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آیا ماجرای انتخابات تیراندازی
تکرار میشود؟

شکایت کاندیداهای انتخابات
وزنهبرداری به دیوان عدالت
اداری

کاندیداهـای انتخابـات وزنهبـرداری بـا گرفتـن وکیـل
قصـد دارنـد تا چنـد روز آینده رسـما به دیـوان عدالت
شـکایت کرده و تقاضـای ابطال انتخابـات وزنهبرداری
را مطـرح کننـد .انتخاباتی کـه به دلیل ابهام در کسـب
اکثریـت مطلـق (نصـف  )۱ +توسـط علـی مـرادی بـا
چالش مواجه شـده اسـت.
سـجاد انوشـیروانی کاندیـدای انتخابـات ریاسـت
فدراسـیون وزنهبـرداری کـه پـس از علـی مـرادی
بیشـترین رای را داشـت ،در گفتوگو با ایسـنا در باره
شـکایت بـه دیـوان عدالـت اداری گفـت :ما بـه وزیر
ورزش نامـه ارسـال کردیم اما وزیر پاسـخ نـداد .باید
بـه مـا گفتـه میشـد کـه طبـق کـدام مـاده و تبصـره
قانونـی حرفـی کـه مـا در مـورد رعایت نشـدن قانون
رای اکثریـت مطلـق میزنیـم درسـت نیسـت .تعریف
آرای اکثریـت مطلـق ایـن اسـت کـه فرد پیـروز نصف
 1 +آرای مجمـع را بـه دسـت آورد و االن بایـد توضیح
داده شـود کـه در مجمع وزنـه برداری تعـداد آرای فرد
پیـروز نصـف  1 +هسـت یـا نه.
او ادامـه داد :مـن از مسـئوالن وزارت ورزش پیگیـری
کـردم گفتنـد امـور حقوقـی وزارت ورزش میگویـد
تعـداد آرا از نصـف بیشـتر باشـد قبول اسـت امـا امور
حقوقـی از خـودش کـه نمیتوانـد حرفـی بزنـد و باید
با اسـتناد بـه مـاده و تبصره قانونـی ایـن کار را انجام
د هد .
وی افـزود :از طرفـی اسـتناد وزارت ورزش بـه قانـون
داخلـی مجلـس اسـت کـه مشـخص نیسـت قانـون
داخلـی مجلس چه ارتباطـی به انتخابات فدراسـیونها
دارد .البتـه تخلفـات دیگری هـم در مجمـع رخ داد که
تصاویـر آن موجـود اسـت و مـا شـکایت میکنیـم تـا
رسـیدگی شود.
انوشـیروانی تاکیـد کـرد :مـا وکیـل گرفتهایـم و داریم
موضـوع را پیگیـری میکنیم .تـا چند روز آینـده هم به
دیـوان عدالت اداری رسـما شـکایت میکنیم.
به گـزارش ایسـنا ،در روزهای اخیر وزیـر ورزش حکم
ریاسـت مـرادی را امضـا کـرده اسـت .حکمی    کـه بـه
دلیـل ایـرادات حقوقـی بالتکلیف مانـده بود.
پیـش از این نیـز در انتخابات فدراسـیون تیراندازی با
شـکایت یکـی از کاندیداها پس از برگـزاری انتخابات،
دیـوان عدالـت اداری بـا ابطـال نتیجـه انتخابـات
درخواسـت برگـزاری انتخابـات مجـدد را مطـرح کرد
کـه در نهایـت پـس از کشوقوسهـای فـراوان رای
دیـوان عدالـت اداری اجـرا و انتخابـات مجـدد تجدید
شد .
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دبیر:

برخالف رسول خادم وارد
کارهای ریز هم خواهم شد
رییــس فدراســیون کشــتی بــا بیــان اینکــه در ریــز
همــه امــور فدراســیون ورود خواهــد کــرد ،گفــت:
کســانی کــه واقعــا کار کننــد در خدمتشــان
خواهــم بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا دبیــر در مراســم
معارفــه اش طــی ســخنانی اظهــار کــرد :بعــد از
 ۱۵ســال بــه فدراســیون آمــدم کــه ایــن اتفــاق

دیگــری را بگوییــم .کادر فنــی محکــم کارش را
ادامــه بدهــد .غــام محمــدی و بنــا را قبــول دارم
و انشــاءاهلل در جهانــی بــه موفقیــت برســند.
دبیــر در ادامــه بــا اشــاره بــه مدیریــت رســول
خــادم گفــت :فرقــی کــه بــا رســول خــادم دارم
ایــن اســت کــه وارد ریــز کارهــا میشــوم.
دوســتانی کــه بــا مــن صادقانــه کار کننــد در

خیلــی بــدی اســت .دیشــب هــم بــه عبــاس
جدیــدی گفتــم بــه فدراســیون بیــا تــا بقیــه هــم
بیاینــد .مــن آمــدم کــه ایــن چیزهــا نباشــد و درب
فدراســیون بــه روی همــه بــاز اســت.
وی افــزود :خواهــش میکنــم هــر کــدام از
دوســتان کــه گــزارش کار را می    دهنــد پشــت
ســر قبلیهــا حــرف نزننــد .مــن همــه چیــز
را میدانــم و حتــی میدانــم چــه کســانی
در فضــای مجــازی ادمیــن بودنــد و علیــه مــن
نوشــتند و مــن را تخریــب کردنــد .حتــی کســانی
کــه ضــد مــن و مــادرم نوشــتند ،حتــی از یــک
نفــر از آنهــا شــکایت کــردهام و بــه زودی بررســی
میشــود .شــاید ایــن فــرد بــه درد کار فنــی هــم
بخورنــد امــا او را بــه دادگاه میکشــانم.
رییــس فدراســیون کشــتی خاطرنشــان کــرد :بــا
صراحــت میگویــم کســی بــا مــا کار کنــد در
خدمتــش هســتیم .مــا چیــز پنهانــی نداریــم .هــر
کســی خالصانــه کار کنــد در خدمتــش هســتیم .ما
نیامدیــم غیبــت کســی را بکنیــم یــا بــد کــس

خدمتشــان هســتم .از غیبــت کــردن اصــا
خوشــم نمیآیــد و واقعــا ناراحــت میشــوم.
خواهــش میکنــم دوســتان پشــت دیگــران
پیــش مــن حــرف نزننــد .دوره گذشــته تمــام
شــد و فقــط بایــد کار کنیــم .رســول خــادم حتمــا
زحمــت زیــادی کشــید امــا انــرژی او در  ۲یــا ۳
جــا صــرف شــد و قطعــا اگــر فقــط در مدیریــت
یــا حــوزه فنــی بــود موفقتــر میشــد .او جــزو
 ۴قهرمــان بــزرگ ماســت و افتخــازات زیــادی
را بــرای ورزش کشــور بــه ارمغــان آورده اســت.
چنــد ســال در اردوهــای تیــم ملــی و شــورای
شــهر در خدمــت او بــودم و از او به خاطــر
زحماتــش تشــکر میکنــم.
وی افــزود :از بنیتمیــم هــم تشــکر میکنــم
کــه زحمــت زیــادی کشــید .بنــی تمیــم یــک
مدیــر ورزشــی اســت و امیــدوارم بــه حــال خــود
رهــا نشــود .از وزارت ورزش می خــوام از ایــن
نیروهــای ســامت و ورزشــی اســتفاده کنــد.
وی بــا تشــکر از نعمتــی گفــت :ابتــدا حرفهایــی

سفر ترکیه به کالدرون و تیمش نساخت
اردوی  ۱۰روزه پرسـپولیس در ترکیـه بـا
حاشـیههای فراوانـی بـه پایـان رسـیده
کـه ایـن موضـوع نشـان میدهد ایـن اردو
آنچنـان تاثیـری در رونـد آمادهسـازی تیم
نداشـته است.
بـه گزارش ایسـنا ،پـس از حضـور گابریل
کالـدرون در تیـم فوتبـال پرسـپولیس و
انجـام چنـد جلسـه تمریـن ،کاروان تیـم
پرطرفـدار تهرانـی  ۱۹تیـر مـاه راهی یک
اردوی آمـاده سـازی شـد تـا خـود را برای
بازیهـای فصـل آینـده آمـاده کنـد؛ اردوی
 ۱۰روزهای کـه خیلیهـا تصـور میکردنـد
بـدون کوچکتریـن حاشـیهای برگـزار
میشـود و پرسپولیسـیها بـا آمادگـی کامـل بـه تهـران برمیگردنـد اما اخبـاری کـه از ترکیـه به گوش
میرسـید ،نشـان مـیداد شـرایط آن چنـان هـم بـاب میـل بازیکنـان و اعضـای کادر فنی نیسـت .حتی
علیرضـا بیرانونـد در مصاحبـهای گفـت" :یکـی از بدتریـن و ضعیفتریـن اردوهایـی بـود کـه در ترکیه
پشت سـر گذاشـتیم".
کاروان تیـم فوتبـال پرسـپولیس طبـق برنامـه صبـح روز چهارشـنبه  ۱۹تیـر مـاه ،تهـران را بـه مقصد
اسـتانبول تـرک کـرد و بعد از یک سـفر زمینـی ،وارد منطقـه جنگلـی در  ۱۷۰کیلومتری اسـتانبول به نام
کارتپـه شـد تـا اردوی آماده سـازی خـود را برگزار کند .هـوای بارانی منطقـه کوهسـتانی و جنگلی کارتپه
چنـد روزی کار شـاگردان کالـدرون را سـخت کرد که همیـن امر موجب لغـو یکی از دیدارهـای تدارکاتی
پرسـپولیس هم شـد .کالـدرون پیش از برگـزاری ایـن اردو خواهان تدارک دو بازی دوسـتانه بـود اما در
زمـان حضور پرسـپولیس هیچ تیمـی    در کارتپه اردوی آماده سـازی نداشـت تا پرسپولیسـیها بتواند یک
تیـم حرفـهای را بـرای انجـام بازی دوسـتانه به محـل اردوی خـود دعوت کنند و بـازی تدارکاتـی انجام
دهنـد .بـا ایـن حـال دو دیـدار تدارکاتـی با دو تیـم محلـی فراهم میشـود که یکـی از دیدارها بـه خاطر
شـرایط جـوی لغو شـد و بـازی دوم بـه خاطر تاخیـر  ۲۰دقیقـهای حریـف برگزار نشـد .این پایـان کار
نبـود چـرا کـه از اردوی تیـم اخباری به گوش میرسـید که نشـان میداد اعضـای کادر فنـی و بازیکنان
از شـرایط حاکـم رضایـت ندارند و بـه همین خاطر اختالفاتـی میان کالدرون و خلیلی ایجاد شـده اسـت.
اخبـار حاشـیهای از اردوی ترکیـه پرسـپولیس و اظهـارات بیرانوند در حالی مطرح میشـود کـه هیچ یک
از مسـئوالن باشـگاه پرسـپولیس به آن واکنشـی نشـان ندادند تا سـکوت آنها به معنی تاییـد نارضایتی
کادر فنـی و بازیکنـان از اردوی ترکیـه باشـد .پرسـپولیس در حالی کارتپـه را به عنوان محـل اردوی خود
آمادهسـازی پیـش فصـل خـود انتخـاب کـرده ،کـه پیـش از آن کالدرون درخواسـت کـرده بـود اردوی
آمـاده سـازی پیـش فصـل در ایران و حتـی شـهرهای نزدیک تهـران برگزار شـود اما به اصـرار مدیران
باشـگاه ،تیـم راهـی شـهری در ترکیه میشـود .این کـه چرا در ایـن شـرایط ارزی و مشـکالت مالی که
پرسـپولیس بـا آن دسـت و پنجه نـرم میکند بر خالف نظر سـرمربی اصـرار به برگـزاری اردوی خارجی
میشـود ،سـوالی اسـت کـه باید ایـرج عرب بـه عنـوان مدیرعامل باشـگاه ،پاسـخ قانع کننـدهای برای
آن داشـته باشـد امـا حـاال که ایـن اردو برگزار شـده ،باید بررسـی شـود که چقـدر از اظهـارات بیرانوند
صحت دارد.
البتـه یکـی از اعضـای کادر پرسـپولیس به خبرنگار ایسـنا گفـت :بازیکنان از شـرایط اردو ابـراز رضایت
داشـتند و مـن اختالفـی میـان محسـن خلیلـی و کالـدرون ندیـدم .کالـدرون و خلیلـی حتـی روز آخـر با
یکدیگـر شـوخی میکردنـد که ایـن موضـوع نشـان از ارتبـاط صمیمی    آنهـا بود.
بـا ایـن حـال ،حـاال باید منتظر پاسـخ مدیـران پرسـپولیس باشـیم؛ مدیرانی کـه در مواقع پیـروزی خود
را بـرای مصاحبههـا آمـاده میکننـد امـا زمانی که تصمیماتشـان بـه روند تیم آسـیب میزند ،سـکوت را
در دسـتور کار خـود قـرار میدهند.

سکته سرمربی دینامو بخارست کنار زمین
سـرمربی تیـم فوتبال دینامو بخارسـت در جریان شکسـت برابـر کرایووا با سـکته قلبی مواجه شـد ولی
از خطـر مرگ نجـات یافت.
بـه گـزارش ایسـنا و به نقـل از تایمـز ،در هفتـه دوم رقابتهای لیـگ رومانی تیـم دیناموبخارسـت برابر
کرایـووا بـه میـدان رفـت که این دیـدار بـا نتیجه  ۲بـر صفر به سـود کرایـووا به پایان رسـید.
اوگـن نیگـوی سـرمربی  ۵۱سـاله تیـم دینامـو مسـکو در جریـان ایـن دیـدار سـکته قلبـی کـرد و
آمبوالنسهـای کنـار زمیـن بالفاصلـه وارد عمل شـدند و او را بـه بیمارسـتان رسـاندند .او در نهایت او از
خطـر مـرگ نجـات یافـت و اکنـون در بیمارسـتان هوشـیار اسـت و در سلامت بـه سـر میبـرد.
خیلـی از اعضـای کادر فنـی و بازیکنان تیم دینامو به سـراغ سـرمربی تیمشـان رفتند و آن طـور که گفته
شـده اسـت ایـن مربـی بعـد از اینکـه به هـوش آمـد در اولیـن صحبت خود سـوال کـرد" :نتیجـه بازی
چه شـد؟"
او در دقیقـه  ۲۵بـازی روی زمیـن افتـاد؛ زمانـی کـه دیـدار با تسـاوی بـدون گل در جریان بـود .خیلی از
بازیکنـان تیم دینامو شـوکه شـدند و نتوانسـتند تمرکز الزم را در زمین داشـته باشـند تا اینکـه در نهایت
بـا دو گل نیز شکسـت خوردند.
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مطــرح شــد کــه وی آمــده بمانــد .تــا جایــی کــه
مــن خــودم فکــر کــردم نکنــد آمــده بمانــد امــا،
کار ارزشــمند او در برگــزاری انتخابــات ثبــت شــد.
اول گفتنــد او سیاســی اســت و برخــی صحبت  هــا
مطــرح شــد در حالــی کــه او هــم در کشــتی بــوده
اســت .حتــی مــن را هــم گفتنــد آدم سیاســی در
حالــی کــه بایــد افتخــار کنیــم امثــال رســول و
امیــر خــادم و عبــاس جدیــدی از جامعــه کشــتی
وارد سیاســت شــدند و حاضرنــد بــه کشــتی هــم
خدمــت کننــد.
رییــس فدراســیون کشــتی بــا تاکیــد بــر لــزوم
اتحــاد و همدلــی در کشــتی گفــت :کشــتی
چنــد بــال دارد ،مربــی ،وزارت ورزش و کمیتــه
و  ...بال  هــای کشــتی هســتند .اختالفاتــی کــه
در چنــد ســال گذشــته بیــن وزارت و فدراســیون
بــود را دیدیــم .تعــارف کــه نداریــم باالخــره
وقتــی تیــم میبــازد ،وزیــر بایــد بــرود پاســخگو
باشــد و او هــم بایــد از فدراســیونش جــواب هــم
بگیــرد وگرنــه وزارت و کمیتــه هــزار و یــک جــور
میتواننــد جلــوی کار را بگیرنــد .از دوســتان
میخواهــم مــا را کمــک کننــد .همیــن کــه
وزیــر قــول داد امــروز بــه تمریــن تیم  هــای
ملــی بیایــد نشــان دهنــده ایــن اســت میخواهــد
بــه کشــتی کمــک کنــد.
وی افــزود :خیلــی از دوســتان  ۱۴یــا  ۱۵ســال
در فدراســیون هســتند و حــاال افــراد دیگــری
آمدنــد خــب شــما برویــد یــا اصــا بمانیــد.
ایــن "من"  هــا کار را خــراب میکنــد .خیلــی
حرفهــا زده شــد کــه دبیــر آمــده کشــتی بانــوان
را تعطیــل کنــد یــا ایــن و آن را بــردارد امــا همــه
دوســتان حتــی در کشــتی بانــوان بــا قــدرت
کار کنند.دبیــر ادامــه داد :اهــل مســافرت رفتــن
نیســتم و نــه میخواهــم مربــی شــوم .هم ـهاش
در فدراســیون هســتم ،آنقــدر کــه از مــن خســته
میشــوید .بعــد از انتخابــم  ۳هیــات کشــتی بــه
مــن اســتعفای کتبــی دادنــد کــه بــه آنهــا زنــگ
زدم ،گفتــم صــدای پــاره شــدن اســتعفایتان را
میشــنوید؟ از آنهــا خواســتم محکــم بــه کارشــان
ادامــه دهنــد .از همــه دوســتان و کســانی کــه
امــروز تشــریف آوردنــد تشــکر میکنــم کار
بــرای خــدا باشــد خــوب اســت .اگــر میخواهنــد
کار کننــد کــه مــن ببینــم ایــن کار را نکننــد.
فقــط کار کار کار.

مدال طالی مسابقات آسیایی روی سینه کونگ فو کاران
پاسارگادی

کونـگ فـوکاران پاسـارگادی کـه در معیـت تیـم ملـی جمهوری
اسلامی    ایران بـه مسـابقات آسـیایی ایـن رشـته درکشـور
آذربایجـان اعـزام شـده بودنـد دو مـدال طلای برای کشـورمان
بـه ارمغـان آوردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،رئیـس اداره ورزش و جوانـان
شهرسـتان پاسـارگاد بـا اعلام ایـن خبرگفت:علیرضـا رضوانـی
کونـگ فـو کار سـنگین وزن کشـورمان بـا درخشـش در ایـن
مسـابقات و غلبـه بـر تمـام حریفـان توانسـت مـدال طلای این
وزن را از آن خـود کنـد.
مهـدی جعفری ادامه داد:حسـین خبـاز ،دیگر کونگ فـو کار اهل
شهرسـتان پاسـارگاد نیـز در وزن  39کیلوگـرم مـدال طالی این
دوره از مسـابقات را بـرای اردوی تیـم ملـی کشـورمان بـه ارمغـان آورد تـا هـر دو ورزشـکار بـا ایـن دو مـدال جواز
حضـور در مسـابقات جهانـی ایـن رشـته ورزشـی کـه آذرماه آینـده در بلغارسـتان برگزار می    شـود را کسـب کنند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن مسـابقات اولیـن رقابت  هـای بـرون مـرزی ایـن دو ورزشـکار محسـوب می    شـود افـزود:
رضوانـی بـرای رسـیدن بـه مال طلا حریفانـی از کشـورهای آلمـان ،افغانسـتان ،و آذربایجان را پشـت سرگذاشـت
و خبازنیز با مغلوب کردن حریفان قدری ازکشورهای آذربایجان و گرجستان مدال طال را از آن خودکرد.

نشان طالی تیمی    آسیا بر گردن کارته کای فارس

تیـم کمیتـه ایـران با حضور شـیما آل سـعدی قهرمان
کاراته آسـیا شد.
به گزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،در فینـال بخـش
کومیتـه تیمی    رقابتهـای قهرمانـی کاراتـه بانـوان
آسـیا ،تیـم ایران با نتیجـه دو بر یک ژاپن را شکسـت
داد و عنـوان قهرمانـی را بـه دسـت آورد.
شـیما آل سـعدی ،حمیده عباسـعلی و طراوت خاکسار
تیـم ایران را در مسـابقه پایانی تشـکیل دادند
پیـش از ایـن تیـم کمیتـه تیمی    بانوان ایـران تیمهای
ازبکسـتان ،اردن و چیـن را از پیش رو برداشـته بود
شانزدهمین دوره مسابقات کارته قهرمانی مردان و زنان آسیا به میزبانی ازبکستان برگزار شد.

کار جالب رونالدو برای هوادار خردسال یوونتوس
کریسـتیانو رونالـدو در جریـان دیـدار دوسـتانه یوونتـوس و تاتنهـام از یـک
هـوادار خردسـال تیمش دعـوت کرد تـا روی نیمکـت ذخیرهها کنـار بازیکنان
محبـوب تیمـش بنشـیند .به گزارش ایسـنا و بـه نقـل از دیلی میل ،از سـری
رقابتهـای چمپیونـزکاپ تیمهـای یوونتـوس و تاتنهـام بـه مصاف هـم رفتند
کـه ایـن دیـدار با برتـری  ۳بـر  ۲تیم انگلیسـی به پایـان رسـید .در این دیار
رونالـدو یکـی از گلهـای تیمـش را بـه ثمـر رسـاند .او در ادامه تعویض شـد
و از زمیـن بـازی بیـرون رفـت و بـه نظر رسـید کـه دلیـل تعویض خـود را هم
نفهمیـده اسـت ولـی در ادامـه بـا خوشرویـی روی نیمکت قـرار گرفـت و از
یکـی از هـواداران خردسـال تیمـش دعوت کرد تـا روی نیمکـت ذخیرهها کنار
بازیکنـان محبـوب تیمـش بنشـیند .ایـن کـودک نیـز در کنـار رونالدو و سـایر نفـرات یوونتـوس ادامه بـازی را
از روی نیمکـت ذخیرههـا تماشـا کـرد .رونالـدو چنـد مـاه پیـش زمانی هـم کـه در اتوبوس تیـم پرتغال بـود ،با
دیـدن یـک هـوادار پرتغالـی با عکس رونالدو ،خواسـتار توقف اتوبوس شـد تا عکسـی بـه یادگار با ایـن هوادار
بیانـدازد تـا نشـان دهد فوق سـتاره پرتغالی به رفتارهای خارج از مسـتطیل سـبز نیز چشـم دارد و دوسـت دارد
تاثیرگـذاری خوبی نیز داشـته باشـد.

غیاثی :بهزور از من نامه گرفتند

 ۳پله سقوط فوتبال ایران
در جدیدترین ردهبندی فیفا

محال است بگذارم کیهانی دوباره رییس شود!
ســخنگوی مســتعفی ســازمان تیم  هــای ملــی
دو و میدانــی گفــت :بــه مــن گفتنــد اگــر امضــا
نکنــی هیــچ مبلغــی بــرای پاداشهــا نخواهــی
گرفــت .مــا هــم ترســیدیم و امضــا زدیــم امــا بــه
زور نامــه گرفتنــد کــه درصــدی از پاداشمــان را
بــه ســایرین بدهنــد.
تیمــور غیاثــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در مــورد
نامـهای کــه بــرای گرفتــن حقــش بــه وزیــر ورزش
و جوانــان زده بــود گفــت :وزیــر ورزش بــه داورزنــی
معــاون ورزش قهرمانــی نامــه زده کــه پیگیــری
کنــد .داورزنــی هــم هفتــه گذشــته بــا مــن تمــاس
گرفــت و گفــت وزیــر دســتور داده کــه بررســی
شــود .وزیــر ناراحــت هــم بــود کــه کیهانــی ســر
خــود آییــن نامــه وزارت ورزش را زیــر ســوال بــرده
اســت .اکنــون هــم داورزنــی بــه اســبقیان مدیــر کل
دفتــر امــور مشــترک فدراســیونها بــرای بررســی
ماموریــت داده اســت .اســبقیان بــا مــن تمــاس
گرفــت کــه پیگیــری میکنــد و بــه زودی مــن و
ســایر مربیــان طبــق آییــن نامــه پــاداش را خواهیــم
گرفــت ،چــون در غیــر اینصــورت تنــش ایجــاد
میشــود .گفتنــد اگــر کیهانــی میخواهــد بــه
ســایر مربیــان کمــک کنــد از محــل اسپانســرینگ
پــاداش بدهــد چــرا بایــد حــق و حقــوق شــما را
دســت کاری کننــد.
او ادامــه داد :ان شــاءاهلل همیــن روزهــا پاداشــمان
کامــل پرداخــت می    شــود و آن موقــع مــن خــودم
می    دانــم کــه بــا پــاداش چــه کنــم .می    دانــم
چطــور بــه دوســتانی کــه میدانــم احتیــاج دارنــد
بدهــم.
غیاثــی ادعــا کــرد :پــول کالنــی اســت و کیهانــی
ایــن کارهــا را می    کنــد تــا در لــوای ایــن کار
بخشــی از آن را خــرج هیات  هــا کنــد و بــرای
دوره دوم ریاســت تبلیــغ کنــد .خبــر ایــن موضــوع را
موثــق دارم .همــه ایــن موضوعــات را بــرای صالحــی
و ســلطانی فــر هــم گفتــهام ،خیلــی هــم ناراحــت
شــدند و گفتنــد حتمــا احقــاق حــق میکنیــم
نگــران نباشــید.
غیاثــی در مــورد نامــه کتبــی کــه گفتــه شــد بــرای
بخشــیدن قســمتی از پاداشــش بــه ســایر مربیــان
بــه فدراســیون دو و میدانــی داده اســت ،اظهــار کــرد:
بــه مــن گفتنــد اگــر ایــن را امضــا را نکنــی هیــچ
مبلغــی نخواهــی گرفــت .مــا هــم ترســیدیم و امضــا
زدیــم .مــن زنــده هســتم ،زنــده کــه وکیــل وصــی
نمی    خواهــد .از مــن بــه زور نامــه گرفتنــد کــه
درصــدی از آن را بــه ســایرین بدهنــد .ایــن موضــوع
چندیــن بــار اســت کــه هــم بــرای مــن و هــم ســایر
مربیــان همچــون ربانــی ،ســپهرزاد ،الونــد و  ...تکــرار
شــده تــا جایــی کــه ســازمان بازرســی کل کشــور

هــم ایــراد گرفتــه اســت .مــن حــق خــودم را
می    خواهــم اشــکالی دارد؟
پیشکســوت و مــدال آور دو و میدانــی افــزود :کیهانی
حتــی تــا لحظــه آخــر آن تقدیــر نام ـهای کــه مبلــغ
ســکهها در آن نوشــته شــده بــود را بــه مــا نشــان
نــداد .وقتــی نشــان داد کــه تهدیــد و جلســه پیــش
آمــد .بعــد از مراســم تقدیــر ریاســت جمهــوری قــرار
شــد کــه کیهانــی حکمهــا را از وزارت بگیــرد .زمانــی

کــه حکمهــا را گرفــت متوجــه شــده بــود کــه تنهــا
 20ســکه بــرای خــودش و بــه مــن ،ســجاد مــرادی
و صیامــی     48ســکه تعلــق گرفتــه اســت .ناراحــت
شــده بــود کــه چــرا رییــس فدراســیون  20عــدد
بگیــرد ولــی بقیــه  48ســکه .بعــد از ایــن موضــوع
در یــک جلســه بــا خنــده و شــوخی از مــا خواســت
کــه ســکهها را وســط بگذاریــم و تقســیم بــر ســه
کنیــم .مــن ســاده لــوح هــم کــه خبــر نداشــتم گفتــم
اشــکالی نــدارد .امــا خــودش بررســی کــرده بــود کــه
ایــن خــوب نیســت و اگــر بــه گــوش رســانه برســد
بــد خواهــد شــد .در ایــن شــرایط بــود کــه ایــن
ترفنــد را اجــرا کــرد و گفــت بخشــی از پاداشهــا را
بــه ســایر مربیــان و کارکنــان فدراســیون خواهــد داد.
در صورتــی کــه کارمنــدان فدراســیون اضافــه کار و
پــاداش ســالیانه دارنــد امــا مــن بعــد از  4ســال قــرار
اســت پاداشــی بگیــرم.
ســخنگوی مســتعفی ســازمان تیم  هــای ملــی
دو و میدانــی در ادامه خاطرنشــان کــرد :من از کیهانی
پرســیدم کــه چقــدر پــاداش بــه من تعلــق گرفتــه ،او
نمیگفــت .از خــودم پرســید فکــر میکنــی چقــدر
برایــت پــاداش در نظــر گرفتهانــد گفتــم  10تــا15 ،
تــا ســکه! کــه بــه مــن گفــت کمتــرش کــن .لحظــه
آخــر کــه بــا ترفندهــا مــا را راضــی کــرده بــود و
بــه مــرگ گرفتــه بــود کــه بــه تــب راضــی شــویم،
خواســت کــه بنویســم مبلغــی را دریافــت کردهایــم،
امــا کجــا پــول گرفتــه بودیــم؟ بعــد کــه حســاب
کــردم دیــدم ســفرهای اســتانیاش آغــاز شــده و

دنبــال رای جمــع کــردن اســت و می    خواهــد بقیــه
پاداشهــا را آنجــا هزینــه کنــد .ولــی کــور خوانــده.
محــال اســت بگــذارم دور دوم رییــس شــود چــون
هیاتهــا ،ورزشــکاران ،مربیــان و  ...همــه ناراضــی
هســتند.
وی بــه مشــکالت دو و میدانــی در ایــن ســالها
اشــاره و اظهــار کــرد :کیهانــی دایــم دنبــال پســت
و ســفر اســت ،امــا خــدا را شــکر بــه جاهایــی هــم
کــه میخواســت نرســید! ایــن پس ـت  های آســیایی
هــم کــه اعــام میکنــد پســتهای تشــریفاتی
اســت ،اصــل پس ـتها نایــب رییســی و یــا حضــور
در هیــات رییســه آسیاســت کــه نتوانســت ورود
کنــد .چــون دهــان را دور زد ،او می    خواســت بــه
کیهانــی پســت بدهــد امــا متوجــه شــد کــه کیهانــی
زیرآبــی رفتــه و بــا هندی  هــا هــم بســته اســت،
بنابرایــن او را کنــار گذاشــت .کیهانــی در ایــن
چهــار ســال هیــچ رزومــه ای نــدارد هیــچ ســازندگی
نکــرده اســت .شــما بــه آفتــاب انقــاب و مجموعــه
شــیرودی نــگاه بیندازیــد ،یــک نیــزه پــرش ،یــک
چکــش ،یــک تشــک پــرش ارتفــاع یــا نیــزه ،چمــن
درســت حســابی و هیــچ وســایلی در ایــن ســالها
اضافــه نشــده اســت.
غیاثــی بــه موضــوع داوران و نارضایتــی آنهــا هــم
اشــاره کــرد و گفــت :آنقــدر کــه حــق داوری داوران
را نــداده اســت ،در دو ســه مســابقه آخــر بــرای
قضــاوت نیامدنــد .خانم  هــا بــرای قضــاوت مــردان
میآینــد .همــه فــرار کردنــد و عطــا را بــه لقایــش
بخشــیدهاند .چنــد خانــم هســتند کــه بــه آنهــا
ســکه دادنــد .حــق مــا را زدنــد و بــه آنهــا دادنــد
روی چــه حســابی؟
وی افــزود :در دو و میدانــی داســتان  هایی هســت
کــه اگــر بخواهــم بگویــم فاجعــه اســت .بــه خاطــر
دو و میدانــی دائــم ســکوت می    کــردم و بــه عنــوان
ســخنگو مالــه کشــی میکــردم .امــا اکنــون
قهرمانــان مــا بالتکلیــف هســتند ،بهنــام شــیری کــه
نقــره آســیا را دارد و شــانس بازی  هــای آســیایی
اســت و خیلــی دیگــر از ورزشــکاران رهــا شــدهاند و
کیهانــی دنبــال کارهــای خــودش اســت .او همیشــه
پشــت اسپانســرینگ خــود پنهــان شــده بــود .در
بازی  هــای آســیایی و قهرمانــی آســیا هــم دائــم
دنبــال انتخابــات بــود و نمیآمــد بــه اردو و هتــل
ورزشــکاران ســر بزنــد .ایــن داســتانها رو شــده
اســت .مــن اوایــل بــه او خیلــی امیــد داشــتم امــا
کــم کــم دیــدم کــه دنبــال خودمحــوری اســت و
در هــر امــری دخالــت می    کنــد .او قبــل از
انتخــاب شــدنش بــه عنــوان رییــس منتقــد مــن بــود
ولــی فکــر می    کردیــم کــه شــورایی خواهــد شــد،
خــرد جمعــی تصمیــم می    گیــرد امــا بدتــر شــد.

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در تــازه تریــن رده
بنــدی فیفــا بــا  ۳پلــه ســقوط مواجــه خواهــد
شــد و همچنــان در صــدر آســیا قــرار خواهــد
گرفت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ســایت
 ،football-rankingsرده بنــدی مــاه جــوالی
 ۲۰۱۹فدراســیون بیــن المللــی فوتبــال هنــوز
منتشــر نشــده اســت ولــی بــا توجــه بــه نتایجــی
کــه در رقابت  هــای جــام ملت  هــای آفریقــا و
آمریــکا بــه دســت آمــد ،نتیجــه نهایــی رده بنــدی
فیفــا مشــخص شــده و بــر ایــن اســاس تیــم ملــی
فوتبــال ایــران بــا  ۳پلــه ســقوط در ایــن رده بنــدی
در رده  ۲۳جهــان و نخســت آســیا قــرار دارد.
تیــم ملــی فوتبــال الجزایــر بــا  ۲۸پلــه صعــود بــه
خاطــر جــام ملت  هــای آفریقــا و قهرمانــی در آن
بــه رده  ۴۰جهــان صعــود کــرد .نیجریــه و مصــر
نیــز بــه ترتیــب  ۱۲و  ۹پلــه صعــود در رده بنــدی
فیفــا داشــتند.
کلمبیــا بــا هدایــت کارلــوس کــی روش ســرمربی
ســابق ایــران نیــز کــه بــدون باخــت در وقت  هــای
قانونــی از کوپــا حــذف شــد بــا  ۵پلــه صعــود در
رده  ۸جهــان قــرار گرفــت و در نهایــت بلژیــک
همچنــان بــه عنــوان بهتریــن تیــم جهــان در
رده بندی فیفا باقی ماند.
رده بندی  ۱۰تیم برتر جهان (جوالی )۲۰۱۹
 -۱بلژیک
 -۲برزیل
 -۳فرانسه
 -۴انگلیس
 -۵اروگوئه
 -۶پرتغال
 -۷کرواسی
 -۸کلمبیا
 -۹اسپانیا
 -۱۰آرژانتین
در بیــن تیمهــای آســیایی بعــد از ایــران کــه در
رده  ۲۳اســت ،ژاپــن بــا  ۵پلــه ســقوط در رده ۳۳
جهــان قــرار دارد و کــره جنوبــی  ۳۷اســت.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در ایــن مــاه بــازی
نداشــت ولــی دو مــاه دیگــر می    توانــد یــک بــازی
دوســتانه قبــل از بــازی بــا هنــگ کنــگ داشــته
باشــد کــه هنــوز حریــف ایــران در بــازی دوســتانه
مشــخص نشــده اســت.
ملــی پوشــان در اولیــن گام در راه رســیدن بــه
جــام جهانــی قطــر بایــد در زمیــن هنــگ کنــگ
بــه میــدان برونــد کــه ایــن دیــدار دو مــاه دیگــر
برگــزار می    شــود.

