یک اتفاق غیرطبیعی که نمی تواند درباره اش حرف بزند، یاد کرد و ســروش رفیعی هم 
با اشــاره به زنگ ها و فراخوان هایی که صورت گرفته، کمی به حل کردن معمای موجود 

کمک کرده است.
کسی  این  آقا  را  گردن  نمی گیرد

سروش رفیعی، هافبک خالق باشگاه پرسپولیس بعد از بازی با تراکتور در میکسدزون 
روبه روی خبرنگاران ایســتاد. او با وجود آنکه بی حوصله نشان می داد ولی با یک اقدام 
مهم، نشــان داد می خواهد حرف های مهمی بزند. سروش از این گفت که «هر کسی که 
می تواند حرف هایش را پخش کند، بیاید جلو». مشخص بود که بازیکن پرسپولیس قرار 
اســت حرف هایی بزند که گفتنش چندان راحت نیســت. با شروع صحبت های سروش 
رفیعی مشــخص شد او قرار است به بخشی از حرف های یحیی گل محمدی رجوع کند 
که قبل از دیدار با تراکتور در کنفرانس خبری زده بود. ســروش با اشــاره به سخنان یک 
ســخنران افراطی (برای دامن نزدن به توهم خودبزرگ بینی شخص مورد نظر، اسمی از 
او در این مطلب نمی آید) که به طرز عجیبی صاحب تریبون است و از به کاربردن الفاظ 
رکیک و توهین های زشــت بــه بازیکنان فوتبال ابایی ندارد، گفت که ما هم حواســمان 
هســت ناموس و زن و زندگی چیست: «راســتش، نه حال و حوصله حرف زدن در مورد 
فوتبال هســت و نه اصال مهم است برای من که چه اتفاقی افتاده. کاش بازی را نباخته 
بودیم و این حرف ها را می زدم ولی اصال حال و حوصله بازی کردن نداریم. اصال حال و 
حوصله اینکه بازی کنیم نداریم. اما آمدیم و همین جوری بازی کردیم و این هم شــکل 
برگزاری بازی هایمان اســت. ولی یک چیزهایی آدم هــا را اذیت می کند. ما که نبودیم و 
ندیدیــم اما اینکه بگوییم در این مملکت ... به خاطر خاک و زن و بچه و ناموس و وطن 
این کارها را کردند، به ما هم رســیده. ما هم حواســمان هســت ناموس و زن و زندگی 
چیست. یک چیزهایی فهمیدیم. بگذار این جوری شروع کنم؛ اینکه هرکسی بخواهد در 
مورد یک ســری مسائل، ما، فوتبالیست ها و ورزشــکاران حرف بزند و سرمان را بیندازیم 
پایین و همین جوری رد شــویم و هرچی شد، شد. دیگر این جوری هم نیست و ما این قدر 
هم بدبخت نیستیم که... هرجا زورشان می رسد اسم فوتبالیست را می آورند و نمی دانم 

ما چه ظلمی کردیم اما این طوری نیست که ما ساکت بمانیم».
چند روز قبل از آنکه یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری پرسپولیس خطاب به فرد 

خاطی بگوید «آخرین بارت باشد که از این غلط ها می کنی»، سخنران افراطی با اشاره به 
حمایت ورزشــکاران از همراهی مردم در اتفاقات اخیر با نسبت دادن الفاظ ناشایست به 
همسران بازیکنان فوتبال گفته بود که حمایت فوتبالیست ها از این جریان به خاطر راحتی 
زنان خودشــان است. سروش رفیعی ولی می گوید دیگر این طور هم نیست که کسی به 
این راحتی ها بخواهد درباره زن و فرزند بازیکنان حرف بزند. «اوال ســری قبل یک ســری 
حرف چرت و پرت زد و چهار اســتوری گذاشــتیم و یک حالی کرد و اســمش درآمد... 
نمی دانم کیســت و چه جوری است و چه کسی او را گردن می گیرد که یقه او را بگیریم. 
اما این جوری هم نیست که هرچه دلت بخواهد بگویی، دیروز خیلی قشنگ گفت آقای 
گل محمدی؛ اصال عددی نیست که درمورد زن و بچه ما حرف بزند. واقعا نمی دانم چه 
کسی است؛ اگر کسی گردن نمی گیرد، پس چه جوری می نشیند پشت میکروفن و هزار نفر 
حرف هایش را گوش می کنند؟ اگر کسی گردن می گیرد که برویم شاکی شویم... این جوری 
هم نیســت. نمی دانم کی هستی ولی وجود این را داری بیایی بدون بادیگارد و حمایت 
در چشــم ما نگاه کنی و درمورد زن و بچه ما حرف بزنی. وجودش را داری؟ به خدا اگر 
داشته باشی. فوتبالیست ها به هرچی رسیدند از کف جامعه رسیدند. تو وجودش را داری 
درمورد این همه آدم که زن و بچه شــان آن ور دنیا هستند و همه هم می دانیم و شما از 
همه بهتر می دانی و جزء زن و بچه سیاست مداران هستند، وجودش را داری درمورد آنها 
حرف بزنی؟ به خدا اگر داشته باشی. من آن قدر بی شخصیت و بی ادب نیستم مثل این آقا 
که حرف بزنم. اما به فرض زن و بچه این آقا حجاب اسالمی و چادر دارند، دمشان گرم. 
دلشان خواسته، انتخابشــان بوده و دوست دارند حجاب اسالمی داشته باشند و ما باید 
احترام بگذاریم. اما به تو ربطی ندارد زن و بچه من چه جوری لباس می پوشند. مِن نوعی 
(منظورم فوتبالیست هاست) در مورد این اتفاقات ری اکشن نشان بدهیم. چقدر بدبختی؟ 
البته شاید دنبال این هســتی با اسم فوتبالیست ها گنده شوی اما نه که هرچه خواستی 
بگویی. برای من همان اندازه که زن و بچه ام مهم است، دختران و زنان این سرزمین هم 
مهم هستند؛ مهم اند. همه شان مهم اند، همه شان ناموس های ما و هم وطنان ما هستند. 

اجازه به خودتان ندهید که درموردشان هرچیزی بگویید».
بازخواست   بازیکنان   پرسپولیس   قبل   از   دیدار   با   تراکتور؟

صراحت ســروش رفیعی در دفاع از بازیکنان فوتبال فقط بخشی از معمای موجود 
درباره شــرایط باشــگاه پرســپولیس و حال روحی بازیکنان این تیم را حل کرد. چون به 
غیر از این مورد، هم یحیی و هم ســروش رفیعی، کدهایی دادند که مشــخص شد برای 
تعــدادی از بازیکنان پرســپولیس قبل از دیدار با تراکتور، اتفاق عجیبی رخ داده اســت. 
یحیی گل محمدی در بخشــی از صحبت هایش بعد از بازی پرسپولیس گفت: «شرایط 
بــازی و قبل بازی نرمال نبــود و آمادگی ذهنی خوبی برای این بازی نداشــتیم و دالیل 
مختلفی داشــت و فکر کنم اینجا نتوانیم درباره ایــن دالیل صحبت کنیم». دلیل یرا که 
یحیی گل محمدی به آن اشــاره می کنــد و می گوید نمی تواند دربــاره آن صحبت کند، 
ســروش رفیعی بیشتر باز می کند. او در میکسدزون گفت: «چطور است اگر ما یک کلمه 

حرف می زنیم و از حســین ماهینی دفاع می کنیم صد بــار به ما زنگ می زنید و از ۱۰ جا 
می خواهید و شــب بازی سراغمان می آیید اما یکی بیاید و به ناموس ما هرچیزی بگوید 
و برود اشــکالی ندارد؟». مشخص است کدهای ارائه شده مربوط به شایعه ای است که 
شب قبل از دیدار با تراکتور درباره پرسپولیسی ها مطرح شد. در واقع این طور شایعه شد 
که تعدادی از بازیکنان پرســپولیس به همراه کریم باقری، مربی این تیم از سوی یکی از 
نهادها فراخوانده شــده و در آنجا به صورت جدی بابت اســتوری و حمایت هایی که از 
حســین ماهینی و اتفاقات رخ داده در ایران داشته اند بازخواست شده اند. امری که حتی 
باعث به وجودآمدن این شایعه شد که بازیکنان این تیم تصمیم گرفته  بودند قید بازی با 
تراکتور را هم بزنند. این موضوع اصلی ترین دلیلی بود که هم ســرمربی و هم بازیکنان 
پرسپولیس اعتقاد داشتند صحبت کردن درباره فوتبال بعد از شکست این باشگاه مقابل 

تراکتور اهمیتی ندارد و باید در چنین شرایطی بی خیال فوتبال شد.
مهدی  تاج  کجاست؟

مشکلی که سروش رفیعی و یحیی گل محمدی به تازگی به آن اشاره کرده اند همان 
موردی است که پیش تر هم وجود داشته است. فارغ از بخش دوم صحبت های یحیی و 
سروش که اشاره نصفه نیمه به بازخواست آنها داشته است، این مسئله که صحبت های 
ســخنران افراطی، بازیکنان فوتبال را آزرده خاطر کــرده و هیچ نهادی هم قصد برخورد 
با توهین های او را ندارد تبدیل به یک معضل جدی شــده اســت. نباید از یاد برد که قبل 
از اینها، ســردار آزمون فردای همان روزی که این ســخنران به همسران بازیکنان فوتبال 
توهین کرد، از کوره در رفت و اســتوری تندوتیزی در اینســتاگرام منتشر کرد. نکته جالب 
اینکه چنین فردی را همان طورکه سروش رفیعی هم عنوان کرده کسی گردن نمی گیرد 
ولی عجیب آنکه با وجود توهین های تندوتیزش همچنان برایش تریبون فراهم می کنند 
تا بتواند اظهارات جنجالی اش را بدون داشتن کوچک ترین دغدغه ای بیان کند. در چنین 
فضایی اســت که باید این پرسش را مطرح کرد که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
کجاست و چرا حمایتی از بازیکنان فوتبال نمی کند؟ با توجه به وضعیت و پیشینه مهدی 
تاج، کســی از او توقعی برای حمایت از بازیکنان فوتبال در داستان استوری و حمایت از 
مرگ مهســا امینی ندارد ولی آیا آقای رئیس نمی توانــد حرکتی هرچند خفیف و ناچیز 
در حمایت از بازیکنان فوتبال انجام دهد تا این طور و آشــکارا از سوی یک شخص مورد 
توهین قرار نگیرند؟ عجیب است که مهدی تاج این روزها حمایت مسئوالن باشگاه پورتو 
و البته شهردار این شهر از مهدی طارمی درباره مسئله ای بسیار جزئی تر را می بیند ولی 
حاضر نیست نسبت به توهین های علنی به بازیکنان فوتبال و خانواده های آنها حتی در 
حد بیانیه، قدمی بردارد. طارمی چند ماهی می شود که در پرتغال متهم به شیرجه زدن 
برای گرفتن پنالتی می شود. همین اتهام را ولی مسئوالن باشگاه و شهر پورتو برنمی تابند 
و تمام و کمال از بازیکن ایرانی تیمشان حمایت می کنند. حاال سکوت مهدی تاج درست 
در روزهایی که باید نشان دهد فقط «صندلی» برایش مهم نیست، از آن دست اتفاقاتی 

است که با هیچ بهانه ای قابل توجیه نخواهد بود.

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

مرحله مقدماتی شــانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا روز یکشنبه به 
پایان رســید تا هشــت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی مشخص شوند. بر اساس 
 ،B ازبکســتان و تاجیکستان از گروه ،A نتایج رقم خورده، تیم های تایلند و کویت از گروه
ایــران و اندونــزی از گروه C و ژاپن و ویتنام از گروه D جــواز حضور در مرحله حذفی را 
به دســت آوردند. تیم اندونزی در  حالی با محمد هاشم زاده، مربی ایرانی خود در گروه 
ایران صعود کرد که ســیدمحمد ناظم الشریعه دیگر مربی ایرانی با تیم عراق در مرحله 
مقدماتی حذف شد و در صعود ناکام ماند. در مرحله یک چهارم نهایی که امروز سه شنبه 
برگزار می شود، تایلند به مصاف تاجیکستان می رود و کویِت میزبان رو در روی ازبکستان 
قرار می گیرد. همچنین ایران که به عنوان صدرنشــین گروه C راهی مرحله حذفی شد، 
با ویتنام دیدار می کند و ژاپن باید اندونزی را با مربی ایرانی خود پشت ســر بگذارد. تقابل 
ایران و ویتنام در حالی صورت می گیرد که حدود ۲۰ روز پیش در تورنمنت تدارکاتی تایلند 
این دو تیم به مصاف هم رفتند که شاگردان شمسایی در آن مسابقه ۳ بر ۱ پیروز شدند. 
از این جهت، ویتنام که تیم ســرحال و قدرتمندی هم نشــان داده است، حریف آشنایی 
برای ملی پوشان کشورمان محسوب می شــود. با این حال، معضل جدیدی که فوتسال 
ایران با آن دست و پنجه نرم می کند، نه رقابتش با ویتنام در این مرحله از رقابت ها بلکه 
ســاعتی است که قرار است این بازی برگزار شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در تصمیمی 
بحث برانگیز خواســته تا ایران و ویتنام از ســاعت ۱۱:۳۰ صبح به مصاف هم بروند. این 
موضوعی اســت که باعث شده وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی ایران، حسابی شاکی 
شــود. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتســال ایران در کنفرانس خبرى قبل از بازى 
ویتنام ابتدا گفت: «براى یك بازى خوب و تماشاگرپسند آماده ایم. با تیم ویتنام که با مربی 

بسیار خوبی که در گذشته هم توانسته تیم آرژانتین را قهرمان جهان کند، دیدار خواهیم 
داشــت. از نظر من بازى در مرحله حذفی بازى مرگ و زندگی اســت، در صورت برد به 
مرحله بعدى صعود می کنیم و در جمع چهار تیم برتر فوتسال آسیا قرار می گیریم و در 
صورت باخت هر تیم به کشور خود برمی گردد. ما در این بازى حق اشتباه نداریم و تمام 
تالشمان را براى پیروزى و برد ویتنام می کنیم». سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پاسخ 
به سؤال ســایت AFC مبنی بر صحبت هاى ســرمربی تیم ویتنام که در نشست خبرى 
قبل بازى اعالم کرده اســت که تیم ایران مهاجمان خوبی دارد و تیم ویتنام هم در دفاع 

خوب است و نظر شما در این مورد چیست، گفت: «این دیدار، تفاوت دو تیم با دو شکل 
از بازی است، تیم ایران تشنه تهاجم و گل زدن است و تیم ویتنام هم خیلی در دفاع کردن 
سختکوش است. قطعا دو تا تیم خیلی خوب بازى همدیگر را آنالیز کرده اند. به نظر من 
این امر، از زیبایی هاى بازى فردا براى تماشاگران است». شمسایی در ادامه با اشاره زمان 
بازی گفت: «ســاعت بازى از قبل برنامه ریزى شده اســت و تیم ایران در مرحله حذفی 
مسابقات ساعت ۱۱:۰۰ به وقت محلی و ۱۱:۳۰ به وقت تهران بازى خواهد کرد و من به 
یاد ندارم که در این ساعت مسابقه اى در این سطح برگزار شود، در این شرایط ما باید طبق 
قوانین برگزارى مسابقات ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در ورزشگاه باشیم و بازیکنان باید از 
ساعت ۷:۰۰ صبح آماده بازى باشند و من به عنوان سرمربی نمی توانم بپذیرم که در این 
مرحله از مسابقات، ســاعت بازى صبح به این زودى باشد، ضمن اینکه باید اذعان کنم 
درمورد امکانات برگزارى مسابقات و میزبانی کشور کویت تمام موارد ایدئال و فوق العاده 
بوده اســت». با وجود معضلی که زمان عجیب بازی تیم ملی فوتسال ایران با ویتنام در 
مرحله حذفی جام ملت های فوتسال آســیا به وجود آورده ولی بازیکنان ایران مصمم 
هســتند تا هرطور شده برای سیزدهمین بار قهرمان آسیا شوند. ایران در ۱۵ دوره قبل ۱۲ 
عنوان قهرمانی دارد و فقط سه دوره را از دست داده که قهرمانی در آن دوره ها به ژاپن 
رسیده است. همین مورد باعث شده ایران بخت اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت ها 
محسوب شود. این موضوعی است که حسین طیبی، کاپیتان سرشناس تیم ملی فوتسال 
هم به آن اشاره می کند و می گوید: «با احترام به تمام تیم های حاضر آماده ایم از عنوان 
قهرمانی دفاع کنیم. تیم ما خیلی جوان اســت و ۹۰ درصد تیم تغییر کرده ولی با تمام 

وجود برای قهرمانی آمده ایم».

اخـبـار  بـرگـزیـده

دور گروهی جام ملت های فوتسال به روایت آمار
آمار تیم های مرحله گروهی جام ملت های فوتسال آسیا نشان می دهد که شاگردان 
شمســایی موفق به تصاحب بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع شدند. به گزارش 
ایســنا، دور گروهی جام ملت های فوتسال آسیا به پایان رسید و هشت تیم برتر حاضر 
در مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. تایلند، کویت، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، 
اندونزی، ژاپن و ویتنام تیم های راه یافته به یک چهارم نهایی بودند. در مجموع ۲۴ بازی 
برگزارشده در مرحله گروهی، ۱۴۸ گل به ثمر رسید که میانگین ۶.۱۷ گل را در هر بازی 
ثبت شده است. تیم ملی ایران با ۲۴ گل زده، صاحب بهترین خط حمله بود و ازبکستان 
با ۱۷ گل در جایگاه دوم ایستاد. همچنین شاگردان شمسایی با یک گل خورده، بهترین 
خط دفاع مرحله گروهی را به خود اختصاص دادند و ژاپن با دو گل خورده و ازبکستان 
با سه گل در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. در جدول گل زنان، حسین طیبی از ایران 
و گوربانگلدی ســاحدوف از ترکمنستان با شش گل در صدر جدول گل زنان قرار دارند 
و با توجه به حذف ترکمنســتان در مرحله گروهی، طیبی بار دیگر این شــانس را دارد 
که عنوان آقای گل این مســابقات را از آن خود کند. البته سعید احمدعباسی از ایران، 
ســردارف و ادریس یوروف از تاجیکســتان با پنج گل در تعقیب طیبی هســتند. سلیم 
فیصل عراقی نیز موفق شــد در دور گروهی پنج گل به ثمر برســاند اما به دلیل حذف 
تیمش از جام ملت های فوتســال آسیا، شانسی برای رســیدن به حسین طیبی ندارد. 
در مرحله گروهی این مســابقات پنج گل به خودی به ثمر رســید که مصطفی ریم از 
لبنــان مقابل ایران، جونگ وو از کره  جنوبی مقابل ژاپن، بایرامدوردیف از ترکمنســتان 
مقابل تاجیکستان، دوآن فت از ویتنام مقابل عربستان صعودی و شینگ جون هون از 

کره جنوبی برابر ویتنام به اشتباه دروازه تیم های خود را باز کردند.

تاریخ  انتخابات فدراسیون سوارکاری مشخص شد
مجمع فوق العاده انتخابات فدراســیون ســوارکاری با دســتور تجدید انتخابات، 
ســوم آبان سال جاری برگزار می شــود. بر اساس نامه محمد پوالدگر، معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به حیدری، سرپرســت فدراسیون 
سوارکاری با درخواست اعضای فدراسیون سوارکاری جهت برگزاری مجمع عمومی 
به طور فوق العاده با دستور تجدید انتخابات در روز سه شنبه مورخ سوم آبان ساعت 
۱۰ صبح موافقت می شود. گفتنی است در ابتدا پس از تفاهم صورت گرفته بین محمد 
پوالدگر، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و آرش فرهادیان، 
سرپرســت دفتر امور مشترک فدراسیون ها با مسعود خلیلی، رئیس سابق فدراسیون 
سوارکاری، تصمیم بر این شد تا انتخابات فدراسیون سوارکاری در تاریخ ۲۱ خرداد سال 
جاری که از ســوی وزارت ورزش و جوانان به دلیل عدم حضور نماینده این وزارتخانه 
به عنوان نهاد نظارتی مورد قبول واقع نشــد، تجدید شــود. پس از آن نیز اعالم شــد 
مجمع انتخاباتی فدراســیون ســوارکاری در حالی ۱۶ مهر سال جاری با اعالم رئیس 
ســابق این فدراســیون به ایسنا تجدید می شــود که همان نامزدها و اعضا در مجمع 
فوق العاده انتخاباتی شــرکت خواهند کرد. بنابراین در نهایت با ابالغ معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به سرپرست فدراسیون سوارکاری، 

قرار است انتخابات این فدراسیون سوم آبان سال جاری برگزار شود.

۲ دستیار ایرانی در کنار سرمربی کره ای 
تیم  ملی تیروکمان

دو دســتیار ایرانی تیم هــای ملی کامپوند و ریکرو به منظور فعالیت در رده ســنی 
جوانان و بزرگساالن، انتخاب شدند. پس از انعقاد قرارداد فدراسیون تیراندازی با کمان 
با هونگ سونگ هو کره ای که در فاز اولیه به صورت شش ماهه بوده و در صورت توافق 
دو طرف، این قرارداد تا پایان المپیک ۲۰۲۴ پاریس تمدید خواهد شــد، دو مربی ایرانی 
به عنوان دســتیاران این ســرمربی کره ای انتخاب شــدند. «هو» از اول مهرماه هدایت 
تیم ملی جوانان و بزرگســاالن ایران را بر عهده گرفته است و براساس تأکید فدراسیون 
تیراندازی با کمان باید دستیاران این سرمربی کره ای به دلیل لحاظ منافع ملی و توجه 
به مقولــه دانش افزایی از بین مربیان ایرانی انتخاب می شــدند کــه در نهایت مجید 
قیدی در کامپوند و امین پیرعلی در ریکرو انتخاب شدند و به عنوان دستیاران ایرانی در 

اردوهای تیم های ملی جوانان و بزرگساالن، حاضر خواهند بود.

مدیر  ورزشگاه آزادی  برکنار شد
احمد مددی، مدیر ورزشــگاه آزادی، از مدیریت این مجموعه برکنار شــد و علی رضا 
فاضلی طی حکمی از ســوی مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی 
سرپرست ورزشگاه آزادی شد. به گزارش ایسنا، احمد مددی که ششم مهر سال گذشته با 
حکم علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مدیریت 
ورزشگاه آزادی را بر عهده گرفته بود، دوشنبه ۱۱ مهر از این سمت برکنار شد و علی رضا 
فاضلی مدیر امور اداری و تدارکات شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سرپرست 
جدید ورزشگاه آزادی شد. گفته می شود قطعی روز گذشته برق به مدت نیم ساعت قبل 
از بازی پرسپولیس و تراکتور و عقب افتادن زمان برگزاری بازی، در برکناری احمد مددی از 

سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدای اماکن ورزشی بی تأثیر نبوده است.

محرومیت ۲ساله یک وزنه بردار  ایرانی 
زیر سن قانونی

یک وزنه بردار ۱۷ســاله پســر ایرانی به دلیل مصرف ماده ممنوعه دوپینگ، دو سال 
از حضور در تمامی فعالیت های ورزشــی محروم شــد. شــورای صدور رأی ایران نادو 
پس از بررســی های الزم، یک ورزشکار رشــته وزنه برداری را به مدت دو سال از تمامی 
فعالیت های ورزشــی محروم کرد. نام این وزنه بردار ۱۷ساله پسر، طبق بند ۷.۳ ماده ۱۴ 
مجموعه قوانین ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران به دلیل اینکه زیر سن قانونی است، 
محرمانــه خواهد بود. ماده ممنوعه مصرفی این وزنه بردار کلومیفن و از گروه S۴ بوده و 

تاریخ محرومیت وی از ۱۴۰۱.۰۵.۰۱ تا ۱۴۰۳.۰۴.۳۱ است.

برگزاری اردوی تیم ملی هندبال زنان 
با حمایت یک باشگاه

اردوی آماده ســازی تیم ملی هندبال بانوان برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آســیا برگزار می شــود. به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال 
بانوان ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی آســیا با حمایت باشگاه سنگ آهن 
بافق یزد از ۱۳ مهرماه برگزار می شــود. ۳۱ بازیکن دعوت شــده به این اردو از روز ۱۳ 
مهرماه لغایت ۲۱ مهرماه تمرینات خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
دنبال می کنند. تیم ملی هندبال بانوان ایران با حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ 
آهن بافق یزد در مســابقات قهرمانی زنان آسیا (انتخابی قهرمانی جهان) در کشور 
کره جنوبی شرکت خواهد کرد. مسابقات هندبال قهرمانی زنان بزرگسال آسیا از ۳ تا 

۱۹ آذر در کره جنوبی برگزار می شود.
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