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نامزدي نعمتی براي جايزه نسل جوان

فهرست نامزدهای تقدیر بخش بانوان برای روز 
جهانی زن در سال ۲۰۲۱ میالدی که از سوی کمیته 
بین المللی پارالمپیک اعالم شــده، دربرگیرنده 
اسامی کاندیداها در ســه گروه موسسین، بخش 
نســل جوان و گروه کمیته های ملی پارالمپیک و 
فدراسیون های جهانی است. در بخش موسسین این 
فهرست، بتول مشرف جوادی که سال های متمادی 
به عنوان معاون ورزش دانشــجویی، عضو هیات 
اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و نایب رییس بانوان 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن بوده، تنها 
نماینده ایران است. اسکاتلند، آمریکا، چین تایپه و 
فی جی دیگر کشورهایی هستند که در این بخش 
نماینده دارند. همچنین در بخش نسل جوان نام زهرا 
نعمتی کماندار ایران که اولین مدال طالی بانوان 
در بازی های پارالمپیک را به دست آورد، به چشم 
می خورد. نعمتی در ســال ۲۰۱۸ به عنوان فردی 
که در اهداف توسعه ورزش بانوان فعالیت داشته به 
عنوان سفیر انتخاب شد. نعمتی برای دسترسی به 
جایزه ویژه کمیته بین المللی پارالمپیک، نمایندگانی 
از سنگاپور، مالدیو، کلمبیا و نیز نماینده مهاجران را به 
عنوان رقیب دارد. در بخش فدراسیون های جهانی و 
کمیته های ملی پارالمپیک فهرست موردنظر بخش 
پاراوزنه برداری کمیتــه بین المللی پارالمپیک و 
کمیته های ملی پارالمپیک نیوزیلند و پرو کاندیدا 
هستند. برنامه مورد نظر از ســال ۲۰۱۳ و با هدف 
تقدیر از بانوانی که نقش موثر در جنبش پارالمپیک 
و نیز الهام بخشی داشته اند و در راستای آرمان های 
این جنبش قدم برداشــته و الگو بوده اند، آغاز شد. 
برگزیدگان این فهرست ۱۸ اسفند همزمان با روز 

جهانی زن معرفی می شوند.
    

كسب سهميه، مهم تر از مدال آسيا
همزمانی رقابت های قهرمانی آسیا و پیکارهای 
گزینشی کســب ســهمیه المپیک باعث شده تا 
اولویت بندی خاصی در این خصوص صورت گیرد. 
طبق برنامه اتحادیه جهانی کشــتی رقابت های 
گزینشی المپیک در قاره آسیا طی روزهای ۲۰ تا 
۲۲ فروردین ســال ۱۴۰۰ و رقابت های قهرمانی 
آسیا طی روزهای ۲۳ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در شهر 
آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. مسابقاتی که 
کشتی آزاد و فرنگی ایران باید در مجموع ۶ سهمیه 
باقیمانده المپیک را از آن خود کنند و در نهایت با 
ترکیبی کامل راهی المپیک شوند. اما تقارن زمان 
برگزاری دو میدان گزینشی المپیک و آسیایی باعث 
شــد تا کادر فنی تیم های ملی هم برای حضوری 
موفق در این میادین برنامه ریزی خاصی انجام دهند. 
اما آنطور که به نظر می رسد اهمیت و اولویت اصلی 
اهالی کشتی، کسب سهمیه های باقیمانده است. در 
همین راستا می توان به تازه ترین اظهارات غالمرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اشاره کرد 
که معتقد اســت:»قطعا هدف ما این است که سه 
سهمیه باقیمانده را در همین رقابت های گزینشی 
آسیا کسب کنیم تا در ادامه به دنبال حضور موفق در 
المپیک باشیم . بدیهی است در المپیک کار سختی 
داریم اما قبل از آن هم در مســابقات گزینشی کار 

سخت تری را خواهیم داشت.« 
    

برنامه ريزي براي انتخابي كاراته
رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی 
کاراته بعد از ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ و با برنامه 
ریزی به صورت منظم انجام خواهد شد.ابوالقاسم 
پایدار رییس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون 
کاراته در این بــاره گفت:»فدراســیون کاراته 
ســعی بر آن دارد که با رعایت تمام پروتکل های 
بهداشتی، در شــرایطی که بیماری کرونا رمقی 
برای آســیب به حوزه ورزش و فعاالن این حوزه 
نداشته باشد و سایه سنگین آن بر این فعالیت ها 
شکســته شــود، رقابت های قهرمانی کشور و 
انتخابی تیم ملی را بعد از مــاه رمضان ۱۴۰۰ با 
به کارگیری کارشناسان ســالمت و فدراسیون 
پزشکی ورزشــی در این حوزه برگزار کند.« وی 
افزود:»این رقابت ها با در نظر گرفتن ســهمیه 
برای کاراته کاهاي دارای رنکینگ و شرکت این 
افراد به صورت مســتقیم در مرحله دوم انتخابی 
تیم ملی، آغاز بــه کار خواهد کرد.« وي در پایان 
گفت:»با توجه هدف گذاری فدراســیون کاراته 
و دیدگاه بلند ریاست فدراســیون در حمایت از 
بخش نوجوانان و جوانان سال ۱۴۰۰ سال معرفی 
و درخشــش قهرمانان و ســتارگان رده پایه در 

آوردگاه آسیایی کویت خواهد بود.« 

منهای فوتبال

نگار رشيدي

یک سال پيش که کرونا در چين 
پيدایش شد و شــرایط سخت و 
نگران کننــده ای را رقم زد، الهه 
منصوریان به دنبال تعطيل شدن 
مسابقات چين به ایران برگشت. 
حاال در شرایطی که چين وضعيت 
بهتری از بابت کرونا دارد و ایران 
همچنان در جنگ با این ویروس 
است، الهه به این کشور برگشت تا 
دوباره مبارزه را تجربه کند. او البته 
برای اینکه بتواند زندگی اش را در 
چين شروع کند، پروسه سختی را 
سپری کرد که در این گفتگو به آن 

پرداخته است. 
    

 امسال یکی از سخت ترین 
سفرهایت را به چين داشتی.

بله همین طور اســت. من با وجود 
اینکه خیلی عالقه ای نداشــتم، چون 
مسابقات شــروع شــده بود به چین 
برگشتم. در یک ســال گذشته که از 
ورزش دور بودیــم زندگی مان تحت 
تاثیر قرار گرفته بود. به همین خاطر با 
پیشنهادی که گرفتم به چین آمدم. اما 
این بار واقعا روزهای سختی را سپری 
کردم. از زمانی که وارد چین شدم یک 
شــب در فــرودگاه، ۱۴ روز در هتلی 
در گوانگجــو و ۱۰ روز در شــانگهای 
قرنطینه بودم. واقعا بــرای من که فرد 
آزادی هســتم، این روزها سخت بود. 
درست اســت که در ایران هم بیشتر 

در خانه بودیم ولی آنجا خانواده کنارم 
بودند و برای خرید بیرون می رفتم. اما 
در گوانگجو حتی اجازه نداشتم در اتاق 

هتل را خارج از ساعت مقرر باز کنم. 
 در هتل مشکل غذا نداشتی؟

قبل از آمــدن به هتل لیســتی از 
غذاهایی که دوســت داریم و دوست 
نداریم را ارایه کردیم امــا با این حال و 
با وجود اینکه من بــه غذاهای چینی 
عادت دارم، گاهــی غذاهایی که می 
آوردند را دوست نداشتم. البته می شد 
از نرم افزاری غذای بسته بندی که مورد 
تایید هتل اســت را تهیه کنی. ولی به 
خاطر خطرناک بودن این کار ســعی 
کردم غذای هتل را بخورم. فقط شــب 
عید من چند غــذای مخصوص عید 

چینی ها را سفارش دادم. 
 با چينی ها شوخی نمی کنی 
که دنيا را اســير کرونا کرده اند و 
خودشان تقریبا به شرایط عادی 

برگشته اند؟
چینی ها خیلی اهل حــرف زدن 
و شــوخی کردن نیســتند )خنده(. 
درمجموع خودم از این اتفاقی که افتاد 
ناراحتم. از اینکه چینی ها این اتفاق را 
رقم زدند و االن خودشان خیلی راحت 
هســتند. حداقل کاری که می توانند 
بکنند این است که واکسن را در اختیار 
کشورهایی که نمی توانند تهیه کنند، 
بگذارند و این اتفاق را جبران کنند. البته 
خود چینی ها هم خیلــی از این ماجرا 
ناراحت هســتند. در نمونه کوچک، 
رییس باشگاه ما هر از گاهی با من تماس 
می گرفت و اگر مشکلی داشتم برطرف 
می کرد. حتی گاهی برایم در حســاب 

ایرانم مبلغی را واریز می کرد. کامال نشان 
می داد که بابت ماجرای بیماری نگران 
و ناراحت است. اما درنهایت این اتفاق 

افتاده و نمی شود کاری اش کرد.  
 در چين واکسن می زنی؟ 

اینجــا هم مثل کشــورهای دیگر 
اولویت هایی وجــود دارد. اما احتماال 
به خاطر مســابقات ما هم باید واکسن 
بزنیم. اگر همه چینی ها و به خصوص 
بچه های باشــگاه خودم واکسن زده 
باشند، من هم می زنم. به نظر من فرقی 
نمی کند که واکسن برای کدام کشور 
است و اگر سازمان بهداشت جهانی آن 
را تائید می کند، باید واکسن را زد. چون 

سالمتی در اولویت است.
 زمان حضــورت در ایران 
کارهای زیادی انجام دادی و یکی از 
آنها بســتن قرارداد حضور در 

MMA بود. 
بله، ما با قراردادی که بستیم رسما 
وارد MMA شدیم. ما بیشتر مدال هایی 
که در ووشو بود را تقریبا گرفته ایم. فقط 
یک طالی بازی های آسیایی مانده و اگر 
بتوانیم به خاطر عالقه و دینی که به ووشو 
داریم، حتما این کار را انجام می دهیم. به 
جز بازی های آسیایی در هیچ مسابقه 
دیگری شــرکت نمی کنیم. دیگر کم 
 MMA کم وقتش رسیده بود که وارد
شــویم. MMA هــم همان طور که 
می دانید سخت است و نمی توان گفت 
من در ووشو بهترین هســتم، پس در 
MMA هم می توانم بهترین باشــم. 
پس نیاز داشتم که خوب تمرین کنم و 
بعد مسابقه بدهم. قرار بود ما در ایرلند و 
بالروس تمرین داشته باشیم که به خاطر 

کرونا چند تا از برنامه های مان لغو شد و 
درنهایت مسابقات مان عقب افتاد. این 
اتفاقات باعث شد که من به چین بیایم 
و بعد از اینکه در چند مسابقه حرفه ای 
شــرکت کردم، وارد کمپ MMA در 
شانگهای شوم. در این کمپ یک مربی 
برزیلی آورده اند که گویا خیلی بازیکن 
خوبی بوده و بســیار هم محبوب است. 
 MMA درنتیجه هدف اصلی مــان
است و ان شــاءاهلل حضور در مسابقات 

  .UFC بزرگ و
 برنامه ات در MMA تداخلی 

با کارت در باشگاه چينی ندارد؟ 
نه، قبل از اینکه به چیــن بیایم به 
باشگاه گفتم هدف من MMA است 
ولی آن ها گفتند با برنامه هایت همراهی 
و حتی کمک ات هم می کنیم که برای 
مسابقات آماده شــوی. از طرف دیگر 
مسابقاتی که به خاطرش به چین آمدم، 
رقابت های بسیار معتبری است که به 
صورت حرفه ای و آزاد برگزار می شود. 
به این شــکل که تو می توانی انتخاب 
کنی به نام کشورت شرکت کنی یا به 
نام باشگاهت. من هم به عنوان بازیکن 
تیم سپاهان مسابقه می دهم. بعد از این 
مسابقات وارد لیگ چین هم می شوم. 
احســاس می کنم اگر وارد لیگ شوم،   
احتمال دارد مسابقات شان پشت سر 
هم باشد و شاید اذیت شوم. ولی سعی 
می کنم طــوری برنامه ریزی کنم که 
به MMA و تمریناتــی که در کمپ 

می خواهم انجام دهم، آسیب نزند.  
 مادرت که هميشه از مبارزه 
کردن شما ناراحت بود، چطور با 

MMA کنار آمد؟

اتفاقا زمانی که می خواستیم این 
تصمیم را بگیریم، خواهرم نمونه ای 
از مبارزات در قفس را به مادر نشــان 
داد. او واقعا ناراحت بود و می خواست 
ما را منصرف کند. او همیشه می گوید 
حاضرم شــما بــا کم تریــن درآمد 
کنار همدیگر باشــید و مــن هم که 
کم تر انتظار می کشــم و دوری تان را 
تحمل می کنم. واقعا هم مادر حرف 
درســتی می زند ولی ما هم عاشــق 
ورزش هستیم و دوست داریم به اوج 
موفقیتی که دنبالش هستیم، برسیم. 
چون اگر ایــن کار را انجــام ندهیم، 
بعدهــا غصه می خوریم. ما دوســت 
داشــتیم مدال المپیک بگیریم ولی 
وقتی ووشو المپیکی نیست، مجبور 
به انتخاب MMA شــدیم. مادرم 
که کال بعد از آســیب صورتی که در 
سال ۲۰۱۳ دیدم، با ووشو هم مخالف 
است. ما هم گاهی ســعی می کنیم 
قانعش کنیم. مثال می گوییم ما آنقدر 
قوی شدیم که کســی نمی تواند ما 
را بزند و مــا آن هــا را می زنیم. بعد 
می گوید خب آن ها هــم مادر دارند. 
مادرشان ناراحت می شود، چرا شما 

به جان هم می افتید؟ 
 امسال به سينما هم وارد شدی 
تا در راه یکی از اهدافت گام برداری.

بله ورود به سینما جزو اهدافم بود. 
همیشه دوست داشــتم در یک فیلم 
اکشن بازی کنم اما تصمیم گرفتم برای 
شروع نقشی داشته باشم که از زندگی 
و ورزشم دور باشد. چراکه احتمال می 
دادم منتقدان درباره مــن و ورود یک 
ورزشکار دیگر به سینما صحبت کنند و 
تصمیم گرفتم نقشی را انتخاب کنم که از 
ورزش دور باشد. نقش خیلی بلندی هم 
نداشتم ولی کارگردان و خودم از کارم 
راضی هستیم. بعد از این کار، پیشنهاد 
دیگری هم داشتم که چون می خواستم 

به چین بیایم، آن را رد کردم. 
 پژمان جمشيدی هم که جزو 
بازیگرهای خوب ایران اســت و 
نامزد جشنواره فجر هم شده، هنوز 
نقد می شــود. تو هــم روزی را 
می بينی که به جشنواره راه پيدا 

کنی و آماده نقدها هستی؟ 
همه ما آدم ها می توانیــم بازیگر 
باشــیم، می توانیم نقش بازی کنیم و 
وارد سینما شویم. پژمان جمشیدی 
وقتی وارد سینما شــد، کلی کالس 
بازیگری رفت و آمــوزش دید. او این 
کار را در خــودش می دید و انجامش 
داد. وقتی داورهــا او را به عنوان نامزد 
جشــنواره انتخاب می کنند، نشــان 
می دهــد کارش را خیلی خوب انجام 

داده و من هم بــه او تبریک می گویم. 
روزی که مــن وارد جشــنواره فجر 
شــوم و کلی منتقد داشته باشم، جزو 
زمان هایی اســت که به خودم افتخار 
می کنم. االن پژمان جمشــیدی هم 
باید افتخار کند که کلی منتقد دارد و 
بسیار درباره اش صحبت می کنند. ولی 
او ایستاده و نقش هایش را خوب بازی 
می کند و مردم هم او را دوست دارند. 
در ورزش هم از من انتقاد می شود، چه 
برسد به وقتی که بخواهم وارد حرفه 

دیگری شوم.  
 تو در فيلــم »قطع فوری« 
حضور داشــتی که مرحوم علی 
انصاریان هــم در آن ایفای نقش 

کرد. 
بلــه روزی که من بازی داشــتم با 
علی انصاریان کلی  گپ زدیم و خیلی 
ناراحت شدم که آن آخرین دیدارمان 
بود. انصاریان کسی بود که یک مقدار 
زندگی اش و دوســت داشتن مادرش 
شــبیه ما خواهران منصوریان است. 
شدت عالقه  او به مادرش حس خوبی به 
من می داد و اینکه او آدم بسیار پرقدرتی 
است که سعی می کند حال اطرافیانش 
خوب باشد. من واقعا از اتفاقی که برای 

این دو نفر افتاد ناراحت هستم.  
 خاطره ای از انصاریان داری؟

یک بار که من داشتم گریم می شدم، 
علی انصاریان در صندلی پشت من بود. تا 
برگشتم گفت اِاِاِ الهه منصوریان ... حالت 
چطور اســت؟ بعد گفت چقدر خوب 
شد که آمدی. االن دیگر نمی گویند که 
ورزشکارها آمدند توی سینما. تو دیگر 
بزن ما هستی و اگر کسی چیزی گفت 
به تو می گوییــم او را بزنی. این را گفت 
و کلی خندیدیم )خنده( . همیشه در 
حرف های انصاریان شوخ طبعی وجود 
داشت و  آن روز کلی به خاکی بودنش و 
اینکه خیلی راحت ارتباط می گیرد، پی 
بردم. آن روز به من تبریک گفت و در کل 

روز بسیار خوبی بود.  

در برگشت به چين سه مرحله قرنطينه را پشت سر گذاشتم

الهه منصوریان:حاال دیگر MMA هدف اصلی من است

اتفاق روز

آریا طاری

با پایان مهلــت قانونی ثبت نــام نامزدهای 
فدراسیون دوچرخه ســواری، این رشته وارد فاز 
تازه ای شده است. تا اینجای کار ۱۶ کاندیدا برای 
حضور در رقابت ریاست ثبت نام کرده اند و باید دید 
بعد از پروسه تایید صالحیت ها، چه کسانی در روز 

مجمع حاضر خواهند شد. 
ســیدرضا میرابوطالبی، مهــرداد صفرزاده، 
حســین میرعلی  اکبری، علی نعمتی خیاوی، 
ادگار شــمعونیان، ابراهیم آلبونعیمی، ســعید 
میرزایی، سیدحمید علوی، عبدالرحمن قاسمی 
نافچی، نوربخش عسکری، علی جدیداالسالمی، 
مجیدمجیدزاده، محمدرضا محســنی، محمود 
رشــیدی، حامد جوالئی و محسن سلگی اسامي 
این ۱۶ نفر هســتند که باید دید چند نفرشــان 
براي حضور در مجمع تایید صالحیت مي شوند. 
در بین ۱۶ نفري که براي رســیدن به ریاســت 
فدراسیون دوچرخه سواري ثبت نام کردند، شاید 
بتوان گفت محسن سلگي نام آشناترین آنها است. 
سلگي سال ها در دوچرخه سواري فعالیت داشته 
و چه به عنوان مربي و چه به عنوان مدیر تیم هاي 

ملي و دبیر فدراسیون مسئولیت داشته است. او 
همچنین در سال 95 به عضویت کمیته جهانی 
دوچرخه سواری نظامیان جهان هم درآمد. سلگي 
در این دوره هم به عنوان دبیر فدراسیون مشغول به 
کار بود و حتي به عنوان دبیر مجمع هم منصوب شد 
و ثبت نام کاندیداها را انجام داد. در نهایت او به عنوان 
آخرین نفر در انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام 
کرد و بعد از ثبت نام از سمت دبیري خود استعفا 
داد.  محسن ســلگي درباره ورودش به انتخابات 
فدراسیون دوچرخه سواري گفت:»من پس از اینکه 
در انتخابات ثبت نام کردم، بالفاصله استعفای خود 
را از دو سمت دبیر فدراسیون و دبیر مجمع به افشین 
داوری سرپرست فدراسیون و وزارت ورزش ارائه 
کردم.« حال باید دید سلگي که به دالیلش براي 
حضور در انتخابات اشاره اي نکرده است، در صورت 
رســیدن به روز مجمع، با تجربه اي که در سال ها 
حضورش در دوچرخه سواري داشته، مي تواند راي 
اعتماد را از اعضاي مجمع بگیرد و این بار نامش به 

عنوان رییس فدراسیون مطرح شود یا نه. 
دبير جدید به زودي معرفي مي شود

پس از اســتعفاي محسن ســلگي از دبیري 
فدراسیون و مجمع، افشــین داوری سرپرست 

فدراســیون دوچرخه ســواری که خودش در 
انتخابات فدراسیون شطرنج ثبت نام کرده است، 
درباره تعیین تکلیف پســت دبیری فدراسیون 
دوچرخه ســواری توضیحاتي ارایه داد. افشین 
داوري در این باره عنوان داشت:»بررسی های الزم 
را انجام می دهیم و در چند روز آینده تکلیف سمت 

دبیری فدراسیون مشخص می شود.« 
او همچنین در مورد زمان احتمالی برگزاری 
انتخابات نیز تصریح کرد:»۱۶ نفر در انتخابات ثبت 
نام کردند. ابتدا باید جلسه تطبیق صالحیت ها 
برگزار شود و پس از آن باید احراز صالحیت ها از 
نهادهای نظارتی انجام شود. فکر می کنم ممکن 
است تا خرداد تکلیف تایید صالحیت ها مشخص 
شود. به محض اینکه تایید صالحیت ها اعالم شود، 
در فاصله ۱۰ تا ۱5 روز پــس از آن، وزارت ورزش 

زمان برگزاری انتخابات را تعیین می کند.«
مثل بیشتر انتخابات  هاي دیگر، در دوچرخه  
ســواري هم شــاهد این هســتیم که برخي از 
نامزدها براي جمع کردن آرا خود را گزینه وزارت 
ورزش معرفــي کرده  اند. موضوعــي که وزارت 
ورزش همیشــه آن را رد و اعالم کرده اســت که 
در مجمع هاي انتخابات فدراســیون از گزینه اي 

حمایت نمي کننــد. واکنش افشــین داوري به 
تکرار این اتفاق در انتخابات دوچرخه سواري هم 
این چنین اســت که مي  گوید:»شاید خیلی این 
حرف ها را بزنند اما رای مجمع تعیین کننده است 
و مجمع تعیین می کند که چه کسی رییس شود. 
ممکن است خیلی ها بگویند وابسته به جاهایی 
هســتند اما تا به امروز هیچ کدام از این حرف ها 
نتیجه را تعیین نکرده و تعیین کننده آرا مجمع 

بوده است.«
داوری در ادامه گفتگوي جدیدش همچنین در 
مورد ادامه دار بودن توقف ساخت و ساز ساختمان 

فدراسیون تصریح کرد:»هنوز پولی به حساب ما 
واریز نشده است و امیدوارم تا پایان سال یک قسط 
که دســتور وزیر را دارد، واریز شود تا کار را شروع 
کنیم. امیدوارم بتوانیم زودتر از خوابگاه ملی پوشان 

خارج شویم.« 
سرپرست فدراسیون در پاسخ به این پرسش 
که محمود رشیدی هم که کاندیدا شده همچنان 
ســمت مشــاور را در فدراســیون دارد یا خیر، 
گفت:»رشیدی پســت خاصی ندارد و در برخی 
امور اقتصادی و اجتماعی کمک می کند و پست 

خاص و حساسی ندارد.«

ثبت نام 16 کاندیدا برای حضور در انتخابات دوچرخه سواری

دوچرخه تا المپيک رييس دار می شود

ما عاشق ورزش هستيم 
و دوست داریم به اوج 
موفقيتی که دنبالش 

هستيم، برسيم. چون اگر 
این کار را انجام ندهيم، 
بعدها غصه می خوریم. 

ما دوست داشتيم مدال 
المپيک بگيریم ولی وقتی 

ووشو المپيکی نيست، 
 MMA مجبور به انتخاب

شدیم
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