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سلطانیفر :ورزش زنان اولویت دولت
و وزارت ورزش است

وزیــر ورزش وجوانــان دیــروز در جمــع مســئوالن و
هیأتهــای ورزشــی و جوانــان شهرســتان بــم ،تأکیــد
اخبار
کــرد کــه توجــه بــه مناطــق محــروم و نیازهای آنــان از
برنامههای دائمی وزارت ورزش و جوانان اســت .مســعود سلطانیفر اظهار
کــرد« :توجــه به ورزش روســتایی و توزیــع عادالنه امکانات ورزشــی از نکاتی
اســت که از روز انتخاب و ارائه برنامههایم در مجلس شــورای اسالمی اعالم
کــردم و هم اکنون با جدیت آن را دنبال میکنم ».وی بیان کرد« :زمینهای
چمــن مصنوعــی برای روســتاها و مناطق محــروم این اســتان و همین طور
ایجاد  20خانه ورزش روســتایی از برنامههایی اســت که درصدد اجرای آنها
در اســتان کرمان هســتیم .عــاوه براین توجه بــه ورزش زنــان اولویت مهم
دولت و وزارت ورزش و جوانان اســت و خوشــبختانه هم اکنون در رشتههای
متعــدد ورزشــی ،بانــوان ایرانــی در جهــان و در میادیــن معتبــر بــه میــدان
میروند ».ســلطانیفر با تأکید بر توسعه زیرساختهای ورزشی خاطرنشان
کرد« :تا پایان دولت دوازدهم تالش میکنیم پروژههای بزرگ ورزشــی را به
اتمام برسانیم».

منع ورود ورزشکاران اسرائیلی مثل دیوار مرزی ترامپ

کشــور مالــزی بــا جلوگیــری از ورود نماینــدگان رژیــم صهیونیســتی به این
کشــور بــرای حضور در رقابت هــای پاراشــنای  2019که مســابقات انتخابی
شــنای پارالمپیــک  2020توکیو اســت ،با ایــن رژیم وارد تنش شــد .ماهاتیر
محمد ،نخست وزیر مالزی در اظهار نظری اقدام کشورش مبنی بر تحریم
ورزشــکاران رژیم صهیونیســتی را به طرح دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
امریــکا برای کشــیدن دیواری بــزرگ در مرز امریــکا و مکزیک تشــبیه کرد.
رقابت های پاراشــنای  2019جهان قرار است از تاریخ  7تا  12مردادماه 98
در ایالت ساراواک مالزی برگزار شود.

دعوت از نیما عالمیان و اشتری برای حضور در کاپ آسیا

کنفدراســیون تنیــس روی میــز آســیا ،نیمــا عالمیــان و مهشــید اشــتری
را کــه بهتریــن ورزشــکاران ایــران در آخریــن فهرســت رنکینگــی تنیــس
روی میــز جهــان هســتند بــه مســابقات کاپ آســیایی دعــوت کــرد .ایــن
دو پینــگ پنــگ باز به همــراه جمیل لطف اهلل نســبی ،ســرمربی تیم ملی
بزرگســاالن درایــن مســابقات شــرکت میکننــد .عــاوه برایــن دو نوشــاد
عالمیان نیز در لیســت رزرو مســابقات قرار دارد و تــا آخرین لحظه منتظر
اعــا م نهایــی کنفدراســیون آسیاســت  .مســابقات کاپ آســیا از  ۱۶تــا ۱۸
فروردین  ۱۳۹۸در شهر یوکوهامای ژاپن با حضور برترین های تنیس روی
میز آسیا برگزار خواهد شد.

بیانیه مشترک در پی سرقت شبکه عربستانی

فدراســیون جهانی فوتبال (فیفا) ،اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) ،کنفدراسیون
فوتبــال آســیا ( ،)AFCلیــگ برتــر انگلیــس و اللیــگا بیانیــهای مشــترک
درخصوص شــبکه تلویزیونی «بیاَوتکیو» که یک شبکه عربستانی است،
منتشــر کردند .در ایــن بیانیه آمده« :ما دارندگان حق پخش در مســابقات
مختلــف ،ســرقت شــبکه تلویزیونــی «بیاَوتکیــو» را محکــوم میکنیــم.
ایــن شــبکه همچنان به سوءاســتفاده از دارنــدگان حق پخــش تلویزیونی و
پخــش غیرقانونی بازیها بدون اینکه تالشــی برای کســب حق پخش این
بازیها انجام داده باشــد ،ادامه میدهد که تازهترین نمونهاش هم پخش
مســابقات جــام ملتهــای آســیا  2019اســت .فعالیتهــای «بیاَوتکیو»
نقض آشــکار حق مالکیت ما اســت .سرقت توسط این شــبکه نهتنها به ما
بلکــه بــه دارندگان حق پخــش ،مجوزهــای قانونی و در نهایــت طرفداران
مســابقات ما نیز لطمه میزند .با پولی کــه از فروش حق پخش تلویزیونی
به دســت میآوریم از تیمهای شرکتکننده در مســابقات و البته توسعه و
پیشــرفت فوتبال پایه حمایت میکنیم .ســرقت هنــری باعث از بین رفتن
ســرمایهگذاری میشــود .مــا همــکاری نزدیکی با شــرکایمان و مســئوالن
خواهیم داشــت تا از حــق قانونی خود حمایت کنیم و نقطــه پایانی براین
سرقت گسترده بگذاریم که به سود همه است».
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سهراب مرادی ،وزنهبردار طالیی کشورمان در المپیک در گفتوگو با «ایران»:

تفاوتی بین پاداش رشتههای دیگر با فوتبال وجود ندارد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

جام ملتهای آسیا  2019در حال برگزاری
اســت و این مســابقات باعث شده نه تنها
عالقه منــدان به فوتبال بلکه ورزشــکاران
نامــدار ســایر رشــتهها هــم در هنــگام
برگــزاری بازیهــای تیم ملی پــای جعبه
جادویی تلویزیون بنشــینند و فوتبال ملی
را بــا امیــدواری زیــاد تماشــا کننــد .یکی از
ایــن ورزشــکاران نامــدار ،ســهراب مرادی
قهرمان المپیــک  2016ریو و رکورددار وزن
 96کیلوگــرم در جهــان اســت .در حالــی
کــه اردوی تیم ملــی وزنهبــرداری در حال
برگزاری اســت ،ســهراب مــرادی عالوه بر
پیگیــری جدی تمرینــات خــود بازیهای
تیم ملــی را هم میبیند و به قول خودش
از راه دور مشوق آنهاست .او در گفتوگو با
خبرنگار «ایران» تأکید کرد که ورزشــکاران
تمامــی رشــتهها بــرای موفقیت یــک نام
تالش میکننــد و تنها هدفشــان اعتالی
نام ایران در تمامی مسابقات است.
ایــن قهرمــان وزنهبــرداری کشــورمان
صحبتهایش را با اشــاره به اردوهای تیم
ملی شــروع کــرد« :اردوهای تیــم ملی در
حــال برگــزاری اســت و من هم بــه همراه
ســایر وزنهبــرداران در ایــن اردوهــا حضور
دارم .مــا مســابقات جــام فجــر را در پیش
داریم که جزو کســب ســهمیه المپیک به
حســاب میآیــد .تالش مان این اســت که
در این مســابقات موفق باشــیم و سهمیه
بگیریم».
سهراب مرادی هم اکنون پرآوازه ترین
وزنهبــردار ایران محســوب میشــود .او در
المپیــک  2016موفق شــد طال بگیــرد و در
المپیــک  2020هــم توقع جامعــه ورزش
این اســت که او بــه دومین طالی المپیک

دســت یابــد .او در ایــن خصــوص بیــان
داشــت« :تالشــم ایــن اســت کــه در توکیو
هم طــا بگیــرم و حقیقتاً تمام تالشــم را
خواهــم کرد تــا به این نتیجه برســم .البته
در اردوهــای تیم ملی به رکوردهای طالی
المپیــک دســت یافتــم و امیــدوارم کــه
طــای ریو را در المپیک  2020تکرار کنم».
وزنهبردار بختیــاری تیم ملی درخصوص
شــرایط سایر ملیپوشان و آینده این رشته
تصریح کرد« :تیم ملی کنونی وزنهبرداری
وضعیت مناسبی دارد و این تیم میتواند
در المپیک توکیو به مدالهای ارزشمندی
برســد چــرا کــه ایــن توانایــی در بچههــای
تیــم وجــود دارد .تیم ملی مــا در ردههای
مختلف هم شرایط مناسبی دارد و در سال
جاری تیمهای پایه ما به مقامهای خوبی
دســت یافتند .ایــن امید وجــود دارد که در
آینده هم وزنهبرداری بتواند باعث شادی
مردم شود».
در جریــان مســابقات جــام ملتهای
آســیا  2019صحبتهایــی در خصــوص
رسیدگی بیشتر مســئوالن به رشته فوتبال
مطــرح شــد که یکــی از ایــن افــراد محمد
بنا ،ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بود.
او نســبت بــه رســیدگی بیشــتر مســئوالن
بــه فوتبــال گالیــه کــرد اما ایــن وزنهبــردار
نامــدار کشــورمان با ایــن موضــوع موافق
نیست« :این که گفته میشود مسئوالن به
فوتبال بیشتر از رشــتههای دیگر رسیدگی
میکننــد ،بــه نظــرم صحیــح نیســت.
درخواســت رشــتههای دیگــر همچــون
کشتی و وزنهبرداری این است که حمایت
مسئوالن به دلیل مدال آوری این رشتهها
در مســابقات مهمــی همچــون المپیــک
بیشــتر باشــد .من به عنــوان وزنهبــردار در
سال به مســابقات زیادی اعزام میشوم و
در صورت کســب مدال در این مســابقات

پاداش میگیرم ،این موضوع در رشتههای
دیگر هم وجود دارد اما فوتبالیســتها هر
چنــد ســال یکبــار در یــک تورنمنت مهم
شــرکت میکنند و در صورت کسب نتیجه
مسئوالن به آنها پاداش میدهند .بنابراین
اگــر این فاصلــه را در نظــر بگیریم تفاوتی
بین پاداش رشتههای دیگر با فوتبال وجود
ندارد».
این وزنهبردار کشورمان در پاسخ به این
سؤال که آیا پاداش مدال طالی بازیهای
آسیایی جاکارتا  2018را دریافت کرده اید؟
گفت«:هنوز این پاداش توســط مســئوالن
پرداخت نشده .مســئوالن برای مدال طال
در رشــتههای انفــرادی  ۱۶۰ســکه در نظــر
گرفتنــد که هنــوز ایــن پــاداش را پرداخت
نکردهانــد .آن زمــان و در هنــگام وعــده
مســئوالن قیمــت ســکه نوســانات زیادی
داشت اما به هر حال این پاداش پرداخت
خواهد شد».
مــرادی جــزو ورزشــکارانی اســت کــه
مسابقات تیم ملی فوتبال را تماشا میکند
و مشــوق تیــم ملی اســت .او در پاســخ به
این ســؤال که کدام بــازی تیم ملی فوتبال
را تماشــا کردهایــد ،بیان داشــت« :ســعی
میکنم تمامی بازیهای تیم ملی فوتبال
را تماشــا کنــم امــا برخــی مواقع بــه دلیل
حضــور در اردو و یــا خســتگی برخــی از
بازیهــا را از دســت میدهــم و نمیتوانم
بازی بچهها را تماشا کنم ».او افزود« :بازی
آخــر تیــم ملــی مقابــل عمــان را دیــدم و
واقعاً از نتیجه کسب شده خوشحال شدم.
بیرانونــد همــان دقایــق اول بــازی پنالتی
کاپیتان حریف را گرفت و همه را خوشحال
کــرد .بیرانونــد خیلــی خــوب آن پنالتی را
دفع کرد ،از نظر من اگر پنالتی گل میشد،
نتیجه دیگری در بازی رقم میخورد .تیم
ملــی در  4بازی گذشــته خیلی خوب بازی

کرد و من به عنوان یک ورزشکار حامی تیم
ملی فوتبال خوشحالم که این تیم مردم را
امیدوارمیکند».
او درخصــوص احتمــال قهرمانی تیم
ملــی فوتبال در جام ملتها و بازی با تیم
چین در مرحله یک چهارم نهایی تصریح
کرد« :امیدوارم که تیم ملی قهرمان شود و
البته شرایط الزم را دارد که به نتیجه برسد.
من شناخت چندانی از رشته فوتبال ندارم
و مثالً نمی دانم که کدام بازیکن در دفاع یا
مثالً خطهافبک بازی میکند البته برخی
از بازیکنــان تیم ملی را میشناســم با این
وجود تیم ملی اکثر مواقع چین را شکست
داده و این بار هم این اتفاق میافتد».
ایــن قهرمــان وزنهبــرداری ایــران در
پاســخ به این ســؤال که آیا فوتبال بیشتر از
رشتههایدیگرمردمراخوشحالمیکند؟
بیان داشــت« :عــاوه بر فوتبــال ،مردم ما
رشــتههای انفرادی همچــون وزنهبرداری
را هــم خیلــی دوســت دارنــد و در کل مــا
مردم ورزش دوستی داریم که از قهرمانی
تمامی رشتهها خوشحال میشوند .مدال
طالی المپیک باعث میشود مردم ماهها
خوشــحال باشــند و احســاس غــرور کنند.
ورزشکاران تمامی رشتهها برای موفقیت
یــک نام تالش میکنند و تنها هدفشــان
اعتــای نــام ایــران در تمامــی مســابقات
اســت ».مــرادی گفــت« :همــان طــور که
گفتم ،ما مردم ورزش دوستی داریم و باید
به ایــن موضوع افتخار کنیم .میبینیم که
در کشــورهای دیگر مثالً همین کشــورهای
عربی تعداد عالقهمندان به ورزش خیلی
کم اســت اما در کشــور ما این گونه نیست.
مردمماهنگامبرگزاریمسابقاتالمپیک
بــه خانــه قهرمانــان میرونــد و قهرمانان
خود را تشــویق میکنند و این بسیار جالب
است».

آغاز اردوی فوتبالیستهای ساحلی

دور جدیــد تمرینــات تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران بــا هدایــت مارکو
اوکتاویــو ،ســرمربی برزیلی ایــن تیم از هفتــه آینده آغاز میشــود .هدف از
این اردو ،حضوری پیروزمندانه در مســابقات جام ملتهای آسیا است که
اســفندماه امســال برگزار میشود .ســاحلیبازان ایران برای حضور در جام
ملت ها چهار اردوی مقطعی در بوشهر و هرمزگان برگزار خواهند کرد.

مراسم معارفه بواتنگ در بارسلونا

مراســم معارفه کوین پرینس بواتنگ ،مهاجم تازه وارد بارســلونا دیروز در
محل این باشگاه اسپانیایی برگزار شد .وی که با  8میلیون یورو جذب بارسا
شــده و  31سال سن دارد ،در مراســم معارفهاش به اجرای هنرهای فردی
و روپایــی زدن بــا توپ پرداخت و بــرای برخی هواداران بارســا که در محل
حاضر بودند ،دست تکان داد.

عقد قرارداد جاسم کرار با الشرطه عراق

جاســم کــرار عراقی که چند روز پیــش قراردادش با صنعت نفت را فســخ
و برای آغاز همکاری با الشــرطه عراق راهی کشــورش شــد ،دیروز رســماً با
این باشــگاه قرارداد بست .این هافبک تهاجمی پیشینه بازی در استقالل و
تراکتورسازی را هم دارد.

اعتراف کریس رونالدو به فرار مالیاتی

کریــس رونالــدو دیــروز در دادگاهــی کــه بــه اتهــام فرارهــای مالیاتــی وی
رســیدگی میکــرد ،گفت مرتکب این خالف شــده اســت و در نتیجه به 23
مــاه حبس و پرداخت  18/8میلیون یورو جریمه محکوم شــد .این اعتراف
بــا احتســاب قرارهای قبلی رونالدو و وکالیش بــا قاضیها و با این دلگرمی
انجــام شــد کــه رونالــدو طبق قانــون قادر اســت حبس خــود را بخــرد و به
پشــت میلههای زندان نرود .رونالدو که این فصل یوونتوســی شــده است،
تخلفــات مــورد بحــث را در زمــان عضویــت  8ســالهاش در رئــال مادریــد
صورت داده است.

بیرانوند خیلی خوب
آن پنالتی را دفع کرد

خوشحالم که
تیم ملی فوتبال مردم را
امیدوار میکند
چین را
شکست میدهیم

در مورد رفتن کیروش از تیم ملی چیزی نشنیدهام

دژاگه :بازی با تیم لیپی آسان نیست

اشــکان دژاگــه یکی از بهتریــن بازیکنان ایران
در جام ملتهای آســیا بوده اســت .او با گلی
کــه در دیــدار مقابل عمان زد ،بعــد از آزمون
و طارمــی به عنــوان ســومین بازیکــن دو گله
ایــران در این بازیها خــودش را معرفی کرد.
دژاگــه پیرامــون آخریــن وضعیت تیــم ملی
گفت« :خوشــحالم که بیرانونــد در آن دقیقه
اول بــازی با عمــان پنالتی را گرفــت و تیم ما
به بازی برگشت .در فوتبال هیچ بازی آسانی
وجــود ندارد .همه باید تــاش کنند و زحمت

بکشند .خود من اگر مقابل عمان خوب بودم
بــه دلیل این اســت کــه همه بچههــای تیم و
کــیروش پشــتیبانم بودنــد .کــیروش در دو
ســال اخیر همیشه حامی و پشتیبان من بوده
و اعتماد به نفس مرا بیشــتر کرده است .قبل
از هــر بازی همه فکرم این اســت که خواســته
مربیــان را در زمین پیاده کنــم .از این به بعد
بازیها سخت تر میشود و باید با حساسیت
و با هوش جلو برویم».
اشکان درباره احتمال اینکه کیروش بعد

از جام ملتهای آســیا ایــران را ترک میکند،
چنین واکنشــی داشــت« :من اطالعــی از این
موضــوع نــدارم و چنیــن چیــزی نشــنیدهام!
بــا ایــن حــال ،او در ســالهای اخیــر بهتریــن
دســتاوردها را در فوتبــال ایران داشــته و یکی
از بهتریــن مربیــان شــاغل در ایــران بــوده
اســت .همــان طــور کــه میبینیــد خیلــی از
بازیکنان تیم ملی در کشورهای خارجی بازی
میکننــد و این یکــی از اثرات حضور کیروش
است.

امیــدوارم فعالیــت او بــاز هــم در ایــران
تداوم داشته باشد و ما هم در کنار او عملکرد
خوبی داشــته باشــیم ».کاپیتان دوم ایران در
خصوص بــازی با چین گفــت« :همه بازیها
برای ما ســخت اســت .چین هم مربی خوبی
به نام لیپی دارد و قطعاً بازی آســانی نیســت
امــا ما هم مربــی خوبی داریــم و میخواهیم
بــه نیمهنهایــی و فینال راه پیدا کنیــم .از آنها
کــه در امــارات از ما حمایت کردنــد ممنونم.
امیــدوارم در بــازی بعــد هــم ایــن گونــه از ما

کمالوند:ایرانبهترینتیمتورنمنتاست

فــراز کمالوند درخصوص شــرایط تیم ملــی در جام
ملتهــا گفت« :تیم ملــی با صالبت بــازی میکند.
ما درســت مثل بازیهای مقدماتــی جام جهانی در
رقابتهــای اخیــر گل نخوردیم و ایــن موضوع قابل
تأمل اســت .تیم ما بهترین تیم تورنمنت اســت و از
نظــر قــدرت بدنی ،مســائل روحی و روانی و مســائل
تکنیکی و تاکتیکی از دیگر تیمها برتر هستیم .از این رو فکر نمیکنم با وجود
تیمهای احتمالی پیش رو کار ســختی برای رسیدن به فینال داشته باشیم».
کمالونــد درباره بازی آینده بــا چین هم چنین صحبت کرد«:بازی با چین به
مراتــب برای ما ســختتر خواهد بود .این تیم مربی باهوشــی دارد و با توجه
به اینکه لیگ گرانقیمتی دارند ،پیشرفت خوبی داشته است .با این حال فکر
نمیکنم چین برای ما مشکلســاز شود .البته چینیها سرعت خوبی دارند و
م ولی قدرت بدنی
میتوانند خطرناک ظاهر شــوند از این رو باید احتیاط کنی 
بازیکنان ما بیشتر است و میتوانند میدانداری کنند».

طالی المپیک باعث
میشود مردم ماهها
احساس غرور کنند

فرامرزیان :نیاز است منابع جدیدی
از سوی دولت به ما تزریق شود

جلسه فتحی و شفر در راستای حل مشکالت

امیرحســین فتحی ،مدیرعامل استقالل دیروز پذیرای وینفرد
شــفر بود که دوشــنبه با پایان دادن به اردوی  10روزه آبیها در
شــهر آنتالیای ترکیــه ،همراه با آنــان به تهران بازگشــته و دور
جدیــد تمرینــات این تیم را آغاز کرده اســت .شــفر پیشتر در
پیامــی متذکر شــده بود که در بازگشــت به تهران ،نشســتی با
رســانههای ایــران خواهد داشــت اما جلســه دیــروز این مربی
آلمانی با فتحی ،قدمی برای جلب رضایت شــفر و جلوگیری
از تشــدید نارضایتیها در اســتقالل تلقی شده است .ناراحتی
آبیهابابتمطالباتمعوقهآنانونارضایتیشفرظاهراًبابت
اردو زدن در ترکیه به جای قطر است .باشگاه استقالل تصریح
کرده است که در جلسه دیروز شفر و فتحی ،درخصوص ادامه
حضور تیم در فصل جاری لیگ برتر و شرکت در فصل جدید
لیگ قهرمانان آسیا بحث و تبادل نظر شده است.
همچنین بهتاش فریبا ،عضو کمیته فنی استقالل گفت
این باشگاه مانده است با جیبی خالی و یک سری بازیکن و
مربی طلبکار و الزم است که هر چه زودتر فکری به حالش

برنامههای بعدی
سرخها اعالم شد

شــود .وی اضافه کرد :نه تنها اخیــراً پولی نگرفتهایم ،بلکه
 10میلیارد تومان را هم پیشخور کردهایم!
ëëموافقت  AFCبا میزبانی استقالل از الهالل در قطر
باشــگاه استقالل در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا
ورزشــگاه حمد بن خلیفه قطر را به عنوان ورزشگاه شماره
یک و ورزشــگاه کربال را به عنوان ورزشــگاه شــماره دو برای
میزبانــی از تیم فوتبال الهالل عربســتان در لیگ قهرمانان
آســیا معرفی کرد .در نهایت با موافقت فدراســیون فوتبال
قطر ،ورزشگاه اختصاصی باشگاه االهلی ،حمد بن خلیفه
میزبان دیدار استقالل خواهد بود.

باشــگاه پرســپولیس اعــام
کــرد تــا  11بهمن مــاه کــه زمان
انجــام دیــدار عقبافتــادهاش
بــا ســپیدرود در جــام حذفــی
فوتبال کشــور اســت ،یــک بازی
تدارکاتــی بــا ماشینســازی و
 10جلســه تمرینــی را پشــت
ســر خواهــد گذاشــت .ســرخها
 10بهمن برای دیدار با سپیدرود
راهی رشــت میشــوند و بعد از
بازگشــت به تهران ،بــرای دیدار
با تیم پدیده در بازگشــایی لیگ
برتر تدارک خواهند دید.

پس از فتح تورنمنت چهارجانبه قطر

کرانچار :کیفیت کار «امیدها» به وضوح ارتقا یافته است

زالتکــو کرانچــار ،ســرمربی کــروات تیم
ملــی امید فوتبــال ایران کــه تیم تحت
هدایتــش پریشــب بــا پیــروزی برابــر
همتــای قطــریاش در شــهر دوحــه
قهرمان تورنمنت چهارجانبه این کشور
شــد ،با تمجید از شرایط این مسابقات
و امکانــات اردوی قطــر ،ســفر به دوحه

را همــان چیزی خواند کــه امیدها برای
پیشــرفت بــه آن نیــاز داشــتند .وی کــه
تیمــش از ابتــدای فروردیــن 1398
شــرکت در مرحله نخســت مســابقات
قهرمانــی زیر  23ســال آســیا (انتخابی
المپیــک  )2020را شــروع میکنــد،
افــزود :بــرای ثمــر دادن هر چه بیشــتر

اردوهــای خــود بــه همراهــی و کمــک
باشــگاهها نیازمندیم و چــون تورنمنت
کافــا برخــاف برنامههای قبلــی برگزار
نخواهــد شــد ،در پی یک دوره مســابقه
تدارکاتــی در ادامه بهمن ماه هســتیم.
پیشنهاد ما این است که از  13اسفند ماه
اردوی نهایی تدارکاتی ما شــروع شود و

محسن مسلمان به سپاهان پیوست

محســن مســلمان که در نیم فصل
اول در تیــم ذوب آهــن بــازی
میکــرد ،بعد از فســخ قــراردادش
بــا این باشــگاه دیــروز بــه دیگر تیم
اصفهانی یعنی ســپاهان پیوســت.
مســلمان در شــرایطی به ســپاهان
پیوست که امیر قلعه نویی سرمربی
ســپاهان در طول نیم فصل اول به
لــزوم جذب یک هافبک بازی ســاز
تأکید کرده بود.

سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن
پــس از جدایــی هافبــک بازی ســاز
این تیم تأکید کرد جدایی مسلمان
بــه خواســت کادر فنی این باشــگاه
صورت پذیرفتــه و افزود :در همین
ارتبــاط اجــازه خــروج و رضایتنامه
توحیــد غالمــی نیــز صــادر شــده و
اصــوالً هــر بازیکنــی کــه منصوریان
بخواهــد یــا قطــع همــکاری بــا او
را بطلبــد ،در همــان راســتا اقــدام

حمایــت کننــد و مــا بازیکنــان و کادر فنی هم
تــاش میکنیــم تا در پایان آنها را خوشــحال
کنیم».

خواهیم کرد .گفتنی است مسلمان
اواخــر بهــار امســال بــه خواســت
برانکــو ایوانکوویــچ از پرســپولیس

خوشــحالیم که همین حــاال نیز کیفیت
کار مــا بــه وضــوح ارتقــا یافتــه اســت.
کرانچار افــزود :در ماههای اخیر  7بازی
مفید تدارکاتی مقابــل تیمهای عمان،
ســوریه ،اردن و تاجیکســتان داشــتیم و
نقــاط قوت و ضعــف خود را بــه خوبی
شناختیم.

جــدا و جذب ذوبیها شــد که پیش
از انتقالــش بــه پرســپولیس نیــز
عضــوی از آنها بــود .ایــن کوچهای
پرتعداد و شرایط بیثبات مسلمان
از محــو شــدن رؤیاهــای مــردی
میگویــد کــه خواســتار حضــور در
لیگهای مهــم اروپایی بود ولی به
گونــهای رفتار کرد کــه حتی مربیان
عالقهمنــد بــه وی نیــز قیــد او را
زدهاند.

ژالــه فرامرزیــان ،معــاون مالی و توســعه منابع انســانی وزارت
منــهای ورزش دربــاره الیحــه بودجــه پیشــنهادی دولــت بــه مجلــس
فوتبال بــرای بودجــه ســال  98وزارت ورزش ،گفــت« :بــا توجــه بــه
محدودیتهایی که دولت دارد اعتباری که توانســته برای ورزش بگیرد سرجمع
در بخش سرمایهای و عمرانی با  8درصد افزایش پیشبینی شده است .امسال
 100درصــد اعتبارات را به فدراســیونها توزیع کردیم و تــا امروز  158میلیارد در
قالــب تفاهمی کــه داشــتیم ،پرداخت کردهایم .ایــن موضوعاتی کــه به صورت
متفرقــه رخ داده فارغ از این اعتبارات اســت مثل پاداش تیم ملی فوتبال که در
این رقم نیست».
او یادآور شد« :سعی کردیم با همه کمبودهایی که هست تعهداتمان را امسال
در قبــال فدراســیونها انجام دهیم .امیدواریم بقیه تعهداتی را که مقابل ســایر
فدراسیونها داریم انجام دهیم .در ارتباط با بازنشستگان فدراسیونها ،مسائل
را حل و فصل کردیم .برای اینکه بتوانیم مشــکالت فدراســیونها را برای تأمین
ارز و تفاوتهایی که در قیمت بلیت هست حل کنیم نیاز است منابع جدیدی از
سوی دولت به ما تزریق شود».

طباطبایی 95 :درصد از راه جام جهانی را طی کردهایم

رامیــن طباطبایــی رئیــس فدراســیون بســکتبال در حاشــیه افتتاحیه مســابقات
بســکتبال پیشکســوتان در ســمنان دربــاره وضعیت تیــم ملی گفــت« :دو هفته
قبــل از بازیهــای تیــم ملــی کشــورمان در پنجــره پایانــی جــام جهانــی چیــن،
لیــگ برتــر مــردان تعطیل و ملیپوشــان یک هفته قبل از مســابقه با اســترالیا و
ژاپــن ،یک بــازی تدارکاتی با تیم ملــی اردن برگزار میکنند .تیم ملی بســکتبال
کشــورمان  ۹۵درصــد از راه جــام جهانــی را پیمــوده اما ما هم چنان بــه برد نیاز
داریــم .ســعی میکنیــم در برابــر ژاپــن پیــروز شــویم و مقابــل اســترالیا که یکی
از قدرتهــای بســکتبال آســیا اســت ،مطمئنــاً عملکــرد ضعیفــی نخواهیــم
داشت».

معاینه ورزشکاران اعزامی به المپیک توکیو در یک مرکز مجهز

دومین جلسه رسمی کمیسیون پزشکی ورزشی دیروز در دفتر ریاست فدراسیون
پزشکی ورزشی برگزار شد  .در این جلسه بر انجام معاینات دوره ای ورزشکاران
اعزامی به المپیک  ۲۰۲۰توکیو بحث و گفتوگو و قرار شــد این معاینات در یک
مرکز مجهز و متمرکز (ورزشگاه آزادی) و در زمان مناسب انجام شود .قرار است
جلسات کمیسیون پزشکی به صورت رسمی ماهی یک بار تشکیل شود.

تجلیل از مدال آوران دوومیدانی

گردهمایــی بــزرگ خانواده دوومیدانــی ایران با هدف تجلیــل از افتخار آفرینان
با حضور پیشکســوتان سراســر کشــور شــامگاه چهارشــنبه  ۳بهمن مــاه در هتل
المپیــک تهــران برگــزار میشــود .در این مراســم از رؤســای پیشــین فدراســیون
دوومیدانی ،مدال آوران ادوار مختلف بازی های آســیایی ،مدال آوران و مربیان
موفــق در بازی های آســیایی جاکارتــا ( )2018و مســابقات دوومیدانی قهرمانی
جوانان آســیا ( )2018و نفرات برتر رقابتهای لیگ طالیی در سالهای  1396و
 1397تجلیل به عمل خواهد آمد.

