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سرمربی سابق هاکی سالنی ایران، هدایت قزاقستان 
را برعهده گرفت

ابوالفضل یوسفی به عنوان سرمربی تیم ملی هاکی داخل سالن قزاقستان انتخاب 
شد.

جام جهانی هاکی داخل س��الن قرار است اواخر بهمن ۱۴۰۰ به میزبانی بلژیک برگزار شود 
و تیم قزاقس��تان تا این مس��ابقات ابوالفضل یوسفی را به عنوان س��رمربی خود انتخاب کرده 

است.
یوس��فی پیش از این هدایت تیم داخل س��الن ایران را برعهده داشت و قهرمانی در آسیا و 

سومی جام جهانی را هم در کارنامه دارد.
او به عقد قرارداد با قزاقستان اشاره و بیان کرد: قرارداد من تا آخر بهمن است. دو تیم ایران 
و قزاقس��تان از آس��یا به جام جهانی صعود کرده اند و من به عنوان س��رمربی قزاقستان برای 
حضور در جام جهانی انتخاب شده ام. روز گذشته هم در مسابقات بالروس بودیم و برای اولین 

بار قزاقستان را قهرمان این جام کردیم.
او افزود: تقریبا ۲۰ روز است که به قزاقستان آمده ام. قراردادم سه ماهه و تا پایان جام جهانی 

است. البته احتمال دارد برای مسابقات آسیایی هم بمانم.

مسابقات قهرمانی جهان تکواندو ناشنوایان - تهران

کسب سه مدال طال، نقره و برنز تکواندوکاران مردان 
ناشنوای ایران

در ادام�ه رقابتهای تکوان�دو قهرمانی جهان که در ایران در حال برگزاری اس�ت، 
تیم کیوروگی مردان ناش�نوا در اوزان اول و س�وم موفق به کسب ۳ مدال طال، نقره 

و برنز شدند.
در ادامه مس��ابقات قهرمانی جهان تکواندو ناش��نوایان که روز س��ه شنبه دوم آذر در بخش 
کیوروگی مردان برگزار ش��د، در پایان اوزان اول و س��وم علیرضا ش��ریفی منش به مدال طال، 

فردین قاسمی به نقره و امیرساالر امیری فرد به مدال برنز دست یافتند.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۸- کیلوگ��رم علیرضا ش��ریفی منش در دور اول ۲۴ بر ۱ تکوان��دوکار اکوادور را 
شکست داد، در دور دوم  برابر حریف اوکراینی ۲۵ بر ۸ پیروز شد و در فینال با نتیجه ۳۸ بر 

۳۷ حریف خود را شکست داد و به مدال طال رسید. 
امیرس��االر امیری فرد نیز در دور اول ۲۷ بر ۳ ورزش��کار امارات را شکست داد، در دور دوم 
۳۱ بر ۱۷ برابر حریف اوکراینی به پیروزی رس��ید و در نیمه نهایی ۳۰ بر ۸ مغلوب ورزشکار 

روسیه شد و به مدال برنز  رسید. 
در وزن ۸۰- کیلوگرم فردین قاسمی در دور اول برابر حریف اوکراینی ۱۲ بر ۵ پیروز شد، 
در دور دوم ۳۹ بر ۹ تکواندوکار قزاقس��تان را شکست داد، در نیمه نهایی ۱۷ بر ۱۰ ورزشکار 
روس��یه را شکس��ت داد و در فینال برابر حریف روس��یه ناک اوت ش��د و به مدال نقره دست 

یافت. 
محمد زعفرانی دیگر نماینده ایران در دور اول اس��تراحت داشت و در دور دوم برابر حریف 

کره جنوبی شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. 
 در ادامه این مس��ابقات روز چهارش��نبه  تکواندوکاران ایران در اوزان دوم و چهارم رقابت 

خود را برگزار خواهند کرد.

آغاز لیگ برتر شنا بعد از دو سال وقفه
مس�ابقات لیگ برتر ش�نا قرار اس�ت از اوایل دی س�ال۱۴۰۰ بعد از دو سال وقفه 

استارت بخورد.
 هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر شنا )جام خلیج فارس ( قرار است از اوایل دی ۱۴۰۰ 

برگزار شود. 
مس��ابقات لیگ برتر شنا دو سال به دلیل ش��یوع کرونا انجام نشده و اکنون بعد از دو سال 

وقفه قرار است این مسابقات از دی آغاز شود.
با توجه به تعطیلی دو ساله لیگ امسال تیم های بیشتری برای حضور در لیگ اعالم آمادگی 
کرده اند و قرار است ۱۲ تیم در لیگ حضور داشته باشند. مرحله اول این مسابقات اوایل دی 

آغاز خواهد شد.

قهرمانی تیم فوتبال زیر ۱۵ ساله های ایران در جام کافا
تیم فوتبال زیر ۱۵ س�ال ایران به دلیل تفاضل گل بهتر نس�بت به تاجیکس�تان، 

قهرمان مسابقات زیر ۱۵ سال کافا شد.
شاگردان وحید امیری توانستند با غلبه بر تیم های قرقیزستان و ازبکستان و تساوی مقابل 
تاجیکس��تان، با ۷ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۹ و کسب هفت امتیاز قهرمان مسابقات کافا به 

میزبانی تاجیکستان شوند. 
در آخرین بازی این مسابقات تیم تاجیکستان توانست با برتری یک بر صفر مقابل ازبکستان 
هفت امتیازی ش��ود اما ایران به دلیل برد پرگل مقابل قرقیزستان صدرنشین گروه باقی ماند 

تا عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
چندی پیش نیز تیم فوتبال امید ایران با حضور در تاجیکس��تان موفق ش��ده بود به عنوان 

صدرنشین، راهی دور بعدی مسابقات کافا شود.
فدراس��یون فوتبال آس��یای مرکزی )کافا/CAFA( اتحادیه ای متش��کل از فدراسیون های 
فوتبال ۶ کش��ور ایران، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان در منطقه 

آسیای میانه است که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد.

ویزای آمریکا برای رئیس فدراسیون تنیس روی میز 
صادر شد

وی�زای رئیس فدراس�یون تنیس روی میز ای�ران برای حضور در مجمع س�الیانه 
فدراسیون جهانی صادر شد.

مهرداد علی قارداش��ی رئیس فدراس��یون تنیس روی میز ایران به منظور حضور در جلسه 
فدراسیون جهانی و همچنین اهدای کاپ دوبل ایران، عازم رقابت های جهانی می شود.

پیش از آغاز رقابت ها، ویزای کش��ور آمریکا برای بازیکنان و کادر فنی صادر ش��د اما ویزای 
رئیس فدراسیون با تاخیر مواجه شد که پس از پیگیری های الزم مشکل برطرف شد و مهرداد 
عل��ی قارداش��ی برای حضور در رقابت های جهانی، پنجش��نبه چهارم آذر ب��ه آمریکا عزیمت 

خواهد کرد.

میزبان رقابت های دوچرخه سواری پیست قهرمانی 
آسیا مشخص شد

اتحادیه جهانی دوچرخه س�واری میزبان رقابت های پیست قهرمانی آسیا را اعالم 
کرد.

بر اس��اس اعالم اتحادیه جهانی دوچرخه س��واری میزبانی رقابت های پیست آسیا در سال 
۲۰۲۲ به کشور هندوستان واگذار شد تا رکابزنان در دهلی با هم به رقابت بپردازند.

س��ایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری پیست »ای جی اسپرت« را برای این رقابت ها در 
نظر گرفته و قرار اس��ت ورزش��کاران از ۴ اسفند سال جاری رقابت خود را در این رویداد آغاز 

کنند، این مسابقات به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت تا چهره قهرمانان مشخص شود. 
گفتنی است این رقابت ها در ۱۳ رشته برگزار خواهد شد.

برای حضور در بازی های آسیایی؛

واکنش رئیس فدراسیون وزنه برداری به وضعیت 
سهراب و کیانوش

 رئیس فدراس�یون وزنه ب�رداری در واکنش به وضعیت س�هراب مرادی و کیانوش 
رس�تمی صراحتًا به حضور حتمی و جدی این مدعیان در تمرینات اردوی تیم ملی 

تاکید کرد.
علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس مدال آوران 
بازی های آس��یایی به وضعیت سهراب مرادی و کیانوش رستمی اشاره کرد و گفت: اردوهای 
تیم ملی در حال انجام است و سه هفته دیگر تیم به قهرمانی جهان اعزام می شود. البته قرار 
اس��ت بزودی جلسه ای برای بازی های آس��یایی با سهراب مرادی و کیانوش رستمی برگزار تا 

مشکالتشان برطرف شود.

در پایان رقابت های ۵ وزن نخس�ت کش�تی 
فرنگ�ی قهرمانی ارتش های جهان، ایران به ۲ 
مدال طال، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز دست 

یافت.
در پای��ان پن��ج وزن نخس��ت این رقاب��ت ها که 
در س��الن ۱۲ ه��زار نفری آزادی برگزار ش��د، علی 
نوربخ��ش در وزن ۵۵ کیلوگرم و ایمان محمدی در 
وزن ۶۳ کیلوگ��رم به مدال طال، جمال اس��ماعیلی 
در وزن ۸۲ کیلوگ��رم و مه��دی بال��ی در وزن ۹۷ 
کیلوگرم به مدال نقره و اش��کان سعادتی فر در وزن 

۷۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۴ نفر ش��رکت کرده اند، 
مس��ابقات ب��ه ص��ورت دوره ای برگزار ش��د و علی 
نوربخش با نتیجه ۳ بر ۳ از س��د ویکتور ودرنیکوف 
از روس��یه گذش��ت. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر 
صف��ر مقابل والزکو لوئیس آلف��ردو از کلمبیا پیروز 
ش��د. نوربخش در آخرین کشتی با نتیجه ۱۰ بر ۱ 
رودیک مکرتچیان از ارمنس��تان را مغلوب کرد و به 

مدال طال دست یافت.
در وزن ۶۳ کیلوگ��رم ک��ه ۶ نفر حض��ور دارند، 
مس��ابقات در دو گروه ۳ نف��ره و به صورت دوره ای 
برگزار ش��د و ایمان محمدی در گروه A  در مبارزه 
نخست با نتیجه ۳ بر ۲ اس��تپان ماریانیان قهرمان 
جهان از روس��یه را از پیش رو برداشت وی در دور 
بعد نیز ب��ا نتیجه ۸ بر صفر م��وراد هاروتیونیان از 
ارمنستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی 
شد. وی در این الیونی عبدنور از الجزایر را با نتیجه 
۹ ب��ر صفر مغلوب ک��رد و راهی دیدارفینال ش��د. 
محم��دی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر ۲ اس��تپان 
ماریانیان قهرمان جهان از روس��یه را مغلوب کرد و 

به مدال طال دست یافت.
در وزن ۷۲ کیلوگرم اش��کان س��عادتی فر پس از 
اس��تراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۹ بر 
۱ ماتئوس برناتک از لهستان را مغلوب کرد و راهی 
مرحل��ه نیمه نهایی ش��د. وی در این مرحله مقابل 
کارن اصالنیان دارنده مدال برنز اروپا از ارمنس��تان 
ب��ا نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب ش��د و به دیدار رده بندی 
رفت. سعادتی فر در این دیدار  با نتیجه ۱۱ بر صفر 
چریس��توس چریس��توفوریدیس از یونان را مغلوب 

کرد و به مدال برنز رسید.
در وزن ۸۲ کیلوگ��رم ک��ه ۷ نفر حض��ور دارند، 
مس��ابقات در دو گ��روه ۴ و ۳ نف��ره و ب��ه صورت 

 B دوره ای برگزار ش��د و جمال اسماعیلی در گروه
ب��ا نتیجه ۹ بر صفر آرمیناس لیگنوگاریس از لتونی 
را مغل��وب کرد وی در دور دوم نی��ز با نتیجه ۵ بر 
صف��ر عبدالکریم دوخالی از الجزایر را شکس��ت داد 
و ب��ه مرحله نیم��ه نهایی راه یافت. اس��ماعیلی در 
ای��ن مرحله گئورگیوس پریووالرکیس از یونان را با 
نتیج��ه ۷ ب��ر ۲ از پیش رو برداش��ت و راهی دیدار 
فینال ش��د. وی در دیدار فینال در مصاف با شامیل 
اوژایف از روس��یه با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب ش��د و به 

مدال نقره رسید.
در وزن ۹۷ کیلوگ��رم ک��ه ۷ نفر حض��ور دارند، 
مسابقات در دو گروه ۴ و ۳ نفره و به صورت دوره ای 

برگزار ش��د و مهدی بالی در گروه A در دور اول با 
نتیجه ۴ بر ۱ تادیوز میچالیک از لهستان را مغلوب 
ک��رد وی در دوره��ای بعدی با نتیج��ه ۵ بر صفر و 
ضرب��ه فنی آیودا عبداله از س��وریه و با نتیجه ۵ بر 
۱ آدم بودجملین از الجزایر را از پیش رو برداش��ت 
و راهی مرحله نیمه نهایی ش��د. بالی در این مرحله 
ب��ا نتیجه ۹ بر ۴ از س��د مارتیناس نمسویس��یوس 
از لتونی گذش��ت و راهی دیدار فینال ش��د. وی در 
دیدار پایانی مقابل الس��کاندر گولووین قهرمان زیر 
۲۳ س��ال جهان و دارنده مدال برنز اروپا از روس��یه 
ب��ا نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکس��ت خورد و 

صاحب مدال نقره شد.
رده بندی انفرادی پنج وزن نخس��ت به شرح زیر 

است:
۵۵ کیلوگرم: ۱- علی نوربخش )ایران( ۲- رودیک 
مکرتچی��ان )ارمنس��تان( ۳- ویکت��ور بودرنیکوف 

)روسیه(
)ای��ران(  محم��دی  ایم��ان   -۱ کیلوگ��رم:   ۶۳
۲- اس��تپان ماریانی��ان )روس��یه( ۳- جوس��تاس 

پتراویسیوس )لتونی(
۷۲ کیلوگ��رم: ۱- کارن اصالنی��ان )ای��ران( ۲- 
استانیسالو زایتسیف )روسیه( ۳- اشکان سعادتی فر 

)ایران( و اسلیوا کریستوپاس )لتونی(
)روس��یه(  اوژای��ف  کیلوگ��رم: ۱- ش��امیل   ۸۲
۲- جم��ال اس��ماعیلی )ای��ران( ۳- گئورگی��وس 

پریوالراکیس )یونان(
۹۷ کیلوگرم: ۱- الکس��اندر گولووین )روسیه( ۲- 

مهدی بالی )ایران( ۳- تادیوز میچالیک )لهستان(
در پایان روز نخست و در رده بندی تیمی، ایران و 
روسیه  با ۱۰۵ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارند.

رئیس فدراسیون والیبال می گوید نباید بین آیین نامه هایاجرایی 
و اساسنامه ها تعارضی وجود داشته باشد.

محمدرضا داورزنی در مورد اهداف چهار سال فدراسیون والیبال و عدم 
تحقق برخی از این اهداف گفت: به آن ها هم می رسیم. ما بحث المپیک 
را داش��تیم و آرمان ما ق��رار گرفتن جزو چهار تیم ب��ود. وقتی آرمان را 
تعریف می کنیم به معنی دست یافتنی بودن آن نیست، بلکه باید تالش 

کرد. نباید گفت چون سخت است، آن را در نظر نمی گیریم.
او افزود: ما می توانس��تیم بگوییم آرمان ما تنها حضور در المپیک است 
و هم��ه هم به به و چه چه می کردند. ما برای المپیک ۲۰۲۴ هم مجددا 
تعریف کردیم. فراموش نکنید زمانی خیلی از این ها دس��ت یافتنی نبود 
حتی قهرمانی آسیا در ۱۵ سال پیش امکان پذیر نبود، اما به آن رسیدیم. 
رفتن جزو چهار تیم  اول جهان هم سخت است، اما باید قله ای را ترسیم 

و به سمت آن حرکت کرد.
داورزنی در مورد قابلیت تحقق اهداف ترسیم شده، گفت: همه اهدافی 

که تعریف ش��ده قابل دسترس��ی اس��ت، یعنی رس��یدن به جمع چهار 
تیم برتر زنان آس��یا و ق��رار گرفتن بین چهار تیم برت��ر قهرمانی جهان 
غیرممکن نیس��ت. همه اهداف س��خت هس��تند اما تالش می کنیم تا از 
این س��ختی ها بگذریم و به قله  تنظیم ش��ده، برس��یم.  او در مورد نامه 

برخی از فدراس��یون های ورزش��ی در مورد ایرادات اساس��نامه و احتمال 
ایجاد مش��کل برای ورزش گفت: اساس��نامه یک نکته است و آیین نامه 
اجرایی اساسنامه بخش دیگری است. این ها نباید در تعارض با هم باشند. 
ما در اساس��نامه فدراس��یون ها می بینیم که نقش دولت کم رنگ است و 
روحیه دموکراس��ی دیده می شود، اما دس��تور العمل اجرایی ای که برای 
آن مخصوصا برای هیات های استانی تعریف شده،  مقداری با روح حاکم 
بر اساسنامه فدراسیون ها در تعارض است، چون اعضا مجمع می خواهند 
رای بدهن��د و ه��ر کدام باید در ش��رایط خاص خود انتخاب ش��وند. اگر 
ش��رایطی ایجاد کنیم که دست دولت را در آن پررنگ کنیم، مقداری در 
منظر نهاده��ای بین المللی ما را با چالش مواجه می کند. به همین دلیل 
دوس��تان درخواست کردند این اتفاق به ش��کل دیگری رقم بخورد و ما 
شرایط بهتری را برای اجرای اساسنامه فدراسون ها و آیین نامه هیات های 
اس��تانی داشته باشیم تا از مداخله نهادهای بین المللی جلوگیری کنیم و 

بهانه ای در مورد پررنگ بودن نقش دولت در اساسنامه به آن ها ندهیم.

داورزنی:اساسنامهفدراسیونها،ورزشرادچارمشکلمیکند

فدراس�یون جهانی تیروکمان برگزاری دو مرحله کاپ آس�یا و 
چه�ار مرحله جام جهانی را در تقوی�م ۲۰۲۲ خود نهایی کرده اما 
هنوز برنامه ایران برای اعزام نماینده به این رقابت ها نهایی نشده 

است.
ب��ازی های آس��یایی ۲۰۲۲ چین و حض��ور در آن مهمتری��ن برنامه 
کمانداران ایران برای یک س��ال آینده اس��ت. این در حالی اس��ت که بر 
اس��اس تقویم مصوب فدراس��یون بین المللی تیروکمان برای سال آینده 
میالدی، تا پیش از این بازی ها چند مرحله کاپ آس��یا مس��ابقات جام 
جهانی هم برگزار خواهد شد که قاعدتا فدراسیون ایران در راستای آماده 
س��ازی برای بازی های آس��یایی، حضور در برخی از این رویدادها را در 
برنامه خواهد داشت. این رقابت ها از فروردین ماه سال آینده با برگزاری 
اولین مرحله کاپ آسیا در سال ۲۰۲۲ آغاز می شود. بعد از این رقابت ها 
و تا پیش از بازی های آسیایی یک مرحله دیگر کاپ آسیا و چهار مرحله 

مسابقات جام جهانی برگزار خواهد شد.
برنامه این رویدادها به این شرح است:

* مرحله اول کاپ آسیا: هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ - تایلند

* مرحله اول جام جهانی: هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ -
* مرحله دوم کاپ آسیا: هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- عراق

* مرحله دوم جام جهانی: هفته چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- چین
* مرحله سوم جام جهانی: هفته اول تیرماه ۱۴۰۰ - فرانسه

* مرحله چهارم جام جهانی: هفته چهارم تیرماه ۱۴۰۰- کلمبیا
به گفته امید نجاری سرپرست تیم های ملی تیروکمان هنوز برنامه ای 

برای اعزام کمانداران به این رویدادها مصوب و نهایی نشده است اما قطعا 
بررسی آن در دستور کار خواهد بود.

وی در گفت: اولویت فدراس��یون تیروکمان بازی های آس��یایی چین 
و حضور کیفی در این بازی هاس��ت. از ای��ن رویدادهای مصوب هم می 
توان به عنوان بخش��ی از برنامه آماده سازی ملی پوشان استفاده کرد در 

صورتیکه به تصویب نهایی برسد.
نجاری تاکید کرد: باید ابتدا برنامه سرمربیان تیم های ملی برای حضور 
در بازی های آس��یایی ارائه شود، برنامه پیش��نهادی باید در ستاد بازی 
های آس��یایی طرح و بررس��ی ش��ود و بر اس��اس نتایج حاصله و شرایط 
فدراس��یون، حضور در کاپ های آسیایی و جام های جهانی یا بخشی از 

آنها تصویب می شود.
سرپرست تیم های ملی تیروکمان با یادآوری اینکه کمانداران اخیرا در 
مس��ابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بنگالدش شرکت داشتند، گفت: دور 
جدی��د تمرینات و اردوهای آماده س��ازی آنها تا یکی دو هفته دیگر آغاز 
می ش��ود.قطعا به موقع برنامه آماده سازی ملی پوشان تا یک سال آینده 

و زمان بندی آن مشخص خواهد شد.

طیماههایآیندهانجاممیشود؛

برگزاری۶مرحلهکاپآسیاییوجهانیتیروکمان

 ۲ طال، ۲ نقره و یک برنز فرنگی کاران ایران
در ۵ وزن نخست قهرمانی ارتش های جهان

صالحی امیری عنوان کرد:

بودجه ورزش با نرخ ارز پرداخت شود
مقصودی:

 بوکس زمان ناطق  با ثوری قابل قیاس نیست

رئیس کمیته مل�ی المپیک گفت: در درخواس�تی که از 
رئیس مجلس داش�تیم خواستیم که بودجه ورزش با توجه 

به نرخ ارز روز پرداخت شود.
س��یدرضا صالحی امیری در رابطه با حضور قالیباف در مراسم 
رونمایی از تندیس قهرمانان گفت: امروز که دلیل روشن بود، اول 
اینک��ه فصل بودجه اس��ت و ورزش نیازمند حمایت جدی دولت 

است. خواستیم موضوع را مطرح کنیم.
وی تصریح کرد: صحبت های مطرح ش��ده در دیدار با وی هم 
حول چند محور ب��ود، از جمله اینکه در ورزش قهرمانی نیازمند 

سرمایه گذاری بیشتری است و نمی توان با منابع موجود هدف گذاری بلند مدت داشت.
صالحی امیری با تاکید بر اینکه امروز هزینه ها برای زیرس��اخت ها و تجهیزات بس��یار گران ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: س��ه سال پیش برای بازی های آسیایی جاکارتا و بازی های المپیک جوانان ۲ میلیون دالر 
معادل ٨ میلیارد و ۴۰۰ میلیون هزینه شد در حالیکه برای المپیک توکیو یک میلیون یورو معادل ٣۰ میلیارد 

تومان میلیارد هزینه شد. منظور این است هزینه ها تا این حد افزایش یافته است.
رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه سال آینده سه رویداد داریم که باید کاروان به آن اعزام کنیم، 
گفت: برآورد ما ٣ تا ۴ میلیون یورو معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای آماده سازی است. در شرایطی هستیم که 
با تورم بودجه مواجه هستیم، تقاضا این بود که شرایط امروز را در نظر بگیرند. تفاضای ما این بود که بودجه 

ما متناسب با نرخ ارز در نظر بگیرند.
صالح��ی امیری با تاکید بر اینکه ما به بودجه قبل راضی هس��تیم اما به نرخ روز، گفت: البته آقای قالیباف 
برخورد مثبت داشت، قرار شد با حضور روسای فدراسیون ها در نشست با ایشان جلسات تخصصی تر داشته 
باشیم. وی تاکید کرد: موضوع مورد بحث دیگر در مورد بستن حساب برخی فدراسیون ها و مالیات ناعادالنه 
بود. در دنیا با مالیات به ورزش کمک می ش��ود ولی ما بر عکس هس��تیم. اخیرا حتی حساب شخصی روسای 

فدراسیون ها بسته شده و رئیس مجلس قول جلسه دادند تا مشکالت هموار شوند.

نایب رئیس س�ابق فدراس�یون بوک�س گفت: هیچوقت 
نمی توانیم بوکس زمان ناطق نوری را با دوره ثوری مقایسه 
کنیم، چون نام حاج احمد به تنهایی وزنه س�نگینی برای 

این رشته بود.
منوچه��ر مقصودی ، درباره ش��رایط فدراس��یون بوکس تحت 
ریاس��ت حس��ین ثوری نس��بت ب��ه دوره احمد ناط��ق نوری، 
توضی��ح داد: واقعیت این اس��ت که نام ح��اج احمد ناطق نوری 
وزنه س��نگینی به سود بوکس بود و اصال نباید این دو دوره را با 
هم مقایس��ه کرد. در همه جا روی حرف حاج احمد حس��اب باز 

می کردند، اما االن آقای ثوری باید بجنگد تا برای دیدار با وزیر و ... وقت بگیرد. واقعا نمی ش��ود این دو دوره 
را با هم مقایسه کرد.

او گفت: اما کاری که آقای ثوری توانست انجام بدهد و واقعا آرزوی جامعه بوکس بود، کسب مدال برنز در 
رقابت های جهانی بود. متاس��فانه ما در دوره های قبل با وجود عملکرد خوب بوکس��ورها به این مدال نرسیده 
بودیم و این کار آقای ثوری ارزش��مند اس��ت، هر چند که این نتیجه حاصل یک کار تیمی اس��ت. این مدال 
برنز اتفاق مثبتی بود، اما من در سایر کارهای فدراسیون نبوده ام و شرایط را دقیقا نمی دانم. مواردی همچون 
اردوهای نونهاالن و نوجوانان در زمان حاج احمد و آقای حسینی نیز راه افتاده بود. ضمنا باید بگویم که استکی 
در این دوره واقعا زحمات زیادی کش��ید. او در پاس��خ به این س��وال که فدراسیون بوکس در حال حاضر چه 
چیزی را باید هدف خود قرار دهد؟ توضیح داد: من فکر می کنم از همین االن و از امروز باید اردوها را  شروع 
کنیم. اگر می خواهیم در المپیک پاریس باشیم و نتیجه مثبتی بگیریم، فدراسیون باید اردوها را از همین حاال 
شروع کرده و بوکسورها را به اردوی برون مرزی اعزام کند تا در المپیک جواب مثبتی بگیرند. مقصودی درباره 
شرایط مدیریتی فدراسیون نیز گفت: در حوزه مدیریت، رئیس فدراسیون است که باید همه کارها را در مسیر 
خود قرار دهد. رئیس با بررسی هایی که انجام می دهد باید به کمیته های خود از جمله داوران، فنی و ... سر و 

سامان دهد. رئیس باید بتواند که مثبت یا منفی بودن عملکرد هر فرد را ارزیابی کند.

پیروزیتیم
والیبالساحلی
الفایران
درقهرمانیآسیا

تیم  ملی والیبال س�احلی الف ایران در نخستین روز رقابت های قهرمانی مردان آسیا 
موفق به شکست فیلیپین شد.

رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا از روز )سه شنبه( به میزبانی پوکت آغاز شد و به 
مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت ها ۲۳ تیم شرکت دارند که در مرحله گروهی در 
هشت گروه )هفت گروه سه تیمی و یک گروه دو تیمی( به مصاف یکدیگر می روند. در نخستین 
روز این رقابت ها هفت مسابقه برگزار شد و دو نماینده ایران از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه به وقت 

ته��ران به مصاف حریفان خود رفتند. در گ��روه  G، تیم ملی ایران یک )عبدالحامد میرزاعلی-
علیرضا آقاجانی( با فیلیپین دو بازی کرد و ۲ بر یک این تیم را شکست داد. ملی پوشان ساحلی 
در ست نخست ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را به حریف فیلیپینی واگذار کردند، اما در ست های دوم و سوم 
با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۸ این تیم را شکست دادند و به نخستین پیروزی خود در این 
رقابت ها دس��ت یافتند. در گروه A نیز تیم ایران س��ه )سینا شوکتی-مجتبی آرو( با تایلند یک 

روبرو شد و دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۷ مغلوب میزبان این رقابت ها شد.


