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سوژه
تشکیل کمیته  4نفره برای
بررسی اساسنامه کمیته
المپیک

بعد از تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک
در هیئــت اجرایی و مجمع عمومی کمیته
ملی المپیک ،این اساســنامه اواخر ســال
گذشته به کمیته بینالمللی المپیک()IOC
ارسال شــد .این اساســنامه در تاریخ 13
اردیبهشــت از ســوی  IOCبه طور رسمی
تایید شــد و پس از آن مسئوالن در کمیته
ملی المپیک اساســنامه را به هیئت دولت
فرســتادند .مهمتریــن تغییراتــی که در
اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک وجود
دارد مربوط به انتخاب دبیر کل و خزانهدار
به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی
اســت .با توجه بــه این موضــوع حقرای
از این  2پســت هم گرفته شــد .سیدرضا
صالحیامیــری ،رئیس کمیته ملی المپیک
و مســعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان
 15اردیبهشــت در کمیســیون اجتماعی
دولت حاضر شــدند و دفاعیــات الزم را از
این اساسنامه انجام دادند .با توجه به اینکه
بررسی اساســنامه در کمیسیون اجتماعی
زمانبر اســت ،قرار شــد کمیتهای  4نفره
تشکیل شــود و این اساسنامه مورد بررسی
قرار بگیرد .این کمیته متشکل از نمایندگان
امور اســتخدامی کشــور ،معاونت حقوقی
ریاســتجمهوری ،کمیته ملــی المپیک و
وزارت ورزش اســت .بــه گــزارش فارس،
ایــن کمیته گزارش خود را به کمیســیون
اجتماعی ارســال خواهد کــرد و همزمان
اساسنامه به دولت میرود تا تصویب شود.

درخشش نیما عالمیان در
هفته پایانی لیگ فرانسه

هفته پایانــی لیگ برتر تنیــس روی میز
فرانسه برگزار شــد و با وجود اینکه نیما
عالمیان در این رقابتها خوش درخشــید
و  2پیروزی برای تیمش به دست آورد اما
درنهایت تیمش بــازی را واگذار کرد .تیم
ویلنوو با نتیجه  ۲-۳مقابل تیم جوراموریز
شکست خورد .در پایان  ۱۸هفته برگزاری
لیگ برتــر تنیس روی میز فرانســه ،تیم
ویلنوو که نیما عالمیان را در اختیار دارد با
 ۲۵امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت.
این تیم  ۴پیروزی و  ۱۴باخت داشته است.

با اعتراض رسمی ایران ویزای  2تکواندوکار صادر شد

با کارشکنی انگلیسیها پای حسینی به منچستر نرسید

در پی عدم صدور ویزا برای برخی از مســئوالن ،کادر فنی
و ملیپوشــان اعزامی به بیســتوچهارمین دوره مسابقات
قهرمانی جهان  ۲۰۱۹منچستر و مشکالت پیشآمده در این
زمینه ،کمیته ملی المپیک طی پیگیریهای متعدد مراتب
اعتراض شــدید خود را نســبت به عدم صدور ویزا از سوی
میزبان رقابتهای جهانی تکواندو اعالم داشته و آن را مغایر
قوانین میزبانی رقابتهای کسب سهمیه و منشور المپیک
دانسته و خواســتار پیگیری کمیته بینالمللی المپیک در
اینباره شد و  IOCنیز به طور جد پیگیر این مسئله است .به

بازیکن پرسپولیس در یک سریال

بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس تهران به پروژه
محکومین  ۲به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی
پیوســت .به گزارش ایســنا و به نقــل از روابط
عمومی شــبکه یک ،مهدی شــریفی در اپیزود
کرنر که داستانی بر محور فوتبال دوستی و عشق
فوتبالهاســت در کاراکتری با نام اصلی خودش
مقابل ارژنگ امیرفضلی به عنوان یک عشق فوتبال
قرار گرفــت .در حال حاضر گروه در لوکیشــن
بیمارستان در مرکز درمانی عمل وهاجر مشغول
تصویربرداری هستند .در سریال محکومین یک،
فرشاد احمدزاده ،بازیکن سابق پرسپولیس در این
مجموعه نقشآفرینی کرده بود.

طرح موزاییکی ویژه هواداران
استقالل برای حیدری

به همت کمیته مشــوقین باشگاه استقالل طرح
موزاییکی ویژهای برای خســرو حیدری در بازی
با ســپیدرود در نظر گرفته شــده است .به نقل
از سایت باشــگاه استقالل ،سایت رسمی باشگاه
استقالل به همت کمیته مشوقین باشگاه استقالل
و برای قدردانی از زحمات خسرو حیدری در این
باشگاه ،طرح موزاییکی ویژهای برای این بازیکن
در نظر گرفته است.

عبادیپور به تمرینات تیم ملی
والیبال اضافه شد

میالد عبادیپور ،لژیونــر والیبال ایران دیروز در
تمرین تیم ملی والیبال ایران حاضر شــد .او که
در بلچاتوی لهستان فصل موفقی را سپری کرد
با هماهنگی سرپرست و ســرمربی تیم ملی در
تمرینات حاضر شــد و ضمن معرفــی خود به
کادرفنی ،در کنار ســایر ملیپوشــان به تمرین
پرداخت .ایــران در اولین دیــدار خود در لیگ
ملتها به مصاف ایتالیا در کشور چین میرود.

گزارش سایت کمیته ملی المپیک ،این کمیته حتی مکاتباتی
با کمیته ملی المپیک کشور میزبان برای رفع این مشکل نیز
داشــته است .گفتنی است؛ تیم ملی تکواندوی مردان ایران
در حالــی قرار بود با  8تکواندوکار راهی این رقابتها شــود
که در وهله اول تنها  4تکوانــدوکار ویزا دریافت کردند .در
این بین ویزای آرمینهادیپور ،میرهاشم حسینی ،عرفان
ناظمی و سجاد مردانی صادر نشده بود؛ ضمن اینکه سفارت
انگلیس از صدور ویزا برای محمد بســحاق مربی تیم ملی،
آرش فرهادیان مدیر تیمهای ملی ،سیدمحمد پوالدگر رئیس

فدراســیون و همچنین نماینده وزارت ورزش نیز خودداری
کرده بود .اما با پیگیریهای انجامشــده روز سهشنبه ویزای
هادیپور ،پوالدگر و بسحاق صادر شد .پس از اعتراض رسمی
کمیته ملی المپیک ایران ،دیروز نیز ویزای ســجاد مردانی
عضــو تیم ملی و آرش فرهادیــان مدیر تیمهای ملی صادر
شد .متاسفانه ویزای میرهاشم حسینی با کارشکنی سفارت
میزبان صادر نشد تا او حضور در این رویداد مهم را از دست
بدهد؛ ضمن اینکه هنوز تکلیف صدور ویزای عرفان ناظمی،
دیگر ملیپوش تکواندوی ایران هم مشخص نشده است.

پیگیری سلطانیفر از نوبخت برای پرداخت کامل پاداش مدالآوران

داورزنی به دنبال تبدیل حوال ه به قیمت سکه!

دوشــنبه هفته جاری بود که برخی مدالآوران بازیهای
آســیایی و پاراآســیایی  ۲۰۱۸جاکارتــا در اعتــراض به
پرداخت نشــدن پاداشهای خود مقابــل وزارت ورزش و
جوانان تجمع کردنــد .این تجمع در حالی اتفاق افتاد که
اعتراض این ورزشــکاران به نحوه پرداخت پاداشها و کم
شــدن ارزش آن بود چراکه به گفته مســئوالن گویا قرار
است هر ورزشکار تنها نیمی از پاداشها آن هم به صورت
حواله و نه ســکه را دریافت کنــد .هرچند که وزیر ورزش
به صورت مستقیم صحبتی با معترضان نکرد اما اسبقیان،
مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراسیونها با حضور مقابل
وزارتخانه از ورزشکاران خواست محل را ترک کنند و 15
نفر را به عنوان نماینده برای دیدار روز بعد(سهشــنبه) با
مسئوالن معرفی کنند .البته این درخواست ابتدا با مخالفت
ورزشکاران مواجه شد و آنها حاضر به پایان تجمع نبودند.
درنهایت مقرر شــد تعدادی از ورزشکاران به نمایندگی از
سایر ورزشکاران به دیدار وزیر بروند .البته ورزشکاران تهدید
کردند در صورتی که شــرایط این دیدار فراهم نشود آنها
برای گرفتن حقشــان مقابل مجلس یا ریاستجمهوری
تجمع خواهند کرد .صبح دیروز اما وزارت ورزش به وعده
خود تا حدی عمل کرد چراکه نمایندگان ورزشــکاران به
جــای دیدار با وزیر با معــاون او یعنی محمدرضا داورزنی
دیدار کردند .در این دیدار که اســبقیان نیز حضور داشت،
معــاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش از افزایش
پاداش ورزشــکاران تا ظرف  ۱۰روز آینده خبر داد .پیمان
نصیــری ،قهرمان دوی  ۱۵۰۰متر بازیهای پاراآســیایی
جاکارتا که از جمله نمایندگان ورزشــکاران در جلســه با
داورزنی بود ،درخصوص صحبتهای رد و بدل شده در این
جلسه به ایسنا میگوید« :طی نشستی که دیروز با حضور
بهداد سلیمی ،حســین کیهانی ،امین بوداغی ،حمیدعلی
عباسصمیمی ،رئیس فدراســیون جانبــازان و معلوالن
با محمدرضا داورزنی و شــروین اسبقیان در محل وزارت

ناگفتههایی از زندگی مارک ویلموتس ،سرمربی جدید تیم ملی
امیرحسین طبســی /مارک ویلموتس ،سرمربی
سابق تیم ملی فوتبال بلژیک که از عصر شنبه خبر
توافق وی با فدراســیون فوتبال ایران رسانهای شد،
سرانجام بامداد دیروز به تهران رسید و بعد از بازدید
از مرکز ملی فوتبال ،برای امضای قرارداد با فدراسیون
فوتبال ایران آماده شــد .حاال در این گزارش قصد
داریم نگاهی بیندازیم به گوشههایی از زندگی مارک
ویلموتس کــه در این چند روز کمتــر موردتوجه
رسانهها قرار گرفته است.
تولد در دهکده تاریک
مارک ویلموتس در ســال  1969در دهکده کوچک
دانگلبــرگ در بلژیک به دنیا آمد .در آســمان این

زاویه نگاه شما

دهکده به نــدرت میتوان آفتــاب را دید و همین
شــرایط باعث شــده تا نام دانگلبرگ به معنای کوه
تاریک برای این دهکده در نظر گرفته شود.
لقب عجیب
شاید نتوان خشونت و روحیه جنگندگی را در چهره
مارک ویلموتس دید اما برخالف چهره آرامش ،باید
بگوییم که سرمربی جدید تیم ملی کشورمان روحیه
لطیف و آرامی ندارد .برای اثبات این ادعا فقط کافی
ت بدانید لقب او در شالکه «خوک جنگی» بوده.
اس 
ویلموتس در زمان بازیگری بســیار خشن و نترس
بود؛  2خصوصیتی که باعث شد او در دوران فوتبال
حرفهای خود  13بار زیرتیغ جراحی برود!
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
خراســان ورزشی میشه رزومه کاری ســرمربی جدید تیم ملی
فوتبال کشورمان آقای ویلموتس بلژیکی را برای ماچاپ کنید تا
ببینیم این مرد چندمرده حالجه؟!
این واقعا ته بیانصافی بود که گل ســالم استقالل مردود اعالم
شــد ،حاال که فرهاد مجیدی به وضعیت اعتراض میکنه میشــه
غیرحرفهای! جدا اگه مجیدی پرسپولیسی بود واقعا بازم همینقدر
غیرحرفهای بود؟!
همه از تيم پديده براى رفتن به آسيا حمايت خواهيم کرد.
مربی که هیچ دستاوردی نداشــته چطور قراره جای کیروش
بشینه؟! حاال که قراره دستمزد نجومی پرداخت شه چرا یک مربی
در حد کیروش نمیگیرند؟!
نمیدونــم چه اصراری دارید که پیامهای بیمحتوای آبیها که
بدجور از قهرمانی پرسپولیس ناراحتند رو چاپ کنید؟ واقعا کافی
نیست این همه طرفداری از آبیهای بیجام؟
سالم خراسان ،سالم ملت .ما قهرمانی میاریم شما رویاپردازی.
تــا کی خودتونو با این حرفا گول میزنیــد .دلیل اصلی موفقیت
پرســپولیس بزرگ ،اتحاده؛ چیزی که اســتقالل یه شهر با هزار
شهردار و هزار فرمانه.

اخبار
سعید برخورداری به یک تیم اسپانیایی پیوست

ورزش و جوانان داشتیم ،مســائل و مشکالت مدالآوران
بازیهای آسیایی و پاراآسیایی را مطرح کردیم و داورزنی به
ما تاکید کرد که  ۸۰درصد از منابع مالی مربوط به پاداش
مدالآوران تامین شده و آن را به حساب فدراسیونها واریز
کردند .البته این منابع در حساب فدراسیونها بلوکه شده
و فدراسیونها تا زمان برگزاری مراسم تجلیل از مدالآوران
حق برداشــت از آن را ندارنــد ».او ادامه میدهد« :معاون
وزیــر تاکید کرد کــه تالش وزارت بر این اســت تا مبلغ
پاداشها را که به صورت حواله است افزایش دهند .هرچند
ما عنوان کردیــم که باید مبلغ حوالهها معادل ســکهها
باشــد که داورزنی در پاســخ گفت؛ تالش وزارت افزایش
مبلغ حوالههاســت ،حال اینکه چقدر بتوانیم پاداشها را

افزایش دهیم تا ظرف  ۱۰روز آینده مشخص خواهد شد.
مــا به داورزنی گفتیم قرار بود در صورتی که وزارت جواب
قانعکننــدهای به ما ندهد به مجلــس برویم که وی به ما
گفت تا ظرف  ۱۰روز آینده پیگیر این مسئله خواهیم بود.
به هر صورت ما بعد از تاریخ اعالمشده اگر از سوی وزارت
پاسخی دریافت نکنیم ،برای حل مشکالت خود به مجلس
خواهیم رفت ».به گفته نصیری ،داورزنی در این نشســت
عنوان کرده که تالش وزارت بر این اســت که در ایام ماه
مبارک رمضان مراسم تجلیل از مدالآوران را برگزار کند.
ضمن اینکه شنیده میشود قرار است وزیر ورزش و جوانان
موضوع تکمیل پاداش مدالآوران را از رئیس سازمان برنامه
و بودجه پیگیری کند.

به ایران خوش آمدی آقای خشن!
پسرهای بیاستعداد!
مارک ویلموتس  2پســر  20ســاله و  22ساله
دارد .ستاره سابق فوتبال بلژیک و باشگاه شالکه
خیلی ســعی کرده که پسرانش هم مثل خودش
فوتبالیست شــوند اما حضور در لیگهای درجه
 3اروپایی نشان میدهد که پسران سرمربی تیم
ملی کشورمان ،استعداد چندانی در زمینه فوتبال
ندارند .رنو ،پسر بزرگتر و  22ساله سرمربی تیم
ملی در پســت هافبک برای تیم دســته دومی
کاپری ایتالیا توپ میزند .مارتن ،پســر کوچکتر
و  20ســاله مارک ویلموتس نیز بعد از حضوری
ناموفق در تیم جوانان استانداردلیژ بلژیک راهی

مجارستان شد تا در لیگ این کشور شانس خود
را امتحان کند.
عشق سیاست
مارک ویلموتس از دوران نوجوانی به عالم سیاســت
عالقه داشــت ،کتابهای زیادی در این حوزه خواند
و حتی به رغم رشــته تحصیلــی غیرمرتبط ،مقاله
او درباره مدیریت جهانــی از حقیقت تا واقعیت در
دانشگاه ملی بلژیک پذیرفته شد.
مربی  4زبانه
مارک ویلموتس به  4زبان زنده دنیا کامال مســلط
اســت .مربی جدید تیم ملی کشورمان به زبانهای
فرانسوی ،هلندی ،آلمانی و انگلیسی صحبت میکند.

دروازهبــان ایرانی هندبــال فصل آینده برای تیم اســپانیایی کوابیت
گواداالراخا بازی خواهد کرد .به گزارش ایسنا ،برخورداری برای  3فصل
در این تیم بازی خواهد کرد .باشگاه اسپانیایی در حالی با برخورداری
قرارداد امضا کرد که او ســابقه طوالنی در این رشــته دارد و توانسته
 5قهرمانــی در لیگ برتر ایران با تیم فوالد مبارکه اصفهان به دســت
آورد .او در میان  5دروازهبان برتر این رقابتها قرار گرفت .برخورداری
توانســت به همراه تیم زیر  ۲۰ســال ایران فاتح جام ملتهای ۲۰۰۶
آسیا شود .او با تیم زیر  ۲۱سال مدال نقره را در سال  ۲۰۰۸به دست
آورد .برخورداری همچنین با تیم ملی در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۰نایب
قهرمان شــد .لژیونر هندبال ایران در سال  ۲۰۱۳مدال برنز آسیا را به
دست آورد .گواداالراخا در لیگ آسوبال حضور دارد و فصل ۲۰۱۷-۱۸
در جایگاه هشتم قرار گرفت .بارسلونا قهرمان این دوره شد.

صعود  17پلهای ریکروی بانوان در ردهبندی جهانی

تیم ملی ریکروی بانوان ایران در آخرین ردهبندی فدراســیون جهانی
صعود چشمگیری داشت .در پایان مرحله دوم کاپ جهانی تیراندازی
با کمان در چین ،رنکینگ جهانی کمانداران توسط فدراسیون جهانی
اعالم شــد که بر این اســاس تیم ریکروی بانوان ایران پس از کسب
جایگاه چهارم در چین ،با  ۱۷پله صعود در رده هجدهم جهان ایستاد.
بانوان در بخش انفرادی ریکرو نیز صعود چشمگیری در رنکینگ جهانی
داشــتند به طوری که زهرا نعمتی با  ۱۱۰پلــه صعود در جایگاه ۷۴
ایستاد .نیلوفر علیپور هم  ۱۱۵پله صعود کرد و به جایگاه  ۱۲۲رسید.

ســوژهــ

کشف جدید عصرجدید در فدراسیون تیراندازی

محمدمهدی حیدریان ،جوان  20ســاله کرمانی استعدادی بود که در برنامه عصرجدید کشف
شــد و حاال با وجود راه نیافتن به مرحله نیمهنهایی این برنامه تلویزیونی ،توســط فدراسیون
تیراندازی زیر نظر گرفته شــده .علی دادگر ،رئیس فدراســیون تیراندازی که چند روز پیش
حیدریان را به فدراسیونش دعوت کرده بود در این خصوص به تسنیم گفت« :حیدریان بعد از
شناســایی در برنامه عصرجدید به عنوان فردی که حرکات نمایشی خوبی در رشته تیراندازی
داشــت به فدراســیون دعوت و در تفنگ ،تپانچه و اهداف پروازی از وی تست گرفته شد .وی
بــدون اینکه با تفنگ بادی حرفهای کار کرده باشــد تقریبا امتیازات خیلی خوبی به دســت
آورد .نکته جالبتر اینکه در تپانچه که اولین بار بود آن را به دست میگرفت ،بهتر از تفنگ،
تیراندازی کرد .ما متوجه شــدیم او اســتعداد خوبی دارد و قرار شد با دعوت به فدراسیون با
مربیان کار کند و از وجود او استفاده شود .او استعداد خوبی دارد و اگر روی او کار شود نتایج
خوبــی میگیرد .البته ما نباید عملکرد او را با بازیکنان تیم ملی مقایســه کنیم .او با کمترین
امکانات ،تیرهای خوبی میزند».

