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گالیه ملیپوش فوتسال بانوان
از کمتوجهیها

ملـی پـوش فوتسـال بانـوان میگویـد متاسـفانه پـس از
قهرمانـی در آسـیا تیـم ملی فوتسـال بانـوان دیگـر اردویی
نداشـت در حالـی کـه بایـد برنامهریـزی داشـته باشـیم تا
تیـم رها نشـود.
فاطمـه اعتـدادی ،ملیپـوش فوتسـال بانـوان در گفتوگو با
ایسـنا در مـورد انتخاب سـرمربی تیـم ملی فوتسـال بانوان
بیـان کرد :بـا اینکـه بازیکنان ملیپـوش باید زودتـر از بقیه
بفهمند سـرمربی چه کسـی اسـت ولی مـا هنـوز نمیدانیم.
بـه نظرم باید مربـی را از بیـن چهار مربی حاضـر در پلیآف
انتخـاب کننـد و یـک مربی مـرد را هم به عنوان مشـاور فنی
کنـارش قـرار دهنـد .مشـاوران خوبی داریـم و حضـور آنها
خیلـی بهتـر از انتخاب یک مربـی خارجی اسـت .وقتی آقای
علـی صانعـی (مربی فوتسـال مردان) کنـار تیم بانـوان قرار
میگیـرد و موفـق میشـویم چـرا مربـی خارجـی بیاورنـد؟
کاش بـه گونـهای برنامهریـزی شـود کـه آقـای صانعـی
دوبـاره بـه تیم ملـی فوتسـال بانوان کمـک کند.
او در مـورد بـی توجهـی به تیم ملی فوتسـال بانـوان پس از
قهرمانـی در آسـیا و عدم برگـزاری اردوهای ایـن تیم گفت:
متأسـفانه بـه مسـابقات میرویـم و پـس از برگشـت دیگر
تمرینـی نمیکنیـم به این شـرایط عادت کردیـم و برایمان
غیـر طبیعـی نیسـت البته فدراسـیون قبـل از جـام ملتهای
فوتسـال بانـوان آسـیا واقعـاً مـا را حمایـت کـرد امـا حرفم
ایـن اسـت که بایـد برنامهریـزی کنیـم وقتی تیـم قهرمانی
میشـود دیگـر رهایـش نکنیم.
اعتـدادی افـزود :چنـد مـاه قبـل از بازیهـا بـه آب و تـاب
میافتیـم کـه فلان فـرد را بیاوریـد و ایـن بـازی را انجـام
بدهیـد ،امـا ژاپـن اینگونـه نیسـت آنهـا دو هفته اسـتراحت
میکننـد و از مـاه بعـد بـه تورنمنتهـای خارجـی میرونـد.
تیـم تـا بازی نکنـد که موفـق نمیشـود .فدراسـیون در این
زمینـه حتمـاً بایـد برنامـه بلند مدت داشـته باشـند.
ملـی پـوش فوتسـال بانـوان بـا بیـان اینکـه تیـم نیـاز بـه
جـوان گرایـی دارد امـا بعـد از قهرمانـی اردویـی نداشـتیم
کـه ایـن اتفـاق بیفتـد ،ادامـه داد :برخـی از بازیکنانـی کـه
اکنـون در تیـم ملـی هسـتند شـاید نهایتـاً یـک دور دیگـر
در مسـابقات آسـیایی شـرکت کننـد .شـما نمیتوانیـد یک
بازیکـن  ۲۰سـاله را بـدون تجربـهای به بازیهای آسـیایی
ببریـد بایـد ابتدا بـه تیم دعوت شـود چند تورنمنـت خارجی
شـرکت کند تـا استرسـش از بین بـرود و بتواند خـودش را
در جریـان مسـابقات نگـه دارد.
اعتـدادی در ایـن مـورد افـزود :مسـابقات آسـیایی خیلـی
سـخت اسـت و نمیتوانیـم بـه صـورت ناگهانـی و یکباره
بازیکنهـای جـوان را بـه تیـم اضافـه کنیـم .بنابرایـن باید
برنامهریـزی چنـد سـاله داشـته باشـیم و جوانترهـا را
کنـار باتجربههـا قـرار دهیـم تا بـا شـرکت در چند بـازی و
تورنمنـت تجربـه کسـب کننـد .نمیتوانیـم بـه آنهـا آمپول
تجربـه تزریـق کنیـم بلکـه بایـد کنـار بـا تجربهها باشـند.
متأسـفانه طـی چنـد سـال اخیـر در ایـن مـورد ضعیـف کار
کردیـم و تیـم پـس از مسـابقات رها شـده اسـت.
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عضو کمیته فنی استقالل:

در هفتمین روز از دهه مبارک فج

دو پروژه ورزشی در جهرم افتتاح و کلنگ زنی شد

در جذب بازیکن نظر ما را نخواستند
عضــو کمیتــه فنــی اســتقالل میگویــد هنــوز
نبایــد در بــاره قهرمانــی در لیــگ برتــر صحبــت
کــرد و تمرکــز ایــن تیــم بایــد روی کســب
امتیــازات باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اســتقالل در آغــاز نیــم فصــل
دوم ،نمایــش درخشــانی داشــت و توانســت بــا
چهــار گل پیــکان را شکســت دهــد .مجیــد رضایی،
پیشکســوت و عضــو کمیتــه فنــی اســتقالل در
گفتوگــو بــا ایســنا در بــاره نمایــش ایــن تیــم
مقابــل پیــکان اظهــار کــرد :اســتقالل قبــل از
تعطیــات رونــد خوبــی را طــی کــرد .همیشــه وقتی
تعطیــات طوالنــی مــدت فــرا میرســد ،نگرانــی
بــرای تیمهایــی کــه رونــد صعــودی داشــتند،
بیشــتر میشــود ولــی خوشــبختانه نتیجــه بــازی
جمعــه  ،رونــد قبلــی را بــرای اســتقالل برگردانــد.
خیلــی مهــم اســت وقتــی یــک لیــگ بعــد از
تعطیــات شــروع میشــود ،تیمهــا اســتارت
خوبــی داشــته باشــند.
او افــزود :اســتارت خــوب تیمهــا میتوانــد بــه
لحــاظ روانــی و مــوارد دیگــر بــرای تیمهــا مســیر
را همــوار کنــد .خوشــبختانه ایــن شــرایط بــرای
اســتقالل اتفــاق افتــاد .طبیعــی بــود کــه بعــد از
ایــن مــدت طوالنــی ،در نیمــه اول پاسهــا اشــتباه
باشــد .پیــکان هــم بــا وجــود مربــی خوبــی کــه
دارد ،دور از انتظــار ظاهــر شــد بــه همیــن دلیــل
اســتقالل در روز بــد پیــکان ،راحــت گل زد .ایــن
یــک نکتــه مثبــت بــرای اســتقالل اســت .راحــت
گل زدن بــه اســتقالل کمــک میکنــد کــه
روزهــای خوبــی داشــته باشــد .ناهماهنگــی نســبی
اســتقاللیها بــا حضــور شــجاعیان و نورافکــن و از
آن طــرف بــازی پژمــان منتظــری در دفــاع راســت
و تبریــزی اتفــاق افتــاد کــه باعــث شــد  هارمونی
قبلــی اســتقالل در زمیــن شــکل نگیــرد و ترکیــب
جدیــدی در بــازی بــا پیــکان بــه میــدان رفــت.
امیدواریــم کــه اســتقالل تــا لیــگ قهرمانــان
ترکیــب اصلــی خــودش را پیــدا کنــد و بــا اســتفاده
از فوتبــال روز و کار هماهنــگ در آنجــا موفق باشــد.
عضــو کمیتــه فنــی باشــگاه اســتقالل در بــاره
عملکــرد بازیکنــان جدیــد ایــن تیــم کــه مقابــل
پیــکان بــه میــدان رفتنــد ،بیــان کــرد :نمایــش
دیــروز آنهــا بــد نبود ولــی زمــان کوتاهــی در میدان
حضــور داشــتند .فشــار روانــی روی بازیکنانــی کــه
از بیــرون وارد اســتقالل و پرســپولیس میشــوند
بیشــتر از ســایر تیمهاســت چــون هــواداران
زیــادی هــم در ورزشــگاه و هــم فضــای مجــازی
عملکــرد آنهــا را زیــر نظــر میگیرنــد.

رضایــی ادامــه داد :منشــا و ایســما حضــور کوتــاه و
خوبــی داشــتند .گلــی کــه ایســما بــه ثمــر رســاند
شــرایط را بــه لحــاظ روانــی و آزادی ذهــن هــم
بــرای خــودش و هــم بــرای هــواداران همــوار
کــرد .بــه نظــرم زود اســت کــه در بــاره عملکــرد
بازیکنانــی کــه جــذب شــدند قضــاوت کنیــم.
مــا بازیهــای دشــوارتری پیــش رو داریــم و در
بازیهایــی کــه آنهــا بــه صــورت کامــل بــازی
میکننــد ،میتــوان راجــع بــه آنهــا صحبــت کــرد.

او در بــاره ترافیکــی کــه در خــط حملــه اســتقالل
بــا جــذب بازیکنــان جدیــد وجــود دارد ،توضیــح داد:
فلســفه مربیگــری هــر فــردی متفــاوت اســت.
یک ســری از مربیــان بــر ایــن بــاور هســتند کــه
یــک ترکیــب ثابــت و ایــدهآل داشــته باشــند و
در کنــار آنهــا  ۶-۵بازیکــن دیگــر داشــته باشــند
کــه در صــورت مصدومیــت و محرومیــت از آنهــا
اســتفاده کننــد .فلســفه بعضــی از مربیــان امــا بــه
دنبــال ایــن هســتند کــه بــا کمتریــن تغییــرات،
فصــل را بــه پایــان برســانند .ترافیــک در خــط
حملــه اســتقالل میتوانــد هــم یــک فرصــت و
هــم یــک تهدیــد بــرای اســتقالل باشــد .االن یــک
ترافیــک در خــط حملــه اســتقالل ایجــاد شــده و
آقــای شــفر بایــد در کنــار رفاقتــی کــه بازیکنــان
بــا هــم دارنــد ،بیــن آنهــا رقابــت ایجــاد کنــد.
بایــد دیــد فلســفه شــفر در بکارگیــری بازیکنانــی
کــه از قبــل بودنــد و آنهــا کــه تــازه جــذب شــدند

با صدور بیانیه ای  ،از جامعه ورزش و جوانان فارس
برای حضور در راهپیمایی  22بهمن دعوت شده است

اداره کل ورزش و جوانــان فــارس بــا صــدور
بیانیــه ای از جامعــه ورزش ایــن اســتان
بــرای شــرکت در راهپیمایــی  ۲۲بهمــن
دعــوت بــه عمــل آورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه
خبــری و اطــاع رســانی اداره کل ورزش
و جوانــان فــارس  ،در ایــن بیانیــه آمــده
اســت ای کــه یــک نســخه از آن نیــز
توســط روابــط عمومی    ایــن اداره کل در
اختیــار رســانهها قــرار گرفتــه آمــده اســت :
پیــروزی انقــاب اســامی    به رهبــری
معمــار کبیــر آن امــام خمینــی (ره) طلیعــه
غلبــه خــون بــر شمشــیر و ســر آغــاز
دوره ای بــود کــه مــردم ســرافراز ایــران زمیــن بــا خــروج کشــور از ســلطه بیگانــگان زمینــه را بــرای آبــادی ،اســتقالل و
آزادی واســتقرار جمهــوری اســامی    در ســرزمینی بــا مــردان و زنــان ایثارگــر و آزاده را فراهــم ســاختند.
و امــروز در آســتانه چهلمیــن بهــار پیــروزی و در شــرایطی کــه دشــمنان خارجــی و بداندیشــان داخلــی بــا القــای برخــی
توهمــات بــرای از بیــن بــردن امیــد در میــان جامعــه کمــر همــت بربســته انــد ،اداره کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس بــا
دعــوت از اقشــار مختلــف جامعــه خصوصــا خانــواده بــزرگ ورزش اســتان بــرای شــرکت در راهپیمایــی بــزرگ  ۲۲بهمــن
بــر ایــن بــاور اســت کــه ملــت ســرافراز ایــران زمیــن بــا تکیــه بــر اصــل وحــدت ،از ایــن آزمــون نیــز ماننــد آزمون  هــای
 ۴۰ســال گذشــته ســربلند بیــرون خواهــد آمــد.
در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه آمــده اســت جامعــه ورزش فــارس نیــز یــوم اهلل  ۲۲بهمــن بــا تجمــع خــود رأس ســاعت
 ۹صبــح در ابتــدای خیابــان مشــکین فــام شــیراز بــه خیــل خروشــان مــردم قدرشــناس می    پیونــدد تــا بــا حضــور خــود
در ایــن راهپیمایــی ضمــن تجدیــد میثــاق بــا آرمانهــای امــام راحــل و انقــاب تبلــور آزادگــی ،ســرافرازی و غــرور ملــت
ایــران رادر میعادگاهــی ملــی بــه منصــه ظهــور گــذارد.

نفرات برتر پیکارهای تیر و کمان فارس شناخته شدند

رقابت  هــای تیــر و کمــان اســتان فــارس بــه مناســبت
چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی    برگزار شــد
و نفــرات برتــر آن شــناخته شــدند.
بــه گــزارش ایرنــا در ایــن مســابقه  ها کــه عصــر
جمعــه در محــل تیرانــدازی بــا کمــان ورزشــگاه
شــهید دســتغیب شــیراز برگــزار شــد ،بانــوان و آقایــان
شــرکت کننــده در مســافت  18متــر و در  2بخــش
کامپونــد و ریکــرو بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد.
در رشــته ریکــرو بزرگســاالن ،محمــد فــاح و رضــا
افشــون هــر  2از شــیراز و محســن زارعیــان از جهــرم
بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند و در بخــش بانــوان
ایــن رشــته نیــز ،زهــره رابــو از شــیراز بــه مقــام قهرمانــی رســید ،مریــم فــروزان از شــیراز نایــب قهرمــان شــد و فاطمــه
ناظــم پــور از جهــرم بــر ســکوی ســوم ایســتاد.
همچنیــن در رشــته کامپونــد بزرگســاالن ،احســان یوســفی ،امیــن آیتــی و عبــاس نعمــت اللهــی هــر ســه نفــر از شــیراز
بــه ترتیــب بــه نشــان  های طــا ،نقــره و برنــز دســت یافتنــد.
در همیــن رشــته و در رده بانــوان ،زهــرا مرادیــان از جهــرم اول شــد ،طیبــه تقــی زاده از جهــرم و ســارا بنیانــی از شــیراز
هــم بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند.
در رشــته ریکــرو و در رده نوجوانــان و جوانــان ،علــی ذوالفقارلــو از فراشــبند ،مهــدی غــام رضــا زاده از شــیراز و
محمدیاســین بنایــی از فســا بــه ترتیــب مقــام اول تــا ســوم را کســب کردنــد و در بخــش بانــوان نیــز راضیــه بنایــی از
فســا بــه مقــام نخســت رســید.
همچنیــن در رشــته کامپونــد نوجوانــان و جوانــان در بخــش آقایــان ،امیرعلــی هنــری از جهــرم مقــام نخســت را کســب
کــرد و در بخــش بانــوان هــم در همیــن رشــته انوشــا امینــی از ارســنجان و فاطمــه تقــی زاده از جهــرم بــه ترتیــب اول
و دوم شــدند.
 30تیرانــداز از شــهرهای شــیراز ،جهــرم ،مرودشــت ،بخــش زرقــان شــیراز ،فســا ،فراشــبند ،ارســنجان و المــرد در زمیــن
تیــر و کمــان مجموعــه ورزشــی دســتغیب شــیراز شــرکت داشــتند.
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بــه چــه شــکل اســت .شــاید او نــگاه ویــژهای بــه
لیــگ قهرمانــان آســیا دارد .ایــن مســاله بســتگی
بــه مدیریــت شــفر دارد.
پیشکســوت باشــگاه اســتقالل در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه ایــن تیــم بــرای موفقیــت در لیــگ
برتــر و لیــگ قهرمانــان آســیا چقــدر شــانس
دارد ،اظهــار کــرد :مــن بــازی ســپیدرود رشــت را
در رشــت از نزدیــک نــگاه کــردم .آنجــا مطلبــی
گفتــم کــه اســتقالل فراتــر از لیــگ ایــران بــازی
میکنــد امــا برخــی افــراد بــا طنــز بــا آن برخــورد
کردنــد .اســتقالل فوتبــال بســیار خوبــی در عضــدی
رشــت بــه نمایــش گذاشــت و االن هــم بــا اضافــه
شــدن ایــن بازیکنــان ،همــه چیــز بــه چگونــه
مدیریت کردن تیم و بازیکنان بستگی دارد.
رضایــی گفــت :بــا شــناختی کــه از مدیریــت آقــای
شــفر و مجموعــه مدیریتــی اســتقالل داریــم،
امیــدوارم بتواننــد اســتقالل را در دو جــام موفــق
کننــد و اســتقالل هــم در لیــگ برتــر و هــم در
لیــگ قهرمانــان آســیا موفــق باشــد .بــه نظــرم
نمیتــوان فع ـ ً
ا از قهرمانــی در لیــگ برتــر حــرف
زد چــون مدعیــان زیــادی حضــور دارنــد ولــی بایــد
از فرصتهــا اســتفاده و بــا برنامــه عمــل کــرد.
هــر تیمی    کــه بتوانــد ایــن کار را بکنــد ،قهرمــان
لیــگ میشــود کــه امیــدوارم ایــن موضــوع بــرای
اســتقالل رخ دهــد .در لیــگ قهرمانــان آســیا هــم
کار مشــکل اســت .بــا جــذب ایــن بازیکنــان بایــد
دیــد فلســفه آقــای شــفر در لیــگ قهرمانــان
چگونــه اســت و چــه نمایشــی خواهنــد داشــت و
پــس از آن نظــر داد.
عضــو کمیتــه فنــی باشــگاه اســتقالل در ادامــه
در بــاره آخریــن وضعیــت ایــن کمیتــه توضیــح
داد :آقــای فتحــی چنــد مــاه پیــش بــه مــا
حکمی    بــه عنــوان کمیتــه فنــی اســتقالل
دادنــد .مــا طبــق آن حکــم عضــو کمیتــه فنــی
هســتیم ولــی عمــ ً
ا در ایــن تعطیــات دو،
ســه ماهــه جلســهای نداشــتیم و در ارتبــاط
جــذب بازیکــن نظــری از مــا خواســته نشــد.
رضایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه جلســه
بعــدی کمیتــه فنــی اســتقالل چــه زمانــی اســت،
گفــت :هنــوز چیــزی اعــام نشــده ولــی پــس از
مشــخص شــدن تاریــخ ،آقــای مظلومی    اعــام
خواهــد کــرد.
او در پایــان بیــان کــرد :آرزو دارم باشــگاه اســتقالل
کــه همــه در آن زحمــت میکشــند موفــق باشــند
و از هــواداران میخواهــم بــا آمــدن بــه ورزشــگاه
از اســتقالل حمایــت کننــد.

در هفتمیـن روز از دهـه مبـارک فجـر انقلاب
اسالمی    و با حضور مسـووالن دو پروژه ورزشی
در شهرسـتان جهـرم افتتـاح و کلنـگ زنـی
شد و عملیات اجرایی آن آغاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری
و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان
اسـتان فـارس  ،در هفتمیـن روز از دهـه
مبـارک فجـر انقلاب اسلامی    و بـا حضـور
دکتـر رحیمی    اسـتاندار فـارس ،دکتـر رضایـی
نماینـده مـردم شهرسـتان جهـرم در مجلس
شـورای اسلامی ،دکتـر موسـوی معـاون
توسـعه منابـع و پشـتیبانی اداره کل ورزش و
جوانـان فـارس ،فرمانـدار ،شـهردار  ،اعضای
شـورای اسالمی    شـهر  ،مدیـر کل و معاونیـن اداره کل راه و شـهر سـازی اسـتان فارس  ،برخـی مدیران
دسـتگاههای اجرایـی و عالقمنـدان به ورزش سـالن اختصاصی بوکس شهرسـتان جهرم افتتـاح و مورد
بهرهبـرداری قـرار گرفـت.
ایـن پـروژه ورزشـی  ۵۵٠متـر مسـاحت دارد و با اعتبـاری بالغ بر یـک میلیـارد تومان از محـل اعتبارات
وزارت راه و شهرسـازی احداث گردیده اسـت.
همچنیـن در آیینـی دیگـر عصـر پنج شـنبه  ۱۸بهمن مـاه و با حضـور مسـووالن عملیات اجرایی سـالن
ورزشـی سرپوشـیده و چنـد منظوره شهرسـتان جهـرم آغـاز گردید و کلنـگ آن به زمین زده شـد.
ایـن پـروژه ورزشـی هـم  ۱۶٠٠متـر مسـاحت دارد و بـا اعتبـاری بالـغ بـر دو میلیـارد تومـان از محـل
اعتبـارات وزارت راه و شهرسـازی احـداث می    گـردد.
اسـتاندار فـارس در حاشـیه ایـن مراسـم  ها در گفتگـو بـا خبرنـگاران بـا تبریـک دهـه مبـارک فجـر
انقلاب اسلامی    افزود :بـه برکـت نظـام مقدس جمهـوری اسلامی    روز بـه روز شـاهد توفیقات بیشـتر
در حوزه  هـای مختلـف هسـتیم و دولـت در بخشـهای گوناگـون با احـداث پروژه  هـای عمرانی سـعی در
مرتفـع سـاختن مشـکالت مردم اسـت .
وی گفـت :امـروز هـم به لطـف دولت تدبیـر و امید و در ایـن ایان مبارک دهـه فجر این دوپروژه ورزشـی
افتتـاح و کلنـگ زنـی می    شـود تا مـردم و عالقمنـدان بـه ورزش بتواننـد در جهت سلامتی خـود از این
فضاها اسـتفاده نمایند.
سـید اسلام موسـوی معـاون توسـعه منابـع و پشـتیبانی اداره کل ورزش و جوانان فارس هم در حاشـیه
ایـن مراسـم بـه خبرنگاران گفت :خوشـحالیم کـه امـروز و در این ایام مبـارک و فرخنده ایـن پروژه  های
ورزشـی تحویـل جوانـان و نوجوانـان ایـن منطقـه می    شـود تـا از این طریـق بتواننـد در جهت داشـتن
جامعـه ای سـالم و پویا تلاش کنند.
وی از حمایتهـای اسـتاندار و وزارت راه و شهرسـازی هـم قدردانی کـرد و گفت  :امیدوارم این تالشـها و
حمایتهـا همچنـان ادامه داشـته باشـد تا مـردم در کنار خدماتـی کـه اداره کل ورزش و جوانان اسـتان به
مـردم می    دهـد بتواننـد از این فضاهـا به نحو مطلـوب اسـتفاده و بهره بـرداری نمایند.

مجموعه ورزشی توحید شیراز افتتاح شد
مجموعـه ورزشـی توحیـد کـه با سـرمایه گـذاری
 100میلیـارد ریالـی بخش خصوصی احداث شـده،
بـه مناسـبت دهه فجـر انقلاب اسلامی    در جنوب
شـیراز و در منطقـه ای کـم برخـوردار افتتاح شـد.
یکـی از سـرمایه گـذاران ایـن مجموعـه ورزشـی،
جمعـه در حاشـیه افتتـاح این طـرح به ایرنـا گفت:
عملیـات سـاخت ایـن مجموعـه از سـال  94در
بولـوار دولـت شـیراز آغاز شـد.
محمـد زارعـی ادامـه داد :در منطقـه یـاد شـده که
جمعیـت زیادی را هـم در خود جای داده ،پیشـتر تا
 10کیلـو متـری آن هیـچ گونـه امکانات ورزشـی حتـی زمین چمن هـم وجود نداشـت و برای دسترسـی
آسـان تـر سـاکنان ایـن منطقـه تصمیم بـه ایجاد ایـن مجموعـه ورزشـی در این مـکان گرفتیم.
وی اضافـه کـرد :ایـن مجموعـه وررزشـی که بیـش از  2هزار متـر مربع زیـر بنـا دارد ،از امکانـات الزم
بـرای انجـام ورزش  هایـی از جمله والیبـال ،بسـکتبال ،هندبال ،فوتسـال ،ورزش  هـای آبـی ،آب درمانی،
بدنسـازی و ایروبیـک برخـوردار اسـت .زارعـی بیـان داشـت :بنا داریـم در آینـده نزدیک ایـن مجموعه
ورزشـی را توسـعه دهیـم و امکانـات بیشـتری بـرای راه انـدازی سـایر رشـته  های ورزشـی در آن مهیا
کنیـم.او گفـت :در سـاخت ایـن مجموعـه ،هیـچ دسـتگاه اجرایی و یا نهـادی کمک نکـرده و همـه اعتبار
آن از سـوی بخـش خصوصی تامین شـده اسـت.

انتقاد شدید مجللی:

کسی که  ۵سال نبود چطور نماینده ورزشکاران شد؟
ملــی پــوش قایقرانــی ایــران بــا انتقــاد از
نبــودن نامــش در بیــن نماینــدهای ورزشــکاران
گفــت :مــن نمیگویــم حتمــ ًا مــن باشــم
امــا ورزشــکاری کــه در مجمــع اســت بایــد
جســارت ایــن را داشــته باشــد کــه حــرف بزنــد
و از مشــکالت قایقرانــی بگویــد نــه ایــن کــه از
قبــل بــه او گفتــه باشــند بــه چــه کســی راهــی
بدهــد و در مقابــل ،امتیازهایــی بگیــرد.
عــادل مجللــی در گفتگــو بــا ایســنا در بــاره
خــارج شــدن نامــش از لیســت اعضــای مجمــع
انتخاباتــی فدراســیون قایقرانــی و ایــن کــه
بــه نظــر میرســد از ایــن اتفــاق ناراحــت
شــده اســت ،بیــان کــرد :ناراحــت شــدن یــک
بحــث اســت و باندبــازی و جنــاح بنــدی یــک
بحــث دیگــر .مــن نــه بــا کســی مشــکل دارم
و نــه از کســی میترســم .رزومــه و کار مــن
مشــخص اســت و تــا امــروز ،بهتریــن نتایــج
قایقرانــی را گرفت ـهام .از طرفــی فکــر میکنــم
وقتــی مجمــع برگــزار میشــود نســبت بــه
رزومــه ،افــراد اصلــح بــه عنــوان نماینــدگان
ورزشــکاران ،مربیــان و باشــگاهها انتخــاب
شــوند .اگــر شــما کســی را در قایقرانــی ســراغ
داریــد کــه رزومــهاش از مــن باالتــر اســت
حــرف همــه آقایــان را بــه چشــم میگــذارم
امــا اگــر کســی وجــود نــدارد یــک دلیــل
بیاورنــد چــرا اســم مــن نیســت.
او ادامــه داد :اگــر هــر کســی روابــط قویتــری
داشــت در اســامی    نماینده ورزشــکاران دســت
ببــرد ،از دیــد مــن آن ورزشــکار هــم دلــش
بــه حــال بقیــه نمیســوزد .البتــه مــن
نمیگویــم حتم ـ ًا مــن باشــم امــا ورزشــکاری
کــه در مجمــع اســت بایــد جســارت ایــن را
داشــته باشــد کــه حــرف بزنــد و از مشــکالت
قایقرانــی بگویــد نــه ایــن کــه بــه مجمــع
بــرود و از قبــ ً
ا بــه او گفتــه باشــند بــه چــه
کســی رای بدهــد و در مقابــل امتیازهایــی
بگیــرد .مــن بــا همــه رابطــه خوبــی دارم و
تــا حــاال امــکان نداشــته بــا کســی صحبــت
کنــم و حــرف نادرســتی زده باشــم امــا ایــن
نامــردی اســت .مــا بایــد صــدای ورزشــکاران
دیگــر را بــه رئیــس مجمــع برســانیم و مــن
هــم برنامــه داشــتیم در مجمــع صحبــت کنــم
و بگویــم قایقرانــی چــه مشــکالتی دارد و
همچنیــن بگویــم کاندیدایــی کــه میخواهــی
رئیــس فدراســیون شــوی خواهــش میکنــم
اگــر در خــودت توانایــی حــل ایــن مشــکالت
را نمیبینــی واقعــ ًا نیــا .مــن نمیگویــم
بــه شــخص خاصــی رأی داده شــود بلکــه

میگویــم کســی کــه برنامــه ریــزی
درس ـتتری دارد بایــد آن فــرد انتخــاب شــود.
نمیدانــم چــرا بــا کســی کــه میخواهــد
رئیــس شــود رودربایســتی داریــم ،بایــد بــه او
بگوییــم مشــکالت ایــن اســت اگــر میتوانــد
حــل کنــد بســم اهلل امــا اگــر نمیتوانــد ،بــرود.
فکــر میکنــم بــرای ایــن کــه یــک مجموعــه
را درســت کنیــم  ۴ســال زمــان طوالنــی باشــد.
* ورزشــکاری کــه  ۵-۴ســال
نبــوده چطــور نماینــده ورزشــکاران
میشــو د ؟
مجللــی همچنیــن گفــت :مــن حاضــرم بــا
وزیــر هــم صحبــت کنــم .کســی کــه ۵-۴
ســال نبــوده و از کوچکتریــن مشــکالت
ورزشــکاران هــم اطالعی نــدارد چطــور نماینده

ورزشــکاران میشــود .مــن نمیگویــم حتمــ ًا
مــن باشــم ،افــراد دیگــری هــم در اردو هســتند
و مشــکالت را میداننــد .یــک نفــر دیگــر را
انتخــاب کننــد .دلــم بــه حــال خــودم و بقیــه
ورزشــکاران میســوزد .مــا بــا درد میخوابیــم
و صبــح هــم بــا درد از خــواب بیــدار میشــویم
و بــه ســراغ تمریــن میرویــم .مــن کــه
کار خــودم را دارم و دســتم در جیــب خــودم
اســت بــرای همیــن هــم اســت کــه تمــام
حرفهایــم را میزنــم امــا خــدا شــاهد
اســت کــه ورزشــکار متأهــل داریــم کــه
ماهــی  ۳۰۰هــزار تومــان حقــوق میگیــرد.
ایــن مســائل را کــه در مجمــع نمیگوینــد.
مــن  ۵ســال نماینــده ورزشــکاران بــودم و
همیشــه حرفــم را هــم زدهام .انتقــاد کــردهام

و پیشــنهاد هــم دادهام .هــر زمــان هــم کــه
نماینــده کمیتــه ملــی المپیــک و وزارت ورزش
بــه دریاچــه میآمــد ،از مــن میخواســتند بــه
عنــوان نماینــده ورزشــکاران صحبــت کنــم
و مشــکالت را بگویــم امــا اکنــون بــا ایــن
شــرایط فقــط آدم بایــد تأســف بخــورد.
* از نظــر مــن کمیتــه فنــی مــردود
اســت
ملــی پــوش قایقرانــی ایــران در مــورد ایــن کــه
بــه نظــر میرســد مســیر بــرای رســیدن بــه
کســب ســهمیه المپیــک هنــوز آمــاده نیســت
و ورزشــکاران بــا مشــکالت زیــادی روبــرو
هســتند ،تاکیــد کــرد :فدراســیون قایقرانــی
اردوهایــش را دیــر شــروع کــرد ،شــک
نکنیــد اصلیتریــن فصــل تمرینــی کــه یــک

ورزشــکار بایــد پیشــرفت کنــد را هــم از دســت
داد .از طرفــی اســم کمیتــه فنــی مشــخص
اســت و بایــد افــراد اصلــح داخــل آن باشــند
و توانایــی آنالیــز کــردن رزومههــا و برنامههــا
را داشــته باشــند .قطعــ ًا کســی کــه رویینــگ
کار میکنــد نمیتوانــد برنامههــای آبهــای
آرام و اســالوم را آنالیــز کنــد و بالعکــس چــون
تمــام ایــن رشــتهها جــدا هســتند امــا در
کمیتــه فنــی همــه در همــه رشــتهها دخالــت
میکننــد و از نظــر مــن ایــن کمیتــه فنــی
اصــ ً
ا مــردود اســت .از افــرادی کــه داخــل
کمیتــه فنــی هســتند ،روی هــم مــدرک دکتــرا
در نمیآیــد و علمی    نیســتند .قایقرانــی بــه
گونــهای شــده کــه آشــپز ،داور مســابقات
میشــود و الیــن بنــد ،سرپرســت اردو و افــراد

ســر جــای خودشــان نیســتند.
* نــه بــه فدراســیون وابســتهام و نــه
حقوقــی بــه مــن میدهنــد
دارنــده مــدال برنــز جهــان در مــورد
برنامههــای خــودش نیــز گفــت :نزدیــک ۵-۴
ســال اســت کــه همیشــه زمســتان در شــهر
خــودم تمریــن میکنــم و اســفند ،یــک مــاه
در جنــوب کشــور تمریــن دارم .امســال هــم
روی روال همیشــه کار میکنــم .خــدا را شــکر
نــه بــه فدراســیون وابســتهام و نــه حقوقــی
بــه مــن میدهنــد .جالــب ایــن اســت کــه
بهتریــن نتایــج را هــم مــن گرفت ـهام .امســال
هــم تمریناتــم را خــوب انجــام دادهام و از
بیســت و پنجــم بــه مــدت یــک مــاه بــه قشــم
مــیروم.
او افــزود :طبــق برنامــه ریــزی کــه داشــتم،
پاییــز خوبــی پشــت ســر گذاشــتم و زمســتان
هــم تــا بــه امــروز بــد نبــوده اســت .در کنــار
خانــواده شــرایطم عالــی اســت .آدم هــر چــه از
آن محیــط دورتــر باشــد ،حاشــیهها هــم کمتــر
اســت .تمریناتــم خــوب بــوده و اگــر ایــن رونــد
را ادامــه دهــم خیلــی خوشــبینم کــه ســهمیه
المپیــک را بگیــرم .مــن تالشــم را میکنــم
بقیـهاش دســت خداســت و اگــر صــاح بدانــد
ســهمیه را میگیــرم.
* شأن تیم ملی حفظ نمیشود
مجللــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
بحــث تجهیــزات چقــدر ممکــن اســت بــرای
ورزشــکاران در مســیر کســب ســهمیه المپیــک
دردسرســاز شــود ،تصریــح کــرد :تجهیــزات مــا
بــد نیســت .بــه هــر حــال آدم بایــد واقعیتها را
بگویــد .االن مشــکل ایــن اســت کــه شــأن تیم
ملــی حفــظ نمیشــود و هــر کســی بخواهــد
راحــت میتوانــد بــه تیــم ملــی بیایــد و دیگــر
کســی در ایــن مــورد دغدغ ـهای نــدارد .قب ـ ً
ا
خــود مــن چهــار بــار قهرمــان ایــران شــدم
امــا بــاز هــم بــا ضمانــت و کلــی ســختی و
گریــه کــردن عضــو تیــم ملــی شــدم امــا االن
بــر حســب روابــط اســت .همیــن هــم باعــث
میشــود کــه جمعیــت آنقــدر زیــاد باشــد کــه
نفــرات اصلــی تیــم ملــی نمیتواننــد تمریــن
کننــد یــا در یــک هفتــه ،از  ۱۴وعــده شــام
و ناهــار ۱۰ ،وعــده مــرغ میخورنــد .مــن
میگویــم بســتر را فراهــم کننــد ،چهــار
نفــر را بیاورنــد کــه همیــن چهــار نفــر طــا
بگیرنــد نــه ایــن کــه ایــن همــه هزینــه کننــد
و ســیاهی لشــگر ببرنــد و در نهایــت  ۲برنــز و
 ۲نقــره بگیرنــد.

