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مدیر کل ورزش و جوانان فارس :

با تالش مضاعف به افتخارات و توفیقات بیشتری در حوزه
ورزش دست خواهیم یافت

مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس گفــت :
بــا تــاش و جدیــت بیشــتر در رقابتهــای
بیــن المللــی آینــده بــه افتخــارات و توفیقــات
بیشــتری دســت خواهیــم یافــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
،حیــدر علــی کامیــاب در نشســت بــا کارکنــان
حــوزه معاونــت توســعه ورزش ضمــن تشــکر از
زحمــات و تالشــهای آنهــا در ایــن بخــش بــا بیــان
ایــن مطلــب اظهــار داشــت  :خــط مقــدم اداره کل
حــوزه ورزش می    باشــد زیــرا همــه همــکاران در
ایــن بخــش و شهرســتانها بایــد تــاش کننــد تــا
یــک ورزشــکار بتوانــد صاحــب مــدال شــود .
مدیــرکل ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه در اجــزا
ورزش نیــروی انســانی ماهــر و پشــتیبانی مالــی دو
بــازوی توانمنــد در جهــت پیشــرفت می    باشــند
گفــت  :نیــروی توانمنــد بــا مهــارت و تخصــص
الزم بــه مراتــب میتوانــد بــا کمبــود مســائل
مالــی هــم کارهــای بزرگــی انجــام دهــد و ایــن
افتخاراتــی کــه اخیــرا در تورنمنت  هــای مهــم
بیــن المللــی بــرای اســتان فــارس حاصــل شــد
بــدون تیــم تخصصــی شــما امــکان پذیــر نبــود و
ایــن رونــد قهرمــان پــروری بایــد بــا انگیــزه وافــر
شــما ادامــه یابــد و خللــی در آن ایجــاد نشــود .

مربــی تیــم فوتبــال قشــقایی شــیراز گفــت :بــرای
تیمی    کــه می    خواهــد مدعــی باشــد بایــد شــرایط
خوبــی فراهــم شــود امــا بازیکنــان مــا دغدغــه مالــی
دارنــد و بایــد بــه فکــر خانــواده خــود باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
بــه نقــل از خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،محمــد
مهــدی فروردیــن ،یکشــنبه پــس از بــازی بــا تیــم
آلومینیــوم اراک بیــان داشــت :هیــات مدیــره باشــگاه
و همچنیــن مردمــان ایــل قشــقایی بایــد بــه فکــر
ایــن تیــم خــوب باشــند و بازیکنــان مــا لیاقــت آن را
دارنــد کــه مشکالتشــان بــر طــرف شــود.
وی ادامــه داد :خــدا را شــکر که بازی کســل کننده ای
نبــود و هــر  2تیــم بــا تکتیــک بــازی کردنــد و
می    توانســتند پیــروز میــدان هــم باشــند.
فروردیــن افــزود :می    دانســتیم کــه بــازی ســختی
بــا آلومینیــوم اراک داریــم و  2تیــم شــانس
بــاز کــردن دروازه یکدیگــر را داشــتند و حریــف هــم

وی بــا بیــان اینکــه تقدیــر از مدیــر کل  ،بخاطــر
وجــود شــما عزیــزان اســت خاطرنشــان کــرد  :در

دبیــر عالــی شــورای ورزش فــارس در ادامــه
ســخنان خــود گفــت  :ویــژه گــی بــارز شــما

شــرایطی کــه کشــور دچــار مشــکالت اقتصــادی
اســت و کمتریــن اعتبــارات را داریــم خیلــی زودتــر
بــه اهدفمــان رســیدیم و ایــن مهــم حاصــل کار
نیروهــای متخصــص و زحمتکــش در اداره کل
ورزش و جوانــان فــارس بــود کــه در نــوع خــود
مثــال زدنــی و نمونــه هســتند .

کارکنــان ایــن حــوزه انســجام و یکــی بــودن
شماســت کــه باعــث شــده اســت توفیقــات زیــادی
را بــرای مــردم بدســت آوریــد .
حیدرعلــی کامیــاب بــا اشــاره بــه اینکــه کیفیــت
کار هیاتهــای ورزشــی بخوبــی ارتقــا یافتــه اســت
اظهــار داشــت  :امــروزه ســمت و ســوی خادمیــن

مربی تیم قشقایی شیراز:

بازیکنان ما دغدغه مالی دارند
خــوب بــازی را آغــاز کــرد امــا در ادامــه بــازی را
کنتــرل کردیــم و صاحــب موقعیــت هــم شــدیم.
او گفــت :بــازی بــار فنــی باالیــی داشــت و بازیکنــان
هــر  2تیــم تــا آخریــن لحظــات تــاش کردنــد بــرای
همیــن بــازی جذابــی ارایــه کردنــد.

معــاون توســعه امــور ورزش اســتان فــارس گفــت :بــا
تــاش و جدیــت همــه جانبــه در مــدت اخیــر اتفاقــات
خــوب و موثــری در ورزش اســتان بــه وقــوع پیوســته
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانان فارس  ،محسن
ســاالری در نشســت بــا همــکاران حــوزه معاونــت
ورزشــی کــه بــا حضــور مدیــر کل ورزش و جوانــان
فــارس در ســالن اجتماعــات اداره کل برگــزار شــد بــا
بیــان اینکــه دیــدار همــکاران بــا مدیــر کل و توجــه
متقابــل نســبت بــه مشــکالت و اهــداف ایــن عزیــزان
می    توانــد موجــب انگیــزه وافــری بــرای زحمتکشــان ایــن حــوزه بشــود اظهــار داشــت  :خوشــبختانه
اتفاقــات خوبــی در حــوزه ورزش افتــاده کــه تحقــق آن بــدون تــاش و کار تیمی    امــکان پذیــر نبــوده
اســت.
وی افــزود  :درخشــش قهرمانــان فــارس در بازی هــای آســیایی  ،پــارا آســیایی و المپیــک جوانــان حاصــل
تــاش همکارانــم در حــوزه معاونــت ورزشــی بــوده اســت زیــرا انگیــزه و تخصــص و نــگاه بموقــع بــه
هیاتهــای مــدال آور موجــب شــد تــا ورزشــکاران اســتان و در مجمــوع حــوزه معاونــت بتواننــد در کشــور
بدرخشــند و نــگاه ملــی را نســبت بــه ورزش فــارس تغییــر دهنــد کــه امیــدوارم ایــن رونــد صعــودی در
المپیــاد اســتعدادهای ورزشــی بخوبــی اتفــاق بیفتــد .
معــاون توســعه امــور ورزش اســتا بــا بیــان اینکــه مــا نــوک پیــکان اداره کل هســتیم اظهــار داشــت  :وظیفــه
ســایر بخشــهای اداره کل پشــتیبانی و افزایــش زیرســاختها می    باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای
اخیــر ســرانه ورزشــی اســتان بــا تــاش مدیــر کل بــدون وقفــه در حــال توســعه و افزایــش بــوده ایــن کار
وظیفــه مــا را در قبــال قهرمــان پــروری و جــذب جوانــان بــه ورزش  ،آمــوزش داوران و مربیــان بیشــتر
می    کنــد زیــرا بایــد از ایــن امکانــات بخوبــی اســتفاده کنیــم .
وی در پایــان ســخنان خــود ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــاش و کوشــش مضاعــف بتوانیــم رونــد رو بــه رشــد
ورزش اســتان را تقویــت نماییــم تــا در میادیــن بیــن المللــی پیــش رو افتخــارات متعــددی را بــرای کشــور
و اســتان کســب نماییــم.

منشا:

حاال وقتش است که ژاپنیها ببینند
در آزادی چه خبر است
مهاجــم نیجریــهای تیــم
پرســپولیس از انگیــزه بــاالی
ســرخ  ها بــرای بــازی برگشــت
بــا کاشــیما ســخن گفــت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل
از  ،AFCپرســپولیس نماینــده
فوتبــال ایــران بایــد شــنبه در
دیــدار برگشــت فینــال لیــگ
قهرمانــان آســیا در تهــران
بــه مصــاف کاشــیما بــرود .گادویــن منشــا مهاجــم نیجریــه ای پرســپولیس در
بــاره بــازی برگشــت و شکســت ســرخها بــا کاشــیماآنتلرز گفــت :مــا در لیــگ
قهرمانــان آســیا امســال در خانــه شکســت نخوردیــم و ایــن نکتــه خوبــی اســت.
بایــد در بــازی برگشــت تــا جایــی کــه ممکــن اســت حملــه کنیــم و گل بزنیــم.
امیــدوارم مــن و علــی بتوانیــم تیــم را بــه بــازی برگردانیــم .تیــم واقعــا نیــاز دارد
کــه مــا بتوانیــم در خــط حملــه گلزنــی کنیــم و تیــم را بــه موفقیــت برســانیم.
متاســفانه بــازی بــدی داشــتیم و نتیجــه مــورد نظرمــان را کســب نکردیــم .حــاال

در پایــان ایــن هفتــه ،تیــم آلومینیــوم اراک بــا 16
امتیــاز در همــان رده پنجــم جــدول باقــی مانــد و
تیــم قشــقایی شــیراز هــم بــا همیــن تعــداد امتیــاز و
تفاضــل گل کمتــر در رده ششــم ایســتاد.
هــم اینــک تیــم گل گهــر ســیرجان بــا  21امتیــاز
صدرنشــین اســت ،مــس کرمــان و شــاهین بوشــهر
هــم هــر کــدام بــا  19و  17امتیــاز بــه ترتیــب دوم
و ســوم هســتند.
تیــم ملــوان کــه بــه قــوی ســپید انزلــی شــهرت
دارد و ســال  ها در ســطح اول فوتبــال کشــور آقایــی
می    کــرد ،هــم اینــک بــا پنــج امتیــاز در قعــر جــدول
بــه ســر می    بــرد اگــر چــه بــا رای فدراســیون
جهانــی فوتبــال (فیفــا)  6امتیــاز از ایــن تیــم کســر
شــده اســت .در رقابت  هــای فوتبــال دســته یــک
کشــور  16تیــم حضــور دارنــد و در پایــان تیم  هــای
اول و دوم جــواز صعــود بــه لیــگ برتــر فصــل 98
را خواهنــد گرفــت و ســه تیــم انتهــای جــدول هــم
راهــی دســته دوم می    شــوند.

به دنبال المپیکی کردن این ورزش هستیم

رئیـس هیـات پهلوانی و زورخانه ای اسـتان فارس گفت  :با تالشـهای
انجام گرفته به دنبال المپیکی کردن این رشـته ورزشـی هسـتیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره
کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس  ،حسـین غرقـی بـا بیـان اینکـه
در محـرم و صفـر هیـات پهلوانی و زورخانـه ای برنامه  هـای ویژه ای
را برگزار کرده اسـت در گفتگوی اختصاصـی با خبرنگار روابط عمومی
   گفـت  :ورزشـکاران و پهلوانـان زورخانـه ای ارادت خاصـی بـه سـید
و سـاالر شـهیدان دارنـد و بـه همیـن خاطـر در سـطح اسـتان فارس
در ایـن ایـام مراسـمات مذهبـی و سـینه زنی با شـکوه مثـال زدنی در
گودهـای زورخانـه انجام می    شـود و بسـیاری از ورزشـکاران مـا در راهپیمایی پیـاده روی اربعیـن هم حضور
داشـتند  .وی افـزود  :جمـع کثیری از مرشـدهای زورخانه مداح اهل بیت (ع) هسـتند و در مراسـمات مذهبی
پـس از اتمـام ورزش در کنـار ورزشـکاران بـه مداحـی و سـینه زنـی می    پردازند .
رئیـس هیـات پهلوانـی و زورخانـه ای اسـتان گزارشـی از برنامه  هـای ورزشـکاران ارائـه داد و گفـت  :با آغاز
سـال  97مسـابقات مختلفی در سـطح کشـور و اسـتان برگـزار گردید ولـی در ماه  های مهر و آبـان که مزین
بـا ایـام محـرم و صفر می    باشـد چندیـن رویداد اسـتانی و کشـور صورت گرفته اسـت .
غرقـی تصریـح کـرد  :مسـابقات اسـتانی در رده سـنی جوانـان و امیـد بـه ترتیب بـه میزبانی هیات شـیراز و
اسـتان در مهرمـاه و آبانمـاه برگـزار شـد کـه بازتاب خوبـی در رقابتهـای قهرمان کشـوری داشـت  ،زیرا تیم
امیـد فـارس در اردبیـل توانسـت  11مدال خوشـرنگ کسـب کنند .
حسـین غرقـی که دبیر منطقه  3کشـور نیز می    باشـد به مسـابقات زورخانه ای سـاحلی اشـاره کـرد که برای
اولیـن بـار در ایـران بـه میزبانـی اصفهـان برگـزار گردید و اعلام داشـت  :این بازیهـا در  5وزن رشـته  های
تیمـی     ،مهارتهـای فـردی و کشـتی پهلوانـی صـورت گرفت که ورزشـکاران فارسـی  4نقره و  7برنز کسـب
کردند .
وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد  :مسـابقات جوانـان کشـور هـم در تاریـخ نهم تـا یازدهـم آبانماه بـه میزبانی
سـنندج انجـام شـد که جوانان پهلـوان فارسـی در مهارتهای فردی و کشـتی پهلوانی  11مدال کسـب کردند
کـه  4طلا  2 ،نقـره و  5برنـز حاصل تلاش  10ورزشـکار اعزامی    بود .
رئیـس هیـات پهلوانـی و زورخانـه ای اسـتان از برگـزاری رقابتهـای زورخانـه ای مسـتعدین سـخن گفـت و
اظهـار داشـت  :بـا توجـه به اینکـه این مسـابقات در تاریخ پنجـم الی نهم آذرماه در شـهر مقدس قـم برگزار
می    شـود و بـرای مـا از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت در جلسـات هم اندیشـی بـا مربیـان و کمیته  های
اسـتعدادیابی ترتیبـی اتخـاذ شـد کـه پیـش از آن  3اردو بـرای تیـم مسـتعدین فـارس پیـش بینـی کـرده و
به صـورت کامـل در شـیراز برگزار شـود .
حسـین غرقـی در ادامـه بـرای عالقه مندان به این رشـته ورزشـی اعالم کـرد  24 :الی  27آبانماه مسـابقات
جـام جهانـی زورخانـه ای بـا حضـور  23کشـور در اصفهان برگـزار می    گردد که یک ورزشـکار و یک مرشـد
نماینـدگان فـارس در ایـن بازیهـا هسـتند  .غرقـی بـا بیـان اینکـه فـارس در لیـگ برتـر زورخانه ای کشـور
حضـور دارد اظهـار داشـت  :ایـن رقابتهـا از اواسـط آذر شـروع می    شـود و بـرای حضـور مقتدرانـه در لیـگ
بـه دنبـال یـک حامی    مالی می    باشـیم تـا ورزشـکاران رشـته  های مختلـف پهلوانـی بتوانند با کیفیـت خوبی
در مسـابقات شـرکت کننـد  .دبیـر منطقـه سـه کشـور از رونمایـی کتـاب دومیـراث جاویدان سـخن گفت و
خاطرنشـان کـرد  :بـرای اولیـن بار در کشـور نظـرات متفاوتـی در خصوص ورزشـهای زورخانـه ای و میدانی
در ایـن کتـاب ارائـه شـده اسـت کـه در پایان آذرماه توسـط مسـئوالن کشـوری و اسـتان رونمایی می    شـود
.گفتنـی اسـت سـید فخرالدیـن اژدری خواه مسـئول روابط عمومی    وکمیتـه تحقیق و پژوهش هیـات پهلوانی
و زورخانـه ای اسـتان نویسـنده ایـن کتاب می    باشـد .
رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای اسـتان با بیان اینکه این ورزش بومی    توانسـته در بسـیاری از کشـورهای
آسـیایی  ،آفریقایـی و اروپـا توسـعه پیـدا کنـد گفت  :بـا حمایـت مدیـر کل ورزش و جوانان فارس بـه دنبال
احـداث یـک زورخانـه بیـن المللـی در شـیراز هسـتیم و بـا حمایت نماینـدگان در مجلـس و به ویـژه نماینده
شهرسـتان جهـرم که رئیس کمسـیون عمران هسـتند بـرای جذب هزینه این پـروژه قول همـکاری داده اند.
حسـین غرقـی بـا بیـان اینکه اسـتان فارس در مرشـدی صاحب سـبک می    باشـد اظهار داشـت  :بـا توجه به
حمایـت همـه جانبـه آیـت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در شـیراز از ورزش پهلوانی و زورخانه ای  ،در جلسـات
مختلـف بـا مسـیوالن بـه دنبال المپیکـی کردن این ورزش در رشـته  های چـرخ  ،میل بادی و کباده هسـتیم
کـه توجـه بـه تغییراتـی که قرار اسـت در فدراسـیون بین المللـی رخ دهد انشـاهلل به زودی شـاهد حضور این
ورزش بومی    ایـران در المپیک باشـیم .

انصاریفرد:

معاون توسعه امور ورزش :

با تالش همه جانبه اتفاقات خوبی
در ورزش استان رخ داده است

مربــی تیــم قشــقایی شــیراز اظهــار داشــت :بــه
لحــاظ اینکــه تیــم حریــف در دفــاع ،فشــرده بــازی
می    کــرد و از راه ارســال نمی    توانســتیم بــه گل
برســیم بــه همیــن ســبب بــه بازیکنــان ســرعتی
تیــم اجــازه دادیــم درون محوطــه جریمــه پــا بــه
تــوپ شــوند تــا بتــوان از ایــن راه موقعیــت خلــق
کنیــم و تــا حــدودی هــم موفــق بودیــم ،اگرچــه گل
نزدیــم کــه ایــن امــر یــک مشــکل اساســی اســت و
بایــد بــا تمرینــات بیشــتر ایــن مســاله برطــرف شــود.
دیــدار تیم  هــای آلومینیــوم اراک و قشــقایی شــیراز
در هفتــه دهــم رقابت  هــای فوتبــال دســته یــک
کشــور ،عصــر یکشــنبه در ورزشــگاه پــارس شــیراز
بــا نتیجــه مســاوی بــدون گل پایــان یافــت.

ورزش اســتان برنامــه محــوری شــده اســت و همــه
کســانی که در ادارات شهرســتانها و هیاتهــای
ورزشــی در ســطح اســتان زحمــت می    کشــند بــه
فکــر ســبقت گرفتــن از دیگــران هســتند و دیگــر
بــا آن گذشــته ای تلــخ فاصلــه گرفتــه انــد و ایــن
گفتمــان واقعــی ورزش می    باشــد .
وی ادامــه داد و گفــت  :اکنــون روســای
هیات  هــای ورزشــی و ادارات پوســت انــدازی
شــده انــد زیــرا در موقعیــت کاری فقــط بــه
فکرآمــوزش  ،اعزام ورزشــکاران و گرفتــن اعتبارات
مختلــف می    باشــند و ایــن موضــوع نگاههــا را
بــه ســمت قهرمــان پــروری تغییــر داده اســت .
مدیــر کل ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه
راه انــدازی مجــدد پایــگاه قهرمانــی بــه
اســتعدادیابی کمــک می    کنــد گفــت  :اگــر اکنــون
دو مــدال المپیــک جوانــان کســب می    کنیــم در
آینــده بایــد ایــن توفیقــات افزایــش یابــد و انشــاهلل
در المپیــک  2020اســتان فــارس دیگــر بــه یــک
مــدال بســنده نمی    کنــد و بطــور حتــم افتخــارات
بیشــتری در رقابتهــای بیــن المللــی آینــده کســب
می    کنیــم .
در ایــن نشســت صمیمی    برخــی از مدیــران
گروههــا و کارمنــدان نقطــه نظــرات و دیدگاههــای
خــود را بیــان کردنــد.

رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای فارس :
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برای رسیدن به تیمی    بزرگ ،بیشتر تالش میکنم
لژیونــر فوتبــال ایــران از حضــورش در فوتبــال انگلیــس
بــه نیکــی ســخن گفــت و تاکیــد کــرد کــه بــرای
رســیدن بــه یــک تیــم بــزرگ ،هــر روز بــه تالشــش
اضافــه میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،باالخــره قــرارداد کریــم
انصاریفــرد ،مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا
باشــگاه ناتینگهــام نهایــی شــد و ایــن بازیکــن توانســت
در یــک دیــدار پیراهــن تیمــش را بــر تــن کنــد.
انصاریفــرد در گفتوگــو بــا ایســنا ،از نخســتین
تحربــه بــازیاش در لیــگ انگلیــس و تفاوتــش
بــا تجربیــات قبلــی ســخن گفــت کــه در ادامــه
میخو ا نیــد :
* قــراردادت بــا ناتینــگام باالخــره نهایــی
شــد و توانســتی بــرای ایــن تیــم بــازی
کنــی .اکنــون شــرایط چطــور اســت؟
مــن از همــان روزی کــه بــا المپیاکــوس قطــع
همــکاری کــردم یعنــی  ۳۱اگوســت کــه روز آخــر
نقــل و انتقــاالت بــود ،بــا ناتینگهــام قــرارداد بســتم و
هــر روز ســر تمریــن حاضــر میشــدم و فقــط منتظــر
بــودم کــه مجــوز کارم صــادر شــود .ایــن فاصلـهای کــه
بیــن عقــد قــرارداد و صــدور مجــوز کار افتــاد شــاید
خیلیهــا را نگــران کــرد امــا از همــان اول مطمئــن
بــودم کــه کارم درســت میشــود .همیــن دیــروز هــم
توانســتم بــا تیمــم بــازی کنــم و بــرد خوبــی هــم
آوردیــم و شــرایط بهتــر شــد.
* از کشـوری مثل یونـان و لیـگ فوتبالش به
کشـور و لیگ بزرگـی آمدهای.

کارمــان در فینــال لیــگ قهرمانــان ســخت شــده اســت.
او در ادامــه صحبتهــای خــود گفــت :مــا برابــر تیمهــای خــوب زیــادی کــه
خیلــی بهتــر از کاشــیما بودنــد بــازی کردیــم .الســد خیلــی از کاشــیما قویتــر
بــود ولــی متاســفانه گلهــای مفتــی در بــازی رفــت دریافــت کردیــم .ســخت
تــاش میکنیــم تــا بتوانیــم در خانــه جبــران مافــات کنیــم و برنــده شــویم.
پرســپولیس بعــد از شکســت در بــازی رفــت برابــر الجزیــره و در ادامــه الدحیــل در
بازیهــای برگشــت موفــق بــه شکســت و جبــران و مافــات شــد و حــاال بــرای
ســومین بــار چنیــن شــرایطی ایجــاد شــده اســت و پرســپولیس بــازی رفــت را
باختــه و بایــد در خانــه بــه میــدان بــرود.
منشــا در پایــان خاطــر نشــان کــرد :وقتــی بــه ژاپــن رســیدیم در ورزشــگاه جــو
تماشــاگران را شــاهد بودیــم .حــاال نوبــت آنهاســت کــه بــه تهــران بیایینــد و
ببیننــد چــه چیــزی در تهــران خواهنــد دیــد .در دیــدار برگشــت مهمتریــن
موضــوع ایــن اســت کــه گل نخوریــم و بتوانیــم گل اول را بــه ثمــر برســانیم و در
ادامــه گلهــای بعــدی .امیــدوارم هــواداران در ایــن دیــدار مــا را حمایــت کننــد و
بتوانیــم تیــم را بــه موفقیــت برســانیم.

سرمربی کاشیما:

از هواداران پرسپولیس نمیترسیم

گــو اویــوا ضمــن اعتــراف بــه خســتگی بازیکنانــش قبــل از دیــدار برگشــت بــا
پرســپولیس عنــوان کــرد ایــن تیــم از جــو ورزشــگاه آزادی نخواهــد ترســید.

خیلــی خوشــحالم کــه وارد فوتبــال انگلیــس شــدم.
شــرایط فوتبــال انگلیــس خیلــی بــا یونــان فــرق

میکنــم و ســعی میکنــم بیشــتر یــاد بگیــرم تــا بــه
هدفــم برســم.

میکنــد و فکــر کنــم اینجــا مــادر فوتبــال دنیاســت.
بــه نظــرم خیلــی میتوانــد بــه مــن کمــک کنــد تــا
ادامــه فوتبالــم بهتــر باشــد .البتــه هنــوز بــه هدفهایــی
کــه دارم نرســیدهام .از اول کــه فوتبــال را شــروع کــردم
میخواســتم بــه یــک تیــم بــزرگ بــروم و هنــوز هــم
بــه تالشــم ادامــه میدهــم .هــر روز بیشــتر تــاش

* از اولیــن تجربــه بــازیات در انگلیــس
برایمــان بگــو.
خیلــی حــس خوبــی بــود .اصــا ایــن جــا یــک
دنیــای دیگــر اســت .همیشــه اســتادیومها پــر اســت
و مــردم حمایــت میکننــد .امکانــات ســختافزاری
و نرمافــزاری بســیار خــوب اســت .ایــن قــدر شــرایط

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ســایت ،AFC
کاشــیما در بــازی رفــت فینــال لیــگ قهرمانــان
توانســت  ۲بــر صفــر پرســپولیس را شکســت دهــد و
حــاال بایــد بــرای دیــدار برگشــت آمــاده شــود.
گــو اویــوا ســرمربی کاشــیما قبــل از دیــدار بــا
پرســپولیس گفــت :فشــردگی بازیهــا و خســتگی
کار مــا را کمی    ســخت کــرده ولــی ایــن شــرایطی
بــود کــه از ابتــدای فصــل بــا آن مواجــه بودیــم و
چیــز جدیــدی نیســت و نبایــد بهانــهای بــرای مــا
باشــد ۹۰ .دقیقــه بــا قهرمانــی در آســیا فاصلــه داریــم و مطمئنــم بازیکنانــم
بــرای رســیدن بــه هــدف خودشــان تــاش خواهنــد کــرد .مــا بازیکنــان خوبــی
در اختیــار داریــم و تمــام تــاش خودمــان را خواهیــم کــرد تــا در بــازی برگشــت
نیــز موفــق باشــیم.
ســرمربی تیــم ژاپنــی در ادامــه اضافــه کــرد :شــاید بتــوان گفــت کــه از نظــر
ذهنــی و فیزیکــی خســته هســتیم ولــی بــا کمی    اســتراحت بــرای دیــدار برگشــت
آمــاده خواهیــم شــد و خودمــان را بــه ایــن دیــدار میرســانیم .مــا میدانیــم
پرســپولیس هــواداران زیــادی دارد ولــی مــا خیلــی بــه قهرمانــی در لیــگ
قهرمانــان نزدیــک هســتیم و بازیکنانــم بــر ایــن خســتگی غلبــه خواهنــد کــرد تــا
بتواننــد بــرای اولیــن بــار بــه قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان برســند .در ورزشــگاهی
بــازی خواهیــم کــرد کــه مملــو از تماشــاگر خواهــد شــد ولــی بازیکنانــم از ایــن
موضــوع نمیترســند چــون تمرکــز مــا روی قهرمانــی اســت.

بــرای فوتبــال بــازی کــردن راحــت و در عیــن حــال
ســخت اســت کــه جذابیتهــا را بیشــتر میکنــد.
لیــگ بســیار ســخت و فشــردهای اســت و بازیکنــان
درجــه یــک اروپایــی در آن بــازی میکننــد و از نظــر
فوتبالــی و تجربــه خیلــی بــه مــن کمــک خواهــد
کــرد .کل دنیــا میداننــد کــه لیــگ انگلیــس برتریــن
لیــگ دنیاســت .خیلــی فشــرده اســت و بازیکنــان تــراز
اول زیــادی در آن بــازی میکننــد .بایــد هــر روز
در تمریــن و بازیهــا صــد درصــد آمــاده باشــی تــا
عملکــرد خوبــی داشــته باشــی .خبرنــگاران و رســانهها
خیلــی روی ایــن لیــگ تمرکــز دارنــد و در دنیــا بازتــاب
زیــادی دارد بنابرایــن باشــگاهها شــرایطی را فراهــم
کردهانــد کــه بازیکنــان در آرامــش خاطــر بتواننــد
آمادگــی خــود را حفــظ کننــد.
* سالهاسـت کـه لژیونـر فوتبـال ایـران در
اروپا هسـتی .بـا این حـال ،شـرایط زندگی و
کار در انگلیـس برایـت راحت اسـت؟
ایــن ششــمین ســالی اســت کــه بیــرون ایــران بــازی
میکنــم و قبــا بــه ایــن شــرایط عــادت کــردهام .در
اروپــا از کشــوری بــه کشــور دیگــر رفتــن ،تغییــر زیادی
در فرهنــگ زندگــیام ایجــاد نمیکنــد و فقــط بایــد
ســریع خــودم را بــا شــرایط جدیــد وفــق دهــم .خــدا را
شــکر از شــهر ناتینگهــام خیلــی راضــی هســتم .مــردم
ایــن شــهر عاشــق فوتبــال هســتند و تیــم قدیمی    شــهر
کــه دو بــار هــم قهرمــان اروپــا شــده هــواداران
زیــادی دارد .امیــدوارم در ایــن تیــم مثمــر ثمــر
باشم.

امباپه گرانترین بازیکن جهان شد

مهاجــم پــاری ســن ژرمــن
بــا کنــار زدن هــری کیــن
و نیمــار ،ارزشــمندترین
بازیکــن جهــان شــد.
بــه گــزارش ایســنا و
بــه نقــل از آس ،ســایت
CIES
Football
 Observatoryهــر
مــاه ارزش بازیکنــان پنــج
لیــگ برتــر اروپــا را بررســی
میکنــد .ایــن بــار ،کیلیــان
امباپــه بــا  ۲۱۶.۵میلیــون
یــورو گرانتریــن بازیکــن
جهــان لقــب گرفــت .ارزش مهاجــم پــاری ســن ژرمــن در مــاه اکتبــر ۲۳ ،میلیــون
یــورو افزایــش یافــت.
ایــن اتفــاق باعــث شــد هــری کیــن بــا ارزش  ۱۹۷.۳میلیــون یــورو بــه رتبــه
دوم ســقوط کنــد .مهاجــم انگلیســی بــه همــراه نیمــار ،محمــد صــاح و فیلیــپ
کوتینیــو در رتبــه دوم قــرار دارنــد .ارزش کنونــی لیونــل مســی و کریســتیانو
رونالــدو بــه ترتیــب  ۱۷۰.۶و  ۱۲۳.۶میلیــون یــورو اســت.

