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اعزام  ۲۲۰ورزشکار به
بازیهای پاراآسیایی

سرپرســت کاروان ایران در بازی های پاراآســیایی با
اعــام اینکه طبق پیشبینی اولیه  ۲۲۰ورزشــکار به این
بازیها اعزام میشوند ،گفت :هیچ فرد اضافهای در کاروان
اعزامی حضور نخواهد داشت.
هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ،در مورد آخرین
وضعیت کاروان ورزشــی ایران برای حضور در بازی های
آســیایی توضیح داد و گفت :اعزام  ۱۲رشته به این دوره
از بازی ها قطعی شــده اما هنــوز در مورد بوچیا به عنوان
سیزدهمین رشته اعزامی به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
حداکثر تا دهم تیرماه در مورد این رشته هم نتیجه گیری
خواهد شد.
به گفتــه وی دو و میدانی ،وزنهبــرداری ،تیراندازی،
تیروکمان ،جودو ،شــنا ،دوچرخه سواری ،والیبال نشسته،
بســکتبال با ویلچر ،گلبال ،تنیس روی میز و شطرنج ۱۲
رشــته از  ۱۸بازی های پاراآسیایی هستند که ورزشکاران
ایران حضور قطعی در آنها خواهند داشت.
سرپرســت کاروان پاراآســیایی با تأکید بر اینکه تنها
ورزشــکاران شــانس مدال بــه ایــن دوره از بازی های
پاراآســیایی اعزام می شوند ،خاطرنشــان کرد :تا به امروز
برای هر رشته از مســئوالن مربوطه آن ،فهرست ابتدایی
برای اعــزام به اندونــزی را دریافت کرده ایــم اما هیچ
ضمانتــی مبنی بر اعزام این نفرات وجــود ندارد .در واقع
بر اساس سیاست وزارت ورزش و کمیته پارالمپیک ،مالک
ما برای حضور در بازی های پاراآســیایی فقط مدال آوری
اســت نه تجربه اندوزی .سخنگوی کمیته ملی پارالمپیک
با اعالم اینکه بر این مبنا تا به امروز اعزام  ۲۲۰ورزشــکار
به بازی های پاراآسیایی را مدنظر قرار داده ایم ،یادآور شد:
این تعداد ورزشــکار همراه با همراهانی که در قالب کادر
فنی شامل مربی ،سرپرســت ،فیزیوتراپ ،بدنساز و ...کنار
آنها خواهند بود ،ترکیب چهارصد نفره ای را برای کاروان
ایران تشکیل می دهند.
رضایی تأکید کرد :البته اعــزام این تعداد افراد ،چه در
بخش ورزشــکاران و چه در بخــش مربیان به بازی های
آســیایی قطعی نیســت .قاعدت ًا اگر بر مبنایــی که برای
مــدال آوری داریم ،ورزشــکاری از ترکیــب کاروان کنار
گذاشــته شــده باشــد قطعا در بخش مربیان نیز ریزش
خواهیم داشــت .در کل اینکه هیچ نفر و فرد اضافه ای با
کاروان پاراآسیایی به اندونزی اعزام نمی شود.
وی بــا تأکید بر اینکــه تا یک ماه آینده شــعار و نام
کاروان ایران اعالم خواهد شــد ،گفت :ایران فرصت دارد
تا دهم تیرماه فهرست ورزشکاران خود را برای بازی های
پاراآســیایی اعالم کند و باید حداکثر تــا اوایل مرداد ماه
اسامی نهایی ورزشکاران را نیز معرفی کند.
ســومین دوره بازی های پاراآسیایی  ۱۴تا  ۲۱مهرماه
به میزبانی اندونزی و در شــهر جاکارتا برگزار می شــود.
برای حضــور در این بازی ها کاروان ایــران دهم مهرماه
راهی جاکارتا خواهد شــد ۳۵۸۹ .ورزشــکار از  ۴۳کشور
برگزارکننده ســومین دوره بازی های پاراآسیایی خواهند
بود.
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گزارش گاردین از شرایط فوتبال بانوان در ایران

سایت خبری گاردین در گزارشی به پیشرفت فوتبال
بانوان در ایران و حضور کتایون خسرویار اشاره کرد.
به گزارشایســنا ،گاردین در گزارشــی به بررسی
پیشرفت فوتبال بانوان ایران با حضور کتایون خسرویار
به عنوان مربی پرداخت.
در این گزارش آمده اســت :بیش از  ۱۲سال پیش
با آمدن کتایون خسرویار به ایران ،فوتبال بانوان ایران
تغییراتی داشت .کتایون خسرویار که از آمریکا و ایالت
اوکالهاما به تهران بازگشته بود ،با تیم فوتسال بانوان
ایران که تازه شــکل گرفته بود شروع به کار کرد و بعد
از مستقر شــدن در ایران مربیگری این تیم را برعهده
گرفت.
خســرویار در این باره به گاردین میگوید :من حتی
زبان مردم ایران و فرهنگ ایران را نمیدانســتم .تنها
چیزی که میدانستم این بود که غذاهای ایرانی بسیار
خوب هســتند ۱۲ .ســال پیش محدودیتهای زیادی
وجود داشــت .مردم میپرســیدند که چرا میخواهی
فوتبال بازی کنی ،به خانه بروید و یاد بگیرید که زنان
خانهدار خوبی باشــید ،اما در حــا 
ل حاضر مردم کمک
زیادی به ما میکنند و از فوتبال بانوان حمایت میکنند.
فوتبال ســالهایزیادی اســت که در ایران مورد
توجه است ،اما به خاطر محدودیتهایی که برای بانوان

وجود داشــت ،در میان بانوان عمومیت نداشت و بیشتر
بانوان ایرانی به ســمت ورزش تیراندازی میرفتند .در
سالهای  ۱۹۹۰دانشــجویانی از دانشگاه الزهرا (س)
تیم فوتســال تشــکیل دادند و کمی بعد لیگ فوتبال
بانوان در ایران تشکیل شد .در سال  ۲۰۰۵اردن ،ایران
را دعوت کــرد که تیم فوتبال بانوان برای مســابقات
ن ترتیب تیمملی
قهرمانی غرب آسیا بفرســتد و بهای 
فوتسال بانوان ایران شکل گرفت.
خسرویار در این باره میگوید :در آن زمان چیزهای
زیادی وجود داشت که زنان فوتبالیست ایرانی باید یاد
میگرفتند؛ مردان نمیتوانســتند بــا تیم فوتبال بانوان
ایران همــکاری کنند ،اما آنها بودند که میتوانســتند
آموزش دهند .ما باید مجــوز مخصوص میگرفتیم تا
تمریــن برگزار کنیم .با این حال در تمام این ســالها
تغییرات خوبی رخ داده است.
خسرویار در سال  ۲۰۱۳بازی کردن را کنار گذاشت،
او به تیم ایران خدمت کرد و تیم ایران توانست خود را
تا  ۵۰تیم برتر رنکینگ فیفا باال بکشد.
خســرویار اولین زن خاورمیانهای است که از سوی
فیفا لیســانس دریافت کرده است .او در دو دوره مربی
دو تیم نوجوانان ایران بوده اســت و به نظر میرســد
که هم چنان برنامههایی برای ادامه دادن کار حرفهای

خود دارد.
او در این باره میگویــد :ما بودجه زیادی در اختیار
نداریم و همین که تیم ما وجود دارد مساله بزرگی است.
فدراســیون فوتبال تمام تالش خود را میکند که برای
مااسپانسر پیدا کند ،اما این کار سخت است .نقش من
این اســت که برای نوجوانان راه را بــاز کنم تا بتوانند
در مســابقات جهانی شرکت کنند .ما لیگ نوجوانان در
کشــور نداریم که بتواند مهارت کسب کنند ،اما همین
که قوانین جدیدی گذاشته است که بازیکنان  ۱۶ساله
بتوانند در باشــگاههای بزرگســاالن تمرین کنند گام
بزرگی برای آماده کردن تیم ایران برای المپیک ۲۰۲۲
اســت .این کار کمک میکند که تیم ایران بتواند برای
بازیهای آســیایی آماده شــود ،زیرا حداقل آنها کمپ
تمرینی و مســابقات را تجربه میکننــد .من برخی از
اوقات به صورت اتفاقی بازیکن انتخاب میکنم ،گاهی
اوقات حتی فردی را در خیابان میبینم که فکر میکنم
اســتعداد دارد و با خودم میگویــم که این بازیکن من
است.
خســرویار در باره حضور بانوان در ورزشگاهها نیز،
میگوید :بســیاری از زنان به دلیل وجــود طرفداران
متعصب و خشــن از رفتن به ورزشگاه ناامید میشوند.
این طرفداران بیشتر اوقات در استادیوم حضور دارند ،اما
خوشبختانه شرایط در حال تغییر کردن است.
تیمملی فوتبــال مردان ایران بــرای پنجمین بار
در جــام جهانی  ۲۰۱۸روســیه حضــور دارد ،اما کار
ســختی برای صعود از مرحله گروهی دارد .خســرویار
معتقد اســت که تیمملی فوتبال مردان ایران میتواند
امســال شــگفتی آفرینی کند .او در این باره میگوید:
من کارلوس کیروش و روشــش را باور دارم .تیمملی
فوتبــال ایران برای ایجاد یک شــگفتی بزرگ در جام
جهانی روسیه حضور دارد .کیروش واقعا وجهه فوتبال
ایران را تغییر داده اســت .او به من نیز گفته است که
اگر هر کمکی که الزم داشته باشم ،دریغ نخواهد کرد.

مبنای محاسبه قیمت سکه پاداش قهرمانان قیمت روز مراسم
تجلیل بود
مدیرکل امور مشــترک فدراسیونها گفت :وزارت
ورزش و جوانــان به هیــچ فدراســیونی مبلغی بابت
مابه التفاوت قیمت ســکه پــاداش قهرمانان پرداخت
نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســید محمد شــروین
اســبقیان در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه
وزارتورزش و جوانان مابه التفاوت نوســانات قیمت
ســکه برای پاداش قهرمانان را به برخی فدراسیون ها
پرداخت کرده است گفت :همان طور که مطلع هستید
مراسمتجلیل از قهرمانان ورزش کشور روز سه شنبه
اول خرداد ماه با حضــور رئیس جمهور محترم برگزار
شد و بر اســاس آئین نامه تجلیل از قهرمانان ،میزان
امتیاز هر فدراســیون مشخص شــده بود و روز  ۳۰و
 ۳۱اردیبهشــت ماه میزان پرداخت به هر فدراســیون
مشــخص شد که بر اساس نرخ همان روز سکه،چک
مربوطــه به تاریخ روز صادر و تحویل فدراســیون ها

شــد. وی تصریح کرد :مبنای محاسبه ما در پرداخت،
قیمت روز سکه بود که در بازار آزاد حدود یک میلیون
و  ۹۰۰هــزار تومــان و در بانک مرکــزی حدود یک
میلیون و  ۸۵۰هزار تومــان در آن تاریخ فروخته می
شــد .بر همین اساس مبالغ هر فدراســیون از سوی
معاونت توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان بهحساب
فدراسیون ها واریز شد.
اســبقیان با بیان این که تعدادی از فدراســیون ها
بالفاصله بعد از مراســم تجلیل ،با حواله و چک صادر
شــدهبه بانک مرکزی مراجعه و ســکه های خود را
دریافــت کردند ،افزود :برخی از فدراســیون ها نیز با
توجهبه نوســانات قیمت سکه با تصویب هیات رئیسه
خود در همان روزهای اول نسبت به خرید کارت هدیه
تا مبلــغ  ۲میلیون تومان به جای هر ســکه با تامین
مابــه التفاوت آن از منابع خود فدراســیون اقدام و به
ورزشکاران خود اهدا کردند که تدبیر خوبی بود.
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وی ادامه داد :اما تعداد معدودی از فدراسیون ها به
هــر دلیلی با تاخیر و تعلل در مراجعه به بانکمرکزی
و اخذ حواله های صادر شده موجب بروز مشکل برای
خود شــدند و نوسانات نرخ سکه باعثاختالف قیمت
فاحش با حواله صادره شــد که مسئولیت این اتفاق به
عهده وزارت ورزش نیست.
مدیرکل امور مشترک فدراســیون ها توضیح داد:
وزارت ورزش و جوانان به هیچ فدراسیونی مبلغیبابت
مابه التفاوت قیمت سکه پرداخت نکرده است و مباحث
و اخبار منتشر شده در برخی سایت ها دراین خصوص
کذب و خالف واقع است.
اسبقیان در پایان گفت :وزارت ورزش و جوانان به
تعهد خود در قبال قهرمانان عمل کرده است وانتظار
دارد مسئولین محترم فدراسیون هایی که هنوز نسبت
به پرداخت پــاداش قهرمانان خود اقدام نکردهاند هر
چه سریعتر اقدامات الزم را انجام دهند.

بانوان دونده فارس در رقابت های کشوری چهار مدال
کسب کردند

شــیراز -ایرنا -تیم بانوان فارس در نخســتین روز از
رقابت هــای دو و میدانی قهرمانی کشــور و انتخابی بازی
های آسیایی که در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی
در حال برگزاری است 2 ،نشان طال و  2نقره کسب کردند.
نایب رییس هیات دو و میدانی فارس ،چهارشنبه در گفت
گو با ایرنا افزود :در ایــن رقابت ها الناز کمپانی از فارس در
مــاده 100متر با مانع با زمان  14ثانیــه و  29صدم ثانیه بر
ســکوی قهرمانی ایستاد و مدال طال را بر گردن آویخت و ســارا ندافی از فارس با زمان  14ثانیه و  85صدم
ثانیه ،نشان نقره را به خود اختصاص داد.
شهین شیبانی ادامه داد :همچنین در ماده پرتاب وزنه ،مریم نوروزی از فارس با پرتاب  12متر و  29سانتی
متر به نشــان طال دســت یافت .وی گفت :تیم فارس در ماده  4در  100متر امــدای پس از تیم اصفهان بر
سکوی دوم ایستاد.
رقابت های انتخابی تیم ملی دو و میدانی بانوان سراســر کشــور که در شهر مشهد در حال برگزاری است،
امروز با تعیین تیم های برتر در تمام ماده ها پایان می یابد.

بدنسازی پرسپولیسیها در سالن ،کار با توپ در چمن

تمرین تیم فوتبال پرســپولیس دیروز هم برگزار شــد و
بازیکنان در ســالن و چمن برنامههای آمادهســازی را انجام
دادنــد .به گزارش خبرگــزاری مهر ،بازیکنــان تیم فوتبال
پرسپولیس صبح دیروز در سالن و زمین چمن ورزشگاه شهید
کاظمی تمرینات خود را پیگیری کردند.
* تمرین دیروز در سالن با گرم کردن زیر نظر مارکو آغاز
شد و بازیکنان پس از آن ،وارد زمین شدند.
* تمرینات قدرتی ،ســرعتی و کار بــا توپ نیز در زمین
چمن با هدایت استیلینوویچ پیگیری شد.
* بعد از آن برانکو ایوانکوویچ برنامه های دیگری برای سرخپوشــان در نظر گرفت .پرش از روی موانع و
حرکات سرعتی و قدرتی بخش بعدی تمرین بود و بعد از آن ،پاسکاری سه نفره و چهار نفره در دستور کار قرار
گرفت و در انتهای تمرین نیز بازیکنان راهی سالن شدند تا با زدن وزنه به کار خود پایان بدهند.
* تمرین نوبت دوم دیروز قرمزپوشان هم از ساعت  ۱۷:۳۰دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری شد.

وینفرد شفر خواهان جذب یک مربی خارجی دیگر

وینفرد شفر سرمربی استقالل تمایل دارد به جای بیژن طاهری از یک مربی خارجی دیگر در کادر فنیاش
استفاده کند .به گزارش خبرنگار مهر ،سرمربی آلمانی آبی پوشان که در فصل گذشته از پسرش ،جیری ساناک
و میگوئل کولی در کادر فنی استفاده کرد و دستیاران ایرانی وی نیز بیژن طاهری و اشکان نامداری بودند ،بی
تمایل نیست تا به جای طاهری از یک دستیار خارجی دیگر استفاده کند.
در همین رابطه ،زمزمه هایی مبنی بر ابراز تمایل وی برای خروج نام طاهری از لیست دستیارانش و انتقال
وی به آکادمی اســتقالل و اســتخدام یک مربی خارجی دیگر به گوش می رسد که مدیران باشگاه استقالل
نسبت به این موضوع چراغ سبز نشان نداده اند .در این صورت به نظر می رسد همکاری طاهری با شفر نسبت
به فصل قبل کمی سخت تر باشد.

هزینه  ٥٠٠میلیون دالری اندونزی برای میزبانی
بازیهای آسیایی

طبق اعالم مســئول کمیته مالی و بودجه بازیهای آســیایی برای این دوره از بازیها  ٥٠٠میلیون دالر از
طرف میزبان هزینه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،در نشست خبری که دیروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد ،سهریر نوری
مســئول کمیته مالی و بودجه ستاد برگزاری بازیهای آســیایی در باره تکمیل ورزشگاه های میزبان بازیهای
آســیایی اظهار داشــت :امکانات تقریبا تکمیل شــده و بیش از  ٩٠درصد کامل است .آخرین نیازها در هر دو
شــهر جاکارتا و پالمبانگ در حال پیگیری است .جاکارتا در فاصله هزار کیلومتری پالمبانگ قرار دارد که یک
ساعت پرواز خواهد بود ١٥ .هزار ورزشکار در بازیهای آسیایی شرکت خواهند داشت .وی در پاسخ به پرسشی
در باره هزینه های میزبان برای بازیهای آسیایی مطرح شد ،گفت :حدود  ٥٠٠میلیون دالر هزینه شده است.
این مقام مسئول در پاسخ به سئوالی درباره انفجارهای رخ داده در اندونزی و اینکه آیا قول می دهید امنیت
برقرار شود؟ تصریح کرد :یک مورد ناامنی در شرق اندونزی بوده که دولت در حال رسیدگی است .آنها تضمین
داده اند که ورزشکاران و کشورها در امنیت خواهند بود.
عکس :مهر

