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سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

ژيمناستيک کاران 
سعيد احمديان
      گزارش

کشورمان ديروز در 
پويش کمک هاي 
مؤمنانه، بسته هاي معيش�تي را به خانواده هاي 

آسيب ديده از کرونا اهدا کردند.
خانه ژيمناستيک در خيابان ورزنده تهران ديروز 
ميزبان کمک هاي مؤمنانه ژيمناست ها بود تا در 
ادامه فعاليت هاي خيرخواهانه فدراس��يون هاي 
ورزش��ي در روزه��اي کرونايي، دي��روز نوبت به 
فدراسيون ژيمناستيک برس��د که در مراسمي 
با تهيه بسته هاي معيشتي به ياري خانواده هايي 
بش��تابد که ش��يوع ويروس کوويد 19، آنها را با 

مشکالت زيادي روبه رو کرده است. 
   کمک ها ادامه داشته باشد

زهرا اينچه درگاهي، رئيس فدراسيون ژيمناستيک 
در گفت وگو با »جوان« درباره اين مراسم اينطور 
توضيح مي ده��د: »پويش کمک ه��اي مؤمنانه 
را در راستاي عمل به فرمايش��ات و دستور مقام 
معظم رهبري از طرف فدراس��يون ژيمناستيک 
با همکاري سازمان بس��يج ورزشکاران در هفته 
بس��يج برگزار کرديم. در اين پويش150 بسته 
معيشتي از طرف فدراسيون تهيه شده و هدفمان 
کمک به خانواده هاي کم برخوردار و آسيب ديده از 
کروناست. اميدواريم بتوانيم کمکي هرچند بسيار 

اندک را براي امرار معاش اين افراد تهيه کنيم.«
اينچه درگاهي درباره نقش فعال جامعه ورزش 
در پوي��ش کمک ه��اي مؤمنانه ه��م مي گويد: 
»بس��ياري از هموطنان ما ايام سختي را از نظر 
امرارمعاش مي گذرانند؛ کار شايسته اي است که 
نه تنها ورزشکاران، بلکه هر کسي با هر وسعي که 
دارد، سعي کند باري از دوش کساني که کرونا 
بار آنها را سنگين کرده اس��ت، بردارد و اين کار 
از سوي هر کس��ي در هر سطحي صورت گيرد، 

پسنديده است.«
سعيدرضا کيخا، ملي پوش ژيمناستيک کشورمان 
که شانس بااليي براي کسب س��هميه المپيک 
دارد هم در گفت وگو با »جوان« با توجه به پويش 
کمک هاي مؤمنانه جامعه ژيمناس��تيک معتقد 
اس��ت که اين حرکت ها بايد ادامه داشته باشد: 
»مردم هم��واره به ورزش��کاران و قهرمانان نگاه 
ديگري دارند و به آنها به چشم يک الگو و پهلوان 
نگاه مي کنند و توقع متفاوتي از آنها نس��بت به 
قش��رهاي ديگر دارند. ورزش��ي ها هم در دوران 
کرونا با فعاليت هاي کمک رساني که انجام داده اند، 
سربلند بوده اند و هم باعث شده اند بخش هاي ديگر 

جامعه به انجام کار خير تشويق شوند. کمک هاي 
مؤمنانه حرکت خيلي خوبي است که برگزاري آن 

بايد ادامه دار باشد.«
رضا خيرخواه، سرمربي تيم ملي ژيمناستيک نيز 
در گفت وگو با »جوان« کمک  مؤمنانه به بخشي از 
خانواده ورزش را که از کرونا دچار آسيب اقتصادي 
ش��ده اند، حرکت بزرگي عنوان مي کند: »شيوع 
کرونا سبب ش��ده خيلي از س��الن ها و باشگاه ها 
تعطيل و مربيان زيادي بيکار و خانه نشين شوند. 
متأس��فانه  پس از اين تعطيل��ي، هيچ حمايتي 
از اين مربيان و قش��ر بيکار ش��ده ورزش نشده و 
تعدادي از آنها مي گويند بعد از کرونا ديگر سراغ 
ورزش نمي روند، چراکه بعد از بيکاري شان هيچ 
مسئولي سراغ آنها را نگرفته است. به همين خاطر 
کمک هاي مؤمنانه حرکت بس��يار بزرگي است 
که مي توان��د هرچند بخش کمي از مش��کالت 
اين مربيان را که قشر زحمتکشي هستند و همه 
وجودش��ان را براي آموزش و تربيت ورزشکاران 
گذاشته اند، جبران کند. کمک هايي که البته بايد 
تدوام داشته باشد، چون مشخص نيست که کرونا 

چه زماني از بين مي رود.«
البته خيرخواه از مسئوالن ورزش انتظار حمايت 
بيشتري از مربيان بيکار شده به دليل کرونا را دارد: 

»انتظار داريم که عالوه بر اين کمک ها، وزارت ورزش 
و دولت هم پا پيش بگذارند و از مربيان و افرادي که 
در ورزش پس از شيوع کرونا بيکار شده اند و هيچ 

بيمه و درآمدي ندارند، حمايت  کنند.«
  همدلي عملي ورزش با مردم

سردار يزداني، رئيس تربيت بدني ورزش تهران 
بزرگ که در مراس��م پويش کمک هاي مؤمنانه 
جامعه ژيمناس��تيک ش��رکت کرده بود، نيز در 
گفت وگو با »ج��وان« از ظرفيت ب��االي ورزش 
براي تداوم اين کمک ه��ا مي گويد: »کمک هاي 
مؤمنانه از انتظارت حضرت آقاست که بايد به آن 
جامه عمل بپوشانيم و تا ريشه کردن کرونا آن را 
ادامه دهيم. کمک هاي مؤمنانه جامعه ورزش بايد 
نهادينه شود. با توجه به فدراسيون ها و نهادهاي 
ورزشي متعدد و زيادي که داريم، در صورتي که 
هر کدام از اين بخش ها در يک هفته اي داوطلب 
برگزاري اين پويش ها ش��وند، مي توانيم در تمام 
طول سال و هفته اي يک بار رزمايش کمک هاي 

مؤمنانه جامعه ورزش را برگزار کنيم.«
مه��دي ميرجليل��ي، رئيس س��ازمان بس��يج 
ورزش��کاران ه��م در گفت وگ��و با »ج��وان« از 
درخش��يدن جامع��ه ورزش در رزمايش ه��اي 
کمک هاي مؤمنانه مي گويد: »در بحث کمک هاي 

مؤمنانه جامعه ورزش خوش درخشيد و در زمينه 
تحقق بيانات مقام معظم رهبري درباره انتظاراتي 
که ايشان در مورد کمک هاي مؤمنانه بيان کردند، 
جامعه ورزش هم به آن عمل کرد و در هفته بسيج 
شاهديم که خانواده بزرگ ژيمناستيک به صورت 
دلي پاي کار آمده و به قش��ر نيازمند و همنوعان 
خودشان کمک کردند که اين جاي تقدير دارد.«

ميرجليلي اين کمک ها را نشان دهنده همراهي 
جامعه ورزش با م��ردم مي دان��د: »اينکه گفته 
مي شود ورزش��کاران پهلوان و جوانمردند، تنها 
يک ش��عار نيس��ت، بلکه در عمل اين رشادت و 
همت را امروز مي بينيم که ژيمناس��تيک کاران 
آمدند و به همنوعان خودشان کمک کردند. به 
هر حال بخشي از باش��گاه هاي ورزشي تعطيل 
هستند و اين کمک ها ابتدا مي تواند به بخش هاي 
آسيب ديده از کرونا در ورزش اختصاص پيدا کند. 
از مهم ترين دس��تاوردهاي اين کمک ها، حس 
همدلي و همراهي جامعه ورزش با مردم است و 
جامعه به اين نتيجه مي رسد که ورزشکاران در 
اين اوضاع سخت بي تفاوت نيستند، به خصوص 
در جايي هم ورزش��ي ها در مسابقات مختلف به 
تشويق و همراهي مردم احتياج دارند و اين نشان 

مي دهد که اين ارتباط دوسويه است.« 

اشرف رامین

تمجيد پرتغالي ها از گلزني طارمي 
اوضاع در پرتغال بر وفق مراد مهدي طارمي است. لژيونر گلزن فوتبال ايران 
بعد از آنکه موفق شد نظر مساعد سرمربي پورتو براي حضور در ترکيب 
اين تيم را جلب کند براي اثبات شايستگي هايش با قدرت به گلزني هاي 
خود ادامه مي دهد. طارمي در جريان بازي شنبه شب پورتو مقابل فبريل، 
گل دوم تيمش را به ثمر رساند تا پورتو 2 بر صفر پيروز شود. به دنبال اين 
درخشش رسانه هاي پرتغالي هم به تمجيد از عملکرد طارمي پرداختند. 
سايت tribunaexpresso  نوشت: »طارمی در بازی اول خود در ترکيب 
اصلی نشان داد که هر لحظه که موقعيت گل برايش فراهم شود، دروازه 
حريف را باز می کند. اين بازيکن نشان داد آنقدر سريع بازی می کند که 

می تواند در خط حمله بسيار خطرناک باشد.«

پهلوانی ادامه دارد
گزارش»جوان« از پويش کمک هاي مؤمنانه ژيمناستيک کاران به خانواده هاي آسيب ديده از کوويد 19

فريدون حسن

تحقق آرزوهاي ورزش با حقيقت بسيج
دوستي بسيجي برايم از فعاليت هاي بسيج در عرصه هاي مختلف نوشته بود 
و به بخش ورزش که رسيده بود، آورده بود که بسيج در زمينه هاي ورزشي 
در قواره هاي ملي ظاهر مي ش��ود، ولي نه سازمان تربيت بدني است و نه 
وزارت ورزش و در ادامه هم باز از بسيج گفته بود و رسيده بود به اين جمله 

حضرت آقا که فرموده اند: »بسيج حقيقتي است شبيه افسانه ها.«
حاال نمي دانيم که بگوييم از حسن تصادف است يا سوءتصادف که هفته 
بسيج امسال همزمان شده با اين همه حاشيه در ورزش از حواشي اخالقي 
گرفته تا حاشيه هاي مديريتي و ساختاري در ورزش کشور. بياييد به فال 
نيک بگيريم اين تقارن را و عنوان کنيم که واقعاً مي توان از ظرفيت بسيج 
در ورزش کشور استفاده کرد. کاري به آنچه تاکنون انجام شده يا نشده هم 
نداشته باشيم. بسيجي که اينگونه مورد تعريف رهبر انقالب قرار مي گيرد، 

به طور حتم توانايي سروسامان دادن به اوضاع نابسامان ورزش را دارد.
بسيجي که توانايي تربيت ورزش��کار مدال آور، آن هم در سطح جهاني و 
المپيک را دارد، آيا نمي تواند از پس تربيت مدير بادرايت و تفکر بسيجي 
براي ورزش برآيد؟ آيا اين بسيج نمي تواند مرداني را براي به دست گرفتن 
سکان هدايت تيم هاي ورزشي تربيت کند که در تنگناها چشمان شان را 
نبندند و دهان شان را باز نکنند؟ پاسخ هر دو سؤال کامالً روشن است؛ بسيج 
توانايي بسيار باالتري دارد، اما شرط اينجاست که آقايان پشت ميزنشين 
بخواهند به درستي از ظرفيت بسيج اس��تفاده کنند و از سوي ديگر هم 
مسئوالن بسيج دلخوش به چند امضا زير تفاهمنامه هاي صوري و چند 

عکس يادگاري نباشد.
بهره گيري از ظرفيت پايگاه هاي بسيج براي تربيت ورزشکار، مربي و حتي 
مديران ورزشي مي تواند گام مؤثري در ارتقاي ورزش کشور باشد. بدون ترديد 
يک مدير ورزشي با تفکر بسيجي اجازه نخواهد داد بيت المال به اسم ورزش 
به تاراج برود يا يک مربي با تفکر بسيجي هيچ گاه به خود اجازه نمي دهد که 
حتي در سخت ترين شرايط از خود بي خود شود و کاري انجام دهد يا سخني 
بر زبان آورد که مايه تأسف و شرمساري باشد و در نهايت نيز از چنين تفکري 
ورزشکاري تربيت مي شود که با روحيه بسيجي گام به ميدان مبارزه مي گذارد 

و باعث اعتالي نام کشور و سرافرازي ايران خواهد شد.
رسيدن به چنين هدفي در ورزش کشور اين روزها شبيه افسانه هاست، اما 
اين افسانه را حقيقتي به نام بسيج مي تواند به واقعيت تبديل کند. حقيقتي 
که خود به لحاظ عملکردي که در طول تاريخ انقالب اسالمي داشته، شبيه 
افسانه هاست. خوب که نگاه کنيم بسيج جورکش تمامي ارگان ها، وزارتخانه ها 
و نهادها بوده و هست. بسيج هميشه در پيشاني مبارزه بوده، پس چرا نبايد 
براي سروسامان دادن به اوضاع ورزش به آن دلخوش نباشيم. استفاده درست 
از اين ظرفيت عظيم هم البته بايد با برنامه درست صورت گيرد که متأسفانه 
به رغم تمامي تالش هايي که در س��اليان گذش��ته صورت گرفته، هنوز به 
درستي به منصه ظهور نرسيده است. اما اميدواريم در تقارن هفته بسيج با 
حاشيه هاي زياد و تمام نشدني ورزش کشور شاهد حضور پررنگ تر و مؤثرتر 
بسيج در برنامه ريزي کالن و ريز ورزش باشيم و ببينيم که حقيقت بسيج 

چگونه افسانه ها و آرزوهاي جامعه ورزش را تحقق مي بخشد.

آقای خاص استاد شکست پپ گوارديوالست
این سيتی ضعيف!

جنگ رقبای قديمی به سود خوزه مورينيو تمام شد تا اسپرز پس از شش 
سال طعم صدرنشينی را بچشد. تاتنهام در هفته نهم ليگ برتر ميزبان 
منچسترسيتی مدعی بود و در نهايت هم شاگردان آقای خاص حريف 
خود را با شکس��ت 2 بر صفر بدرقه کردند. تقابل موريني��و و گوارديوال 
تحت هر شرايطی حساس اس��ت و اين دو مربی قبل از بازی شنبه شب 
نيز دوباره با هم جنگ لفظی داش��تند. منتها به لطف درخش��ش سون 
هيونگ مين کره ای و لوسلس��و تعويضی، خوزه برن��ده اين جنگ لقب 
گرفت. با اين نتيجه سفيدپوش��ان با 20 امتياز به ص��در جدول صعود 
کردند )قبل از ديدار ليورپول –لسترس��يتی(. ضمن اينکه مورينيو هم 
برای هفتمين بار مچ پپ را در کسوت سرمربی خواباند )يک بار با رئال، 
دو بار با اينترميالن، دو بار با منچستريونايتد و دو بار با تاتنهام(. در عوض 
گوارديوال سخت ترين روزهای عمرش را سپری می کند؛ سيتی از هشت 
بازی فقط 12 امتياز گرفته و اين يعنی ضعيف ترين عملکرد در کارنامه 
مربيگری پپ! اما گلزنی لوسلس��و بازيکن تعويضی که گل دوم تاتنهام 
را تنها بعد از 32 ثانيه از ورودش به زمين به ثمر رس��اند، اوج هنرنمايی 
مورينيو محسوب می شود. با اين حال آقای خاص بعد از بازی اين اتفاقات 
را در فوتبال طبيعی خواند: »شايد برخی از هواداران که در خانه بازی را 
تماشا کردند بعد از گلزنی لوسلسو بگويند عجب سرمربی بزرگي روی 
نيمکت نشسته، اما در واقع چنين مواردی در فوتبال رخ می دهد. بايد از 
بازيکن تمجيد کرد نه از سرمربی، چراکه ضربه پايانی لوسلسو خوب بود. 
برنامه ريزی، تالش بازيکنان و استحکام حاکم بين بازيکنان فوق العاده 
بود. فکر نمی کنم ديگر نيازی باشد من چيزی بگويم. وقتی تيم حريف 
اشتباه می کند شما بايد برای بهره گيری از آن آماده باشيد. رعايت چنين 
نظمی در ميدان نيازمند تالش فراوانی است و من به همه بازيکنان افتخار 
می کنم، زيرا عملکردی فوق العاده اي داشتند.« در اين شکست تلخ حتی 
VAR هم عليه س��يتی بود. الپورته در دقيقه 28 گل تس��اوی را برای 
سيتيزن ها زد، ولی داور پس از بازبينی فيلم، گل را به دليل خطای هند 
ژسوس مردود اعالم کرد. ناراحتی پپ گوارديوال از نتيجه به دست آمده در 
صحبت هايش کامالً مشهود بود: »آن صحنه هند گابريل ژسوس و مردود 
ش��دن گل آيمريک الپورته را نديدم. البته آمار و ارقام خود گويای همه 
چيز هستند و ما از هر لحاظ تيم برتر زمين بوديم. اگرچه از نظر فيزيکی 
شرايط دشواری داشتيم، اما موقعيت های زيادی روی دروازه تاتنهام خلق 
کرديم. حريف تيمی قدرتمند، از نظر فيزيکی در سطح باال و سازمان يافته 
بود و هميشه بازی کردن مقابل چنين تيم هايی دشوار است. تاتنهام در 
حال حاضر در صدر جدول ليگ برتر قرار دارد و طبيعتاً بيشتر از هر تيم 
ديگری نامزد کسب عنوان قهرمانی در ليگ اين فصل به شمار می آيد، اما 
هنوز بازی های فراوانی مانده و می توان امتيازات زيادی کسب کرد. ما در 

اين بازی بارها برای گلزنی تالش کرديم که نتيجه نداد.«

  با بي فرهنگي در فوتبال 
به خودمان ضربه مي زنيم

من به عنوان يک فوتبالی و مربی که سال ها 
در ميادين بوده ام بايد تأسف خودم را عميقاً 
اب��راز کنم. دلي��ل آن هم اين اس��ت که ما 
فوتبالمان را يک فوتبال حرفه ای مي دانيم، 
اما متأسفانه موضوع اس��ترس، نگرانی ها و 
بداخالقی ها در جامع��ه فوتبال ما هنوز که 
هنوز اس��ت ادامه دارد و اين ب��رای ديروز و 
امروز نيست. از آن روزی که فوتبال به سمت 
حرفه ای گری پيش رفت و پول آنچنانی به 
مربی و بازيکنان پرداخت شد، قصد آنها فقط بردن به هر قيمتي شده است. 
من به تمام مربيان و سرمربيان احترام می گذارم، اما اعتقاد دارم که فدراسيون 
فوتبال ايران وقتی کالس مربيگری می گذارد و تعدادی از بازيکنان شاخص 
سرمربی می شوند، بايد کالس های مديريتی و روانشناسی نيز برای آنها برگزار 
کند. حداقل کشورهايی که صاحب فوتبال هستند و فرهنگ اين ورزش را 
دارند الگو قرار دهيم. به نظرم ما بی نهايت عقب هستيم و به خودمان صدمه 
می زنيم، اين در واقع خودزنی است. اعتراض و  بی حرمتی به همديگر بسيار 
ديده می شود، حتی بی حرمتی مربيان به بازيکنان خودشان و تماشاچيان 
را شاهد هستيم. اصاًل انگار قرار نيست رحم کنيم. به هر حال داور، قاضی 
ميدان است و قضاوت خود را انجام می دهد؛ حاال گاهی اشتباهاتی نيز وجود 
دارد که حتی جبران ناپذيرند. وقتی گل محمدی، يک شخص بسيار محترم 
و بازيکن ملی پوش که اخالق مدار هم هس��ت اينگون��ه اعتراض می کند؛ 
نشان  دهنده  فضای آلوده حاکم بر فوتبال است. به نظرم بايد کمک کنيم؛ 
رسانه ها، فدراسيون فوتبال، کميته انضباطی و کميته اخالق نقش خيلي 

پررنگي برای مبارزه با چنين اعتراضاتی دارند.

اولين پي��روزی 
شيوا نوروزی

     چهره
ديگو س��يمئونه 
مقابل بارسلونا در 
الليگا با اشتباه مرگبار سنگربان کاتاالن ها به ثبت 
رس��يد. رويارويی اتلتيکومادريد با بارس��ا در 
واندامتروپوليتانو پايانی تلخ برای تيم رونالدو 
کومان رقم زد. برد يک بر صفر راه راه پوش��ان 
مادري��دی اگرچه برای س��يمئونه موفقيت 
بزرگی محسوب می شود، ولی برای کاتاالن ها 
اوضاع فرق می کند. عملک��رد ضعيف اين 
فصل بارس��ا همچنان ادام��ه دارد و با اين 
باخت آنها به رده دهم )قبل از اتمام همه 
بازی های هفت��ه( س��قوط کرده اند. تيم 
کومان از 24امتياز ممکن فقط 11 امتياز 
از هشت بازی کسب کرده و با سه برد، سه 
باخ��ت و دو تس��اوی، بارس��ا بدتري��ن 
عملکردش را در 25 سال گذشته داشته 
اس��ت. قرار بود با آمدن سرمربی جديد 
تحوالت زيادی در تيم رخ دهد، اما نه تنها 

تحولی در بازی ها ديده نمی ش��ود، بلکه اتحاد و 
روحيه جنگندگی بازيکنان نيز به پايين ترين حد 
خود رس��يده تا جايی که ليونل مس��ی، س��تاره 
بارسلونا در اين فصل فقط شش گل زده که پنج 

گل او از نقطه پنالتی به ثمر رسيده است! 
عالوه بر اين مهاج��م آرژانتين��ی در 13 بازی از 
15بازی خارج از خانه بارسا موفق به گلزنی نشده 
است. هرچند که ترش��تگن مقصر اصلی باخت 
بارسلونا محسوب می شود، اما اين رونالد کومان 
سرمربی است که بايد پاسخگوی ناکامی های تيم 
باشد: »به عنوان مربی مسئول هستم. می دانم که 
می توانيم نتايج بهتری بگيريم، ولی به بازيکنانم 
ايمان دارم. در حمله و دفاع بايد بهتر عمل کنيم. 
نياز به چند برد متوالی داريم تا اوضاع بهتر شود. 
بايد بيشتر کار کنيم. نيمه اول خوب بوديم، ولی 
تيمی مثل بارس��ا نبايد دقيق��ه 47 بازی چنين 
گلی دريافت کند. تالش بازيکنان خوب بود، ولی 
نتيجه نهايی چيزی نبود که انتظارش را داشتم. 
دو موقعيت خوب برای به تساوی کشاندن بازی از 

دست داديم. برابر اتلتيکو که خوب دفاع می کند، 
نبايد فرصت سوزی کرد. گلی که خورديم به خاطر  

اشتباه خودمان بود و اين اتفاق نبايد مي افتاد.«
اگرچه رئال مادريد ه��م مقابل ويارئ��ال متوقف 
شد، ولی اتلتيکو با 20 امتيازی شدن جايگاهش 
در رده دوم جدول را تثبيت کرد. س��يمئونه که از 
سال 2011 حسرت غلبه بر بارسا در الليگا به دلش 
مانده بود، حاال حتی به قهرمانی در ليگ هم فکر 
می کند: »بازی به بازی پيش می رويم و گاهی برنده 
می شويم و گاهی هم در اين زمينه ناموفق هستيم. 
در بازی های اخير برابر بارسا در الليگا هميشه تا مرز 
پيروزی می رفتيم. فصل قب��ل در زمين خودمان 
باختيم و در زمين بارسا مساوی کرديم. اين نتيجه 
تالش تيمی و انسجام در تمام خطوط، به خصوص 
دفاع است. مدت هاس��ت می گويم تيمی خوب و 
باکيفي��ت دارم. همه باانگي��زه تمرين می کنند و 
يک رقابت سالم در تيم وجود دارد. تمام بازيکنان 
توان ش��ان را در ميدان می گذارند و ب��ا اين اتحاد 

رسيدن به موفقيت ساده تر می شود.«

طلسمی که به دست ترشتگن شکسته شد!

بارسا و کومان در باتالق ناکامی

محمد فنايي

 پيشکسوت داوري 

تجليل از خانواده شهدا در فدراسيون کشتي
مراسم تجليل از خانواده هاي شهدای ورزشکار محمد آژند و سجاد عفتی با 
حضور عليرضا دبير رئيس فدراسيون کشتی، عبدالحميد احمدی معاون 
فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، مهدی ميرجليلی رئيس س��ازمان بسيج 
ورزشکاران و شروين اسبقيان رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين به ميزبانی 
فدراسيون کشتی برگزار شد. ميرجليلی، رئيس سازمان بسيج ورزشکاران در 
ابتدای اين مراسم گفت: »بيش از هزار و 200 عنوان برنامه در هفته بسيج در 
سراسر کشور برگزار می شود. انتظار داريم با تدابير وزارت ورزش به آزادسازی 
زندانيان غيرعمد که عموماً ورزشکار هستند با ياري خيرين کمک کنيم.« در 

پايان اين مراسم از دو خانواده شهيد ورزشکار نيز تجليل شد.


