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وقتی مدیران نابلد در استقالل ریاست میکنند

افشاگری تاج درباره پرداخت
 360هزار دالری استقالل به پروپئیچ!
رئیــس فدراســیون فوتبــال اعــام کــرد کــه
پروپئیــچ در هنــگام جدایــی از اســتقالل 30
هــزار دالر خواســتار شــده امــا بــا پاســخ
منفــی مدیــران وقــت ایــن باشــگاه مواجــه
شــده اســت ایــن درحالــی اســت کــه نهایتــا
بعــد از شــکایت در  ،FIFAاســتقاللیها
بــه ایــن بازیکــن  360هــزار دالر پرداخــت
کردهانــد!
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی تــاج دیــروز
جمعــه در گفتوگویــی تلویزیونــی دربــاره

کــه هــر کســی طلبــی دارد ،مــدارک الزم
را ارائــه کنــد .پروندههــای متعــددی در
کمیتــه انضباطــی ،کمیتــه تعییــن وضعیــت
و کمیتــه اســتیناف تشــکیل شــد .بــرای
اولیــن بــار فهمیدیــم بدهــی اســتقالل و
پرســپولیس چقــدر اســت .حــال اگــر کســی
طلبــکار اســت و اظهــار نکــرده ،مشــکل
خــودش اســت .تاکیــد کردیــم کــه بدهــی
هــا بایــد پرداخــت شــود.
رئیــس فدراســیون فوتبــال بــا بیــان اینکــه

وضعیــت صــدور مجــوز حرفــهای بــه
باشــگاههای لیــگ برتــری بــه خصــوص
اســتقالل و پرســپولیس ،اظهــار کــرد:
ســال گذشــته میتوانســتیم پرســپولیس،
اســتقالل و تراکتورســازی را از لیــگ
قهرمانــان آســیا حــذف کنیــم .امــا اگــر
ایــن اتفــاق رخ مــیداد ،تیمــی در آســیا
نداشــتیم و در نتیجــه نشــاط عمومــی از
بیــن میرفــت و تیــم ملــی هــم متضــرر
میشــد .امســال بایــد جدیتــر کار مــی
کردیــم.
او خاطرنشــان کــرد :اگر زمانی به اســتقالل،
پرســپولیس و بقیــه تیمهــا میگفتنــد
چقــدر بدهــی داریــد ،رقــم مشــخص نبــود
امــا مــا ســخت گرفتیــم و نهایتا اســتقالل و
پرســپولیس نام ـهای در ســایت خــود زدنــد

امــروز هیــچ کــدام از دو تیــم اســتقالل و
پرســپولیس پرونــده حــل و فصــل نشــده در
 FIFAندارنــد ،اضافــه کــرد :هــر دو تیــم
بدهیهــای داخلــی خــود را تســویه کردنــد
و خطــر جــدی آنهــا را تهدیــد نمیکنــد.
کمیتــه بــدوی صــدور مجــوز حرف ـهای در
حــال اخــذ اســناد دو تیــم اســت و از فــردا
کار خــود را شــروع میکنــد .ایــن کمیتــه
اقــدام بــه راســتی آزمایــی میکنــد .بعــد از
صــدور رای ،اگــر اعتراضــی وجــود داشــته
باشــد ،کمیتــه اســتیناف موضــوع را بررســی
میکنــد.
تــاج بــا بیــان اینکــه  10باشــگاه
لیگبرتــری فاقــد مشــکل جــدی بــرای
صــدور مجــوز حرفــهای بیــن المللــی و
ملــی هســتند ،گفــت :ســایپا ،ذوب آهــن،

:ACB

جدال علی اکبری و واخائف برای کمربند قهرمانی

ســازمان  acbبــا رونمایــی
از پوســتر مبــارزه علــی
اکبــری و واخائــف از قطعــی
شــدن ایــن دیــدار در ۱۹
آبــان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا
و بــه نقــل از ســایت
 ،acbmmaجــدال امیــر
علــی اکبــری مبــارز ایرانــی
بــا مهمــت واخائــف دارنــده
کمربنــد قهرمانــی ســنگین
وزن از روســیه بــرای ۱۹
آبــان مــاه قطعــی شــده اســت و عالقمنــدان مــی تواننــد بلیــت ایــن مبــارزه را کــه بــه
مبــارزه اصلــی ( )Main Eventمعــروف اســت و در شــهر مســکو برگــزار خواهــد شــد
را خریــداری کننــد.
علیاکبــری بــا برتــری هفتــه گذشــته خــود برابــر اومیالنــژوک لهســتانی بــه صــدر
جــدول رده بنــدی ســنگین وزن هــای ســازمان  ACBرســید و اکنــون تنهــا یــک قــدم
تــا رســیدن بــه کمربنــد قهرمانــی فاصلــه دارد و آن هــم شکســت دادن واخائــف روس
اســت .ایــن مبــارز روســی در جــدال هفتــه گذشــته خــود کــری هــای زیــادی بــرای علــی
اکبــری خوانــد و حتــی بعــد از بــازی علــی اکبــری بــا حریــف لهســتانی ،کمربنــد قهرمانــی
خــود را بــه رخ علــی اکبــری کشــید و شــیطنت هایــی در فضــای مجــازی داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســازمان  ACBدر حالــی از قطعــی شــدن ایــن دیــدار خبــر داده کــه
ورزشــکار ایرانــی در گفتوگــو بــا ایســنا اعــام کــرد از ناجیــه پــا بــا ناراحتــی روبــرو
اســت و ممکــن اســت در ایــن مبــارزه حاضــر نشــود .هرچنــد مربــی علــی اکبــری بعدهــا
اعــام کــرد کــه ایــن مبــارزه برگــزار خواهــد شــد.
امیرعلــی اکبــری قهرمــان ســابق کشــتی فرنگــی بعــد از حضــور در رشــته رزمــی MMA
تاکنــون  ۱۰مســابقه داشــته کــه در  ۹دیــدار بــه برتــری رســیده و رکــورد خوبــی از خــود
بــه جــای گذاشــته باشــد.

نفرات برتر پینگ پنگ فارس برای رقابت های
کشور انتخاب شدند

نفــرات برتــر رقابــت هــای پینــگ پنــگ جوانــان و
نوجوانــان قهرمانــی اســتان فــارس بــرای شــرکت در
بــازی هــای کشــوری انتخــاب شــدند.رئیس هیــات
پینــگ پنــگ فــارس ،پنجشــنبه بــا بیــان ایــن مطلــب در
گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت :در ایــن بــازی هــا 92
پینــگ پنــگ بــاز در رده جوانــان و  75ورزشــکار در رده
نوجوانــان بــا هــم بــه رقابــت پرداختند.پیمــان ابوالحســنی
افزود :در رده جوانان ،ســینا نصریانی از الرســتان بر ســکوی نخســت ایســتاد ،محمد مهدی
آخونــدی از گــراش دوم شــد و علــی محمــد رجبــی از شــیراز بــه مقــام ســوم دســت یافــت.
وی گفــت :همچنیــن در ایــن رده ،آریــن عــادل ،پرهــام فهــام ،عــارف چشــفر و محمــد
ســینا معصومــی از شــیراز و محمــد حســن ســبزواری از گــراش بــه ترتیــب در رده چهــارم
تــا هشــتم قــرار گرفتنــد و بــه عضویــت تیــم منتخــب فــارس در آمدنــد.
رئیــس هیــات پینــگ فــارس ادامــه داد :در رده نوجوانــان نیــز امیــر رضــا جمالــی از گــراش
بــه مــدال طــا رســید ،محمــد حســن ســبزواری از گــراش نشــان نقــره گرفــت و پارســا
ســهرابی از شــیراز هــم بــه مــدال برنــز دســت یافــت.
همچنیــن در ایــن رده ،مهــدی عســکری زاده از الرســتان ،امیــر رضــا ســعیدی از شــیراز،
عرفــان شــیردل از الرســتان ،علیرضــا ســبزواری از گــراش و علــی راســخی از داراب بــه
ترتیــب چهــارم تــا هشــتم شــدند و بــه عنــوان بازیکنان منتخــب فــارس راهی رقابــت های
کشوری خواهند شد.

ســپاهان ،فــوالد خوزســتان و  ...مشــکل
جــدی ندارنــد .مــا  10باشــگاه داریــم کــه
تمــام مــدارک خــود را تحویــل دادنــد .بــه
برخــی مجــوز بیــن المللــی و برخــی هــم
مجــوز ملــی اعطــا میشــود .تیمهایــی کــه
مجــوز ملــی دارنــد ،نمــی توانــد در لیــگ
قهرمانــان آســیا شــرکت کنــد.
رئیــس فدراســیون فوتبال بــا بیــان اینکه در
حــال حاضــر تهدیــد جــدی بــرای اســتقالل
و پرســپولیس وجــود نــدارد ،گفــت :اگــر
بگویــم هیــچ تهدیــدی وجود
نــدارد ،درســت نیســت امــا
مــی توانــم بگویــم نســبت
بــه قبــل همــه بدهــی هــا
مشــخص شــده وباشــگاهها
مــدارک الزم را در اختیــار
گذاشــتند.
فدراســیون
ایــن مســتندات را راســتی
آزمایــی میکنیــم .آخریــن
تســویه حســاب مربــوط بــه
پروپئیــچ بــود کــه حاضــر
بــود  30هــزار دالر بگیــرد
و بــرود .امــا بــه هــر دلیــل
مدیــران وقــت اســتقالل
ایــن کار را نکردنــد ،در
نتیجــه پروپئیــچ در FIFA
از اســتقالل شــکایت کــرد
و روز گذشــته  360هــزار
دالراز ســوی اســتقالل بــه ایــن بازیکــن
پرداخــت شــد .مــدارک درخواســت 30
هــزار دالری پروپئیــچ در اختیــار فدراســیون
فوتبــال اســت.
او ادامــه داد :مــا چنیــن خســارت هایــی
هــم دادیــم امــا ایــن خســارت هــا بایــد
بــرای یــک بــار پرداخــت شــود .مدیــران
بایــد مطمئــن شــوند کــه پــول بازیکــن
خارجــی تــا ریــال آخــر پرداخــت میشــود
و دیگــر بازیکــن بیکیفیــت بــه لیــگ
برتــر نمیآیــد .زحمــات زیــادی کشــیده
شــده کــه مــن از مدیــران اســتقالل و
پرســپولیس و وزارت ورزش تشــکر مــی
کنــم .از مربیــان و بازیکنــان هــم تشــکر
میکنــم کــه بعضــا از موضــع خــود کوتــاه
آمدنــد تــا مشــکل حــل شــود.
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برد و  2شکست در فوتسال
تیم های فارس ،یک ُ
کشور کسب کردند

ایرنــا -تیــم هــای فــارس در هفتــه دوم رقابــت هــای
فوتســال دســته یــک کشــور ،یــک بُــرد و  2شکســت
کســب کردند.بــه گــزارش ایرنــا در ســالن  22بهمــن
شــیراز ،تیــم شــاهد رامــک ایــن شــهر بــا نتیجــه ســه
بــر یــک از ســد شــهرداری قزویــن گذشــت و بــا چهــار
امتیــاز در صــدر جــدول گــروه دوم قــرار گرفــت.
همچنیــن در هفتــه دوم ،تیــم صــدرا شــیراز نیــز کــه
در گــروه یــک قــرار دارد در زنجــان بــه مصــاف تیــم
خالــص ســازان رفــت و در پایــان بــا نتیجــه چهــار
بــر ســه مغلــوب حریــف خــود شــد و بــا یــک امتیــاز ،رده هفتــم جــدول را بــه خــود اختصــاص
داد.تیــم شــهیدان عبــاس نــژاد اقلیــد دیگــر نماینــده فــارس در هفتــه دوم ،میهمــان تیــم ســفیر
تهــران بــود کــه ایــن دیــدار بــا نتیجــه پنــج بــر یــک بــه ســود میزبــان پایــان یافت.تیــم اقلیــد،
هــم اینــک در گــروه یــک بــا کســب یــک امتیــاز در رده هفتــم جــدول قــرار دارد ،در ایــن
گــروه تیــم شــهرداری رشــت بــا  6امتیــاز صدرنشــین اســت.در رقابــت هــای فوتســال دســته
یــک مــردان کشــور  17تیــم در  2گــروه هشــت و  9تیمــی حضــور دارنــد و در پایــان مرحلــه
گروهــی ،تیــم هــای اول هــر گــروه جــواز صعــود بــه لیــگ برتــر در فصــل  98را دریافــت
خواهنــد کــرد.

تیم های کازرون و مشهد به لیگ برتر هندبال بانوان
راه یافتند

تیــم هــای کازرون فــارس و مشــهد پــس
از شکســت حریفــان خــود در رقابــت هــای
هندبــال بانــوان کشــور کــه بــه میزبانــی کازرون
برگزاری شد ،به لیگ برتر راه یافتند.
رئیــس هیــات هندبــال شهرســتان کازرون ،بــا
بیــان ایــن مطلــب پنجشــنبه در گفــت و گــو
بــا ایرنــا اظهــار داشــت :در پنجمیــن روز ایــن
رقابــت هــا کــه روز بیســت و دوم شــهریور در
ســالن تختــی کازرون برگــزار شــد ،تیــم میزبــان
بــا نتیجــه  27بــر 17تیــم مالیــر را شکســت داد و بــه لیــگ برتــر صعــود کــرد.
محمــد رضــا نکویــی بخــش افــزود :همچنیــن تیــم مشــهد بــا نتیجــه  31بــر  27بــر تیــم
مریــوان غلبــه کــرد و راهــی لیــگ برتــر شــد.وی گفــت :بــرای تعییــن تیــم قهرمــان ایــن
رقابــت هــا ،دیــدار تیــم هــای مشــهد و کازرون فــردا (جمعــه) برگــزار مــی شــود.

دروازه تیم پارس آرا شیراز در لیگ برتر فوتسال
گلباران شد

دروازه تیــم پــارس آرا شــیراز در رقابــت هــای فوتســال لیــگ برتــر بانــوان کشــور مقابــل تیــم
دختــران کویــر مــس کرمــان گلبــاران شــد.به گــزارش ایرنــا در ایــن بــازی کــه جمعــه از هفتــه
ششــم ایــن رقابــت هــا در ســالن نصیــری شــیراز برگــزار شــد ،تیــم میزبــان بــا نتیجــه ُپــرگل
 10بــر  2مغلــوب حریــف خــود شــد و از رده ســوم بــه رده پنجــم جــدول ســقوط کرد.دیــدار تیم
هــای پــارس آرا و کویــر کرمــان در ایــن هفتــه از حساســیت زیــادی برخــوردار بــود چــرا کــه
میزبــان در صورتــی کــه شکســت مــی خــورد مــکان ســوم جــدول را بــه حریفــش واگــذار مــی
کــرد کــه در نهایــت ایــن اتفــاق افتاد.شــاگردان نجمــه برزگــر ،ســرمربی تیــم پــارس آرا شــیراز
در ایــن دیــدار اگرچــه دروازه بــان اصلــی خــود را بــه دلیــل مصدومیــت در اختیــار نداشــتد
امــا بــازی بســیار ضعیفــی از خــود بــه نمایــش گذاشــتند و در نهایــت ایــن بــازی خانگــی

کــه مــی توانســت بــا بُــرد،
مــکان ســوم جــدول را
بــرای ایــن تیــم شــیرازی
تثبیــت کنــد بــا نتیجــه
 10بــر  2مغلــوب شــدند
و بــه رده پنجــم ســقوط
کردند.
همچنیــن تیــم صنعــت
فجــر شــیراز ،دیگــر
نماینــده اســتان فــارس در
لیــگ برتــر دیــروز در هفتــه
ششــم در ســاری مازنــدران
بــا نتیجــه هفــت بــر  6مقابــل تیــم اســتقالل ایــن شــهر بــه برتــری دســت یافــت و بــه مــکان
چهــارم جــدول صعــود کــرد.
در پایــان هفتــه ششــم ،تیــم شــرکت ملــی حفــاری اهــواز بــا  18امتیــاز در صــدر جــدول قــرار
گرفــت ،تیــم ســپیدو رود تهــران بــا  15امتیــاز دوم شــد و تیــم دختــران کویرکرمــان هــم بــا
 10امتیــاز و تفاضــل گل بهتــر نســبت بــه تیــم هــای شــیرازی کــه همیــن تعــداد امیتــاز دارنــد،
در رتبــه ســوم ایســتاد.
تیــم پوینــدگان صنعــت فجــر شــیراز بــا  10امتیــاز و تیــم پــارس آرا شــیراز هــم بــا همیــن
تعــداد امتیــاز و تفاضــل گل کمتــر بــه ترتیــب در رده چهــارم و پنجــم قــرار گرفتنــد و تیــم
هیــات فوتبــال خراســان رضــوی هــم بــدون امتیــاز در قعــر جــدول بــه ســر مــی بــرد.
در رقابــت هــای فوتســال لیــگ برتــر بانــوان کشــور  11تیــم حضــور دارنــد و در پایــان مرحلــه
مقدماتــی ،تیــم هــای اول تــا چهــارم بــه مرحلــه حذفــی (پلــی آف) صعــود خواهنــد کــرد.

شیرازی ها سکوهای اول تا سوم بیلیارد کشور را
فتح کردند

رقابــت هــای بیلیــارد
قهرمانــی کشــور در رشــته
 10تــوپ ()Ten BALL
بــا فتــح ســکوهای اول تــا
ســوم توســط شــیرازی هــا
پایــان یافــت.
رئیــس هیــات بیلیــارد
فــارس ،جمعــه بــه ایرنــا
گفــت :در دیــدار نهایــی
ایــن پیکارهــا ،محمدعلــی
ُپــر دل از شــیراز برابــر
همشــهری اش محمــد امین
زینعلــی بــه برتــری دســت یافــت و بــر ســکوی قهرمانــی ایســتاد.
فرهــاد قشــقایی افــزود :محمــد امیــن زینعلــی از شــیراز نایــب قهرمــان شــد و مهــدی راســخی
دیگــر بیلیــارد بــاز شــیرازی در دیــدار رده بنــدی ،علــی مقصــود از تهــران را از پیــش رو
برداشــت و بــه مقــام ســوم رســید تــا شــیرازی هــا ســکوهای اول تــا ســوم را بــه خــود
اختصــاص دهنــد.
در ایــن رقابــت هــا کــه در ســالن المــاس شــیراز و بــه مــدت چهــار روز برگــزار شــد 72
ورزشــکار شــرکت داشــتند و در پایــان نیــز جوایزنقــدی نفــرات برتــر اهــدا شــد.
تــن بــال یــا همــان بــازی 10تــوپ یکــی از رشــته هــای بیلیــارد اســت کــه تــوپ هــا از یــک
تــا 10شــماره گــذاری شــده اســت.
در ایــن بــازی کــه بــر روی میزهــای مخصــوص برگــزار مــی شــود ،ورزشــکار وقتــی
مــی خواهــد توپــی بــه درون پاکــت (حفــره هــای کنــار میــز) بیانــدازد ،بایــد شــماره تــوپ و
پاکــت مــورد نظــر را ابتــدا اعــام کنــد و ســپس بــه تــوپ ســفید ضربــه بزنــد.

باخ به ایران دعوت شد
رییس : IOC

در شرایط تحریم در کنار شما خواهیم بود
رییــس کمیتــه ملــی المپیــک ایــران در دیــدار بــا
تومــاس بــاخ او را بــه بــه ایــران دعــوت کــرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از کمیتــه ملــی
المپیــک ،رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک ایــران بــا
حضــور در مقــر کمیتــه بیــن المللــی المپیــک بــا
تومــاس بــاخ ،رئیــس  IOCدیــدار و گفــت و گــو
کــرد .در ابتــدای ایــن دیــدار تومــاس بــاخ رئیــس
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک ( )IOCضمــن خوش
آمدگویــی بــه صالحــی امیــری اظهــار داشــت :ایــن
مالقــات کمــک خواهــد کــرد تــا طرفیــن نســبت

بــه هــم شــناخت بهتــری پیــدا کــرده و در مــورد
تمــام مســائل مشــترک بیــن دو نهــاد ورزشــی بــه
نقطــه نظراتــی مشــترک و تصمیماتــی مناســب
دســت یابنــد.
بــاخ در ادامــه بــا اشــاره بــه حضــور چندیــن بــاره
در ایــران اظهــار داشــت :شــناخت خوبــی از کشــور
ایــران دارم .هــم اکنــون در خانــه شــخصی ام چهــار
تابلــو نقاشــی از اصفهــان دارم کــه همــه روزه
بــا دیــدن آن بــه یــاد فرهنــگ و تمــدن ایــران
می افتم.
صالحــی امیــری نیــز ضمــن تقدیــر و تشــکر از
تومــاس بــاخ بواســطه برپایــی ایــن نشســت اظهــار
داشــت :ورزش در ایــران بــه جریــان اجتماعــی
بســیار فعــال تبدیــل شــده اســت و جوانــان زیــادی
روزانــه مســائل ورزش را دنبــال مــی کنند.جنبــش
آینــده ایــران ،جنبــش ورزش اســت کــه تصمیــم
داریــم اهــداف جنبــش المپیــک را توســعه داده و
بــه متــن جامعــه بیاوریــم.در برنامــه ریزیهــای
صــورت گرفتــه در هیــات اجرایــی جدیــد تصمیــم
داریــم آمــوزش المپیــک را بــه ســطح مــدارس و
دانشــگاه هــا آورده و بــا جمعیــت میلیونــی در ایــن

دو نهــاد بــه جنبــش المپیــک و پیــاده ســازی آن
کمــک نماییــم.
رییــس کمیتــه ملــی المپیــک ایــران بــا اشــاره
بــه تهیــه طــرح و برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد
و راه انــدازی مــوزه ملــی ورزش ایــران اظهــار
داشــت:اعتقاد دارم جــای مجموعه ملــی ورزش ایران
بــا توجــه بــه بزرگــی و افتخــارات قهرمانــان ایــران
زمین،خالــی بــوده و هســت و بــه همیــن دلیــل نیــز
در نظــر داریــم در اولیــن فرصــت ایــن مــوزه را بــا
کمــک تمامــی بخــش هــای ورزش راه انــدازی

کــرده و در چنــد فــاز آن را تکمیــل نماییــم.
وی در پایــان توجــه و ســرمایه گــذاری ایــران
در بحــث ورزش بانــوان را مطــرح کــرد و
گفت:خوشــبختانه بــا حمایــت وزارت ورزش و
جوانــان و فدراســیونها گامهــای اساســی در توســعه
ورزش بانــوان برداشــته شــده کــه در همیــن راســتا
مــی تــوان بــه افزایــش تعــداد بانــوان اعزامــی بــه
بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸و همچنیــن مــدال آوری
آنــان کــه ســهم عمــده ای در موفقیــت کاروان
ورزشــی ایــران داشــته انــد اشــاره کنــم.
تومــاس بــاخ در ادامــه ایــن نشســت ضمــن ابــراز
تشــکر از توضیحــات ارزشــمند صالحــی امیــری
اظهــار داشــت:به شــما تبریــک مــی گویــم بــرای
پذیــرش مقــام جدید(ریاســت کمیتــه ملــی المپیــک)
ایــن ســمت بســیار خــوب و ارزشــمند اســت شــما
خصوصیــات بســیار ارزشــمندی داریــد کــه مهتریــن
آنهــا مــی تــوان بــه مــردم شناســی و نزدیکــی شــما
بــه جامعــه اشــاره کرد.بــه شــما بــه دلیــل برنامــه
ریــزی ویــژه در برنامــه آموزشــی المپیــک و احــداث
مــوزه نیــز تبریــک مــی گویــم و اعــام مــی کنــم
کــه بســیار مایلــم از اولیــن نتایــج تالشــهایتان در

مــورد آمــوزش المپیــک و احــداث مــوزه مطلــع
شــوم.لطفا در فرصتهــای مناســب گزارشــهای خــود
را در ایــن خصــوص بــه اطــاع مــن برســانید.
ضمنــا در مــورد هــر دو پــروژه مــوزه المپیــک
و آمــورش نیــز اعــام مــی کنــم کــه از ایــران
حمایــت مــی کنــم و شــما حمایــت مــوزه
بیــن المللــی المپیــک و واحــد المپیــک ســولیداریتی
 IOCرا در ســطحی وســیع بــه همــراه خواهیــد
داشــت.
رئیــس  IOCدر ادامــه بحــث حقــوق تلویزیونــی
بازیهــای المپیــک و برنامــه ریــزی کمیتــه
بیــن المللــی المپیــک در ایــن خصــوص را مطــرح
ســاخت و گفــت:در ایــن زمینــه تبــادل اطالعاتــی
بیشــتری خواهیــم داشــت تــا بتوانیــم بهتریــن
خروجــی را بــرای کمیتــه بیــن المللــی المپیــک و
کمیتــه هــای المپیــک داشــته باشــیم.
وی در ادامــه برپایــی نمایشــگاه هــای مشــترک
در مــوزه هــای بیــن المللــی را پیشــنهاد داد و
گفت:وســایل و تجهیراتــی کــه از ورزشــکاران
شــاخص دنیــا و ایــران داریــم را مــی توانیــم در
نمایشــگاه هــای مشــترک مــوزه ایــران و لــوزان
تحــت نمایــش عالقــه منــدان قــرار دهیــم کــه در
ایــن زمینــه نیــز روی کمــک و حمایــت مــا حســاب
بــاز کنیــد.
بــاخ بــا عــرض تبریــک بــرای پیشــرفت ورزش
بانــوان خواســتار پشــتیبانی و حمایــت کمیتــه
ملــی المپیــک از حضــور بانــوان در اســتادیوم ها و
ورزشــگاه هــا شــد.
وی در ادامــه جایــگاه ورزش ایــران را در آســیا و
جهــان بســیار مهــم و ارزشــمند تلقــی و تاکیــد
کرد:شــک نداشــته باشــید در شــرایط تحریــم در
کنــار شــما خواهیــم بــود چــرا کــه فلســفه ورزش
توســعه صلــح جهانــی اســت.ما بــه هیــچ وجــه از
کســانی کــه مــی خواهنــد بــه ایــران لطمــه بزننــد
حمایــت نکــرده و همــواره بــه اهــداف جنبــش
المپیــک کــه حمایــت از کمیتــه هــای المپیــک
اســت پایبنــد خواهیــم بود.بســیار تمایــل دارم کــه
ایــده خــوب مالقــات بــا رییــس جمهــوری ایــران
را در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل جامــه عمــل
بپوشــانم کــه فرصــت بســیار خوبــی بــرای حمایــت
از شــما در ســطح بیــن المللــی اســت.
در پایــان ایــن نشســت دکتــر صالحــی امیــری
از تومــاس بــاخ بــرای حضــور در ایــران دعــوت
رســمی به عمــل آورده کــه وی نیــز اعــام داشــت
در فرصــت مناســب برنامــه ریــزی بــرای ایــن
مالقــات و حضــور در ایــران را پیگیــری خواهــد
کرد.

شجاعی:

در ایران نسبت به مظفر کوتاهی شد
نایـب رئیـس سـابق فدراسـیون فوتبال گفـت :با توجـه بـه تجربیاتی که
در فدراسـیون ها دارم مطمئن باشـید کـه مربیان از نظر مالـی تامین نمی
شـوند و شـرایط برای مظفـر آرمانی نبوده اسـت.

فریـده شـجاعی ،نایـب رئیس سـابق فدراسـیون فوتبـال در گفـت و گو
بـا ایسـنا  ،در مـورد پیوسـتن شـهرزاد مظفر به تیـم ملی فوتسـال بانوان
کویـت ،اظهـار کرد :از این موضوع خوشـحال هسـتم ،درسـت اسـت که
در تیـم ملـی بـه مظفـر نیـاز داریم ولـی تمـام کسـانی کـه در ورزش به
نوعـی زحمـت می کشـند ایـن نقطه عطف زحماتشـان اسـت کـه لژیونر
شـوند ،چـون حتمـا تیـم هـای ایرانـی یـا تیم ملـی پـول خوبی بـه آنها
نمی دهند و خارج از کشـور از این نظر برایشـان بهتری اسـت .عمرشان
را در ورزش گذاشـتند پـس یک جایـی باید از نظر مالی هم تامین شـوند.
او در ادامـه افـزود :مظفـر مربـی خوبی اسـت و پتانسـیل باالیـی دارد اما
متاسـفم کـه تیـم ملـی ایـران او را از دسـت میدهـد ،ایـن صدمـه ای
بـرای ماسـت .او برای تیم ملـی ایران ،باشـگاه و جوانان مـا زحماتش را
کشـیده اسـت و حاال بد هم نیسـت خـارج از کشـور را هم امتحـان کند.
چطـور آقایانمـان هـم مربـی و هم بازیکـن به خـارج از کشـور میروند و
هیـچ مشـکلی ندارد ولـی خانم هـا قـرارداد ببندند زیر سـوال مـی روند؟
اتفاقـا خیلـی خـوب اسـت راه بـرای خانـم هـا هـم بـاز میشـود .ال اقل
ارزش و بهایـی هـم بـرای خانم هـا قائل میشـوند.
شـجاعی بـه احتمـال تامین نشـدن ایـن سـرمربی از نظر مالـی در ایران
اشـاره و بیـان کـرد :بـا توجـه بـه تجربیاتی کـه در فدراسـیون هـا دارم
مطمئـن باشـید کـه مربیـان تامیـن نمـی شـوند و شـرایط بـرای مظفـر
آرمانـی نبـوده کـه رفتـه اسـت .او از جملـه مربیانی اسـت که بـا عالقه و
پشـتکار برنامـه هایـش را دنبـال مـی کند تـا تیـم هایش مطرح باشـند،
مطمئـن باشـید اینجـا خیلـی در مـوردش کوتاهـی شـده که ایـن کار را
کـرده اسـت ،حتمـا قـراردادی بسـته نشـده و تیمهایـی کـه در ایـران
فعالیـت مـی کنند بـر خالف سـلیقه اش بودنـد و ترجیح داده کـه خارج از
کشـور را انتخـاب کند.
او افـزود :در کل بایـد باعـث افتخارمـان باشـد کـه مربیانمـان جـذب
کشـورهای دیگـر باشـند ،بـه هـر حـال بـه مربیانمـان احتیـاج دارنـد و
پـول خوبـی هـم میدهنـد .آنهـا هم بایـد تامین شـوند تـا کی وقتشـان
را بگذارنـدو تامیـن نشـوند و بـه چیـزی کـه باید برسـند ،نرسـند .واقعا
زحمت می کشـند .خودم سـال های سـال هـم مربی بودم هم بـا مربیان
بـه صـورت حرفـه ای کار کردم مـی دانم کار پرزحمتی اسـت و اسـترس
شـبانه روزی دارد بـه هـر حـال بایـد جایـی پاسـخ ایـن اسـترس هـا
داده شود حاال وقتی درایران تامین نشود برود چه اشکالی دارد.
نایـب رئیـس سـابق فدراسـیون فوتبـال بـه بـاز شـدن مسـیری بـرای
لژیونـر شـدن سـایر ورزشـکاران خانـم ایرانی اشـاره کرد و گفـت :این
لژیونـر شـدن باب می شـود و خیلی خوب اسـت .خوشـحالم کـه درهای
خـارج از کشـور بـرای خانم ها هم باز شـده ومـی توانند بروند و اسـتفاده
ببرنـد .امیـدوارم راه بـرای بازیکنان و رشـته هـای دیگر باز شـود .وقتی
آقایـان بهـره مـی برنـد خانـم هـا هـم دارند همـان تلاش و رحمـت را
می کشند.
او در ادامـه بیـان کـرد  :بـا لژیونـر شـدن خانـم هـای ورزشـکار و اینکه
دنیـا بفهمـد که خانم هـا در ایـران ورزشـکاران و مربیانش فعـال و توانا
هسـتند بعـد تبلیغاتـی بسـیار خوبی هم بـرای کشـورمان دارد.
شـجاعی در پایـان گفـت :بـه مظفـر تبریـک مـی گویـم او دین خـود را
نسـبت بـه تیـم هـا و بازیکـن هایمـان ادا کردنـد و حـاال فرصتـی پیش
آمـده کـه بایـد بـرود و اسـتفاده کننـد .زمان آن رسـیده اسـت کـه کمی
هـم بـرای خـود و آینـده اش باشـد و از نظـر مالـی خـود را تامیـن کند.

