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حضور مبهم سرپرستها در مجمع کمیته ملی المپیک

پیش پا افتاده ،مثل اساسنامه!
ایس
م تادن
ش
رف کل را
عم
یکند

مجمع کمیته ملی المپیک  25دی ماه برگزار میشــود .درســت یک ســال بعد از انتخابات این کمیته .صالحی امیری در حالی در
موعد مقرر مجمع ســالیانه را برگزار میکند که دستش پر است .او در یک ســالی که رییس کمیته بوده ،سعی کرده در بخشهای
مختلــف اقدامات نویی را رقم بزند و همین موضوع باعث شــده تا خیالش بابت مجمع پیش رو راحت باشــد .او بعد از راهاندازی
کمیســیونهای مختلف و رســیدگی مالی خوب به فدراســیونها ،در حالی قدم بــه مجمع کمیته میگذارد که اساســنامهای
در دســت دارد که میخواهد اصالحش کند .اساســنامهای که اصالحش چند تغییر اساســی را در کمیته ملــی المپیک ایجاد
میکند؛ بماند که مســووالن کمیته ســعی میکنند راحت از کنار این موضوع بگذرند و بگویند«اتفاق خاصی در جریان نیست».

ایران ورزشــی  -مجمــع کمیته ملی
المپیــک در حالی سهشــنبه همین هفته
برگزار میشــود که قرار اســت پیشنویس
چند بند از اساسنامه کمیته به رای گذاشته
شــود .چند بندی که اهمیت زیادی دارند
و در صورت تصویب ممکن اســت به رفتن
دبیــرکل و خزانهدار کمیتــه ملی المپیک
منجر شــود اما جالب اســت کــه دبیر کل
کمیته وانمود میکند موضوع مهمی نیست.
مسووالن کمیته ملی المپیک ابتدا باید
گزارشــی از عملکرد یک سال گذشته خود
بدهند اما این موضوع در قبال اساسنامهای
که قرار اســت به رای گذاشته شود ،موضوع
مهمی نیست و در اصل اگر این روزها حرف
و حدیثی وجود دارد ،حول و حوش بندهایی
اســت که اصالح شــده و از  25آذر ماه در
اختیار اعضای مجمع قرار گرفته است.
شــهنازی ،ســخنگوی هیات اجرایی
کمیته ملی المپیک وقتی با ســوالی درباره
اساســنامه و مجمع مواجه میشــود ،انگار
کــه قرار نیســت اتفاقی بیفتــد ،میگوید:
«اساســنامه هم به همان صورت در مجمع
ارائه و در آن تصویب خواهد شــد .در بحث
دبیرکل و اختیــارات ،هیات اجرایی مصوب
کــرده که دبیرکل توســط رییــس معرفی
و توســط هیات اجرایی نهایی میشود .در
واقع اعضای هیات اجرایی تصمیم میگیرند
پیشــنهاد رییــس تصویــب یا رد شــود و
اساسنامه با این پیشنهاد به مجمع میرود.
کمیتــه بینالمللی المپیــک معتقد بود که
دبیــرکل و خزانهداری که توســط رییس
به هیات اجرایی پیشــنهاد شود ،فاقد رای
هســتند ،اگر میخواهید اینگونه نباشد باید
مجمع عمومی در مورد دبیرکل و خزانهدار
تصمیــم بگیرد تا آنها نیــز دارای حق رای
باشند .با این حســاب قرار شد آنچه هیات
اجرایی فعال تصویب کرده در مجمع مطرح
شــود و تمــاس با  IOCبه بعــد از مجمع
موکول شــود .در واقع قرار شــد از مجمع
عمومی درخواست شود اگر موافق هستند،
این اختیــار را به رییس و هیــات اجرایی
بدهنــد که با  IOCصحبــت و نظر آنها را
جلب کنند».
با توجه به فضایی که در مجمع عمومی
کمیته نسبت به صالحی امیری و ایدههایش
وجود دارد ،بعید است این موضوع با مانعی
مواجه شود ،فقط بحث حق رای میماند که

این هم خیلی با دردســر مواجه نمیشود؛
چرا کــه گزینهای که مد نظر رییس کمیته
است ،بعید اســت بدون برخورداری از حق
رای در هیــات اجرایی ،حاضــر به پذیرش
این پست شود؛ در نتیجه برای گرفتن رای
مجمع ،تالش میشود که البته این با چیزی
که ابتدا مد نظر بود ،فرق دارد.
یکــی از دغدغههــای دیگــری که در
ارتباط بــا مجمع پیــش روی کمیته ملی
المپیک وجود دارد ،اعضای مجمعی هستند
که یا سرپرســتاند یا بازنشسته .حضور این
افراد زمانی حایز اهمیت میشــود که قرار
اســت درباره اساسنامه کمیته ملی المپیک
تصمیمگیــری شــود .البتــه انــگار از نظر
دبیرکل کمیتــه ملی المپیــک خیلی این
مســاله اهمیت ندارد؛ چون معتقد اســت
انتخاباتی در کار نیســت« :در واقع از آنجا
که مجمع پیش رو انتخاباتی نیســت برای
حفظ جایگاه فدراسیونها و سرپرستانشان
از ایــن افراد دعوت کردهایــم .در واقع اگر
مجمع انتخاباتی بود طبق اساســنامه فعلی
در صورت غیبــت رییس یکــی از اعضای

تداخل حضور پتروشیمی در جام باشگاههای جهان
و اردوی تیم ملی

ملیپوشان پترو قبل از پنجره ششم
به اردو میآیند

تیم ملی بســکتبال در حالی که ســهمیه حضور در جام جهانی را
تقریبا قطعی کرده و دو دیدارش در تهران ،تقریبا جنبه تشریفاتی دارد ،با
این حال نتیجه این بازیها که در تهران برگزار میشود اهمیت بسیاری
دارد .البته تداخلی که در برنامههای فدراســیون جهانی به وجود آمده و
حضور نماینده بســکتبال ایران در نخستین دوره جام باشگاههای جهان
ماجرا را قدری پیچیده کرده است.
پتروشــیمی نماینــده ایــران و آســیا
در نخســتین دوره رقابتهــای بســکتبال
باشگاههای جهان اســت .این رقابتها  ۲۶تا
 ۲۸بهمن ماه به میزبانی ریودوژانیرو برزیل و
با حضور  ۶تیم برگزار میشود.
پتروشیمی مهرماه امســال در بیست و
هفتمین دوره رقابتهای باشگاههای آسیا که
به میزبانی تایلند برگزار شــد ،برای نخستین
بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد و
اینگونه تک سهمیه قاره آسیا برای نخستین
دوره مسابقات باشگاههای جهان را به دست آورد.
پتروشــیمی که با هدایت مهران حاتمی قهرمانی آســیا را به دست
آورد درســت همزمان با پیگیری تمرینات تیم ملی پیش از پنجره ششم
انتخابی جام جهانی ،در محل برگزاری مســابقات باشــگاههای جهان در
برزیــل حضور دارد .اهمیت این رقابتها به اندازهای اســت که کادرفنی
پتروشــیمی قصد دارد ترکیب کامل خود را در اختیار داشته باشد و این
یعنی غیبت ملیپوشان این تیم در تمرینات تیم ملی.
ارســان کاظمی ،بهنام یخچالی ،ســجاد مشایخی ،میثم میرزایی و
روزبه ارغوان از جمله ملیپوشان تیم پتروشیمی هستند که اتفاقا به جز
مشــایخی مصدوم ،همگی در ترکیب تیم ملی برای پنجره پنجم انتخابی
جام جهانی هم حضور داشتند اما در اردوی پیش روی تیم ملی به خاطر
همراهی تیم باشگاهی خود غایب خواهند بود و همین مساله میتواند به
روند آمادهسازی این تیم آسیب برساند.
مهران حاتمی سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی با تاکید بر اهمیت
مسابقات باشگاههای جهان و اینکه این تیم بهعنوان نخستین تیم آسیایی
صاحب سهمیه مسابقاتی به این مهمی شده است به مهر گفت« :همیشه
و در هر شــرایطی همکاری الزم را برای موفقیت تیم ملی داشــتهایم اما
رقابتهای باشــگاههای جهان هم جایگاه خود را دارد .این حق ما است
که بخواهیم با ترکیب کامل و ایدهآلترین شرایط در این رقابتها شرکت
کنیم».
او ادامه داد« :بســکتبال هر چهار ســال یکبار به واسطه برگزاری
مســابقات جهانی و بازیهای المپیک میتواند فرصتی برای مطرح شدن
در ســطح جهان پیدا میکند آن هم اگر ســهمیه این بازیها را گرفته
باشــد .بنابراین مســابقات باشــگاههای جهان فرصت جدیدی است تا
بسکتبال ایران در سطح جهان خودی نشان دهد .نباید از این فرصت به
سادگی عبور کرد».
حاتمی همچنین گفت که تــا به امروز مکاتبه یا مذاکرهای از طرف
فدراســیون مبنی بر حضور ملیپوشان پتروشــیمی در اردوی تیم ملی
همزمان با مسابقات باشگاههای جهان انجام نشده است.
مســعود قاسمی سرپرســت تیم ملی بســکتبال درباره این تداخل
و تصمیم فدراســیون در مورد آن توضیح داد« :تیــم ملی و برنامههای
آمادهســازی آن اهمیت دارد اما نمیتوان از اهمیت مسابقات باشگاههای
جهان که قرار است برای نخستین بار برگزار شود هم چشمپوشی کرد .به
هر حال پتروشیمی برای داشتن بازیکنان ملیپوش هزینه کرده و طبیعی
است که بخواهد در رویداد مهم اینچنینی ،آنها را به طور کامل در اختیار
داشــته باشــد اما این موضوع باعث میشود تیم ملی ترکیب اصلی را در
اردو و دیدارهای تدارکاتی نداشته باشد».
سرپرست تیم ملی ادامه داد« :خوشبختانه زمان مسابقات باشگاههای
جهان به گونهای است که احتماال  ۷۲ساعت پیش از نخستین بازی آنها
را میتوانیم در اختیار داشــته باشیم .فقط امیدواریم این بازیکنان بدون
هیچ مشــکل و آســیب دیدگی احتمالی به ترکیب تیم ملی اضافه شوند
تا بتوانیم از توانایی آنها در مســابقات مهم و ســختی که پیش رو داریم،
استفاده کنیم».

هیات رییسه نیز میتواند در مجمع شرکت
داشته باشــد اما براساس بررسیهای نهایی
سرپرســتانی که عضو هیات رییسه هستند
یا نیستند ،میتوانند در مجمع روز سهشنبه
شرکت کنند».
او در حالی این موضوع را میگوید که
اگر بخواهیم موارد قبلی یا حتی اساســنامه
فعلــی را معیار قرار دهیــم ،عمال این افراد
نمیتوانند در مجمع شرکت کنند.
یک نکته دیگر کــه در ترکیب اعضای
مجمع وجود دارد ،دعوت از فریبا محمدیان
است که بهعنوان خبره دعوت شده است .او
دیگر سمتی در وزارت ورزش ندارد و به علت
بازنشستگی مجبور به ترک پستاش (البته
به صورت صوری) شده اســت .با این حال
در مجمع پیش روی کمیته حضور دارد که
شهنازی حضور او را اینطور توجیه میکند:
«مقرراتی مبنی بر منع حضور بازنشستهها
در مجمع وجود ندارد بنابراین مشکلی بابت
حضور محمدیان بهعنوان خبره ورزشی در
مجمع نیست».
او در حالــی حضور این افراد بخصوص
سرپرستها را توجیه میکند که اساسنامه

فعلی کمیته کــه معیار برگزاری مجمع 25
دی ماه هم هســت و حتی انتخابات کمیته
هم براســاس همان برگزار شده ،میگوید،
فقــط رییس یــا عضــو هیات رییســه به
نمایندگی از رییس حــق حضور در مجمع
را دارد و با اســتناد به این موضوع همچنان
درباره حضور سرپرســتان ایهامهایی وجود
دارد مگــر اینکــه موقع رایگیــری درباره
اساســنامه یا تایید گــزارش مالی و  ...نظر
آنها لحاظ نشود .البته از آنجا که معموال در
چنین مجامعی صلوات یا ایستادن ،معیاری
است برای رای دادن ،بعید است این موضوع
هم به چشم بیاید.
با مرور حــال و هوای دیــروز مجمع
کمیته ملــی المپیک به یــک نتیجه کلی
میرســیم :بسیار بعید اســت روز سهشنبه
صالحی امیری و همفکرانــش در کمیته با
مشــکلی مواجه شــوند اما جالب است که
در این شــرایط دبیر کل فعلی کمیته همه
تالشــش را انجام میدهد تا شاید تغییراتی
که مد نظر اســت ،انجام نشود و او همچنان
بماند؛ خواستهای که تقریبا نشدنی است.

 ۲۱بدمینتونباز با ردهبندی زیر ۱۰۰جهان در جام فجر
سوژه

بعد از مخالفتهایی
با ترکیب اولیه

باالخره فهرست
کاندیداهای ایران
برای  OCAنهایی شد

بعد از اینکه دو ســه باری نامهایی
بهعنوان نماینــدگان ایران برای حضور
در انتخابات شورای المپیک آسیا مطرح
شــد ،باالخره هیات اجرایی فهرســت
نهایی را مصوب و رسانهای کرد.
مدتی قبل لیستی از سوی کمیته
ملی المپیک منتشــر شد که در آن نام
افــرادی برای عضویــت در کمیتهها و
کمیسیونهای مختلف شورای المپیک
آســیا دیده میشــد .بعد از انتشار این
فهرســت اعضای هیات اجرایی کمیته
اعالم کردند که از این فهرست بیاطالع
هستند و برخی مســووالن کمیته هم
در پاســخ گفتند به خاطر عجلهای که
وجود داشــته ،فهرستی تهیه شده و در
اختیار شورای المپیک آسیا قرار گرفته
است اما قرار است این فهرست در جمع
اعضای هیات اجرایی مورد بررسی قرار
گیــرد .در نهایت این اتفــاق افتاد و در
نشست روز شنبه هیات اجرایی کمیته
ملی المپیک فهرست نهایی اعالم شد و
جالب اســت که این فهرست با لیست
اولیه تفاوتهایی دارد .در این فهرست
نامهایی مثل عاطفه اســامیان و اصغر
رحیمی دیده نمیشوند.
البتــه هفته قبل نیز فهرســتی
اعالم شــد اما در نشست دیروز هیات
اجرایی نماینده کمیسیون پزشکی هم
معرفی شــد تا در نهایت تکلیف این
فهرست مشخص شــود .رضا صالحی
امیری ،کاندیدای هیات اجرایی؛ علی
دادگــر ،کاندیدای کمیتــه مقررات؛
عبدالحمید احمدی ،کاندیدای کمیته
فرهنگی؛ مهین فرهادیزاد ،کاندیدای
کمیتــه زن و ورزش؛ محمد علیپور،
کاندیدای ورزش بــرای همه؛ فضلا...
باقرزاده ،کاندیــدای کمیته آموزش؛
محمود عبداللهــی ،کاندیدای کمیته
رســانه؛ هــادی ســاعی ،کاندیدای
کمیته ورزشکاران و غالمرضا نوروزی
بهعنــوان کاندیدای کمیته پزشــکی
معرفی شدهاند.
روســای کمیتــه با نظــر مجمع
شــورای المپیک آسیا انتخاب میشوند
امــا ترکیــب کمیتههــا در نشســت
هیات اجرایی شــورای المپیک آســیا
مشخص میشــود در نتیجه با رایزنی
میتوان ســهم ایــران را در نتیجه این
تصمیمگیری بیشتر کرد.

عطایی :کوالکوویچ بهترین گزینه بود
توپ و تور

ســرمربی تیم والیبال
کالــه مازنــدران معتقــد
اســت بهتریــن گزینه برای
ســرمربیگری تیم ملی ایگور
کوالکوویچ بــود که انتخاب
شد.
بهــروز عطایــی در
خصــوص تمدید قــرارداد
ایگــور کوالکوویــچ بــا تیم
ملــی والیبال ایــران گفت:
«به هر حــال فاصله زیادی
تا لیگجهانی و المپیــک نداریم و به همین منظور
زمان کافی برای انتخاب مربــی جدید وجود ندارد.
به نظر من با توجه به شــرایط حاکم بهترین گزینه
برای ســرمربیگری تیم ملی همین ایگور کوالکوویچ
بود و فدراسیون بهترین تصمیم را گرفت .او دو سال
اســت آزمون و خطاهای خــود را انجام داده و االن
والیبال ایران را میشناسد ،به نظر من بهترین گزینه
کوالکوویچ بود».
او در خصوص مدعیان فصــل جاری لیگبرتر
والیبال به جز تیمهای شــهرداری ورامین و پیکان

منحصر به فرد بودن،
شعار یونیورسیاد
ایتالیا

شــعار دوره بعدی رقابتهای
یونیورســیاد دانشــجویان جهــان
«منحصر به فرد بودن» انتخاب شد.
در نشست مسووالن کمیت ه برگزاری
مســابقات« ،منحصر به فرد بودن»
( )TO be Uniqueبهعنــوان
شــعار ســیامین دوره یونیورسیاد
دانشجویان جهان انتخاب شد.
مســووالن برگــزاری ایــن
رقابتها کــه به میزبانــی ایتالیا
برگزار میشــود ،در مــورد دلیل
انتخاب این شعار ،منحصر به فرد
بودن ناپل و تاریــخ آن که باعث
غرور مردم این شــهر شده است
را اعالم کردهانــد .همچنین این
شــهر دارای فرهنگی کهن است
و از طرف یونســکو به اسم شهر
«خورشــید و دریــا» و بهعنوان
میراث جهانی شناخته شده است.
ســیامین دوره یونیورسیاد
دانشــجویان جهان در  ۱۸رشته
ورزشــی دوومیدانی ،بســکتبال،
شمشیربازی ،فوتبال ،ژیمناستیک
هنــری ،جــودو ،شــنا ،تکواندو،
واترپلو ،تنیس روی میز ،والیبال،
تنیس ،شــیرجه و ژیمناســتیک
ریتمیــک ،تیرانــدازی باکمان،
راگبی ( ۷نفره) ،قایقرانی (بادبانی)
و تیراندازی  ۱۲لغایت  ۲۳تیرماه
ماه سال آینده در شهر ناپل کشور
ایتالیا برگزار میشود.

 ۲۱بازیکــن با ردهبنــدی زیر ۱۰۰
جهان برای حضور در مسابقات فجر ایران
ثبــت نام کردهاند و ایران نیز تعداد زیادی
از بازیکنان خود را در این مسابقات شرکت
داده است.
بیســت و هشــتمین دوره مسابقات
بینالمللــی بدمینتون فجــر از  ۱۵تا ۱۸
بهمن در کرج برگزار میشود که براساس
اعالم کنفدراســیون بدمینتون آســیا نام
بازیکنانی از  ۳۲کشور (با احتساب ایران)
در فهرست مسابقات وجود دارد .نکته قابل
توجه فهرست شرکتکنندههای جام فجر
این اســت که  ۲۱بازیکن با ردهبندی زیر

 ۱۰۰جهان در هر دو بخش مردان و زنان
نیــز برای حضور در مســابقات بدمینتون
جام فجر ایران ثبت نام کردهاند.
در این مسابقات که با جوایز  ۲۱هزار
دالری برگزار میشــود ،ایران بیشــترین
تعداد شرکت کننده را دارد که در جدول
انفرادی  ۳۱نفــر در بخش زنان و  ۳۰نفر
در بخش مردان شرکت میکنند.
در بخش مــردان  ۱۰۴نفر در جدول
انفــرادی و  ۴۱تیم در جــدول دونفره به
رقابت میپردازند .در بخش بانوان هم ۷۶
نفر در جدول انفرادی و  ۳۰تیم در جدول
دونفره حضور دارند.

احتمال لغو اعزام اسکیبازان جوان به رقابتهای جهانی
در فاصلــه کمتــر از دو مــاه تــا آغاز
رقابتهای قهرمانی اســکی جوانان جهان در
رشــتههای آلپاین و صحرانــوردی خبرهایی
مبنی بــر لغو اعزام نمایندگان ایران منتشــر
شده است.
اولویتی به نام جوانان یکی از دو شــعار
اصلی ســیدعبدی افتخاری ،رییس فدراسیون
اســکی در انتخابات بود .شــعاری که به رغم
تالشهــای او ،خیلی در فدراســیون اســکی
نمیتوان «نمود» آن را پیدا کرد .گواه آن هم
لغو اعزام دو ســاله جوانان به اردوگاه رایگان
فدراسیون جهانی در یخچالهای اتریش است.

اقدامی که میتوان از آن بهعنوان فرصتسوزی
آشکار فدراسیون اسکی در استفاده از امکانات
ویژه و اســتثنایی (کمک چنــد ده میلیونی)
فدراســیون جهانی این رشــته نــام برد .در
ادامــه اتفاقهای ناخوشــایندی که در ارتباط
با کمیتهها و  ...در فدراســیون اسکی افتاده و
در شــرایطی که از مدتها قبل به اسکیبازان
جوان وعده اعزام به رقابتهای جهانی (آلپاین
و صحرانوردی) داده شــده بــود ،خبر از لغو
اعزام به این مســابقات شنیده میشود .ظاهرا
فدراسیون اسکی که اتفاقا فصلی بسیار کمبار
و کماعــزام را در پیش دارد ،بــه رغم جذب

مهرههایی که از آنها بهعنوان یاریگر اقتصادی
نــام برده بود ،هنوز با مشــکالت عدیده مالی
دست و پنجه نرم میکند.
در همین راســتا شــنیده میشــود که
تصمیم فدراسیون بر اعزام دو جوان به همراه
تیم ملی بزرگســاالن بــه رقابتهای قهرمانی
جهــان (به صورت رایگان) اســت و تصمیمی
برای اعزام تعداد بیشتر جوانان وجود ندارد.
برگزاری بی سر و صدای لیگهای داخلی
بــدون حضور نمایندگان خارجی و بدون هیچ
دســتاورد خاصی یکی از معدود فعالیتهای
اسکی در این روزهاست.

ثبتنام کاندیداها برای ریاست فدراسیون چوگان
ثبتنــام بــرای پســت ریاســت
فدراســیون چوگان از دیروز آغاز شده
و تا  ۱۰روز آینــده ادامه دارد .ثبتنام
متقاضیــان تصــدی پســت ریاســت
فدراســیون چوگان از دیروز (شــنبه)
آغاز شــده و تا روز چهارشــنبه (سوم
بهمن ماه) به مدت  ۱۰روز کاری ادامه
دارد .پیش از ایــن نیز یک بار ثبتنام
از کاندیداهای پست ریاست انجام شده
بود که پس از تایید صالحیت ،برگزاری
انتخابــات از ســوی وزارت ورزش لغو
شــده بود .رییس پیشــین فدراسیون
چوگان حجــتا ...دهخدایی بود که به

دلیل بازنشستگی از سمت خود استعفا
کرد.
مدتــی قبل ثبتنــام از کاندیداها
انجام شــد اما در نهایت معاون ورزش
قهرمانــی و حرفهای اعــام کرد چون
این فدراســیون تک کاندیدا شده ،باید
ثبتنام دوباره انجام شــود .البته چون
در هیــچ جــای آیین نامــه انتخاباتی
فدراســیونها  -که  14شهریور  96در
وزارت ورزش مصوب شــده -چیزی در
مورد این موضوع نوشته نشده ،به نظر
میرسد موضوع دیگری در این ثبتنام
دوباره دخیل است.

نمایشگاه تجهیزات ورزشی برای حمایت از تولید ملی
نشســت خبــری دومین نمایشــگاه
بینالمللــی ورزش ،محصــوالت نویــن و
تجهیزات وابســته با حضور شاهرخ شهنازی
دبیر کل کمیته ملــی المپیک ،رهنما مدیر
عامل شــرکت توســعه بازرگانــی کمیته،
حقپرســت رییس اتحادیه تولیدکنندگان
و فروشــندگان لوازم ورزشــی و طیبینژاد
مدیر عامل چیســتا در محل کمیته برگزار
شد .شاهرخ شــهنازی دبیر کل کمیته ملی
المپیک در خصوص برگزاری این نمایشگاه
گفــت« :خوشــحالیم که شــاهد برگزاری
نمایشــگاهی با موضوع تجهیزات ورزشــی

هســتیم .برگزاری ایــن نمایشــگاه نکات
خوبــی در بر دارد که یکــی از آنها حمایت
از تولیدکنندههــای داخلــی اســت .ما در
ورزش از لحاظ تجهیزات طیف گســتردهای
داریم و تولیدکنندهها کم کم به این ســمت
میروند که در جهت اســتانداردهای جهانی
تولیداتی داشته باشند .با توجه به مشکالت
ارزی باید از تولیدکنندههای داخلی حمایت
کرد ».شــهنازی در پاسخ به این پرسش که
آیا فدراسیونها از تجهیزات داخلی استفاده
میکننــد ،میگویــد« :در مذاکراتی که با
مسووالن فدراسیون داریم در برخی بخشها

امکان اســتفاده از تجهیزات داخلی هست.
در بخش همگانی و اســتعدادیابی بیشتر از
تجهیزات داخلی اســتفاده میشــود اما در
بخش قهرمانی بیشــتر از تجهیزات خارجی
استفاده میشود ».رهنما ،مدیر عامل شرکت
توســعه بازرگانی کمیته ملــی المپیک نیز
میگوید« :مقرر شد به کمک شرکت توسعه
بازرگانی کــه متعلق به کمیته ملی المپیک
است و همچنین بخش خصوصی نمایشگاه
تخصصــی از دســتاوردهای ملی و بومی در
عرصه ورزش برپــا کنیم .هدف ما کمک به
عرضه محصوالت نوین داخلی است».

کار آسان صدرنشین در هفته هجدهم لیگ برتر والیبال

تهران نیــز اینطور اظهارنظر
کــرد« :تیمهــا و بازیهای
این فصل لیگبرتر والیبال به
گونهای است که هیچ تیمی
در جــدول حاشــیه امنیت
ندارد و به همین دلیل رقابت
ســختی را شــاهد هستیم.
اگــر دو تیم ورامین و پیکان
را که عملکــرد قابل دفاعی
تا به اینجای کار داشــتهاند
کنار بگذاریم ،سایر تیمها تا
رده نهم جدول را میتوان مدعیان حضور در مرحله
بعد لیگ دانســت .با این حال به نظرم شانس حضور
تیمهای سوم ،چهارم و پنجم جدول برای رسیدن به
مرحله پلیآف بیشتر است».
او در خصوص بازی هفته بعد تیم کاله مازندران
مقابل عقاب نهاجا و برنامه این تیم برای ادامه فصل
نیز گفت« :با توجه به توانایی تیم و بضاعتمان سعی
میکنیم بهترین عملکرد را در این مسابقه و در ادامه
لیگ داشته و به نتیجه برسیم ،هدف و استراتژی تیم
ما رسیدن به مرحله بعد (پلیآف) لیگبرتر است».

در رقابتهــای هفتــه
هجدهم لیگ برتــر والیبال
دو تیم پیکان و سایپا رو در
روی هم قرار خواهند گرفت.
رقابتهــای هفتــه
هجدهــم لیــگ برتــر
والیبــال عصــر امــروز با
برگــزاری شــش دیــدار
پیگیری خواهد شــد .در
حســاسترین بازی هفته
دو تیم پیکان و ســایپا در
خانه والیبال تهران رو در روی هم قرار خواهند
گرفت .شاگردان محمد ترکاشوند در تیم پیکان
کــه با  ۱۳پیروزی در رده دوم جدول ردهبندی
قرار دارند وضعیت خوبی نسبت به یاران پیمان
اکبری در ســایپا دارند و با خیالی آسودهتر در
زمین حاضر خواهند شد.
در دیگر بــازی مهم هفته نیــز تیم خاتم
اردکان میزبــان تیم شــهرداری تبریز اســت.
شاگردان عادل بناکار در شهرداری تبریز که در
اواخر نیم فصل نخســت تازه موتورشان روشن

شــده بود ،شــروع خوبی
در نیم فصل دوم داشتند
و هفتــه پیــش نیز موفق
شــدند با نتیجــه  ۳بر ۲
از ســد تیم پیام خراسان
بگذرند و به ششــمین برد
در فصل جاری برســند و
حال شاید نیم نگاهی نیز
بــرای قرارگیری در جمع
هشت تیم و حضور در پلی
آف داشته باشد.
برنامه دیدارهــای هفته هجدهم لیگ برتر
والیبال؛
* خاتم اردکان ـ شهرداری تبریز
* پیکان تهران ـ سایپا تهران
* شهروند اراک ـ پیام خراسان
* دورنا ارومیه ـ شهرداری گنبد
* شهرداری ورامین ـ شهرداری ارومیه
* کاله مازندران ـ عقاب نهاجا
* فوالد ســیرجان نیز این هفته استراحت
دارد.

سلطانیفر :بهترین تیم فوتبال آسیا را داریم

امسال را به سال کار و تالش تبدیل کردیم
وزیــر ورزش و جوانــان میگویــد
بهترین تیم فوتبال آسیا را داریم ،بهترین
کادر فنــی بهتریــن بازیکنــان و بهترین
تدارکات و حمایت را داشته و همه شرایط
برای کسب چهارمین جام ملتهای آسیا
آماده است.
مســعود ســلطانیفر ظهر دیروز در
مراســم افتتاح اســتادیوم  ۵هــزار نفری
آزادی تربت حیدریه گفت« :خدا را شاکرم
که این توفیق را کســب کردم ،بعد زیارت
ســاحت ملکوتی امام رضــا (ع) در جمع
مردم تربت حیدریه حاضر شــدیم ،صبح
در زاوه حضــور پیدا کردیم ،با اســتقبال
خــوب مردم روبهرو شــدیم و قرار بر این
شــد هدیهای از طرف دولت به این مردم
اهدا شود».
وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد:
«دشــمنان در تــاش بودنــد جمهوری
اســامی نتواند فجر چهلم را ببیند که با
حمایت مردم نتوانســتند بــه هدف خود
دست یابند».
او با اشــاره به مشــکالت اقتصادی
کشور گفت« :با وجود محدودیتهای زیاد
مالی که داشــتیم موفق شدیم در این ایام
پروژههای بیشــتری را افتتاح کنیم و در
اختیار مردم قرار دهیم».
ســلطانیفر همچنین گفت« :از آغاز
هفته دولت تاکنون هر دو هفته یک پروژه
بــزرگ را افتتاح کردیم که با این اقدام بر
ایجاد شــور و نشــاط اجتماعی بین مردم
پایههای نظام اسالمی را تحکیم کنیم».
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وزیــر ورزش و جوانــان درخصوص
استادیوم آزادی تربت حیدریه نیز توضیح
داد« :استادیوم  ۵هزار نفره تربت حیدریه
ششمین استادیومی اســت که از ابتدای
ســال تاکنون افتتاح میکنیم و در اختیار
جوانان قرار میدهیم ،به امید خدا با تالش
همکارانــم در وزارت ورزش و جوانــان تا
پایان سال چهار استادیوم دیگر نیز افتتاح
میشود».
او ادامــه داد« :در کنار این پروژهها،
پروژههــای دیگــر نیز همچون اســتخر،
سالنهای ورزشی و مجموعههای ورزشی
قرار است به بهرهبرداری برسد ،امیدواریم
با افتتــاح و افزایش اماکن ورزشــی فجر
چهلم پر باری را به یادگار بگذاریم».
ســلطانیفر همچنین گفت« :تعداد

پروژههایی که به افتتاح میرســد در همه
بخشها قابل توجه است ،با تاکید ریاست
جمهوری با وجود محدودیت درآمدی که
داشتیم امســال را به ســال کار و تالش
تبدیل کردیم ،با توجه به ســخن رهبری
کــه خطاب بــه اعضای دولــت فرمودند،
مسووالن و دولتمردان باید تالش ویژهای
را در این ســال که با مشــکالت بیشتری
دســت و پنجه نرم میکنیم انجام دهند،
تمام تالش خود را بــه کار گرفتیم که به
این سخنان جامه عمل بپوشانیم».
وزیر ورزش و جوانان در ادامه گفت:
«مــردم همین کــه میبینند مســووالن
تالش میکننــد و در بین آنها هســتند
حتی اگر تمام آن به ثمر نرســد خوشحال
هستند و تقدیر میکنند .مانند مثالی که

رهبر انقــاب زدند و فرمودنــد ،در بازی
تیم فوتبال ایران مقابل اســپانیا با وجود
باخــت آنها ،چون باتمام تــوان جنگیدند
بــرای باخت آنها هم پیام فرســتادیم و از
آنها تشــکر کردیم ،این اتفاق تاریخی بود
که رهبر انقــاب برای یــک باخت پیام
فرستادند».
سلطانیفر ادامه داد« :کشور در یک
شرایط ویژه قرار دارد و حمایت بیشتری را
میطلبــد ،امیدوارم با اتحاد بتوانیم از این
گردنه دشــوار عبور کنیم ،از تمام کسانی
که برای ساخت این پروژه زحمت کشیدند
تشکر میکنم».
وزیر ورزش و جوانان درخصوص تیم
ملــی فوتبال در جام ملتهای آســیا نیز
گفت« :بهترین تیم فوتبال آسیا را داریم،
بهتریــن کادر فنی ،بهتریــن بازیکنان و
بهترین تدارکات و حمایت را داشته و همه
چیز برای کســب چهارمین جام ملتهای
آسیا آماده است».
او همچنیــن بــه موفقیتهای ایران
در رویدادهای مختلف ورزشــی از جمله
صعود ورزشــکاران جانباز و معلول از رتبه
چهارمی به ســومی در جاکارتا و کســب
رتبه هفتمــی در المپیاد جوانان اشــاره
کرد« :برای نخســتین بار دوتیم استقالل
وپرســپولیس به طور همزمــان در لیگ
قهرمانان آســیا حضور یافتند .اکنون هم
ملی پوشــان کشــورمان در جام قهرمانی
آســیا حضور دارند و امیدواریم با تالش و
کوشش برای کشور افتخارآفرین باشند».

خبر

کمیسیون ورزش و محیط زیست
برگزار میکند

جشنواره هوای پاک در
آکادمی ملی المپیک

کمیســیون ورزش و محیط زیست
کمیته ملی المپیک به پاسداشــت هفته
هوای پاک جشــنواره هوای پاک برگزار
میکند.
این برنامه در قالب مراســم نمادین
دوچرخهســواری و همچنیــن تقدیر از
فعــاالن عرصه صیانت از محیط زیســت
و دوچرخهســواری و با حضــور مقامات
ورزشــی و محیط زیســتی ،کــودکان
مقطع  ٥و  ٦مــدارس تهران و گروههای
دوچرخهسواری برگزار میشود.
این برنامه با مشــارکت فدراســیون
دوچرخهســواری ،کمیتــه همگانی این
فدراســیون ،اداره محیط زیست و توسعه
پایدار شــهرداری تهــران ،اداره محیط
زیست شــهر تهران ،روز چهارشنبه (٢٦
دی مــاه) از ســاعت  ٨:٣٠الــی  ١١در
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار
میشود.

چهارمی رکابزن معلول
ایران در آسیا

در چهارمیــن روز از رقابتهــای
دوچرخهســواری قهرمانــی پاراآســیا که در
اندونزی در حال برگزاری است ،نماینده ایران
از رسیدن به مدال بازماند .در ادامه رقابتهای
دوچرخهسواری قهرمانی پاراآسیا و در کالس
سی  4پاراســایکلینگ در رشته یک کیلومتر
مهدی محمدی رکابزن معلول کشــورمان به
مقام چهارم دست یافت.
مهــدی محمــدی پیش از ایــن نیز در
تعقیبی انفرادی پاراســایکلینگ به مدال نقره
دســت یافته بود اما روز گذشته در یکقدمی
مــدال ماند .این رقابتها امروز در اندونزی به
پایان میرسد.

آغاز تنیس روی میز
مردان باشگاهی جانباز و
معلول از  26دی

شــانزدهمین دوره رقابتهای باشگاهی
تنیس روی میز مردان جانباز و معلول از 26
دیماه آغاز میشود.
شــانزدهمین دوره رقابتهای باشگاهی
تنیــس روی میز آقایــان جانبــاز و معلول
بــا حضــور تیمهــای هیاتهای قــم ،البرز،
هرمزگان ،لرســتان ،اردبیل ،آذربایجانغربی،
خراسانشــمالی ،فــارس ،گــرگان ،کالله و
آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی تهران و تیم
اشکان اصفهان از  ۲۶دیماه در تهران برگزار
میشود.
ایــن دوره از رقابتهــا در دو بخــش
ایســتاده و نشسته تا شــنبه  ۲۹دیماه ،در
فدراسیون جانبازان و معلوالن ادامه دارد.

