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ورزشی

به همراه تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران؛
بسکتبالیست شیرازی راهی رقابت های جام 

آسیا می شود 
علی ا... وردی، بسکتبالیست شــیرازی به همراه تیم ملی بسکتبال سه 

نفره ایران راهی چین، محل برگزاری رقابت های جام آسیا می شود. 
رئیس هیأت بســکتبال فارس، دوشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: 
تیم ملی ســه نفره مردان ایران تهران را بــه مقصد چین ترک خواهد 

کردند.
فریدون رئیســی اضافه کرد: علی ا... وردی، امیر صدیقی، امیرحسین 
آذری، محمد اجاقی، چهار بازیکن ایران هســتند که با مربیگری محمد 

کسایی پور به این رقابت ها اعزام شدند.
وی افزود: ایران در این رقابت هــا در مرحله انتخابی با تیم های قطر، 

فیلیپین، ساموا و تایلند هم گروه است.
تیم ملی ایران یکم خرداد ماه 98 در نخستین دیدار خود به مصاف تیم 

ساموا می رود و سپس در همین روز هم با تایلند دیدار خواهد کرد.
ســاموا جزیره ای اســت گردشــگری که در اقیانوس آرام قرار دارد.

این جزیره در ســال 1914میالدی عضو کشور نیوزیلند بود و در سال 
1962مستقل شد و پایتخت آن نیز آپیا است.

مدیر کل تربیت بدنی آموزش وپرورش فارس 
خبر داد:

نهضت ساخت فضای ورزشی در مدارس 
فارس

* ساخت 120چمن مصنوعی در 2سال
 مدیــرکل تربیت بدنــی آموزش وپــرورش فــارس از آغــاز نهضت 
ســاخت فضاهای ورزشی در مدارس اســتان فارس خبر داد و گفت: 
 120 چمــن مصنوعی تا 2 ســال آینــده در مدارس اســتان احداث 

می شود.
آیت دهقان با اشــاره به ســرانه پائین فضای ورزشــی استان فارس 
نســبت به سایر اســتان ها اظهار داشت: متأســفانه در سرانه فضای 
ورزشی، اســتان فارس رتبه 24 کشــور را دارد که این فضا متناسب 
و در شــأن استان پهناوری چون فارس نیســت، لذا آموزش وپرورش 
 اســتان فارس برای جبران عقب ماندگی ها در این عرصه، ورود جدی 

داشته است.
وی افزود: برنامه ما این اســت که تا 2 سال آینده، حداقل 120 چمن 
مصنوعی در مدارس استان فارس احداث کنیم که این حرکت هم اکنون 
آغازشده و تنها 11 چمن مصنوعی تا پایان خردادماه سال جاری افتتاح 

خواهد شد.
دهقان با بیان اینکه هر هفته یک زمین چمن مصنوعی در شهرستان های 
مختلف افتتاح می شــود، یادآور شد: دیروز یک زمین چمن مصنوعی در 
شهرستان کوار افتتاح شد که هشــتمین زمین ما بود، هفته گذشته در 
الرستان افتتاح شد و به همین منوال 18 زمین چمن مصنوعی تا مهرماه 

98 افتتاح خواهد شد.
مدیرکل تربیت بدنی آموزش وپرورش اســتان فارس همچنین گفت: در 
این راستا جدا از سهمیه آموزش وپرورش در احداث فضاهای ورزشی، 
برنامه دیگر ما این اســت که با همکاری سازمان نوسازی و مشارکت 
مدارس نیز در حیاط مدارس کف پوش ورزشی یا زمین چمن مصنوعی 
احداث کنیم که این برنامه برای تمام مدارس استان فارس اجرا خواهد 

شد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که در این 2 سال، سرانه فضای 
ورزشــی فارس را که 23 صدم مترمربع است را به میانگین کشور که 
حدود 35 صدم مترمربع اســت برسانیم گرچه هنوز تا میانگین جهانی 

که یک مترمربع است فاصله بسیار داریم.
دهقان تأکید کرد: هدف کوتاه مدت ما این اســت که رتبه استان را در 

سرانه فضای ورزشی از 24 فعلی به زیر 10 برسانیم.
مدیرکل تربیت بدنی آموزش وپرورش اســتان فــارس همچنین گفت: 
در مدارســی هم که فضــای الزم را برای احداث مکان های ورزشــی 
ندارند، برنامه این اســت که تغییر کاربری فضا داده و از ســالن های 
 موجود مانند ســالن امتحانات یا انبار و... برای احداث فضای ورزشی 

استفاده کنیم.
وی افزود: کالس درس تربیت بدنی نیز بیشــتر برای مدارسی است که 
فقر فضای ورزشــی دارند اما با طرح هایی که اشاره شد، این فضاها را 

ایجاد خواهیم کرد.

تیم خلیج فارس تنها نماینده استان فارس در لیگ برتر 
فوتبال بانوان که تاکنون نتایج خوبی کسب نکرده و به 

دنبال حفظ جایگاه خود در لیگ برتر است. 
در لیگ برتــر فوتبال بانوان ایران 12 تیم حضور دارند 
که تاکنون 16 هفته از مسابقات آن برگزار شده است. 
هفته هفدهم بازی های این دوره لیگ بنا بود که ســوم 
خرداد برگزار شود که به دلیل تقارن با شب های قدر به 

پنج شنبه دوم خرداد تغییر یافته است. 
در هفته هفدهم تیم های سپاهان اصفهان با ذوب آهن 
اصفهان، سپیدار قائمشهر با راهیاب ملل مریوان، ملوان 
بندرانزلی با همیاری ارومیه، شــهرداری ســیرجان با 

پارس جنوبی بوشهر، آذرخش تهران با شهرداری بم،  
لران زاگرس ) خلیج فارس شیراز( با پاالیش گاز ایالم 

به مصاف هم می روند. 
تیــم خلیج فارس تنها نماینده اســتان فارس در لیگ 
برتر فوتبال بانوان است که تاکنون نتایج خوبی کسب 
نکرده اســت. این تیم با 16 بازی، یک برد، 3 مساوی، 
 12 باخــت و 6 امتیــاز در رده دهم جــدول رده بندی 

قرار دارد. 
این تیم در نیم فصل نخســت این دوره از لیگ به دلیل 
مشکالت مالی و استفاده از بازیکنان جوان و کم تجربه 
نتایج خوبی کسب نکرد و تا مرز از دست دادن امتیاز از 

لیگ برتر پیش رفت. 
در نیم فصــل دوم این تیم به صورت رســمی تحت 
حمایت لران زاگرس قرار گرفت و پس از آن با عنوان 

»لران زاگرس« در جدول لیگ قرار گرفته است. 
این تیم در هفتــه هفدهم مقابل پاالیش گاز ایالم قرار 
می گیرد و بازی ســاعت 20:30 برگزار می شود. انجام 
بازی ها در ماه رمضان سبب تغییر ساعت بازی ها از روز 

به شب است. 
تیم پاالیش گاز ایالم با 16 بازی، 8 برد، یک تساوی، 
7 باخــت و 25 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ 

برتر فوتبال بانوان قرار دارد. 

هفته هفدهم لیگ برتر 
فوتبال بانوان؛ 

خلیج فارس در 
اندیشه بقا در 

لیگ 
مدیرکل ورزش و جوانان در دیدار با رئیس کل دادگستری فارس:

توسعه ورزش استان بر محور گسترش عدالت اجتماعی استوار است

نایب رئیس هیأت تکواندو استان فارس: 

تکوانــــدو بانــــوان فارس حرکت سینوسی دارد
فرزانه قنبر دزفولی- تماشا

فاطمه اســدپور نایب رئیس هیأت تکواندو استان فارس 
یکی از افتخارات ورزش فارس و بخصوص تکواندو بانوان 
کشور است که بارها به عنوان سرمربی پومسه بانوان ایران 
انتخاب شده است. در خصوص مباحث مختلف گفتگویی با 
این مربی و داور مطرح تکواندو کشــورمان انجام دادیم که 

پیش روی شما قرار دارد.
نایب رئیس هیأت تکواندو اســتان فــارس گفت: کمبود 
منابع مالی و ناتوانی برای خرید تجهیزات و سیســتم های 
الکترونیکی داوری از مهم ترین مشــکالت هیأت تکواندو 

استان فارس به شمار می رود.
فاطمه اسدپور در گفتگو با ســرویس ورزشی »تماشا« در 
خصوص شــرایط تکواندو بانوان فارس، اظهار کرد: بانوان 
تکواندوکار ما در ســطح کشور از پتانســیل باالیی در این 
 رشته ورزشی برخوردار هســتند و بارها ثابت کرده اند که 
می توانند در مســابقات جهانی در ســه بخش پومســه ، 
کیوروگــی و هانمادانگ مقام آور باشــند. اما متأســفانه 
تکواندوکاران اســتان فارس دچار یک حرکت سینوســی 
هســتند. به عبارتی دیگر بانوان تکواندوکار فارس در یک 
برهه زمانی نتایج خوبی می گیرند اما بعد از مدتی دچار افت 
می شــوند. از نظر من بازیکنان فارس می بایست تالش 
بیشتری در این زمینه داشته باشــند و زمان بیشتری را به 

تمرینات خود اختصاص دهند.
بانوان تکواندوکار استان فارس تک  * فعالیت های اکثر 
اکثر آنها اهداف کوتاه  بعدی و مقطعی شده و متأسفانه 

مدتی را برای خود در نظر می گیرند
وی با بیان اینکه فعالیت های اکثر بانوان تکواندو کار استان 
فارس تک بعدی و مقطعی شده و متأسفانه اکثر آنها اهداف 
کوتاه مدتی را برای خود در نظر مــی گیرند، تصریح کرد: 
همان طور که گفتم تکواندوکاران اســتان فارس به صورت 
جدی تمرینات خود را پیگیری نمی کنند و پس از یک یا دو 
دوره قهرمانی از فعالیت خود در این رشته دست می کشند. 
حتی می توان گفت که آنها وابســتگی شــدیدی به حضور 
 مربــی در هنگام انجام تمرینات دارند. متأســفانه به دلیل 
فعالیت هایم در اردوهای تیم ملی و عدم حضور مستمرم در 

استان شاهد افت شدید بازیکنانم در این عرصه بوده ام.
این بانوی فعال در عرصه ورزشــی اضافه کرد: البته مربیان 
هم باید تالش بیشتری برای پرورش تکواندوکاران در سنین 
پایه داشته باشند. تا هر زمان که می خواهیم این بازیکنان را 

در بخش حرفه ای هدایت کنیم با مشکلی رو به رو نشویم.
وی در تشریح اقدامات و راهکارهای هیأت تکواندو استان 
فارس در جهت انگیزه بخشــیدن به ورزشــکاران مستعد 
گفــت: در حال حاضر یک طرح اســتعدادیابی را به منظور 
ایجــاد انگیزه در ورزشــکاران و روی آوردن آنها به انجام 
تمرینات مستمر راه اندازی کرده ایم. بر اساس این طرح هر 
ماه یک بار عملکرد تکواندوکاران را از طریق گرفتن تست 
و آموزش مــورد ارزیابی قرار می دهیم و از این طریق افراد 

مســتعد را شناسایی می کنیم و آموزش های الزم را به این 
افراد می دهیم.

* در اســتان فارس ۶۴  مربی داریم که از این مجموع 
۵۴ مربی امسال در دوره هماهنگی سالیانه مربیان شرکت 

کردند
اسدپور تعداد بیمه شدگان تکواندو بانوان استان فارس را 
3037 نفر تخمین زد و در رابطه با شرایط داوران و مربیان 
در این رشته ورزشی گفت: در استان فارس 64 مربی داریم 
که از این مجموع 54 مربی امسال در دوره هماهنگی سالیانه 
مربیان شــرکت کردند. در واقع حدود 10 نفر از مربیان ما 
غیرفعال هســتند. تعداد زیادی از مربیــان دارای مدرک 
مربیگری درجه 3 و درجه 2 هستند. همچنین دو مربی درجه 
یک و 4 مربی ملــی داریم. در بخش داوری هم  از 40 داور 
در استان فارس بهره می بریم که البته برخی از آنها فعالیت 
مســتمر ندارند. در حقیقت از دو داور بین المللی، دو داور با 
مدرک درجه یک و حدود 19 داور درجه دو در سطح استان  
برخوردار هستیم. ناگفته نماند فقط از داوران و مربیانی که در 
دوره های هماهنگی سالیانه و دانش افزایی شرکت می کنند، 

می توانیم در مسابقات استفاده کنیم.
وی به بیان فعالیت های هیأت تکواندو استان فارس در زمینه 
استعدادیابی پرداخت و عنوان کرد: برخی از شهرستان ها به 
دلیل هزینه های باال و سخت بودن شرایط اعزام درخواست 
کردند که فرآیند اســتعدادیابی در شهرســتان ها برگزار 
شود و هیأت اســتان فارس هم برای رفع مشکالت افراد 
عالقمندی که قادر نیستند برای انجام فرآیند استعدادیابی 
در مرکز اســتان حضور پیدا کنند با این درخواست موافقت 
کــرد. در حال حاضر هیأت های تکواندو شهرســتان های 
 اســتان فارس خودشان مسئولیت استعدادیابی را به عهده 
گرفته اند و از این طریق نفرات برتر را شناسایی و به هیأت 
فارس معرفی می کنند. هیأت اســتان فارس هم در نهایت 

به ارزیابی افراد معرفی شده می پردازد که خروجی این کار 
هدفمند شناسایی افراد مستعد و عالقمند به عرصه تکواندو 
بوده که این افراد از پتانسیل باالیی در این رشته ورزشی بهره 
 می برند و ما آینده روشنی را برای آنها پیش بینی می کنیم.

* با توجه به ازدحام برنامه ها و مســابقات متعددی که 
می کند،  برگزار  صادق پور  شهید  سالن  در  تکواندو  هیأت 
می توانم بگویم که این ســالن جوابگــوی برنامه ها و 

فعالیت های هیأت نیست
اسدپور با اشــاره به اینکه در حال حاضر اکثر فعالیت های 
هیأت در سالن شــهید صادق پور واقع در خانه اختصاصی 
تکواندو برگزار می شود، تشــریح کرد: با توجه به ازدحام 
برنامه ها و مســابقات متعددی که هیأت تکواندو در سالن 

شــهید صادق پور برگزار می کند، می توانم بگویم که این 
ســالن جوابگوی برنامه ها و فعالیت های هیأت نیست. در 
واقــع همه فعالیت های هیأت از جمله برگزاری کارگاه های 
آموزشی، اردوهای تدارکاتی و مسابقات تکواندو برای بانوان 
و آقایان در رده های ســنی مختلف خردساالن، نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در این سالن انجام می شود.

وی ضمن تشکر از حمایت های مســئولین اداره ورزش و 
جوانان استان فارس گفت: مسئولین اداره ورزش و جوانان 
استان فارس در راستای تأمین امکانات و تجهیزات سالن 
تکوانــدو حمایت های خوبی از هیأت داشــته اند. اما هنوز 
هم برخی از شهرســتان های فعال در این رشــته ورزشی 
 نیاز مبرمی به تجهیز کردن ســالن هایشــان دارند که اگر 
بودجه ای در اختیار این شهرستان ها برای فراهم کردن امکانات 
 مورد نیازشــان قرار بگیرد، می توانیم شاهد پیشرفت های 

بیشتری در این رشته ورزشی در سطح استان باشیم.
* یکی از مهم ترین مشــکالت بانوان تکواندوکار استان 
فارس را تداخل ساعت کالس درسی در مدرسه و ساعت 

تمرین ورزشکاران در نه ماه تحصیلی است
اســدپور یکی از مهم ترین مشــکالت بانوان تکواندوکار 
اســتان فارس را تداخل ســاعت کالس درسی در مدرسه 
و ساعت تمرین ورزشــکاران در نه ماه تحصیلی دانست و 
تصریح کرد: اختصــاص دادن زمان های مرده به بانوان در 
باشگاه ها و تداخل ساعات مدرســه و تمرین باعث شده 
که  تکواندوکاران ما در رده های ســنی نونهاالن، نوجوانان 
و جوانان با مشکالت بســیاری روبه رو شوند و این مشکل 
تکواندو بانوان فارس را با ســیر نزولی از نظر کمی و کیفی 

مواجه کرده است. 
* هزینه باالی دســتگاه امتیازدهی و تهیه سیستم های 

الکترونیکی داوری را از دیگر مشــکالت هیأت تکواندو 
استان فارس است

وی هزینه باالی دســتگاه امتیازدهی و تهیه سیستم های 
الکترونیکی داوری را از دیگر مشکالت هیأت تکواندو استان 
فارس دانســت و بیان داشت: تهیه سیســتم های داوری 
هزینــه های زیادی بر هیأت تحمیل می کند. برای برگزاری 
مسابقات لیگ و رقابت های اســتانی می بایست برای هر 
سیستمی حداقل 600 یا 700 هزار تومان هزینه کنیم و این 
مبلغ هر هفته به سه میلیون تومان هم می رسد. ما حتی برای 
انجام تمرینات حرفه ای و تخصصی برخی از تکواندوکاران 
مســتعد نیاز به سیســتم های الکترونیکی داوری داریم تا 
بانوان تکواندوکار ما در بخش کیوروگی با نحوه امتیازگیری 
توسط این دستگاه ها آشنا شوند. اما متأسفانه این کار برای 

هیأت هزینه های زیادی به دنبال دارد.
اسدپور در ادامه راهکارهایی را برای فرهنگسازی و آشنایی 
خانواده ها با این رشــته ورزشــی ارائه داد و یادآوری کرد: 
برگزاری همایش ها و برنامه های نمایشــی مختلف توسط 
شــهرداری و اداره کل ورزش و جوانان در ســطح شهر، 
پوشــش دهی اخبار توسط رســانه ها و معرفی قهرمانان 
 تکوانــدو در مســابقات مختلف نقش مهمی در آشــنایی 
خانواده ها با این رشته ورزشی دارد. البته می توانم قاطعانه 
بگویم که رســانه ها تأثیر بیشــتری در جذب افراد به این 
رشته ورزشــی دارند. چرا که با پوشش خبری مسابقات و 
انتشــار اخبار توســط جراید و صدا و سیما شاهد استقبال 
زیادی از سوی مردم برای ثبت نام در این رشته بوده ایم و 
منعکس شدن اخبار تکواندو به وسیله رسانه ها باعث شده 
افراد بسیاری به این رشــته روی بیاورند. ناگفته نماند که 
افراد عالقمند با ورود به رشــته تکواندو می توانند با توجه 
به میزان توانایی و ســلیقه خود در بخش های مختلف این 

رشته ورزشی فعالیت کنند.
لیال  پورحسینی،  نیلوفر  مبینا نظری،  * فروغ راســخ، 
کشــاورز، ســارا نوروزی و بهاره فریدونی به عنوان 
قهرمانان مدال آور فارس در مسابقات برون مرزی هستند

وی از فروغ راســخ، مبینا نظری، نیلوفر پورحســینی، لیال 
کشاورز، سارا نوروزی و بهاره فریدونی به عنوان قهرمانان 
مدال آور فارس در مســابقات برون مرزی نام برد و گفت: 
هیأت تکواندو استان فارس برنامه بلندمدتی را برای توسعه 
این ورزش در بخش بانوان در نظر گرفته است که با اجرای 
این برنامه مدون و منســجم قطعاً در سال های آینده شاهد 
حضور پررنگ تر و مقام آوری بانوان اســتان فارس در این 

رشته ورزشی خواهیم بود.
نایب رئیس هیأت تکواندو استان فارس در پایان درخواست 
کرد: از مسئولین خواهشمندم که نگاه ویژه تری به قهرمانان 
در این رشته ورزشی داشــته باشند. هر چند که همیشه از 
حمایت های معنوی مسئوالن محترم استان فارس برخوردار 
بوده ایم اما برای ایجاد انگیزه در مربیان و بازیکنان نیازمند 

حمایت مادی بیشتری از سوی مسئولین هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت: توسعه ورزش 
استان بر محور گسترش عدالت اجتماعی استوار است. 

حیدرعلی کامیاب که به همــراه معاونین اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان در دیدار با رئیس کل دادگستری فارس  
سخن می گفت، با ابراز خوشحالی از حضور یک مدیر بومی 
در رأس دســتگاه قضایی استان گفت: خوشحالیم که اگر 
امروز از احداث یک مکان ورزشــی در روستاهای استان 
سخن می گوییم، رئیس کل دادگستری استان به خوبی آن 

منطقه را می شناسد. 
وی با بیان اینکه توســعه واقعی تالش جامعه برای نیل به 
اهداف ارزشی خود است، افزود: پایداری در مسیر توسعه 
درگروه ایجاد رفاه نسبی، امنیت کامل و آگاهی کافی برای 

همه اعضای جامعه است. 
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان فعالیت اداره کل ورزش 
و جوانان در دو حوزه مســئولیتی خود را ایجاد رفاه نسبی 
برای ورزشــکاران در حوزه ورزش، امنیت شهروندان در 

ورزش همگانی و آگاهی بخشــی به آحاد مختلف جامعه در 
حوزه ســالمت عنوان کرد و گفت: اعتقاد ما بر این است 

که توسعه پایدار مستلزم رعایت عدالت اجتماعی است. 
کامیاب افزود: بر همین اساس امروز ضمن مفتخر بودن به 
خدمتگزاری به مردم ماه حصل 4 سال کار تیمی را تحولی 
عظیم در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری ورزش استان 

عنوان می کنیم. 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش  توســعه ورزش 
روســتایی، عشــایری و مناطق محروم استان را مصداق 
واقعی تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: نباید جوان 
روستایی به خاطر دور بودن از مرکز شهر و شهرستان از در 

اختیار داشتن حداقل های ورزشی محروم بماند. 
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس، احســاس عدم وجود 
عدالت اجتماعی را توسط شهروندان عامل مخرب در مسیر 
توسعه پایدار دانســت و گفت: وقتی شهروندی احساس 
کنــد که خدمتگزاران او با نگاهــی عدالت محور به انجام 
وظیفه مشغول هســتند انگیزه های اجتماعی اش بیش از 

پیش می شود. 
کامیاب یکی از کارکردهــای اداره کل ورزش و جوانان را 
ایجاد نشــاط اجتماعی و افزایش امید بین جوانان عنوان 
کرد و افزود: جوانان اســاس توسعه و پیشرفت هر جامعه 
محســوب می شــوند و جامعه جوان ما نیز از این قاعده 

مستثنی نیست. 
وی حاکم شــدن جــو ناامیدی بر جامعه را ســم مهلکی 

برای توســعه همه جانبه دانســت و گفــت: تمام تالش 
مــا در اداره کل ورزش و جوانان این بــوده تا با افزایش 
سهم مشارکت جوانان در فعالیت های اجتماعی و توسعه 
 زیرساخت های ورزشی توسعه دهنده نشاط و امید در جامعه 

باشیم. 
در این دیدار رئیس کل دادگســتری فــارس نیز با ابراز 
خرســندی از اتفاقات به وقوع پیوســته در سطح ورزش 
استان گفت: توجه به نیروی عظیم جوانان می تواند عامل 

مهمی برای توسعه و پیشرفت کشور باشد. 
حجت االســالم و المســلمین ســید کاظم موســوی با 
اشــاره به عالقــه مندی شــخصی اش بــه ورزش، از 
توسعه ورزش روستایی در اســتان استقبال کرد و گفت: 
امیدوارم بتوانیــم از این پس هم افزایی بیشــتری را با 
دســتگاه ورزش و جوانان در راســتای توسعه ورزش و 
 همکاری های دوجانبه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی 

داشته باشیم.

دارنده مدال طالی کشتی فرنگی المپیک گفت: از صحبت هایی که امیررضا 
خادم مطرح می کند متعجب و متأسف شدم. 

امید نــوروزی در گفت وگو بــا فارس، در مورد حواشــی بــه وجود آمده 
پیرامون انتخابات فدراســیون کشتی و صحبت از مهندسی انتخابات گفت: 
صحبت هــای امیر خادم جای تعجب و تأســف دارد. تا دیــروز که عوامل 
فدراسیون دوستان و نزدیکان خودشــان بودند، حرفی از مهندسی در کار 
نبود، اما حاال که نعمتی با آن همه مشغله در مجلس و تنها به خاطر عالقه اش 
 به کشتی سرپرســتی و مدیریت فدراسیون را برعهده گرفته است، تهمت 

می زنند.
وی ادامه داد: این رفتار جوانمردانه و درست نیست؛ مگر این صندلی چه قدر 
ارزش دارد که به خاطرش به هر کار زشــتی دست می زنند تا به آن برسند؟ 
همه کشتی و کشتی گیران را به جوانمردی و مرام پهلوانی می شناسند، کاری 

نکنیم این تصور بین مردم خراب شود.
دارنده مدال طالی کشــتی فرنگــی المپیک تصریح                                                                                                                                                                                                                             کرد                 :         خــادم در اولین 
اظهارنظری که بعد از ثبت نامش برای ریاســت فدراســیون کشتی داشت 

عنوان کرد که حق وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است که در انتخابات 
فدراسیون ها دخالت داشته باشند و مهندسی کردن انتخابات ایرادی ندارد، 
اما چه اتفاقی افتاده که حاال صحبت هایش با آن حرف های اولیه در تناقض 

است و حرف از مهندسی می زند؟
* رسیدن به صندلی فدراسیون نیاز به این همه آبروریزی ندارد

نوروزی افزود: تمام مواردی که مطرح می کنند بی پایه و اســاس است. چرا 
تا دیروز که او به عنوان معاون وزیــر از امکانات دولتی برای تبلیغ خودش 
استفاده می کرد مشــکلی نبود، اما حاال که میدان رقابت تنگ شده به همه 
تهمت می زند؟ تمام اینها توهین به خانواده و جامعه کشــتی است. رسیدن 
به صندلی فدراسیون نیاز به این همه آبروریزی ندارد درحالی که مدام دم از 

اخالق می زنند.
وی خاطــر نشــان کرد: متاســفانه برخی فقــط تــالش می کنند چهره 
موجهــی از خود نشــان دهند، امــا در عمــل حاضر نیســتند اندکی به 
مصالــح ملی و اعتبار کشــتی فکر کننــد و تا اقدامی بر خــالف میل آنها 
 صــورت می گیرد پــای تعلیــق و مشــکالت اتحادیه جهانــی را پیش 

می کشند.
*  ۷ سال فدراسیون را در اختیار داشتید و به کسی هم پاسخگو نبودید

قهرمان المپیک لندن تصریح کرد: شما 7 سال فدراسیون را در اختیار داشتید 
و به کسی هم پاسخگو نبودید. قهرمانان بسیاری را خانه نشین کردید بدون 
آنکه دلیل قانع کننده ای داشــته باشید. سیاســت ها و اقدامات فدراسیون، 

کشتی را تا به این درجه از سقوط رساند که تا عناوین نهم و یازدهم جهان 
تنزل پیدا کردیم. با این اوصاف چه اصراری دارید همچنان به مسئولیت خود 

در کشتی ادامه دهید؟
وی افزود: منطق انتخابات این اســت هر کسی که کاندیدا شده، در سکوت 
کارنامه خــودش را به اعضای مجمع ارائه دهــد؛ اعضای مجمع هم آنقدر 
کاربلد هســتند که می دانند چه کسی به درد کشــتی می خورد و می توانند 
انتخاب درستی داشته باشند. مسلماً اعضای مجمع با رعایت مصالح کشتی 
فردی واجد شرایط را برای ریاســت انتخاب خواهند کرد، فردی که نفس 
 تازه ای در کالبد این ورزش بدمد و بتواند ورزش اول را در مســیر درســت 

هدایت کند.

امید نوروزی: از صحبت های خادم متأسف شدم!


