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ورزشی

اقدام رئیس فدراسیون بوکس برای پناهنده شدن که 
برای نخســتین بار در ورزش کشور انجام شده، تبعاتی 
بــرای ورزش کشــور و وزارت ورزش خواهــد داشــت کــه 

حتی تأثیرات بین المللی نیز به همراه دارد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، در روزهایــی که تمام توجه و 
تمرکــز ورزشــی ها به تیم ملــی فوتبال و حضــور در جام 
جهانــی بــود، حســین ثوری رئیــس فدراســیون بوکس 
همــراه با تیــم جوانان و به منظور حضور در مســابقات 
جهانی عازم اســپانیا شــد اما وی از بازگشــت به کشــور 
امتنــاع کــرد. عــدم بازگشــت و در واقــع پناهندگی ثوری 
وقتی تمام شــده تلقی شد که او طی ویدیویی موضوع 
را تأیید و تأکید کرد که دیگر به ایران باز نخواهد گشت.

* ثوری؛ رئیسی که معادالت را به هم ریخت
ایــن نخســتین بــار نیســت کــه ورزش ایــران بــا پدیده 
»پناهندگــی« اهالی خود مواجه می شــود اما تا پیش از 
این، صرفا ورزشــکاران در این سریال نقش داشتند تا 
جائیکه به منظور جلوگیری از تکرار این روند هرساله و 
به نوعی بســتن دست و پای ورزشکاران برای پناهنده 

شدن، اخذ تعهد و وثیقه از آنها در برنامه بود.
ســال هاســت که اینگونه تمهیــدات در جهت کاهش 
بــه  آمــار پناهندگــی اهالــی ورزش اندیشــیده شــده و 
خصوص پیش از سفر به آمریکا و کشورهای شینگن 

خیلــی ســفت و ســخت اجــرا مــی شــود. البته بــا وجود 
این ســختگیری ها هم پناهنده شــدن ورزشــکاران به 
صفر نرســیده اما تا بــه امروز هیچ وقت فــردی از میان 

مقامات ورزش دست به چنین اقدامی نزده است.
در واقــع تاریــخ ورزش ایــران بــه یــاد نــدارد کــه فــردی 
همزمــان با تصــدی صندلی و پســتی کشــور را به قصد 
پناهنــده شــدن آنهــم همــراه بــا یک تیــم ورزشــی ترک 
کنــد اما حســین ثوری با ایــن اقدام خود نشــان داد که 
رؤسا مستثنی از ورزشکاران شان نیستند پس وزارت 
ورزش و حراســت ایــن وزارتخانــه از این پس بــه اندازه 
ورزشــکاران بایــد روی مســئوالن آنهــا هم حساســیت 
داشــته باشــند و بــه راحتــی برای هــر درخواســتی مجوز 
ســفر ندهند. ثــوری در شــرایطی تیم جوانان را در ســفر 
به اسپانیا همراهی کرد که اخیرا تیم بزرگساالن بوکس 
را راهــی اردن کــرده بــود تا در مســابقات قهرمانی آســیا 
شرکت کند اما خود از همراهِی آن تیم که می توانست 
در این شرایط اقتصادی اتالف هزینه های کمتری برای 
مجموعــه اش داشــته باشــد، امتنــاع کــرد. حــاال برمــال 
شــدن برنامه او برای بازنگشــتن به ایران این واقعیت 
را عیان می کند که مسئله ای فراتر از اروپا گردی، رئیس 
پرســروصدای ورزش ایــران را مصمــم بــه همراهی تیم 
جوانانش کرده اســت. این مســئله ای است که از این 

پــس مدیــران وزارت ورزش باید خیلی ریزتــر و دقیق تر 
روی آن تمرکــز داشــته باشــند چون هر انجــام هر کاری 
شــاید فقــط بــرای اولیــن بــار ســخت و ســنگین باشــد 
امــا وقتــی قبــح آن شکســته شــود و راهــش باز شــود، 

تکرارش خیلی دور از تصور نباید باشد.
* تبعات یک پناهندگی

تــا پیــش از این و در مورد پناهنده شــدن ورزشــکاران، 
نــگاه هــای پرسشــگرانه در اولیــن مرحلــه بــه ســمت 
کــه  شــان  مدیــران  و  رفــت  مــی  مربوطــه  فدراســیون 
مســئولیت اعــزام را بــه عهــده داشــتند و وثیقه و چک 
را بــه امانــت از آنهــا مــی گرفتنــد. ورود وزارت ورزش بــه 
ماجرا هم صرفا برای پیگیری موضوع و اطالع از صحت 
و سقم و وضعیت تعهدهای کتبی و مالِی گرفته شده، 
انجــام مــی شــد کــه البتــه هیــچ زمــان هــم موضــوع به 
نتیجه مشــخصی منتهی نمی شد و پرونده پناهندگی 

ورزشکاران با پذیرش واقعیت بسته می شد.
در مــورد پناهندگــِی جدید امــا موضوع فــرق دارد چون 
حــاال کــه پای خــوِد رئیــس فدراســیون در میان اســت، 
نــگاه هــا بــه ســمت وزارت ورزش و پاســخگویی ایــن 
وزارتخانــه تغییــر جهــت پیــدا مــی کنــد و البتــه مجمــع 
فدراسیون بوکس که روی انتخاب دوباره حسین ثوری 
پافشــاری داشــت. وزارت ورزش کــه متصدیــان آن این 

 روزها در قطر و در کنار تیم ملی فوتبال به ســر می برند 
بایــد پاســخگوی اقــدام حســین ثــوری باشــند و اینکه 
»چطور فردی که صالحیت مدیریتی اش توســط وزارت 
ورزش تاییــد شــده و بــا مجــوز همیــن وزارتخانــه راهی 
ســفر شــده، قید بازگشت را زده اســت؟« این پرسشی 
اســت که قاعدتا و در شــرایط نرمال و عادی نمایندگان 
مجلــس هم باید پیگیر پاســخ آن باشــند به خصوص 
کــه این ابهام ایجاد شــده که وقتی خــود ثوری به قصد 
پناهندگــی عــازم اســپانیا شــده و این نیت را پوشــانده 
اســت، چه بســا ســخت گیــری های ســفر - اخــذ تعهد 
و وثیقــه و ... - را در مــورد اعضــای تیم اعزامــی اش اجرا 
نکرده باشد. همین حاال هم صحبت هایی از پناهنده 
شــدن دو عضــو دیگــر تیــم اعزامــی بوکس به اســپانیا 
کــه یکــی از آنهــا گویــا نســبت فامیلی بــا حســین ثوری 
ح اســت کــه اگــر صحــت ایــن  دارد )خواهــرزاده( مطــر

مســئله ثابت شــود، یعنی ســه پناهندگی در یک اعزام 
که همچون پناهنده شــدن رئیس فدراســیون، اتفاقی 
بی ســابقه در ورزش ایران اســت. بنابراین اقدام دور از 
انتظار رئیس فدراسیون بوکس به جز احتمال سخت 
تر شدن شرایط اعزام رؤسای فدراسیون ها - همچون 
ورزشــکاران- تبعــات دیگری هم دارد کــه می تواند ُبعد 
بیــن المللــی داشــته باشــد و از جملــه اعمــال شــرایط 
سخت گیرانه تر کشورهای میزبان برای تیم های ایران 

و پذیرش آنها در رویدادهای آینده.
این در حالی است که ورزش جهان به زودی درگیر دور 
جدیدی از رقابت های انتخابی المپیک و گستردگی آن 
در رشته های مختلف می شود. ایرانی ها هم باید جزو 
شرکت کنندگان در خیلی از این رویدادها باشند اما اگر 
پذیرش ورزشکاران مان توسط کشورهای برگزارکننده 

سخت تر از همیشه شد، نباید تعجب کرد.

فریدون رئیسی- سرویس ورزشی 
 با توجه با حضور تیم هندبال برف فروشــان  شــیراز 
در مســابقات لیگ دســته اول هندبال کشــور و به 
منظور حضور مقتدرانه این تیم جلسه ای  با حضور 
دکتــر رحیــم خداجــو رئیــس اداره ورزش و جوانــان 
غالمشــاهی  رضــا  همچنیــن  و  شــیراز  شهرســتان 
درســت  و  فــارس  اســتان  هندبــال  هیــأت  رئیــس 
انــدرکاران هیــأت برگزار گردیــد. در این جلســه ابتدا 
غالمشــاهی رئیــس هیــأت هندبــال اســتان فــارس 
گزارشــی از عملکــرد و برنامه هــای هندبــال اســتان 
در عرصــه مســابقات کشــوری و برگزاری مســابقات 
اســتانی ارائه نمــود و اعالم کرد که امســال تیم برف 
فروشــان بــه عنــوان نماینــده شــیراز در مســابقات 
لیــگ هندبــال کشــور حضــور پیــدا خواهــد کــرد کــه 

مطمئنا در این راســتا برای حضــور مقتدرانه در این 
مســابقات نیــاز بــه حمایت همــه جانبه مســئولین 

داریم. 

در ادامــه دکتــر رحیــم خداجــو رئیــس اداره ورزش و 
جوانــان گفــت: بــدون شــک هندبال اســتان فارس 
طــی  چنــد ســال اخیــر توانســته از جایــگاه خوبی در 

عرصــه مســابقات کشــوری برخوردار باشــد و حضور 
تیم شــهید شــاملی کازرون در باالترین ســطح لیگ 
هندبــال کشــور و کســب عنــوان قهرمانــی و نایــب 
قهرمانی کشــور طی یکی دو سال گذشته حکایت از 
ظرفیــت ها و پتانســیل های هندبال اســتان فارس 
اداره ورزش  راهبردهــای  از  کــه یکــی  آنجــا  از  و  دارد 
و جوانــان شهرســتان شــیراز حمایــت از تیــم هــای 
شهرســتان در عرصه مســابقات کشــوری می باشد 
و از آنجــا کــه امســال تیــم بــرف فروشــان شــیراز بــه 
عنــوان نماینده شهرســتان در مســابقات کشــوری 
حضور پیدا می کند همه جوره حمایت خواهیم کرد 
تا این تیم بتواند بدون دغدغه در عرصه مسابقات 

حضور پیدا کند. 
و  اســتعداد  رغــم  علــی  متأســفانه  افــزود:    خداجــو 

پتانســیل هایــی که در ورزش شــیراز وجــود دارد اما 
 بــه علــت نداشــتن اسپانســر در خیلــی از رشــته هــا 
نتوانســته ایــم حضــور خوبی در مســابقات داشــته 

باشیم. 
در ایــن راســتا انتظــار داریــم که مســئولین اســتان، 
شــیراز  کالنشــهر  ورزش  از  صنایــع  و  هــا  ســازمان 
حمایــت کننــد تــا بتوانیــم ماننــد شــهرهایی چــون 
کرمــان، اصفهــان، مشــهد و... در عرصه  مســابقات 
کشــوری حضــور موفقــی داشــته باشــیم و از اینکــه 
بخــش  حضــور  جهــت  اســتان  هندبــال  هیــأت 
خصوصــی و حمایــت از ایــن رشــته تــالش می کنــد 
تیــم بتوانــد  ایــن  کــه  کنــم و امیــدوارم  تشــکر مــی 
امســال نماینده شایسته ای برای هندبال استان و 

شهرستان شیراز در لیگ کشور باشد.

فریدون رئیسی- سرویس ورزشی 
طــی چنــد ســال گذشــته همــواره باشــگاه رنگ فیــروزه 
بــه عنوان نماینده ووشــو اســتان فارس در مســابقات 
قهرمانــی کشــور حضور فعالی داشــته اســت بــه طوری 
که طی ســال های اخیر همواره نام ووشــو فارس با رنگ 
فیــروزه شــیراز گره خــورده اســت و همواره ووشــوکاران 
در  انــد  توانســته  فیــروزه  رنــگ  تیــم  قالــب  در  اســتان 

مسابقات کشوری حضور موفقی داشته باشند. 
در ایــن راســتا حضور محســن زاهدی به عنــوان رئیس 
هیأت ووشــو شــیراز و مدیرعامل باشــگاه رنــگ فیروزه 
شیراز باعث شده تا توجه خاصی به ووشوکاران صورت 

گیرد. 
در این راســتا محســن زاهدی مدیرعامل باشــگاه رنگ 
فیــروزه و رئیــس هیــأت ووشــو شهرســتان شــیراز در 
گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت: از آنجا کــه اســتان فارس 
و کالنشــهر شــیراز در رشــته ووشــو یکی از اســتان ها و 
شهرستان های مستعد می باشد و تا کنون ورزشکاران 

بیشــماری توانسته اند در سایه حمایت های خوبی که 
در باشگاه رنگ فیروزه از این رشته به عمل آمده  رشد 
داشــته باشــند و در این راســتا طی ســال های گذشــته 
همــواره تــالش داشــته ایــم تــا تیم های ووشــو اســتان 
فــارس با نام رنگ فیروزه در مســابقات کشــوری حضور 

فعالی داشته باشند. 
وی افزود: از آنجا که امســال لیگ ووشــو بانوان در رده 
جوانان در آینده نه چندان دور برگزار می شود لذا تالش 
داریــم تــا بتوانیم تیم بانوان اســتان فــارس را به عنوان 
رنــگ فیــروزه در ایــن رقابت ها شــرکت دهیــم و در این 
راســتا به منظور این که حقی از ورزشــکاری ضایع نشود 
مســابقات انتخابــی قهرمانــی اســتان در رده بانــوان را 
روزهای پنجشــنبه و جمعه هفته جاری در شــیراز برگزار 
خواهیــم کرد تا ورزشــکاران مســتعد انتخــاب و بتوانند 
به عنوان تیم استان در مسابقات لیگ کشوری حضور 

پیدا کنند. 
در  متأســفانه  کــه  مشــکالتی  از  یکــی  گفــت:  زاهــدی 

اسپانســر  فقــر  دارد  وجــود  شــیراز  کالنشــهر   ورزش 
می باشد و در این راستا حضور باشگاه هایی چون رنگ 
 فیروزه که همواره بدون چشــم داشــتی طی ســال های 
اخیــر بــه عنــوان نماینــده اســتان در عرصــه مســابقات 
کشــوری بــوده را بایــد بــه فال نیــک گرفــت و مطمئنا در 

این راستا برای اینکه باشگاه رنگ فیروزه بتواند حضور 
مقتــدری در عرصــه مســابقات داشــته باشــد نیــاز بــه 

حمایت دارد.
 زاهــدی بیــان کــرد: در این راســتا برای اینکه مســابقات 
به بهترین شــکل برگزار شود با حضور دست اندرکاران 
و  برگــزار  را  ای  و شــیراز جلســه  اســتان  هیــأت ووشــو 
برنامه ریزی هــای الزم را جهــت برگزاری مســابقات انجام 
دادیــم و مطمئنــا در ایــن راســتا بــرای اینکــه بهتریــن 
ورزشــکاران برای تیم اســتان انتخاب شوند کمیته فنی 
تشــکیل که همه مســابقات را زیر نظر خواهند داشت 
تــا بتواننــد نفرات برتــر را انتخــاب و با فراخوانــدن آنها با 

اردو، تیمی مقتدر  و توانمند را روانه مســابقات نماییم 
که بتواند در عرصه لیگ ووشــو بانوان از جایگاه ووشو 

استان فارس دفاع کند.
 زاهــدی گفت: در این راســتا بایــد از حمایت های خوب 
دکتــر صفرپور مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان فارس 
و معاونیــن وی و همچنیــن دکتــر خداجــو رئیــس اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان شــیراز که انصافا در جهت 
رشــد و پویایی ووشو اســتان حمایت های خوبی انجام 
می دهنــد تشــکر کنــم و امیــدوارم که امســال تیم رنگ 
فیروزه شــیراز بتواند نماینده شایســته ای برای ووشــو 

استان فارس در لیگ کشور باشد.

به منظور انتخابات تیم رنگ فیروزه ای شیراز برای شرکت در لیگ کشور برگزار می شود؛

 رقابت بانوان ووشوکار فارس در شیراز 

در  حضــور  بــرای  ایــران  بانــوان  هندبــال  ملــی  تیــم 
رقابت هــای قهرمانی آســیا ظهر دیروز عــازم کره جنوبی 

شد.
تیــم ملــی بانــوان ایــران بــا حمایــت باشــگاه فرهنگــی 
ورزشــی ســنگ آهــن بافــق بــرای حضــور در رقابت های 
قهرمانــی آســیا ظهــر روز دوشــنبه ۳۰ آبان ماه عــازم کره 

جنوبی شد.
مینــا وطن پرســت، هانیــه لــک، فاطمــه مریــخ، ملیحــه 
، نوریــه عباســی، عطیــه شهســواری، مبینــا  یغمایی پــور
 ، پــور اعتمــادی  راحلــه   ، یحیوی پــور النــاز  حســن نژاد، 
محدثه شــبانی، مائده عشــاقی، حدیثه نــوروزی، حانیه 
کریمــی، آرزو کیانــی آرا، شــهرزاد نصوحــی، زهــرا فقیهــی، 
 ۱۹ محمــدی  آرزو  و  قاســمی  النــاز  رحمانیــان،  ســتاره 
رقابت هــا  ایــن  عــازم  کــه  هســتند  ایــران   ملی پــوش 

شده اند.
قانــع بــه عنوان مربــی و اکبرآبــادی به عنــوان مدیر فنی 

هدایت این تیم را برعهده دارند.
زنــان  نوزدهمیــن دوره رقابت هــای هندبــال قهرمانــی 
آســیا از ســوم تــا ســیزدهم آذرماه بــه میزبانــی اینچئون 

کره جنوبی برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با تیم های 
استرالیا، کره جنوبی، ازبکستان و هند هم گروه است.

* وطن پرست: در کره برای برد به میدان می رویم
کاپیتــان تیــم ملی هندبــال بانوان کشــورمان گفت: کار 
ســختی را در کــره داریــم، اما هدف بســیار بزرگی داریم و 
همدل و هم قســم هســتیم تا بتوانیم سهمیه جهانی 

را به دست آوریم.
آمادگــی  وضعیــت  خصــوص  در  پرســت  وطــن  مینــا 
تیــم ملــی هندبــال بانوان بــرای حضــور در رقابــت های 
قهرمانــی آســیا اظهــار داشــت: مــا زمــان بســیار کمــی 
بــرای آمــاده ســازی داشــتیم و با توجــه به حضــور برخی 
اردوهــای  خــود  باشــگاهی  هــای  تیــم  در  بازیکنــان 
اول را بــا نفــرات کامــل دنبــال نکردیــم. بعــد از اضافــه 

شــدن ســایر بازیکنــان و کامل شــدن ترکیــب تیم ملی 
تمرینــات بســیار خوبــی را پشــت ســر گذاشــتیم و طــی 

ایــن 4۰ روزی کــه در اردو بودیــم به آمادگــی و هماهنگی 
خوبی رســیدیم. امیدوارم در مســابقات قهرمانی آســیا 

دســت  بــه  را  جهانــی  ســهمیه  بتوانیــم  دوم  بــار   بــرای 
آوریم.

وی افزود: در دوره قبل ما رقابت های آسانی نداشتیم 
و با توجه به هدفی که داشتیم به این رقابت ها رفتیم. 
خ داد و  علــی رغــم اتفاقاتــی کــه در اردن بــرای تیم ملــی ر
کادر فنــی تیــم ملــی به کرونا متبال شــدند و نتوانســتند 
کنــار زمیــن حضور داشــته باشــند. با همه ســختی ها و 
شــرایطی کــه داشــتیم توانســتیم به خواســته خودمان 
که کســب ســهمیه حضور در جــام جهانی بود برســیم. 
در ایــن دوره از رقابــت هــا کمــی کارمــان ســخت اســت 
چــرا که بــا تیم هایــی همگروه هســتیم که قــدرت های 
هندبــال بانــوان در آســیا هســتند، امــا در ایــن دوره از 
رقابــت ها هم هدف بســیار بزرگی داریم و همدل و هم 

 قســم هســتیم تــا بتوانیم ســهمیه جهانی را به دســت 
آوریم.

کاپیتــان تیم ملی هندبــال بانوان عنوان کــرد: تیم ملی 
کــره جنونــی کــه میزبــان مســابقات هــم هســت یکی از 
تیم های ابر قدرت در آســیا است و همیشه با این تیم 
بازی کردیم و خیلی ســخت است که بتوانیم این تیم را 
شکســت دهیم ولی نا امید نیســتیم و برای شکســت 
به میدان نخواهیم رفت تمام تالشمان انجام یک بازی 
بســیار خوب و کســب پیروزی است. تیم اســترالیا هم 
تیــم بســیار خوبــی اســت ما بــا ایــن تیم حدود 4 ســال 
پیــش در ژاپن بازی کردیــم و قطعا امروز دچار تغییراتی 
هســتند کــه خیلی نمی شــود پیش بینی کرد. اســترالیا 
تیــم جوانــی دارد و بازیکنــان این تیم در حــال حاضر در 

لیگ های اروپایی بازی می کنند.
وی افــزود: تیــم هنــد هم تیم خوبی اســت ولــی مربیان 
دارنــد  تیــم  ایــن  از  ملــی شــناخت بســیار خوبــی  تیــم 
و برنامــه خوبــی را هــم اتخــاذ کردنــد تــا بتوانیــم برابــر 
میــدان  پیــروز  و  باشــیم  داشــته  را  خوبــی  بــازی   هنــد 

شویم.

برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا؛

تیم ملی هندبال بانوان ایران عازم کره جنوبی شد

سقوط آزاد تکواندوی ایران در مکزیک با هجدهمی جهان!
تکوانــدوی مردان و زنان ایــران در مجموع با ۳ مدال برنز در 

جایگاه نازل هجدهمی جهان جای گرفت.
در پایــان رقابــت هــای تکوانــدوی قهرمانــی جهــان ۲۰۲۲ در 
مکزیــک، کــره جنوبــی در بخــش مــردان به عنــوان قهرمانی 
رســید و در بخــش زنــان نیــز عنــوان نخســت تیمــی از آن 
مکزیــک شــد. در بخش مردان بعد از کــره جنوبی، تیم های 
اسپانیا و مکزیک در رده های بعدی جای گرفتند و در بخش 

زنــان نیــز پــس از مکزیــک، چیــن و صربســتان دوم و ســوم 
شدند. در مجموع زنان و مردان نیز تیم های مکزیک، چین 
و کره جنوبی اول تا سوم شدند و ایران در رده نازل هجدهم 

جای گرفت.
تیــم هــای ملــی تکوانــدوی مــردان و زنــان ایــران کــه بــا ۱4 
تکواندوکار عازم این مسابقات شده بودند در پایان تنها به 

۳ مــدال برنــز در بخش مردان رســیدند و در بخش زنان نیز 
هیــچ مدالــی از آن ایران نشــد تا در نهایت ایــران در مجموع 
تیمی با نمایشی ضعیف و دور از انتظار در جایگاه هجدهمی 

جهان قرار گیرد.
همچنیــن در پایــان ایــن رقابت هــا مهدی خدابخشــی ملی 
پــوش ســابق ایران که برای صربســتان به مدال طال رســید، 
عنــوان بهتریــن بازیکن جهان را کســب کرد و دانیال ســوزا از 

مکزیک در بخش زنان به این عنوان رسید.
مربیان کره جنوبی و مکزیک نیز به ترتیب به عنوان برترین 

مربیان در بخش مردان و زنان انتخاب شدند.

برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان 
شهرستان بیضا

جلســه ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان بیضــا به ریاســت 
فرماندار شهرستان با موضوع اشتغال و ازدواج برگزار شد.
  این جلســه بــه ریاســت فرماندار شهرســتان و بــا موضوع 
بررســی اشــتغال جوانــان و تســریع در امــر ازدواج جهت به 
حداقل رساندن موانع و مشکالت احتمالی در محل سالن 

اجتماعات فرمانداری بیضا برگزار گردید.
محمد کشــتکار رئیس گروه امور مشــارکت های اجتماعی 
و حمید غالم پور کارشناس ستاد ساماندهی امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس نیز در این جلســه حضور 

داشتند.

دو بوکسور ایرانی همراه تیم برنگشتند
تیــم ملــی جوانــان بوکس ایــران به کشــور بازگشــت اما دو 
بوکســور بــدون اطالع قبلــی تیم را ترک و در اســپانیا ناپدید 

شده اند.
پس از آن که حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس ایران 
از عــدم بازگشــتش بــه ایــران و اعــالم پناهندگــی خبــر داد، 
اکنون دو بوکســور تیم جوانان ایران نیز در اســپانیا ناپدید 

شده اند.
آرین ســاعدپناه و مرتضی ریگی دو ملــی پوش تیم جوانان 
ایران هســتند که در روزهای گذشــته اردوی تیم در اسپانیا 
را بــدون اطــالع قبلی تــرک کرده و در شــهر آلیکانتــه ناپدید 

شده اند.
راهــی  و  رســیده  پیــروزی  بــه  نخســت  دور  در  ســاعدپناه 
قبــول  بــا  ریگــی  امــا  بــود،  شــده  مســابقات  دوم  مرحلــه 
 شکســت مقابل حریف خــود در جدول مســابقات حضور 

نداشت.
پــس از ایــن اتفــاق مســئوالن تیــم ملــی ایــران بــه همــراه 
 ســه بوکســور باقــی مانــده اســپانیا را بــه مقصد ایــران ترک 

کرده اند.

کف و سقف قراردادها در لیگ برتر تیروکمان؛
 از صفر تا قرارداد الکچری ۳0 میلیون 

تومانی!
کــف و ســقف قراردادهــا در چهاردهمیــن دوره لیــگ برتــر 

تیروکمان در سال ۱4۰۱ اعالم شد.
چهاردهمیــن دوره مســابقات لیــگ برتــر تیروکمــان زنــان 
و مــردان در بخــش کامپونــد و ریکــرو بــا حضــور ۲۳ تیــم 
کــه ۷ تیــم آن در بخــش زنــان و ۱۶ تیــم در بخــش مــردان 
کادر  همــکار  بــه  ورزشــکار  جمعــا ۳۵۰  و  شــد  برگــزار  بــود 
 فنــی و سرپرســتی تیم هــا در ایــن دوره از رقابت هــا حضــور 

داشتند.
نکتــه قابــل تأمــل در مــورد لیــگ برتــر تیروکمــان امــا ارقام 
بســیار کم قرارداد کمانداران حاضر در این دوره مسابقات 
بــود بــه طــوری که باالتریــن قــرارداد منعقد شــده بــا یکی از 
ملی پوشان تیروکمان مرد ایران به مبلغ ۳۰ میلیون تومان 

به امضا رسیده بود.
در مــورد کــف قرادادهــا نیز در ایــن دوره از رقابت های لیگ 
برتــر تیروکمان می تــوان به مبالغ ۱ میلیــون و حتی ۵۰۰ هزار 
تومانی اشــاره کــرد و برخی از قراردادها نیــز بدون هیچ گونه 
مبلغــی بین بازیکن و باشــگاه به امضا رســیده کــه حاکی از 
ارقام بســیار پایین قراردادهای منعقد شــده بین بازیکنان 

و باشگاه ها است.
تیروکمــان  لیــگ  ســازمان  رئیــس  شــهریاری،  محبوبــه 
ضمــن تأییــد ایــن خبــر در گفت وگــو بــا ایســنا، اعــالم کرد: 
پانزدهمیــن دوره مســابقات لیــگ برتر تیروکمان در ســال 
۱4۰۲ از مردادماه آغاز خواهد شد و تا زمان برگزاری بازی های 
آســیایی در ســال آینــده به منظــور آماده ســازی هرچه بهتر 
ورزشــکاران جهــت شــرکت در بــازی هــای آســیایی پیــش 
می رود و بعد از بازی های آسیایی نیز مسابقات تا مشخص 

شدن تیم های قهرمان ادامه خواهد یافت.

تبعات سنگین برای وزارت ورزش
دردسرهای اقدام رئیس فدراسیون بوکس؛

دکتر خداجو در جلسه با دست اندرکاران هیأت:

با تمام قدرت از هندبال شیراز در لیگ های کشوری حمایت می کنیم


