
ورزشی

صحبت   های رئیس فدراسیون فوتبال پس از حضور در فراکسیون ورزش مجلس

نمی توان 18 تیم ملی را با 45 میلیارد اعتبار، مدیریت کرد
سرویس ورزشی-

فدراسیون  این  می گوید  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
45 میلیارد تومــان اعتبار دارد و نمی توان با این مبلغ 

18 تیم ملی را مدیریت کرد.
نشست فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی با حضور 
مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال در کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس برگزار شــد. در پایان این نشســت مهدی تاج 
رئیس فدراســیون فوتبال گفت: متاســفانه برخی مشکالت 
مالی از گذشته برای برخی باشــگاه های ورزشی بوجود آمده 
و در حال حاضر تا 31 آگوست فرصت وجود دارد باشگاه های 
استقالل، تراکتورسازی، نفت تهران و پرسپولیس که قرار است 
سال آینده در جام باشگاه های آسیا حضور یابند، بدهی مالیاتی 

خود را تسویه کنند؛ البته موانع دیگری نیز وجود دارد.
رئیس فدراســیون فوتبال ایران اظهار داشــت: در جلسه 
مقرر شد با تشکیل کمیته ای از سوی مجلس شورای اسالمی 
موضوع بدهی مالیات باشگاه ها پیگیری و رفع شود؛ به عنوان 
مثال مسئوالن مالیاتی کشور مبلغ 107 میلیارد تومان مالیات 
را برای پرسپولیس مطرح کرده اند در حالی که این باشگاه هیچ 

وقت سوددهی نداشته است.
وی با اشــاره بــه صحبت های مطرح شــده در خصوص 
آماده ســازی تیم ملی برای حضور در مســابقات جام جهانی 
روسیه، ادامه داد: خوشــبختانه نمایندگان مجلس نسبت به 
صعود تیم های ملی در رده های مختلف از فدراســیون تقدیر 

کردند.
مشکالت در اداره 18 تیم ملی

تاج با بیان اینکه مشــکالت متعددی برای فدراســیون 

فوتبال وجود دارد، افزود: فدراسیون فوتبال 45 میلیارد تومان 
اعتبــار دارد و نمی توان با این مبلــغ 18 تیم ملی را مدیریت 
کرد لذا برای برطرف کردن این مســئله با نمایندگان مجلس 
صحبت هایی مطرح شــد؛ بر این اســاس مقرر شد کارگروه 
ویژه ای با حضور نمایندگان نســبت به بررسی و کمک در این 

زمینه تشکیل شود.
رئیس فدراســیون فوتبال ایران دربــاره نقد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نســبت به نحوه مدیریت باشگاه های 

ورزشی، انعقاد قراردادهای غیرکارشناسی با بازیکنان و مربیان 
و غیره، افزود: مقرر شــد کارگروهی نیز در این راستا تشکیل 
شــود و حتی برای تحقق اهداف از ماده 43 که بر اساس آن 
رئیس فدراسیون فوتبال می تواند مدیر باشگاهی را عزل کند 

استفاده شود.
وی گفت: در ادامه جلســه مقرر شد فدراسیون فوتبال از 
طریق استسفاریه سوالی را از مجلس جویا شود تا با پاسخی که 
از ســوی مجلس مطرح می شود و انعکاس آن به AFC و سایر 

مجموعه های دیگر برخی از موانع دیگر برطرف شود.
انتقاد از روند کند خصوصی سازی

تاج اظهار کرد: موضوع خصوصی ســازی با موانعی روبرو 
است و نیاز به زیرســاخت هایی دارد باید تالش شود اما همه 

معتقد هستند روند کندی در این خصوص وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه فدراسیون فوتبال ایران سه قول به 
مجلس شورای اسالمی داده و نهایت تالش را برای تحقق آن 
خواهد کرد، عنوان کرد: پیگیری پرونده فســاد در فوتبال که 
در گذشــته مطرح شــده از جمله این موارد است؛ بر اساس 
 آن هر فردی مشــکلی داشته باشــد به حوزه قضایی معرفی 

می شود. 
رئیس فدراسیون فوتبال از پیشــنهاد فدراسیون فوتبال 
ایران به مجلس شورای اسالمی برای برطرف کردن مشکالت 
مالــی خبر داد و گفت: در این زمینه پیشــنهاداتی ارائه و بنا 
شــد تا مجلس نیز به دولت تذکر دهد اگر الیحه ای نیاز باشد 

ارائه کنند.
رضایت فدراسیون فوتبال از کی روش

وی درباره عملکرد ســرمربی تیم ملی خاطرنشــان کرد: 
کــی روش توفیقات خوبی را برای فوتبــال ایجاد کرده و تیم 
ملی در شرایط خوبی است اما ابراز نگرانی شد نسبت به اینکه 
نتایج موقتی نباشد در حالی که بازی هایی که هم اکنون انجام 

می شود مهندسی خوبی وجود دارد.
تاج در خصوص اقدامات آماده سازی تیم ملی برای حضور 
در مســابقات جام جهانی روسیه، خاطرنشان کرد: هم اکنون 
کمپی برای تمرین تیم ملی در روســیه تدارک دیده شــده و 

بازی تدارکاتی نیز با تیم روسیه قطعی شده است.

برنامه های رئیس  فدراسیون برای تیم ملی جودو

مربی خارجی در کنار سرمربی ایرانی قرار می گیرد
رئیس فدراسیون جودو با بیان این که سرمربی جدید 
تیم ملی در چند ماه گذشته توانست توانایی هایش را به 
خوبی نشان بدهد، گفت: هم چنان به دنبال مربی خارجی 

هستیم.
محمد درخشــان درباره انتخاب محمد منصوری به عنوان 
ســرمربی تیم ملی جودوی بزرگســاالن ایران با وجود این که 
از زمان حضورش در فدراســیون جودو اعــالم کرده بود قطعا 
ســرمربیگری تیم ملی را به دست یک مربی خارجی طراز اول 
خواهد گذاشــت، اظهار کرد: یکی از مهم ترین برنامه های ما این 
بود که یک مربی خوب خارجی برای تیم ملی اســتخدام کنیم. 
در همین راســتا نیز چند مربی به ایــران آمدند اما هیچ کدام 
نتوانستند خواسته های ما را برآورده کنند. مربیان آذربایجانی و 
اوکراینی با ما مذاکره کردند اما شرایط شــان به گونه ای نبود که 
بخواهیم آنها را اســتخدام کنیم. چند روز پیش نیز ویزر رئیس 
فدراسیون جهانی جودو یک مربی اهل مولداوی را به من معرفی 
کرد و اعالم کرد حاضر اســت تمام هزینه هایش را هم بدهد که 

در حال مذاکره با این مربی هستیم.
رئیس فدراســیون جودو در پاسخ به این سؤال که با توجه 
به انتخاب منصوری به عنوان سرمربی تیم ملی، پس چگونه در 
حــال مذاکره با مربیان خارجی هســتید؟ گفت: ما همچنان به 
دنبال جذب یک مربی خارجی خوب برای تیم ملی هستیم البته 
نه به عنوان سرمربی. بلکه قصد داریم سرمربی ایرانی باشد و یک 
مربی خوب خارجی در کنارش قرار گیرد تا مربیان ما از او موارد 

مورد نیاز را یاد بگیرند و علم شان به روزتر شود.
او افــزود: ما هیچ وقت به دنبال این نیســتیم به هر قیمت 
ممکــن با هر مربی خارجی به تفاهم برســیم بلکه هدف ما این 
اســت که مربی  بیاوریم که بتواند به مربیــان ایران کمک کند 

که این موضوع نیازمند فراهم شــدن شــرایط الزم است. ضمن 
این که کشــورهای دیگر مربیان خوب خــود را به راحتی رها 
نمی کنند و استخدام آنها نیازمند رایزنی های گسترده است چرا 
که کشورهای شان با چنگ و دندان سعی می کنند مربیان خوب 

خود را حفظ کنند.
رئیس فدراسیون جودو تصریح کرد: چرا باید نگاه ما مدام به 
کشورهای دیگر باشد تا به ما کمک کنند. باید از مربیان شایسته 
وطنی حمایت کنیم و به آنها میدان بدهیم تا خودشان را نشان 
بدهند. همان طور که قبال توانستیم مربیان خوبی پرورش دهیم 
این بار هــم این کار را انجام خواهیــم داد و از دل این مربیان 
نفرات خوبی به جودو معرفی خواهند شــد. مربیان آذربایجانی 
و اوکراینی برای کار در ایران ماهی پنج هزار دالر می خواستند، 
چرا باید این پول را به آنها بدهیم اما مربیان ایرانی که ســختی 
زیادی کشیدند به راحتی کنار بگذاریم. برنامه من این است که 
هــر مربی خارجی که به ایران بیاید و با او به تفاهم برســیم به 
عنوان مربی در تیم ملی فعالیت کند و سرمربی یک ایرانی باشد. 
نمی خواهیم تیم ملی را به دســت یک خارجی بدهیم تا وقتی 
کار را رها کرد مجبور باشیم دست مان را جلویشان دراز کنیم. 

درخشــان درباره رفتن جواد محجوب از جودو و حضورش 
در رقابت های MMA و این که چرا فدراسیون هیچ اقدام خاصی 
برای نگه داشــتن او انجام داد؟ گفت: اصال اینطور نیست که ما 
او را راحت کنار گذاشــته باشــیم. محجوب فرزند جودو است و 
امیدوارم که هر چه زودتر به جودو باز گردد. در فدراسیون جودو 
به روی او باز است و ما از بازگشت محجوب به تیم ملی استقبال 
می کنیم و تالش مان را نیز برای نگه داشــتن او به کار خواهیم 
بســت اما برخی مســائل درباره رفتن او از جودو وجود دارد که 

نمی خواهم آن را بازگو کنم.

معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: فدراســیون ها باید حجم برنامه ها و منابع 
مالی خود را طوری تنظیم کنند که در آینده با مشکل مواجه نشوند. 

محمدرضا داورزنی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون کبدی با اشاره به بدهی برخی از فدراسیون های ورزشی عنوان 
داشت: متاسفانه برخی از فدراسیون ها پول هایی را بابت آژانس هواپیمایی، مربیان، ورزشکاران و سایر مسائل بدهکار هستند 
و ارقام و رقم های زیادی را باال می آورند و انتظار دارند کســانی که در آینده در راس فدراســیون قرار می گیرند این ارقام را 
پرداخت کنند. واقعا چه کســی می تواند این بدهی ها را پرداخت کند. دولت ردیف بودجه خاصی را برای چنین بدهی هایی 
مصوب نکرده است؛ بنابراین فدراسیون ها باید حجم برنامه ها و منابع مالی خود را طوری تنظیم کنند که در آینده با مشکل 
مواجه نشوند. فدراسیون ها باید شان مملکت را در برابر فدراسیون های بین المللی رعایت کنند تا هیچ فدراسیونی بابت بدهی 
زیر سوال نرود. ما نباید اعتبار کشور را در محافل بین المللی به خاطر بدهی زیر سوال ببریم. وی در خصوص منع استفاده از 
روسای باالی 70 سال در فدراسیون های ورزشی نیز گفت: تا پایان سال ما 14 فدراسیون دیگر داریم که مجمع انتخاباتی 
آنها برگزار خواهد شــد. بدون شک قانون باالی 70 ســال در تمام فدراسیون های باقیمانده رعایت خواهد شد و به مرحله 

اجرا گذاشته می شود.

واکنش داورزنی به بدهی مالی برخی از فدراسیون های ورزشی ادامه اعتراض ها به عملکرد کمیته ملی المپیک

رئیس  فدراسیون وزنه برداری در اعتراض به عملکرد 
کمیته ملی المپیک گفت: : ما در مجمع عمومی کمیته ملی 
المپیک نسبت به مسائل مالی اعتراضی داشتیم که قرار 

شد شفاف سازی شود اما تا این لحظه خبری نشده است.
علی مرادی درباره شرایط لیگ برتر وزنه برداری و کناره گیری 
دو تیــم ذوب آهن و ملی حفاری، بیان کرد: خود من لیگ برتر را 
بر اساس اعتقادی که داشــتم و دارم که می توانند کمک دهنده 
باشــد راه اندازی کردم. در زمانی هم که دبیرکل آسیا بودم جام 
باشــگاه های آســیا را راه اندازی کردم بنابراین معتقدم لیگ باید 

حمایت شود.
او ادامــه داد: دو تیم ذوب آهن و ملی حفاری دارند نســبت 
به رفع مشــکالت داخلی خود اقدامات الزم را انجام می دهند. از 
ما هم خواســتند فرجه به آنها بدهیم که دارند صحبت می کنند 
مشــکالت داخلی شان رفع شــود. البته به ما اطالع دقیقی داده 
نشــده که مشکل اساســی آنها چه چیزی است تا فدراسیون در 
کنار این تیم ها قرار بگیرد و نسبت به رفع آن کمک کند تا لیگ 
پویاتری داشــته باشیم. ما االن با صداوسیما صحبت کرده ایم که 
مســابقات مان پخش تلویزیونی شود. تیم ها سالیان سال زحمت 
کشــیدند و من می فهمــم که واقعا باید حمایت شــوند و اعالم 
می کنم چنانچه بتوانیم مشکالت شــان را کاهش دهیم آمادگی 

خود را اعالم می کنیم.
رئیس فدراســیون وزنه برداری با اشــاره به تعویق لیگ برتر 

وزنه برداری، گفت: بر حســب اتفاقی که افتاده به تفاهم رسیدیم 
مســابقات لیگ به جای یازدهــم، ۲۹ و 30 مرداد انجام گیرد تا 
تیم های مربوطه بیایند چون تیم ها از ما زمان خواســتند. اعزام 
بین المللی هم خواهیم داشت و تیم ذوب آهن و پدافند هوایی به 
جام باشگاه های آسیا اعزام می شوند. تیم مناطق نفت خیز جنوب 
به مسابقات آسیا و آفریقا می رود و ملی حفاری هم به قطر کاپ 

اعزام می شود.
رئیس فدراســیون وزنه برداری در مورد اعتراض نســبت به 
ارسال نشدن اساسنامه کمیته ملی المپیک برای اعضای مجمع 
دارد، گفت: بحث ما شفاف سازی اســت چرا که باالترین مرجع 
تصمیم گیری، مجمع است که باید در جریان کار باشد اما اعضای 
مجمع در جریان موضوع پیش نویس اساســنامه نیستند و قبل 
از اینکه به دســت ما برسد به IOC  ارسال شد. ما به کمیته ملی 
المپیــک اعتراضی کردیم و تا االن جواب ما را ندادند. اکنون هم 
بخواهنــد پیش نویس را در اختیار اعضای مجمع قرار بدهند چه 
فایده ای دارد و این کار غیرحرفه ای است و شفافیت را زیر سؤال 

می برد.
مرادی با اشــاره به مباحث مالی کمیته ملی المپیک، گفت: 
ما در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک نســبت به مسائل مالی 
اعتراضی داشــتیم که قرار شد شفاف سازی شود اما تا این لحظه 
خبری نشده اســت. یک ریال هم بودجه دریافت نکرده ایم البته 

کمیته ملی المپیک هم مشکالتی دارد و باید کمکش کنیم.

مرادی: قرار شد شفاف سازی کنند، اما خبری نشد  

محمد دانشور در رنکینگ ماده یک کیلومتر تایم تریل اتحادیه جهانی دوچرخه سواری سیزدهم شد و ایران در 
ماده المپیکی مدیسون هم بیست و چهارم شد.

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری رنکینگ رکابزنان پیست را در ماه جوالی اعالم کرد. بر اساس این رنکینگ، محمد دانشور در 
ماده های یک کیلومتر تایم تریل توانست در رده سیزدهم جهان قرار گیرد. ایران در مدیسون که هم به تازگی به جمع ماده های 

المپیکی اضافه شده است، صعود خوبی داشت و با هفت پله در رده بیست و چهارم جهان قرار گرفت.

صعود دوچرخه سواری ایران در ماده المپیکی مدیسون 

تیم ملی کاراته ایران با 4 کاراته کا در بخش مردان 
و یک کاراته کا در بخش زنان در بازی های جهانی داخل 

سالن امروز شنبه راهی لهستان  شود.
رقابت هــای کاراته قهرمانی جهان با حضــور مدال آوران 
آخرین دوره رقابت های جهانی در کشور لهستان برگزار خواهد 
شد که تیم کشورمان 5 نماینده خواهد داشت. بر همین اساس 
امیرمهدیزاده، علی اصغر آسیابری، ذبیج اهلل پورشیب و سجاد 
گنج زاده در بخش مردان و حمیده عباســعلی در بخش بانوان 

در این رقابت ها شرکت می کنند. تیم کاراته ایران امروز شنبه 
راهی ورشــو خواهد شد و طی روزهای دوم تا پنجم مردادماه 
در این رقابتهــا به روی تاتامی خواهد رفــت. این رقابتها در 
بخش انفرادی کاتا و کومیته برگزار خواهد شــد و در مجموع 
مردان و زنان ۹۶ کاراته به مصاف هم خواهند رفت. در بخش 
مردان تیم کشورمان تنها در کاتا و کومیته وزن ۶7- کیلوگرم 
نماینده ای ندارد و در بخش بانوان هم عباسعلی تنها نماینده 

کشورمان می باشد.

در اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک، نماینده کمیسیون ورزشکاران در انتخابات جایگزین خزانه دار می شود.
در دوره های قبلی انتخابات کمیته ملی المپیک، یکی از پســت هایی که اعضای مجمع بــه آن رأی می دادند، خزانه دار بود، 
اما این موضوع در این دوره مشــکالت را به وجود آورد.ســازمان بازرسی با ارســال نامه ای به کمیته ملی المپیک اعالم کرد اگر 
رئیس فدراسیونی در پست خزانه داری رأی بیاورد، باید از سمت خود به عنوان رئیس  فدراسیون استعفا کند این در حالی است که 
در این دوره محمدعلی شجاعی ۲ سال به عنوان خزانه دار و رئیس  فدراسیون تیراندازی با کمان به کارش ادامه داد تا چالش هایی 
در پســت خزانه داری ایجاد شــود.بعد از المپیک ریو ۲01۶ بود که باالخره خزانه داری از بیرون از مجمع معرفی شــد و اعضای 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نیز تصمیم گرفتند برای جلوگیری از مشکل دو شغله بودن افراد در این پست، خزانه داری را 
از انتخابات کمیته ملی المپیک در دوره بعدی حذف کنند. براین اساس قرار است نماینده کمیسیون ورزشکاران که انتخابات آن 
مهرماه برگزار می شود، برای 4 سال در هیئت اجرایی حضور داشته باشد. بنابراین در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به جای 

خزانه دار، نماینده کمیسیون ورزشکاران حضور خواهد داشت و در جلسات نیز شرکت می کند.

انتخاب خزانه دار از اساسنامه کمیته حذف شد

* بر اساس حکمی از سوی دکتر چو، رئیس فدراسیون جهانی تکواندو، سید محمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندوی ایران 
به عنوان ناظر فنی جام ریاست فدراسیون جهانی در منطقه آسیا انتخاب شد. نخستین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی در 

منطقه آسیا )G۲( از بیستم مرداد ماه به میزبانی کشور ازبکستان آغاز خواهد شد. 
* مهدی مهدوی، پاسور سابق تیم   ملی ایران که روز دوشنبه با حضور در باشگاه سایپا با مسئوالن این تیم برای 
حضور در فصل جاری لیگ برتر والیبال به توافق رســیده بود، چهارشنبه در باشگاه بانک سرمایه حاضر شد و با 
انصراف از حضور در جمع نارنجی پوشان قرارداد خود را با تیم بانک سرمایه به ثبت رسانید. پیش از این رضا قرا 

هم با عقد قرارداد از تیم سایپا به بانک سرمایه ملحق شد.
*تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان زود هنگام رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا در تایلند شد. با توجه به کسب 
دو مدال طال، سه نقره و یک برنز ایران در جریان رقابت های هفت وزن نخست و کسب 5۹ امتیاز توسط نمایندگان کشورمان 
در روز نخست این رقابت ها و حضور سه کشتی گیر دیگر کشورمان در دیدار فینال مسابقات روز دوم، قهرمانی تیم   ملی کشتی 

فرنگی کشورمان در این مسابقات مسجل شد.
* مســعود سلطانی فر در جلسه هیئت  رئیسه فدراسیون فوتبال، از این رشته ورزشی به عنوان ابزاری قدرتمند 
به منظور ایجاد شــادی و نشاط مردم نام برد و اظهار داشت: فوتبال آنچنان قدرت دارد که با پیروزی های بزرگ 
و راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی موجب شــور و شعف مردم می شود به همین دلیل باید با تمام توان و 
بکارگیری تمام ظرفیت و نیروها شرایط را برای توسعه و موفقیت فوتبال و کال ورزش کشور به وجود آورد. وزیر 
ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد کمیته های انظباطی، استیناف و اخالق فدراسیون فوتبال 
به نیکی یاد کرد و اظهار داشــت: وزارت ورزش و جوانان از هر اقدامی که به منظور اصالح و همچنین ایجاد نظم 
و انظباط و صیانت از ارزش های اخالقی و اسالمی و حاکمیت قانون می شود حمایت می کند. سلطانی فر همچنین 
به مقابله جدی فدراســیون با ناهنجاری ها در این رشته تاکید کرد و ادامه داد: با مدارس فوتبالی که دارای مجوز 

قانونی نیستند به دلیل اهمیت فضای خوب و سالم و بانشاط در این رشته باید برخورد قانونی صورت گیرد.

خواندنی از ورزش ایران

نیمار از بارسلونا رفتنی شد؟!
مارکا مدعی شد پدر نیمار با تیم فوتبال پاری سن ژرمن به توافق رسیده و بزودی 
این ســتاره برزیلی از بارسلونا جدا خواهد شــد. ابتدا این طور به نظر رسید که این 
هم یکی دیگر از شــایعات نقل و انتقاالتی مربوط به روزهای بی خبری فوتبال است 
و رســانه ها سعی در خبرســازی دارند. اما گفته می شود نیمار واقعا به جدایی از تیم 
فوتبال بارسلونا نزدیک شده اســت. ابتدا اعالم شد رئیس  بارسا کامال مطمئن است 
نیمار در تیمشان می ماند و فیرپلی مالی اجازه خروج نیمار و اینکه تیمی بتواند رقم 
فســخ قراردادش را پرداخت کند را نمی دهد. اما حاال به نظر پدر ستاره برزیلی، او با 
سران تیم فوتبال پاری سن ژرمن به توافق رسیده است. در رختکن بارسا همه شدیدا 
بر این باورند که نیمار رفتنی شده است. هرچند که روزنامه اسپانیایی مارکا گزارش 
داده رابطه او هنوز با هم تیمی  ها خوب است و مشکلی وجود ندارد. تنها دلیل تصمیم 
او برای جدایی دلیل فوتبالی است. جدا از این که شاید پیشنهاد دستمزد خیلی بیشتر 
پی اس جی او را وسوسه کرده باشد، ستاره برزیلی تصمیم دارد از زیر سایه مسی خارج 
شــود. او فراموش نکرده فردای بازی مقابل پاری ســن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا و 
درخشــش او در آن بازی باعث شــد تیمش معجزه کند، اما عکس های مسی روی 
جلد روزنامه ها رفت و یادی از او نشــد. همچنین روزنامه اسپانیایی گزارش داده دنی 
آلوس که به تازگی از یوونتوس به پاری سن ژرمن ملحق شده تاثیر زیادی در پیوستن 

احتمالی او به تیم فرانسوی خواهد داشت.
ترکیب رویایی چلسی برای لیگ قهرمانان اروپا

چلسی پس از یک سال دوباره به لیگ قهرمانان اروپا بر می گردد. آنتونیو کونته 
برای این رقابت ها یازده بازیکن برتر را در اختیار دارد که بخشــی از آنها توانســتند 
فصل گذشــته فاتح لیگ برتر شــوند و اکنون یکی از بخت های نخست قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا به حســاب می آیند. آلوارو موراتا که به تازگی به این تیم پیوسته 
اســت یکی از مهره های کلیدی این تیم برای لیگ قهرمانان محسوب می شود اما او 
تنها بازیکن آبی ها در راســتای تقویت تیم نبوده است. باکایوکو، رودیگر و ... تابستان 
امسال به تیم کونته پیوستند. چلسی درون دروازه  هم چون سال های گذشته از تبیو 
کورتوآ بهره خواهد برد. او یکی از بهترین های جهان است. کونته با ویلی کابایرو قرار 
داد امضا کرد تا تیم از دروازه بان دوم خوبی نیز بهره ببرد. دروازه بان آرژانتینی سال ها 
در منچسترســیتی نیمکت نشین بود. او ترجیح داد به ایتالیا نرود و دروازه بان ذخیره 
مدافع قهرمانی لیگ برتر شود.رودیگر بهترین گزینه برای تقویت خط دفاعی چلسی 
بود. خرید بازیکن پیشین رم 35 میلیون یورو برای باشگاه انگلیسی هزینه برداشت. 
او در کنــار داوید لوییس و کهیل بازی خواهد کرد. در خط میانی انگولو کانته رهبر 
زمین خواهد بود. بازیکن فرانســوی سال گذشــته بهترین بازیکن سال و لیگ برتر 
شــناخته شــد. او را باکایاکو همراهی خواهد کرد. رومن آبراموویچ برای خرید این 
بازیکن 45 میلیون یورو هزینه کرد. کانته قرار است جانشین نمانیا ماتیچ شود که به 
زودی استمفوردبریج را ترک خواهد کرد. هم چنین سسک فابرگاس فصل را به عنوان 
بازیکن ذخیره شروع می کند. در خط حمله چند بازیکن  اسپانیایی حضور دارند. موراتا 
یکی از مهم ترین خریدهای تابســتانی چلسی بود که مادرید را ترک کرد تا زیر نظر 
کونته به یکی از چهره های شاخص جهان در این پست تبدیل شود. او را هازارد و یک 

بازیکن دیگر در این پست همراهی خواهند کرد.
فیفا و یوفا ویار را اخراج می کنند 

نایب رئیس فیفا و یوفا به علت فســاد و رشــوه برکنار خواهد شــد. آنخل ماریا 
ویار سه شنبه به علت فســاد و رشوه در ساختمان مرکزی فدراسیون فوتبال اسپانیا 
توســط پلیس دستگیر شد و پنج شــنبه به دادگاه رفت. قاضی خواستار زندان بدون 
ضمانت برای نایب رئیس فیفا شــد. به نظر می رسد حداقل ۹ ماه زندان برای رئیس 
فدراســیون فوتبال اسپانیا در نظر بگیرند. بر این اساس جیانی اینفانتینو و الکساندر 
شــفرین، رئیســان یوفا و فیفا قصد دارند ویار را از این دو سازمان اخراج کنند. فیفا 
اجازه نخواهد داد نایب رئیسی که در زندان به سر می برد را در این سازمان به فعالیت 
خود ادامه دهد. یک عضو فیفا در این باره گفت: در یوفا نیز اتفاق خواهد افتاد چون 
میشــل پالتینی هم مجبور شد ســازمان را به همین خاطر ترک کند. شفرین هیچ 
رابطه ای با ویار ندارد و می خواهد هر چیزی که مربوط به فســاد و رشــوه است را از 
میان بردارد.اینفانتینو منتظر اســت یک برکناری فوری برای ویار اتفاق بیفتد و یا از 
طریق قوانین اقدام خواهد کرد. در یوفا نیز شرایط مشابه خواهد بود. ویار بیش از ۲0 
سال است که نایب رئیس فیفا و یوفا است. او حتی به علت این رسوایی سمت خود 
در فدراســیون فوتبال اسپانیا را از دست خواهد داد. به احتمال فراوان مارسلینو ماته 

رئیس فدراسیون خواهد شد.
کناره گیری تایلند از کاندیداتوری

 میزبانی جام ملت های آسیا 
اتحادیه فوتبال تایلند به اطالع کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( رساند که 
تصمیم به کناره گیری از کاندیداتوری میزبانی مســابقات جام ملت های آسیا ۲0۲3 
گرفته اســت. در حال حاضر کشــورهای چین و کره  جنوبــی خواهان میزبانی این 
رقابت ها هســتند. امارات متحده عربی میزبان جام ملت های آســیا ۲01۹ اســت، 
بازی هایی که بین تاریخ های 5 ژانویه تا یکم فوریه )15 دی تا 1۲ بهمن ۹7( در این 

کشور برگزار خواهد شد.
توافق دانیلو با منچسترسیتی 

روزنامه اسپانیایی »مارکا« گزارش داد دانیلو برای پیوستن به منچسترسیتی به 
توافق شــخصی با سران این باشگاه انگلیسی رسیده و قراردادی پنج ساله با آبی های 
شهر منچستر به ارزش ۲7 میلیون پوند امضا خواهد کرد. پپ گواردیوال پس از اینکه 
موفق شــد کایل واکر را در ازای 55 میلیون پوند از تاتنهام به خدمت بگیرد، اکنون 
به دنبال جذب مدافع راســت دیگری است و گزینه مدنظر سرمربی پیشین بارسلونا، 
مدافع برزیلی رئال مادرید اســت.  یکی از مســئوالن باشگاه منچسترسیتی در این 
باره به روزنامه »ســان« انگلیس گفت: پس از اتفاقی که در مورد دنی آلوز افتاد و او 
ترجیح داد به جای من سیتی به پاری سن ژرمن ملحق شود، تصمیم گرفتیم به سراغ 

گزینه های دیگر در پست مدافع راست برویم و دانیلو یکی از آن گزینه هاست.
مورینیو: هیچ کس نمی تواند مثل فرگوسن باشد 

ژوزه مورینیو دوســت دارد 15 سال دیگر در تیم فوتبال منچستریونایتد بماند، 
اما به نظرش غیرممکن اســت که کســی مانند ســر الکس فرگوسن شود.او چندی 
پیش در گفتگو با ای اس پی ان گفت: برای 15 ســال آینده آماده ام. منظورم اینجا در 
منچستر است؟ بله، چرا که نه؟ باید اعتراف کنم مربی گری در این تیم بسیار متفاوت 
اســت. البته همیشه روی مربیان فشار زیاد است، همه به آنها فشار می آورند که باید 
بازی ها را ببرند. واقعیت این است که فقط یک تیم می تواند ببرد و هر سال هم رقابت 
سخت تر می  شود.مورینیو در ادامه گفت: تالش من در این باشگاه این است که ثابت 
کنم به دنبال چیزی فراتر از نتایج هستم و این قسمتی است که مردم فکر نمی کنند 
وظیفه یک مربی باشد. به نظر من کار من فراتر از کاری است که باید در زمین بازی 
انجام دهم. ســرمربی پرتغالی درباره ســر الکس گفت: به نظرم دوران مربی گری سر 
الکس منحصر به فرد است. برابری با او ممکن نیست. هیچ کس نمی  تواند در چنین 
باشگاهی برای چنین مدتی طوالنی بماند. حتی بودن در این لیگ برای چنین مدتی 
هم کار سختی است. به نظرم آرسن ونگر آخرین مربی خواهد بود که چنین داستانی 
داشته است. من سعی می کنم موفق باشم تا بتوانم در فوتبال مدرن در یک تیم بمانم.

اتفاق عجیب پیش از برگزاری بازی سوپرجام
با توجه به برگزاری بازی سوپرجام و عدم موافقت علی کریمی و همکارانش برای 
عقد قرارداد باشگاه نفت برای انتخاب سرمربی جدید با حمید درخشان وارد مذاکره 
شــد و او به عنوان سرمربی جدید نفت با باشگاه به توافق رسید. عرفانیان، سرپرست 
باشگاه نفت و ورمقانی سرپرست تیم پنجشنبه شب از ساعت ۲1 با حمید درخشان 
جلســه ای داشتند و بامداد جمعه پس از حصول توافقات نهایی قرارداد همکاری بین 
طرفین به امضا رســید. بدین ترتیب حمید درخشان بعد از توافق با مدیریت باشگاه 
نفت به عنوان سرمربی جدید نفت انتخاب شد و قراردادش را امضا کرد تا ۲0 ساعت 

پیش از بازی سوپرجام جانشین علی کریمی شود.
داورزنی: طاهری مورد حمایت وزارت ورزش است 

محمدرضــا داورزنی، معاون وزیــر ورزش و جوانان، گفت : صحبت های منعکس 
شده از سوی من در رسانه ها در مورد تغییر مدیرعامل پرسپولیس کذب است. معاون 
وزیر ورزش و جوانان،  اضافه کرد: بنده دو سال است آقای نبی را ندیده ام و دلیل این 
جوســازی ها را نمی دانم. آقای طاهری مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان است و با 
قدرت کارش را ادامه می دهد و تنها هیئت مدیره پرسپولیس ترمیم می شود. داورزنی 
از همه رسانه ها و عالقمندان پرسپولیس خواست اجازه دهند در فضایی آرام و به دور 

از جنجال، اعضای جدید هیئت مدیره تا چند روز آینده معرفی شوند.
وضعیت عجیب بازیکن سابق پارس جنوبی جم

محمد طیبی بعد از شایعاتی که مبنی بر توافق اش به االهلی قطر بود روز بیست 
و یکم خردادماه به همراه فرشاد ساالروند، دیگر بازیکن فصل قبل استقالل خوزستان 
با پارس جنوبی جم قرارداد بست و با پیراهن این تیم عکس یادگاری گرفت اما حاال 
او راهی تیم دیگری شــده است.طیبی 35 روز در تمرین، اردو و مسابقات تدارکاتی 
پارس جنوبی جم حضور داشــت و حتی با تصمیم مهدی تارتار کاپیتانی این تیم نیز 
به او داده شد ولی این مدافع با وجود تحت قرارداد بودن با جمی ها به قطر رفت و با 
باشــگاه القطر قرارداد امضا کرد. او در تمرین بدنسازی صبح پنجشنبه پارس جنوبی 
حضور نداشت ولی ساعاتی بعد تست های پزشکی باشگاه القطر را گذراند و پنجشنبه 
شــب نیز قراردادش را رسمی کرد.با توجه به اینکه طیبی بدون دریافت رضایت نامه 
از پارس جنوبی جم رفته بدون شــک در صورت عدم موافقت این باشــگاه و مهدی 
تارتار برای او مشکالتی به وجود خواهد آمد و در صورت شکایت جمی ها ممکن است 
این مدافع با محرومیت هم مواجه شــود. مهدی تارتار، سرمربی پارس جنوبی جم در 
خصوص جدایی طیبی گفت: ما تعیین وضعیت طیبی را برعهده باشگاه گذاشته ایم و 

مسئوالن درباره این موضوع تصمیم گیری می کنند.
بازتاب ماموریت کی روش به دستیارانش در رسانه های آلمانی

راهیابی زودهنگام به یک دوره مسابقات جام جهانی می تواند از جهاتی سودمند 
باشد.به عنوان نمونه مسئوالن تیم می توانند راحت تر به فکر انتخاب هتل و امکانات 
جانبی به همراه کمپ تمرینی مناسب باشــند. در گزارشی که بابت این موضوع در 
ســایت قهرمان جهان، انتشــاریافته، از این رو عنوان شــده ایران به همراه سرمربی 
پرتغالی اش هم اکنون در جست وجوی محل استقرار مناسب و کمپ برای جام جهانی 
روسیه است. این رسانه آلمانی عنوان می کند که سرمربی تیم ایران، دستیارانش را به 
روسیه فرستاده تا جای مناسب را شناسایی و اعالم کنند.بعد از آنکه تیم ملی آلمان 
در جام جهانــی ۲014 برزیل اقدام به برپایی بهترین امکانات اردویی و اقامتی کرد، 
اهمیت بحث محل اقامت  تیم ها در جام جهانی، بیش از پیش معلوم شد. حتی بعد از 
دست یابی به مقام قهرمانی، اقدام مهم ژرمن ها به عنوان یکی از عوامل سرنوشت ساز 
در فتح جام عنوان شــد. براساس این گزارش، دستیاران کی روش در نهایت آرامش، 
می توانند تمام موارد مناسب را از نزدیک و بدون فشار خاصی، مورد بررسی قرارداده و 

در نهایت گزینه های مناسب را به وی جهت انتخاب نهایی اعالم کنند.
فوتسال ایران در رده ششم جهان و اول آسیا 

تازه ترین رده بندی تیم های فوتســال جهان اعالم شــد که براساس آن فوتسال 
ایران با 15۹3 امتیاز همچنان در رده ششــم جهان قرار گرفته است. فوتسال ایران 
که سالهاست در آسیا حرف اول را می زند بازهم مثل ماههای گذشته در رده نخست 

آسیا قرار گرفته است.

تیم ملی امید ایران در نخستین بازی خود در مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا برابر قرقیزستان 
به برتری رسید.

در نخستین دیدار از مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان، ایران به مصاف تیم امید 
این کشــور رفت و توانست با حساب دو بر یک میزبان خود را شکست دهد و موقتا صدرنشین گروه شود. در این دیدار ابتدا 
قرقیزها در دقیقه 10 گل نخســت دست یافتند اما در ادامه رضا شکاری در دقیقه 11 و علی قلی زاده در دقیقه 43 گل های 
پیروزی بخش ایران را به ثمر رساندند. ایران در این دیدار با ترکیب با نیما میرزازاد، مهران درخشان مهر، نیما طاهری، سینا 
خادم پور، صادق محرمی، محمد مهدی مهدی خانی )ابوالفضل رزاق پور(، ســینا مریدی، میالد ســرلک، علی قلی زاده، رضا 
شکاری و رضا جعفری ) رضا کرم الچعب 85 ( به میدان رفت. روز یک شنبه تیم ملی ایران در آخرین دیدار خود با تیم ملی 
عمان از ساعت 17 و 30 دقیقه دیدار خواهد کرد. تیم ملی سریالنکا با انصراف از شرکت در این مرحله تعداد تیم های حاضر 
در این گروه را به سه تیم کاهش داد تا روز جمعه نیز قرقیزستان و عمان به مصاف هم بروند. همچنین بازیکنان تراکتورسازی 
و استقالل تهران نیز برای حضور در این مسابقات 5 بازیکن خود را در اختیار تیم ملی امید قرار ندادند تا تیم ملی با ترکیبی 

ناقص به این مسابقات برود. 

برتری تیم امید در اولین بازی رقابت های مقدماتی قهرمانی آسیا 
به گفته سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش ۲۰ میلیارد تومان از محل »۲۷صدم درصد مالیات بر ارزش 

افزوده« در اختیار این وزارتخانه قرار داده شده است. 
نهم اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
جاری، ۲7 صدم از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به توســعه ورزش کشور اختصاص دادند. بر این اساس دولت مکلف 
شد این میزان بودجه - بیست و هفت صدم درصد از نه درصد )۹٪( مالیات بر ارزش افزوده - را برای توسعه ورزش مدارس، 
ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش اختصاص دهد. در همین خصوص سید 
علی  آقازاده گفت: دو هفته پیش اولین قســط از ۲7 صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که باید برای توســعه 
ورزش هزینه شــود، در اختیار وزارتخانه قرار گرفت که مبلغ آن ۲0 میلیارد تومان بود. وی افزود: اعتبارات مربوط به ۲7 
صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در دو بخش توزیع می شــود؛ یک بخش اســتانی که به صورت مستقیم در 
اختیار اســتان ها قرار می گیرد و یک بخش ملی که به وزارتخانه داده می شود تا بر اساس شاخص های تعیین شده و برای 
هزینه در امر توسعه ورزش میان استان ها توزیع شود. در واقع ما این پول را برای استان ها و رفع کم و کاستی آنها هزینه 

می کنیم.

آغاز واریز اقساط ۲۷صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب ورزش 

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
 آندره ژید متفکرو نویسنده معروف فرانسوی جمله معروفی دارد به این مضمون 
که »همه حرف ها گفته شده است، اما چون گوش شنوایی نبوده دوباره باید گفت«. 
یکی از حرف هایی که در باره ورزش ایران بسیار تکرار و شنیده شده است، این حرف 
است که ورزش ما برای رشد و پیشرفت ازشرایط و امکانات مادی و سرمایه های بزرگ 
انســانی برخوردار است و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی این کشور آنچنان است که با 
کشــف و پرورش اســتعدادهای فراوان و پراکنده در جای جای این سرزمین پهناور، 
می توان در بسیاری از رشته های مطرح و رسمی در ورزش دنیا، حضوری فعال و موثر 

داشت و در سطح باال درخشید و افتخارآفرینی کرد.
اگر بخواهیم این سخن تکراری را خالصه تر هم بیان کنیم می توانیم بگوییم که 
کشور ما با توجه به داشته ها و امکانات مادی و انسانی می تواند در عرصه ورزش جهان 
و میادین بزرگ بین المللی حضوری پررنگ و ملموس داشــته باشد و خیلی زود در 

صف و جرگه کشورهای صاحب ورزش دنیا، قرار بگیرد.
جمله ای هم که این سخن تکراری را می بندد وتمام می کند، این است که:...اگر 
قدر این اســتعدادها و امکانات را بدانیم و با »مدیریت« درست و کارآمد ظرفیت های 

بالقوه رابه فعل در آوریم، توانایی های نهفته را آشکار خواهیم ساخت.
این ســخن، حرف و نظر بسیاری از کارشناسان و آشنایان به امور و واقعیت های 
ورزش این مرزوبوم اســت. ما نیز با این نظر کامال موافق هســتیم و به سهم و توان 
خود این معنی را سال هاست به اشکال مختلف و درقالب مقاله و تحلیل و گزارش و...

تکرار و باز هم تکرار می کنیم. ســخنی که به هیچ وجه از سر احساسات و تعارفات و 
رویابافی نیست و مستند به اسناد روشن و مدارک غیرقابل کتمان است. نقش و تاثیر 
مدیریت در ســاماندهی و پیشرفت امور نکته ای روشن و کامال بدیهی است که کمتر 
کســی درباره آن شــک دارد.در ورزش نیز مدیریت، علت العلل بسیاری از اتفاقات و 
واقعیت های تلخ و شیرین است.اگر در جایی وضع ورزش روبراه و بسامان است، علت 
اصلی را باید در اعمال مدیریت اصولی و علمی جست وجوکرد و اگر غیر از این است 
و ورزش با مشکالت و گرفتاری های مختلف فنی و فرهنگی دست به گریبان است باز 

باید علت را در شرایط مدیریتی تحلیل و ریشه یابی نمود.
نقش مدیریت وفرهنگ مدیران و رفتار مدیریتی و نحوه اداره امور تا آنجاســت 
کــه موالی متقیان علی)ع( می فرماید: »الناس بامرائهم اشــبه منهم بابائهم«. معنی 
سخن خیلی روشن است: »مردم به  دولتمردان و مدیران خود شبیه تر از پدران خود 
هستند.« در اهمیت و تاثیر مدیریت، هم در کالم الهی و مردان خدا و هم در سخن 
و نظر دانشمندان مکاتب علمی ، تاکیدات و توصیه های فراوان دیده می شود سخنانی 
مترادف با این مضمون که »الناس علی دین ملوکهم«. سخنانی که پیام مشترک کلی 
همه آنها این است که مدیریت امری حساس و حیاتی است و مدیریت صحیح اصول و 
شرایطی دارد که در صورت رعایت آنها می توان نتایج بایسته و مثبت را انتظار داشت.
این مقدمه را آوردیم تا به این نتیجه منطقی برســیم که اگر واقعا و به راســتی 
می خواهیم وضع ورزش بهتر از این باشــد و در مسیر پیشرفت و ارتقا حرکت نماید، 
اگر واقعا قصد و اراده صادقانه داریم که از امکانات وســیع خدادادی و ســرمایه های 
عظیم مادی و انسانی که در ورزش موجود است به درستی و  در خدمت خود ورزش 
اســتفاده کنیم واگر و اگرو... حتما باید در شیوه اداره و روش مدیریتی خود تجدید 

نظر کنیم و در مدیریت ورزش تحول ایجاد نماییم.
بــا عنایت به آنچه آمد می توانیم به صراحــت بگوییم که  اگر ورزش ما با وجود 
شــرایط مســاعد و امکانات مناسب، هنوز از رشد و پیشــرفت بایسته و مورد انتظار 
برخوردار نیســت و اگر از بســیاری از این داشــته ها و نعمت ها به درستی استفاده 
نمی شــود و الجرم نفله و به نقمت تبدیل می شــود و اگر همه بضاعت بالفعل ما در 
عرصه های جهانی و المپیکی و حتی قاره ای در ســه یا چهار رشته محدود و منحصر 
اســت، دالیل بسیاری را می توان برای چرایی آن برشــمرد، اما دلیل عمده و ریشه 

اصلی این موضوع در نحوه مدیریتی است که تاکنون در باره ورزش اعمال کرده ایم.
وزیــر محترم ورزش در ســفری کــه هفته گذشــته به اســتان قهرمان خیز 
کردستان)داخل پرانتز عرض کنیم که همین کردستان عزیز، مصداق بارز و روشنی 
است از سرمایه های سرشاری که در ورزش داریم و نمی توانیم و یا نخواسته ایم از آنها 
درست اســتفاده کنیم و...( داشته، گفته است: »نظام ارزیابی مدیر کل های استان و 
فدراسیون ها را هر سه ماه یکبار برگزار می کنیم و در صورتی که مدیری ضعیف باشد 

او را کنار خواهیم زد.«
در باره این سخن وزیر محترم- که باعث شد نکته ورزشی این شماره را به بحث 
مدیریت اختصاص دهیم  و  به گمان ما »ام المسائل« در همه جا از جمله در ورزش 

است - دو نکته را در فراز آخر مطرح  می کنیم.
اوال امیدواریــم این صحبت ها و اظهارنظرها جدی باشــد و جزو حرف های گذرا 
و تشــریفاتی و فرمالیته ای که معموال در این گونه سفرها از سوی مسئوالن مطرح 
می شود، نباشد! وثانیا عرض می کنیم که اگر همین یک کار در باره ورزش و مدیریت 
ورزش انجام شود بدون اغراق و تعارف بسیاری از مشکالت ورزش کشور حل خواهد 
شــد و موانع مهمی که ناشی از سوء مدیریت و غیر مسئوالنه است، از سر راه ورزش 
کنــار می رود. اینکه در باره ســازوکار و نحوه عملکرد مدیریتــی ورزش پای” نظام 
ارزیابی” آن هم” هر سه ماه یک بار” به میان آید و این حرف تبدیل به برنامه و بعد ، 
اجرا شود کاری که اصاًل یا کمتر در ورزش ملی اتفاق افتاده، تردیدی نباید  کرد که 
با تحول وضعیت مدیریتی ، وضع ورزش ایران هم به شکل مثبت متحول خواهد شد.

تحول در مدیریت ورزش

صفحه 9
 شنبه ۳۱ تیر ۱۳9۶ 

۲7 شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶7۶

به  ایران نسبت  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 
اتهامات دبیر شورای المپیک آسیا واکنش نشان داد.

چند روز پیش حســین المسلم با پخش شدن یک فایل 
صوتی به فســاد مالی متهم شد و در گفت وگوهای اخیر خود 
بــا تعبیر کردن این اتفاقات به حمالتی از جانب فدراســیون 
شــنای ایران گفت: »همه این اتفاقات به خاطر انتخابات نایب  
رئیس اول فدراسیون جهانی است که از سوی رضوانی صورت 
گرفته اســت و اخیرا هم سفرهای زیادی به ایتالیا و سوییس 
داشــته است. بخشی از مکالمات من توسط یکی از کارمندان 
پیشــین دزدیده و به ایران برده شده است. من 3 سال پیش 
با رضوانی رئیس فدراســیون ایران تمــاس گرفتم و او به من 
گفت این نوار در اختیار پلیس امنیت اســت. مطرح شدن این 
موضوع در این زمان مشــخص چیزی نیست جز حمالتی که 
فدراسیون شنای ایران به خاطر پیروزی نامزدش در انتخابات 
فدراســیون جهانی پیش رو )۲۲ آگوست( راه انداخته است.« 

رئیس فدراسیون شنای ایران نیز در قبال اتهاماتی که المسلم 
به او و فدراســیون شنای ایران وارد کرده است واکنش نشان 
داده و این حاشیه ســازی ها را به دلیل نزدیک بودن انتخابات 

فدراسیون جهانی شنا اعالم کرد.
رضوانی در پاســخ به این اتهامات با نگارش یادداشتی به 
مطالب مطرح شده در برخی سایت های خارجی گفت: »حق 
هرگونه اقدام حقوقی در هر دادگاه و مرجعی که اعالم شــود 
توسط ایران و مقامات رســمی مرتبط با آن محفوظ است و 
این گونه به نظر می رسد که این اتهامات با هدف گمراه کردن 
افــکار عمومی از اتفاقات واقعی در دســت انجام اســت. من 
هرگز گفت وگو یا مذاکره ای با آقای حسین المسلم یا هر فرد 
دیگــری مرتبط یا غیرمرتبط با ایشــان پیرامون فایل صوتی 
مذکور یا هر موضوع دیگری نداشــتم. عالوه بر آن من هرگز 
به ایتالیا، ســوییس یا هر کشور دیگری مرتبط با این موضوع 

سفر نکرده ام.

پاسخ فدراسیون شنا 
به اتهامات دبیر شورای المپیک آسیا

حضور تیم ملی کاراته در بازیهای جهانی داخل سالن

حدیث دشت عشق

به یاد سردار شهید مدافع حرم »حسین همدانی«
 صبر را شرمنده کردند

شهید »حسین همدانی« سال 1333 دیده به 
جهان گشود. وی در جوانی در محضر درس شهید 
آیت اهلل مدنی که در همدان تبعید بود، بهره ای بسزا 

برد.
او پس از انقالب پایه گذاری و تأســیس سپاه 
اســتان همدان را آغاز و خود نیز به عنوان یکی از 
ارکان اصلی شــورای عالی فرماندهی سپاه استان 

همدان، فعالیتش را آغاز کرد. 
با شــروع  جنگ، راه کردستان را در پیش گرفت و فرماندهی عملیات های 

)مطلع الفجر( را با پیروزی کامل تجربه کرد. 
وی  پس از مدتی کوتاه به همراه حاج احمد متوســلیان و شــهید همت و 
شهید شهبازی در تشکیل و سازماندهی لشکر ۲7 محمد رسول اهلل )ص( نقش 

بسزایی داشت. 
او پس از تشــکیل یگان های رزم سپاه به عنوان نخستین فرمانده لشکر 3۲ 

انصارالحسین )ع( استان همدان، وارد میدان نبرد علیه دشمن بعثی شد.
گفتنی اســت، ســردار »همدانی«، مفتخر به دریافت ۲ نشان فتح از دست 
مقام معظم رهبری و فرمانده کل قواست که به خاطر هدایت و فرماندهی موفق 

لشکرهای تحت امر در دوران دفاع مقدس بوده است.
ســرانجام سردار »حسین همدانی«  از فرماندهان سپاه در مهر سال 13۹4 

در سوریه به شهادت رسید.
فرازی از وصیت نامه شهید:چه افتخاری باالتر از آن که آزادگان ما، جانبازان 
ما و خانواده مقاوم شــان صبر را شــرمنده کردند. 10سال در اردوگاه های حزب 
بعث، صفحه زرینی بر تاریخ این ملت نگاشــتند. جانبازان ما با تحمل دردهای 

فراوان حجت را بر ما تمام کردند که باید مقاومت را ادامه داد.


