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آفساید

وضعیت مبهم مرادمند

▪پرداخت پاداش یورویی مدالآوران

کمیته ملی المپیک پاداش نقدی خود به مــدالآوران بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی را پرداخت کــرد .بر اســاس مصوبه هیئت ،مقرر شد به
مدالآوران طال ،نقره و برنز این رقابتها به ترتیب 1200،1500و 800یورو
بهعنوانپاداشنقدیدرهمانمحلبرگزاریبازیهاپرداختشود.پیشازاین
دررشتهپاراشناسیناضیغمینژادیکطال،یکنقرهویکبرنز،شاهینایزدیار۲
نقرهومحمدکریمزادهیکبرنز،دررشتهتنیسرویمیزامیرحسینهداییطال
ونیماعالمیانونداشهسواریمدالنقرهودردوچرخهسوارینیزبهنامآرین۲
مدالنقرهکسبکردهبودندکهپاداشنقدیخودرادریافتکردند.
▪قهرمانیهداییونقرهایشدنعالمیاندرپینگپنگ

درچهارمینروزازبازیهایکشورهایاسالمیدرقونیه،ملیپوشانتنیسروی
میزصاحبمدالطالونقرهشدند.نیماعالمیانوامیرحسینهدایینمایندگان
ایراندرجدولانفرادیبودندکههردوبهفینالراهیافتند.هداییباشکستنیما
عالمیانتوانستقهرمانجدولانفرادیشودتامدالنقرهبه او برسد.
▪بازماندنپاکدامنازرقابتهایقونیهبهدلیلکرونا

تیمهایملیشمشیربازیایرانبرایحضوردربازیهایکشورهایاسالمی
در ترکیه ،صبح امروز راهی قونیه شدند .تیم سابر درحالی عازم رقابتها شد
که علی پاکدامن را به دلیل ابتال به کرونا به همراه ندارد .نفر اول تیم ملی سابر
با چهار روز تاخیر به جمع ملی پوشان اضافه میشود .علی پاکدامن ،محمد
رهبری ،محمد فتوحی و نیما زاهدی اعضای تیم ملی سابر را در بازی های
کشورهای اسالمی تشکیل می دهند.
▪والیبالایرانبابردآغازکرد

تیم ملی والیبال ب ایران در اولین دیدار خود در بازیهای کشورهای اسالمی
مقابل تیم قطر با نتیجه  3بر صفر ( 24-26 ،15-25و  )23-25به پیروزی
رسید .ایران مرداد به مصاف پاکستان میرود .والیبال ایران در گروه دوم این
مسابقات با ترکیه ،قطر و پاکستان همگروه است.
▪طالییشدنکیانیولطفیدرتکواندو

فینال رقابتهای تکواندوی بانوان در قونیه با مبارزه ناهید کیانی و البوچی
از مراکش در وزن منهای  53کیلوگرم آغاز شد و کیانی با پیروزی مقابل
حریف قدرتمندش ،نخستین طالی تکواندوی ایران را کسب کرد .پس از او
نیز حسین لطفی در فینال وزن منهای  58کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده
کشور میزبان طالیی شده بود.
▪دومینبرنزتکواندودردستانولیزاده

در رقابتهای نیمهنهایی وزن منهای  ۵۷کیلوی تکواندوی بانوان ،نستر 
ن
ولیزاده نماینده کشورمان مقابل حریفی از ترکیه با نتیجه  2بر یک شکست
خورد و به مدال برنز رسید .پیش از این مهدی حاج موسایی در وزن منهای54
کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود.
▪نایبقهرمانیفصیحیدرقونيه

فرزانه فصیحی ،قهرمان دوی سرعت در رقابتهای کشورهای اسالمی در
ماده  ۱۰۰متر با ثبت حد نصاب 11.12ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و نایب
قهرمانشد.پيشازاینشايعهشدهبودفصيحیدرقونيهدچارعارضهتنفسی
شده ولی هيچ مسئولی اين خبر را تاييد نكرد.

سرنوشت متفاوت  2ستاره لژیونر بوشهری

درخشش طاریم و بالتکلییف قایدی!
گروه ورزش /فصل جدید لیگ های اروپایی در
حالی آغــاز شده که مهدی طارمی مهاجم تیم
ملی و بازیکن تیم پورتو ،بازی های خود را توفانی
آغاز کرده است .مهدی طارمی در حالی در اولین
بازی فصل در لیگ پرتغال گلزنی کرد که هیچ
وقت نتوانسته بود ،فصل را با گلزنی آغاز کند.
فصل گذشته پورتو در بازی اول مقابل بلننسس
با گلهای تونی مارتینز و لوئیز دیــاز به برتری
رسید و فصل  2021-2020نیز پورتو براگا را با
گلزنیهای سرجیو اولیورا و الکس تیس شکست
داد .در ریوآوه نیز این آمار توسط طارمی به ثبت
نرسید تا این فصل طلسم گل نزدنهای ستاره
کشورمان در بازی ابتدایی فصل شکسته شود.
طارمی فصل گذشته پس از داروین نونیز گلزن
برتر پرتغال نام گرفت و اکنون این شانس را دارد
تا دوبــاره آقــای گل لیگ پرتغال شــود .او فصل
را توفانی آغاز کرد و امیدها را برای درخشش
دوباره اش زنده نگه داشت .البته طارمی در دیدار
سوپرجام لیگ پرتغال نیز که با قهرمانی پورتو
همراه بود ،خوش درخشید و دو گل به ثمر رساند.
در واقع ستاره ایرانی پورتو به فاصله کوتاهی در
دو مسابقه  4گل به ثمر رسانده تا تمجید دوست و
دشمن را بشنود .عملکرد عالی طارمی تمجید و
ستایش «خورخه کاستا» کاپیتان پیشین پورتو را
هم در پی داشت .کاستا ،طارمی را بهترین مهاجم
فعلی فوتبال پرتغال دانست و تمجیدش از مهاجم
ایران را به این شکل ادامه داد« :این یکی از بهترین
خریدهای سالهای اخیر در فوتبال پرتغال بود.
این باعث میشود به تفاوت خرید بازیکن داخلی

آزمون باالتر از ستارگان بایرن مونیخ
سایت «ترانسفر مارکت» در آخرین به روزرسانی خود ارزش بازیکنان بوندسلیگا را
اعالم کرد .سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان که در نیم فصل گذشته راهی
بوندسلیگا شد و به تیم لورکوزن پیوست با ارزش  22میلیون یورو در رده چهل
و دوم با ارزش ترین های بوندسلیگا ایستاد .نکته جالب این است که سردار
آزمون در این رده بندی از ستارگان سرشناس بایرن مونیخ همچون توماس
مولر و مانویر نویر باالتر ایستاد .نویر دروازه بان افسانه ای بایرن مونیخ با
ارزش  15میلیون یورو و توماس مولر هم با ارزش  22میلیون یورو پایین
تر از آزمون قرار گرفتند .البته ناگفته نماند که سایت ترانسفرمارکت برای
قیمت گذاری بازیکنان فاکتورهای زیادی را در نظر می گیرد که یکی از
اصلی ترین آن ها شرایط سنی است که از این حیث شرایط آزمون بهتر از
نویر و مولر است.

ویژه

پیمان بابایی ،گربه سیاه سپاهان!
دیدار استقالل و سپاهان که برای اولین بار در هفته
اول نخست لیگ برتر برگزار میشود ،رقابتی بین
دو مدعی جــدی قهرمانی و دو تیم پر افتخار این
رقابتهاست که در فصل تــازه هم با تــدارکــی که
دیدهاند ،اسب خود را برای قهرمانی زین کردهاند.
آبی پوشان در حالی برای این دیدار آماده میشوند
که  ۱۰بازیکن حاضر در این تیم در ادوار گذشته
این مسابقات سابقه گلزنی به تیم سپاهان با پیراهن
استقالل یا پیراهن تیمهای دیگر را دارند و یکی از
بازیکنان تازه وارد هم با گلزنیهای متعدد به سپاهان
نشان داده راه دروازه این تیم را به خوبی بلد است.
پیمان بابایی مهاجم  ۲۸سالهای که یکی از خریدهای
جدید و تابستانی آبی پوشان است ،با زدن چهار گل به
سپاهان در صورت حضور در این میدان بهترین گلزن
آن ها به سپاهان خواهد بود .پس از بابایی ،مدافعی
به اسم محمدحسین مرادمند با سابقه دو بار گلزنی
به سپاهان یکی دیگر از استقاللیهایی است که قب ً
ال
راه دروازه این تیم اصفهانی را پیدا کرده است .سجاد
شهباززادهومهدیمهدیپورهمدیگراستقاللیهایی
هستند که مثل مرادمند در سال های گذشته دو
بار دروازه اولین حریف فصل آبیها را باز کردهاند.
صالح حردانی ،آرش رضاوند ،کاوه رضایی ،ارسالن
مطهری ،آرمــان رمضانی و جعفر سلمانی هم دیگر
استقاللیهایی هستند که هر کدام یک بار پیش از
این موفق به باز کردن دروازه سپاهان شدهاند .دیدار
استقالل و سپاهان از هفته نخست رقابت های لیگ
برتر ساعت  ۱۹:۳۰روز جمعه  ۲۱مرداد در ورزشگاه
آزادی برگزار میشود که بر اســاس اعــام سازمان
لیگ ،برای این بازی ظرفیت  ۳۰درصدی ورزشگاه
در اختیار هواداران قرار خواهد گرفت.

در روزهای اخیر گمانهزنیهایی مبنی بر غیبت محمدحسین
مرادمند ،مدافع استقالل در دو هفته ابتدایی مسابقات لیگ
مطرح شده که این مسئله نهایی نیست .هم اکنون مسئوالن
باشگاه استقالل و این بازیکن در تالش هستند با انجام
اقدامات الزم و قانونی ،مجوز بازی مرادمند را دریافت کنند
و این بازیکن بتواند به زودی برای استقالل به میدان برود.

یا خارجی فکر کنیم .چند سال پیش هم همین
طور بود .بیایید به بازیکنانی چون درولوویچ و
زاهوویچ نگاه کنیم ».عالوه بر تحسین و تمجید
فوتبال دوستان و کارشناسان از شاهزاده پارسی
لیگ پرتغال ،آمارها از قرار گرفتن ستاره ایرانی
در جمع بهترین گلزنان سال  ۲۰۲۲در دنیای
فوتبال خبر می دهد .مهدی طارمی با  ۲۲گل در
جمع ۱۰گلزنبرتردنیایفوتبالدرسال۲۰۲۲
قرار گرفته است .ستاره کشورمان که در بازی
ابتدای فصل لیگ پرتغال  ۲گل مقابل ماریتیمو
زد ،به جمع بهترین گلزنان سال پیوست و در رده
نهم قرار گرفت .خرمن کانو با  ۳۰گل بهترین
گلزن دنیا در سال  ۲۰۲۲نام گرفت و بازیکنانی
چون کیلیان امباپه و کریم بنزما در ردههای دوم و
سوم جای گرفتند.
ستاره بوشهری فوتبال ایران که دو فصل درخشان
را در لیگ پرتغال سپری کرده و فصل سوم را هم
با دبل استارت زده است امید اول یوزها در جام
جهانی قطر است .او که از بوشهر اولین خاستگاه
فوتبال ایران به دنیای فوتبال معرفی شد ،حاال در
اروپا سفیر ورزشی و فرهنگی خوبی برای ایران
و فوتبالش شده اســت ،درســت برعکس مهدی
قایدیهمشهریاشکهباانتخابیعجیببهجای
حضور در فوتبال اروپا لیگ امارات را برای تجربه
لژیونری و ادامــه فوتبالش انتخاب کرد امــا. ...
سرنوشت دو مهدی از دیــار رئیسعلی دلــواری
کامال متفاوت اســت؛ بــه یــک دلیل مشخص!
انتخاب مناسب و نامناسب .ستاره سابق آبی ها
با درخشش در لیگ برتر پیشنهادهای خارجی

عملکرد درخشان
تیم اماراتی با مجیدی
اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی اردوی  ۲۰روزه را در اتریش
برگزار کرد .این تیم در اردوی خارجی خود سه بازی دوستانه
برگزار کرد که عملکرد بسیار خوبی در آن ها داشت به طوری که
با نتایج  ۵بر صفر ۳ ،بر صفر و  ۴بر صفر حریفان خود را شکست
داد .اتحاد کلباء در این سه بازی  ۱۲گل به ثمر رساند ،بدون
آن که گلی دریافت کند که این نشان میدهد آن ها در وضعیت
خوبی به سر می برند .این تیم اماراتی تغییرات خوبی در تابستان
داشته است و هواداران و مدیریت باشگاه امیدوار هستند که نتایج
بهتری نسبت به فصل قبل به دست آورند.

از اروپــا و لیگ های عربی دریافت کرد و تصور
می شد مثل اللهیار صیادمنش و مهدی طارمی
و سردار آزمون برای رشد و پیشرفت بیشتر قید
پیشنهاد نجومی تیم های عربی را بزند و راهی
لیگی اروپایی شود اما قایدی از الگوهای خوبی
که در فوتبال ایران وجود داشت پیروی نکرد و با
انتخاب الشباب االهلی امــارات تصمیم گرفت
لژیونری را در لیگی آسیایی تجربه کند .به زعم
بسیاری این انتخاب مناسبی برای نیمار آسیا
با آن تکنیک نابش نبود ،با این حال اطرافیانش
مهر تایید به انتخابش زدند و زمان نشان داد که
چه تصمیم اشتباهی گرفته و به قول معروف لگد
به بختش زده است .او در الشباب جایگاه ثابتی
پیدا نکرد و آن قدر به نیمکت و سکو دوخته شد تا
سرمربی قیدش را بزند و در لیست مازاد بگذارد.
در چند روز اخیر صحبت از بازگشت قایدی به
استقالل بوده به خصوص که آبی ها امیرحسین
حسین زاده پدیده فصل گذشته را هم از دست
داده و او به شارلووای بلژیک منتقل شده است اما
نه قایدی تمایلی به بازگشت به لیگ ایران دارد و
نه استقالل به دنبال انتقالش بوده است .بخشی
از این موضوع مسائل غیرفوتبالی است و بخشی
دیگر رقم باالی رضایت نامه قایدی از سوی باشگاه
اماراتی .البته گویا دو باشگاه قطری برای جذب
قایدی پیشنهاد داده اند و مذاکره آغــاز شده و
احتماال قایدی راهی لیگ ستارگان قطر شود،
با این حال افت محسوس باشوی کوچک و بی
انگیزگی او شاید به قیمت از دست رفتن شانس
حضور در جام جهانی قطر تمام شود.

بــا پیراهن کوریتیبا دارد .باشگاه
پــرســپــولــیــس امـــیـــدوار اســـت تا
امــروز توافق نهایی را انجام دهد
و با پرداخت رقم رضایت نامه به
باشگاه بــرزیــلــی ،ایــن بازیکن را
بهخدمت بگیرد .در صورتی که این
انتقال انجام شــود او در
هفته جدید در تهران
حضور خواهد داشت
امــا احتماال از بــازی
دوم امکان حضور در
زمین را پیدا خواهد
کرد .نکته جالب این که
وسلی ننکا مربی گلرها و
اوسمار الس ویه را دستیار
جدید یحیی گلمحمدی
هر دو برزیلی هستند و حاال
سومین برزیلی نیز در مسیر
تهران قرار گرفته است.

سوپرجام اروپا؛ رئال مادرید به بارسلونا می رسد؟
امشب تیم های فوتبال رئال مادرید اسپانیا و آینتراخت فرانکفورت آلمان
در دیدار سوپرجام اروپا در ورزشگاه المپیک هلسینکی فنالند به مصاف
هم می روند .این بازی چهل و هفتمین دیدار سوپرجام اروپاست که بین
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و قهرمان یورولیگ برگزار می شود .آینتراخت
فرانکفورت برای اولین بار حضور در سوپرجام اروپا را تجربه می کند و در
مقابل رئالی ها هشتمین بار است که در سوپرجام به مصاف رقیب خود

خبر

شکایت تاج و همکارانش
از دولت آمریکا و ترامپ
به دنبال صدور رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش در پرونده
ویلموتس ،تصور می شد این ماراتن چند ساله خاتمه پیدا
کرده باشد اما حاال خبرها حاکی از آن است که جمعی از
اعضای هیئت رئیسه وقت فدراسیون فوتبال ،شکایتی را
در دادگستری تهران ثبت کرده اند .شاکیان این پرونده در
دادخواست خود اعالم کرده اند ،دادگــاه حکمیت ورزش
در قسمتی از رأی خود ،بر حسن نیت فدراسیون فوتبال به
منظور تالش برای پرداخت دستمزد ویلموتس صحه گذاشته
است اما فشارهای سنگین ناشی از تحریم ایاالت متحده،
مانع از آن شده که فدراسیون بتواند به تعهدات قراردادی
خود عمل کند و در نتیجه ،خسارات مادی و معنوی زیادی به
فدراسیون ،فوتبال کشور و اعضای هیئت رئیسه وقت تحمیل
شده است .بنابراین دادخواهان در اقدام بی سابقه خود،
با ثبت این شکایت به استناد رأی دادگاه حکمیت ورزش و
مکاتبات متعدد فدراسیون فوتبال با فیفا و ای.اف.ســی،
خواستار دریافت غرامت چندین میلیون دالری از دولت
ایاالت متحده و ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا شده اند که
با خروج از برجام و تشدید تحریم ها ،باعث کارشکنی های
زیادی در کار فدراسیون فوتبال هم شد.

خرید جدید پرسپولیس به دلیل محرومیت نمی تواند در هفته اول لیگ برای
این تیم به میدان برود .مرتضی پورعلیگنجی که در این فصل به پرسپولیس
پیوست ،به دلیل اخراج در آخرین دیداری که در لیگ برتر ایران با پیراهن
نفت تهران به میدان رفته بود ،دیدار مقابل ذوبآهن در لیگ بیست و دوم
را از دست داد که البته این محرومیت با یک رکورد عجیب هم همراه
است .پورعلی گنجی در آخرین حضور خود در لیگ برتر در دقیقه ۸۶
بازی نفت تهران  -پیکان از زمین مسابقه اخراج شد؛ دیداری که ۲۳
بهمن سال  ۹۳برگزار شد و حاال بعد از هفت سال و شش ماه و یک روز
یا به عبارتی  ۲۷۳۹روز مدافع جدید پرسپولیس باید تاوان اخراج در
آن بازی را بدهد که این بیشترین فاصله زمانی ثبت شده از دریافت
کارت قرمز تا اعمال محرومیت آن در تاریخ لیگ برتر است!

مثلث برزیلی پرسپولیسکاملمیشود؟
گــروه ورزش  /چند ماهی اســت که باشگاه
پرسپولیس قصد دارد مهاجمی خارجی را
به خدمت بگیرد تا این گونه خط حمله خود
را تقویت کند .در هفتههای اخیر گزینههای
متعددی همچون کاسیانو ،آلیسون سافیرای،
آلف مانگا و یورگن لوکادیا مطرح شدند که
هر کدام بنا به دالیلی به مرحله عقد قرارداد
نرسیدند .در این میان باشگاه پرسپولیس هم
که به شدت توسط هوادارانش تحت فشار قرار
گرفته ،در بیانیهای رسما اعالم کرده که این
باشگاه همچنان در حال مذاکره با گزینههای
مختلف است و هــواداران نگران نباشند !در
 24ساعت گذشته ،باشگاه پرسپولیس از
ناکامی در جذب یورگن لوکادیا اطمینان یافت
تا به اینترتیب و در فاصله دو روز تا شروع لیگ
برتر ،به سراغ گزینهای برود که هفته پیش از
مذاکراتش با سرخپوشان به بن بست رسیده
بــود .آلف مانگا مهاجم  27ساله برزیلی که
تحت قرارداد «ولتا ردوندا» در سری  Bبرزیل

در بازی پایانی هفته نخست رقابت های لیگ پرتغال تیم ژیل
ویسنته که علی علیپور را در اختیار داشت ،در خانه به مصاف
پاکوش رفت .در این دیدار ژیل ویسنته توانست سه امتیاز
ارزشمند خانگی را با درخشش مهاجم ایرانی خود به دست
آورد .علی علیپور در این بازی نیمکت نشین بود .او در دقیقه
 ۸۰به میدان رفت و تنها ۵دقیقه بعد از حضورش توانست گل
پیروزی بخش تیمش را به ثمر برساند.

رکورد عجیب مدافع جدید پرسپولیس

شروعدوبارهمذاکراتبامانگا

است اما بهصورت قرضی در کوریتیبا بازی
میکند ،در مذاکرات اولیه با پرسپولیس
به توافق رسید و قرمزها تمام شروط او
برای امضای قرارداد را هم پذیرفتند تا با
رضایت نامه و دستمزدی که در مجموع
به بیش از  700هزار دالر میرسید ،وی
در آستانه انتقال به پرسپولیس
قـــرار بــگــیــرد امـــا ناگهان
ایــــن انــتــقــال منتفی
شد.مانگای راســت پا
بیشتر در پست وینگر
چپ به میدان رفته
و در شبکههای
اجتماعی بابت
عملکرد و تکنیک
خود مورد تمجید
بـــســـیـــاری قــــرار
گرفته و سابقه چند
گــل تماشایی را هم

گل  3امتیازی علیپور در لیگ پرتغال

می روند .تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی مقابل آینتراخت فرانکفورت
این شانس را دارد که تعداد قهرمانی های خود در سوپرجام اروپا را به عدد
 5برساند و در کنار رقیب دیرینه اش قرار بگیرد .هم اکنون بارسلونا با 5
قهرمانی پرافتخارترین تیم تاریخ سوپرجام اروپا به حساب می آید و احتماال
رئالمادریدهممقابلرقیبآلمانیخودبرایرسیدنبهپنجمینقهرمانی
کار چندان سختی نخواهد داشت.

اخبار

سعیدمعروفدرتستپیشفصلفنرباغچه
سعید مــعــروف بــعــد از مــدتــی اســتــراحــت
از میانههای فصل گذشته به ترکیب تیم
فنرباغچه ترکیه اضافه شد و توانست نمایش
خوبی از خود در این تیم به جا بگذارد .پس
از آن و با پایان فصل ،معروف بــرای تمدید
قرارداد چراغ سبز نشان داد .فنرباغچه که تا
نیمهنهایی با پاسور ایرانی خود پیش رفت ،در
این مرحله مقابل زراعت بانک شکست خورد،
در حالی که چند هفته قبل از آن با درخشش
معروف توانسته بود در مرحله مقدماتی ،این

تیمراشکستدهد.درنهایتباشگاهترکیهای
چند هفته پیش به طــور رسمی اعــام کرد
که قرارداد پاسور ایرانی خود را تمدید کرده
است؛ بنابراین سعید معروف یک فصل دیگر
به کار خود در والیبال اروپا و باشگاه فنرباغچه
ترکیه ادامــه خواهد داد .در همین راستا
روز دوشنبه بازیکنان تیم والیبال فنرباغچه
تستهای پزشکی را پشت سر گذاشتند که
در این بین سعید معروف نیز آماده و سرحال
این تستها را با موفقیت انجام داد.

انتخاباتکمیتهملیالمپیک؛ثبتنام ۱۹نفرتاپایاندهمینروز
دهمین روز از ثبت نام کاندیداهای انتخابات
کمیته ملیالمپیک درحالی دیروز به پایان
رسید که محمدرضا داورزنـــی بــرای پست
هیئت اجرایی ،مهین فرهادیزاد کارشناس
خــبــره ورزشـــی ب ــرای پست نایبرئیسی،
داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس برای
پست هیئت اجرایی ،مجید شایسته عضو
هیئت اجرایی بــرای پست ریاست کمیته و
بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی برای
پست ریاست کمیته و هیئت اجرایی ثبت
نام کردند .پیش از این هادی ساعی رئیس
فدراسیون تکواندو (پستهای ریاست و
هیئت اجــرایــی) ،محمدرضا پــوریــا رئیس
فدراسیون بدمینتون (پست هیئت اجرایی)،
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو
(پستهای ریاست و هیئت اجرایی) ،مهدی
علینژاد عضو هیئت رئیسه فدراسیون ووشو
(پست ریاست) ،محمود خسرویوفا رئیس

کمیته ملی پاراالمپیک (پست ریاست)،
غالمرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون
تیراندازی با کمان (پست هیئت اجرایی)،
مــهــرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون
تنیس روی میز (پست هیئت اجرایی) ،عباس
نظریان رئیس فدراسیون اسکی(پست هیئت
اجــرایــی) ،فــض ـلا ...بــاقــرزاده ،سرپرست
فدراسیون شمشیربازی و نایب رئیس کمیته
ملی المپیک (پستهای ریــاســت و نایب
رئیسی) ،غالمرضا نوروزی رئیس فدراسیون
پزشکی ورزشی (پست نایب رئیسی) ،مهدی
گــودرزی رئیس فدراسیون سهگانه (پست
هیئت اجــرایــی) ،علیرضا پــاکــدل رئیس
فدراسیون هندبال (پست هیئت اجرایی)،
علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی
(پست هیئت اجرایی) و مجید کیهانی خبره
ورزشی (پست نایب رئیسی) برای حضور در
انتخابات اعالم کاندیداتوری کرده بودند.

