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مرادی:حضوریکنفرازاعضایشورایعالیفنیبهماکمکمیکند

واکنش فدراسیون به ابهامات اعزام تیم ملی وزنه برداری به آمریکا
سرویس ورزشی-

رئیسودبیرفدراســیونوزنهبرداریبهابهامات
مطرحشدهدرخصوصاعزامتیمملیبهکشورآمریکا

پاسخداد.
روز دوشنبه هفدهم مهرماه فدراسیون وزنه برداری اعالم 
کرد، وقت مجدد سفارت آمریکا برای دریافت روادید برای دو 
عضــو تیم ملی وزنه برداری گرفته شــد و در حالی که تصور 
می شــد این دو عضو ورزشکار باشند ولی صالح چراغی کنار 
گذاشــته شده و وقت ســفارت برای ایوب موسوی و یکی از 

اعضای شورای عالی فنی گرفته شده است.
در متن خبر فدراسیون وزنه برداری آمده بود: »کمتر از 
49 روز تا آغاز رقابت های وزنه برداری قهرمانی ســال 2017 
جهان در آمریکا وقت باقی مانده است ولی سفارت این کشور 
در دوبی امارات، بدون در نظر گرفتن شرایط ورزشکاران برای 
اعزام ورزشی به کشور ایاالت متحده و رفتاری خارج از عرف، 
مانع اعطای ویزا به ورزشکار کشورمان می شود. اما با اعتراض 
شــدید فدراســیون ایران و پیگیری های صــورت گرفته در 
روزهای اخیر، طرف آمریکایی مجبور به اعطای زمان مجدد 
برای طی تشــریفات دریافت ویزا به ایوب موســوی شد. بر 
این اساس، سید ایوب موسوی ملی پوش دسته 94 کیلوگرم 
وزنه برداری کشــورمان و یکی از امیدهای کســب مدال در 
مســابقات جهانی روز چهارشــنبه )19 مهرمــاه( به همراه 
محمدرضا کاظمی نژاد دبیر شــورای عالی فنی فدراســیون 
وزنه برداری برای اخذ ویزای کشور ایاالت متحده آمریکا عازم 

امارات، محل سفارت این کشور در منطقه خواهند شد.«
انتشار این خبر از سوی فدراسیون وزنه برداری انتقادات 
بســیاری را به دنبال داشــت تا جایی که عنوان شــد چرا 
فدراســیون بجای وقت گرفتن برای چراغی ورزشکار، برای 
یک نفر از اعضای شــورای عالی فنی وقت ســفارت گرفته 
است؟ یعنی حضور کاظمی نژاد در آمریکا ضروری تر از یک 
ورزشکار بوده است؟ رئیس و دبیر فدراسیون هم برای گرفتن 
ویــزای آمریکا اقدام کرده انــد، بنابراین وقتی علی مرادی و 
غالمرضا سیاهپور به آمریکا بروند، حضور کاظمی نژاد دیگر 

چه ضرورتی دارد؟!
انوشیروانی:بهابهاماتپاسخدهند

در ادامه این داســتان روز گذشــته ســجاد انوشیروانی 

ســرمربی ســابق تیم ملی نیــز انتقادات تنــدی را متوجه 
فدراســیون وزنه برداری کرد. انوشــیروانی گفت: فدراسیون 
وزنه برداری در ســال 2015 هم به آمریکا سفر کرده، از این 
رو روال کار را می دانــد و اطالع دارد که چه مدارکی را باید 
آماده کند. همچنین اگر نقص مدارک در مورد موسوی وجود 
داشــته باید تا این مدت مدارکش را کامل می کردند. از آن 
طرف فدراســیون وزنه برداری آمریکا اعالم می کند که اسم 
او در لیســت اولیه نبوده و این ابهاماتی است که فدراسیون 
وزنه برداری باید پاســخ دهد. ایوب موسوی حقش است که 
در ترکیب تیم   ملی باشــد، چرا که خیلی زحمت کشیده و 

پتانسیل  باالیی دارد.
سرمربی پیشین تیم   ملی وزنه برداری درباره حضور برادر 
کیانوش رستمی در آمریکا نیز، گفت : این مشکلی بود که ما 
ثانیه به ثانیه با آن دســت و پنجه نرم می کردیم. فدراسیون 
نمی تواند قهرمان خود را از دســت بدهد، چرا که به نتیجه  
او وابســته اســت و به آن نیاز دارد. من با تمام احترامی که 
برای خانواده  کیانوش رستمی و برادرش قائل هستم، اما این 
مســئله را رد می کنم و اگر ســرمربی تیم   ملی بودم، اجازه 

نمی دادم مربی دیگری غیر از کادرفنی یک وزنه بردار را کوچ 
کنــد، چرا که کادرفنی جایگاه و منزلــت خودش را دارد. با 
این حال امیدوارم تمام ملی پوشــان، کیانوش و برادرش در 

مسابقات قهرمانی جهان موفق باشند.
پاسخرئیسودبیرفدراسیونوزنهبرداری

تمام مباحث مطرح شــده در نهایت منجر به آن شد که 
رئیس  و دبیر فدراسیون وزنه برداری توضیحاتی را ارایه کنند. 
ابتدا علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: در وزن 
۸5 کیلوگــرم قبال هم توضیح دادم که نهایتا ما می توانیم 2 
شرکت کننده داشته باشیم؛ اما 4 نفر وزنه بردار در اردو حاضر 
بودند. به همین خاطر با تصمیم کادرفنی دیگر صالح چراغی 

که در این وزن بود، به دوبی اعزام نشد.
وی افزود: از سوی دیگر روال عادی این است که برای هر 
وزنه بردار ۳ نفر می توانند پشت صحنه باشند. در ترکمنستان 
نیز کاظمی نژاد به عنوان مدیر تیم ملی بزرگساالن در کنار 
بیرانوند بود و در انتخاب وزنه ها نیز به او کمک می کرد. حتی 
وقتی به بیرانوند نیز گفتیم، از این موضوع استقبال کرد که 

کاظمی نژاد در مسابقات جهانی نیز حضور داشته باشد.
رئیس فدراســیون وزنه برداری تصریح کرد:  این مسئله 
حتی در شــورای فنی مطرح شــد و به تصویب رســید. ما 
خواســتیم از ظرفیتی که داریم، استفاده کنیم، مگر ایرادی 

دارد؟
مرادی در پایان در پاسخ به این سؤال که این بار سفارت 
آمریکا با وزنه بردار کشــورمان چه برخوردی خواهد داشت، 
گفت: دیروز کاظمی نژاد و موســوی راهی دوبی شــدند. بار 
قبلی من تصور می کنم که یک اشــتباه سهوی رخ داده بود. 
همین که به این سرعت برای ما وقت دوباره سفارت گرفتند، 
نشــان دادند که نیت بدی ندارند. سوءتفاهم ها برطرف شده 
و امیدوارم کار موسوی نیز درســت شود. البته باید امیدوار 
باشــیم که مشکل دیگری پیش نیاید تا تیم با بدنه اصلی به 

آمریکا اعزام شود. 
غالمرضا سیاهپور دبیر فدراسیون وزنه برداری هم گفت: 
ترکیب تیم هشت نفر است اما چند نفر بیشتر در نظر گرفتیم 
تا اگــر در بحث رکوردگیری و اخذ ویزا مشــکلی به وجود 
آمد، جایگزین کنیم. ایوب موســوی جزو نفرات اصلی است 
اما در وزن صالح چراغی ســه نفر حضور دارند. از آنجا که او 
جزو نفرات ذخیره بود فکر می کنم این دلیل باعث شد ایوب 
موســوی را برای گرفتن وقت سفارت انتخاب کنند چرا که 

شانس گرفتن سکو و مدال را دارد. 
ســیاهپور در پاسخ به این پرســش که فکر می کند در 
مصاحبه دوم ســفارت موســوی بتواند تایید شود، گفت: با 
رایزنی هایی که انجام دادیم انتظار داریم مســئله حل شود. 

فدراسیون خیلی این مسئله را پیگیری کرد.
دبیر فدراســیون وزنه برداری در مورد علت گرفتن وقت 
سفارت برای کاظمی نژاد دبیر شورای عالی فنی نیز گفت: او 
به عنوان مدیر تیم ملی وزنه برداری انتخاب شده و باید کنار 
تیم باشــد. رایزنی ها را دارند انجام می دهند تا ببینیم نتیجه 

چه می شود.
ســیاهپور در پاســخ به این پرســش که چرا در زمان 
مصاحبه نخست، کاظمی نژاد همراه تیم ملی اسمش رد نشد 
تا درکنــار تیم ملی به دبی برود، تصریح کرد: این تصمیمی 

بود که فدراسیون بعدا گرفت!

حدیث دشت عشق

بهیادشهیدرضارهسپار
نباید به دشمن اعتماد کنیم

دارندهمدالطالیجهانوالمپیکقصدبازگشتبهدنیایکشتیرادارد.
امید نوروزی دارنده مدال طال و نقره جهان در سال 2011 و 2014 و طالی المپیک 2012 لندن تصمیم گرفته بار دیگر روی 
تشک برود.نوروزی پس از مسابقات المپیک 2016 ریو دیگر در هیچ میدانی روی تشک نرفته اما اکنون قصد بازگشت مجدد به 
دنیای کشتی را دارد. وی قرار است در وزنی باالتر از 66 کیلوگرم با رقیبان خود سرشاخ شود. امید نوروزی این خبر را تایید کرد.

بازگشت امید نوروزی به دنیای کشتی 
وزیرورزشوجواناناعالمکرد

ورزش کشور با مشکالت جدی مواجه است 
وزیــرورزشوجوانانمیگویدورزشکشــوربا

مشکالتجدیمواجهاست.
مسعود سلطانی فر در دیدار با اعضای فراکسیون مستقلین 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در جریان کامل مشکالت 
ورزش و حــوزه جوانان قرار دارد، تاکید کرد: ورزش کشــور 
با مشــکالت جدی مواجه اســت اما عزم وزارتخانه قطعاً حل 

مشکالت با توجه به استفاده بهینه از منابع موجود است. 
وزیر ورزش و جوانان تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی 
را یکــی از برنامه های مهم این وزارتخانه عنوان کرد و با بیان 
اینکه یکی از مشکالت جدی برای اتمام پروژه های نیمه تمام 
کمبود بودجه است، گفت: تمام تالش خود را به منظور تحقق 
وعده هایی کــه داده ایم به کار خواهیم بســت.وی خصوصی 
شدن دو باشگاه پرطرفدار استقالل و پرسپولیس راکه از سوی 
نمایندگان مجلس مطرح شــده اســت، مورد توجه قرار داد و 

اظهار داشــت: آنچه مسلم است به دنبال کاهش تصدی گری 
دولتــی در عرصه ورزش هســتیم و در مورد این دو باشــگاه 
پرطرفــدار نیز از این قاعده تبعیت می کنیم تا در همین دوره 
زمینه خصوصی شدن و واگذاری پرسپولیس و استقالل فراهم 
شود. وزیر ورزش و جوانان گفت: برای تحقق خصوصی شدن 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بررسی های مقدماتی انجام و 

بزودی اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد.
رســیدگی به امور پارالمپیکی های ساکن در شهرستانها، 
رســیدگی به وضعیت استقالل و پرســپولیس، بهبود شرایط 
سالنهای ورزشی روستایی از محل 27 صدم درصد مالیات بر 
ارزش افزوده،پیگیری مصوبات سفرهای استانی، تعیین تکلیف 
حوزه جوانان و توجه بیشتر به امور بانوان و استفاده از ظرفیت 
این قشر در پست های مدیریتی از مهمترین مباحث مطروحه 
نمایندگان مردم بود که وزیر ورزش و جوانان به آنها پاسخ داد.

*فدراسیونبوکسکشــورآلمانطیچندوقتاخیردعوتنامهایرابهفدراسیونکشورمانارسالکردهو
خواستارحضورساالرغالمیبوکسوروزن91+کیلوگرمدراردوهایتمرینیتیمملیآلمانشدهاست.

* فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش گفت: خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ما 
خواسته است با کمک هم برنامه ای خاص را برای تجلیل و تقدیر از زنان مدال آورمان در سال 1۳96 تدارک ببینیم.

*رقابتهایکشــتیآزادنونهاالنجامروزکودکروزهای30آبانواولآذرماهورقابتهایکشــتیفرنگی
نونهاالنجامروزکودکنیزروزهای3و4آذرماهبرگزارخواهدشد.اینرقابتهاکهمعتبرترینتورنمنتهای
اتحادیهجهانیدرردهســنینونهاالنمحسوبمیشودبهصورتتیمبهتیموباحضورکشورهایمطرحدنیا
برگزارخواهدشد.رقابتهایبینالمللیجامشــاهددرردههایسنیجوانانبهصورتتیمبهتیمروزهای6
تا11آذرماهدرایرانبرگزارمیگردد.درهمینراســتاباتوجهبهرایزنیهایصورتگرفتهکشوراوکراینکهاز
کشورهایقدرتمنددنیااستبرایشــرکتدراینرقابتهادرهردورشتهآزادوفرنگیاعالمآمادگیکرد.
پیشازاینکشــورروسیهنیزدرهردورشتهبرایحضوردراینمسابقاتاعالمآمادگیکردهبود.رقابتهای
بینالمللیجامشاهدامسالدردورشتهآزادوفرنگیبهصورتمجزابرگزارمیگرددکهمسابقاتفرنگی6تا

8آذرومسابقاتآزاد9تا11آذربرگزارمیشود.
* در فاصلــه یک هفته مانده به آغاز مســابقات تیر و کمان قهرمانی جهان در مکزیــک اعزام تیم ملی کامپوند ایران به این 
رقابت ها لغو شد. مسابقات تیر و کمان قهرمانی جهان 2۳ تا ۳0 مهرماه در مکزیک برگزار خواهد شد. طبق برنامه کمانداران 
ملی پوش ایران باید اواخر هفته برای حضور در این رقابت ها تهران را به مقصد این رقابت ها ترک کنند این در حالی است که 
هنوز ویزای شینگن آنها صادر نشده است. مسئوالن فدراسیون امروز آخرین رایزنی ها را برای صدور ویزای شینگن مسافران 
مکزیک انجام دادند اما به نتیجه ای نرسیدند بر همین اساس اعزام تیم ملی تیر و کمان به رقابت های قهرمانی جهان به طور 

کلی منتفی شد.

خواندنی از ورزش ایران

استفانوف ۴۴ ساله 
مسن ترین بازیکن والیبال در جهان

دریافت کننده قدرتی پیشــین تیم   ملی بلغارســتان با 44 سال سن 
عنوان مســن ترین بازیکن والیبــال در جهان را در اختیــار دارد.ایوایلو 
اســتفانوف 44 ســاله با ورودش به زمین و قرار گرفتــن در ترکیب تیم 
زسکا صوفیه به عنوان یار تعویضی در بازی برابر تتون والی در سوپر لیگا 
بلغارستان توانســت عنوان مسن ترین بازیکن فعال در لیگ های حرفه ای 
جهان را از آن خود کند و از این حیث رکورددار باشــد.تا ســال گذشته، 
استفانوف در جدول مســن ترین بازیکنان والیبال جهان پس از ساموئله 
پاپی 44 ساله در رده دوم قرار داشت اما با اعالم بازنشستگی این بازیکن 
ایتالیایی از دنیای والیبال در تابســتان امسال، استفانوف با انجام بازی در 
بیست و هفتمین فصل والیبال عمرش توانست این رکورد را برای خود به 
ثبت برساند.این بازیکن با سابقه بلغار در رده باشگاهی قهرمانی لیگ ترکیه 
را با تیم آرچلیک استانبول، قهرمانی در لیگ اتریش با تیم دوناکرافت وین 
و دو قهرمانی در لیگ بلغارستان با تیم های لوسکی صوفیا و زسکا صوفیه 
را در کارنامه دارد. قهرمانی او با تیم زسکا در سال 2009 در حالی بود که 
او بــه عنوان مربی بازیکن در این تیم فعالیت می کرد.نکته جالب در مورد 
استفانوف آنکه او در سال 2006 و پس از پایان فصل با تیم جاسترزبسکی 
وگیل در لیگ لهســتان اعالم بازنشســتگی کرد اما پس از ســه سال او 
تصمیــم گرفت دوباره به میادین والیبال باز گردد و هم اکنون او رکورددار 

مسن ترین بازیکن والیبال در جهان است.
ابراز عالقه ژاوی به مربیگری در تیم ملی فوتبال قطر

ستاره اســپانیایی السد تاکید کرد که دوســت دارد در جام جهانی 201۸ 
روســیه هدایت عنابی پوشــان را بر عهده بگیرد.ژاوی اسطوره بارسلونا در میانه 
میدان بعد از جدایی از این تیم  اســپانیایی تصمیم گرفت راهی لیگ ستارگان 
قطر شود و  السد را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد.ژاوی در سال 2015 
بود که به الســد پیوســت و قرار اســت که بعد از فصل جاری از دنیای فوتبال 
خداحافظی کند.او به نظر می رســد که خود را آماده حضور در نیمکت تیم   ملی 
فوتبال قطر می کند. این بازیکن  اســپانیایی در پاسخ به این سؤال که آیا دوست 
دارد در تیم   ملی قطر مربیگری کند، این گونه پاسخ داد: چرا که نه؟بسیار خوب 
خواهــد بود که چنین ماموریتی را در ســال 2022 بر عهــده بگیرم. من برای 
مربیگری کردن به تجربه نیاز دارم اما این را می توانم بگویم که به خوبی با فضای 
فوتبال قطر آشــنا هستم.ژاوی ادامه  داد: من در لیگ قطر بازی می کنم چرا که 
آمده ام تا به پیشرفت فوتبال در این کشور کمک کنم. این هدف من از حضور در 
لیگ قطر است. البته این را هم باید بگویم که هدف اول من از آمدن به قطر این 

است که در آینده بتوانم یک مربی شوم.
حمله تماشاگر اسرائیلی با چاقو به ایسکو

یک تماشــاگر در اراضی اشغالی در دیدار برابر اسپانیا با چاقو قصد حمله به 
ایسکو را داشت.اسپانیا دوشنبه شب در آخرین بازی اش در سرزمین های اشغالی 
به مصاف تیم رژیم صهیونیســتی رفت و با تک گل یارا مندی پیروز این دیدار 
شــد.با این حال این بازی با حواشی همراه بود. پس از پایان دیدار پلیس شش 
تماشاگری از رژیم اشغالگر قدس را که در ورزشگاه تدی حضور داشتند دستگیر 
کرد. یکی از آنان که چاقو در دســت داشت توانســت به ایسکو نزدیک شود.بر 
اســاس گزارش روزنامه تایمز آو اســرائیل، تماشاگر مسلح به هافبک اسپانیایی 
نزدیک شد و پیش از آنکه به ایسکو آسیبی برساند چاقو دستانش بر زمین افتاد 

و پلیس او را دستگیر کرد.
کمک 7میلیون دالری مایکل جردن 

به ساخت دو کلینیک پزشکی
مایکل جردن، ستاره سابق NBA و مالک شارلوت هورنتز هفت میلیون دالر 
به ساخت کلینیک پزشکی در شارلوت کمک کرد. این بیشترین مبلغی است که 
تاکنون جردن به خیریه کمک کرده است. او این شهر را خانه خود می داند.جردن 
در این باره گفت : من خوشحالم که با کمک شرکت نوانت می توانیم سرویس های 
پزشــکی را در اختیار افرادی در شــارلوت قرار دهیم که از این امکانات محروم 
بودند. امیدواریم این کلینیک بتواند به ســالمت کودکان و خانواده ها در آینده 
کمک کند.مایکل جردن که اصالتا اهل کارولینای شــمالی است، قرار است که 
دو کلینیک تاسیس کند. این کلینیک ها از سال 2020 بهره برداری می شود.این 
کلینیک ها در بافت هایی از شهر ساخته می شوند که غالبا فقیر هستند و پیش از 

این دسترسی به امکانات پزشکی نداشته اند.
ونتورا: اطمینان دارم مسافر روسیه می شویم

سرمربی تیم   ملی فوتبال ایتالیا اطمینان دارد که این تیم به جام جهانی 
201۸ روســیه راه پیدا می کند.تیم   ملی فوتبال ایتالیا در آخرین بازی خود 
در انتخابی جام جهانی 201۸ روسیه به مصاف آلبانی رفت و توانست با یک 
گل به پیروزی برســد. با وجود پیروزی آتزوری ها این تیم نتوانست به جام 
جهانی روســیه صعود مستقیم داشته باشد و باید شانس خود را در پلی آف 
امتحان کند.ســرمربی تیم   ملی فوتبال ایتالیا اطمینان دارد که این تیم به 
جام جهانی روســیه صعود خواهد کرد.ونتورا گفت : متاســفانه قبل از بازی 
می دانستیم که به عنوان تیم دوم صعود می کنیم و این لحظه بدی برای ما 
بود. وضعیت ما شبیه یک تراژدی اســت اما اطمینان دارم که پایان خوبی 
خواهیم داشــت و به جام جهانی صعود می کنیــم.او ادامه  داد: این پیروزی 
سخت به دست آمد. هنوز مشــکالتی در سبک بازی داریم و مالکیت توپ 
ما خوب نیســت. گام به گام بهتر می شویم و اطمینان دارم که در بازی های 
بعدی بهتر از این هم ظاهر خواهیم شد. چند بازیکن آسیب دیده داریم که 

امیدوارم به پلی آف برسند.
۲ هزار کشته در راه جام جهانی ۲۰۲۲

روزنامه گاردین بار دیگر در گزارشی از وضعیت بد کارگران در قطر سخن به 
میان آورد.به  گزارش الریاض، قطر مدت هاست که به عنوان میزبان جام جهانی 
2022 انتخاب شده است، این  در حالی است که بسیاری به انتخاب این کشور 
کوچک به عنوان میزبــان بزرگ ترین رویداد فوتبالی در جهان اعتراض دارند.
روزنامه گاردین انگلیس بار دیگر از وضعیت بد کارگران در قطر سخن به میان 
آورد و نوشــت، از زمانی که قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب 
شــده حدود 2 هزار کارگر در این کشور کشته شده اند.گاردین در این گزارش 
خود می نویسد: کارگران که قطر را آماده برگزاری جام جهانی 2022 می کند 
در وضعیت اســف باری زندگی می کنند و کمترین توجهی به آنها نمی شود و 
کشته شدن 2000 نفر به خوبی گویای وضعیت بد آنها است.کشور انگلیس و 
اخیرا کشــورهای عربستان و امارات از جدی ترین مخالفان دادن میزبانی جام 
جهانی 2022 به قطر هســتند و سخت تالش می کنند تا چهره این کشور را 

لکه دار کنند.

اردویتیمملیدوچرخهســواریسرعتبهمنظورشرکتدررقابتهایکاپجهانیلهستانباحضور9رکابزن
تشکیلمیشود.

اردوی تدارکاتی تیم ملی ســرعت مردان به منظور اعزام به مســابقات کاپ جهانی لهستان در روزهای 20 تا ۳0 مهر ماه در 
پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.محمد دانشور خرم )خراسان رضوی(، رضا جبرئیلی )مازندران(، 
احســان خادمی )خوزستان(، محمود رسولی )ایالم(، رضا رشنو )خوزستان(، فرشید فارسی نژاد )کرمان(، علی علی عسگری )البرز(، 
محمــود پراش)تهران( و علیرضا رفیعی )چهار محال و بختیاری( رکابزنان دعوت شــده به این اردو هســتند. در این اردو محمد 

ابوحیدری )سرمربی(، محمد جبرئیلی )مربی(، مازیار رنجبران )سرپرست( و محمود حضوری )مکانسین( حضور خواهند داشت.

دعوت از 9 رکابزن به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری 
سرمربیکوباییتیمملیبوکسایرانبهکارخودپایانمیدهد.

»باربارو فرناندز خیمنز« مربی 57 ساله کوبایی که در دوران ریاست احمد ناطق نوری، به عنوان سرمربی تیم ملی برگزیده 
شــد، به احتمال فراوان در ماههای آینده به کار خود پایان خواهد داد.طبق اعالم افشین داوری، سرپرست فدراسیون بوکس 
که برای ریاســت نیز ثبت نام کرده است، این مربی کوبایی به بهانه بیماری پدرش از تیم ملی خداحافظی کرده است.قرارداد 
خیمنز با فدراسیون ایران تا پایان سال 2017 است و بدین ترتیب فدراسیون باید به فکر یک سرمربی جدید باشد. تیم ملی 
 ایران با هدایت خیمنز در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد که عملکرد خوبی نداشت و با گرفتن یک مدال به کار خود پایان 

داد.

پایان کار سرمربی کوبایی بوکس در ایران 

صفحه 9
چهار شنبه ۱9 مهر ۱۳9۶ 

۲۰ محرم ۱۴۳9 - شماره ۲۱7۴۳

سرمربیتیمملیکشــتیفرنگیایرانمعتقداست
هر»ســالفنی«درکشتی،برنامههایمتفاوتومختص
بهخودشراداردوهیچگاهنمیتوانبایکبرنامهواحدو

همیشگیپیشرفت.
علی اشکانی با بیان اینکه رویدادهای مهم و سختی در سال 
آینده میالدی پیش روی کشتی فرنگی ایران است، اظهار داشت: 
رقابت های قهرمانی آســیا، پیکارهای جــام جهانی و همچنین 
بازی های آسیایی از جمله رویدادهای مهم و حساس ابتدایی سال 
آینده میالدی است که باید برای هر کدام از این رویدادها، برنامه 
خاص و ویژه ای داشــت.برخی از اهالی کشــتی و منتقدان بارها 
به این مسئله اشــاره کرده اند که چرا برخی نرمش ها و تصمیمات 
خاص در اجرای فرایند انتخابی تیم ملی برای مسابقات مختلف 
اعمال می شــود که باید در پاسخ به این عزیزان بگویم، هر »سال 
فنی«، برنامه ریزی خاص خود را دارد. به عنوان مثال ســال هایی 
که باید شــاهد برگزاری المپیک یا بازی های آســیایی باشیم را 
نمی توان مشابه ســال های دیگر دانست. هر رویداد در هر سال، 
برنامه ریزی ویــژه ای را می طلبد که کارها طبق آن پیش خواهد 

رفت.
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشــاره به میزبانی جام 
جهانی 201۸ در اهواز گفت: طبیعتا برگزاری این رویداد مهم در 

کشورمان می تواند فرصت خوبی برای تجربه اندوزی جوانان ما در 
رده بزرگساالن باشد. ما باید ضمن کسب نتیجه و تثبیت جایگاه 
ایــران در دنیا، از جوانان آینــده دار خودمان هم در جام جهانی 
استفاده کنیم.اشکانی درخصوص پیشرفت سریع رقبای ایران نیز 
گفت: کســب نایب قهرمانی رقابت های جهانی 2017 فرانسه به 
هیچ عنوان نباید ما را از اهدافمان دور کند. رقبای ما که در این 
مســابقات بعد از ما قرار گرفتند با سرعت زیادی در حال تعقیب 
ایران هســتند و نباید به آنان فرصت سبقت داد. تیم های ترکیه، 
ارمنستان و مجارســتان در چند سال اخیر توانسته اند پیشرفت 
خوبی داشته باشــند و رفته رفته در حال رســیدن به مدعیان 
بزرگ کشتی فرنگی دنیا هستند. وی در پایان با اشاره به آغاز دور 
جدید برنامه های آماده ســازی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: بعد 
از بازی های داخل سالن قهرمانی آسیا به فرنگی کاران استراحت 
فعــال دادیم تا به امور شــخصی خود رســیدگی کنند، اما این 
مرخصی تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت و کم کم باید بچه 
را با دعوت به اردو زیر نظر داشته باشیم. رقابت های جام جهانی 
کشتی فرنگی در روزهای 7 و ۸ اردیبهشت ماه سال 97 در سالن 
دانشــگاه شهید چمران شــهر اهواز و با حضور تیم های روسیه، 
ایران، ترکیه، گرجستان، آلمان، ارمنستان، مجارستان، قزاقستان 

به عنوان ۸ کشور برتر سال 2017 دنیا برگزار خواهد شد.

دارندهمدالطالیجودویآســیاتاکیدکردتادویاســهروزآیندهبهاردویتیمملیجودواضافهمیشودتا
تمریناتخودراازسربگیرد.

جواد محجوب اظهار داشت: به علت دوری یکساله از جودو رنکینگم در جهان پایین آمده که باید آن را جبران کنم و به سطح 
باالیی برسانم. برای مدال آوری به جودو بازگشتم و انگیزه زیادی برای کسب موفقیت دارم. باید به اردو بروم و با مربیانم مشورت 
کنم که در چه وزنی به کارم ادامه بدهم.محجوب در پاســخ به این ســؤال که آیا با مسئوالن فدراسیون جلسه ای در این خصوص 
داشته و اینکه آیا از بازگشت او استقبال کرده اند یا خیر گفت:با درخشان صحبت هایی را انجام دادم و باید به تهران بیایم و حضوری 

نیز صحبت کنیم. او از بازگشتم استقبال کرد و امیدوارم بتوانم نتایج خوبی را برای جودوی ایران رقم بزنم.

اشکانی: باید از جام جهانی کشتی فرنگی برای کسب تجربه استفاده کنیم

بازگشت محجوب به اردوی تیم ملی جودو

شهید رضا رهسپار در بیستم خرداد ماه سال 
1۳40 در یکي از محالت تالش واقع در پره ســر 
دنیاچــال خوریان در یک خانه روســتایي پا به 

عرصه حیات گذاشت.
 وی با تمام کارهایي که داشــت همواره در 
جمع دوســتان زمین ورزشي مسجد و کارهاي 
خیــر و غیره فعاالنه شــرکت مي نمود و یکي از 

مدیونین خط امام و مبلغین خط ســرخ شــهادت بوده و در عزاداري اباعبداهلل 
الحســین )ع( از سینه زنان و بیانگر راه سید الشهدا محسوب مي گشت و الگویش 

بود. 
ایشــان انساني متین و آراسته به خصایل اسالمي بود ولي از روابط ظالمانه 
رژیم گذشته رنج مي برد و همیشه آرزوي سرنگوني آن را در سر داشت و همیشه 
خــط قرآن را تبلیغ مي کــرد و به این منظور پس از اخذ دیپلم در ســال 60 ، 
امیدهایي که در نیروهاي انقالبي و ارتش شکوفا مي شد براي ثبت نام و استخدام 

در دانشکده افسري نام نویسي کرد.
همواره از اعمال جنایتکارانه منافقین کوردل رنج مي برد و دشــمن شماره 
یک محرومان جهان را امپریالیسم آمریکا و مزدورانش مي دانست و سعي بر این 
داشت که هر چه زودتر خود را با جنگ متجاوز گرانه اي که به ایران تحمیل شده 
است اعزام تا پوزه بعثي هاي مزدور را به خاک بمالد. او همیشه تاکید داشت که: 
تا پرچم اسالم را در سراســر گیتي به اهتزاز در نیاوریم، از جبهه هاي جنگ بر 
نخواهیم گشت و براي نجات قدس و نابودي اسرائیل به آنجا برود و تنها آرزویش 
وحدت مسلمین جهان و ادامه راه سرخ شهادت بود و در چنین اراده اي که در او 

نمایان بود، شهادت خیلي برایش زود بود.
نهایتاً در ماموریت سردشت کردستان، روز عید غدیر خم به فیض شهادت 

نایل و به لقاءاهلل پیوست.

پیروزی غرورآمیز نوجوانان ایران مقابل آلمان
در دومیــن دیدار از جام جهانی فوتبال نوجوانان که به میزبانی هند برگزار 
می شــود، تیم ملی ایران از ســاعت 1۸ دیروز سه شنبه به مصاف آلمان رفت. 
شاگردان عباس چمنیان در یک بازی برتر، توانستند با زدن 4 گل، نماینده اروپا 
را مقهور توانایی های خود کنند و دومین پیروزی خود در این مسابقات را کسب 
کنند.تیم ملی ایران با این پیروزی 6 امتیازی شد و یک بازی زودتر صعود خود 
به مرحله یک هشــتم نهایی را قطعی کرد. آلمان با ۳ امتیاز، کاستاریکا و گینه 
هم با یک امتیاز در رده های دوم و سوم گروه C قرار دارند. در این بازی، یونس 
دلفــی )5 و 42(، اهلل یار صیادمنش 49 و وحیــد نامداری 76 برای ایران گلزنی 
کردند. در دیگر بازی این گروه، گینه و کاستاریکا از ساعت 15 دیروز به مصاف 
هم رفتند که بازی دو تیم به تساوی 2 - 2 ختم شد. در سومین بازی این گروه، 
روز جمعه ایران با کاســتاریکا و آلمان با گینه دیدار می کنند. هر دو بازی راس 

ساعت 15 آغاز می شود.
عبور استرالیا از سوریه برای رسیدن به جام جهانی

تیم ملی فوتبال استرالیا با برتری مقابل سوریه نماینده آسیا در مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی شــد. در دیدار برگشت پلی آف انتخابی جام جهانی در قاره 
آسیا دو تیم استرالیا و سوریه در سیدنی برابر هم به میدان رفتند که در ابتدای 
مسابقه این سوری ها بودند که موفق شدند میزبان خود را غافلگیر کنند.  اشتباه 
مدافعان اســترالیایی سبب شد که عمر الســومه مهاجم االهلی عربستان از این 
موقعیت اســتفاده کند و در دقیقه 6 دروازه کانگورها را باز کند.در ادامه استرالیا 
که شــروع ضعیفی داشت با ضربه سر تیم کیهیل موفق شد دروازه سوریه را باز 
کند تا بازی با تســاوی یک بر یک دنبال شود. در نیمه نخست دو تیم بار دیگر 
موقعیت هایی برای گلزنی داشتند ولی درخشش دروازه بان ها خصوصا دروازه بان 
سوریه سبب شــد توپی از خط دروازه ها عبور نکند. در نیمه دوم استرالیا بازی 
بهتری به نمایش گذاشت و سوریه نیز سعی کرد روی ضدحمالت خطرساز شود. 
حضور خطیب به عنوان بازیکن تعویضی باعث شــد اســتحکام خط میانی تیم 
ســوریه باال باشــد ولی در نهایت بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید و به 
وقت اضافه کشیده شد. در وقت های اضافه داور با سخت گیری الماواس هافبک 
تیم سوریه را از زمین بازی اخراج کرد تا این تیم 10 نفره شود و استرالیا سراسر 
حمله شد تا بتواند با یک بازیکن بیشتر استفاده کند ولی با این حال مهاجمان 
اســترالیا قدرت کافی در زدن گل را نداشتند. در نهایت باز هم این تیم کیهیل 
بود که قدرت سرزنی خود را نشان داد و توانست با ضربه سر بار دیگر این بار در 
نیمه دوم وقت های اضافه برای تیم ملی کشورش گلزنی کند. در ثانیه های پایانی 
این بازی ضربه عمر السومه از روی یک ضربه ایستگاهی به دیرک دروازه اصابت 
کرد تا این دیدار با برتری 2 بر یک اســترالیا به پایان برســد. رقیب استرالیا در 
مرحله نهایی امروز از بین تیم های آمریکای مرکزی و شمالی انتخاب خواهد شد.

محرومیت یک مربی لیگ برتری 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال یک مربی لیگ برتری را به دلیل حضور در 
کلوپ شبانه در جریان یکی از اردوهای خارج از کشور این تیم به مدت سه ماه 
از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. بعد از ارائه گزارش حضور یک مربی لیگ 
برتری در یکی از دیســکوهای خارج از کشور، کمیته اخالق اقدامات خود برای 
بررسی این موضوع را آغاز کرد. در نهایت بعد از مشاهده و بررسی مستندات این 
اتفاق از حضور این مربی در کلوپ شبانه، کمیته اخالق فدراسیون فوتبال تصمیم 
نهایــی خود را به منظور مقابله و جلوگیری از رواج این قبیل بدرفتاری ها اتخاذ 
کرد. طبق رای نهایی کمیته اخالق، این مربی به مدت ۳ ماه از هر گونه فعالیت 
فوتبالی محروم خواهد بود و در این مدت زمان نمی تواند با هیچ تیمی همکاری 
کند.چند روز پیش نیز مســئول ســابق کمیته روابط بین الملل سازمان لیگ از 

سوی کمیته اخالق به مدت سه سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شد.
برگزاری قطعی دربی تهران در ۴ آبان ماه

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد، دیدار رفت تیم های استقالل 
و پرســپولیس در فصل جاری لیگ برتر 4 آبان ماه انجام می شــود.در حاشــیه 
برگزاری مراسم قرعه کشی دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال 
جام حذفی باشــگاه های کشور ســعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان 
لیگ اعالم کرد، هشــتادوپنجمین دربی شــهر تهران روز پنجشنبه 4 آبان ماه 
در ورزشــگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پیش از این اعالم شده بود دیدار 

استقالل - پرسپولیس 5 آبان ماه برگزار خواهد شد.
استقالل ۲۰ میلیون جریمه شد، قلعه نویی تذکر گرفت

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال آرای خود را درخصوص تیم های لیگ 
برتری صادر کرد.

* در دیدار تیم های فوالد خوزستان و استقالل خوزستان از سری رقابت های 
هفته هشتم لیگ برتر، از سوی تماشاگران تیم فوالد خوزستان تخلفاتی مبنی بر 
فحاشی به داور بازی صورت گرفت. این تیم به پرداخت ۸0 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد. عبداهلل کرمی، بازیکن فوالد خوزستان نیز به دلیل فحاشی به 
داور مســابقه پس از گرفتن کارت زرد دوم، به یک جلسه محرومیت از همراهی 

تیم خود و پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
* تیم پارس جنوبی جم به دلیل پرتاب بطری از سوی تماشاگرانش در دیدار 

برابر پدیده خراسان، به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
* دیدار تیم های نفت طالییه و سپاهان اصفهان برگزار شد و از سوی رامین 
بابایی، سرپرســت تیم نفت تهران به دلیل اعتراض به تصمیمات داوری از بازی 
اخراج شــد. وی به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شــود. 
همچنین تیم نفت طالییه به دلیل داشــتن 5 بازیکن اخطاری، باید 50 میلیون 

ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
* در دیدار ســیاه جامگان و پیکان تهران از سوی رمضان شکری، مربی تیم 
ســیاه جامگان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات داوری رخ داد که منجر 
به اخراجش شــد. وی باید 10 میلیون ریال جریمــه نقدی پرداخت کند. تیم 
سیاه جامگان نیز به خاطر فحاشی تماشاگرانش به داور بازی، باید 100 میلیون 

ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
* مســابقه تیم های سپید رود رشت و اســتقالل تهران در حالی برگزار شد 
که از ســوی تماشاگران تیم سپیدرود رشت تخلفاتی مبنی بر پرتاب بطری آب 
صــورت گرفت. این تیم باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. تیم 
اســتقالل تهران نیز به دلیل فحاشــی تماشــاگرانش به داور مسابقه باید 200 

میلیون ریال جریمه بپردازد. )این رای قابل تجدید نظر است(
* امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان به خاطر اعتراض به داوری 
پس از پایان دیدار تیمش برابر سایپا با تذکر کتبی کمیته انضباطی روبه رو شد.

اتفاقی عجیب در قم
در اتفاقی نادر در شــهر قم طلبکاران تیم صبا مانع آغاز به موقع دیدار این 
تیم مقابل شــهرداری ماهشهر شــدند. در حالی که قرار بود در چارچوب هفته 
هشــتم لیگ دسته اول فوتبال دیروز تیم های صبای قم و شهرداری ماهشهر از 
ســاعت 15:15 به مصاف یکدیگر بروند،  اما این دیدار به دلیل حضور طلبکاران 
باشگاه صبا در زمین و جر و بحث آنها با مسئوالن باشگاه قمی با تاخیر آغاز شد.

امروز یا پنجشنبه اعالم نظر نهایی درخصوص نفت
تکلیف باشگاه نفت طالییه امروز یا روز پنجشنبه مشخص خواهد شد. اداره 
کل ورزش و جوانان استان تهران برای روشن شدن تکلیف باشگاه نفت طالییه، 
تا امروز به این باشگاه وقت داده بود، اما این احتمال وجود دارد که نظر نهایی در 
این باره به روز پنجشــنبه موکول شود و در این روز تصمیم گیری نهایی صورت 
گیرد. این اتفاق به دلیل درخواست دستگاه های نظارتی رخ داده تا مدارک جدید 
باشگاه نفت طالییه توسط این دستگاه ها بررسی شود. رضا گل محمدی، مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان تهران در گفت وگو با تســنیم این خبر را اعالم کرد. بنا 
بر این گزارش 15 شهریور ماه سال جاری مالکیت باشگاه نفت تهران از شرکت 
بهنام پیشــرو گرفته و به شــرکت پارس طالییه داده شد و نام این تیم به نفت 
طالییه تغییر پیدا کرد. همان زمان مهلت یک ماهه به شرکت پارس طالییه داده 
شــد تا به تعهداتی که داده عمل کند. این مهلت 15 مهر به پایان می رسید اما 
طبق اعالم مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به دلیل تعطیلی  های ماه محرم 

تا چهارشنبه 19 مهر تمدید شد.
اعالم برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 

قرعه کشــی مرحله یک هشــتم نهایــی رقابت های فوتبال جــام حذفی 
باشگاه های کشور برگزار شد که در این مرحله شاهد برگزاری هیچ بازی جذابی 
نخواهیم بود و دربی هم در کار نیست. قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی این 
مسابقات دوشنبه شب برگزار شد و تیم های حاضر در این مرحله حریفان خود را 
شناختند. در این مرحله هیچ دربی برگزار نخواهد شد و تیم های مطرحی هم به 

مصاف هم نخواهند رفت. برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
* تراکتورسازی تبریز ......................................................................... فجرسپاسی شیراز
* ایران جوان بوشهر ............................................................................. گل ابریشم تهران
* برنده پرسپولیس و نفت ......................................................................... بادران تهران
* گسترش فوالد تبریز ................................................................................. اکسین البرز
* صنعت نفت آبادان .............................................................................. داماش گیالنیان
* ملوان بندرانزلی .............................................................................. استقالل خوزستان
* استقالل تهران ................................................................................... نساجی مازندران
* خونه به خونه ............................................................................... سیاه جامگان مشهد
استقالل که به این مرحله رسیده است با سرمربی جدید خود باید در تهران 
به مصاف تیم نساجی قائمشهر برود که هدایت آن را یک استقاللی برعهده دارد 
و برخی مسئوالن قبلی اســتقالل هم در مدیریت این تیم حضور دارند. مهدی 

پاشازاده سرمربی نساجی مازندران است.

هفتهدوملیگبرتروالیبالامروزچهارشــنبه
باشــشدیدارپیگیریمیشودوشهرداریتبریز
کهدرهفتهنخستپیکانتهرانراشکستداده
بود،بهمصافســایپادیگرتیمخودروسازتهرانی

میرود.
هفتــه دوم دور مقدماتــی ســی و یکمیــن دوره 
مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر ایران »جام 
شهید محســن حججی« امروز چهارشنبه با شش دیدار 
در شــهرهای تهران، کاشــان، ورامین، اردکان، ارومیه و 
گنبد پیگیری می شــود.در نخستین مسابقه این هفته از 
لیگ برتر، تیم بانک ســرمایه صدرنشین این رقابت ها در 
کاشــان میهمان رعد پدافند خواهد بود. پدافند در هفته 
نخست و در ساری ســه بر یک مغلوب میزبان خود شد 
و در هفتــه دوم در بازی خانگی به دنبال نخســتین برد 
خود خواهد بود. البته حریف این تیم بانک سرمایه هست 
که عالوه بر صدرنشینی جدول این رقابت ها، قهرمانی دو 
دوره مســابقات باشگاه های آســیا را نیز در پرونده کاری 
خود دارد. ســالن فدراســیون والیبال در هفته دوم لیگ 
برتر میزبان یک دیدار است و نارنجی پوشان سایپا میزبان 

شهرداری تبریز خواهند بود. شهرداری تبریز که در هفته 
نخست با شکست پیکان تهران شگفتی ساز شد در مصاف 
با ســایپا دیگر تیم خودروســاز تهرانی به دنبال تکمیل 
شگفتی های خود است و با تمام قدرت به میدان می رود. 
ســایپا نیز در هفته نخست در آمل موفق به شکست کاله 
مازندران شد و با سه امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد 
و در بازی خانگی به دنبال دومین پیروزی خود اســت تا 
جایگاه خود را تثبیت بخشــد. تیم پیکان تهران در هفته 
دوم لیگ برتر والیبال میهمان ورامینی هاست. دو تیم در 
هفته نخســت شکست برابر حریفان را تجربه کردند و در 
این هفته به دنبال نخستین برد خود خواهند بود و همین 
موضوع جدال تفکرات پیمان اکبــری و فرهاد نفرزاده را 
جذابتر می کند. برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر والیبال 

به شرح زیر است:
*سایپا – شــهرداری تبریز)ساعت 16( *رعد پدافند 
کاشان – بانک سرمایه)ساعت 15( *شهرداری ورامین – 
پیکان)17:۳0( * خاتم اردکان – ســارویه ساری) ساعت 
16( *شــهرداری ارومیه – شمس)ساعت 16( *ایرانیان 

گنبد – کاله)ساعت 16(.

آغاز هفته دوم لیگ والیبال و تقابل شهرداری تبریز و سایپا

تشریحبرنامههایدهمینمراسمبزرگداشتروزملیوهفتهپارالمپیک

اشرفی: نگاه ما به مسائل آموزشی معلوالن پررنگ تر خواهد شد
سرویس ورزشی-

هدفازبرگزاریدهمینمراسمبزرگداشتروزملی
وهفتهپارالمپیککهاز22مهرماهتا28درتهرانبرگزار
خواهدشدتوسعهورزشهمگانیومسائلآموزشیدر

بینمعلوالناست.
نشســت خبری مربــوط به برگــزاری دهمین مراســم 
بزرگداشــت روز ملی و هفته پارالمپیک دیروز برگزار شــد و 
مسعود اشرفی دبیرکل ملی پارالمپیک ضمن بیان مطلب فوق 
توضیحاتی درخصوص برنامه های این مراسم داد که گزیده ای از 

صحبت های وی در ادامه می آید:
* مــا پــس از بازی هــای پارالمپیک 2000 ســیدنی با 
بررســی هایی که انجام دادیم مشــاهده کردیم که ورزشکاران 
حوزه معلوالن در حال پیر شدن هستند و سن شان باال می رود. 
در پارالمپیک ســیدنی 17 جانباز و 24 معلول در 2004 آتن، 
24 جانباز و 66 معلول، در 200۸ پکن، 5 جانباز و 67 معلول، 
در 2012 لندن 4 جانباز و 75 معلول و در 2016 ریو ۸ جانباز 
و 10۳ معلول را اعزام کردیم که این روند نشــان دهنده همان 

نکته ای است که عنوان کردم.
* در ســال 79 موضوع توجه به ورزش همگانی در کمیته 
پارالمپیک پررنگ شد که این موضوع منجر به تشکیل کمیته 
ورزش همگانی و انتخاب روز پارالمپیک شد. در نخستین مراسم 
بزرگداشت روز و هفته پارالمپیک ۳00 ورزشکار فقط در تهران 
حضور داشــتند که این جمعیت هر سال بیشتر شد به طوری 
که این مراســم در سال 95 با حضور بیش از 40 هزار ورزشکار 
معلول در ۳1 استان برگزار شد. باید به این نکته هم  اشاره کنم 

که از سال ۸4-۸5 ایده روز پارالمپیک که توسط ایران به وجود 
آمد در سایر کشورهای دنیا نیز اجرایی شده است.

* روز 24 مهر به عنوان روز ملی پارالمپیک در تقویم ثبت 
شده است و نگاه ما به مسائل آموزشی معلوالن در 5 سال آینده 

پررنگ تر خواهد بود.
* در مراسم امســال11 هزار نفر داوطلب برگزاری مراسم 

امسال هســتند که قرار نیست به آنها هزینه ای داده شود البته 
آموزش های الزم به این نفرات در طول دو ســال گذشته داده 
شــده است. امســال ما ســعی می کنیم با یک تی شرت که به 
مســئوالن می دهیم به آنها بگوییم کــه در روز پارالمپیک جلو 
بیاینــد و به عنوان یک خدمتگزار بــه ورزش معلوالن خدمت 

کنند.

* ســازمان بهداشــت جهانی آمــار داده کــه 15 درصد 
جمعیت دنیا معلول هســتند این در حالی اســت که سازمان 
ملل رقم 10درصد را اعالم کرده اســت. مــا اگر بخواهیم آمار 
ســازمان ملل را در نظــر بگیریم باید بگوییم کــه ۸ میلیون 
معلول در ایران داریم. البته این آمارها دقیق نیســت به طوری 
که در آمارهایی که در کشــور گرفته شــده 4 میلیون معلول 
 شناسایی شده اند به هر حال آمار دقیقی از تعداد معلوالن وجود 

ندارد.
* ما امســال به ۳5 هزار معلولی کــه پیش بینی کرده ایم 
در مراســم روز پارالمپیک در سراسر کشور شرکت می کنند به 
هر کدام یک تی شــرت و یک توپ والیبال یا فوتبال می دهیم، 
البته پیش بینی خود ما این اســت که بیــش از این تعداد در 
مراسم امسال شرکت خواهند کرد اما ما هم با محدودیت هایی 
مواجه هستیم. همچنین مراســم روز پارالمپیک در تهران در 
مجموعه ورزشــی میالد نور در روز 26 مهرماه از ساعت ۸:۳0 
تا 12 ظهر برگزار می شــود و پیش بینی می کنیم ۳هزار نفر در 

آن شرکت کنند.
* تصمیــم داشــتیم یکی از مســئوالن رده  باالی کمیته 
بین المللی پارالمپیک را دعوت کنیــم. حتی رئیس جدید این 
کمیته ابراز عالقه کرده بود که در برنامه  ما شرکت کند اما این 
فرصت فراهم نشد و فقط پیام ویدئویی وی به نمایش درمی آید. 
ما همچنین لیســتی از مسئوالن مشــارکت کننده را نیز تهیه 
کرده و آنها را دعوت می کنیم حضور این افراد بیشــتر مربوط 
به پذیرش مســئولیت اجتماعی در قبال معلوالن می شود که 

امیدواریم آنها را در جنبش روز پارالمپیک ببینیم.
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