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سپاهان -شهرخودرو؛ نقشه بقا درنقشجهان

گزارش

قرارداد  6استقاللی به اتمام می رسد

مذاکره آیب ها اب 5+1

گــــروه ورزش/در پ ــای ــان فــصــل ج ــاری
رقابت های لیگ برتر قــرارداد شش بازیکن
استقاللبهاتماممیرسدوباتوجهبهعملکرد
ایــن بازیکنان احتماال درخــواســت فرهاد
مجیدی از مدیریت باشگاه تمدید با هر شش
بازیکن خواهد بود .مهدی مهدی پور ،عراف
غالمی ،روزبه چشمی ،آرمان رمضانی ،وریا
غفوری و رافائل سیلوا نفراتی هستند که در
پایان فصل بازیکن آزاد خواهند شد و هیچ
کدام از این نفرات در فهرست مازاد مجیدی
قرارندارندوتمدیدقرارداداینبازیکنانیکی
از ماموریت های مدیران استقالل در نقل و
انتقاالت پیش رو خواهد بود .طبق پیگیری
های خبرنگار خراسان مذاکرات ابتدایی با
اینبازیکنانصورتگرفتهوباتوجهبهرونداین
مذاکرات به نظر می رسد مسئوالن استقالل
کارسختیبرایتمدیدقراردادباپنجبازیکن
ندارند و اصلی ترین چالش توافق با مدافع
برزیلی است .کوین یامگا و رودی ژستد دو

مهاجم فرانسوی هستند که از ابتدای فصل
به خدمت گرفته شدند ،عزیز بک آمانوف
هافبک ازبکستانی که در پنجره زمستانی
به جمع آبی پوشان پیوست و باالخره رافائل
دا سیلوا مدافع باتجربه و برزیلی که از لیگ
عربستان به عنوان بازیکن آزاد به استقالل
پیوست تنها بازیکن خارجی استقالل که
قراردادش در پایان فصل جاری با آبی پوشان
بهاتمامخواهدرسیدهمینرافائلسیلواست
کهبعدازجدایییزدانیومرادمندبهاستقالل
پیوستوخیلیخوبتوانستخالءمدافعان
جدا شده را پر کند .مدیران باشگاه استقالل
تمایل دارند قرارداد سیلوا را هم برای فصل
بعد تمدید کنند که البته این موضوع هنوز
محقق نشده است .شاید اصل مذاکرات به
بعدازاتمامفصلموکولشود.گفتهمیشود
سیلوادرصورتدریافتپیشنهادازلیگهای
عربیاستقاللراترکخواهدکردوآبیهاکار
آسانیبرایتمدیدقرارداداوندارند.

استوک ویژه طارمی
مهدی طارمی در اینستاگرام خود از استوک
جدید خود با طراحی آدیداس رونمایی کرد.
ایــن استوک با پرچم ایــران و عبارت MT9

طراحی شده و طارمی در فصل جدید رقابت
های باشگاهی با این استوک مخصوص پا به
مستطیل سبز خواهد گذاشت.

تاریخ احتمالی شروع فصل جدید لیگ

گروه ورزش /هفته بیست و هشتم رقابت
های لیگ برتر در حالی روز گذشته با یک
بازی آغاز شد که تکلیف قهرمان مشخص
شده اما جنگ برای نایب قهرمانی و سهمیه
همچنان ادامــه دارد و در قعر جــدول نیز
ســه تیم بــرای بقا مــی جنگند .بنابراین
شاید مشخص شدن تیم قهرمان بخشی
از معادالت لیگ بیست و یکم را حل کرده
باشد اما بدون شک هیجان و حساسیت
مسافران قطار لیگ در سه ایستگاه پایانی
خواهند بود.
امروز پرسپولیس در تبریز باید به مصاف
تراکتور بــرود .بــدون شک از دست رفتن
قهرمانی و شــدت گرفتن مــوج انتقادات
از پرسپولیس یک تیم بی انگیزه ساخته
و شاید همین مسئله باعث شود تا تعداد
باختهایپرسپولیسدرلیگبیستویکم
از عدد سه فراتر رود .یحیی و شاگردانش
امروزمهمانتیمیهستندکهبهلطفنتایج
خوبش در بازی های اخیر از منطقه سقوط
فــرار کــرده اســت .هفته گذشته تراکتور
در دومین بازی با حضور تماشاگرانش به
یک برد دیگر دست یافت تا مشخص شود
حضور پرشورها تا چه انــدازه می تواند در
نتیجه گیری سرخ پوشان تاثیر گذار باشد.
امروز هم احتماال با حضور هواداران پرشور
تبریزی تراکتور به چیزی جز امتیاز گرفتن
از پرسپولیس فکر نمی کند .بازی رفت 2

یامگا به دنبال شکستن طلسم

 3سناریوی مختلف برای سیدجالل
یکی از تکراریترین تصاویر این سالهای فوتبال ایران،
بــاال بــردن جــام قهرمانی توسط جــال حسینی بــود اما
پرسپولیس امسال هیچ جامی نگرفت و مسابقات را یک
به یک واگذار کرد؛ اول آسیا ،بعد سوپرجام ،بعد حذفی و
آخر سر هم لیگ .موقعیت خود حسینی هم در این فصل
متزلزل بــود و او در مقاطع قابل توجهی روی نیمکت
نشست.در شرایط کنونی جــال حسینی چند گزینه
پیش روی خودش دارد .او میتواند دستکم برای یک
فصل دیگر به بازی برای پرسپولیس ادامه بدهد ،چرا که
به اذعــان کارشناسان و بسیاری از هــواداران ،نسبت به
استانداردهای لیگ ایران همچنان از توانایی قابلقبولی
برخوردار است .مگر بقیه مدافعان این لیگ چه کسانی
هستند و چه فرمی دارند؟ یک گزینه دیگر برای او پیوستن
به یک تیم دیگر ،مثال ملوان است؛ نخستین تیم حسینی در
دوران حرفهای که او همیشه میگفت با پیراهن آن از دنیای
فوتبال خداحافظی خواهد کرد .گزینه بعدی ادامه حضور
در پرسپولیس بهعنوان مربی است؛ آن چه این سا لها
زیاد دربــاره اش شنیدهایم .راه آخر هم یک خداحافظی
ساده و سنگین و آغاز دوران بازنشستگی بدون نقشه معین
است .فاصله زیادی تا زمان تصمیمگیری جالل نداریم.
بدون تردید مهمترین عامل در فرایند تصمیمگیری جالل
حسینی ،تعیین سرنوشت یحیی گلمحمدی و بهطور کلی
کادرفنی پرسپولیس است .کاپیتان سرخها باید منتظر
بماند و ببیند سرمربی جدید کیست و او را میخواهد یا
نه .یحیی همیشه رابطه پرفراز و فرودی با ستارهها داشته
و شاید اگر او روی نیمکت سرخ پوشان بماند ،حسینی یک
گام به بازنشستگی نزدیکتر شود .نکته مهم دیگر این که
در پایان فصل ،قرارداد جاری جالل حسینی پایان خواهد
یافت و در درجه اول ،این باشگاه است که درصورت تمایل
کادرفنی باید به حسینی پیشنهاد تمدید بدهد.

تیم با نتیجه  2بر یک به سود پرسپولیس
به اتمام رسید و هر چند که پرسپولیسی
ها احتماال انگیزه بازی رفت را ندارند اما
جدال قرمزپوشان تبریز و تهران همچنان
می تواند جــذاب شــود .پرسپولیس برای
حفظ رده دوم جدول در تبریز باید برنده
شود در غیر این صــورت ممکن است این
هفته یک پله در جدول لیگ سقوط کند.
▪سپاهان – شهرخودرو

همان طور که در شماره روز گذشته نوشتیم
شهرخودروبرایبقادرلیگبرترکارسختی
دارد .از جایگاه شهرخودرو در قعر جدول
که بگذریم ایــن تیم در ســه بــازی پایانی
خود هم بــازی های بسیار سختی مقابل
تیم های باالنشین جدول دارد و بازی مقابل
سپاهان در اصفهان شروع این مسیر سخت
است .سپاهان هفته گذشته در سیرجان
پرسپولیس را شکست داد تا هم استقالل
را قهرمان زودهنگام لیگ کند و هم خودش
به کسب نایب قهرمانی لیگ امیدوار شود.
شاید شرایط و اهداف دو تیم متفاوت باشد
اما بدون تردید هر دو تیم برای بردن کلی
دلیل و انگیزه دارند و این می تواند تقابل
نمایندگان اصفهان و مشهد را جذاب کند.
▪استقالل  -آلومینیوم

خیال استقالل از قهرمانی راحت شده اما
بدون شک کادر فنی و بازیکنان این تیم
برای رسیدن به قهرمانی طالیی همچنان
با انگیزه هستند .هیچ تیمی در فوتبال

ایــران نتوانسته بــدون شکست قهرمان
لیگ شود و استقالل با حفظ روند شکست
ناپذیری خــود می تواند اولین قهرمان
بــدون شکست تاریخ فوتبال ایــران لقب
بگیرد .آبــی پوشان هفته گذشته فوالد
نکونام را با دو گل شکست دادنــد و این
هفته هم به مصاف یک سرمربی استقاللی
دیگر م ـیرونــد .سیدمهدی رحمتی که
هدایت آلومینیوم را برعهده دارد میداند
شانس زیادی برای پیروزی مقابل استقالل
نخواهد داشــت مگر ایــن که بازیکنانش
فوق العاده کار کنند و بتوانند بازیکنان
تکنیکی و با کیفیت استقالل را متوقف
کنند .امشب هـــواداران استقالل برای
بــرپــایــی جشن غیررسمی قهرمانی به
ورزشــگــاه آزادی خواهند رفــت تــا شبی
تاریخی و بــه یادماندنی را بــرای خــود و
بازیکنان رقم بزنند .البته جام قهرمانی
قرار است روز آخر و در هفته سیام از سوی
سازمان لیگ فوتبال به استقالل اهدا شود.
▪امشب

تراکتور  -پرسپولیس -ساعت ۱۹
سپاهان  -شهرخودرو  -ساعت ۲۰
پیکان تهران -فوالد  -ساعت 18:30
گلگهر  -نفت مسجدسلیمان  -ساعت۲۰
صنعت نفت  -مس رفسنجان -ساعت ۲۱
اســتــقــال  -آلومینیوم اراک -ساعت
۲۱:۱۵
فجر  -ذوبآهن  -ساعت 20

خیز عزتاللهی برای دهمین تیم

کوین یامگا که بسیاری از او به عنوان یکی از بهترین خارجیهای فوتبال ایران
و بهترین خرید فصل استقالل یاد میکنند ،با زدن ۱۰گل بهترین گلزن فصل
آبی پوشان و دومین گلزن برتر فصل بیست و یکم لیگ برتر است و همچنان این
شانس را دارد که در هفتههای باقی مانده بتواند برترین گلزن این رقابتها
شود ،اما این بازیکن  ۲۵ساله و فرانسوی آخرین بار در هفته بیست و دوم
لیگ برتر و دیدار مقابل صنعت نفت موفق به گلزنی شد که این بازی در روز
 ۲۰اسفند برگزار شد و  ۶۸روز از آن میگذرد .یامگا اگر نوار ناکامیهای خود
را مقابل آلومینیوم قطع نکند ،تعداد روزهای گلزنی اش از  ۷۰روز عبور خواهد
کرد .در این مدت یامگا  ۵بار در لیگ و یک بار در جام حذفی برای استقاللیها
به میدان رفته و در هیچ یک از این دیدارها مقابل پرسپولیس ،پیکان ،سپاهان،
شهرخودرو و فوالد در لیگ و نساجی در جام حذفی موفق به گلزنی نشده است.

سوژه

فهرست تیم ملی به سفارت کانادا اعالم شد
تیم ملی فوتبال ایران روز  15خرداد در شهر ونکوور به مصاف تیم
ملی کانادا می رود .به همین بهانه ملی پوشان ایران چند روزی
زودتر عازم ترکیه می شوند و بعد از یکی ،دو جلسه تمرین در این
کشور و همچنین دریافت ویزا از این کشور راهی شهر ونکوور
خواهند شد.بر همین اساس فهرست اولیه برای صدور روادید به
سفارت کانادا در ترکیه ارسال شده است.

▪تراکتور -پرسپولیس

عکس نوشت

آفساید

سعیدعزتاللهیهافبکخوشنقشتیمملیفوتبالایران
کم کم در حال ثبت یک رکورد جالب توجه در زمینه تعویض
تیمهای باشگاهی خود است .این بازیکن ایرانی محصول
آکادمی ملوان بندرانزلی تاکنون ۹تیم داشته است و اکنون
به دنبال حضور در دهمین تیم باشگاهی خود است .عزت
اللهی فوتبال خود را از تیم ملوان بندرانزلی شروع کرد و
خود را به عنوان یک پدیده در فوتبال ایران مطرح کرد و
خیلی زود راهی تیم اتلتیکومادرید  Cشد .روستوف ،آنژی
ماخاچکاال ،آمکار ،ردینگ ،یوپن ،وایله دانمارک و الغرافه
قطر تیمهایی هستند که این هافبک  ۲۵ساله ایرانی در
آنها بازی کرده است.

خروج کاپیتان از فشار تیم ملی

معروف :یعنی االن بهتر شدهام؟

تیم والیبال پیکان ایران با پیروزی سه بر صفر مقابل اربیل عراق به مرحله نیمهنهایی
مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا صعود کرد .این رقابتها درحالی به میزبانی
ایران در حال برگزاری است که سعید معروف کاپیتان تیم پیکان در حاشیه این
رقابتها نسبت به تغییر رفتارش واکنش نشان داد و گفت« :با توجه به اینکه مرحله
حذفی بود و حساسیتهای خاص خود را داشت ،بازی را محکم شروع کردیم .تیم
عراق هم بهتر از چیزی که فکر میکردیم بازی کرد و بیشتر از حد توانشان ظاهر

ساندرا گیج مدیر بازاریابی فدراسیون فوتبال کانادا در واکنش
به اظهارنظر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که بازی مقابل
ایــران را ایده خوبی تلقی نکرده بود  ،گفت«:ما در فدراسیون
فوتبال کانادا به قدرت ورزش و توانایی آن برای گرد هم آوردن
افراد با پیشینه و عقاید سیاسی مختلف برای یک هدف مشترک
اعتقاد داریم .ایران یکی از  32تیم شرکت کننده در جام جهانی
 2022قطراستو فدراسیون فوتبالکاناداازتمامیپروتکلهای
بینالمللی در برگزاری این مسابقه پیروی میکند».

جشنقهرمانیاستقالل،فع ً
البا ۲۵هزارنفر

هواداران استقالل خود را برای برگزاری دیدار هفته پایانی برابر
نفت مسجدسلیمان آماده میکنند .جایی که شاگردان فرهاد
مجیدی به دنبال برگزاری جشن قهرمانی خود هستند و در همین
زمینه مدیریت این باشگاه در پی افزایش ظرفیت حضور هواداران
در ورزشگاه است اما همچنان دستورالعمل و شیو هنامه قبلی
پابرجاست فعال آبی ها مجوز فروش  25هزار قطعه بلیت را دارند.

مهدیخانی ،اولین جدا شده فصل
پرسپولیس؟

بهنظرمیرسدپرسپولیستابستانشلوغوپرماجراییرادرانتظار
داشته باشد و احتماال فهرست خروجی و ورودی این تیم پربارتر
از فصول گذشته خواهد بود .یکی از چالشهای سرخ پوشان در
این فصل خروج بازیکنان از فهرست امید و زیر  ۲۵ساله است.
مهدی مهدیخانی بازیکنی است که فصل آینده در فهرست بزرگ
ساالن پرسپولیس خواهد بود و باتوجه به محدودیت  ۲۰بازیکن
بزرگ سال ،به نظر میرسد جدایی او به زودی اتفاق خواهد افتاد.

بحث بازگشت علیرضا بیرانوند به پرسپولیس هر روز جدیتر میشود و خبرها از توافق این
دروازهبان ملیپوش با باشگاه پرسپولیس حکایت دارد .بیرانوند که دوران ناموفقی را در
آنتورپ و بواویشتا پشتسر گذاشته است ،هنوز یک سال دیگر با باشگاه آنتورپ بلژیک
قرارداد دارد و مهم ترین مشکل برای حضور این دروازهبان در پرسپولیس همین موضوع
بود که ظاهر ًا این مشکل هم برطرف شده است.باشگاه آنتورپ بلژیک در پیشنهاد اول
خود مبلغ 700هزار دالر را برای صدور رضایتنامه بیرانوند پیشنهاد داده بود که شنیده
میشود این دروازهبان پس از توافق اولیه با باشگاه پرسپولیس ،با باشگاه بلژیکی نیز برای
صدور رضایتنامه به توافق رسیده است.بیرانوند قرار است بهزودی قرارداد رسمیاش با
باشگاه پرسپولیس را امضا کند ،قراردادی که شنیده میشود مدت آن سهساله خواهد بود.
بهاینترتیببیرانوندمشکلیبرایهمراهیپرسپولیسدرلیگبیستودومنخواهدداشت
مگر این که اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد.

قانون  3دوره ریاست برفدراسیونها چالشآفرین یا چارهساز؟
گروه ورزش /بیستوپنجم اردیبهشتماه بود که سید
محمدپوالدگر معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش با
صراحت اعالم کرد قانون حضور سه دورهای روسای
فدراسیونها از بخش معاونت حقوقی و امــور مجلس
ریاست جمهوری استعالم و به وزارت ورزش ابالغ شده
و این قانون عطف به ماسبق هم میشود .این جمله به آن
معناست که با توجه به اساسنام ه جدید فدراسیونهای
ورزشی (به تاریخ  19تیر سال  )1400سوابق حضور
افراددرراسفدراسیونهایورزشیدرپیشازاینتاریخ
هممحاسبهخواهدشد.البتهپوالدگرتاکیدکردباوجود
ابالغ قانون به وزارت ورزش اما این نهاد ورزشی کشور به
دنبالحلوفصلماجراستچراکهوزارتخانهمعتقداست
قانون حداکثر سه دوره ریاست به ورزش لطمه خواهد
زد .این درحالی است که در بند  2ماده  22اساسنامه
فدراسیونهایورزشیآماتوریجمهوریاسالمیایران
آمده است« :رئیس فدراسیون توسط مجمع برای یک
دوره چهارساله انتخاب میشود و انتخاب مجدد او برای
حداکثر دو دوره دیگر (جمعا سه دوره متوالی یا متناوب)

پاسخ فدراسیون فوتبال کانادا به ترودو

بیرانوند-پرسپولیس؛ قطعی شد؟

ازقانونبازنشستگیدرورزشتامنعروسابرایبیشاز 12سالحضور

بالمانع است ».با این حال معاون وزیر ورزش مصداق
بارزی برای زیانآور بودن قانون سه دوره حضور دارد تا
بگوید«:همانطورکهدرحوزهقانونبازنشستگیشاهد
م که در جهان بیبدیل است.
اتفاق تلخی در ورزش بودی 
میانگینسنیروسایفدراسیونهایبینالمللیباالی
 ۷۰سال است و در ورزش دنیا بازنشستگی وجود ندارد
ولی ما شرایط این قانون بازنشستگی را تغییر دادیم».
البته ناگفته نماند که این قانون بند مشروطی هم دارد و
آن داشتن کرسیهای مهم بینالمللی از جمله رئیس،
نایب رئیس و دبیرکلی کنفدراسیون آسیا و رئیس،
دبیر کل و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی است.
درحالی که وزارت ورزش به دنبال آن است تا با کمک
دولت ،قانون حضور حداکثر سه دوره ریاست را اصالح
کند،امافدراسیونهاییهستندکهدورهریاستآنهابه
پایانرسیدهوروسایکنونیشانمشمولقانونسهدوره
خواهندشد.نمونهبارزآنفدراسیونشمشیربازیاست
که فضلا ...باقرزاده سه دوره ریاست در این فدراسیون
را پشت سر گذاشته وتنها راه حضورش در یک دوره دیگر

سهیل مهدی ،مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال در خصوص
تاریخاحتمالیشروعلیگبرترگفت«:فعال ۱۵مردادرابرایشروع
لیگفصلآیندهدرنظرگرفتیمامااینزمانقطعینیستواحتمال
دارد یک هفته جابهجا شود .اگر بتوانیم در همان زمان مسابقات را
شروعکنیم،نیمفصلماقبلازجامجهانیبهاتماممیرسد».

ی مهم بینالمللی بود که البته باقرزاده
داشتن یک کرس 
دارای چنین عناوینی در آسیا و جهان نیست .شاید
به همین دلیل است که با پایان یافتن دوره ریاستش،
سرپرستفدراسیونشمشیربازیشدواینبدانمعناست
کهرئیسکهنهکارشمشیربازیبهزودیباکرسیریاست
فدراسیونخداحافظیخواهدکرد.بهاینترتیبوباتوجه
بهاینکهطبقاساسنامهجدیدفدراسیونها،روسابیشتر
ازسهدورهنمیتواننداینسمترابرعهدهداشتهباشند،
ورزش کشور با مشکل بی ثباتی مدیریت روبهرو خواهد
شد .در طرف دیگر به همان اندازه که این قانون میتواند
بهورزشلطمهبزندامادرمواردیهمبسیارکارامدخواهد
بود.چراکهپیشترفدراسیونهاییداشتیموحتیاکنون
هم داریم که روسایشان بیش از دو دهه بر کرسی ریاست
تکیهزدهبودندوناکارامدیمدیریتشاننهتنهادادجامعه
ورزش بلکه هــواداران را هم به آسمان بــرده .حال باید
منتظرماندودیددرنهایتوزارتورزشبهایجادتغییراتی
در این قانون موفق خواهد شد یا نهادهای باالدستی به
اجراییشدنآناصرارخواهندکرد.

شدند .در سرویس خیلی خوب کار کرد و با توجه به اینکه مربی ایرانی بود و از ما
شناخت داشت میتوانست کار را برای ما سختتر کند اما بازی را کنترل کردیم».
کاپیتان سابق تیمملی والیبال در واکنش به اینکه نسبت به قبل آرامتر شده است
بیان کرد« :سفت خوب است یا نرم؟ یعنی االن بهتر شدهام؟ (با خنده) .قبال هم
خیلی سفت نبودم اما در تیم ملی فشار از سمت رسانهها و مردم وجود دارد .وقتی
اردو شروع میشود و همه برد میخواهند ،فشار باعث سختتر شدن کار میشود
اما االن احساس سبکی دارم .چند سالی از حاشیهها دور بودم و توانستهام خودم را از
فضای رسانه دور نگهدارم .زندگی آرامی دارم و خیلی تغییر نکردهام اما بار مسئولیت
سنگینی را که در تیم ملی روی دوشم بود االن حس نمیکنم و این تاثیرگذار است».

اخبار

سهرابیان :نصیری از ایران فرار نکرده است
علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی در واکنش به مهاجرت
بهمن نصیری ملیپوش روئینگ ایران به کشور آذربایجان به ایرنا
گفت«:نصیریمهاجرتکردهواینیکاتفاقمعمولدردنیاستودر
اروپا هم این اتفاق رخ میدهد .حتی برخی ورزشکاران آمریکا هم به
اروپامهاجرتمیکنند.بهمنپیشتردرجمهوریآذربایجانبودامابه
درخواست مربی و فدراسیون به ایران آمد و فعالیت خود را شروع کرد
ولی برنامهریزی داشت که برود و این کار را انجام داد .امیدوارم دوباره
بهایرانبرگردد.بهمنازایرانفرارنکردهوبهصورتقانونیمهاجرت
کردهاست.نهدرایرانبلکهدربسیاریازکشورهاافرادبهصورتقانونی
مهاجرتمیکنندواتفاقخاصینبودولیآنرابزرگجلوهدادند».

دست رد حدادی به پیشنهاد تابعیت آمریکا
احسانحدادیپرتابگرنقرهایایراندرالمپیکدرواکنشبهسفرهای
مکررش به آمریکا میگوید« :دو مسابقه در آمریکا در پیش دارم ولی
گفتندکهفیلمنهوسآمریکاکردهاست.منعاشقکشورمهستم.
اگرقراربودبرومدرهمینسنهمآمریکاییهابرایم َل ه َلهمیزنند،چون
عاشق دو و میدانی هستند و میخواهند از من سوءاستفاده کنند.
آمریکاییهابارهاپیشنهادتابعیتدادنداماقبولنکردم.ازسال2008
فقطبیستمیلیوندالرضررازتبلیغاتداشتم،چونایرانتحریمبوده
امامداممیگویندفدراسیونبرایم 20میلیاردهزینهکردهاست؛آنهم
درحالیکهبودجهفدراسیون 9میلیاردتوماناست».

محرومیت  ۴ساله دوپینگ
برای یک بسکتبالیست

با اعالم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایــران نــادو) ،عدنان شاوردی
بسکتبالیست تیم پاالیش نفت آبادان به دلیل استفاده از مادههای
استانوزول و متاندینون که از دسته داروهــای استروئیدی است به
مدتچهارسالازفعالیتدرتمامیحوزههایورزشمحرومشد.این
بسکتبالیستازتاریخاولاسفند ۱۴۰۰تا ۳۰بهمن ۱۴۰۴ازفعالیت
درتمامیحوزههایورزشمحرومخواهدبود.

