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۲9 رمضان ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۷۳

با تصمیم جدید فدراسیون جهانی برای رقابت های کسب سهمیه المپیک، کاراته ایران این 
شانس را دارد که یک سهمیه دیگر در بخش بانوان به دست آورد تا تعداد سهمیه های کشورمان 

از طریق رنکینگ به عدد ۵ برسد.
فدراسیون جهانی کاراته اعالم کرد: با تعویق بازی های المپیک توکیو به سال ۲۰۲۱ و تصویب مراحل جدید 
صالحیت المپیک توســط IOC ، فدراسیون جهانی کاراته ناچار شد که سیستم گزینش ورزشکاران برای المپیک 
را مرور کند تا بتواند سیســتم را با شرایط جدید تنظیم کند. بر همین اساس با حفظ ماهیت اصلی سیستم اولیه 
گزینش ورزشــکاران المپییکی، تعدادی از مســابقات به مسیر کسب ســهمیه المپیک اضافه شد که یکی از این 
مسابقات کاراته وان رباط مراکش ۲۰۲۱ است که پیش از این قرار بود در سال ۲۰۲۰ برگزار شود.دیگر رویداد در 
نظر گرفته شده، مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۱ است که پیش از این قرار بود ۲۰۲۰ برگزار شود. این مسابقات در 
سال ۲۰۲۱ به جای باکوی آذربایجان در گوتنبرگ سوئد برگزار می شود. حاال با تصمیم جدید فدراسیون جهانی، 
کاراته ایران این شانس را دارد که با شرکت در کاراته وان مراکش ۲۰۲۱ یک سهمیه دیگر در بخش بانوان به دست 
آورد. رزیتا علیپور نماینده کشــورمان در وزن ۶۱- بانوان اســت که این فرصت را به دست آورده از طریق رنکینگ 
راهی بازی های المپیک شــود. در بخش بانوان با توجه به اختالف امتیاز باالی عباســعلی با نفرات پشت سر خود، 
حضور وی در توکیو قطعی است ولی بهمنیار باید فاصله امتیازی خود را با نفرات بعد از خود حفظ کند. در بخش 
مردان هم کســب دو سهمیه از سوی ایران قطعی است. یکی از این سهمیه ها متعلق به بهمن عسگری و دیگری 

متعلق به سجاد گنج زاده یا ذبیح اهلل پورشیب است.

سهمیه های کاراته ایران در المپیک به ۵ می رسد؟!
مدیران ورزش و بسیج کشور در آستانه روز جهانی قدس و آزاد  سازی خرمشهر به 
دیدار خانواده شهید ورزشکار وحید زمانی نیا شهید شاخص ورزش کشور و از همرزمان 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رفتند.
چهارشنبه شب مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و وزارت 
ورزش، داود آذرنوش رئیس ســازمان بسیج ورزشــکاران، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان ورزش 
بسیج، شــروین اسبقیان رئیس فدراســیون جانبازان و معلوالن، محمد پوالدگر رئیس فدراسیون 
تکواندو، ســردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه سید الشــهدا)ع( استان تهران و جمعی دیگر از 
مسئوالن با حضور در منزل شهید وحید زمانی نیا که زمستان سال گذشته همراه با سردار رشید 

اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده بود با پدر و مادر این شهید بزرگوار دیدار کردند. وزیر ورزش در دیدار با خانواده 
شهید زمانی نیا که به عنوان شهید شاخص ورزش کشور در سال ۹۹ انتخاب شده است با تاکید بر مجاهدت های سربازان مقاومت و نقش 
آنها در حفظ حاکمیت ارضی کشورمان، از شهید زمانی نیا به عنوان یکی از شهدای ورزشکار تمجید کرد و گفت: حمله موشکی به پایگاه 
آمریکایی ها باعث شد هیمنه آمریکا در جهان فرو بریزد و این یک اتفاق تاریخی کم نظیر است که معادالت آینده را به نفع جریان مقاومت 
تغییر داد. ســلطانی فر تاکید کرد: خدمات شهدای مدافع حرم از جمله شــهید شاخص ورزش کشور شهید وحید زمانی نیا را در دفاع از 
حاکمیت ملی و تمامیت کشــور افتخار آمیز دانست و جامعه ورزش به این شهید و دیگر شهدا افتخار می کند. داود آذرنوش رئیس سازمان 
بسیج ورزشکاران نیز در دیدار با خانواده شهید زمانی نیا با اشاره به انتخاب این شهید به عنوان شهید شاخص ورزش کشور گفت: شهید 

زمانی نیا ورزشکار و مربی رشته تکواندو بود و شاگردانی را در این رشته رزمی تربیت کرده است.

دیدار مسئوالن ورزش و بسیج کشور با خانواده شهید زمانی نیا 

نکته  ورزشی

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید مدافع حرم علی اصغر شیردل
مدیون رزق حالل

امروز سالگرد والدت شهید مدافع حرم علی 
اصغر شیردل است. وی سوم خرداد سال ۱357 
به دنیا آمد. این شهید از مهندسانی بود که علم 
خود را در خدمت دفاع از حق قرار داد؛ اخالص، 
پاکی و شــجاعت و به تعبیر خودش، تربیت با 
رزق حالل باعث شــد تا در مسیر دفاع از حرم 
برترین اولیای الهی قرار گیرد و 3۰ اردیبهشت 

سال ۱3۹4 در تدمر سوریه به شهادت رسید.
در بخشی از وصیت نامه شهید مدافع حرم علی اصغر شیردل، آمده است: 
»با توجه به شرایط کنونی و آغاز جنگ در سرزمین هایی که برای ما شیعیان 
از لحاظ قداســت دارای اهمیت خاصی است و با توجه به بی حرمتی و تخریب 
این اماکن مقدس توســط دشمنان اسالم، تصمیم گرفتم نسبت به ادای دین 
هر چند ناچیز و کوچک اقدام نمایم تا شاید در دنیا و آخرت شرمسار خاندان 
رسول)ص( نباشم و در صورتی که الیق باشم به شعار » کلّنا عّباُسِک یا زینب« 
جامه عمل بپوشــانم و امیدوارم این لیاقت را در دنیا و آخرت بر اســاس نظر 
ایشان کسب نمایم. این نکته را الزم به یادآوری می دانم که این انتخاب کامال 
بر اســاس عقل و باورهای دینی من شــکل گرفته و هیچ شــخص و یا عامل 
دیگری در تصمیم گیری من دخیل نبوده است. پدر و مادر عزیزم هر آنچه که 
در دنیا از لحاظ معنوی و معرفتی کســب نموده ام مدیون رزق حالل و تربیت 
اسالمی شما عزیزان هســتم و می دانم که هیچ گاه و هیچ گاه نمی توانم حتی 
لحظه ای جبران زحمات شــما را نمایم از صمیم قلب از شــما سپاسگزارم و 

عاجزانه خواهشمندم مرا عفو  نمایید.«

کاوه: دبیر اولین فردی است که پاسخگوی نتایج المپیک خواهد بود 

بازگشت آرامش به کشتی 
سرمربی آزادکاران ماندنی شد

سرویس ورزشی-
سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد پس از حضور در جلسه 
با رئیس فدراســیون کشتی و رفع برخی کدورت های بوجود 
آمده ، در ســمت خود ماندنی شد. این اتفاق موجب شد که 

پس از چند هفته آرامش به کشتی بازگردد.
غالمرضا محمدی ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد که با 
قهر از جلســه چندی پیش خود با علیرضا دبیر بر سر قانون 
جدید انتخابی تیم ملی حســابی خبرساز شده بود و حتی 
صحبت از قطع همکاری فدراسیون با او به گوش می رسید، 
روز چهارشنبه در جلســه با رئیس فدراسیون کشتی حاضر 
شد تا احتمال ادامه فعالیتش در سمت سرمربیگری تیم ملی 

کشتی آزاد بیش از پیش شود.
علیرضا دبیر پس از اقدام محمدی در ترک جلسه شدیدا 
از این موضوع ناراحت شد تا جایی که در نشست با خبرنگاران 
صراحتــا اعالم کرد اگر او به ایــن روش ادامه دهد با وی قطع 
همکاری می کنیم، موضوعی که در نهایت با حضور محمدی در 
فدراسیون کشتی ختم به خیر شد و خبرهای رسیده حاکی از 

ادامه فعالیت او به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد است.
محمدی به کاهش اختیارات سرمربی تیم ملی در انتخاب 
نفرات مدنظر خود اعتراض داشــت اما دبیر و بسیاری دیگر 
از کارشناســان معتقدند قانون چرخه انتخابی ضمن روشی 
عادالنه در انتخاب ملی پوشان بر اساس روش مشخص، دست 

سرمربیان را نیز تا حد مشخصی باز گذاشته است.
در جلسه روز چهارشنبه مقداری از مسائل و کدورت های 
بوجود آمده بر سر چگونگی اجرای چرخه انتخابی تیم ملی 
برطرف شــده تا محمدی در ســمت خود ماندنی شود. قرار 
است جلسات بیشــتری برای بررسی اختالف نظرها برگزار 
شود تا در نهایت چرخه انتخابی مد نظر فدراسیون کشتی با 

روشی کاملتر به اجرا گذاشته شود.
کاوه: محمدی به کارش ادامه می دهد

محســن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشــتی آزاد نیز 
در گفت و گویی با خبرگزاری ایســنا درباره حضور غالمرضا 

محمدی ســرمربی تیــم ملی کشــتی آزاد در جلســه با 
رئیس فدراســیون کشــتی و اینکه آیا محمدی کماکان به 
عنوان ســرمربی تیم ملی به کار خــود ادامه خواهد یا خیر، 
اظهار کرد: بله، ایشان سرمربی ما هستند و دارند به کارشان 
ادامــه می دهند. مقــداری کدورت پیش آمد و شــاید هم 
یکســری از دوستان این وسط آتش بیار معرکه شدند. ما در 
گام نخســت با رئیس فدراسیون صحبت کردیم و بعد از آن 
با ســرمربی تیم ملی صحبت داشتیم. ان شاءاهلل در کنار هم 

هستیم و باید برای روزهای آینده برنامه ریزی کنیم.
وی درباره اینکه آیا گالیه شــدید رئیس فدراســیون از 
سرمربی تیم ملی برطرف شده یا خیر، گفت: بله. به هر حال 
اختالف نظرهایی درخصوص نحــوه اجرای چرخه انتخابی 
رخ داد. بــه اعتقاد من اولین نفری کــه باید جوابگوی تمام 
مسائل باشد رئیس فدراسیون است و تمامی اتفاقات به ایشان 

برمی گردد.
کاوه خاطرنشــان کرد: شاید یکسری از دوستان بگویند 
اگر در المپیک نتیجه نگیریم سرمربی تیم ملی است که باید 
پاســخگو باشــد اما من می گویم اولین نفر که در این مورد 
پاسخگوســت رئیس فدراسیون اســت چرا که تمامی ارکان 
فدراســیون زیر نظر اوست. در کنار آن فکر می کنم با تعامل 

بتوانیم امور را بخوبی پیش ببریم.

مدیر فنی تیم ملی کشــتی آزاد، تصریح کرد: جلســه 
خوبی برگزار شــد و همینکه دبیــر و محمدی در کنار هم 
نشســتند خوب بود. ان شاءاهلل در روزهای آینده بهتر از این 
هم می شود. فقط از یکسری دوستان خواهش دارم بگذارند 
مقــداری در آرامش کار کنیم و زود قضاوت نکنند. قطعا در 

سایه آرامش بهتر می توانیم به موفقیت برسیم.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا ســرمربی تیم ملی 
کشــتی آزاد با آمدن به جلســه با رئیس فدراسیون موافقت 
خود را با چرخه انتخابی تیم ملی اعالم کرده اســت یا خیر، 
گفت: خود آقای دبیر هم گفتند که دغدغه اصلی شــان این 
است که عدالت در انتخاب نفرات تیم ملی اجرا شود و اعالم 
کردند در حال واکاوی آن هستند و حتما نظرات سرمربیان 
و ما خواسته می شود. یکسری بند و تبصره دارد تا در نهایت 
با جمع بنــدی و نظرخواهی تیم فنی، بهترین روش اجرایی 
شــود. خوشبینم به اینکه اتفاق خاصی نمی افتد و همه چیز 

خوب تمام می شود.
شرایط مساعد کشتی در صورت برگزاری المپیک

ماندن غالمرضا محمدی در تیم ملی کشــتی، بهترین 
اتفاق است. حاال از یک ســو چرخه انتخابی که مورد تایید 
بزرگان کشــتی است، اجرا می شــود، از طرف دیگر تنش و 
حواشــی از تیم آزاد دور شده است. این مسیر عالقه مندان 

کشتی را برای موفقیت در رقابت های آتی از جمله المپیک 
امیدوارتر می کند.

در تیم ملی کشــتی فرنگی نیز شــرایط نسبتا مساعد 
است. برخالف پیش بینی های اولیه محمدبنا با موضوع چرخه 
انتخابی کنار آمده و انتظار می رود روند رو به رشــد این تیم 

نیز با سرعت طی شود. 
کشتی یکی از مهم ترین رشته های ورزشی کشورمان در 
المپیک اســت و در تمام این ســالها نقش پررنگی در سبد 
مدال آوری کاروان ورزشــی ایران داشته است. اگر المپیک 
۲۰۲۱ توکیو برگزار شود، آن وقت می توان امید بسیاری به 
موفقیت کشتی گیران در توکیو داشت. اما و اگر در برگزاری 
المپیک از آن جهت اســت که رئیس IOC معتقد است اگر 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ در ســال ۲۰۲۱ هم قابلیت برگزاری 
نداشته باشد باید به صورت کامل لغو شود. این رقابت ها که 
قرار بود تابستان سال جاری میالدی به میزبانی توکیو برگزار 
شــود به دلیل همه گیری جهانی ویــروس کرونا با تصمیم 

مشترک دولت ژاپن و IOC به سال ۲۰۲۱ موکول شد.
تومــاس باخ، رئیس آلمانی کمیتــه بین المللی المپیک 
اظهار داشــت: می دانم که تعویق دائم رقابت ها و اســتخدام 
چند هزار نفــر در کمیته ســازماندهی المپیک امکان پذیر 
نیســت. همچنین هماهنگی میان فدراســیون های جهانی 
رشــته های مختلف ورزشی برای هر ســال امکان  نخواهد 
داشت، زیرا ورزشکاران باید اطمینان خاطر داشته باشند. ما 
باید آماده ســناریوهای مختلفی باشیم. امیدوار هستیم که 

المپیک توکیو ۲۰۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شوند.
وی افزود: شاید نیاز به اقدامات دیگری برای ساماندهی 
محیط امن داشته باشیم. حتی ممکن است برای ورزشکاران 
و ســایر شــرکت کنندگان در المپیک قرنطینــه را در نظر 
بگیریم. اگر قرار اســت المپیک توکیو در ســال ۲۰۲۱ هم 
برگزار نشود باید آن را لغو کنیم. البته نخست وزیر ژاپن هم 
اعالم کرده است که تابستان ۲۰۲۱ آخرین گزینه برگزاری 

المپیک ۲۰۲۰ خواهد بود.

* ســایت فدراســیون جهانی بســکتبال در مطلبی از خدمات بشردوســتانه 
فدراسیون بسکتبال تمجید کرد. فعالیت های اجتماعی و انسان دوستانه خانواده 
بســکتبال از سال گذشته تا کنون که باعث شــد مردم کشورمان بحران های 
ســختی از جمله سیل، زلزله و ویروس کرونا را پشت سر بگذارند، ادامه داشته 
است. این فعالیت های انسانی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح دنیا چنان 
تاثیری داشته است که فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا دیروز در خروجی سایت 
خود برای اولین بار گزارش جامعی از اقدامات خیرانه بسکتبالی ها را ارائه کرده 

است که نشان دهنده ارزش باالی این هم دلی وهمکاری ها در ورزش است.
* ناصر پورعلی فرد که چند دوره متوالی ریاســت فدراســیون بدن ســازی و 
پرورش اندام را برعهده داشــته و آخرین بار هم در بهمن ماه سال ۹۶ توانست 
با ۲۲ رای به عنوان رئیس انتخاب شــود، به دلیل بازنشســتگی باید جای خود 
را به فرد جدیدی بدهد.رئیس قدیمی این فدراســیون غیرالمپیکی که چندی 
پیش حکم بازنشستگی خود را از مسئوالن وزارت ورزش دریافت کرد، در پایان 
اردیبهشت ماه به دلیل منع قانونی برای ادامه کار دفتر خود را ترک کرد.با اینکه 
دبیر فدراســیون بدن سازی از تمکین پورعلی فرد به قانون خبر داده و از ترک 
فدراسیون توسط او ســخن گفته، اما هنوز وزارت ورزش برای این فدراسیون 
سرپرستی را تعیین نکرده است.به نظر می رسد امروز،فردا سرپرست فدراسیون 
بدن ســازی از سوی وزارت ورزش معرفی شــود و این فدراسیون نیز به لیست 

فدراسیون هایی اضافه شود که باید در سال ۹۹ انتخاباتش برگزار شود.
* فدراسیون شطرنج ایران پس از حضور فرهاد نیکوخصال به عنوان سرپرست 
این فدراســیون تغییرات بسیار زیادی در ســاختار مدیریتی خود ایجاد کرده 
اســت. در جدید ترین انتصابات، نیکوخصال طی حکمی اعضای جدید کمیته 
فنی فدراســیون شــطرنج را منصوب کرد که اعضای این کمیته به شرح زیر 
هســتند:علیرضا شــفیعی، افشــین حاجی سیدابوالقاســم تهرانی، امیررضا 
پوررمضانعلی، شادی پریدر، مرتضی محجوب، محسن قربانی، مهرداد اردشی، 
سیدحامد موسویان، سیدجواد علوی مقدم، اصغر گلی زاده و محسن سمیع زاده. 
همچنین فدراســیون یاد آور شــده که این افراد به مدت یک ســال به عنوان 

اعضای کمیته فنی منصوب شدند.

فوتبال مستعد، قربانی بی تدبیری!
سرویس ورزشی-

 ســرانجام تکلیف از ســرگیری لیگ برتر فوتبال مشخص شد. تمرینات 
تیم های حاضر در لیگ برتر یکی، دو روزی اســت آغاز شده و مسابقات لیگ 
برتر هم قرار است از ۲۹ خرداد ادامه پیدا کند. البته گفته شده که اگر وضعیت 
شــیوع کرونا ویروس در محیط فوتبال از کنترل خارج شود و شرایط مناسب 
نباشد از ســرگیری لیگ برتر متوقف خواهد شد.این شرطی است که وزارت 
ورزش برای از سرگیری لیگ برتر فوتبال اعالم کرده است.با این حال بازگشت 
تیم های لیگ برتری به تمرینات گروهی با رعایت پروتکل های بهداشتی سبب 
نشاط عالقه مندان به فوتبال می شود و گردش چرخ مسابقات برای بخشی از 

جامعه عالقه مند به ورزش وفوتبال، جالب و حتی انگیزه ساز است.
 البته کارشناســان دربــاره برگــزاری ۹ هفته باقی مانــده فصل جاری 
 لیــگ برتر به طور فشــرده نقد دارنــد و برخی از کارشناســان معتقدند که 
ازســرگیری لیگ برتر به طور فشرده برای فوتبالیست ها و تیم ها زیانبار است.
فوتبالیســتی که بیش از 7۰ روز است که تمرینات انفرادی را در منزل انجام 
داده و بدنش از نظر حرفه ای شالق نخورده است آمادگی کافی برای بازی در 
۹۰ دقیقه را ندارد و دچار آسیب دیدگی می شود. برگزاری سه هفته تمرینات 
بدن سازی برای فوتبالیستی که هفته هاست در خانه تمرین می کند بنا به نظر 
کارشناسان کافی نیست. نمونه بارزش آسیب دیدگی بازیکنان در بوندسلیگا 
بود که چند بازیکن در نخستین روز ازسرگیری این رقابت ها دچار مصدومیت 
شــدند. وقتی بازیکنان در ســطح مثال زدنی بوندســلیگا دچار مصدومیت 
می شوند قطعا در لیگ فوتبال ایران که امکانات و زیرساخت ها حرفه ای نیست 
شــرایط برای بازیکنان آسیب زا است. البته کارشناسان شناخته شده فوتبال 

طی روزهای گذشته در رسانه ها دراین باره توضیحات کامل را داده اند.
متاسفانه اغلب باشگاه ها در لیگ برتر از امکانات حرفه ای و به روز فوتبال 
برخوردار نیستند و حتی طی روزهای گذشته به علت نداشتن زیرساخت های 
حرفــه ای راضی به ادامه لیگ برتر نبودند و حتی برای ضدعفونی کردن محل 
تمرینات تیم خود نیز اعالم کردند که مشــکل دارنــد! جای تعجب دارد که 
نزدیــک به دو دهه از برگزاری لیــگ برتر فوتبال ایران می گذرد ولی کماکان 
 شــاهد مشکالتی پیش پا افتاده در باشــگاه ها هستیم که ظاهرا اراده ای برای 
 حــل و فصــل آنها وجــود ندارد. اغلــب باشــگاه های حاضــر در لیگ برتر 
زیر ساخت های مناسب را ندارند و اینجا جای سؤال دارد که چرا لیگ حرفه ای 
فوتبال ایران که نوزدهمین دوره خود را سپری می کند در زمینه زیرساخت با 

مشکالت و موانعی از جنس بی تدبیری و سوءمدیریت مواجه است.
 اگر در این خصوص کمی ریز شــویم بیشتر مشکالت فوتبال باشگاهی 
به سوءمدیریت طی سال های گذشته برمی گردد. مدیریتی که فقط در اندیشه 
هزینه کــردن و در یک کالم نتیجه گرایی به هر قیمتی بوده و اصال برنامه ای 
برای ایجاد زیرســاخت مناسب در فوتبال باشــگاهی نداشته است. متاسفانه 
بیشــتر باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال به لحاظ مدیریتی ثبات الزم را 
ندارند و مدیرانی که از هیئت مدیره باشــگاه ها حکم می گیرند و بر مسند کار 
می نشینند تنها به تیم بستن و نتیجه گرایی می اندیشند و هیچ برنامه ای برای 
ایجاد زیرساخت حرفه ای ندارند زیرا می دانند که اگر نتیجه مطلوب را کسب 

نکنند می بایست صندلی مدیریت را به باشگاه تحویل دهند!
متاســفانه مدیریت در فوتبال ایران ، بیشــتر در بعد نتیجه گرایی خالصه 
شــده است. در ســطح ملی، تفکر صعود به جام جهانی ، و در سطح باشگاهی 
نیــز نتیجه گرایی به هر قیمتی در اولویت قرار دارد و خروجی چنین تفکراتی 
نداشتن زمین تمرین در بیشتر باشگاه هاست که از نظر مدیران در کشورهای 
صاحب فوتبال ،ابتدایی ترین مورد به شمار می آید. وقتی تفکرات یک مدیر در 
نتیجه گرایی خالصه شده باشد داشتن زمین مناسب برای تمرین ومسابقه در 
اولویت نیســت و بودجه فوتبال در مسیری هزینه می شود که برای آینده آن 

هیچ فایده ای ندارد.
جای تاسف دارد که بودجه فوتبال طی سال های گذشته به شکل عجیبی 
صرف بدهکاری به مربیان و بازیکنان خارجی شده است! سوءمدیریت در این 
زمینه باعث شده که حتی طرف خارجی از فوتبال باشگاهی و ملی کشورمان 
غرامت های سنگین بگیرد! طلب مربی خارجی ای که قراردادش ۱۰۰ هزار دالر 
بوده به علت بدعهدی و دیرکرد پرداخــت مبلغ قراردادش از جانب مدیریت 
داخلی ، پس از شــکایت به دیوان قضایی فیفا چند برابر شــده است! فیفا به 
رغم محکومیت طرف داخلی رای به جرائم ســنگین نیز داده است! یعنی یک 
 مربی ۱۰۰ هزاردالری برای یک باشــگاه داخلی حدود ۲۰۰ یا 3۰۰ هزار دالر

 آب خورده اســت که علت اصلی اش سوءمدیریت و عدم آینده نگری در زمان 
عقد قرارداد بوده اســت و اینکه مدیریت فوتبال ما در عقد قرارداد با مربی یا 

بازیکن خارجی تمامی جوانب را درنظر نمی گیرد.
فوتبال از این بابت لطمات زیادی خورده اســت، نمونــه بارزش قرارداد 
 فدراســیون فوتبال با مارک ویلموتس ، سرمربی ســابق تیم ملی بود که وی 
پس از برکناری مدتی اســت از فدراســیون فوتبال کشورمان به فیفا شکایت 
کرده اســت و االن خواهان غرامت ســنگینی از فدراسیون فوتبال شده است.
ویلموتس همان مربی ای اســت که مســئوالن وقت فدراسیون فوتبال درباره 
او می گفتنــد کــه وی با وجــود تاخیــر در پرداخت مطالباتــش نجابت به 
 خرج داده اســت! و اینکــه قرارداد مربی بلژیکی به مراتــب بهتر از قرارداد با 
کارلوس کی روش، ســرمربی اسبق تیم ملی اســت! و تعاریفی که از قرارداد 
با ویلموتس می شــد که همگی جای بحث و بررســی دارد! هر چند که هفته 
گذشــته مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت که ویلموتس سر ما 

کاله گذاشت! از قدیم گفته اند که هر کاری یک آخری دارد.

رئیس  شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
آذربایجان شرقی از به حرکت درآوردن یکی 
از بزرگ ترین پرچم های فلسطین موجود در 
سطح کشور در تبریز به مناسبت روز قدس 

خبر داد.
حجت االسالم رسول برگی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین های پرچم فلسطین 
در کشور به طول ۲۰۰ متر توسط زنجیره انسانی 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل دائمی 

برگزاری راهپیمایی این رویداد از سه راهی مصلی 
به سمت میدان ساعت تبریز به حرکت درآورده شد.
وی با بیان کرد: هر سال در روز قدس در این 
مکان راهپیمایی برگزار می شد که امسال به خاطر 
شیوع کرونا انجام نشــد، بر این اساس با رعایت 
پروتکل های بهداشتی پرچم فلسطین در این مکان 

به نمایش گذاشته شد.
برگی با بیان این که این پرچم در کمتر از ۲4 
ســاعت آماده شده است، افزود: این پرچم توسط 

شورای هماهنگی با همکاری بسیج اصناف، اتحادیه 
صنف خیاطان خانم و شهرداری تبریز آماده شد.

مردم تبریز همزمان با سراسر کشور با استفاده 
از امکانات وســیع فضای مجازی، به دلیل شیوع 
کرونا، روز جهانی قدس را گرامی داشته و با تبادل 
محتــوای مرتبط با این رویداد مهم در قالب هایی 
چون متن، عکس و فیلم، به حمایت از مردم مظلوم 
فلسطین و محکوم کردن جنایات صهیونیست ها 

پرداختند.

پیکر پاک شهید مدافع حرم اهل بیت)ع( محمدرضا فیضی 
روز پنجشنبه در آرامگاه امامزاده غیاث الدین شهر مشهد به 

خاک سپرده شد.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران منطقه ۲ مشهد به خبرنگار 
ایرنا گفت: شهید فیضی جمعی لشکر فاطمیون در سال ۹7 در سوریه 
به دســت عوامل تکفیری به شهادت رسید و تاکنون پیکر وی مفقود 
بود که پس از تفحص و شناسایی، پیکر این شهید به ایران منتقل شد.

حجت االســالم احمد ملکی با بیان اینکه والدین این شهید فوت 
شــده اند افزود: شــهید فیضی، متاهل و دارای ۲ فرزند دختر و پسر 
است که پس از برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید در آرامگاه امامزاده 
غیاث الدین مشهد درخواست شد پیکر این شهید در همین محل که 

معروف به گنبد خشتی است دفن شود.
وی ادامه داد: هیئت امنای آرامگاه این امامزاده و اداره اوقاف و امور 
خیریه مشهد با این درخواست موافقت کردند و پیکر مطهر شهید که 
قرار بود در بهشت رضا)ع( مشهد خاکسپاری شود با همراهی همرزمان 
و خانواده شهید در آرامگاه امامزاده غیاث الدین واقع در خیابان طبرسی 

مشهد به خاک سپرده شد.
مدیر بنیاد شــهید و امور ایثارگران منطقه ۲ مشهد گفت: مراسم 
وداع و طــواف پیکر پاک شــهید مدافع حرم »محمدرضا فیضی« نیز 
در حرم مطهر رضوی با حضور خادمان آن بارگاه ملکوتی برگزار شد.

پزشک مشهدی و کارشناس شبکه بهداشت مازندران 
بر اثر کرونا آسمانی شدند

دکتر »حمید عقیلی« یکی از پزشکان مشهدی و سیده 
محبوبه امینی کارشناس آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فریدونکنار که در عرصه مبارزه با کرونا خدمت 
می کردند، بر اثر ابتال به این ویروس به جمع شهیدان مدافع 

سالمت پیوستند.
مسئول کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: مرحوم دکتر عقیلی، پزشک عمومی 

بود که در درمانگاه ولی عصر)عج( مشهد فعالیت داشت.
حمید رضا رحیمی  افزود: این درمانگاه یکی از مراکز سطح اول 

برای درمان سرپایی بیماران مبتال به کرونا در مشهد است.
پیش از این »حسن ارباب«  از کادر پزشکی بیمارستان امدادی 
مشهد و دکتر »سید مرتضی  وجدان« مدیرکل بیمه سالمت خراسان 

رضوی نیز بر اثر ابتال به کرونا فوت کردند.
همچنین شادروان سیده محبوبه امینی به عنوان نهمین شهید 
خدمت دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران به خیل شهدای مدافع 

سالمت پیوست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شهیده خدمت سیده محبوبه امینی 
کارشناس آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونکنار 
که در حال خدمت رسانی به بیماران متأسفانه به ویروس کرونا مبتال 

شد و در بیمارستان فریدونکنار بستری بود.
وی  متأسفانه گذشته در اثر عارضه شدید ریوی حاصل از بیماری 
کووید ۱۹ جان به جان آفرین تسلیم کرد و پس از ۱۰ سال خدمت 

صادقانه در سن 3۶ سالگی آسمانی شد.

ستاد برگزاری نماز عید فطر استان اردبیل 
اعالم کــرد که نماز عید بــه امامت نماینده 
ولی فقیه در استان در محوطه شهیدگاه اردبیل 

برگزار خواهد شد.
این ستاد اعالم کرد: بر اساس دریافت مجوزهای 
الزم از ستاد پیشگیری کرونا و با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، نماز عید سعید فطر توسط نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، راس ساعت۶/۱5 
صبح در محل شهیدگاه شهر اردبیل برگزار می گردد.
این ســتاد از شرکت کنندگان در نماز عید فطر 
خواسته است تا برای رعایت اصول بهداشتی، حتما 
ســجاده نماز به همراه داشــته و از ماسک استفاده 

نمایند.
همچنین اتوبوس های شــرکت واحد از ساعت 
پنج صبح از میادین اصلی شهر، نمازگزاران را محل 

برگزاری نماز عید انتقال خواهند داد.
گزارش های دریافتی حاکیســت کــه در دیگر 
شــهرهای استان نیز نماز عید فطر در محوطه باز و 

با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

ستاد انتظامی  سیستان و بلوچستان در اطالعیه ای اعالم 
کرد: ۲ نفر از مأموران نیروی انتظامی  »ســرباز« در درگیری با 

 اشرار مسلح در این شهرستان به شهادت رسیدند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در 
این اطالعیه آمده است: این درگیری بامداد امروز در  یکی از روستاهای 

بخش کالت شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان رخ داد.
 در این درگیری مسلحانه ۲ نفر از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان 
ســرباز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و همچنان قلع و قمع  اشرار 

در منطقه ادامه دارد.
آرمان ارباب و مسعود شهرکی  در این درگیری به شهادت رسیدند.

شهرستان سرباز با مرکزیت راسک در 5۰۰ کیلومتری جنوب زاهدان 
مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است. 

به دلیل تعطیالت آخر هفته و عید سعید فطر، اتوبان تهران در نزدیکی ورودی شهر کرج با 
ترافیک و ازدحام سنگین اتومبیل مسافران روبرو شد و جاده کرج - چالوس را یک طرفه کرد.

رئیس پلیس راه البرز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  اظهار داشــت: روز جمعه با توجه به حجم باالی 
سفر و ایجاد ترافیک سنگین، تردد وسایل نقلیه از دوراهی شهرستانک به سمت چالوس یک طرفه  شده  

و تا روان سازی ترافیک  ادامه دارد.
همچنین تردد وسیله نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع شده و تا تخلیه بار ترافیکی این محدودیت 

ادامه دارد.
سرهنگ رضا گودرزی به رانندگان توصیه کرد عالوه بر حفظ آرامش و رعایت نکات ایمنی، مقررات 

راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار دهند.
مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شــماره تلفن ۸۸۲55555 به صورت شــبانه روزی پاسخگوی 

وضعیت راه های کشور و آماده امداد رسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.
جاده گردشگری کرج - چالوس به طول ۱۶۰ کیلومتر نیمی از آن در استان البرز و مابقی در استان 

مازندران قرار دارد.
ترافیک در جاده مشهد- چناران نیز پُرحجم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی گفت: ترافیک پرحجم در جاده مشهد- چناران در سایر جاده های استان عادی و روان است.

سرهنگ هادی امیدوارگفت: در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت و وانت پیکان در جاده کاشمر 
راکب موتورسیکلت در بیمارستان جان خود را از دست داد.

ورود گردشگران و افراد غیربومی  به مراکز 
تفریحــی و اقامتی شهرســتان چادگان در 

تعطیالت عید سعید فطر ممنوع شد.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
شهرستان چادگان با  اشاره به  وجود دو هزار ویالی 
ساحلی در این شهرســتان گفت: در نشست ستاد 
مبارزه با ویروس کرونا در این شهرستان مقرر شد از 
ورود افراد غیربومی  به مراکز گردشگری و تفریحی 

جلوگیری شود.
عبدالهی افزود: با توجه به وجود ســد و دریاچه 
بزرگ زاینده رود در این شهرستان و وجود شهرک های 
ویالئی با بیش از ۲ هزار ویال، مقرر شد تا شهرک های 
ویالئی و مراکز تفریحی شهرستان در ایام تعطیالت 

عید سعید فطر تعطیل شود.
همچنان رئیس پلیس راه خوزســتان از مسدود 
شدن ورودی استان چهارمحال و بختیاری از سمت 
خوزستان برای خودروهای شخصی و سواری به دلیل 

وضعیت شیوع کرونا خبر داد.
ســرهنگ رضا دولتشاهی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهــار کرد: با توجه به وضعیت قرمز خوزســتان از 
نظر شــیوع کرونا ویروس و پیش رو بودن تعطیالت 
عید فطر، برابر اعالم پلیس راه چهارمحال و بختیاری، 
ورودی این استان از سمت خوزستان برای خودروهای 
شخصی و سواری تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شده 

است.
وی با بیان اینکه به احتمال زیاد این محدودیت 
 تــردد تا پایان تعطیالت عید فطر خواهد بود، افزود: 
برای جلوگیری از سرگردانی مسافرین، مسدود بودن 

این ورودی اطالع رسانی می شود.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس اعالم کرد که دود ناشی از 
حریق خودرو در فردیس سبب مسمومیت ۱۲ نفر در این شهر شد.

حسین عاشوری به خبرنگار ایرنا افزود: پس از دریافت تماس تلفنی شهروندان مبنی بر اینکه  یک دستگاه 
خودرو پراید در ضلع جنوب شرقی پارکینگ ساختمانی هشت طبقه و۱۶ واحدی طعمه حریق شده است، 

بالفاصله تیم های امدادی از ایستگاه های ۲ و ۶ به محل حریق اعزام شدند.
وی اظهار داشت: حضور به موقع  آتش نشانان در محل از  سرایت حریق به اطراف جلوگیری کرد اما ۱۲ 

نفر از ساکنان طبقات فوقانی ساختمان بر اثر انتشار دود مسموم شدند.
سرپرســت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری فردیس گفت: علت وقوع این حادثه توسط 

کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی است.

گشودن یکی از »بزرگ ترین پرچم های فلسطین« در تبریز

۲ مأمور انتظامی  در »سرباز« به شهادت رسیدند

مسمومیت ۱۲ نفر
 بر اثر استنشاق دود ناشی از حریق خودرو در فردیس

پیکر شهید مدافع حرم
 در مشهد خاکسپاری شد

نماز عید فطر
 در اردبیل برگزار می شود

ممنوعیت ورود گردشگران 
به مراکز تفریحی و اقامتی 

چادگان

ترافیک سنگین اتوبان تهران- کرج

۳۰ کودک تالشی به بچه های فلسطینی 
نامه نوشتند

مســئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تالش 
گفت: ۳۰ کودک عضو این کانون به مناسبت روز جهانی قدس 
در مسابقه مجازی نامه به کودکان مظلوم فلسطینی شرکت و 

با آنها ابراز همدردی کردند.
شــهال ابراهیمی به خبرنگار ایرنا اظهار کــرد: از اواخر ماه مبارک 
رمضان بیش از 3۰ نماهنگ با موضوع قدس و نامه به کودک فلسطینی 
با هدف همدردی با آن کودکان در فضای مجازی به دست ما رسیده 

بود و به منتخبان، به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.
وی افزود: به دلیل شیوع بیماری کرونا و برگزار نشدن راهپیمایی 
روز قدس، 3۰ نامه خوانده شده بر روی 3۰ نماهنگ را به عنوان صدای 
همدردی کودکان تالشی با کودکان فلسطینی، در شبکه های اجتماعی 

منتشر کردیم تا همدردی بچه های ما به گوش آنها برسد.
مســئول کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان تالش گفت: 
عنوان های برخی از نامه های منتخب کودکان برای فلسطینی ها اولین 
قبله زیبای، شــهر خدا، ســالم بر تو، بر خاک مقدس شهر قدس تو، 
فلسطین از جان شیرینم، تو با عشق بذر شهید را در باغ خدا کاشته ای، 

یزید زمان خبر از خدا ندارد و... بود.
ابراهیمی نامه منتخب یکی از کودکان تالشی گلسا زینالی ۱۲ ساله 

از شهرستان تالش گیالن را قرائت کرد.

پیکــر مرحوم حورالنســا رضایی، مادر 
شــهیدان حســین و داریوش اژدهاُکش از 
شهدای دفاع مقدس در کازرون و همچنین 
مادر شهید  ُمسترشد،  کبری  پیکر شادروان 
عبدالکریم ســبحانی در جهرم تشــییع و 

خاکسپاری شدند.
احد رضازاده، مسئول بیناد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان کازرون گفت: این بانوی فداکار در سن ۸7 

سالگی دار فانی را وداع گفت. 
در ایــن آیین که جمعــی از مردم و امام جمعه 
کازرون حضور داشتند، پیکر مطهر مادر این ۲ شهید 
ســرافراز اسالم به روستای پوشیگان کازرون انتقال 
یافت و در بهشت زهرای این روستا در کنار فرزندان 

شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید حسین اژدهاُکش، جمعی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در آبان ماه سال ۶۱ در آب های جزیره 
خارک به شهادت رسید و دانشجوی بسیجی شهید 
داریوش اژدهاُکش در اسفندماه ۶3 در منطقه سرپل 

ذهاب به فیض شهادت نائل آمد.
همچنین پیکر مرحومه کبری ُمسترشــد مادر 
شهید عبدالکریم ســبحانی که به علت بیماری در 
سن ۹۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت، بر دوش 
مردم روزه دار جهرم تشییع شد و در گلزار شهدای 

فرودس این شهر در خانه ابدیش آرام گرفت. 
پاسدار عبدالکریم سبحانی، بیست و هفتم مرداد 
سال ۶5 در سن ۲3 سالگی در خط پدافندی شیخ 
صالح در منطقه عملیاتی غرب کشــور بر اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید.

همزمان بــا روز جهانی قدس میدانی در شــهر 
امیرکالی بابل به نام ســپهبد شهید قاسم سلیمانی 
نامگذاری و از ســردیس فرمانده شهید سپاه قدس 

رونمایی شد.
امیرکالیی ها به پاس قدرشناسی از فرمانده شهید سپاه 
قدس خود یکی از میدان های مهم شهرشــان را به نام این 
سردار رشید اسالم نامگذاری کردند و همچنین در این روز 
از سردیس این شهید که در همین میدان نصب شده است 

رونمایی شد.
در این مراســم که جمعی از جوانان با در دست داشتن 

پرچم های ایران و محور مقاومت حضور داشتند با شعارهای 
ضداستکباری و استعماری روز قدس را گرامی داشتند.

همچنین جوانان این شهر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
پرچم رژیم غاصب اسرائیل را به آتش کشیدند و آزادی قدس 

شریف را از چنگال این رژیم متجاوز خواستار شدند.
بابلی ها که در تاریخ دوم اســفندماه ســال ۹7 میزبان 
سردار شهید سلیمانی در یادواره یک هزار و 44۰ شهید این 
شهرستان بودند بعد از شهادت این سردار سرافراز با برگزاری 
مراسم باشکوهی در نقاط مختلف یاد و نام این قهرمان ملی 

و جهان اسالم را گرامی داشتند.

سردیس سردار سلیمانی در بابل رونمایی شد

تشییع پیکرهای ۲ مادر شهید 
در کازرون و جهرم


