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طالق بین پاری ســنژرمن و نیمار ،اشاره
طعنهوار این نشریه به جدا شدن راههای
بین آنان و تالش ستاره برزیلی برای کوچ
به تیمی دیگر است که به نوشته اسپورت،
رئــال مادریــد نخواهد بــود و اگر خواســته
خــود نیمار مبنــا قرار گیرد ،بارســلونا یک
بــار دیگــر به تیــم وی تبدیل خواهد شــد.
اســپورت گزارشــی از بــرد  3-0اســپانیا
مقابل سوئیس و دور مقدماتی یورو 2020
هم دارد.

ایــن نشــریه بــا تیتــر «تیمهــای بــزرگ
میخواهندهلندیشوند»مطلبیطوالنی
پیرامون عالقه این تیمها به صید چندین و
چند جوان بالنده تیم فوتبال آژاکس هلند
دارد و عکــس دو نفــر از آنــان نیز به عنوان
تصویر نخست مترو اسپورت انتخاب شده
اســت .دیگر مطلب اصلی مترو اســپورت
پیرامون اهداف گرت ساوتگیت ،سرمربی
تیم ملی انگلیس بعد از کسب رتبه سومی
لیگ ملتهای اروپا است.

مصاحبــهای مفصــل بــا ماتوییــدی،
هافبک سیاهپوســت و خالق تیم ملی
فوتبال فرانسه و عکس بزرگی از چهره
وی ،صفحه اول این هفتهنامه پراعتبار
را تسخیر کرده است« .فرانس فوتبال»
به سرنوشــت تیــره لئونــاردوی برزیلی
پــس از بازگشــتش به میــان و اهداف
آندره ویاس بواش ،ســرمربی پرتغالی
و جدیــد باشــگاه مارســی فرانســه هم
اشاراتی دارد.

گزارش حواشی جام حذفی در ریاستجمهوری

همایون یوسفی ،عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت گزارشی
پیرامون حواشی پرشمار فینال اخیر جام حذفی فوتبال کشور به
اخبـــار
دفتر ریاست جمهوری واصل شده است .به گفته وی و براساس
گزارشایسنا،اینامربهدرخواستدفتردکترحسنروحانیصورتپذیرفتهاست.

قوچاننژاد :ویلموتس گفت به تیم ملی برگرد

رضــا قوچاننــژاد دیــروز در گفتوگو با یــک برنامه تلویزیونــی صحبتهای جالبی
مطرح کرد .این بازیکن درباره این که گفته میشــود به حضور در پرســپولیس عالقه
دارد ،چنین واکنشــی داشــت« :من االن قرارداد دارم و نمیدانم آینده چه میشود.
اینکه میگویند من پرسپولیســی هســتم ،درست نیســت .من طرفدار تیم ملیام».
گوچــی که پس از جام جهانی روســیه از تیم ملی خداحافظی کرد ،دربــاره آن روزها
گفــت« :هنــوز هم نمیدانم چرا در جــام جهانی  2018بازی نکردم .بعــد از دیدار با
اســپانیا خواســتم با کیروش صحبت کنم اما او گفت که بعداً صحبت کنیم و هیچ
وقت این اتفاق نیفتاد .نمیگویم اگر تصمیمات تغییر میکرد ،صد درصد پرتغال
را میبردیم ولی اگر کمی هجومیتر بازی میکردیم ،شــاید این اتفاق میافتاد ».او
از ســیدجالل حســینی هم حمایت کرد« :من کاری به خط خوردن سیدجالل ندارم
امــا بازیکنی که اینقدر به تیم ملی خدمت کــرده را نباید راحت بگویند خط خورده.
وقتی این مسائل اتفاق افتاد ،تصمیم گرفتم دیگر با تیم ملی ادامه ندهم ».مهاجم
پیشین تیم ملی درباره دیدار اخیرش با ویلموتس هم صحبت کرد« :ویلموتس را از
زمانی که در بلژیک بازی میکردم ،میشناختم .او به من گفت تیم ملی خانه دومت
است هر زمان خودت حاضر بودی درهای تیم ملی برایت باز است و خوش آمدی.
همه چیز ممکن است ولی اصالً االن نمیتوانم قطعی بگویم که برمیگردم یا نه».

تیم ملی با ویلموتس هم به کره جنوبی نباخت

شکستناپذیرها

مهدی محمدنبی ،عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با «ایران»:

بلیت برگشت برانکو را گرفتهایم 6 ،تیر میآید
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

 3قهرمانــی متوالــی در لیــگ برتر ،نیــازی به توضیح بیشــتر ندارد کــه مربی چنین
تیمی از چه جایگاه و محبوبیتی میان هواداران برخوردار میشود .برای همین است
کــه مهمتریــن دغدغه روزهای اخیر هواداران پرســپولیس ،مربوط بــه حفظ و ادامه
همــکاری با برانکو بوده اســت .در ایــن بین اخبار ضد و نقیضــی درخصوص توافق
برانکو با باشگاه االهلی عربستان منتشر شد .مهدی محمدنبی به خبرنگار «ایران»
گفت« :در روزهای گذشــته جلسات مختلفی درخصوص پرداخت مطالبات برانکو
برگزار شــد .تمام کارها برای تأمین هزینه انجام شــده و تنها مشکل به ترانسفر پول
مربوط میشود که البته آن هم در حال برطرف شدن است .ما برای نحوه پرداخت
هم راهکارهای مختلفی داریم و پرداخت نقدی پول آخرین راهکارمان خواهد بود».
عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد« :ما قبل از رفتن برانکو جلسهای
برگزار کردیم و در مورد برنامههای آتی با او صحبت کردیم .در آن جلسه بحثمان
این بود که تا پایان خردادماه مطالباتش پرداخت شــود و قراردادش با پرســپولیس
ادامه یابد .برانکو رابطه خوبی با هواداران دارد و پرسپولیس را خانه خودش میداند.
ما  40روز پیش مصوب کردیم که برانکو عالوه بر اینکه مربی پرسپولیس است ،باید
برنامههایش را برای چند سال آتی هم ارائه دهد ».نبی افزود« :زمان بازگشت برانکو
مشخص است و حتی باشگاه بلیت بازگشت او به تهران را هم تهیه کرده است .طبق
پیشبینیها قرار است برانکو  6تیرماه به ایران بیاید .باید بگویم که هواداران نگران
نباشند چرا که ما تمام تالشمان را میکنیم تا موفقیتهای پرسپولیس ادامه داشته
باشد ».پیش از این اعالم شده بود که باشگاه قصد دارد برای تهیه مبلغ قرارداد برانکو
از هواداران کمک بگیرد همانند اتفاقی که در زمان مدیریت علی اکبر طاهری افتاد
و مدیرعامل وقت پرسپولیس برای پرداخت طلب  6میلیارد تومانی مانوئل ژوزه از
هوادارانکمکگرفت.عضوهیأتمدیرهباشگاهپرسپولیسبارداینموضوع،گفت:
«در جلسه هیأت مدیره جمعبندی ما این بود که مسئولیت پرداخت قرارداد برانکو
با هیأت مدیره و باشگاه است و هوادار همین که به ورزشگاه میآید و از تیم حمایت
میکند ما باید ممنون آنها باشیم و بهتر است کارهای دیگر را خودمان انجام دهیم».

برانکو در پرسپولیس ماندنی شد

دیروزمطلبیرویخروجیسایتباشگاهپرسپولیسقرارگرفتوبهنقلازمدیرعامل
باشــگاه ،از ادامه حضور برانکو در این تیم خبر داده شد .براین اساس ،اعتبار مورد نیاز
پیشپرداختقراردادفصلجدیدبرانکوتأمینشدهومطالباتاودرفصلگذشتهنیز
تســویه خواهد شد .ایرج عرب ضمن بیان این موضوع گفت« :باشگاه پرسپولیس در
نامهای به ایوانکوویچ ،از وی خواست برای دریافت این مبلغ ،شماره حسابی معتبررا
که امکان انتقال پول به آن با توجه به شرایط مالی کشور ،وجود داشته باشد به باشگاه
اعالم کند یا اینکه دوشنبه هفته آینده 27خرداد ،خود یا نماینده قانونی وی که معرفی
میشود ،برای دریافت وجوه در باشگاه حضور پیدا کند .به این ترتیب ،دیگر جایی برای
نگرانی هواداران نیست که البته پیش از این نیز اعالم شده بود».

ممنوعالخروجی اعضای سابق هیأت مدیره پرسپولیس

اعضــای ســابق هیــأت مدیــره باشــگاه پرســپولیس بــه دلیــل بدهــی مالیاتــی
ممنوعالخروج شدند .حمیدرضا گرشاسبی  ،محمدرضا حاجیبیگی و ابوالفضل
روغنی ســه عضو هیأت مدیره پرســپولیس هستند که تا روشن شدن تکلیف این
بدهی مالیاتی ،حق خروج از کشــور را ندارند .طبق اعالم مسئوالن باشگاه رقمی
حــدود  68میلیارد تومان بدهی مالیاتی باشــگاه پرســپولیس اســت .همچنین
پرســپولیس بــا وجود دریافــت  ۲میلیون دالر پــاداش نایب قهرمانی در آســیا با
مشــکالت مالی روبهرو اســت .گفته میشود که پس از کســر جرایم کنفدراسیون
فوتبال آســیا و پرداخت کمــک به امور خیریه حدود  ۳۰الــی  ۳۵درصد از جایزه
به عنوان پاداش بین اعضای تیم تقسیم شد و رقمی حدود  ۶۵الی  ۷۰درصد از
 ۲میلیون دالر به باشگاه رسید اما مشخص نیست که این مبلغ چطور هزینه شده
که باشگاه نتوانسته با مربیان و بازیکنانش تسویه کند.
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سایت فدراسیون فوتبال

دیــدار دوســتانه تیمهای ملــی ایران و
کــر ه جنوبی از ســاعت  ۱۵:۳۰دیروز در
ورزشــگاه جام جهانی ســئول آغاز شد
که ریوجی ســاتو از ژاپــن قضاوت آن را
برعهــده داشــت .مــارک ویلموتس از
علیرضا بیرانوند ،احســان حاج صفی،
مرتضی پورعلی گنجی ،محمد حسین
کنعانــی زادگان ،میــاد محمــدی،
امیــد ابراهیمــی ،کریــم انصــاری فرد،
علیرضــا جهانبخــش ،مهــدی ترابی،
رامیــن رضائیــان و مهــدی طارمی در
ترکیــب اصلی خــود بهره بــرد .بعد از
گذشــت  ۱۰دقیقه که دو تیم ســعی در
شناخت و محک زدن یکدیگر داشتند،
موقعیــت خطرناکــی در دقیقــه ۱۵
روی دروازه ایــران ایجاد شــد که ضربه
ســر کیم مین جائه بــا واکنش بیرانوند
همــراه شــد .در دقیقــه  ،۱۸یــک و دو
طارمی و جهانبخش ،موقعیت خوبی
را برای طارمی به وجود آورد که شــوت
او از مقابــل محوطــه جریمــه قــدرت
زیــادی نداشــت و جو هیــون وو دروازه
بــان کره تــوپ را کنترل کــرد .در دقیقه
 20شــوت پای چــپ ترابی بــا اختالف
کمــی از کنــار دروازه کــر ه جنوبــی بــه

بیرون رفت .در دقیقه  ،۲۳هوانگ این
بوئــم بــا دریبل پورعلــی گنجی مقابل
دروازه ایــران صاحــب موقعیــت گل
شــد که ضربه او را بیرانوند با واکنشــی
عالــی بــه کرنــر فرســتاد .در دقیقه ۲۵
توپربایی ابراهیمی و پاس طارمی به
جهانبخش ،با شــوت مهاجم برایتون
همراه شد اما هیون در دوضرب ضربه
جهانبخش را مهار کرد .انصاری فرد با
پاس خوب خود در دقیقه  ،۳۰طارمی
را در موقعیــت گلزنــی قــرار داد کــه او
توسط مدافع حریف ســرنگون شد اما
داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
در دقیقــه  ۳۷کــره جنوبــی از الک
دفاعی خارج شد و میتوانست دروازه
بیرانونــد را باز کند که بــا واکنش خوب
دروازهبــان ایران نــاکام ماند .در دقیقه
 ،۴۱شــوت ســون هیونگ میــن کاپیتان
نــام آشــنای کــره کــه در تاتنهــام بازی
میکنــد نیز بــا واکنش خــوب بیرانوند
همــراه شــد و تــوپ بــه کرنر رفــت .دو
دقیقــه بعــد هیونــگ میــن تا آســتانه
فروریختــن دروازه ایــران پیــش رفــت
اما توپ به تیــر دروازه بیرانوند خورد و
نیمه نخست بدون گل خاتمه یافت.

نیمــه دوم بــا یک تغییــر در ترکیب
ایران شروع شد و احمد نوراللهی جای
جهانبخش را گرفــت .حرکت تکنیکی
ترابــی و پاس او بــه نوراللهی در دقیقه
 ،55با شــوت تماشــایی ایــن بازیکن از
پشــت محوطــه جریمه همراه شــد که
ایــن بار تیــر دروازه کره جنوبــی به لرزه
در آمــد .کــره جنوبــی در دقیقــه  58به
گل رســید .پــاس بلنــد از زمیــن کــره با
ناهماهنگی محمــدی و پورعلیگنجی
فرصــت گلزنــی را در اختیــار هوانــگ
اویجو قــرار داد .این بازیکن توانســت
بعــد از تــک به تک شــدن بــا بیرانوند،
بــا ضربه چیپ زیبــا دروازه ایــران را باز
کند .این گل باعث شــد تــا کرهایها که
آخرین بار در مرحله یکچهارم نهایی
جام ملتهای  2011قطــر دروازه ایران
را بــاز کــرده بودنــد ،بعــد از  8ســال و
 4مــاه و  20روز مقابــل ایــران بــه گل
برســند .البتــه برتــری کــره ایهــا چند
دقیقــه بیشــتر دوام نداشــت .ارســال
کرنــر رضاییان از ســمت راســت زمین
در دقیقــه  62پایــه گــذار گل تســاوی
شــد .در ایــن صحنــه هیــون وو خــروج
بیثمری داشــت و توپ بعد از برخورد

بــه بــدن مرتضی پورعلیگنجــی و پای
کیــم یونــگوون وارد دروازه میزبــان
شــد .بالفاصله پــس از ایــن گل ،ترابی
از زمیــن خــارج شــد و وحیــد امیــری
جــای او را در ســمت چــپ میانه زمین
ایــران گرفــت .بــازی در ایــن دقایق به
تعادل کشیده شد تا اینکه در  10دقیقه
پایانی ویلموتس دســت به  3تعویض
زد؛ ســعید عزتاللهــی جایگزیــن
حاجصفــی ،علــی علیپــور بــه جــای
انصاریفرد و مسعود شجاعی به جای
طارمــی به میدان رفتنــد .در دقیقه 92
کره جنوبی ضدحمله ســریعی تدارک

دید اما شوت فنی هیونگ مین از پشت
محوطــه جریمــه را بیرانونــد بخوبــی
دفــع کرد تــا این بازی با تســاوی  1-1به
پایان برســد و کره جنوبــی همچنان در
حسرت پیروزی برابر ایران باقی بماند؛
یوزها چه با کیروش و چه با ویلموتس
مقابل کرهایها شکست ناپذیر هستند.
ëëویلموتس:بهروندبازیهایتهاجمی
ادامهمیدهیم
مــارک ویلموتــس در نشســت
خبــری پس از بــازی مقابل کــره جنوبی
گفت«:شاهد مسابقهای دوستانه اما در
سطح بسیار باال بودیم .هر دو تیم قدرت

زیادی از خود نشــان دادند .فکر میکنم
تماشــاگران از تماشــای این مســابقه که
فرصتهای زیادی را به همراه داشــت،
راضی باشند ».سرمربی تیم ملی ادامه
داد« :در حــال حاضــر چند هفته اســت
لیــگ ایــران تعطیل شــده امــا لیگ کره
جریان دارد .با وجود این بازیکنان ایران
در این مسابقه توانســتند نمایش بسیار
خوبی داشــته باشــند .آنهــا در این بازی
جنگنــده ظاهــر شــدند .تیم ما بــه روند
بازیهــای تهاجمــی خود ادامــه خواهد
داد .تیم ایران یکمجموعه کامل است
و همه نفرات تأثیرگذار هستند».

گفتوگوی «ایران» با رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک

تیم مدیریت ندارد .حاال انشاءاهلل خالف
حــرف و دیدگاه من اتفــاق بیفتد و موفق
شوند.قطعاًمنهمخوشحالمیشوم.
 ëëمهدیتاجدرکنفرانســیکهاخیراًداشت

خبرنگار

دوشــنبه اعالم شــد که فرهاد مجیدی به
عنــوان ســرمربی تیم ملی امیــد انتخاب
شدهاست.باشگاهاستقاللبرایمجیدی
آرزوی موفقیــت کــرد و خــود او هــم در
صفحه شــخصیاش ،ضمن تأییــد این
موضوع از اســتقاللیها خداحافظی کرد.
در این شــرایط رســانهها و جامعه فوتبال
منتظــر بودنــد خبــری که توســط حمید
اســتیلی ،مدیر تیم امید اعالم شــده بود
رویخروجیسایتفدراسیونفوتبالهم
قرار بگیرد اما این اتفاق نیفتاد تا این طور
بهنظربرسدکهمخالفتواعتراضکمیته
ملی المپیک ،باعث شــده تا این انتخاب
به حالت تعلیق در آید .دیروز مهدی تاج
رئیسفدراسیونفوتبالبهدیدارسیدرضا
صالحــی امیــری رئیس کمیتــه المپیک
رفت تــا در این مورد توضیح بدهد و رفع
کدورت شود .رئیس کمیته ملی المپیک
هم گالیههای خــود را مطرح کرد .به این
ترتیــب به نظــر میرســد رضایت کمیته
ملی المپیک جلب شــده ولی قرار است
در جلسه ســتاد عالی بازیهای المپیک
کــه شــنبه هفته آینده تشــکیل میشــود،
تکلیف سرمربی تیم ملی امید مشخص
شود .با تمام این اوصاف ،سیدمصطفی
هاشمیطبا رئیس اسبق سازمان تربیت
بدنی که در دو مقطع ریاست کمیته ملی
المپیک را هم برعهده داشــته ،دورنمای
روشنیبرایتیمملیامیدمتصورنیست.
او به سؤاالت خبرنگار «ایران» پاسخ داد.
 4ëëدههاســتکهتیمملیامیدبهالمپیک
صعودنکرده.چهشرایطیبایدبهوجودبیاید

ëëقــرارداد بلبلــی با
اردوگاه
اســتقالل و اعتراض
آبــــــی
فوالد
دوشــنبه خبــری منتشــر شــد مبنــی بر
اینکــه محمــد بلبلــی ،بازیکن جــوان و
زیر  ۲۳ســال فصل گذشــته سپیدرود با
عقد قراردادی پیراهن استقالل را بر تن
خواهد کرد .البته باشگاه استقالل بنای
انتشــار این خبر را نداشــت اما پس از لو
رفتن خبــر ،تصویــری از لحظه امضای
قــرارداد وی بــا علــی خطیــر ،معــاون
باشگاه استقالل منتشــر شد .این اتفاق
در شــرایطی رخ داد کــه باشــگاه فــوالد
خوزســتان مدعی شــد با بلبلی قرارداد

با اشاره به اتفاقهای ورزشگاهها اعالم کرد با
ادامه این روند ،برگزاری لیگ در فصل آینده
بهصالحنیست.دراینبارهچهنظریدارید؟

کهاینحسرتوناکامیبهاتمامبرسد؟

6ماهپیشازاینکهتیمملیبزرگساالن
با کی روش به جام ملتها برود ،گفتم که
تیــم ملی قهرمان آســیا نمی شــود .االن
هم میگویم تیم امید به المپیک راه پیدا
نمیکند .تیــم ملی امید مــا فاقد هویت
اســت .تیمی هویت دارد که در طول سال
وجود داشته باشــد و بازیکنان تحت نظر
باشندورهانشوند.ماهرچندوقتیکبار
تیمیتحتعنوانامیدتشکیلمیدهیم
و یک مربی برایش میگذاریم و بعد هم
آن را رها میکنیم ،انگار تیم امیدی وجود
نــدارد .در حالی که این تیم باید همیشــه
وجود داشــته باشــد و گذرگاهی برای تیم
ملی بزرگساالن باشــد .در این شرایط ،نه
این دوره به المپیک صعود میکنیم و نه
دفعات بعد .سالهای قبل هم به همین
دالیلناکامماندیم.
ëëچرافکرمیکنیدکهتیمصعودنمیکند؟

چون تیم باید هویت داشته باشد .این
تیم باید تداوم داشته باشــد و دروازه ورود
به تیم ملی ما باشــد و بازیکنان با عشق،
بســته و رضایی ،مدیرعامل این باشگاه
با انتشــار تصویر قــرارداد وی ،به توافق
بلبلــی بــا اســتقالل اعتــراض کــرد امــا
نکتــه عجیــب این اســت کــه در تصویر
منتشــر شــده از ســوی فوالدیها تاریخ
عقــد قــرارداد خردادمــاه ســال  ۹۷قید
شــده است .حاال باید منتظر ماند و دید
خاتمه این پرونده که احتماالً نخستین
جنجال نقــل و انتقاالتی پیــش از لیگ
نوزدهم است ،چه خواهد بود.
ëëاختالفوجداییدرکمیتهفنی
در حالــی کــه کــش و قوسهــای
مرتبــط بــا انتخاب ســرمربی جدید
استقالل همچنان ادامه دارد ،پرویز

عالقــه و امید بــه آینده بازی کننــد وگرنه
همین طور بازیکــن و مربی بگذارند ،این
تیمبهدرستیشکلنمیگیرد.اینکهتیم
در ســالهای اخیر نتوانســت به المپیک
صعــود کنــد ،حتــی در دوره خــود مــن،
مشــکل این بــود که تیم هویت نداشــت.
یکســری آدم دور هــم جمــع شــدند و دو
ماهتیمراتشکیلدادندولیبچههایشبا
امیدوعالقهکارنکردند.
ëëشماایننکاترادردورهمدیریتخودتان
گوشزدنمیکردید؟

چرا میگفتیم ولی کالً در مملکت ما
کسیرویتیمامیدحسابنمیکندوتیم
را نزدیک به المپیک تشــکیل میدهند و
میگویندببینیمچهمیشود.

ëëآیاایندیدگاهشماباعثناامیدیتیمملی
امیدبرایصعودبهالمپیکنمیشود؟

امیــدوارم ایــن صحبتهــا ،عامــل
محرکتیمامیدشودوبهالمپیکصعود
کنند .ولــی با این وضــع کرانچــار را بدون
هیــچ اســتداللی آوردند و بعــد گفتند که
برود.بعداینهمهمعطلکردند.کالًاین
مظلومــی عضــو کمیتــه فنــی ایــن
باشگاه گفت مدتی است به باشگاه
نرفتــه و به تبــع آن ،دخالتی هم در
روند نقل و انتقالهای فصل جدید
نــدارد .وی افزود :بزودی جلســهای
برگــزار میکنیــم تــا تکلیفمــان
مشــخص شــود .پیشتــر گــزارش
شــده بــود کــه بیــن اعضــای کمیته
فنی بر ســر انتخــاب اســتراماچونی
ایتالیایــی بــه عنــوان ســرمربی
جدید اســتقالل اختــاف نظرهایی
وجــود دارد و دور مانــدن کمیتــه از
اهدافش در حرفهای دیروز مجید
نامجومطلق ،دیگر عضو کمیته هم

بیاعتنایی بهاروند و طالقانی به فراخوانهای کمیته اخالق

با وجود دو بار احضار شــدن حیدر بهاروند رئیس ســازمان لیگ و کاظم طالقانی
عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در ارتباط با مشکالت دیدار اخیر فینال جام
حذفی فوتبال کشــور ،این دو از پذیرش این امر و حضور در کمیته ســر باز زدهاند.
کمیتــه اخالق ،ســعید فتاحی رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیــگ و الطافی،
مدیرعامــل دامــاش گیالنیان را نیز فراخوانده اما فقط فتاحــی و آن هم در مرتبه
دوم احضارش در محل کمیته حاضر شد.

کماندار ایران از مسابقات جهانی به کشور بازنگشت

مسابقات تیروکمان قهرمانی معلوالن جهان با کسب یک مدال طال در کامپوند
تیمی مردان و یک سهمیه در میکس تیم کامپوند و  ۶سهمیه در ریکرو و کامپوند
انفرادی زنان و مردان ،در حالی به پایان رسید که پوریا جاللیپور یکی از کمانداران
ریکرو که موفق به کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو شده بود ،همراه
تیم به ایران برنگشته و شائبه پناهندگی وی مطرح شده است .رئیس فدراسیون
تیروکمــان در واکنش به عدم بازگشــت پوریــا جاللیپور گفــت« :وی بدون اطالع
سرپرست تیم همراه برادرش برای دیدار با خانوادهاش به بلژیک رفته و به مدت
یکمــاه ویــزا دارد .البته بعد از غیبت وی ،این موضوع را از طریق ســفارت ایران و
پلیس این کشور پیگیری کردیم تا بتوانیم او را به کشور بازگردانیم».

تکمیل ظرفیت سالن غدیر برای بازی اول والیبال

هاشمیطبا :این بار هم امیدها به المپیک صعود نمیکنند
حامد جیرودی

دیروز گفته شــد خســارات وارده به ورزشــگاه شــهدای فوالد خوزســتان طی
دیدار اخیر فینال جام حذفی فوتبال کشــور به یک و نیم میلیارد تومان بالغ
میشــود .فوالد که این ورزشــگاه مدرن را پس از مخارج فراوان ســاخته و به
کار گرفته ،با ارسال نامههایی به سازمان لیگ خواستار پیگیری این موضوع
و دریافت غرامت شده اما تاکنون پاسخی نگرفته است.

ایشــان گفــت اگــر زیرســاختها
فراهم نباشــد به صالح نیســت .ما چون
اســتانداردهای فیفا را رعایت نمی کنیم،
بهمشکلمیخوریم.مدیریتفدراسیون
چشــمش را روی اســتانداردهای فیفــا و
ناهنجاریهــا میبنــدد و وقتــی خودش
درستعملنمیکند،تقصیرشراگردن
چــه کســی میاندازنــد؟ اگر اســتانداردها
و قوانیــن را رعایــت کنند ،برگــزاری لیگ
مشکلینخواهدداشت.
ëëمشکالتمالیبهشدتگریبانگیرباشگاهها
وفدراســیونفوتبالشــدهاســت.برایاین
موضوعچهراهکارییوجوددارد؟

مدیــران در دورههــای مختلــف بــرای
اینکهدلهوادارانرابهدستآورندوچهره
پیروز به خود بگیرنــد ،همین طور بازیکن
میآورند که یکسری واسطه و دالل هم در
آمــدن آنها نقش دارند .خب مگر معلوم
نیست که درآمد ما چقدر است؟ برای چه
قراردادهای سنگین میبندند؟ البته چون
ارز گران شــده ،مشکلشان مضاعف شده
ولی چرا مــا به نیروهــای داخلی خودمان
اتکانمیکنیم؟چونمیخواهیمبهخیال
خودمان پیروز شویم و بلد هم نیستیم که
کارها را اداره کنیم ،فکر میکنیم با 4نیروی
خارجــی مســأله حــل میشــود .ایــن یک
انحرافاست.اصلورزشپیروزینیست،
بلکهمبارزهبرایموفقیتاست.

نمود داشــت .وی گفــت :با توجه به
اینکه کمیته ،نقش تعیین کنندهای
در عملکــرد تیــم نداشــته ،از ایــن
کمیته جدا شــدم .قرار بــود راجع به
مســائل مختلف با ما مشورت شود
اما این اتفاق نیفتاده است.
ëëشفر:شکایتیازاستقاللنکردهام
با اینکه گفته شده بود وینفرد شفر پس
از قطع امید از دریافت مطالباتش قصد
شــکایت از اســتقالل را دارد ،وی متذکر
شد دست به این کار نزده و وکیلی را هم
در ایــن خصــوص به کار نگرفته اســت.
وی افزود :فعالً در حال بررســی مسائل
هستم و پس از آن اقدام خواهم کرد.

بازیهای هفته ســوم لیگ ملتهای والیبال  ۲۰۱۹در ایران ،جمعه به میزبانی ســالن
 ۶هزار نفری غدیر ارومیه پیگیری خواهد شد .بر همین اساس مسئوالن سایت فروش
بلیت مسابقات اعالم کردهاند ،ظرفیت این سالن برای روز نخست تکمیل شده است.
تیم ملی ایران در روز نخســت مسابقات ســاعت  ۱۸:۳۰باید به مصاف تیم کانادا برود
که همه بلیتهای این دیدار در فاصله دو روز مانده به زمان بازی ،فروخته شده است.

تابش :قلعهنویی بخواهد ،با رضایی مذاکره میکنیم

مســعود تابش ،مدیرعامل سپاهان گفت با تأکید بر اینکه باشگاهش صحبتی با
میالد زکیپور به قصد جذب وی از استقالل نداشته است ،گفت اگر امیر قلعهنویی
بخواهد ،طالییها برای صید کاوه رضایی از کالب بروژ بلژیک وارد عمل خواهند
شد و با وی به مذاکره خواهند نشست.

کریم باقری سفیر فدراسیون هاکی شد

کریم باقری ،هافبک اسبق و مربی فعلی تیم فوتبال پرسپولیس دیروز به عنوان سفیر
جدید فدراسیون هاکی در فرآیند ثبت جهانی هاکی ایران در یونسکو معرفی شد .این
امر با صدور حکمی از سوی بهرام قدیمی ،رئیس فدراسیون هاکی تحقق یافت.

