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تساوی در سئول؛

نمایندگان فارس در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
حریفان خود را شناختند

حسرت کره جنوبی مقابل ایران  ۹ساله شد
دیــدار تدارکاتــی تیم  هــای ملــی فوتبــال کــره جنوبــی
و ایــران بــا تســاوی یــک بــر یــک بــه اتمــام رســید تــا
کــره ای  هــا در حســرت  ۹ســاله پیــروزی برابــر تیــم
کشــورمان باقــی بماننــد.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران دیــروز در دیــداری
تدارکاتــی در شــهر ســئول بــه میهمانــی کــره جنوبــی،
رقیــب ســنتی خــود رفــت کــه ایــن بــازی بــا تســاوی
یــک بــر یــک بــه اتمــام رســید .تیــم ایــران در ایــن
دیــدار در فــاز هجومی    نمایــش خوبــی داشــت و بارهــا
بــا حــرکات ترکیبــی ،دروازه کــره جنوبــی را تهدیــد کرد.
ایــن دومیــن دیــداری اســت کــه «مــارک ویلموتــس»
بلژیکــی هدایــت تیــم کشــورمان را برعهــده داشــت .در
نخســتین دیــدار بــا هدایــت وی ،تیــم ایــران بــا پنــج گل
ســوریه را از پیــش روی برداشــت.
در حالــی کــه ایــن دیــدار تدارکاتــی بــود ،امــا هــواداران
کــره جنوبــی تمامی    ظرفیــت  ۶۸هــزار نفــری ورزشــگاه
را تکمیــل کردنــد.
بــازی بــا حمــات کــره جنوبــی آغــاز شــد و
بازیکنــان ایــن تیــم در تــاش بــرای پایــان دادن بــه
ناکامی    ســالهای اخیــر برابــر ایــران بودنــد.
نخســتین فرصــت ایــن تیــم در دقیقــه  ۱۵بــه دســت
آمــد کــه ضربــه ســر «کیــم گئــون» را «علیرضــا
بیرانونــد» بــه خوبــی دفــع کــرد.
تیــم ایــران بــه تدریــج رونــد بــازی را بــه تعــادل کشــید
و در دقیقــه  ۲۰میتوانســت بــه گل دســت یابــد کــه
ضربــه تماشــایی «مهــدی ترابــی» بــا بدشانســی از کنــار

دروازه میزبــان بیــرون رفــت.
ســه دقیقــه پــس از آن بازهــم کــره جنوبــی در موقعیــت
خوبــی قــرار گرفــت کــه بیرانونــد مانــع از بــاز شــدن

مهاجــم ایــن تیــم بــه دیــرک دروازه ایــران برخــورد
کــرد.
«ویلموتــس» در ابتــدای نیمــه دوم «احمــد نوراللهــی» را

دروازه شــد.
تیــم ایــران برخــاف ســالهای گذشــته بــازی
هجومـی    را در دســتور کار قــرار داده و حمــات مختلفــی
را طراحــی میکنــد.
میزبــان در دقیقــه  ۴۳در آســتانه گلزنــی بــود کــه ضربــه

جایگزیــن «علیرضــا جهانبخــش» کرد.
در دقیقــه  ۵۴کار تیمی    بازیکنــان ایــران بــا شــوت
ســنگین «احمــد نوراللهــی» همــراه شــد کــه
ضربه  هافبــک پرســپولیس بــه دیــرک دروازه کــره
جنوبــی برخــورد کــرد.

دوچرخه سوار شیرازی
بر سکوی دوم مسابقات بین المللی بروجن

دوچرخــه ســوار شــیرازی در پایــان دور دوم رقابتهــای دوچرخــه ســوار
بین المللی بروجن نایب قهرمان شد.
بــه گــزارش روابــط عمومـی    و پایــگاه خبــری و اطــاع رســانی اداره کل ورزش
و جوانــان فارس  هــادی بــا شــفاعت رییــس هیــات دوچرخــه ســواری اســتان
 ،بــا اشــاره بــه برگــزاری دور دوم رقابتهــای دوچرخــه ســواری بیــن المللــی
بروجــن اظهــار کــرد :در پایــان ایــن دور ،کــه از صبــح دیــروز بــا حضــور
ورزشــکارانی از  ۱۰کشــور در بروجــن برگــزار شــد  ،القدیــر از ترکیــه بــه مقــام
قهرمانــی رســید ،فــرزاد خدایــاری دوچرخــه ســوار شــیرازی بــر ســکوی دوم
قــرار گرفــت ،و علــی ظهــراب زاده دوچرخــه ســوار تبریــزی تیــم بیــان ژن
شــیراز ســوم شــد.
وی ادامــه داد :فــرزاد خدایــاری روز دوشــنبه در دور نخســت ایــن رقابت  هــا بــه دلیــل پارگــی زنجیــر در عیــن
شایســتگی از دور مســابقات کنــار رفتــه بــود .رییــس هیــات دوچرخــه ســواری اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه
خدایــاری یکــی از امیدهــای ایــران بــرای کســب ســهمیه المپیــک بــه حســاب میآیــد و بــه عنــوان یکــی
از اعضــای اصلــی تیــم ملــی اســت ،تصریــح کــرد :ایــن ورزشــکار فارســی ،پنجــم تیــر مــاه بــه مســابقات

رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه  -تایلند

تیم ملی والیبال نشسته مردان از دیوار چین هم گذشت

در ســومین روز از رقابتهــای والیبــال
نشســته قهرمانــی آســیا و اقیانوســیه کــه در
تایلنــد در حــال برگــزاری اســت ،تیــم ایــران
بــا شکســت تیــم چیــن بــه ســومین پیــروزی
خــود در ایــن رقابتهــا دســت یافــت.
بــه گــزارش ایســنا ،در ادامــه رقابتهــای
والیبــال نشســته قهرمانــی آســیا و اقیانوســیه
و در ســومین روز از ایــن رقابتهــا تیــم
والیبــال نشســته مــردان ایــران موفــق بــه
شکســت تیــم چیــن شــد.
تیــم ایــران در ایــن رقابــت  ۲۵بــر  ۲۵ ،۲۱بــر  ۱۵و  ۲۵بــر  ۱۹و بــا نتیجــه  ۳بــر صفــر تیــم چیــن
را شکســت داد.تیــم ملــی والیبــال نشســته مــردان ایــران پیــش از ایــن موفــق بــه شکســت تیمهــای
کامبــوج و تایلنــد شــده بودنــد.در ادامــه ایــن رقابتهــا ،مــردان والیبــال نشســته ایــران امــروز در چهارمیــن
دیــدار خــود ســاعت  ۱۲بــه وقــت محلــی بــه مصــاف تیــم قزاقســتان میرود.مســابقات قهرمانــی آســیا و
اقیانوســیه از  ۲۰خــرداد آغــاز شــده و تــا  ۲۵خــرداد در بانکــوک تایلنــد ادامــه دارد.

رقابتهای تیروکمان قهرمانی جهان  -هلند

حذف تیمهای ریکرو زنان و مردان از جهانی هلند

در ادامــه مســابقات تیروکمــان قهرمانــی جهــان کــه در هلنــد در حــال برگــزاری اســت ،تیــم ریکــرو زنــان و
مــردان بــا شکســت در دور اول مرحلــه حذفــی از دور رقابتهــای جهانــی کنــار رفتنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ادامــه مســابقات تیروکمــان قهرمانــی جهــان کــه در هلنــد در حــال برگــزاری اســت
و در مرحلــه حذفــی ایــن رقابتهــا ،تیــم ریکــرو زنــان و مــردان بــا شکســت در دور اول حذفــی از راهیابــی
بــه مرحلــه بعــد بازماندنــد.در ایــن رقابتهــا و در دور نخســت مرحلــه حذفــی تیــم ریکــرو زنــان متشــکل از
نیلوفــر علیپــور ،شــیوا شــجاع مهــر و زهــرا نعمتــی بــا نتیجــه  ۶بــر  ۲برابــر تیــم مکزیــک شکســت خــورد
و از دور مســابقات جهانــی حــذف شــد.همچنین تیــم ریکــرو مــردان نیــز بــا ترکیــب رضــا شــبانی ،میــاد
وزیــری و صــادق اشــرفی در دور نخســت مرحلــه حذفــی بــا نتیجــه  ۶بــر صفــر برابــر تیــم ژاپــن شکســت
خــورد و از گردونــه مســابقات کنــار رفــت.
ایــن رقابتهــا در بخــش میکــس تیــم ریکــرو در حــال برگــزاری اســت و تیــم ایــران بــا ترکیــب رضــا
شــبانی و نیلوفــر علیپــور بــا تیــم بریتانیــا دیــدار خواهــد داشــت.همچنین در ادامــه ایــن رقابتهــا و در دور
نخســت حذفــی انفــرادی ،نیلوفــر علیپــور بــا کمانــداری از کرواســی دیــدار میکنــد ،شــیوا شــجاع مهــر بــه
مصــاف نماینــده آمریــکا مـیرود و زهــرا نعمتــی بــا کمانــداری از هنــد رقابــت خواهــد کــرد.

بـا انجـام قرعه کشـی رقابتهای فوتسـال لیگ برتر بانوان کشـور
نماینـدگان فارس حریفان خود را شـناختند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبری و اطلاع رسـانی اداره
کل ورزش و جوانـان فـارس  ،بـا انجـام قرعـه کشـی رقابتهـای
فوتسـال لیـگ برتـر بانوان کشـور نماینـدگان فارس حریفـان خود
را شـناختند.بر ایـن اسـاس در هفتـه نخسـت ایـن رقابتهـا کـه
از  ۱۸مـرداد آغـاز میشـود تیـم پـارس آرا میزبـان هیـات فوتبـال
تهـران اسـت و پوینـدگان صنعـت فجـر میهمـان هیـات فوتبـال
خراسـان رضـوی اسـت .رقابتهـای ایـن فصـل فوتسـال لیگ برتـر بانوان کشـور بـا شـرکت  ۱۴تیم
برگـزار میشـود.طهمورثی نایـب رییـس هیات فوتبال فـارس در گفت و گـو با خبرنگار گروه اسـتان  های
باشـگاه خبرنـگاران جوان از شـیراز ،با اشـاره به حواشـی اخیـر مبنی بر خـروج امتیاز یکـی از نمایندگان
فـارس از اسـتان ،اظهـار کـرد :هیات فوتبـال تمام قـد از نماینـدگان فارس حمایـت خواهد کـرد و مانع
از خـروج امتیـاز نماینـدگان از اسـتان فـارس خواهیم شـد.وی تصریح کرد :تلاش میکنیم تـا در فصل
پیـش رو تیمهـای پـارس آرا و پوینـدگان فجر نسـبت بـه فصل گذشـته عملکرد بهتری داشـته باشـند.
تیـم پوینـدگان صنعـت فجر شـیراز در رقابت  های فصل گذشـته لیگ برتر بانوان کشـور در رده ششـم و
پـارس آرای شـیراز در رده هشـتم جـدول رده بنـدی جـای گرفتند.

در دقیقــه  ۵۷یــک لحظــه اشــتباه مدافعــان ایــران ســبب
شــد تــا «هوانــگ اوی جــو» بــا ضرب ـهای فنــی قفــل
دروازه ایــران را بــاز کــرده و موجــب شــادی هــواداران
میزبــان شــود.
ایــران خیلــی زود واکنــش نشــان داد و در دقیقــه ۶۲
کرنــر ارســالی «رامیــن رضائیــان» بــا دخالــت مرتضــی
پورعلــی گنجــی و پــس از برخــورد بــه مدافــع کــره
جنوبــی بــه گل تســاوی تبدیــل شــد.
در دقایقــی باقــی مانــده ،اتفــاق خاصــی رخ نــداد تــا
ایــن بــازی دوســتانه بــا نتیجــه یــک بــر یــک بــه اتمــام
برســد.
کــره جنوبــی آخریــن بــار روز دوم بهمــن مــاه ســال
 ۱۳۸۹و در جــام ملتهــای آســیا  ۲۰۱۱موفــق بــه
برتــری یــک بــر صفــر مقابــل ایــران شــد.
ترکیب کره جنوبی
جــو هیــون وو  ،هانــگ چــول ،کیــم یانــگ کــن ،کیــم
میــن جائــه ،لــی یانــگ ،پائــک ســئونگ هــو ،نــا ســانگ
هــو ،هوانــگ ایــن بوئــم ،لــی جائــه ســونگ ،ســون میــن
و هوانــگ اوی
ترکیب ایران:
علیرضــا بیرانونــد ،احســان حــاج صفــی (ســعید عــزت
اللهــی) ،مرتضــی پورعلــی گنجــی ،محمــد حســین
کنعانــی زادگان ،میــاد محمــدی ،امیــد ابراهیمــی،
کریــم انصــاری فــرد (علــی علیپــور) ،علیرضــا
جهانبخــش (احمــد نــوراهللی) ،مهــدی ترابــی (وحیــد
امیــری) ،رامیــن رضائیــان و مهــدی طارمــی

رقابت تیم تنیس روی میز بانوان ناشنوای فارس برای
کسب سهمیه آسیایی
تیـم فـارس در رقابتهـای تنیـس روی میـز بانـوان
ناشـنوای کشـور بـه میـدان مـیرود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و
اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس ،
محمـدی رییس هیـات ورزشهـای ناشـنوایان فارس
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گروه اسـتان  های باشـگاه
خبرنـگاران جـوان از شـیراز ،اظهـار کـرد :تیم اسـتان
فـارس با  ٤ورزشـکار بانـو در رقابتهـای تنیس روی
میـز بانـوان ناشـنوای کشـور بـرای کسـب سـهمیه
آسـیایی بـه میدان مـیرود.
وی تصریـح کـرد :مسـابقات قهرمانی کشـور و انتخابـی تیم ملی تنیـس روی میز بانوان ناشـنوایان برای
حضـور در نهمیـن دوره بازیهـای آسـیایی  ۲۰۱۹ناشـنوایان در هنـگ کنـگ بـا حضـور  ۱۲اسـتان بـه
میزبانـی هیـأت ورزشهای ناشـنوایان اسـتان کرمانشـاه برگزار میشـود.
رییـس هیـات ورزشهـای ناشـنوایان اسـتان فـارس اضافـه کـرد :ورزشـکاران در دو بخش انفـرادی و
تیمـی    از دیـروز تـا  ۲۴خـرداد مـاه بـا هم رقابـت خواهنـد کرد.
محمـدی ادامـه داد :مریـم کشـتی آرای ،مهنـاز زارع ،طیبه رامـک ،مرضیـه زارع بازیکنان تنیـس ،ماندانا
کارگـر مربـی و زینـب ابوالحسـن زاده سرپرسـت تیـم فارس در ایـن رقابتها هسـتند.

قهرمانــی آســیا در لبنــان اعــزام خواهــد شــد و امیدواریــم بــا کســب مــدال طــا بــرای نخســتین بــار مجــوز
ورود بــه المپیــک را بگیــرد کــه بــرای دســت یابــی بــه ایــن مهــم نیــاز اســت دوچرخــه او تعویــض شــود.
گفتنــی اســت ،ایــن مســابقات در رشــته کوهســتان برگــزار شــد.

حضوربانوی فارسی در اردوی تیم ملی کشتی آلیش

دو ورزشکار شیرازی در مسابقات بیلیارد آسیا

دو ورزشــکار فــارس ســهمیه رقابتهــای بیلیــارد آســیا را کســب
کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عموم ـی    و پایــگاه خبــری و اطــاع رســانی اداره
کل ورزش و جوانــان فــارس  ،رییــس هیــات بیلیــارد فــارس گفــت:
دو بیلیــارد بــاز ایــن اســتان موفــق بــه کســب ســهمیه رقابتهــای
آســیایی در رشــته نایــن بــال ( ۹تــوپ) شــدند.
فرهــاد قشــقایی ،افــزود :مهــدی راســخی و محمــد علــی ُپــر دل در
رقابتهــای انتخابــی تیــم ملــی کــه در شــیراز برگــزار شــد ،توانســتند
جــواز حضــور در رقابتهــای آســیایی را کســب کننــد .وی گفــت :ایــن مســابقات بــه میزبانــی چیــن تایپــه
برگــزار میشــود.
رییــس هیــات بیلیــارد فــارس گفــت :همچنیــن شــروین امیــدوار دیگــر ورزشــکار شــرکت کننــده از تهــران
ســهمیه حضــور در رقابتهــای جهانــی زیــر  ۲۱ســال کــه در چیــن برگــزار میشــود را کســب کــرد.

بانوی کشـتی گیر اسـتان فـارس بـه اردوی تیم ملی
کشـتی آلیش بانوان دعوت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و
اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس ،
مریم احمدی کشـتی گیـر فارسـی وزن  ۷۵کیلوگرم
هم بـه اردوی تیـم ملی کشـتی آلیش بانـوان دعوت
شد .
روابـط عمومی    فدراسـیون کشـتی بـا اعلام
اسـامی    نفرات دعوت شـده بـه این اردو اعلام کرد:
اردوی تیـم ملـی کشـتی آلیـش بانـوان روزهـای ۵
تـا  ۱۴تیـر در شهرسـتان بیرجند اسـتان خراسـان
جنوبـی برگـزار میشـود.
در رقابتهـای کشـتی آلیـش کشـور در بخـش بانـوان مریـم احمدی کشـتی گیر مرودشـتی بر سـکوی
نخسـت وزن  ۷۵کیلوگـرم ایسـتاد و مـدال طلا را بر گـردن آویخت.

ذیحساب فدراسیون کشتی اعالم کرد

بدهی دوران رسول خادم؛
 ۵میلیارد  ۴۵ +هزار فرانک
خزانــه دار و ذیحســاب فدراســیون کشــتی گفــت:
بدهیهــای فدراســیون کشــتی تــا پایــان دوره
مدیریــت رســول خــادم حــدود  ۵میلیــارد تومــان
بــه اضافــه  ۴۵هــزار فرانــک ســوییس اســت.

بــوده اســت ،بدهــی فدراســیون چیــزی حــدود
 ۵میلیارد تومان است.
وی ادامــه داد :بدهــی مربــوط بــه شــرکت توســعه
و تجهیــز اماکــن ورزشــی وزارت ورزش و جوانــان

سرنوشت "مجیدی و تیم امید" به ستاد عالی بازیهای
المپیک کشید

بــا لغــو جلســه فــوق العــاده هیــات اجرایــی کمیتــه ملــی
المپیــک و برگــزاری ســتاد عالــی بازیهــا بــه احتمــال
زیــاد تکلیــف ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال امیــد شــنبه
هفتــه آینــده در ایــن جلســه مشــخص میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،پــس از اینکــه فرهــاد مجیــدی از
ســوی فدراســیون فوتبــال بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی
فوتبــال امیــد انتخــاب شــد ،کمیتــه ملــی المپیــک نســبت
بــه ایــن مســئله واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد ایــن
توافــق بایــد بــا هماهنگــی وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک و در جلســه ســتاد عالــی بازیهــا انجــام
میشــد .بــر ایــن اســاس فدراســیون فوتبــال نیــز انتخــاب مجیــدی بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی امیــد را
رســما اعــام نکــرد و رییــس فدراســیون فوتبــال نیــز بالفاصلــه بــرای حــل ایــن مشــکل بــه دیــدار رییــس
کمیتــه ملــی المپیــک رفت.اکنــون خبــر رســیده کــه پــس از ایــن اتفاقــات ،بــه احتمــال زیــاد در جلســه
ســتاد عالــی بازیهــای المپیــک  -شــنبه  25خــرداد  -تکلیــف ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال امیــد مشــخص
خواهــد شــد.کمیته ملــی المپیــک پیــش از ایــن تصمیــم داشــت جلســه فــوق العــاده هیــات اجرایــی در روز
شــنبه برگــزار کنــد امــا ایــن جلســه لغــو شــد و قــرار اســت جلســه ســتاد عالــی بازیهــای المپیــک در
همــان روز برگــزار شــود.
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محمدحســین حیدریــان در گفتوگــو بــا ایســنا،
در بــاره انتشــار برخــی اخبــار مبنــی بــر بدهــی
 ۲۴میلیــارد تومانــی فدراســیون کشــتی مربــوط
بــه دوره  ۷ســاله حضــور رســول خــادم در
ایــن فدراســیون ،اظهــار کــرد :مدیریــت قبلــی
فدراســیون اواخــر مهرمــاه ســال  ۹۲فدراســیون
کشــتی را بــا بیــش از  ۱۳میلیــارد تومــان بدهــی
تحویــل گرفــت .امــروز علــی رغــم افزایــش بودجــه
فدراســیون از  ۴میلیــارد بــه بیــش از  ۱۰۰میلیــارد
تومــان کــه  ۸۰درصــد آن از منابــع غیــر نقــدی

مربــوط بــه اجــاره خانههــای کشــتی عبــداهلل موحــد
و محمــد بناســت کــه بــا توافــق بیــن فدراســیون
و ایــن شــرکت در قبــال حســابهای فیمابیــن
وزارت و فدراســیون ،بخشــی از آن پرداخــت و
مابقــی در همــان قالــب بــه مــرور انجــام میشــود.
حیدریــان تصریــح کــرد :گــزارش روشــن
حسابرســی مالــی فدراســیون بجــز ســال ۱۳۹۷
تمامــ ًا بــا شــرایط مطلــوب بــه تصویــب مجمــع
رســیده اســت .گزارشهــای مالــی و بودجــه نیــز
در تمامی    ســمینار روســای هیأتهــای کشــتی

بــه غیــر از یــک دو ســمینار اخیــر ارائــه شــده
اســت .روســای هیاتهــا کــه در جلســات حضــور
داشــتهاند کامــ ً
ا در جریــان امــور مالــی اعــم از
میــزان درآمــد و بدهــی فدراســیون هســتند.
خزانــه دار فدراســیون کشــتی در مــورد بدهیهــای
ارزی بــه اتحادیــه جهانــی کشــتی نیــز گفــت:
همانطــور کــه پیــش از ایــن بنــی تمیــم سرپرســت
پیشــین فدراســیون کشــتی اعــام کــرده بــود تــا
اینجــا بدهــی فدراســیون کشــتی بــه اتحادیــه ،در
مجمــوع  ۹۲هــزار فرانــک ســوئیس اســت کــه
از ایــن مبلــغ ۴۷ ،هــزار فرانــک آن مربــوط بــه
الیســنس کشــتی گیــران ،مربیــان و داوران در
ســال ( ۲۰۱۹از بهمــن مــاه  ۹۷بــه بعــد) اســت،
یعنــی  ۴۵هــزار فرانــک باقــی میمانــد .ایــن ۴۵
هــزار فرانــک نیــز مربــوط بــه دوره مدیریتــی پیــش
از بهمــن مــاه  ۹۷بــوده اســت یعنــی حــدود ۶۵۰
میلیــون تومــان.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــادی کشــور و وضعیــت ارز ،در دوران
سرپرســتی امــکان پرداخــت هزینههــای الیســنس
 ۲۰۱۹فراهــم نشــد کــه البتــه وزارت ورزش و
کمیتــه ملــی المپیــک بایــد در ایــن زمینــه رئیــس
فدراســیون آتــی را کمــک کننــد.
حیدریــان در پایــان گفــت :همانطــور کــه عنــوان
کــردم بدهیهــای فدراســیون کشــتی تــا پایــان
دوره مدیریــت رســول خــادم حــدود  ۵میلیــارد
تومــان اســت و ســایر ارقــام اعالمــی    در ایــن
زمینــه صحیــح نیســت .ضمــن اینکــه فدراســیون
کشــتی موفــق بــه جــذب ســرمایهای حــدود
یکصــد و پنجــاه میلیــارد تومــان از طریــق ســاخت
آکادمی    کشــتی در مجموعــه ورزشــی آزادی شــده
کــه ارزش افــزوده نیــز خواهــد داشــت.

بخشی از طلب کرواتها آماده شد  ،برانکو  ۶۰۰هزار یورو در تهران میگیرد
باشــگاه پرســپولیس بخشــی از مطالبــات ســرمربی تیمــش را تهیــه کــرده تــا
بــه او بــه پرداخــت کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،پــس از تالشهــای فــراوان ،مدیــران باشــگاه پرســپولیس
توانســتند مبلــغ مطالبــات برانکــو ایوانکوویــچ را فراهــم کننــد تــا بــا پرداخــت به
او قــرارداد ســال آینــده خــود را بــا ایــن مربــی همچنــان باقــی نگــه دارنــد.
بــا وجــود ایــن کــه پیــش از ایــن ایــرج عــرب اعــام کــرده بــود برانکــو و
دســتیارانش حــدود یــک میلیــون یــورو طلبــکار هســتند امــا در نهایــت مبلــغ
 ۶۰۰هــزار یــورو فراهــم شــده تــا بــه برانکــو پرداخــت شــود .بــا توجــه بــه
مشــکالت تحریــم امــکان واریــز پــول بــه حســاب برانکــو وجــود نــدارد،
پرسپولیســیها در تماســی بــا ســرمربی تیمشــان از او خواســتند پــس از

حضــور در تهــران ،نقــدا مطالبــات را دریافــت کننــد.

کماندار ایران سر از بلژیک درآورد

ترک تیم ملی بدون اطالع
مسئوالن

رییـس فدراسـیون تیروکمـان در واکنـش بـه عدم
بازگشـت پوریـا چاللـی پور بعـد از پایان مسـابقات
جهانـی هلنـد بـه کشـور گفـت :وی بـدون اطلاع
سرپرسـت تیـم همـراه بـرادرش بـرای دیـدار بـا
خانـوادهاش بـه بلژیـک رفتـه و بـه مـدت یکمـاه
ویـزا دارد.
غالمرضا شـعبانی بهـار در گفتوگو با ایسـنا ،اظهار
کـرد :پوریـا جاللـی پـور یکـی از کمانـداران معلول
کـه همراه تیـم تیروکمـان معلوالن برای شـرکت در
مسـابقات قهرمانـی جهان راهـی هلند شـده بود در
پایان مسـابقات بـدون اطالع سرپرسـت تیم همراه
بـرادرش کـه در محل مسـابقه حضور داشـت برای
دیـدار بـا خانوادهاش بـه بلژیـک رفت .البتـه بعد از
غیبـت وی ،ایـن موضـوع را از طریق سـفارت ایران
و پلیـس این کشـور پیگیـری کردیم تـا بتوانیم او را
به کشـور بازگردانیم.
وی افـزود :بـا ورود پلیـس هلند ،پلیـس بینالملل در
بلژیـک به محـل زندگی بـرادر این بازیکـن مراجعه
کـرد کـه پوریا در پاسـخ به سـوال پلیـس بینالملل
گفـت مـن ویزای یک ماهـه دارم و پـس از پایان به
ایران بازخواهم گشـت.
رئیـس فدراسـیون تیروکمـان در پاسـخ بـه ایـن
پرسـش که اگـر بعد از پایـان مهلت قانونـی ویزای
ایـن کماندار به کشـور بازنگـردد چـه اقدامی    انجام
خواهیـد داد ،تصریـح کـرد :وی در کشـور دیگـری
بـه سـر میبـرد و مـا هیـچ اقدامی    نمیتوانیـم علیه
ایـن ورزشـکار انجـام دهیم .مـن امیـدوارم که این
ورزشـکار خـود بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه بعـد از
پایـان مهلـت قانونـی ویزایش بـه کشـور بازگردد.
شـعبانی بهـار تاکیـد کـرد :به نظـر من بایـد وزارت
ورزش و جوانـان در خصـوص اعزام ورزشـکاران به
مسـابقات جهانـی و بینالمللـی قوانیـن بازدارنده و
منطقـی در نظـر بگیـرد تا ورزشـکار برای اعـزام به
هـر تورنمنـت مهمی    تعهـدات سـنگینی را پرداخت
کنـد تا در آینـده ورزشـکاران با احتیاط بیشـتری در
مسـابقات شـرکت کنند.
وی در پایـان پیرامـون عملکـرد تیـم تیروکمـان در
هلنـد و حـذف تیـم ریکـرو زنـان و مـردان در ایـن
تورنمنـت گفـت :در مجمـوع مـا در ریکـرو ضعیـف
هسـتیم و نیـاز بـه یـک خانـه تکانـی دارد کـه مـا
در حـال انجـام ایـن کار هسـتیم و تالشـمان بـر
ایـن اسـت کـه در آینـده تیـم ریکـرو را به سـمت
جوانگرایـی سـوق دهیـم تا بتوانیـم به نتایـج خوبی
دسـت پیـدا کنیـم .البته ما چنـد فرصت دیگـر برای
کسـب سـهمیه داریم که امیـدوارم در آینـده به چند
سـهمیه دسـت پیـدا کنیم.

