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کیروش:

فرماندار گراش :

حوزه ورزش و جوانان این شهرستان نیاز به توجه بیشتر دارد

مسووالن نخواستند ماندن من طوالنیتر شود
االن زمان صحبت کردن درباره کلمبیا نیست

ســرمربی تیــم ملــی ایــران میگویــد
تــک تــک بازیکنــان آمادگــی حضــور در
بــازی بــا ویتنــام را دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،کارلــوس کــیروش،
ســرمربی تیــم ملــی ایــران ظهــر جمعــه
درنشســت خبــری پیــش از بــازی تمیــش
برابــر ویتنــام در دور دوم مرحلــه گروهــی
رقابتهــای جــام ملتهــای آســیا گفــت:
بــازی دوممــان را پیــشرو داریــم برابــر
ویتنــام تیمــی کــه از کادر مربیگــری خوبــی
برخــوردار اســت .بــرای آمادهســازیاش
تــاش زیــادی صــورت گرفتــه اســت .البتــه
ایــران هــم کامــا آمــاده اســت .تــک تــک
بازیکنــان آمادگــی حضــور در بــازی را دارنــد
و در حــال جنگیــدن بــرای حضــور در یکــی
از جایگاههــای بــازی هســتند و امیدواریــم
تیــم برتــر میــدان باشــیم و فوتبــال برتــری
را بــه نســبت بــه ویتنــام ارائــه دهیــم.
او در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ایســنا مبنــی
بــر ایــن کــه تیــم ملــی بــازی اول را پــرگل
شــروع کــرد ،آیــا بــرای بــازی بــا ویتنــام
هــم همیــن برنامــه را در دســتور کار داریــد؟
ادامــه داد :تفاوتــی کــه بیــن ورزش فوتبــال
و صحنــه تئاتــر وجــود دارد ایــن اســت کــه
در فوتبــال بایــد رقابــت کــرد .در فوتبــال
شــما یــک حریفــی را پیــشرو داریــد و آن
آرزوهایــی را کــه شــما داریــد ،تیــم حریــف
هــم دارد و تــاش میکننــد تــا بــه بــرد
برســند .خانــواده ،دوســتان و هوادارانــی
دارنــد کــه از آنهــا حمایــت میشــود.
همانطــور کــه در بازیهــای اول دیدیــم
مســابقات بســیار دشــواری را پیـشرو داریــم.
تمــام تیمهــا بهــم نزدیــک هســتند .تیــم
ویتنــام از کادر فنــی خوبــی برخوردار اســت و
بازیکنــان صــادق و متعهــدی دارنــد .از اکتبــر
 ۲۰۱۸حــدود  ۱۳بــازی دوســتانه داشــتند .در
یــک مــاه گذشــته  ۵بــازی دوســتانه انجــام
دادنــد .بازیکنانشــان صادقانــه در میــدان
میجنگنــد .مــا هــم تــاش میکنیــم در
بــازی شــنبه تیــم برتــر میــدان باشــیم.
ک ـیروش در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در
ایــن بــازی بــه تفاضــل گل فکــر میکنــد؟
گفــت :فکــر نمیکنیــم .چــون مــا تیــم
مغــروری نیســتیم .تیــم مــا از افــراد فروتــن

شــکل گرفتــه اســت .همیشــه بــه عنــوان
رهبــر تیــم ســعی کــردم یــک ســری از
مســائل اصولــی را در اختیــار بازیکنانــم قــرار
دهــم .تــاش مــا ایــن بــوده کــه مســائل
پایــهای خصوصــا از بعــد شــخصیتی را بــه
بازیکنانــم خــوب بیامــوزم .بایــد همیشــه
بــه حریــف احتــرام گذاشــت .درغیــر ایــن

بازیهــای دوســتانه و اردوهــای مختلــف،
همینطــور اســتادیوم و هتلهایــی بــرای
تیــم ملــی هماهنــگ کننــد .تیــم ملــی کــه
از ابعــاد مالــی بــا مشــکالتی روب ـهرو اســت
و ایــن دوســتان توقعاتشــان وفــاداری و
کمــک بــه تیــم بــوده اســت مثــل آقــای
دکتــر کریــک و نلــو وینــگادا .خیلــی

صــورت تبدیــل بــه آدمهایــی میشــویم
کــه مغــرور هســتند و غــرور آنهــا را
فــرا گرفتــه اســت .مــا بــه هیــچ شــرطی
اینگونــه فکــر نمیکنیــم .تفکــر مــا ایــن
اســت حریــف هــم میخواهــد فوتبــال
بــازی کنــد و ویتنــام هــم همینطــور
خواهــد بــود و احتــرام کامــل را بــرای
حریــف قائــل هســتیم.
او دربــاره حضــور نیلــو وینگــدا در کنــار تیــم
ملــی ایــران گفــت :در طــول مربیگــریام
همیشــه تــاش کــردم افــراد الیــق را
بیــاورم تــا بتواننــد بــه تیــم کمــک کننــد
تــا برنــده ،پیــروز و موفــق باشــیم .در
طــول مربیگــری دوســتان و متحدینــی در
سراســر دنیــا داشــتم کــه همیشــه بــه مــن
کمــک کردنــد .ایــن دوســتان در  ۸ســال
گذشــته بــدون هیــچ چشمداشــتی بــه مــن
کمــک کردنــد .ایــن بــار نلــو وینــگادا بــه مــا
کمــک خواهــد کــرد .از طریــق همیــن مــا

خوشــبختم کــه ایــن دوســتان را دارم کــه
مــن را در راســتای رســیدن بــه موفقیــت
کمــک میکننــد.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران ادامــه
داد :اعتقــاد راســخ دارم اگــر میخواهیــم
بــه موفقیــت برســیم ،همیشــه احتیــاج بــه دو
تیــم داریــم .یــک تیــم موفــق درون زمیــن
و تیمــی کــه از تیــم درون زمیــن حمایــت
کنــد و کارش را خــارج از زمیــن انجــام
دهــد .خوشــبختانه کادر و دســتیاران بســیار
متعهــدی دارم کــه کارشــان را بــه
نحــو احســن انجــام دادنــد .در کنــار
بازیکنانــی مثــل جــواد نکونــام در گذشــته
و مســعود شــجاعی در حــال حاضــر کــه
الگــوی بازیکنــان اســت و رهبــر میــدان
بودهانــد .مــا یــک خانــواده متحــد هســتیم
بــه غیــر از خانــواده شــخصیام ایــن بهتریــن
خانــواده فوتبالــیام بــوده اســت.
وی در مــورد بــازی ویتنــام برابــر عــراق

عفیف:

خوشحالیم که هیچکس نمیگوید قطر قهرمان میشود

هافبــک تیــم ملــی فوتبــال
قطــر میگویــد آنهــا فقــط بــه
بــازی برابــر کــره شــمالی فکر
میکننــد نــه چیــز دیگــر.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل
از اهــداف ،تیــم ملــی فوتبــال
قطــر بعــد از برتــری برابــر
لبنــان لبایــد در بــازی بعــدی
خــود برابــر کــره شــمالی دیدار
کنــد .اکــرم عفیــف ،ســتاره
خــط میانــی قطریهــا دربــاره
شــرایط خــود و تیمــش گفــت :خوشــحالیم کــه هیــچ کســی نمیگویــد قطــر قــرار اســت بــه قهرمانــی در
جــام ملتهــا برســد و بــه همیــن خاطــر فشــاری روی مــا نیســت و بــازی خودمــان را ارائــه میدهیــم.
در بــازی برابــر لبنــان هــم ســبک بــازی خودمــان را داشــتیم و موفــق شــدیم بــه آن چــه کــه میخواهیــم
دســت یابیــم .مــا  ۶مــاه دیگــر بایــد در کوپــا آمــه ریــکا بــه رقابــت بپردازیــم و بعــد از آن خودمــان را بــرای
جــام جهانــی آمــاده خواهیــم کــرد .بایــد بــازی بــه بــازی فکــر کنیــم و بــه همیــن خاطــر تمــام فکــر مــا
االن معطــوف بــه بــازی بــا کــره شــمالی اســت و اصــا بــه مســائل دیگــر فکــر نمیکنیــم.
هافبــک قطریهــا کــه در بــازی نخســت نیــز عملکــرد خوبــی ارائــه داد در پایــان گفــت :مــا در بــازی
نخســت در نیمــه نخســت نتوانســتیم موقعیــت خاصــی روی دروازه حریــف ایجــاد کنیــم و مشــکل تیــم
مــا ایــن بــود کــه نتوانســتیم موقعیــت گل ایجــاد کنیــم ولــی در نیمــه دوم بهتــر شــدیم و توانســتیم بــازی
بهتــری نســبت بــه نیمــه نخســت ارائــه دهیــم .در جــام ملتهــا هیــچ بــازی آســانی وجــود نــدارد و بایــد
خودمــان را بــرای یــک بــازی مهــم دیگــر برابــر کــره شــمالی آمــاده کنیــم.

وینگادا برای کیروش آنالیز میکند
ایران بدون مصدوم آماده بازی با ویتنام شد

ســرمربی پیشــین پرســپولیس بــه
محــل تمریــن تیــم ملــی آمــد.
بــه گــزارش ایســنا ،آخریــن تمریــن
تیــم ملــی فوتبــال ایــران پیــش از
دیــدار برابــر ویتنــام صبــح جمعــه
از ســاعت  ١٠:٣٠بــه وقــت محلــی
در زمیــن اصلــی ورزشــگاه آل نهیــان
برگــزار شــد.
اتوبــوس تیــم ملــی از حــدود
ســاعت  ١٠:۴۵وارد ورزشــگاه شــد
و بازیکنــان راس ســاعت  ،١١بــا
پیراهنهــای ســفیدرنگ وارد زمیــن
شــدند تــا تمریــن را آغــاز کننــد.
نلــو وینــگادا ،ســرمربی پیشــین پرســپولیس و تیــم ملــی امیــد ایــران امــروز بــه محــل تمریــن تیــم ملــی
آمــد و نظارگــر کار شــاگردان ک ـیروش بــود.
فدراســیون فوتبــال ایــران اعــام کــرد نلــو وینــگادا بــه منظــور بررســی ســایر تیمهــای ملــی شــرکت
کننــده در جــام ملتهــای آســیا و تهیــه گــزارش و آنالیــز دیگــر رقیبــان بــرای تیــم ملــی از روز پنجشــنبه
فعالیتــش را آغــاز کــرده اســت .او در اولیــن روز حضــورش ،دیــدار تیمهــای ملــی اردن و ســوریه را در
محــل ورزشــگاه مشــاهده کــرد.
حضــور وینــگادا در کنــار تیــم ملــی بــه صــورت رایــگان بــوده و بــا توجــه بــه ســابقه قهرمانــی وی در جــام
ملتهــای آســیا میتوانــد کمــک شــایانی بــرای شناســایی ســایر تیمهــا بــرای تیــم ملــی باشــد.
زمانــی کــه بازیکنــان در حــال گــرم کــردن بودنــد ،کارلــوس کـیروش در بخــش دیگــر زمیــن بــه همــراه
اوســیانو کــروز در حــال اســتقرار موانــع الزم بــرای تمرینــات تاکتیکــی بــود.
بازیکنان با انجام تمرینات کششی زیر نظر مک درموت گرم کردند تا برای تمرین آماده باشند.
طبــق قوانیــن  AFCخبرنــگاران فقــط میتوانســتند  ١۵دقیقــه ابتدایــی تمریــن را پوشــش دهنــد و پــس
از آن بایــد محــل تمریــن را تــرک میکردنــد.
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گفــت :مــن بازیهــای ویتنــام را از قبــل
پیگیــری کــردهام مخصوصــا بــازی آنهــا
در ســوزوکی کاپ برابــر کرهشــمالی و در
گــروه مــا یکــی از مدعیــان اصلــی اســت.
البتــه ویتنــام بــا دیســیپلین و تمرکــز بــاال
یــک فوتبــال بســیار مثبــت ارائــه دادنــد.
مربــی بســیار خوبــی دارنــد کــه در گذشــته
بــا آقــای گاس هیدینــگ کار کردهانــد و
مطمئنــا دیــدن بــازی ویتنــام برابــر عــراق
خیلــی خــوب بــود و هشــداری بــود تــا
برابــر ایــن تیــم بــا تمرکــز بــاال ظاهــر
شویم.
کــی روش در پاســخ بــه ســوالی دربــاره
پیشــنهاد کلمبیــا بــرای قبــول ســرمربیگری
تیــم ملــی ایــن کشــور گفــت :االن زمــان
مناســبی بــرای مطــرح کــردن اینگونــه
صحبتهــا نیســت .چــون مــن وظیفــهای
دارم و بایــد تــا بینهایــت تمرکــز و
انگیزهمــان را در بــازی مقابــل عــراق و
ویتنــام نشــان دهیــم .االن زمانــی نیســت
کــه بخواهــم در مــورد مســالهای فکــر
کنــم یــا تمرکــزم را بــرای مســائل دیگــری
بگــذارم.
ســرمربی تیــم ملــی ادامــه داد :تنهــا مطلبــی
کــه از آن مطمئــن هســتیم مســووالن
فوتبــال ایــران بــا نظــارت وزرات ورزش از
مــاه جــوالی بــه بعــد نخواســتند مانــدن مــن
طوالنیتــر شــود ولــی در حــال وظیفــهی
دشــــوار را پیــــشرو داریــــم آن
هــم بازیهایــی اســت کــه بایــد انجــام
دهیــم .بــا تمرکــز بــاال هــم روی ایــن
مســاله فکــر میکنیــم و تاکیــد میکنــم
یکــی از قویتریــن خانوادههــای فوتبالــی
هســتیم .مســعود شــجاعی هــم اینجاســت و
بــا ســابقهای کــه دارد و از لحــاظ اتحــاد و
همدلــی کــه بیــن اعضــای کادر و بازیکنــان
اســت ،شــرایط فوقالعــادهای در تیــم وجــود
دارد.
کارلــوس کـیروش افــزود :مســالهی اصلــی
مــا بــازی برابــر ویتنــام اســت کــه اتفــاق
بیفتــد ،صحبــت در ایــن رابطــه بیاحترامــی
بــه تیــم ویتنــام اســت .تنهــا مطلبــی کــه
مهــم اســت بــازی فــردا مــا برابــر ویتنــام
اســت.

فرمانـدار گـراش گفـت  :حـوزه ورزش و جوانان این شهرسـتان نیاز به توجـه بیشـتر دارد ضمن اینکه
در ایـن چنـد سـال اخیر به این شهرسـتان نگاه بهتری شـده اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی وپایگاه خبری و اطالع رسـانی اداره کل ورزش وجوانـان فارس اصغر فرودی
کـه شـامگاه چهارشـنبه نوزدهـم دی ماه در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان گراش سـخن می گفت
بـا بیـان اینکـه پیگیرهـا و تالشـهای مکـرر مدیـر کل ورزش و جوانـان نسـبت بـه ایـن منطقـه مایـه
خشـنودی و مباهـات بوده اسـت افـزود  :مجموعه محبـی یکی از بهترین پروژه های ورزشـی خیر سـاز
در اسـتان فارس و شهرسـتان گراش می باشـد که بدون شـک با تالشـهای مدیـرکل ورزش و جوانان
اسـتان سـال گذشـته به بهـره برداری رسـید و در حـال حاضر همـه جوانـان و ورزش دوسـتان مناطق
اطـراف هـم از ایـن پایگاه ورزشـی اسـتفاده می کننـد و امیـدوارم فازهای دیگـر آن هم بـزودی تکمیل
و در اختیـار عالقـه منـدان به تفریحات ورزشـی و قهرمانان گذاشـته شـود .
فرمانـدار گـراش تصریـح کـرد  :بدلیـل حضـور تیمهـای فوتبال گـراش در سـطوح مختلـف لیگ های
کشـور و اسـتان متاسـفانه اسـتادیوم این شهرسـتان از لحاظ سـخت افزاری پاسـخگوی فوتبال دوسـتان نیسـت زیرا بدلیل گرمای زیاد و
کمبـود آب زمیـن چمـن بـزرگ آن باید تعویـض گردیده و بصـورت مصنوعی جایگزین شـود و در بحث جایـگاه ویژه و حتی سـاختمان اداری
هـم نیـاز به یک بازسـازی اساسـی دارد تـا از این طریـق بتوانیـم در بحث میزبانی اسـتفاده مطلوبـی ببریم و هـم انگیزه ای برای پیشـرفت
فوتبـال باشـد کـه براسـتی اسـتعدادهای فراوان با پتانسـیل بـاال در بین عاشـقان این رشـته پرطرفدار وجـود دارد .
اصغـر فـرودی در ادامـه صحبتهایـش اشـاره بـه یکـی از پروژهـای کلنگ زنی شـده داشـت و خاطرنشـان کـرد  :یکـی از نیازهای ورزشـی
شهرسـتان گـراش احـداث خوابـگاه می باشـد که امیـدوارم با عنایـت و مسـاعدت مدیـرکل ورزش و جوانان بـزودی کار سـاخت آن اغاز و
اجرایـی گردد .
وی همچنیـن کمبـود نیـروی انسـانی در اداره ورزش وجوانـان گـراش را از مهمتریـن دغدغه های این شهرسـتان دانسـت و اظهار داشـت :
یکـی از اولویتهـای توسـعه اماکـن ورزشـی بحـث نگهـداری آنها اسـت کـه با مدیریـت خوب و اسـتخدام نیـرو در ایـن مکان ها مـی توان
بـه میـزان کافـی و سـالهای متمـادی از آنها اسـتفاده بهینه کـرد که امیـدوارم ایـن سـاماندهی در مجموعه محبی گـراش جهت اسـتفاده از
همـه ظرفیتهای آن انجام شـود .
فرمانـدار گـراش در ایـن جلسـه اشـاره ای بـه سـالن در حـال احـداث خیرسـاز بخـش ارد و همچنیـن کلنـگ زنـی زمیـن چمـن مصنوعی
زینـل آبـاد داشـت و گفـت  :در ایـن مناطق و سـایر بخشـهای تابعه گـراش بطور واقـع کمبود فضای ورزشـی جهـت ایجاد تفریح و نشـاط
بـرای جوانـان داریـم کـه امیدوارم بـا درایـت و تامین اعتبـارات الزم مـردم این مناطق هـم از وجـود فضاهای ورزشـی بهره کافـی ببرند .
فـرودی در پایـان از اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه جوانـان هم تشـکر کرد و گفت  :انشـاهلل در جهـت ترویج جوانـان به مقولـه ازدواج و
همچنیـن کمـک به آنان در کسـب مسـکن و سـایر نیازمندیهـای زندگی گامهای بهتری برداشـته شـود .

سفر مدیر کل ورزش و جوانان فارس به مناطق جنوبی استان

مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس در سـفر یـک روز خـود بـه برخـی مناطق
جنوبـی فـارس از پروژه های در دسـت اجـراء در این شهرسـتانها بازدید کرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی و پایگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش
و جوانـان اسـتان فـارس  ،حیـدر علـی کامیـاب کالنتـری در سـفر یـک روزه
خـود کـه روز چهارشـنبه  19دی مـاه انجام شـد ابتدا در سـفر به شهرسـتان
فیـروز آبـاد وارد بخش میمند شـد و از نزدیک تاسیسـات و اماکن ورزشـی در
مجموعه ورزشـی شـهید صیـاد نـژاد و همچنین پـروژه زمین چمـن مصنوعی
در حـال احـداث در منطقـه شـبانکاره میمند بازدید کرد و مسـایل و مشـکالت
آن را مورد بررسـی قـرار داد.
مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس در ادامه سـفر خود از دو پـروژه زمین چمن
مصنوعـی در حـال احـداث در منطقـه الفتح و روسـتای جایدشـت شهرسـتان
فیروزآبـاد بازدید کرد.
کامیـاب کـه در این سـفر حسـین پـرور رئیس بسـیج ورزشـکاران فـارس و
مدیـر روابـط عمومـی اداره کل وی را همراهـی مـی کردنـد وارد شهرسـتان
قیروکارزیـن شـد و مـورد اسـتقبال فرمانـدار و معـاون فرمانـدار و رییـس اداره ورزش و جوانـان این شهرسـتان قـرار گرفـت و بالفاصله از
پـروژه ورزشـی زمیـن چمن مصنوعی در مجموعه ورزشـی شـهید کرامـت اهلل محیط کـه از محل اعتبـارات وزارت نفت در حال احداث اسـت
بازدیـد کرد.
دبیـر شـورای عالـی ورزش اسـتان همچنین در ادامه این سـفر به شهرسـتان گـراش عزیمت کرد و با اسـتقبال فرماندار و سـایر مسـووالن
محلـی وارد ایـن شهرسـتان شـد و از قسـمتهای مختلف مجموعه فرهنگی ورزشـی خیر سـاز محبی بازدید کرد و سـپس در جلسـه شـورای
اداری ایـن شهرسـتان کـه بـا حضـور فرمانـدار  ،امـام جمعه  ،شـهردار  ،بخشـداران مناطـق و برخـی روسـای ادارات و نهادها و مسـووالن
هیاتهـای ورزشـی در محل فرمانداری تشـکیل شـد حضـور یافت.
مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس در بخـش پایانـی سـفر یـک روزه خـود به شهرسـتان الرسـتان سـفر کـرد و از زمین چمـن مصنوعی در
حـال احـداث در مجموعـه ورزشـی دانشـیار این شهرسـتان بازدیـد کرد که قـرار اسـت در دهه فجر انقالب اسلامی سـال جـاری افتتاح و
مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد.
گفتنـی اسـت سـفر مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس بـه شهرسـتانهای اسـتان به منظـور بازدیـد و تسـریع در رونـد اجرای پـروژه های
ورزشـی در حـال احـداث کـه قـرار اسـت در فجـر چهلـم انقلاب اسلامی به بهـره بـرداری برسـد انجام می شـود.

سرمربی ویتنام:

میخواهیم ایران را به چالش بکشیم

امام جمعه گراش :

بزرگترین سرمایه گذاری در جامعه
هزینه کردن در ورزش است

ایران قویترین تیم آسیاست

ســرمربی تیــم ملــی فوبتــال ویتنــام معتقــد اســت
تیمــش میتوانــد بــا تــاش فــراوان شــاگردان
کارلــوس کــیروش را بــه چالــش بکشــد.

بــه گــزارش ایســنا ،پــارک هانــگ ســئو ،ســرمربی
تیــم فوبتــال ویتنــام بعدازظهــر جمعــه در نشســت
خبــری پیــش از دیــدار تیمــش برابــر ایــران اظهــار
کــرد :تیــم ملــی ایــران از نظــر تاکتیکــی تیــم بســیار
خوبــی اســت و کــیروش نزدیــک بــه  ۱۰ســال
اســت کــه در ایــن تیــم حضــور دارد و از لحــاظ

تاکتیــی بــه ســطح باالیــی رســیده و هماهنگــی
خوبــی دارد.
او ادامــه داد :بــازی ســختی بــرای مــا خواهــد بــود

امــا تــاش خــود را میکنیــم تــا ایــران را بــه
چالــش بکشــیم .تیــم ملــی ایــران تجربــه باالیــی
دارد ولــی میخواهیــم نشــان دهیــم تیــم جــوان
و بــا برنامــه مــا چیــزی از حریــف در زمیــن کــم
نــدارد .مــن فکــر میکنــم بــا تــاش زیــاد در
زمیــن مســابقه بتوانیــم پــا بــه پــا حریــف بــازی

کنیــم.
ســرمربی ویتنــام دربــاره مصدومیــن تیمــش افــزود:
هیــچ بازیکــن مصدومــی پــس از دیــدار بــا عــراق
نداشــتیم .مــا دو بــار از عــراق پیــش افتادیــم امــا
در دقایــق پایانــی برتــری را از دســت دایــم و بــه
همیــن دلیــل تمــام بازیکنــان ناامیــد هســتند چــون
حداقــل یــک امتیــاز میتوانســتیم بگیریــم .هنــوز
ایــن ناامیــدی کامــل از بیــن نرفتــه اســت ولــی
بهتریــن کار ایــن اســت کــه خودمــان را بــرای
بــازی بــا ایــران آمــاده کنیــم.
از ســرمربی ویتنــام در ادامــه ســوال شــد او
موفقتریــن ســرمربی تاریــخ ویتنــام اســت ولــی
حــاال بایــد بــا ایــران ،تیــم اول ردهبنــدی آســیا
بــازی کنــد ،آیــا ایــن بــازی بزرگتریــن بــازی
دوران مربیگــری او اســت؟ کــه پاســخ داد:
ک ـیروش مربــی بســیار باهوشــی اســت و نزدیــک
 ۱۰ســال اســت کــه هدایــت ایــران را برعهــده دارد.
مــن وقتــی بازیکــن بــودم برابــر ایــران بــازی کــردم
و ایــن تیــم را بــه خوبــی میشناســم .روز شــنبه
ویتنــام برابــر تیمــی قــرار میگیــرد کــه قویتریــن
تیــم فوتبــال آســیا اســت.
پــارک هانــگ در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــرای
کســب مســاوی برابــر ایــران بــازی خواهــد کــرد؟
گفــت :از نظــر تکنیکــی بــه ایــران نمیرســیم
ولــی هــر ســرمربی تیمــش را بــرای بــرد بــه زمیــن
میفرســتد و ایــن همــان کاری اســت کــه مــا
انجــام خواهیــم داد.

شجاعی:

در بهترین شرایط فیزیکی و روانی قرار داریم
کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال گفــت :تیــم در بهتریــن شــرایط فیزیکــی و روانــی
قــرار داریــم.
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی ایســنا ،مســعود شــجاعی ،کاپیتــان تیــم ملــی
فوتبــال ایــران ،ظهــر جمعــه در نشســت خبــری پیــش از دیــدار ایــن تیــم بــا
تیــم ملــی ویتنــام گفــت :بــرد بــازی اول بــرای روحیــه بازیکنــان و تیــم ملــی
خــوب بــود .االن در بهتریــن شــرایط فیزیکــی و روانــی قــرار داریــم.
او ادامــه داد :همانطــور کــه قبــا اعــام کــرده بودیــم بــازی بــا بــازی
پیــش میرویــم .از بــازی اول شــروع کردیــم و آن را بــا موفقیــت پشــت ســر
گذاشــتیم .بــه بــازی دوم رســیدهایم و همــه تمرکزمــان را بــرای بــازی دوم
گذاشــتهایم .صادقانــه بگویــم کــه انتظــار همچیــن بــازی خوبــی را از ویتنــام
در بــازی اولشــان نداشــتیم.
شــجاعی در پاســخ بــه ســوالی یــک خبرنــگگار خارجــی مبنــی بــر ایــن کــه
شــما میگوییــد تیــم ایــران بــه همــه تیمهــا احتــرام میگــذارد ،آیــا ایــن بــه
ایــن معناســت کــه ســایر حریفــان بــه تیــم ایــران احتــرام نمیگذارنــد؟ گفــت:
مــن نگفتــم تیمهــای دیگــر بــه ایــران احتــرام نگذاشــتند؛ مطمئنــا همینطــور

اســت .مــن ایــن موضــوع را بیــان کــردم کــه مــا بــرای همــه تیمهــا احتــرام
قائلیــم و فرقــی نمیکنــد بــا چــه تیمــی بــازی میکنیــم .چــون ســوالها در
ایــن زمینــه بــود کــه شــاید تیمــی ضعیفتــر باشــد و تیــم قویتــر و گفتــم کــه
فقــط بــه تیــم خودمــان فکــر نمیکنیــم و بــا حتــرام مقابــل همــه حریفــان
قــرار میگیریــم و ســعی میکنیــم بهتریــن عملکردمــان را داشــته باشــیم.

امـام جمعـه گـراش شهرسـتان گفـت  :بزرگتریـن
سـرمایه گـذاری در جامعـه هزینـه کـردن در ورزش و
جوانـان اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و پایـگاه خبـری و اطلاع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانان فارس حجت االسلام
و المسـلمین سـید محمـد باقـر بخشـایش پـور امـام
جمعـه شهرسـتان گـراش کـه چهارشـنبه نوزدهـم دی
مـاه در جلسـه شـورای اداری ایـن شهرسـتان سـخن
مـی گفت  ،با بیـان اینکـه بزرگترین سـرمایه گذاری در
جامعـه هزینه کـردن در ورزش می باشـد افزود  :شـاید
برخـی معتقـد هسـتند فقط اشـتغال مـی توانـد جوانان
را از آسـیبهای اجتماعـی دور نگـه دارد ولـی اعتقـاد مـا
ایـن اسـت کـه عالوه بـر ترویـج و تشـویق جوانـان به
دینداری سـوق دادن نسـل جـوان بـه ورزش و همچنین
ایجـاد فضاهای ورزشـی بطور حتـم دلیل بسـیار موثقی
بـرای پیشـگری بـوده کـه مـی توانـد در سلامت افراد
جامعـه هـم موثر باشـد.
حجت االسلام بخشـایش پور بـا بیان اینکه سـفرهای
مکـرر و بـدون تشـریفات مدیـر کل ورزش و جوانـان
بـه نقـاط مختلـف اسـتان نشـان از اصالـت خانوادگـی
وی دارد تصریـح کـرد  :مجموعـه ورزشـی خیرسـاز
گـراش یک پـروژه آینـده داری اسـت که بـدون حضور
کامیـاب اتمـام آن میسـر نبود بـه همین دلیل توسـعه و
نگهـداری آن باید کار بسـیار مهمی اسـت کـه در جذب
ورزشـکاران و رشـد قهرمان پروری تاثیر بسـزایی دارد
.
امـام جمعـه گـراش بـا بیـان اینکـه مجموعه ورزشـی
محبـی بایـد بصـورت هیـات امنایـی اداره شـود
خاطرنشـان کـرد  :اگـر پیشکسـوتان و ریش سـفیدان
در مدیریـت و نگهـداری ایـن مجموعـه حضـور داشـته
باشـند بطـور حتـم مـردم بـا اعتمـاد بیشـتری از ایـن
فضـای زیبـا اسـتقبال مـی کننـد و همچنیـن آمـوزش
مدرسـان در رشـته های مختلف ورزشـی زمینه همگانی
کـردن و در مجمـوع قهرمـان پـروری را رقـم میزنـد .
سـید محمـد باقـر بخشـایش پـور بـا اشـاره بـه اینکه
در رشـته هـای سـوارکاری  ،تیرانـدازی و فوتبـال ایـن
شهرسـتان قلـه هـای پیشـرفت را بخوبـی طـی کـرده
اسـت گفت  :اسـتادیوم ورزشـی گـراش در خـور مردم
و هـواداران ایـن شهرسـتان نیسـت زیـرا در مبحـث
عـدم اسـتاندارد بـودن زمیـن چمـن و همچنیـن نبـود
یـک سـاختمان اداری و جایـگاه ویـژه شـرایط تیمهای
مهمـان و میزبـان را جهـت رقابـت سـخت مـی کند که
امیـدوارم مدیـر کل ورزش و جوانـان نظر مسـاعدی در
مرتفـع کـردن ایـن خواسـته جوانـان فوتبـال دوسـت
داشـته باشد
وی همچنیـن دربـاره تکمیـل سـالن ورزشـی بخش ارد
هـم مباحثـی را بـا مدیر کل مطـرح کرد و اظهار داشـت
 :امیـدوارم ترتیبـی اتخـاذ شـود تـا دیگر مناطـق حومه
گـراش هم به اماکن ورزشـی تجهیز شـوند کـه در این
مقولـه همـکاری مسـئوالن شهرسـتان و مدیران ارشـد
اسـتان میتوانـد این مشـکالت را مرتفـع کند.

