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سرویس ورزشی-
بنا بر اعــام وزارت ورزش و جوانــان انتخابات 
فدراسیون دوومیدانی باطل شد و سرپرست جدید این 

فدراسیون به زودی معرفی می شود.
19 اسفندماه بود که وزارت ورزش با وجود شیوع کرونا در 
سراسر کشور و درخواستی که هیئت های استانی دوومیدانی 
داشــتند، تصمیم به برگزاری ایــن انتخابات گرفت. خیلی از 
رؤسای هیئت ها در مجمع حضور پیدا نکردند، اما معاون وزیر 
ورزش به عنوان رئیس مجمع اعالم کرد انتخابات شکل قانونی 

دارد و حتی از ارسال یک رای با فکس خبر داد!
حاال بعد از گذشــت چند روز و اعتراض و شکایت مجید 
کیهانی، رئیس فدراسیون در 4 سال اخیر وزارت ورزش تصمیم 
به تکرار انتخابات گرفته است. این در حالی است که همه در 

این روزها منتظر صدور حکم ریاست افشین داوری بودند. 
مهــدی علی نژاد با اشــاره به اهمیت رشــته دوومیدانی 
اظهار داشــت: این رشته در المپیک رشته ای است که هم ما 
سهمیه گرفتیم و هم امید به مدال وجود دارد، وزارت ورزش 
و جوانان تصمیمش بر این بود که شــرایط اداره فدراسیون را 
با رئیس داشته باشــد و به خاطر اینکه ثبات مدیریتی داشته 
باشــیم و از بالتکلیفی دوران سرپرســتی خارج بشــویم به 
خصوص در ایامی که نزدیک به المپیک هســتیم.انتخابات را 

برگزار نماییم.
وی ادامه داد: در همین راستا ما تمام تالش خود را کردیم 
که مجمع انتخاباتــی را به صورت قانونی برگزار کنیم و تمام 
تمهیدات الزم را هم اندیشیدیم و مجمع هم برگزار شد در روز 
مجمع هم با توجه به جمیع جهات، مشکل خاصی را مالحظه 

نکردیم و انتخابات شکل گرفت.
علی نژاد توضیح داد: بعد از انتخابات با بعضی از اعتراضات 

توسط برخی افراد که حضور پیدا نکرده بودند و نمایندگانشان 
حضور داشتند، مواجه شــدیم و مدعی شدند که نمایندگان 
توسط خود این اشخاص معرفی نشــدند که چند هیئت این 

شرایط را داشتند.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: در این 
مدت هفت- هشت روز ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم. 
با طرف های موضوع صحبت کردیم و به صورت موشــکافانه و 
با دقت به خاطر حساســیت که در قانونگرایی وزارت ورزش و 
جوانان دارد، موضوع را بررسی کردیم و نهایتا جمع بندی این 
شد که یکی از رؤسای هیئت ها نامه معرفی که ارسال شده از 
ســوی دبیر هیئت بوده، هر چند که بعد اعالم کردند که دبیر 

معرفی شــده مشکلی ندارد اما به واسطه اینکه ما می خواهیم 
آیین نامه و مالحظات قانونی را رعایت کنیم و قواعد و قوانین 
برای ما مهم اســت و اینکه در آن نامه کــه روز مجمع ارائه 
شــده، رئیس هیئت امضا نکرده است. در نتیجه عمال ما یک 
رای را نمی توانیم منظور کنیم و این بدان معناست که اعضای 
حاضردر مجمع از دو سوم کمتر خواهد شد و هر چند اکثریت 
مجمع حضور داشتند اما چون الزام به دو سوم برای رسمیت 
یافتن است، جمع بندی این شد که انتخابات را تجدید کنیم. 
بنابراین با انتصاب سرپرست جدید سعی می کنیم انتخابات را 

در اولین فرصت برگزار کنیم.
علــی نژاد گفــت: وزارت ورزش و جوانان تالش کرد که 

فدراسیون دوومیدانی چون المپیکی است با ریاست اداره شود 
ولی متاســفانه هم شرایط حاکم بر کشور به دلیل کرونا و هم 
اینکه تحریک بعضی از افراد خاص باعث شد که شرایط مجمع 
بــه گونه دیگری رقم بخورد امــا آنچه برای ما مهم بود اینکه 
مجمع بدون جهت گیری به فرد یا نامزد خاص برگزار شــد و 
کامال بی طرف بودیم اما حاال شرایط به گونه ای شد که مجبور 
شدیم فدراسیون را با سرپرست در چند ماه آینده اداره کنیم 
ولی قطعا پشتیبانی های حرفه ای اداری و مالی وزارت ورزش 
و جوانان از این رشــته زیبا و المپیکی ادامه خواهد داشت و 
به قهرمانان خودمان قول می دهم که هیچ نگرانی و دغدغه ای 

برای آنها وجود نخواهد داشت.
گزارش تخلفات به سازمان بازرسی

وزارت ورزش در شــرایطی دیروز به این نتیجه رسید که 
انتخابات فدراسیون دوومیدانی غیرقانونی بوده که پیش از این 
نیز بســیاری از کارشناســان و حتی نامزدهای رقیب افشین 
داوری به نحوه برگزاری انتخابات گالیه داشتند. حتی پس از 
انتخابات مجید کیهانی رئیس سابق فدراسیون در گفت و گویی 
با خبرنگاران اظهار داشت: در روز انتخابات اصراری دیدم که 
به هر قیمتی باید انتخابات برگزار شــود و 6 مورد تخلف هم 

صورت گرفت. 
رئیس سابق فدراسیون دوومیدانی گفت: اگر عدم برگزاری 
انتخابات در ســاعت مقرر را هم به تخلفات اضافه کنیم تعداد 
آنها به عدد 7 می رســد. 22 نفر از رؤسای هیئت های استانی 
که عضو مجمع فدراســیون هستند و در جلسه غایب بودند و 
متاسفانه نمایندگی برای استان های آذربایجان غربی، بوشهر 
و خراســان جنوبی در نظر گرفته شده بود. این در حالی بود 
که مدارک مربوط به آنها بررسی نشده بود. بنده تخلفات را به 

سازمان بازرسی گزارش کرده ام.

وزارت ورزش و جوانان اعام کرد

انتخابات فدراسیون دوومیدانی باطل شد
سرپرست جدید به زودی معرفی می شود

*با تصمیم وزارت ورزش و جوانان محمدرضا مقصودلو که سابقه ریاست 
فدراسیون کبدی را دارد به عنوان سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد 
انتخاب شد.وزارت ورزش در حالی برای این فدراسیون سرپرست جدید 
انتخاب کرده است که دلیل برکناری هاشم اسکندری از ریاست فدراسیون 
هنوز اعام نشده اســت. هرچند پیش از این اعام شده بود وی به دلیل 

برخی مشکات از این مسئولیت کنار گذاشته شده است.
*محمدرضا میرشــفیعی سرپرســت انجمن پاراوزنه برداری از شــروع تمرینات 
پاراوزنه بــرداری از 1۵ فروردیــن در کیــش خبر داد و گفت: امیدوارم مشــکلی 
برای برگزاری این اردو از نظر ویروس کرونا نداشــته باشــیم.وی گفت: دور جدید 
از تمرینات ورزشــکاران پارالمپیکی با حضور ســامان رضــی و علی اکبر غریب 
شــی در وزن 1۰7 کیلوگرم، منصور پورمیرزایــی در مثبت 1۰7 کیلوگرم، حامد 
صلحی پور در 97 کیلوگرم، روح اهلل رســتمی در ۸۰ کیلوگرم، نادر مرادی در 72 
 کیلوگرم و امیر جعفری در 6۵ کیلوگرم از 1۵ فروردین در کیش آغاز می شود و تا 
۵ اردیبهشــت ادامه خواهد داشــت. البته در 1۰7 کیلوگرم از بین سامان رضی و 
علی اکبر غریب شی تنها یک وزنه بردار راهی توکیو خواهد شد که در حال حاضر 
سامان رضی شرایط بهتری نسبت به غریب شی دارد. ضمن اینکه برپایی این اردو 
بســتگی به وضعیت ویروس کرونا در کشور دارد که اجازه برپایی این اردو را به ما 
بدهد یا خیر؟سرپرست انجمن پاراوزنه برداری همچنین از لغو مسابقات بین المللی 
پاراوزنــه برداری بــه میزبانی فزاغ امارات خبر داد و گفت: این مســابقات آخرین 
مرحله برای کســب ســهمیه پارالمپیک توکیو بود که از 2۵ فروردین در امارات 
برگزار می شــد، قرار بود با 6 وزنه بردار در این تورنمنت شرکت کنیم که به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و پیشگیری از این ویروس امارات مسابقات را لغو و به زمان 

دیگری موکول کرد.
*با حکم مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش که دیروز صادر شد، فرهاد 
نیکوخصال به عنوان سرپرست فدراسیون شطرنج معرفی شد.نیکوخصال 
جایگزین مهردادپهلوان زاده شــده که دوره ریاســتش در فدراسیون 

شطرنج بیست و چهارم اسفند به پایان رسید.
*ســخنگوی فدراســیون کشــتی به عالقه مندان به این ورزش اطمینان داد که 
حســن یزدانی هیچ کسالتی ندارد. در حالی که پدر حسن یزدانی به ویروس کرونا 
مبتال شــده ، اما حال او در بیمارستان رو به بهبود است، برخی از عالقه مندان به 
ورزش نگران حال قهرمان کشــتی جهان و المپیک بودند.حسن رنگرز، سخنگوی 
فدراسیون کشــتی دیروز با تایید خبر ابتالی پدر و مربی بدنساز حسن یزدانی به 
ویروس کرونا و بهبود حال پدر این قهرمان کشــتی گفت: خودم با حسن یزدانی 
تماس گرفتم و الحمدهلل شــرایط خودش خوب است و هیچ کسالتی ندارد. پدرش 
و مربی بدنســازش به کرونا مبتال شــده اند که در قرنطینه خانگی هستند و این 
طور که پیداســت وضعیت شــان بهتر شده است. حســن یزدانی تمریناتش را با 
همه محدودیت هایی که وجود دارد، پیگیری می کند.با این شرایط به نظر می رسد 
نگرانی بابت حســن یزدانی وجود ندارد و او باید بــا مراقبت از خود در این روزها 

خودش را برای آغاز دوباره تمرینات بعد از تعطیالت نوروز آماده کند.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد دانشجوی بسیجی شهید »رضا فریبرز صالح« 
آیاعوضآخرتبهزندگیدنیاراضیشدهاید؟

شهید »رضا فریبرزصالح« 1۸ آذرسال 1344 در 
تهران دیده به جهان گشود. او بارها از طریق بسیج به 
جبهه  اعزام شد. سال 63 در کنکور دانشکده افسری 
شرکت نمود و موفق به ورود به دانشکده افسری شد. 
وی سال دوم دانشکده بود که مجدداً هوای جبهه ها 
به ســرش زد و از طریق  بســیج ثبت نــام کرد و به 
جبهه اعزام شــد.»رضا« عاقبت در تاریخ 6۵/1۰/21 

در منطقه عملیاتی شــلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در 
منطقــه عملیاتی کربالی )۵(به جا ماند و در ســال 77 پیکر پاکش تفحص و به 
تهران برگشت و در کنار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد. فرازی از وصیت نامه 

دانشجویی بسیجی شهید: 
ای مردم خیال می کنید که شــما را بدون امتحان رها می کنند، زهی خیال 
باطل که همگی شــما را آزمایش می کنند تا معلوم شود که مومن واقعی کیست 
و خداوند به همه کارهای شــما آگاه است. ای مردم اگر بستگان و اموال و منازل 
خود را بیشــتر از خدا و رســول و جهاد دوست دارید، پس منتظر باشید تا وعده 
الهی تحقق یابد که آنگاه پشیمانی سودی ندارد. ای مردم چرا وقتی امر به جهاد 
می شــوید، به دنیا دل می بندید؟ آیا عوض آخرت، به زندگی دنیا راضی شده اید؟ 
در حالیکه زندگی دنیا در پیش آخرت بســیار اندک اســت. ای مردم، چرا وقتی 
برای ســودی کم و سفر تفریحی دعوت می شــوید، پیروی می کنید؟ ولی وقتی 
به ســفری سخت مانند جهاد امر می شوید، می پرهیزید و می گویید: »اگر توانایی 

داشتم می آمدم«.

حدیث دشت عشق

با اعام لغو برگزاری لیگ جهانی کاراته وان مادرید 
و با احتساب رقابت های اتریش به عنوان مرحله نهایی 
کسب سهمیه المپیک، سجاد گنج زاده و سارا بهمنیار 
نیز موفق به کسب سهمیه المپیک شدند تا به همراه 
بهمن عسگری و حمیده عباسعلی ۴ المپیکی کاراته 

ایران نام بگیرند.
پس از لغو برگــزاری رقابت های لیگ جهانی کاراته در 
مراکش، فدراسیون جهانی اعالم کرد رقابت های لیگ جهانی 
مادرید در اســپانیا به عنوان جایگزین این مسابقات در راه 
کسب سهمیه المپیک خواهد بود و در صورت لغو رقابت های 
مادرید، امتیازات ورزشــکاران در رقابت های لیگ جهانی در 
اتریش به عنوان مرحله آخر مسابقات کسب سهمیه از طریق 

رنکینگ محاسبه خواهد شد.
اما با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای اروپایی 
و اســپانیا، دولت این کشور برگزاری این مسابقات را نیز لغو 
کرد تا بر اســاس اعالم فدراســیون جهانی همان مسابقات 

اتریش به عنوان مرحله آخر کسب سهمیه محاسبه شود.
بــر ایــن اســاس در وزن 7۵+ کیلوگــرم جایــی که 
سجادگنج زاده و ذبیح اهلل پورشیب دو چهره شایسته کاراته 
ایران برای کســب سهمیه تالش می کردند، سجاد گنج زاده 
با امتیاز ۸617 به عنوان نفر دوم موفق به کســب ســهمیه 

المپیک شد.هر چند ذبیح اهلل پورشیب با امتیاز 922۵ امتیاز 
بیشتری از گنج زاده داشت اما طبق قانون در رده بندی وزن 
اختصاصی اش که وزن ۸4- کیلوگرم اســت به دلیل اینکه 
پایین تر از رقیب ترک در رده دوم جای دارد و ســجاد گنج 
زاده در وزن ۸4+ کیلوگرم در صدر وزن خودش قرار دارد، در 
نهایــت گنج زاده به عنوان نماینده وزن 7۵+ کیلوگرم ایران 

در رقابت های المپیک خواهد بود.
پیــش از این بهمن عســگری در وزن 7۵- کیلوگرم با 
شایستگی تمام و قرار گرفتن در صدر رنکینگ جواز حضور 

در المپیک را به دست آورده بود.
سارا بهمنیار و حمیده عباسعلی دو المپیکی کاراته بانوان

همچنین در بخش بانوان، ســارا بهمنیار در وزن ۵۵- 
کیلوگرم با امتیاز ۵647.۵ به عنوان نفر چهارم رنکینگ جواز 
حضور در المپیک را به دست آورد.حمیده عباسعلی نیز پیش 
از این با صعود به فینال رقابت های اتریش با 6997.۵ امتیاز 
و قرار گرفتن در جایگاه دوم ســهمیه المپیک را از آن خود 

کرده بود.
اما رقابت های کسب سهمیه پاریس آخرین ایستگاه برای 
نفرات جامانده از المپیک است که سال آینده برگزار می شود 
و قرار اســت امیر مهدی زاده در وزن 67- و رزیتا علیپور در 

وزن 61- کیلوگرم برای کسب سهمیه به میدان بروند.

لغو رقابت های کاراته وان مادرید

4 سهمیه کاراته ایران در المپیک 2020 قطعی شد

سخنگوی فدراسیون کشــتی گفت: با وجود برگزاری نشست های مختلف هماهنگی با متولیان ورزش، 
همچنان منتظر تصمیم اتحادیه جهانی کشتی درخصوص مسابقات گزینشی هستیم.

حســن رنگرز با تشریح آخرین وضعیت اردوها و برنامه های تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی گفت: فدراسیون کشتی در 
روزهای اخیر بارها با مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جلسه داشته و همان طور که بارها اعالم کردیم حفظ 
سالمت قهرمانان در اولویت ماست. به هر حال امیدواریم تا شرایط مطلوب و مناسب نیز فراهم شود تا بتوانیم اردوهای تیم 
ملی را با شــرایط خاص برگزار کنیم. مدیر فنی تیم ملی کشتی فرنگی درخصوص آخرین تصمیمات اتحادیه جهانی هم 
گفت: پیش از این قرار بود مسابقات گزینشی المپیک درقاره آسیا و سطح جهانی طی ماه های فروردین و اردیبهشت در 
قرقیزستان و بلغارستان برگزار شود که این مسابقات فعال لغو شده تا زمان جدید از سوی اتحادیه جهانی اعالم شود. شاید این 
 مسابقات در خرداد سال آینده برگزار شود اما فعال منتظریم تا اتحادیه جهانی کشتی بطور دقیق این زمان را نهایی و اعالم 

کند.
سخنگوی فدراسیون کشتی ادامه داد: طبیعتا تا زمانی که از سوی اتحادیه جهانی کشتی چیزی اعالم نشده نمی توان 
اقدام و برنامه های خاصی را اجرایی کرد. ضمن اینکه زمان برگزاری بازی های المپیک هم همچنان در هاله ای از ابهام است 

و همه در انتظار نشست ویژه کمیته بین المللی المپیک در این خصوص هستند.

فدراسیونکشتیدرانتظارتصمیماتحادیهجهانی
کاروان ورزش ایران ســال 98 را با 52 سهمیه المپیک به پایان برد و این امید وجود دارد تعداد سهمیه ها 

در سال جدید افزایش یابد.
با اعطای 4 ســهمیه در رشــته کاراته به ایران پرونده ایران در سال 9۸ با ۵2 سهمیه بسته شد تا با تصمیم گیری های 
مقامات بین المللی ایران در انتظار افزایش سهمیه در سال جدید باشد. شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شد تا مسابقات 
انتخابی المپیک در رشــته های مختلف لغو شــود و یا به تعویق بیفتد. با لغو مسابقات کاراته وان مادرید که قرار بود اواخر 
فروردین ماه برگزار شــود، پرونده کاراته با 4 ســهمیه بسته شد این در حالی است برخی از فدراسیون های جهانی تصمیم 
گرفتند تا مسابقات کسب سهمیه را لغو کرده و با سیستم جدید المپیکی ها را مشخص کنند.در رشته روئینگ فدراسیون 
جهانی مســابقات کسب سهمیه را لغو کرد که همین امر اعتراضات مسئوالن فدراسیون ایران را به دنبال داشت. در رشته 
واترپلو هم فدراســیون جهانی شــنا تصمیم گرفت تا قهرمان بازی های آســیایی 2۰1۸ را به عنوان تیم المپیکی معرفی 
کند. البته عصر دیروز کمیته بین المللی المپیک )IOC( نشســتی را با فدراســیون های بین المللی داشت تا ضمن گفت وگو 
درخصوص شــیوع ویروس کرونا، در جریان مسابقات کسب ســهمیه هم قرار بگیرد. شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان 
به اندازه ای بود که حتی صحبت هایی از تعویق المپیک توکیو هم شنیده شد هرچند کمیته بین المللی المپیک تاکید کرد این 
بازی ها طبق برنامه از 24 جوالی آغاز می شود اما برای تصمیم گیری نهایی باید منتظر نظر سازمان بهداشت جهانی باشد.

ورزشایراندرسال98صاحب52سهمیهالمپیکشد

تاریخ جدید رقابت های انتخابی المپیک 2۰2۰ توکیو در رشته تکواندو که قرار است در اردن برگزار شود 
اعام شد.

مســابقات انتخابی بازی های المپیک 2۰2۰ توکیو در رشــته تکواندو در قاره آسیا بین ۵ تا 7 ژوئن در امان پایتخت 
کشور اردن برگزار می شود. پایتخت اردن پس از شیوع ویروس در چین ، جایگزین Wuxi به عنوان میزبان انتخاب شد و در 

ابتدا امیدوار بود که این رویداد را بین 1۰ تا 12 آوریل برگزار کند.
محدودیت های موجود در کشورهای خاورمیانه بدان معنی است که تاریخ جدید برای این رقابت ها پس از درخواست 

فدراسیون تکواندو اردن تغییر یافته است و این رقابت ها قرار است به جای ماه آوریل، در ماه ژوئن برگزار شود. 
من صمیمانه امیدوارم که همه ما بتوانیم بر مشــکالت فعلی غلبه کرده و رقابت را با نتایج مطلوب طی کنیم. »کیو 
سوک لی ، رئیس اتحادیه جهانی تکواندو آسیا این صحبت ها را بیان کرد و اضافه کرد: مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا 2۰2۰ 
در بیروت، پایتخت لبنان نیز در تاریخ های جدیدی برگزار می شــود و برنامه ریزی شــده است این رقابت ها بین 11 تا 1۵ 
اردیبهشــت صورت گیرد. لی در پایان گفت: امیدوارم که شــما ورزشکاران بتوانید به خوبی برای مسابقات قهرمانی آماده 

شوید تا بتوانید همان طور که می خواهید به نتایج خوب برسید.

تاریخجدیدانتخابیالمپیکتکواندودراردناعالمشد
مشــعل سی و دومین دوره بازی های المپیک قرار اســت از روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور یونان 

حرکتش به سمت توکیو را آغاز کند.
در حالی که هنوز به درستی مشخص نیست این دوره از بازی ها در همان تاریخ 3 تا 19 مرداد سال آینده برگزار خواهد 
شد یا نه، کمیته المپیک یونان در تدارک مراسم تحویل مشعل این دوره از بازی ها به ژاپنی هاست.یونانی ها قصد دارند روز 
پنجشنبه هفته جاری طی مراسمی ویژه که با حضور »ماترینا ساکالروپولو« رئیس جمهور جدید این کشور برگزار خواهد 
شد، مشعل سی و دومین دوره بازی های المپیک را به ژاپنی ها تحویل دهند. براساس برنامه ریزی صورت گرفته به دلیل 
شیوع ویروس کرونا با تدابیر خاص برگزار خواهد شد و تعداد کمی از نمایندگان کمیته برگزاری بازی های المپیک در آن 
حضور خواهند داشت. این مراسم توسط دو حمل کننده از یونان و دو حمل کننده از ژاپن در استادیوم ملی یونان و پشت 
درهای بسته برگزار خواهد شد. این مراسم به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در استادیوم یونان و پشت درهای بسته 
برگزار می شود.مسئوالن ژاپنی نیز قصد دارند از هفته آینده مراسم حمل مشعل المپیک در این کشور را از شهر فوکوشیما 
آغاز کنند. سی و دومین دوره بازی های المپیک قرار است از 3 تا 19 مردادماه سال آینده به میزبانی توکیو ژاپن برگزار شود 
که البته هنوز مشخص نیست با گسترش کرونا در دنیا این بازی ها سر موقع برگزار شود یا با چند ماه تأخیر همراه شود.

آغازحملمشعلالمپیکتوکیوباشرایطخاص

سید سعید مدنی
در آخرین روزهای سال 9۸، امیدواریم سال 99 که در آستانه فرا رسیدن 
بهار آن هســتیم سالی توام با ســالمتی و موفقیت در همه عرصه ها از جمله 

ورزش برای ملت بزرگ و قهرمان ایران باشد. 
ملتی مقاوم و با هویت که بارها و بارها لیاقت خود را در عرصه های مختلف 
نشــان داده است و بدون اغراق شایسته » بهترین« هاست. این اصلی است که 
در ورزش هم صدق می کند و جوانان این آب و خاک ســالی که گذشت مثل 
ســال های گذشته توانایی ها وشایستگی خود را در رشته های مختلف ورزشی 
نشان داده وافتخاراتی را کسب و دل مردم را شاد کردند که در این مقال کوتاه 
قصد پرداختن به آنها را نداریم اما می خواهیم باز هم صریحا بر این نکته تاکید 
کنیم که توانایی های بالقوه ورزش ما و شایستگی جوانان ورزشکار ما وقتی به 
بار می نشیند که اشکاالت اساسی در ساختار و مدیریت ورزش ایران حل شود. 
ضعف بزرگ ورزش ما نه در کمبود نیروی انسانی و جوانان مستعد است 
و نه در امکانات و سرمایه های مادی؛ بلکه در ابعاد ساختاری و مدیریتی است. 
ضعفــی که مربوط بــه امروز و این دوره مدیریتی ورزش نیســت و ورزش ما 
همیشــه از آن در رنج بوده و به این خاطر آسیب های زیاد وعقب ماندگی های 
ناســزاواری را تحمل کرده اســت. ضعفی که خود معلول است؛ معلول جدی 

نگرفتن ورزش از سوی دولت ها بوده است. 
ورزش تقریبا و بدون هیچ اغراقی، علیرغم شــعارها و وعده ها از ســوی 
اکثرقریب به اتفاق دولت ها جدی گرفته نشده است والجرم نتیجه گرایی محور 
و هدف آنها بوده تا به وســیله و به ضرب برد و مدال و ســکو و... کم کاری ها 
و جفاهایی را که خواســته و ناخواسته در حق ورزش روا داشته اند بپوشانند و 
ماله بکشــند. یکی از اصلی ترین دالیل و روشن ترین شواهد برای اثبات جدی 
نگرفتن ورزش این است که اکثر اوقات اداره و مدیریت آن را به دست » اهلش 
» نسپارده اند که اوج آن در دوره و دولت فعلی است و... که مدیران نااهل کار را 
به نوعی خودکامگی کشانده اند...جریانات اخیری که در باشگاه مردمی و ریشه 
داری مثل پرسپولیس و قبل از آن در استقالل اتفاق افتاده تنها یکی از شواهد 

ما برای اثبات این مدعاست!
و خوانندگان محترم می دانند که ما به ســهم خود و از سر انجام وظیفه 
و بدون نگاه جناحی وخطی- که آســیب های زیادی در همه ابعاد سیاســی ، 
اقتصــادی، فرهنگی و...ورزشــی به ملــک و ملت زده اســت- در این باره و 
وجود این ضعف بزرگ و اساســی بارها و بارها نوشــته ایم و از مسئوالن امر 
وسیاستگذاران اجرایی کشور خواسته ایم در باره ورزش تجدید نظر کنند آن را 
در حد خودش جدی بگیرند و اداره و مدیریت آن را به دست اهلش بسپارند و 
از ورزش و کارکردهای مثبت آن در جهت خدمت به جامعه و جوانان استفاده 
بهینه نمایند. تذکراتی که متاسفانه گوش شنوایی نداشته و کمتر مورد اعتنا 

قرار گرفته است.
متاســفانه از رهگذر این غفلت ها وبی توجهی ها ورزش ما به نوعی فساد 
رخنــه کرده وجوالن دادن جریانات منفعت جو وفرصت طلب گرفتار آمده که 
ضرر و زیان های اخالقی و فرهنگی قابل توجهی برآن وارد آمده است که اهالی 
ورزش کامال از آن اطالع دارند و... بنابراین ما چه گوش شنوایی پیدا شود و چه 
نشود به وظیفه خود عمل می کنیم و تا هستیم وقلم به دست داریم و فرصت 
زندگی و کار کردن داریم در باره این بزرگترین نقطه ضعف ورزش و بزرگترین 
مانع پیشرفت ورزش یعنی ساختار و مدیریت نا کارآمد خواهیم نوشت وبر آن 
تاکید خواهیم ورزید... در آخرین ماه سال به دلیل شیوع جهانی بیماری کرونا 
و ســرایت آن به کشور عزیز ما بســیج عمومی برای مبارزه و شکست دادن و 
ریشه کن ساختن آن برپاشد و در کنار پزشکان فداکار و پرستاران ایثارگر که 
در خط مقدم جبهه هستند مردم و مسئوالن همراه و همگام ودر جهت هدفی 
مشترک به اقدام و عمل دست زدند. به یاری خداوند و همت و هشیاری مردم 
و مســئوالن دیر یا زود این بیماری ریشــه کن خواهد شد اما خوب است این 
همت و اراده و این همکاری وحدت میان مردم و مسئوالن همچنان باقی بماند 
تا با آن بر ویروس بسیار خطرناکتر وکشنده تر از کرونا فائق آییم وآن ویروس 
فساد است که هرجا رخنه کند فراتر از افراد، حکومت ها و تمدن های قدرتمند 
را از پای درآورده اســت! ویروس خطرناکی که وجودش در جامعه ای که خود 
را مومن به اسالم وآموزه های اهل بیت )علیهم السالم( می داند و در راه اعتالی 
مکتب این بزرگان ســردار عزیز وشــجاع و خدمتگزاری مثل سردار سلیمانی 

تقدیم کرده است اصال معنا ندارد. 
با این حال بدون خود فریبی می دانیم که متاســفانه ویروس فســاد در 
بسیاری از جاهای حساس اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... ورزش وجود دارد آنها 
را به نفع مشتی فرصت طلب و سودجو و آدم نما و... بیمار کرده و مانع از رشد و 
بالندگی آنها شده است. پیشرفت همه جانبه کشور از جمله در ورزش در گروی 
مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر با ویروس» فساد« است...فسادی که- باز تاکید 
می کنیم- فقط در ســایه مدیران عوضی آمده و نااهل فرصت جوالن و اخالل 

و خودنمایی دارد و...
در پایان ضمن تبریک فرا رســیدن سال نو به سهم خوداز خداوند متعال 
برای ملت قهرمان ایران خاصه جامعه محترم ورزش و خوانندگان عزیز کیهان 

سالی سرشار از سالمتی و توفیق مسئلت داریم. انشاءاهلل.

ملتیمقاوم
کهشایستهبهترینهاست

نکته  ورزشی

سرپرست پرسپولیس با کارهای اجرایی غریبه است
هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس این روزها ناهمگون تر از همیشه به نظر 
می آید. باشــگاه پرســپولیس در روزهایی که با پرونده های شکایتی متعدد و 
بدهی های ســنگین به بازیکنان و مربیان خود مواجه است، شاهد ناهمگونی 
عجیبــی نیز در هیئت مدیره خود نیز شــده است.اســتعفای محمد حســن 
انصاری فرد از ســمت مدیرعاملی باشــگاه پرســپولیس کافی بود تا اعضای 
هیئت مدیره این باشــگاه فعال تر از همیشه به نظر آمده و حضوری مستمر در 
ســاختمان های این باشگاه داشته باشند.در این میان مهدی رسول پناه که به 
عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شده در کارهای اجرایی باشگاهش، 
وارد نیست و خیلی از تصمیماتش را با نظر اعضای هیئت مدیره اتخاذ می  کند.
مشکل اصلی این است که اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هر یک ساز 
خود را زده و اصاًل با یکدیگر همگون نیستند. در این بین افراد حاضر در باشگاه 
هم هر یک با یکی از اعضای هیئت مدیره هماهنگ هســتند و کارهای خود را 
با نظر فرد مورد حمایت شان پیش می برند.در چنین شرایطی نمی توان انتظار 
داشت باشگاه پرسپولیس به آرامش رسیده و مسیر درستی را در پیش بگیرد.

قانونی برای مشخص کردن قهرمان لیگ برتر نیست
رئیس کمیته مســابقات سازمان لیگ فوتبال ایران می گوید اگر ادامه لیگ 
برتر به خاطر کرونا منتفی شــود، هیچ قانونی برای مشــخص کردن قهرمان 
نوشــته نشده است. ســهیل مهدی درباره آخرین وضعیت برگزاری لیگ برتر 
اظهــار کرد: ما 4 فرضیه داریم و برای هر کــدام برنامه ریزی کردیم. در تالش 
هستیم با کمترین هزینه و فشــار به باشگاه ها لیگ را ادامه بدهیم اما آخرین 
مرحله تصمیم ما بحث لغو بازی هاســت. وی افزود: اگــر لیگ را ادامه بدهیم 
باید این را در نظر داشته باشیم که برای شروع لیگ آینده باید 7۵ روز فاصله 
داشــته باشــیم تا نقل و انتقاالت انجام شود. یکی از راه های ما این است که با 
فیفا مکاتبه کنیم و این 7۵ روزکم کنیم تا لیگ را بدون مشکل ادامه بدهیم و 
فصل بعد را هم آغاز کنیم. در نظر داشته باشید در شرایط فعلی فیفا و لیگ های 
مختلف برنامه های خود را تغییر داده اند و ما در این موضوع مستثنی نیستیم. 
فعال منتظر هســتیم که در هفته دوم فروردین ستاد ملی مبارزه با کرونا نظر 
خود را اعالم کند. فقط لیگ برتر نیســت، لیگ یک و لیگ دو و ســه داریم و 
نباید فراموش کنیم که تیم ها هزینه کرده اند. او در پاســخ به این سؤال که اگر 
برگزاری ادامه لیگ منتفی شــود، آیا برای مشخص کردن قهرمان و تیم های 
ســقوط کننده، قانونی وجــود دارد یا خیر، گفت: در ایــن زمینه هیچ قانونی 
نوشته نشــده است. در این زمینه باید تابع تصمیم هیئت رئیسه باشیم و البته 

از باشگاه ها هم نظرخواهی انجام شود تا با خرد جمعی تصمیمی اتخاذ شود.
اقدام ارزشمند عماد رضا برای درمان بیماران کرونایی

بازیکن پیشین تیم فوتبال سپاهان هتل خود در شهر کربال را برای درمان 
بیماران کرونایی اختصاص داد.بازیکن پیشــین تیم فوتبال سپاهان اصفهان و 
تیم ملی عراق، هتل خود در شهر کربال را به منظور درمان بیماران کرونایی به 
این امر اختصاص داد.عماد رضا که سابقه حضور در باشگاه های سپاهان، فوالد 
و شــاهین بوشهر را داشته و در حال حاضر سرمربی تیم نوجوانان عراق است 
در این خصوص گفت: با توجه به مســئولیتی که در زمینه کمک به کشور در 
این شرایط ویژه داریم، تصمیم گرفتیم هتل »العمده« را در اختیار مبتالیان و 
بیماران کرونایی قرار بدهیم تا برای درمان آنها از این مکان و امکانات موجود 
اســتفاده شــود.عماد رضا پیش از این هم اقدام به خریداری و توزیع رایگان 

ماسک در شهر کربال کرده بود.

با تصمیم یوفا
یورو 2020 به تعویق افتاد

اتحادیه فوتبال اروپا دیروز تصمیــم گرفت تا رقابت های یورو 
2۰2۰ به تابستان سال بعد موکول شود.

سرانجام چیزی که همه انتظارش را داشتند اتفاق افتاد و اتحادیه فوتبال 
اروپا تصمیم به تعویق رقابت های یورو 2۰2۰ گرفت.

پس از شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی تمام لیگ هــای معتبر اروپایی 
برگــزاری یورو 2۰2۰ نیز در هالــه ای از ابهام قرار گرفت. ۵ لیگ معتبر اروپا 
سه هفته بازی های شان را به تعویق انداختند و به این ترتیب به پایان رساندن 

بازی ها در زمان از پیش تعیین شده غیر ممکن شد.
قرار بود دیروز ۵۵ عضو اتحادیه یوفا از طریق ویدیو کنفرانس جلسه ای 
برگــزار کنند کــه مهم ترین خروجی آن به برگزاری یــا تعویق یورو 2۰2۰ 
مربوط می شــد و در نهایت مشخص شد که این بازی ها تا تابستان سال بعد 
به تعویق خواهد افتاد. این تصمیم نه تنها برای شیوع کرونا که برای به پایان 
رســاندن لیگ های اروپایی اتخاذ گردید و بــه نوعی اجتناب ناپذیر هم بود. 
یورو 2۰2۰ قرار بود در 12 کشور مختلف و در ماه ژوئن برگزار شود و گفته 
می شــود یوفا قصد دارد به خاطر تعویق ایــن بازی ها غرامتی 3۰۰ میلیون 
یورویی از کشــورها دریافت کند.یوفا معتقد است برای برگزاری یورو 2۰2۰ 
در تابستان سال بعد به این مبلغ نیاز خواهد داشت. لیگ های اروپایی اولویت 
خود را به پایان رســاندن فصل جاری می دانند. این لیگ ها عالقه چندانی به 
تعطیلی کامل بازی های خود نداشــتند چرا که می دانند باشگاه های ناراضی 
ممکن اســت آنها را با دعواهای حقوقی مواجه کنند که شرایط را به شدت 
پیچیده خواهد کرد. اکثریت باشــگاه های اروپایی امیدوار بودند ادامه فصل 

لیگ هایشان در ماه های مه و ژوئن ادامه پیدا کرده و به پایان برسد.
به این ترتیب حاال لیگ های متعبر اروپایی فرصت کافی را خواهند داشت 
تــا در ماه های می و ژوئن ادامه بازی هــا را برگزار کنند و از خطر نیمه تمام 

ماندن رها شدند.
کوپا آمه ریکا هم سال 2۰2۱ برگزار می شود

کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبی اعالم کــرد کوپا آمه ریکا 2۰2۰ 
یک سال بعد برگزار می شــود. به گزارش آس، کوپا آمه ریکا در سال 2۰2۰ 
 Conmebol برگزار نخواهد شــد. پس از اینکه یورو یک ســال به تعویق افتاد
)کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبی( تصمیم مشابهی گرفت و مهم ترین 
رقابت های ملی در قاره آمریکای جنوبی را به خاطر شــیوع ویروس کرونا تا 

سال 2۰21 به تعویق انداخت.
کوپا آمه ریکا که به میزبانی دو کشــور آرژانتین و کلمبیا است، قرار بود 
یازدهم ژوئن ســال 2۰2۰ آغاز شود و یازدهم جوالی به پایان برسد. با این 
حال شیوع ویروس کرونا اجازه نداد این اتفاق رخ دهد. این بازی ها یک سال 

به تعویق افتاد تا همه چیز به حالت عادی برگردد.

صفحه 9
چهار شنبه 2۸ اسفند ۱۳9۸
2۳ رجب ۱۴۴۱ - شماره 22۴۳۱

آگهی تغییرات شرکت خدماتی و تاسیساتی پوریا 
اطلس خانمیرزا سهامی خاص به شماره ثبت ۱2۱2 

و شناسه ملی ۱0۳۴00۴2۸77
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای خدامراد خسروی مقدم به کد ملی 1090347693، آقای مجتبی 
خسروی مقدم به کدملی 4669614568 و آقای عارف خسروی مقدم به کدملی 
4660146529 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. آقای علی خســروی به کدملــی 4668853100 و آقای حامد جمالی 
ارمندی به کدملی 4669851721 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

شناسه آگهی: )807796(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی نیکان اسید سهامی خاص 
به شماره ثبت 2۸5۸ و شناسه ملی ۱0۸60976769

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام امین به شماره ثبت 1015 و شناسه ملی 
10380112106 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین دلیری کلو به شماره ملی 1717307736 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
شناسه آگهی:)8۰7۴97( اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

آگهی تغییرات شرکت خدماتی و تاسیساتی پوریا 
اطلس خانمیرزا سهامی خاص به شماره ثبت ۱2۱2 

و شناسه ملی ۱0۳۴00۴2۸77
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/3 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای عارف خسروی مقدم به کدملی 4660146529 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای مجتبی خســروی مقدم به کدملــی 4669614568 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای خدامراد خســروی مقدم به کدملی 
1090347693 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره برای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از 
قبیل چک ســفته بــرات و اوراق بهادار با امضــاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

شناسه آگهی: )807795(

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری 
اندیشکده دین و زندگی به شماره ثبت ۴6۸ 

و شناسه ملی ۱0220۱6۳6۱6
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/11/16 و نامه شــماره 98/10/14282 مــورخ 98/11/21 اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان آذربایجان غربی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- عادل اعظم انهر به کدملی 2754260129 و جلیل نوری 
واحد به کدملی 2754269754 و پیمان ایوبی به کدملی 3255775647 
به عنوان اعضای اصلی موسســه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های موسسه انتخاب 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شناسه آگهی: )807540(

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( کامیون ماک 
10 چــرخ باری مدل 1356 به رنگ نارنجی به 
شــماره انتظامی 459 ع 11 ایران 72 و شماره 
موتور 002577 و شماره شاسی 015510 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ثبت و اجرای طالق
جناب آقای سید اسماعیل موسوی رفیع فرزند سید کریم به شماره ملی 
1740221869 همسر شما خانم امینه حلفی فرزند سید به شماره ملی 
1741479770 به موجب گواهی عدم امکان سازش به شماره بایگانی 
980522 مورخه 1398/11/16 صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده اهواز 
به این دفترخانه مراجعه نموده و تقاضای طالق را مطرح نمودند. لذا از 
جنابعالی دعوت به عمل می آید جهت ثبت و اجرای طالق به دفترخانه 
4- اهواز به آدرس پادادشهر خ 10 پادادشهر جنب بانک سپه تا نهایت 
ده روز پس از انتشار این آگهی مراجعه نمائید. در غیر اینصورت طبق 

مقررات طالق عمل خواهد شد.
دفترخانه رسمی ازدواج شماره 67 
و طالق شماره ۴ اهواز 
سردفتر- سید محمدحسین شبری

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( و کارت شناسایی خودرو 
ســواری پراید مــدل 1384 به رنگ ســفید روغنی به 
شــماره انتظامی 495  ق 58 ایران 28 و شــماره موتور 
01236281و شماره شاسی S1412284589010 به نام 
حسن زرین اکمل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روغن موتور قم
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱9 و شناسه ملی ۱0۸6096۱755 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام امین به شــماره ثبت 1015 و شناسه ملی 10380112106 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای حســین دلیری کلو به شــماره ملی 1717307736 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم شناسه آگهی: )8۰7۴89(


