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گزارش
سازو کار پرداخت حقوق به
المپیکیها مشخص شد

با تدویــن آییننامــه پرداخــت حقوق به
ورزشکاران المپیکی ســازو کار این موضوع
مشخص شــد .به گزارش تسنیم ،طبق این
آییننامه ورزشکاران گروه  Aکه شانس کسب
سهمیه باالیی دارند اما در ماههای نزدیک به
المپیک و در آغاز سال  2020تکلیف سهمیه
آنها نهایی میشــود ،از همان زمان قطعی
شدن کسب سهمیه مبلغ کامل حقوق خود
را دریافت میکنند .درواقع این عده از ابتدای
تیر سال  98به صورت علیالحساب بخشی از
حقوق خود را دریافت خواهند کرد و پس از
اعالم نهایی کسب سهمیهشان ما به التفاوت
این ماهها را نیز دریافت میکنند .ورزشکارانی
که احتمال کسب سهمیه برای آنها در نظر
گرفته نمیشــود ،در صورت کسب سهمیه
عالوه بر دریافت حقوق کامل از همان زمان
به دلیل تالشهایی که در ماههای گذشــته
انجام دادهاند ،بخشی از این حقوق در ماههای
گذشته را دریافت میکنند .در واقع این دسته
از ورزشکاران درصدی از حقوق کامل را برای
ماههایی که ســهمیه نگرفته بودند ،دریافت
میکنند ،نه همــه آن را .آییننامه پرداخت
حقوق ورزشکاران روز شنبه در نشست ستاد
عالی المپیک  2020بررسی و نهایی خواهد
شد .گفته میشــود مبلغ  6میلیون تومان
حقوق ماهیانه ورزشکارانی است که بتوانند
سهمیه المپیک  2020را کسب کنند.

پاداش  ۴۹هزار دالری برای
والیبال ایران

تیم ملــی والیبال ایران به دلیل کســب 5
پیروزی و یک شکســت در  ۲هفته ابتدایی
لیگ ملتها ۴۹ ،هزار دالر پاداش میگیرد.
فدراسیون بینالمللی والیبال  7میلیون و۷۸۰
هزار دالر پــاداش برای تیمهــا و بازیکنان
شرکتکننده در  ۲بخش زنان و مردان لیگ
ملتها در نظر گرفتــه .در مرحله مقدماتی
مســابقات  ۱۲۰بــازی در  5هفتــه برگزار
میشود .فدراســیون بینالمللی به برنده هر
بازی  ۹هزار دالر و به تیم بازنده  ۴هزار دالر
پاداش میدهد .تیم ملی والیبال ایران تا پایان
هفته دوم مسابقات که  5برد و یک باخت را
پشت سر گذاشته ،تا همین جا  ۴۹هزار دالر
آمریکا درآمد کسب کرده است.

احتمال عمل نکردن لهستان به توصیه FIVB
چندیپیشمیشائیلکوبیاکدرمصاحبهتلویزیونیبااظهاراتی
زننده به مردم ایران توهین کرد .این اتفاق موجب شد فدراسیون
والیبال لهســتان ،بازیکن خودش را به مدت  6جلسه محروم
کند .فدراسیون جهانی والیبال با تایید محرومیت این بازیکن
از لهستانیها خواست که متن عذرخواهی رسمی کوبیاک پیش
از بازی تیمهای ملی والیبال ایران و لهستان در لیگ ملتها در
سالن مسابقه قرائت شود .اما ویتال هینن ،سرمربی عقابها در
صحبتهای اخیر خود اعالم کرد که شاید این اتفاق نیفتد .او به
تسنیمگفت«:منبهفدراسیونوالیباللهستانگفتمکهخواندن
نامه عذرخواهی در حضور هزاران تماشاگر در سالن مسابقه ،ایده
درستی نیست چون ما برای والیبال به ایران میرویم .باید روی
والیبالتمرکزکنیموخواندنچنیننامهایربطیبهوالیبالندارد

زاویه نگاه شما

نامه عذرخواهی کوبیاک در ارومیه خوانده میشود؟
و تمرکز ما را از بین میبرد .مطمئن هستم که تماشاگران ایرانی
هم والیبال را درک میکنند .حدس من این است که فدراسیون
لهستان به توصیه من عمل کند و چنین نامهای خوانده نشود».
امیر خوشخبر ،سرپرســت تیم ملی والیبال ایران در پاسخ به
اینکه اگر لهستانیها به توصیه فدراسیون جهانی عمل نکنند
چه اتفاقی رخ خواهد داد ،به فارس گفت« :بههر حال فدراسیون
جهانی بهدنبال تمام کردن حاشیههاست و به همیندلیل چنین
درخواستی از لهستانیها داشت .ما امیدوار هستیم که این اتفاق
رخ دهد و موضوع به بهترین شکل خاتمه پیدا کند .فکر میکنم
اگر لهستانیها به توصیه فدراسیون جهانی توجه نکنند جرایم
جدیدی شامل آنها شود .من از تصمیم لهستانیها خبر ندارم».
گفتنی است هفته سوم لیگ ملتهای والیبال درحالی از  24تا

 26خرداد به میزبانی ارومیه برگزار میشود که در جریان این
هفته سروقامتان ایران باید به ترتیب به مصاف کانادا ،لهستان
و روسیه بروند .ضمن اینکه ایگور کوالکوویچ در لیست 14نفره
خود برای این بخش از مســابقات یک تغییر داشته .با تصمیم
سرمربی مونتهنگرویی مرتضی شریفی که در هفته دوم از ترکیب
کنارگذاشتهشدهبود،جانشنینمحمدجوادمعنوینژادمیشود.
معنوینژاد در بازی با آرژانتین مصدوم شد و به همین خاطر از
ترکیب کنار گذاشته شد.
برنامه ایران در هفته سوم
24خرداد :ایران – کانادا؛ ساعت ۱۸:۳۰
 25خرداد :ایران – لهستان؛ ساعت ۱۸:۳۰
26خرداد :ایران – روسیه؛ ساعت ۱۸:۳۰
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
ســام خراســان جان .واقعا از لیگ قهرمانان اروپا لذت بردم.
آنوقت پرسپولیس به فکر بردن داماش.
ت دادیم،ایکاش توانایی شکست
ما ژرمنها را در والیبالشکس 
آنها را در فوتبالنیز داشتهباشیم!
اینحقیر برایوالیبالیســتنشستهکشــورماندر رقابتهای
آسیا و اقیانوسی ه تایلند آرزوی موفقیتو پیروزیو قهرمانیدارم!

اخبار
کماندار پارالمپیکی به دنبال مهاجرت!

نوه امام راحل از موزه ورزش ،المپیک و پارالمپیک بازدید کرد

حسنخمینی:قهرمانیافتخاریاستکهجوهرهتاریخیکملتراسیرابمیکند
سیدحســن خمینی دیروز درحالی از موزه
ورزش ،المپیک و پارالمپیک بازدید کرد که
در حاشیه این بازدید ،پیشکسوتان ورزش با
نوه امام(ره) نشستی صمیمی برگزار کردند.
ایــن نشســت درحالی بــه میزبانی کمیته
ملی المپیک برگزار شــد که در این مراسم
مســعود ســلطانیفر وزیر ورزش ،سیدرضا
صالحیامیری رئیــس کمیته ملی المپیک،
مصطفی هاشــمیطبا رئیس اسبق سازمان
تربیت بدنی ،روسای فدراسیونها و برخی از
پیشکسوتان رسانه هم حضور داشتند .البته
این نشست یک چهره ویژه هم داشت .فرهاد
مجیدی اســطوره باشگاه استقالل در حالی
همراه با سیدحســن خمینی از موزه ورزش
بازدید کرد که اخیرا شایعه مخالفت کمیته
و وزارت ورزش با حضــور مجیدی در راس
کادرفنی تیم ملی امید حاشیهساز شده بود.
هرچند که درنهایت مشخص شد فدراسیون
فوتبال بدون گرفتن نظر مشورتی کمیته ملی
المپیک و وزارت ورزش دست به این انتخاب
زده .با اینحال اما این تصور وجود داشت که
شاید به دلیل حاشیههای اخیر ،مجیدی از
کمیته ملی المپیــک و وزارت ورزش دلگیر
باشــد ولی حضور اســطوره آبیها در موزه
ورزش به همه شایعات پایان داد .یکی دیگر
از نکات جالب توجه این جلسه صحبتهای
هاشــمیطبا بود آن هم وقتی از او خواسته
شــد تا به عنوان میهمان ویژه صحبت کند.

مسلمان
در سپاهان
میماند

هاشــمیطبا در واکنش به این درخواست
حرف جالبی زد« :من میهمان ویژه نیســتم
و صاحبخانه هستم!» میهمان اصلی مراسم
دیروز اما سیدحسن خمینی بود .نوه امام(ره)
در این مراسم صحبتهای کوتاهی انجام داد
و حضــورش در جمع پیشکســوتان ورزش
را بــه یادماندنی خواند« :حضــور در جمع
پیشکســوتان عزیز برای من به یاد ماندنی
است .قهرمانی یک افتخار است که مانند آب،
جوهره تاریخ یک ملت را سیراب میکند».
گفتنی اســت در این مراسم لوحی از سوی
کمیته ملی المپیک که بسیار قدیمی است
و ۷۰۰تا  ۸۰۰سال سابقه دارد به سیدحسن
خمینی برای موزه امام(ره) اهدا شد .اصل آن
در موزه ورزش میماند.
سلطانیفر :با درایت صالحیامیری
 3دهه انتظار به پایان رسید
دیروز مســعود ســلطانیفر وزیــر ورزشو
جوانان از همه پیشکسوتان و صاحبنظران
بهخاطر تاریخسازیشــان در ورزش تشکر
کرد .تشــکر ویژه وزیر اما به رئیس اســبق
ت بدنی برمیگشت تا بگوید« :از
سازمان تربی 
حضور هاشمیطبا تشکر میکنم که سالها
شاگردی او را کردهام .همیشه گفتهام که با
درایت صالحیامیری در ورزش کاری انجام
شد که  3دهه عالقهمندان به ورزش منتظر
آن بودنــد .مجموعه ورزش کشــور ،وزارت
ورزش ،کمیته ملی المپیک ،فدراســیونها

چندماه پیش ،عماد خلج در جریان مســابقات السوگاس در آمریکا
ماندگار شد و به ایران بازنگشت .همسر این ورزشکار در آمریکا حضور
دارد اما وی نتوانســت ویزای این کشور را بگیرد ،به همین دلیل زمان
برگزاری مسابقات در السوگاس به آمریکا رفت و دیگر برنگشت .خلج
در اینبــاره به فــارس گفت« :در حال حاضر در کشــور کانادا حضور
دارم و بحث پناهندگی من در آمریکا صحت ندارد .قبل از مســابقات
السوگاس آمریکا هم مــن در کانادا زندگی میکردم و درحال حاضر
منتظر ویزای آمریکا هستم .همسرم در آمریکا زندگی میکند ولی من
در کانادا حضور دارم و منتظر هستم تا بحث مهاجرتم در آمریکا نهایی
شود تا به این کشور بروم».

چرا ارسالن کاظمی به تیم ملی دعوت نشد؟

ت کل تــاش میکنند ،بدرخشــند.
و ادارا 
ورزشــکاران مــا در این چند مــاه اخیر در
رشتههای مختلف افتخارآفرینیهای زیادی
داشــتند ،سال  ۹۷هم به یاد ماندنی بود که
نتایج خوبی کســب شد .امیدوارم امسال در
مسابقات مختلف که مربوط به کسب سهمیه
المپیک است ،نتایج خوبی کسب کنیم».
صالحیامیری :پیشکســوت یعنی
غرور ملی
سیدرضا صالحی امیری نیز در نشست دیروز،
پیشکســوتان را مایه غرور ملی دانســت تا
بگوید« :اگر امروز ورزش ایران میدرخشــد
و قهرمانان احســاس غرور و غیرت دارند ،به
خاطر انسانهای بزرگی است که در این سالن
جمع شدهاند .پیشکســوت یعنی فضیلت،

پیشکسوت یعنی جوشش ،پیشکسوت یعنی
هویت ،پیشکسوت یعنی غیرت ،پیشکسوت
یعنی غرور ملی .پیشکســوتان تاریخ سیار
ورزش ایران هســتند و ما در تالش هستیم
تاریخ آنها را ثبت کنیم .امیدواریم در آینده
نزدیک محصوالت این پروژه را به مردم عزیز
نشــان دهیم ».او همچنین بــه حضور نوه
امام(ره) در نشست صمیمانه با پیشکسوتان
اشاره کرد« :وقتی بهرام افشارزاده و جمعی از
عزیزان مطلع شدند در چنین روزی میهمان
خاص داریم ،اظهار خوشحالی کردند که ما
درکنار آیتا ...سیدحســن خمینی باشیم.
من باور دارم اگر امــروز امام راحل در میان
ما نیســت ،گفتمان امام در جامعه ما حاکم
است».

محســن مسلمان بعد از جدایی از پرسپولیس راهی ذوبآهن شــد که البته در این تیم حضور کوتاه مدتی داشت و بعد از چند ماه
پیراهن سپاهان را بر تن کرد .مسلمان در سپاهان هم عملکرد خوبی نداشت تا شایعاتی درباره کنار گذاشته شدن این بازیکن از جمع
زردپوشان شنیده شود .با اینحال یکی از مسئوالن باشگاه سپاهان به تسنیم خبر داد که محسن مسلمان با نظر قلعهنویی در سپاهان
خواهد ماند .به گفته این مقام مسئول ،باشگاه سپاهان بهزودی قرارداد والدیمیر کومان و استنلی کیروش را هم تمدید خواهد کرد.

اســامی بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم ملی بسکتبال سهشنبه
منتشر شد ،اما باز هم نامی از ارسالن کاظمی که در چند سال گذشته
یکی از ســتارهها بوده ،وجود نداشت .آشــور گلمحمدی ،کارشناس
بســکتبال با واکاوی این اتفاق در رادیــو ورزش به دالیل عدم دعوت
کاظمی به تیم ملی پرداخت و گفت« :غایب بزرگ فهرســت تیم ملی
میتواند ارســان کاظمی باشد .او در پست  4بازی میکند ،پستی که
رقیبان خوبی در آن دارد .عالوه بر این او فصل پر فرازو نشیبی را پشت
سر گذاشت .آسیبدیدگی در طول فصل ،درگیری با فدراسیون و عدم
حضور در پنجره پنجم انتخابی جامجهانی از جمله آنها بود .شاید این
 3دلیل عمده باعث عدم دعوت این بازیکن بوده است».

ورود به سالن والیبال با کارت ملی بارکددار

یاســر اسدپور رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
ارومیه با اشاره به برخی شایعات و همچنین کالهبرداریهای احتمالی
به خاطر جعل بلیتهای مسابقات لیگ ملتهای والیبال در ارومیه طی
روزهای  ۲۵ ،۲۶و  ۲۴خردادماه گفت« :به اطالع تمامی هموطنانی که
نسبت به تهیه بلیت از طریق خرید اینترنتی اقدام کردهاند ،میرساند
که ورود به ســالن تنها با در دست داشــتن بلیت و کارت ملی میسر
خواهــد بود و در گیت ورودی شناســایی بارکد کارت ملی از ســوی
دستگاهها و تجهیزات نصب شــده برای اجازه تماشای بازیها الزامی
و اجباری است».

اصرار دکتر نوروزی برای جدایی از استقالل

در چند روز گذشــته اتفاقات عجیبی در باشــگاه اســتقالل روی داد و  2معاون این باشــگاه
از ســمت خود اســتعفا کردند که با واکنش جالب و عجیب مدیرعامل باشــگاه مواجه شــد.
امیرحســین فتحی که از استعفای معاونان خود متعجب شده بود ،استعفانامه آنها را پاره کرد
تا مخالفتش را به این شــکل نشــان دهد .دکتر امین نوروزی ،معاون پزشکی باشگاه استقالل
که از مجربترین پزشــکان ورزشی کشور است و از اعتباری بینالمللی برخوردار بوده و جوایز
بینالمللی و معتبری هم در این زمینه دارد ،با ســابقه  25ســال حضور در استقالل یکی از 2
معاون مســتعفی باشگاه اســتقالل بود .باوجود اینکه مدیرعامل باشگاه رسما با استعفای وی
مخالفت کرد اما دکتر نوروزی همچنان اصرار به قطع رابطه همکاری با این باشگاه دارد.

