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نشات اکرم:

کفاشیان:

با رفتن کیروش ،فوتبال ایران مغز متفکرش را از دست داد
ایرنا :کاپیتان اســبق تیم ملــی فوتبال عراق گفت:
فوتبال ایران با رفتــن کارلوس کیروش ،مغز متفکر و
برنامهریز خود را از دست داد.
برای کســانی که فوتبال آســیا را دنبــال میکنند،
«نشــات اکرم» نام آشنایی اســت .هافبک عراقی که
ســالیان سال در مرکز زمین برای تیم ملی عراق خوش
درخشــید و به عنوان یکی از لژیونرهای موفق تیم ملی
عراق هم با تیم توئنته ســابقه قهرمانی در لیگ هلند را
در کارنامه دارد.
درخشش بشــار رســن در لیگ ایران ،همگروهی
ایران و عراق در مســابقات مقدماتی جام جهانی و جام
ملتهای آســیا و مطرح شدن نام اکرم به عنوان گزینه
ریاست فدراســیون فوتبال عراق موجب شد تا به سراغ
این ستاره سالهای نه چندان دور فوتبال عراق برویم.
اکــرم روز شــنبه در گفتوگو با خبرنــگار ایرنا به
سواالت مختلف پاسخ داد که در زیر میخوانید:
ابتدا در مورد شــرایط حــال حاضر خود
صحبت کنید .پس از بازنشستگی مشغول چه
کاری هستید؟
به عنوان کارشــناس در برخی شبکههای تلویزیونی
مشــغول کار هســتم .در این شــبکهها بــه صورت
تخصصی بوندسلیگا را مورد بررسی قرار میدهیم.
میدانی که ایران و عراق رقبای مســتقیم
یکدیگر در گروه ســوم مقدماتی جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر و جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳چین
هستند .شرایط گروه را چطور میبینید؟
در حال حاضر تیم اول گروه هســتیم اما باید برای
حفظ جایگاهمان بجنگیم .هنگامی که مســابقات هنوز
آغاز نشــده بود همه میگفتند که تیم ملی ایران در رده
نخســت قرار دارد و عراق و بحریــن برای جایگاههای
بعــدی باید بجنگنــد .عراق مربی خوبــی دارد که تیم
خوبی را روانه مسابقات کرده است .با این شرایط شانس
زیادی برای موفقیت داریم.
شرایط تیم ملی ایران را چطور میبینید؟
ایران هنوز هم بازیکنان خوبــی دارد اما مانند قبل
نیســت .پیش از این در نیمکت تیم ملی ایران هم یک
تیم کامل حضور داشــت .تمــام بازیکنانی که در زمین
بازی میکردند ،ســتاره بودند و هر کدام برای تیم شان
یک مغــز متفکر بودند اما االن اینگونه نیســت .ایران
بازیکنان بســیار خوبی دارد که در اروپا بازی میکنند و
از کیفیت خوبی برخوردار هستند .فوتبال ایران کارلوس
کیروش را که یک مغز متفکر و برنامهریز بود از دست
داده اســت .اما نباید فراموش کنیم ایران همیشه یک
رقیب جدی برای ماست.
کدام تیمها شــانس اصلی صعود به دور
نهایی رقابتهای جام جهانی از گروه ســوم

هستند؟
ایران و عراق .همیشــه ایران یک رقیب جدی برای
ماســت .اما باید ببینیم که در مسابقاتی که باقی مانده
چه اتفاقی رخ خواهد داد .ایران هنوز در آسیا در جایگاه
خوبی اســت و شــانس باالیی بــرای موفقیت در این
گروه دارد.
آیا لیگ ایران را دنبال میکنید؟
راســتش را بخواهیــد نمیتوانــم لیگ ایــران را
به صورت دقیق دنبال کنم اما به طور حتم اخبار بشــار
رســن را دنبال میکنم و هر بازی ویدئوهایی را مربوط
به عملکرد او میبینم.
در سالهای اخیر بازیکنان عراقی زیادی به
ایران آمدند که بشار رسن یکی از آنها است.
شرایط او را چطور میبینید؟
بشار دوست خوب و برادر کوچک من است .همیشه
پیگیر شــرایط او هســتم و به او میگفتــم که در تیم
بزرگی مانند پرسپولیس میتواند موفق شود .پرسپولیس
هواداران بســیار زیادی دارد و باشگاه بزرگی است .این
تیــم را به خوبی میشناســم و مقابلش بازی کردهام و
یک گل هم به پرســپولیس زدهام .این یکی از بهترین
خاطرههای من بود که به یکــی از بزرگترین تیمهای
خاور میانه گل زدم .با اســتفاده از تجربیاتی که داشتم
بشار را به حضور در تیم بزرگی مانند پرسپولیس تشویق
کردم و به همین خاطر از طریق یکی از دوستانم ،بشار
را برای حضور در لیگ ایران و بازی برای باشگاه بزرگی
مانند پرسپولیس تشویق کردم.
رسن چند سال اســت که در پرسپولیس
مانده اســت .آیا حضور او میتواند طوالنیتر
باشد؟
بشار همیشــه از پرســپولیس و هوادارانش تعریف
میکنــد .او احســاس میکنــد که پرســپویس مانند

استعفای هادی رضایی از کمیته ملی پارالمپیک

هادی رضایی پس از یکســال و نیم فعالیت در
پســت دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک از سمت
خود استعفا داد.
به گزارش ایسنا ،هادی رضایی که فروردین سال
گذشــته با موافقت اعضای هیات رییسه و اجرایی
کمیته ملی پارالمپیک به مدت  ۴ســال دبیر اجرایی
کمیته ملی پارالمپیک شــد بنا به دالیلی از ســمت
خود استعفا داد.
وی نزدیک به  ۴۰سال است که در بدنه ورزش
جانبازان و معلوالن در ســمتهای مختلف فعالیت دارد و به عنوان ســرمربی تیم ملی والیبال نشسته
سابقه حضور در هشت دوره پارالمپیک ( ۶دوره قهرمان و دو دوره نایب قهرمان) را در کارنامه ورزشی
خود به ثبت رسانده است.
همچنین دبیر کلی فدراسیون والیبال معلولین آسیا و اقیانوسیه ،مدرس جهانی ،خبره ورزشی وزارت
ورزش و جوانان و فدراســیون ورزشهای جانبازان و معلولین ،عضویت در هیأت رئیســه فدراسیون
ورزشهای جانبازان و معلولین به مدت هشــت سال سرپرستی کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی
جاکارتا  ،۲۰۱۸ریاســت هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراســان رضوی و عضو هیأت اجرایی
کمیته ملی پارالمپیک بخشی از سوابق اجرایی و مدیریتی وی به شمار میرود.
این طور به نظر میرسد که دلیل اصلی این استفعا اختالف نظر بین او و محمود خسروی وفا رییس
کمیته ملی پارالمپیک است.
هر چند اعضای هیات رییســه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک مخالف این اســتعفا هستند ،اما به
نظر میرسد که هادی رضایی دیگر تمایلی برای ادامه فعالیت با کمیته ملی پارالمپیک حتی به عنوان
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته را نیز ندارد.

تمرین بانوی دونده در پارک برای رکوردشکنی!

فرزانه فصیحی میگوید به دلیل دوری از پیست
دوومیدانی در پارک تمرین میکند.
به گــزارش ایســنا ،فرزانــه فصیحــی که با
رکوردشــکنی در دوی  ۶۰متر عنوان اولین بانوی
دونده ایرانی را گرفت که ســهمیه مسابقات جهانی
داخل ســالن را کســب کرده ،ایــن روزها در حال
تمرین برای رکودشــکنی در دوی  ۱۰۰و  ۲۰۰متر
اســت .او تمرینات خود را با وجود شــیوع بیماری
کرونا و تعطیلی باشــگاههای ورزشی ،قطع نکرد و
برنامه خــود را به صورت اختصاصی در محیطهای خلوت ادامه داد .فصیحی اکنون که پیســتهای
دوومیدانی باز شده ،در پارک تمرین میکند چون میگوید فاصله زیادی با ورزشگاه آفتاب انقالب دارد.
فصیحی در مورد پیگیری روند تمرینات خود به ایســنا گفت :در پــارک و جاهای مختلف تمرین
میکنم که خیلی ســخت است چون ورزشگاه آفتاب انقالب تنها پیستی است که در حال حاضر داریم
و با من خیلی فاصله دارد؛ برای تمرین در این ورزشــگاه دو ســاعت رفت و دو ساعت برگشت طول
میکشد و سه ساعت هم تمرین داریم که خیلی خسته میشوم .در نزدیکیهایم هم پیستی نیست که
آنجا تمرین کنم به همین دلیل در پارک و محلهای غیراستاندارد تمرین میکنم.
او به تالش برای رکودشکنی در دوی  ۱۰۰و  ۲۰۰متر اشاره کرد و گفت :هدفم رکوردهای  ۱۰۰و
 ۲۰۰متر اســت و برای رسیدن به آن تمریناتم را قطع نکردم .با اینکه تمرینات تداخل پیدا کرد ،زمین
تمرینم عوض شــد و نتوانســتم آنگونه که باید کارکنم اما قطعا یکی از اهدافم به دست آوردن رکورد
 ۱۰۰و  ۲۰۰متر ایران است که به زودی محقق میشود.
ایــن دونده در مورد به تعویق افتادن المپیک  ۲۰۲۰بیان کرد :این تعویق برای من خیلی خوب بود
چون یک سال دیگر وقت دارم تا به هدفهایم برای المپیک برسم.
فصیحی در پایان گفت :امیدوارم این شــرایط هر چه زودتر به خوبی و خوشــی تمام شــود چون
ورزشکاران اکنون بالتکلیف هستند .امیدوارم به زودی مسابقات شروع شود ،به شرایط قبل برگردیم و
من هم به اوج آمادگی برسم تا رکوردهای خوبی در  ۱۰۰و  ۲۰۰متر ثبت کنم.

خانوادهاش اســت و به همین خاطر ایــن تیم را خیلی
دوست دارد.
به غیر از بشــار بازیکنــان عراقی زیادی
هم در این چند ســال به فوتبال ایران آمدند.
عملکرد آنها را در لیگ ایران چطور دیدید؟
مــا بازیکنان زیاد عراقی داشــتیم که در لیگ ایران
درخشــیدند .احمد کاظم که به ســایپا آمد .عبدالوهاب
ابوالهیــل ،عماد محمدرضا ،محمد ناصر ،کرار جاســم،
بشــار رســن که تمام آنها در ایران موفق بودند .البته
برخی اوقات مشکالتی وجود داشــته اما بیشتر آنها در
لیگ ایران توانســتند کیفیت خوبی را از خود به نمایش
بگذارند.
شــما یکی از بازیکنانی بودید که چندین
ســال در مرکز میدان برای تیــم ملی عراق
درخشیدید و به یک اســطوره تبدیل شدید.
پس از خداحافظی شــما از تیم ملی خیلیها
بشار رســن را با شما مقایســه میکنند که
میتواند یک نشات اکرم جدید برای فوتبال
عراق باشــد .در این مورد چه نظری دارید؟
دوست ندارم بازیکنی با بازیکن دیگری مقایسه شود.
این کار جوانمردانه نیســت .هر بازیکنــی قابلیتهای
منحصر به فرد خودش را دارد .نمیتوانیم هیچ بازیکنی
را در ایران با علی کریمی و علی دایی مقایســه کنیم.
بازیکنان از نظر شرایط بدنی ،تاکتیکی ،تکنیکی و حتی
روحــی و روانی با یکدیگر متفاوت هســتند .بین من و
بشــار هم تفاوتهای زیادی وجود دارد .من قدم ۱۸۶
سانتی متر است و بشار  .۱۷۷هر کدام از ما قابلیتهای
متفاوتی داریم .آیا شما بازیکنی را میتوانید با رونالدینیو،
رونالــدو ،کریســتیانو رونالدو ،لیونل مســی و یا دیهگو
مارادونا مقایسه کنید؟ از دید من مقایسه هیچ بازیکنی با
دیگری درست نیست .بشار بازیکنی خوب و استعدادی

به عنوان نایب رییس اول در فدراسیون فوتبال حضور
خواهم داشت

بینظیر در فوتبال عراق و باهوش و پرورشیافته است.
او در تیم بزرگی در ایران بازی کرده است .بازیکنی که
در یکی از بزرگترین باشگاههای خاورمیانه بازی میکند
به طور حتم بازیکن بینظیری اســت .به بشار اطمینان
دارم .او در تیم ملی و پرسپولیس ثابت کرده که بازیکن
فوقالعادهای است.
مطمئنا شنیدهاید که بین بازیکنان عراقی
به نوعی یک الگو هستید.
این برای مــن افتخاری بزرگ اســت که هنگامی
که بازیکنان بزرگی ســوال میکنند الگوی شما کیست
میگویند «نشات اکرم» این یک خوشحالی بزرگ برای
من است .امیدوارم آنها عملکرد به مراتب بهتری از من
داشته باشند و برای همه آنها آرزوی موفقیت میکنم.
در طول چند ســالی که در تیم ملی عراق
بازی کردید مقابل تیمهای ایرانی چندین بار
به میدان رفتید .عامل اصلی موفقیت تیم ملی
ایران در آن زمان چه بود؟
خاطرات زیادی مقابل تیمهای ایرانی دارم .تیمهای
ایرانی همیشــه خــوب و قدرتمند هســتند و یکی از
بزرگترین شــاخصههای آنها این است که همیشه یک
مغز متفکــر در زمین دارند که تیــم را به خوبی داخل
زمین مدیریــت میکند .موفقیت مقابــل تیمهایی که
مغــز متفکرهــای واقعی درون زمین داشــته باشــند،
واقعا سخت است .این شــاخصه اصلی تیمهای ایرانی
محسوب میشــود .پیش از این هنگامی که مقابل تیم
ایران بازی میکردیم ،بازیکنانی مثل علی کریمی ،علی
دایــی ،مهدی مهدویکیا و جواد نکونام ،در زمین حکم
یک مغز متفکر را داشــتند و موفقیت برابر چنین تیمی
ســخت بود .آنها همیشــه در ضربات ایستگاهی موفق
ظاهر میشدند .هنگامی که مقابل ایران بازی میکردیم
به خوبی این موضوع را میدانستیم و در تالش بودیم تا
جلوی ضربات ایستگاهی ایران بایستیم.
از شــما به عنوان یکی از گزینههای اصلی
ریاست فدراسیون فوتبال عراق یاد میشود؟
آیا این خبرها درست است؟
تا االن برنامهای برای حضور در فدراســیون فوتبال
عراق ندارم چرا که میدانم شــرایط خوب نیست .حتی
بعد از همهگیری ویروس کرونا ،شــرایط چندان آسان
نیست که اوضاع مانند قبل شود .کار بسیار سخت است
و تا االن برنامهای برای حضور در فدراســیون فوتبال را
ندارم .شــاید در آینده نظرم تغییر کند و باید ببینیم چه
پیش خواهد آمد .شاید نظرم تغییر کند و ببینم اگر کاری
از دستم برای کشــورم بر میآید اقداماتی انجام دهم.
زمانی که فوتبال بازی میکردم برای خوشحالی مردمم
همه کار کردم و هر زمان که الزم باشد باز هم این کار
را خواهم کرد .باید ببینم چه پیش خواهد آمد.

ایرنا :رییس اســبق فدراسیون فوتبال گفت :انشــاا ...به عنوان
نایب رییس اول در فدراســیون فوتبال حضور خواهم داشت؛ درباره
سرپرستی هم در جلسه هیات رییسه تصمیم گرفته میشود.
علی کفاشیان پس از خروج از فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران
راجع به اینکه هیات رییسه باید او را انتخاب کند ،اظهار داشت :هیات
رییسه نباید تعیین کند .دوره محرومیت من تمام شد و به همین دلیل
در فدراســیون فوتبال حاضر شدم .در اولین جلسه هیات رییسه هم
شرکت میکنم .وی در ادامه افزود :خودم هم نمیدانم قرار است چه اتفاقی رخ بدهد .قرار شد اولین جلسه
هیات رییسه با حضور من برگزار شود.
کفاشــیان همچنین درباره نقش خود در فدراسیون فوتبال گفت :در جلسه امروز محمدمهدی نبی
دبیرکل فدراســیون حضور نداشــت .قرار شــد آخرین گزارشها را بدهد .باید چند روز بگذرد و من
اطالعاتم را به روز کنم .انشاا ...به عنوان نایب رییس اول در فدراسیون فوتبال حضور خواهم داشت.
وی تصریح کرد :ســه چهار روز فرصت بدهید تا همه چیز مشخص شود .درباره سرپرستی هم در
جلسه هیات رییسه تصمیم گرفته میشود .من فعال به عنوان نایب رییس در فدراسیون فوتبال حضور
خواهم داشت.
وی درباره شناختش از بهروز زنجانی نیز گفت :او دوست کارلوس کیروش بود و شاید با او جلسه
داشته باشد اما در فدراسیون حضور نداشت .اصال هیچ کمکی هم به تیم ملی نداشت.
کفاشیان درباره ماجرای قرارداد مارک ویلموتس با تیم ملی ایران خاطرنشان کرد :اصال در جریان
قرارداد مارک ویلموتس نبوده و نیستم.
وی در پایان راجع به جلســه با حیدر بهاروند گفت :جلســه خاصی نبود و صرفا یک خوشامدگویی
بود که انجام شد.

کارگرجم:

استقالل جای دعوا نیست!

سعادتمند آمده باشگاه را آباد کند

یک پیشکســوت تیم فوتبال استقالل میگوید احمد ســعادتمند به این باشگاه آمده تا آبیپوشان
پایتخت را به موفقیت برساند.
اکبر کارگرجم ،پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در گفتوگو با ایسنا ،درباره شرایط این روزهای
آبیپوشــان پایتخت و حاشیههایی که میان کادر پزشــکی و کادر فنی استقالل رخ داده است ،اظهار
داشــت :به نظر من در مصدومیتهای اخیر اســتقالل همه مقصر هستند .االن وضع طوری است که
نمیشود از بازیکن و از مربی ایراد گرفت.
او ادامه داد :در این شرایط همه باید مواظب باشند و به همدیگر کمک کنند تا بیش از این مشکلی
پیش نیاید .هر اتفاقی که رخ دهد ،باید با همفکری به صورت درســت با آن مواجه شــد و به دنبال
برطرف کردن آن رفت نه اینکه با هم دعوا کنند و باعث ایجاد حاشــیه شــوند .اگر قرار باشد شرایط
اینطور پیش برود تکلیف بازیکنان در این دعواها چه میشود؟
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره عملکرد احمد سعادتمند در این باشگاه خاطرنشان کرد :ایشان
تا االن به باشگاه خدمت کرده و تا اینجای کار عملکرد خوبی داشته است .امیدوارم خدا کمکش کند.
او وقتش را برای اســتقالل گذاشته و امیدوارم که در باشگاه بتوانند موفقیتهای بیشتری کسب کند.
او افزود :تیم اســتقالل همیشــه بزرگ بوده است .این تیم همیشــه  ۲۰بازیکن بزرگ داشته و اگر
کسی مصدوم شود ،بازیکن جایگزین برای آن وجود داشته است .در این مقطع زمانی که مصدومهای
اســتقالل افزایش پیدا کرده ،باید بازیکنان جایگزیــن بتوانند خألهای موجود را پر کنند تا جای خالی
بازیکنان مصدوم احساس نشود.
کارگرجم در پایان گفـــت :استقالل میتواند خیلی بهتر از اینها باشد اما بعضیها به باشگاه آمدند
و وضعیت را خراب کردند اما سعادتمند آمده است که استقالل را آباد کند و امیدوارم که او در استقالل
موفق باشد.

نه حمایت ،نه واگذاری

علینژاد:

تیمهای نفتی محکوم به ادامه وضعیت قرمز؟
ی لیــگ برتر این روزهــا نه تنها
ســه تیم نفت 
حمایت نمیشــوند بلکه همچنــان در بالتکلیفی
قرار دارند.
به گزارش ایســنا ،ســه تیم نفتــی لیگ برتر
مدتهاست با مشــکالت فراوانی روبرو هستند و
هر کدام از این باشگاهها به نحوی در تالش برای
حل مشکالت خود هســتند اما هنوز بحران مالی
گریبانگیر این تیمهاست و کار به تعطیلی تمرینات
یا حتی نداشتن یک زمین تمرین کشیده است.
پس از اعمال محدودیت و منع استفاده تیمهای
نفتی از امکانات دولتی ،ضرر زیادی به نفتیها وارد
شده است .از عواقب این قانون میتوان به تعطیلی
تمرینات تیم پارس جنوبی جم و بالتکلیفی ادامه
دار نفت مسجدســلیمان اشــاره کرد که برگزاری
اردو و تمرینات را برای شــاگردان تارتار ســخت
کرده است.
مهدی تارتــار در رابطه با همیــن موضوع در
گفتوگو با ایســنا اظهار داشت" :از یک جایی به
بعد دیگر هیچ پولی نبود که بتوانیم شرایط مناسبی
را بــرای بازیکنان فراهم کنیــم .از روزی که آن
بخشنامه صادر شد مشــکالتمان چند برابر شد و
حتی زمین تمرین و بازیمان را در مسجدسلیمان
از ما گرفتند و اکنون تیم نفت چیزی از خود ندارد
و همیــن زمیــن تمرینی هم کــه داریم به لطف
دوستان است .سوالم این است که چطور نمیشود

به این تیم کمک کرد؟ چگونه میشود به تیمهای
صنعتی کمک کنند اما وزارت نفت نمیتواند برای
همین دو سه تیم نفتی کاری کند؟"
همچنین هومن افاضلی درباره مشکالت پارس
جنوبی جم به ایســنا گفت" :پارس جنوبی تیمی
اســت که حتــی نمیدانیم برای حل مشــکالت
باید با چه کســی حرف بزنیم .کسی که مسئولیت
مستقیم دارد باید دلش برای اینجا بسوزد اما ظاهرا
نمیسوزد .بنابراین اگر کســی دلش به حال این
تیم نمیســوزد تعطیل میکنیــم و تا وقتی که به
این نتیجه رســیدند این تیم باید باشد ،به ما خبر
میدهند و اگر شــرایط مهیا بود بــه تمریناتمان
برمیگردیم".

بارها اعضای سه تیم صنعت نفت آبادان ،پارس
جنوبی جم و نفت مسجدســلیمان درباره شــرایط
بحرانی خود صحبت کردهاند و در انتظار حمایت از
سوی وزارت نفت هستند اما هیچکدام از مسئوالن
پاسخگو نیســتند و تیمهای نفتی را به حال خود
رها کردهاند .اگر روزنه امیدی وجود دارد پس باید
اقدامی صورت بگیــرد و اگر قصد تیمداری ندارند
پس زود تر وضعیت مشخص شود .حتی میتوان
بحث واگذاری باشــگاهها را هم پیش کشید چرا
که بــا واگذاری به بخش خصوصــی ،با توجه به
هواداران پرشــور و حمایتی که هر ســه باشــگاه
میتوانند از آن برخوردار شــوند ،پتانســیل خوبی
برای موفقیتشان وجود دارد.

آخرین خبر از مشارکت کیش در جام جهانی قطر
مدیرعامــل منطقه آزاد کیش با اعالم اینکه در
راســتای مشــارکت در برگزاری جام جهانی قطر
مجموعه ورزشــی این جزیره آماده شده و بخش
خصوصی نیز در حال آمادهسازی سه زمین فوتبال
و هتل است گفت که اگر بتوان مزیت رقابتی ایجاد
کرد به طور حتم کیش گزینه مناســبی برای جذب
هواداران و تمرین تیمها خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،جام جهانی قطر که قرار است
در ســال  ۲۰۲۲برگزار شود با توجه به شرایط این
کشور و از سویی فضای جزیره کیش از لحاظ آب
و هوای متناسب قطر و فاصله با آن ،بحث هایی در
رابطه با مشارکت این جزیره در جام جهانی مطرح
بود تا اینکه از ســال گذشته مسئوالن منطقه آزاد
کیش رســما اعالم کردند که ظاهرا مذاکراتی بین
فدراسیون فوتبال ایران و مسئوالن قطری صورت
گرفته و حتی کارشناسان برای بازدید و ارزیابی به
کیش آمدهاند از این رو در حال آمادهســازی زمین
و هتل و سایر امکانات برای مشارکت در برگزاری
جام جهانی قطر هســتند ،اما این گونه نیست که

11

مسابقهای در کیش برگزار شود.
آخریــن پیگیــری از غالمحســین مظفــری
مدیرعامل منطقه آزاد کیش -در رابطه با وضعیتجزیــره برای برگــزاری جام جهانی قطــر با این
توضیــح همراه بود که با شــرایط کرونایی موجود
بعید نیست که تغییر زمانی هم در جام جهانی ایجاد
شــود ،اما با این وجود ما در حــال انجام مقدمات
و زمینههای الزم برای مشــارکت در برگزاری این
مسابقات هستیم که جزیره میتواند فضای مناسبی
را برای تمرین و همچنین جذب هواداران داشــته
باشد ولی برگزاری مسابقات در کیش منتفی است.
وی با بیان اینکه باید با ایجاد مزیتهای رقابتی
نسبت به دیگر کشورهای منطقه از جمله خود قطر
و یــا امارات باید بتوان جذابیت بیشــتری را برای
مشارکت کیش ایجاد کرد ،گفت :این در حالی است
که کیش حداقل از لحاظ هزینهای جلوتر از ســایر
کشــورها خواهد بود و هــر اقدامی در آن با هزینه
کمتر و قیمت مناســبتر نسبت به سایر رقبا انجام
خواهد شد.

مظفری افزود :ما اگر بتوانیم جذابیت بیشتری
فراهــم کنیم و خطوط پروازی مناســب در اختیار
طــرف مقابل قرار دهیم ،با توجــه به اینکه فاصله
زمانی مســابقات تیمها ســه روز است و از سویی
اینجا نیــاز به ویزا ندارد ،هــواداران میتوانند این
فاصله را در کیش بگذارنند و حتی با آمادهســازی
زیرساختها تمرین تیمها نیز در جزیره برگزار شود.
وی یادآور شــد :در مورد حضور هواداران نیز باید
مقدمات آماده و الزاماتی رعایت شــود که در حال
بررسی آن بوده تا بتوانیم پذیرای آنها باشیم.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات
انجام شــده یادآور شــد :اکنون مجموعه ورزشی
کیش با چمن اســتاندارد بازســازی و آماده شده
و از ســوی دیگر هتلهای درجه یــک به اندازه
کافی در جزیــره وجود دارد .این در حالی اســت
که بخش خصوصی که به آنها زمین واگذار شــد
مجموعهای حرفهای هستند که سه زمین فوتبال را
در دســت اجرا داشته و هتلهای مناسب آن را نیز
آماده کردهاند.

رویکرد ما حفظ کرسیهای
بینالمللی در ورزش است

ایرنــا :معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــهای
وزارت ورزش و جوانــان گفــت :نگاه و رویکــرد ما حفظ
کرســیهای بینالمللی و کسب کرســیهای موثر ورزشی
برای سیاســتگذاری و تصمیمگیری و تصمیم ســازی در
عرصههای جهانی است.
« مهــدی علینژاد» در نشســت مشــترک روســای
فدراســیونهای ورزشــی با وزیر و معاونان وزارت ورزش و
جوانان و رییــس کمیته ملی المپیک کــه در آکادمی ملی
المپیک برگزار شد ،اظهار داشــت :در اولین روزهای شیوع
بیماری کرونا در کشــور (دوم اسفند) ســتاد مقابله با کرونا
در ورزش تشــکیل و آغاز به کار کرد که اولین اقدامات آن
اعمال محدودیتهای مسابقات و تمرینات ورزشی بود.
وی افــزود :برخی از رشــتههایی که باید برای کســب
ســهمیه المپیک مبارزه میکردند را حدود  ۱۰روز زودتر به
مسابقات اعزام کردیم که اگر این کار صورت نمیگرفت ،به
دلیل لغو پروازها یا ممنوعیت ورود به کشورها ،سهمیههای
ما در رشتههای کاراته ،بوکس ،شمشیربازی ،وزنهبرداری و
ژیمناستیک به طور عملی از دست میرفت.
علی نژاد با بیان اینکه ســتاد مقابلــه با کرونا در ورزش
با هماهنگی کامل ســتاد ملی کرونــا تصمیمات و اقدامات
الزم را انجــام داده و میدهد ،افزود :در جلســه اخیری که
با معاون وزیر بهداشــت داشتیم ،وی با صراحت اعالم کرد
که مجموعه ورزش کشــور یکی از بهترین همکاران ما در
موضوع مبارزه با گسترش ویروس کرونا بود.
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر حــدود  ۸۰درصد
رشتههای ورزشــی بازگشایی شــدهاند ،افزود :بازگشاییها
با رعایت کامل دســتورالعمل  های بهداشــتی انجام شده و
خواهد شد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و
جوانان خبر داد :در چند روز آینده اتفاقات جدیدی در برخی
مسابقات شهرستانی و ملی خواهد افتاد و مسابقاتی که نیاز
به خوابگاه نداشته باشند انجام خواهد شد.
علــی نژاد با بیان اینکه تاریخ دقیقی برای پایان ویروس
کرونا توســط متخصصان تصور نشده است ،افزود :به اعتقاد
متخصصان و کارشناســان این حوزه ،ساخت واکسن کرونا
 ۲ســال زمان میبرد و جهان بــا این ویروس درگیر خواهد
بــود ،بنابراین چارهای جز همزیســتی با کرونــا و رعایت
دستورالعمل  های بهداشتی نداریم.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش
و جوانان با اشــاره به موضوع بودجه بندی ســال  ۹۹گفت:
در ســال جاری نظــام بودجه بندی براســاس ارزشــیابی
فدراســیونها در ســال  ۹۸خواهد بود کــه فرمهای آن به
فدراسیونها ارسال شده است و مالک بودجهبندی براساس
ارزیابــی عملکرد فدراســیونها در ســال  ۹۸خواهد بود.
وی در پایــان گفــت :از فدراســیونها میخواهیم که در
صورت برنامه برای حضور در رویداد بینالمللی ،به سرعت به
ما اعالم کنند تا تصمیمگیری در خصوص تشکیل اردوهای
ملی گرفته شــود اما با توجه به اینکه رویداد بینالمللی فعال
در دو سه ما آینده برگزار نمیشود مربیان باید با برنامهریزی
مناســب در فضای مجازی ورزشــکاران را برای تمرینات
انفرادی تشویق کنند.

