
پروس��ه برگزاری 
شیوا نوروزی
   گزارش

مجم��ع انتخاباتی 
فدراسیون فوتبال 
در حال انجام اس��ت تا انتخاب��ات در موعد مقرر، 
هشتم ش��هریور برگزار شود. س��ایت فدراسیون 
جزئیات انتخابات پیش رو را اعالم کرده و براساس 
آن کاندیداها از سه ش��نبه می توانند برای ثبت نام 

اقدام کنند. 
بالتکلیفی فدراس��یون فوتبال هنوز پابرجاست و 
همه منتظرند ببینند نتیجه مجمع ش��هریورماه 
چه خواهد شد. اینکه مدیریت فعلی تالش می کند 
همه چیز سر موعد مقرر انجام شود را باید به فال 
نیک گرفت، اما اینکه چه کس��انی قرار است برای 
تصدی پست ریاس��ت اقدام کنند و در نهایت چه 
کسی جانش��ین عزیزی خادم خواهد شد، دغدغه 

اصلی فوتبالی ها محسوب می شود. 
   

عزل »خوبان عالم« از فدراس��یون فوتبال اوایل 
ماه پیش قطعی ش��د و از آن زمان عزیزی خادم 
و طرفداران��ش فهمیدن��د دیگر شانس��ی برای 
بازگشت به ساختمان س��ئول ندارند. در عوض 
بس��یاری دیگر به تکاپو افتاده اند ت��ا از فرصت 
مهیا ش��ده به س��ود خود بهره ببرند. شیفتگان 
ریاست فدراسیون برای تصاحب میز و صندلی 
عزیزی خادم کمر همت بسته اند تا به هر شکل 
ممکن خ��ود یا یک��ی از اعضای حلق��ه خود به 
این موفقیت دس��ت پیدا کنند. بر این اس��اس 
منتخبان مجمع هشتم شهریور، مسئولیت شان 

9اسفندماه 1403 به پایان خواهد رسید. 
در توضیحات منتشر شده در س��ایت فدراسیون 

آمده اس��ت: »رئیس فدراس��یون، ن��واب رئیس 
پیش��نهادی و عضو هیئت رئیسه بر اساس پستی 
که برای آن نامزد ش��ده اند توسط مجمع عمومی 
انتخاب می ش��وند. هر ی��ک از نامزدهای پس��ت 
ریاس��ت باید از پنج نفر از اعضای مجمع عمومی، 
تأییدیه اخذ کنند. هیچ شخصی نمی تواند بیش 
از س��ه دوره متوالی یا متناوب در هیئت رئیس��ه 
فدراسیون باشد )چه به عنوان رئیس، نایب رئیس 
یا سایر اعضای هیئت رئیسه(. هیچ یک از اعضای 
هیئت رئیسه نمی توانند به صورت همزمان رئیس، 
معاون یا عضو یکی از ارکان مس��تقل فدراسیون، 
نماین��ده یکی از اعض��ای فدراس��یون در مجمع 
فدراسیون، دبیرکل فدراسیون، داور فعال فوتبال، 
فوتسال یا فوتبال ساحلی، واسطه نقل و انتقاالت، 
کارگزار مس��ابقات ، رئیس، معاون یا عضو کمیته 

وضعیت بازیکنان فدراسیون باشند .
   

ثبت نام از کاندیداه��ا در حالی ای��ن هفته آغاز 
می ش��ود که هن��وز تکلیف ش��هره موس��وی، 
نایب رئی��س و یک��ی از اعضای هیئت رئیس��ه 
فدراسیون مش��خص نشده اس��ت. موسوی به 
دلیل مش��کالت قضایی در زندان بسر می برد و 
این مس��ئله اعتراضات زیادی را به همراه داشته 
و حتی رس��میت جلسات هیئت رئیس��ه را نیز 
زیر س��ؤال برده اس��ت. دبیرکل فدراسیون این 
مس��ئله را یکی از چالش های انتخابات خوانده 
است. حس��ن کامرانی فر با تأکید بر این موضوع 
اظهار داشت: »مطابق با اساس��نامه فدراسیون 
که صراحتاً اعالم کرده اگر پس��تی بالتصدی یا 
فردی عزل شود و استعفا دهد  یا اینکه فوت کند، 

می توانیم برای آن پست جایگزین انتخاب کنیم. 
یک مورد دیگر هم عدم حضور چهار جلسه ای در 
جلسات هیئت رئیسه برای اعضا و شش جلسه ای 
برای رئیس فدراسیون است. هنوز چهار جلسه  
هیئت رئیسه برگزار نشده است که خانم موسوی 
شرکت نکرده باشد. ما باید طبق اساسنامه پیش 
برویم و این اجازه را نداریم که در مورد نایب رئیس 
بانوان و خانم موسوی تصمیم گیری کنیم. پرونده 
خانم موسوی خارج از فوتبال است و اگر ارکان 
قضایی فدراس��یون ورود می کردند، ممکن بود 
قبل از 70 روز وضعیت او هم مشخص شود، ولی 
االن این موضوع خارج از فدراسیون فوتبال است. 
یک��ی از عواملی که می توان درب��اره آن اتفاقات 
فدراس��یون فوتبال را بررس��ی کرد عدم حضور 
نواب رئیس است و این موضوع لطمه بزرگی به ما 
زده است. با اتفاقاتی که افتاد، دوستان ما در حال 
بررسی هستند و پیشنهادات زیادی برای تغییر 
اساسنامه وجود دارد، ولی باید ابتدا تکلیف رئیس 
و نواب رئیس اول و دوم مشخص شود. بسیاری 
از اعضای مجمع پیش��نهاد تغییر اساس��نامه را 
دارند. کاماًل مس��تقل و بی طرف هستم و کارها 
را پیش می برم و ب��ه نفع و علیه کس��ی اتفاقی 
نمی افتد. تیم ما برای برگزاری مجمع کارش را 

انجام می دهد.«
   

میرشاد ماجدی برای ریاست فدراسیون خیز بلندی 
برداشته است. سرپرست فعلی اواخر بهمن ماه سال 
گذشته بعد از عزل موقت عزیزی خادم به این سمت 
رسید و با اینکه در این مدت فوتبال حواشی زیادی 
به خود دیده، اما این مسائل باعث نشده ماجدی 

قید فدراسیون را بزند. با این حال بحث ثبت نام او 
در انتخابات به عنوان سرپرست فعلی واکنش هایی 
را به همراه داش��ته، اما دبیرکل آب پاکی را روی 
دست منتقدان ریخت و اعالم کرد ماجدی برای 
ثبت نام نیازی به استعفا ندارد:  »در اساسنامه به این 
موضوع اشاره نشده است که اعضای هیئت رئیسه 
اگر بخواهند در پست دیگری در انتخابات شرکت 
کنند باید اس��تعفا بدهند. زمانی که در اساسنامه 
اشاره ای نش��ده اس��ت ما نمی توانیم نظر بدهیم. 
ماجدی خودش باید درباره ثبت نامش نظر بدهد و 
تا این لحظه اطالعی از این موضوع ندارم. با توجه به 

اساسنامه، او احتیاجی به استعفا ندارد.«
   

بحث ورود بازنشسته ها به انتخابات فدراسیون ها 
از جمل��ه فدراس��یون فوتب��ال هم��واره یکی از 
موارد حاش��یه ای بوده است. براس��اس اظهارات 
کامرانی فر تنها سه نفر از مدیران آتی فدراسیون 
نباید بازنشسته باش��ند: »باید به این نکته توجه 
داشت که س��ازمان لیگ و فدراس��یون فوتبال 
مجزا هس��تند. ما براساس اساس��نامه یک نهاد 
مس��تقل هس��تیم. رأی دیوان عدالت اداری هم 
برای فدراس��یون فوتبال آمده اس��ت که شامل 
نهاد دولتی نمی ش��ود. البته فدراسیون فوتبال 
به این دلیل ک��ه منابع دولت��ی دارد باید قوانین 
دولتی را هم رعایت کند و مطابق با قوانین دولتی؛ 
رئیس فدراسیون، دبیرکل و خزانه دار نمی توانند 
بازنشس��ته باش��ند. صراحتاً این س��ه نفر اعالم 
ش��ده اند و در هیئت رئیسه کس��انی را داریم که 
بازنشسته هستند. تا زمانی که فدراسیون فوتبال 

منابع دولتی دارد باید از قوانین پیروی کند.«
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فريدون حسن

دنیا حیدری

دختر تنیسور ایران از حضور در مسابقات ویمبلدون بازماند تا بار دیگر ثابت 
شود ورزش نه تنها از سیاس��ت جدا نیست که وقتی پای منافع استکبار و 

ستیز با ملت های آزادیخواه در میان باشد از هر مقوله ای سیاسی تر است.
این اولین بار نیس��ت که انگلیسی ها برای حضور ورزش��کاران ایرانی در 
کشورشان و رقابت های مهم مانع تراش��ی می کنند. قباًل صابون این کار 
به تن تکواندوکاران ایران خورده و حاال نوبت دختر تنیسور ایران بود که 
با سیاست های مسئوالن ورزش انگلستان از حضور در یکی از مهم ترین 

رویدادهای تنیس جهان، یعنی تنیس ویمبلدون محروم شود.
مشکات الزهرا صفی، دختر تنیس باز ایران به دلیل صادر نشدن ویزای 
انگلیس حضور در مسابقات ویمبلدون جوانان را از دست داد.  او ابتدا در 
جدول مقدماتی حضور داشت و با وجود اینکه فدراسیون جهانی اعالم 
کرد به جدول اصلی راه یافته اس��ت، اما انگلیس ویزای این ورزشکار را 
صادر نکرد و صفی حضور در این رویداد معتبر را از دس��ت داد. جدول 
اصلی مسابقات ویمبلدون از امروز آغاز می شود. مشکات پیش از این با 
حضور در گرنداسلم های استرالیا و فرانسه، تاریخ سازی کرده بود و قرار 
بود با حضور در ویمبلدون جوانان افتخار دیگری را رقم بزند که ویزای 

این بازیکن صادر نشد.
دختر تنیس کشورمان که با درخشش در مسابقات جهانی جوانان توجهات 
را به خود جلب کرده است در خصوص عدم صدور ویزایش از سوی مقامات 
انگلیس��ی می گوید: »حدود یک ماه اس��ت که برای شرکت در مسابقات 
درخواست ویزا داده ام، تمام مدارکم نیز کامل بوده، اما نمی دانم چرا ویزا 
صادر نشده اس��ت. من حتی از فدراس��یون جهانی و خود ویمبلدون هم 

دعوتنامه داشتم و باید تاکنون ویزایم صادر  می شد، اما نشد.«
صفی ادامه می دهد: »اولین مسابقه من یک ش��نبه برگزار می شود و 
اگر بتوانم در لحظه آخر ویزا بگیرم، می توانم به مس��ابقات برسم، اما 
مسئوالن سفارت انگلستان هیچ اظهارنظری نمی کنند. تقریباً امیدی 
ندارم، ول��ی دلخوش به اقدام مس��ئوالن وزارت امور خارجه هس��تم 
تا ش��اید بتوانند کاری انجام دهند. حضور در این مس��ابقات یکی از 

آرزوهای من است که امیدوارم محقق شود.«
جدول اصلی مسابقات ویمبلدون جوانان از امروز آغاز می شود و تنیس باز 
جوان کشورمان تقریباً زمانی برای رسیدن به مسابقات ندارد و باید فعاًل 

آرزوی بزرگ خود را در سینه نگه دارد.
مدعیان غربی جدایی سیاس��ت از ورزش که همواره مترصد محروم 
کردن ورزش��کاران ایران به این بهانه هس��تند، این بار هم بدون ارائه 
سند و مدرک از دادن ویزا به ورزشکار موفق  ایرانی سرباز زده اند. شاید 
چون می دانستند حضور مشکات الزهرا صفی در مسابقات ویمبلدون با 
توجه به درخشش او در مسابقات قبلی می تواند نام او و ایران را بیشتر 
از قبل مطرح کند. بنابراین به راحتی جلوی صدور ویزای این ورزشکار 
کشورمان را گرفتند تا او نتواند در مسابقات حضور پیدا کند. آنچه مهم 
است و بارها عنوان ش��ده اینکه مستمسک جدایی ورزش از سیاست 
فقط در مواقعی است که منافع غربی  ها و استکبار در خطر نباشد، واال 
آنها میدان ورزش را از هر میدان دیگری سیاس��ی تر می بینند و برای 
رسیدن به مطامع شان از هیچ تالشی فروگذار نخواهند بود. انگلیسی ها 
چند سال قبل تکواندوکاران آماده کشورمان را با ندادن ویزا از حضور 
در مسابقات مهم کس��ب س��همیه المپیک محروم کردند و حاال هم 
همین سیاس��ت ضدایرانی خود را در خصوص دختر تنیس باز ایران 
به کار گرفته اند. دختر افتخارآفرین تنیس ایران پیش از این با حضور 
در گرنداسلم های استرالیا و فرانس��ه، تاریخ سازی کرده بود و قرار بود 
با حضور در ویمبلدون جوانان افتخار دیگری را رقم بزند، اما شیطنت 
انگلیسی ها در عدم صدور ویزا برای او حاال فرصت تاریخ سازی دوباره 

را از او برای ایران گرفته است.

خون  رنگین تر فوتبال !
 خواسته های شان همواره حول مسائل مالی چرخ می خورد؛ چه در 
دیدارهای حضوری با مس��ئوالن بلندمرتبه کشوری و چه زمانی که 
شاید دری به تخته بخورد برای برداشتن گامی در راستای آماده سازی 

تیم ملی. 
بدون شک آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضوری قدرتمند 
در جام جهانی قطر نیازمند برنامه ریزی اصول��ی و برپایی اردوهای 
تدارکاتی و بازی های دوس��تانه اس��ت و بی تردید مهی��ا کردن این 
شرایط هزینه زیادی می طلبد، اما این روند تنها شامل حال فوتبال 
نمی شود و هر رش��ته ای برای حضور در رقابت های مهم بین المللی 
باید همین مسیر را طی کند. مسیری دشوار و هزینه بر که خالی بودن 
جیب فدراسیون ها و بودجه اندکی که برای آنها در نظر گرفته شده، 
باعث می شود در اکثر مواقع در این راستا با مشکل مواجه شوند، اما 
کمتر رخ داده که در چنین تنگناهایی مسئوالن دیگر رشته ها به طور 
مستقیم دس��ت به دامان دولت یا مردان پرنفوذ آن شوند و اگر هم 
چنین اتفاقی رخ دهد، نمی توان خیلی امیدوار بود به اخذ نتیجه ای 
قابل توجه. این در حالی است که فوتبالی ها دم به دقیقه کاسه گدایی 
می گیرند به سمت دولتمردان و با دستاویز قرار دادن احساسات مردم 
و مانور ک��ردن روی رقابت های مهمی چون جام جهانی، خواس��تار 
کمک های مالی هنگفت می ش��وند، حتی قب��ل از ریختن برنامه ای 

برای آماده سازی.
فدراسیون فوتبال این بار حتی رقم هم تعیین کرده است؛ یک میلیون 
یورو برای برپایی اردوی تدارکاتی و یک بازی دوستانه که هنوز صحت 
و سقم برگزاری آن تأیید نشده و فقط در حد یک حرف است و بس! 
با این وجود آقایانی که در دیدار رودررو با ریاست جمهوری هم اولین 
خواسته ای که داشتند دریافت ارز نیمایی بود، یک بار دیگر خواسته 
خود را مطرح کرده اند. البته این بار اندکی متفاوت تر و شسته ورفته تر، 

آن هم با اعالم رقمی مشخص! 
این درخواست اما درس��ت زمانی مطرح می شود که تنها چند روز از 
درگیری لفظی و تأسف بار رئیس فدراسیون کش��تی با معاون وزیر 
می گذرد. درگیری غیرمنتظره ای که با یک نگاه ساده می توان دریافت 
اساس آن به مش��کالت مالی برمی گردد. مسئله امروز نه فدراسیون 
کشتی که تبعیض واضحی اس��ت که بین فدراسیون فوتبال و سایر 
رشته ها گذاشته می شود. تبعیضی که کمترین سودی را هم به دنبال 
ندارد. حال آنکه این نگاه پرعطوفت اگر به دیگر رش��ته های ورزشی 
نیز می شد، بی شک ش��اهد افتخارآفرینی های بسیار بودیم، درست 
برخالف فوتبال که ته موفقیت های آن طی سال های اخیر کسب جواز 
حضور در جام جهانی بوده است. موفقیتی که اگرچه نمی توان اهمیت 
آن را نادیده گرفت، اما سال هاست که قدمی فراتر نرفته و این مهم در 

سایر رشته ها چیزی جز درجا زدن تعبیر نمی شود. 
فدراس��یون فوتبال تنها پیغام کمک مالی می دهد. پیغامی که بعید 
است روی زمین بماند و پاس��خی مثبت دریافت نکند. این را تجربه 
بارها و بارها ثابت کرده است. درست برخالف پیغامی که از هفته ها 
پیش از سوی فدراسیون وزنه برداری مخابره شد، اما به گوش کسی 
نرسید تا یک بار دیگر این سؤال مطرح ش��ود که چرا باید شاهد این 
تفاوت فاح��ش و تبعیض بین فوتبال و س��ایر رش��ته ها بود، آن هم 
رشته هایی که بارها و بارها خود را با کسب مدال ها و عنوان های قابل 
توجه مطرح کرده اند، اما آیا هیچ یک از پیغام های مخابره شده، آنها 
با پاسخ های مثبتی چون چمدان های پولی که پیشکش فوتبالی ها 
می شود مواجه شده است؟ بی شک پاسخ منفی است. مهم ترین دلیلی 
که باعث می شود فدراسیون فوتبال بی هیچ دغدغه ای رقم بدهد برای 
پر شدن حس��ابش. اقدامی که کمترین فدراسیون دیگری می تواند 

فکرش را به سرش راه دهد.

ارفاق فدراسیون جهانی به حدادی
افت رکورد احسان حدادی و حضور او در رده سی و سوم رنگینگ 
جهانی باعث ش��د نایب قهرمان المپیک لندن در کس��ب جواز 
حضور در رقابت های قهرمانی جهان که از 24 تیر تا دوم مرداد ماه 
به میزبانی امریکا برگزار می ش��ود ناکام بماند. با توجه به اینکه 
ورودی این رقابت ها 65 متر است، حدادی با رکورد 61/11 متر 
نه از این طریق به جهانی راه یافت و نه به واسطه رنگینگ. با این 
وجود فدراس��یون جهانی دوومیدانی در مکاتبه ای با فدراسیون 
ایران از احسان حدادی برای حضور در مسابقات جهانی اورگان 

دعوت کرد.

 درخواست وزیر ورزش از باخ 
دیدار وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ایران با باخ در لوزان 
سوئیس به گفته صالحی امیری سازنده بود. در این دیدار که روی 
سه محور اساسی بحث و تبادل نظر شد، سئول نشینان از رئیس 
IOC خواس��تار رفع تعلیق جودو و همچنین حمایت از ورزش 
ایران شدند. در این دیدار همچنین طالی کمیل قاسمی تحویل 
مسئوالن کمیته ملی المپیک شد. آزادکار سنگین وزن ایران در 
لندن موفق به کسب گردن آویز برنز شده بود، اما به واسطه مثبت 
ش��دن تس��ت دوپینگ نفرات اول و دوم، طالی این رقابت ها به 

قاسمی رسید.

دختر تنیس ایران از حضور در ویمبلدون بازماند

 »مشکات الزهرا«
 قربانی سیاسی کاری انگلیس

احسان حاج صفی، مدافع فصل گذشته تیم فوتبال آ.اک 
که بعد از پایان لی��گ یونان برای س��پری کردن دوران 
استراحت راهی اصفهان شده بود، طی اقدامی قابل تقدیر 
دیه 10 زندانی جرائم غیر عمد را پرداخت کرد. کاپیتان 
 تیم ملی فوتب��ال ایران که ب��ا عقد قراردادی دو س��اله

بار دیگر به جمع زردپوشان اصفهانی پیوسته تا به همراه 
س��پاهان دوران حرفه ای فوتبال خود را به پایان ببرد، با 
حضور در ستاد دیه زادگاهش شهرستان کاشان، پس از 
بررسی ش��رایط زندانیان با ارائه یک قطعه چک به مبلغ 
یک میلیارد و 800 میلیون ریال زمینه آزادی 10 نفر از 

زندانیان)9 مرد و یک زن( را فراهم کرد.

کاپیتان تیم ملی 10 زندانی را آزاد کرد

قاب

سیدحس��ین حس��ینی، دروازه ب��ان موفق 
اس��تقالل که با درخش��ش خ��ود نقش 
بسزایی در قهرمانی فصل قبل آبی پوشان 
پایتخت داشت، قرارداد خود را با این تیم 

تمدید کرد.

عزت  پورقاز، مدافع تیم فوتبال س��پاهان بعد از 
پنج فصل حضور در جمع زردهای اصفهان از این تیم جدا شد. پورقاز در 

حالی از سپاهان جدا شده که هنوز با این تیم قرارداد دارد.

اسماعیل شریفات، مهاجم کهنه کار آلومینیوم اراک قرارداد خود را با 
این باشگاه یک فصل دیگر تمدید کرد.

حمید مطهری، س��رمربی جدید نس��اجی 
مازندران در ش��روع تمرین��ات این تیم 
عنوان کرد ش��رط اصلی حض��ورش در 
نساجی آماده شدن ورزشگاه شهید وطنی 

برای فصل پیش روست.

یحیی گل محمدی، س��رمربی پرس��پولیس از 
مسئوالن باشگاه خواست قرارداد رضا اسدی را تمدید کنند. پرسپولیس 
برای تمدید قرارداد اسدی 6 میلیارد پیشنهاد داده، اما مدیر برنامه های 

اسدی درخواست 10 میلیاردی داده است.

عارف غالمی، مدافع اس��تقالل برای مذاکره و عقد ق��رارداد با دو تیم 
پرتغالی راهی این کشور شد.

آرمین سهرابیان و رضا شکاری، بازیکنان گل گهر قرارداد خود را با این 
تیم به ترتیب یک و دو فصل دیگر تمدید کردند.

کاوه رضایی در آستانه پیوستن به استقالل قرار دارد. شنیده ها حاکی 
از آن است که صحبت های اولیه با رضایی در خصوص عقد قرارداد دو 

ساله او با آبی پوشان موفقیت آمیز بوده است.

رضا میرزایی، وینگر فصل گذش��ته سپاهان به اس��تقالل پیوست. از 
میرزایی در حالی به عنوان جانشین غفوری یاد می شود که فصل قبل 

تنها سه بازی در ترکیب ثابت سپاهان بود.

رکوردشکنی سریع ترین مرد عمودی جهان در سوئیس
رضا علیپور رکورد خود را بهبود بخشید. مرحله رکوردگیری مسابقات      چهره
جام جهانی سنگ نوردی ویالرس سوئیس در حالی به پایان رسید که 
سریع ترین مرد عمودی جهان موفق شد 15 صدم ثانیه رکورد قبلی خود را بهبود بخشد. رضا علیپور 

سال 2017 در جام جهانی چین توانست در ماده س��رعت با زمان 5 ثانیه و 
48صدم ثانیه، رکورد این ماده را از آن خ��ود کند. رکوردی که 
سرانجام سال گذشته توسط یک سنگ نورد اندونزیایی شکست. 
حال بعد از گذشت پنج سال، سنگ نورد مطرح ایرانی موفق شد 
رکورد خود را 15 صدم ثانیه ارتقا دهد. علیپور که سرعت و 
مهارتش در س��نگ نوردی مثال زدنی اس��ت، ابتدا به رکورد 
5/41 و سپس5/33 ثانیه دس��ت یافت تا ضمن راهیابی به 

مرحله نهایی، موفق شود رکورد خود را که در سال 
2017 در چین ثبت کرده بود، بهبود بخشد. 

این سنگ نورد که با کس��ب مدال های 
رنگارن��گ و رکورده��ای قابل توجه 
ش��هرتی خاص و عنوان »یوزپلنگ 
سنگ نوردی جهان« را از آن خود 
کرده، هرچند موفق نشد رکوردی 
را که تا همین س��ال گذشته در 
اختیارش بود بار دیگر به دست 
آورد، اما ب��ا بهبود رکوردش به 
شکستن دوباره رکورد جهان 

امیدوار شد.

ثبت اولین پیروزی هندبال بانوان در جهان
نخستین پیروزی تاریخ هندبال دختران ایران در رقابت های قهرمانی 

جهان اسلوونی کسب شد. تیم ملی هندبال دختران جوان ایران در      خبر
جریان مس��ابقات پرزیدنت کاپ رقابت های قهرمانی جوانان جهان در اسلوونی مقابل مکزیک به 
میدان رفت و موفق شد اولین پیروزی تاریخ زنان هندبالیست ایران در رقابت های قهرمانی جهان را 
رقم بزند. دختران هندبال ایران در این دیدار از همان ابتدا نبض بازی را در دست گرفتند و در نهایت 
با نتیجه 46 بر 26 به برتری رسیدند. در پایان این دیدار، هانیه کریمی ملی پوش ایران عنوان برترین 
بازیکن این دیدار را به به خود اختصاص داد. هانیه کریمی در این دیدار عملکرد فوق العاده ای داشت 
و بارها موفق به گلزنی ش��د و در پایان عنوان ارزش��مندترین بازیکن دیدار را کسب کرد. دختران 
ملی پوش ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل گینه به تس��اوی رسیدند، ولی در مصاف با 

تونس و سوئد تن به شکست دادند.

رادیو، پل ارتباطی بین ورزش و مردم

آیین نخستین جش��نواره ملی صدای ورزش 
همزمان با جشن بیس��ت و چهارمین سالگرد 
تأسیس رادیوورزش با حضور مسئوالن برگزار 
ش��د. در این مراس��م که عصر چهارش��نبه با 
حضور مسئوالن رادیو، رؤسای فدراسیون ها و 
پیشکسوتان برگزار شد و در پایان از برترین های 

جشنواره تجلیل و تقدیر به عمل آمد. در ابتدای 
مراسم مهدی آذرمکان، مدیر شبکه رادیویی  
ورزش ضمن تشکر از پیشکسوتان به اهمیت 
برگزاری جش��نواره صدا اش��اره کرد: »هدف 
اصلی از برگزاری این جش��نواره استعدادیابی 
و شناسایی نیروهایی بود که بتوانند در زمینه 

رسانه ورزش��ی فعالیت کنند تا بتوانیم زمینه 
حضور جوانان را در ای��ن حوزه فراهم کنیم. از 
میان تمامی آثاری که به دبیرخانه این جشنواره 
رسید، 556 اثر توسط کمیته 21 نفره داوران 
که همگی از سابقه داران رس��انه ای و ورزشی 
بودند، انتخاب شدند.« علی بخشی زاده، معاون 
صدای رسانه ملی با تأکید بر اینکه ورزش زبان 
مشترک کشورها و نس��ل های مختلف است، 
اظهار داشت: »ورزش زبان مشترک کشورها 
و حت��ی نسل هاس��ت و ارتب��اط تنگاتنگی با 
مفاهیم��ی نظیر نش��اط اجتماعی، انس��جام 
اجتماعی و وحدت اجتماعی دارد. این موضوع 
اهمیت فعالیت  این شبکه رادیویی را دوچندان 
می کن��د و در پ��ی اختالف افکنی دش��منان، 
رادیوورزش می تواند باعث وحدت بیش از پیش 
در بین آحاد جامعه شود. مطابق با بررسی های 
مرکز تحقیقات سازمان، شبکه رادیویی ورزش 

در صدر شبکه های تخصصی این معاونت قرار 
دارد که نش��ان از اقبال مخاطبان به ش��نیدن 
مطالب ورزشی و حواش��ی آن دارد. همچنین 
باید توجه کرد که ظرفیت باالی رادیوورزش و 
بستر ایجاد شده توسط آن به گونه ای است که 
در آینده نزدیک کانال تخصصی ورزش بانوان 

راه اندازی می شود.« 
در بخش دیگر گروهی از باستانی کاران جوان 
به اجرای حرکات نمایشی و پهلوانی پرداختند. 
برنامه ویژه مراسم سالگرد تأسیس رادیوورزش 
تقدیر از خانواده شهید وحید زمانی نیا بود. این 
ش��هید واالمقام در معیت س��ردار دل ها حاج 
قاسم سلیمانی آسمانی ش��د و از او به عنوان 
شهید شاخص ورزش یاد می شود. پدر و مادر 
بزرگوار ش��هید زمانی نیا در این مراسم حضور 
داشتند و مسئوالن و چهره های حاضر از والدین 

این شهید تجلیل کردند.

شیوا نورزوی 
      بازتاب

 تجلیل از 

 خانواده شهید

 زمانی نیا در اختتامیه 

جشنواره رادیو ورزش

از ممنوعیت حضور بازنشسته ها تا کاندیداتوری ماجدی

لحظه شماری فوتبال برای هشتم شهریور


