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شاهین طبع: می خواستیم در بازی سوم کار را تمام کنیم

چهارمین قهرمانی پتروشیمی در لیگ برتر بسکتبال
سرویس ورزشی-

تیم بســکتبال پتروشیمی بندرامام با شکست نفت 
آبادان قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد.

در سومین مسابقه از فینال لیگ برتر بسکتبال نفت آبادان 
میزبان پتروشــیمی بود اما نتوانست در خانه نیز حریف این تیم 
جنوبی شــود و ٩٠ بر ٧٥ باخت تا شاگردان مهران شاهین طبع 
با ســه برد متوالــی قهرمانی خود در لیگ را تکــرار کنند و به 
چهارمین قهرمانی خود در بســکتبال کشور برسند. پتروشیمی 
فصل گذشــته هم در فینال با نفت آبادان رو به رو شــد و با سه 
پیــروزی به قهرمانی رســید. حامد حدادی، ســنتر ملی پوش 
پتروشــیمی در این بازی 28 امتیــاز، 13 ریباند و 4 پاس گل 
برای پتروشیمی و سعید داورپناه نیز 26 امتیاز برای نفت کسب 

کردند. 
امــا در چهارمین دیدار از مســابقات رده بنــدی لیگ برتر 
بسکتبال، عصر روز گذشته تیم دانشگاه آزاد برابر شهرداری اراک 
به میدان رفت و در این دیدار خارج از خانه به برتری رسید. بعد 
از این برد، دانشــگاه آزاد روی سکوی ســوم لیگ جای گرفت. 
دانشــگاهی ها در این مسابقه 81 بر ٧4 میزبان خود را شکست 

دادند و پس از یک فصل ناکام به مقام سومی لیگ رسیدند.
شاهین طبع: لیگ را مثبت ارزیابی می کنم

مهران شاهین طبع سرمربی پتروشیمی پس از کسب این 
عنوان باارزش قهرمانی در گفت و گویی اظهار داشت: فکر می کنم 
نفت تیم کامل و خوبی بود. تشــکیالت باشــگاهی خوب با یک 
ســازماندهی مناسب باعث شد امســال رقابت سختی برابر این 

تیم داشــته باشیم. ابتدای فصل دو بازی برابر این تیم باختیم و 
فهمیدیم که کارمان بسیار دشوار است.

او درباره اضافه شــدن حامد حدادی به تیمش نیز گفت: به 
هر حال ما از روز اول که کار را شروع کردیم، مشکالتی داشتیم 
که از مسابقات آسیایی شروع شد. حامد قرار بود به ما اضافه شود 
اما با توجه به قراردادش در چین و آســیبی که داشت نتوانست 
به ما کمک کند. ما با دو بازیکن پیرامونی به مسابقات رفتیم و از 

طرفی محمد جمشیدی هم آسیب دیدگی داشت. با این شرایط 
با تالشــمان را به کار گرفتیم و به یک موفقیت نسبی رسیدیم 
با اینکه مقام ســومی اصال برایمــان راضی کننده نبود. هدفمان 

قهرمانی بود اما نشد.
سرمربی تیم پتروشیمی با اشاره به پیروزی سه بر صفر برابر 
نفت در فینال اظهار داشت: بازیکنان عزمشان را جزم کرده  بودند 
که کار را در بازی ســوم تمام کنند. باشگاه نیز تدارکات خیلی 

خوبی دیده بود و زحمت کشیده بود. واقعا کارهای جانبی خیلی 
خوب انجام شــده بود. بچه ها باتمرکز باال برای بازی سوم وارد 
زمین شــدند و از همان ابتدا با انسجام بسیار عالی بازی کردند 
و برنده شدند. شاهین طبع در پاسخ به این سوال که قبول دارد 
با آمدن حدادی به تیمش قهرمانی پتروشیمی گارانتی و قطعی 
شــد نیز بیان کرد: حامد کار بزرگی کرد. با آســیب دیدگی که 
داشــت خیلی خوب بود. او برای پول نیامد بلکه برای عشــق و 
عالقه به شهر و بازیکنان و تیم آمد. از تمام توانش گذاشت و از 
او تشکر می کنم. همیشه گفتم کیفیتی که حامد حدادی دارد، 
بی نظیر اســت. او با تمرین خوب شرایطی به دست می آورد که 
باعث می شــود جزو سنترهایی بی نظیر قرار بگیرد. اکنون او در 

سطحی قرار دارد که نمونه اش را در آسیا نداریم.
او افزود: در هر صورت احســاس می کنم بازیکن بزرگی را 
آوردیم و خیلی به ما کمک کرد و وزنه ســنگینی برای تیم بود. 
برای تیم خیلی اثر گذار بود اما این را هم باید بگویم که ســایر 
بازیکنان نیز زحمت کشــیدند و خیلی کار کردند. تالش زیادی 

انجام دادند و واقعا از همه آنها تشکر می کنم.
ســرمربی پتروشیمی در پاســخ به این سوال که این فصل 
از لیگ برتر بســکتبال را چطور ارزیابی می کند نیز به صحبت 
پرداخت و اظهار کــرد: در هر صورت من لیگ  را مثبت ارزیابی 
می کنــم. لیگ خوبی داشــتیم. نکته مثبت لیــگ این بود که 
خارجی های خوبی داشتیم. حضور بازیکنان خارجی خوب برای 
بسکتبال کشور مناسب اســت و تاثیر زیادی بر رشد بسکتبال 

دارد.

پس از برگزاری انتخابات کشتی غرب آسیا، ایران به عنوان مقر کشتی منطقه انتخاب شد.
انتخابات کنفدراســیون کشتی غرب آسیا اواخر هفته جاری در شهر بیروت برگزار شد و ایران به عنوان مقر کشتی این 
منطقه انتخاب شــد. در این انتخابات که نمایندگان کشــورهای ایران، عراق، لبنان، سوریه، یمن و فلسطین حضور داشتند، 
زعیم از کشور عراق به عنوان رئیس شورای کشتی غرب آسیا انتخاب شد. اعضای شورای کشتی غرب آسیا که از یازده کشور 
تشکیل شده است، با توجه به حضور دکتر حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران به عنوان دبیرکل شورای آسیا، 
از وی خواســتند به عنوان دبیرکل این منطقه نیز فعالیت نموده و فدراسیون های کشتی غرب آسیا را کمک کند. همچنین 

ایران مقر کشتی این منطقه شد.

انتخاب ایران به عنوان مقر کشتی غرب آسیا  واکنش داورزنی به اتفاقات اخیر هندبال

معــاون ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و 
جوانان می گوید نامه انصراف رحیمی از انتخابات هندبال 

دیگر موضوعیت ندارد.  
محمدرضا داورزنــی در تازه ترین صحبت هــای خود درباره 
اینکــه برخــی از کاندیداهــای انتخابات فدراســیون هندبال با 
ارســال نامه به وزیر ورزش و با اشــاره به انصراف رحیمی پیش 
از انتخابات، حضورش را به عنوان رئیس فدراســیون خالف قانون 
دانسته اند، اظهار داشت: این موضوع دیگر موضوعیت ندارد. یکی 
در انتخابــات ثبت نام می کند و نامه اســتعفا می دهد و در زمان 
مشخص اســتعفایش را پس می گیرد و دوباره در مسیر انتخابات 
قرار می گیرد. برای همین مشکل خاصی وجود ندارد. در خصوص 
نامــه انصــراف رحیمی از انتخابات فدراســیون هندبــال، اقدام 
عملــی در وزارت ورزش صورت نگرفته و رحیمی اســتعفایش را 

پس گرفته بود. 
وی در پروسه انتخابات قرار گرفت و توانست با رای مجمع به 
عنوان رئیس فدراسیون هندبال انتخاب شود. داورزنی تاکید کرد: 
اگر اعتراضی هم بوده باید همان موقع انجام می شد نه اینکه االن 

نزدیک به ســه ماه از آن موقع گذشــته و رحیمی با رای اعضای 
مجمع به عنوان رئیس فدراســیون انتخاب شده است. دیگر این 
موضوع، موضوعیت ندارد و همــه باید کمک کنیم تا هندبال در 
مســیر ترقی گام بردارد. وی با اشــاره بدهی بیــش از 3 میلیارد 
تومانی فدراســیون هندبال، گفت: متاســفانه از سال 8٩ تاکنون 
فدراســیون بیش از 3 میلیارد تومــان بدهی دارد و 61 هزار دالر 
بدهی خارجی این فدراســیون باعث شده خطر محرومیت برای 
هندبال کشــورمان وجود داشته باشــد. البته رحیمی بدهی های 
خارجــی را قســط بندی کرده و نزدیــک به 2٠ هــزار دالر آن 
پرداخت شــده ولی تا تسویه کامل بدهی، خطر محرومیت وجود 
دارد. بدهی های انباشــته در هندبال باعث شده تا کار فدراسیون 
بغرنج شــود و کمی کار برای رحیمی سخت شــود. داورزنی در 
پایان درخصوص میزان پرداختی ها به فدراســیون های ورزشــی 
خاطرنشان کرد: دولت مانند ســال های گذشته برای دو ماه اول 
ســال، تنخواهی را در اختیار وزارت ورزش قرار داده که وزارتخانه 
طبق برنامه های فدراسیون ها مبالغی را به آنها داده و مشکلی در 

مورد کمبود اعتبارات وجود ندارد.

زمان اعتراض گذشته، رحیمی رئیس فدراسیون است

تیم دوچرخه سواری کوهستان کشورمان برای حضور در مسابقات کاپ جهانی راهی آلمان شدند.
تیم دوچرخه ســواری کوهستان کشورمان پس از حضور در اولین مرحله از رقابتهای کاپ جهانی سال 2٠1٧ این رشته در 
کشور چک، راهی کشور آلمان شدند تا در مرحله دوم این مسابقات شرکت کنند. فرزاد خدایاری، سجاد طاهری و فرانک پرتوآذر 
ترکیب رکابزنان اعزامی ایران به مرحله دوم از کاپ جهانی کوهســتان را تشــکیل می دهند. این رقابتها در شهر آلبشات آلمان 
برگزار می شود و پریموث استرانکار سرمربی خارجی تیم ایران مسئولیت هدایت رکابزنان را برعهده خواهد داشت. رکابزنان ایران 
در اولین تجربه حضورشان در رقابتهای جهان و در مرحله نخست این رقابتها تنها از خط پایان مسابقه گذشتند. در مسابقه کراس 
کانتری فرانک پرتو آذر هفتاد و دوم شد. فرزاد خدایاری نود وسوم، فراز شکری و سجاد طاهری نود و نهم و صد و هفتم شده بودند. 

مرحله دوم از رقابتهای کاپ جهانی دوچرخه سواری کوهستان ششم و هفتم خردادماه در شهر آلبشات آلمان برگزار می شود.

منچستریونایتد برای نخستین بار در تاریخش قهرمان لیگ اروپا شد.
چهارشنبه شب گذشته در دیدار فینال لیگ اروپا تیم های منچستر یونایتد و آژاکس در ورزشگاه »فرندز آرنا«ی استکهلم به 
مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار شــاگردان ژوزه مورینیو با برتری 2 بر صفر مقابل تیم هلندی تاریخ سازی کردند.گل های 
من یونایتد در این بازی را پوگبا )18( و میخیتاریان )48( به ثمر رســاندند تا شــیاطین ســرخ با اولین قهرمانی در لیگ اروپا به 
پنجمین تیم فاتح 3 جام اروپایی تبدیل شوند. پیش از این یوونتوس، آژاکس، بایرن مونیخ و چلسی به عنوان قهرمانی هر 3 جام 
اروپایی دست یافته بودند.همچنین ژوزه مورینیو سرمربی منچستریونایتد یک رکورد فوق العاده از خود به جای گذاشت و توانست 
در چهارمین فینال اروپایی خود به چهارمین قهرمانی دست یابد.او با تیم های پورتو دوبار، اینتر و منچستریونایتد به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا و لیگ اروپا رسیده است که در هر چهار بازی برنده شده و به قهرمانی رسیده است.منچستر هم با کسب این عنوان 

توانست نخستین قهرمانی تاریخ خود در لیگ اروپا را به دست آورد و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را هم کسب کند.

اعزام تیم ملی دوچرخه سواری ایران به کاپ جهانی آلمان

4 قهرمانی در 4 فینال اروپایی برای مورینیو
نخستین قهرمانی منچستریونایتد در لیگ اروپا

اعزام تیم ملی فوتبال به اتریش
تیم ملی فوتبال برای برگزاری اردوی تدارکاتی عازم اتریش شد. تیم ملی 
فوتبال ایران که خود را برای دیدار با تیم ملی ازبکستان از هفته هشتم مرحله 
گروهی انتخابی جام جهانی 2٠18 روســیه آماده می کنــد، پس از چند روز 
تمرین در تهران طبق برنامه ریزی انجام شــده،عصر دیروز راهی اتریش شــد 
تــا اردوی تدارکاتی خود را در این کشــور دنبال کند.تیــم ملی در ادامه این 
اردو روز 14 خرداد در شــهر پودوگوریسا به مصاف مونته نگرو می رود و سپس 
روز 1٥ خرداد عازم امارات خواهد شــد تــا اردوی دوم خود را با حضور همه 
بازیکنــان برگزار کند.برای این اردو 4 بازیکن لیگ برتری به نام های ساســان 
انصاری، وحید محمدزاده، حامد لک و محمدحســین کنعانی زادگان موفق به 
کسب ویزای شنگن نشدند و نتوانستند تیم ملی را همراهی کنند.لژیونرهایی 
مانند سردار آزمون، ســعید عزت اللهی و... در اروپا به جمع ملی پوشان ملحق 

خواهند شد.
درگذشت پیشکسوت پرسپولیس و اهدای اعضای بدنش

مجید نائینی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل سکته مغزی 
در بیمارستان بهمن تهران بستری بود، عصر روز پنج شنبه 4 خرداد درگذشت. 
او ســابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس را در کارنامه خود دارد و مدتی هم 
ســرمربی تیم فوتبال امیدهای این باشگاه بود.وی که دچار مرگ مغزی شده 
بــود با موافقت خانواده اش، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شــد. دکتر 
ســروش اویسی پزشک هماهنگ کننده و تشــخیص مرگ مغزی بیمارستان 
مســیح دانشوری از اهدای سه عضو مجید نائینی ســرمربی تیم ملی فوتبال 
امیدهای جوانان پرسپولیس خبر داد و گفت: امروز)دیروز( بعد از اثبات مرگ 
مغزی ایشــان، می توانند جان سه تن را با اهدای سه ارگان خود یعنی کبد و 
دو کلیه نجات دهند که واقعا از خانواده شان به دلیل بخششی که کردند تشکر 
می کنیم.سرویس ورزشی روزنامه کیهان این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و 

باشگاه پرسپولیس تسلیت میگوید.
صعود برق جدید شیراز به لیگ دسته اول

برق جدید شــیراز با پیروزی یک بر صفر مقابل شاهین شهرداری بوشهر 
به لیگ آزادگان صعود کرد. دیدار برق جدید شیراز و شاهین شهرداری بوشهر 
در پلی آف لیگ دســته دو در ورزشــگاه یادگار امام برگزار شد. این دیدار در 
نهایت با تک گل ســعید مرتضوی در دقیقه ٩٠ از روی نقطه پنالتی به ســود 
برق جدید شــیراز به پایان رسید تا این تیم به لیگ آزادگان صعود کند.پیش 
از این شــهرداری ماهشهر و شــهرداری تبریز جواز حضور در لیگ آزادگان را 

کسب کرده بودند.
آغاز زودتر لیگ هفدهم به خاطر جام جهانی 

رئیس مســابقات ســازمان لیگ می گوید به دلیل حضور در فصل منتهی 
به جام جهانــی بازی های لیگ هفدهم یک هفته زودتر آغاز می شود.ســعید 
فتاحی، رئیس برگزاری مسابقات سازمان لیگ در حاشیه نشست ساالنه مربیان 
درباره برنامه ارائه شده به مربیان گفت: برنامه ما پیشنهادی بوده است. مربیان 
باید مطالعــه کنند و نقطه نظرات خود را به ما بگویند تا قبل از قرعه کشــی 
مســابقه های لیگ برنامه قطعی را اعالم کنیم. در سایر لیگ های دنیا به دلیل 
جام جهانی، مســابقه ها زودتر برگزار می شــود. به طور مثال بوندســلیگا 14 
روز، ســری A 11 روز و اللیگا 1٥ روز زودتر برگزار می شود. ما نیز یک هفته 
مسابقه ها را جلوتر آوردیم تا مسابقه های نیم فصل اول فشرده نشود. تیم های 
آسیایی ما نظیر استقالل، پرسپولیس و استقالل خوزستان اگر بتوانند به مرحله 
بعد صعود کنند، بازی های فشرده ای در نیم فصل اول خواهند داشت به همین 
دلیل ما برنامه ریزی را به گونه ای انجام دادیم تا بتوانیم برنامه بازی های این سه 

تیم را طوری بچینیم که دچار مشکل نشود.
غفوری و ابراهیمی به بازی برگشت با العین می رسند

مدیرعامل باشگاه اســتقالل می گوید وریا غفوری و امید ابراهیم به دیدار 
هفته آینده برابر العین می رســند.رضا افتخاری دربــاره آخرین وضعیت این 
باشــگاه اظهار کرد: استقالل شــرایط خوبی دارد. با منصوریان صحبت کردم 
و او گفت غفوری و ابراهیمی به بازی برگشــت برابر العین خواهند رسید. تنها 
مشکل ما غیبت فرشید اسماعیلی در بازی برگشت است و البته تصمیم داریم 
روزبه چشــمی را با خود به امارات ببریم.وی افــزود: مدیران العین از میزبانی 
مــا راضی بودند و نماینده AFC نیز از شــرایط ابراز رضایت کرد. تماشــاگران 
تخلفی انجام ندادند و احترام کامل را به حریف گذاشــتند و فکر نمی کنم این 
صحبتها از ســوی مدیرعامل العین مطرح شده باشــد زیرا او در جریان بازی 
در کنار من حضور داشــت و پس از بازی نیز از من تشــکر کرد و گفت بازی 
خوبــی بود.افتخاری در مورد نقل و انتقاالت برای فصــل بعد نیز گفت:  افراد 
مذاکره کننده ما مشــخص شدند، رایزنی ها شــروع شده اما مذاکرات به بعد از 
بازی العین موکول شده است. منصوریان به من لیست اولیه داد اما گفت شاید 
تغییراتی داشــته باشد که بعد از بازی العین مشخص می شود. لیست خروجی 
ما نیز با تصمیم منصوریان مشخص می شــود که البته تعداد آن اندک است. 
دیروز همچنین شنیده شــد تا اینجای کار تاکنون حسن بیت سعید و پژمان 
منتظری گزینه  های قطعی و مدنظر علیرضا منصوریان معرفی شــده اند. رضا 
افتخاری مدیرعامل اســتقالل روز گذشته اعالم کرد که منتظری کارهایش را 
برای بازگشــت به استقالل انجام داده است. در مورد بیت سعید هم گفته شده 
وی پس از دیدار اســتقالل خوزستان با الهالل عربستان در مرحله یک هشتم 

نهایی لیگ قهرمانان آسیا به طور رسمی به استقالل می پیوندد.
دست نشان سرمربی جدید ملوان انزلی 

سرمربی سابق صنعت نفت آبادان سرمربی ملوان بندرانزلی شد.نادر دست 
نشــان سرمربی ســابق صنعت نفت آبادان که از نیمه های فصل گذشته لیگ 
آزادگان هدایت خونه به خونه بابل در لیگ آزادگان را بر عهده داشت، سرمربی 
ملوان بندرانزلی شد.دست نشان در لیگ آزادگان ٩٥-٩4 موفق شد با صنعت 
نفت آبادان به لیگ برتر صعود کند.قرار اســت امروزجلسه معارفه دست نشان 
برگزار شود.ملوانان فصل گذشته لیگ آزادگان از صعود به لیگ برتر بازماندند 

و با ٥8 امتیاز در رده چهارم قرار گرفتند.
پورموسوی سرمربی فوالد شد

مدیرعامل باشــگاه فوالد با اشاره به انتخاب پورموسوی به عنوان سرمربی 
گفت: اگر می خواستیم صبر کنیم تا بازی استقالل خوزستان در لیگ قهرمانان 
تمام شود، 1٠،1٥ روز عقب می افتادیم. علیرضا اژدری زاده درباره انتخاب سید 
اکبر پورموســوی به عنوان سرمربی تیم فوالد خوزســتان، اظهار کرد: بعد از 
بررســی گزینه ها، نهایتاً به این نتیجه رســیدیم که یک گزینه بومی می تواند 
کمک زیادی به باشگاه فوالد خوزستان کند و پورموسوی بهترین گزینه است. 
با توجه به جلسه ای که با پورموسوی داشتیم، در نهایت به توافق رسیدیم که 

ایشان فصل آینده سرمربی فوالد باشد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

*محمد عباس زاده مهاجم فصل گذشته تیم نساجی مازندران که در فصل 
٩٥- ٩6 رقابت های لیگ دسته فوتبال کشور )آزادگان( با ثبت 24 گل عنوان 
آقای گل رقابت ها را کســب کرده بود با عقد قراردادی سه ساله به تیم فوتبال 

سایپا پیوست.عباس زاده دو فصل قبل برای پرسپولیس بازی می کرد.
* کاخابر کاخاشویلی هافبک گرجستانی فصل گذشته تیم ماشین سازی 
بعد از دریافت رضایت نامه اش، با تیم گسترش فوالد به توافق رسید و قراردادی 
دو ساله را با این تیم امضا کرد.از امین حاج محمدی به عنوان خرید بعدی تیم 

گسترش فوالد یاد می شود.

نکته  ورزشی

صفحه 9
 شنبه ۶ خرداد ۱۳9۶ 

اول رمضان ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۳۳

سرویس ورزشی-
 بعــد از فروکش کردن تب و تاب ایام انتخابــات و پایان رقابت کاندیداها و 
انجام رای گیری و مشخص شدن فرد منتخب و ریاست جمهوری دولت دوازدهم، 
حاال مهم ترین موضوع و مطرح ترین سخن »عمل به وعده « هاست. دوران رقابت 
و هیاهــوی انتخابات به پایان آمده و اینــک وقت رفاقت و کار و تالش در جهت 
ســاختن و سازندگی کشــور عزیز است. حاال موســم خدمت به مردم و اصالح 
خرابی ها و افزودن بر آبادی هاســت. در ورزش و درباره ورزش هم انتظار جز این 
نیست. ورزش هم به عنوان امری از امور اجتماعی و سرو کاری پرطرفدار و جذاب 
و در نوع و به ســهم خود تاثیرگذار، برای پیشــرفت نیاز به توجه و برنامه ریزی و 

اصالحات اساسی دارد.
خوشــبختانه ورزش هم مثــل خیلی از حوزه ها و عرصه ها در کشــور ما از 
ظرفیت و امکانات قابل توجهی در ابعاد مختلف مادی و انســانی برخوردار است، 
ظرفیت و امکاناتی که می تواند در صورت وجود مدیریتی توانا و برنامه ریزی دقیق 
و علمی، بسیار کارآمد باشــد و به حرکت روان و پرشتاب چرخ های ورزش روی 
ریل پیشرفت کمک نماید. به طور طبیعی و براساس این تعریف و تحلیل، فقدان 
چنین مدیریتی که هم و غمی جز پیشرفت ورزش و عمل خالصانه به مسئولیت 
نداشته باشد، موجب شده تا اینجای کار، ورزش ما علی رغم برخورداری از شرایط 
مســاعد و بالقوه، از رشد و پیشرفت بایســته و مورد انتظار برخوردار نباشد و تا 

رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله قابل توجه داشته باشد.
 انتظار معقول و منطقی این است که دولت آینده که همین دولت فعلی است 
با اســتفاده از فرصت در اختیار، بــه ورزش هم درحد خودش - یعنی نه کمتر و 
نه بیشتر- اهمیت بدهد و توجه الزم را مبذول بدارد و برای حرکت دادن ورزش 

از جایگاه فعلی به مرحله و مراحل باالتر، اراده خود را منسجم و همت نماید. 
ما می دانیم با وجود اینکه درغالب مقاطع، ورزش ما فاقد مدیریتی ششدانگ 
و متمرکز و متخصص بوده است، اما با همه اینها و در ارزیابی منصفانه باید گفت 
در مجموع ورزش ایران نسبت به گذشته به ویژه سال های قبل از انقالب و سالیان 
اولیه پیروزی انقالب و دوران جنگ و... پیشرفت قابل توجه و امیدوارکننده داشته 
است، و اگر حرفی و نقدی وجود دارد از آن روی است که ورزش ایران با توجه به 
داشته های ذاتی و طبیعی و جغرافیایی، از ظرفیت مناسبی برای حرکت شتابنده 

در مسیر پیشرفت برخوردار است.
 درباره این داشــته ها و امکانات مادی و استعداد و توان انسانی ورزش کمتر 
کسی از اهالی ورزش و کارشناسان این حرفه هست که شک داشته باشد، بنابراین 
آنچه که می ماند و نیاز اساســی ورزش است، همان است که سخن را با آن آغاز 
کردیم: وجود مدیریتی کارآمــد و بااراده و متخصص، مدیریتی که برای خدمت 
به ورزش و جماعت و اهالی ورزش آمده باشــد، نه اینکه ماموریت داشته باشد تا 
بدون توجه به منافع ملی از ورزش وسیله ای بسازد در جهت بهره برداری سیاسی 

و استفاده جناحی و حزبی و...
بارها به ســهم خود نوشــته ایم که در ورزش ما تعداد کارهای انجام نشده و 
معطل مانده، کم نیست، کارهایی که البته ریشه ای و زیرساختی است و زودبازده 
و با نتایج و هیجانات آنی و... همراه نیست، و به درد پرکردن کارنامه و آمارسازی 
نمی خورد! کارهایی اساســی که برای اینکه ورزش ما از اساس و ساختار محکم و 
بایسته برخوردار باشد، باید حتما انجام شوند و... کارهایی که در سخن و صحبت 
کارشناســان مختلف و حتی مدیران ورزش در مقاطع مختلف شــنیده ایم، و به 
ضرورت انجام آنها تاکید شده است، اما متأسفانه کماکان معطل مانده و در مرحله 

حرف باقی مانده است.
قدم باید اندر طریقت نه دم                                 که اصلی ندارد دم بی قدم

در ورزش هم مثل خیلی جاهای دیگر حرف بیشــتر از عمل است در حالی 
که آنچه می تواند حرکت آفرین و نتیجه بخش باشد، »عمل« است. حرف هم البته 
الزم اســت، علم و نظریه، مقدمه عمل است، اما ماندن در مرحله حرف، موجب 
می شود که کاری از پیش نرود و آب از آب تکان نخورد. تاکید و هشدار کتاب خدا 
و راهبران راستین به اینکه باید علم با حرکت و شعار و وعده با عمل همراه باشد 
و نکوهش شدید عالم بی عمل همه از این روی است، این قرآن کریم است که با 
لحنی سرزنش آلود نهیب می زند که چرا به آنچه می گویید، عمل نمی کنید؟ »یا 
ایهاالذین آمنوا، لم تقولون ما ال تفعلون؟« این علی)ع( بزرگ مرد سخن و عمل، 
عشق و شمشیر است که می فرماید بدترین علم آن است که لقلقه زبان باشد و در 
مرحله حرف متوقف بماند و باالترین و ارجمندترین علوم آن است که در بند بند 
وجود ما به حرکت درآید و تجلی یابد: »اوضع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما 

ظهر فی جوارح و االرکان.«
بنابراین خیلی طبیعی است که مردم از مسئوالن، رئیس دولت و وزیر ورزش 
توقع داشته باشند که در جهت رشد و پیشرفت کشور )و اینجا ورزش( بکوشند و 
از حاشیه روی و اتالف وقت و هدردادن سرمایه و باالخره حرف زدن و شعار دادن 
بکاهنــد و روی به عمــل آورند و در حد خود و توانی که از حیث مالی و فنی و... 
دارند، جهت پیشــرفت ورزش گام هایی را بردارند و بعضی از کارهای معطل مانده 

را در فرصت در اختیار انجام دهند. 
برای مثال در همین جلســه اخیر اعضای هیئت رئیســه کانون مربیان ایران 
که با حضور وزیر ورزش انجام شــد، آقای سلطانی فر روی چند موضوع مثل لزوم 
کارهای ساختاری و پایه ای در فوتبال، فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد امنیت 
سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در ورزش، استفاده از تسهیالت ارزان قیمت 
صندوق توســعه ملی جهت استفاده در پروژه های ورزشی و... باالخره تالش برای 
»به صفر رســاندن« فســاد در فوتبال و... ســخن گفته که اگر ایشان در مرحله 
عمل هم به این حرف ها و وعده ها وفادار باشد و آنچه گفته است، طی چند سال 
آینده عملی شود، بدون تردید تحول قابل مالحظه و ملموسی در ورزش ما اتفاق 

خواهد افتاد و...
مردم قهرمان و هشیار و پایبند به انقالب اسالمی 2٩ اردیبهشت ماه بار دیگر 
به وظیفه خود درباره کشورشان به بهترین وجه عمل کردند و به اعتراف خودی 
و بیگانه، بار دیگر، ســنگ تمام گذاشتند. جا دارد، قدر این مردم هشیار و آگاه را 

بدانیم و سعی کنیم برای آنها و در شأن آنها، کار و تالش کنیم. 
بدون اغراق مردم ما در همه عرصه ها الیق »بهترین« ها، هستند. رئیس جمهور 
هم در اظهارات اخیر خود و در جوار بارگاه مطهر امام راحل گفته اســت: »امروز 
احســاس می کنیم حضور، مشــارکت، فداکاری و نشاط مردم بار مسئولیت ما را 
صدچندان کرده اســت«، و اضافه کرده: »به وعده هایی که به مردم دادیم، عمل 
می کنیــم.« امیدواریم همین اتفاق هم بیفتد و با توکل به خدا و وحدت و بویژه 
روحیه انقالبی و مخلصانه و غیرت مســئولیت در نزد مسئوالن، کشور ما در همه 

عرصه ها از جمله ورزش، گام های بلندی به سوی آینده روشن بردارد، ان شاء اهلل.

ولفسبورگ  با دژاگه به بقاء امیدوار شد
ولفسبورگ با پیروزی که در دیدار رفت پلی آف بوندسلیگا به دست آورد به 
ماندن در این رقابت ها امیدوار شد. در پلی آف رقابت های بوندسلیگا یک دیدار 
برگزار شــد که در آن دو تیم ولفسبورگ و آینتراخت براونشویگ به مصاف هم 
رفتند. این دیدار که در ورزشــگاه خانگی ولفســبورگ برگزار شد با یک گل به 
ســود تیم میزبان به پایان رسید. تک گل این بازی را ماریو گومز در دقیقه 3٥ 
از روی نقطه پنالتی به ثمر رســاند. قرار است که بازی برگشت دو تیم دوشنبه 
هفته جاری برگزار شــود تا برنده دو تیم در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به 
رقابت های بوندسلیگا صعود کند. اشکان دژاگه که بعد از پیوستن به وولفسبورگ 
با بدشانســی مصدوم شــده بود و برای مدتی طوالنی دور از میادین بود در این 
دیدار برای نخستین بار در فهرست 18 نفره تیمش قرار گرفت و از دقیقه 83 به 
میدان رفت. ولفسبورگ فصل کابوس واری را در رقابت های بوندسلیگا پشت سر 
گذاشــت و در رده شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت تا تنها شانس این تیم 
برای ماندن در رقابت های بوندسلیگا پیروزی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 

برابر براونشویگ باشد که در لیگ دسته دو آلمان در رده سوم قرار گرفت.
فرانچسکو توتی اعالم بازنشستگی کرد

سمبل تیم رم ایتالیا به طور رسمی اعالم بازنشستگی کرد. فرانچسکو توتی، 
ســتاره4٠ ســاله رم در بازی برابر جنوا در هفته پایانی سری آ برای آخرین بار 
پیراهن رم را بر تن می کند. این بازیکن 4٠ ســاله که 2٥ سال در تیم رم بود و 
یکی از باســابقه ترین بازیکنان فوتبال جهان محسوب می شود، سرانجام پس از 
کش و قوس های فراوان خداحافظی خود را از فوتبال اعالم کرد. توتی در صفحه 
رســمی خود در فیســبوک این خبر را اعالم کرد و نوشت: بازی با جنوا در روز 
یکشــنبه آخرین بازی من با پیراهن رم خواهد بود. غیرممکن است که بخواهم 
احساســاتم را به رم در چند کلمه بیان کنم ولی همیشــه حمایت خود را از رم 
اعالم خواهم کرد و همیشه کنار این تیم خواهم بود. توتی قرار است روز یکشنبه 
در بــازی برابر جنوا برای آخرین بــار با پیراهن تیم محبوب خود به میدان برود. 
توتی به عنوان سمبل رم شناخته می شود، چون باشگاه را علی رغم پیشنهادهای 
بسیار از تیم های قوی تر و ثروتمندتر ترک نکرد و به عنوان بهترین گلزن باشگاه 
با بیشترین بازی انجام داده برای تیم در تاریخ باشگاه ثبت شده است. فرانچسکو 
توتی یکی از پرافتخارترین بازیکنان فوتبال ایتالیا است که تمام دوران فوتبالش 
را در تیم رم گذراند. او موفق شد جام جهانی 2٠٠6 را با تیم ملی ایتالیا فتح کند.

عمل به وعده ها در ورزش

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: برای جمع بندی الزم، نیاز به تمرین با تمرکز باال داریم و عالقمند 
هستم بهترین تمرین شما بازیکنان را در چند تمرین آینده شاهد باشم.

 دور مقدماتی ســطح یک لیگ جهانی ســال 2٠1٧ از 12 تا 28 خردادماه با حضور 12 تیم صربســتان، برزیل، فرنسه، 
ایتالیا، لهستان، آمریکا، روسیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، بلغارستان و کانادا در گروه های متفاوت و در سه هفته برگزار می شود.

تیم ملی والیبال ایران که تمرینات خود را از روز چهارشنبه و پس از بازگشت از اردوی برون مرزی در سه کشور مونته نگرو، 
اســلوونی و لهســتان در تهران آغاز کرده بود، در حال حاضر تمرینات خود را در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار می کند.

ایگو کوالکوویچ در حاشــیه آماده ســازی بازیکنانش از آنهاخواست تمرکز خود را در این تمرینات افزایش دهند و خطاب به 
آنان تصریح کرد: برای جمع بندی الزم، نیاز به تمرین با تمرکز باال داریم و عالقمند هســتم بهترین تمرین شما بازیکنان را 
در چند تمرین آینده شاهد باشم.سعید معروف، محمد طاهر وادی، فرهاد سال افزون، رضا قرا، امیر غفور، فرهاد نظری افشار، 
فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، میالد عبادی پور، محمد جواد معنوی نژاد، محمد موســوی، عادل غالمی، سامان فائزی، 
مســعود غالمی، مهدی مرندی و مصطفی حیدری 16 بازیکن حاضر در تمرینات تیم ملی والیبال ایران هستند.تیم ایران در 
هفته نخست لیگ جهانی )12 تا 14 خرداد( با تیم های برزیل، ایتالیا و لهستان همگروه است.نخستین دیدار تیم ملی والیبال 
ایران روز دوازدهم خردادماه در شهر پیزارو کشور ایتالیا برگزار می شود که ملی پوشان ایران از ساعت 22 و 3٠ دقیقه به وقت 

ایران در سالن آدریاتیک آرنا به مصاف ایتالیا میزبان این رقابت ها می روند.

پیگیری تمرینات تیم ملی والیبال در سالن ۱۲ هزار نفری
کوالکوویچ: نیاز به تمرین با تمرکز باال داریم

بخشی از بدهی فدراسیون شطرنج ایران بابت برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان جهان، به حساب فدراسیون 
جهانی واریز شد.

مســابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان بهمن و اسفند ســال ٩٥ به میزبانی تهران برگزار شد. کشورمان در حالی این 
میزبانی را بر عهده داشت که مسئوالن رده باالی ورزش کشور بارها از نتایج مثبت این اقدام صحبت کردند تا به نوعی برای 
قبــول این میزبانی صحه بگذارند.این صحبت ها اما در روزهای اخیر رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و محمدرضا داورزنی، 
معاون وزیر ورزش در اقدامی بی ســابقه به انتقاد از رئیس فدراســیون شطرنج پرداخت که دلیل آن نیز بدهی به فدراسیون 
جهانی بود.از فروردین ماه که جلســه هیئت رئیســه فیده برگزار شد، چندین بار حرف از تهدید به تعلیق شطرنج ایران بابت 
این بدهی چند صد هزار دالری به میان آمد، اما مسئوالن ورزش از حل این مشکل در روزهای آینده پس از این نشست خبر 
دادند.این مشکل البته حل نشد تا خبر تعلیق شطرنج ایران برای دقایقی روی سایت فیده قرار گرفته و سپس خیلی زود حذف 
شود. این اقدام ترس عجیبی را به جان مسئوالن انداخت و پیامد آن نیز مصاحبه تند داورزنی بود.پس از مصاحبه معاون وزیر 
ورزش، این نهاد 8٠ هزار دالر به فدراســیون شــطرنج داد تا به حساب فیده واریز کند؛ مبلغی که فیده روز پنج شنبه هفته 
گذشته دریافت آن را تایید کرد.حاال نزدیک به 1٩٠ هزار دالر دیگر که بیشتر آن مربوط به حق فیده است، باقی مانده و باید 
این مبلغ نیز خیلی زود پرداخت شود تا باز هم حرف از تهدید و تعلیق به میان نیاید. بر همین اساس قرار است تا روز دوشنبه 

جلسه ای میان پهلوان زاده و داورزنی برگزار شود تا مسئوالن تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کنند.

هنوز ۱۹۰ هزار از بدهی باقی است
واریز ۸۰ هزار دالر به حساب فدراسیون جهانی شطرنج

معرفی اعضای تیم ملی کاراته برای مسابقات قهرمانی آسیا 
ترکیب تیم ملــی کاراته ایران برای حضــور در رقابت های 

قهرمانی آسیا با برگزاری رقابت های انتخابی معرفی شد.
این رقابتها پنجشــنبه چهارم خردادماه با قضاوت داوران رســمی، 
نظارت مستقیم ســرمربی و مربیان تیم ملی و همچنین حضور رئیس و 

دبیر فدراسیون در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد. 
بر همین اساس مجید حسن نیا در وزن ٥٥- کیلوگرم ،حسین سمندر 
در وزن 6٧- کیلوگــرم، بهمن عســگری، در وزن ٧٥- کیلوگرم و مهدی 
خدابخشی در وزن 84- کیلوگرم با برتری مقابل رقبای خود جواز حضور 

در رقابت های قهرمانی آسیا را دریافت کردند. 
امیر مهدیزاده در وزن 6٠-کیلوگرم به دلیل نداشتن رقیب در ترکیب 
تیــم ملی قــرار گرفت. پیش از این هم حضور ســجاد گنج زاده در وزن 
84+ کیلوگرم در رقابت های قهرمانی آســیا قطعی شده بود. گنج زاده در 
مسابقات اخیر از جمله بازیهای کشورهای اسالمی موفق به کسب مدال 

طال شده بود.
ذبیح اهلل پورشــیب که دو بازی را به مهدی خدابخشی در وزن 84- 
کیلوگــرم واگذار کرده بود در مبارزه ســوم به رای داوران اعتراض کرد و 
مبارزه را ادامه نداد. وی معتقد بود که ضربه خدابخشی به دست او برخورد 
کرده که سلیمی رئیس کمیته داوران پس از بازبینی فیلم، رای داوران را 
تائید کرد. فرجی رئیس  فدراسیون کاراته نیز که از صبح در سالن حضور 

داشت به اعتراض پورشیب رسیدگی کرد که رای داوران بازهم تائید شد.
در وزن ٧٥- کیلوگرم بعد از آســیب دیدگی علی اصغرآسیابری که 
موفق به ادامه مسابقات نشد، ابراهیم حسن بیکی و بهمن عسگری ٥ بار 
به مصاف هم رفتند که این ماراتن را عسگری 3 بر2 به سود خود خاتمه 

داد و مسافر قزاقستان شد. 
در این رقابتها سعید فرخی، ســعید علیپور، مصطفی روستا، میعاد 
یاری حضور داشــتند که موفق نشدند به ترکیب تیم ملی راه پیدا کنند.
ضمن اینکه علی اصغر آسیابری به دلیل آسیب بری مسابقات را ادامه نداد.

در کاتای تیمی کرمان با ترکیب مهدی شــجاعی، مهدی رضایی و 
پویا حبیبی به مسابقات قهرمانی آســیا اعزام می شود. تیم کاتای شیراز 
رقیب کرمانی ها بود که در این رقابتها غیبت داشت. در کاتای انفرادی هم 

امیربهادر تدین به این رقابتها اعزام می شود.
همچنین در رقابت های انتخابی رده سنی زیر 21 سال علی مسکینی 
در وزن ٥٥- کیلوگــرم، مهــدی رحیمی نــژاد در وزن 6٠- کیلوگــرم، 
امیرحسین سهرابی در وزن 6٧- کیلوگرم، الیاس محمدزاده در وزن ٧٥- 
کیلوگرم، مهدی قــراری زاده در وزن 84- کیلوگرم و صالح اباذری و در 

وزن 84+ کیلوگرم به ترکیب اصلی تیم ملی راه پیدا کردند. 
رقابت های کاراته قهرمانی آسیا تیرماه سال جاری در قزاقستان برگزار 

خواهد شد.

نگاهی دیگر به بازی های کشورهای اسالمی از نظر آمار و ارقام

زنگ خطر برای ورزش به صدا درآمد
کشــورهای آذربایجان و ترکیه در چهارمین دوره 
بازی های اســالمی با یک برنامه ریزی دقیق توانستند با 
یک صعود چشمگیر عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی را از 
آن خود کنند و کاروان ایران نیز با یک پله سقوط نسبت 

به دوره قبل، سوم شد.
نخستین دوره بازی های همبستگی اسالمی در سال 2٠٠٥ 
به میزبانی عربستان برگزار شــد و 6٠٠٠ هزار ورزشکار از ٥٧ 
کشــور در این دوره حضور داشــتند. کاروان ورزشی ایران در 
نخســتین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی که در 
عربستان برگزار شد، از مجموع 1٧ رشته ورزشی حاضر در این 
بازی ها با 13٠ ورزشکار در 13 رشته حضور یافت که در مجموع 
با کســب 1٠ مــدال طال، ٩ نقره و 11 برنز بعد از کشــورهای 
عربســتان، مصر و قزاقستان در رده چهارم رنکینگ مدال آوران 

قرار گرفت.
دومین دوره این رقابت ها کــه به میزبانی ایران بود برگزار 
نشد. اندونزی سومین میزبان  بازی های همبستگی اسالمی بود 
که ٥6 کشور در این رویداد حضور داشتند و کاروان ایران با 88 
ورزشــکار در 6 رشته موفق به کسب 3٠ نشان طال، 1٧ نقره و 
12 برنز شــد و در مکان دوم بازی ها قرار گرفت. اندونزی با 36 
طال، 3٥ نقره و 34 برنز اول شــد و مصر با 26 طال، 2٧ نقره و 

32 برنز در رده سوم جای گرفت.

چهارمین دوره بازی ها نیز اردیبهشــت ماه سال جاری به 
میزبانــی آذربایجان در باکو برگزار شــد و کاروان ایران با 161 

ورزشکار در 18 رشته نماینده داشت.
در هر سه دوره برگزار شده از بازی های همبستگی اسالمی، 

کشــور های میزبان عنوان قهرمانی را از آن خود کرده اند. نکته 
قابل تامل در نتایج کســب شــده صعود قابل توجه کشورهای 
آذربایجان و ترکیه در ایــن دوره از رقابت ها بود. آذربایجانی ها 
که در دوره نخســت با 4 مدال طال و در دوره سوم بازی ها با 6 

طال در مکان هشتم جدول رده بندی قرار داشتند به یک باره در 
چهارمین دوره بازی ها با کســب ٧٥ مدال طال در رده نخست 
بازی ها قرار گرفتند. کشور ترکیه نیز که در نخستین دوره با 1 
طال در رده 1٥ جدول رده بندی و در دور ســوم بازی ها با  23 
مدال طال در رده پنج جدول قرار داشــت در چهارمین دوره با 
کســب ٧1 مدال طال در مکان دوم جدول قرار گرفت. کشــور 
ترکیه میزبان پنجمین دوره بازی ها در سال 2٠21 خواهد بود و 
بدون شک خود را برای قهرمانی در این دوره آماده خواهد کرد.

کاروان ایران هرچند 3٠ مــدال طالی دوره قبل را به 3٩ 
طال تبدیل کرد اما در رده بندی کشــورها از آذربایجان و ترکیه 
عقب افتاد. شــاید این دو کشــور در دوره های قبل بازی های 
کشورهای اسالمی را چندان جدی نمی گرفتند، اما در این دوره 
با تمام قوا در اکثر رشته هایشان به میدان آمدند تا ورزش ایران 

در حضور رقبای قدر محک بخورد.
جهــش آذربایجــان و ترکیه کــه در برخی رشــته ها با 
اســتفاده از ورزشــکاران ملیت های دیگر نیز بدست آمده بود، 
می تواند هشــداری برای ورزش ایران باشد. نتایج دور از انتظار 
دوومیدانی کاران ایران که هیچ مدال طالیی نگرفتند و یا کاراته 
مردان ایران که داعیه قهرمانی جهان دارد اما در این بازی ها با 
تمام مهره هایش تنها یک طال گرفت، زنگ خطرهایی بودند که 

برای ورزش ایران به صدا درآمدند.

تیم ملی زیر بیســت ســال ایران در اولین دوره 
مسابقات قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم ملی فوتسال زیر بیست سال ایران از ساعت 1٧ دیروز 
در دیدار فینال اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند به 
مصاف تیم ملی عراق رفت.شاگردان علی صانعی که با راهیابی 
به فینال، صعود خود به المپیک 2٠18 جوانان را مسجل کرده 
بودند، مقابل عراق بازی قاطعانه ای را به نمایش گذاشــتند و 
ســهند رضا پور و زید علی )گل بخودی( در نیمه اول دروازه 
حریف را گشــودند. این اولین دوره مسابقات فوتسال زیر 2٠ 
سال آسیا بود که به میزبانی تایلند برگزار شد و همچنین جنبه 
انتخابی المپیک جوانان آرژانتین در سال 2٠18 را داشت که 

ایران و عراق این سهمیه را کسب کردند.عراقی ها در این بازی 
از اواســط نیمه دوم رو به استفاده از سیستم پاور پلی )حمله 
با پنج بازیکن( آوردند اما درخشــش شهبازی، دروازه بان ایران 
مانع از گلزنی آنها شد. همچنین توحید لطفی کاپیتان تیم ملی 
فوتسال زیر 2٠ سال ایران بهترین بازیکن رقابت های قهرمانی 
آسیا شد. دیروز هم تیم تایلند میزبان مسابقات با برتری هشت 
بر یک مقابل ازبکستان، به عنوان سومی مسابقات رسیده بود. 
ملی پوشان فوتسال ایران در این مسابقات تیم های مغولستان، 
امارات، چین و قرقیزســتان را در مرحله گروهی شکست داده 
و با پیروزی مقابل تیم لبنان در یک چهارم نهایی و تایلند در 

نیمه نهایی به فینال راه یافته بود.

قهرمانی فوتسالیست های امید ایران در آسیا

حدیث دشت عشق

به یاد سردارشهید »علی اصغر فتاحی«
 انسان در مقابل خانواده  شهداء شرمنده است!

شــهید »علی اصغــر فتاحی« ســال 1343 در 
روستای »مشهد میقان« از توابع شهرستان اراک به 
دنیا آمد. سال 13٥8 به عضویت سپاه درآمد. با شروع 
جنگ، به عنوان فرمانده با جمعی از رزمندگان استان 
مرکزی عازم مناطق غرب کشــور شد. او در عملیات 
آزاد ســازی مهران از ناحیه ستون فقرات مجروح شد 

و تا زمان شــهادت که در هفتم اسفند ماه 1362 و طی عملیات خیبر در جزایر 
مجنون بود، هرگز رخت رزم را از تن خارج نکرد. فرازی از وصیت نامه شــهید: 
با درود بر آخرین منجی عالم بشریت حضرت حجت بن  الحسن  العسکری)عج( 
مهــدی موعود و با درود و ســالم به رهبــر کبیر انقالب اســالمی و بنیانگذار 
جمهوری اسالمی، سالم بر او که اسالم را به ما آموخت؛ او که تنها بر دین پاک 
رســول خدا )ص( تکیه کرد و جز اســالم به چیزی دیگر نیندیشــید.خدایا! تو 
شاهدی که من برای رضای تو گام برداشتم و جز این چیز دیگری نبود. و اما شما 
 ای کوردالن! بدانید که نقاب از چهره تان برداشته خواهد شد و امت قهرمان مان 
به حیله ها و نیرنگ های شما پی خواهد برد. بیایید تا فرصتی باقی است به صف 
اســالم که همانا خط امام )ره( است بپیوندید و از خداوند منان بخواهید تا همه 
ما را به راه حقیقی اسالم هدایت کند تا با درک صحیح اسالم به مسائل موجود 
بنگریم نه با دید شــخصی و گروهی.  به امید روزی که همه مسلمین در صفی 

واحد در قدس نماز گزارند.
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