طیبه حصامی

www.ettelaat.com

دریغ از یک عکس یادگاری

روز دوشنبه سالن والیبال نشست فدراسیون؛ اردوی متصل به اعزام والیبال نشسته بود .بچه ها چند
روزی بود در اردوی قبل از اعزام به مسابقات جهانی هلند بودند .تا روز دوشنبه ،میانه ی روز ،در حالی که
دختران در حال بازی بودند ،چندی از هنرمندان به جمع ما پیوستند .مهتاب کرامتی و نسرین نصرتی،
بازیگران سینما و تلویزیون برای روحیه دادن به دختران والیبال نشسته آمده بودند .اعضای تیم ملی
والیبال نشسته آقایان هم برای دیدن بازی بچه ها به سالن آمدند.
چندی بعد هم حامد بهداد به حلقه ی دوستی ورزشکاران دختر و پسر والیبال نشسته و هنرمندان
پیوست .عکس های یادگاری با پوشش خبری بود که گرفته می شد ،اما فردای آن روز اتفاقی افتاد که
دل مان گرفت.
فردای آن روز آقایان والیبال نشسته میزبان شهردار منطقه  17تهران بودند و جناب شهردار با هدایایی از
سکه ،روحیه ی مضاعفی به بچه ها دادند .عکس های دوستانه گرفتند ،جلوی چشمان دختران والیبال
نشسته .اما سهم دختران از آن مجلس ،حتی یک عکس یادگاری هم نبود ،دادن سکه پیش کش!

دوره ی داوری فوتبال برگزار شد ،آمادگی جسمانی هم در راه است

برگزاری دوره های مربیگری در رشته های مختلف ورزشی جانبازان و معلولین ،از اقدامات مهمی است
که واحد آموزش فدراسیون عهده دار آن است .دوره ی مربی گری فوتبال از این دست اقدامات است که
انجام شد .این دوره ،آموزش تطبیقی داوری فوتبال بود که طی سه روز انجام شد .صدرالدین موسوی و
علیرضا رجبلو مدرسین این دوره بودند.
نمایندگان استانهای تهران ،فارس ،گلستان ،گیالن و مازندران تا  ۲۳تیر ،در این دوره آموزشی حضور
داشتند.
قابل ذکر است که دوره مربی گری آمادگی جسمانی هم طی این هفته برگزار می شود .اما نکته ی قابل
توجه در این موارد این است که گاهی از جانب هیئت استان ها اهمیت این موضوع نادیده گرفته می
شود .امیدواریم پی گیری بیشتر از جانب استان ها ،در جهت بهبود سطح دانسته های ورزشکاران،
مربیان و داوران صورت بگیرد.

جانبازان و معلولین

اولین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال هفت نفره جهت آمادگی حضور در مسابقات آسیا – اقیانوسیه
کیش  ،۲۰۱۸در مجموعه ورزشی شیرودی برگزار می شود.
این اردو به سرمربیگری علی روزبهانی از  ۲۱تا  ۲۶تیر ماه در تهران برگزار می شود .سی و دو ورزشکار در
این اردو شرکت می کنند .سیدعلی بکاء ،مربی ،علی واثقی ،کمک مربی و علیرضا رجبلو سرپرست این
اردو هستند.
بابک صفری ،حسن صفری ،حسین تیزبر ،عبدالرضا کریمی ،مهرداد کیامرثی(بوشهر) ،بهنام آرندی،
ی مقدم،
علیرضا زارع ،ساسان رزمی ،رضا حاتمی ،محمد حسینی(فارس) ،حامد آتشافروز ،فردین تورج 
ناصر اکبرپور ،میرمنصور شاد(گیالن) ،محمد خراط ،روحاله جنگجو ،محمد نیکپور ،محمدحسین
ت مشعلی ،محمدامین شریفی ،رسول شرفی (خوزستان) ،جاسم
جانزاده (مازندران) ،مسعود بی 
بخشی ،ساسان نیلوفر (کرمانشاه) ،عباس ترابی ،محسن مختاری(مرکزی) ،مهدی بابایی ،مهرزاد
اسدی ،میثم بهمنی(زنجان) ،هادی خوشاقبال(خراسانرضوی) ،مهدی جمالی ،یاسین محمدی،
سیدحسین کمالی (قم) ۳۲ ،ورزشکار مدعو به این اردو می باشند.
رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه فوتبال  ۷نفره ،آذر ماه سال جاری به میزبانی کیش در ایران برگزار
خواهد شد.
برای مسابقات پارآسیایی جا کارتا

اردوهای آمادگی تنیس روی میز جانبازان و معلولین برگزار می شود

به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولین ،زهرا میربابایی ،نایب رئیس انجمن تنیس روی
میز جانبازان و معلولین از برگزاری اولین مرحله اردوی تیم ملی بانوان برای بازی های پاراآسیایی و
انتخابی تیم  IDخبر داد.
وی در این خصوص گفت :در این اردو از دو بازیکن اعزامی به رقابت های پاراآسیایی و پنج ورزشکار
هوش میانه جهت انتخاب تیم ملی تنیس روی میز هوش میانه دعوت کرده ایم که نهایتا از روز یکشنبه،
 ۲۴تیر ماه ،دو ملی پوش  IDنیز در اردو باقی می مانند.
میربابایی خاطر نشان کرد :تا زمان بازیهای پاراآسیایی جاکارتا سه مرحله اردو برای آمادگی ملی پوشان
در نظر گرفته شده که آخرین مرحله ی آن متصل به اعزام خواهد بود.
الهام چزانی ،مریم علیزاده ،از تهران ،ملی پوشان اعزامی به رقابت های پارا آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸
هستند.
سمیه صفرزاده(تهران) ،مهناز حسینی(همدان) ،آرزو وکیلی(یزد) ،کیمیا تجری (البرز) ،اعظم
غضنفری(کرمان) مدعو به این اردو می باشند.
این تمرینات از  ۲۲تا  ۲۹مهر ماه در سالن حجاب تهران به مربیگری زهرا میربابایی و سرپرستی محدثه
کاظمی برگزار خواهد شد.

اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال  ۷نفره برگزار می شود

رشته ی شنا از آن دست رشته های فعال و پویای جانبازان و معلولین است .و با توجه به اهمیت این رشته
برای سالمتی ،اردوها و مسابقات بسیار الزمه ی آن است.
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