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ترکیب اعزامی تیم ملی جوانان به مسابقات جهانی  2017سوئیس مشخص شد
بهمن رضایی ،رئیس انجمن دو ومیدانی جانبازان و معلولین از
مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی جوانان برای اعزام به مسابقات
جهانی سوئیس خبر داد.
وی با اعالم این خبر به روابط عمومی فدراسیون گفت :در پایان
اولین مرحله ی تمرینات تیم ملی دو ومیدانی جوانان که به میزبانی
تبریز برگزار شد ،مسابقات انتخابی و رکوردگیری با حضور 25
ورزشکار برگزار و در پایان با توجه به رکوردهای کسب شده20 ،
نفر از ورزشکاران جوان در بخش فدراسیون ورزش های جانبازان و
معلولین ،برای حضور در مسابقات جهانی سوئیس انتخاب شدند.
رضایی خاطر نشان کرد :طبق اعالم قبلی ،رکورد نفرات اول و دوم
جدول رنکینگ جهانی در سال  ،2016به عنوان مالک انتخاب
ورزشکاران برای ترکیب اصلی در نظر گرفته شد که خوشبختانه
شاهد ثبت رکوردهای بسیار خوبی بودیم.
رئیس انجمن دو و میدانی جانبازان و معلولین افزود :بر این اساس
 15دو ومیدانی کار آقا و  5خانم به عنوان نمایندگان کشورمان در
مسابقات جهانی جوانان سوئیس حضور خواهند داشت و دومین
مرحله از اردوی آمادگی که متصل به اعزام نیز هست ،با این نفرات

برگزار خواهد شد.
وی گفت :در این مدت ملی پوشان زیر نظر مربیان تیم ملی آقایان
فیروز کاظم زاده ،مهدی فارسی ،اردشیر کاظمی و خانم ویدا مظهر،
تمرینات خود را در به صورت غیر متمرکز انجام می دهند و آخرین
مرحله ی تمرینات آنها نیز از اول مرداد به صورت متمرکز و پیش از
اعزام برگزار خواهد شد.
رضایی تصریح کرد :مسابقات جهانی سوئیس ،سومین حضور تیم
ملی جوانان ایران در سطح جهانی است و با توجه به رکوردهایی که
در اردوی انتخابی به ثبت رسید ،می توان امید داشت که ضمن دست
یابی به نشان های رنگارنگ ،شاهد حضوری بهتر به نسبت دوره های
قبل باشیم.
بر این اساس نفرات زیر به عنوان اعضای تیم ملی دو ومیدانی جوانان
دارای معلولیت معرفی شدند:
محمد فتحی گنجی ،عرفان رضایی،عارف بهاروند،علی سپه وندی
(لرستان)،محمد حسن میرزایی ،مهدی قادری،محسن وثوق،مرتضی
باهر بخت(آذربایجان شرقی)،حسین شریفی مفرد ،محمود
احمدی بلوملکی(خوزستان)،اشکان چراغی،محمد طاها بیگ

رضایی (کرمانشاه)،مجتبی کمالی،مرضیه قاسمی( فارس)،فاطمه
انصاری،سعیده عبدالهی(بوشهر)،نیره سالمتیان (تهران)،زینب
گودرزی(اصفهان)،علیاصغرابارقی(کرمان)،علیاصغرسیار(مازندران)
دومین مرحله از تمرینات تیم ملی دو ومیدانی جوانان دارای معلولیت
از یکم تا نهم مرداد ماه برپاست و پس از آن ملی پوشان جوان ایرانی
برای شرکت در مسابقات جهانی عازم سوئیس می شوند.

انگلستان به عنوان قهرمانی
جهان دست یافت

رقابت های جهانی بسکتبال با ویلچر جوانان زیر  23سال با قهرمانی
تیم انگلستان به کار خود پایان داد .در دیدار فینال که بین تیم های
انگلستان و ترکیه برگزار شد ،تیم انگلستان موفق شد با نتیجه  43بر
 54به برتری دست یافته و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود
کند.تیم های استرالیا و ژاپن نیز برای کسب عنوان سوم به مصاف هم
رفتند که تیم استرالیا موفق شد به نشان برنز دست یابد و تیم های
آلمان و کانادا نیز به ترتیب پنجم و ششم شدند.تیم های فرانسه،
ایران ،آمریکا ،ایتالیا ،برزیل و آفریقای جنوبی هم به ترتیب عناوین
هفتم تا دوازدهم را بدست آوردند.بدین ترتیب پرونده ی این دور از
رقابت ها که با حضور  12تیم از  18خرداد ماه به میزبانی تورنتو آغاز
شده بود ،بسته شد و نمایندگان کشورمان ديروز وارد کشور شدند.
تیم ایران با ترکیب امیررضا احمدی(ایالم)،مهدی
ماندگار(هرمزگان)،علی کریمی (اصفهان)،مجتبی کمالی(
فارس)،محمد حسن سیاری،همایون عسگری مهرآبادی،مهدی
عباسی(مرکزی)،پیمان میزان ،حسنعلی کعبی عمیر،سید مهدی
موسوی(تهران)،رضا عیوضی (قم) و با هدایت حسن پاالر ،سرمربی تیم
ملی و به سرپرستی هادی رضایی ،در این مسابقات حضور یافته بود.

برگزاری مراسم ورزش باستانی
به مناسبت ماه مبارک رمضان

هیات ورزش های جانبازان و معلولین کرمانشاه ،مراسم ورزش
باستانی را با حضور جمعی از ورزشکاران استان برگزار کرد.
در این مراسم ،مدیر کل و رئیس ورزش بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان ،مسئولین هیات ورزش های جانبازان و معلولین
و جمعی از ورزشکاران تیم ملی فوتبال هفت نفره و ورزشکاران
جوان تیم دو و میدانی حضور داشتند و رسانه های محلی نیز به
انعکاس این برنامه پرداختند.
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