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چرا سرمربی تیم ملی در آستانه رقابت های جهانی کناره گیری کرد؟!

پیروزی»ورزشکارساالری«درفدراسیونوزنهبرداری
سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی وزنه برداری از سمت خود کناره گیری 
کرد، این اتفاق در شــرایطی رخ داد که رئیس فدراسیون 
می توانست از ماه ها قبل در اختالف انوشیروانی و رستمی 
تدبیری را به کار گیرد که کار به جدایی سرمربی تیم ملی 
نکشد اما آنقدر درگیر انتخابات فدراسیون جهانی شد که 

یک اختالف، در نهایت به یک معضل تبدیل شد!
سجاد انوشیروانی رسما از سرمربیگری تیم ملی وزنه برداری 
کناره گیری کرد، این مهمترین خبر وزنه برداری در تعطیالت عید 
سعید فطر بود. البته خبر کناره گیری سجاد انوشیروانی از هدایت 
تیم ملی چندان دور از انتظار نبود، چراکه کیانوش رســتمی پس 
از نشست ویژه با اعضای شورای عالی فنی و مسئوالن فدراسیون 
وزنه برداری، تکلیفش را روشــن کرد و صراحتا گفت حضورش در 

اردو به شرط عدم همکاری با انوشیروانی است.
بدین ترتیب ســرمربی جوان تیم ملی هم بهتر دید به جای 
حضور تشریفاتی در راس امور وزنه برداران ملی پوش، کناره گیری 
کند و خود را از این جریان که مدتهاســت به یکی از دغدغه های 
فدراسیون بدل شده، بیرون بکشد. انوشیروانی در حالی ترجیح داد 
خود را از این داستان خارج کند که نزدیک به یکسال و نیم امور 
تیم ملی را بدون قرارداد با فدراسیون وزنه برداری در دست داشت.

انوشیروانی: مرادی گفت برو؛ مشکلی نسیت
ســجاد انوشــیروانی پــس از کناره گیری از تیــم ملی در 
گفت و گویی اظهار داشــت: قراردادی نداشتیم که بخواهم استعفا 
کنــم. از روز اول امــروز و فردا کردند و حاال هــم خیلی راحت 
کناره گیری خــودم را اعالم می کنم و بــرای وزنه برداری آرزوی 
موفقیت دارم. حرمت شاگردی و استادی در تیم ملی از بین رفته 
بود و برای اینکه جایگاه و شــأن  مربیگری حفظ شود و بیشتر از 
ایــن، این موضوع از طرف من ادامه پیدا نکند، کناره گیری کردم. 
هــدف من این بود که تیم ملی در مســیر درســت قرار گیرد و 
امیدوارم ورزش ایران بیشتر از این از چنین مواردی متضرر نشود.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری تصریح کرد: امیدوارم تیم ایران 
در مسابقات جهانی موفق باشد و خوشحالم تا به امروز خدمتکار 
خوبی بــرای وزنه برداری بوده ام. دغدغه من رشــد و پیشــرفت 
وزنه برداری اســت و حتی قدم کوچکی در این مســیر برداشته 
باشــیم خوشحال هستم. انوشیروانی در پاســخ به این سؤال که 
این موضوع را با مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری مطرح کرده 

است یا نه گفت: بله، خیلی کوتاه صحبت کردیم و او موافقت کرد 
و گفت مشکلی نیست.

مرادی: نگران نباشید، همه چیز درست می شود!
بعد از انوشیروانی نوبت به علی مرادی رسید تا توضیحاتی را 
در خصوص این اتفاق مهم ارایه کند. رئیس فدراسیون وزنه برداری 
کــه به تازگی از ژاپن به ایران بازگشــته در این باره گفت: هنوز 
به صورت مکتوب اســتعفایی به دست ما نرســیده است و باید 
بــه صورت مکتوب آن را در اختیار فدراســیون قرار دهد. ما هم 
در جلســه  شورای عالی فنی در مورد آن تصمیم گیری می کنیم. 
این مســائل قبل از اینکه در رســانه ها مطرح شود باید ابتدا در 
فدراسیون در مورد آن صحبت کنیم و دوستان بیش از حد عجول 

هستند.
مرادی در پاســخ به این پرســش که احتمال دارد در جلسه 
شــورای عالی فنی با استعفای سجاد انوشــیروانی مخالفت شود 
اظهار کرد: باید در جلســه درباره آن صحبت کنیم و در اســرع 
وقت این جلسه را تشکیل می دهیم. او در مورد نگرانی که نسبت 
به وضعیت تیم ملی وزنه برداری وجود دارد گفت: نگران نباشــید. 
همه چیز درست می شود. تغییرات احتمالی در راس کادرفنی تیم 

ملی وزنه برداری واکنــش داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش را نیز به دنبال داشــت تا جایی که وی نیز عنوان داشــت: 
وزارت ورزش ضمن رصد تصمیمات و اقدامات فدراسیون ها تالش 
می کند کمتر در تصمیمات مربیان یا فدراسیون ها مداخله کند اما 
قطعا تصمیمات در حوزه تیم های ملی با دقت بیشــتری پیگیری 

خواهد شد. 
10 ماه زمان از دست رفت

اما در خصوص اتفاقات اخیر وزنه برداری باید عنوان داشــت 
که فدراســیون بعد از المپیک ریو فرصت خوبی داشت تا اختالف 
موجود در تیم ملی را حل کند اما 10 ماه آن را به تعویق انداخت 
و هر مرتبه هم وعده حل شــدن ماجرا را داد که تصور می شــد 
قرار اســت راه حل منطقی برای پایان دادن به ماجرای ســجاد 
انوشــیروانی و کیانوش رســتمی انتخاب شــود اما در نهایت نیز 
تصمیمی گرفته شــد که منجر به استعفای سجاد انوشیروانی از 
سرمربیگری تیم ملی شد و این اتفاق تنها یک سؤال ایجاد کرده 

که چرا فدراســیون 10 ماه این ماجرا را طول داد و از ابتدا اعالم 
نکرد هیچ راه حل جدیدی در کار نخواهد بود و قرار است کیانوش 
رستمی به همان شیوه قبل از المپیک و حتی با امتیازهای بیشتر 

به کار خود ادامه دهد؟ 
چرا رئیس فدراسیون دخالت نکرد؟

فدراسیون وزنه برداری بعد از گذشت ماهها و زمانی که دیگر 
خیالش از انتخابات فدراسیون جهانی راحت شد، پس از شکست 
در این انتخابات باالخره به یاد مشکالت داخلی هم افتاد. دو جلسه 
برای حل مشکالت تیم ملی برگزار کرد که در جلسه دوم و برای 
رای گیری میان انوشــیروانی و رستمی، علی مرادی در یک اقدام 
قابل تامل برای خودش حق وتو قائل شد. فدراسیون وزنه برداری 
پیش از این هم تصمیمات مهم و سرنوشــت ساز دیگری را اتخاذ 
کرده بود بنابراین چرا علی مرادی در زمان رای گیری برای انتخاب 
بین بهادرموالیی و علی هاشــمی برای رفتن به المپیک یا زمان 

برکناری حسین توکلی برای خودش حق وتو قائل نشد؟
همچنین اگر مرادی پشت سرمربی تیم ملی بود چرا پس از 
پایان رای گیری از حق وتوی خود اســتفاده نکرد؟ در واقع وقتی 
شورای فنی رای به تنها تمرین کردن کیانوش رستمی و با مربی 
اختصاصی اش داد مرادی این حکم را وتو نکرد و شاید در صورتی 
از حق وتوی خود اســتفاده می کرد که شــورای فنی رای به این 

می داد که رستمی باید زیر نظر سرمربی تیم ملی تمرین کند.
اشتباه مدیریتی

علی مرادی شــاید می توانســت ماهها قبل تدبیری را به کار 
گیرد که کار به دوراهی نکشد اما آنقدر درگیر انتخابات فدراسیون 
جهانی شــد که یک اختالف، درنهایت به یک معضل تبدیل شد. 
در این که کیانوش رســتمی جزو وزنه برداران بزرگ دنیا اســت، 
شکی نیســت اما ایران وزنه برداران صاحب عنوان دیگری مانند 
بهداد سلیمی و سهراب مرادی هم دارد. اگر آنها هم خواسته هایی 
مشابه رستمی داشته باشند مرادی چه اقدامی انجام خواهد داد؟

با شــرایطی که رئیس فدراسیون وزنه برداری در پیش گرفته 
بهتر اســت به جای انتخاب ســرمربی در جلسه شورای فنی، در 
جلســه با ملی پوشان یک نفر را به عنوان سرمربی انتخاب کند تا 

حداقل بعدا مشکالت این چنینی پیش نیاید!

نگارش اساسنامه جدید و حذف ماده 10

وزیرورزشنمیتواندروسایفدراسیونهایورزشیراعزلونصبکند
نگارش اولیه اساســنامه مشــترک فدراسیون های 
ورزشی از ســوی وزارت ورزش به پایان رسید که در آن 

تغییرات اساسی دیده می شود.
بعد از مشکالتی که اساسنامه فدراسیون های ورزشی به دلیل 
دخالت دولت داشت، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های 
جهانی با ارســال نامه های جداگانه خواستار شفاف سازی شدند.
همیــن موضوع باعث شــد تا در زمان محمود گــودرزی وی از 
روسای فدراســیون ها بخواهد تا اساســنامه های خود را اصالح 

کنند، موضوعی که هرگز اتفاق نیفتاد.
بعد از گذشت چند ماه وزارت ورزش تصمیم گرفت با تشکیل 
کارگروهی اساســنامه جدیدی را بنویسد که تغییرات اساسی در 
این اساسنامه دیده شده است.مهم ترین نکته حذف ماده 10 بود 
که این اختیار را به رئیس ســازمان تربیــت بدنی )وزیر ورزش و 
جوانان( می داد تا رئیسی را عزل و یا انتخاب کند. موضوعی که با 

منشور المپیک در تضاد بود.
وزارت ورزش در اساسنامه جدیدی که نوشته استانداردهای 
بین المللی را رعایت کرده و این اساسنامه با رعایت قوانین داخلی 
قابلیت استفاده برای همه فدراسیون های ورزشی با کمی تغییرات 

را دارد.
نکته دیگر اینکه در اساســنامه قبلی فدراسیون های ورزشی 
در زمان انتخابات وزیر و یا یکی از معاونانش رئیس مجمع بودند، 

این در حالی است که در اساسنامه جدید اعضای مجمع تصمیم 
می گیرند چه کسی رئیس باشد. بنابراین قبل از برگزاری انتخابات 
اعضای مجمع با مکاتبه می توانند هم وزیر و معاونانش را به عنوان 

رئیس بشناسند و هم اینکه شخص دیگری را انتخاب کنند.
اعضای کارگروهی که مســئولیت نوشــتن این اساسنامه را 
برعهده داشــتند تغییرات دیگری در اساســنامه مشترک ایجاد 
کرده انــد که می توان به نماینــدگان وزارت آموزش و پرورش و 
علوم اشاره کرد. براساس اساســنامه جدید در مجمع انتخاباتی 
فدراســیون ها نمایندگان فدراسیون دانشــجویی و دانش آموزی 

حضور خواهند داشت.
اعضای کارگروه نگارش اساسنامه

نگارش اولیه اساســنامه مشترک فدراسیون های ورزشی در 
حالی به پایان رسید که تعدادی از اعضای این کارگروه را روسای 
فدراسیون های ورزشی تشکیل می دادند. با روی کار آمدن مسعود 
سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش، کارگروهی جدید وظیفه نوشتن 

اساسنامه مشترک فدراسیون ها را برعهده گرفت.
ریاســت این کارگــروه برعهده محمدرضــا داورزنی معاون 
ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش بود. همچنین روســای 
فدراســیون های جــودو، تکواندو، ووشــو، وحید مــرادی دبیر 

فدراسیون قایقرانی در این مجمع حضور داشتند.
نماینــده ســازمان برنامه و بودجه، مهــرزاد حمیدی، علی 

سایت فدراسیون جهانی بسکتبال در گزارشــی به امتیازآورترین بازیکنان قاره کهن در یک دهه گذشته 
اشاره کرده که حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی دو نفر اول هستند.

در این گزارش حامد حدادی به عنوان امتیازآورترین بازیکن آســیا از سال 2007 شناخته شده که با کسب 649 امتیاز 
باالتر از صمد نیکخواه بهرامی و ژیان لیان چینی قرار دارد. در قســمتی از این گزارش درباره نیکخواه بهرامی آمده اســت: از 
سال 2007 صمد نیکخواه بهرامی به کابوسی برای بازیکنان بدشانسی تبدیل شد که باید او را دفاع می کردند. نیکخواه بهرامی 
ستاره ای در تیم ملی ایران بود که از تمام هم پست هایش فیزیکی بزرگتر دارد و البته سریع و چاپک است. حمل توپ نیکخواه 
فوق العاده است و در کنار آن مبارز بودن و جنگندگی برای برد دیگر ویژگی صمد به حساب می آید. صمد 615 امتیاز در آسیا 
کسب کرده و دومین امتیازآور قاره کهن به حساب می آید. سایت فدراسیون جهانی بسکتبال درباره حامد حدادی نیز نوشت: 
حدادی 218 سانتی متر قامت دارد اما قد بلند و فیزیکش تنها عامل بهترین بودن او نیست. ریباند، بالک شات،  فضا سازی، 
پاس دادن و توانایی امتیازآوری اش از منطقه سه امتیازی از جمله توانایی هایی است که حدادی دارد. این نکته هم مهم است 
که او به خوبی از فیزیکش برابر حریفان استفاده می کند. نکته اصلی که باعث شده حدادی هنوز بهترین باشد و در تیم ملی 
ایران نقش اصلی را ایفا کند این است که توانایی باالیی در هماهنگ کردن خودش با شرایط دارد و خیلی سریع در تیم جا 

می افتد. حدادی با کسب 649 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن قاره کهن است.

معرفی دو ایرانی به عنوان امتیازآورترین بسکتبالیست های آسیا 

رقابت های تکواندو قهرمانی جهان- کره جنوبی 

قهرمان دوره قبل رقابت های تکواندو قهرمانی جهان 
در وزن دوم، با شکست مقابل رقیب روسی از رسیدن به 

نیمه نهایی بازماند و حذف شد.
فرزان عاشــورزاده که با سه پیروزی متوالی روز گذشته به 
مرحله یک چهارم نهایی وزن 58- کیلوگرم راه پیدا کرده بود، 
در این مرحله برابر »میخایل آرتامانوف« از روسیه قرار گرفت 
و در حالی که مدت زمان کمی برای ریکاوری داشــت 8 بر 7 

نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد.
وقت اول این دیدار 2 بر صفر به سود رقیب روسی به پایان 
رســید. در وقت دوم عاشــورزاده به خوبی جبران کرد و 4بر2 
نتیجه را به سود خود تغییر داد. در وقت سوم، رقیب روسی که 
به نظر می رسید عاشــورزاده را به خوبی آنالیز کرده، امتیازات 
خود را به عدد 8 رســاند، در فاصله 7 ثانیــه به پایان مبارزه، 
مهدی بی باک با اعتراض به یک ضربه رقیب قصد داشــت در 
مدت زمان بازبینی فیلم آخرین توصیه ها را به فرزان داشــت 
ولــی در نهایت این مبارزه 8بر7 به ســود رقیب خاتمه یافت 
تا پرامید ترین عضو تیم ملی کشــورمان از دور مسابقات حذف 

شود.

وی دور نخســت اســتراحت داشــت و ســپس »سعید 
المصطفی« نماینده سودان را 25 بر 5 شکست داد و در ادامه 
هم »الماس موکامیروف« از قزاقســتان را با نتیجه 15 بر۳ از 
پیش رو برداشت. این تکواندوکار کشورمان در سومین مبارزه 
خــود و در پیکار با »عمرالکهــال« از مراکش با نتیجه 29 بر 

صاحب برتری شد.
در رقابت هــای صبــح دیــروز اکــرم خدابنــده در وزن 
7۳+ کیلوگرم بعــد از برتری 11 بر 6 مقابــل »وولینویچ« از 
اسلوونی،مقابل »بریسیدا آکوستا« از مکزیک با رنکینگ 5 دنیا 

14 بر 10 بازنده و از دور مسابقات خارج شد.
از تیم 14 نفره اعزامی ایران به این دوره از رقابتها تاکنون 
7 تکواندوکار به دیدار رقبای خود رفته اند که آرمین هادی پور 
به نشــان نقره و مســعود حجی زواره هم به نشان برنز دست 
یافته اند. اکرم خدابنده، فرزان عاشورزاده، ناهید کیانی ، ملکیا 
میرحسینی و ابوالفضل یعقوبی هم از دور رقابتها حذف شده اند.
بیســت و ســومین دوره رقابت های قهرمانــی جهان که 
بــا حضور تکواندوکارانی از 18۳ کشــور جهان در کره جنوبی 

جریان دارد، تا روز جمعه نهم تیرماه ادامه خواهد داشت.

امید اول کسب مدال طال، حذف شد

* شــوراهای فنی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی تاکید کردند هیچ غیبت بی دلیل و خودسرانه ای در رقابت های انتخابی 
قابل قبول نیست. مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی با حضور تمامی مدعیان در روزهای 15 و 16 تیرماه در 

سالن مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
* پیش نویس اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک امروز چهارشنبه برای سومین بار در نشست تخصصی کمیسیون 

اجتماعی هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
 * میالد عبادی پور، دریافت کننده قدرتی 2۳ ساله تیم ملی والیبال ایران با عقد قراردادی یک ساله از تیم بانک سرمایه به تیم 
اسکرا بلچاتوف پیوست. این بازیکن ارومیه ای اولین بازیکن ایرانی نام گرفت که در لیگ لهستان بازی می کند. همچنین محمد 
جواد معنوی نژاد با عقدی قراردادی یک ساله رسما به عضویت باشگاه ورونا ایتالیا در آمد. معنوی نژاد که در دو دوره گذشته 
لیگ برتر با تیم پیکان به دو عنوان نایب قهرمانی دست یافت با امضای قرارداد جدید در فصل آینده در سری آ توپ خواهد زد.

خواندنی از ورزش ایران

آزادکار المپیکی ایران برای انجام جراحی روی زانــوی مصدومش همچنان در انتظار عملکردش در رقابت های 
انتخابی و حضور احتمالی در مسابقات جهانی است.

حســن رحیمی مدتهاســت با مصدومیت مینیســک پا همراه اســت و به گفته خودش تاکنون به دلیل تمرینات تیم ملی و 
رقابت های جام جهانی، نتوانسته این مشکل را با انجام عمل جراحی برطرف کند.البته به تازگی از قول او گفته شد رحیمی قصد دارد 
بالفاصله بعد از رقابت های انتخابی که اواسط تیرماه برگزار می شود، زانوی مصدومش را به تیغ جراحان خواهد سپرد، اما این مسئله 
چندان منطقی نیســت. رحیمی اگر در رقابت های انتخابی تیم ملی موفق به کسب دوبنده تیم اعزامی به رقابت های جهانی شود، 
عمال زمان الزم برای عمل جراحی، طی کردن دوران نقاهت، انجام تمرینات سنگین و سپس رسیدن به رقابت های جهانی فرانسه را 
ندارد. در این راستا او باید همچنان تا بعد از رقابت های جهانی با همین وضعیت سر کند و بعد از این رویداد مهم بین  المللی با خیالی 
آسوده، تن به جراحی دهد. از سویی دیگر گفته می شود وضعیت زانوی رحیمی چندان راضی کننده نیست و حتی ممکن است در 

روند کار او در رقابت های انتخابی هم تاثیر منفی داشته باشد، چه رسد به آنکه او بتواند با این وضعیت در جهانی کشتی بگیرد.

ابهام در انجام جراحی روی زانوی آزادکار المپیکی  تقابل جوانان والیبال ایران و چین 
در دومین بازی مرحله دوم مسابقات جهانی

تیم والیبال جوانان ایران در دومین دیدار مرحله دوم رقابت های قهرمانی جهان امروز به مصاف تیم چین خواهد 
رفت.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 21 سال جهان با حضور 16 تیم برتر از دوم تا یازدهم تیرماه به میزبانی 
جمهوری چک و در شــهرهای »چسکه بوجویتســه« و »برنو« برگزار می شود.تیم ایران در مرحله دوم باید در گروه E با تیم های 
لهســتان، چین و کوبا رقابت کند. در دیگر گروه این مرحله هم تیم های روســیه، کانادا، برزیــل و آرژانتین حضور دارند. برنامه 

بازی های ایران در دور دوم به شرح زیر است: )ساعت ها به وقت تهران است(
* ایران – چین، چهارشنبه 7 تیر، ساعت 15

* ایران – لهستان، پنج شنبه 8 تیر، ساعت 20
ایران دیشــب در نخســتین بازی مرحله دوم به مصاف تیم کوبا رفت. ملی پوشان جوان ایران در مرحله نخست مسابقات سه 
پیروزی برابر تیم های آرژانتین، ایتالیا و اوکراین بدست آورد و با کسب 7 امتیاز مقتدرانه به عنوان تیم نخست راهی مرحله دوم 

مسابقات شد. هدایت تیم جوانان در این دوره از مسابقات با بهروز عطایی است. 

ســومین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد 
جام یادگار امام )ره( امروز )چهارشنبه( در منطقه آزاد 

چابهار برگزار می شود.
سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان، 
جــام یادگار امام )ره( امروز در ســالن َورنا منطقه آزاد چابهار 
برگزار می شود.کشورهای اوکراین ، ایتالیا، تاجیکستان، روسیه، 
آذربایجان، گرجستان،  قرقیزستان، مجارســتان،  مغولستان، 
ارمنســتان و تیم منتخب غرب آسیا در کنار پنج تیم از ایران 

)ســه تیم الف، ب و ج ایران، تیم منطقــه آزاد چابهار و تیم 
روســتایی عشــایری( به صورت تیم به تیم بــا هم در چهار 
گروه به رقابت می پردازند.با توجه به حضور بیش از ده کشــور 
خارجی که بیشتر از کشــورهای صاحب نام دنیا هستند این 
مسابقات معتبرترین تورنمنت کشتی اتحادیه جهانی در رده 
ســنی نوجوانان محسوب می شود. آشوت کومار داور المپیکی 
هندوســتان نماینده اتحادیه جهانی کشتی در این مسابقات 

است. 

حضور 10 کشور خارجی در کشتی آزاد جام یادگار امام)ره( 

مشاور سرمربی تیم ملی وزنه برداری می گوید، سجاد انوشیروانی با استعفایش از خودگذشتگی نشان داد و او نیز از سمت 
خود کنار می رود. گزیده ای از تازه ترین صحبت های نواب نصیرشالل در ادامه می آید:

* یک نفر باید از خودگذشــتگی می کرد و این باعث می شــود در آینده فدراسیون و وزنه برداران در مسیر خوبی به موفقیت 
نزدیک تر شــوند. گاهی باید کسی یا کسانی از خودگذشتگی داشته باشــند تا مجموعه ای به موفقیت برسد. هدف موفقیت 
تیم ملی اســت و این که تیم ملی در مســیری بدون حاشیه، دغدغه، مشکالت روانی که در کار پیش می آید، به سمت جلو 

حرکت کنند. 
* فدراسیون هم می خواست شرایط را به گونه ای پیش ببرد که هر دو طرف راضی باشند اما در نهایت موضوع به سمت دیگری 
رفت. به هر حال در تصمیم گیری ها نمی توان هر دو طرف یک ماجرا را راضی نگه داشت. فدراسیون تمام تالشش را کرد. در 
نهایت این تصمیم گرفته شد. االن هم شرایط بدی نیست. ما مربیان خیلی خوبی داریم که ان شاءاهلل می توانند کارهای تیم 

ملی را پیش ببرند. 
* ســجاد انوشیروانی و کیانوش سال ها با هم دوست و هم اتاقی بودند اما خب دوستی ها متفاوت است. تا وقتی که جایگاه ها 
فرق دارد، دید افراد هم تغییر می کند. زمانی که بحث هیچ منافعی نباشد همه چیز دوستانه پیش می رود. البته فکر می کنم 
سجاد و کیانوش هم از این به بعد می توانند دوستان خوبی برای هم باشند. سجاد از خودگذشتگی نشان داد تا به تیم ملی و 

حتی کیانوش کمک کند. ان شاءاهلل از این به بعد شرایط تیم ملی خیلی خوب و آرام باشد. 
* من هم از حضور در کادرفنی تیم ملی وزنه برداری کناره گیری می کنم. ما هم انتخاب شده سرمربی هستیم و او تشخیص 
داد که در کنارش باشیم می توانیم کمک کنیم. البته مشاور و سرمربی معموال ثابت نیستند و هر سرمربی که بر سر کار بیاید، 

ترجیح می دهد با کسانی که از لحاظ فکری و ذهنی به او نزدیک هستند، کار کند.

مشاور سرمربی تیم ملی وزنه برداری اعالم کرد
انوشیروانی از خودگذشتگی نشان داد، من هم کنار می روم

پیام تبریک پوگبا برای مسلمانان به مناسبت عید فطر 
ســتاره فرانسوی شیاطین سرخ در پیامی که در صفحه اجتماعی خود منتشر 
کرد عید ســعید فطر را به مســلمانان تبریک گفت. پــل پوگبا فصل قبل با 105 
میلیون یورو از یوونتوس به منچســتر یونایتد پیوست و به عنوان گرانترین بازیکن 
تاریخ فوتبال جهان انتخاب شــد. این بازیکن 24 ســاله فرانسوی در پیامی که در 
صفحه توییتر خود منتشر کرد عید فطر را تبریک گفت و نوشت: این عید خجسته 
را به همه مســلمانان تبریــک می گویم. امیدوارم که لحظات خوشــی را در کنار 
خانواده تان سپری کنید و نماز و عبادت شما مورد قبول خداوند قرار گیرد. پوگبا در 
ماه می  قبل هم با حضور در مکه مراسم عمره را به جای آورد. او در نخستین فصل 
حضورش در شیاطین سرخ توانست با این تیم عنوان قهرمانی را در رقابت های لیگ 
اروپا به دست آورد تا یونایتد فصل قبل در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد.

انتشار جزئیات تازه از فساد در فیفا
روزنامه آلمانی »بیلد« به گزارش 40۳ صفحه ای مایکل گارسیا، محقق وقت 
کمیته اخالق فیفا پیش از اینکه از سمت خود در فدراسیون جهانی فوتبال استعفا 
کند، دسترسی پیدا کرده است. پیش از این جزییات مختصری از این گزارش در 
سال 2014 منتشر شده بود که در همان زمان جنجال بسیاری به پا کرد، گزارشی 
که مربوط به اتهام فساد در فرایند مناقصه و اعطای میزبانی جام های جهانی 2018 
و 2022 بود. گارســیا پس از اینکه فیفا گزارش مفصل او را به 42 صفحه کاهش 
داد و قطر را از هر گونه اتهام تبرئه کرد، از سمت خود در کمیته اخالق فیفا استعفا 
کرد، اما حاال نشریه »بیلد« جزئیات تازه ای از این گزارش محرمانه را منتشر کرده، 
از جمله جزئیات پرداخت 2 میلیون دالر به دختر 10 ساله یکی از مسئوالن فیفا. 
بیلد همچنین از پرواز ســه نفر از اعضای کمیته اجرایی فیفا به منظور حضور در 
جشنی در ریودوژانیروی برزیل توسط جت شخصی که متعلق به اتحادیه فوتبال 
قطر بوده است، خبر داد. این اتفاق درست پیش از معرفی میزبانان جام های جهانی 
2018 و 2022 افتــاده که در نهایــت میزبانی این دو دوره جام جهانی به ترتیب 
به روسیه و قطر رســید. طبق ادعای این نشریه آکادمی اسپایر قطر که سازمانی 
تأثیرگذار در قطر به حســاب می آید نیز متهم به این شده بود که در آرای اعضای 

فیفا برای اعطای میزبانی جام جهانی 2022 نقشی تأثیرگذار داشته است.
لینکر: مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است 

مسی سال هاست که با پیراهن بارســلونا به میدان می رود و توانسته عملکرد 
درخشانی از خود نشان دهد و افتخارات زیادی را به دست آورد. با وجود درخشش 
مسی در بارسلونا او نتوانسته انتظارات را در تیم ملی فوتبال آرژانتین برآورده کند 
و هواداران آلبی سلســته دیگو مارادونا را به او ترجیح می دهند. گری لینکر ســتار 
پیشین فوتبال انگلیس به ســتایش از مسی پرداخت و او را بهترین بازیکن تاریخ 
دانســت. او گفت: مسی سال هاست که در یک سطح بازی می کند و همه ما شاهد 
هنرنمایی این بازیکن بزرگ هستیم. او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان است و 

در این هیچ شکی وجود ندارد. من بهتر از مسی نمی توانم کسی را انتخاب کنم.
امیدواری مونتال به ماندن دوناروما در میالن 

جانلوییجی دوناروما از دو سال قبل و زمانی که تنها 16 سال داشت، به دروازه 
بان اول میالن تبدیل شد و اکنون مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپایی قرار دارد. 
در حالی که میالنی ها ســخت به دنبال تمدید قرارداد این بازیکن هســتند، گفته 
می شود رئال مادرید قصد دارد این بازیکن را به خدمت بگیرد. ویچنزو مونتال درباره 
وضعیت دروازه بان جوان تیمش گفت: من واقعا امیدوار هســتم او در میالن بماند.  
نمی توانم برای شروع فصل جدید صبر کنم. انرژی مثبت زیادی اطراف باشگاه دیده 
می شود. رابطه خیلی خوبی با خانواده دوناروما دارم. به نظرم آینده دوناروما به من 
یا میالن بستگی ندارد بلکه این خود بازیکن است که باید درباره آینده خود در تیم 
تصمیم بگیرد. من امیــدوارم او میالن را انتخاب کند و به حضورش در تیم تداوم 
ببخشد. این دروازه بان جوان اکنون همراه ایتالیا در رقابت های زیر 21 سال حضور 

دارد و قصد دارد بعد از پایان این رقابت ها درباره آینده خود تصمیم بگیرد.
مولر از بایرن جدا می شود؟!

تومــاس مولر در اولین فصل حضــور خود در بایرن مونیــخ زیر نظر کارلو 
آنچلوتــی چندان موثر عمل نکرد و با عملکرد خوب خود در فصول گذشــته با 
بایرن مونیخ فاصله داشــت. مولر در اغلب فصل های گذشته آمار گلزنی دو رقمی 
در بایرن داشت ولی در این فصل تنها 9 گل برای این تیم به ثمر رساند که برای 
خود او نیز باورپذیر نیست. توماس مولر درباره عملکرد خود در این فصل با بایرن 
مونیخ گفت: من خودم هم در این فصل نمی دانستم در چه پستی در بایرن مونیخ 
بــازی می کردم. در بازی دور رفت برابر الیپزیگ که اولین بازی مهم ما در فصل 
بود، آنچلوتی به من بازی نداد و من را روی نیمکت قرار داد که تیم ۳ بر صفر به 
برتری رســید و عملکرد خیلی خوبی نیز ارائه دادیم. وظیفمه من است که برای 
گل زدن در بایرن مونیخ عملکرد موثری داشــته باشم و به تیم کمک کنم تا در 
زدن گل موفق باشــد ولی در این فصل از شرایط خوب خود دور بودم. او درادامه 
صحبت های خود ادامه داد: اکنون خیلی مهم اســت که به خوبی خودم را برای 
شــروع فصل جدید آماده کنم و بتوانم با تمام قدرت در خدمت تیمم باشم. باید 
با تمرکز باال فقط روی تمرین کردن فکر کنم. البته این هم خیلی مهم است که 
بــا مربی درباره وضعیتم صحبت کنم و به همین خاطر به زودی جلســه ای را با 
آنچلوتی خواهم داشت و درباره بعضی از مسائل با او به صحبت خواهم پرداخت.

تمایل پاتو برای بازگشت به فوتبال ایتالیا
الکســاندر پاتو بعد از حضوری ناموفق و کوتاه در تیم هایی چون چلســی و 
ویارئال راهی تیانجین در لیگ چین شد ولی هنوز نتوانسته است دوران درخشان 
حضور خود در میالن را تکرار کند، هر چند او در لیگ چین توانسته در 14 بازی 
7 گل به ثمر برساند. الکساندر پاتو درباره حضور در لیگ ایتالیا گفت: من االن از 
حضور در لیگ چین خوشحال هستم و از اینکه در تیمم تاثیر خوبی داشته باشم 
رضایت دارم ولی درباره آینده فعال چیزی نمی دانم. من فوتبال و کشور ایتالیا را 
خیلی دوســت دارم و دوست دارم بار دیگر فرصت حضور در این لیگ را داشته 
باشم. اکنون تنها 27 سال سن دارم و می توانم به این هدف برسم. در لیگ چین 
اشــتیاق و شور و شــوق زیادی به فوتبال وجود دارد و این کشور می خواهد به 
قدرت اول فوتبال آسیا تبدیل شود و در این راه سرمایه گذاری کالنی انجام داده 

که می تواند به رشد و تقویت فوتبال چین کمک کند.
کوالروف در اندیشه ترک منچستر سیتی 

هنوز یک سال از قرارداد الکساندر کوالروف با منچسترسیتی باقی مانده است با 
ایــن حال این مدافع صرب که در فصل قبل 27 بار برای این تیم به میدان رفت، به 
فکر جدایی از این تیم و بازگشــت به التزیو است.این مدافع بین سال های 2007 تا 
2010 برای التزیو در لیگ ایتالیا به میدان رفت و در ادامه با قراردادی به ارزش 16 
میلیون پوند به عضویت تیم منچسترســیتی درآمد و از آن زمان تاکنون در این تیم 
بازی می کند. او درباره آینده فوتبالی خود گفت: من دوســت دارم باز هم در التزیو 
فرصت بازی داشته باشم. من االن جوان نیستم ولی هنوز هم حرف هایی برای گفتن 
دارم. وقتی کارم در ســیتی به پایان برسد، دوست دارم بار دیگر پیراهن تیم محبوبم 
یعنی التزیو را به تن کنم. البته شاید هم روزی به عنوان مربی به التزیو برگردم. هنوز 
برنامه ای برای پایان دوران فوتبالم ندارم ولی خیلی دوســت دارم که در فوتبال باقی 
بمانم و بتوانم مربی شوم. در انگلیس جو ورزشگاه ها خیلی خوب است ولی من فضای 
فوتبال در ایتالیا را خیلی دوســت دارم و دوســت دارم در این لیگ بار دیگر فرصت 

فعالیت داشته باشم.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
نشــانه های عقب ماندگی در ورزش یکی، دو تا نیست، کافی است از 
رده های پایه شــروع به بررسی و تحقیق نماییم تا به سطح عالی و ملی 
آن برســیم. البته این وضعیت دل آزار و نگران کننده اختصاص به فوتبال 
ندارد و اکثر جاها و رشــته های ورزشــی ما از وجود نحس برخی آفات و 

ناهنجاری ها در رنج و عذاب هستند.
 برای مثال امروز پدیده شوم بازیکن)ورزشکار  (ساالری در وزنه برداری 
کشــورمان سخت دردسرساز شده اســت و از رئیس فدراسیون تا مربی 
تیم ملی تا بعضی ورزشــکاران این رشته را درگیر کرده و موجب نگرانی 
طرفداران این رشــته و عالقه مندان به ورزش شده تا جایی که سرمربی 

تیم ملی را نیز وادار به استعفا می کند.
از طــرف دیگــر در این ســو و آن ســو و از زبان این کارشــناس و 
آن پیشکســوت والیبال می شــنویم که در این رشــته نیز شــبیه این 
مشکل)بازیکن ســاالری( وجود دارد و عده ای خود را صاحب و مالک این 
رشــته و موفقیت های آن می دانند و سعی دارند سلیقه و اراده خود را بر 

والیبال ملی حاکم نمایند. 
همــه می دانیم که والیبال طی ســال های اخیر رشــد چشــمگیر 
و پیشــرفت قابل توجهی داشته و »جهانی« شده اســت، اما وجود این 
مشــکالت و گرفتاری ها نشــان می دهد والیبال ما هنوز تا جهانی شدن 
واقعی فاصله ای زیاد دارد و باید در این باره و برای این رشته خیلی کارها 
از حیث فنی و فرهنگی و باالخره مدیریتی انجام داد تا به استانداردهای 

الزم برسد و... 
باقی مانــدن و تداوم حیات این عوامل که گفتیم نه نشــانه جهانی 
بودن و جهانی شــدن که بیانگر عقب ماندگی آن است بدون شک منافع 
و جایــگاه افراد و جریاناتــی را در ورزش ایران تامین و تضمین می کند. 
اگر وضع ورزش ســامان یابد، تاثیر عوامل مخرب و منفی بر سازوکار آن 
خنثی یا کمرنگ شود آن وقت افراد و جریانات ذکر شده محلی از اعراب 

نخواهند داشت. 
به همین دلیل هم هســت که این جریانات مخرب به شدت طرفدار 
»وضع موجود« و تداوم شرایط و مناسبات و روابط فعلی هستند و در برابر 
هر اقدام سازنده و مصلحانه و هر اقدام کننده ای که آهنگ و عزم »تغییر 
وضع موجود« داشــته باشد »گارد« می گیرند و علیه او شمشیر از »رو« 
می بندند و از طرق مختلف به ویژه ابزار رسانه ای او را تحت هجمه و فشار 
قــرار می دهند. به طور طبیعی ادامه این وضعیت و حفظ وضع موجود و 

ماندن و درجا زدن در شرایط کنونی، اصال به نفع ورزش ما نیست. 

آفتی که به جان ورزش افتاده است
از وزنه برداری تا والیبال و ...
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قریب رئیس هیات مدیره استقالل می شود؟!
اعضای جدید هیئت مدیره اســتقالل روز یکشنبه از سوی وزارت ورزش و 
جوانان اعالم شدند و اولین جلسه این هیئت مدیره نیز اوایل هفته آینده که به 
احتمال فراوان روز شــنبه خواهد بود، برگزار می شود.قرار است در اولین جلسه 
اعضای جدید هیئت مدیره اســتقالل مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان و 
محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی وزارتخانه حضور پیدا کنند 
که اگر این امکان فراهم نشــود، یکی از آنها در جلســه حاضر خواهد بود.خبر 
دیگر اینکه حسین قریب رئیس هیئت مدیره استقالل خواهد شد و نایب رئیس 
هیئت مدیره هم از بین اکبر عباســی ملکی یا حســن زمانی انتخاب می شود. 
رضــا افتخاری هم به عنوان مدیرعامل بــه کارش ادامه می دهد. اعضای جدید 
هیئت مدیره استقالل را محمدحسین قریب، سیدرضا افتخاری، جواد قراب، اکبر 

عباسی ملکی و حسن زمانی تشکیل می دهند.
شروع لیگ برتر فوتسال با بی نظمی 

لیگ برتر فوتســال قرار بود دیروز )سه شنبه( با برگزاری بازی افتتاحیه بین 
تیم های فرش آرا و آذرخش بندرعباس در مشهد آغاز شود اما بندری ها از هتل 
محل اقامت خود خارج نشــدند تا این بازی لغو شود.آذرخشی ها در اعتراض به 
تصمیم ســازمان لیگ برای جلوگیری از بازی کردن ســه بازیکن این تیم وارد 
زمین نشدند. آنها معتقد بودند کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ مقصر اصلی لغو 
بازی است. علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال که برای تماشای این بازی به 

مشهد سفر کرده، با شنیدن خبر لغو بازی در سالن حاضر نشد.
شفیعی به اف سی سئول کره جنوبی پیوست 

خالد شفیعی، که فصل گذشــته یکی از بهترین بازیکنان تراکتورسازی در 
لیگ برتر ایران بود، با سران باشگاه اف سی سئول کره جنوبی به توافق رسید تا 
بــه این تیم مطرح کره ای بپیوندد. او اکنون اولین ایرانی تاریخ لیگ کره جنوبی 
لقب گرفته اســت. شفیعی 29 ساله بیش از 200 بازی در لیگ ایران انجام داده 

است و فصل گذشته از ارکان تیم تراکتورسازی محسوب می شد.
سرنوشت ناگوار قهرمان سابق آسیا 

تیم فوتبال پاس بر اســاس حکم فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( محکوم 
به پرداخت 48 هزار دالر به حســاب »کوتو« است و مسئوالن باشگاه بر اساس 
توافق صورت گرفته با وکیل این بازیکن، بخشــی از قسط اول بدهی را پرداخت 
کرد. رحیمی مدیرعامل پاس در این باره گفت: وکیل کوتو شرط پرداخت طلب 
موکلش را در ســه قســط تعیین کرده بود تا از جریان گذاشــتن حکم کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال FIFA جلوگیری کند. 20 خردادماه با وجود مشکالت 
مالی 15 هزار دالر از قســط اول بدهی این بازیکن را پرداخت کردیم در حالی 
که طبق توافق باید 20 هزار دالر پرداخت می شــد. هم اکنون باید 5000 دالر از 
قسط اول کوتو همراه با 7500 دالر از قسط دوم به اضافه 1500 دالر حق الوکاله 
فرناندو، تا 20 تیر پرداخت شــود. در صورت عــدم اجرای توافق صورت گرفته، 
طبق حکم فدراســیون جهانی فوتبال، پاس به لیگ دســته سوم فوتبال کشور 
سقوط خواهد کرد. فعالیت کوتو به سال 86 و همزمان با انتقال پاس به همدان 
بازمی گــردد و تاکنون پیگیری مجدانه برای حــل پرونده او صورت نگرفته بود. 
پاس که سابقه یک بار قهرمانی در آسیا را دارد، اکنون در لیگ دسته دوم فوتبال 

کشور قرار دارد.
قرارداد رفیعی با الخور باالخره نهایی شد

با وجود آن که گمانه زنی هایی درباره عدم توافق سروش رفیعی با الخور قطر 
به گوش می رســید اما این بازیکن با حضور در باشــگاه الخور رسما با این تیم 
قطری قرارداد امضاء کرد. از زمان و رقم این قرارداد سخنی به میان نیامده است. 
قرار است که رفیعی در الخور هم پیراهن شماره 7 را بر تن کند. او در پاسخ به 
این سوال که چرا الخور را انتخاب کرده، این گونه پاسخ داد: مدت ها است که لیگ 
قطر را دنبال می کنم و با شــناخت کافی الخور را انتخاب کردم. الخور بازیکنان 

بااستعداد خوبی دارد و می تواند در لیگ قطر موفق باشد.
حضور آزمون در تست های پزشکی روبین کازان 

اسپورت اکسپرس مدعی شد که سردار آزمون در تست های پزشکی باشگاه 
روبین کازان شــرکت کرده اســت. به ادعای این منبع روس، ســردار در صورت 
موفقیت در تست های پزشکی روبین، قراردادی جدید با این باشگاه امضا خواهد 
کرد. ســردار پیش از این یک دوره سه ساله برای روبین بازی کرده بود. او سال 
2012 راهی روبین کازان شد و سپس سال 2015 به صورت قرضی به روستوف 
پیوست. در نهایت او قراردادش با روستوف را قطعی کرد که این با اعتراض باشگاه 
روبین کازان مواجه شد و پس از شکایت به دادگاه کاس، در نهایت روستوف برنده 
این دعوی شد. سردار فصل گذشته 41 بازی برای روستوف انجام داد که در آنها 
12 گل زد و 6 پاس هم داد. پیش از این گفته می شــد سردار پیشنهادهایی از 

لیگ برتر و نیز باشگاه سلتیک اسکاتلند دریافت کرده است.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت

* سرپرســت تیم ســپاهان عنوان کرد که بازگشــت علی کریمی به سپاهان 
امکان پذیر نیست. 

* در روزهــای اخیر صحبت های زیادی پیرامون ماندن یا قطع همکاری بختیار 
رحمانی با فوالدخوزستان شنیده می شد که دیروز این بازیکن از جدایی قطعی 

خود از جمع فوالدی ها خبر داد. 
* با اضافه شدن لک و زلیکانی به فوالد خوزستان، این تیم تنها یک خرید لیگ 

برتری دیگر می تواند انجام دهد. 
* صنعت نفت آبادان محسن حمیدی، مدافع سابق خود را به خدمت گرفت. 

* باتوجه به عدم عالقه بازی جباروف برای اســتقالل، این باشــگاه در نظر دارد 
با فروش این بازیکن به ســپاهان درآمدزایی داشته باشــد و بتواند رضایت نامه 

جالل الدین ماشاریپوف را بگیرد. 
* محمدباقر صادقی، دروازه بان فصل گذشته صبای قم به تیم سابقش ذوب آهن 

برگشت. 
* مجید صالح، مربی ســابق تیم های اســتقالل و ذوب آهن به کادر فنی پیکان 

اضافه شد. 

رغبتی و حمیرا اسدی از دیگر اعضای این کارگروه بودند.
اساسنامه مشترک فدراسیون ها اوایل هفته جاری در شورای 

معاونین بررســی شد و قرار اســت در چند روز آینده در اختیار 
روسای فدراسیون ها قرار بگیرد.

مرحله جدید اردوی تیم ملی بسکتبال ایران از ۸ تیر 
در سالن آزادی آغاز می شود.

سازمان تیم های ملی بسکتبال ایران برای مرحله جدید اردوی 
تیم بزرگســاالن از 15 بازیکن دعوت کرده اســت.این بازیکنان از 
8 تا 14 تیر در ســالن بسکتبال آزادی تمرین خواهند کرد. روزبه 
ارغوان، بهنام یخچالی، محمد جمشــیدی، فرید اصالنی، ســجاد 
مشــایخی، میثم میرزایی، نوید رضایی فــر، علی اهلل وردی، مهدی 
مرادی نســب، وحید دلیرزهان، ارســالن کاظمی، نوید نیکتاش، 
محمد ترابی، کیوان ریاعی و امیر صدیقی نفرات دعوت شــده به 
اردوی تیم ملی هستند. مهران حاتمی به عنوان سرمربی و محمد 
عابدینی و مهران آتشــی به عنوان دســتیارانش ملی پوشان را زیر 
نظر خواهند داشــت. مهران سررشــته سرپرست تیم است و داود 
ترکاشوند و مهدی حسن زاده به عنوان ماساژور و بدنساز تیم ملی 
در اردو حضور خواهند داشــت. اما ســرمربی تیم ملی والیبال در 
خصوص دالیل غیبــت حامد حدادی در این مرحله از اردوی تیم 

ملی بسکتبال گفت: این بازیکن با مصدومیت آشیل مواجه است. 
عدم دعــوت از وی به اردوی جدید هم به خاطر همین مســئله 
اســت نه مورد دیگری؛ آنچه مسلم اســت حامد حدادی به خاطر 
مصدومیتی که دارد، نمی تواند تیــم ملی را در رقابت های اطلس 
اسپورت همراهی کند اما اینکه وی در ترکیب تیم اعزامی به کاپ 
آسیا قرار بگیرد، بعید نیست. سرمربی تیم ملی بسکتبال در پایان 
گفت: تا پیــش از اعزام به چین و شــرکت در رقابت های اطلس 
اســپورت، تمرینات اردونشــینان به طور کامل در تهران پیگیری 
می شــود. اما در مورد اینکه بعد از اتمــام این تورنمنت و تا زمان 
اعزام به محل برگزاری کاپ آســیا در لبنان، تمرینات مان چگونه 
پیگیری خواهد شد، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم. تورنمنت 
بین المللی اطلس اســپورت 24 تیرماه در چین آغاز شده و تا دوم 
مردادماه ادامه خواهد داشــت. رقابت های کاپ آسیا نیز 19 تا 29 
مردادماه در لبنان برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه 
اول این رقابت ها با تیم های اردن، سوریه و هند همگروه شده است.

دعوت از 1۵ بسکتبالیست به اردوی تیم ملی 
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حدیث دشت عشق

شهید »حبیب اهلل افتخاریان« درسال 1۳۳4 در خانواده ای 
دامغاني از روستاي شهیدپرور وامرزان دیده به جهان گشود  و 
در ســن ۳ سالگي از محبت پدر محروم گشت و سرپرستي او 
و خانواده اش را عمویش بر عهده گرفت. به دلیل شرایط مادي 
خانواده، تحصیل در کالس هاي شــبانه و کار و تالش روزانه را 
انتخاب کرد. پس از فراغت از تحصیل به خدمت سربازي رفت، 

بعد از آن در اداره برق اصفهان مشــغول کار شد. او در عین حال به مبارزات سیاسي 
خود علیه رژیم طاغوت پرداخت و به علت فشــار عوامل شــاه، به کشور آلمان و بعد 
فرانســه مهاجرت کرد و همچنین دوره نظامي را در کشــور سوریه و لبنان گذرانید. 
مدتي در فرانســه به محافظت از امام پرداخت. با پیروزي انقالب مسئولیت حفاظت 
و انتقــال خانواده حضرت امام را از ترکیه به ایران به عهده گرفت و به ایران آمد.  در 
ابتداي ورود به تشــکیل سپاه و شکل دهي ســازمان این نهاد مقدس پرداخت و در 
تشــکیل سپاه اصفهان نقش ارزنده ای داشــت.  پس از آن به مازندران عزیمت نمود 
و با تشــکیل پایگاه هاي سپاه به مبارزه علیه شورش گنبد و بندر ترکمن پرداخت و 
فرماندهي سپاه آن منطقه را بر عهده گرفت. او سپس عازم جبهه جنوب شد. مدتي 
فرماندهي تیپ 25 کربال را بر عهده داشت و به منطقه غرب اعزام و به عنوان فرمانده 
سپاه مریوان و بانه مشغول خدمت شد و در این خطه مظلوم  به ایثارگري  و مبارزه 
علیــه  خود  فروختگان  و عمال دشــمنان  پرداخــت و در 1۳6۳/12/19 در جبهه 
مریوان  هنگامي که  به دیدار دوست شتافت. بخشی از وصایاي شهید: ما از عمرمان 
بهره ای  به  اســالم  نداده ایم.  شــاید  این  خون  ثمره ای  باشد  براي اسالم عزیز و 
این  خونها  که  هدیه ات مي کنیم اي خداي رحمان کرامت کن  و  پذیرایمان باش .

به یاد سردار شهید »حبیب اهلل  افتخاریان )ابوعمار(« 

شاید این خون ثمره اي باشد براي اسالم عزیز


