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سرمربی اسبق تیم فوتبال استقالل :

چهار برد متوالی در شهرآورد
فراموش نشدنی است

ســرمربی اســبق تیــم فوتبــال
اســتقالل گفــت :پیــروزی در
چهــار شــهرآورد متوالــی اتفــاق
بزرگــی بــرای اســتقالل بــود کــه
بــه نمــاد ایــن تیــم تبدیــل شــد و
خوشــحالم ایــن اتفــاق بــزرگ در
زمــان ســرمربیگری مــن رخ داد.
«پرویــز مظلومــی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
تغییــرات زیــاد در ترکیــب اســتقالل اصلــی تریــن دلیــل عــدم
موفقیــت ایــن تیــم در ایــن فصــل بــوده اســت .اســتقالل تــا
پایــان هفتــه ســوم فقــط دو امتیــاز کســب کــرده امــا بایــد
واقــع بیــن باشــیم و فرامــوش نکنیــم اگــر ایــن تیــم در
ثانیههــای پایانــی آن دو گل را از ماشــین ســازی تبریــز
و فــوالد خوزســتان دریافــت نمیکــرد االن شــرایط بــه
گونــهای دیگــر بــود .وی خاطرنشــان کــرد :اســتراماچونی
مربــی خوبــی اســت و بایــد بــه او زمــان داد تــا تفکراتــش را
در اســتقالل جــا بینــدازد .وی تــازه بــه ایــران آمــده و نبایــد
انتظــار داشــته باشــیم تیمــی کــه ایــن همــه تغییــر داشــته
اســت را در مــدت کوتاهــی متحــول کنــد.
ســرمربی اســبق تیــم فوتبــال اســتقالل تصریــح کــرد :زمانــی
کــه در شــهرآورد هدایــت اســتقالل را برعهــده داشــتم همواره
بــه تاکتیــک هجومــی عالقهمنــد بــوده و از بازیکنانــم
میخواســتم هجومــی در زمیــن حاضــر شــوند .وی تاکیــد
کــرد :پیــروزی در چهــار شــهرآورد پشــت ســرهم اتفــاق
بزرگــی بــرای اســتقالل بــود کــه بــه نمــاد ایــن تیــم تبدیــل
شــد و هیــچ وقــت آن روزهــای خــوب را از یــاد نخواهــم بــرد.
ســرمربی اســبق اســتقالل در پایــان گفــت :از صمیــم قلــب
امیــدوارم اســتقالل شــهرآورد را بــا پیــروزی پشــت ســر
بگــذارد تــا ســرآغاز بردهــای ایــن تیــم در لیــگ نوزدهــم
بــوده و روحیــه آبــی پوشــان بــرای ادامــه مســابقات افزایــش
پیــدا کنــد.

رییس مرکز اورژانس تهران :

هواداران سرخابی مراقب افراد کم سن و سال باشند
رییــس مرکــز اورژانــس
تهــران از هــواداران
تیــم هــای اســتقالل
و پرســپولیس تهــران
خواســت در ورزشــگاه
مراقــب افــراد کــم ســن
و ســال باشــند.
پیمــان صابریــان در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه
برگــزاری نــود و یکمیــن شــهرآورد فوتبــال پایتخــت اظهــار
داشــت :ایــن مســابقه فوتبــال بــا حضــور پرشــور هــواداران
برگــزار خواهــد شــد بــه همیــن منظــور از هــواداران مــی
خواهیــم چــه در داخــل و بیــرون ورزشــگاه مراقــب افــراد
کــم ســن و ســال باشــند.
وی همچنیــن از تمهیــدات مرکــز اورژانــس تهــران در ایــن
مســابقه خبــر داد و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی
از هــواداران در حــال عزیمــت بــه ورزشــگاه آزادی هســتند
تیــم هــای اورژانــس در مســیرهای منتهــی بــه ورزشــگاه
مســتقر شــدند.
رییــس مرکــز اورژانــس تهــران ادامــه داد ۹ :دســتگاه
آمبوالنــس ۲ ،دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس ۸ ،دســتگاه
موتورالنــس بــا  ۴۰نیــروی عملیاتــی در مســیرهای منتهــی
بــه ورزشــگاه ،نقــاط بیرونــی بــه ویــژه معابــر ورودی و
خروجــی و همچنیــن ســکوها مســتقر شــدند.
وی از هــواداران ایــن مســابقه فوتبــال بــا تیــم هــای
عملیاتــی اورژانــس همــکاری داشــته و در صــورت بــروز
هــر گونــه حادثــه ای ضمــن حفــظ خونســردی مراتــب را
بــه ســامانه  ۱۱۵و یــا تیــم هــای اســتقرار یافتــه در محــل
اطــاع دهنــد .صابریــان خاطرنشــان کــرد :در گذشــته نیــز
مشــاهده کردیــم کــه وقتــی فــردی دچــار ضعــف و بــی
حالــی و یــا عارضــه ای مــی شــود افــراد دور آن جمــع مــی
شــوند و بــا تجمــع خــود منجــر بــه حضــور بــا تاخیــر بــر
ســر بالیــن فــرد مصــدوم مــی شــوند کــه از هــوادران مــی
خواهیــم در ایــن زمینــه بــا تیــم هــای اورژانــس همــکاری
داشــته باشــند.

هیات اعزامی فدراسیون بین المللی فوتبال :

هیچ مانع عملیاتی برای ورود زنان به ورزشگاهها وجود ندارد
هیــات اعزامــی فدراســیون بیــن المللــی فوتبــال (فیفــا)
بــه ایــران ،پــس از بازدیــد از ورزشــگاه آزادی تهــران
تاییــد کــرد کــه هیچگونــه مانــع عملیاتــی قابلتوجهــی در
راســتای تحقــق اقدامــات در جهــت ورود آزادانــه زنــان بــه
ورزشــگاههای ایــن کشــور ،وجــود نــدارد.
هیــات اعزامــی کارشناســان متخصــص فیفــا۱۹ ،
ســپتامبر بــه منظــور بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص
اقدامــات برنامهریــزی شــده بــرای ورود آزادانــه زنــان بــه
ورزشــگاههای ایــن کشــور و تماشــا بازیهــای فوتبــال ،از
تهــران بازیــد کــرد.
ایــن هیــات کــه در جمــع خــود یــک نماینــده
کنفدراســیون فوتبــال آســیا (ایافســی) را نیــز میدیــد،
بــا معــاون وزیــر ورزش و جوانــان ایــران و نماینــدگان
فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور مالقــات کــرد؛ مالقاتــی
کــه بــر روابــط بینالملــل ،تامیــن امنیــت و موضوعــات
مرتبــط بــا بلیــت فروشــی متمرکــز بــود.
عــاوه بــر ایــن ،هیــات مذکــور ورزشــگاه آزادی تهــران

را مــورد بررســی قــرار داد؛ جایــی کــه  ۱۰اکتبــر ۲۰۱۹
میزبــان دیــدار تیــم ملــی ایــران و کامبــوج در انتخابــی
جــام جهانــی  ۲۰۲۲قطــر خواهــد بــود.
در جریــان ایــن مالقــات و گفتوگوهــای ســودمند،
فیفــا بــار دیگــر بــر موضــع قاطــع و روشــن خــود در
خصــوص اینکــه زنــان بایــد بتواننــد آزادانــه وارد ورزشــگاه
شــوند ،تاکیــد و خاطرنشــان کــرد کــه شــمار زنــان
حاضــر در ورزشــگاهها حســب تقاضــا کــه خــود معلــول
بلیتفروشــی اســت ،تعییــن میشــود.
بازرســی انجــام شــده حاکــی از آن اســت کــه هیچگونــه
مانــع عملیاتــی قابــل توجهــی در راســتای تحقــق اقدامــات
جــاری در ورزشــگاه آزادی وجــود نداشــته؛ اقداماتــی کــه
از  ۱۰اکتبــر آغــاز خواهــد شــد .بــر ایــن اســاس ،هیــات
اعزامــی فرآینــد بلیــت فروشــی و همچنیــن اقدامــات
عملیاتــی مــورد نیــاز و منطبــق بــا مقــررات فیفــا را بــا
جزئیــات مــورد بحــث و بررســی قــرار داده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،هیــات مذکــور موضــوع الزامــی ورود

زنــان بــه ورزشــگاهها را بــرای بازیهــای ملــی بــه
بحــث گذاشــت؛ در ایــن زمینــه نیــز فیفــا اعــام کــرد
کــه ایــن نهــاد جهانــی بــر اســاس برنامههــای عملیاتــی
و نتایــج دیــدار دهــم اکتبــر ،بــا فدراســیون فوتبــال
ایــران در راســتای گســترش پروتکلهــای عملیاتــی،
پیشزمینههــا و زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای
فراهــم کــردن شــرایط ورود زنــان بــه بازیهــای لیــگ
فوتبــال ایــن کشــور نیــز همــکاری خواهــد کــرد.
فیفــا بــه همــکاری نزدیــک بــا فدراســیون فوتبــال ایــران
و ســایر نهادهــای دولتــی مربوطــه در جهــت اجــرای ایــن
تغییــرات مهــم و مطابــق بــا مقــررات فیفــا ادامــه خواهــد
داد .موضــع فیفــا روشــن و قطعــی اســت :زنــان بایــد
اجــازه ورود بــه ورزشــگاههای ایــران را داشــته باشــند؛
بــرای تمامــی مســابقات فوتبــال.

سرمربی تیم ملی پینگپنگ:

شیوه غلط برگزاری قهرمانی آسیا مدال تیمی را از ما گرفت
ســرمربی تیــم ملــی تنیــس روی میــز ایــران معتقــد
اســت ،سیســتم غلــط برگــزاری مســابقات قهرمانــی آســیا
نگذاشــت ایــران بــه مــدال تیمــی برســد.
جمیــل لطفالــه نســبی در مــورد عملکــرد پینــگ پنــگ
بــازان ایــران در مســابقات قهرمانــی آســیا  ۲۰۱۹بیــان
کــرد :نحــوه برگــزاری مســابقات تیمــی بــه ایــن صــورت
بــود کــه شــش تیــم ســال قبــل در مرحلــه مقدماتــی
بــازی نکردنــد و بقیــه تیــم هــا در هشــت گــروه تقســیم
شــدند و بــه صــورت دوره ای بــازی کردنــد .در نهایــت
از هــر گــروه یــک تیــم بــاال آمــد و ایــن هشــت تیــم در
جــدول حذفــی بــازی کردنــد و تیــم اول و دوم کــه
هنــد و ایــران بــود بــا شــش تیــم ســال قبــل بــه رقابــت
پرداختنــد.
او ادامــه داد :اگــر شــرایط برگــزاری مســابقات بــه گونــه
دیگــری بــود و مثــل مســابقات جهانــی برگــزار مــی شــد
کــه رقابــت تیمــی جــدا و انفــرادی هــم جــدا اســت و ایــن

فشــردگی مســابقات وجــود نداشــت مــا میتوانســتیم روی
ســکو برویــم امــا متاســفانه نشــد.
لطــف الــه نســبی در مــورد شکســت برابــر چیــن تایپــه در
مرحلــه یــک چهــارم نهایــی تاکیــد کــرد :زمانــی کــه تیــم
ایــران برابــر چیــن تایپــه قــرار گفــت ،پنجمیــن بــازی
خــود را مــی خواســت انجــام دهــد امــا چیــن تایپــه بــازی
اولــش بــود .همــان روز قبــل از چیــن تایپــه بــا بــا بحریــن
و کــره شــمالی بــازی کــرده بودیــم و بازیکنــان از لحــاظ
جســمی و روحــی بســیار خســته بودنــد .درواقــع خســتگی
دو بــازی قبلــی نگذاشــت بــا چیــن تایپــه بــه نتیجــه
دلخــواه برســیم و دلیــل باخــت بــه چیــن تایپــه خســتگی
مفــرط بــود .اگــر بــازی روز بعــد برگــزار مــی شــد قطعــا
نتیجــه ای کــه رقــم مــی خــورد غیــراز ایــن بــود و شــانس
کســب مــدال را بــه دلیــل شــیوه غلــط برگــزاری بــازی هــا
از دســت نمیدادیــم.
ســرمربی تیــم ملــی تنیــس روی میــز ایــران بــا رضایــت
از عملکــرد پینــگ پنــگ بــازان گفــت :مــن از تیــم راضــی
هســتم و تیــم جــوان و بــا انگیــزه ای داریــم .در کل
ملــی پوشــان عملکــرد بســیار خوبــی داشــتند مخصوصــا

آخرین نماینده زنان ایران دوم مهر به روی تخته میرود

آخریــن نماینــده وزنهبــرداری زنــان ایــران در
دســته  ۸۷کیوگــرم ،دوم مهــر بــه روی تختــه
مــیرود تــا شــانس خــود را بــرای کســب
مقامــی باالتــر در مســابقات جهانــی تایلنــد
بیازمایــد.
مســابقات جهانــی وزنهبــرداری تایلنــد از
 ۲۷شــهریور تــا پنجــم مهــر در شــهر پاتایــا
در کشــور تایلنــد در حــال برگــزاری اســت
و «پریســا جهانفکریــان» آخریــن نماینــده
ایــران دوم مهــر مــاه بــه روی تختــه مـیرود.
ملیپــوش وزنهبــرداری ایــران پیــش از ایــن
بــرای نخســتین بــار در مســابقات قهرمانــی
آســیا در اردیبهشــت مــاه شــرکت کــرد .وی
در ایــن رقابتهــا بــا رکــورد  ۸۲کیلوگــرم
یکضــرب ۱۰۳ ،کیلوگــرم دوضــرب و
مجمــوع  ۱۸۵کیلوگــرم در رده نهــم آســیا
قــرار گرفــت .عضــو تیــم ملــی وزنهبــرداری
زنــان در مســابقات قهرمانــی جهــان تایلنــد
بــا ورودی  ۲۰۶کیلوگــرم در جایــگاه دوم
گــروه  Cدســته  ۸۷کیلوگــرم در کنــار هفــت
وزنهبــردار دیگــر قــرار دارد.
در ایــن گــروه «کینــگا کاژمارژیک» بــا ورودی
 ۲۱۳کیلوگــرم از لهســتان باالتریــن رکــورد را
از آن خــود کــرده اســت .وی در مســابقات
قهرمانــی جهــان  ۲۰۱۸بــا  ۹۸کیلوگــرم
یــک ضــرب ۱۲۳ ،کیلوگــرم دو ضــرب و در

مجمــوع  ۲۲۵کیلوگــرم در جایــگاه نهــم
ایــن رقابتهــا ایســتاد .او همچنیــن در
مســابقات قهرمانــی اروپــا در  ۲۰۱۸و ۲۰۱۷
بــه مــدال برنــز رســید .ایــن وزنهبــردار در
مســابقات قهرمانــی زیــر  ۱۷ســال اروپــا نیــز
بــه مــدال نقــره دســت یافــت .جایــگاه ســوم
ایــن گــروه از آن «بیلگســایخان اردنبــات» از
مغولســتان بــا ورودی  ۲۰۵کیلوگــرم اســت.
وی در مســابقات قهرمانــی آســیا  ۲۰۱۹بــا
 ۸۴کیلوگــرم یکضــرب ۱۰۲ ،کیلوگــرم
دوضــرب و مجمــوع  ۱۸۶کیلوگــرم در رده
هشــتم قــاره کهــن قــرار گرفــت.
ایــن وزنهبــردار در مســابقات قهرمانــی
جهــان  ۲۰۱۸در جایــگاه  ۱۹دنیــا ایســتاد.
او همچنیــن در مســابقات قهرمانــی نوجوانــان
آســیا  ۲۰۱۸بــه مــدال برنــز دســت یافــت.
جایــگاه اصلــی جهانکفریــان در مســابقات
جهانــی تایلنــد پــس از برگــزاری مســابقات
گروههــای  Aو  Bمشــخص خواهــد شــد.
تیــم ملــی وزنهبــرداری زنــان بــرای نخســتین
بــار اســت کــه در مســابقات جهانــی حضــور
یافتــه اســت .ملیپوشــان پیــش از ایــن در
اردیبهشــت مــاه امســال بــرای نخســتین
مرتبــه در مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن
آســیا در چیــن بــه روی تختــه رفتنــد و در
جایــگاه نهــم قــاره کهــن ایســتادند.

مقابــل کــره شــمالی .زمانــی مــا از کــره شــمالی کمــک
میخواســتیم امــا اکنــون مقابــل آنهــا پیــروز میشــویم.
ایــن نشــان میدهــد پینــگ پنــگ ایــران رشــد پیــدا
کــرده اســت.
او افــزود :دربخــش انفــرادی هــم بــرای اولیــن بارهــر
چهــار بازیکــن ایــران بــه جمــع  ۳۲نفــر راه یافتنــد .فقــط
ایــران ،ژاپــن  ،کــره و چیــن بودنــد کــه همــه بازیکنانشــان
درجمــع ســی و دوم قــرار داشــتند .خوشــبختانه مجمــوع
امتیازاتــی کــه ملیپوشــان در ایــن مســابقات گرفتنــد
قطعــا رنکینــگ آنهــا را در ســال قبــل از المپیــک ارتقــا
میدهــد .اگــر نتوانســتیم از مراحــل دیگــر ســهمیه
المپیــک بگیریــم ،امیــدواری بــرای کســب ســهمیه
المپیــک از طریــق رنکینــگ زیــاد اســت.
او در مــورد برنامــه ملیپوشــان تنیــس روی میــز ایــران
بــرای رســیدن بــه ســهمیه المپیــک گفــت :در نظــر داریــم
قبــل از ســهمیه المپیــک در تورنمنــت آلمــان ،اتریــش،
بــاروس و لهســتان شــرکت کنیــم .البتــه نیمــا ونوشــاد
بــه فرانســه میرونــد .هدایــی و احمدیــان هــم بــه اتریــش
میرونــد و در لیــگ اتریــش بــازی خواهنــد کــرد.

ملیپوش وزنهبرداری:

داربی برای استراماچونی بازی مرگ و زندگی است
پیشکســوت باشــگاه فوتبــال اســتقالل
میگویــد مســابقه داربــی ،حکــم مــرگ و
زندگــی را بــرای اســتراماچونی دارد و نبایــد
ایــن بــازی را از دســت بدهــد.
محمــد نــوازی ،پیشکســوت اســتقالل در
گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره داربــی ۹۰
پایتخــت و مصــاف تیمهــای پرســپولیس و
اســتقالل در هفتــه چهــارم رقابتهــای لیــگ
برتــر گفــت :داربــی ،بــازی ســختی بــرای
هــر دو تیــم خواهــد بــود .ایــن مســاله بــه
خاطــر حساســیتهای موجــود داربــی اســت
و تیمهــا هنــوز جــا نیفتادهانــد.
او ادامــه داد :اســتقالل و پرســپولیس چــون
هنــوز هماهنگیهــای الزم را بــه دســت
نیاوردنــد ،نمیتواننــد بــا عالیتریــن کیفیــت
بــه میــدان بیاینــد و این مســاله کار را ســخت
میکنــد .مــا چــه بخواهیــم ،چــه نخواهیــم
داربــی حاشــیههای منحصــر بــه فــرد
خــودش را دارد و حــال و هــوای خاصــی دارد
و نتیجــه داربــی در همــان شــرایط بــه دســت
میآیــد .نمیتــوان شــرایط جــدول دو تیــم
را مــاک اصلــی قــرار داد و مســائل مختلــف
دیگــری در ایــن مســاله دخیــل هســتند.
نــوازی دربــاره اســتقالل گفــت :اســتقالل

تیــم جوانــی اســت و تــا بــه حــال تغییــرات
زیــادی داشــته اســت امــا ایــن انگیــزه بــرای
بازیکنــان جــوان وجــود دارد کــه بتواننــد بــا
حضــور در داربــی بتواننــد خوشــان را ثابــت
کننــد و عملکــرد موفقــی داشــته باشــند.
ایــن بــازی بــرای اســتراماچونی حکــم مــرگ
و زندگــی دارد و اگــر در ایــن بــازی بخواهــد
تعللــی ایجــاد شــود ،کار بــرای ایــن مربــی در
ادامــه خیلــی ســخت خواهــد شــد .اســتقالل
نبایــد ایــن بــازی را از دســت بدهــد.
هــواداران هــم ایــن بــازی را خیلــی دوســت
دارنــد و اگــر تیمشــان همــه بازیهــا را
ببــازد دوســت دارنــد در داربــی پیــروز باشــد.
او دربــاره مصدومیــت دیاباتــه و محرومیــت
فرشــید اســماعیلی گفــت :دیاباتــه کــه دچــار
مصدومیــت شــد و اتفاقــی بــود کــه دســت ما
نبــود امــا فرشــید اســماعیلی حقــش در بازی
قبلــی اخــراج نبــود .ایــن اشــتباهات داوری
اســت کــه هــم بــرای تیمهــا دردسرســاز و
هــم بــرای داوران ،مشکلســاز اســت .داوران
بایــد بیشــتر دقــت کننــد و ناعادالنــه و
عجوالنــه تصمیــم نگیرنــد .متاســفانه بعضــی
داورهــا را جــو میگیــرد و موجــب میشــود
کــه تصمیمهــای نادرســتی بگیرنــد.

