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تکواندوکار آذربایجان شرقی قهرمان جهان شد
پرچم میانه همچنان باالست

س�رویس   / عص�رآزادی 
ورزش�ی: تکواندوکار میانه ای 
در مسابقات جهانی بلغارستان 
به مقام قهرمانی دست یافت.

عص��رآزادی - فرهاد فرهادپور؛ 
در روز پایانی مس��ابقات تکواندو 
نونه��االن جه��ان ب��ه میزبان��ی 
صوفیه بلغارس��تان، رادین زینالی 
تکوان��دوکار تی��م ملی کش��ور از 
استان آذربایجان شرقی با شکست 
دادن تمام��ی حریفانش به مدال 

طال دست یافت.
وی در دور اول بای��د به مصاف 
حریفی از کش��ور برزیل می رفت 
ک��ه تکوان��دوکار برزیل��ی از این 
مس��ابقه انص��راف داد. رادین در 
دور دوم و در فینال زودرس برابر 
تکواندوکاری از کش��ور کره قرار 

گرفته و در دو راند و با نتایج 13 بر 7 و 14 بر 9 مقابل کیم سئون به برتری دست یافت.
توچنای تکواندوکار ترکیه ای حریف بعدی رادین بود که در دو راند و با نتایج 18 بر 4 و 10 
بر 8 مغلوب دالور کشورمان شد. شاید سخت ترین رقیب رادین در مرحله نیمه نهایی حریفی 
از کشور قزاقستان بود. راند اول رادین با برتری 7 بر 4 به سود خود به پایان رساند و راند دوم 

به سود زینالی رقم خورد تا وی به دیدار نهایی رسد.
در فینال رادین مقابل نیکو ججوبریدزه از گرجستان قرار گرفت و در دو راند و بدون اینکه 
امتیازی به حریف گرجی اش بدهد به پیروزی رسید. وی در راند اول 4 بر صفر و در راند دوم 
10 بر صفر به برتری رس��یده و با شایس��تگی تمام به مدال طال دست یافت. رادین زینالی از 
شاگردان استاد حسن فالحی راد است و حاال این مربی قهرمان پرور تکواندوکار جدید دیگری 

را به جهان معرفی کرد تا نشان دهد پرچم میانه در این رشته همچنان باالست.

توصیه مدرس اسپانیایی به داوران در اختتامیه دوره 
دانش افزایی

»خوزه فرناندس« مدرس اس�پانیایی در اختتامی�ه دوره دانش افزایی داوران لیگ 
برتر فوتبال خطاب به شرکت کنندگان گفت: قدر حضور در جمع داوران بین المللی 

را بدانید و سعی کنید عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارید.
به گزارش ایرنا، دیوید خوزه فرناندس مدرس اسپانیایی در اختتامیه دوره دانش افزایی داوران 
لیگ برتر اظهار داش��ت: در ابتدا می خواهم از فدراس��یون فوتبال ایران و کمیته داوران بابت 
دعوت و حضورم در ایران برای نخس��تین بار تشکر کنم. همچنین از حضور اعضا و مسئوالن 
رده باالی فدراس��یون تشکر می کنم که حضورشان در این مراس��م نشان از اهمیت داوران و 
مباحث داوری است. همینطور از تالش های کلیه اعضای زحمتکش کمیته و دپارتمان داوری 
فدراسیون متشکرم. وی خطاب به داوران افزود: امیدوارم فصل خوبی در پیش داشته باشید و 

در این دوره چند روزه کمک هرچند کوچکی به ارتقا سطح آمادگی شما کرده باشم.
مدرس اسپانیایی در پایان گفت: آخرین صحبتم به داوران بین المللی فوتبال ایران است که 
در این مراس��م حضور دارند. قرار گرفتن در جمع داوران بین المللی فیفا اتفاق بس��یار مهمی 
است و شما را به نماینده کشورتان در خارج از کشور تبدیل کرده است. باید قدر آن را دانست 

و بهترین عملکرد را در مسابقات از خود به جای بگذارید.

بخشی: بی دلیل از تیم ملی والیبال خط خوردم
ملی پ�وش والیب�ال زنان گف�ت: بی دلیل نام�م از تیم ملی والیبال خط زده ش�د و 
»الکس�اندرا کمپدلی« گفت که با بهترین لیبرو فاصله دارم در حالی که ۲ س�ال به 

عنوان بهترین لیبروی ایران انتخاب شدم.
زهرا بخش��ی در گفت وگو با ایرنا درباره تیم ملی والیبال زنان، اظهار داش��ت: ابتدا به تیم 
مل��ی والیبال زنان دعوت ش��دم؛ اما بعد خط خوردم. دلیل خ��ط خوردنم را دقیق نمی دانم و 
وقتی سوال پرسیدم الکساندرا کمپدلی گفت که من با بهترین لیبرو فاصله دارم. چطور چنین 
چی��زی می گوید وقتی ۲ س��ال با ویدئو چک و سیس��تم اطالعات والیب��ال )VIS( به عنوان 

بهترین لیبروی ایران انتخاب شدم.
وی افزود: حتی اگر کمپدلی برای جوانگرایی نام من را خط زده است، فردی که جایگزینم 
کرده، ۲4 س��ال سن دارد و یکس��ال از من کوچکتر است. یعنی لیبروی ۲۵ ساله سنش زیاد 
اس��ت و فرد جایگزین با ۲4 س��اله جوان می شود. با این حرف ها به بهترین بودنم شک کردم. 
حتی با تیم س��ایپا در جام باش��گاه های آسیا بهترین عملکرد را داش��تم. چگونه نامم را خط 

می زنند و می گویند که خیلی با نفرات خوب فاصله دارم و از نظر خودم بهترین هستم.
ملی پوش والیبال زنان عنوان کرد: االن تیم ملی واقعا جوانگرایی کرده اس��ت؟ سال گذشته 
اله��ه پورصال��ح و زهرا مغانلو را وارد تیم ملی کردند و االن هم در تیم هس��تند و به جز زهرا 
کریمی چه جوان دیگری وارد تیم ملی ش��ده اس��ت. اگر بحث جوانگرایی مطرح ش��ده، نگار 
کیانی هفت س��ال از من بزرگتر اس��ت. کمپدلی به من گفت امیدوارم عملکرد من را در لیگ 
آینده ببیند یعنی در لیگ گذشته ندیده است؟ همان بهتر که زودتر نامم را از تیم ملی خط 
زدند زیرا به کارهای فردی و مربیگری خود ادامه می دهم و اگر لحظه آخر نامم را از فهرست 

تیم ملی حذف می کردند، حالم بدتر می شد.
وی یادآور شد: اکنون تیم ملی والیبال زنان تنها با رده های نوجوان و جوان برخی از کشورها 
بازی کرده اس��ت؛ اما بازی با این رده ها با رده بزرگس��االن بس��یار متفاوت است زیرا باید در 
رقابت های پیش رو با رده های بزرگساالن روبرو شوند. امیدوارم این تیم بهترین نتیجه را بگیرد 

زیرا والیبال و کشورم را دوست دارم و حتی اگر من در تیم ملی نباشم به پیروزی برسند.
بخشی با اشاره به اینکه رده های پایه خیلی خوب هستند، گفت: بازیکنان این رده ها در آسیا 

فوق العاه بودند. همچنین این بازیکنان از نظر فیزیکی و قد خوب هستند.

کمک داور بین المللی کش��ورمان گفت: راه اندازی 
فناوری  کم��ک داور ویدئوی��ی/VAR زمان زیادی 
خواه��د برد و متاس��فانه آن قس��متی ک��ه باید با 
س��رعت عمل باالتری انجام شود خیلی کند صورت 

می گیرد.
ب��ه گزارش ایرنا، محمدرض��ا منصوری کمک داور 
بین الملل��ی در حاش��یه مراس��م اختتامی��ه دوره 
دانش افزای��ی داوران و کم��ک داوران لی��گ برت��ر 
اظهار داشت: این کالس ها عموما برای دانش افزایی 
خواهد بود و خیلی خوب اس��ت که با این کیفیت و 
ش��رایط پیش از فصل برگزار می ش��ود و بحث های 
ص��ورت گرفت که چون بحث دان��ش افزایی بود و 
می خواس��تند که از مدرس خارجی اس��تفاده کنند 

یک مقدار تعداد باالتر از حد استاندارد شد. 
وی در رابط��ه با رد ش��دن ۵۱ نف��ر از افراد ادامه 
داد: م��ن از س��ال ۸۸ در کار قضاوت ب��وده ام و در 
این چندین س��ال این اتفاقات افت��اده و می افتد و 
همانند بازیکنان که یک روز روزش��ان نیس��ت و با 
اینکه تمرین زیادی انجام داده اند ش��اید در آن روز 

نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. در قوانین فیفا 
آمده که  ۴۵ روز بعد دوباره تس��ت انجام می گیرد 

و امی��دوارم این اتفاق اینجا هم رخ بدهد تا بتوانیم 
از این سرمایه ها بهتر اس��تفاده کنیم. منصوری در 

رابط��ه با آخرین وضعیت دوره های آموزش��ی برای 
حضور در جام جهانی گفت: ما در ماه گذش��ته یک 
کالس در قطر داش��تیم که آخرین سمینار ما بود و 
همچنان کالس های آنالین نیز خواهیم داشت. طی 
چن��د روز دیگر عازم ژاپن خواهی��م بود تا در لیگ 
قهرمانان ش��رق آس��یا حضور پیدا کنیم و در آنجا 
نیز یک سری کالس های آموزشی خواهیم داشت تا 
انشاهلل آماده شویم برای جام جهانی قطر. کمک داور 
بین المللی کش��ورمان در رابط��ه با آخرین وضعیت 
اس��تفاده VAR در لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: 
اینکه فدراس��یون بخواهد این تکنولوژی را به ایران 
نیاورد اصال درست نیس��ت ولی با این شرایطی که 
پی��ش آمده و فقط برای برگزاری لیگ باید از ۶۰۰ 
نفر تاییدیه گرفته شود و این موضوع در نتیجه کار 
را س��خت تر خواهد ک��رد  و فرآیندش زمان زیادی 
خواهد برد که متاس��فانه آن قس��متی ک��ه باید با 
س��رعت عمل باالتری انجام شود خیلی کند صورت 
می گی��رد و تا آموزش ها صورت بگیرد، کار بس��یار 

سخت تر خواهد شد و داوران ضرر خواهند کرد.

ریش�ه گالیه های س�رمربی تیم فوتبال امی�د از عدم همکاری 
باشگاه ها برای بازیکن دادن به تیم را باید در مدیریت فدراسیون 
فوتبال جس�تجو کرد. مدیریتی که نگاه�ی درجه دو به تیم امید 
دارد و ش�اید حسرت دوباره حضور در المپیک را به همراه داشته 

باشد.
به گزارش ایرنا، مصائب تیم امید فوتبال تمامی ندارد، مصائبی که گویا 
ربط��ی به دوره  ای خاص ندارد و در ۳ دهه اخیر در دوره مدیران مختلف 
فدراس��یون تکرار شده و انگار تبدیل به جزئی جدایی ناپذیر از پیکره تیم 
ش��ده است. ش��رایطی که سبب ش��د دیروز مهدی مهدوی کیا هم سفره 
دلش را باز کند و از بی توجهی ها و تنها بودنش در مسیری که قرار است 
تیم را به پاریس برس��اند، گالیه کند و بگوید با ش��رایطی که االن وجود 
دارد» فوتب��ال حتی تا فرودگاه مهرآباد هم نمی تواند برود چه برس��د به 

اینکه به پاریس برسد.«
 گالیه های کیا از همان جنس مربیان قبلی تیم امید اس��ت و واضح و 
روشن مشخص می کند که چرا در بیش از ۴ دهه است که پشت درهای 
المپیک باقی مانده ایم و هر المپیک که می رسد و برگزار می شود، ما اینجا 

در فوتبال ایران تنها حسرت می خوریم.
با صحبت های دیروز س��رمربی تیم فوتبال امی��د بار دیگر این واقعیت 
جل��وی چش��مان رژه می رود که رس��یدن فوتب��ال به المپی��ک با تمام 
تاکیدهایی که می ش��ود و حرف هایی که از س��وی مس��ئوالن فدراسیون 
فوتب��ال و کمیت��ه ملی المپیک زده می ش��ود، اولویت نیس��ت. از رئیس 
فدراس��یون گرفت��ه تا رئیس کمیته ملی المپیک هم��واره دم از توجه به 
تیم امید می زنند و تاکید می کنند که برای شکسته ش��دن طلسم فوتبال 
در المپی��ک ب��رای امیدها چیزی کم نمی گذارند.وقتی پای عمل برس��د 
اما بیش��تر آن حرف ها و عده ها پوچ و توخالی در می آید و س��رمربی تیم 

در برابر انبوهی از مش��کالت زی��ادی که جلوی پای تیم قرار گرفته، تنها 
می ماند. شرایطی که امروز مهدوی کیا دارد دقیقا همان شرایطی است که 
پیش از این حمید اس��تیلی یا قبل تر از آن غالم پیروانی و دیگر مربیانی 
که روی نیمکت امیدها نشس��ته اند، تجرب��ه کرده اند و گویا اراده ای برای 
اینکه تیم امید در یک مسیر درست شانسش را برای رسیدن به المپیک 

باال ببرد، وجود ندارد.
دو س��ال تا المپیک بیش��تر باقی نمانده و تا همین ج��ای کار فوتبال 
ایران دو س��ال طالیی را برای آماده س��ازی امیدها از دس��ت داده است و 
از س��ال آینده نی��ز رقابت های انتخابی آغاز می ش��ود اما در فاصله کمتر 
از یک س��الی که تا شروع کار رسمی ش��اگردان کیا در انتخابی المپیک 
پاریس مانده، این تیم حتی برای برگزاری یک اردو آن هم در زمانی که 
هنوز رقابت های باشگاهی ش��روع نشده است، نمی تواند همه بازیکنانش 
را در اختیار داش��ته باشد و برخی باش��گاه ها از دادن بازیکن به تیم امید 

امتناع کرده اند.چنین شرایطی سبب شده مهدوی کیا که تیمش را آماده 
حضور در بازی های کش��ورهای اس��المی می کند، نتواند با ترکیب کامل 

تمرین بدهد.
البته ریش��ه عدم همکاری باش��گاه ها با تیم امید دغدغه تازه ای نیست 
و در دوره های گذش��ته هم تیم ها برای فرس��تادن بازیکنان ش��ان به تیم 
امید مقاومت می کردند تا دس��ت س��رمربی تیم امید ب��رای اینکه برنامه 

آماده سازی تیم را به صورت کامل اجرا کند بسته باشد.
ریشه مشکل تکراری تیم امید به مدیریت فدراسیون فوتبال برمی گردد، 
مدیریتی که همان طور که اشاره شد راهیابی به المپیک برایشان اولویت 
ندارد و شاید تنها در حرف ها و وعده هاست که صعود به المپیک اولویت 
پیدا می کند. چه علی کفاشیان و چه مهدی تاج رئیس باشند و چه مانند 
امروز میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون باشد، همواره نگاه درجه دویی 

به تیم امید وجود داشته است.
با در پیش گرفتن چنین ش��رایطی به نظر می رسد رسیدن به المپیک 
همچن��ان یک ماموریت غیرممکن باقی بماند و با روشن ش��دن مش��عل 
المپیک پاریس، ۴ س��ال دیگر به شماره سال هایی که حسرت حضور در 

المپیک را خورده ایم اضافه شود.
شکس��ته شدن طلسم المپیک را باید ابتدا در اتاق مدیریت فدراسیون 
فوتبال و کمیته ملی المپیک جس��تجو کرد، به خصوص که اگر در نگاه 
مدی��ران به تیم امید تغییری صورت نگیرد، حتی آوردن بزرگترین مربی 

جهان هم نمی تواند فوتبال را به المپیک برساند.
برای صعود به المپیک باید تیم امید به اولویت مدیران فدراس��یون در 
می��دان عمل و نه حرف تبدیل ش��ود و نگاه درجه دوی��ی که به این تیم 
می شود تغییر کند، آن وقت است که مصائب مربیانی مانند کیا هم کمتر 

می شود و راه صعود به المپیک هموارتر خواهد شد.

واکاوی گالیه های مهدوی کیا از شرایط تیم امید؛
 نگاه درجه دویی فوتبال را به المپیک نمی رساند

مجی�د روان س�تان- ایرنا- فراگیر ش�دن 
ورزش و اهمی�ت جای�گاه آن در مناس�بات 
بین المللی، توجه فراوانی را از ناحیه دولت ها 
متوج�ه این پدیده س�اخته اس�ت. موفقیت 
کشورها در میادین بین المللی ورزشی عالوه 
بر آثار اجتماع�ی و اقتصادی، نمادی از ثبات 
کش�ورها  آن  همه جانب�ه  توانمندی ه�ای  و 

محسوب می شود.
در دنیای م��درن امروزی، موفقیت رش��ته های 
ورزشی و فدراس��یون های مرتبط در گرو استفاده 
از یافته ه��ای جدی��د علم��ی تربیت بدنی و ورزش 
اس��ت. مربیان ورزش ت��الش دارند تا شناس��ایی 
قهرمان��ان هر رش��ته، به صورت تصادف��ی، عالقه 
ش��خصی و خانوادگی نباش��د، بلکه با به کارگیری 
روش ه��ای علمی و از طریق تعیین و اولویت بندی 
شاخص های مختلف انجام شود زیرا در این صورت 
ع��الوه بر صرفه جویی در وق��ت و هزینه، موفقیت 
بیشتری در رسیدن به اوج عملکرد ورزشی حاصل 

می شود.
تفاوت در عملکرد ورزشکارانی که مهارتی یکسان 
را ف��را می گیرند، اما در عم��ل، اجراهای متفاوتی 
را نش��ان می دهند، به دلیل تفاوت اس��تعدادهای 

آن هاست.
در س��ال های اخیر شاهد رش��د و ترقی فوتبال 
ملی نبوده ایم و افرادی که بر مس��ند فوتبال ایران 
تکیه زدند چیزی را در این فوتبال تغییر نداده اند؛ 
اگر موفقیتی در عرصه ملی دیدیم به دلیل حضور 

بازیکنان با اس��تعداد اس��ت. افرادی که بر مس��ند 
مدیریت فدراسیون نشستند با وجود این که زمان 
زیادی داش��تند اما تحولی در فوتبال ایجاد نکردند 
و از لح��اظ اس��تعدادها روز ب��ه روز در حال افول 
هس��تیم. در بخش نخس��ت این گزارش ها، ضمن 
آش��نایی با انواع نسل ها، فوتبالیست های نسل های 
مختلف )G، S، B، X، Y و Z( را مقایس��ه کردیم 
و به معرفی نخس��تین های فوتبال ایران در جهان 
پرداختیم و در بخش دوم به مهم ترین شاخص های 

استعدادیابی در فوتبال اشاره خواهیم داشت.
فرایند استعدادیابی به ما این امکان را می دهد که 
با اندازه گیری ویژگی های جسمانی، فیزیولوژیکی، 
روانی و اجتماعی به هم��راه توانایی های تکنیکی، 
عملکرد را پیش بینی کنی��م. پیداکردن مؤثرترین 
و پرکاربردترین روش اس��تعدادیابی بسیار پیچیده 
بوده و از مدت ها پیش دغدغه محققان بوده است. 
بس��یاری از کش��ورهای ش��رق اروپا متوجه ضعف 
برنامه های س��نتی اس��تعدادیابی شده و به توسعه 

روش های��ی روی آوردند که ش��واهد و نظریه های 
علمی از آن ها حمایت می کردند.

در  اس��تعدادیابی  ب��ه  مرب��وط  برنامه ه��ای 
کش��ورهای غربی، آمریکای ش��مالی و کشورهای 
مشترک المنافع نیز مورد توجه قرار گرفت. جامعه 
ایران از لحاظ اس��تعداد انسانی بسیار غنی است و 
از این نظر زمینه مناس��بی وجود دارد. اما به ظاهر 
ریشه مشکل را باید در فقدان برنامه ریزی و فرآیند 
شایس��ته جس��ت وجو کرد که خود این مساله نیز 
شاید ریشه عمیق تری در عدم شناخت و ناآگاهی 

نسبت به مشکالت واقعی و اصلی دارد.
در ایران مشغول شدن جوانان در رشته ورزشی 
خاص بیشتر بر پایه سنت ها، آرزوها و عالیق فردی 
استوار است و به محبوبیت آن ورزش، فشار والدین، 
تخص��ص معلمان مدارس و فراه��م بودن امکانات 
ورزش مورد نظر بستگی دارد. استعدادیابی ورزشی 
در کش��ور هنوز به صورت س��نتی و با استفاده از 

مشاهده میدانی انجام می شود.
بس��یاری از نویس��ندگان از روش ه��ای س��نتی 
اس��تعدادیابی به عنوان انتخاب طبیعی نام برده اند 
که شناس��ایی در آن ها به ط��ور معمول بر افرادی 
متمرکز است که پیش از این به طور جدی به یک 
ورزش مشغول شده اند. فلسفۀ اصلی استعدادیابی 
و پی��روی از برنامه های آن این اس��ت که توس��عۀ 
ورزش��کاران جوان به بهترین ش��کل زمانی اتفاق 
افتد که فرد در ورزش��ی تربیت ش��ود که برای او 

مفیدتر است.

استعدادیابی سنتی، پاشنه آشیل فوتبال ایران

منصوری: سرعت عمل فدراسیون برای راه اندازی VAR خیلی ُکند است

زاهدی فر: برای قضاوت در لیگ بیست ودوم تابع تصمیم کمیته 
داوران هستیم

 هشدار رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به ورزشکاران
اعزامی به قونیه

داور فوتبال کش�ورمان گفت: باوجود مردود ش�دن در 
تس�ت ها ب�رای قضاوت در فص�ل جدید تاب�ع نظر کمیته 

داوران هستیم.
به گزارش ایرنا، محمدحس��ین زاهدی فر که در تست آمادگی 
جس��مانی داوران مردود ش��د، اظهار داش��ت: این اتفاق عجیبی 
نیس��ت. تست آمادگی جس��مانی معیاری برای سنجش آمادگی 
جس��مانی داوران بوده و کمیته داوران فیفا این را در نظر گرفته 
است. این تست در باالترین سطح گرفته شد. برخی ممکن است 

آن روز، روز خوبشان نباشد. من و خیلی از داوران هم در این تست رد شدیم.
وی در قضاوتش در لیگ بیس��ت و دوم افزود: تابع تصمیمات کمیته داوران هس��تم. اگر تصمیم بر این بود 
که مجدد تست گرفته شود با آمادگی بیشتر تست خواهیم داد. اگر صالح بر این شد که نیم فصل دوم اضافه 
شویم هم ما تابع هستیم. این یک تست روتین است و چندین سال است گرفته می شود. هر سال هم تعدادی 

از داوران این تست را پاس نمی کنند. خیلی عوامل در این موضوع موثر است.
داوران فوتبال ایران تاکید کرد: بهتر است از زاویه دیگر هم به موضوع نگاه کرد. در ایران از شمال تا جنوب 
آب و هوای مختلفی وجود دارد. بوش��هر، خوزس��تان، هرمزگان و خیلی استان های شمالی در وضعیت آبی و 
هوایی نامناسبی تمرین می کنند و خیلی از داوران در مکان هایی تمرین می کنند که امکانات نیست و حتی 
پیستی وجود ندارد که بتوانند تمرینات را انجام دهند. هیچ یک از این مسائل توجیه برای این مساله نیست. 
ما همه چیز را می دانس��تیم و باید خودمان را وفق می دادیم. در اس��تان بوشهر من و همکارانم در دمای ۵۰ 

درجه تمرین می کنیم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به ورزشکاران درباره 
مص�رف احتمالی هرگون�ه داروها و مکمل هش�دار داد و 
گفت: س�عی کنید هیچ گونه آس�یبی از این نظر به خود و 

به ورزش کشور وارد نشود.
به گزارش ایرنا، غالمرضا نوروزی در نشس��ت هماهنگی کادر 
پزش��کی اعزامی به بازی های همبستگی کش��ورهای اسالمی با 
اشاره به کارنامه موفق فدراسیون پزشکی ورزشی در رویدادهای 
ب��زرگ بین المللی، اطمینان داد: در این بازی ها که طی روزهای 
آین��ده در قونیه ترکیه آغاز خواهد ش��د، خدمتگزاران پزش��کی 

ورزش��ی خوش خواهند درخش��ید.  وی با تأکید بر اینکه باعث افتخار اس��ت که مسئوالن عالی ورزش کشور 
بار دیگر به مجموعه فدراس��یون پزش��کی ورزشی اعتماد کردند و امر پوش��ش پزشکی بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی را بر عهده فدراسیون پزشکی ورزشی گذاشتند، اظهار داشت: رویداد بزرگ و با اهمیتی که 
باهدف انس��جام هرچه بیش��تر بین ورزشکاران مسلمان و کشورهای اسالمی راه اندازی شده است و امیدواریم 
به نحو مطلوب بتوانیم از وظیفه خطیری که بر عهده ما گذاش��ته ش��ده است، همچون رویدادهای بین المللی 

پیشین نظیر بازی های المپیک و بازی های آسیایی سربلند باشیم.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همچنین پس از استماع گزارش مجموعه اقدامات انجام شده توسط دبیر 
فدراسیون خاطرنشان کرد: روحیه تالش، همدلی و انسجام کادر پزشکی اعزامی به این بازی ها ستودنی است 
و امیدواریم در جریان بازی ها با همین نیرو و پش��تکار هم��کاران ما بتوانند به ارائه خدمت به کاروان اعزامی 

به بازی ها بپردازند.
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