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آفساید

بازتاب گسترده رفتار عجیب ساپینتو در انزلی

مهاجم استقالل زردپوش میشود؟

محرومیتدرانتظارسرمربی
پرتغالیآبیها؟

گروه ورزش/تیم استقالل در دومین دیدارش در فصل جدید لیگ
برتر بازی یک  -صفر باخته را مقابل ملوان با برد سه بر یک عوض
کرد اما آن چه بیشتر از کامبک آبی ها در انزلی مورد توجه قرار
گرفت و مسائل فنی استقالل و چگونگی فرار این تیم از شکست را
تحت الشعاع قرار داد ،رفتار و حرکات عجیب ساپینتو سرمربی
پرتغالی بود .ساپینتو که پیش از حضور در استقالل هم رسانه ها
درباره رفتارهای او هشدار داده بودند و در زمینه آمار اخراج و برخورد
او با داوران مطالبی را منتشر کرده بودند در دو هفته نخست لیگ
حسابی حاشیه ساز و سوژه رسانه ها شده است .رفتارهای او در
بازی با سپاهان و مقایسه آن با رفتار مورایس هموطن او در سپاهان
باعث شد برخی درباره واکنش های هیجانی سرمربی استقالل در
آینده هشدار دهند اما آن چه در بازی با ملوان مشاهده شد تشدید
رفتارهای هیجانی ساپینتو بود و به نظر می رسید باشگاه و اطرافیان
سرمربی آبی ها او را درباره رفتارش در ایران و تفاوت لیگ ایران و
لیگ های دیگر توجیه نکرده اند یا اگر هم تذکر داده اند مرد پرتغالی
آن ها را جدی نگرفته است .عجیب ترین رفتار ساپینتو ضربه ای بود
که سرمربی استقالل به برانکارد کنار زمین در حضور تیم امدادی و
نیروهای هالل احمر زد .ساپینتو بعد از گل تیم ملوان ،با حرکت به
سمت نیمکتی که نیروهای امدادی روی آن نشسته بودند با لگد به
برانکارد زد.این حرکت عجیب او بازتاب و واکنش های زیادی داشت
و نخستین واکنش هم از سوی جمعیت هالل احمر بود که با انتشار
متنی به رفتار سرمربی استقالل معترض شد« :کارکنان جمعیت
هالل احمر که در شرایط سخت همواره در کنار مردم حضور داشته
و خدمات ارزنده ای به شهروندان ارائه داده اند در ورزشگاه فوتبال
و دیدار ملوان بندرانزلی و استقالل تهران مورد هجوم سرمربی تیم
فوتبال استقالل تهران قرار گرفتند که این حرکت ناشایست بوده
و باید از سوی مراجع ذی صالح تحت پیگیری قرار گیرد ».کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال هم در واکنش به این حرکت جنجالی،
برای سرمربی استقالل فرصت  ۴۸ساعته ای را تعیین کرد تا با ارائه
دفاعیات کتبی خود در این باره اقدام کند .با باال گرفتن اعتراض
های رسمی و غیررسمی به رفتار و برخورد عجیب ساپینتو ،باشگاه
استقالل هم واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد« :ریکاردو
ساپینتو سرمربی استقالل پس از پایان دیــدار با ملوان ،سراغ
کادر پزشکی رفت که مسئول برانکارد ورزشگاه بودند و از آنها
عذرخواهی و دلجویی کرد.در جریان مسابقه و پس از گل تیم ملوان،
شادی خاص افراد مذکور موجب سوء تفاهم و ناراحتی سرمربی
استقالل شد که ساپینتو بین دو نیمه ،در پایان بازی و همین طور
کنفرانس خبری از آن ها عذرخواهی و دلجویی کرد».

در صورت توافق مهاجم تیم فوتبال استقالل راهی سپاهان
خواهد شد.هنوز نقل و انتقاالت در فصل جدید داغ نشده بود
که سپاهان با جذب محمد دانشگر از استقالل شوک را به اردوی
آبیها وارد کرد اما حاال نیز یک بازیکن دیگر استقالل مد نظر
سپاهان قرار گرفته است.سپاهانیها که خوب میدانند ساپینتو
مطهریرانمیخواهدخواستارجذباینبازیکنهستندوممکن
است با این بازیکن به توافق برسند.

عبور از مرداب انزلی با قائدی

ابزگشت اب شکوه ابشوی کوچک
گــروه ورزش /استقالل در هفته
دوم رقابت های لیگ برتر توانست
در اولین بــازی خــارج از خانه خود
به پیروزی برسد؛ بــردی که اولین
بــرد آبــی ها در یک بــازی رسمی با
ریکاردو ساپینتو بود.استقالل در
حالی در ورزشگاه خالی از تماشاگر
سیروس قایقران توانست با نتیجه
-3یــک از سد ملوان عبور کند که
نیمه اول این بازی با برتری یک گله
تیم میزبان به اتمام رسیده بود اما در
نیمه دوم شاگردان ساپینتو توسط
عارف غالمی،مهدی قائدی و مهدی
پور سه بار به گل رسیدند تا اولین 3
امتیاز لیگ بیست و دوم به حساب
آبی های پایتخت واریز شود.در ادامه
نگاهی خواهیم داشت به نکات مهم
بازی پنج شنبه شب:
▪شکستیکطلسمبزرگ

استقالل در شرایطی موفق شد
اولین برد فصلش را در انزلی جشن
بگیرد که از آخرین برد این تیم در
این شهر ،سال های نسبتا زیادی
میگذرد و آخرین بار در لیگ دهم
با گل حنیف عمرا نزاده میزبانش

فوالد مهاجم پرسپولیس را نمی خواهد

طارمی باالتر از مانه و لواندوفسکی
سایت «فوتیبول» که به بررسی آماری دیدارهای
فوتبال و عملکرد بازیکنان میپردازد
در مــطــلــب جــدیــد خـــود ۱۰
مهاجم خطرناک فوتبال
اروپــا در سال  ۲۰۲۲را
معرفی کــرد که ستاره
ایرانی تیم پورتو باالتر
از بمبافکن لهستانی
بــارســا و حتی سادیو
مانه دیده میشود.در
ایــن ردهبــنــدی طارمی
بــا  ۲۴گــل پــس از کانو،
امباپه و بنزما در رده چهارم
خطرناکترین مهاجمان قاره
سبز قرار دارد و این در حالی است
که ستار ههای سرشناس فوتبال جهان مانند
سادیو مانه و روبرت لواندوفسکی با  ۲۳و ۲۲
گل در ردههای هفتم و نهم این ردهبندی دیده
مـیشــونــد ۱۰.مهاجم گلزن ســال  ۲۰۲۲به
ترتیب زیر هستند:
-۱کانو(آرژانتین)۳۱-
-۲کیلیان امباپه(فرانسه)۲۸-
-۳کریم بنزما(فرانسه)۲۵-
-۴مهدی طارمی(ایران)۲۴-
-۵برگوسن(برزیل)۲۴-
-۶کاپیتویس( ۲۴گل)
-۷سادیو مانه(سنگال)۲۳-
-۸انکونکو(فرانسه ۲۳-گل)
-۹گابیگول(برزیل ۲۲-گل)
-۱۰لواندوفسکی(لهستان ۲۲-گل)

را شکست داد.در پنج رویــارویــی
بعدی یعنی در پنج تقابل آخر دو تیم
به میزبانی ملوان ،استقالل هرگز
بــرنــده نشده و دو بــار هــم شکست
خــورده بود که نتیجه هر دو  4بر 2
بــود.آخــریــن بــرد استقالل مقابل
ملوان در انزلی ،مربوط به بازی دو
تیم در  7آذر ســال  89بــود و حاال
استقالل بعد از  11سال و  8ماه و
 20روز توانست طلسم پیروز نشدن
در این شهر را بشکند.
▪بردباتغییراتساپینتو

بعد از عملکرد ضعیف استقالل در
نیمه اول بازی مقابل ملوان بود که
ساپینتو دست به تغییراتی در آرایش
تیم اش زد.در اولین اقــدام مربی
پرتغالی آرایش  4-3-3را جایگزین
 3-5-2کرد و با ورود یک مدافع
چپ کالسیک ،آبیها جان تازهای
گرفتند .جاللی به جای سلمانی آمد
وعملکردمناسبی داشت،رضاوند به
جای مهری به زمین آمد و جان تازه
ای به خط میانی بخشید ،چشمی
درپستتخصصیخودیعنیهافبک
دفاعی عملکرد بهتری داشت و زوج

سیلوا و غالمی هــم در مرکز خط
دفاعی کم اشتباه ظاهر شدند.البته
مهم ترین تعویض خروج شهباززاده
و بازگشت مجدد قائدی بود که پل
پیروزی استقاللیها شد .باالخره
استقالل بــرد امــا نــه بــا سیستمی
که فرهاد مجیدی در ایــن تیم بنا
کرده بود بلکه با آرایشی به پیروزی
رسید که ساپینتو تخصص بهتری در
اجرای آن داشت و احتماال در هفته
های آینده با همین ترکیب و آرایش
شاهد حضور استقالل مقابل رقبا
خواهیم بود.
▪شروعباشکوهباشویکوچک

بازگشت قائدی از امــارات با وجود
داشتن قـــرارداد سنگین با شباب
االهلی ،رویایی بود که تعبیر شد.
کمتر هــوادا ِر استقالل باور داشت
که در ایــن پنجره نقل و انتقاالتی
دو وینگر بوشهری را در تیم شان
ببینند ،اما این اتفاق رقم خــورد و
عالو هبر محبی ،مهدی قائدی نیز
شکار تابستانی مدیران استقالل
لقب گرفت.ساپینتو ترجیح داد که
در بازی مقابل ملوان ،محبی را در

ترکیب اصلی قرار دهد و قائدی را
نیمکت نشین کند .بعد از چند حمله
در نهایت استقالل به گل تساوی
رسید ولی عطش برای پیروزی در
این دیدار سبب شد ساپینتو ستاره
تازه وارد تیم خود را از روی نیمکت
بلند کند و به زمین مسابقه بفرستد.
قائدی به جای شهباززاده وارد زمین
شد و در دقایقی که آبیها بدون
مهاجم تخصصی بازی میکردند،
وینگر ریز نقش بوشهری زهر خودش
را ریخت و استقالل به گل دوم رسید.
مهدی در ادامه بازی هم درخشید
و توانست در اوقــات تلف شده یک
پنالتی برای آبیها کسب کند تا به
اینترتیببهترینبازیکنمیدانلقب
بگیرد.قائدی همان ستار های بود
که ساپینتو برای تغییر نتیجه به آن
احتیاج داشت؛وینگری که همه چیز
را تغییر داد و استقالل بازنده به برنده
بــازی تبدیل شــد .به نظر میرسد
پــروژه احیای قائدی زودتــر از حد
تصور محقق شده و حاال او قرار است
روزهای خوب خود در جمع آبی ها را
تکرار کند و یکی از مسافران تیم ملی
به جام جهانی قطر باشد.

شکایت مالیاتی برانکو از پرسپولیس

در شرایطی که پرسپولیس شب گذشته میزبان فوالد بود اخباری منتشر شده مبنی
بر آن که یکی از مربیان باشگاه فوالد مذاکراتی با شرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی
پرسپولیس داشته اســت .بازیکنی که جایی در فهرست نفرات مدنظر یحیی
گلمحمدینداردوچارهایجزجداییازپرسپولیسنخواهدداشت.دراینشرایط
یحییگلمحمدیازاینکهیکیازمربیانفوالددرآستانهبازیدوتیم،سراغتمیروف
رفته ،از باشگاه اهوازی دلخور شده است.بعد از رسانه ای شدن این خبر سایت
باشگاهرسانهباشگاهفوالدخوزستاننوشت«:باشگاهفوالدخوزستاندرواکنشبه
شایعهمذاکرهباشرزودتمیروف،درجهتتنویرافکارعمومیاعالممیکندکهاین
خبرکام ً
الکذباستوباشگاهفوالدهیچبرنامهایبرایجذباینمهاجمندارد.از
هواداران خونگرم ،همراهان گرامی و رسانههای پرتالش درخواست داریم اخبار
رسمینقلوانتقاالتباشگاهفوالدراازسایتورسان هرسمیباشگاهدنبالکنند».

ویژه

هافبک پرسپولیس در اردوی اتریش

برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی فوتبال عمان علیه
باشگاه پرسپولیس ایران شکایت کرد.برانکو از سال 2015
تا  2019هدایت تیم ایرانی را برعهده گرفت و با این تیم
سه سال متوالی قهرمان لیگ ایران شد .برانکو به دلیل
پرداخت نکردن مالیاتش از سوی باشگاه پرسپولیس از
این باشگاه شکایت کرده است .برانکو پیش از این
هم مطالباتش را از باشگاه پرسپولیس با شکایت
به فیفا دریافت کرده بود و این بار به دلیل پرداخت
نکردن مالیات و مشکالتی که برای او در صورت سفر
به ایران پیش می آید از باشگاه سابق خود شکایت کرده است.

سومی ایران در پنجمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی

صالحیامیری :عالی بودیم

گروه ورزش /پرونده پنجمین دوره بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی با کسب رتبه
ســوم بــرای ایـــران بسته شــد ،آنهــم بــا کسب
 133مـــدال و ثبت چندین مـــدال تاریخی
برای ورزشکاران؛ از شمشیربازی گرفته تا
وزنـهبــرداری .این بار حتی در بخش تیمی
دختران والیبالیست ایران توانستند بعد
از  56سال هم طلسم بیمدالی را بشکنند
و هم نخستین نقره تاریخ را به نام والیبال
زنان ایران ثبت و ضبط کنند .کاروان 257
نفره ایران(تعداد ورزشکاران کــاروان) در
رقابتهایی که به میزبانی قونیه برگزار شد،
درحالی موفق به کسب  ۳۹طال ۴۴ ،نقره و
 ۵۰برنز شد که ایران در دوره گذشته رقابتها
که به میزبانی باکو برگزارشده بود ،در مجموع
 ۹۸مدال در کارنامه خود به ثبت رساند .ایران
در این دوره در رشتههای دوچرخه سواری(یک
طال و یک برنز) ،تیروکمان(یکطال۲ ،نقره
و یک برنز) ،تنیسرو یمیز(۳طال و ۲نقره)،
کاراته( 5نقره و ۳برنز) ،کشتی(۸طال۳ ،نقره
و ۵بــرنــز) ،تکواندو( ۵طــا۴ ،نــقــره۴ ،برنز)،
شــمــشــیــربــازی(یـکطــا۳ ،نــقــره و ۲بــرنــز)،
جودو(یکبرنز) والیبال (یکطال و یکنقره)،
هندبال(یکبرنز) ،بسکتبال ۳در(۳یک برنز)،
شنا(یک برنز) ،دوومیدانی(یکنقره و یکبرنز)،
ژیمناستیک(۲برنز) ،وزن ـه بــرداری(۹طــا،
۶نــقــره و ۱۲بــرنــز) ،پــاراشــنــا(۵طــا۶ ،نقره
و۴برنز) ،پاراتیروکمان(۵طال۵،نقره و۳برنز)
و پاراتنیسرویمیز(۴نقره و۷برنز) کسب کرد.
ایران درحالی در  ۱۶رشته اصلی و سه رشته

پارا در این دوره از رقابتها شرکت کرد که بعد از
ترکیه ،آذربایجان و ازبکستان ،چهارمین کاروان
این باز یها به لحاظ تعداد ورزشکار اعزامی
بود .در این رقابتها ترکیه با  341مدال(شامل
 145طال 107 ،نقره و  89برنز) روی سکوی
نخست ایستاد و ازبکستان با مجموع 158
مــدال(شــامــل  51طــا 42 ،نقره و  56برنز)
نایب قهرمان مسابقات شد .سومی ایــران در
پنجمین دوره بــاز یهــا رضایتخاطر رئیس
کمیته ملی المپیک را به دنبال داشت تا سیدرضا
صالحیامیری در ارزیابی عملکرد ورزشکاران

کشورمان در قونیه بگوید« :ارزیابیام این است
که نتیجهای که در این مسابقات گرفتیم ،خیلی
خوب است .صرفنظر از ازبکستان که تصمیم
گرفته روی ورزش بــه عــنــوان یــک قــدرت نرم
سرمایهگذاری سنگینی داشته باشد و آن را در
حد صنعت و حوزه اقتصاد در اولویت قرار بدهد،
 25کشور در ایــن رقابتها بــدون مــدال طال
ماندند .پس انصافا ما در حد عالی نتیجه گرفتیم
و جزو سه قــدرت بــزرگ جهان اســام هستیم.
کشورهای دیگر  10برابر ما هزینه کردند و ما
کمتر از  2میلیون دالر هزینه کردیم».

برش

انتقاد رئیس کمیته ملی المپیک از وزارت ورزش

سیدرضا صالحیامیری رئیس کمیته ملی المپیک در گفتوگو با برنامه ورزش و مردم درباره
شائبهها مبنی بر تعویق انتخابات این کمیته که قرار است  6شهریور ماه برگزار شود و بالتکلیفی
انتخابات چند فدراسیون دیگر ضمن گالیه از وزارت ورزش ،گفت« :مسئول برگزاری مجامع
فدراسیو نهای بالتکلیف ،وزارت ورزش اســت .سکوت میکنم و نمیتوانم پاسخ کمیته
بینالمللی المپیک و دو فدراسیون جهانی ژیمناستیک و دوچرخه را بدهم .ما قول داده بودیم
ظرف  ۴۵روز مجمع این فدراسیونها را برگزار کنیم اما نکردیم و آنها هم نامه زدند که ناچاریم
شما را تعلیق کنیم .باید از وزارت سوال کنیم چرا این دو فدراسیون بالتکلیف هستند .من قانع
نیستم برای برگزار نشدن ولی به خاطر استراتژی انسجام و وحدت ،سکوت میکنم ».او درباره
اینکه آیا انتخابات کمیته برگزار میشود یا خیر هم گفت« :امروز که با شما صحبت میکنم،
امکان برگزاری مجمع کمیته المپیک وجود دارد اما اگر یک فدراسیون دچار خلل شود ،دیگر
امکانش نیست .اساسنامه میگوید اگر انتخابات برگزار نشد ،یک ماه دیگر برگزار شود .اگر
بازهم نشد یک ماه دیگر تمدید میشود .در صورت ادامه این وضعیت ،مجمع میتواند زمان
جدیدی را برای انتخابات تعیین کند».

تیم ملی ایران در اردوی اتریش دو دیدار دوستانه برابر اروگوئه و
سنگالبرگزارخواهدکرد.دراینمیاندراگاناسکوچیچاسموحید
امیری را نیز در فهرست خود قرار داده تا در این سفر همراه تیم ملی
باشد.مردکرواتتیمملیکهامیدواراستبتوانددرجامجهانیقطر
ازوحیدامیریاستفادهکند،ازدکترشهاب،پزشکتیمملیخواسته
است هر روز ستاره پرسپولیس را زیر نظر داشته باشد و حاال او را در
فهرستمسافراناردویاتریشنیزقراردادهاست.

بازگشت یاغی استقالل به تیم ملی
عرفانباقری،بازیکنجوانتیمفوتبالاستقاللکهبهدلیلبینظمی
وبدوناعالمکردنبهکادرفنیتیمملیجواناناردویاینتیمپیشاز
اعزامبهمسابقاتکافاراترککرد،بانظرصمدمرفاویازفهرستملی
پوشانجوانخطخوردوبهتاجیکستاننرفت.بااینحالدرشرایطی
که تمرینات تیم ملی جوانان از دیروز برای حضور در رقابت های
مقدماتیزیر ۱۹سالقهرمانیآسیاآغازشده،باقریباعذرخواهی
رسمیازمرفاویووساطتکادرفنیبهتمریناتاینتیماضافهشد.

خبر

نامه هشدارآمیز فیفا و  AFCبه ایران
درباره دخالت شخص ثالث
نامه مشترک فیفا و  AFCکه به امضای برخی از مسئوالن این دو
نهاد رسیده به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد.در این نامه از
فدراسیون فوتبال ایران درخواست شد تا  ٢٠آگوست پاسخ خود
را در باره گزارش های رسانه ای منتشر شده از اظهارات برخی
نمایندگان مجلس و حفظ استقالل فدراسیون بر اساس قوانین
و ضوابط فیفا و  AFCارائــه کند.فدراسیون فوتبال جمهوری
اسالمی ایران با تاکید بر حفظ استقالل کامل و اجرای دقیق و
شفاف اساسنامه در برگزاری انتخابات هشتم شهریور برای تهیه
پاسخ الزم در مهلت مقرر اقدام می کند.

شهباززاده نیمکتنشین میشود!
ستاره جدید تیم استقالل به دلیل عملکردش در بازی با ملوان احتماال از هفته آینده
نیمکت نشین خواهد شد.سجاد شهباززاده در دو دیدار اول استقالل مقابل
سپاهان و ملوان اصال در اندازه های خودش ظاهر نشد و در بازی مقابل ملوان
نیز در دقیقه ۶۵جای خود را به مهدی قائدی داد تا روند بازی به سود استقالل
تغییر کند.با درخشش قائدی و حضور محبی و البته اضافه شدن کاوه
رضایی و همچنین حضور پیمان بابایی به نظر می رسد شهباززاده که با
کلی سر و صدا راهی استقالل شده ،از دیدار با مس کرمان به نیمکت
تبعید شود به خصوص که ساپینتو نشان داده به اسامی بازیکنان توجهی
ندارد.با توجه به عملکرد شهباززاده در دو هفته ابتدایی لیگ احتماال
در ادامه شاهد تغییراتی در خط حمله آبی ها خواهیم بود که یکی از این
تغییرات می تواند حضور مهاجمی به جز سجاد در پیشانی خط حمله باشد.

اخبار

حذف شهرداری ارومیه و ورامین از لیگ برتر والیبال
ســازمــان لــیــگ فــدراســیــون والــیــبــال در
اطالعیهای اعــام کــرد که امتیاز دو تیم
شهرداری ورامین و شهرداری ارومیه در
لیگ برتر به دلیل انجام ندادن اقدامات الزم
در مهلت مقرر لغو شد .در اطالعیه سازمان
لیگ آمــده اســت که پس از پیگیر یهای
مکرر و تمدید فرصت تسویه حساب و ثبت
قـــراردادهـــای لیگ بــرتــر ب ــرای چندمین
بــار و بـهرغــم ارس ــال نامههای مختلف به

باشگا ههای لیگ برتر ،اقــدامــی از سوی
این دو باشگاه در خصوص رفع مشکالت
و تعیین تکلیف این تیمها صورت نگرفت.
ثبت نکردن هیچ قراردادی در سامانه ملی
والیبالوتسویهحساببدهیهایپیشینبه
منزله انصراف است و سازمان لیگ با عنایت
به تصمیم کمیته تعیین وضعیت ،تصمیم به
حذف امتیاز تیمداری این باشگاهها در لیگ
برتر گرفته است.

واکنش رسانه لهستانی به شکست دوباره والیبال ایران
نوزدهمین دوره مسابقات والیبال جام
واگنر لهستان درحالی از  27مــرداد آغاز
شد که تا  29مــردادمــاه و با حضور چهار
تیم ایــران ،صربستان ،لهستان و آرژانتین
ادامه خواهد داشت .تیم ایران در نخستین
بــازی خــود در ایــن رقابتها ،پنجشنبه به
مصاف لهستان میزبان مسابقات رفــت و
با نتیجه  3بر صفر شکست خورد .والیبال
ایران و لهستان مدتهاست که رقابتهای
پرحاشیه و جذابی دارن ــد و کر یخوانی

بازیکنان و رسانههای دو تیم بــرای هم از
نکات جالب توجه این رقابتهاست .بعد
از شکست ایــران مقابل لهستان ،رسانه
«پلست لهستان» در واکنش به این اتفاق
نوشت« :والیبالیستهایلهستانیدر دیدار
یادبود واگنر  ۳بر صفر مقابل ایــران پیروز
شدند.برخالفسهتقابلقبلیهردوتیم(در
المپیک توکیو و لیگ ملت های امسال) ،این
بار نیازی به رفتن به ست پنجم برای تعیین
برنده نبود».

بازنشستگی  ۳عضو مجمع کمیته ملی المپیک
وزارت ورزش و جوانان در فاصله  ۱۰روز تا
برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک برای
سهعضومجمعاینکمیتهحکمبازنشستگی
صادر کرد .بر این اساس کیکاووس سعیدی
دبیرکل کمیته ملی المپیک ،بــه همراه
محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمنهای
ورزشی و مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون

اسکواش با حکم وزارت ورزش بازنشسته
شدهاند.ایندرحالیاستکهپیشترسعیدی
بهعنوانمدیرآکادمیدرپستریاستونایب
رئیسی انتخابات کمیته ملی المپیک(6
شهریور) ثبتنام کــرده و علیپور نیز برای
هیئتاجرایینامزدشدهبودکهبهاینترتیب
آنها نمیتوانند در مجمع حاضر شوند.

