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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

کمیسیون اشتغال ورزشکاران نابینا
تشکیل میشود

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
گفــت :کمیســیونی بــرای اشــتغال
ورزشــکاران نابینــا و کمبینــا تشــکیل
خواهــد شــد و اولویتبنــدی الزم را
در ایــن زمینــه انجــام میدهیــم.
«محمــد شــریعتمداری» در گفــت
وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت :کمیســیونی را
بــرای ورزشــکاران عنــواندار نابینــا تشــکیل میدهیــم تــا
اولویــت اشــتغال ورزشــکاران را مشــخص کننــد« .محمدرضــا
مظلومــی» رییــس فدراســیون نابینایــان« ،محمــد دادکان»
و مشــاوران مــن عضــو ایــن کمیتــه هســتند و ایــن افــراد
ورزشــکاران نابینــا و کمبینــا واجــد شــرایط اشــتغال را
شناســایی میکننــد.
عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم ادامــه داد :در قانــون جامــع
حمایــت از معلــوالن و در بخــش اشــتغال تکالیفــی بــر عهــده
وزارتخانــه اســت کــه در حضــور معــاون اول رییــس جمهــور
ایــن موضــوع مطــرح و «اســحاق جهانگیــری» دســتورات الزم
را بــرای هماهنگــی در اجــرای آن بــه دســتگاه هــای دولتــی
داده اســت.
شــریعتمداری افــزود :بــرای کمــک بــه ایــاب و ذهــاب ایــن
قشــر از ورزشــکاران بایــد کارهــای کارشناســی الزم انجــام
شــود تــا میــزان اســتفاده از بودجــه عمومــی بــرای رفــع
مشــکالت ایــن قشــر صــورت پذیــرد.

وزنهبردار  ۹۶کیلوگرم ایران:

تک مدال برنز جهانی حکم طال را برایم دارد

وزنــه بــردار دســته  ۹۶کیلوگــرم ایــران گفــت :بــا توجــه بــه
شــرایطی کــه مــن داشــتم خیلــی خوشــحالم کــه توانســتم
تــک مــدال برنــز را در قهرمانــی جهــان بگریــم امــا حیــف
شــد کــه بــه مــدال مجمــوع نرســیدم.
ایــوب موســوی در گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره ی عملکــرد
خــود در دســته  ۹۶کیلوگــرم وزنــه بــرداری قهرمانــی جهــان
بیــان کــرد :دســته  ۹۶کیلوگــرم وزن المپیکــی اســت و همــه
آمــاده بودنــد تــا بهتریــن وزنههــا را بزننــد بــه همیــن دلیــل
رقابــت خیلــی ســخت بــود .مــن نیــز یــک هفتــه قبــل از
مســابقه دچــار ســرما خوردگــی شــدم و تــا بــه شــرایط عــادی
برگــردم زمــان زیــادی بــرد.
او ادامــه داد :بدنــم در یــک ضــرب زیــاد خــوب نبــود و بــرای
مســابقه درســت آمــاده نشــده بــود امــا در دوضــرب توانســتم
جبــران کنــم .البتــه انتظــارم از خــودم بیشــتر بــود اصــا فکــر
نمــی کــردم بــه ایــن شــکل کار کنــم .رکــوردی کــه خــودم
فکــر مــی کــردم  ۵تــا  ۱۰کیلوگــرم بیشــتر از ایــن بــود.
موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه نتوانســت بــه مــدال مجمــوع
برســد ،گفــت :خیلــی ناراحــت شــدم از اینکــه مــدال مجمــوع
را نگرفتــم و مــی شــد بــه مــدال مجمــوع برســم امــا حیــف
کــه نشــد  .اگــر حرکــت آخــر یــک ضــرب را مــی زدم خیلــی
بــرای مجمــوع راحــت تــر بــودم امــا شــرایطم خــوب نبــود.
بــا ایــن حــال بــازم هــم خــدا را شــکر کــه یــک تــک مــدال
گرفتــم .بــا ایــن شــرایطی کــه مــن داشــتم همیــن مــدال
برنــز حکــم طــا را برایــم دارد ،خیلــی بــا ارزش اســت و
خیلــی خوشــحالم کــه توانســتم بــه ایــن مــدال برســم.
وزنــه بــردار دســته  ۹۶کیلوگــرم ایــران در مــورد وزنــه ۲۰۵
کیلوگــرم کــه در اولیــن حرکــت دوضــرب انداخــت نیــز گفت:
وزنــه را کشــیدم امــا نتوانســتم تعادلــم را حفــظ کنــم ،داور
هــم پاییــن نــداد و وزنــه از پشــت رهــا شــد.

سرمربی تیم تکواندو :

اعتماد به جوانان در تکواندو نتیجهبخش بوده است
ســرمربی تیــم تکوانــدوی لــوازم خانگــی کــن بــا بیــان
اینکــه اعتمــاد بــه جوانــان در ایــن رشــته نتیجهبخــش
بــوده اســت ،گفــت :در فصــل جدیــد لیــگ برتــر نیــز
بــا تیمــی جــوان در پــی رســیدن بــه بهتریــن نتایــج
هســتیم.
«محمدرضــا زوار» در گفتوگــو بــا ایرنــا در خصــوص
آغــاز فصــل جدیــد لیــگ برتــر تکوانــدوی باشــگاههای،
اظهــار داشــت :ایــن مســابقات از  ۱۵مــاه جــاری آغــاز
میشــود و برنامهریــزی خوبــی بــرای حضــور در
مســابقات داشــتهایم .تیــم جــوان و یکدســتی بــرای
تقابــل بــا تیمهــای قدرتمنــد داریــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقات لیــگ بــه طــور یقیــن
نزدیــک و جــذاب خواهــد بــود ،افــزود :ســال گذشــته
بــا بدشانســی بــه عنــوان ســومی رســیدیم و امســال

هدفمــان کســب مقامــی بهتــر از ســومی اســت.
زوار در مــورد ترکیــب تیمــش بــرای مصــاف بــا
تیمهــای قدرتمنــد لیــگ برتــر ،توضیــح داد :هشــتاد
درصــد تیــم را بازیکنانــی تشــکیل میدهنــد کــه از
نونهالــی در باشــگاه کــن بودهانــد .در چنــد وزن نیــز
مذاکراتــی بــا بازیکنانــی انجــام شــده کــه در هفتــه
پی ـشرو و در صــورت توافــق ،بــا آنــان قــرارداد امضــاء
میکنیــم .
وی بــا بیــان اینکــه کــن باشــگاه بزرگــی اســت کــه
ســرمایهگذاری خوبــی در تکوانــدو انجــام داده اســت،
ادامــه داد :در تمامــی ردههــای ســنی در لیــگ بــه
نتایــج خوبــی رســیدهایم و بایــد از مدیریــت باشــگاه و
سرپرســت تیــم بــه دلیــل توجــه بــه ایــن رشــته تشــکر
کنــم.

پیشکسوت استقالل :

استقالل از نظر تاکتیکی مشکل ندارد

معتقــد اســت کــه تیــم تحــت هدایــت
اســتراماچونی از نظــر تاکتیکــی خــوب
اســت امــا نیــاز بــه یــک تمامکننــده ســطح
بــاال دارد.
علــی موســوی ،پیشکســوت اســتقالل در
گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره تســاوی دو،
دو ایــن تیــم مقابــل ذوبآهــن در هفتــه
پنجــم لیــگ برتــر اظهــار کــرد :در بــازی بــا
ذوبآهــن همــه چیــز برعکــس ســه،چهــار
بــازی گذشــته بــود امــا متاســفانه اســتقالل
در دقایــق پایانــی بــا ایــن کــه بــه گل هــم
رســیده بــود دوبــاره گل تســاوی را دریافــت
کــرد کــه بــه نظــرم آفســاید بــود .اســتقالل
بــازی خوبــی در زمیــن حریــف بــه نمایــش
گذاشــت و اگــر تمــام کننــده یــا بازیســاز
خوبــی داشــت میتوانســت بــه بــرد برســد.
او افــزود :اســتقالل بــد بــازی نمیکنــد امــا
بــرش الزم بــرای رســیدن بــه پیــروزی را
نــدارد .ایــن مشــکل بایــد بــا عملکــرد خــوب
دفــاع و هافبــک حــل شــود وگرنــه اســتقالل

از نظــر بدنــی و تاکتیکــی خــوب اســت.
پیشکســوت اســتقالل دربــاره دو گل مشــابهی
کــه ایــن تیــم مقابــل ذوبآهــن دریافــت
کــرد ،توضیــح داد :ایــن گلهــا روی شــلوغی
محوطــه جریمــه اتفــاق افتــاد .اســتقالل
واقعــا بدشانســی مــیآورد و اصــا مشــکل
تاکتیکــی نــدارد .گلهایــی کــه اســتقالل
دریافــت کــرد ،اتفــاق فوتبالــی بــود کــه
متاســفانه یکــی از آنهــا هــم آفســاید بــود.
موســوی در ادامــه گفــت :اســتقالل زوتــر
بایــد ترمیــم شــود .اگــر میخواهنــد مهاجــم
بیاورنــد بایــد مهاجــم خــوب بیاورنــد کــه
حاصــل تــاش همــه بازیکنــان را بــه ثمــر
برســاند .تبریــزی بازیکــن خوبــی اســت
امــا در بــال چــپ و راســت بهتــر عمــل
میکنــد یــا قائــدی در کنــار یــک فــروارد
خــوب ،میتوانــد عملکــرد بهتــری داشــته
باشــد .نبــود یــک فــروارد خــوب در اســتقالل
مشــهود اســت وگرنــه اســتقالل تــا  ۱۸قــدم
خــوب جلــو میآیــد.

ســرمربی تیــم لــوازم خانگــی کــن توضیــح داد :وقــت
میگذاریــم و تــاش میکنیــم و بــه همیــن دلیــل
در ســالهای اخیــر بــه نتایــج مناســبی رســیدهایم.
ضمــن اینکــه بازیکــن ســازی نیــز یکــی از اهــداف
همیشــگی بــوده اســت.
وی در ادامــه از مســئوالن ســازمان لیــگ خواســت
تــا مســابقات لیــگ را زودتــر آغــاز کننــد و گفــت:
فشــردگی مســابقات موجــب خســتگی نفــرات میشــود
و اگــر لیــگ زودتــر آغــاز شــود ،مبــارزات جذابتــر و
برنامهریــزی تیمهــا بهتــر میشــود.

مسابقات بینالمللی شمشیربازی در اصفهان آغاز شد
رقابتهــای شمشــیربازی جایــزه بــزرگ
زنــد ه یــاد «روزبــه ســرهنگپــور» بــه
میزبانــی آکادمــی شمشــیربازی اصفهــان در
ورزشــگاه نصــر ایــن شــهر آغــاز شــد.
ایــن رقابتهــا در اســلحه ســابر و بخــش
مــردان بــا حضــور  ۵۵شمشــیرباز از ســه
کشــور عــراق ،جمهــوری آذربایجــان و
ایــران بــه مــدت یــک روز برگــزار میشــود.
ایــران بــا  ۵۱ورزشــکار از  ۹اســتان اصفهان،
یــزد ،زنجــان ،گیــان ،مازنــدران ،آذربایجان
شــرقی ،آذربایجــان غربــی ،تهــران و البــرز و
کشــورهای عــراق و جمهــوری آذربایجــان
هــر کــدام بــا  ۲ورزشــکار در ایــن مســابقات
حضــور دارنــد.
اســتان مازنــدران بــا  ۱۰شــرکت کننــده
بیشــترین تعــداد ورزشــکار در ایــن
مســابقات را داراســت و  ۶داور ایــن
رقابتهــا را قضــاوت میکننــد.
دبیــر هیــات شمشــیربازی اصفهــان در
ت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا دربــاره
گفــ 
اســتقبال کــم کشــورهای دیگــر بــرای

حضــور در ایــن مســابقات گفــت :هیــات
شمشــیربازی اصفهــان ســال گذشــته
درخواســت میزبانــی مســابقات بینالمللــی
جایــزه بــزرگ در اســلحه ا ِپــه را داده بــود
ولــی امســال مســابقات در اســلحه ســابر
برگــزار شــد و بــه دلیــل مســائل بینالمللــی
موجــود ،غیــر از دو کشــور همســایه یعنــی
عــراق و جمهــوری آذربایجــان ،ســایر
کشــورها اســتقبالی نکردنــد.
پویــا عشــاقی افــزود :بــه نفــرات اول تــا
ســوم ایــن رقابتهــا بــه ترتیــب ســه هــزار،
دوهــزار و یکهــزار دالر جایــزه نقــدی اهــدا
میشــود .وی ادامــه داد :باشــگاه فرهنگــی
ورزشــی ریــف حمایتگــر مالــی ایــن
مســابقات بــرای هشــت نفــر برتــر رقابتهــا
هدایایــی را در نظــر گرفتــه اســت.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان :

مربی اسبق پرسپولیس :

قلعهنویی خواست به حواشی توجهی نکنیم

در این پرسپولیس «بنزما» هم نمیتواند گل بزند

بازیکــن تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان گفــت:
«امیــر قلعهنویــی» در روزهــای اخیــر از مــا
خواســت تــا بــه حواشــی توجهــی نکــرده و تنهــا
برنامههــای تاکتیکــی را در زمیــن پیــاده کنیــم.
«علــی قربانــی» پــس از برتــری دو بــر
صفــر تیمــش مقابــل پرســپولیس در جمــع
خبرنــگاران ،اظهــار داشــت :ســپاهان نمایــش
بســیار خوبــی را بــه اجــرا گذاشــت و در
نهایــت مســتحق بــرد بــود.
وی افــزود :بازیکنــان ســپاهان تمــان آن
چیزهایــی کــه مربیــان خواســته بودنــد را در
زمیــن اجــرا کردنــد و دو گل زیبــا وارد دروازه
پرســپولیس کردنــد.
بازیکــن ســپاهان خاطرنشــان کــرد« :ســید
وحیــد کاظمــی» داوری خیلــی خوبــی در

ایــن مســابقه داشــت.
قربانــی تصریــح کــرد :امیــر قلعــه نویــی در
طــول روزهــای اخیــر صحبتهــای زیــادی
بــا بازیکنــان ســپاهان انجــام داد کــه بــه
مســائل حاشــیهای کوچــک تریــن توجهــی
نداشــته و تنهــا بــه فکــر فوتبــال باشــند.
وی تاکیــد کــرد :بــا ایــن پیــروزی روحیــه
بازیکنــان ســپاهان بــرای ادامــه مســابقات
لیــگ برتــر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و
تــاش میکنیــم تــا ایــن نتایــج را ادامــه
دهیــم.
بازیکــن ســپاهان اصفهــان در پایــان گفــت:
هدفــم ایــن اســت هــر وقــت فرصــت حضــور
در زمیــن را پیــدا میکنــم ،بهتریــن نمایــش
را بــرای ســپاهان بــه اجــرا بگــذارم.

مربــی اســبق پرســپولیس گفــت :خیلــی
هــا از «علــی علیپــور» انتقــاد میکننــد چــرا
گل نمیزنــد امــا نظــر مــن ایــن اســت در
پرســپولیس فعلــی اگــر «کریــم بنزمــا» نیــز
حضــور داشــته باشــد نمیتوانــد گلزنــی کنــد.
«ناصــر ابراهیمــی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا
اظهــار داشــت :روش بــازی پرســپولیس
مشــخص نیســت و بازیکنــان پرســپولیس در
زمیــن مســابقه شــرح وظایــف خــود را بــه
خوبــی انجــام نمیدهنــد.
وی افــزود :در روزی کــه پرســپولیس
اســتقالل را در شــهرآورد شکســت داد نیــز
نتوانســت نمایــش خوبــی را بــه اجــرا بگــذارد
و بــا تیــم خــوب فصــل گذشــته فاصلــه
زیــادی داشــت.
مربــی اســبق پرســپولیس خاطرنشــان
کــرد :خیلــی هــا از «علــی علیپــور» انتقــاد
میکننــد کــه چــرا گل نمیزنــد امــا نظــر
مــن ایــن اســت در پرســپولیس فعلــی اگــر
«کریــم بنزمــا» نیــز حضــور داشــته باشــد
نمیتوانــد گلزنــی کنــد.
ابراهیمــی تصریــح کــرد :خــط هافبــک

پرســپولیس فاقــد بازیکنــی طــراح و خــاق
اســت کــه بــه خوبــی مهاجمــان را تغذیــه
کنــد و بــا پاسهــای عمق ـیاش آنهــا را در
مســیر گلزنــی قــرار دهــد.
وی تاکیــد کــرد :اگــر پرســپولیس در ادامــه
فصــل چنیــن رونــدی را ادامــه دهــد کار
ســختی بــرای حضــور در جمــع مدعیــان
قهرمانــی خواهــد داشــت و نمیتوانــد بــرای
چهارمیــن بــار پیاپــی قهرمــان ایــران شــود.
پیشکســوت پرســپولیس در پایــان گفــت:
امیــر قلعــه نویــی در نیمــه دوم بــازی
پرســپولیس و ســپاهان نشــان داد بــه خوبــی
پرســپولیس را آنالیــز کــرده و توصیههــای
الزم را بــه بازیکنانــش داشــته تــا از
اشــتباهات بازیکنــان پرســپولیس بــه بهتریــن
شــکل ممکــن اســتفاده کننــد.

