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سوژه
حضور غیرقانونی داوری در
فدراسیون والیبال

 ۱۸آذر  ۹۷بود که مراســم معارفــه داوری به
عنوان سرپرست فدراسیون والیبال برگزار شد.
پیش از آن احمد ضیایی ریاســت فدراسیون را
بر عهده داشــت اما به دلیل اجرای قانون منع
بکارگیــری بازنشســتگان ،از این ســمت کنار
رفت .به گــزارش ایرنا ،در تبصــره  ۲ماده ۱۰
اساسنامه فدراســیونهای ورزشی ایران که در
ســال  ۱۳۸۱به تصویب هیئت وزیران رســید،
آمده است« :رئیس سازمان بالفاصه پس از عزل
و یا قبول اســتعفای رئیس فدراسیون فردی را
به عنوان سرپرست منصوب خواهد کرد .مجمع
عمومی مکلف اســت حداکثر در مدت  ۶ماه در
مورد انتخاب رئیس جدید فدراســیون با رعایت
مقررات اقدام کند ».قانون به صراحت اعالم کرده
که دوران حضور یک فرد به عنوان سرپرســت
در فدراســیون نباید بیش از  ۶ماه طول بکشد.
اگر روز معارفه داوری را به عنوان آغاز کار او در
نظر بگیریم ،حاال  4روز است که از پایان مهلت
قانونی حضور او در فدراسیون والیبال میگذرد
و در واقع باید گفت که این فدراســیون در حال
حاضر به صورت غیرقانونی اداره میشود.

ویژه
بدهی دوران خادم  ۵میلیارد
به اضافه  ۹۲هزار فرانک

محمدحسین حیدریان ،خزانهدار و ذیحساب
فدراسیون کشــتی درباره انتشار برخی اخبار
مبنی بر بدهی  ۲۴میلیارد تومانی فدراسیون
کشــتی مربوط به دوره  ۷ساله حضور رسول
خــادم در این فدراســیون به ایســنا گفت:
«بدهیهای فدراســیون کشتی تا پایان دوره
مدیریت رسول خادم حدود  ۵میلیارد تومان
اســت و ســایر ارقام اعالمــی در این زمینه
صحیح نیســت ».او در مورد بدهیهای ارزی
به اتحادیه جهانی کشتی نیز گفت« :تا اینجا
بدهی فدراسیون کشتی به اتحادیه در مجموع
 92هزار فرانک ســوئیس اســت کــه از این
مبلغ  47هزار فرانک آن مربوط به الیســنس
کشتیگیران ،مربیان و داوران در سال ۲۰۱۹
(از بهمن ماه  ۹۷به بعد) است یعنی  45هزار
باقــی میماند .این  45هزار فرانک نیز مربوط
بــه دوره مدیریتی پیش از بهمن ماه  ۹۷بوده
یعنی حدود  ۶۵۰میلیون تومان».

زاویه نگاه شما

کشتیگیر اوکراینی در آرزوی دیدار
با حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب

علیاف :جانم فدای رهبر

انتشار تصویری از کشتیگیر آذربایجانیاالصل
اوکراین با پیراهن منقش به تصویر حضرت
آیــتا ...خامنهای ،رهبر معظــم انقالب بر
ســکوی قهرمانی که روی آن جمله لبیک
یا خامنهای نقش بســته بود خبرساز شد و
انجام این عمل آن هم از سوی یک خارجی
برای خیلیها ســوالبرانگیز و تعجببرانگیز
شد .وقتی به صفحه اجتماعی این کشتیگیر
رجوع کردیم ،متوجه شدیم این عالقه قلبی
فراتر از این و ارادت او به شهدای مدافع حرم
باالتر از حد تصور اســت .به گزارش فارس،
از نکات جالب توجه تصاویر منتشرشــده در
صفحه این کشتیگیر تصاویری از سفرش به
ایران و زیارت مسجدمقدس جمکران ،حرم
حضرت معصومه(س) و حضور بر مزار مرحوم
آیــتا ...بهجــت(ره) اســت .در این صفحه
همچنین ویدیوهایی از مراســم عزاداری و
مدیحهسرایی از سرور و ساالر شهیدان امام
حسین(ع) و شهادت امیرالمومنین(ع) قرار
داده شــده که نشــان از عالقه زائدالوصف
این کشتیگیر به اهلبیت علیهالسالم دارد.
المار نورعلییف ،کشتیگیر آذربایجانیاالصل
اوکراین که در مســابقات کشــتی قهرمانی
کشــور اوکراین موفق به کســب مدال طال
شده بود با پیراهنی که تصویر رهبر انقالب
بر آن نقش بســته به روی سکوی دریافت
جوایز رفت .این اقدام نورعلییف که اصلیتی
آذربایجانی دارد مورد تقدیر ســازمان بسیج
ورزشــکاران قرار گرفت تا با انتشار بیانیهای
بــه تقدیر از این حرکت ارزشــمند بپردازد.
در بخشــی از این بیانیه آمده است« :المار

پاکدل ۳ :میلیارد
بدهی مالیاتی
داریم!

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
ســام خدمت خراسان ورزشی؛ شــما  4صفحه ورزشی دارین که 2
صفحهشو با پیام یا تبلیغات پر میکنید ،تو صفحههای دیگه هم میشه
اونها رو چاپ کنین.
آفرین بر بلندقامتان بلندهمت کشورمان که در جدول مسابقات لیگ
ملتها در رده دوم ایستادند!
درود فراوان به اعضای تیم ملی والیبال بیادعای ایران ،امید داریم که
در بازیهای باقی مانده موفق باشند.
لطفا بررسی کنید که چگونه است پرسپولیس کامال موفق نميتواند
پول برانکو ،بشار رسن و بودیمیر را بدهد ولی استقالل برای گرفتن و فسخ
کــردن  6 ،5بازیکن خارجی حدود  40میلیارد هزینه کرده و پول فصل
آینده شــفر را باید بدهد و با مربی ایتالیایی قرارداد سنگین یورویی هم
میبندد؟! لطفا حتما بررسی کنید.
به جــای اینکه عکس برانکو خارجی را هــر روز چاپ کنید عکس
والیبالیستها را چاپ کنید.

ی اوکراین که موفق
نورعلییف قهرمان کشت 
به کسب نشــان طالی مسابقات این کشور
شــده بود با پیراهنی منقش به تصویر رهبر
معظــم انقالب به روی ســکو رفت تا با این
کار خود حقایق زیــادی بر مخالفان انقالب
اسالمی ایران روشن شود .تصویر این قهرمان
آزاده کشــتی اوکراین با پیراهنی که تصویر
امام خامنهای روی آن حک شــده بود ،یکی
از بهیادماندنیترین تصاویر تاریخ ورزش ایران
و جهان خواهد بود که تا ســالهای سال در
خاطره مردم آزادیخواه جهان نقش خواهد
بست .بســیج ورزشــکاران ضمن تقدیر از
حرکت المار نورعلییف به زودی در مراسمی
از این قهرمان کشتی تجلیل به عمل خواهد
آورد تا همبستگی و اتحاد میان ورزشکاران
آزادیخواه جهان بیش از پیش محکمتر شود
و باعث دلگرمی آنان در رقابتهای بینالمللی
گردد».
المار نــور علیاف 22 ،ســاله در واکنش به
اینکه چرا با تصویر رهبر ایران روی سکوی
قهرمانی رفته میگویــد« :مرجع تقلید من
آقاسیدعلی خامنهای است و من نیت کرده
بودم که اگر این مدال طال را کســب کنم با
تصویر حضرت آقا به روی سکو بروم چراکه
ایشان جان من هستند و به حق که نام آقا را
چه التین و چه فارسی از هر طرف بنویسید
آقا است و این نام برازنده موالی ما سیدعلی
خامنهای است ».او اما در پاسخ به اینکه اگر
بخواهد به رهبر معظم انقالب چیزی بگوید
آن چیست ،میگوید« :من کوچکتر از آنم
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اخبار
برخورداری از تیم ملی هندبال خداحافظی کرد

که بتوانم به ایشــان چیــزی بگویم و تنها
میتوانم بگویم جانیم ســنه قربان اولسون
(جانم فدای تو باشــد) ».واکنش علیاف اما
در قبال این ســوال که اگــر روزی حضرت
آیتا ...سیدعلی خامنهای را از نزدیک ببینید
چه کار میکنید بســیار جالب است« :باور
میکنید این آرزوی من است! البته میدانم
اگر ایشان را ببینم از خجالت نمیتوانم سرم
را باال بگیرم ولی میدانم که عاشقانه نگاهش

علیرضا پاکدل ،رئیس فدراســیون هندبال دیروز در اولین
نشست خبری خود با اصحاب رسانه از اهداف و اولویتهای
این فدراسیون در آینده خبر داد .او با تاکید بر رابطه خوبش با لژیونرهای
هندبال ایران میگوید« :ارتباط خوبی با لژیونرها دارم و نظر من و سرمربی
تیم ملی این اســت که در چارچــوب قوانین کادر فنی از تمام ظرفیتها
اســتفاده کنیم .لژیونرهای ما فصل سختی در اروپا داشتند و یک عده در
اردوی دوم(حدودا یک ماه دیگر) به تیم اضافه میشوند .برخی هم مصدوم
هستند ».اولین اردوی تیم ملی هندبال بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره
تقریبا طوالنی بالتکلیفی در حالی تشکیل شده که در سال کسب سهمیه
المپیک قرار داریم .پاکدل اما در پاســخ به سوال خراسان مبنی بر اینکه
این فدراســیون با توجه به شرایط موجود چه هدفی را در المپیک 2020

خواهم کرد و افتخــار میکنم که بزرگ ما
ایشان هستند و کاش روزی برسد که ایشان
را ببینم ».او با تاکید بر اینکه عاشق شهید
حججی است از عالقهاش به شهدای مدافع
حرم حرف میزند و میگوید« :همه شــهدا
عزیزند ولی محسن حججی ،ابراهیم هادی
و بابک نوری را خوب میشناسم ولی عاشق
حججی هستم و دوست دارم من هم همانند
او باشم».

دنبال میکند ،میگوید« :برای بحــث المپیک زمان کمی داریم و نباید
توقع داشت که در این شرایط معجزه رخ دهد .با این حال تالش میکنیم
کمکاری نکرده و برای کسب بهترین نتیجه بجنگیم .المپیک خیلی مهم
اســت اما از نظر ما انتخابی جهانی در سالجاری برای ما شرایط خاصی
دارد ».پاکدل درباره بدهیهای فدراسیون هم صحبت کرد« :هنوز بحث
بدهیهای جام ریاســت جمهوری را ندادهایم .دادگاهی در مشــهد هم
داشتیم؛ ضمن اینکه حدود  ۶٠٠-۵٠٠میلیون بدهی از زمان سرپرست
فدراســیون مانده است .از سال  ٩١تا  ٩۴اظهارنامه مالیاتی فدراسیون را
تکمیل نکردهاند و حدود  ٣میلیارد بدهی داریم که اتفاق خیلی بدی است.
هنــوز به جمعبندی نرســیدهایم و راههای مختلفــی را طی کردیم که
امیدوارم با تالش مسئوالن زودتر حل شود».

سعید برخورداری دروازهبان باتجربه هندبال ایران از
تیم ملی خداحافظی کرد .پاکدل ،رئیس فدراســیون
هندبال با تایید این خبر گفت« :این نامه به دست ما رسید و به نظر
میرســد او میخواهد بــه کارش در رده باشــگاهی ادامه دهد».
برخورداری  29ســال دارد و اخیرا با گواداالخــارا از لیگ حرفهای
هندبال اسپانیا به توافق رسیده و روزهای خوبی را برای خود در این
تیم جستوجو میکند.

ملیپوش پاراتیراندازی با کمان پناهنده شد؟

مســابقات جهانی پاراتیراندازی با کمان در حالی به میزبانی هلند
برگزار شد که  6ملیپوش ایران در بخش انفرادی و میکس سهمیه
پارالمپیک  2020را کســب کردند .در این بین شــنیده شد پوریا
جاللیپور یکی از ملیپوشــانی که اتفاقا موفق به کســب سهمیه
پارالمپیک هم شــده بود ،پناهنده شده و به تهران برنگشته است.
غالمرضا شعبانیبهار ،رئیس فدراسیون تیروکمان اما در واکنش به
این اتفاق به ایسنا گفت« :جاللیپور در پایان مسابقات بدون اطالع
سرپرست تیم همراه برادرش که در محل مسابقه حضور داشت برای
دیدار با خانوادهاش به بلژیک رفت .البته بعد از غیبت او ،این موضوع
را از طریق سفارت ایران و پلیس این کشور پیگیری کردیم تا بتوانیم
او را به کشــور برگردانیم .با ورود پلیس هلند ،پلیس بینالملل در
بلژیک به محل زندگی بــرادر این بازیکن مراجعه کرد که پوریا در
پاسخ به سوال پلیس بینالملل گفت من ویزای یک ماهه دارم و پس
از پایان به ایران برمیگردم .او در کشور دیگری بسر میبرد و ما هیچ
اقدامی نمیتوانیم علیه این ورزشــکار انجام دهیم .من امیدوارم که
این ورزشکار خود به این نتیجه برسد که بعد از پایان مهلت قانونی
ویزایش به کشور برگردد».

