ورزشی

یک شنبه  25اردیبهشت 1401
 13شوال .۱۴۴۳شماره 20936

5

گزارش

آفساید

آماروحشتناکبیرانونددراروپا

زمان اعالم لیست جدید تیم ملی

هر  31روز یک ابزی!
امیر حسین طبسی /علیرضا بیرانوند بعد از درخشش در جام جهانی
روسیه،لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر ایران پرسپولیس را به مقصد
اروپا ترک کرد تا بلکه با تداوم درخشش خود بتواند سر از تیم های
بزرگ قاره سبز در بیاورد.مقصد اول بیرانوند بلژیک و به طورمشخص
باشگاه آنتورپ بود اما بعد از یک فصل کامال ناموفق به صورت قرضی به
بواویشتای پرتغال پیوست.در پرتغال نیز شرایط برای دروازه بان شماره
یک تیم ملی تغییری نکرد و او در تیم پرتغالی هم به یک نیمکت نشین
تبدیل شد.از حضور بیرانوند در فوتبال اروپا یک سال و  9ماه و  17روز
یا به عبارتی  656روز می گذرد و در طول این مدت او فقط  21بار به
عنوان دروازه بان اصلی در ترکیب آنتورپ و بواویشتا قرار گرفته است.
بیرانوند فصل گذشته 12بار در لیگ بلژیک برای آنتورپ به میدان رفت
و این فصل نیز تعداد بازی های او برای بواویشتا در عدد  9متوقف شده
است؛آماری که نشان از ناکامی مطلق علی بیران در فوتبال اروپا دارد
و همین مسئله باعث شده تا گلر اصلی تیم ملی در سال جام جهانی
برای حفظ جایگاه خود در قفس توری یوزها به فکر بازگشت به ایران
بیفتد.بیرانوند در بلژیک و پرتغال به طور میانگین هر  31روز فقط یک
بار بازی کرده و با این آمار قطعا انتخاب اول اسکوچیچ در جام جهانی
نخواهد بود و بازگشت به پرسپولیس می تواند تنها راه علی بیران برای
بازگشتبهروزهایخوبوترکیباصلیتیمملیباشد.برهمیناساس
سایت «فوتبال نیوز» بلژیک نیز در گزارشی به خداحافظی علیرضا
بیرانوند دروازه بان ملی پوش ایرانی از تیم بواویشتا پرتغال بعد از یک
فصل حضور قرضی در این تیم پرداخت.بیرانوند با تیم آنتورپ بلژیک
تا سال  2023قرارداد دارد .این رسانه بلژیکی در این زمینه نوشت:
«علیرضا بیرانوند به تازگی اعالم کرده دوست
دارد به پرسپولیس باشگاهی که از آن جا به
آنتورپ منتقل شد ،برگردد» .بیرانوند بعد از
تجربه ناموفق خود در لیگ پرتغال اکنون به
آنتورپ برگشته ولی دوست دارد دوباره
برای پرسپولیس بازی کند و مدیران
پرسپولیس باید با مــدیــران باشگاه
بلژیکی رایزنی کنند تا با پرداخت
مبلغی رضایت نامه بیرانوند را کسب
کنند.مسلما با توجه به عملکرد
پر فراز و نشیب حامد لک و احمد
گوهری در دروازه پرسپولیس
بازگشت بیرانوند مــی تواند
بــهــتــریــن خــبــر مــمــکــن ب ــرای
هواداران سرخ باشد.

پسازناپدیدشدنیکتاجمالی،پناهندهشدنپریساجوانفکریانهمبهآلمانقوتگرفت

اوتمدیریتیدر فدراسیون وزنهبرداری!

گروه ورزش /تعداد پناهندگان فدراسیون وزنهبرداری از 38سال قبل تا کنون به
عدد  7رسید! این بار اما با دو شوک متوالی در فاصله تنها چند روز .ماجرا از ناپدید
شدنیکتاجمالیدخترجوانونقرهایوزنهبرداریایراندریونانآغازشد.اوکهبرای
حضور در مسابقات جوانان جهان با کاروانی  7نفره متشکل از سعید علیحسینی
سرمربی تیم ملی جوانان ،اکبر خورشیدی مشاور فنی تیم ملی زنــان ،سعیده
عبدالملکی همسر رئیس هیئت وزنه برداری کردستان ،نماینده حراست و علی
مرادیرئیسفدراسیونوزنهبرداریوالبتهعلیرضایوسفیبهعنوانورزشکاروطبق
شنیدهها(تاییدنشده)ساراآذریمسئولحسابداریفدراسیونوبهقولیخزانهدار،
راهییونانشدهبود،بعدازکسبمدالنقرهدراینرقابتهابهیکبارهناپدیدشدتا
خبرپناهندهشدنشبهآلمانبالفاصلهترندرسانههاوفضایمجازیشود.ایناتفاق
درحالی رخ داد که ابهامات زیادی به همراه داشت .درحالی که خانواده جمالی از
تصمیمدخترشانابرازبیاطالعیمیکنند،پدریکتادیروزمدعیشدازفدراسیون
وزنهبرداری شکایت میکند .او با تاکید بر این که هرچه با مرادی و بیرانوند تماس
میگیرد ،کسی جواب درست و حسابی نمیدهد ،بیان کرد نمیداند چه بالیی
برسر دخترش آمده و به خاطر آنکه هیچ مسئولی در فدراسیون پاسخگو نیست،
قصدشکایتدارد.درحالیکههنوزفدراسیونوالبتهجامعهورزشایراندرشوک
خبر پناهندگی جمالی بود ،روز جمعه 23اردیبهشت ماه ،پریسا جوانفکریان دیگر
ملیپوشوزنهبرداریایرانباانتشارپستیدراینستاگراموافزودنهشتگمهاجرت،
با ایران خداحافظی کرد! جوانفکریان که پیشتر بر سر اعزام نشدن به المپیک از
مسئوالنفدراسیونوزنهبرداریبهشدتگلهمندبود،پستاینستاگرامشرابااین
جملهآغازکرد«:هیس!دخترهاکهفریادنمیزنند!»اوسپسعکسیازخودشرابا
این تیتر به اشتراک گذاشت« :خداحافظ ایران من» .جوانفکریان که گفته میشود
یک هفته زودتر از جمالی از ایران خارج شده و به آلمان رفته بود ،به احتمال زیاد در
همین کشور پناهنده خواهد شد .اما درباره مقصد نهایی یکتا جمالی گمانهزنیها
متفاوت است .درحالی که گفته میشود او از یونان به اتریش و از اتریش به آلمان
رفته و در این کشور اعالم پناهندگی کرده ،اما شنیده میشود اگر جمالی به دنبال
ادامه ورزش حرفهای است ،به احتمال فراوان از آلمان راهی کانادا خواهد شد .با
اضافهشدننامیکتاوپریسابهلیستمهاجران،تعدادپناهندگانرشته وزنهبرداری
کشورمان به عدد  7رسید 38 .سال پیش و در سال  1984بود که برای اولین بار

مهدوی کیا سرمربی رایگان امید!
اگرچه مهدی مهدوی کیا با فدراسیون فوتبال قرارداد گران قیمتی بسته اما طبق
ادعای یک خبرگزاری تا امروز با گذشت  9ماه از مدت قــراردادش هیچ دستمزد و
پاداشی دریافت نکرده است.تیم ملی فوتبال امید ایران که با هزار امید و آرزو برای
شکستن طلسم  ۴۴ساله به المپیک ،به سراغ مهدی مهدویکیا رفته است ،این
روزها مجدد با مشکالتی دست و پنجه نرم میکند که میتواند این تیم را از مسیر
اصلی خود منحرف کند و در نهایت باعث افزایش این طلسم ناکامی به  ۴۸سال
شود.مهمترین مشکل کنونی تیم ملی امید ،مشکالت مالی است که منجر به
پرداخت نشدن دستمزد مهدی مهدویکیا و دستیاران ایرانی او طی  ۹ماه گذشته
شده است و قراردادهای این نفرات به زودی و بعد از گذشت سه ماه دیگر خاتمه خواهد
یافت و شاید با این اوصاف ،مهدویکیا تصمیم نگرانکنندهای بگیرد و تیم ملی در این
بازه زمانی حساس باز هم بدون سرمربی بماند.

ویژه

کاکا و کاسیاس جام جهانی را
به ایران میآ ورند
کشور قطر قرار است کاپ جام جهانی را در 51
کشور شامل  32کشور حاضر در این رقابتها
ببرد.پس از تور پنج روزه در قطر برای نمایش
عمومی کاپ ویژه جام جهانی در کشور میزبان
جــام جهانی  ۲۰۲۲شرکت کــوکــاکــوال تور
جهانی خود را برای نمایش عمومی کاپ آغاز
کرد.طبق اعالم فیفا قرار است کاپ ویژه جام
جهانی در  ۵۱کشور و نقطه دنیا به نمایش
دربیاید و برای اولین بار ،این کاپ به هر ۳۲
کشور حاضر در جام جهانی  ۲۰۲۲برده خواهد
شد که ایــران نیز یکی از کشورهای حاضر در
این جام است.این در حالی است که در سه
دوره اخیر جام جهانی در سا لهای ،۲۰۱۰
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸ایــن تــور در سراسر جهان
برگزار میشد ،امــا ایــن کــاپ ویــژه تاکنون به
ایران نیامده و قرار است پای معتبرترین جام
فوتبال جهان برای اولین بار به کشورمان باز
شود.کاکا و ایکر کاسیاس که با تیمهای ملی
برزیل و اسپانیا قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۲
و  ۲۰۱۰را تجربه کردهاند ،سفیران کوکاکوال
برای نمایش کاپ جام جهانی در نقاط مختلف
دنیا هستند و احتماال همین دو نفر در سفر خود
جام جهانی را در ایران به نمایش در خواهند
آورد .آن ها در اولین قدم کاپ ویژه جام جهانی
را به کشور امارات متحده عربی بردند و این سفر
از ورزشگاه کوکاکوال در دبی آغاز شد.کاپ ویژه
جام جهانی قرار است پس از این تور جهانی
و حضور در  ۵۱نقطه دنیا ،پیش از آغــاز جام
جهانی به کشور قطر بازگردانده شود.

بدهی40هزار دالری پرسپولیس
بهبنگستون
شکایتجریبنگستونبهفیفادربارهمطالباتشازپرسپولیس،
این باشگاه را محکوم به پرداخت 40هــزار دالر به مهاجم
هندوراسی کرد .جری بنگستون مهاجم اسبق ذوب آهن که
در ادامه به پرسپولیس پیوست و یکی از گلهای خاطره انگیز
این باشگاه در دربی مقابل استقالل را نیز به نام خود کرد ،بعد
ازجداییازاینباشگاهبخشیازمطالباتخودرادریافتنکرد
کهاکنونفیفاحکمبهپرداخت40هزاردالرازسویپرسپولیس
کرده است.بنگستون اکنون موفق شده حکم مطالبات خود
دربارهاینباشگاهراباتوجهبهدیرکرددریافتکندوپرسپولیس
باید40هزاردالربهاینمهاجمهندوراسیپرداختکند.

بحران دفاع راست در تیم ملی

مدعیان کامال معمولی!
گروه ورزش/هرچه به جام جهانی نزدیک تر می
شویم دغدغه و گمانه زنی ها در باره ترکیب تیم ملی
برای این رویداد عظیم بیشتر می شود.در این میان
خط دفاعی تیم ملی و به طور مشخص پست دفاع
راست ابهام برانگیز ترین جایگاه تیم ملی محسوب
می شود.کادر فنی و در راس آن دراگان اسکوچیچ
برای این پست بازیکنان متعددی را امتحان کرد و
در طول بازی های مقدماتی جام جهانی بیشترین
اعتماداومتوجهصادقمحرمیبود.مدافعراستیکه
شاخصهایالزمازنظردراگانرادارددربیشتربازی
هایمرحلهمقدماتیبهکارگرفتهشداماعملکرداو
دربازیبرابراماراتوجایخالیاشدرمسابقهبرابر
کرهجنوبیباعثشدتاکماعتمادبودناسکوچیچ
به دیگر مدافعان راست تخصصی ایران آشکار
شود .صادق محرمی در  ۳۴بازی این فصل
دینامودرلیگکرواسیتنها ۲۱باردرلیست
تیماشقرارگرفتهوازاین ۲۱بارتنهاهشت
بار به صورت ثابت برای تیم اش به میدان
رفتهاست.موضوعتاملبرانگیزیکهباعث
می شود با توجه به فیکس بــودن او در اکثر

 4وزنهبردار که برای حضور در بازیهای آسیایی سئول راهی کره شده بودند ،دیگر
به ایران برنگشتند .سال 96نیز احسان بیاتی به همراه تیم وزنهبرداری ایران برای
حضور در المپیک پیش کسوتان راهی نیوزیلند شد و دیگر خبری از بازگشت اش
نشد.بسیاری از کارشناسان معتقدند :حضور این تعداد پناهنده ورزشی از یک
فدراسیونکه 3نفرشاندرزمانمدیریتعلیمرادیدستبهچنیناقدامیزدند،در
نوعخودتاسفبرانگیزاستوشایدمویدنکتهایقابلتاملوآناینکهسوءمدیریتدر
فدراسیونوزنهبرداریبهاوجرسیدهاست.اینکهیکتاجمالیباوجودحضوررئیس
فدراسیون،حراستومشاورهفنیویکمربیخانموهزینهزیادیکهبرایاعزاماین
نفراتبهیونانشدهبود،توانستبهراحتیهتلراترککندوراهیآلمانشود،بسیار
سوال برانگیز است .سواالتی از این دست که اساسا چرا گذرنامه این ورزشکار کم
سن و سال( 18ساله) از او گرفته نشد؟ چرا کاروان اعزامی ایران به یونان سرپرست
نداشت؟علتاعزامهمسررئیسهیئتوزنهبرداریکردستانبهیونانچهبود؟اگر
اوبهعنوانمربیجمالیبهیونانرفتچراشاگردکمسنوسالشرادرکشورغریبو
پاسپورتبهدسترهاکرد؟نقشاکبرخورشیدیدرتیماعزامیبهیونانچهبودوچرا
تیمرامدیریتنکرد؟زمانیکهاینفاجعهدرحالرقمخوردنبود،علیمرادیرئیس
بازنشستهفدراسیونکهکمترسفرخارجیراازدستمیدهد،چهمیکرد؟وهزاران
سوال دیگر .چند روز پیش یک منبع آگاه در گفت وگو با خراسان مدعی شده بود که
جمالیپیشازاعزامبهیونانبایکیازمسئوالنفدراسیوندرگیریلفظیپیداکردو
همیندرگیریسببشداوتوسطبرخیمقاماتفدراسیونوهنگامیکهدراردوی
تیمملیبود،جلویچشمدیگروزنهبرداراناردونشینموردتوبیخوتذکراتبسیارتند
وتیزواقعشود.خبرآنالیننیزدرگزارشیبهصراحترویاینموضوعصحهگذاشت
اما هنوز هیچ مقام مسئولی در فدراسیون وزنهبرداری به این ابهام و دیگر ابهامات
مطرح شده پاسخی نداده است.اتفاقات چند سال اخیر فدراسیون وزنهبرداری از
ورزشکارساالریگرفتهتاپناهندگی،نشانازآنداردکهرئیسفعلی ازپسمدیریت
این فدراسیون المپیکی برنیامده است .او که از اول دی ۱۴۰۰و طبق اعالم وزارت
ورزش ،بازنشسته شد و می بایست صندلیاش را ترک میکرد ،بعد از دوری تقریبا
یکماهه،بهناگاهدراقدامیعجیباز 27بهمندوبارهرویصندلیریاستنشست
وهیچمقامیازوزارتورزشهمبااوبرخوردنکردووقتیباانتقادرسانههامواجهشد
به گفتن این جمله بسنده کرد که «بازنشسته نیستم» و دوباره به کارش ادامه داد!

بازیهایتیمملینگرانیهابرایپستدفاعراست
به اوج خودش برسد.در صورتی که محرمی نتواند
نظر اسکوچیچ را جلب کند چند گزینه جدید برای
پستدفاعراستتیمملیمطرحمیشود.یکیازاین
گزینه ها صالح حردانی است .حردانی هم به مانند
محرمی برای دعوت شدن به تیم ملی قطعا احتیاج
دارد تا ابتدا جایش را در ترکیب تیم باشگاهیاش

چین از میزبانی جام ملتهای آسیا هم انصراف داد
فدراسیون فوتبال چین بهصورت رسمی از میزبانی رقابتهای جام ملتهای
آسیا  ۲۰۲۳انصراف داد.طی روزهای گذشته اخباری درباره احتمال انصراف
چین از میزبانی جام ملتهای آسیا منتشر شد .رسانههای معتبری اعالم کرده
بودند کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال آمادهسازی تأییدیه عدم تعهد چین
به میزبانی جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳است و در نهایت نیز این اتفاق رخ داد.

کامالتثبیتکند.حردانیدر ۲۴مسابقهاز ۲۶بازی
ایندورهازرقابتهایلیگبرتربرایاستقاللوفوالد
بازیکردهوموفقشدهدوپاسگلبههمتیمیهایش
بدهد.دانیال اسماعیلیفر دیگر گزینه اسکوچیچ
خواهد بود که البته او هم این روزهــا عملکردش
مخصوص ًا در بازی های آسیایی با انتقاداتی از سوی
هواداران سپاهان همراه بود .مهره فوقالعاده موثر
دربخشهجومیکهالبتهبههماناندازهدرکارهای
تدافعیمهارتندارد.احتماالغیرمنتظرهترینگزینه
برای دفاع راست تیم ملی میتواند مهدی شیری
باشد .بازیکنی که جدایی نهچندان سزاوارانهای از
پرسپولیسداشتاماباپیوستنبهفوالدعملکردش
زیر و رو شد .حاصل  ۹بازی شیری در لیگ و شش
بازی در لیگ قهرمانان یک گل و دو پاس گل بوده
است.صرفنظر از عملکرد آمــاریاش او به وضوح
اعتماد بهنفس از دسترفتهاش را در فوالد به دست
آورده و میتواند یکی از مدعیان حضور در اردوی
تیمملیباشدامامسلمااوهمفاکتورهاییکدفاع
راست شش دانگ را ندارد.رامین رضاییان مدافع
راست پرسپولیس در کنار وریا غفوری دو مهرهای
هستندکهپیشتراسکوچیچنشاندادهسبکبازی
شان را نمی پسندد و با توجه به منتفی شدن حضور
ایندوبازیکندرتیمملیاحتماالچالشاصلیاسکو
برایجامجهانیدرپستدفاعراستخواهدبود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا ظهر شنبه با انتشار اطالعیهای در وبسایت رسمی
خود نوشت«:در پی گفت وگوهای گسترده با اتحادیه فوتبال چین (،)CFA
کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCبه طور رسمی اعالم میکند که فدراسیون
فوتبال چین نمیتواند میزبان جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳باشد».کشور چین
در تاریخ  ۵ژوئن  ۲۰۱۹در کنگره فوقالعاده  AFCدر پاریس بهعنوان میزبان
جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳انتخاب شد .مسابقات  ۲۴تیمی قرار بود در  ۱۰شهر
چین از  ۱۶ژوئن تا  ۱۶جوالی  ۲۰۲۳برگزار شود.

طبق اخبار رسیده از فدراسیون فوتبال دوشنبه(فردا)
دراگان اسکوچیچ در بازگشت به ایران ،لیست ابتدایی
تیم ملی را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار خواهد داد
تا با توجه به بحث کرونا و طوالنی بودن پروسه صدور
روادیــد برای سفر به کانادا فدراسیون فوتبال برای
دریافت پاسپورت و دریافت ویزای کانادا برای بازیکنان
مدنظر سرمربی تیم ملی اقدام کند.

پاسخ منفی فدراسیون فوتبال
به آلبانی

فدراسیون فوتبال ایران با ارسال درخواست رسمی به
چهارفدراسیون،خواستاربرگزاریدومینبازیتدارکاتی
خودپسازرویاروییباکاناداشدهاست.فدراسیونآلبانی
یکیازکشورهاییاستکهپسازدریافتنامهفدراسیون
ایرانبهآنواکنشنشاندادوخواستاردریافتپولبرای
بازیباایرانشدهکهایندرخواستبامخالفتفدراسیون
فوتبالمواجهشدهاست.

آخرین وضعیت آسیب دیدگی
چشمی

ســایــت باشگاه استقالل دربـــاره آخــریــن وضعیت
مصدومیت بازیکن این تیم نوشت« :با اعالم پزشکان
تیم فوتبال اســتــقــال ،روزبـــه چشمی در بــازی با
شهرخودرو دچــار کشیدگی عضالنی شــده است.
بنابراین مدافع-هافبک آبیها امکان حضور در بازی
با فوالد خوزستان را نخواهد داشت اما پزشکان در
تالش هستند چشمی را به بازی هفته پایانی مقابل
نفت مسجدسلیمان برسانند».

ادامه بدشانسی قدوس در انگلیس
سامان قدوس ،ملی پوش ایرانی تیم فوتبال برنتفورد
انگلیس که در دیدار با تاتنهام آسیب دیده بود ،هنوز
شرایط بازی را ندارد .به گفته «توماس فرانک» سرمربی
برایتون ،قدوس برای سومین هفته متوالی از ترکیب
برنتفورد دور است و نمیتواند این تیم را در دیدار فردا
مقابل برایتون همراهی کند.آسیب دیدگی قدوس از
ناحیه مچ پاست و باعث شد این بازیکن دیدار مقابل
منچستریونایتد و ساوتهمپتون را هم از دست بدهد.با
این شرایط مشخص نیست آیا قدوس به بازی هفته آخر
برنتفورد مقابل لیدز یونایتد و بعد از آن به دیدار تیم ملی
ایران مقابل کانادا برسد یا نه.

پای اینترپل به پرونده بازیکن گابنی باز شد
پروندهتخلفباشگاهگلگهردرماجرایاریکبانیامابازیکنگابنیاینتیمدرنهایتپس
ازبررسیدرکمیتهانضباطی،کمیتهاستینافواعادهدادرسیتأییدشدتااینپروندهاز
ُبعدرسیدگیبهنتایجباشگاهسیرجانیبستهشود،اماهنوزابعاددیگریازاینماجرا
در کمیته انضباطی در حال رسیدگی است و پیرو پیگیریهای کمیته انضباطی
فدراسیونفوتبالوباتوجهبهاینکهبراساسگزارشاستعالمدریافتشده،منبع
ارسال ایمیلهای جعلی کشور هنگکنگ بوده ،از پلیس بینالملل (اینترپل)
درخواستشدهپیگیریهایالزمرادربارهشناساییافرادجعلکنندهدراینکشور
انجام دهد .تاکنون نتیجه تحقیقات پلیس بینالملل اعالم نشده است .پرونده بازیکن
گلگهرهمچناندرانتظارپاسخاستعالمهایالزموشناساییجاعالنمدارکغیرواقعی
وهمچنینارائهدهندگاناسنادمجعولمورداستفادهدرداخلکشوراستتاعالوهبراعالم
رأینهاییدرخصوصنتایج،از ُبعداسنادجعلیموجوددرپروندهنیزاحکامالزمصادرشود.

اخبار

داورزنی از والیبال خداحافظی می کند؟
با اینکه در ســا لهــای اخیر چند باری
موضوع بازنشستگی محمدرضا داورزنی
رئیسفدراسیونوالیبالمطرحشده،امااو
همچناندرراسفدراسیونوالیبالحضور
دارد و معتقد است قوانین بازنشستگی
شامل حالش نمیشود! به گزارش ورزش
سه به تازگی پرونده بازنشستگی داورزنی
دوب ــاره بــاز شــده اســت .گفته میشود با
توجه به داشتن  ۶۰سال سن و  ۳۵سال
سابقه کــار ،رئیس فدراسیون والیبال
بازنشسته محسوب میشود .البته چند
روز قبل داورزن ــی در گفت وگــو با ایسنا
گفته بود« :به کسی بازنشسته میگویند
کــه ابــاغ بازنشستگیاش صــادر شده

باشد اما هنوز چیزی به من ابــاغ نشده
است .سال گذشته دولت قبول کرده بود
که من تا پایان دوره  ۴ساله در فدراسیون
والیبال مامور باشم .اما درباره اینکه به
فدراسیون والیبال ماموریت داشته باشم،
کمیسیونی در دولت وجود دارد که آن باید
موضوع را بررسی و تایید کند .البته مصوبه
دولت قبل تا پایان دوره چهار ساله من بوده
اما اگر دوستان دیوان محاسبات ابهامی
داشته باشند ،مجدد باید در دولت مطرح
شود ».توضیحات داورزنی نشان میدهد
که ممکن است پرونده بازنشستگیاش
در مــا ههــای آیــنــده بــه کنار رفتن اش از
فدراسیون منجر شود.

پایان دوره ریاست باقرزاده در شمشیربازی
دوره ریاست فضل ا ...بــاقــرزاده رئیس
فــدراســیــون شمشیربازی امــــروز۲۵ ،
اردیبهشت به پایان مـیرســد .با وجود
اینکه ثبت نــام از کاندیداها در بهمن
سال  ۱۴۰۰انجام شد اما هیچ خبری از
تعیین تاریخ برگزاری انتخابات فدراسیون
نیست و ممکن است وزارت ورزش مانند

فدراسیون تیروکمان تا زمــان برگزاری
انتخابات سرپرست تعیین کند .به گزارش
ایسنا ،بــاقــرزاده در انتخابات ریاست
فدراسیون در  ۲۵اردیبهشت سال ۹۷
توانست برای چهار سال و برای دوره سوم
ریاست فدراسیون شمشیربازی را برعهده
بگیرد.

یک داور بینالمللی کشتی از قضاوت محروم شد
کمیسیون داوران فدراسیون کشتی با
توجه به انتشار فیلمی در فضای مجازی که
در آن صحنهای از رفتار نامناسب رضا صابر
داور درجه دو بینالمللی کشتی از استان
فارس با یکی از کشتیگیران این استان،

مشهود بود ،این داور را به مدت یک سال
از قضاوت در میادین کشتی محروم کرد.
به گــزارش فارس این محرومیت با تأیید
فدراسیون کشتی ،به هیئت کشتی استان
فارس و داور مربوط ابالغ شد.

