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مدیر کل ورزش و جوانان فارس :

مهدی ترابی:

ورزش می    تواند شهر صدرا را ازیک شهر خوابگاهی به شهری
فعال و پویا تبدیل کند
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس گفــت:
ورزش می    توانــد شــهر صــدرا را از یــک شــهر
خوابگاهــی بــه شــهری فعــال و پویــا تبدیــل
کنــد.
بــه گــزارش روابــط عموم ـی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
،حیــدر علــی کامیــاب کــه در دیــدار بــا اعضــای
نمایندگــی اداره ورزش و جوانــان در شــهر صــدرا
و همچنیــن تعــدادی از مســئولین باشــگاه
فرهنگــی ورزشــی ایــن شــهر ســخن می    گفــت،
حــق مــردم ایــن شــهر را برخــورداری از اماکــن
ورزشــی نظیــر اســتخر سرپوشــیده و ســالن  های
چنــد منظــوره دانســت و افزود:ایــن ظلــم اســت
کــه مــردم شــهری بــا جمعیتــی بیــش از 100
هــزار نفــر بــرای اســتفاده از امکانــات ورزشــی
مجبــور بــه عزیمــت بــه شــیراز باشــند.
وی بــا اشــاره بــه فقــر اماکــن ورزشــی در غــرب
و شــمال غــرب شــیراز گفت:اگــر فکــری بــه
حــال ســر ریــز جمعیتــی از اماکنــی نظیــر شــهر
صــدرا و شــهرک  های غــرب و شــمال غــرب
شــیراز در حــوزه ورزش نشــود در دهــه آینــده
بــا یــک بحــران فرهنگــی اجتماعــی مواجهــه

خواهیــم شــد.
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس بــا تاکیــد بــر
لــزوم مطالبــه گــری مــردم صــدرا بــرای تقویــت
زیــر ســاخت  های مختلــف نظیــر ورزش در ایــن
شــهر گفت:پــس از بهــره بــرداری از چنــد زمیــن
مینــی فوتبــال در دهــه فجــر گذشــته در شــهر
صــدرا و در دســتور کار قــرار گرفتــن بــاز ســازی
ســالن چنــد منظــوره ایــن شــهر ،احــداث چندین
مــکان ورزشــی و تقویــت زیــر ســاخت  های
ایــن شــهر در برنامــه ریزی  هــای ســال 98
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قرارگرفتــه
اســت .کامیــاب فعــال شــدن دفتــر نمایندگــی
اداره ورزش و جوانــان در شــهر صــدرا را پــس
از چنــد ســال وقفــه اتفاقــی مبــارک و میمــون
بــرای ورزش ایــن شــهر دانســت و بــا اشــاره
بــه حضــور تعــداد زیــادی از ورزشــکاران،مربیان
و پیشکســوتان ورزشــی اســتان در ایــن شــهر
گفت:امــروز مدیریــت ورزش این شــهر در دســت
یــک مــرد بیــن المللــی در عرصــه ورزش اســت.
وی از محمــد ناظــم الشــریعه بــه عنــوان یــک
برنــد جهانــی در عرصــه ورزش یــاد کــرد و
افزود:حضــور ســرمربی تیــم ملــی فوتســال

واکنش فدراسیون بوکس به مبارزه دختر
ایرانی در فرانسه
فدراسـیون بوکس با انتشـار بیانهای از
عـدم دخالتش در فعالیت بوکسـورهای
دختر ایرانـی خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،پـس از اینکـه
صدف خـادم به عنـوان دختر بوکسـور
ایرانـی بـا پرچم ایـران در فرانسـه به
روی رینـگ مبـارزه رفـت ،فدراسـیون
بوکـس عـدم دخالـت و ورود خـود بـه
ایـن موضـوع را بـا انتشـار بیانیـهای
اطالع رسانی کرد.
متن اطالعیه فدراسیون بوکس به شرح زیر است:
بـا عنایـت بـه اینکـه فدراسـیون بوکـس جمهـوری اسلامی    ایران در حـوزه
بانـوان هیـچ گونـه فعالیتی ندارد ،لـذا برگزاری مسـابقات و تمرینات این رشـته
ورزشـی در هـر مکانـی مربـوط بـه ایـن فدراسـیون نیسـت و مسـؤولیت آن با
برگـزار کننـدگان و یا شـخص شـرکت کننـده خواهـد بود.
بـه گـزارش ایسـنا ،صـدف خـادم روز شـنبه و در شـهر رویـان فرانسـه ،در
مبـارزهای کـه سـه رانـد به طـول انجامیـد مقابل "آن شـوان" بوکسـور کشـور
میزبـان بـه برتری رسـید.

کشــورمان در شــهر صــدرا می    توانــد انگیــزه
جوانــان و نوجوانــان را بــرای گرایــش بــه ورزش
در ایــن شــهر افزایــش دهــد.
کامیــاب در بخــش دیگــری از صحبت  هایــش

می    تــوان بــه جــرات ادعــا کــرد کــه شــهر
صــدرا جــدا از ورزش  هــای فــردی در تعــدادی از
رشــته  های تیمی    نظیــر کاراتــه نیــز می    توانــد
حرف  هــای زیــادی بــرای گفتــن داشــته باشــد.

بــه درخشــش تیــم کاراتــه شــهر صــدرا در
لیــگ کاراتــه کشــور اشــاره کــرد و افزود:امــروز

مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس در ادامــه بــر
لــزوم برنامــه ریــزی دقیــق و منســجم بــرای

 ۱۰کاندیدای فدراسیون کشتی تایید نشدند
بـا برگـزاری جلسـه کمیسـیون
تطبیـق وزارت ورزش و
جوانـان ،تعـداد  ۱۰کاندیـدای
ریاسـت فدراسـیون کشـتی به
لحـاظ مـدارک مدیریتـی تایید
نشـدند .بـه گـزارش ایسـنا،
جلسـه کمیسـیون شـرایط
احـراز تطبیـق مدیریتـی وزارت
ورزش و جوانـان بـه ریاسـت
محمدرضـا داورزنـی معـاون
ورزش قهرمانـی وزارت ورزش و جوانـان برگـزار شـد و پـس از بررسـی مدارک
مدیریتـی  ۲۱کاندیـدای ریاسـت فدراسـیون کشـتی ،مـدارک  ۱۰نامزد ریاسـت
ایـن فدراسـیون بـه تاییـد نرسـید.مجید خدایـی و محمدرضـا توپچـی از جملـه
چهرههـای شـاخص در این لیسـت هسـتند کـه مـدارک مدیریتـی آنها بـه تایید
نرسـیده و  ۸نامزد دیگر شـناخته شـده نیسـتند .ایـن افراد یک هفتـه مهلت دارند
تـا مـدارک الزم بـرای بررسـی مجـدد را بـه این کمیسـیون ارائـه دهنـد در غیر
این صـورت اجازه شـرکت در انتخابـات را نخواهند داشـت .مـدارک مدیریتی ۱۱
کاندیـدا کـه در میـان آنهـا چهرههـای شـاخص همچـون امیررضا خـادم ،عباس
جدیـدی ،علیرضـا حیـدری ،علیرضا دبیـر و حمید بنیتمیـم ،حضور دارنـد به تایید
ایـن کمیسـیون رسـید و در ادامـه مـدارک ایـن افـراد بـرای تایید نهایـی جهت

پشت پرده دعوت نشدن دختران فوتسالیست چیست؟
دو بانـوی ملیپـوش فوتسـال
به اینکه از سـوی کادر فنی تیم
ملی بـرای اردوی آماده سـازی
پیـش از اعـزام بـه تورنمنـت
چهارجانبـه روسـیه دعـوت
نشـدهاند واکنـش نشـان
دادنـد .آنهـا دلیـل جوانگرایـی
مطـرح شـده توسـط کادرفنـی
را بهانـهای بـرای برخـود بـا
اعتـراض خـود بـه پرداخـت
نشـدن پـاداش قهرمانیشـان

در جـام ملتهـای آسـیا میداننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،لیسـت دعوتی تیـم ملی فوتسـال بانـوان که از سـوی علـی رعدی
(مدیـر فنـی تیم ملـی) و زیور بابایی (مربی تیم) اعالم شـد .حواشـی زیـادی را به همراه
داشـت .در لیسـت جدید نـام فرزانه توسـلی ،نسـترن مقیمـی    و آرزو صدقیانیزاده سـه
بازیکـن کلیـدی تیم خـط خورده بـود .این سـه بازیکن کـه در اولین اردو جـزو بازیکنان
دعوتـی بودنـد بـا شـرکت نکـردن در اردو اعتـراض خـود را نسـبت به پرداخت نشـدن
پـاداش قهرمانـی در جـام ملتهای فوتسـال آسـیا کـه اردیبهشـت ماه سـال  ۱۳۹۷به
دسـت آمـد اعالم کردنـد اما با دعوت نشـدن آنهـا برای اولیـن اردوی سـال  ۱۳۹۸این
موضـوع مطرح شـد کـه کادر فنی بـه دنبـال تنبیه کردن آنهاسـت.
البتـه رعـدی در گفتههایـی متناقـض با سـایت فدراسـیون فوتبـال علت ایـن موضوع را
جوانگرایـی عنـوان کـرد و در بخـش دیگـر حرفهـای خـود به صـورت غیرمسـتقیم از
دعـوت شـدن احتمالی آنهـا در اردوی بعـدی خبر داد.
جوانگرایی دلیل اصلی یا بهانه؟
رعـدی یکـی از دالیـل دعوت نشـدن ایـن بازیکنـان را تلاش بـرای جوانگرایـی تیم
عنـوان کـرده بـود ،آرزو صدقیانـیزاده در ایـن مـورد بـه ایسـنا گفـت :رده جوانـان چه
ردهای اسـت کـه مـن  ۲۷سـاله جـزو آن نیسـتم؟ عالوه بـر این آقـای رعـدی گفته بود
ترجیـح بـر دعـوت از بازیکنانـی بـود کـه در اردوی قبلـی در تیم بودنـد امـا واقعیت این
نیسـت .خانمهـا زارعـی و شـیربیگی هـم در اردوی قبلـی نبودنـد امـا چگونه اسـم آنها
در لیسـت جدیـد هسـت ولی ما نـه؟ هنوز هـم جواب قانـع کننـدهای از رعـدی نگرفتم.
نسـترن مقیمی    نیـز بـا بیـان اینکـه بعیـد میدانـد ایـن دلیـل اصلـی کادر فنی تیـم ملی
باشـد بـه ایسـنا گفـت :اگـر ایـن دلیلشـان بـود چـرا اردوهـای پیـش نمیخواسـتند
جوانگرایـی کننـد؟ اردوی قبلـی سـه هفتـه پیـش بـود یعنـی از آن موقع تـا االن ما پیر
شـدیم؟ ایـن بهانـه اسـت .اگـر دلیلشـان هـم این اسـت کـه افـراد حاضـر در اردوی
قبلـی دعـوت شـدند بـاز هـم درسـت نیسـت چـون شـیربیگی و زارعـی هـم در اردوی
قبلـی نبودند.
علت شرکت نکردن در اردوی اول تیم ملی چه بود؟
صدقیانـی زاده در ایـن مـورد گفـت :به خاطـر اینکـه اردوی اول دو روز بعـد از بازیهای
لیـگ بـود و مصـدوم هـم بـودم حتی بـه خانـم بابایی و حجـازی دلیـل شـرکت نکردنم
را اطلاع دادم و دلیـل بـر بیاحترامـی    و توهیـن نبـود .علاوه بـر ایـن پرداخـت نکردن

تقدیر استاندار فارس از مدیر کل ورزش و
جوانان در خدمت رسانی به سیل زدگان
اسـتاندار فـارس از مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان بـه جهـت خدمت رسـانی به
سـیل زدگان اخیر در شـهر شـیراز قدردانـی کرد.
بـه گزارش روابـط عمومی    و پایگاه خبری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانان
فارس  ،در جلسـه ای که عصر روز یکشـنبه در سالن شـهید قاضی استانداری فارس
بـا حضـور اسـتاندار فـارس ومعاونیـن برگزارشـد ازادارات،سازمانها،سـازمان  های
مـردم نهاد،سـمن  ها،اصناف و اتحادیه  هـای اسـتان فارس و شهرشـیراز کـه در امر
امدادرسـانی بـه سـیل زدگان شـیراز تالش و همـکاری کردنـد با اهدای لـوح تقدیر
قدردانی شـد.
درایـن مراسـم از حیـدر علـی کامیـاب کالنتـری مدیـر کل ورزش و جوانان اسـتان
فـارس بـه نمایندگـی از جامعـه ورزش و جوانـان فـارس توسـط اسـتاندار فـارس
قدردانی شـد.
در متـن لـوح تقدیـر اسـتاندار فـارس خطاب بـه مدیـر کل ورزش و جوانـان فارس
آمـده اسـت  :بـدون تردید خدمت رسـانی به انسـانها در شـرایط سـخت و بحرانی
و تلاش در جهـت ایجـاد آرامـش روح و جـان همنوعان موهبتی اسـت کـه حضرت
یـزدان ایـن جوهـر و جواهـر بـی بدیـل را تنهـا بـه خوبـان و فرزانـگان هـر روزگار
ارزانی داشـته اسـت.

پاداشهایمـان و بـد قولـی فدراسـیون در ایـن زمینـه هم مطـرح بود.
مقیمی    نیـز بیـان کـرد :اردوی اول روز بعـد از فینـال بـود و بـه خاطـر خسـتگی شـرکت
نکردیـم البتـه افـراد دیگـری حتـی برخی از کسـانی کـه االن جـزو تیم ملی هسـتند هم
بـه خاطـر خسـتگی در اردو شـرکت نکردنـد .علاوه بـر این نسـبت به پرداخت نشـدن
پاداشـمان اعتـراض داشـتیم تـا تکلیف پاداشـمان را مشـخصکنند.
تنبیه به خاطر اعتراض به حقی که ادا نمیشود!
یکـی از موضوعاتـی کـه باعـث ایجاد انتقاد شـد حـذف این بازیکنـان به دلیـل اعتراض
بـه پرداخـت نشـدن  ۲۲میلیون پـاداش قهرمانی تیـم ملی در جـام ملتهای آسـیا بود.
صدقیانـی زاده در ایـن مورد به خبرنگار ایسـنا گفت :درسـت نیسـت به خاطر خواسـتن
پاداشهایـی کـه حقمان اسـت مـا را تنبیه کننـد و بگویند حرف ،حرف خودشـان اسـت.
خیلـی صادقانـه خواسـتیم بـه حداقـل پاداشـمان برسـیم .هیـچ حـرف زوری نزدیـم و
بـی احترامی    نکردیـم .بارهـا خواسـتیم آقـای تـاج را ببینیـم تا جـواب قانع کننـدهای در
ایـن زمینـه به مـا بدهد امـا هیچ شـخص خاص یـا سـازمانی جوابگـوی ما نبود .شـاید
بـه خاطـر اینکـه خواسـته خـود را بـه آنها گفتیـم مـا را تنبیـه کردند .بـا ایـن کار و زیر
سـوال بـردن  ۱۴سـال زحمتـی که بـرای تیـم ملی کشـیدم مصممتر شـدم کـه از این
به بعـد بـه زندگی شـخصی خودم برسـم.
مقیمی    هـم گفـت :اگـر جواب کسـی کـه درخواسـت طلبـش را دارد و اعتـراض کند خط
ً
اصلا حـرف بزنیـم؟ اعتـراض مـا تنبیـه دارد اما
خـوردن از تیـم ملـی باشـد پـس چرا
قولهـای پوچـی کـه فدراسـیون میدهـد و مـا بـا توجـه بـه حـرف آنهـا بـرای زندگی
شـخصیمان برنامهریزی میکنیم تنبیه ندارد؟ فدراسـیون یک سـال اسـت پشـت سـر
هـم قـول الکـی میدهـد امـا کسـی نیسـت کـه فدراسـیون را تنبیه کنـد .مگر میشـود
چـون قـدرت دسـت عده خاصـی اسـت از روی قـدرت چنیـن حرفهایـی بزنند؟
او در ایـن مـورد افـزود :از آقـای رعـدی و خانـم بابایـی کـه میپرسـیم جواب درسـتی
نمیدهنـد .خانـم بابایـی میگویـد انشـاءاهلل دعـوت میشـوید .آقـای رعدی هـم گفته
فعلا جـوان گرایی شـده اسـت امـا این جـواب اص ً
ً
ال
اردوهـای آتـی دعـوت میشـوید
قانـع کننده نیسـت.
زندگی با دستان خالی
صدقیانـی زاده در ادامـه بـه خـرج و مخارج زندگـی خود اشـاره کرد و گفت :بـرای ادامه
زندگـی خـرج و مخـارج داریـم .هیـچ حقـی دریافـت نمیکنیـم و فقـط میتوانیـم روی
ایـن پـاداش حسـاب بـاز کنیـم .االن  ۷۰درصـد از باشـگاههایمان طلب داریـم .نه لیگ
برتـر پـول میدهـد نـه تیـم ملـی پاداشـمان را ،بـا این وضعیـت چگونـه زندگیمـان را
ادامـه بدهیـم؟ تمـام دار و ندارمـان ورزش اسـت .یک ورزشـکار برای تمریـن کردن به
چیزهـای زیـادی نیـاز دارد .مخـارج آنهـا را چگونه تأمیـن کنیم؟
مقیمی    نیـز تصریـح کـرد :اگـر فدراسـیون از ابتـدا میگفت پرداخـت پاداش یک سـال
طـول میکشـد برایـم قابـل قبولتر بـود .نه اینکـه بگویند در فلان ماه پرداخـت میکند
و بعـد زیـر حرفـش بزند .مگـر به قول خودشـان ما یـک خانـواده نبودیم چـرا از اول رو
راسـت نگفتنـد االن وضـع فدراسـیون خـوب نیسـت و سـال دیگـر پرداخـت میکنیم؟
اینگونـه مـا هـم منتظـر پرداختهـا نبودیـم و من هـم با حسـاب قـول آنها جـای دیگر
قـول نمیدانـم کـه بعدا ً بـی آبرو بشـوم .هر کسـی در زندگی شـخصی خود به پـول نیاز
دارد .نمیخواهـم بـه خاطـر قولهـای پـوچ آنهـا بی آبـرو و بد قول شـوم.
اسـتاندار فـارس در بخـش دیگری گفته اسـت  :تالشـها و مجاهدت  های ارزشـمند
جنابعالـی در آن مجموعـه و خلق جلوه  های روشـن از کوشـش  های انسـان دوسـتانه
امـدادی در حادثـه ناگـوار سـیل فروردیـن  98شـهر شـیراز شایسـته بهتریـن
سـپاس  ها و پاسداشت  هاسـت امیـدوارم رضـای خالـق و رضایـت خالیق همیشـه و
همـواره در لوح تقدیر و بهشـت سرنوشـت شـما متجلی باشـد و در پنـاه مهر ایزدی
سـبز و سـربلند باشد.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه همچنین از معـاون جوانـان و امـور فرهنگـی اداره کل
ورزش و جوانـان فـارس و برخـی دبیران سـازمانهای مـردم نهاد که در حادثه سـیل
اخیـر شـهر شـیراز نهایت تلاش خود را مبـذول داشـته اند بـا اهدای لوح سـپاس
قدردانی شـد.

پشیمان نیستم که به پرسپولیس آمدهام

خدمــت رســانی بیشــتر و بهتــر بــه شــهروندان
تاکیــد کــرد و گفت:مــردم مــا در بزنگاه  هــای
مختلــف ثابــت کــرده انــد کــه مردمی    فــداکار
،متعهــد و وفــادار هســتند از ایــن رو هــر مدیــر و
مســئولی در هــر جایــگاه و مقامی    وظیفــه دارد
تــا از ثانیــه ثانیــه حضــورش در مســئولیت بــرای
خدمــت رســانی بــه ایــن مــردم شــریف حداکثــر
اســتفاده را بکنــد.
کامیــاب در پایــان بــا اشــاره بــه برخــی
شــائبه  ها در خصــوص تنــزل میــزان توســعه
زیــر ســاخت  های ســخت افــزاری و خدمــات
نــرم افــزاری ورزش در ســال  95بــا توجــه بــه
تحریم  هــای جدیــد آمریــکا علیــه کشــورمان
گفت:مــا ثابــت کــرده ایــم کــه در شــرایط
ســخت بهتــر عمــل می    کنیــم.از ایــن رو قــول
می    دهــم ســال  98ســال شــکوفایی بیشــتر و
بهتــر بــرای ورزش اســتان باشــد.
گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن دیــدار محمــد
ناظــم الشــریعه در ســخنانی کوتــاه بــه ارائــه
گــزارش عملکــرد نمایندگــی اداره ورزش و
جوانــان در شــهر صــدرا پرداخــت.

حضـور در انتخابـات مـورد بررسـی نهادهـای ذیربـط قـرار خواهـد گرفـت.

حذف اسنوکربازان ایران در مرحله انتخابی
مسابقات قهرمانی جهان
مرحلـه انتخابـی رقابتهـای اسـنوکر قهرمانی
جهـان در بخـش حرفهای  هـا برگـزار شـد و
نماینـدگان ایـران از رسـیدن بـه مرحلـه اصلی
بازماندنـد .به گزارش ایسـنا و به نقـل از روابط
عمومی    فدراسـیون بولینـگ ،بیلیـارد و بولـس،
مرحلـه انتخابـی رقابتهـای اسـنوکر قهرمانی
جهـان  ۲۱تا  ۲۸فروردین ماه در شـهر شـفیلد
انگلسـتان در حـال برگـزاری اسـت .حسـین
وفایـی و سـهیل واحـدی دو نماینـده ایـران در
ایـن مسـابقات بودنـد کـه بـا شکسـت برابـر
رقبـای خـود بـه مرحله اصلـی صعـود نکردنـد و حذف شـدند.
وفایـی در نخسـتین دیدارش در ایـن مرحله موفق بـه پیروزی مقابـل ژانگ آندا
شـد .او در دومیـن بـازی خود بـه مصاف دنیـل ولز رفت و بـازی را بـا نتیجه ۱۰
بـر  ۵واگـذار کـرد و از رسـیدن بـه مرحله اصلـی این رقابتهـا بازماند .سـهیل
واحـدی نیـز در مرحلـه اول مقابـل تیـان پنگ فی بـا نتیجه  ۱۰بر  ۵مغلوب شـد
و از دور رقابتهـا کنـار رفت.

هافبــک تیــم فوتبــال پرســپولیس میگویــد از
ایــن کــه بــه جــای بــازی در یــک تیــم اروپایــی
بــه پرســپولیس پیوســته ،پشــیمان نیســت.
مهــدی ترابــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در بــاره
رونــد پیروزیهــای اخیــر پرســپولیس ،اظهــار
کــرد :مــا در چنــد هفتــ ه اخیــر پیروزیهــای
خوبــی را بــه دســت آوردیــم کــه یکــی از
مهمتریــن بازیهــا برتــری برابــر ســایپا بــود.
مهــم بــود کــه بعــد از پیــروزی برابــر االهلــی
در لیــگ هــم دوبــاره بــه برتــری برســیم و ســه
امتیــاز حســاس را بــه دســت بیاوریــم .االن هــم
همــه تمرکزمــان روی بــازی بــا ذوب آهــن
اســت تــا بتوانیــم ســه امتیــاز ایــن بــازی را نیــز بــه دســت بیاوریــم .تیــم هــم
از شــرایط خوبــی برخــوردار اســت .انشــاءاهلل بــا اتحــادی کــه داریــم بتوانیــم در
انتهــای فصــل قهرمانــی را بــرای هــواداران بــه ارمغــان بیاوریــم.
وی در ادامــه در بــاره بــازی مقابــل تیــم ســابقش ،گفـت :واقعـ ًا خوشــحال شــدم
کــه مقابــل ســایپا بــازی کــردم و از طرفــی هــم بازیکــن و مربــی ســابقم را علــی
دایــی را دیــدم واقع ـ ًا خاطــرات برایــم زنــده شــد .البتــه همــان طــور کــه گفتــم
کســب ســه امتیــاز مهــم بــود و خوشــحالم کــه ایــن ســه امتیــاز را بــه دســت
آوردیــم.
هافبــک تیــم فوتبــال پرســپولیس و در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود در
بــاره عملکــرد تیمــش در لیــگ قهرمانــان آســیا هــم ،گف ـت :زمانــی کــه لیــگ
قهرمانــان آســیا را شــروع کردیــم متأســفانه در دو بــازی اول نتوانســتیم بــه نتایــج
مطلــوب خودمــان را بــه دســت بیاوریــم .البتــه داوریها هــم در این امر بــی تقصیر
نبودنــد امــا بــا ایــن حــال وقتــی قــرار شــد بــه مصــاف االهلــی عربســتان برویــم
همــه تمرکزمــان را گذاشــتیم تــا مقابــل ایــن تیــم بــه برتــری برســیم و شــانس
صعــود را بــرای خودمــان زنــده نگــه داریــم .در حــال حاضــر هــم کــه تمــام
تمرکزمــان در آســیا روی بــازی برگشــت مقابــل االهلــی اســت تــا بتوانیــم بــازی
برگشــت را ببریــم و راه صعــود را همــوار کنیــم .مــن می    دانــم پرســپولیس
ســال قبــل نایــب قهرمــان شــده و االن طــور دیگــری بــه آن نــگاه میکننــد.
مطمئن ـ ًا تمــام تالشــمان را میکنیــم تــا افتخــارات ســال قبــل را دوبــاره بــرای
پرســپولیس بــه دســت بیاوریــم.
ترابــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چطــور توانســت در ابتــدای حضــورش در
پرســپولیس بــه ترکیــب اصلــی تیــم راه پیــدا کنــد ،گف ـت :واقعیــت ایــن اســت
کــه در پرســپولیس اهمیــت نــدارد کــه چــه کســی بــازی میکنــد .مهــم بــرد
و پیــروزی ا ســت کــه بایــد بــه دســت بیایــد .همــه بازیکنــان بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه هــر کســی در زمیــن بــازی میکنــد فقــط بایــد بــرای موفقیــت
تیــم تــاش کنــد تــا پرچــم پرســپولیس همیشــه بــاال باشــد .مــن هــم بــا نظــر
کادر فنــی بــازی میکنــم و هــر زمانــی کــه نیــاز باشــد و صــاح ببیننــد بــه
میــدان بــروم بــا تمــام وجــودم تــاش خواهــم کــرد و هــر زمانــی کــه بــازی
نکــردم قطع ـ ًا بــا تمــام وجــودم بــرای تیــم دعــا میکنــم.
هافبــک تیــم فوتبــال پرســپولیس همچنیــن در بــاره ایــن که بــا وجود پیشــنهادات
اروپایــی در ابتــدای فصــل آیــا پشــیمان نیســت کــه حــاال بــه پرســپولیس پیوســته
اســت ،گفـت :نــه مــن پشــیمان نیســتم کــه بــه پرســپولیس آمدهام .درســت اســت
کــه در ابتــدای فصــل پیشــنهاد اروپایــی داشــتم امــا االن افتخــار میکنــم کــه
پیراهــن ایــن تیــم را می    پوشــم و بــرای ایــن تیــم بــازی میکنــم .پرســپولیس
هــواداران زیــادی دارد کــه واقع ـ ًا بــه بازیکنــان انــرژی میدهنــد .بــازی کــردن
در ایــن تیــم بســیار لــذت بخــش اســت .میخواهــم بــا ایــن تیــم موفقیتهــای
زیــادی را بــه دســت بیاوریــم و هوادارانــش همیشــه خوشــحال باشــند.

فریبا:

مراحل تمدید قراردادها آغاز شده است

یــک پیشکســوت اســتقالل میگویــد کــه
آبیپوشــان بایــد بــه دنبــال کســب ســهمیه
آســیایی باشــند و نیمنگاهــی بــه قهرمانــی در
لیــگ برتــر داشــته باشــند.
بهتــاش فریبــا ،پیشکســوت باشــگاه اســتقالل در
گفتوگــو بــا ایســنا در بــاره شــرایط اســتقالل پــس
از دو پیــروزی بــاارزش مقابــل الهــال عربســتان و
ســپاهان ،اظهــار کــرد :در ابتــدا بایــد بگویــم کــه
از داربــی یــک حســرتی بــه دلمــان مانــد کــه
اگــر از آن بــازی بــا امتیــاز بیــرون میآمدیــم،
میتوانســتیم مقابــل ســایپا بــا اعتمــاد بــه نفــس

ذهنــی بــرای اســتقالل میگویــد کــه ســه بــازی
از پنــج بــازی اســتقالل آســانتر از دوتــای دیگــر
اســت .مــا بــا اســتقالل خوزســتان ،صنعــت نفــت
و ســپیدرود ،ماشــین ســازی و پدیــده بــازی
داریــم کــه پدیــده و ماشینســازی بازیهــای
ســخت مــا هســتند .البتــه اگــر بــا روحیــهای
کــه اســتقالل گرفتــه ،ماشینســازی را شکســت
دهیــم ،کار مقابــل پدیــده آســانتر میشــود.
فریبــا ادامــه داد :در آن ســمت بازیهــای ســپاهان و
پرســپولیس ســختتر و بازیهــای تراکتورســازی
آســانتر اســت .عاقالنــه ایــن اســت کــه بــه دنبــال

و آرامــش بیشــتری بــه میــدان برویــم و آن
بــازی را  ۴بــر صفــر ببریــم کــه دیدیــد دروازهبــان
ســایپا خیلــی خــوب ظاهــر شــد و اجــازه گلزنــی
بــه اســتقالل نــداد .اگــر ایــن امتیــازات را گرفتــه
بودیــم شــاید صــدر جــدول بودیــم ولــی فوتبــال
غیرقابــل پیشبینــی اســت و زیبایــی آن بــه خاطــر
همیــن مســاله اســت.
او افــزود :پــس از ایــن دو بــازی ،اســتقالل توانســت
الهــال و ســپاهان را در دو بــازی مهــم شکســت
دهــد کــه بــرد مقابــل ســپاهان بــا توجــه بــه ایــن
کــه در دقایــق آخــر هــم بــه گل رســیدیم ،خیلــی
چســبید .بــه خاطــر دارم کــه یــک بــار جلــوی
ســایپا هــم بعــد دقیقــه  ۹۰توســط پادوانــی کــه
آرزوی بهبــود برایــش دارم ،بــه گل رســیدیم و بازی
را بردیــم کــه ایــن بــرد هــم خیلــی چســبید.
ایــن پیشکســوت اســتقالل در بــاره شــانس قهرمانی
ایــن تیــم در لیــگ برتــر گفــت :شــرایط خــوب
اســت ولــی االن نمیتوانــم بگویــم چقــدر شــانس
قهرمانــی داریــم .پنــج هفتــه آینــده یــک فرمــول
دارد و بایــد ببنیــم تیمهــای مدعــی بــا چــه
تیمهایــی بــازی دارنــد .بــا ایــن حــال از نظــر ذهنــی
فکــر میکنــم کــه برخــی بازیهــای نســبت بــه
برخــی بازیهــای دیگــر ســبکتر اســت .شــرایط

ســهمیه باشــیم و نیــم نگاهــی بــه بازیهــای
دیگــر و قهرمانــی داشــته باشــیم .ایــن را هــم بایــد
در نظــر بگیریــم کــه همــه اینهــا در شــرایطی
اســت کــه بتوانیــم بازیهایمــان را ببریــم.
او در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا
توجــه بــه مالکیــت مشــترک ماشینســازی و
تراکتورســازی ،سبزپوشــان تبریــزی تــاش زیــادی
بــرای امتیــاز گرفتــن از اســتقالل میکننــد تــا
تراکتورســازان از اســتقالل پیــش بیفتنــد ،بیــان
کــرد :از نظــر مــن ماشینســازی خیلــی خــوب
فوتبــال بــازی میکنــد و یــک فوتبــال درگیرانــه
بــه نمایــش میگــذارد .آنهــا بنــا بــه شــرایط تیــم
روب ـهرو اتخــاذ تاکتیــک میکننــد .مــن گفتــم ســه
بــازی آســانتر اســت و پدیــده و ماشینســازی
ســخت اســت .نکتــهای هــم کــه در بــاره مالــک
مشــترک آنهــا وجــود دارد میتوانــد کار را بــرای
اســتقالل ســخت کنــد زیــرا اگــر ماشینســازی
امتیــاز بگیــرد میتوانــد بــه تراکتورســازی کمــک
کنــد و از آن طــرف مالــک آنهــا پاداشــی هــم بــه
آنهــا میدهــد .بــا ایــن حــال بحــث مــن فوتبالــی
اســت و بــه مســائل جانبــی کاری نــدارم .از نظــرم
بــازی بــا پدیــده ســختتر از ماشینســازی اســت.
ایــن پیشکســوت باشــگاه اســتقالل در بــاره

کنارگذاشــته شــدن فرشــید باقــری از اســتقالل و
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بایــد بــا ایــن بازیکــن
قاطعانــه برخــورد شــود یــا شــرایط بــرای ادامــه
حضــور او فراهــم شــود؟ توضیــح داد :مــن دقیــق
اتفاقــی کــه بیــن فرشــید باقــری بــا بازیکنــان و
مربیــان رخ داده را نمیدانــم و بــه همیــن دلیــل
نمیتوانــم راجــع بــه آن شــفاف صحبــت کنــم.
در هــر صــورت بابــت فرشــید باقــری هزینــه
شــده اســت .البتــه بــا توجــه بــه شــرایطی کــه
اســتقالل دارد ،نفــر بــه انــدازه کافــی دارد کــه
فشــار بــه کســی وارد نشــود ولــی عقیــده مــن
ایــن اســت کــه بزرگترهــای تیــم بایــد دســتی
بــاال بزننــد .از نظــر مــن فرشــید باقــری از نظــر
اخالقــی خــوب اســت .ممکــن اســت او در شــرایطی
عصبانــی شــده و حرفــی زده کــه این اتفــاق رخ داده
اســت .در هــر صــورت تصمیمگیرنــده فنــی شــفر و
تصمیمگیرنــده راجــع بــه مســائل دیگــر مدیریــت
باشــگاه اســت .مــن قصــد داشــتم کــه بــا آقــای
فتحــی تمــاس بگیــرم تــا ضمــن ایــن کــه بدانــم
چــه اتفاقــی رخ داده ،پــا در میانــی کنــم تــا باقــری
بــه تمرینــات بازگــردد.
بهتــاش فریبــا در ادامــه گفتوگویــش بــا ایســنا در
بــاره لــزوم تمدیــد قــرارداد بــا بازیکنــان تأثیرگــذار
اســتقالل ماننــد پاتوســی اظهــار کــرد :پارســال تیــم
مــا از رفتــن پنــج ،شــش بازیکــن درجــه یــک لطمه
خــورد .شــرایط حرفــهای میگویــد کــه نمیتــوان
جلــوی بازیکــن را بگیریــد چــون هرکــس بــرای
بهتــر زندگــی کــردن میتوانــد تصمیــم بگیرنــد.
بنظــرم تصمیــم امیــد ابراهیمی    بــا توجــه به شــرایط
اقتصــادی و ســنی او تصمیــم درســتی بــود .بنــا بــه
شــرایط پارســال مــا بایــد تجرب ـهای کســب کنیــم
کــه زودتــر تصمیــم گرفتــه بشــود چــون ســرمربی
مــا هــم بــا باشــگاه قــرارداد دارد و دیگــر نگرانــی
بابــت مربــی ســال بعــد نــدارد .قــرارداد او هــم از
نظــر پولــی بــاال اســت و نمیتوانیــم کار دیگــری
کنیــم .همچنیــن بایــد بازیکــن بــا نظــر کادرفنــی
جــذب شــود .دیگــر هــم کمیتــه فنــیای وجــود
نــدارد کــه نظــرش را منتقــل کنــد .بــا ایــن اوصــاف
مــن میدانــم کــه مدیریــت بــرای تمدیــد قــرارداد
بازیکنــان ،کارش را شــروع کــرده ولــی رســانهای
نکردهانــد .آنهــا شــلوغ نمیکننــد تــا حاشــیه
درســت نشــود و باشــگاه در آرامــش کار خــودش
را پیــش ببــرد.
او در پایــان گفــت :مــن آرزو میکنــم کــه در
پایــان فصــل هــواداران اســتقالل خوشــحال باشــند
و انشــاءاهلل اســتقالل بتوانــد ســهمیه بگیــرد.
در فوتبــال هیــچ چیــزی پیشبینــی نشــده و
آنهــا بــا ایــن کــه شــانس کمی    بــرای قهرمانــی
دارنــد امــا بایــد نیمنگاهــی هــم بــه آن داشــته
باشند.

