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ديپلماسي فعال نماينده ايران در چين تايپه

بازديد سرزده وزير ورزش از فدراسيون اسکواش

ضياالدينــي بــا معرفــي رييــس فدراســيون كشــورمان در اجــاس

دکتــر محمــود گــودرزي وزیــر ورزش و جوانــان بــه

ســليماني گزارشــي کلــي از اقدامــات صورت گرفتــه به دکتر

همــراه هيــات همــراه روز چهارشــنبه  22اردیبهشــت بــه

گــودرزي در محــور هــاي آموزش،زيرســاخت،رويداد هــا

طــور ســرزده از فدراســيون اســکواش بازديــد کردنــد.

فرآينــد اســتعداد يابي،برنامــه هــاي اســتراتژيک اســکواش

در ايــن ديــدار مقــام عالــي وزارت بــا مســعود

ايــران ارائــه کــرد ..

ســليماني،رييس فدراســيون اســکواش کشــورمان در

وزيــر ورزش از اقدامــات صــورت گرفتــه در اســکواش

خصــوص وضعيــت موجــود و برنامــه هــاي آينــده ي

کــه ارتقــا جايــگاه و مــدال آوران ايــران و  2برابــر شــدن

فدراســيون گفــت و گــو کردنــد.

زیرســاخت هــا تقدیــر کــرد

ســال 2016چيــن تايپــه ديپلماســي فعالــي را بــا افــراد موثــر
فدراســيون آســيابرقرار کــرد و بدليــل همراهــي و توانمنــدي
در ســال هــاي اخيــر و نقــش فعالــي را در حصــول بــه اهــداف

فدراســیون داشــته اســت .

تلویزیونــی کشــورمان بــه همــراه عبــاس خزاعــی رئیــس
اســبق فدراســیون تنیــس بــه همــراه جمعــی از عالقــه
منــدان رشــته ورزشــی پــدل در دوره  3روزه مربیگــری
ایــن ورزش حضــور پیــدا کردنــد.

نماينــده كشــورمان رياســت روبــرت الاو بــر فدراســيون

مســعودقره ضياالدينــي كارشــناس خبــره فدراســيون و مربــي
ملــي كشــورمان بــه عنــوان نماينــده رييــس فدراســيون ايــران بــا
رییــس فدراســیون جهانــی ديــدار وگفــت و گــو کــرد

در ايــن ديــدار كــه بــا محوريــت حمایــت افــراد توانمنــدي كــه
از ســوي فدراســيون ملــي كشــورها بــراي موضوعــات داوري و

مربــي گــري و مدرســي و عضويــت هــاي مختلــف در كميتــه
اجرايــي اســيا و جهــان معرفــي مــي شــوند انجــام گرفــت ،رامــا
چانــدران از ترويــج اســكواش و قهرمانــي هــاي ســال هــاي
اخيــر ابــراز رضايــت و آمادگــي خــود را بــراي حمايــت همــه

جانبــه از كشــورمان اعــام داشــت.
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ســليماني رئیــس غــرب آســيا بــا ارســال پيامــي از طريــق

نماينده ايران با رييس فدراسيون جهاني ديدار و گفت و گو كرد

اخبار فدراسیون

امیــر حســین رســتمی هنرمنــد مطــرح ســریال هــای

نظــر آنــان را بــه خوبــي جلــب كــرد .
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اخبار فدراسیون

شــرکت مــی کنــد

بخــش هــاي بخصــوص بــا مســئولين مرتبــط آســيا مذاكــره و

شــرق آســيا تبريــك گفــت.

یک هنرپیشه مطرح در دوره مربیگری پدل شرکت کردند
امیــر حســین رســتمی در دوره مربیگــری درجــه  3پــدل

ضیاءالدینــی در خصــوص جــذب مدرســين منطقــه اي در

کارگاه سوم استعدادپروري اسکواش  25اردیبهشت
در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد

کارگاه آموزشي آشنايي با داوري برگزار شد
ایــن دوره ویــژه ورزشــکاران مجموعــه ورزشــی آســتان

محســن غــام نژاد،نويــد ســپري،آزاده اســکندري،ندا ســروش،ريحانه حبيــب

قــدس رضــوی در محــل کــورت هــای هتــل پــارس

پور،پريدخــت مقيمي،ســيده شــهره موسوي،محســن مفتاح،محمــد ســجاد

مشــهد بــا حضــور  22تــن برگــزار شــد و عیســی پــور

ذوالفقاري،زهــرا شــهروي،الهام صحابــي فرد،عرفــان اکبري،نازلــي امانــي

مســوول کمیتــه داوران هیــات مشــهد و داور ملــی بــه

پور،سوســن طوفاني،شــيوا تجويدي،نســرين نيکنام،شــقايق حافظي،انســيه يــزد

مــدت  3ســاعت مفاهیــم اولیــه داوری را تشــریح کــرد

خواســتي،اعظم حالجــي زاده،آرش روزبهانــي مربيــان شــرکت کننــده در دوره
ســوم غربــال گــري بودنــد .

ادامه جشنواره استعدايابي مدارس استان قم

اين بار فرآیند استعداديابي
با حضور دانش آموزان مدرسه شاهد زنجان انجام شد

جشــنواره اســتعداديابي مــدارس
ابتدايــي  10روزه از تاریــخ 25
اردیبهشــت هــر روز بــا حضــور
يکــي از مــدارس در کورتهــاي
بيــن المللــي اســتان قــم برگــزار

بخش استعدادیابی

آمــوزان دبســتان رضــوي ضمــن
آشــنايي بــا رشــته اســکواش
مــورد آمــوزش و اســتعداديابي
مربيــان قــرار گرفتنــد.
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بخش استعدادیابی

ميشــود اینبــار  90نفــر از دانــش

حضــور  100نفــر از دانــش آمــوزان مدرســه شــاهد پســران در محــل هيئــت،
اســتعداديابي ديگــري را در اســتان زنجــان رقــم زد.
دومیــن مدرســه از مــدارس هــدف ،مدرســه شــاهد پســران بــود کــه در
محــل هیئــت بــرای شــرکت در فرآینــد اســتعدادیابی شــرکت کردنــد .در
ایــن مرحلــه از اســتعدادیابی از هفــت مربــی اســتعدادیاب (آقایــان مســعود
شــیری ،مســعود ارفعــی ،محمدرضــا نــوری ،هــادی مهــدی رضایــی و خانــم
هــا ســیده زهــرا موســوی ،افســانه مظهــری و مهســا خالقــی) و بــه سرپرســتی
آقــای هیــراد صفــری زنجانــی اســتفاده شــد.
الزم بــه ذکــر اســت مدرســه هــدف بعــدی ،مدرســه دماونــد اســت کــه در
فرآینــد اســتعدادیابی شــرکت خواهــد کــرد.

افتتاح «نخستین کورت تخصصی اسکواش » در همدان

«نخســتین کــورت تخصصــی اســکواش» بــه همــت هیــأت اســکواش اســتان
و شــهرداری همــدان بــا حضــور رئیــس فدراســیون اســکواش ،مدیــرکل
ورزش و جوانــان اســتان ،شــهردار ،رئیــس و اعضــای شــورای شــهر،
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری و جمعــی از مســؤوالن
در ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری همــدان افتتــاح شــد.
رئیــس فدراســیون اســکواش در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه امــروز بــا
افتتــاح کــورت تخصصــی اســکواش در پایتخــت تاریــخ و تمــدن روز
مبارکــی در ایــن رشــته اســت ،اظهــار کــرد :همــه افــراد تحولآفریــن
نیســتند و افــراد خاصــی تحــول را ایجــاد میکننــد.
مســعود ســلیمانی گفــت :انقــاب اســامی زنــان و مــردان بزرگــی را در
دامــان خــود پــرورش داده کــه در صحنههــای مختلــف از جملــه ورزش
موثــر و تحولآفریــن بودهانــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســؤوالن و فعــاالن اســکواش همــدان فرصتهــای
از دســت رفتــه اســکواش در همــدان را توانســتهاند جبــران کننــد ،گفــت:
رئیــس هیــأت اســکواش در همــدان پیگیــر ایجــاد تحــول اســکواش در
همــدان بــود و طــی دو ســال فعالیــت ارتبــاط خوبــی بــا مســؤوالن اســتان
برقــرار کــرده اســت.
رئیــس فدراســیون اســکواش بــه راهبردهــای فدراســیون اســکواش اشــاره
کــرد و افــزود :ایــن فدراســیون بــه دنبــال ترویــج اســکواش در کل کشــور
اســت.
وی ادامــه داد :بــه همیــن منظــور  30مســؤول اســکواش در اســتانها
بــه دلیــل نیازمنــدی ایــن رشــته بــه حمایــت ،از مســؤوالن اســتانی در
بخشهــای مختلــف هســتند.
ســلیمانی بــا بیــان اینکــه ایــن فدراســیون از اســکواش همــدان حمایــت
میکنــد ،تصریــح کــرد :امســال اعتبــار فدراســیونها در بخــش همگانــی
بــه جــای واریــز بــه فدراســیون مســتقیماً بــه هیأتهایــی اختصــاص
مییابــد کــه در بحــث همگانــی کــردن رئیــس هیــات اســکواش همــدان
هــم در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه مشــارکت بخــش خصوصــی گفــت :ایــن
ســالن بــا اعتبــار یــک میلیــاردو دویســت میلیــون ریــال ســاخته شــده اســت
کــه تمامــی ایــن اعتبــار را بخــش خصوصــی تامیــن کــرده اســت.
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فاطمــه ســادات شــبیری افــزود :ایــن کــورت اســکواش را بــه پــاس زحمــات
ســردار شــهید علــی شمســی پــور کــه بــرای ورزش همــدان زحمــت زیــادی
کشــیدند و زنــده نگــه داشــتن نــام ایشــان بــه نــام ایــن شــهید نــام گــذاری
کــرده ایــم.
شــهردار همــدان نیــز بــا اشــاره بــه افتتــاح نخســتین ســالن تخصصــی
اســکواش بــه نــام شــهید شمســیپور ،یــادآور شــد :در گذشــته وظیفــه
ذاتــی شــهرداریها فقــط مباحــث مدیریتــی شــهری بــود و در غنیســازی
اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان نقشــی نداشــت کــه امــروزه در ایــن
خصــوص نقــش مهمــی بــه عهــده شهرداریهاســت.
ســیدمصطفی رســولی ادامــه داد :شــورای شــهر بــه ویــژه در دور چهــارم
کارهــای بســیار خــوب و مشــارکتی انجــام داد کــه فعالیــت در عرصــه
ورزش یکــی از ایــن مــوارد بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه برنامهریــزی بــرای اســتفاده جوانــان و نوجوانــان از
ســالنهای شــهرداری بــه مناســبتهای مختلــف صــورت گرفتــه اســت،
گفــت :شــهرداری در بحــث ورزش همگانــی ،ورزش محــات و ورزش
قهرمانــی ورود کــرده اســت.
رســولی بــا بیــان اینکــه در عقــد قــرارداد بــا ســپاه نیــز چهــار ســالن را در
بحــث غنیســازی اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان فعــال میکنیــم،
بــه ســاخت چهــار ســالن ورزشــی مجــدد بــه صــورت مشــارکتی اشــاره
کــرد و خاطرنشــان کــرد :ایــن کار بــه منظــور ارائــه خدمــات بهتــر و بیشــتر
بــه جوانــان و نوجوانــان بــه عنــوان آیندهســازان کشــور انجــام میشــود.
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری همــدان در ایــن مراســم
بیــان کــرد :ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری همــدان بــا حمایــت
اعضــای شــورای شــهر و سیاس ـتهای هیــأت اســکواش اقــدام بــه ایجــاد
ایــن کــورت تخصصــی در مجموعــه کــرد.
امیرحســین اســکندریان ادامــه داد :کــورت تخصصــی اســکواش شــهید
شمســیپور توســط هیــأت اســکواش و ســازمان فرهنگــی ورزشــی
شــهرداری و بــا حمایــت شــهرداری و هیــأت مدیــره ســازمان در ضلــع
شــرقی مجموعــه فرهنگــی ورزشــی شــهرداری در زمینــی بــه متــراژ 97
متــر مربــع ایجــاد شــد.

مجمع عمومي سالیانه هیأت اسکواش استان همدان برگزار شد

مجمــع عمومــي ســالیانه هیــأت اســکواش اســتان همــدان بــا
حضــور مدیــرکل ورزش و جوانــان و ریاســت فدراســیون
در همــدان برگــزار شــد.
بــا حضــور مســعود ســلیمانی رئیــس فدراســیون ،فقیــر نائــب
رئیــس فدراســیون و عزیــزی پــور دبیــر فدراســیون منعــم
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان ،علــی ضمیــری کامــل
معــاون ورزشــی اداره ورزش و جوانــان اســتان ،شــبیری
ریاســت هیئــت اســکواش اســتان ،روســای هیئتهــای
شهرســتانها و اعضــاء و مســئولین کارگروههــای هیــأت
اســتان در هتــل باباطاهــر همــدان برگــزار شــد.
منعــم مديــركل ورزش و جوانــان اســتان در ایــن نشســت
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی اســتان همــدان
در ایــن ورزش از فدراســیون و هیــأت اســکواش اســتان
خواســت تــا همــه تــاش خــود را در توســعه هــر چــه
بیشــتر ایــن ورزش بــکار بگیرنــد.
وی گفــت :اجــرای برنامــه هــای اعــام شــده در مجمــع
و افزایــش فضاهــای تخصصــی ورزش اســکواش بایــد در
دســتورکار رئیــس جدیــد اســکواش همــدان باشــد.
منعــم بــه توجــه بــر بکارگیــری از تمــام ظرفیــت هــای
موجــود ایــن رشــته ورزشــی تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت:
رئیــس و مجموعــه هیــات اســکواش بایــد از برنامــه هــا
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و ایــده هــای پیشکســوتان و جوانــان بهــره بــرداری مفیــد
داشــته باشــد و بــا تعامــل و همگرایــی زمینــه پیشــرفت
ورزش اســکواش را فراهــم کنــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد ت :اداره کل امســال ســالن
اختصاصــی را در اختیــار اســکواش قــرار داده اســت و
امیدواریــم ا بــا برگــزاری منظــم لیــگ و ایجــاد یــک
رقابــت مســئوالنه شــاهد افزایــش رنکینــگ همــدان در
کشــور باشــیم.
منعــم بيــان داشــت :بــا راه انــدازي کــورت باشــگاه
شــهرداری و درآینــده باشــگاه ملــت بــدون ترديــد در
آينــده شــاهد شــكوفايي هــر چــه بيشــتر جوانــان مســتعد
ايــن اســتان خواهيــم بــود.
در ادامــه ایــن مجمــع فاطمــه ســادات شــبیری ،ریاســت
هیــأت اســتان گزارشــی از عملکــرد هیــأت اســتان در ســال
 1394ارائــه نمــود و متعاقــب آن تقویــم ورزشــی ســال
 1395هیــأت اســتان توســط حاضریــن جلســه بررســی و بــا
اکثریــت قاطــع آرا تصویــب شــد.
در ادامــه روســای هیأتهــای شهرســتانها و اعضــاء و
مســئولین کارگروههــای هیــأت اســتان نظــرات و پیشــنهادات
خــود را در خصــوص مســائل اســکواش اســتان ارائــه نمــوده
و ســپس مســعود ســلیمانی ،ریاســت فدراســیون اســکواش
بــه ســخنرانی و پاســخ بــه ســواالت مطــرح شــده پرداخــت.

نشست رييس و نايب رييس استان کردستان
با امير رضا خادم معاون حقوقي ،مجلس و هماهنگي امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان

پايان دوره مربيگري سطح یک اسکواش در همدان

در ايــن نشســت بابــک گل محمــدي بــه همــراه نايــب رييــس اســتان در مــورد کمبودهــا
و مشــکالت اســکواش در ســطح اســتان و بودجــه هــاي الزم و کمــک هــاي گرفتــه
شــده و همچنيــن برنامــه هــاي انجــام شــده توســط هیــات اعــم از برگــزاري جشــنواره
هــا و اعــزام بــه مســابقات و ...و بطــور کلــي در مــورد عملکــرد ســال  94بادکتــر
خــادم بــه گفــت و گــو پرداختنــد.

ديدار اعضاي هيئت اسکواش استان تهران با مديرکل اداره ورزش و جوانان استان
ایــن دوره در چهارشــنبه  22اردیبهشــت مــاه بــا تدریــس اشــکان منصــوری نــژاد در مجموعــه ورزشــی شــهرداری همــدان
برگــزار شــد.
در ایــن دوره مربیگــری  24نفــر از ســطح اســتان بــا شــیوه هــای نویــن مربیگــری اســکواش آشــنا شــدند و آمــوزش هــای
تئــوری و عملــی را فــرا گرفتنــد.

از هيات اسکواش استان مرکزي تجليل شد
هيــات اســکواش بعنــوان يکــي از هيــات هــاي فعــال و پيشــرو در توســعه
ورزش مــورد تقديــر مجموعــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قــرار

طوفانــي مــورد تجليــل قــرار گرفتنــد.
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آقــاي فرهــاد ســاالروند و نايــب ريــس هيــات ســرکار خانــم سوســن

اخبار استان ها

گرفــت و در هميــن راســتا رياســت هيــات اســکواش اســتان مرکــزي

اعضــای هیئــت اســکواش اســتان تهــران بــا مشــاور وزیــر و مدیــرکل اداره ورزش
و جوانــان تهــران دیــدار و تبــادل نظــر کردنــد.
اعضــای هیئــت اســکواش اســتان تهــران بــا آقــای گرشاســبی مشــاور وزیــرو
مدیــرکل اداره ورزش و جوانــان اســتان تهــران جنــاب دیــدار و تبــادل نظــر
کردنــد .در ایــن دیــدار کــه محمــد آران رئیــس هیئــت ،ســرکار خانــم بهجتــی
نائــب رئیــس بانــوان ،محســن غــام نــژاد دبیــر هیئــت ،مهنــدس جمشــید کالنتــر
هرمــزی عضــو هیئــت رئیســه و ســرکار خانــم میرزابیگــی خزانــه دار حضــور
داشــتند جنــاب آقــای گرشاســبی از تــاش هــای مجموعــه اســکواش تهــران
ابــراز رضایــت کردنــد و خواســتار تــاش بیشــتر در بخــش قهرمــان پــروری و
جــذب حامیــان مالــی بخــش خصوصــی و حضــور ورزشــکاران بیشــتر در تیــم
هــای ملــی آقایــان و بانــوان شــدند .در ادامــه محمــد آران ضمــن ارائــه گــزارش
از عملکــرد هیئــت در یــک ســال گذشــته اهــم برنامــه هــای ســال  95را بیــان
نمــود.
در ایــن جلســه مهنــدس کالنتــر هرمــزی ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در هیئــت رئیســه اســکواش تهــران خواســتار حمایــت
بیشــتر مــادی و معنــوی اداره کل ورزش و جوانــان از اســکواش تهــران شــدند
ســرکار خانــم بهجتــی نائــب رئیــس بانــوان هیئــت تهــران نیــز بــا بیــان اهــداف خــود در زمینــه حمایــت از بانــوان اســکواش تهــران
برنامــه هــای خــود را بــرای جــذب کمــک هــای شــهرداری بــه منظــور برگــزاری مســابقات بیــن المللــی بانــوان بیــان کــرد.
در پایــان مدیــرکل اداره ورزش و جوانــان تهــران ضمــن اهــدا احــکام اعضــا هیئــت رئیســه از حضــور ســرکار خانــم بهجتــی
مشــاور بانــوان شــهرداری منطقــه یــک در جمــع خانــواده اســکواش تهــران تشــکر و خواســتار حمایــت بیشــتر شــهرداری از ایــن
رشــته شــدند.
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مسابقات گرامیداشت حمایت از بیمان خاص

سليماني:در صورت اتمام سه فاز مجموعه اسكواش يزد
خانه اي آبرومند خواهيم داشت

محمدعلــي نگهــي رييــس هيــات يــزد بــا مســعود ســليماني
رييــس فدراســيون كشــورمان مالقــات كــرد.
محــور گفــت و گــو چالــش هــاي فــراروي اتمــام مجموعــه
اســتاندارد و زيبــاي اســكواش در منطقــه صفائيــه يــزد بــود وي
از اقدامــات صــورت گرفتــه و تاميــن اعتبــار ايــن مجموعــه
و بخــش هــاي پيــش بينــي شــده  ،در نقشــه معمــاري ايــن
مجموعــه بــه تفصیــل گــزارش کاملــی ارائــه داد .

مســابقات اســکواش گراميداشــت هفتــه حمايــت از بيمــاران خــاص در اســتان مرکــزي برگــزار شــد و ســپهر اعتمــاد پــور,
ســجاد پزشــکي و پرهــام تيمــوري هــر ســه از اراک مقــام هــاي اول تــا ســوم ايــن رقابــت هــا را از آن خــود کردنــد.

دارابي رئيس هيئت اسکواش شهرستان قرچک شد
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رئیــس هیئــت اســکواش شهرســتان قرچــک منصــوب شــد.

پشمچي زاده:مديريت هدفمند و دانش مدار ضامن پويايي ليگ هاي اسکواش است
معــاون شهرســازي و معمــاري شــهرداري تهــران مديريــت هدفمنــدو
دانــش مــدار فدراســيون اســکواش را ضامــن پويايــي ليــگ هــا دانســت
پژمــان پشــمچي زاده معــاون شهرســازي و معمــاري شــهرداري تهــران
و حامــي باشــگاه اســکواش شــهرداري بــا ارســال پيامــي محبــت آميــز
خطــاب بــه رييــس فدراســيون کشــورمان مديريــت هدفمنــد و دانــش
مــدار وي و تــاش مســئوالن خــوب ســازمان ليــگ و هيــات رييســه
فدراســيون را ضامــن پويايــي و برگــزاري منســجم و منظــم ليــگ هــاي
اســکواش ايــران دانســت.
مهنــدش پشــمچي زاده در ادامــه اظهــار اميــدواري کــرد کــه بــا تــداوم
تــاش مديريــت و همــکاران ايشــان و بهــره گيــري از ظرفيــت هــاي ايــن
ورزش مفــرح دســتيابي بــه جايــگاه رفيــع در آســيا و جهــان را شــاهد
باشــيم.
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بــا پیشــنهاد رئیــس اداره ورزش و جوانــان قرچــک و صــدور ابــاغ از ســوی آران رئیــس هیــات تهــران  ،دارابــی بــه عنــوان

ســليماني بــا اعــام موافقــت خــود بــراي حضــور در يــزد از
تــاش هــاي صــورت گرفتــه تقديرکــرد و اظهــار داشــت در
صــورت بهــره بــرداري از هــر ســه فــاز مجموعــه كــه شــامل ٤
کــورت  ،ســالن سرپوشــيده شيشــه اي و ســويت هــاي مربوطــه
اســت  .آمادگــي دارد يــزد را بــه عنــوان كمــپ دائمــي تيــم
هــاي ملــي و مركــز فعاليــت اســكواش غــرب آســيا اعــام
كنــد.

توسلي:اسکواش جزو بهترين ورزش ها است

ولــي بــا گذشــت زمــان قواعــد و اصــول اســکواش از قبيــل زدن

بازيگــر محبــوب و عضــو تيــم هنرمنــدان اســکواش

ضربه،نحــوه ايســتادن را يــاد گرفتــم و بهتــر از قبــل بــازي ميکنــم

کشــورمان ايــن ورزش را در جمــع بهتريــن ورزش هــا
خطــاب کرد.هانيــه توســلي،عضو تيــم بانــوان اســکواش بــاز

امــا تــا حرفــه اي شــدن کلــي راه دارم.

توســلي در مــورد حضــورش در ليــگ دســته يــک و تيــم بانــوان

هنرمنــد کشــورمان در گفــت و گــوي اختصاصــي بــا روابــط

هنرمنــد اظهــار داشــت:اگر بتوانــم ســطح خــودم را بــاال ببــرم

رشــته گفت:اســکواش ورزشــي بــود کــه انجــام نــداده بــودم

در ايــن تيــم حضــور خواهــم داشــت و بــراي ايــن تيــم بــازي

عمومــي فدراســيون و در خصــوص عالقــه خــود بــه ايــن
امــا وقتــي کــه بيشــتر بــا ايــن ورزش آشــنا شــدم پــي بــردم
کــه اســکواش يــک رشــته ي بــا نشــاط و پــر از تحــرک اســت

و در حــد ليــگ دســته يــک اســکواش برســانم  100درصــد
خواهــم کــرد.

عضــو تيــم هنرمنــدان اســکواش در خصــوص انتظاراتــي کــه از

فدراســيون دارد گفت:اينکــه فدراســيون اســکواش ايــن تيــم را

ســعي در حرفــه اي شــدن دارم وي در خصــوص پيشــرفت

اســکواش بــه هميــن رونــدي کــه در پيــش گرفتــه اســت ادامــه

مــن اســکواش را ورزش مــورد عالقــه خــودم مــي دانــم کــه
خــود در اســکواش بيــان کــرد:اول کــه بــه ايــن ورزش وارد
شــدم تقريبــا هيچــي بلــد نبــودم.

در شــرايط فعلــي انتظــار خاصــي از فدراســيون نــدارم و اميــدوارم
دهــد تــا شــاهد رشــد و پويايــي ايــن رشــته ي مهيــج در ســطح

کشــور باشــيم.
.
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کــه روي تمرکــز و ســرعت عمــل بســيار تاثيــر گــذار اســت و

راه انــدازي کــرد کار بســيار جالــب و تحســين برانگيــزي بــود و

