
ورزشی

سرویس ورزشی-
تازه ترین  در  فوتبــال  فدراســیون  مســئوالن 
صحبت های خود در شــرایطی بر غیردولتی بودن این 
فدراســیون تاکید می کنند که ســالیان سال است از 
بودجه دولتی اســتفاده نموده و حتی دو سال قبل هم 

39 نفر را به بهانه بازنشستگی برکنار کردند!
در شرایطی که نام مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به 
عنوان یکی از روسای بازنشسته مطرح شده و عنوان می شود 
وی بایــد جای خود را به مدیر دیگری بدهد، احمدرضا براتی، 
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراســیون فوتبال در 
گفت و گویی با ســایت فدراســیون فوتبال می گوید: »قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان در راستای افزایش بهره 
وری مدیریــت کشور، اشــتغال زایی و جوان گرایــی تدوین و 
تصویب شده است و در مجموع جزو مصوبات قانونی ارزشمند 
مجلس شــورای اســامی اســت و با توجه به تایید شورای 
نگهبان، بعد از اباغ توســط رئیس جمهــور، اجرایی خواهد 
شــد اما نکته حائز اهمیت این اســت که فدراسیون فوتبال 
نهاد یا تشــکیات دولتی محسوب نمی شــود و لذا از شمول 
 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان خارج

 است.«
فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی است؟!

صحبت های تازه براتی و تاکید او مبنی بر آنکه فدراسیون 
فوتبال از شــمول ماده واحده قانــون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشســتگان خارج است؛ حکایت از آن دارد که فدراسیون و 

مسئوالنش خود را دولتی نمی دانند. 
پیش از این نیز تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه ای 
گفته بود: »بسیاری از اعضای هیئت رئیسه و هیئت های فوتبال 
سراسر کشــور مشمول بحث بازنشستگی هستند. حضور این 
عزیزان براساس بند یک اساسنامه فدراسیون فوتبال است که 
فدراســیون را یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی 
مستقل دانسته است. براساس همین اساسنامه، آقای کفاشیان 
10 سال پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال شدند در حالی 

که همان زمان سه سال بود که بازنشسته شده بودند.«
رئیس فدراســیون فوتبــال هم چنین بحث اساســنامه و 
تعلیق فدراســیون فوتبال در صورت کنار گذاشتن مدیران را 
براساس احکام دولتی احتمالی می داند و با صراحت می گوید: 
»فدراســیون فوتبال جمهوری اسامی ایران در بحث قوانین، 
تابع اساسنامه ای است که به تایید فیفا رسیده و در آن مجمع، 
رکن رکین این نهاد مستقل غیردولتی است. اگر روزی قانون 
حکم کند که هر فرد یا مســئولی در حوزه مدیران فدراسیون 
فوتبال در سمت خود باقی نماند، اطمینان داشته باشید بدون 
درنگ این اتفاق رخ می دهد ولی تا زمانی که فدراسیون فوتبال 
براســاس یک روند دموکراتیک و با احترام به یک مجمع بنا 
شده، نباید اجازه بدهیم اتفاقاتی رخ بدهد که فوتبال به عقب 
بازگردد. ســال ۸۵ که فوتبال ما تعلیق شد کمیته انتقالی با 
حضور شــش کارشــناس و نمایندگان فیفا و سازمان تربیت 

بدنی وقت به ریاســت آقای صفایی فراهانی شکل گرفت و در 
نهایت اساسنامه ای را تصویب و براساس آن فدراسیون فوتبال 
را نهادی غیردولتی تعریف کردند. براساس آن حدود 11 سال 
است که فدراســیون فوتبال به عنوان یک نهاد غیردولتی در 

حال فعالیت است.«
تبعیت از قانون در سال 95

اما اگر واقعا این چنین اســت، چرا مهدی تاج دو ســال 
قبل با دستور ســازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی 
مدیرانــی مانند غامرضــا بهروان، علــی کاظمی و مصطفی 
شــهبازی به همراه ۳۹ نفر دیگر را به بهانه بازنشســتگی از 
سمت هایشان کنار گذاشت. چگونه است آن زمان فدراسیون 

فوتبال مشمول قانون بازنشستگی بود و اکنون نیست؟!
موضوع بعدی اینکه فدراسیون فوتبال برای اداره امورش 
فاقد اعتبار مالی اســت و آینده فوتبــال در گرو حمایت های 

دولت است چرا که این فدراسیون نتوانسته به حد قابل انتظار 
از راه های مختلــف بودجه تامین کنــد. از مصادیق بارز این 
موضوع، صحبت های گوناگون مدیران فدراسیون فوتبال برای 
تامین هزینه آماده سازی تیم ملی است که تاکنون فراهم نشده 
است. بر همین اســاس هم کی روش حاضر به تمدید رسمی 
قراردادش نیســت چون فدراســیون پولی ندارد و فعا دولت 
به این نهاد غیردولتی که خودش را مستقل از دولت می داند، 

پول نداده است. 
مدیرانی که از فوتبال رفتنی می شوند

اما اگر قرار بــر اجرای صحیح قانون عــدم به کارگیری 
بازنشســتگان باشد، چه کســانی از فدراسیون فوتبال رفتنی 
می شــوند؟ خبرگزاری ایســنا در گزارشــی یادآور شــد که 
مهدی تــاج )رئیس فدراســیون فوتبــال(،  علی کفاشــیان 
)نایب رئیس فدراسیون فوتبال(، حیدر بهاروند )رئیس سازمان 
لیگ و نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال(، عبدالکاظم طالقانی 
)عضو هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال(، محمدرضا ساکت 
)دبیرکل فدراســیون فوتبــال( و محمود اســامیان )عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال( از مدیران ارشد این فدراسیون 
هستند که بازنشسته اند و با اجرای قانون جدید مجبور به ترک 

خدمت خواهند بود. 
از مدیران ارشــد فدراسیون فوتبال که بگذریم به مدیران 
باشــگاه های فوتبال از جمله پرسپولیس و احتماال سایر نام ها 
در این زمینه می رسیم. روسای هیئت های فوتبال استان ها هم 

در همین صف قرار دارند.
طبق اعام یک مقام مطلع در فدراســیون فوتبال، بیش 
از ۸0 درصد از روســای هیئت های فوتبال کشــور بازنشسته 
هســتند. از بین آنها می توان به علیرضا ملکی )رئیس هیئت 
فوتبــال آذربایجان غربــی(، جواد ششــگانی )رئیس هیئت 
فوتبال آذربایجان شــرقی(، قربانعلی الماسخاله )رئیس هیئت 
فوتبــال گیان(، کریم بهرامی )رئیس هیئت فوتبال قم(، علی 
محبی زنگنــه )رئیس هیئت فوتبال کرمانشــاه( و محمدرضا 

غفاری )رئیس هیئت فوتبال اراک( و غیره اشاره کرد.

یونان، آلمان و چک هم مسافر جام جهانی بسکتبال شدند 
در ادامه رقابت های پنجره چهارم جام جهانی بســکتبال، شب گذشته تیم 
بســکتبال یونان که میهمان گرجستان بود، در دیداری بسیار نزدیک و در آخر 
ثانیه موفق شد حریف خود را ۸6 بر ۸۵ از پیش رو بردارد و با کسب ۸ برد پیاپی 
به عنوان نخســتین تیم راهی جام جهانی 201۹ چین شد.آلمان که به مصاف 
رژیم اشغالگر قدس رفته بود، در وقت های اضافه 112 بر ۹۸ به برتری دست یافت 
و مسافر چین شد.جمهوری چک که میهمان بوسنی بود ۸۵ بر ۸0 میزبان خود 
را شکســت داد و با کسب 7 برد و یک باخت به جام جهانی صعود کرد. تاکنون 
چین به عنوان میزبان، نیجریه، تونس، یونان، آلمان و چک حضورشــان در جام 

جهانی قطعی شده است.
استقبال از میزبانی مشترک کره ای ها برای المپیک 

هفته گذشــته وزیر ورزش کره جنوبی پیشنهاد داد در صورت موافقت کره 
شــمالی در نظر دارند برای میزبانی المپیک 20۳2 اعام آمادگی کنند.کمیته 
بین المللی المپیک نیز از این پیشــنهاد اســتقبال و ابراز خوشحالی کرد. مارک 
آدامــز مدیر ارتباطــات IOC در گفت وگویی اعام کرد مذاکــره هر دو کره را 
درخصوص این پیشنهاد )میزبانی مشــترک المپیک 20۳2( پیگیر است.آدامز 
ابراز امیدواری کرد المپیک بتواند درهای صلح را به روی کره شــمالی و جنوبی 
باز کند. کره شمالی و جنوبی در جریان بازی های آسیایی 201۸ که در جاکارتا 
برگزار شــد با پرچم مشترک در مراسم رژه شرکت کردند و در برخی از رشته ها 

نیز تیم مشترک داشتند.
بیل: وضعیت رئال با رفتن رونالدو دگرگون شد 

گرت بیل، ستاره ولزی رئال مادرید در مصاحبه با دیلی میل انگلیس درباره 
فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا گفت:اگر صادق باشم باید اعتراف کنم که 
در فینال کیف به خاطر اینکه در ترکیب اصلی نبودم خیلی عصبانی شدم. چون 
در آن زمان من کاما آماده بودم و گلزنی می کردم.وی افزود:گلم از گل رونالدو 
مقابل یوونتوس بهتر بود؟این نظر من نیست ولی متوجه نمی شوم که چرا گلم به 
لیورپول در لیست 10 گل برتر رقابت ها نیامد. ستاره ولزی درباره جدایی رونالدو 
از رئال گفت:رفتن رونالدو از رئال باعث شد تا وضعیت در تیم دگرگون شود. در 
زمــان حضور او به همرا ما بازیکن بزرگی بود اما به نظرم اکنون ما تیمی تبدیل 

شدیم که به بازی گروهی متکی هستیم.
عراق در تورنمنت 4 جانبه عربستان شرکت می کند 

ســایت اسپورت عراق خبر داد که فدراســیون فوتبال این کشور در نهایت 
حضور در تورنمنت 4 جانبه عربســتان با حضور تیم هــای آرژانتین و برزیل را 
پذیرفت. عراق رقیب اصلی ایران در مرحله گروهی جام ملت های آســیا 201۹ 
امارات است. سعودی ها برای کسب رضایت عراقی برای حضور در این تورنمنت 

پیشنهادی نجومی را به آنها داده بودند.
بکهام مشتری مسی شد

دیوید بکهام ستاره سال های نه چندان دور فوتبال جهان چندی پیش تیمی 
در آمریکا را خریداری کرد تا این تیم با نام اینتر میامی از ســال 2020 در لیگ 
MLS آمریکا شــرکت کند.به نقل از »دیلی میل«، باشگاه اینتر میامی قصد دارد 

یکی از بزرگترین انتقال های چند سال اخیر فوتبال جهان را رقم بزند و آنها قصد 
دارند در ســال 2020 برای جذب لیونل مسی از بارسلونا اقدام کنند. البته هنوز 
هیچ صحبتی بین 2 طرف نشــده، اما این یک ادعا است که می تواند به واقعیت 

تبدیل شود و مسی برای پایان دوران فوتبال خود راهی آمریکا شود.

معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد

هیئتمدیرهاستقاللوپرسپولیستغییرمیکند
معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان می گوید که با قانون جدید و منع اســتفاده از 
بازنشســتگان هیئت مدیره باشگاه های پرسپولیس و 

استقالل هم تغییر می کند.
محمدرضــا داورزنی، معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانــان بعــد از پایان انتخابات فدراســیون 
اســکواش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا 
بازنشسته است یا خیر؟ گفت : بازنشسته ام مگر؟ من سال 7۹ 
از ســپاه به سازمان تربیت  بدنی وقت منتقل شده ام و در حال  
حاضر نیز کارمند وزارت ورزش و جوانان هستم. در حال  حاضر 

بحث این مطرح است که تعدادی از روسای فدراسیون ها حکم 
بازنشســتگی دارند. برخی چهار، پنج سال و برخی دیگر نیز 
هفت، هشــت ســال از بازنشستگی شان گذشــته است و از 

سازمان بازنشستگی حقوق دریافت می کنند.
داورزنــی همچنین گفت: وزارت ورزش و جوانان در حال  
بررســی است که اقدامات الزم را برای اجرای این قانون انجام 
دهد. هم روســای فدراسیون ها و هم کســانی که به نوعی از 
منابع دولتی در فدراسیون ها استفاده می کنند همانند دبیر و 
یا خزانه دار جزو این قانون می شــوند. وزارت ورزش و جوانان 

همانند دیگر سازمان ها از این قانون حمایت می کند. 

وی در ادامــه  درخصــوص بازنشســتگی مهــدی تاج، 
رئیس فدراسیون فوتبال، گفت : نهادی که باید درصد جانبازی 
تاج را بررسی کند سازمان بنیاد جانبازان است و وزارت ورزش 
و جوانان نیست. هر وقت بنیاد جانبازان و ایثارگران برگه ای در 
این خصوص به ما بدهد که درصد جانبازی ایشان چقدر است، 
ـ 12 فدراســیونی  ماک ما نیز همان خواهد بود و از این 10ـ 
که روسای بازنشســته دارند طی این دو ماه بررسی ها صورت 
می گیرد. درخصوص رئیس فدراسیون فوتبال نیز هر گاه بنیاد 
جانبازان و ایثارگران آن را اعام کند ماک ما نیز همان خواهد 
بود. او در پاســخ به این ســؤال که آیا در هیئت رئیسه باشگاه 

استقال و پرسپولیس نیز فردی اضافه می شود یا خیر، گفت : 
این ســؤال را از سلطانی فر بپرسید، اما تا جایی که من اطاع 
دارم، قانون منع به کارگیری بازنشستگی شامل حال آنها نیز 

می شود و بنابراین باید تغییراتی انجام شود.
داورزنی همچنین درباره بازنشســتگی محمدیان معاون 
امــور بانوان وزارت ورزش و جوانــان، گفت : آن قدر که اطاع 
دارم محمدیان زودتر از موعد درخواســت بازنشســتگی داده 
است که در این صورت ممکن است که اعاده به خدمت بگیرد 
و به کار خــود باز گردد که این را باید دیــوان عدالت اداری 

تصمیم گیری کند که در این صورت مشکلی وجود ندارد.

رفتار عجیب مسئوالن فدراسیون فوتبال برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان

ادعایغیردولتیبودنباوجوددریافتپولازوزارتورزش
دوسالقبل،39بازنشستهبادستورتاجاخراجشدند

*محمدرضا نوایی پیشکســوت کشــتی ایران که از ۵ روز پیش بدلیل سکته مغزی در بخشICU بیمارستان پاستورنو تحت 
مراقبت پزشــکان بود با بهبودی نســبی و با نظر پزشکان به بخش عمومی منتقل شــد. خوشبختانه وضعیت جسمانی این 
پیشکســوت کشــتی رو به بهبودی است و بنا بر اعام فرزند وی، وضعیت هوشــیاری محمدرضا نوایی نیز به حالت طبیعی 

بازگشته است.
*مهران بهنام فر سرمربی تیم ملی کاراته نوجوانان گفت: به پتانسل کاراته  ایران و خودم امیدوارم، برای طالی 

المپیک ۲۰۱۸ جوانان عازم آرژانتین می شویم.

خواندنی از ورزش ایران

صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا
دیدار برگشــت تیم های فوتبال پرســپولیس ایران و الدحیل قطر در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا عصر روز گذشته در ورزشگاه آزادی تهران 
برگزار شد که در پایان نماینده فوتبال ایران موفق شد با نتیجه سه بر یک حریف 
خود را شکست دهد تا در مجموع با کسب برتری سه بر دو راهی نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا شود. گل های پرسپولیس را در این بازی سیدجال حسینی، مدافع 
الدحیل و منشا به ثمر رساندند. این برد در شرایطی برای پرسپولیس به دست آمد 
که این تیم در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر برابر حریف خود شکست خورده بود.

تراکتورسازی به دنبال جدایی بدون هزینه از توشاک
تمرین دیروز تراکتورسازی در شرایطی برگزار شده که جان توشاک به دلیل 
ترک ایران در کشــور حضور نداشــته و تا عصر روز گذشته سایت رسمی باشگاه 
تراکتورسازی موضعی در قبال این مسائل نداشته و گویا اتفاقی رخ نداده است. به 
نظر می رسد مسئوالن تراکتورسازی بدون اشاره کردن به بحث ترک ایران از سوی 
توشاک به دنبال حل این مسئله به صورت مسالمت آمیز هستند. این طور که به 
نظر می رسد باشگاه تراکتورسازی بعد از شکست مقابل نفت آبادان و اتفاقاتی که 
در این مسابقه رخ داد دیگر تمایلی به ادامه همکاری با این مربی ندارد اما از یک 
سو هم نمی خواهند از کلمه اخراج برای این مربی استفاده کنند تا هزینه ای برای 
باشــگاه نداشته باشد اما توشاک دیروز ناگهانی تبریز را ترک کرده و برخی منابع 
خبری از جلســه او با زنوزی مالک باشگاه در ترکیه خبر می دهند. ظاهرا در این 

جلسه قرار است به صورت مسالمت آمیز دو طرف به قرارداد پایان دهند.
غیبت کاوه رضایی در بازی با دورتموند

بازگشــت به ترکیب بروژ در جدال جمعه شــب برابر لوکرن باعث شــد تا 
مصدومیت ســتاره ایرانی تشــدید و مانع حضور او در بازی های امشــب لیگ 
قهرمانان شــود. به نوشــته Het Laatste Nieuws، باشگاه بروژ مجبور است بدون 
کاوه رضایی به مصاف دورتموند برود. مهاجمی که از شارلروا جدا و راهی مشکی 
آبی پوشان شد. جمعه شب در برابر لوکرن به ترکیب بازگشت اما دوباره آسیب 
دیــد تا غیبت این بازیکن در تمرینات روزهای گذشــته عما او را از فهرســت 
بازی اول بروژی ها در لیگ قهرمانان اروپا خارج کند. کاوه رضایی با مشــکاتی 
که در مچ پای راســت داشت از حضور در اردوی تیم ملی هم انصراف داد تا به 
فیزیوتراپی و درمان آســیب دیدگی خود بپردازد. اما حضور او در بازی آغازین 
هفته هفتم ژوپیرلیگ مقابل لوکرن دوباره این آســیب را تشدید کرد تا کاوه در 
یکــی از مهم ترین چالش های این فصل خود به راحتــی حضور در معتبرترین 

تورنمنت باشگاهی در قاره سبز را از دست بدهد.
ملی پوش فوتسال ایران راهی چین شد 

ملی پوش فوتســال ایران که روزها در لیگ روســیه به بازی می پرداخت با 
قراردادی به تیم شــنزن نانلینگ چین پیوست. علی اصغر حسن زاده که یکی از 
مطرح ترین فوتسالیست های آسیا محسوب می شود پس از جدایی از لیگ ایران، 
دیروز رســما تیم جدید خود را انتخاب کرد و با عقد قراردادی به تیم شــنزن 
نانلینگ چین پیوســت تا از این پس در لیگ این کشور به بازی بپردازد. حسن 
زاده که پیش از این در تیم های تاسیســات دریایی و گیتی پسند نیز به میدان 
رفت در بازی های لیگ قهرمانان آسیا به عنوان بازیکن کمکی پیراهن تیم مس 

سونگون را به تن کرد و با این تیم نیز به درخشش خود ادامه داد. 
چمنیان: هدف ما قهرمانی در آسیا است 

عباس چمنیان ســرمربی تیم فوتبال نوجوانان، گفت: هدف ما کســب مقام 
قهرمانی در بازی های آســیایی اســت و در مسیر قهرمانی سهمیه جام جهانی هم 
کســب خواهد شد. وی افزود: بچه ها باید به این باور برسند که نماینده مردم ایران 
هستند و مسئولیت سنگینی دارند. باید موفقیت مان را تداوم ببخشیم. روند پیشرفت 
تیم قابل توجه بوده و اگر می خواهیم این روند متوقف نشود باید سهمیه جام جهانی 
را بگیریــم. اگر برای اولین بار به صــورت متوالی به جام جهانی صعود کنیم اتفاق 
بزرگی اســت. در این شرایط یک سال دیگر هم زمینه آموزش این بازیکنان ادامه 

دارد و می توانیم کار را برای پرورش استعداد این بازیکنان پیش ببریم. 
امتیاز خوب محمدی در هفته هفتم لیگ روسیه

یکشــنبه شب در ادامه هفته هفتم لیگ روسیه از ساعت 20 و۳0 دقیقه احمد 
گروژنی به مصاف اسپارتاک مسکو رفت. این دیدار با نتیجه 2 بر یک به سود گروژنی 
میهمان خاتمه یافت. میاد محمدی ملی پوش کشورمان ۹0 دقیقه در میدان حضور 
داشــت و 6۵ درصد از پاس های ارسالی او سالم به مقصد رسید. سایت چمپیونات 

روسیه در ارزیابی فنی خود از این دیدار به میاد محمدی نمره خوب 6 و نیم داد.
توضیح ناظم الشریعه درباره تغییرات لیست تیم ملی فوتسال 
ســیدمحمد ناظم الشــریعه در مصاحبه های اخیر خود تاکید کرده است که 
لیست تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت تبریز نسبت به گذشته ۹0 
درصد تغییر داشته است. مقایسه این لیست را با فهرست بازیکنان حاضر در جام 
ملت های فوتسال آسیا مشخص کرد که با توجه به حضور هشت بازیکن مشترک 
در دو لیست، تغییر ۹0 درصدی تیم ملی صدق نمی کرد. سیدمحمد ناظم الشریعه 
در این خصوص گفت: منظور من تغییر تیم ملی نسبت به لیستی بود که در جام 
جهانی کلمبیا حضور داشــت و توانستیم عنوان سوم جهان را کسب کنیم.از آنجا 
که هدف ما میدان دادن به بازیکنان جوان است و چشم انداز تیم ملی حضور موفق 
در جام جهانی 2020، از این جهت فهرســت فعلی را با لیســت جام جهانی قبل 
مقایسه کردم. سرمربی تیم ملی فوتسال یادآور شد: ما در این مدت بازیکنان جوان 
زیادی را دعوت کرده ایم. نفراتی که در لیگ عملکرد خوبی داشتند و نمی شد آنها 
را نادیده بگیریم. هدف ما پشتوانه ســازی است و باید از همین حاال به نفراتی که 

کمتر بازی کرده اند و یا بازی ملی نداشته اند میدان بدهیم تا آبدیده شوند.
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841212205.فجرسپاسیشیراز
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جدولردهبندیلیگبرترفوتبال-جامخلیجفارس

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

برابر  دیدار حساس  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
ژاپن از رقابت هــای انتخابی جام جهانی را واگذار 

کرد.
تیم ملی بســکتبال ایران پنجره چهارم رقابت های 
انتخابی جام جهانی را با باخت در مســابقه حساس برابر 
ژاپن به پایان رســاند تا کارش در مسیر کسب سهمیه 
جام جهانی دشــوار شــود. تیم ملی ایران در توکیو به 
مصاف ژاپن رفت و با نتیجه 70 بر ۵6 تن به شکست داد 
و دومین باختش در انتخابی جام جهانی و اولین باختش 

در مرحله دوم مسابقات را تجربه کرد تا راهش برای رسیدن به این رویداد مهم در سال 201۹ دشوار شود.
ایران که در غیاب صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی به مصاف ژاپن رفت کوارتر اول را 22 بر 16 به سود خود تمام 
کرد اما از کوارتر دوم این میزبان بود که توانســت برتری اش را به ایران تحمیل کند و با حمایت هوادارانش به برتری برســد. 
تفکرات مهران شاهین طبع در این مسابقه هم جواب نداد و ژاپن در کوارترهای دوم  و سوم به ترتیب 1۵ بر 1۳ و 26 بر ۸ به 
برتری رسید. در کوارتر چهارم تیم ملی ایران هرآنچه داشت گذاشت اما نتوانست از پس حریف خود بربیاید و در نهایت تن 
به شکست داد. کوارتر چهارم با نتیجه 1۳-1۳تمام شد و در نهایت ژاپن در خانه 70 بر ۵6 ایران را برد تا باختی دیگر برای 

ایران در یک مسابقه حساس رقم بخورد.

شکست تیم ملی بسکتبال و سخت شدن مسیر رسیدن به جام جهانی
دومین نشست کارلوس کی روش با رئیس فدراسیون فوتبال هم برای عقد قرارداد رسمی به سرانجام نرسید 

اگرچه مسئوالن فدراسیون روی تمدید قرارداد رسمی سرمربی تیم ملی تاکید دارند.
این روزها بحث ماندن کارلوس کی روش در تیم ملی تبدیل به دغدغه اصلی فدراســیون فوتبال شده و آنها همچنان در 
تاش هســتند که قرارداد ســرمربی تیم ملی را به صورت مکتوب و رسمی کنند.مشکل ارز دولتی هم که چالش جدی این 
روزهای فدراســیون فوتبال است و اعضای هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال هم نگرانی خود را بابت این موضوع اعام کردند.

محمود اسامیان و هدایت ممبینی در بحث حق پخش هم خواهان ورود از سوی دولت شده اند اما این درخواست ها هم زمانبر 
است و فوریتی برای آن تدارک دیده نشده است. بعد از نشست روز جمعه تاج با کارلوس کی روش که سرانجامی نداشت روز 
یکشنبه هم نشستی بین رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی پرتغالی تیم ملی برگزار شد اما این نشست باز هم منجر به عقد 
قرارداد رسمی کارلوس کی روش نشد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خود با رئیس فدراسیون خواسته های خود را 
برای بازی های جام ملت های آسیا ارائه کرد و از وی خواست تا هر چه سریعتر تکلیف قراردادش با فدراسیون فوتبال مشخص 
شــود. کی روش تاکید دارد زمان زیادی تا مســابقات تیم ملی تا جام ملت های آسیا باقی نمانده و در این فرصت محدود تیم 

ملی باید با برنامه ریزی برای اردوی های آینده مهیای شرکت در جام ملت ها شود.
از طرفی رئیس فدراسیون فوتبال هم مثل روزهای گذشته دغدغه  تامین هزینه های تیم ملی، اردوهای درخواستی و تامین 
رقم قرارداد کی روش را دارد ولی از وی خواســته تا فکر و ذکرش را روی برنامه های تیم ملی بگذارد تا شــرایط را برای ادامه 

همکاری و عقد قرارداد وی مهیا کند.قرار است باز هم طی روزهای آتی نشستی دیگر بین طرفین برگزار شود.
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا با تیم های عراق، یمن و ویتنام همگروه است.

دومین نشست تاج و کی روش برای عقد قرارداد رسمی به نتیجه نرسید 

نام، شعار و سرپرست نمادین کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ مشخص شدند
نام، شــعار و سرپرست نمادین کاروان اعزامی ایران به سومین دوره بازی های پاراآسیایی در جاکارتای اندونزی مشخص 

شدند.
نشست خبری هادی رضایی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های پاراآسیایی 201۸ اندونزی صبح دیروز )دوشنبه( 
در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شــد.رضایی در این نشســت نام، شعار و سرپرست نمادین کاروان ایران را اعام کرد. 
بر این اســاس کاروان جمهوری اسامی ایران با نام »خودباوری و امید« در بازی های پاراآسیایی 201۸ شرکت خواهد کرد. 
همچنین شعار »با توکل و تاش، ما می توانیم« برای این کاروان انتخاب شده است. ضمن اینکه وهب همدانی فرزند شهید 

همدانی به عنوان سرپرست نمادین کاروان ایران و به پاس گرامیداشت این شهید انتخاب شد.
رضایی سرپرست کاروان اعزامی ایران به این مسابقات گفت: از 17 رشته ای که در اندونزی برگزار می شود، ما در 1۳ رشته 
حضور خواهیم داشت. در 12 رشته نگاه ما کاما مدال آوری و کیفی است و به رشته بوچیا نگاه حمایتی داریم. در این مسابقات 

هدف گذاری ما براساس قدرت و نیروی ورزشکارانمان، تکرار رده چهارمی و نیم نگاهی به رده باالتر است.

مشخص شدن نام، شعار و سرپرست نمادین کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی 
دیدار تیم های ملی ایران و بولیوی در ورزشگاه 

آزادی برگزار می شود.
بنــا بر هماهنگی ها و تایید به عمــل آمده فی مابین 
فدراسیون فوتبال ایران و بولیوی دیدار تدارکاتی تیم های 
ملی این دو کشور روز سه شنبه، شانزدهم اکتبر مصادف با 

24 مهر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
ســرمربی تیم ملی در این بــازی کارلوس کی روش 
خواهد بود و به این بهانه دور جدید تمرینات تیم ملی از 
نیمه دوم مهر ماه آغاز می شود. از آنجایی که این بازی در 
فیفا دی برگزار می شود ایران لژیونرهایش را هم به همراه 

خواهد داشت. قرار است کارلوس کی روش در این بازی از سردار آزمون هم دعوت کند.

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال با بولیوی در ورزشگاه آزادی

انتخاب مجدد سلیمانی به عنوان رئیس فدراسیون اسکواش

تشریح چگونگی انتخاب نفرات تیم ملی کشتی آزاد 
برای رقابت های جهانی

رئیس فدراسیون بوکس
 مدیر سازمان تیم های ملی شد

رئیس کمیته ملی المپیک:  IOC به دنبال تحریم و فشار علیه ایران نیست 

پدیده شطرنج ایران: هدفم قهرمانی بزرگساالن جهان است 

مسعود سلیمانی برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون اسکواش انتخاب شد.
انتخابات فدراســیون اسکواش دیروز دوشنبه به ریاســت محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و با حضور 
شــاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک برگزار شد. مسعود سلیمانی، مهدی رهنما و بابک فقیر کاندیداهای این انتخابات 
بودند که پیش از رای گیری رهنما و فقیر انصراف دادند تا ریاست سلیمانی مسجل شود. سپس رای گیری انجام شد که سلیمانی 
۳۳ رای از ۳4 رای ماخوذه را به خود اختصاص داد. ســلیمانی پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراســیون اسکواش گفت: با همان 
فرمان قبل پیش می رویم. ۳0 تعهد در قالب برنامه و به صورت خاصه به مجمع ارائه کرده ام و در چهار سال آینده طبق آن پیش 
خواهیم رفت. براساس آن برنامه هایی که عنوان کرده ام رویکرد تیم های ملی مشخص شده و قرار است تمرکز بر روی نسل جدید 
باشد. او ادامه  داد: باید تمرکزمان روی المپیک 2024 آینده باشد و نباید در سال 2024 که اسکواش وارد المپیک می شود، برای 
کســب تجربه به آن اعزام شــویم و باید بتوانیم مقام خوبی را کسب کنیم. ما از اکنون باید به فکر آن زمان باشیم. در حال  حاضر 

در بخش تیمی آسیا مدعی هستیم.

سخنگوی شورای فنی کشتی آزاد با بیان اینکه 
ترکیب نهایی تیم ملــی برای حضور در رقابت های 
جهانی مجارســتان، ۱5 روز مانده به برگزاری این 
برای  فنی  شــورای  می شود،گفت:  اعالم  رقابت ها 
انتخاب نفرات نهایــی فاکتورهای مختلفی را مورد 

بررسی قرار می دهد.
مجید خدایی درباره برنامه شورای فنی برای انتخاب 
نفــرات تیم ملــی در برخــی از اوزان جهــت حضور در 
رقابت های جهانی مجارســتان اظهار کــرد: بنا بود برخی 
کشتی گیران تیم ملی به تورنمنت مدوید در باروس اعزام 
شوند اما با توجه به افزایش نرخ ارز و مشکات مالی، این 
اعزام لغو شــد.با توجه به شرایط بوجود آمده، شورای فنی 
با توجه بــه وضعیت تمرینــات آزادکاران حاضر در اردو، 
عملکرد آنهــا در رویدادهای خارجی و تجربه و همچنین 
نتایج آنهــا در رقابت های بین المللی، نســبت به انتخاب 
نفرات نهایی تصمیم گیری خواهد کرد. حال اگر قرار باشد 

رقابت انتخابی درون اردویی در برخی اوزان برگزار شــود 
قطعا با نظر شــورای فنی خواهد بود. عضو شــورای فنی 
کشــتی آزاد با تاکید بر اینکه هدف شورای فنی انتخاب 
بهتریــن نفرات برای حضور در رقابت های جهانی اســت، 
گفت: قطعا با بررســی همه جوانب سعی می کنیم نفراتی 
را انتخاب کنیم که بتوانند انتظــارات را برآورده کنند. با 
وجود هزینه های ســنگین برگــزاری اردوهای تیم ملی و 
اعزام کشتی گیران به تورنمنت ها و مسابقات خارجی، کادر 
فنی تیم ملی و شورای فنی بدنبال این است تا آماده ترین 
نفرات را برای حضــور در رقابت های جهانی انتخاب کند. 
وی در پایــان درباره پیش بینی خــود از نتیجه تیم ملی 
در رقابت های جهانی 201۸ مجارســتان گفت: هر چه به 
المپیک نزدیک تر می شویم کشورها با قدرت بیشتری در 
کشــتی برنامه ریزی می کنند و سعی می کنند با تمام قوا 
به آماده ســازی خود بپردازند، به همیــن دلیل نمی توان 

پیش بینی دقیق داشت. 

پرهام مقصودلو، قهرمان مسابقات شطرنج جوانان دیروز در میان استقبال مردم و مسئولین وارد گرگان شد.
پرهام مقصودلو در حاشــیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که پس از کسب این عنوان چه انتظاری 
از مســئوالن دارد، گفت: امیدوارم مشــکل سربازی ام برطرف شود و بدون دغدغه خود را برای مسابقات دیگر آماده کنم.خواسته 
دیگرم از مسئولین فدراسیون در اختیار گذاشتن مربی برای تیم ملی است تا در هر مسابقه یک مربی خصوصی در کنار ما باشد.
همیشه بدون مربی خصوصی در خانه کار می کنم و فقط در زمان هایی به صورت مقطعی در تیم ملی حضور داشتم.وی درخصوص 
هدفش در آینده گفت: هدفم قهرمانی مسابقات بزرگساالن جهان است که امیدوارم با تاش های خودم و حمایت مسئولین به آن 
دســت یابم. نزدیک ترین مسابقه پیش رو مسابقات المپیاد جهانی در گرجستان است که در روزهای آینده با اعضای تیم ملی به 
آنجا اعزام می شــویم. امیدوارم تیم ملی کشورمان همانگونه که در جام ملت های آسیا قهرمان شد، در المپیاد جهانی نیز بهترین 

نتیجه را کسب کند. مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان جهان به میزبانی ترکیه و در 11 دور از 14 تا 24 شهریورماه برگزار شد.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: IOC به دنبال تحریم 
و فشار علیه ایران نیست 

صالحی امیری در نشســت مشترک روسای فدراسیون ها 
با وزیر ورزش اظهار داشــت: آن چه در اندونزی شــاهد بودم 
ظرفیــت ورزش ایــران بود و همه فدراســیون ها نهایت تاش 
خود را برای رســیدن به اهداف انجام دادند. همه رشــته ها با 
همه ظرفیتشــان متعلق به ایران هستند و همه در پیروزی ها 
سهیم اند. منکر کاستی ها نیستم ولی این نباید منجر به تخریب 
فداسیون ها و ورزش کشور شــود.وی با بیان این که بازی های 
آســیایی اندونزی مقدمه ای برای المپیــک 2020 و بازی های 
آسیایی 2022 بود، افزود: همه فدراسیون ها علی رغم ناداوری ها 

و حق کشی هایی که وجود داشت تاش حداکثری خود را انجام 
دادند و نباید باعث تخریب آنها شویم. نباید سرمایه گذاری های 
رقبا را فراموش کنیم. همه آنها به دنبال کســب جایگاه باالتر 
هستند. سیاست ما حمایتی، اصاحی، سازندگی و اخاقی است 
و رویکرد ما نیز تحلیل بر اســاس واقعیــت و پرهیز از افراط و 
تفریط است. او همچنین به دیدار اخیر خود با توماس باخ رییس 
کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوییس اشاره کرد و افزود: 
شــناخت آقای باخ از ورزش ایــران مثبت بود و تحلیل وی نیز 
این است که ایران در ورزش هم در آسیا و هم در جهان جایگاه 
خوبی دارد. IOC به دنبال تحریم و تهدید و فشار به ایران نیست 

و انتظار دارد منشور المپیک رعایت شود.

رئیس فدراســیون بوکس گفت: نظر اعضای شــورای فنی این بود که از این به بعد من به عنوان مدیر سازمان 
تیم های ملی کار را پیش ببرم.

 حسین ثوری درخصوص نخستین جلسه شورای فنی فدراسیون بوکس اظهار داشت: فدراسیون بوکس نیاز به یک کار شورای 
فنی داشت و باید از این پس کار را با خرد جمعی پیش ببریم. در نخستین جلسه هم حدود 4 ساعت نشست فنی داشتیم و به 
نتایج خوبی هم دســت پیدا کردیم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا اکبر احدی تا المپیک 2020 سرمربی تیم ملی خواهد بود، 
تصریح کرد: نتیجه صحبت ها این شد که بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی اکبر احدی است، اما او باید در مسیر المپیک و در 
رقابت های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه موفق عمل کند تا در المپیک توکیو روی صندلی هدایت تیم بنشیند.رئیس فدراسیون 
بوکس با  اشــاره به اینکه برای تیم های نوجوانان و جوانان از مربی خارجی استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: رزومه چند مربی از 
کوبا، ازبکســتان و قزاقســتان را جمع آوری کردیم و در جلسه بعدی شورای فنی که 1۵ روز دیگر برگزار می شود، درخصوص این 
نفرات صحبت می کنیم و بهترین گزینه را برای انجام مذاکرات نهایی به ایران دعوت خواهیم کرد. رئیس فدراسیون بوکس در پاسخ 
به این سؤال که گویا قرار است خود او به عنوان مدیر سازمان تیم های ملی فعالیت کند، خاطرنشان کرد: علیرضا استکی بحثی را 
مطرح کرد که اکبر احدی یا باید سرمربی باشد و یا مدیر سازمان تیم های ملی که با موافقت اعضای شورای فنی همراه شد و نظر 

همین نفرات این بود که من به عنوان مدیر سازمان تیم های ملی کار را پیش ببرم.

حدیث دشت عشق

شهید حسن بهادرنژاد سال 1۳۳۹ در 
تهران و در خانواده ای متدین دیده به جهان 
گشــود. از همان دوران نوجوانی، انســانی 
پرشور و فعال و عاشــق خدا و مکتب بود. 
او در دوران اختناق به همراه دیگر برادران 
همرزمش و با الهام از پیام های پیامبرگونه 
امام عزیز با رژیم منفــور پهلوی به مبارزه 
برخاست و اقدام به پخش اعامیه های امام 
در شهرستان ها نمود و در این رابطه چندین 

بار نیز تحت تعقیب و دســتگیری مامورین ســاواک قرار گرفت.پس از پیروزی 
انقاب اسامی، به خاطر عشق به حفظ دستاوردهای انقاب اسامی بعد از مدتی 
خدمت خالصانه در کمیته و عزیمت به منطقه جنگی، به عضویت سپاه پاسداران 
درآمد و خدمت عاشــقانه خود را در این ارگان مقدس با شور بیشتری ادامه داد. 
همچنین به دستور امام امت در تشکیل ارتش بیست میلیونی در مسجد محل خود 
با ایجاد پایگاه مقاومت نقش به سزایی داشت.حسن دوش به دوش امت حزب اهلل 
به مقابله با توطئه های شــیطانی منافقین برخاســت که چندین مرتبه دست به 
ترورش زدند و از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت که به خواســت خداوند 
از همه آنان جان ســالم بدر برد؛  ولی از آنجایی که دشمنان اسام نمی توانستند 
وجود او را تحمل کنند، باالخره روز چهارشــنبه 1۳61/۵/20 ساعت ۳ بعدازظهر 
در خیابان مولوی تهران او را طی یک نقشــه از پیش طراحی شده ترور کرده به 

شهادت رساندند.
در نامه ای خاطره انگیز در برگه مزین به آرم مقدس ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی که از ایشان به یادگار مانده آمده است: اینجانب حسن بهادرنژاد از ذخیره 
سپاه منطقه 4 که بعد از مأموریت چهل هزار ریال حقوق از طرف سپاه پرداخت 

گردید و به علت نبودن نیاز مبرم بیست هزار ریال را به سپاه تقدیم می دارم.

به مناسبت سالگرد عروج پاسدار شهید »حسن بهادرنژاد«

قابل توجه حقوق بگیران نجومی!


