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ورزشی

تأکید سلطانی فر برای جداسازی بخش ورزش 
از بخش جوانان

وزیــر ورزش و جوانان گفت: دولت موافق جداســازی جوانان از ورزش 
است. 

در دویست و سومین شــورای معاونان وزارت ورزش و جوانان، مسعود 
سلطانی فر با تأکید بر جداســازی جوانان از ورزش اظهار داشت: نظر و 
موضع دولت صددرصد موافق جداسازی این دو بخش و تشکیل سازمان 
مستقل ملی جوانان است چرا که اعتقاد و باور داریم مسائل جوانان نظیر 
اشتغال، مسکن، تحصیل و ازدواج زیر مجموعه یک وزارتخانه نمی تواند 

قرار گیرد.
وی ادامه داد: به محض طرح شــدن موضوع جداسازی در صحن علنی 
مجلس و تصویب قانون، ظرف دو تا سه ماه آمادگی داریم تمامی مراحل و 

اقدامات الزم برای جداسازی را از طرف وزارتخانه انجام دهیم.

کارگاه آموزشی داوری والیبال بانوان در 
جهرم برگزار شد

کارگاه آموزشــی داوری والیبال ویژه بانوان بــا همکاری هیأت زیر نظر 
دانشگاه جهرم و با حضور 18 نفر در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
جهرم، در ابتدای این کارگاه آموزشی، عبدالرحیم خداجو ضمن تقدیر از 
حضور دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه جهرم در عرصه ورزش و توجه 
به ایــن مهم که جامعه ورزش نیازمند داوران پرتوان می باشــد آرزوی 

موفقیت برای همه شرکت کنندگان کردند.
سپس ابراهیم دلپسندرئیس هیات والیبال شهرستان جهرم، با حضور در 
این کارگاه به عنوان مدرس، از استقبال دانشجویان در این کارگاه داوری 

تقدیر کرد.
همچنین لیال شکوهی فرد نائب رئیس هیأت والیبال بانوان جهرم در این 
باره گفت: امروزه نیاز ما به داور همچون پرورش مربی و ورزشکار بسیار 
مهم می باشد و با توجه به عالقمندی و توانی که در دانشجویان دانشگاه 
جهرم دیده شــد اقدام به برگزاری این کارگاه نمودیم که دانشجویان 
بومی و غیر بومی عالقمند به این رشــته قبل از حضور در کالس داوری 
درجه سه فدراسیون والیبال، آشنایی و پیش زمینه ای از این دوره داشته 
باشــند تا با بهره گیری از نیروهای جوان در داوری، شــرایط را برای به 

کارگیری نیروهای جوان مهیا سازی کنیم.
شــکوهی فرد همچنین با تقدیر از فاطمه ابراری، مســئول تربیت بدنی 
دانشــگاه جهرم گفت: برگزاری این دوره با تالش و پیگیرهای نامبرده 
برای دانشجویان انجام پذیرفت، که با توجه به درخواست برگزاری این 
دوره ها برای دانشجویان، هیأت والیبال بانوان در نظر گرفت با دانشگاه 
جهرم در زمینه والیبال بنا به تقاضای این دانشگاه همکاری الزم را داشته 
باشد. در پایان کارگاه به شــرکت کنندگان با حضور خدیجه رمضانلی، 
معاونت ورزشی اداره ورزش و جوانان از شرکت کنندگان تقدیر و گواهی 

حضور در این کارگاه آموزشی به آنان داده شد.

نامه وزارت ورزش به مجلس برای حل 
مشکالت فرهنگی ورزش

وزارت ورزش و جوانان با ارســال نامه ای به مجلس شــورای اسالمی 
درخواست کرد با برگزاری جلسه ای مسائل مربوط به فرهنگ در ورزش 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
 15 اردیبهشــت ماه محمد حســن نژاد نماینده مردم مرند در مجلس 
شورای اســالمی  از ارائه طرح استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 

و جوانان به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
مســائل پیش آمده در خصوص تراکتورسازی، درگیری های تماشاگران 
در بازی پرســپولیس و ســپاهان، شــرط بندی و... باعث شــد تا این 
امضاها جمع آوری شــود. تاکنون 21 امضا جمع شــده که البته با توجه 
به حضور وزیر ورزش و معاون پارلمانی در مجلس شــورای اســالمی، 
 با توضیحاتی که ارائه شــد خیلــی از نمایندگان امضــای خود را پس 

گرفتند.
وزارت ورزش همچنین نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی نوشته تا 
با برگزاری جلسه ای در خصوص مسائل فرهنگی مجلس با حضور برخی 

از وزرا و مسئوالن صحبت شود.
سیدهادی حسینی معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های مجلس در 
گفت وگو با فارس با اعالم این خبر گفت: نامه ای تنظیم شده و به رئیس 
مجلس فرستاده شده است با توجه به اینکه لیگ جدید شروع می شود و 
دغدغه فرهنگی بیشتر از مسائل ورزشی مطرح است قرار شد جلسه ای را 
با نواب رئیس و وزرای مرتبط از جمله فرهنگ، ورزش، کشور، اطالعات و 
همین طور نیروی انتظامی و صدا و سیما داشته باشیم. امیدوارم تصمیمات 

خوبی در این خصوص گرفته شود. 

اتلتیکو  ســابق  سرمربی  مورسیا  خوزه 
 مادرید و سلتاویگو بنابر ادعای رسانه های 
قطری گزینه اول اســتقالل برای لیگ 

نوزدهم است.
در روزهایی که فتحــی و دیگر مدیران 
استقالل تالش می کنند تا بی سر و صدا 
و با کمترین حاشــیه پرونده استخدام 
سرمربی جدید خود را جلو ببرند، الکاس 
قطر در خبری مهم گزینه اصلی مدیران 

استقالل را معرفی کرده است.
این رســانه معتبر قطری اعالم کرد که 

در  به صورت جدی  اســتقالل  مدیران 
حال مذاکره با خوزه مورســیا سرمربی 
تیم الشحانیه هســتند و این سرمربی 

اسپانیایی گزینه اصلی این تیم است.
 مورسیا فصل گذشــته با الشحانیه در 
تا همچنان  ایستاد  لیگ قطر  رتبه هفتم 
رونــد نزولی خود در مربی گری را ادامه 
دهد. مورســیا که از کوردوبا کار خود را 
آغاز کرده است، ســال 2006 در 21 
مسابقه ســرمربی گری اتلتیکو مادرید 
را تجربه کرد اما در ادامه مســیر نزولی 

او ادامــه پیدا کرد تا بعــد از حضور در 
تیم هایی مانند ســلتاویگو و آلباسته، به 
لیگ های درجه دو و ســه اروپایی مانند 
و  برود  لهستان  و  بلغارســتان  رومانی، 
اکنون به مدت 2 سال است که هدایت 
الشــحانیه را در لیگ ستارگان بر عهده 

دارد.
این سرمربی در شــرایطی به استقالل 
لینک شده است که مدیران و مسئوالن 
باشگاه هنوز هیچ واکنشی نسبت به این 
موضوع نشان ندادند و مشخص نیست 

که آیا این خبر گمانه زنی رســانه های 
قطری اســت و یا خبری جدی اســت 
که به زودی باید شــاهد نهایی و قطعی 

شدن آن باشیم.
مورسیا هر چند ســابقه هدایت اتلتیکو 
مادریــد را در کارنامــه خــود دارد اما 
به نظر می رســد شــباهت زیادی به 
گزینه رویایی هواداران اســتقالل ندارد 
و در دوران حضــور در الشــحانیه نیز 
نتایج درخشــانی را کسب   نتوانســته 

کند.

الکاس قطر ادعا کرد: 

سرمربی سابق 
اتلتیکو گزینه 

استقالل شد 
لیگ برتر فوتبال بانوان شبانه برگزار شد؛

شیــــــرازی ها شش تایــــی شدند!

سرمربی شیرازی تیم ملی فوتسال ایران: 

حمایت های وزیر ورزش و جوانان از فوتسال ستودنی است 
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: کسب عنوان 
سوم رنکینگ جهانی افتخار بزرگی برای فوتسال 

کشور محسوب می شود. 
سید محمد ناظم الشــریعه درباره صعود تیم ملی 
فوتسال ایران به رتبه سوم رنکینگ جهانی ازطرف 
فیفا و بازتاب های این افتخار در گفتگوی اختصاصی 
بسیارخوشــحال  گفت:  عمومی  روابط  خبرنگار  با 
و خرسندم که توانســتیم مزد تالش های خود را 
دریافت کرده و با قرارگرفتن تیم ملی فوتســال در 
رتبه ســوم رده بندی جهانی که برای اولین بار در 
تاریخ این ورزش پر هوادار اتفاق افتاده است ملت 

بزرگ ایران را خوشحال کنیم.
سرمربی شــیرازی تیم ملی فوتســال جمهوری 
اســالمی ایران با بیان اینکه دالیل زیادی موجب 
صعــود ما از رتبــه هفتم به جایگاه ســوم جهان 
 گردیده است، افزود: با توجه به اینکه فیفا در هر ماه 
 رتبــه بندی کشــورها را در رنکینــگ خود اعالم 
می کند، معیارهای های مختلفی را برای این انتخاب 
مورد توجه قرار می دهد که نگاه مثبت فدراســیون 
جهانی به تیم ملی ایران در این دوره برنامه محوری 
و عملکرد خوب ما نسبت به تیم های پایه می باشد 
و همچنین پیروزهای خوب تیم ملی در رقابت های 
تدارکاتی سال 2019 دربرابر صربستان و تورنمنت 
 چندجانبه اتریش که با شکســت روســیه و سایر 
تیم های بزرگ دنیا همراه بوده است از مهم ترین 
دالیل این رتبه بندی و صعود ما به رتبه سوم جهان 

پس از برزیل و اسپانیا بوده است.
سیدمحمد ناظم الشریعه با اشاره به اینکه افتخار 
بزرگی برای مردم ایران اســت که ابرقدرت هایی 
مانند آرژانتیــن، ایتالیا و پرتغال که بعد از ایران در 
رده های بعدی این رنکینگ قــرار دارند، تصریح 

 کرد: در سال جاری شــرایط خیلی سختی داریم و 
مهم ترین اولویت تیم ملی فوتسال حضور مقتدرانه 
در جام ملت ها آسیا می باشد که عالوه بر اینکه باید 
از قهرمانی دور قبل خود دفاع کنیم، بایســتی طبق 
قانون جدید جــواز حضور در جام جهانی 2020 را 

دریافت نماییم.

سرمربی تیم ملی فوتســال با بیان اینکه بازیکنان 
تیم ملی فوتســال به جز آمادگی جسمی و روحی 
دارای نجابت و اخالق پهلوانی هســتند به خبرنگار 
روابط عمومی گفت: برنامه ریــزی مدون و توجه 
ویژه به رده های سنی پایه بخصوص سنین 14 تا 
20 سال از مهم ترین اقدامات ما در رشد و توسعه 
فوتسال است و اگر بخواهیم به اهدافمان برسیم و 

فوتســال ایران را به صورت بلندمدت در رده های 
برتر جهان حفظ کنیم، فدراســیون فوتبال و سایر 
نهادها دولتی و همچنین حامیــان مالی در بخش 
خصوصی باید کمک های خوبی نسبت به تیم ملی 

فوتسال ایران داشته باشند.
ناظم الشریعه در ســؤال خبرنگار ما مبنی برپیش 
بینی ســرمربی تیم ملی فوتســال در جام جهانی 
2020 گفت: در حال حاضر فقط به فکر رقابت های 
جام ملت های آسیا هستم که همه تیم ها از آمادگی 
بســیار باالیی برخوردار هستند و ژاپن، ازبکستان، 
 تایلنــد و ویتنــام همگی بــرای قهرمانی فعالیت 
می کنند ولی تیم ملی فوتسال از شخصیت مناسبی 
برخوردار اســت که امیدوارم بــا همت و تعصب 
بازیکنان امســال هم بتوانیم در جایگاه برتر آسیا 
قرار بگیریم و برای حضــور درجام جهانی 2020 

برنامه ریزی کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال جمهوری اسالمی ایران 
درپاســخ به ســؤال خبرنگار روابط عمومی مبنی 
بر امضــای تعدادی از نمایندگان مجلس نســبت 
به اســتیضاح وزیر ورزش و جوانان توضیح داد و 
گفت: بنده به عنوان سرمربی تیم ملی نمی توانم در 
کارهای سیاسی دخالت داشته باشم یا نظردهم ولی 
انصافاً دکتر سلطانی فر همیشه به تیم ملی فوتسال 
نظر مساعدی داشته و عالوه بر حضور در تمرینات 
تیم ملی و اردوها، نسبت به اعزام های برون مرزی 
هم نگاه مثبتــی دارد و حمایت های مادی و معنوی 
خوبی نســبت به بازیکنان و اعضــای کادرفنی و 

تدارکاتی انجام می دهد.
سیدمحمد ناظم الشریعه در ادامه و در پاسخ به این 
سؤال که آیا ورزش استان فارس در زمان مدیریت 
ایشــان چه تغییر یا تحولی داشــته است، اظهار 
داشــت: از زمان حضور دکتر سلطانی فر در رأس 
وزارت ورزش و جوانان، زیرســاخت های ورزشی 
استان رشد و توسعه بســیار وسیعی داشته است 
تا جایی که در تاریــخ ورزش فارس کم نظیر بوده 
اســت و یکی از کارهای مورد پسند وزیر ورزش و 
جوانــان، پیگیری احداث ورزشــگاه 6000 نفری 
حسینی الهاشمی شــیراز است که از دستاوردهای 
 ســفرمقام معظم رهبری به فارس در ســال 87 
 می باشــد ولی متأســفانه این پروژه ورزشــی 
سال ها بود که هیچگونه پیشرفت فیزیکی نداشت 
اما با درایت های مدیرکل ورزش و جوانان استان و 
همچنین حمایت های دکتر ســلطانی فر این مکان 
ورزشی زیبا و ارزشمند در هفته دولت سال جاری به 
بهره برداری می رسد و می تواند یک سکوی پرتاب 

برای توسعه فوتسال فارس باشد.

 هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر بانوان شــب جمعه برگزار شد و 
تیــم های نیمه باالیی جدول رده بندی با پیروزی در بازی های خود از 

جای قبلی تکان نخوردند.
شــب جمعه، بازی های هفته پانزدهم لیگ برتر بانوان فوتبال ایران 
برگزار شــد. بازی هایی که پیروزی در آنها تنها امکان برای موفقیت 
نبود چرا که باید رقبا نیز در بازی های خود امتیاز از دست می دادند تا 
بدین ترتیب تیم های حاضر در رقابت ها بتوانند امیدوار به رسیدن به 

پله های باالتر تمام تالش خود را بکنند.
* شهرداری سیرجان 1 - شهرداری بم 1

در یکی از حساس ترین بازی های این هفته، دو تیم همنام شهرداری 
سیرجان و شهرداری بم به سراغ یکدیگر رفتند و در نهایت با تساوی 
بــه کار خود پایان دادند. نبرد دو تیم اول و دوم جدول رده بندی از آن 
حیث جالب به نظر می رسید که تیم بمی به عنوان قهرمان دوره قبلی 
رقابت های لیگ برتر در 14 دیــدار ابتدایی خود حتی یک امتیاز هم 
از دســت نداده بود اما در این بازی باالخــره اولین امتیازهای خود را 

از دست داد.
شبنم بهشت گلزن تیم میزبان بود و در سوی دیگر نیز خانم گل فعلی 
فوتبال بانوان یعنی زهرا قنبری توانست گل تساوی را برای شهرداری 
بم به ثمر برســاند. بمی ها اکنون با 4۳ امتیــاز در رده اول به حضور 
خود ادامه می دهند. در ســوی دیگر نیز سیرجانی ها با این تک امتیاز 

توانستند خود را با ۳6 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دهند.
* سپیدار قائمشهر صفر- ملوان بندرانزلی ۲

شاگردان مریم ایراندوست که در اولین هفته برگزاری بازی های لیگ 
برتر پس از تعطیلی تقریباً دو ماهه، توانستند بازی بسیار خوبی از خود 
به نمایش بگذارند در دومین بازی خود نیــز به دنبال این بودند تا از 
رقبای خود عقب نیفتند. اتفاقی که در نهایت افتاد ملوانان در روزی که 
باز هم مربی خود را به عنوان بازیکن به میدان بیاورند با 2 گل توانستند 

حریف مازنی خود را از پیش رو بردارند.
هر دو گل انزلیچی ها در این بازی توســط گلزن قهار این تیم یعنی 
ســارا  قمی به ثمر رسید. ملوانان با برد توانستند خود را به امتیاز 26 
برسانند و همچنان در رده ششم جدول رده بندی حضور داشته باشند. 

این موضوع تنها به دلیل پیروزی دیگر تیم های مدعی به وجود آمد و 
به همین دلیل شــاگردان ایراندوست باید همچنان در انتظار شکست 
یکی از رقبا بنشینند. در سوی دیگر نیز تیم قائمشهری با این شکست 
 همان 4 امتیازی باقی ماندند تا در رده دهم جدول رده بندی جاخوش 

کنند.
 * سپاهان اصفهان  ۲ - همیاری آذربایجان غربی صفر

 سپاهانی ها در دومین سال پیدایش خود سفت و سخت به دنبال این 
هســتند تا بتوانند خود را به یکی از دو رتبه باالی جدول برسانند و به 
همین دلیل آنها رقابت ســفت و سختی با شهرداری سیرجان دارند تا 
بتواننــد در ابتدا جای این تیم را در رده دوم جدول رده بندی بگیرند و 
ســپس برای حضور در صدر جدول نقشه بکشند. آنها در دیدار شب 
گذشته توانســتند دو بار دروازه تیم ارومیه ای را باز کنند و به پیروزی 

برسند.
  کاپیتان ســپاهانی ها یعنی الهــام فرهمند به همــراه گلزن جوان 
اصفهانی ها یعنی هاجر دباغی دو بازیکنی بودند که توانســتند دروازه 
حریف را باز کنند و موجبات کسب سه امتیاز را برای سپاهانی ها باعث 
شوند. حاال طالیی پوشــان اصفهانی با برد در این بازی ۳4 امتیازی 
شدند و با دو امتیاز کمتر از تیم سیرجانی در رده سوم جدول رده بندی 
قرار گرفتند. در ســوی دیگر تیم همیاری نیز با این شکست همچنان 

14 امتیازی و در رده هشتم باقی ماند.
 * خلیج فارس شیراز صفر- ذوب آهن اصفهان  6

 دومین تیم اصفهانی نیز شب جمعه به میدان رفت و البته توانست به 
یک پیروزی شیرین و پرگل دست پیدا کند. ذوبی ها که برخالف فصل 
گذشته در بازی های لیگ فعلی توانست پا به پای دیگر تیم شهر خود 

رقابت کنند در این بازی برابر تیمی قرار گرفتند که با توجه به شرایط 
آنها می شد چنین نتیجه ای را پیش بینی کرد.

 فروغ مــوری، زهرا پورحیدر و صفورا جعفری و پروین فرهادی که در 
این دیدار هت تریک کرد، به عنوان زننــده گل های ذوبی ها در این 
بازی بودند. آنها با این برتری موفق شدند خود را پس از تیم سپاهان 
بــا ۳۳ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دهند. اما از آن طرف 
تیم شیرازی که از اوضاع مناسبی بهره نمی برند با قبول این شکست 
 پرگل، همچنان ۳ امتیازی و قعرنشــین جدول رده بندی محســوب 

می شوند.
 * آذرخش تهران صفر- راه یاب ملل مریوان 4

 یکی از تیم هایی که از ابتدای لیگ امسال در میان تیم های نیمه باالیی 
جدول رده بندی محسوب می شد همین تیم راهیاب ملل مریوان بود. 
آنها که قصد ندارند رده ای پایین تر از آنچه سال پیش به دست آورده 
بودند را مال خود کنند هیچ حریفی را دست کم نمی گیرند. مریوانی ها 
برای رویارویی با آذرخشی ها به تهران آمدند و توانستند با 4 گل برابر 

این تیم به برتری برسند.
زهرا حاتم نژاد به همراه فاطمه قاســمی که در این دیدار هت تریک 
کرد، گلزن های تیم غربی کشــور محسوب می شوند. راه یاب ملل با 
این برد توانســت به امتیاز 29 برســد و کماکان در رده پنجم جدول 
رده بندی حضور داشته باشد اما در ســوی دیگر تیم آذرخش با این 
 شکست ســنگین باالتر از تیم قعرنشــین جدول و در رتبه یازدهم 

قرار دارد.
 * پاالیش گاز ایالم 3 - پارس جنوبی بوشهر صفر

  یکــی از بی اهمیــت ترین بازی هــای این هفته بــه همین دیدار 
بر می گشــت. جایی که تیم ایالمی توانست در خانه حریف بوشهری 
خود را با ۳ گل بدرقه کند. طاهره آزادی در این دیدار موفق شد دبل کند 

تا به همراه عاطفه ایمانی گلزنان این بازی لقب بگیرند. 
ایالمی ها با این پیروزی شــیرین و پرگل توانستند 21 امتیازی شوند  
و در رده هفتم جدول قرار بگیرند. تیم بوشــهری نیز با این شکست 
 با همــان 12 امتیاز قبــل در رده نهم جدول رده بنــدی به کار خود 

ادامه دادند.

* کار ما مثل کار ژاپنی ها در جودو است
زورخانه ای  ورزش های  بین المللی  فدراســیون  رئیس 
با بیان اینکه نظام اســالمی، دولت و مجلس شورای 
اسالمی به پای این فدراسیون وقت و انرژی گذاشته اند، 
گفت: در 15 سال گذشته توانستیم این رشته را در 85 

کشور جهان توسعه دهیم.
محســن مهرعلیزاده، درباره برگزاری جلسات مختلف 
با علیرضا حیدری رئیس فدراســیون جهانی کشــتی 
پهلوانــی و مســئوالن وزارت ورزش در جهــت حل 
مشکالت و موازی کاری ها اظهار کرد: ما هیچ گونه بحث 
و مشــکلی با فرد یا ارگانی نداریم و کما فی الســابق 
مأموریــت و وظایفمان که برای توســعه ورزش های 
زورخانه ای در جهان اســت را بدون توجه به حواشی 
و موانع جلــو می بریم. کارها در حال انجام اســت و 
 موفقیت های خوبی نیز بدست آمده و این روند را ادامه 

می دهیم.
رئیس فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای درباره 
اظهار نظر علیرضا حیدری رئیس فدراســیون جهانی 

کشتی پهلوانی مبنی بر اینکه ما صاحب جایگاه قانونی 
در جهان هستیم و با استفاده از ظرفیت مالی فدراسیون 
ورزش هــای زورخانه ای می توانیم تعامل مناســبی را 
برای رشــد این رشــته در جهان داشته باشیم، گفت: 
خوشبختانه نظام جمهوری اســالمی، دولت محترم و 
مجلس شورای اســالمی به پای فدراسیون بین المللی 
ورزش هــای زورخانه ای وقت و انرژی گذاشــته اند و 
الحمدا... با گذشــت 15 سال از ایجاد این فدراسیون، 
مأموریت ها با دقت تمام و طراحی دقیق در حال انجام 

است.
استاندار اسبق اصفهان که به دلیل بازنشستگی از سمت 
خود کناره گیری کرد، افزود: خوشبختانه جایگاه الزم و 
مناســب را نیز در جهان پیدا کرده ایم و فعالیت ها را بر 
اســاس برنامه انجام می دهیم تا به اهدافمان برسیم. 
توانســته ایم در 85 کشور جهان رشــته ورزش های 
زورخانه ای را چه با ایجاد فدراســیون ملی، باشگاه و یا 
تیم ملی جا بیندازیم و برای توســعه این فعالیت ها نیز 
گام بر می داریم. اصــوالً این چنین کارهای بین المللی 

باید بــه دور از جنجال و با دقــت الزم جلو برود تا به 
مشکل نخوریم.

مهرعلیزاده با بیان اینکه هدف فدراسیون تحت امرش 
توســعه ورزش های زورخانه ای در جهان است، گفت: 
کار ما مشابه همان کاری اســت که ژاپنی ها در جودو، 
چینی ها در ووشو و کاراته و ... انجام می دهند و توانستند 
این رشــته ها را با نام خود در جهان توســعه دهند. 
خوشبختانه در این 15 ســال با دقت تمام توانستیم 
ورزش هــای زورخانه ای را در جهان توســعه دهیم و 
مشکل خاصی نیز وجود نداشته است. حال ممکن است 
به لحاظ امکانات مشکالتی داشته باشیم اما این ها مانع 

جلو رفتن کار نیست.
وی دربــاره چرایی برگزاری جلســات با مســئوالن 
فدراسیون جهانی کشــتی پهلوانی گفت: علی القاعده 
این جلســات برای هماهنگی بیشــتر و در جهت حل 
اقداماتی که ظاهراً همسو و موازی است و ممکن است 
مانع و مشکالتی را ایجاد کند، برگزار می شود. در نتیجه 
برای ادامه راه و حل این قبیل مشکالت جلساتی را نیز 

برگزار می کنیم تا آن ها را روشــن کنیم. ما به حواشی 
 کاری نداریــم و با تمرکز بر اصل کار بی حاشــیه جلو 

می رویم.
مهرعلیزاده در پایان درباره برنامه های پیش روی این 
فدراسیون نیز خاطرنشان کرد: در سال جاری 5 رویداد 
بزرگ را در پیش داریــم. رقابت های قهرمانی جهان 

را شــهریور ماه در ایران برگزار می کنیم، رقابت های 
قهرمانی اروپا نیز دیگر برنامه ماســت، برگزاری جام 
تختی- مدوید را در دستور کار داریم و همچنین حضور 
در بازی های تافیسا به میزبانی روسیه و حضور نمایشی 
در بازی های اروپایی بــالروس نیز از دیگر برنامه های 

ماست.

الزام afc از سال 2020 است؛ 
ماجدی: در جریان انتخاب خوزه مورسیا 

نیستم 

با تالش های رئیس کمیته آموزش از این پس فدراسیون فوتبال می تواند 
مــدارک کالس های مربیگری را برای مربیان صــادر کند و دیگر نیاز به 
ارسال مدارک به afc نیست و این به خاطر عضویت ایران در کنوانسیون 

آموزش است.
 ایــن اتفاق یــک موفقیت بزرگ بــرای کمیته آموزش بود کــه البته با 
تــالش های زیاد و هم چنیــن باال بردن کیفیت برگــزاری کالس های 
مربیگری در ایران به دست آمد. به همین بهانه دقایقی با میرشاد ماجدی 

رئیس کمیته آموزش گفتگو کردیم که در زیر می خوانید:
* چه خبر از کمیته آموزش؟

 در حال نامه نگاری با کنفدراســیون فوتبال آسیا هستیم تا مراحل صدور 
مدرک برای مربیانی که در کالس شرکت می کنند، قانونی شود. هم چنین 
آخرین مرحله کالس مربیگری حرفه ای در ایران که به دلیل فوت ریچارد 
بیت مدرس انگلیســی آن متوقف شــده بود در حال برنامه ریزی است. 
آخرین مرحله این کالس در دو تایم 5 روزه برگزار می شــود. یکی از 28 
خرداد تا یک تیر و یکی هــم از 16 تیر تا 20 تیر. این کالش نزدیک به 
18 تا 20 مربی شرکت کننده دارد که ان شاءا... همه آنها در آخرین مرحله 
کالس شرکت خواهند کرد و موفق به گرفتن مدرک حرفه ای خواهند شد.

* آیا این احتمــال وجود دارد که مربیان خارجی هم در کالس های 
مربیگری فدراسیون فوتبال ایران شرکت کنند با توجه به اینکه ما به 

عضویت کنوانسیون آموزش درآمده ایم؟
این به بحث های بین المللی برمی گردد. صحبتی در این باره نشده است 
اما باید به این نکته اشاره کنم که کنفدارسیون فوتبال آسیا عالوه بر ایران 
در حال ارزیابی دیگر کشورها است و به دنبال این است به دیگر کشورها 
 هم اجازه صدور مــدارک برای مربیان را توام بــا برگزاری کالس های

مربیگری بدهد.
* ظاهرًا قرار است برای مربیان لیگ برتری الزام شود که حتمًا دارای 

مدرک حرفه ای باشند تا روی نیمکت تیم ها بنشینند.
زمانی که کنفدراسیون فوتبال آســیا برای ما تعیین کرده از سال 2020 
اســت. به واقع از ســال 2020 مربیانی می توانند تیم های خود را در 
لیگ قهرمانان آســیا همراهی کنند که دارای مدرک حرفه ای باشند و از 
فدراسیون های ملی خواسته اســت این قانون در بازی های داخلی هم 
پیاده شــود. بنابراین در فصل آتی که در ســال 2019 برگزار می شود 
مربیان با مدرک a هم می توانند روی نیمکت تیم های لیگ برتری بنشینند 
اما از سال 2020 مربیانی که خواهان نشستن روی نیمکت تیم های لیگ 

برتری به عنوان سرمربی هستند باید دارای مدرک حرفه ای باشند.  
* در خبرها آمده که قرار است مورسیا اسپانیایی مربی تیم الشحانیه 

مربی استقالل شود. آیا این خبر صحبت دارد؟
 من در جریان انتخاب خوزه مورســیا برای حضور در رأس کادر فنی تیم 
استقالل نیستم. در این باره صحبتی با من نشده است و االن این خبر را 

از زبان شما می شنوم.

سلطانی فر مجدانه پیگیر 
افتتاح و بهره برداری از 

ورزشگاه شش هزار نفری 
شیراز است 

مهرعلیزاده: ورزش های زورخانه ای را در ۸۵ کشور رواج دادیم


