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پناهندگی، مهاجرت و استعفای مشکوک

چرا زنان با «رئیس» نمی مانند؟

خروج بی سروصدای ریحانه طریقت
وزنه برداری زنان ایران از ســال ۱۳۹۶ کارش را شــروع کرد. 
اگرچه این شــروع را به پای علی مرادی نوشته و از توجه او به 
ورزش زنان حرف زده اند ولی مشــخصا تشکیل تیم وزنه برداری 
زنان یکی از اجبارات فدراســیون جهانی بود. آنها به فدراسیون 
وزنه برداری ایران هشدار دادند اگر تیم ملی وزنه برداری زنان را 
راه اندازی نکنند، اجازه فعالیت به آنها داده نمی شــود. این طور 
شــد که فدراســیون وزنه برداری ایران هم دست به کار شد و از 
همان سال رفته رفته استارت ساختن تیم ملی وزنه برداری زنان 
زده شــد. اولین نایب رئیس زنی که برای فدراسیون وزنه برداری 

انتخاب شــد، ریحانــه طریقت بود. او برای راه انــدازی این تیم، 
برگــزاری رقابت های وزنه برداری برای زنــان و صدالبته گرفتن 
مجــوز برای لباس رســمی زنان جهت شــرکت در مســابقات 
تالش های زیادی انجام داد. با وجود کارهای اولیه و مثمرثمری 
که طریقــت برای وزنه برداری زنان انجام داد، به ناگاه در بهمن 
۱۳۹۷ از فدراســیون وزنه برداری ایران کنار گذاشته و عنوان شد 
که بــه زودی نایب رئیــس جدیدی انتخاب خواهد شــد. حذف 
ناگهانــی ریحانــه طریقت آن قــدر عجیب بود که حساســیت 
رسانه ها را تحریک کند. رئیس فدراسیون دلیل قطع همکاری با 
ریحانه طریقت را درجازدن وزنه برداری زنان اعالم کرد و گفت: 

«از نایب رئیس بانوان به علــت زحماتی که در طول فعالیتش 
کشــید، تشــکر می کنم. یک سال اســت که این رشته در بخش 
بانوان راه اندازی شــده اســت و با توجه به حمایت هایی که از 
سوی مســئوالن داشــتیم، انتظار می رفت که در مسیر پیشرفت 
قرار داشته باشیم اما بعد از یک سال دوباره به سر خط رسیدیم. 
بــه همین علت نیاز به ایجاد تغییراتی در بدنه احســاس شــد. 
هم اکنــون مشــغول مطالعه روی نفرات جدید هســتیم و بعد 
از انجــام ارزیابی های الزم نایب رئیس جدیــد بانوان را معرفی 

خواهیم کرد».
طریقــت اما بعدها دلیــل اصلی جدایی اش از فدراســیون 

را تضاد برنامه هــای با رئیس عنوان کــرد و از اردوی تیم ملی 
چیزی شــبیه به «دورهمی» یاد کرد. او گفت دلیل جدایی اش از 
فدراسیون وزنه برداری، این بوده که از نقطه ای به بعد برنامه ها 
و اهدافــش با رئیس فدراســیون یکی نبوده اســت. طریقت از 
تالش برای حضور وزنه برداران دختر ایران در مسابقات جهانی 
و بازی های آســیایی ســخن گفته که البته این تالش ها نافرجام 
بوده اند. نایب رئیس فدراســیون وزنه برداری همچنین گفته بود 
اردوی وزنه برداران دختر چیزی شــبیه به دورهمی وزنه برداران 
بوده؛ زیرا آنها از حداقل امکانات بی بهره بوده اند. موضوعی که 
به ریاســت فدراسیون منتقل شــده، اما اتفاقی رخ نداده است. 
طریقــت اظهارات جالــب دیگری نیز داشــت؛ از واگذاری امور 
بانوان به دبیر فدراســیون پس از مســابقات مشهد تا اثرگذاری 
نظرات یک خانــواده در تصمیمــات فدراســیون وزنه برداری. 
نایب رئیــس معتقد بــود جانشــین او، مثل خودش تــا زمانی 
می توانــد کارها را پیش ببــرد که مطابق خواســته های رئیس 

حرکت کند.
بهرامی یک سال و ۴ ماه ماند ولی...

بعــد از جدایــی پرحرف و حدیث اولیــن نایب رئیس زن، در 
بهمن ۹۷ فدراســیون بهار بهرامی را به عنوان نایب رئیس جدید 
معرفی کرد. پــس از آن بهار بهرامی، دومین نایب رئیس بانوان 
فدراسیون بود که او نیز پس از یک سال و چهار ماه فعالیت، در 
خرداد ســال ۹۹ از سمت خود اســتعفا داد؛ البته بهرامی دلیل 
جدایی اش از فدراســیون وزنه برداری را مسائل شخصی عنوان 
کرد و گفت دنبال ایجاد حاشیه برای فدراسیون نیست؛ «درست 
است که استعفا دادم و این کناره گیری به خاطر برخی از مسائل 
شخصی بود». او البته با گالیه از برخی حواشی هم گفت: «کار 
ما در بخش زنان وزنه برداری در سطح جهان با تحسین روبه رو 
شــد، اما در داخل منصفانه به این کار نگاه نشــد. بهتر است از 
حاشیه سازی در این رشته پرهیز شــود. نباید تنها نقاط منفی را 
برجســته کنیم، بلکه الزم اســت برجسته سازی نکات مثبت نیز 
مــورد توجه قرار گیرد». بهرامی همچنین شــایعه اختالف نظر 
با علی مرادی، رئیس فدراســیون وزنه برداری را رد کرد و اصرار 
داشــت که خروجش از این فدراســیون فقط به دلیل مســائل 

شخصی است.
مریم منظمی هم با علی مرادی به مشکل برخورد؟

بعد از خــروج بهار بهرامــی، مریم منظمــی در تیر ۱۳۹۹ 
به عنوان نایب رئیس جدید فدراســیون وزنه برداری معرفی شد، 
ولــی عمر حضور در این پســت هم فقط به یک ســال قد داد! 
مریم منظمی که از کارمنــدان وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری مأمور شده بود، گفت 
بــه علت تمدیدنشــدن مهلــت مأموریتش اســتعفا داده تا به 
وزارتخانه متبوعش بازگردد. بااین حال خروج او از فدراســیون 
بدون حاشیه نبود. او درست روزهایی از فدراسیون وزنه برداری 
جدا شد که این تیم در آســتانه حضور در المپیک بود و به نظر 
بایــد امور زنــان این فدراســیون بهتر مدیریت می شــد. اگرچه 
مرادی هم تأییــد کرد که منظمی باید بــه کارش در وزارتخانه 
برمی گشــت، ولی شــاهدان عینی خبر دادنــد او بعد از حضور 
در جلســه با علی مرادی و خروج از اتاق او خبر استعفایش را 
رســانه ای کرد و گفت که مأموریتش در فدراسیون وزنه برداری 
به اتمام رســیده است. این طور شد که ســومین نایب رئیس زن 
فدراســیون وزنه برداری هم قریب به یک سال بعد از فعالیتش 
در این فدراسیون از کارش استعفا داد تا این پرسش مطرح شود 
که چه اتفاقی در این پســت می افتد که کسی نمی تواند در یک 
بازه زمانی چهار ساله زمام امور را به دست بگیرد. بعد از خروج 
منظمی هــم که علی مرادی فعــال زهرا پورامیــن را به عنوان 
سرپرســت نایب رئیس زنان فدراســیون وزنه بــرداری انتخاب 
کــرده تــا نایب رئیس بعــدی را انتخاب و معرفی کنــد. به  این 
 ترتیب از ســال ۱۳۹۶ تاکنون، برای یک پست زنان در فدراسیون 
وزنه برداری، چهار نفر معرفی شــده و کار کرده اند که سه نفر از 
آنها استعفا داده اند. این روند به طور قطع خودش می تواند یک 

رکورد ویژه باشد.

یکشنبه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۸

اخـبـار  بـرگـزیـده

سفر پرحاشیه  وزنه برداری به یونان
همراهان بی اثر!

در حالی که فدراســیون وزنه برداری تنها دو ورزشــکار را به مســابقات جوانان 
جهــان اعزام کــرده بود، امــا پنج همراه عــازم یونان شــدند؛ مســابقاتی که با 
حاشیه هایی همراه شد. به گزارش ایسنا، تیم ملی وزنه برداری ایران ابتدا قرار نبود 
در مســابقات قهرمانی جوانان جهان یونان شــرکت کند و زمانی که این انتقاد به 
رئیس فدراســیون وارد شد که چرا خودش به یونان می رود، اما وزنه برداران اعزام 
نمی شــوند، در نهایت تصمیم گرفت تنها یک ورزشــکار پسر و یک ورزشکار دختر 
(علیرضا یوســفی و یکتا جمالی) را به مسابقات اعزام کند. حاصل این اعزام هم 
کســب ســه مدال طال و یک نقره و البته پناهنده شــدن دختر وزنه بردار ایران بود. 
ایــن اتفاق در حالی رخ داد که همراه این دو وزنه بردار پنج نفر دیگر اعزام شــده 
بودند. سعید علی حسینی که ســرمربی تیم ملی جوانان بود و وظیفه کوچ کردن 
یوســفی را داشــت؛ اما یکتا جمالی دو همراه داشــت که اکبر خورشیدی مشاور 
فنی تیم ملی زنان و همســر رئیس هیئت وزنه برداری کردستان همراه جمالی به 
یونان رفتند. نماینده حراســت و علی مرادی رئیس فدراســیون وزنه برداری دیگر 
نفراتی بودند که در این اعزام حضور داشــتند. یکتا جمالی با وجود حضور رئیس 
فدراسیون، حراست و مشاوره فنی و یک مربی خانم و هزینه زیادی که برای اعزام 
این نفرات به یونان شــده بود، توانســت به راحتی هتل را ترک کند و راهی آلمان 
شود. اکنون این انتقاد به فدراسیون وارد است که با چه رویکردی این تعداد نفرات 
اعزام شــده اند و نفرات پرتعدادی که در نهایت نتوانستند تیم دونفره ورزشکاران 
را هم مدیریت کنند. البته علی مرادی که کمتر ســفر خارجی را از دست می دهد، 
کمتــر اتفاق می افتد در اعزام ها دائم در کنار تیم باشــد و طبیعی اســت از ماجرا 
نیز بی اطالع باشــد. هرچند این دفعه اولی نیســت که وزنه برداری این چنین برای 
یک اعزام با ورزشکار کم، لشکرکشــی می کند. برای مسابقات قهرمانی نوجوانان 
جهان در عربســتان هم ۱۴ نفــر را به عنوان همراه راهی مســابقات کرد و پس از 
آن تیم بزرگســاالن برای حضور در مســابقات قهرمانی جهان ازبکستان با مشکل 
شــدید مالی مواجه شد. این فدراســیون در ابتدا که وزنه برداری زنان را راه اندازی 
کرد، آن را برگ برنده ای برای خود دانســت؛ هر چند کــه هیچ موقع این را مطرح 
نکرد. فعال شــدن وزنه برداری زنان ایران یک اجبار از سوی فدراسیون جهانی بود. 
به مرور زمان هم از گوشــه و کنار خبرها به گوش می رسید که مشکالت در بخش 
بانوان زیادی است و هر زمان که وزنه برداران در نظر داشتند اعتراضی کنند، تهدید 
به کنار گذاشته شــدن می شــدند. حتی نواب رئیس بانوان هم در این فدراســیون 
ماندگار نشــدند و از زمــان راه اندازی وزنه بــرداری زنان تاکنون ســه نایب رئیس 
رفته انــد و آخرین نایب رئیس هم از جودو آمده اســت. نزدیک به یک ســال هم 
که اصال فدراســیون نایب رئیس بانوان نداشت. در هر اعزام هم یک مربی همراه 
تیم می رفت که اصال مشــخص نیســت واقعا این افرادی کــه به عنوان مربی زن 
اعزام می شــوند، از لحاظ فنی صالحیت کوچ کردن وزنه بردار را دارند و بر اساس 
رزومــه ای اعزام می شــوند یا رابطه هــا در اعزام ها حــرف اول را می زند. یک بار 
خزانه دار فدراســیون همراه بانوان اعزام می شود و یک بار دیگر همسر یک رئیس 
هیئت! فدراســیون وزنه برداری با راه اندازی بخش زنان، نظارت و رسیدگی جدی 
بر روی این بخش نداشــته و حاصل آن هم این شــده که یک وزنه بردار آینده دار، 
تیم ملی را ترک کرد و یک دختر وزنه بردار دیگر هم که با فدراســیون به مشــکل 
برخورده، تصمیم به مهاجرت بگیرد. به نظر می رسد نهاد های نظارتی باید خیلی 
جدی به مشکالت موجود در فدراســیون وزنه برداری ورود کنند تا این فدراسیون 

بیشتر از این درگیر حواشی این چنینی نشود.

چین رسما از میزبانی جام ملت های فوتبال آسیا 
انصراف داد

با اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا، کشــور چین از میزبانی مســابقات جام 
ملت های فوتبال آســیا انصراف داد. کنفدراســیون فوتبال آسیا روز شنبه اعالم 
کرد که کشــور چین از میزبانی مســابقات جام ملت های فوتبال آســیا در سال 
۲۰۲۳ به صورت رسمی انصراف داد. چین در ژوئن ۲۰۱۹ و در کنگره فوق العاده 
AFC در پاریس به عنوان میزبان جام ملت های آســیا ۲۰۲۳ انتخاب شــده بود. 
این مســابقات ۲۴ تیمی قرار بود در ۱۰ شهر چین از ۱۶ ژوئن تا ۱۶ جوالی ۲۰۲۳ 
میزبانی شــود. AFC شرایط استثنائی ناشــی از همه گیری کووید ۱۹ را که منجر 
به سلب حق میزبانی چین شــد، تأیید کرده است. کنفدراسیون آسیا اعالم کرده 
است که جزئیات بیشتر در مورد مراحل بعدی مربوط به میزبانی جام ملت های 
آسیا ۲۰۲۳ به زودی اعالم خواهد شــد. پیش  از  این رویدادهای مختلف جهانی 
از جمله بازی های آســیایی ۲۰۲۲ و مســابقات دانشــجویان ۲۰۲۲ جهان هم به 

میزبانی چین لغو شده بود. 

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند محمود به 
شماره شناسنامه ۳۳۸۷ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد 

رشته  مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
اسالمی واحد آشتیان با شماره ۸۷۳۵ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی  واحد آشتیان به نشانی استان مرکزی شهرستان آشتیان بلوار 

امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان ارسال نماید .

برگ سبز و کارت خودرو  پژو  ۲۰۶ رنگ نقره ای متالیک 
 مدل ۱۳۸۲ به شماره پالک ایران

 10FSJ54531299 ۱۱  _  ۱۹۳ ه ۷۵  و شماره موتور 
و شماره شاسی ۸۲۶۴۲۸۷۹ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۵ به شماره پالک ایران

 ۳۳ _ ۵۹۷ ق ۲۲ و شماره موتور ۱۷۰۳۳۱۶ و شماره 
شاسی S1412285947994 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فدراسیون وزنه برداری ایران روزهای عجیب وغریبی را سپری می کند؛ فدراسیونی که ماه هاست با بازگشت مجدد و عجیب علی مرادی به صندلی ریاست، حواشی ریزودرشتی را تجربه 
کرده، این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر تیغ انتقادات قرار گرفته است. دلیل انتقادات کنونی به داستان خروج دختران نخبه وزنه برداری از ایران مربوط می شود. یکتا جمالی، دختر 
تاریخ ساز وزنه برداری که اولین مدال های تاریخ وزنه برداری برای زنان ایرانی را به دست آورده، به تازگی در رقابت های آتن ناپدید شده و حاال گفته می شود به کشور آلمان پناهنده شده 
اســت. او یکی دیگر از استعدادهای ناب ورزش ایران است که سر از آلمان درمی آورد و قرار است در ادامه زندگی حرفه ای اش با پرچم این کشور در میادین حاضر شود. پناهندگی یکتا 
جمالی، دختر ۱۷ساله و مســتعد وزنه برداری ایران، بخشی از اتفاقات تلخ فدراسیون وزنه برداری است؛ چون ۲۴ ساعت بعد از اعالم پناهندگی او، پریسا جهان فکریان دیگر وزنه بردار 
مســتعد ایرانی هم خبر از مهاجرتش داده اســت. او گفته به دلیل کم توجهی به ورزش زنان ایران را ترک می کند. پریسا هم گفته که به آلمان مهاجرت و مابقی دوران حرفه ای اش را در 
این کشور ســپری می کند. حاال فدراسیون طی ۴۸ ساعت دوبار ضربه شده و دو ورزشکار تاریخ سازش را از دست داده است. درباره یکتا که به اندازه کافی مطلب نوشته شده است ولی 
درباره پریسا ذکر همین نکته بس که او اولین سهمیه تاریخی المپیک را برای وزنه برداری زنان به دست آورد؛ هرچند با شاهکار همین فدراسیون، او از اعزام به المپیک بازماند. با وجود این 
پناهندگی و مهاجرت، داستان حضور زنان در فدراسیون وزنه برداری به همین جا ختم نمی شود. در چهار سال گذشته، این فدراسیون چهار نایب رئیس زن داشته و هرکدام که این سمت 
را در فدراسیون داشته اند، بعد از قریب به یک سال ترجیح داده اند به همکاری شان با فدراسیون علی مرادی به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری پایان دهند. مسئله اینجاست که چه 
اتفاقی برای زنان در این فدراســیون رخ می دهد که هیچ کدام حاضر به ماندن پای رئیس پرحاشــیه نیستند؛ یکی پناهنده شده، یکی مهاجرت کرده و در عرض چهار سال، سه نفر از نواب 

رئیس زنان این فدراسیون هم استعفا داده اند.

فدراســیون علی مرادی این روزها به قدر کافی حاشــیه دارد. او متهم به این 
اســت که با البی های خاص به هر قیمتی در فدراســیون مانده و از طرفی از کنار 
هیچ ســفری هم به ســادگی نمی گذرد. با وجود اینکه این روزها بحث پناهندگی 
یکتا جمالی داغ است، ولی داستان مهاجرت پریسا جهانفکریان هم چیزی نیست 
که بشــود به سادگی از کنارش عبور کرد. او سهمیه تاریخی وزنه برداری زنان برای 
المپیک را به دســت آورد، ولی با بی مدیریتی محض در فدراســیون وزنه برداری، 
این سهمیه از دست رفت. البته جنجال اصلی قبل از کسب این سهمیه رخ داد و 
فدراسیون به جای حمایت از جهانفکریان او را به کمیته انضباطی دعوت و سپس 

از تیم ملی خط زد!
خود جهانفکریان موضوع را این طور شــرح داد: «در اردوی یکی مانده به آخر 
مینیســک زانوی من ملتهب شــد و با هر زحمتی بود، آن اردو را به پایان رساندم 
و پس از آن از زانویم MRI گرفتم و پزشــک عنوان کرد که مینیســک زانویم دچار 
پارگی جزئی شــده اســت و باید به سرعت درمان شــود و نیاز است که ۱۰ جلسه 
فیزیوتراپی داشــته باشــم تا پس از آن بتوانم به تمرینات برگردم اما اگر درمانش 
نکنم ممکن اســت پارگی کامل شــود و در آن صورت نیاز به عمل جراحی وجود 
دارد. زمانی که اردو شــروع شــد با خانم منظمی، نایب رئیس بانوان فدراســیون 
تماس گرفتم و وضعیتم را شــرح دادم و عنوان کردم کــه با تأخیر به اردوی تیم 
ملی اضافه می شوم تا درمانم را کامل کنم. او به من گفت باید با رئیس فدراسیون 
مشورت کند و سپس اطالع داد که آقای مرادی گفته اصال من به اردو نیایم. پس 
از آن دوباره با آقای خورشــیدی مشــاور فنی تیم بانوان تماس گرفتم و گفتم هر 

موقع که بخواهند آماده دادن تســت دوپینگ هســتم که او هــم اعالم کرد آقای 
بیرانوند دبیر فدراســیون عنوان کرده که نیازی نیســت تســت دوپینگ بدهم و به 
همین صورت از مسابقات قهرمانی آســیا کنار گذاشته شدم. این در حالی بود که 
برای کســب ســهمیه المپیک امتیاز جمع می کردم و نیاز بود که در آن مســابقه 
شــرکت کنم اما آن را از دســت دادم و اکنــون هم المپیک را کــه از ابتدا تالش 
زیادی برای آن داشــتم، از دســت دادم». جهانفکریان در پاسخ به این پرسش که 
فدراسیون درباره احتماالتی که وجود داشت تا او سهمیه المپیک بگیرد تاکنون با 
او صحبتی نکرده بود، تصریح کرد: «به هیچ وجه با من هیچ صحبتی نشــده بود و 
حتی در مدتی که آســیب دیده بودم اصال با من تماس نگرفتند و تمام هزینه های 
درمانی ام را نیز خودم پرداخت کردم». وزنه بردار دســته مثبت ۸۷ کیلوگرم زنان 
ایران در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بر اینکه پس از گالیه هایی که نسبت به 
فدراســیون داشــت و حتی آن را در صفحه شــخصی خود نیز مطرح کرد نگران 
نیست که دیگر به اردوی تیم ملی دعوت نشود، تأکید کرد: «آرزوی هر ورزشکاری 
رفتن به المپیک است، وقتی آن را ناعادالنه از من گرفتند االن باید از حق و حقوقم 
دفاع کنم. باید برای زحمتی که کشیدم، حرف می زدم و دیگر نمی خواستم سکوت 

کنم و هیچ جایی هم جز صفحه شخصی خودم نداشتم».
اگرچه پریســا آن زمان برای رقابت های کســب ســهمیه اعزام نشد ولی اقدام 
دولت ســاموآ برای نفرستادن وزنه بردارش به المپیک، خود به خود پریسا را مسافر 
توکیو کرد و او اولین وزنه بردار زن ایرانی شــد که ســهمیه را به دســت آورد؛ اما 
مشکل این بود که در فدراسیون وزنه برداری کسی به پریسا خبر نداده بود که هنوز 
شانس کسب ســهمیه دارد. او هم که از رفتن به المپیک ناامید شده بود دستش 
را به تیغ جراحان سپرد تا به همین سادگی، بخت حضور در این بازی های بزرگ را 
از دســت بدهد. جهانفکریان بعدها پرده از این اتفاق مهم برداشت و گفت: «من 
مصدوم بودم و پس از انتقادهایی که از فدراسیون انجام دادم به کمیته انضباطی 
احضار شــدم و آنجا پنج نفر نشسته بودند و گفتند چرا از فدراسیون انتقاد کردی، 
در آن جلســه کلی تهدیدم کردند و گفتند محرومت می کنیم. مسئوالن فدراسیون 
حتی به من نگفتند که من شــانس کســب ســهمیه المپیک را دارم و فردای آن 
جلســه من دســتم را عمل کردم در صورتی که می توانستم با همین وضعیتم در 
المپیک حاضر شوم و در حال حاضر دیگر هیچ شانسی ندارم و المپیک را از دست 
دادم». جهانفکریان در ادامه می گوید: «مســئوالن فدراســیون به من گفتند تو در 
خــارج از اردو مصدوم شــدی و به همین دلیل هزینه جراحی دســتم را پرداخت 

نکردند و مجبور شدم ۳۰ میلیون از جیب خودم هزینه کنم».
جهانفکریان اما روز گذشته با انتشار پستی در اینستاگرام خبر مهاجرت از ایران 
را تأیید کرد. او همچنین در مصاحبه با ایرنا موضوع را بیشــتر شــرح داد و گفت: 
«بــه خاطر بی کفایتی فدراســیون و عدم توجه به تمرینــات این تصمیم را گرفتم. 
تجهیــزات الزم برای تمرین ندارم و مجبورم از ایران بروم. در یک ســال گذشــته 
نیز به اردو دعوت نشــدم. به دنبال پناهندگی نیســتم و آمدم تا وزنه برداری را در 

آلمان ادامه دهم. در ایران فدراســیون همــکاری الزم را انجام نداد و به المپیک 
هم اعزام نشــدم. به هــر دری زدم برای تمرین کردن جــواب نگرفتم. می خواهم 
وزنه بــرداری را در آلمان ادامه دهم. نمی  توانســتم با مانــدن در ایران روی آینده 
ورزشــی خود ریســک کنم. در این مدت تالش و اعتراض کردم و چیزی جز کمیته 
انضباطی، محرومیت و داستان های حذف از المپیک برای رقم نخورد. حتی وقتی 
به فدراسیون وزنه برداری رفتم و گفتم که اجازه دهید تا در ورزشگاه آزادی تمرین 
کنــم، آنها اجازه ندادند. پس یک ورزشــکار باید کجا تمرین کند؟ حق و حقوقم را 
ندادند و فدراســیون مــن را از المپیک حذف کرد و چگونه می توانســتم در ایران 

بمانم».

مورد غم انگیز  پریسا!

فـوتـبـال در امـروز

تاتنهام – برنلی        ۱۵:۳۰
وستهام – منچسترسیتی       ۱۷:۳۰
اتلتیکومادرید – سویا        ۲۲:۰۰
کادیز – رئال مادرید       ۲۲:۰۰

ختافه – بارسلونا      ۲۲:۰۰
ناپولی – جنوا         ۱۷:۳۰
میالن – آتاالنتا        ۲۰:۳۰
کالیاری – اینتر      ۲۳:۱۵
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