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پوالدگر:

حرفهای کیمیا علیزاده
دروغ است

رئیــس فدراســیون تکوانــدو گفــت :مطالبــی کــه از
ســوی کیمیــا علیــزاده عنــوان شــده و دیگــران کــه ایــن
متنهــا را بــا او منتشــر کردنــد دروغ  هــای زیــادی دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد پوالدگــر رئیــس فدراســیون
تکوانــدو در حاشــیه مجمــع عمومی    کمیتــه ملــی
المپیــک در مــورد اتفاقــات اخیــر در ورزش کشــور و عــدم
شــرکت تیمهــای فوتبــال باشــگاهی ایــران در مســابقات
آســیایی گفــت :فکــر میکنــم کــه برخــوردی انقالبــی
صــورت گرفــت و مــا همیشــه اجــازه دادیــم حملــه کننــد
و مــا دفــاع کردیــم .امــا ایــن رویــه بایــد تغییــر کنــد.
ایــن تصمیمی    بجــا و درســت بــود و بایــد جلــوی ظلــم
ایســتاد .مهمتریــن موضــوع در ارتبــاط بــا حــق دفــاع از
آن اســت .حــق گرفتنــی اســت .در ایــن آشــفته بــازار
دنیــا کســی حــق را بــه کســی نمیدهــد بایــد آن را
گرفت.
او در مــورد عملکــرد دوســاله کمیتــه ملــی المپیــک
گفــت :خیلــی از حلقههــای مفقــوده در حــوزه کمیتــه
ملــی المپیــک در دوره جدیــد بــه آنهــا توجــه شــده اســت
و امیــدوارم نتایــج ثمربخشــی بــرای ورزش کشــور داشــته
باشــد.
پوالدگــر در بــاره اینکــه گفتــه میشــود قــرار اســت
کیمیــا علیــزاده بــرای آلمــان مســابقه بدهــد ،گفــت:
قانونــا از آخریــن حضــور یــک ورزشــکار در ترکیــب تیــم
ملــی اش بایــد ســه ســال بگــذرد تــا بتوانــد بــرای کشــور
جدیــد بــازی کنــد مگــر اینکــه کمیتــه بیــن المللــی
المپیــک کــه تیمــی    از پناهجویــان راه انداختــه کاری
کنــد کــه آن هــم شــرایطی دارد .مطالبــی کــه از ســوی او
عنــوان شــده و دیگــران کــه ایــن متنهــا را بــا او منتشــر
کردنــد دروغ  هــای زیــادی دارد .مطبــی کــه از قــول او
منتشــر شــده مطمئنــا خــودش نگفتــه و او نمیتوانــد
ایــن متــن را از رو بخوانــد.
وی افــزود :بــرای اینکــه تمــام دنیــا بداننــد ایــن
موضوعــات دروغ اســت نتایــج تیمهــای ملــی
دخترانمــان را بــا ســایر کشــورهای اســامی    که در
جهــان کســب کردنــد مقایســه کنیــد .شــرایطی کــه در
ایــران بــرای دختــران اســت در کشــورهای دیگــر نیســت
امــا ایــن سیاســت امپریالیســتی ایــن ســمت و ســو میرود
کــه ایــن تهمتهــا را بزننــد .رســانه  ها بــه همیــن بهانــه
بــه مقایســه تیمهــای مــا بــا ســایر کشــورهای دنیــا
بپردازند.
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رئیس هیات کشتی فارس :

 ٨کشور در رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی
جام جهان پهلوان تختی در شیراز حضور دارند
رئیــس هیــات کشــتی اســتان فــارس گفــت :
 ٨کشــور در رقابتهــای بیــن المللــی کشــتی
فرنگــی جــام جهــان پهلــوان تختــی در شــیراز
حضــور دارنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
محمــد موســایی بــا بیــان اینکــه بــا حمایــت
اداره کل ورزش و جوانــان و همــکاری ســایر
دســتگاههای اجرایــی اســتان و فدراســیون کشــتی
شــرایط مناســبی بــرای برگزاری مســابقات کشــتی
فرنگــی بیــن المللــی جــام جهــان پهلــوان تختــی
در شــیراز فراهــم اســت در تشــریح برنامه  هــای
ایــن رویــداد ورزشــی توضیــح داد و در گفتگــوی
اختصاصــی بــا خبرنــگار روابــط عمومی    گفــت
 :ایــن رقابتهــا بــا حضــور تیــم ملــی جمهــوری
اســامی    و هفــت کشــور خارجــی روزهــای
پنجشــنبه و جمعــه ســوم و چهــارم بهمــن مــاه
در ورزشــگاه شــهید دســتغیب شــیراز برگــزار
می    شــود .
رئیــس هیــات کشــتی اســتان بــا بیــان اینکــه
 ٨٠کشــتی گیــر ایرانــی در همــه اوزان در ایــن
تورنمنــت بــا حریفــان خــود بــه رقابــت خواهنــد
پرداخــت تصریــح کــرد  :تاکنــون حضــور تیم هــای
قزاقســتان  ،قرقیزســتان  ،کویــت  ،فلســطین و
تاجیکســتان بــرای شــرکت در ایــن مســابقات
قطعــی شــده و دو کشــور ارمنســتان و روســیه هــم
در حــال رایزنــی هســتند کــه بــه احتمــال فــراوان
آنهــا نیــز بــرای شــرکت در ایــن رویــداد بــه ایــران
ســفر می کننــد .
وی اشــاره ای بــه تعــداد ورزشــکاران  ،عوامــل
اجرایــی و نماینــدگان فــارس در ایــن رویــداد
بیــن المللــی داشــت و گفــت  ۱۴ :کشــتی
گیــر فرنگــی کار و ۴مربــی عضــو تیــم ملــی و
همچنیــن ســه داور از اســتان فــارس در ایــن
تورنمنــت جهانــی حضــور خواهنــد داشــت کــه
می    توانــد انگیــزه مضاعفــی بــرای پیشــرفت و
توســعه کشــتی اســتان باشــد .
موســایی ســطح ایــن مســابقات را بــاال دانســت و
در بــاره زمــان و ســاعت برگــزاری ایــن رقابتهــا
گفــت  :صبــح از ســاعت  ۱۰:۳۰الــی  ۱۳:۳۰و
عصــر نیــز از ســاعت  ١۶الــی  ٢٠زمــان دقیــق
بازیهــا در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه  ،ســوم

در نامه دبیرکل  AFCبه فدراسیون فوتبال ایران اعالم شد؛

جزییات پیشنهاد  AFCبه ایران برای حل مناقشه
دبیــرکل  AFCدر نامــهای بــه فدراســیون
فوتبــال ایــران راهــکار حــل مشــکل میزبانــی
ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا را به فدراســیون
فوتبــال اعــام کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،داتــو وینــدزور جــان،
دبیــرکل کنفدراســیون فوتبــال آســیا در نامـهای
بــه فدراســیون فوتبــال ایــران شــرایط حضــور
تیمهــای ایرانــی در لیــگ قهرمانــان آســیا را
اعــام کــرده و فدراســیون در حــال بررســی
ایــن پیشــنهادات اســت.
 AFCدر ایــن نامــه بــه ایــران اعــام کــرد کــه در گام نخســت ،تیمهــای اســتقالل و شــهرخودرو ،پلـیآف
اول خــود را در زمیــن بیطــرف برگــزار کننــد .در گام دوم نیــز تیمهــای ایرانــی کــه در مرحلــه گروهــی
حضــور دارنــد ،در ســه بــازی دور رفــت مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا بــه عنــوان تیــم مهمــان در
زمیــن رقبــای خــود بــازی کننــد تــا بــر ایــن اســاس موضــوع بــازی در زمیــن ایــران در ایــن زمــان نیــز
به نوعــی حــل شــده باشــد.
کنفدراســیون فوتبــال آســیا همچنیــن پیشــنهاد داده کــه پــس از ایــن مراحــل ،در ماههــای آینــده مجــددا
در بــاره میزبانــی ایــران تصمیمگیــری خواهــد شــد .در ایــن صــورت اگــر بــا میزبانــی ایــران در لیــگ
قهرمانــان آســیا موافقــت شــد ،ســه بــازی پایانــی تیمهــای ایرانــی در ایــران برگــزار میشــود و تیمهــای
ایرانــی میتواننــد در ســه دیــدار متوالــی از رقبــای خــود در خانــه پذیرایــی کننــد.
البته این شرایط شامل حال بازیهای رو در رو با نمایندگان عربستان نمیشود.
همچنیــن  AFCاز برگــزاری بازیهــای پلــیآف اســتقالل و شــهرخودرو مقابــل نماینــدگان کویــت و
بحریــن بــه میزبانــی کشــور قطــر خبــر داده اســت.
طبــق نامــه  ،AFCفدراســیون فوتبــال ایــران تــا پایــان وقــت اداری دیــروز فرصــت داشــتند کــه با پیشــنهاد
کنفدارســیون فوتبــال آســیا موافقــت کنــد ،در غیــر ایــن صــورت ،بازیهــای نماینــدگان ایــران در لیــگ
قهرمانــان آســیا طبــق برنامــه از قبــل تعییــن شــده برگــزار میشــود و تیمهــای ایرانــی بایــد در زمیــن
بیطــرف میزبــان حریفــان خــود باشــند.
برنامــه دیدارهــای نماینــدگان ایــران در پلــیآف و مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان
آســیا  -بــدون تغییــر
(تیم سمت راست میزبان و تیم سمت چپ مهمان است)
مرحله دوم پلی آف
استقالل – الکویت کویت  ۵بهمن ۹۸
شهرخودرو – الرفاع  ۵بهمن ۹۸
مرحله نهایی پلی آف
الریان قطر – استقالل  ۸بهمن ۹۸
السیلیه قطر – شهرخودرو  ۸بهمن ۹۸
(برنامه مرحله گروهی در صورت صعود استقالل و شهرخودرو)
هفته نخست
الدحیل  -پرسپولیس  ۲۲بهمن ۹۸
سپاهان  -برنده پلیآف  ۲۲بهمن ۹۸
استقالل  -الشرطه  ۲۱بهمن ۹۸
الهالل  -شهر خودرو  ۲۱بهمن ۹۸
هفته دوم
پرسپولیس  -شارجه  ۲۹بهمن ۹۸
السد  -سپاهان  ۲۹بهمن ۹۸
برنده پلیآف  - ۴استقالل  ۲۸بهمن ۹۸
شهر خودرو  -پاختاکور  ۲۸بهمن ۹۸
هفته سوم
پرسپولیس  -التعاون  ۱۲اسفند ۹۸
سپاهان  -النصر  ۱۳اسفند ۹۸
الوحده  -استقالل  ۱۲اسفند ۹۸
شهرخودرو  -شباب االهلی  ۱۳اسفند ۹۸

کشــتی گیــران تیــم ملــی جمهــوری
اسالمی    دانســت و اظهــار داشــت  :چنانچــه
فرنگــی کاران ایرانــی بتواننــد ســکوهای برتــر
را کســب نماینــد شــانس کســب ســهمیه جهــت
حضــور در المپیــک  ۲۰۲۰توکیــو و همچنیــن
مســابقات قهرمانــی آســیا را خواهنــد داشــت .
محمــد موســایی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار
مــا مبنــی بــر حضــور تیــم ملــی کشــتی فرنگــی
کویــت کــه در فوتبــال نبــودن امنیــت در ایــران را
بهانــه ای بــرای عــدم حضــور تیم هــای فوتبــال
خــود در کشــورمان قــرار داده کــه باعــث انصــراف
نماینــدگان فوتبــال ایــران در جــام باشــگاههای
آســیا شــد توضیــح داد و گفــت  :متاســفانه
مدت  هاســت کــه ســران ورزشــی کشــورهای
عــرب حــوزه خلیــج فــارس کــه کرســی  های
زیــادی را در فدراســیون  های مختلــف ورزشــی
آســیا در اختیــار دارنــد بصــورت کامــا سیاســی
در ورزش رفتــار می    کننــد کــه ایــن گونــه
تصمیمــات در شــان ورزش و ورزشــکاران نیســت .
وی در ادامــه گفــت  :همــه گردشــگران و
ورزشــکارانی کــه بــه ایــران ســفر کــرده انــد
بخوبــی امنیــت را در کشــورمان شــاهد بــوده انــد
و بــا وجــود ایــن همــه دشــمن در اطــراف
مرزهــای ایــران کــه بطــور شــبانه روز به دنبــال
ناامنــی و ضربــه زده بــه نظــام مقــدس جمهــوری
اسالمی    هســتند امــا بــا درایــت و تالش  هــای
شــبانه روزی نیروهــای امنیتــی  ،خوشــبختانه
آرامــش و آســایش کاملــی بــرای ملــت ایــران و
همچنیــن گردشــگران خارجــی حاکــم می    باشــد
و در ایــن رویــداد ورزشــی اعضــای تیــم ملــی
کشــتی کویــت بــا ســفر بــه شــیراز خواهنــد دیــد
کــه ایــن تبلیغــات کامــا دروغ و بــی اســاس
بــوده و فدراســیون فوتبــال کویــت کــه بخاطــر
همیــن رفتارهــای سیاســی و دخالــت مدیرانشــان
در فوتبــال  ،ســالها از طــرف فیفــا تعلیــق بــود  ،بــا
یــک بینــش سیاســی و بــا حمایــت همــه جانبــه
 AFCایــن حاشــیه ناعادالنــه و ناراحــت کننــده
را بــرای فوتبــال ایــران رقــم زد .
وی در پایــان از مدیــرکل ورزش و جوانــان و
دیگــر دســت انــدر کاران کــه در برگــزاری ایــن
رقابتهــا تــاش کردنــد تشــکر و قدردانــی
کرد.

و چهــارم بهمــن مــاه ســال جــاری می    باشــد و
همچنیــن روز پنجشــنبه نیــز از ســاعت ١۵الــی ١۶
مراســم افتتاحیــه و عصــر روز جمعــه نیــز فینــال
ایــن رقابتهــا در اوزان مختلــف برگــزار خواهــد
شــد .
رئیــس هیــات کشــتی اســتان در ادامــه
صحبتهایــش اشــاره ای بــه مهمتریــن
برنامه  هــای پیــش بینــی شــده جــام کشــتی
فرنگــی تختــی بــه میزبانــی شــیراز داشــت و
خاطرنشــان کــرد  :بــا هماهنگی  هــای انجــام

شــده  ،ایــن مســابقات عــاوه بــر پوشــش
رســانه  های نوشــتاری  ،بصــورت مســتقیم از
شــبکه اســتانی صداوســیمای مرکــز فــارس
پخــش می    شــود و شــبکه ســوم ســیما نیــز
مســابقات فینــال را بصــورت زنــده پوشــش خواهــد
داد و همچنیــن از دیگــر برنامه  هــای جــذاب و
زیبــای ایــن تورنمنــت بیــن المللــی  ،اهــدا بازوبنــد
پهلوانــی اســتان فــارس بــه پهلــوان امیــد نــوروزی
 ،قهرمــان جهــان و المپیــک خواهــد بــود .محمــد
موســایی همچنیــن از نحــوه بلیــط فروشــی ایــن
مســابقات ســخن گفــت و بــا بیــان ایــن مطلــب
افــزود  :خوشــبختانه جهــت احتــرام بــه هــواداران
و عالقــه منــدان کشــتی حضــور تماشــاگران
در ســالن جهــت تماشــای مســابقات بصــورت
رایــگان می    باشــد و بــه انــدازه گنجایــش محــل
برگــزاری مســابقات  ،تماشــاچیان می    تواننــد
بازیهــا را از نزدیــک تماشــا کننــد .
رئیــس هیــات کشــتی اســتان مهمتریــن
ویژگــی ایــن تورنمنــت بیــن المللــی را بــرای

فارس قهرمان مسابقات تنیس روی میز پسران
منطقه  ۱۱کشور

در مســابقات قهرمانــی تنیــس روی میــز جوانــان
پســر منطقــه  ۱۱کشــور در مجموعــه ورزشــی
آزادگان آمــوزش و پــرورش بوشــهر تیــم فــارس
قهرمــان شــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
بــه نقــل از خبرگــزاری صداوســیما ،مرکــز فــارس
،مســابقات قهرمانــی تنیــس روی میــز جوانــان پســر
منطقــه  ۱۱کشــور بــا حضــور تیمهــای حاضــر در
ایــن منطقــه در مجموعــه ورزشــی آزادگان آمــوزش و پــرورش شهرســتان بوشــهر برگــزار گردیــد کــه در
پایــان پــس از انجــام مســابقات جــذاب تیمی    فــارس ،بوشــهر و هرمــزگان اول تــا ســوم شــدند.
بــرای تیــم اســتان فــارس آقایــان عــارف چشــفر ،پرهــام فهــام ،علــی محمــد رجبــی و محمدمهــدی
آخونــدی بعنــوان بازیکــن و مجیــد یــزدان بخــش بعنــوان مربــی تیــم در ایــن رقابتهــا حضــور داشــتند.

معرفی تیم  های برتر قهرمانی بسکتبال پسران فارس
مســابقات بســکتبال قهرمانــی پســران زیــر ۱۲ســال اســتان فــارس بــا معرفــی تیمهــای برتــر بــه پایــان
رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومـی    و پایــگاه خبــری و اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس بــه نقــل
از خبرگــزاری صداوســیما ،مرکــز فــارس  ،ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور  ۷تیــم  E۲جهــرم ،هیــات
بســکتبال داراب ،کیــان نــی ریــز ،آذرخــش داراب ،هیــات بســکتبال نــی ریــز و کازرون بــه میزبانــی هیــات
بســکتبال نــی ریــز برگــزار شــد.
در ایــن رقابت  هــا بــه ترتیــب تیمهــای  e۲جهــرم ،کانــون ۱۷شــهریور جهــرم و هیــات بســکتبال داراب
بــه مقامهــای اول تــا ســوم رســیدند.
سرپرســتی ایــن مســابقات را حســن مــروی ،نظــارت مســابقات ،علیرضــا جــوکار ،نماینــده هیــات اســتان،
حســین کوچــک زاده و داوری ایــن دوره از مســابقات را آقایــان دانشــدار ،عطریــان ،الیقمنــد ،فریــدون نــژاد،
شــریفی ،جعفــری بــر عهــده داشــتند.
تیم بسکتبال کازرون کم سنترین تیم این دوره از مسابقات بود.

فارس نایب قهرمان مسابقات تنیس روی میز دختران
منطقه  ۱۱کشور
در مســابقات قهرمانــی تنیــس روی میــز جوانــان
دختــر منطقــه  ۱۱کشــور در بوشــهر تیــم فــارس
دوم شــد
بــه گــزارش روابــط عموم ـی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
بــه نقــل از خبرگــزاری صداوســیما ،مرکــز فــارس
،مســابقات قهرمانــی تنیــس روی میــز جوانــان
دختــر منطقــه  ۱۱کشــور بــا حضــور تیمهــای
حاضــر در ایــن منطقــه در مجموعــه ورزشــی
شــهید صدوقــی شهرســتان بوشــهر برگــزار
گردیــد کــه در پایــان پــس از انجــام مســابقات
جــذاب تیمی    بوشــهر ،فــارس و هرمــزگان اول تــا ســوم شــدند.
بــرای تیــم اســتان فــارس نیایــش ایــزدی ،زینــب فروغــی ،پانتــه آ فرجــی و زهــرا عامرطــاس به عنــوان
بازیکــن و ســمانه پاســیار مربــی تیــم در ایــن رقابتهــا حضــور داشــتند.

پاسخ رسمی    فوتبال ایران به پیشنهاد AFC؛

مخالفت با میزبانی در کشور ثالث
نامــه  ۴باشــگاه ایرانــی حاضــر در لیــگ قهرمانــان آســیا
بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارســال شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در پــی ارســال نامــه جدیــد دبیــرکل
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در بــاره میزبانــی تیمهــای
ایرانــی در فصــل جدیــد لیــگ قهرمانــان آســیا دیــروز
جلس ـهای بــا حضــور مســئوالن فدراســیون و مدیــران
عامــل باشــگاههای پرســپولیس ،ســپاهان ،اســتقالل و
شــهر خــودرو در محــل فدراســیون برگــزار شــد .در ایــن
نشســت نامــه باشــگاهها در پاســخ بــه نامــه جدیــد
دبیــرکل کنفدراســیون فوتبــال آســیا تهیــه شــد کــه
متــن آن بــه شــرح ذیــل اســت:

میشــوند کــه کنفدراســیون بــه صــورت رســمی    اعالم
کننــد ایــن باشــگاهها از رقبــای خــود داخــل ســرزمین
جمهــوری اســامی    میزبانی میکننــد.
 - ۳در صــورت قبــول شــرایط فــوق توســط
کنفدراســیون ،باشــگاههای ایرانــی صرفــا تغییــر
زمــان برگــزاری مســابقات داخــل تقویــم برگــزاری را
می    پذیرند.
 - ۴مدیــران عامــل باشــگاههای ایرانــی تقاضــا
دارنــد در اســرع وقــت جلس ـهای بــا رییــس و دبیــرکل
کنفدراســیون فوتبــال آســیا برگــزار کننــد.
در نامــه دبیــرکل کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه

بــا عنایــت بــه نامــه مــورخ  ۲۰ژانویــه دبیــرکل
کنفدراســیون خطــاب بــه دبیــرکل فدراســیون
فوتبــال ،جلســهای دیــروز تشــکیل و پــس از بحــث
و تبــادل نظــر تصمیمــات بــه شــرح ذیــل بــه اطــاع
کنفدراســیون خواهــد رســید:
 - ۱بــه اطــاع میرســاند باشــگاههای ایرانــی بــا
ایــن اســتدالل کــه هیــچ دلیــل قانونــی بــرای ســلب
حــق میزبانــی آنــان وجــود نــدارد اعــام میکننــد
بــه هیــچ عنــوان میزبانــی خــود را بــه هیــچ وجــه بــه
خــارج از مرزهــای جمهــوری اســامی    ایران منتقــل
نمیکننــد.
 - ۲کلیــه باشــگاههای ایرانــی حاضــر در مســابقات
اعــام میکننــد صرفــا در شــرایطی در مســابقات حاضــر

سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال آمــده بــود:
جناب آقای ابراهیم شکوری
سرپرســت محتــرم دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال
جمهــوری اســامی    ایران
موضــوع :مســائل ایمنــی و امنیتــی و برنامــه مســابقات
لیــگ قهرمانــان آســیا  ۲۰۲۰مرحلــه گروهــی
با سالم،
بــا عنایــت بــه رأی اخیــر کمیته مســابقات کنفدراســیون
فوتبــال آســیا مــورخ  ۱۷ژانویــه  ۲۰۲۰کــه در تاریــخ ۱۹
ژانویــه  ۲۰۲۰توســط کمیتــه اجرایــی کنفدراســیون
فوتبــال آســیا بــه تصویــب رســیده اســت مــوارد ذیــل را
اعــام مینماییــم:
در حــال حاضــر تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری

دایی:

برای سرمربیگری تیم ملی با من صحبتی نشده است
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی میگویــد بــرای قبــول
هدایــت ایــن تیــم بــا او صحبتــی نشــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی دایــی کــه بعــد از ظهــر
دیــروز بــرای پیگیــری مطالبــات خــود بــرای دوران
حضــورش در ســایپا در کمیتــه اســتیناف حضــور
یافتــه ،در بــاره پرســش خبرنــگاران مبنــی بــر ایــن

کــه آیــا او بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی انتخــاب
شــده اســت؟ گفــت :بــه هیــچ وجــه صحبتــی بــا
مــن نشــده اســت.
رد مذاکــره بــا فدراســیون فوتبــال در حالــی اســت
کــه او نزدیکتریــن گزینــه ایرانــی بــرای قبــول
هدایــت تیــم ملــی ایــران اســت.
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مســابقات مرحلــه مقدماتــی لیــگ قهرمانــان آســیا
 ۲۰۲۰در قطــر بــه عنــوان زمیــن بیطــرف و در تاریــخ
 ۲۵ژانویــه  ۲۰۲۰در حــال انجــام اســت کــه مقــرر
بــود در تاریــخ  ۲۱ژانویــه ســال  ۲۰۲۰بــه میزبانــی
باشــگاههای ایرانــی برگــزار شــود.
بــرای مرحلــه آتــی ،در صــورت صعــود هــر یــک از
باشــگاههای ایرانــی از مرحلــه پلــیآف بــه مرحلــه
گروهــی بــه همــراه دو باشــگاه ایرانــی دیگــری کــه
از پیــش در مرحلــه گروهــی حضــور داشــته انــد،
کنفدراســیون فوتبــال آســیا پیشــنهاد مینمایــد تــا
تغییــرات ذیــل در بازیهــای خانگــی باشــگاههای
ایرانــی بــا هــدف ایجــاد فرصتهــای احتمالــی بــازی
در داخــل کشــور ایــران صــورت پذیــرد:
 - ۱زمــان بازیهــای خانگــی باشــگاههای ایرانــی
شــرکت کننــده در لیــگ قهرمانــان آســیا بــا بازیهــای
خانگــی باشــگاههای رقیــب جابجــا خواهــد شــد و در
کشــور باشــگاههای مقابــل برگــزار خواهــد شــد .بــه
ایــن معنــا کــه بازیهــای روز یــک ،دو و ســه در خــارج
از خانــه برگــزار خواهنــد شــد.
 - ۲بخــش اداری کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارزیابــی
خــود را از وضعیــت موجــود تــا مــاه مــارس ۲۰۲۰
انجــام خواهــد داد .تاریــخ دقیــق بازدیــد متعاقبـ ًا اعــام
خواهــد شــد.
 - ۳پیشــنهاد فــوق شــامل تصمیــم کمیتــه مســابقات
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در مــورد محــل برگــزاری
مســابقات باشــگاههای ایــران و عربســتان نمیشــود.
از فدراســیون شــما درخواســت میشــود موافقــت
کتبــی خــود را بــا پیشــنهاد فــوق الذکــر تــا پایــان
روز اداری  ۲۰ژانویــه  ۲۰۲۰بــرای مــا ارســال کنیــد.
در صــورت عــدم دریافــت پاســخ شــما تــا تاریــخ
ذکــر شــده ایــن چنیــن در نظــر گرفتــه میشــود کــه
باشــگاههای ایرانــی بازیهــای خانگــی خــود را طبــق
برنامــه مســابقات اخیــر در زمینهــای بیطــرف برگــزار
میکننــد.
بــا تشــکر از همــکاری شــما .مشــتاقانه منتظــر شــرکت
باشــگاههای شــما در مســابقات هســتیم.
ارادتمند ،داتو وینزور جان
دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا

صالحی امیری:

با باخ هیچ توافقی در مورد
رژیم صهیونیستی نداشتیم
رییـس کمیتـه ملی المپیـک گفت :اگـر در این دو سـال
ضعفـی در کار وجـود دارد مسـئولیت آن بـر عهـده مـن
ا ست .
بـه گـزارش ایسـنا ،رضـا صالحـی امیـری در مجمـع
عمومی    کمیتـه ملـی المپیـک بیـان کـرد :در دوسـال
گذشـته نیمـی    از راه را بـا یکدیگـر طی کردیـم .در این
مسـیر بـا فـراز و فرودهـا و تلخی  هـای و شـیرینی  های
زیـادی روبـرو بودیـم امـا مسـیر را گـم نکردیـم .بـاور
داریـم انگیـزه الزم بـرای عبور از ایـن مسـیر را داریم.
اگـر هـر کـدام از مـا یـک مسـیر را انتخـاب می    کردیم
دچـار انشـقاق می    شـدیم .همه بـه اصول تعریف شـده
پایبنـد بودیم.
او ادامـه داد :مدیریـت جمعـی مبنای عمـل و تصمیم ما
شـد .گفتگو و همدلی را مبنای همه مسـائل قـرار دادیم.
شـفاف سـازی را در همـه تصمیم  هـا مبنـا قـرار دادیم.
اگر موفقیتی کسـب شـد مربوط به شـما فدراسـیون  ها،
وزارت ورزش و آکادمی    ملـی المپیـک اسـت امـا اگـر
ضعفـی وجـود دارد کـه قطعـا هم هسـت بر عهـده من
اسـت .ما تلاش کردیـم از هرگونـه بیصداقتـی پرهیز
کنیم .
صالحـی امیـری در ادامـه در مـورد دیگـر فعالیت  هـای
کمیتـه ملـی المپیـک گفـت :کمیسـیون  های  ۱۷گانـه
بـه عنـوان کانون  هـا و اتـاق فکـر بـرای مـا هسـتند.
تلاش کردیـم پیشکسـوتان را تکریـم کنیـم و فرهنگ
را سـرلوحه کار خـود قرار دادیـم .منابـع و بودجه کمیته
را از  ۴۳میلیـارد در سـال  ۹۶بـه  ۹۴میلیـارد در سـال
 ۹۸رسـاندیم و توزیـع بودجه را شـفاف منتشـر کردیم.
دیپلماسـی ورزشـی را بـا هدف کاهـش تهدیدهـا دنبال
کردیـم .منشـور و اساسـنامه اخلاق ورزش ایـران را
بـا ابلاغ وزیـر ورزش در دسـتور کار قـرار دادیـم کـه
گامی    موثـر بـرای داشـتن ورزش پـاک خواهـد بـود.
او افـزود :شـورای راهبـردی بـه عنـوان ترسـیم کننـده
نقشـه راه کمیتـه ملی المپیک بسـیار فعال شـده اسـت.
ایـن شـورا در حقیقـت تعیین کننده نقشـه راه مـا برای
حرکـت بـه سـمت قلـه متعالـی اسـت .مـا ضعف  هایی
داشـتیم امـا از آن چشـم پوشـی کردیـد کـه تشـکر
می    کنـم .از  ۲۵دی  ۹۶بـر ایـن بـاور هسـتم تنهـا راه
پیشـرفت ورزش همدلی و همگرایـی بین وزارت ورزش،
فدراسـیونها و کمیتـه ملی المپیک اسـت .تلاش کردیم
از حاشـیهها پرهیز کنیـم و وزیـر ورزش را محور ورزش
ایـران میدانـم .مـا مشـکالت شـما را مشـکالت خـود
می    دانیـم.
صالحـی امیـری بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن المپیک
توکیـو گفـت :بـرای  ۲۰۲۰از ظرفیـت وزارتخانه  هـای
دیگـر ،شـهرداری و نهادهـای دیگر اسـتفاده می    کنیم و
اقدامات ارزشـمندی انجام شـده اسـت .هرگز فراموش
نمیکنیـم مدیـون خـون شـهیدان و جانبازان هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک
همچنیـن در حاشـیه مجمـع عمومی    گفـت :چیـزی کـه
برایمـان اهمیـت داشـت ارزیابـی عملکـرد یـک سـال
گذشـته کمیته بـود .من در این جلسـه گزارشـی از روند
فعالیتهـای یک سـال گذشـته ارائـه کردم .مـا در این
مـدت بـرای اخلاق گرایـی ،آگاه سـازی و هماهنگـی با
دولـت بـرای تامیـن منابـع تلاش کردیـم و در مجموع
گزارشـی ارزی ریالـی را ارئـه کردیم کـه اعضای مجمع
بـا بزرگـی و متانـت رای دادند .چیـزی که اهمیـت دارد
یـک صدایـی در ورزش ایـران اسـت .همـه امـروز باید
یـک صـدا باشـیم و همـه ظرفیتهـا و منابـع بـرای
بازیهـای المپیـک ۲۰۲۰بسـیج شـود .هـر حاشـیه
میتوانـد مـا را دچـار مشـکل کنـد پس تلاش میکنیم
تـا از حواشـی دور شـویم و منابـع الزم را جـذب کنیم.

