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ورزشی
پیام تسلیت فدراسیون جهانی کاراته در پی 

درگذشت قهرمان المپیک جوانان 
فدراسیون جهانی کاراته در پیامی درگذشت قهرمان المپیک جوانان را تسلیت 

گفت. 
به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس  در پیام تســلیت فدراســیون جهانی کاراته آمده است: خبر 
درگذشــت نوید محمدی قهرمان جوان ب ایرانی کــه در بازی های المپیک 
جوانان ۲۰۱۸ موفق به کسب مدال طال شد در سانحه تصادف هفته گذشته، 

خانواده کاراته در سراسر جهان را به سوگ نشاند.
نوید محمدی در ۱۸ ســالگی یکی از امید های کاراته جهان بود کسی که در 
اولین حضور کاراته در المپیک جوانان طالی وزن ۶۸+ کیلوگرم را به دســت 

آورد.
نوید محمدی که عالوه بر طالی المپیک و مدال نقره قهرمانی آســیا در سال 
۲۰۱۸ عناوین بســیار دیگری را نیز در کارنامه داشــت، ۶ ژوئن در تصادف 

در گذشت.
خانواده جهانی کاراته مایل اســت عمیق ترین تأسف خود را به دوستداران و 

دوستان نوید محمدی و همچنین همه اعضای جامعه کاراته ایران ابراز کنند.

بهروز کارگران قهرمان مسابقات جایزه 
بزرگ تنیس خاکی شیراز 

بهروز کارگران با غلبه بر اصالن منتخب قهرمانی مسابقات جایزه بزرگ شیراز 
جام پرسیا تور را بدست آورد. 

بــه گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس، رئیس هیأت تنیس خاکی فارس گفت: در دیدار نهایی این دوره 
از مسابقات که به میزبانی باشگاه تنیس پرسیا تور برگزار شد بهروز کارگران 
توانســت با نتیجه ۳-۶ و ۰-۶ بر اصالن منتخب به پیروزی برسد و قهرمان 

شود و اصالن منتخب نیز نایب قهرمان شد. 
چابک افزود: در این دوره از مســابقات ۳۲ بازیکــن به مدت ۶ روز با هم به 
رقابت پرداختند به رقابت با یکدیگر پرداختن که نیما حمزه مقدم و ســامان 

رضائیان نیز توانستن مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دهند.
وی ادامه داد: با توجه به شرکت ورزشکاران شاخص استان این مسابقات در 

سطح باالیی برگزار شد.
مدیریت این مســابقات بر عهده بهراد ذوالنوریان بود همچنین سرداوری ای 

دوره از مسابقات را ماریا تیموری برعهده داشت.

فارس نایب قهرمان مسابقات دوومیدانی 
بانوان نابینای کشور 

در پایان سیزدهمین دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی بانوان نابینا و کم بینای 
کشور فارس در سکوی دوم ایستاد.

رئیــس هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان فارس گفت: این رقابت ها در 
دو روز در مجموعه آفتاب انقالب تهران با حضور ۱٩ اســتان و ٩۰ ورزشکار 
برگزارشد که همدان با ۲٧ امتیاز قهرمان، فارس با ۲٤ امتیاز نایب قهرمان و 

زنجان با ۲۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. 
هاشمی نژاد افزود: امتیاز این رقابت ها عالوه بر قرارگرفتن در رنکینگ جهانی، 

ثبت رکورد و انتخابی تیم ملی جهت حضور در رقابت های جهانی بود.
وی بیان کرد: در مســابقات دومیدانی نابینایان و کم بینایان بانوان کشور، در 
دوی٤۰۰متر کالس b۱ خانم فاطمه طهماسبی و ٤۰۰ متر کالس b۳ فاطمه 

امیرزادگانی مقام اول را کسب کردند.
هاشمی نژاد اظهار داشت: درپرتاب وزنه کالس b۲ خانم آرزو خورشیدی مقام 
اول و پرتاب وزنه b۱ خانم فرزانه نوروزی مقام ششــم را کسب کردند. تیم 
فارس در این مسابقات با چهار ورزشکار به همراه زهرا بهمنی به عنوان دونده 

همراه و مریم دادوند به عنوان مربی و سرپرست شرکت کرده بود.
ضمناً »بن ورووم: ناظر فنی کمیتــه بین المللی پارالمپیک )ipc( و محمدرضا 
مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، علی اصغر هادی زاده نایب 
رئیس فدراســیون و فائزه توسلی سرپرســت نایب رئیسی بانوان، حسین 
اکبرزاده سرپرســت دبیری در مراســم اختتامیه و توزیع کاپ و مدال حضور 

داشتند.
تیم های تهران با ۲۲امتیاز، اصفهان با ۱٩ امتیازو توابع با ۱۳امتیاز به ترتیب 

در جایگاه چهارم تا ششم قرار گرفتند.

شیراز قهرمان رقابت های والیبال نشسته 
جام حذفی فارس 

رقابت های والیبال نشســته جام حذفی فارس با قهرمانی تیم شیراز به پایان 
رسید. 

رئیس هیــأت ورزش های جانبازان و معلولین فــارس گفت: این رقابت ها با 
شرکت ۸ تیم، شیراز، مرصاد شیراز، نورآباد، مرودشت، استهبان، اقلید، فسا، 
پاسارگاد به مدت ۲ روز در مجموعه ورزشی یادگار امام شیراز برگزار شد که 
در روز نخست تیم های شیراز، نورآباد، مرودشت، مرصاد شیراز با پیروزی برابر 
حریفان به دور دوم راه یافتند و در روز دوم نیز تیم های نورآباد و شیراز به فینال 
راه یافته و درپایان تیم شیراز با پیروزی ۳ بر۱ مقابل نورآباد به مقام قهرمانی 
رسید. نورافشــان افزود: دو تیم شیراز و نورآباد به رقابت های والیبال نشسته 

قهرمانی کشور راه یافتند.
وی ادامه داد: تمامی تیم های شــرکت کننده با تمام تــوان در این رقابت ها 

شرکت کرده بودند و این مسابقات با کیفیت خوبی برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج ورزشــکاران سپاه فجر 
فارس گفت: این ظلم است که مدیرکل ورزش 
و جوانان استان را به واسطه ساخت و ساز های 
فراوان در عرصه ورزش تنها یک شــخصیت 

عمرانی بدانیم. 
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع 
رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس، رسول 
فالح کــه در اولین گردهمایی اعضای بســیج 
ورزشکاران اســتان فارس در سال ٩۸ سخن 
می گفت، افزود: ضمن احترامی که برای مدیران 
پیشین ورزش فارس قائل هستم اما اعتقاد دارم 
عملکرد مدیر کل کنونی در تمام حوزه ها منحصر 

به فرد است.

وی ترویج دوستی و تقویت ارتباطات بین اهالی 
ورزش را یکــی از مهم تریــن ویژگی عملکرد 
کامیاب در دوران حضورش در اداره کل ورزش 
و جوانان استان فارس عنوان کرد و افزود: آنچه 
امروز ورزش فارس را گذشــته متمایز ساخته، 
ساخت و ساز نیست بلکه توسعه و بسط دوستی 

و محبت بین اهالی ورزش استان است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید 
سپاسی شیراز با بیان اینکه بسیج متعلق به هیچ 
گروه و تفکر خاصی نیست، افزود: آنچه در بسیج 

اولویت دارد مسائل فرهنگی است.
فالح حجم کارهای فرهنگی انجام شده در حوزه 
ورزش فارس را طی چند ســال گذشــته قابل 

تقدیر دانست و گفت: توجه به مسائل فرهنگی، 
تقویت ارتباطات و رفع ســوءتفاهم ها پیش نیاز 

توسعه ورزش است.
وی افــزود: تا زمانی که مــا در خانواده ورزش 
 مشــکالت درون خانوادگی داشــته باشــیم 
نمی توانیم از مدیران و مســئوالن دیگر مطالبه 

گری کنیم.
فالح بسیج را تفکری مترقی دانست که به گفته 
وی محدود به دفتر و دستک و میز و دفتر نیست 
و ســپس افزود: بســیج یک حرکت اجتماعی 
اســت که در حوزه ورزش الگوی مناسب جهت 
 پیش قدم شــدن در عصر خدمــت به مردم 

است.

رئیس سازمان بسیج 
ورزشکاران سپاه فجر فارس:

 این ظلم است که 
مدیرکل ورزش و جوانان 

استان را تنها یک شخصیت 
عمرانی بدانیم 

رئیس هیأت دوومیدانی استان فارس در گفتگو با »تماشا«: 

در کشور ما رشته های پرمدال حمایت نمی شوند

دو هفته پایانی لیگ برتر فوتبال بانوان و اهمیت تثبیت جایگاه دهم برای نماینده شیراز 
تیم خلیج فارس تنها نماینده اســتان فارس در لیگ برتر 
فوتبال بانوان اســت که با ۱۲ امتیــاز در رده دهم جدول 
رده بندی قرار گرفته است. در لیگ برتر فوتبال بانوان ایران 
۱۲ تیــم حضور دارند که تاکنون ۲۰ هفته این مســابقات 
برگزار شــده و تنها ۲ هفته دیگر تا پایان لیگ باقی مانده 

است. 
 براساس برنامه در هفته بیستم ذوب آهن اصفهان با راهیاب 
ملل مریوان، پارس جنوبی بوشــهر با ملــوان بندر انزلی، 
شهرداری سیرجان با سپیدار قائمشهر، لران زاگرس شیراز 
با ســپاهان اصفهان، پاالیش گاز ایالم با آذرخش تهران و 

همیاری ارومیه با شهرداری بم به رقابت پرداختند. 
تیم لران زاگرس شیراز تنها نماینده استان فارس در لیگ 
برتر فوتبال بانوان اســت که در این دوره لیگ نتایج خوبی 
کسب نکرد اما در هفته های ۱۶، ۱٧ و ۱۸ بازی موفق شد که 
حریفان خود را شکست دهد و پیروز بازی باشد اما در هفته 
نوزدهم شکست سختی مقابل شهرداری سیرجان خورد. در 
این هفته نیز با شکست مقابل حریف اصفهانی امتیاز بازی 

را واگذار کرد. 
در هفته بیســتم نماینده اســتان فارس مقابل ســپاهان 
اصفهان قرار گرفت. در این دیدار سپاهان اصفهان مهمان 
 زاگرس شــیراز بود و با نتیجه پرگل 5 بر صفر به پیروزی 

رسید.
حریف اصفهانی با گل دقیقه ۱٩ میترا نظری برنده به رختکن 
رفتند و مرضیه نیکخواه در دقیقه ۶۰، الهام فرهمند در دقیقه 
۶5 و هاجر دباغی در دقایــق ٧۰ و ٧5  در نیمه دوم برای 

سپاهان گلزنی کردند.
سپاهان با کسب این برد ٤۶ امتیازی شد و در فاصله ۲ هفته 
مانده تا پایان لیگ برتر رتبه ســومی خود را مسجل کرد و 
لران زاگرس شــیراز نیز  با ۲۰ بازی، ۳  برد، ۳ تســاوی و 
۱٤ باخت با ۱۲ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفته است. 
در دیدار رفت تیم سپاهان اصفهان و خلیج فارس شیراز نیز 
تیم اصفهانی موفق شــده بود حریف شیرازی خود را ٧ بر 

یک شکست دهد.  
تیم خلیج فارس شیراز در نیم فصل نخست این دوره از لیگ 

به دلیل مشکالت مالی و اســتفاده از بازیکنان جوان و کم 
تجربه نتایج خوبی کسب نکرد و تا مرز از دست دادن امتیاز 

از لیگ برتر پیش رفت. 
در نیم فصل دوم این تیم به صورت رســمی تحت حمایت 
لــران زاگرس قــرار گرفت و پس از آن بــا عنوان » لران 
زاگرس« در جدول لیگ قرار گرفته و تنها تیمی است که با 

نام ۲ باشگاه در یک فصل بازی می کند.
نماینده فارس عــالوه بر تغییر نام در میانــه لیگ در نیم 
فصل دوم سه پیروزی پیاپی کســب نمود که این نه امتیاز 
سروشکلی به وضعیت تیم داد. البته در هفته هفدهم این تیم 
مقابــل پاالیش گاز ایالم قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر 
از مقابل این تیم گذشت اما پس از بازی در رختکن درگیری 
بیــن این دو تیم رخ داد که پای کمیتــه انضباطی را نیز به 

بازی های لیگ باز کرد.
همچنین در هفته نوزدهم نیز نماینده شــیراز در اعتراض به 
تصمیم داوری از زمین بیرون رفت و پس از حدود ۲۰ دقیقه 

دوباره وارد زمین شد.

فرزانه قنبر دزفولی- سرویس ورزشی
رئیس هیأت دوومیدانی استان فارس گفت: در استان 
فــارس ظرفیت های بســیار خوبی وجــود دارد که با 
برنامه ریزی مدون و منســجمی باید از این ظرفیت ها 
بهره ببریم و دوومیدانی اســتان را به جایگاه مطلوبی 
برسانیم. ســیروس زارع در گفتگو با سرویس ورزشی 
تماشــا در خصوص شــرایط کنونی هیأت دوومیدانی 
استان فارس اظهار کرد: خوشبختانه هیأت دوومیدانی 
استان فارس در شرایط خوبی به سر می برد. دوندگان 
فارس همیشه نشان داده اند که حرف های زیادی برای 
گفتن دارند. ما از ورزشــکاران توانمندی در رده های 
مختلف ســنی برخوردار هستیم که این ورزشکاران در 
عرصه های ملی و بین المللی افتخارات بسیاری را برای 

استان فارس به ارمغان آورده اند.
رشته  این  در  فعال  استان های  فارس جزو  استان   *

ورزشی است
وی تأکید کرد: در طی این ســال ها با نبود امکانات و 
تمام کمی و کاســتی های که وجود داشته است، شاهد 
افتخارآفرینی ورزشــکاران جوان فارس در رشته های 
مختلف دوومیدانی در سطح مسابقات کشوری در بین 

بانــوان و آقایان دوومیدانــی کار بوده ایم. به طور کلی 
اســتان فارس جزو اســتان های فعال در این رشته 

ورزشی است.
زارع به بیان فعالیت های هیأت در زمینه استعدادیابی 
پرداخت و تشــریح کرد: اســتعدادهای بی نظیری در 
سراسر استان فارس وجود دارد و ما هر سال به اجرای 
فرآیند استعدادیابی در سطح استان می پردازیم و افراد 
مستعد و عالقمند در این رشــته ورزشی را شناسایی 
می کنیم. الزم است که این افراد تحت پوشش هیأت 
قرار بگیرند. اما متأسفانه نبود امکانات باعث می شود 
که نتوانیم بســیاری از این افراد را به سمت این رشته 

ورزشی سوق دهیم.
* اداره آموزش و پرورش همکاری و تعامل خوبی با 

هیأت در زمینه استعدادیابی دارد
وی به تعامل و همکاری بســیار خــوب اداره آموزش 
وپرورش با هیأت در امر استعدادیابی اشاره کرد و گفت: 
خوشــبختانه آموزش و پرورش در زمینه استعدادیابی 
همکاری قابل توجهی با هیأت دو و میدانی استان فارس 
دارد و ما افراد بسیاری را از طریق همکاری با مدارس 

استعدادیابی کرده ایم.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت باالی دوومیدانی، بیان 
 داشت: دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک به عنوان رشته های 
پرمدال در المپیک محســوب می شــوند اما متأسفانه 
 در کشــور ما از رشــته های پرمدال حمایت نمی شود 
در حالی که ورزشــکاران کشــورمان در این رشته ها 
توانایی کسب مدال های جهانی را نیز دارند. یک پنجم 
پولی که در فوتبال هزینه می شــود به دوو میدانی، شنا 
و ژیمناســتیک اختصاص یابد در بازی های آســیایی 
و المپیک شــرایط کاروان های ایــران کامالً متفاوت 
خواهد شــد. وی خاطر نشان کرد: مسئوالن ورزش به 
دوومیدانی به عنوان رشته پایه و مادر باید توجه بهتری 
داشته و بودجه بیشتری در اختیار این رشته قرار دهند.

رئیس هیأت دوومیدانی اســتان اضافــه کرد: در واقع 
رقابت های قهرمانی آسیا نسبت به ادوار گذشته کیفیت 
باالتری دارد و همه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری 
خوبی انجام داده اند و با قدرت در آن شرکت می کنند. 
ما هــم باید پا به پای آنها قــدم برداریم تا بتوانیم به 

پیشرفت های قابل قبولی در این عرصه دست یابیم.
زارع با اعتقاد به اینکه ورزش  دوومیدانی در بین بانوان 
اســتان فارس مورد استقبال چشــمگیری قرارگرفته 

است، گفت: بانوان ما فعالیت های قابل توجهی در این 
رشته ورزشی داشته و دارند و امیدواریم بتوانیم در سال 
جدید هم شاهد حضور پررنگ آنها در مسابقات ملی و 

بین المللی باشیم.
* تنها استانی هســتیم که پیست تارتان مخصوص 

بانوان داریم
ایــن فعال در عرصه ورزشــی در رابطه بــا امکانات 
دوومیدانی استان فارس اظهار کرد: ما از نظر امکانات 
در وضعیت نســبتا خوبی قرار داریم. دو پیست تارتان 
در استان فارس وجود دارد که یکی پیست ٤۰۰ متری 
حافظیه و دیگری پیســت ۲۰۰ متری برای بانوان در 
استادیوم حجاب است. تنها استانی هستیم که پیست 

تارتان مخصوص بانوان داریم.
وی در خصوص دستاوردها و افتخارات هیأت دوومیدانی 
استان فارس در سال ٩٧ گفت: در سال ٩٧ در مسابقات 
آسیایی در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مدال در 
رشته پرتاپ دیسک شــدیم. همچنین دو نماینده به 
مســابقات قهرمانی قطر اعزام کردیم اما ورزشکاران 
 ما نتوانســتند نتیجــه مطلوبی را در ایــن رقابت ها 
بگیرند. اکنون هم در حال آماده ســازی ورزشکارانمان 

در دو بخش بانوان و آقایان برای حضور در مســابقات 
قهرمان کشــوری هستیم. این رقابت ها از دوم تیرماه 

آغاز می شود.
 زارع با بیان اینکه داوران و مربیان مجرب و کار آزموده ای 
در سطح استان فارس فعالیت می کنند، تصریح کرد: 
هیأت دو و میدانی استان فارس در طول سال اقدام به 
برگزاری کالس های آموزشی جهت ارتقای سطح کمی 

و کیفی مربیان و داوران می کند.
* مشــکالت مالی از عمده ترین مشــکالت هیأت 

دوومیدانی استان فارس است
وی مشــکالت مالی را از عمده ترین مشکالت هیأت 
دانست و تشریح کرد: همان طور که پیش تر اشاره شد 
ما از افراد متخصص و امکانات مناســبی در این رشته 
ورزشی برخوردار هستیم اما نبود اعتبارات الزم باعث 
می شــود که ما نتوانیم برنامه های خود را آن چنان که 

شایسته و بایسته است پیش ببریم.
رئیس هیأت دوومیدانی اســتان فارس ضمن تشکر از 
حمایت های اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس 
ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم در سال جدید به افق های 

روشن تری که در پیش رو داریم دست یابیم.

* تماشاگران از سوت شروع بازی به شدت تیم ایران را تشویق می کردند 
و همین موضوع نیز سبب شد تا شاگردان هینن برخالف بازی های دیگر، با 

اشتباهات پرتعداد در سرویس، اسپک و... مواجه شوند
* دختران ایرانی بسیار پرشــورتر از آقایان بودند و حتی در لحظاتی 

خود، یک جریان تشویقی متفاوت را آغاز می کردند
* باید اعتراف کرد که پیروزی مقابل لهســتان بدون حضور تماشاگران 

ارومیه ای ممکن نبود
تیم ملی ایران در حالی موفق به شکســت لهســتان شد که بیش از ۶ هزار 

هوادار در ورزشگاه به شدت تیم ایران را تشویق می کردند.
به گزارش ورزش ســه، ایران دومین برد متوالی خــود در ارومیه را نیز به 
دســت آورد تا نشــان دهد به هیچ عنوان بیخیال فینال در شیکاگو نخواهد 
شــد. شاگردان کوالکوویچ که کانادا را قاطعانه شکست داده بودند، در برابر 
لهستان نیز پرقدرت آغاز کردند اما در طول مسابقه چند بار متزلزل شدند و 

شاید اگر حمایت هواداران نبود، نمی توانستند برنده بازی شوند.

 روز شــنبه نیز همچون بازی نخست در لحظه شروع بازی، تمام صندلی ها 
و حتی راهروهای ســالن غدیر مملو از تماشاگر بود. البته لهستانی ها عادت 
به بازی مقابل تماشاگران پرتعداد را دارند اما در ارومیه وضعیت متفاوت بود؛ 
تمام هواداران که از قشــرهای مختلف بودند، از سوت شروع بازی به شدت 
تیم ایران را تشــویق می کردند و همین موضوع نیز سبب شد تا شاگردان 
هینن برخالف بازی های دیگر، با اشتباهات پرتعداد در سرویس، اسپک و... 
مواجه شوند. حضور پرشور در استادیوم غدیر فقط به جایگاه آقایان مربوط 
نمی شــود. بانوان نیز در غدیر حضور بسیار خوبی داشتند و بیشتر از ظرفیت 
سالن به ورزشگاه آمده بودند، به طوری که گوینده سالن نیز چند بار از آن ها 
خواست که وارد قسمت آقایان نشوند! در تماشای بازی از طریق تلویزیون 
تشــویق ها را تفکیک نمی کند اما طبق آنچه حاضران در ســالن می گویند، 
دختران ایرانی بســیار پرشورتر از آقایان بودند و حتی در لحظاتی خود، یک 
جریان تشــویقی متفاوت را آغاز می کردند. اگرچه تیم ایران با کوالکوویچ 
بسیار قدرتمند شده و یاران معروف توانایی شکست دادن هر حریفی را دارند 

اما باید اعتراف کرد که پیروزی مقابل لهستان بدون حضور تماشاگران ارومیه 
ای ممکن نبود؛ آن هایی که از لحظه ورود سعید معروف به زمین، شدیداً تیم 

را تشویق می کردند و بر علیه حریف موضع می گرفتند.
 یکی دیگر از مسائلی که به چشم می آمد، هماهنگی هواداران داخل ورزشگاه 
با یکدیگر بــود. آن ها در زمان موج مکزیکی یا شــعارهای دو طرفه کاماًل 
هماهنگ با طرف مقابل و دیگر ســکوها عمل میکردند و همین موضوع سبب 
می شد تا در طول چند ثانیه یک حرکت یا شعار در تمام ورزشگاه انجام شود.

 تأثیر حضور هواداران ایرانی را می توان در عملکرد تیم لهســتان نیز دید. 
لهستانی که اغلب استارت های خوبی در مســابقات دارند، در مقابل ایران 
ست اول را با اختالف 5 امتیازی شکســت خوردند تا وضعیت به نفع ایران 
تغییر کند. همچنین از طرف دیگر میزان خطاهای بازیکنان لهستان نیز بیشتر 
از ایرانی ها بود. سفید و قرمز های اروپا در این بازی ۲5 خطا داشتند که آمار 
قابل توجهی به حســاب می آید که طبیعتاً بخشی از آن به قدرت تماشاگران 

داخل استادیوم برمی گردد.

سرپرســت کاروان ایــران در المپیک توکیو 
گفت: مســئولیت انتخاب های فنی بر عهده 
فدراسیون فوتبال اســت و بایستی در قبال 

نتایج آن پاسخگو باشد.
ایران  کاروان  نصرا... سجادی، سرپرســت 
در المپیــک ۲۰۲۰ پس از آخرین نشســت 
ســتاد عالی بــازی های المپیــک که صبح 
امروز به ریاســت وزیر ورزش برگزار شــد، 
به  پرداخــت حقوق  در خصوص سیســتم 
ورزشــکاران المپیکی ایران گفت: با توجه به 
اینکه ورزشــکاران عزیز کشورمان از امسال 
المپیک  برای  درگیر مسابقات کسب سهمیه 
۲۰۲۰ هستند مقرر شد پس از کسب سهمیه 
توسط هر ورزشکار از طرف وزارت ورزش و 
جوانان و کمیته ملی المپیک یک کمک هزینه 
 ماهیانه غیر مستمر و المپیکی به آنها پرداخت 

شود.
وی  ادامه داد: مبلغ این کمک هزینه به صورت 
ماهیانه پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده 
است که پرداخت ها از تیرماه امسال تا پایان 
تیرماه ســال آینده به مدت یک سال انجام 

خواهد شد.
سرپرست کاروان ایران در المپیک تأکید کرد: 
البتــه در صورتی که یک ورزشــکار در طول 
امسال یا اوایل سال آینده هم کسب سهمیه 
را انجام دهد مبلغ این کمک هزینه برای یک 
سال محاسبه و به فدراسیون مربوطه پرداخت 

خواهد شد تا در اختیار ورزشکاری که کسب 
سهمیه المپیک کرده اســت قرار گیرد. البته 
این مبلغ غیر از حقوقی هست که ورزشکاران 
 رشــته های مختلف جهت شرکت در اردوی 

تیم های ملی دریافت می کنند.
سخنگوی ســتاد عالی بازی های المپیک در 
خصوص انتخاب ســرمربی تیم ملی فوتبال 
المپیک و شــرایط حاکم بر ایــن تیم گفت: 
انتخاب تمام مربیان تیــم های ملی از جمله 
فوتبال جزو وظایف فدراســیون های مربوطه 
اســت که ایــن کار ممکن اســت از طرق 
مختلف مثل کمیته مربیان یا هیأت رئیسه در 
فدراســیون های مختلف انجام شود. طبیعی 

اســت که ســتاد عالی بازی های المپیک و 
آسیایی هیچ دخالتی در این خصوص ندارد و 

نخواهد داشت.
ســجادی در پایان گفت: البته ممکن است 
گزارشات مختلفی در خصوص عملکرد تمام 
تیم های ملی که در مسیر المپیک قرار دارند 
از طرف فدراسیون های مربوطه در ستاد عالی 
بازی های المپیک ارائه می شود که فوتبال هم 
یکی از آنهاســت و با سایر رشته ها تفاوتی 
ندارد و مثل ســایر فدراســیون ها مسئولیت 
بر عهده فدراسیون فوتبال  انتخاب های فنی 
است و بایســتی در قبال نتایج آن پاسخگو 

باشد.

* یک پنجم پولی که در 
فوتبال هزینه می شود 
به دوو میدانی، شنا و 

ژیمناستیک اختصاص یابد  
در بازی های آسیایی و 

 المپیک شرایط 
کاروان های ایران کاماًل 

متفاوت خواهد شد

لهستان را چگونه شکست دادیم؛ 

دورناالر یوواسی؛ یار هفتم ایران در ارومیه!
ورزشکاران المپیکی ماهیانه ۵ میلیون دریافت می کنند؛ 

سجادی: انتخاب مربی تیم امید برعهده فدراسیون است 


