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ورزش | مدافع اتلتیکومادرید شایستگی کریستیانو رونالدو برای کسب توپ طال را زیر سوال برد. کریستیانو رونالدو 

پارسال توانست چهارمین توپ طالی خود را به دست بیاورد. قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان و زدن ۱۰ گل در 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان از جمله دالیلی بود که رونالدو را به این جایزه ارزشمند رساند.

حذفلیگبرتریها
ازجامحذفیبایدبررسیشود

| رییس فدراســیون فوتبال از واگذاری بلیت فروشی 
اینترنتی به دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس خبر داد و گفت: 
طی نشســتی که با مدیران این دو باشگاه داشــتیم، قرار شد 
بلیت فروشی اینترنتی رقابت های لیگ به دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس واگذار شود و سازمان لیگ سهم سودش را از بلیت 

فروشی دریافت کند.
مهدی تاج  در جمع خبرنگاران دربــاره برنامه های تیم   ملی 
فوتبال بعد از صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، اظهار کرد: تا 
امروز هیچ کشوری در آسیا دیده نشده که بعد از صعود به جام 
جهانی دو بازی دوستانه انجام دهد. ما برای این که بتوانیم حضور 
خوبی در جام جهانی روسیه داشته باشــیم، دو بازی دوستانه 
هماهنگ شده و هشت بازی طی درخواست سرمربی تیم   ملی 
فوتبال پیش بینی کرده ایم. یک بازی دوستانه با روسیه خواهیم 
داشت که خود این کشــور هزینه را پرداخت کرده است و یک 
بازی هم با توگو که یکی از تیم های آفریقای جنوبی است که این 
هم بنا بر پیشنهاد کارلوس کی روش بوده است زیرا وی معتقد 
است که ما در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به احتمال زیاد با یک 
تیم آفریقایی مواجه خواهیم بود و بهتر است با انجام دیدار با یک 
تیم آفریقایی خود را برای جام جهانی آماده کنیم. این تیم، تیم 

بسیار خوبی است و ۱۴ بازیکن آن لژیونر هستند. تمام هزینه های 
تیم توگو را فدراسیون فوتبال پرداخت می کند اما بازی اولی که 
با روسیه داریم تمام هزینه ها از سوی فدراسیون فوتبال روسیه 

پرداخت خواهد شد.
تاج در ادامه  درباره گالیه های فوتبالیست ها و تبعیضی که بین 
بازیکنان فوتبال و فوتسال بعد از کسب عنوان سومی جهان توسط 
فدراسیون فوتبال گذاشته می شود خاطر نشان کرد: حرف  بدی 
است که ما بعضی از اوقات آن را می شنویم. ما با تیم فوتسال که 
سوم جهان شده بود، پریشب در برج میالد ضیافتی را برپا کردیم 
و پاداشی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تا حاال به این تیم داده ایم. 
این پاداش یک سکه نبود که عنوان کرده اند که بازیکنان فوتسال 
برای کسب عنوان ســومی جهان فدراسیون فوتبال یک سکه را 
پرداخت کرده است. البته به این تیم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نیز 
که حق شان است از سوی فدراسیون فوتبال پرداخت خواهد شد.

وی  اضافه کرد: قبول دارم مراسم تجلیل از برترین های فوتسال 
که اولین بار سازمان لیگ آن را برگزار می کرد نواقصی داشت و 
باید سعی کنیم در سال های آینده مراسم تجلیل را بهتر برگزار 

کنیم.
رییس فدراسیون فوتبال در خصوص پاداش تیم   ملی فوتبال 

بعد از راهیابی به جام جهانی روســیه، اظهار کرد: فوتبالیست ها 
بخشــی از پاداش خود را دریافت کرده اند و تا امروز به جز بازی 
تیم   ملی فوتبال ســوریه که به نتیجه  مســاوی ختم شد، تمام 
پاداش ها که عدد قابل مالحظه ای بود و یکی از این پاداش ها در 
حدود ۸۰۰۰ دالر بود به بازیکنان فوتبال پرداخت شده است. ما 
سعی می کنیم پاداش جام جهانی را نیز طی مراسمی به بازیکنان 

فوتبال پرداخت کنیم.
تــاج در ادامه  صحبت های خود همچنیــن درباره حضور تیم 
فوتبال نفت که با نام بهنام پیشــرو و در حال  حاضر به اسم نفت 
طالییه شــرکت کرده است، خاطر نشــان کرد: فروش نفت به 
شــرکت دیگر با دخالت ما نبوده و خودشان باید از سهمیه خود 
که بهنام پیشرو کیش بود دفاع کند. البته طی صحبتی که با گل 
محمدی، مدیر کل اســتان تهران داشتم، وی تاکید داشتند که 
تیم فوتبال نفت طبق قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده است و 

باشگاه خود را با نام نفت طالییه به فروش رسانده است.
رییس فدراســیون فوتبال همچنین در مــورد جام حذفی و 
حذف شــدن لیگ برتری در جام حذفی، اظهــار کرد: باید جام 
حذفی عین رقابت های لیگ، استاندارد برگزار شود. باید در این 
زمینه  سازمان لیگ به کمک رسانه ها سمیناری را برگزار کند که 

چرا هشت تیم لیگ برتر در رقابت های جام حذفی حذف شدند؟ 
این مساله باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد.تاج همچنین درباره 
جلسه ای که با طاهری و افتخاری درباره بلیت فروشی اینترنتی 
داشت، گفت : با مدیران عامل این دو باشگاه در خصوص فروش 
بلیت اینترنتی به تفاهم رســیده ایم و قرار بر این است که بلیت 
فروشی اینترنتی به خود باشگاه ها واگذار شود تا سهم خوبی را از 
این مساله ببرند. به سازمان لیگ اعالم کرده ایم که خود را وارد 
این کار نکند و سهم خودش را از بلیت فروشی دریافت کند.وی 

در پایان در مورد  نشست عالی فعالیت های المپیاد ورزشی درون 
مدرسه ای، اظهار کرد: خودمان زمانی بچه های این مدارس بودیم 
و معتقد هستم که مخزن و کارخانه ساخت ورزش کشور از طریق 
آموزش و پرورش صورت می گیرد. حضور ۱۳ میلیون محصل و 
۸۰۰۰ زمین مسابقه این را نشــان می دهد که رشد خوبی را در 
طی این مدت در ورزش دانش آموزی داشــته ایم. زمانی موتور 
ورزش راه می افتد که پشتوانه خود را که همان آموزش و پرورش 

است را از دست ندهد. 

تاج:

فرصتکسبمدالهایبسیاریدربازیهای
داخلسالنوجوددارد

| مریم منظمی بر این باور است که فرصت کسب مدال های بسیاری در بازی های داخل سالن آسیا 
وجود دارد.نایب رییس کشتی بانوان درباره حضور تیم آلیش بانوان در بازی های داخل سالن آسیا، اظهار کرد: 
تیم   ملی آلیش بانوان، پنجمین و آخرین مرحله از اردوی خود را جهت حضور در بازی های داخل سالن آسیا 

دنبال می کند . ۱۲ کشتی گیر  در شش رشته در بازی های داخل سالن شرکت خواهند کرد.
او در ادامه  گفت : در بخش آلیش )آزاد و کالســیک( تورکمن گورش )آزاد و کالسیک( و کشتی با کمربند 
)آزاد و کالسیک( ، بانوان کشتی گیر فرصت کسب مدال های بسیاری را دارند. در این مسابقات فرصت طالیی 

برای کشتی گیران ایجاد شده تا بتوانند خود را محک بزنند.
او درباره تفاوت آلیش، تورکمن گورش و کشتی با کمربند ، بیان  کرد: بیشترین تفاوت در نوع پوشش است، 
برای مثال در کشتی آلیش کفش استفاده نمی شود،  ولی در تورکمن گورش و کشتی با کمربند از کفش کشتی 

استفاده می شود. باالپوش آلیش قرمز و آبی است. باالپوش تورکمن گورش سبز و آبی است.
او در ادامه  درباره کشتی گیران گراپلینگ نیز، بیان  کرد: کشــتی گیران گراپلنیگ نیز در دومین مرحله از 
اردوی خود حضور دارند. اولین مرحله اردو طی ۱۰ روز با قهرمان جهان گراپلینگ از روسیه برگزار شد و فنون 
گراپلینگ کار شد. در ادامه  تا زمان اعزام به مسابقات جهانی باکو، کشتی گیران برای حضور در مسابقات جهانی 
که اواخر مهر ماه برگزار می شود آماده می شوند. کشتی گیر ها در بخش گراپلینگ کار سختی در پیش دارند. 
همچنین  کشورهایی مانند برزیل،  اسپانیا و ایتالیا که جز کشورهای صاحب نام هستند و در این رشته بسیار 

سرمایه گذاری می کنند و این یکی از رشته های مهم آنها محسوب می شود. 

کوالکوویچ:سطحکیفیبازیایراننسبتبهلیگ
جهانیبسیارباالرفتهاست

| سرمربی تیم والیبال ایران گفت: هرچند ایتالیا اشتباهات زیادی داشت اما عملکرد خوب ایران در 
دریافت و تبدیل توپ ها به امتیاز از پشت خط باعث پیروزی ما شد.

ایگور کوالکوویچ پس از پیروزی سه بر دو تیم والیبال ایران برابر ایتالیا در نخستین دیدارش در جام بزرگ 
قهرمانان جهان ۲۰۱۷، درباره کسب این برد ارزشمند اظهار کرد: ما موفقیت بزرگی را کسب کردیم و برابر 
یکی از قدرتمندترین تیم های اروپا به پیروزی رسیدیم. در شــروع فصل ما سه بر صفر برابر ایتالیا شکست 
خورده بودیم. امروز هم فرصت داشتیم که سه بر یک برنده بازی شویم اما این شانس را از دست دادیم ولی 
با این حال بســیار از این پیروزی خوشــحالم.او ادامه داد: ما با امید و آرزوهای بسیاری پا به این تورنمنت 
گذاشته ایم و به دنبال خلق شگفتی در برابر تیم های قدرتمندتر از خود در جهان هستیم. امروز اولین شگفتی 
را خلق کردیم و این فرصت را داریم تا در برابر برزیل، آمریکا و فرانســه و ژاپن هم به برتری دســت یابیم.
کوالکوویچ تاکید کرد: آمریکا دارنده مدال برنز المپیک است و برزیل مدال طالی المپیک را در کارنامه دارد. 
ژاپن هم جزو تیم هایی است که در زمین خود بســیار قدرتمندانه بازی می کند و نیز فرانسه قهرمانی لیگ 
جهانی را یدک می کشد، پس ما در هر روز می توانیم با کسب پیروزی یک سورپرایز داشته باشیم.سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران افزود: در بازی برابر ایتالیا، تفاوت هایی بین بازی دو تیم مشهود بود. ایتالیایی ها اشتباهات 
زیادی داشتند و ریســک باالیی را انجام دادند. ایتالیا هرچند بیش تر از ایران موفق به دفاع روی تور شد اما 
در مقابل ایران در دریافت و تبدیل توپ ها به امتیاز از پشت خط فوق العاده ظاهر شد. ما در لیگ جهانی در 

چنین سطحی بازی نکردیم. در این دیدار هر ست بسیار نزدیک دنبال شد.

مظاهری:سطحرقابتهای
بوکسقهرمانیجوانانخوببود

| مربی اسبق تیم ملی بوکس ایران سطح رقابت های بوکس قهرمانی جوانان کشور را باال دانست 
و هماهنگی فدراسیون بوکس با برنامه های آیبا را راه حلی برای پیشرفت بوکس ایران اعالم کرد.

علی مظاهری درباره سطح بیست و هشتمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان ایران گفت: من 
در مراحل نیمه نهایی و فینال این مسابقه ها حضور داشتم و با مشــاهداتی که داشتم می توان به آینده 
بوکس امیدوار بود. سطح رقابت ها قابل قبول بود و چهره های جدید به بوکس ایران معرفی شدند. البته 
باید بگویم که عده ای از این بوکسورها دیگر نمی توانند در رده جوانان مبارزه کنند و باید در سال بعد برای 
رده بزرگساالن مشت بزنند.او افزود: یکی از مسائلی که باعث می شود بوکسورهای ایران در رده جوانان 
کمتر بدرخشــند و بیاموزند، برنامه ریزهای ناهماهنگ فدراسیون ایران با برنامه های فدراسیون جهانی 
بوکس)آیبا( است. متأسفانه االن بحث فقط تعطیلی اردوها شده است که من هم با آن موافقم ولی باید 
بدانیم که چه دلیلی برای برگزاری اردوها وجود دارد. سن بوکسورهای جوان ما برای مبارزه در این رده 
باال می رود و دلیل آن ناهماهنگی برنامه های فدراسیون ایران با آیبا است که باید هر چه زودتر فکری به 
حال این مسئله کرد.ملی پوش سابق بوکس ایران اصلی ترین مشکل بوکس ایران را استفاده نادرست از 
منابع دانست و در این باره توضیح داد: خیلی از بوکسورهای ایران که در رده های سنی پایه مثل جوانان 
فعالیت می کنند به دلیل برنامه ریزی نامناسب از فعالیت مفید و مستمر در رده جوانان جا می مانند و تنها 

یک سال می توانند در این رده مبارزه کنند.

گریکیهیل:چلسیبهجاییکهبهآنتعلقداشت
برگشت

| مدافع چلسی از بازگشت این تیم به لیگ قهرمانان بعد از یک سال غیبت ابراز خوشحالی کرد.
چلسی بعد از یک ســال غیبت بار دیگر به لیگ قهرمانان اروپا برگشت و امشب )سه شنبه( باید در لیگ 
قهرمانان برابر قره باغ دیدار کند. آبی های لندن ســال قبل در لیگ قهرمانان حاضر نبود و حاال بعد از یک 

سال غیبت بار دیگر به این رقابت ها برگشته است.
گری کیهیل مدافع چلسی درباره بازگشــت این تیم به لیگ قهرمانان گفت: چلسی به جایی برگشته که 
به آن متعلق بوده است. در گروه سختی قرار داریم و باید با اتلتیکو و رم برای صعود رقابت کنیم. قره باغ را 
نیز دست کم نخواهیم گرفت. باید بتوانیم از همان ابتدا شروع قدرتمندی در لیگ قهرمانان داشته باشیم. 
من و بقیه بازیکنان چلســی انگیزه زیادی برای موفقیت در این فصل داریم و من امیدوارم بتوانیم بهترین 

نتیجه ممکن را در این فصل کسب کنیم.
کیهیل درباره شــانس قهرمانی چلسی در لیگ قهرمانان گفت: برای قهرمانی در لیگ قهرمانان باید سال 
به سال تجربه کسب کنید و پیشرفت کنید. دقیقا همان کاری که تیم هایی چون رئال مادرید، یوونتوس و 
بارسلونا انجام دادند و امسال هم مدعی قهرمانی هســتند. باید سخت تالش کنیم تا به این هدف برسیم و 

برای قهرمانی تالش کنیم.
گری کیهیل توانست در ســال ۲۰۱۲ با چلســی قهرمانی در لیگ قهرمانان را به دست بیاورد. او اکنون 
در حالی کاپیتان چلســی در دیدار با قره باغ خواهد بود که آبی پوشــان در لیگ برتر برابر آرسنال دیدار 

خواهد کرد.

پورموسوی:برخیبااعتراضخطمیدهند
تابهفوالدبرگردند

| سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: اعتراضات فعلی نسبت به تیم، خط گرفته است و آن 
افراد برای این کار خود هزینه می کنند تا دوباره به مجموعه فوالد برگردند.

سید اکبر پورموسوی در خصوص وضعیت این تیم پیش از مصاف با سپاهان، اظهارکرد: سه هفته بسیار مهم 
را در پیش داریم و امیدوارم با نتایجی که به دست می آوریم بتوانیم شکست در جام حذفی را جبران کنیم.

وی بیان کرد:  در حال حاضر ما و سپاهان در شرایط یکســانی قرار داریم و هر دو تیم از جام حذفی کنار 
رفته اند. همچنین ســپاهان با توجه به خریدهایی که در آغاز فصل داشــت، هنوز به شرایط ایده آل و شکل 
واقعی خود نرسیده است البته تیم ما از بازی سوم به بعد توانست نتایج هفته های اول و دوم را جبران کنیم 

و در حال حاضر با هفت امتیاز در جایگاه خوبی قرار داریم.
ســرمربی تیم فوتبال فوالدخوزســتان گفت: من طی مصاحبه ای که روز گذشته داشتم، به خاطر این که 
سپاهان دو روز بیشتر نسبت به تیم ما برای بازی این هفته استراحت می کند، از فدراسیون گالیه داشتم و 
امیدوار بودم که جواب قانع کننده ای دریافت کنم و آن ها ما را از نگرانی خارج کنند. به هر حال با تمام انرژی و 
وجود به مصاف سپاهان خواهیم رفت.وی در ادامه عنوان کرد:  در حالی که جام حذفی می توانست به ما کمک 
کند، متاسفانه با یک بازی کم تحرک بازنده شدیم، البته باید جام حذفی را فراموش کنیم و به لیگ برتر فکر 
کنیم. ما ایرادهایی را که در این دیدار داشــتیم مدنظر داریم و با تمرین در تالشیم که مشکالت را برطرف 
کنیم. به هر حال این که در اهواز و در حضور هواداران شکست خوردیم، شکل خوبی نداشت و امیدواریم با 

برد برابر سپاهان این شکست را جبران کنیم.

سیلوا:سیتیبرایموفقیتدرلیگقهرمانان
بهشانسنیازدارد

| برناردو سیلوا هافبک جدید منچسترسیتی امیدوار اســت برای موفقیت در لیگ قهرمانان 
شانس با این تیم یار باشد.

منچسترسیتی بعد از ناکامی در سال گذشــته لیگ قهرمانان امسال در اولین دیدار باید در هلند به 
دیدار فاینورد برود. سیتی در فصل نقل و انتقاالت خریدهای زیادی داشت و حاال امیدوار است بتواند 

نتیجه بهتری در این رقابت ها کسب کند.
برناردو سیلوا یکی از بازیکنان جدید سیتی که از موناکو خریداری شد درباره حضور سیتی زن ها در 
این رقابت ها گفت: وقتی در تیم بزرگی چون منچسترسیتی بازی می کنید باید برای قهرمانی در همه 
رقابت ها تالش کنید. لیگ قهرمانان تورنمت سخت و دشواری است و ما امیدواریم که بتوانیم امسال 
به موفقیت برسیم. برای رســیدن به این کار نیاز داریم که متحد و با تمرکز پیش برویم و البته شانس 

نیز باید با ما یار باشد چون فاصله تیم ها در لیگ قهرمانان خیلی کم است.
سیلوا ادامه داد: قهرمانی در لیگ قهرمانان آسان نیست ولی برای این که قهرمان این رقابت ها شوید 

باید شهامت این را داشته باشید که که برای قهرمانی تالش کنید. 
فعال به اولین دیدار با فاینورد فکر می کنیم که قهرمان لیگ هلند اســت و بازی دشــواری برابر آنها 
داریم. هر تیمی که در لیگ قهرمانان حاضر است حتما با شایستگی به این رقابت ها رسیده و بنابراین 

بازی نزدیکی خواهیم داشت.
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داورزنی:

| معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در مورد رای 
دیوان عدالت اداری در خصوص رشــته تیراندازی و تداوم حضور دادگر 
به عنوان رییس فدراسیون تیراندازی، گفت: حکم دیوان عدالت اداری 
قابلیت اجرایی ندارد و دادگر به عنوان رییس فدراسیون تیراندازی باقی 
خواهد ماند.محمدرضا داورزنی در حاشــیه نشســت عالی فعالیت های 
المپیاد ورزش درون مدرســه ای و در جمع خبرنگاران افزود: دادگر به 
عنوان رییس فدراســیون تیراندازی کار خود را ادامه  می دهد و مشکل 
خاصی در این زمینه  نیســت. ما در رای حکم عدالت اداری کال به این 
نتیجه  رسیده ایم که این حکم قابلیت اجرا ندارد و آقای دادگر می تواند به 
عنوان رییس فدراسیون تیراندازی فعالیت خود را در این فدراسیون ادامه  
دهد.وی درباره استعفای رحیمی ، رییس فدراسیون هندبال و این که آیا 
وی در این فدراسیون باقی خواهد ماند یا از سوی وزارت ورزش و جوانان 
سرپرست انتخاب خواهد شد، اظهار کرد: هر چند که رحیمی درخواست 
کناره گیری از فدراسیون هندبال را داشته است و چندین بار این مساله 
را تاکید کرده است ، اما جامعه هندبال اصرار به ماندن وی در این سمت 
دارد، ما نیز سعی کرده ایم آقای رحیمی را متقاعد کنیم و رضایت وی را 
جلب کنیم تا در فدراسیون هندبال باقی بماند و کارش را ادامه  دهد تا به 
انتظاراتی که از هندبال در جاکارتای اندونزی داریم جامع عمل بپوشاند. 
قرار است  طی صحبتی که وی با آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
خواهد داشت به جمع بندی نهایی برسیم و تصمیم گیری نهایی را اتخاذ 
شود تا فضای هندبال بیش از این متشنج نشود. به  هر حال در هندبال 
ماندنی است و ما دوست داریم با کمک جامعه هندبال، این فدراسیون به 
ثبات  خود برسد.داورزنی در پاسخ به این سوال که آیا در وزارت ورزش 
و جوانان به عنوان معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی این وزارتخانه حضور 
خواهید داشت یا به عنوان کاندیدای انتخابات فدراسیون والیبال شرکت 
خواهید کرد؟ گفت: فعال قصد دارم در معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانان حضور داشــته باشــم.معاون ورزش حرفه ای و 
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان همچنین دربــاره آیین نامه  برگزاری 
انتخابات و اساسنامه مشترک فدراسیون ها و تغییراتی که در آن اعمال 
شده است، گفت : اساسنامه فدراسیون ها دو، سه ادغام کوچک داشت که 
مرتفع شده اســت و در حال  ارسال به هیات دولت هستیم. البته قبل از 
ورود به دولت در اختیار فدراسیون ها قرار خواهیم داد تا فدراسیون ها نیز 
برای تایید اساسنامه خود  به فدراسیون جهانی ارسال کنند تا به تایید 
فدراسیون جهانی نیز برسد. اساسنامه به گونه ای دیده شده است که در 
آن الزاماتی که مربوط به IOC  و همچنین منشور  المپیک است در آن 

دیده شده تا مشکلی دیگر در اساسنامه جدید از این جهت نداشته باشیم. 
من فکر می کنم  در طی دو، سه ماه آینده بحث اساسنامه از مصوبه دولت 
نیز عبور کند و ما بتوانیم انتخابات فدراسیون ها را طبق آیین نامه  جدید  
برگزار کنیم.وی همچنین درباره حضور شجاعی در فدراسیون تیروکمان 
با توجه به اتمام دوره مدیریت وی در خرداد ماه سال جاری ، خاطر نشان 
کرد:  ما منتظر اساسنامه جدید این فدراسیون هستیم تا پس از تایید در 
فدراسیون جهانی بتوانیم مطابق با اساسنامه جدید انتخابات فدراسیون 
را برگزار کنیم. اتفاقی که در چند سال گذشته در این فدراسیون رخ داده 
است سبب شد تا اساســنامه قبلی این فدراسیون به تصویب فدراسیون 
جهانی برسد، اما در هیات دولت مصوب نشود. تمام تالش ما بر این است 
تا اساسنامه جدید که  مورد تایید   فدراسیون جهانی است پس از مصوب 
شدن در هیات دولت بتوانیم انتخابات تمام فدراسیون را برگزار کنیم.وی 
ادامه  داد: این مطلب در خصوص فدراسیون بوکس نیز وجود داشت. ناطق 
نوری خود درخواست کرد که دیگر در فدراسیون بوکس نمی خواهد باقی 
بماند و از سمت خود استعفا داد،  ولی به خاطر این که انتخابات بر اساس 
اساسنامه جدید صورت بگیرد ما در بوکس نیز آقای افتخاری را منصوب 
کردیم.  ضمن این کــه آیین نامه  ای که ما در اســفند ماه ابالغ کردیم 
ایراداتی در دو، سه بند خود داشت که سعی کردیم ایرادت آن را بر طرف 
کنیم و در حال  حاضر اساسنامه جدید دیگر مشکل خاصی ندارد.  معاون 
ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانــان همچنین در ادامه  
در پاسخ به این ســوال که آیا در اساسنامه جدید برکناری یا استعفا و یا 
همچنین اتمام دوره مدیریت فدراسیون برای این که سرپرست گذاشته 
شود، دیده شود یا خیر؟ اظهار کرد: این مساله از اختیارات وزیر ورزش و 
جوانان است که طبق اساسنامه عمل کند که فردی را بعد از اتمام دوران 
مدیریتش برکنار کند و به جای آن سرپرست انتخاب کند و یا این که تا 
زمان برگزاری انتخابات به عنوان رییس فدراسیون باقی بماند. همان طور 
که در خصوص بوکس این مساله را اجرا کرد.داورزنی در رابطه با رفع تعلیق 
شطرنج و این که آیا وزارت ورزش و جوانان در این زمینه  ورود پیدا خواهد 
کرد یا خیر، توضیح داد: فدراسیون ها ملزم هستند بر اساس منابع مالی 
که از وزارت ورزش و جوانان دریافت می کنند روی این منابع حساب باز 
کنند و برنامه های خود را عملیاتی کنند. بقیه مسائل در خصوص برگزاری 
مسابقات مسائلی هستند که باید فدراسیون ها بتوانند از طریق  اسپانسر 
منابع مالی مورد نیاز خود را جذب کنند. فدراسیون شطرنج برای انجام 
فعالیت های جاری خود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان وزارت ورزش 
و جوانان در سال 9۵ بودجه به این فدراسیون تزریق کرده است و برای 

برگزاری مسابقات زنان جهان سه و نیم میلیارد تومان بودجه هزینه کرده 
اســت. این مبلغ مازاد بر منابع مالی پیش بینی شده و تعهدی است که 
وزارت ورزش و جوانان بر فدراسیون شطرنج داشت. برگزاری یک رویداد 
آن هم در این ســطح باید به کمک  اسپانسرها صورت بگیرد، نه این که 
فدراسیون ها بخواهند این منابع را از وزارت ورزش و جوانان جذب کند. 
ما زمانی که این فدراسیون تعلیق شد، وزارت ورزش و جوانان سعی کرد 
هزینه قابل توجهی را به فیده پرداخت کند و فقط ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
باقی  مانده است که قرار بود این مبلغ نیز به صورت اقساط پرداخت شود.
وی افزود: ما از همکاران خود در فدراسیون جهانی شطرنج که ایرانی نیز 
هستند این انتظار را داشتیم که همکاری خوبی را با فدراسیون شطرنج 
داشته باشند و به خاطر این مساله فدراسیون را تعلیق نکنند. حاال طی 
صحبتی که با پهلوان زاده داشته ایم قرار است که وی این مبلغ را در طی 
دو قســط که یکی از اقســاط آن را وزارت ورزش و جوانان آن را متقبل 
شده است و قسط دیگر را خود فدراسیون شطرنج پرداخت خواهد کرد 
را بپردازد تا بتواند از تعلیق خارج شود.معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانان در ادامه  صحبت های خود همچنین درباره پرسش 
خبرنگاری مبنی بر این که قرار است برای حضور بانوان در ورزشگاه آزادی، 
بخشی از ورزشگاه آزادی مسقف شود و این بحثی است که شهردار تهران 
عنوان کرده است ، نظر شما چیست، اظهار کرد: این تعامالتی است که 
بین نجفی شهردار تهران و سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته 
است که یک بخش از ورزشگاه آزادی مسقف شود. همچنین قرار بر این 
اســت که یک پروژه  ۴۰ هزار نفری برای بانوان در استادیوم آزادی که از 
سال های قبل قول آن داده شده است عملیاتی شود.معاون ورزش حرفه ای 
و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در پایان درباره این نشست، خاطر نشان 
کرد: این چهارمین جلسه ستاد عالی فعالیت های  المپیاد درون مدرسه ای 
بود که بسیار ارزشمند و برای رشد و توسعه ورزش کشور اهمیت زیادی 
دارد. اساســاً فعالیت های ورزشی ما در سطح کشور و تعاملی که در بین 
آموزش و پرورش و فدراسیون های مختلف ورزشی صورت گرفته است 
باعث شده تا آموزش و پرورش به عنوان یک ارگان اثرگذار در استعدادیابی 
نقش پر رنگی داشته باشد و متاسفانه چند سالی است که موضوع برگزاری 
مسابقات و فعالیت در آموزش و پرورش کم رنگ شده بود که من تصور 
می کنم با همکاری نهادهای مختلف فدراسیون های ورزشی و تعامالتی 
که وزارت آموزش و پرورش با وزارت ورزش و جوانان داشته است ما امروز 
توانسته ایم ظرفیت ها و استعدادهای خوبی را از مدارس شناسایی و جذب 

تیم های   ملی کنیم.

دنیای فوتبال

منهای فوتبال

بخشیاز»آزادی«برایبانوانمسقفمیشود

لوئیس: رونالدو شایسته توپ طال نبود
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