ورزش

یکشنبه  27خرداد  3 1397شوال 1439

رئیس اداره ورزش و جوانان پاسارگاد :

سال بیست و سوم شماره 6369

کیروش:

رقابتهای انتخابی کشتی آزاد
و فرنگی استان در پاسارگاد
برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان پاسـارگاد
از برگـزاری مسـابقات کشـتی انتخابـی رده سـنی
نونهاالن اسـتان فـارس در شهرسـتان پاسـارگاد
خبر داد.
بـه گزارش روابـط عمومی و پایگاه خبـری و اطالع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،مهدی
جعفـری بـا اعلام ایـن خبـر افـزود :مسـابقات
کشـتی انتخابـی فرنگـی وآزاد دررده نونهـاالن
اسـتان فـارس در اوزان 100-85-75-68-62-
 57-52-48-44-41-38-35درروزهـای 26
27و28خردادمـاه جـاری ازسـوی هیـت کشـتی,
بـه منظـور اعزام به مسـابقات کشـتی کشـوری به
میزبانی شهرسـتان پاسـارگاد درمجموعه ورزشـی
شـهید حاجی پور سـعادت شـهر به مدت سـه روز
برگـزار می شـود.
جعفـری گفت :دررشـته فرنگـی 170کشـتی گیر,
مربـی وسرپرسـت وودررشـته آزاد 220کشـتی
گیرازسراسـر اسـتان فـارس جهت شـرکت دراین
مسـابقات اعلام آمادگـی کـرده اند
رئیـس اداره ورزش وجوانان شهرسـتان پاسـارگاد
بابیـان اینکـه درایـن مسـابقات دوازده وزن
ازمتولدیـن سـال  81تا83حضوردارند گفت :در این
رقابتهـا نفـرات اول هـروزن درقالـب تیـم منتخب
اسـتان فارس به مسـابقات کشـوری راه مـی یابند
رییس اداره ورزش ,وجوانان شهرسـتان پاسـارگاد
گفـت :مسـابقات کشـوری از روز دهـم لغایـت
شـانزدهم تیرمـاه سـال جـاری درشهرسـتان
خرم آباد دراستان لرستان برگزار می شود.
جعفـری گفـت :در ایـن دوره از مسـابقات انتخابی
اسـتانی امیدنـورزی قهرمـان المپیـک وجهـان بـه
عنـوان مهمـان ویژه این مسـابقات حضـور خواهد
داشـت کـه درحاشـیه برگـزاری ایـن مسـابقات
خانـه کشـتی امیدنوروزی درشهرسـتان پاسـارگاد
بـا حضـور ایـن قهرمـان جهـان افتتاح مـی گردد.
کشـتی گیران ازعصـرروز شـنبه  26خردادماه وارد
سعادتشـهرخواهند شـد ومراسـم افتتاحیـه ایـن
مسـابقات در سـاعت  9:30روز بیسـت وهفتـم
خردادبـا حضـور جمعـی از مسـولین اسـتانی,
وشهرسـتان و امیدنـوروزی قهرمـان جهـان
والمپیـک بـارژه کشـتی گیـران آغـاز مـی شـود.
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به شانس کاری ندارم ،واقعا جنگیدیم

سوپرمن نداشتیم اما سوپرنتیجه کسب کردیم
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران گفــت:
نمیدانــم شــانس آوردیــم یــا نــه امــا میدانــم
کــه جنگیدیــم.
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی ایســنا بــه روســیه،
کارلــوس کــیروش بعــد از بــرد تاریخــی تیــم
ملــی فوتبــال ایــران مقابــل مراکــش در نخســتین
بــازیاش در جــام جهانــی روســیه اظهــار کــرد:
خیلــی ســخت بــود .مراکــش تیــم فوقالعــادهای
اســت و مــا نتیجــه کار ســختمان را گرفتیــم.
بازیکنــان بیــش از هــر کســی شایســتگیاش را
داشــتند .ایــن کــه قبــل از بــازی پرتغــال بردیــم
مهــم نیســت .مهــم ایــن اســت کــه خــوب
جنگیدیــم .مراکــش هــم تیــم خوبــی اســت.
نمیدانــم شــانس آوردیــم یــا نــه امــا میدانــم
جنگیدیــم.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران همچنیــن
در نشســت خبــری بعــد از بــازی گفــت :بعــد
از چندیــن ســال حضــور در دنیــای مربیگــری
میدانــم همیشــه اولیــن بــازی در جــام جهانــی
دشــوار اســت امــا مســابقه امــروز بســیار زیبــا
بــود .مــا مراکــش را بــا دقــت مــورد مطالعــه
قــرار داده بودیــم و میدانســتیم آنهــا بــازی
را خیلــی قــوی شــروع خواهنــد کــرد امــا
اســتراتژی مــا از اول بــازی کامــا روشــن بــود و
میخواســتیم باعــث شــویم یــک شکســت ذهنــی
و روانــی بــرای مراکــش ایجــاد شــود .از همیــن
رو ســعی کردیــم تمــام بازیســازهای مراکــش
را متوقــف کــرده و آنهــا را تحــت کنتــرل قــرار
دهیــم .بــه ویــژه آنهــا کــه در میانــه زمیــن بــازی
میکردنــد .بعــد از  ۱۵دقیقــه اول شــروع بــه
حملــه کردیــم و حتــی یــک موقعیــت جــدی هــم
بــه دســت آمــد امــا بیشــتر فرصتهــا در اختیــار
مراکــش بــود .مــا نیــز توانســتیم تــرس و وحشــت
را ایجــاد کنیــم و مراکشــیها میدانســتند مــا
توانایــی پیــروزی را داریــم.
او افــزود :بــا تمــام ایــن شــرایط میدانســتیم نیــاز
بــه یــک شــانس عالــی داریــم .مراکــش در چنــد
مــاه اخیــر بــرای اولیــن بــار بــا چنیــن بــازیای
مواجــه شــده بــود و از ایــن بابــت متعجــب بــود.
 ۳امتیــاز بســیار شــیرین را گرفتیــم و اکنــون
وقــت اســتراحت ماســت تــا بتوانیــم بــه اســپانیا
فکــر کنیــم.
کــیروش گفــت :نمیدانــم دراینجــا (نشســت
خبــری) خبرنــگاران پرتغالــی حضــور دارنــد یــا

آن سو
بوهدوز:

من یک احمق هستم و از مردم مراکش عذرخواهی میکنم!

زننــده گل بــه خــودی مراکــش ضمــن
عذرخواهــی از همتیمیهــا و مــردم کشــورش
گفــت :بــازی فینــال را بــه ایــران واگــذار کردیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم و بــه نقــل از
خبرگــزاری ریانووســتی روســیه ،عزیــز بوهــدوز
پــس از پایــان بــازی جمعــه شــب تیمهــای
ملــی فوتبــال ایــران و مراکــش کــه بــا نتیجــه
یــک بــر صفــر بــه ســود ایــران در ورزشــگاه
کرتوفســکی ســن پترزبــورگ پایــان یافــت گفــت:
بــرای مــن شــب بســیار ســختی بــود .همــه چیــز
خیلــی خــوب شــروع شــد و در  15دقیقــه نخســت بــازی عالــی بودیــم.
بازیکــن تیــم ملــی فوتبــال مراکــش ادامــه داد :اتفاقــی کــه در دقیقــه پایانــی بــازی افتــاد بــرای مــن و تیــم
ملــی فوتبــال مراکــش بســیار ســخت بــود .بــازی بــا ایــران برای مــا بســیار مهــم بود.همــواره بازی نخســت
هــر جامــی هماننــد فینــال اســت کــه مــا آن را واگــذار کردیــم .مــن فقــط میتوانــم از زدن گلبــه خــودی
از اعضــای تیــم ملــی و  35میلیــون مــردم مراکــش عذرخواهــی کنــم .مــن یــک احمــق هســتم امــا
میتوانــم بــا ایــن شــرایطی کــه پیشآمــده خــودم را وفــق دهــم ،زیــرا سالهاســت فوتبــال بــازی
میکنــم .بازیکنــان تیــم ملــی مراکــش از مــن حمایــت کردنــد .االن وقــت منسجمشــدن و مبــارزه اســت.

نــه امــا بایــد بگویــم ایــن کــه بــه عنــوان اولیــن
مربــی پرتغالــی جــام جهانــی را بــا بــرد شــروع
کــردم صحیــح نیســت پیــش از ایــن مربـیای بــه
نــام روزتــو در جــام جهانــی بــه ایــن مهــم دســت
یافــت .او مربــی بســیار خوبــی بــود و افتخــار دارم
بــه عنــوان دومیــن مربــی پرتغالــی توانســتم اولین
بــازی جــام جهانــی را ببــرم .اگــر اجــازه دهیــد

یــک صحبتــی را بــا پرتغالیهــا مطــرح کنــم.
زمــان آن رســیده کــه فدراســیون پرتغــال متوجــه
شــود روزتــو یــک مربــی عالــی بــوده اســت.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه آیــا در بــازی مقابــل اســپانیا
نیــز بــه بــرد فکــر میکنــد یــا نــه ،گفــت:
خیــر ایــن طــور نیســت .مــا در بــازی بــا اســپانیا
شــیوه متفاوتــی خواهیــم داشــت .مراکــش دارای
مهارتهــا و نقــاط قــوت ویــژهای بــود کــه
خــاص آنهــا بــود .برنامــه مــا نیــز کنتــرل ایــن
مهارتهــا و بلوکــه کــردن بــازی آنهــا بــود.
مــا میدانســتیم مقابــل مراکــش میتوانیــم
فرصتهایــی داشــته باشــیم .ایــن بــرد را بــه
هــواداران واقعــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران
تقدیــم میکنــم نــه کســانی کــه آمادهســازی
تیــم را بــه خطــر میاندازنــد و تظاهــر بــه

حمایــت از تیــم ملــی میکننــد.
او اضافــه کــرد :اگــر بخواهــم صادقانــه صحبــت
کنــم بایــد بگویــم همــه مربیــان اســتراتژیهای
خــاص خودشــان را دارنــد .آن چیــزی کــه دســت
آخــر نیــاز اســت صحبــت کنیــم ،نگــرش و تعهــد
عالــی بازیکنــان اســت .مــا بــا آمادگــی بــه اینجــا
میآییــم امــا میبینیــم یک ســری مشــکالت
بــه وجــود میآیــد و همــه تــاش کردنــد تــا مــا
بــازی دوســتانه نداشــته باشــیم .مــا بایــد یــک
منبــع الهــام ایجــاد میکردیــم .مــا تنهــا آمــوزش
میدهیــم و تمریــن میکنیــم امــا مشــکالتی
داشــتیم و تحریمهــا بــرای مــا دردسرســاز شــده
بــود .بنابرایــن وظیفــه مــن ایــن اســت بــه شــما
دوســتان عزیــز بگویــم اجــازه دهیــد بازیکنانــم
فوتبــال بــازی کننــد.
کــیروش ادامــه داد :اینهــا بچههــای فوتبــال
هســتند و بایــد از فوتبــال لــذت ببرنــد .بازیکنــان
بــه دنبــال تــوپ میگردنــد و میخواهنــد
خودشــان را از طریــق فوتبــال ارضــا کننــد.
آنهــا کار دیگــری ندارنــد و مــا در جــام جهانــی
زیــر چتــر فیفــا هســتیم .فیفــا بایــد سیاســت
را کنــار بگــذارد امــا ایــن چیــزی نیســت کــه
االن اتفــاق میافتــد .ایــن کامــا بــرای مــا
غیــر منصفانــه اســت .بازیکنــان آمدهانــد تنهــا
فوتبــال بــازی کننــد و شایســته ایــن هســتند
کــه مثــل بقیــه بازیکنــان دنیــا بــا آنهــا رفتــار
شــود .وظیفــه مــن اســت کــه ایــن بازیکنــان را
تحســین کــرده و آنهــا را در جایــگاه صحیــح قــرار
دهم.
کــیروش بــا بیــان ایــن کــه ســوپرمن فقــط
در انیمیشــنها وجــود دارد عنــوان کــرد :هیــچ
کــس ابرمــرد نیســت .وقتــی یــک گروهــی از
مــردان متحــد شــده و بــا هــم کار میکننــد
میتواننــد یــک داســتان و ابرمــرد خلــق کننــد.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه امــروز اتفــاق
افتــاد و هیــچ کــس در زندگــیاش ابرمــرد
نیســت .مــا فقــط بــا یکدیگــر کار کردیــم تــا
بتوانیــم یــک ابرنتیجــه خلــق کنیــم .وقتــی
قرعهکشــی انجــام شــد تنهــا دو گزینــه داشــتیم
یــا بــه جــام جهانــی بعــدی فکــر کنیــم یــا بــه
روســیه بیاییــم و بجنگیــم.او در پایــان گفــت :بــه
مــن نگوییــد کــه تمــام رســانهها از تیــم ملــی
حمایــت کردنــد .یک ســری افــراد خــاص ایــن
کار را انجــام ندادنــد.

بانــوی رکابــزن ملــی پــوش ایــران یــک دوچرخــه
را بــا اعتبــار خــود و براســاس قولهایــی کــه بــه
او داده شــده خریــده اســت امــا اکنــون در آســتانه
بازیهــای آســیایی تامیــن پــول آن بزگتریــن
مشــغله فکــریاش شــده اســت.
فرانــک پرتــو آذر در گفتوگــو بــا ایســنا در مــورد
خریــد دوچرخــه جدیــد و تامیــن هزینههــای آن
بیــان کــرد :بــا وجــود ایــن کــه در قهرمانــی آســیا
مــدال گرفتــم امــا همچنــان دارم هزینههایــم را از

و اعــام کردهانــد نصــف هزینــه را پرداخــت
میکننــد .از طرفــی مشــکل دیگــری کــه وجــود
دارد ایــن اســت کــه قــرار اســت همــان پــول را
هــم بــه صــورت ریــال بــه مــن بدهنــد در حالــی که
مــن بایــد پــول را بــه صــورت یــورو پرداخــت کنــم
از ایــن رو مــن چگونــه میتوانــم آن پــول را بــه
یــورو بــا نــرخ آزاد تبدیــل کنــم؟ اگــر فدراســیون و
وزارت ورزش کمــک کننــد کــه بتوانــم یــورو دولتــی
بگیــرم ،حداقــل هزینههایــم کمتــر میشــود.

بانـوان ایرانی توانسـتند از نزدیک شـاهد پیروزی تیـم ملی فوتبال
کشورشـان برابـر مراکـش در جام جهانی  ۲۰۱۸روسـیه باشـند و
این بـرد جشـن را گرفتند.
بـه گزارشایسـناوبه نقـل از آس ،پیروزی تیمملـی فوتبال ایران
یـک جشـن بـزرگ بـرای همـه بـود .در حالـی کـه در کشـورهای
دیگـر ایـن موضـوع عـادی اسـت در رابطـه با ایـران استثناسـت.
روز جمعه در ورزشـگاه سـن پترزبـورگ تمام مـردان و زنان ایرانی
تـا پیـروزی تیمشـان را تشـویق میکردنـد ۲۰ .هـزار ایرانـی بـه
حمایـت از کشورشـان پرداختند.ایـن یـک اتفاق عادی نیسـت ،در
ایـران بانـوان نمیتواننـد بـه ورزشـگاهها بروند ولی ایـن موضـوع در خـارج از مرزها بیمعنی میشـود.
زمانـی کـه ایرانیـان از کشـور خـارج میشـوند میتواننـد فوتبـال را از نزدیـک تماشـا کننـد کـه در
سـن پترزبـورگ بدون هیچ مشـکلی به تماشـای بازی کشورشـان نشسـتند .شـور فوتبال در میـان زنان
ایرانـی خیلـی زیاد اسـت و ایـن هیجـان را در نخسـتین بازی کشورشـان در جـام جهانی نشـان دادند.
شـرایط در ایـران بـرای بانـوان خیلی متفاوت اسـت .به عنـوان نمونه در ماه مـی پنج بانـوی ایرانی برای
ورود بـه ورزشـگاه آزادی خـود را به شـکل آقایـان در آوردند و توانسـتند بـازی را از نزدیک تماشـا کنند.

معروف با قلبش برای ایران بازی کرد
سـرمربی تیـم ملـی والیبـال ایـران گفـت :بازیکنـان جوانـم ثابت
کردنـد کـه ما می توانیـم به جوانان اعتمـاد کنیم.به گزارش ایسـنا،
ایگـور کوالکوویـچ پـس از کسـب نتیجـه درخشـان به همـراه تیم
ملـی والیبـال ایـران و پیروزی سـه بـر صفر بـر لهسـتان گفت :در
ایـن دیـدار دو بازیکن اصلی و بـا تجربه خود را در اختیار نداشـتیم
و شـریفی و یلـی را بازیکنـان جوانـی بودنـد کـه جانشـین این دو
کردیـم .بازیکنـان جوانـم دوبـاره ثابت کردنـد که ما مـی توانیم به
جوانـان اعتمـاد کنیم.
سـرمربی تیـم ملـی والیبـال ایـران افـزود :معـروف بـا قلـب خود
بـرای مـا بازی کـرد و در جریـان بـازی از تمام تیم و بـه ویـژه بازیکنان جـوان حمایت کرد .او نمایشـی
هوشـمندانه داخـل زمیـن داشـت و بـه خوبـی تیمـش رهبـری کرد تـا با ارائـه بهتریـن نمایـش ،نقش
مهمـی در بـرد ایران داشـته باشـند.
کوالکوویـچ در پایـان تصریـح کـرد :مـا دو باخـت در روسـیه داشـتیم و می خواسـتیم کـه با ایـن برد به
شـرایط خـوب برگردیـم و حـاال امیدواریـم شـرایط خوب ما ادامه داشـته باشـد.

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
فارس همدل و هم صدا هستند
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت  :در کسب موفقیت های
اخیـر نقـش کارکنـان اداره کل ورزش و جوانـان بی بدیل اسـت که
این نشـان از همدلـی و هم صدایی آنـان را دارد.
بـه گـزارش روابط عمومـی و پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی اداره
کل ورزش و جوانـان فـارس  ،حیـدر علـی کامیـاب کـه در جلسـه
صبـح پنج شـنبه در سـالن اجتماعات در حضـور کارمندان اداره کل سـخن مـی گفت  ،کارکنـان اداره کل
ورزش و جوانـان فـارس را بهتریـن و بـا محبت ترین قشـر جامعه دانسـت و بـا تبریک فرا رسـیدن عید
سـعید فطـر افزود :انسـان در طـول زندگی درحالـی که از بایـد از دنیای کنونـی لذت برده و اسـتفاده کند
امـا بایسـتی بـرای جمـع کـردن توشـه آخرت تلاش کنـد و چه بسـا مـاه رمضـان بهترین زمـان برای
تحقـق ایـن امر مهم اسـت.
وی بیـان کـرد :در بخشـهایی دیگـری ماننـد کارهای خیـر و کمک بـه نیازمندان مـی توانیـم در آزمایش
الهـی سـربلند باشـیم زیرا صفـات خوب و پسـندیده اسـت که برای انسـان مانـدگار خواهـد بود.
حیدرعلـی کامیـاب کـه بـه تازگی در سـوگ پـدر عزادار شـده اسـت از ابـراز همـدردی همـه کارکنان و
جامعـه ورزش و جوانـان اسـتان تشـکر و قدردانـی کـرد و گفـت  :اگـر بخواهم مـدت زمان حضـور خود
در کنـار شـما را ارزیابـی کنـم بایـد بگویم بسـیار عالی هسـتید و درکنـار فعالیـت و خدمت به مـردم  ،در
غـم و شـادیهای همدیگـر هـم حضـور خوبی داریـد و از اینکـه شـرایط خوبی در ایـن اداره حاکم اسـت
ازشـما سپاسگزارم.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان تصریـح کرد :اگـر توفیقاتی نصیـب اداره کل و حوزه ورزش در اسـتان
شـده اسـت حاصل تالش همـه کارکنان و دسـت انـدرکاران امـر ورزش حتـی پیمانکاران زحمت کشـی
اسـت کـه در همه شـرایط وقفـه ای در تکمیل پـروژه ها ایجـاد نکردندو حتـی باشـگاههای خصوصی که
بخـش زیـادی از ورزش اسـتان به دوش آنان اسـت.
کامیـاب در ادامـه بـا بیـان اینکـه تعـدای از کارکنان ایـن اداره کل بـه خاطـر توانمنـدی و ظرفیت باالی
کاری از طـرف وزارتخانـه دعـوت به همکاری شـده انـد گفت  :ما در جایـگاه واقعی خودمان هسـتیم فقط
بایـد بـا تلاش ایـن رتبه های بدسـت آمده را حفـظ کنیم و بـه فرموده رهبـر معظم انقالب کـه فارس در
قله اسـت این شـعار بـه معنای واقعـی تحقق یافته اسـت.
وی همچنیـن بازیهـای آسـیایی جاکارتـا را مهمترین تورنمنـت پیش رو در سـال جاری دانسـت و اظهار
داشـت  :امیـدوارم ورزشـکاران اسـتان فـارس در ایـن رقابتهـای حسـاس سـکوهای برتـر و مدالهـای
رنگارنـگ را کسـب کـرده و نـام اسـتان و کشـور را در آسـیا و حتـی جهان بـه اثبات برسـانند.
دبیـر شـورای عالـی ورزش اسـتان خبرهای خوبی دربخشـهای مختلـف مالـی و اداری به کارکنـان داد و
در ادامـه خاطرنشـان کـرد  :امروزه دشـمنان با فرافکنی قصـد دارند ناامیـدی را دربین مـردم رواج دهند
و پیشـرفت کشـور را کنـد کننـد درایـن زمینـه وظیفـه کارکنان  ،ورزشـکاران و قهرمانان شـفاف سـازی
و مقابلـه بـا جنـگ نرم اسـت و اگـر در ایـن کار موفق شـویم حتمـا جامعه با نشـاطی خواهیم داشـت
کامیـاب در پایـان بـرای تیـم ملی فوتبـال ایـران در رقابتهای جـام جهانی فوتبـال که در روسـیه برگزار
مـی گـردد آرزوی موفقیت کرد.

ووشو کار کواری راهی مسابقات جهانی شد
با حضور مسـووالن ورزش شهرسـتان کوار ووشـو
کار کـواری بدرقـه و راهـس مسـابقات جهانـی
برزیل شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی و پایگاه خبـری و اطالع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،بـه نقل
از روابـط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرسـتان
کوار فـرزاد مهکویـی رئیـس اداره ورزش و جوانان
بـه همـراه ملـک زاده و ایـزدی اعضـای شـورای
ورزش و مرادی و ناصری مربیان ووشـو شهرسـتان
با حضـور در منزل محمـد فرهادی ،ایـن قهرمان را
جهـت اعـزام بـه مسـابقات قهرمانی ووشـو جهان
در کشـور برزیل بدرقـه و همراهـی کردند.
در ایـن دیـدار مهکویـی افـزود :اسـتعدادهای نابی
در شهرسـتان کـوار وجـود دارد ،امیدواریـم تـا هرچـه زودتر به رتبـه و جایگاه اصلی در اسـتان و کشـور
دسـت یابیم.
رئیـس اداره ورزش و جوانـان در ادامـه همچنیـن ضمـن آرزوی قبولـی طاعـات و عبادات مـردم خونگرم
شهرسـتان ،از همـه ملـت ایـران مخصوصـا شهرسـتان کـوار خواسـت تـا در ایـن مـاه مبـارک ،دعـای
خیرشـان را بدرقـه راه ایـن قهرمـان کنند.

مصائب بانوی رکابزن ایران
برای داشتن یک دوچرخه نو!

بانوان ایرانی توانستند پیروزی ایران را در ورزشگاه جشن بگیرند

کوالکوویچ:

کامیاب:

جیــب میدهــم ،البتــه فدراســیون قــول مســاعدت
داده اســت .مســاله دیگــری کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه مــن دوچرخــه نــدارم .بعــد از قهرمانــی
آســیا اعــام کــردم کــه دوچرخــه مــن قدیمــی
اســت و بــا ایــن دوچرخــه نمیتوانــم در رویــداد
مهمــی چــون بازیهــای آســیایی شــرکت کنــم و
نیــاز اســت کــه بــرای مــن دوچرخــه تهیــه شــود.
او ادامــه داد :از طرفــی چــون هزینــه دوچرخــه
باالســت خــودم نمیتوانــم هزینــهاش را تقبــل
کنــم .بــا توجــه بــه قولهایــی کــه اداره کل ورزش
و جوانــان شــیراز بــه مــن داده بــود کــه حمایتــم
میکنــد مــن دوچرخــهای را بــا اعتبــار خــودم و
بــا قیمــت خیلــی خــوب گرفتــم و قــرار شــد پولــش
را بعــدا پرداخــت کنــم ،امــا االن در ایــن حمایتــی
کــه قــرار بــود از مــن شــود امــا و اگــر آمــده اســت

دارنــده مــدال برنــز دوچرخهســواری کوهســتان
قهرمانــی آســیا بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای
گرفتــن آن دوچرخــه اعتبــار خــود را گذاشــته اســت
تاکیــد کــرد :مــن بــه عنــوان ورزشــکار تمرینهایــم
را کامــل انجــام میدهــم .تمــام تالشــم را میکنــم
و کــم نمیگــذارم تــا در بازیهــای آســیایی بتوانــم
پرچــم ایــران را بــه اهتــزاز درآورم .از ایــن رو بــه
هیــچ عنــوان کوتاهــی نمیکنــم .امــا بازیهــای
آســیایی رویــدادی نیســت کــه بتــوان تنهــا رفــت.
مــن خــودم را در قهرمانــی آســیا ثابــت کــردم و
انتظــار داشــتم بعــد از آن مســابقهها شــرایطم بهتــر
شــود .مــن همــه کاری انجــام دادم تــا دوچرخــه
زودتــر بــه دســتم برســد و تــا بازیهــای آســیایی
بتوانــم خــودم را بــا آن هماهنــگ کنــم امــا در حــال
حاضــر بــه جــای ایــن کــه تمــام تمرکــزم روی

تمرینهــا باشــد ،مشــغله فکــریام ایــن شــده کــه
اگــر پــول دوچرخــه تامیــن نشــود چــه کار بایــد
کنــم چــون اعتبــارم را گذاشــتهام .در ایــن شــرایط
اگــر یــورو بــه نــرخ دولتــی بــه مــن داده شــود بــه
مــن خیلــی کمــک میکنــد .از مســووالن وزارت
ورزش خواهــش میکنــم در ایــن قضیــه مــن را
حمایــت کننــد چــون خیلــی بــه مشــکل برخــوردم.
بانــوی رکابــزن ایــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه
اسپانســر نــدارد ،گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه
اسپانســر نــدارم ،شــرایطم از لحــاظ مالــی خیلــی
ســخت اســت و غیــر از دوچرخــه لــوازم دیگــر
احتیــاج دارم و بحــث تغذیــه هــم مهــم اســت و مــا
نمیتوانیــم هــر چیــزی کــه بــه دســتمان رســید
را بخوریــم .از طرفــی قــرار بــود اردویــی در اروپــا
داشــته باشــیم امــا هنــوز ویــزا نگرفتهایــم و اردوی
تیــم ملــی هــم برگــزار نشــده اســت .بنابرایــن چــون
اردو نداشــتیم میخواســتم در مســابقهها شــرکت
کنــم امــا در کشــوری کــه نیــاز بــه ویــزا نداشــته
باشــد مســابقه برگــزار نمیشــد تــا ایــن کــه متوجــه
مســابقات صربســتان شــدم و هزینــهاش را قــرض
گرفتــم و در مســابقهها شــرکت کــردم.
او ادامــه داد :در مســابقات صربســتان ،رکابزنــان
کشــورهای دیگــر بــا امکانــات کامــل ،مربــی و
مکانیســین بــه مســابقهها آمــده بودنــد امــا مــن
تنهــا بــودم بــا ایــن حــال از عملکــردم در آن
مســابقه کامــا راضــی هســتم .مســاله اساســی
ایــن اســت کــه مــا معضــل حضــور در مســابقه
داریــم .قبــا در ترکیــه کــه ویــزا نمیخواهــد
مســابقههای زیــادی برگــزار میشــد امــا اکنــون
تمــام مســابقههای آن بعــد از بازیهــای آســیایی
برگــزار میشــود .فدراســیون قــول داده کــه حمایــت
میکنــد امــا مــا تــا االن خیلــی خــوب جلــو آمدیــم
ولــی بــرای انجــام یــک کار بــزرگ نیــاز داریــم
ســرمایهگذاری شــود.

قهرمان جهان مقابل والیبال
ایران تسلیم شد

ایرنـا  -تیـم ملـی ایـران در دهمیـن مسـابقه
خـود در لیـگ ملـت هـای والیبـال بـا نتیجـه
سـه بـر صفـر مقابـل لهسـتان تیـم نخسـت
رقابت هـای قهرمانی جهان به پیروزی رسـید.
بـه گزارش ایرنا ،در این مسـابقه که از سـاعت
سـه بامداد روز شـنبه در شـیکاگو آمریـکا آغاز
شـد ،ملی پوشـان ایران سـه سـت بازی را به
ترتیـب با امتیازات  26بـر  26 ،24بر  24و 25
بـر  22به سـود خود رقـم زدند.
«ایگـور کوالکوویـچ» در این مسـابقه تیم خود
را بـا ترکیب سـعید معـروف ،پوریا یلـی ،میالد
عبـادی پـور ،مرتضی شـریفی ،سـامان فائزی،
علـی شـفیعی و مهـدی مرنـدی روانـه میـدان
کر د .
در ایـن بـازی ملـی پوشـان ایـران بـا زدن
سـرویس های خـوب ،دریافت حریـف را دچار
مشـکل کردنـد و از سـوی دیگـر بـا عملکـرد
موفـق در دریافت توپ ،از برنامـه های متنوعی
در خـط حمله بهـره بردند .همیـن دریافت های
موثـر باعـث شـد معـروف پاسـور و طـراح
حملات ایـران بارهـا از پـاس هـای سـرعتی
بـرای کسـب امتیـاز اسـتفاده کنـد .بازیکنـان
ایـران در ایـن بـازی در زدن اسـپک هـم
کم اشـتباه بودنـد و توانسـتند رقیـب قدرتمند
خـود را شکسـت بدهند.
تیـم ملـی والیبال ایـران در مسـابقه بعدی خود
از سـاعت  23:30امشـب (شـنبه) با صربستان
قهرمـان لیـگ جهانـی  2016رو بـه رو
می شود.

آرژانتین یک  -ایسلد یک

توقف مسی و آرژانتین در اولین گام
دو تیـم آرژانتیـن و ایسـلند در مسـکو برابـر هـم بـه میـدان رفتند که
ایـن دیـدار با تسـاوی یک بـر یک بـه پایان رسـید.به گزارش ایسـنا،
در سـومین روز جـام جهانی تیـم ملی آرژانتین در مسـکو برابر ایسـلند
به میـدان رفت.

فرانسه  - ۲استرالیا یک

پیروزی ناپلئونی فرانسه در جام جهانی
تیم ملی فرانسـه در نخسـتین بازی اش در جام جهانی  ۲۰۱۸روسـیه
به سختی اسـترالیا را شکست داد.

