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رییس فدراسیون ناشنوایان :

امید به تکرار جایگاه پنجم و افزایش
مدالها در بازیهای آسیایی داریم

رییــس فدراســیون ناشــنوایان
بــا اشــاره بــه اعــزام ۱۳۴
نفــر در  ۸رشــته ورزشــی بــه
بازیهــای آســیایی هنگکنــگ
گفــت :امیــدوارم بــا حمایــت
وزارت ورزش ،کمیتــه ملــی
المپیــک و اعضــای هیــات
رییســه فدراســیون ،مشــکلی بــرای اعــزام کاروان بــه
هنگکنــگ نداشــته باشــیم.
مهــران تیشـهگران در گفــت وگــو بــا ایســنا ،دربــاره وضعیــت
کاروان ناشــنوایان اعزامــی بــه بازیهــای آســیایی هنگکنــگ
اظهــار کــرد :بــا وجــود ایــن کــه هنــوز بودجــه خــود را بــه
صــورت کامــل دریافــت نکردهایــم امــا بــا حمایــت وزارت
ورزش و جوانــان و اعضــای هیــات رییســه فدراســیون در
برپایــی اردوهــا و برگــزاری برنامههــای خــود بــرای آمــاده
ســازی کاروان بــه بازیهــای آســیایی هنگکنــگ عقــب
نیســتیم و طبــق اهــداف پیشبینــی شــده پیــش رفتیــم.
وی بــا اشــاره بــه یکســری تغییــرات انجــام شــده در اعضــای
هیــات رییســه فدراســیون گفــت :بــا تغییراتــی کــه در
اعضــای هیــات رییســه فدراســیون انجــام دادیــم ســعی
کردیــم کســانی را در راس هیــات رییســه قــرار دهیــم کــه از
نظــر مالــی فدراســیون را حمایــت کننــد تــا دغدغـهای بــرای
اعــزام کاروان ناشــنوایان بــه هنگکنــگ نداشــته باشــیم.
رییــس فدراســیون ناشــنوایان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
قــرار بــود وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی المپیــک
حمایــت ویــژهای از ایــن فدراســیون بــرای اعــزام کاروان
بــه بازیهــای آســیایی داشــته باشــند آیــا ایــن حمایتهــا
محقــق شــد یــا خیــر؟ خاطرنشــان کــرد :هنــوز محقــق
نشــده اســت امــا امیــدوارم طبــق قولــی کــه وزارت ورزش
و جوانــان و کمیتــه ملــی المپیــک بــرای حمایــت ویــژه از
کاروان ناشــنوایان داده بودنــد بــزودی بودجــه واریــز شــود تــا
مشــکلی بــرای اعــزام نداشــته باشــیم.
تیشــهگران بــا اشــاره بــه اعــزام  ۱۳۴نفــر در  ۸رشــته
ورزشــی بــه بازیهــای آســیایی ناشــنوایان تصریــح کــرد:
کاروان ورزشــی ناشــنوایان در قالــب  ۱۳۴نفــر کــه  ۷۹نفــر
آن را ورزشــکاران تشــکیل میدهنــد در  ۸رشــته ورزشــی
فوتســال ،فوتبــال ،دوومیدانــی ،تکوانــدو ،جــودو ،تنیــس روی
میــز ،شــنا و والیبــال ســاحلی آبــان مــاه در بازیهــای آســیایی
هنگکنــگ حضــور پیــدا خواهــد کــرد.

سرمربی تیم فوتبال زنان سپاهان:

باید تیم را از نو بسازیم

ســرمربی تیــم فوتبــال زنــان ســپاهان گفــت :در فصــل جدیــد
لیــگ برتــر شــاکله اصلــی ســپاهان تغییــر کــرده اســت .بایــد
بازیکنــان بســیاری جــذب کنیــم و تیــم را از نــو بســازیم.
«بیــان محمــودی» در فصــل گذشــته لیــگ برتــر فوتبــال
زنــان ســرمربی ذوب آهــن اصفهــان بــود و بــه تازگــی هدایــت
تیــم فوتبــال زنــان ســپاهان را برعهــده گرفتــه اســت .وی در
فصــل گذشــته بــا ذوب آهــن در جایــگاه پنجــم جدول ایســتاد.
ســپاهان نیــز در رده ســوم لیــگ قــرار گرفــت امــا شــرایط ایــن
تیــم متفــاوت شــده اســت .ســرمربی جدیــد تیــم فوتبــال زنــان
ســپاهان در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،اظهــار داشــت :تــا هفتــه
شــانزدهم فصــل گذشــته تیــم ذوب آهــن اصفهــان تنهــا ۲
باخــت را تجربــه کــرد امــا بعــد از درگیــری کــه بــا شــهرداری
ســیرجان پیــش آمــد ،چنــد تــن از بازیکنانــم مصــدوم و از
حضــور در ســه بــازی مهــم هــم محــروم شــدند .ایــن عوامــل
ســبب شــد تــا تیــم مقــداری بــه حاشــیه بــرود و در نتیجــه
در جایــگاه پنجــم جــدول قــرار گرفتیــم .وی افــزود :امــا در
ایــن فصــل بــه عنــوان ســرمربی تیــم ســپاهان تمــام تالشــم
را میکنــم تــا در صــدر جــدول قــرار بگیریــم .گرچــه هشــت
بازیکــن از ایــن تیــم جــدا شــدند و کار مــا در ایــن فصــل
ســخت میشــود .در حــال حاضــر بدنبــال جــذب چنــد
بازیکــن هســتیم تــا بتوانیــم تیــم قــوی داشــته باشــیم تاکنــون
چهــار ملیپــوش را جــذب کردیــم امــا شــاکله اصلــی ســپاهان
تغییــر کــرده اســت .محمــودی درخصــوص دســتمزدها و
قراردادهــای بازیکنــان یــادآور شــد :هنــوز بــا باشــگا ه در زمینــه
دســتمزدهای بازیکنــان حــرف نــزدم .بــه ایــن قضیــه ورود پیــدا
نمیکنــم و خــود باشــگاه بــا بازیکنــان قــرارداد میبنــدد.

ملیپوش تیم بسکتبال:

یکی از قویترین لیگهای  ۷سال اخیر را پیشرو داریم
بازیکــن ملیپــوش تیــم بســکتبال شــیمیدر تهــران بــا
اشــاره بــه کیفیــت تیمهــای حاضــر در لیــگ گفــت :بــه
نظــرم یکــی از قدرتمندتریــن لیگهــای  ۷یــا  ۸ســال
اخیــر بســکتبال را پیـشرو داریــم.
محمــد جمشــیدی در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،دربــاره
شــرایط ایــن فصــل از لیــگ برتــر بســکتبال اظهــار کــرد:
در لیــگ امســال تیمهــای مدعــی بســیار زیــاد هســتند.
هماکنــون نزدیــک بــه  ۶تیــم مدعــی حضــور در فینــال
هســتند و حتــی مشــخص نیســت کــدام تیمهــا بــه
نیمهنهایــی میرســند.
ملیپــوش تیــم بســکتبال شــیمیدر تهــران بــا اشــاره بــه
شــرایط تیمهــای لیــگ برتــری بیــان کــرد :پیشبینــی
واقعــا ســخت شــده چــون بــا توجــه بــه ترکیــب تیمهــا
ســطح مســابقات بــاال خواهــد رفــت .بــه نظــرم یکــی از
قدرتمندتریــن لیگهــای  ۷یــا  ۸ســال اخیــر بســکتبال
پیــشرو اســت .تیمهــای خوبــی بســت ه شــدهاند و
بــرای کســب عنــوان مســابقه خواهنــد داد.
وی بــا اشــاره بــه تیمهــای مدعــی گفــت :پتروشــیمی،
شــیمیدر ،مهــرام،شــهرداری گــرگان و نفــت آبــادان

شــرایط خوبــی دارنــد .از طــرف دیگــر تیمهایــی هــم
کــه بازیکنــان ایرانــی خــوب جــذب نکردهانــد بــا  ۱یــا
 ۲بازیکــن خارجــی وارد لیــگ میشــوند ۲ .بازیکــن
خارجــی در یــک تیــم واقعــا همــه چیــز را تغییــر
میدهــد .تیمــی کــه  ۲بازیکــن خارجــی داشــته باشــد
قطعــا میتواننــد نتیج ـ ه یــک مســابقه را تغییــر دهنــد.
جمشــیدی تاکیــد کــرد :مجمــوع شــرایط تیمهــا
نشــان میدهــد اصــا لیــگ ســاده و قابــل پیشبینــی
نخواهیــم داشــت و کار همــه تیمهــا دشــوار اســت.
هــر مســابقه ســخت خواهــد بــود و بایــد بــا آمادگــی
کامــل بــه میــدان برویــم .مــا هــم در شــیمیدر تمریــن
میکنیــم و در ایــن زمــان باقــی مانــده نیــز تــاش
داریــم تــا بــا بهتریــن شــرایط وارد لیــگ شــویم.
ملیپــوش تیــم بســکتبال شــیمیدر در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه آیــا ایــن تیــم امســال هــم جــزو مدعیــان
خواهــد بــود؟ بیــان کــرد :همانطــور کــه گفتــم تیــم مــا
نیــز جــزو همــان مدعیــان قــرار دارد .مــا هــدف بزرگــی
داریــم و برایــش تــاش میکنیــم .کارمــان اصــا ســاده
نیســت و بــازی بــه بــازی پیــش خواهیــم رفــت.

وی بــا اشــاره بــه فصــل گذشــته لیــگ برتــر بیــان کــرد:
فصــل گذشــته هــم مــا مدعــی بودیــم و اگــر یکســری
اتفاقهــا پیــش نمیآیــد و مصدومیــت گریبانگیــر
تیــم مــا نمیشــد نتایــج دیگــری رقــم میخــورد .بــه
هــر حــال آن فصــل گذشــته و مــا امســال بایــد تــاش
بیشــتری داشــته باشــیم و بــرای رســیدن بــه هــدف
بزرگمــان بــا قــدرت مبــارزه کنیــم.
جمشــیدی همچنیــن گفــت :در طــول یــک فصــل
مــوارد مختلفــی دســت بــه دســت هــم میدهــد تــا
تیــم نتیجــه بگیــرد .تــاش ،تمریــن ،تمرکــز و مبــارزه
در کنــار شــانس میتوانــد سرنوشــت یــک تیــم را رقــم
بزنــد .امســال هــم کــه واقعــا همــه تیمهــا خــوب
بســته شــدهاند .از ایــن بابــت خوشــحال هســتم کــه
لیگــی خــوب پی ـشرو اســت و جذابیــت رقابتهــا بــاال
مــیرود.

ملیپوش وزنهبرداری:

با تکرار رکورد شخصی مدال طال گرفتم

دارنــده مــدال طــای  ۲ضــرب رقابتهــای وزنهبــرداری
قهرمانــی جهــان گفــت :پــس از ســه ســال مصدومیــت
گام در یــک آوردگاه مهــم گذاشــتم و بــا تکــرار رکــورد
شــخصی بــه مــدال طــای قهرمانــی جهــان دســت یافتــم.
رضــا دهــدار ملــی پــوش دســته  ۱۰۲کیلوگــرم رشــته
وزنهبــرداری توانســت یــک مــدال طــا و یــک برنــز در
بخــش  ۲ضــرب و مجمــوع کســب کنــد .وی تــک مــدال
طــای ایــران در رقابتهــای وزنهبــرداری قهرمانــی
 ۲۰۱۹جهــان را کســب کــرد.
در پایــان مســابقههای قهرمانــی  ۲۰۱۹وزنهبــرداری
جهــان کــه در شــهر پاتایــا تایلنــد برگــزار شــد تیــم
وزنـهرداری ایــران در مجمــوع امتیــازی در جایــگاه چهــارم
قــرار گرفــت .ایــران بــا کســب  ۴۸۴امتیــار در رده چهــارم
قــرار گرفــت .چیــن بــا  ۷۰۰امتیــاز در جایــگاه نخســت

قــرار گرفــت و بــاروس و کــره جنوبــی عناویــن دوم و
ســوم را کســب کردنــد.
در مجمــوع مدالــی نیــز چیــن بــا  ۱۳مــدال طــا در
جایــگاه نخســت و گرجســتان بــا  ۵طــا در رده دوم قــرار
گرفــت .ارمنســتان نیــز بــا  ۴طــا عنــوان ســوم کســب
کــرد .در ایــن بخــش ایــران بــا تــک طــای دهــدار در
جایــگاه ششــم قــرار گرفــت.
در بخــش زنــان نیــز تیــم ایــران بــا کســب  ۵۰امتیــاز
توســط چهــار وزنهبــردار در جایــگاه  ۴۷جهــان قــرار
گرفــت .چیــن بــا  ۷۸۶امتیــاز اول شــد و کــره شــمالی بــا
 ۵۱۱امتیــاز در جایــگاه دوم قــرار گرفــت.
«رضــا دهــدار» در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
بــرای ایــن مــدال تــاش زیــادی داشــتم .چهــار مــاه در
اردو بــودم و در نهایــت توانســتم نظــر کادر فنــی را جلــب
کنــم تــا نامــم در لیســت نهایــی قــرار گیــرد .خــد را شــکر
میکنــم کــه جــواب اعتمــاد مربیانــم را بــه خوبــی دادم.
دهــدار بــا اشــاره بــه ضعــف وی در حرکــت یکضــرب

افــزود :از یــک ضربــم راضــی بــودم زیــرا رکوردم شــخصیم
در رقابتهــای جهانــی تکــرار شــد و میتوانســتم ســراغ
وزنههــای بیشــتری بــروم امــا نظــر کادر فنــی بــود.
امیــدوارم در مســابقات بعــدی رکــورد بهتــری بــه ثبــت
برســانم.
وی کــه توانســت مــدال برنــز مجمــوع مســابقات قهرمانــی
 ۲۰۱۹جهــان تایلنــد را از آن خــود کنــد گفــت :وزنــم
 ۹۷کیلوگــرم اســت و میتوانــم در دســتههای المپیکــی
باشــم امــا ایــن کار بــرای توکیــو  ۲۰۲۰امکانپذیــر
نیســت چــون نیــاز بــه کســب ورودی در  ۶مرحلــه دارد.
در تالشــم بــرای دورههــای آینــده در وزن المپیکــی
تــاش کنــم.
دهــدار در پایــان گفــت :ســه ســال مصــدوم بــودم و در
تیــم ملــی حضــور نداشــتم امــا تمریناتــم قطــع نشــد
و تمــام تالشــم ایــن بــود بــدن خــود را آمــاده نگــه
دارم .ایــن کار موجــب شــد تــا در اردوی رکوردگیــری
شهرســتان نــور عملکــرد خوبــی داشــته باشــم.

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل :

رئیس فدراسیون بولینگ ،بیلیارد و بولس :

استقالل مزد زحمات خود را نگرفته است

نتیجه وفایی کمتر از قهرمانی در المپیک نیست

صمــد مرفــاوی پیشکســوت تیــم فوتبــال
اســتقالل ،ایــن تیــم را نیازمنــد زمــان بــرای
هماهنگــی دانســت.
صمــد مرفــاوی در گفــت و گــو بــا ایســنا،
دیــدار اســتقالل و ذوبآهــن را بــازی خوبــی
خوانــد و گفــت :بــازی دیــروز از کیفیــت
فنــی خوبــی برخــوردار بــود و ســرعت
باالیــی هــم داشــت .ذوب آهــن میزبــان
بــود و اســتقالل بــازی قبــل را واگــذار کــرده
بــود ،بنابــر ایــن هیــچ یــک نمیخواســتند
بــازی را ببازنــد امــا هــردو در خــط دفــاع
مشــکل داشــتند .بازیکنــان اســتقالل
آمادگــی بدنــی خوبــی دارنــد و تمــام تــاش
خودشــان را هــم میکننــد ،امــا نتیجــه
مطلــوب را نمیگیــرد .آنهــا پنــج هفتــه
اســت کــه در طــول بــازی زحمــت زیــادی
میکشــند امــا در دقایــق آخــر نظــم و شــکل
تیمــی خــود را نمیتواننــد حفــظ کننــد.
اســترس ،تاثیــر بــازی هــای قبــل ،تعویضهــا
نامناســب و رهبــری تیــم درون زمیــن،
هریــک میتواننــد علتــی بــرای نتیجههــای
نامطلــوب اســتقالل باشــند.

ایــن پیشکســوت تیــم اســتقالل در ادامــه
افــزود« :شــاید» کادر اســتقالل و البتــه
اســتراماچونی هنــوز شــناخت خوبــی از
بازیکنــان خــود پیــدا نکــرده انــد و نیــاز بــه
زمــان بیشــتری دارنــد .همچنیــن تغییــرات
اســتقالل و بازیکنــان جدیــد ایــن شــرایط را
دشــوارتر کردهانــد .بازیکنــان هنــوز بــا هــم
هماهنــگ نشــده انــد و هنــوز مکمــل هــم
نیســتند و ایــن هــم در خــط دفــاع آبیهــا
دیــده میشــود و هــم در خــط حملــه آنهــا.
البتــه کــه همــه اینهــا بــا تمرکــز و آرامــش
درســت خواهــد شــد .او بــا بیان اینکــه داوری
بــازی بیعیــب نبــوده اســت ،گفــت :داوری
صــد در صــد خــوب نبــود .صحنــه گل دوم
ذوبآهــن هــم کــه بحــث برانگیــز بــود ،چند
کارشــناس تصمیــم داور را درســت دانســتند،
پــس میتــوان گفــت کــه داوری حتــی اگــر
هــم اشــتباهاتی داشــت ،تاثیرگــذار در بــازی
دو تیــم نبــود.
مرفــاوی در پایــان بــرای اســتقالل آرزوی
موفقیــت کــرد ،گفــت :اســتقالل هنــوز مــزد
زحمــات خــود را نگرفتــه اســت.

رئیــس فدراســیون بولینــگ ،بیلیــارد و
بولــس بــه ســتایش ازعملکــرد وفایــی
در مســابقات اســنوکر قهرمانــی جهــان
پرداخــت.
هاشــم اســکندری رئیــس فدراســیون
بولینــگ ،بیلیــارد و بولــس در گفــت و گــو
بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه صعــود وفایــی بــه
مرحلــه نیمــه نهایــی رقابــت هــای اســنوکر
قهرمانــی جهــان در بخــش حرفــه ای هــا
گفــت :صعــود وفایــی بــه مرحلــه نیمــه
نهایــی رقابــت هــای اســنوکر قهرمانــی
جهــان کمتــر از قهرمانــی در المپیــک
نیســت و همــه بایــد بداننــد کــه ایــن
نتیجــه چقــدر بــرای کشــور مــا ارزشــمند
اســت.
او افــزود :حســین وفایــی نخســتین ایرانــی

اســت کــه مجــوز حضــور در حرفــه ای
هــای اســنوکر جهــان را بــه دســت آورد
و بعــد از آن ســهیل واحــدی موفــق بــه
حضــور در ایــن تــور شــد .خوشــبختانه
وفایــی بــرای ســومین بــار اســت کــه موفــق
بــه صعــود در مرحلــه نیمــه نهایــی شــده
اســت و ایــن اتفــاق خیلــی بــزرگ و مهمــی
بــرای مــا محســوب مــی شــود و امیــدوارم
بتوانــد بــا همیــن تــاش و پشــت کاری کــه
دارد بــه مقــام قهرمانــی جهــان برســد.
رئیــس فدراســیون بولینــگ و بیلیــارد بــا
ابــراز خرســندی از نتیجــه حســین وفایــی
در رقابــت هــای قهرمانــی جهــان گفــت:
امــروز جامعــه بیلیــارد بیــش از گذشــته
بــه حســین وفایــی افتخــار مــی کنــد
و از زحمــات و تــاش هــای او قدردانــی
میکنیــم .تمامــی خانــواده بیلیــارد و
کســانی کــه ایــن رشــته را مــی شناســند
مــی داننــد کــه وفایــی چــه قــدر کار
بزرگــی انجــام داده اســت و امیــدوارم باقــی
قهرمانــان کشــورمان نیــز از ایــن پیــروزی
انگیــزه بگیرنــد.

