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اعزام تیم ملی پومسه به صربستان

ایس�نا :تیم ملی پومس��ه تکواندوي م��ردان و زنان
ایران برای ش��رکت در مسابقات جهانی دانشجویان،
بامداد دیروز راهی صربس��تان مح��ل برگزاری این
رقابتها ش��د .تیم ملی ایران که رقابتهای خود را
در دو بخش انفرادی و تیمی از روز چهارش��نبه آغاز
میکند ،با ترکیب حمید نظری ،سینا غزلاحمد ،علی
نادعلی در بخش مردان و در بخش بانوان با ترکیب
مهسا مردانی ،نسترن ملکی ،کلثوم مددخانی و ساناز
خرمیپور راهی این رقابتها ش��ده است .مسابقات
جهانی تکواندوی دانشجویان در بخش انفرادی روز
چهارش��نبه و در بخش تیمی روز پنجش��نبه هفته
جاری برگزار میشود.

آغاز تمرینات پرسپولیس با  7بازیکن

ایسنا :نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس برای
شروع نهمین دوره مسابقات لیگ برتر ،صبح دیروز
با حضور هف��ت بازیکن این تی��م در حضور عباس
انصاریفرد برگزار ش��د .در ای��ن تمرین تنها هفت
بازیکن تیم پرسپولیس متشکل از علیرضا حقیقی،
ضیا نیکنفس ،کریم باقری ،مجتبی شیری ،مهدی
ش��یری ،نب��یاهلل باقریها و هادی ن��وروزی حضور
داشتند و احمدرضا عابدزاده به عنوان مربی تمرینات
بازیکن��ان را زیر نظر گرفت .همچنین چهار بازیکن
آزمایشی از تیمهای مختلف لیگ دسته یک در کنار
دیگر بازیکنان پرسپولیس تمرین کردند.تنها چهار یا
پنج تماش��اگر که از آشنایان عوامل تیم بودند برای
تماشای تمرین پرسپولس آمده بودند.

عبور نوجوانان ایران از سد چین

ف�ارس :تیم فوتب��ال نوجوانان ای��ران در چارچوب
رقابتهای المپیاد آسیایی سنگاپور در دومین بازی
خ��ود برابر چین با نتیجه  4بر  2پیروز ش��د .بهمن
جهانتیغ ،کاپیتان تیم ملی با زدن  3گل ،بازی خوبی
از خود به نمایش گذاشت .سعید آقایی نیز گل دیگر
تیم ایران را به ثمر رس��اند .گلهای تیم چین را نیز
زویانتینگ و لیانگ سوی مینگ به ثمر رساندند.

 17باشگاه در آستانه تعلیق

فارس :کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از تعلیق
برخی باشگاههای لیگ دسته اول و دوم در صورت
پرداخت نکردن مطالبات و بدهی از سوی باشگاهها
خبر داد .کمیته انضباطی تیمهای زیر را با توجه به
مستندات در آستانه تعلیق قرار داده است :شهرداری
بندرعباس ،شاهین و ایرانجوان بوشهر ،توسعه روی
زنجان،کاوه تهران ،دلوارافزار ،داماش ایرانیان ،اکباتان،
هما ،برق شیراز ،پیام مخابرات فارس ،پیام خراسان،
پتروشیمی تبریز ،ماشینسازی تبریز ،شیرینفراز،
ش��هرداری انزلی وآرد گلس��تان .این باش��گاهها به
احتمال فراوان تا تس��ویه حس��اب کامل به حالت
تعلیق در خواهند آمد.

تیم والیبال سپاه قهرمان جهان شد

ایرنا :تیم والیبال منتخب سپاه ایران به نمایندگی از
نیروهای مسلح عنوان قهرمانی مسابقات ارتشهای
جهان (سیزم) را از آن خود کرد.نماینده ایران یکشنبه
شب و در مرحله نهایی این رقابتها به مصاف برزیل،
میزبان مسابقات رفت و با نتیجه  3بر صفر این تیم
را شکست داد .تیم والیبال ارتش برزیل در این دیدار
در سه گیم متوالی و با نتایج  25بر  25 ،22بر  18و
 25بر  19مغلوب منتخب سپاه ایران شد و به عنوان
دومی این رقابتها اکتفا کرد.

ورزش

سهشنبه  9تير 1388

حکایتی که  18س��ال قبل در ی��ک روز بهاری آغاز
ش��د و در روزه��ای پایانی دهه  70به نقط��ه اوج خود
رسید ،اینک میرود تا جریانی را برای هواداران میلیونی
پرسپولیس خلقکند تا آنها دچار تردید شوند ،این همه
س��ال طرفدار ک��دام تیم بودهاند .پرس��پولیس از لحاظ
ظاهری همان پرس��پولیس اس��ت؛ همان تیمی که در
س��ال  1346تاسیس شد تا طرفداران شاهین که دیگر
تیمی را با این نام نمیدیدند به س��وی این باشگاه تازه
تاسیس گسیل شوند؛ فریاد اعتراض آحاد مردم آن عصر
که مخالف جریان حاکم بودند در هواداری پرسپولیس
تجلی پیدا کرد .آنچه بعد از انقالب رخ داد به تغییر نام
دو تیم منجر ش��د با این تفاوت که تاج برای همیشه به
آرش��یو تاریخ پیوست اما پرسپولیس و پیروزی دو نامی
بودند که هیچ گاه نتوانس��تند جای خ��ود را با یکدیگر
تعویض کنند .از اصطالح رسانهای گرفته تا ادبیات عام
در جامعه و ورزش��گاهها و حتی شعارها ،پرسپولیس با
همان نام پرسپولیس معرفی شد اما سازمان تربیتبدنی
دو فصل قبل خیلی ت�لاش کرد تا نام پیروزی را به هر
شکلی جایگزین پرسپولیس کند چرا که آنها میدانستند
از لحاظ حقوقی آن تیمی که در اختیار آنهاست ،پیروزی
است نه پرسپولیس.
چه بر سر سهام پرسپولیس آمد؟
همه چیز از  18اردیبهش��ت سال  1370آغاز شد؛
وقتی «پرس��پولیس» توسط اس��ماعیل وفایی با 50/5
درصد س��هام ،سازمان تربیتبدنی با  49درصد سهام و
حس��ین منتظر موعود با نیم درصد سهام تاسیس شد
و ب��ه ثبت رس��ید .دقیقا  2س��ال و  5م��اه و  2روز بعد
س��ازمان تربیتبدنی در نامهای ب��ا امضای رئیس وقت
خود حس��ن غفوریفرد اعالم کرد ک��ه تمایلی به ادامه
فعالیت در ش��رکت پرسپولیس ندارد و سهام خود را به
طور کامل به شرکای دیگر واگذار خواهد کرد .در تاریخ
 76/6/20این سازمان بیآنکه بر سر میز مذاکره بنشیند،
کل س��هام خود را به اسماعیل وفایی سپرد و از شرکت
پرسپولیس خارج شد .در همان تاریخ وفایی سهم خود
را ب��ه 49درصد کاه��ش داد و آن را ن��زد امیرعابدینی،
مدیرعامل سابق پیروزی به امانت گذاشت .منتظر موعود
هم  0/5درصد س��هم خود را به بهروز محمودی واگذار
کرد .در تاریخ  87/7/17عابدینی تمام س��هم امانتی را
در ازای دریافت وجه به وفایی برگرداند و از پرسپولیس
اگر فدراس��یون فوتبال به صورت شرکت خصوصی
اداره میش��د و علی کفاش��یان مدیرعامل آن بود بدون
ی هیچ مانعی وجود
تردید اکنون برای جذب افشین قطب 
نداشت اما بهرغم همه عالقه رئیس فدراسیون به سرمربی
فعلی تیم ملی ،موانعی از جنس پول و عدم تمایل بعضی
از اعضای هیات رئیسه بر سر راه وجود دارد که در صورت
مرتفع نشدن آن ،کفاشیان قادر نیست مرد مورد عالقه
خود را بر مسند کار ابقا کند .قطبی برنامه چهار سالهای
ارائه داده که طبق توافق سال به سال باید تمدید شود اما
مبلغ مورد نظر سر مربی با هزینه مورد توافق فدراسیون
اختالف دارد.

شرکت پرسپولیس ادعای مالکیت این تیم را دارد

...و ناگهان صاحب پیدا کرد

خداحافظی کرد .به این ترتیب وفایی مجددا صاحب تمام
سهام پرسپولیس شد؛ با این تفاوت که دیگر تیم فوتبالی
وجود نداشت و با ثبت شرکت پیروزی (پرسپولیس) در
سال  ،1380سازمان تربیتبدنی در دولت هشتم رسما
صاحب این تیم ش��د البته تیمی که نامش پرسپولیس
نیست.
تشکیل هیأت مدیره و مدیر عامل
ش��رکت پرس��پولیس اینک بعد از  18سال ادعای
مالکیت برند تیم فوتبال پرسپولیس را میکند و با اعالم
موجودیت و حتی معرفی رئیس هیات مدیره و اعضای
آن ،سعی دارد از مجاری قانونی تیمی را روانه لیگ برتر
کند با نام پرسپولیس .این شرکت حتی چارت سازماني
خود را مش��خص کرده و مجمع عمومی خود را برگزار
میکند .طبق این چیدمان ،شرکت غذاسازان زندگی به
نمایندگی حمید موحدی و ش��رکت تجارت بینالمللی
وفاکیش به نمایندگی مصطفی جوادی ش��جونی برای

در حالي که قطبی مرتب تخفیف میدهد

یک هلندی مدعی تیم ملی
بعد از خروج کفاشیان از ایران و عزیمت او به سنگاپور،
مهدی تاج مسؤول گفت و گو با مدیر برنامههای قطبی
شد تا آنها به توافق نهایی برسند.
نایب رئیس فدارس��یون که روز گذش��ته (دوشنبه)
جلسهای را با مهدی حاج باقر در فدراسیون برگزار کرده
بود در خاتمه این نشست با مثبت ارزیابی کردن آن گفت:

وعده و وعیدهای مدیر عامل در آشفته بازار پرسپولیس

امسال قهرمانیم!

لغو مسابقات تیراندازی غرب آسیا

ایس�نا :مس��ابقات تیراندازی غرب آسیا در تهران لغو
ش��د .به دنبال پیشنهاد کنفدراسیون تیراندازی آسیا
مبنی بر تعویق مس��ابقات غرب آس��یا که ق��رار بود
 28تیر تا  6مرداد در تهران برگزار شود فدراسیون ایران
یکشنبه طی نامهای اعالم کرد که آمادگی کامل برای
برگ��زاری این رقابتها را در تاریخ مذکور دارد .بهرغم
ن
اعالم مجدد فدراس��یون تیراندازی ایران ،مس��ؤوال 
 ASCط��ی نامهای و بنا به درخواس��ت کش��ورهای
ش��رکت کننده در این رقابتها به دلیل اوضاع تهران
پس از انتخابات ریاس��تجمهوری ،لغو این رقابتها
را اعالم کردند .مسعود شیخیفرد ،سرپرست کمیته
برگزاری مسابقات غرب آسیا این خبر را تایید کرد.

روته مولر با تأخیر به تهران میآید

ایسنا :سفر اریش روته مولر به تهران به تعویق افتاد.
با هماهنگی قبلی قرار ب��ود اریش روته مولر ،مربی
استقالل در روزهای آغازین هفته جاری وارد تهران
شود اما وی در تماسی با باشگاه استقالل اعالم کرد
با توجه به آغ��از قراردادش از اول م��اه جوالی ،این
چند روز باقیمانده از ماه ژوئن را برای انجام کارهای
باقیمان��ده صرف خواهد کرد و روز چهارش��نبه در
تهران خواهد بود .روته مولر همچنین اعالم کرده که
شخصا بلیت سفر به ایران را خریداری کرده و فردا با
پرواز لوفتهانزا به تهران میآید.

ایوانف پیراهن سایپا را میپوشد

ایس�نا :تیم والیبال سایپا عالوه بر مذاکره با یوگنی
ایوانف ،بازیکن سرعتی و بلغارستانی سال گذشته بیم
مازندران ،بهدنبال مذاکره با بازیکنانی از فرانسه و اروپا
نیز هست .پس از تمایل باشگاه سایپا برای مذاکره با
ایوانف ،بازیکن موفق اهل بلغارستان ،او نیز ابراز تمایل
کرده است تا پس از ایجاد توافق مالی برای سایپا به
میدان برود .ایوانف از طریق مدیر برنامههایش اعالم
کرده از آنجاییکه تیم سایپا ،پاسور خوبی در اختیار
دارد (سعید معروف) ،حاضر است در ایران برای این
تیم بازی کند .تیم والیبال سایپا که سال گذشته به
عنوان نایب قهرمانی رضایت نداده بود ،امسال با تمدید
قرارداد با ظریف ،نظری افشار ،رضایی و معروف و عقد
ق��رارداد با جواد محمدینژاد (فوالد ارومیه) و حمزه
زرین و بابک فیاضی (پتروشیمی بندرامام) بهدنبال
کسب عنوان قهرمانی لیگ ایران است.

ت��اپ مولر یک مانور تبلیغاتی نبود ،بلکه به دلیل عدم
توانایی سرخپوشان در پرداخت مبلغ پیشنهادی همه چیز
به باد فراموش��ی سپرده شد .البته شاید همچنان روزنهای
باشد که س��رمربی آلمانی زیاده خواهی راکنار بگذارد و با
کاهش دستمزدش باب مذاکره را مجددا باز کند اما آنچه
مشخص است اینکه در این آشفته بازار ،دادن قول قهرمانی
به هواداران کذب محض اس��ت و چطور میشود تیمی که
هنوز سرمربی ندارد و تمریناتش را از دو روز پیش آغاز کرده
اس��ت ،در لیگ برتر قهرمان شود؟اصرار بر امضای قرار داد
با تاپ مولر و چشم دوختن به جیب سازمان تربیتبدنی،
چاره کار نیس��ت و عباس انصاری فرد به جای اینکه قول
قهرمان شدن لش��کری ناکام در لیگ برتر را بدهد باید به
فکر این باشد که بازیکنان فصل قبل را هم از دست ندهد.
ب��ا این حال او درباره وضعیت این روزهای پرس��پولیس و
انتخاب س��رمربی آن میگوی��د« :اگر با تاپ مولر به توافق
نهایی نرسیم با مربیانی از برزیل یا آرژانتین قرارداد خواهیم
بس��ت .سعی داریم تا مبلغ درخواستی این مربی آلمانی را
ت��ا حدود  600هزار ی��ورو کاهش دهیم .به هر حال یا این
مرب��ی به ما تخفیف میدهد و یا س��ازمان تربیت بدنی با
درخواس��ت او موافقت میکند .در صورتی که هیچ کدام از
دو طرف از موضع خود پایین نیایند و توافقی میان باشگاه
پرسپولیس و تاپ مولر صورت نگیرد ما با مربیانی از برزیل
و آرژانتین نیز مذاکراتی داشتهایم و از میان آنها سرمربی را
انتخاب میکنیم ».اما این تنها مشکل پرسپولیس نیست.
عدم تمدید قرارداد بسیاری از بازیکنان این تیم و نامشخص
ب��ودن وضعیت بازیکنان تاثیرگ��ذاری چون علی کریمی،
محس��ن خلیلی ،علیرضا نیکبخت واحدی و ...مشکالت را
وارد فاز جدیدی کرده اس��ت«:به علی کریمی پیغام دادیم
که بیاید تا با او مذاکراتی داشته باشیم ،ضمن اینکه با برخی
از بازیکنان تیم هم مذاکراتی داشتیم و شرایط پرسپولیس
جدید را به آنها اعالم کردیم.همچنین گفته شده بود علیرضا
محمد از پرسپولیس میرود که اینطور نیست .ما با او هم
به توافق نهایی رسیدهایم.میثم بائو هم قراردادش را بزودی

مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره پرسپولیس
فعالیت خواهند کرد .اسماعیل وفایی ،رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل لقب گرفته است.
نقش هدایتی و ماری براون
حس��ین هدایتی در روز نخست تنها با هدف خرید
سهام باشگاه پیروزی وارد هیات مدیره این مجموعه شد
اما بنا به داليلي و با ورود استیل آذین به لیگ برتر دست
از تالش خود برداشت .اما وقتی به نام تجاری ماریبراون
به روی پیراهن پرسپولیس در فصل گذشته توجه کنید
متوجه داستانی میشوید که هدایتی قصد اجرای آن را
داشت؛ وفایی که اینک مالک سهام شرکت پرسپولیس
اس��ت به عنوان نماینده ماری ب��راون در ایران فعالیت
میکند و گفته میشود هدایتی بنا داشت بعد از گرفتن
سهام پیروزی و خرید سهام پرسپولیس ،سرانجام تیمی
را در اختیار بگیرد با نام و موجودیت واقعی پرسپولیس.
اما نه شرکت پرسپولیس حاضر به واگذاری سهامش شد

ثبت میکند .درباره علیرضا واحدینیکبخت هم باید بگویم
که بعید است امس��ال در پرسپولیس حضور داشته باشد.
در ضمن امس��ال چندین بازیکن برزیل��ی را برای حضور
در پرس��پولیس مدنظر داریم .آنها از بازیکنان خوب لیگ
کشورشان هستند که فصل گذشته در لیگ یک برزیل بازی
کردند ،این بازیکنان تا چند روز آینده برای توافقات نهایی و
عقد قرارداد به تهران خواهند آمد» .سرمربی پرسپولیس هر
فردی که باشد انتخاب دستیار هم بر عهده او است .این را
انصاری فرد در ادامه صحبتهایش میگوید .آنجا که بحث
حضور مربی ایرانی در پرسپولیس پیش میآید« :همه چیز
بستگی به نظر س��رمربی جدید دارد .برای مثال تاپ مولر
اعالم کرد تصمیم نهایی را در تیم او میگیرد و اوست که
به تمام مربیان برنامه میدهد و هیچکس نمیتواند خارج
از حیط�� ه برنام ه او عمل کند .تکلیف احمدرضا عابدزاده را
هم سرمربی جدید تیم تعیین خواهد کرد» .وی همچنین
درباره بحث مجاز نبودن باشگاه پرسپولیس و چند باشگاه
دیگر ب��رای ثبت قرارداد با بازیکن��ان و مربیان تا پیش از
پرداخت بدهیهایش��ان میگوید« :این مس��ائل درس��ت
نیست ،باشگاه پرسپولیس در حال حاضر مشغول پرداخت
بدهیهای گذشتهاش است .بازیکنانی چون کریم باقری،
مجتبی شیری و ...کسانی بودند که بدهیهایشان تقریبا
پرداخت شد و بعد با آنها تمدید قرارداد کردیم .ضمن اینکه
روند پرداخت بدهیها هم با کمک س��ازمان تربیت بدنی
در حال انجام اس��ت و پیشبینی میکنم تا پیش از شروع
مسابقات لیگ نهم ،تمام بدهیهایمان را پرداخت کنیم».
انصاری فرد گفتنیها را گفت اما نگاهی به روند آمادهسازی
 18تیم لیگ برتری حاضر در نهمین دوره رقابتهای لیگ
برتر نش��ان میدهد که پرسپولیس یکی از بیبرنامهترین
و بیثباتترین تیمهاس��ت ک��ه وضعیتی کامال بالتکلیف
دارد و مش��خص نیس��ت در فاصله کمتر از  40روز مانده
تا ش��روع فصل جدید لیگ برتر ،چه زمانی مسؤوالن این
تیم میخواهند سرمربی و بازیکنان فصل آینده را انتخاب و
تیمشان را برای قهرمانی در لیگ نهم آماده کنند!!

«با توجه به اعالم قبلی فدراسیون مبنی بر کاهش مبلغ
پیشنهادی قطبی ،این مربی با اعالم مدیر برنامههایش
رق��م خود را تعدیل کرد که از این حیث فدراس��یون و
قطبی به یکدیگر نزدیکتر شدند اما ما همچنان خواهان
تعدیل بیشتر مبلغ پیشنهادی قطبی هستیم تا بتوانیم در
آیندهای نزدیک قرارداد را امضا کنیم ».این صحبتهای
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و نه سازمان تربیت بدنی سهامی را به هدایتی واگذار کرد
تا این خواسته هرگز پیراهن واقعیت بر تن نکند.
بی اطالعی انصاری فرد
به گفته ابوالفضل جوادی ،یکی از اعضاي هیاتمدیره
ش��رکت پرسپولیس آنها امسال قصد تیمداری در لیگ
برتر را دارند و در صورت مهیا ش��دن این خواس��ته آن
وق��ت نام تیم آنها با توجه به نام ش��رکت قانونیش��ان،
پرسپولیس خواهد بود .البته از فحوای کالم او مشخص
بود آنها اهداف دیگری را هم دنبال میکنند که ش��اید
مناقشه با سازمان تربیت بدنی بر سر مالکیت پرسپولیس
یکی از آنها باشد .عباس انصاریفرد که اینک مدیر عامل
پیروزی و همان تیم واقعی مردمی اس��ت ،درباره ادعای
شرکت پرس��پولیس میگوید« :از نظر من پرسپولیس
فقط یک تیم دارد که آن هم در اختیار س��ازمان تربیت
بدنی است .شرکت پرسپولیس نیز مدارکی دارد و مدعی
اس��ت که مالکیت تیم پرس��پولیس با آنها است اما من
در این باره چیزی نمیدانم و س��ازمان تربیت بدنی که
متولی دو باشگاه اس��تقالل و پیروزی است باید در این
باره نظر بدهد».
هوادار منتقل نمیشود
از دل کاغذ بازیهای اداری و سهمکشیهای قدیمی،
نمیتوان هوادار جابهجا کرد .امروز پرسپولیس با بیش از
بیست میلیون هوادار محبوبترین تیم آسیا به حساب
میآید،همان واقعیتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا به
آن معترف اس��ت و با پیش کشیدن بحث پرسپولیس
و پیروزی هرگز هیچ ش��رکت و یا گروهی قادر نیس��ت
واقعیت را از یک تیم واقعی به یغما ببرد .آنچه در زمان
دولت پنجم و ریاست غفوری فرد در سازمان تربیتبدنی
رخ داد ی��ک موضوع اس��ت ام��ا ثابت ماندن ه��واداران
پرسپولیس به همان تیمی که در سال  1379به سازمان
تربیت بدنی واگذار شد ،واقعیت دیگری است که بر هر
موضوع دیگری ارجحیت دارد.
اگر نام پرس��پولیس برای همیش��ه با همین اس��م
پیروزی و یا هر اس��م دیگری ثبت ش��ود ،باز هم همان
پرسپولیس راستین است که مالکان حقیقیاش بیش از
20میلیون هوادار هستند ،حتی اگر شرکت پرسپولیس
تیمی را با این برند وارد فوتبال ما کند .س��هام را با پول
میتوان خرید اما هوادار و حقيقت متاعی نیستند که با
بازیهای کاغذی قابل انتقال باشند.
تاج در صورتی مطرح میش��ود که سر مربی هلندی که
در آس��تانه عقد قرارداد با راه آهن قرار دارد در مصاحبه
با ورژن هلندی س��ایت گل مدعی ش��ده بود ،مسؤوالن
فدراس��یون ایران برای هدایت تیم ملی با او وارد مذاکره
شدهاند ،اما وقتی محمد حسن انصاری فرد این موضوع را
با «ارنی برندتس» در میان گذاشت او همه چیز را تکذیب
کرد چرا که قرار اس��ت امروز (سه شنبه) برندتس برای
مذاکره و عقد قرارداد نهایی با لکوموتیورانان شهرری وارد
تهران شود اما در صورت عدم توافق قطبی با فدراسیون
فوتبال احتمال هر گونه چرخش��ی از س��وی این مربی
هلندی وجود دارد.

وزن ه برداري
نمونه دوپینگ  2وزنهبردار ایران مثبت اعالم شد

سنگینتر از وزنه

یک بار دیگر وزنهبرداری و یک بار دیگر دوپینگ.
تقریبا س��ه س��ال پیش بود که ماموران وادا به طور
س��رزده به اردوی تیم ملی وزنه ب��رداری رفتند و از
 11ملی پوش کش��ورمان که خود را برای حضوری
قدرتمن��د در رقابته��ای جهانی دومنیک��ن آماده
میکردند ،نمونه گرفتن��د .آن موقع نتیج ه آزمایش
9وزنهبردار مثبت اعالم شد و همگی آنها به مدت 2
سال از ش��رکت در همه پیکارها محروم شدند .پس
از آن کاب��وس لعنتی یک بار دیگ��ر نمونه دوپینگ
دو وزنهبردار س��نگین وزن ایران در رقابتهای آسیا
مثبت اعالم ش��د تا امتیاز منفی دیگ��ری در پرونده
وزنهبرداری ایران ثبت ش��ود .بنابر آخرین گزارشها
از اعالم نتایج دوپینگ مس��ابقههای وزنهبرداری در
قاره آسیا ،نام دو وزنهبردار ایران در این لیست وجود
دارد .یک��ی از آنها محس��ن داوودی قهرمان دس��ته
 +94کیلوگرم نوجوانان آسیا و بهترین وزنهبردار این
دوره از رقابتها نمونه دوپینگش مثبت اعالم ش��ده
است .او در ماههای اخیر از طریق ارگانهای قانونی به
دنبال پیگیری موضوع دوپینگ خود بوده است .از آن
جمله میتوان به پیگیریهایش در ستاد ملی مبارزه
با دوپینگ و حتی مجلس شورای اسالمی نیز اشاره
کرد اما دیگر ملیپوش دوپینگی ایران رشید شریفی
قهرمان دس��ته  +105کیلوگرم رقابتهای قهرمانی
آسیا است که نمونه  Aدوپینگ او مثبت اعالم شده
است .این در حالی است که خود رشید شریفی به هیچ
عنوان نمیخواهد قبول کند که دوپینگ کرده است:
«من هیچ داروی غیرمجازی استفاده نکردهام .من در
اختی��ار تیم ملی بودم و هیچ دارویی که بدون اطالع
مربیان در تیم ملی باشد استفاده نکردهام .فکر میکنم
اشتباهی شده است .حال باید نمونه  Bآزمایش شود.
احتمال دارد که اشتباه کرده باشند و این مسائل در
نمونه  Bمش��خص شود .آنها باید نمونه Bرا با دقت
بیش��تری آنالیز کنند .من امیدم به خدا است .خودم
میدانم که داروی غیر مجازی استفاده نکردهام .اکنون
هم تمرینهایم را انجام میدهم تا به اردوی تیم ملی
بازگردم» .دوپینگ دو ملی پوش وزنه برداری در حالی
اعالم شده است که فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری،
ای��ن نتیجه را به صورت تلفنی به فدراس��یون ایران
اطالع داده است .ضمن اینکه اعتراض نامهای از سوی
فدراسیون تهیه شده تا این مساله به صورت مکتوب
از س��وی  IWFبه ایران اطالع داده شود .افشارزاده،
رئیس فدراس��یون وزنهبرداری در این باره میگوید:
«ما به اصل گرفتن چنین آزمایش��اتی از ملیپوشان
اعتراض داریم و نمیدانیم که چرا چنین بحثهایی
مطرح ش��ده اس��ت .تابهحال  200نمونه دوپینگ از
ملیپوشان وزنهبرداری گرفته شده که همهاش منفی
بوده است .فعال هیچ موضعی نداریم و کاری نمیکنیم.
منتظریم تا جواب نمونههای Bمشخص شود اما باید
بگوی��م كه در این زمینه رض��ازاده باید جواب دهد و
پاسخگوباشد».

