
www.sharghdaily.comورزش۹

جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی برای یك انتقاد 

معمای تیم ملی هندبال زنان ایران

هفته مرگ و زندگی برای والیبال ایران

شــایان مصلح، بازیکن پیشین باشگاه پرســپولیس و کنونی گل گهر سیرجان 
از آن دســت فوتبالیست های متفاوت ایران است. او شــاعر است و اولین کتاب 
شعرش را هم چندین سال پیش منتشر کرده و می گوید اگر بتواند تعداد شعرهای 
جدیدش که هنوز دورقمی نشــده را به عدد ۲۰ برساند، دومین مجموعه شعر را 
هم منتشــر خواهد کرد. فارغ از اشــعار، دیدگاه مذهبی و عقیدتی شایان مصلح 
هم او را تبدیل به چهره ای متفاوت در بین فوتبالی ها کرده اســت. اکثر جاهایی 
که صحبت می کند، حرف هایش را با حدیث و روایت عجین می کند تا مشــخص 
کند مطالعات عمیقی در این زمینه دارد. ضمن اینکه تعدادی از اظهارات، اشعار 
و مداحی هایی که بعضا از او منتشــر شــده هم دردسرهای زیادی داشته است. 
هرچند که خودش می گوید از صحبت هایشــان ســوء برداشت می شود و قصد 
ناراحت کردن کســی را ندارد. او پیرو اهل  بیت است و در گفت وگوهای متعددی 
که منتشــر شــده گفته دوســت دارد تا جای ممکن جوانان را با اهل  بیت آشنا 
کند. بخش زیــادی از عقاید مذهبی او را می شــود در مصاحبه ای که پیش تر با 
خبرگزاری فارس داشته پی برد. «من به عنوان شخصی که به هر حال در جامعه 
شناخته شــده اســت، در این فضا کار می کنم. همه ما آدم ها گناه داریم، اشــتباه 
داریم و به قول معروف ســوتی می دهیم. آدم علیه  ســالمی نیستم ولی در حد 
توانم ســعی کردم فضــای اعتقادی را برای جوان ها شــرح بدهم و تا جایی که 
می توانم آنها را با اهل بیت آشــنا کنم. موردهای زیادی داشــتیم که خانواده ها 
یا خود جوان ها بارها تشــکر کردند که مثال اگر تو نبودی ما هرگز با این فضا و با 
اهل بیت آشــنا نمی شدیم. لطف خدا شامل حال من بوده و من هم در حد توان 

وسیله بودم. من که متخصص امر دین نیستم اما در حد توان مطالعه ای داشتم 
و سعی کردم جوان ها را که در این فضای عجیب و غریب اعتقادی از زیبایی های 
کالم اهل بیت دور هســتند، با این مسئله آشــنا کنم. با اینکه بارها اذیت شدم و 
تالش کردند من را از این فضا دور کنند فعال ایستاده ام و در این فضا کار می کنم».
شــایان عالوه بر این نگاه که بیشــتر وقت ها خودش را ملزم به پاسخ گویی 
نسبت به بیان اعتقادات دانســته، به تازگی اسیر داستان حاشیه ای شده که در 
فضای مجازی، جو را حسابی علیه اش کرده است. او سفری به نسبت الکچری 
به جزایر مالدیو داشــته و با انتشــار تصاویر این ســفر، آن را به حدیثی از امام 
صادق «ع» ربط داده تا به نوعی پاسخ منتقدانش را داده باشد. به هر روی این 
ســفر او را به حاشیه برده و مخاطبانش این نوع زندگی را با شعارهایی که سر 
داده، در تضــاد می دانند. اتفاق جدیدتر اما مربوط به مصاحبه ای اســت که در 
روزهای اخیر با «آنتن» داشــته و بخش هایی از آن را در کانال تلگرامی اش هم 
گذاشته است. شــایان در این گفت وگو ماجرایی را شرح می دهد که مربوط به 

زمان حضورش در باشگاه سپاهان است.
 او می گوید به دلیل انتقاد از امام جمعه اصفهان، ۱۵۰ میلیون تومان جریمه 
شــده است! ماجرایی که مصلح جدیدا به آن اشاره کرده مربوط به مهر ۱۳۹۹ 
و صحبت های سید یوســف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان اســت که آن 
روزها در دیدار با جانشین معاونت اطالعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح 
و فرمانده انتظامی استان اصفهان خواسته بود تا جامعه برای بدحجابان ناامن 
شــود: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم اســت ناامن 

کــرد و نباید اجازه داد بــه راحتی در خیابان ها و پارک ها هنجارشــکنی کنند». 
اظهارات امام جمعه اصفهان در رســانه ها و متعاقبا فضای مجازی با واکنش 
گسترده کاربران شــبکه های اجتماعی و همچنین برخی از کنشگران سیاسی و 
مدنی مواجه شد و در ادامه کار به آنجا رسید که حتی برخی مقام های سیاسی 
ازجمله معاون وزارت ارتباطات نیز به آنچه در بحث حجاب مورد اشــاره این 
دو خطیب نماز جمعه قرار گرفته بود، واکنش نشــان دادند؛ حتی محمدتقی 
رهبــر، دیگر امام جمعه موقت اصفهان هم در گفت وگو با «اعتماد» با نگاهی 
متفاوت از آنچه به نقل از طباطبایی نژاد مطرح شده بود گفت که استفاده از این 

تعابیر درباره شهروندان درست نبوده است.
حاال شــایان مصلح ماجــرای انتقادش از امام جمعــه اصفهان را این طور 
شرح می دهد: «حرف هایی که می خواهم بزنم سیاسی نیست بلکه حرف های 
عقیدتی و اجتماعی اســت. یکی از مسئولین، اسم نمی برم، مسئول شماره یک 
اصفهــان، گفته بودند که جامعه را برای بدحجابــان ناامن کنید. من در کانال 
تلگرامم جوابیه ای از نظر اعتقادی و اجتماعی نوشــتم که یعنی چه جامعه را 
برای بدحجابان ناامن کنید؟ امیرالمؤمنین می فرمایند خلخال از پای زن یهودی 
درآوردند مرد مسلمان حق دارد دق کند، بعد می گویید جامعه را برای ناموس 
شیعه، برای دختر مسلمانی که حاال فقط حجاب ندارد یا بدحجاب است ناامن 

کنید؟ 
در آن جوابیه پرســیده بودم که اسالم شما چه مدلی است؟ یکی دو ساعت 
نگذشــته بود که به من خبر دادند فردا بیایید کمیته انضباطی باشــگاه. گفتم 
چشــم. رفتیم، یک سری صحبت ها مطرح شد، مســئولین مختلفی هم آمده و 
نشســته بودند. در واقع برای محاکمه من آمده بودند ولی من آنها را محاکمه 
کردم! زنگ زده بودند از دفتر همان مسئول که با این آقا برخورد کنید. پرسیدم، 
آقای فالنی، شــما در خانواده تان آدمی که حجابش ایراد داشته باشد، ندارید؟ 
آقای ایکــس، آقای ایگرگ، شــما دختردایــی، دخترخالــه ای، خواهرزاده ای، 
بــرادرزاده ای بــا چنین حجابی در خانــواده ندارید؟ همه گفتنــد داریم، گفتم 
پس من از فردا می روم و جامعه را برای اینها ناامن می کنم! اســید به دســت 
می گیرم، به آنها می گویم یا حجابت را درســت کن یا اســید می پاشــم! شما با 
ایــن قضیه اوکی هســتید؟ گفتند نه، گفتم پس چه چیــزی می گویید؟ من هم 
دقیقــا دارم همین مــورد را می گویم. گفتم در جامعه ای کــه این قدر اتفاقات 
مختلف اجتماعی دارد می افتد... کال برایشــان مثال زدم، گفتم ایشــان نماینده 
رهبری هســتند. رهبر می فرمایند همه ماها یک سری اشتباهات داریم، دختران 
بدحجاب ما هم یک ســری اشــتباهات دارند. این یک چیز طبیعی است. همه 
ماها یک ســری گناه ها داریم، یک سری اشــتباهات داریم، اینها هم همین طور. 

آنجا به نظرم آنها را محکوم کردم. 
در آن جلســه به من گفتند، اوکی، حق با شماســت، درست می گویید ولی 
بی خیال شــو و به فوتبالت برس. من هم گفتم چشــم، به فوتبالم می رســم. 
از جلســه که آمدیم ۱۵۰ میلیون تومان من را جریمــه کردند! لحظه اولی که 
نامه جریمه را به من دادند فکر کردم ۱۵ میلیون تومان اســت، دیدم و پرسیدم 
۱۵ میلیون تومان؟ این مســخره بازی ها چیســت؟ که گفتند ۱۵ میلیون نه، ۱۵۰ 
میلیون تومان است! گفتم، ایرادی ندارد، برای یک مسئله اجتماعی و اعتقادی، 
ایــن هم روی آنهــا. البته بعدا آن جریمه را کم کردنــد، فکر می کنم، ۵۰ یا ۷۰ 
میلیــون تومانش را کم کردند. دیگر هم گذشــت، به من گفتند ســکوت کن و 
ایــن ماجرا را جایی نگو. من هم گفتم حوصلــه جنگ و دعوا ندارم، جایی هم 

نمی گویم. االن هم که بیان کردم، قریب به دو سال از آن ماجرا می گذرد».

سه شنبه
۱۴ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۰

تیــم ملی هندبــال زنان ایران بعــد از پایان حضــورش در رقابت های جهانی 
اســپانیا، اردو را تعطیل کرد و برنامه مشــخصی نداشــت. فدراسیون هم تصمیم 
داشت تا شــروع رقابت های آسیایی در آذرماه، با خیال راحت به فکر انتخاب یک 
ســرمربی خارجی برای زنان ایران باشــد تا ســطح فنی آنها رشد بیشتری کند. در 
این میــان اما اتفاق جدیدی افتــاده و آنها که چندصباحی می شــود اردو را ترک 
کرده اند باید خیلی ســریع جمع شــده و خودشــان را مهیای حضور در بازی های 
همبســتگی کشورهای اسالمی کنند که قرار اســت کمتر از ۴۰ روز دیگر در قونیه 
برگزار شــود. اینجا درست همان جایی اســت که وضعیت تیم ملی هندبال زنان 
ایران را شــبیه به یک معما می کند! ایران پیش از این و با اعالم مسئوالن برگزاری 

رقابت های همبستگی، تیمی در هندبال زنان نداشت. پیش تر عنوان 
شده بود که فقط هشــت تیم که جایگاه بهتری در رنکینگ جهانی 
داشته باشند می توانند تیم زنان را به این رقابت ها بفرستند. با وجود 
آنکه اســم این بازی های رقابت های همبستگی کشورهای اسالمی 
اســت، ایــن موضوع به آن معنی نیســت که رقابت تمــام و کمال 
بین کشورهای مســلمان برگزار می شود بلکه کشورهایی که بخش 
کوچکی از مسلمانان را هم داشته باشند، می توانند در این مسابقات 
نماینده داشته باشــند. ایران در آخرین دور از رقابت های جهانی در 
رده ۳۱ قرار گرفت که همین جایگاه، مسئوالن مربوطه را قانع کرده 
بود که تیم هندبال زنان شانسی برای حضور در بازی های همبستگی 
نخواهد داشت. با این حال، اتفاق بحث برانگیز مربوط به زمانی بود 
که اسامی تیم های شــرکت کننده در رقابت های همبستگی هندبال 
در بخش زنان اعالم شد: افغانستان، الجزایر، آذربایجان، بنگالدش، 
کامرون، ســنگال، ترکیه و ازبکستان. با مرور تیم هایی که قرار بود در 
این تورنمنت شــرکت کنند مشخص شد که فقط دو تیم ازبکستان و 
کامــرون در بین ۳۲ تیم برتر هندبال زنان جــا دارند و بقیه رنکینگ 
پایین تری نسبت به تیم ملی هندبال زنان ایران دارند. به قرار، کمیته 

برگزاری این رقابت ها معیار را ســابقه حضور تیم ها در بازی های همبستگی قرار 
داده بــود و از همین رو، تیم ملی هندبال زنــان ایران را نپذیرفته بود. این موضوع 
با اعتراض رســمی مسئوالن کمیته ملی المپیک روبه رو شد. آنها با ارسال نامه ای 
به مســئوالن برگزارکننده خواستار رسیدگی و شــفافیت در این مورد شده و نهایتا 
درخواســت دادند تا تیم ملی هندبال زنان ایران هم به فهرســت تیم های حاضر 
در این تورنمنت اضافه شــود. این درخواســت با چراغ سبز روبه رو شده و سه روز 
پیش مشــخص شده که هندبالیســت های زن ایرانی هم باید در رقابت های قونیه 
به میدان بروند! حاال مســئله زمان اهمیت زیادی پیدا کرده و این تیم که اتفاقا با 
توجه به جایگاه سایر تیم ها ممکن است بخت کسب مدال هم داشته باشد باید در 

ســریع ترین حالت ممکن کار را شروع کند. با این حال، این موضوع فقط بخشی از 
مشکالت پیش رو است چون همان طور که در باال عنوان شد تیم ملی هندبال زنان 
ایران در این مقطع اصال سرمربی ندارد که بخواهد برنامه ای مدون برای بازی های 
پیش رو داشــته باشــد. طبق وعده قبلی قرار بود که یک ســرمربی خارجی برای 
این تیم به خدمت گرفته شــود ولی حاال که برنامــه تیم ملی هندبال زنان عوض 
شــده و فرصت چندانی نیست، احتماال داســتان انتخاب سرمربی هم به ابهامات 
موجود اضافه خواهد کرد. این اتفاقات آنی در شــرایطی رخ داده که روز گذشــته 
افســانه دهقانی نایب رئیس زنان فدراســیون هندبال در گفت وگو با ایسنا، وعده 
داده مشــکالت موجود به سرعت حل وفصل شــود؛ هرچند که از صحبت هایش 
این طــور برمی آید که احتماال نتوانند مربــی خارجی در این مقطع زمانی 
به تیم اضافه کنند. او گفته اســت: «تا مســابقات همبستگی کشورهای 
اســالمی فاصله زیادی نداریم. از طرفی هم یکی دو روز است که کمیته 
ملــی المپیک به ما اعالم کرده که حضور زنان در این مســابقات قطعی 
شده است. با این شرایط برنامه ما فشرده خواهد شد چون ما خود را برای 
مســابقات قهرمانی آسیا در آذر آماده می کردیم. در حال حاضر که کمتر 
از یک ماه و نیم تا بازی های کشورهای اسالمی بیشتر فرصت نداریم، باید 
ســریعا کادر فنی را تشــکیل دهیم. کادر که تشکیل شــد به سرعت آغاز 
اردوهــا را برنامه ریزی می کنیم. ما به جد مســئله انتخاب مربی خارجی 
را پیگیری کردیم ولی هنوز به قطعیت کامل نرســیده اســت. حال که تا 
بازی های همبستگی فرصت خیلی کمی داریم باید این موضوع را سریعا 
در این هفته در هیئت رئیسه مطرح کنیم و تصمیم درستی بگیریم. قطعا 
اگر مربی خارجی هم بخواهد بیاید گرفتن ویزا پروســه زمان بری خواهد 
داشــت و شاید نتوانیم برای بازی های همبســتگی برنامه درستی داشته 
باشــیم یا اگر هم شــرایط فراهم شــود مربی خارجی در این بازه زمانی 
شــرایط ما را نپذیرد. این اســت که ما در یک شرایط سخت تصمیم گیری 

هستیم».

هفته ســوم رقابت های لیگ ملت های والیبال از امروز شروع می شود و ایران 
باید به مصاف رقبای سرســختی مانند لهســتان، ایتالیا، اســلوونی و صربستان 
بــرود. این رقابت ها در شــرایطی پیگیری می شــود که شــاگردان بهروز عطایی 
پوســت اندازی کرده و با ترکیبی متحول شده پا به لیگ  ملت ها گذاشته اند. شاید 
جوانی و البته نداشتن تجربه الزم باعث شده تا ایران ثبات خوبی در این رقابت ها 
تا به االن نداشــته باشــد. آنها از تیمی مثل ژاپن شکســت خورده، اولین برد این 
بازی ها  را به بلغارستان بدون برد تقدیم کرده؛ ولی در عوض تیم بدون شکست 
آمریکا را برده اند. همین نتایج باعث شــده تا والیبالیست های ایرانی فعال بعد از 
انجام هشت بازی، با چهار برد و چهار شکست، در رده هشتم جدول قرار بگیرند. 
تا به اینجا شــرایط چندان بد نیســت؛ چون اگر این تیم بخواهد جواز حضور در 
جمع هشت تیم برتر را به دست بیاورد، باید حداقل همین جایگاه کنونی را حفظ 
کند؛ ولی روی کاغذ کار برای ایران در هفته سوم چندان راحت نیست. لهستان و 

ایتالیا تیم های دوم و ســوم جدول رده بندی تا پیش از شروع بازی های این هفته 
هســتند. همین نکته به خوبی قدرت این دو تیم را نشــان می دهد. ضمن اینکه 
بازی های این هفته به میزبانی لهستان برگزار می شود و این تیم از امتیاز میزبانی 
هم بهره می برد. اگر قرار به اتفاقات جدولی باشد، تیم جوان ایران شانس زیادی 
برابر این دو رقیب نخواهد داشــت؛ هرچند که برتری شاگردان عطایی مقابل تیم 
قدرتمنــد آمریکا، همچنان می تواند معادالت را به هم بزند. به غیر از لهســتان 
و ایتالیــا، ایران یک بازی نزدیک و یک دیدار تقریبا ســاده هــم در این گروه دارد. 
اسلوونی حرف زیادی تا به االن برای گفتن نداشته و ساده ترین رقیب ایران برای 
این مرحله از رقابت ها محســوب می شــود. در عوض صربستان تیم باانگیزه ای 
اســت که کارنامه ای شــبیه به تیم ملی ایران در این رقابت ها داشته است. آنها 
فقط یک امتیاز با ایران فاصله دارند و حســاس ترین جدال گروه که ممکن است 
حکم بقا یا خروج از جمع هشــت تیم برتر را امضــا کند، مربوط به همین دیدار 

اســت. بازی های ایران از امشــب شروع می شود و روز شــنبه به پایان می رسد. 
ملی پوشــان کشورمان در اولین مسابقات از ساعت ۲۲:۳۰ امشب مقابل لهستان 
بــه میدان می روند. این تیم با هفت پیروزی و تنها یک باخت در رتبه دوم جدول 
رده بندی قرار دارد. ایران در دومین دیدار از ســاعت ۱۶:۳۰ پنجشــنبه، ۱۶ تیر به 
مصــاف ایتالیا می رود. این تیــم هم وضعیت خوبی در جدول دارد و با شــش 
پیروزی ســوم است. از طرفی ایتالیا تنها شکســت لهستان را هم رقم زده است. 
اسلوونی ســومین حریف ایران اســت که دیدار بین این دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ 
جمعه آغاز می شــود. اسلوونی در هشــت بازی گذشته خود تنها سه برد کسب 
کرده اســت و اکنون با ۹ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی است. صربستان 
آخرین رقیب ایران در هفته ســوم است که هم چون ایران چهار برد دارد و با یک 
امتیــاز کمتر در جایگاه نهم جدول قرار دارد. دیدار این دو تیم از ســاعت ۱۹:۳۰ 

شنبه برگزار خواهد شد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

بازی های همبستگی کشورهای اسالمی
۲۷۹ ورزشکار به قونیه می روند

تعداد ســهمیه هر رشته برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی مشخص شد. 
کادر سرپرستی ایران که در قونیه به سر می برند، عصر دیروز ثبت نام نهایی کاروان ایران را 
انجام دادند. ۱۱۰ ورزشکار زن و ۱۶۹ ورزشکار مرد برای این دوره از بازی ها ثبت نام شدند. 
این بازی ها به طور رسمی از ۱۸ مرداد آغاز می شود. البته مسابقات رشته های تیمی از ۱۲ 
مرداد آغاز خواهد شد. سهمیه هر رشته برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی به 
شــرح زیر است: تکواندو: ۸ زن و ۸ مرد، مجموع ۱۶ نفر / کاراته: ۹ زن و ۹ مرد، مجموع 
۱۸ نفر / والیبال: ۱۴ زن و ۱۴ مرد، مجموع ۲۸ نفر / بســکتبال: ۴ زن و ۴ مرد، مجموع ۸ 
نفــر / هندبال: ۱۶ زن و ۱۶ مرد، مجموع ۳۲ نفر / فوتبال: ۲۳ مرد / تنیس روی میز: ۴ زن 
و ۴ مرد، مجموع ۸ نفر / شمشــیربازی: ۹ زن و ۸ مرد، مجموع ۱۷ نفر / جودو: ۷ زن و ۷ 
مــرد، مجموع ۱۴ نفــر / تیروکمان: ۴ زن و ۶ مرد، مجموع ۱۰ نفر / دوومیدانی: ۴ زن و ۱۲ 
مرد، مجموع ۱۶ نفر / دوچرخه سواری: ۴ زن و ۴ مرد، مجموع ۸ نفر / ژیمناستیک: ۷ مرد 
/ معلوالن: ۸ زن و ۱۶ مرد، مجموع ۲۴ نفر / تیراندازی: یک زن و ۲ مرد، مجموع ۳ نفر / 

شنا: ۹ مرد / وزنه برداری: ۸ زن و ۱۰ مرد، مجموع ۱۸ نفر / کشتی: ۲۰ نفر.
گفتنی است ورزشکاران مختلف کاروان ایران رفته رفته با رقبای خود در این رقابت ها 

آشنا می شوند و تعدادی از رشته ها تا به االن گروه بندی شده اند.
گروه بندی تیم های ملی هندبال آقایان و بانوان

در ادامه نشست سرپرستان کشورهای حاضر در پنجمین دوره بازی های همبستگی 
کشــورهای اســالمی قونیه، گروه بندی تیم های ملی هندبال آقایان و بانوان کشــورمان 
مشخص شد. به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در گروه الف هندبال مردان 
کشورهای عربستان سعودی، قطر، مراکش و عراق حضور دارند و در گروه ب کشورهای 
ایران، ترکیــه و جمهوری آذربایجان قــرار گرفته اند. در بخش بانوان نیــز در گروه الف 
کشورهای سنگال، بنگالدش، ترکیه و ازبکستان حضور دارند و در گروه ب نیز کشورهای 

کامرون، افغانستان، ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارند.
گروه بندی تیم های ملی والیبال آقایان و بانوان

در گروه الف والیبال مردان کشورهای سودان، جمهوری آذربایجان، مراکش و کامرون 
حضور دارند و در گروه ب نیز کشورهای پاکستان، ترکیه، ایران و قطر قرار دارند. در بخش 
بانوان نیز در گروه الف کشــورهای ازبکســتان، اندونزی، ترکیه و ایــران حضور دارند. در 

گروه ب نیز کشورهای افغانستان، سنگال، کامرون و جمهوری آذربایجان قرار گرفته اند.
گروه بندی تیم ملی فوتبال

در گروه الف فوتبال مردان کشــورهای سنگال، ترکیه، الجزایر و کامرون حضور دارند 
و در گروه ب نیز کشورهای مراکش، ایران، عربستان سعودی و جمهوری آذربایجان قرار 

گرفته اند.
تیم های ملی تنیس روی میز آقایان و بانوان

در بخش تنیس روی میز مردان تعداد ۱۶ تیم متشــکل از کشــورهای ایران، الجزایر، 
مراکش، عربستان، ترکیه، اوگاندا، مالدیو، عراق، قزاقستان، توگو، مالزی، کامرون، اندونزی، 
قرقیزســتان، یمن و بنگالدش حضور دارند. در بخش بانوان نیز تعداد ۱۳ تیم متشکل از 
کشورهای ایران، ترکیه، مالزی، مراکش، اوگاندا، مالدیو، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، 

ازبکستان، کامرون، اندونزی، گینه و بنگالدش حضور خواهند داشت.

سمیه یزدانی قهرمان دوچرخه سواری ایران شد
ملی پوش دوچرخه سواری، قهرمان زنان ایران شد. مسابقات دوچرخه سواری جاده 
قهرمانی زنان در بخش اســتقامت جاده برگزار شــد و ۲۸ رکابزن از ۱۴ استان مسیر ۸۰ 
کیلومتری را رکاب زدند. این مســابقات به میزبانی استان تهران و بوستان چیتگر برگزار 
شد که در پایان سمیه یزدانی، ملی پوش باسابقه ایران از استان تهران، توانست زودتر از 
سایرین به خط پایان برسد. ماندانا دهقان از استان البرز دوم شد و پرستو باستی از استان 

تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.

واکنش فدراسیون وزنه برداری به تأخیر
 در برپایی اردوی تیم ملی

دبیر فدراســیون وزنه برداری درباره تأخیر در برپایی اردوی آماده ســازی تیم ملی با 
توجه به اتفاقات اخیر مدیریتی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش مهر، سجاد انوشیروانی، 
سرپرست فدراســیون وزنه برداری، چندی پیش با توجه به وضعیت نابسامان این رشته 
المپیکی دســت به تغییرات مدیریتــی و انتصابات مختلف زد. در همین راســتا بهداد 
ســلیمی به عنوان نایب رئیس و حســین مقامی به عنوان دبیر فدراســیون وزنه برداری 
منصوب شدند و کوروش باقری هم به عنوان مدیر فنی تیم های ملی وارد گود شد. سپس 
اعالم شد وزنه برداران معترض به زودی به اردوی تیم ملی باز خواهند گشت تا تمرینات 
خود را زیر نظر متولیان جدید فدراســیون و تیم ملی آغاز کنند. در ادامه کوروش باقری 
از آغــاز اردو از روز ۱۱ تیر در تهران خبر داد که این تمرینات بنا به دالیلی هنوز اســتارت 
نخورده و ابهاماتی را به وجود آورده است. به همین دلیل حسین مقامی، دبیر فدراسیون 
وزنه برداری، در واکنش به تأخیر در برگزاری اردوی تیم ملی اعالم کرد: با توجه به اینکه 
قرار بود محل برگزاری اردوی تیم ملی از استان گلستان به تهران تغییر کند، طبیعتا باید 
تجهیزات اردو از آن مکان به تهران منتقل می شد. به همین دلیل باید وسایل و امکانات 
الزم بــرای برپایی اردو به آکادمی ملی المپیــک در تهران انتقال یابد که این کار در حال 
انجام اســت و به زودی در روزهای آینده با دعوت از نفرات موردنظر کادر فنی، تمرینات 

اردونشینان آغاز خواهد شد.

مهدی طارمی در پی تکمیل افتخارات در پرتغال
ســتاره تیم ملی فوتبال ایــران و مهره تأثیرگذار و کلیدی تیــم فوتبال پورتوی 
پرتغــال، به عنوان یکــی از کاندیداهای بهترین بازیکن فصل گذشــته لیگ پرتغال 
معرفی شــد. به گزارش فوتبال ۳۶۰، روزهای درخشــان ســتاره ۲۹ ساله ایرانی 
تیــم فوتبال پورتوی پرتغال ادامه دارد و او که شــایعات زیــادی پیرامون احتمال 
جدایــی اش از پورتو به مقصد یک تیم نام دار دیگر اروپایی از جمله میالن به میان 
آمــده، به دنبال تکمیل آلبــوم افتخارات خود در لیگ برتر پرتغال اســت. طارمی 
فصل گذشــته را در شــرایطی به پایان رســاند که ناکام در تصاحب دوباره کفش 
طــالی فوتبــال پرتغال بود اما توانســت با ۲۰ گل و ۱۳ پاس گل در ۳۲ مســابقه، 
عنوان تأثیرگذارترین بازیکن فصل پورتو را به  دست آورد. ستاره ایرانی در مجموع 
دیدارهــای لیگ برتر، جام حذفی، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا موفق شــد ۲۶ 
گل بــرای پورتویی ها به  ثمر برســاند و ۱۷ گل بســازد تا نامش بــه عنوان یکی از 
شــاخص ترین مهاجمان شــاغل در قاره اروپا به میان بیاید. مهدی طارمی هرچند 
رقابــت آقای گلی لیگ پرتغــال را مغلوب داروین نونی یز شــد اما حاال در تالش 
اســت بتواند در رقابت با مهاجم تازه وارد لیورپول و ســتاره فصل گذشته بنفیکا، 
عنــوان بهترین بازیکن فصل پرتغال را به  دســت آورد. او این عنــوان را در آلبوم 
افتخارات خود کم داشــته و امیدوار اســت بتواند به آن دست پیدا کند. پورتو که 
قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر پرتغال اســت، با چهار کاندیدا، بیشترین نامزد را 
بــرای تصاحب عنوان بهترین بازیکن فصل رقابت هــای لیگ پرتغال دارد؛ مهدی 
طارمی، لوییس دیاس، اوتاویو و ویتینیا. به جز طارمی که همچنان مشــغول برای 
بازی پورتو اســت، دیاس در نیم فصل عازم لیورپول شــد و ویتینیا و اوتایو هم به 
پاری سن ژرمن پیوسته اند. ســارابیا از اسپورتینگ، داروین نونی یز از بنفیکا، ریکاردو 
هورتا از براگا، فران ناوارو، پدرینیو و ســاموئل لینو از ژیل ویســنته دیگر نامزدهای 
تصاحب عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ پرتغال هستند. ستاره ایرانی پورتو بعد از 
حضور در ترکیب منتخب فصل لیگ پرتغال، حاال در سودای به دست آوردن عنوان 
بهترین بازیکن فصل اســت تا در کنار آقای گلی، این افتخار ویژه را هم به کارنامه 

پرافتخارش در فوتبال پرتغال اضافه کند.
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