ورزش
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حاال رسیدن به جامجهانی آسانتر خواهد بود
سرمربی تیمملی فوتبال ایران با اشاره به مذاکراتش با رییس فدراسیون فوتبال گفت که
اکنون رسیدن به جام جهانی آسانتر شده است .او تاکید کرد که مهدی تاج ...

برنامه رقابت های جام
جهانی کشتی فرنگی
اعالم شد
برنامـه رقابـت هـای جـام جهانـی کشـتی فرنگـی
 2016شـیراز اعلام شـد.
بـه گزارش سـرویس ورزشـی برنـا ،رقابت هـای جام
جهانـی کشـتی فرنگـی بـا حضـور تیـم های ایـران،
روسـیه ،آذربایجـان ،ترکیـه ،بلاروس ،قزاقسـتان،
آلمـان و اوکرایـن به عنـوان  8تیـم برتر دنیـا روزهای

 30و  31اردیبهشـت مـاه در سـالن شـهید دسـتغیب
شـیراز برگـزار می شـود.
برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:
چهارشنبه  29اردیبهشت ماه:
سـاعت  :12ثبـت نـام نهایی تیـم ها و کشـتی گیران
ساعت  15تا  :16:30جلسه تمامی تیم ها
ساعت  17:30تا  :18معاینات پزشکی
ساعت  18تا  :18:30وزن کشی کلیه اوزان
پنج شنبه  30اردیبهشت ماه:
ساعت  9:30تا :12:30
مسابقات دور اول:
گروه :A
روسیه -بالروس
آلمان -قزاقستان
گروه :B

سال بیست و یکم شماره 5773

ایجاد فرصت های برابر برای حضور در عرصه های ورزشی مورد اهتمام
مدیران ارشد ورزش استان است
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ...

یالن فرنگیکار ایران آماده قهرمانی جهان در شیراز
پخش مستقیم رقابت ها از شبکه های سه ،جام جم و رادیو ورزش

آذربایجان – ترکیه
ایران -اوکراین
ساعت  16:30تا  :17مراسم افتتاحیه
ساعت  17تا :21
مسابقات دور دوم:
گروه :A
روسیه – آلمان
بالروس -قزاقستان
گروه :B
آذربایجان -ایران
ترکیه -اوکراین
مسابقات دور سوم:
گروه :A
روسیه – قزاقستان
گروه :B
آذربایجان -اوکراین
جمعه  31اردیبهشت ماه:
ساعت  10:15تا 11:45
ادامه مسابقات دور سوم:
گروه :A
بالروس -آلمان
گروه :B
ایران -ترکیه
ساعت  11:45تا  :12:45مسابقه برای کسب مقام هفتم
ساعت  12:45تا  :13:45مسابقه برای کسب مقام پنجم
ساعت  16تا  :17:15مسابقه رده بندی
ساعت  17:15تا  :17:45مسابقات فینال

اسلامی ایران )روزهـای  30و  31اردیبهشـت ماه در
سـالن شـهید دسـتغیب شـهر شـیراز برگزار می شود.
برنامـه پخـش ایـن رقابـت هـا از شـبکه های سـه و
جـام جم سـیما بـه شـرح زیر اسـت:
پنج شنبه  30اردیبهشت ماه:
ساعت  :10:30دیدار تیم های ایران و اوکراین
ساعت  :17:10دیدار تیم های ایران و آذربایجان
جمعه  31اردیبهشت ماه:
ساعت  :10:30دیدار تیم های ایران و ترکیه
ساعت  :17:10دیدار فینال
همچنیـن رادیـو ورزش نیـز ایـن رقابـت هـا را بـه
صـورت زنـده بـرای شـنوندگان پخـش خواهـد کرد.
برای حضور در جام جهانی  2016شیراز؛

ترکیب تیم ملی کشتی
فرنگی ایران اعالم شد

ترکیـب تیـم ملی کشـتی فرنگی برای حضـور در جام
جهانی  2016میالدی اعالم شـد.
بـه گـزارش سـرویس ورزشـی برنـا ،رقابـت هـای
جـام جهانـی کشـتی فرنگـی بـا حضـور تیـم هـای،
ایـران ،روسـیه ،آذربایجان ،ترکیـه ،اوکراین ،بالروس،
قزاقسـتان و آلمـان ( 8تیـم برتـر جهـان) روزهای 30

پخش مستقیم رقابت ها
از شبکه های سه ،جام جم
و رادیو ورزش
رقابـت هـای جـام جهانـی کشـتی فرنگـی از
شـبکه های سـه ،جام جـم و رادیـو ورزش به صورت
مسـتقیم بـرای عالقمندان پخش می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان فـارس
 ،رقابـت هـای جـام جهانـی کشـتی فرنگـی  2016با
حضـور  8تیم برتر جهان ( روسـیه  ،بلاروس  ،ترکیه
 ،قزاقسـتان  ،آلمـان  ،آذربایجـان ،اوکراین  ،جمهوری

و  31اردیبهشـت ماه در سـالن شـهید دسـتغیب شـهر
شـیراز برگـزار می شـود.
بنا به اعالم کادر فنی اسـامی تیم ملی کشـتی فرنگی
بـرای حضـور در ایـن رقابـت هـا به شـرح زیر اسـت:
 59کیلوگرم :سامان عبدولی -مهرداد مردانی
 66کیلوگرم :امید نوروزی -مهدی زیدوند

 71کیلوگرم :افشین بیابانگرد -عظیم گرمسیری
 75کیلوگرم :سعید عبدولی -پیام بویری
 80کیلوگرم :رامین طاهری -یوسف قادریان
 85کیلوگرم :حبیب اله اخالقی  -حسین نوری
 98کیلوگرم :قاسم رضایی -مهدی علیاری
 130کیلوگـرم :بشـیر باباجـان زاده – بهنـام مهـدی
زاده
سرمربی :محمد بنا
مربیـان :ایـرج اسـفندیاری فر ،رسـول جزینـی ،فرهاد
اسـماعیل نـژاد ،بهـروز حضرتی پـور ،فرشـاد علیزاده،
محمدعلـی چمیانی ،مهـرزاد اسـفندیاری فر
سرپرست :حسام الدین جعفری
پزشک :دکتر تورج ملک محمدی
متخصص تغذیه :دکتر رامین امیرساسان

تمامی تیم های شرکت کننده
برای حضور در
جام جهانی کشتی فرنگی
وارد ایران شدند
تمامـی تیم های شـرکت کننـده در رقابـت های جام
جهانی کشـتی فرنگی وارد کشـور شـدند.
بـه گزارش سـرویس ورزشـی برنـا ،رقابت هـای جام
جهانـی کشـتی فرنگـی  2016بـا حضـور  8تیـم برتر
جهـان روزهـای  30و  31اردیبهشـت مـاه در سـالن
شـهید دسـتغیب شـهر شـیراز برگزار می شـود.
تیـم هـای روسـیه ،آذربایجـان ،ترکیـه ،آلمـان،
اوکرایـن ،بالروس و قزاقسـتان و همچنین نمایندگان
اتحادیـه جهانـی کشـتی بـرای حضـور در ایـن
رقابت ها وارد کشور شده اند.

یالن فرنگیکار ایران آماده قهرمانی

نوروزی ،قاسم رضایی و
عبدولی قبل از جام جهانی
چه گفتند؟

کیروش:

حاال رسیدن به جامجهانی آسانتر خواهد بود
مقابل چین و قطر  8بر  5پیروزیم

ســرمربی تیــمملــی فوتب ـال ایــران بــا اشــاره بــه
مذاکراتــش بــا رییــس فدراســیون فوتبــال گفــت کــه
اکنــون رســیدن بــه جــام جهانــی آســانتر شــده
اســت .او تاکیــد کــرد کــه مهــدی تــاج از همــان
ابتــدا موافــق اســتعفا یــا رفتنــش نبــوده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری
دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،پــس از برگــزاری
انتخابــات فدراســیون فوتبــال و انتخــاب مهــدی
تــاج بــه عنــوان رییــس جدیــد ایــن فدراســیون
در طــول هفت ـه گذشــته تــاج و ک ـیروش جلســات
متعــددی را بــه منظــور رفــع مشــکالت و موانــع
موجــود در راه آمــاده ســازی تیــمملــی بــرای حضور
در جــام جهانــی فوتبــال برگــزار کردنــد.
کــیروش پــس از برگــزاری جلســات مکــرر بــا
مهــدی تــاج بــا حضــور در نشســت خبــری بــا
نماینــدگان رســانههای گروهــی اظهارکــرد:
همانطــور کــه مطلــع هســتید در تاریــخ  13فوریــه
میــادی ( 25بهمــن  )94امســال ،درخواســت
اســتعفا دادم کــه از ابتــدای مــاه مــی (اردیبهشــت
 ،)95در تیــم ملــی نباشــم.
او افــزود :پــس از آن هــم یــک جلس ـهای داشــتیم
کــه در تاریــخ  9آوریــل ( 21فروردین) بــود و در آنجا
مســائل مختلفــی مطــرح شــد .تمــام دغدغــه هــا
و مشــکالت مختلــف را بــا اعضــای هیــات رئیســه
مطــرح کردیــم .بعــد از ریاســت آقــای تــاج هــم
جلســات مختلفــی بــا ایشــان دربــاره مشــکالت
تیــم ملــی داشــتیم .مــا بــه دو نتیجــه رســیدیم .اول
اینکــه تــاج بــه هیــچ وجــه عنــوان اســتعفا و موافــق
دو طرفــه بــرای رفتــن مــن نیســت.
ســرمربی تیــم ملــی اضافــه کــرد :دغدغــه دوم،
دغدغــه اصلــی در ذهــن مــن بــود .بــه ایــن توافــق
بــا تــاج رســیدیم کــه جــام جهانــی روســیه بــرای
تیــم ملــی ایــران ســال  2018نیســت و جــام جهانــی
روســیه بــرای تیــم ملــی ایــران از امــروز و ســال
 2016آغــاز مــی شــود .بــه ایــن برداشــت واحــد
رســیدیم کــه جــام جهانــی بــرای ایــران از خــرداد
مــاه ســال جــاری آغــاز مــی شــود .بــه خاطــر اینکــه
بــه ایــن توافــق واحــد رســیدیم ،مــا در شــهریور
امســال اولیــن بــازی را داریــم و مطمئنــا بــا ایــن
صحبــت هایــی کــه بــا تــاج داشــته ایــم ،رســیدن
بــه هــدف و جــام جهانــی بــرای مــا آســان تــر
می شود.
کــی روش تاکیــد کــرد :ایــن توافــق مــا بــه ایــن
معنــا اســت کــه ایــن حــس فوریــت بایــد جــاری

یالن فرنگیکار ایران آماده قهرمانی جهان در شیراز
برنامه رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی  2016شیراز اعالم شد .رقابت های جام
جهانی کشتی فرنگی با حضور تیم های ایران ...

باشــد تــا بتوانیــم در یکســال آینــده موفقیــت
تیــم ملــی را تضمیــن کنیــم و بــه هدفمــان
یعنــی صعــود بــه جــام جهانــی برســیم .در پنــج
مــاه آینــده ،پنــج بــازی خــود را پشــت ســر مــی
گذاریــم و پانــزده امتیــاز را پشــت ســر مــی گذاریــم
و در هشــت مــاه آینــده  21امتیــاز را پشــت ســر
مــی گذاریــم و در ســال آینــده تکلیــف تیــم ملــی
روشــن مــی شــود.
وی گفــت :در انتهــا بایــد بگویــم کــه همــه بــا
ایــن تفکــر موافــق هســتیم کــه آینــده تیــم ملــی

قدیمــی دارد بــه میــدان برویــم .کــره جنوبــی یــک
ســری از حامیــان اصلــی جــام جهانــی  2018بــوده
اســت و ایــن درحالــی اســت کــه شــرکت هــای
ایرانــی حامــی ایــن رقابــت هــا نیســتند .چیــن هــم
از منابــع بزرگــی برخــوردار اســت و در گــروه مــا
قــرار دارد .دیــروز رســما اعــام شــد کــه بــرای
آمــاده ســازی خــود 50 ،میلیــون دالر بودجــه در
نظــر گرفتــه انــد .اگــر ایــن پــول بــرای تیــم ملــی
ایــران بیایــد ،یــک جایــزه بــزرگ بــرای تیــم ملــی
اســت کــه مــی توانــد بــا کمــک آن پیشــرفت کنــد.

اولویــت نخســت فدراســیون فوتبــال اســت و توقــع
کامــل هــواداران و خانــواده بــزرگ فوتبــال ایــران را
از برنامــه خــود داریــم تــا بتوانیــم تعهــد و همــکاری
مناســب داشــته باشــیم تــا دســت بــه دســت
یکدیگــر بــه هــدف برســیم .تیــم ملــی نیــاز دارد
کــه همــه کنــار هــم باشــیم و آنهایــی کــه عاشــق
تیــم ملــی هســتند ،احتیــاج داریــم کنــار آنهــا بــه
موفقیــت برســیم.
ک ـیروش در پاســخ بــه ســوالی در بــاره ایفمــارک
و حواشــی ایجــاد شــده در رابطــه بــا آن گفــت:
بــه نظــرم ایــن ســوال در حــال حاضــر اهمیــت
چندانــی نــدارد .مطلبــی کــه االن حائــز اهمیــت
اســت ،اینکــه مــا نیــاز بــه منابــع کافــی و حمایــت
بایــد داشــته باشــیم .در چنــد مــاه آینــده مــا بایــد
برابــر رقبایــی مثــل کــره جنوبــی کــه از حمایــت
مالــی زیــادی برخــوردار اســت و هــواداران و گذشــته

در یکــی دو ســال آینــده  50هــزار آکادمــی فوتبــال
در چیــن ایجــاد مــی شــود.
او ادامــه داد :ایــن آکادمــی هــا بــرای بازیکنــان
جــوان اســت .دیگــر احتیاجــی نــدارد راجــع بــه قطــر
بــا شــما صحبــت کنــم .شــما مــی دانیــد کــه آنهــا
میزبــان جــام جهانــی  2022هســتند و منابــع الزم را
دارنــد .مــن بــه ســوال شــما میخواهــم هوشــمندانه
جــواب دهــم .وقتــی بــرای از دســت دادن
نداریــم و فرامــوش نکنیــم کــه منابــع مالــی مــا
محــدود اســت .هــر شــخصی کــه منابــع مالــی
ایــران را هــدر بدهــد مطمئنــا در راســتای منافــع
ملــی ایــن کشــور عمــل نکــرده اســت.
کــیروش افــزود :وظیفــه مــن ایــن اســت کــه
ضمانــت کنــم کــه تمــام منابــع مالــی الزمــه
بــه ســمت تیــم ملــی بــرود و فکــر مــی کنــم
کــه متوجــه منظــورم شــده باشــید .بــار دیگــر

مــی گویــم که همــه بایــد از هم حمایــت کنیم چون
یــک مســئولیت بــزرگ در مقابــل ایــن غــول هــای
فوتبــال آســیا داریــم .بعــد از قرعــه کشــی هــم
رســما گفتــم کــه دو تیــم کــره و قطــر از مــا مدعــی
تــر هســتند .بعــد از آنهــا رقبــای دیگــری بــه نــام
ازبکســتان و چیــن را داریــم .خصوصــا چیــن کــه
بــرای جایــگاه دوم مــی جنگــدد و البتــه مــا هــم
تــاش خــود را مــی کنیــم .ایــن تــاش را بــا
اســتفاده از منابــع محــدود ،شــور و اشــتیاق هــواداران
انجــام مــی دهیــم.
ســرمربی تیــم ملــی ایــران در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه ســاختار تیــم ملــی کفاشــیان و تــاج تفاوتــی
بــا یکدیگــر نــدارد و آیــا نگــران نیســت قــول هــا
ماننــد گذشــته عملــی نشــود؟ بیــان کــرد :اگــر
اعتقــاد و اعتمــاد نداشــتم کــه تــاج بــه قــول هایــش
نمیتوانــد عمــل کنــد ،االن اینجــا نبــودم .اگــر
ایــن اعتقــاد و اطمینــان را نداشــتم کــه قــول هــا
عملــی نمــی شــود بــه اینجــا نمــی آمــدم .خــوب بــه
یــاد دارم کــه چندیــن بــار در کنفرانــس هــا اعــام
کــردم کــه االن زمــان وعــده و وعیدهــا نیســت.
او اضافــه کــرد :هفتــه آینــده یــک اردویــی خواهیــم
داشــت و بــا تیــم ملــی مقدونیــه یــک بــازی را انجام
میدهیــم .بازهــم بــا مشــکالتی روبــه رو خواهیــم
شــد .بــه ایــن دلیــل کــه برنامــه تیــم ملــی کــه
مــاه هــا قبــل برنامهریــزی شــده بــا باشــگاه هــا و
فینــال جــام حذفــی در تضــاد قــرار مــی گیــرد .ایــن
برنامــه ای نبــود کــه مــا داشــته باشــیم و قطعــا در
تیــم ملــی تاثیــر میگــذارد .بــه ایــن دلیــل کــه مــا
نمــی توانیــم برخــی بازیکنــان را در اختیــار داشــته
باشــیم و ایــن بازیکنــان فرصــت حضــور در تیــم
ملــی را نخواهنــد داشــت و هــم بازیکنــان و هــم
تیــم ملــی ضــرر مــی کننــد .ایــن اتفــاق قبــل جــام
جهانــی هــم رخ داد ولــی مــن اطمینــان دارم کــه
بــا مدیریــت تــاج و اتحــاد خانــواده بــزرگ فوتبــال
ایــران ،دیگــر نبایــد اشــتباهات قبلــی را مرتکــب
شــد .شــما راجــع بــه آقــای تــاج و کفاشــیان و
ســازمان لیــگ ،صحبــت هایــی را مطــرح کردیــد
ولــی بــار دیگــر تکــرار مــی کنــم کــه احتیــاج بــه
کمــک همــه داریــم و هرکــس کــه مــی توانــد بایــد
بــه تیــم ملــی کمــک کنــد .درهــا بــاز اســت و مــا
بــه همــه خــوش آمــد مــی گوییــم .هرکــس بــا
قلبــی خــوب و ذهنــی بــاز و بــا نظــرات مختلــف
بخواهــد چیــزی را بگویــد بــه او خــوش آمــد
می گوییم.

در سـالن کشـتی تختـی شـیراز جایـی برای نشسـتن
نیسـت و بعضـی از نوجوانـان تـا کنـار تشـک آمدهاند
تـا بـا قهرمانـان محبوبشـان عکـس سـلفی بگیرنـد.
آنهـا آینـده ورزشـی خـود را بـا عضلات نیرومنـد و

حـرکات تنـد و تیـز فرنگـی کاران تیـم ملـی تطبیـق
میدهنـد و در رویـای خـود روی سـکوی قهرمانـی
میرونـد.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری دانشـجویان
ایران(ایسـنا) منطقه فارس ،اینجا شـیراز اسـت ،محل
برگـزاری رقابتهـای کشـتی فرنگـی جهانـی 2016
و ایـن روزهـا ،روزهـای خاطرهانگیـزی اسـت کـه در
دفتـر خاطـرات همـه مـردم ورزشدوسـت ایـران و
خصوصـا شـیرازیهای میهمـان نـواز ،ثبت میشـود.
اینجـا شـیراز اسـت ،نـام شـیراز حـاال علاوه بـر
همراهـی فرهنـگ و هنـر و ادب ،بـا ورزش ملـی
ایرانیـان عجیـن شـده اسـت و گامـی تـا ثبت شـدن
در بـرگ زریـن دفتـر خاطـرات پهلوانی ایـران ،ندارد.
محمـد بنـا سـرمربی تیـم ملـی فرنگـی روی صندلی
پالسـتیکی قرمـز رنگـی نشسـته اسـت ،لبخنـد
مـی زنـد و آهسـته بـا محمـد علـی چمیانـی
گفـت و گـو می کند .حـاال گوش شکسـتههای دالور
بـه دو گـروه تقسـیم میشـوند و بـا بـازی والیبـال و
فوتبـال تمرینـات خـود را ادامـه میدهند.
در کنـار نردههـا خردسـالی بـا گوشـه چشـم «امیـد
نـوروزی» پهلـوان شـیرازی را رصد میکنـد اما وقتی
قهرمان دسـت روی سـرش میکشـد غریبـی میکند
و پشـت پـدر پنهان میشـود.
نـوروزی لبخنـدی زد و روبـه خبرنـگار ایسـنا ،گفـت:
ایـن پهلـوان کوچـک خواهرزادهام اسـت اما بـه دلیل

ســرمربی تیــم ملــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 67
ســاعت جلســه بــا تــاج برگــزار کــرده ،گفــت :واقعــا
منطقــی و منصفانــه نیســت کــه اینگونــه فکــر
کنیــم کــه بــا ایــن جلســات و بــا یــک قــدم جادویی
مشــکالت را حــل کنیــم .حداقــل ایــن اســت کــه
االن مطمئــن هســتیم کــه از مشــکالت آگاهــی
داریــم و تــاج تــا ســر حــد تــوان تــاش میکنــد تــا
راه حــل بــرای مشــکالت پیــدا کننــد .وقتــی شــما
بــا مشــکالتی مواجــه هســتید ،دو گزینــه داریــد.
گزینــه اول اینکــه اگــر مشــکل را حــل نکنیــد بــا
مشــکالت بعــدی رو بــه رو مــی شــوید .گزینــه دوم
ایــن اســت کــه مشــکل را حــل کنیــد و گــره هــا
را بــاز کنیــد.
او ادامــه داد :االن بــا یکدیگــر همــکاری مــی کنیم و
بــه دنبــال بهتریــن راه بــرای آمــاده ســازی تیــم ملی
هســتیم .خیلــی ســاده بگویــم کــه صحبــت هایــی
کــه مــا بــا آنهــا مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه
رقبــای مــا زمیــن و منابــع بهتــری دارنــد و تــا
اینجــا دو هیــچ بــه نفــع آنهــا اســت .چیــن و قطــر
در لیگشــان بازیکنــان خارجــی خوبــی گرفتهانــد
کــه ایــن بــه آنهــا کمــک میکنــد و پــس شــد
 3بــر صفــر .آنهــا فضــای مربــی گــری خوبــی
دارنــد کــه باعــث ارتقــای آنهــا مــی شــود ،پــس
شــد  4بــر صفــر .پــرواز چارتــر ،هتــل و امکانــات
خــوب هــم هســت کــه شــد  5بــر صفــر ولــی مــا
بهتریــن آمــاده ســازی را خواهیــم داشــت کــه  6گل
میشــود و نتیجتــا مــا  6بــر  5پیــروز میشــویم.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران اضافــه کــرد :مــا
بــا حمایــت پــر شــور هــواداران و تــاش بازیکنــان
بــا نتیجــه نهایــی  8بــر  5میرســیم .مســئله خیلــی
شــفاف اســت .صحبــت اصلــی مــا ایــن بــود کــه
بهتریــن آمــاده ســازی را داشــته باشــیم و اینگونــه
مــی توانیــم موفــق شــویم .امســال دو مثــال در
جهــان رخ داد .مثــال اول تیــم لسترســیتی و مثــال
دوم اســتقالل خوزســتان بــود .بــار دیگــر الزم
مــی دانــم کــه بــه ایــن تیــم و مربــی اش تبریــک
بگویــم .مــا بــا ایــن مثــال هــا مــی توانیــم فوتبــال
را زنــده نگــه داریــم .شــما نمــی توانیــد قهرمانــی را
بخریــد و قهرمانــی قیمتــی نــدارد .اگــر قهرمانــی
خریدنــی بــود ،رئــال مادریــد و منچســتر ســیتی
همیشــه قهرمــان مــی شــد ولــی اینگونــه نیســت
و مــی توانیــد یــک قــدم بــزرگ برداریــد و بــا
آماده سازی به موفقیت برسیم.
وی افــزود :یــک تصویــر کلــی دربــاره آمــاده ســازی
مــی دهــم و جزئیــات را بعــدا مــی گویــم .قســمت
اول اردوی مــا در تهــران برگــزار مــی شــود و بعــد
از آن بــه مقدونیــه مــی رویــم و متاســفانه بــازی
دومــی را نتوانســته ایــم هماهنــگ کنیــم .اگــر
نتوانیــم بــازی دوم را هماهنــگ کنیــم بازیکنــان
مــا زودتــر بــه تعطیــات مــی رونــد تــا اســتراحت
کننــد و مــا هــم زودتــر آمــاده ســازی جــام جهانــی
را آغــاز مــی کنیــم .مــن در ایــن رابطــه بــا تــاج
صحبــت کــردم و اســامی تیــم ملــی هــم امــروز
اعــام مــی شــود.
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اینکـه بیشـتر اوقـات مـن در اردو میگـذرد برایـش
ناشناسم.
ایـن قهرمـان شـیرازی راجـع به برگـزاری مسـابقات
جـام جهانـی کشـتی در شـیراز گفـت :اسـتانداری و
اداره ورزش و جوانـان فـارس زحمـات بسـیاری برای
برگـزاری این مسـابقات کشـیدهاند که جای تشـکر و
قدردانـی دارد.
او بـه آمادگـی اعضای تیم ملی کشـتی فرنگی اشـاره
و اضافـه کـرد :در شـرایط خوبـی بـه سـر مـی بریـم
بنابرایـن امیدواریـم مقـام اول را کسـب و دل مـردم
ایـران و فـارس را شـاد کنیم.
نـوروزی مسـابقات جـام جهانـی کشـتی را مقدمهای
بـرای حضـور در المپیـک ریـو دانسـت و اضافـه کرد:
بچههـا بـا نشـان دادن شایسـتگیهای خـود در ایـن
رقابتهـا برای کسـب مدال هـای زریـن المپیک ریو
آماده میشـوند.
«قاسـم رضایـی» کـه در المپیـک لنـدن طلا را بـه
گـردن آویخته اسـت نیز ایـن رقابتهـا را یک آزمون
مناسـب بـرای المیـک ریو دانسـت و گفت :با شـرایط
خـوب اعضـای تیـم و هدایـت آقـای بنا بـه قهرمانی
در ایـن مسـابقات امیدوار هسـتیم.
رضایـی بـه مهمان نـوازی خوب شـیرازیها اشـاره و
اضافـه کـرد :اردوی تیم در شـیراز شـرایط مسـاعدی
داشـت و دسـت انـدرکاران بـرای برگزاری مسـابقات
تمـام تلاش خـود را کـرده اند.
«سـعید عبدولی» تمام ارادهاش را به کار گرفته اسـت
تـا نـاداوری المپیک لنـدن را جبران کنـد .این فرنگی
کار پـر تلاش تیـم ملـی گفـت :در ایـن مسـابقات و
المپیـک ریـو بـه همـگان نشـان می دهم کـه طالی
المپیـک لنـدن حق مـن بود.
او نیـز بـه شـرایط مسـاعد اردو اشـاره و خاطرنشـان
کـرد :یکـی از تجربیـات خـوب مـن در روزهـای اردو
رقـم خـورده اسـت و لطف شـیرازی ها برای همیشـه
در خاطـرم مـی ماند.
عبدولـی امیـدوار اسـت که در مسـابقات جـام جهانی
و المپیـک ریـو با کسـب عنـوان قهرمانـی خاطره تلخ
اشـکهایش را از یادهـا پـاک کند.
«بشـیر باباجـانزاده» کشـتی گیـر سـنگین وزن تیـم
ملـی فرنگـی کشـورمان نیز به مانـدن جـام قهرمانی
در شـیراز امیدوار اسـت.
او بـه آمادگـی فرنگـی کاران اشـاره و اضافـه کرد :در
شـرایط ایدهآلـی بـه سـر مـی بریـم و به کسـب مقام
قهرمانـی در ایـن رقابت هـا امیدواریم.
باباجـانزاده از مهمـان نوازی اهالی شـیراز قدردانی و
اضافـه کـرد :بـا تمـام تـوان روی تشـک میرویـم تا
شـادی را بـه مـردم ایران و شـیراز هدیـه کنیم.

موسوی:

ایجاد فرصت های برابر برای
حضور در عرصه های ورزشی
مورد اهتمام مدیران ارشد
ورزش استان است

معــاون توســعه ورزش قهرمانــی اداره کل ورزش و
جوانــان اســتان فــارس گفــت :توســعه ورزش هــای
پایــه موجبــات تحــول و تقویــت ورزش قهرمانــی
اســت و ســرمایه گــذاری اساســی در حرکــت رو
بــه جلــوی آن کمــک شــایانی بــه پشــتوانه ســازی
و شــناخت اســتعداد هــای پنهــان در بیــن جوانــان
می کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان فــارس ،
ســید اســام موســوی درگفتگــو با ســایت خبــری اداره
کل ورزش و جوانــان اســتان اظهــار داشــت :اســتان
فــارس مــی توانــد بــا توجــه بــه توانمنــدی هــای
خــوب اقلیمــی و اســتعدادهایی کــه در ورزشــکاران
آن وجــود دارد بــا توســعه ورزش همگانــی در ورزش
قهرمانــی بــه مــدال هــای بــی نظیــری دســت پیــدا
کنــد.
وی بیــان کــرد :نهادینــه کــردن ورزش در بیــن
خانــواده هــا و ایجــاد شــور و نشــاط بــا اســتفاده
ازآن در بیــن مــردم کــه از توصیــه هــای مقــام معظــم
رهبــری و دولــت اســت و از دغدغــه هــای اصلــی ایــن
اداره کل مــی باشــد بــا برنامــه ریــزی هــای منظــم
تــاش در توســعه آن در جــای جــای ایــن اســتان
پهنــاور را داریــم.
معــاون توســعه امــور ورزش اســتان فــارس در ادامــه
افــزود :ایجــاد فرصــت هــای برابــر بــرای حضــور در
عرصــه هــای ورزشــی بــه طــوری کــه عدالــت بیــن
بانــوان و آقایــان برقــرار باشــد مــورد اهتمــام مدیــران
ارشــد ورزش اســتان اســت.و ایــن برابــری را در میزان
امکانــات و ســطح برخــورداری از فضاهــا و فرصت های
ورزشــی اســت تحقــق کامــل ایــن اهــداف منــوط بــه
برنامــه ریــزی مناســب در هیــأت است.موســوی ادامــه
داد :بــا تشــویق ،فرهنگســازی و تبییــن اهمیــت ورزش
در ســامت فــردی و اجتماعــی بایــد ســهم ورزش در
ســبد کاال و نیــز زمــان و تمایــل خانوارهــا افزایــش
یابــد و موانــع و راهکارهــای توســعه ورزش شناســایی
و اولویــت بنــدی شــود تــا زمینــه توســعه ورزش
قهرمانــی بــا توجــه بــه اســتعدادها و ظرفیــت هــای
هــر منطقــه مشــخص گــردد.
وی در خصــوص میزبانــی مســابقات کشــتی فرنگــی در
شــیراز نیــز گفت:میزبانــی مســابقاتی از ایــن دســت در
گســترش و شناســاندن ورزش قهرمانــی بــه جوانــان
اســتان کمــک شــایانی خواهــد کــرد و باعــث افتخــار
اســت کــه اســتان فــارس بــه مرکزیــت شــهر مقــدس
شــیراز میزبــان برگــزاری مســابقات جــام جهانــی
کشــتی فرنگــی ســال  2016اســت و بــا توجــه بــه
پتانســیل هــای موجــود در شــهر شــیراز آمادگــی
برگــزاری مســابقات را بــه بهتریــن نحــو ممکــن را
داریــم.

