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سپاهان با استقالل قابل مقایسه نیست
عضو کمیته فنی استقالل گفت :جباروف بازیکن بزرگی است و طبیعی است که
پیشنهادات زیادی داشته باشد .اما او خودش میداند که ...
گزینههای مربیگری در لندن

جانشینان احتمالی «ونگر»
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چهارسال است منتظر بازی های آسیایی هستم
بانوی رکابزن کوهستان ایران گفت :چهارسال است منتظر شرکت در بازی های آسیایی
هستم و قطعا نمی خواهم در جاکارتا فقط حضور داشته ...

قوچاننژاد:

هنوز تصمیمی در باره تیم بعدیام نگرفتم

مهاجــم ایرانــی میگویــد هنــوز تصمیمــی در بــاره
آینــده فوتبالــی خــود نگرفتــه اســت و قصــد دارد
بعــد از جــام جهانــی روســیه در بــاره تیــم بعــدی

باشـگاه آرسـنال بـه دنبال پیـدا کردن جانشـینی برای
آرسـن ونگر اسـت و مربیانی را مدنظر دارد تا شـرایط
آنهـا بـرای نشسـتن روی نیمکت مربیگری را بررسـی
کند .
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،بـدون توجـه بـه هـر
عنـوان و نتیجـهای کـه در پایـان فصـل جـاری بـه
دسـت آیـد بـه نظـر بایـد آرسـن ونگـر را در پایـان
راه در تیـم فوتبـال آرسـنال دانسـت .او در سـالهای
اخیـر بـا انتقاداتـی رو بـه رو بـوده کـه مقـدارش هـم
روز بـه روز در حـال بیشـتر شـدن اسـت و در واقـع
هـواداران توپچیهـا ،حتی کسـانی که حامی سـرمربی
فرانسـوی بودنـد ،دیگر تحمـل ندارند و دوسـت دارند
تیمشـان هرچـه در تـوان دارد برای رسـیدن دوباره به
قهرمانـی لیـگ انگلیـس بگـذارد.
در همیـن ارتباط ،باشـگاه لندنی لیسـتی از مربیانی که
میتوانـد آنهـا را جانشـین ونگر کنـد آماده کـرده و در
حال بررسـی شـرایط کاندیداها اسـت.
یکـی از ایـن گزینههـا یوآخیـم لـوو اسـت کـه البتـه
احتمـال بـه دسـت آوردنـش زیـاد نیسـت .او در زمینه
باشـگاهی تجربـهای نـدارد ،اما تیـم ملی آلمـان را در
سـال  ۲۰۱۴قهرمـان دنیا کرده اسـت .او سـن زیادی
نـدارد و بـا کیفیتـی کـه دارد میتوانـد گزینـهای برای
حضـور طوالنـی مدت در آرسـنال باشـد.
مانوئـل پیگرینـی یکـی دیگـر از گزینههـای مربیگری
در تیـم اسـت .او در سـال  ۲۰۱۴بـا منچسترسـیتی
در لیـگ برتـر انگلیـس قهرمـان شـده اسـت و در
حـال حاضـر سـرمربی تیمـی در لیـگ چیـن اسـت و
بایـد دیـد پـول چینیهـا را انتخـاب میکنـد یـا اعتبار
لیگ برتر را.
ماسـیمیلیانو آلگـری دیگـر گزینـه توپچیها اسـت .او
دورهای موفـق در میلان و حاال در یوونتوس را داشـته
و مربیای اسـت کـه توانسـته در لیگ قهرمانـان اروپا
هـم بـا یوونتوس عملکـردی قابل قبول داشـته باشـد.
ایـن مربـی ایتالیایی جـوان اسـت و میتوانـد مدتها
در آرسـنال بماند.
آخریـن گزینـه جدی آرسـنال هم کارلو آنچلوتی اسـت
کـه بعـد از جدایـی از بایـرن مونیـخ در تیمی مشـغول
ی کنـد .آنچلوتـی عملکرد
نیسـت و فعال اسـتراحت مـ 
خوبـی در تیمهـای لیـگ ایتالیـا و همچنیـن در لیـگ
قهرمانـان اروپا داشـته اسـت.

ورزش

خــود تصمیــم گیــری کنــد.
بـه گــزارشایســناوبــه نقــل از تلگــراف هلنــد ،رضا
قوچاننــژاد موفــق شــد شــنبه شــب گل دوم تیمــش

را در مصــاف بــا اوترخــت وارد دروازه ایــن تیــم کنــد.
قوچاننــژاد کــه قــراردادش بــا هیرنفیــن رو بــه
اتمــام اســت گفــت :قــرارداد مــن بــا هیرنفیــن دو
ســاله بــود و تــا بعــد از جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه
اعتبــار خواهــد داشــت .مــن هنــوز تصمیمــی در
بــاره آینــده خــودم نگرفت ـهام و ب ـه هــر حــال بایــد
تمــام جوانــب را بررســی کنــم تــا در بــاره مانــدن یــا
رفتنــم بــه تیــم دیگــر تصمیــم بگیــرم.
قوچاننــژاد پارســال نــه تنهــا بهتریــن بازیکــن
هیرنفیــن بلکــه یکــی از بهترینهــای لیــگ هلنــد
بــود امــا در ایــن فصــل او تــا حــدودی از نظــر
گلزنــی بــا افــت روبــرو شــده اســت.
مهاجــم ایرانــیاضافــه کــرد :در ماههــای نخســت
فصــل جــاری یک ســری اتفاقاتــی رخ داد کــه مــن
تمرکــز کافــی روی فوتبــال نداشــتم .بــا ایــن حــال
بــا مشــورتهایی کــه داشــتم توانســتم آن دوران
را پشــت ســر بگــذارم .مــن خیلــی ناراحــت بــودم
کــه نمیتوانســتم در زمیــن بــازی عملکــرد چنــدان
خوبــی داشــته باشــم ولــی توانســتم بعــد از زمســتان
دوبــاره شــرایط خــوب خــودم را پیــدا کنــم و بــه
بازیکــن مهمــی تبدیــل شــوم .خوشــحالم کــه در
حــا 
ل حاضــر دوبــاره عضــو موثــر تیمــم هســتم.

جودو گرانداسلم  -روسیه؛

جودوکار ایران به نشان برنز دست یافت
سعید مالیی با برتری مقابل رقیب هلندی خود به نشان برنز رقابتهای جودو گرنداسلم روسیه دست پیدا کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در ادامــه ایــن رقابتهــا کــه در شــهر «یکاترینبــورگ» جریــان دارد ،ســعید مالیــی در دیــدار رده بنــدی وزن  -۸۱کیلوگــرم بــه مصــاف
«فرانــک دیولــت» از هلنــد رفــت و در دو دقیقــه  ۲۷ثانیــه رقیــب قدرتمنــد خــود را
شکســت داد و بــه نشــان برنــز دســت یافــت .ایــن هلنــدی نفــر دوم رنکنیــگ جهانــی
اســت و در گرنــد اســلم پاریــس نشــان برنــز کســب کــرده بــود.
مالیــی صبــح دیــروز بعــد از یــک دور اســتراحت« ،پیترایــوان» از جمهــوری چــک و
«مــورات خاباچیــروف» از روســیه را شکســت داد و بــه نیمــه نهایــی راه یافــت و در ایــن
مرحلــه برابــر «تاکاشــی ساســاکی» از ژاپــن و دارنــده مــدال طــای قهرمانــی جوانــان
آســیا در ســال  ۲۰۱۴در مــدت  ۳۱ثانیــه ضربــه فنــی شــد و بــه دیــدار رده بنــدی رفــت.
تیــم کشــورمان دو نماینــده در ایــن رقابتهــا داشــت کــه پیــش از مالیــی ،جــواد محجــوب
در وزن  +۱۰۰کیلوگــرم بــا قبــول شکســت برابــر «گــرول هنــک» از هلنــد از دور
مســابقات کنــار رفــت.
ایــن دوره از رقابتهــا عصــر دیــروز بــا شــناخت تیــم هــا و نفــرات برتــر بــه پایــان
می رسد.

دعوت شجاعی به تیم ملی فوتبال ایران
کارلوس کیروش  28بازیکن را برای اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران و انجام دو
بازی دوستانه برابر تونس و الجزایر به تیم ملی ...

سرمربی الغرافه:

نبود طارمی یکی از دالیل شکست ما بود

ســرمربی ترکیــهای الغرافــه غیبــت طارمــی
را یکــی از دالیــل شکســت تیمــش در دیــدار
برابــر العربــی دانســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از الــرای ،تیــم
فوتبــال الغرافــه در یکــی از دیدارهــای حســاس
هفتــه بیســت و یکــم لیــگ ســتارگان قطــر بــه
مصــاف العربــی رفــت .الغرافــه کــه در نیــم
فصــل دوم بــا اضافــه شــدن مهــدی طارمــی و
وســلی اســنایدر نتایــج خوبــی بــه دســت آورده
بــود ،ایــن بــار در غیــاب مهاجــم ایرانــی خــود نمایــش ضعیفــی داشــت و بــا نتیجـه ســه بــر یــک تــن بــه
شکســت داد تــا ثابــت شــود کــه حضــور طارمــی در خــط حملــه تیــم قطــری ضــروری اســت.
بولنــت ،ســرمربی ترکی ـهای الغرافــه اعتــراف کــرد کــه نبــود طارمــی یکــی از دالیــل شکســت تیمــش
بــوده اســت.
او گف ـت :شکســت بــدی را متحمــل شــدیم .چنــد دلیــل باعــث شــد تــا در ایــن دیــدار بازنــده باشــیم.
بازیکنــان خســته بودنــد و نتوانســتند بــازی همیشــگی خــود را بــه نمایــش بگذارنــد .مهــدی طارمــی
مصــدوم بــود و نتوانســت بــه ایــن دیــدار برســد و داور هــم اشــتباههای بــدی داشــت .بایــد در دیــدار
پایانــی خــود بــه پیــروزی برســیم.
الغرافــه بــا وجــود شکســت در ایــن دیــدار در رده چهــارم جــدول ردهبنــدی باقــی مانــد و اگــر میخواهــد
ســهمیه لیــگ قهرمانــان آســیا بــرای فصــل بعــد را بــه دســت آورد بایــد در دیــدار پایانــی خــود بــه پیــروزی
بر سد .

تیم فوتبال شهرداری تبریز واگذار میشود

عضــو شــورای شــهر تبریــز اعــام کــرد :بــا توجــه بــه
سیاســت شــورا مبنــی بــر حمایــت از ورزش همگانــی،
تیــم فوتبــال شــهرداری تبریــز بــه مــس ســونگون واگــذار
میشــود.
فریــدون بابایــی اقــدم در گفتوگــو بــا ایســنا ،خاطرنشــان
کــرد :بــا توجــه بــه خواســت افــکار عمومــی و ســطح
بــاالی دو تیــم والیبــال و بســکتبال شــهرداری ،واگــذاری
ایــن تیمهــا در ســال آتــی میســر نیســت امــا ایــن دو تیــم
هــم طــی یــک بــازه زمانــی واگــذار خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه برنام ـه شــورا و شــهرداری حمایــت از ورزش همگانــی اســت ادامــه داد :اعتبــارات
ســازمان ورزش شــهرداری در ســال  ۹۷کاهــش یافتــه و هزینههــا نیــز هدفمنــد خواهنــد شــد.
ایــن عضــو شــورا در خصــوص پیشــنهادش بــرای حمایــت از قالیبافــان اظهــار کــرد :ســالهای گذشــته
 ۵۰درصــد بدهــی قالیبافــان بــه شــهرداری تــا ســقف  ۱۰۰میلیــون ریــال شــامل بخشــودگی میشــد و
پارســال بنــا بــه دالیلــی ایــن نــوع حمایــت منتفــی شــده بــود کــه در جلســه روز یکشــنبه زمــان بررســی
تبصرههــای دائمــی بودجــه ،بــه پیشــنهاد بنــده و بــا حمایــت همــکاران ،از ســال آتــی نیــز تســهیالت در
اختیــار قالیبافــان قــرار میگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه قالیبافــی صنعــت اول تبریــز بــوده و بخــش بزرگــی از مــردم ایــن شــهر قالیبــاف
هســتند ،گفــت :امیــدوارم در ســال  ۹۷شــاهد رونــق کســب و کار قالیبافــان باشــیم.
باباییاقــدم بــا اشــاره بــه عــزم مجموعــه شــهرداری بــرای بازآفرینــی بافــت حاشــیه نشــین تبریــز ،تأکیــد
کــرد :امامــی امــورات نوســازی بافــت ناکارآمــد شــهری در قالــب پــروژه ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی
و یــا در قالــب پــروژه امانــی بــه ســازمان عمــران و بازآفرینــی شــهرداری تبریــز محــول شــد.

محمد نوری:

آن سو

انتقاد شدید مورینیو از شخصیت بازیکنان یونایتد

ژوزه مورینیــو بــا وجــود صعــود تیمــش
بــه مرحلــه بعــد جــام حذفــی بــه انتقــاد
از بازیکنــان تیمــش پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از
ســاکرنت ،منچســتریونایتد شنبه شــب
بــا دو گل در خانــه توانســت برایتــون
را شکســت دهــد تــا بــه نیمــه نهایــی
جــام حذفــی انگلیــس راه یابــد.
ژوزه مورینیــو بعــد از ایــن صعــود گفـت:
مــن انتظــار شــخصیت بیشــتری از
تیمــم در ایــن مســابقه داشــتم .مــن احســاس کــردم کــه ماتیــچ ماننــد یــک جزیــره در میانــه میــدان تنهــا
بــود .او انگیــزه و جاهطلبــی بســیار زیــادی داشــت و در کنــار او بازیکنانــی بودنــد کــه بــر خــاف او چنیــن
بــازی میکردنــد .بــرای مثــال بایــد بگویــم مکتامینــای در ایــن بــازی بــه انــدازه تمــام بازیهــای قبلــی
خــود تــوپ لــو داد .بــا ایــن حــال او بازیکــن منچســتریونایتد اســت و بایــد بدانــد کــه اگــر بــد بــازی کنــد
تیــم بــه وضعیــت بــدی دچــار میشــود.او در ادامــه صحبــت هــای خــود اضافــه کــرد :منچســتریونایتد
عالــی ،منچســتریونایتدی اســت کــه کیفیــت و شــخصیت الزم را داشــته باشــد .وقتــی زیــر فشــار و در
تاریکــی بــه ســر ببریــد ،تنهــا افــراد درجــه یــک از عهــده ایــن کار بــر مــی آینــد .امــروز مــا افــراد درجــه
یــک زیــادی نداشــتیم .همــه آنهــا را مــی شناســم و تــاش مــی کنــم کــه بــا آنهــا کار کنــم.

سپاهان با استقالل قابل مقایسه نیست
عضــو کمیتــه فنــی اســتقالل گفــت :جبــاروف
بازیکــن بزرگــی اســت و طبیعــی اســت کــه
پیشــنهادات زیــادی داشــته باشــد .امــا او خــودش
میدانــد کــه ســپاهان بــا اســتقالل قابــل مقایســه
نیســت.
محمــد نــوری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در

پیشــنهاد احتمالــی باشــگاه ســپاهان بــه ســرور
جبــاروف تصریــح داشــت :به هرحــال جبــاروف یکــی
از بهتریــن هافبــک هــای فوتبــال ایــران اســت و از
آنجایــی کــه قــراردادش هــم پایــان فصــل تمــام می
شــود ایــن طبیعــی اســت کــه یک ســری پیشــنهاد
داشــته باشــد .امــا جبــاروف آنقــدر حرف ـهای هســت

مربــی آمریکایــی دوهــای ســرعت بــا فدراســیون دوومیدانــی بــه توافــق رســید و قــرار تــا بازیهــای
آســیایی جاکارتــا را امضــا کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از فدراســیون دوومیدانــی ،قــرارداد "بردلــی جنتــری" ،مربــی آمریکایــی
دوهــای ســرعت بــا فدراســیون دوومیدانــی بــا حضــور حمیــد فردیــن پــور ،نایــب رئیــس فدراســیون در
جزیــره کیــش بــه امضــا رســید.
جنتــری قــرار اســت تــا بازیهــای آســیایی جاکارتــا ،دونــدگان ســرعتی کشــورمان را هدایــت کنــد و در
صــورت توافــق طرفیــن تــا بازیهــای المپیــک  ٢٠٢٠توکیــو قــراردادش را تمدیــد کنــد.

کارلـوس کـیروش  28بازیکـن را بـرای اردوی آمادگـی
تیـم ملی فوتبـال ایـران و انجام دو بـازی دوسـتانه برابر
تونـس و الجزایـر به تیـم ملی فوتبـال ایران دعـوت کرد.
بـه گـزارشایسـنا ،تیمملـی فوتبال ایـران که روز شـنبه
موفـق شـد سـیرالئون را با چهار گل شکسـت دهـد ،باید
در آغـاز سـال جدیـد در دو دیـدار دوسـتانه بـه مصـاف
تونـس و الجزایـر برود.
در ایـن فهرسـت ۶ ،بازیکـن در مقایسـه با لیسـت بازی
بـا سـیرالئون خط خـورده اند .حامـد لک ،محمـد انصاری،
کمـال کامیابـی نیـا ،احمـد عبـداهلل زاده ،امیـد نورافکن و
علـی علیپور.
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
دروازهبـان :علیرضـا بیرانونـد (پرسـپولیس) ،امیـر عابـدزاده (ماریتیمـو) ،رشـید مظاهـری (ذوب آهـن
اصفهـان) و سیدحسـین حسـینی (اسـتقالل تهـران).
مدافعـان :میلاد محمـدی (اخمت گروزنـی) ،محمدرضا خانـزاده (پدیـده) ،مرتضی پورعلی گنجی (السـد
قطـر) ،پژمـان منتظری (اسـتقالل تهـران) ،رامین رضاییان (اوسـتنده) ،روزبه چشـمی (اسـتقالل تهران)،
سـید جالل حسـینی (پرسـپولیس) ،سـعید آقایی (سـپاهان) و وریا غفوری (اسـتقالل تهران).
هافبکهـا :علـی قلـی زاده (سـایپا) ،علـی کریمی (سـپاهان) ،احسـان حاج صفـی ( المپیاکوس) ،مسـعود
شـجاعی (آ ا ک آتـن)  ،امیـد ابراهیمـی (اسـتقالل تهـران) ،سـعید عزت اللهـی (آمکار) و سـامان قدوس
(اوسترشوند).
مهاجمـان :علیرضـا جهانبخش (آلکمار) ،کریـم انصاری فـرد ( المپیاکوس) ،کاوه رضایی (شـارلوا) ،مهدی
طارمـی (الغرافـه) ،مهـدی ترابی (سـایپا) ،رضا قوچـان نژاد (هیرنفیـن) ،سـردار آزمون (روبیـن کازان) و
وحید امیری (پرسـپولیس).

بانوی رکابزن کوهستان ایران:

چهارسال است منتظر
بازی های آسیایی هستم

جباروف میماند تا یک جام بگیرد

قرارداد مربی آمریکایی دوهای سرعت امضا شد

دعوت شجاعی به تیم ملی فوتبال ایران

15

تشــریح آخریــن وضعیــت تیــم اســتقالل اظهــار
داشــت :خــدا را شــکر شــرایط تیــم بــه جایــی رســید
کــه االن بتوانیــم مدعــی شــویم اگــر قــوی تریــن
تیــم غــرب آســیا نباشــیم یکــی از قــوی تریــن هــای
ایــن منطقــه هســتیم و ایــن بســیار خوشــایند اســت.
در حــال حاضــر چــه در لیــگ برتــر و چــه در لیــگ
قهرمانــان آســیا همــه تیــم ها روی اســتقالل حســاب
خاصــی بــاز مــی کننــد و بــه چشــم تیمــی غیــر
قابــل مهــار بــه آن نگــه مــی کننــد.
عضــو کمیتــه فنــی آبــی پوشــان در خصــوص

کــه اصــا تــا پایــان فصــل بــه ایــن صحبتهــا
فکــر نکنــد .ضمــن ایــن کــه بســیار بعیــد اســت
جبــاروف بــه پیشــنهاد ســپاهان پاســخ مثبــت بدهــد.
وی افــزود :جبــاروف یــک نیــم فصــل در ســپاهان
بــوده و یــک فصــل هــم در اســتقالل و بهتــر از
هــر فــرد دیگــری میتوانــد فضــای دو تیــم را
بــا هــم مقایســه کنــد .ضمــن ایــن کــه اصــا دو
تیــم بــا هــم قابــل مقایســه نیســتند .جبــاروف در
اســتقالل هیــچ مشــکلی نــدارد و بهتریــن روزهــای
فوتبالــیاش را در کنــار ایــن هــوادار خروشــان و

گلزنی قوچاننژاد برای هیرنفین
تیــم فوتبــال هیرنفیــن بــا درخشــش رضــا قوچاننــژاد برابــر اوترخــت بــه تســاوی
رسید.
بــه گــزارش ایســنا ،در ادامــه دیدارهــای هفتــه بیستوهشــتم لیــگ هلنــد چنــد دیــدار
برگــزار شــد کــه در یکــی از بازیهــا هیرنفیــن  ۲بــر  ۲برابــر اوترخــت بــه تســاوی
رسید.
رضــا قوچاننــژاد گل دوم تیمــش را در ایــن دیــدار حســاس بــرای هیرنفیــن بــه ثمــر
رساند.

خونگــرم پشــت ســر مــی گــذارد و دلیلــی نــدارد
قصــد جدایــی داشــته باشــد .جبــاروف حــاال حــاال هــا
در اســتقالل کار دارد .او بایــد بمانــد تــا انشــاءاهلل
یــک جــام آســیایی بــا مــا بگیــرد.
نــوری در خصــوص ادامــه حضــور شــفر تاکیــد کــرد:
از شــفر هــم رضایــت وجــود دارد و باشــگاه بــرای
حفــظ او برنامــه دارد .آقــای افتخــاری خــودش
بــا ایشــان بــه وقتــش مذاکــره مــی کنــد و بعیــد
مــی دانــم اتفاقــی بیفتــد کــه شــفر را فصــل بعــد در
اســتقالل نداشــته باشــیم.
پیشکســوت آبــی پوشــان بــا تاکیــد بــر حساســیت
دیــدار بــا الریــان در روز  ۱۳فروردیــن بیــان داشــت:
مــا بایــد نهــم بــا نفــت تهــران بــازی کنیــم و
ســیزدهم در آســیا بــا الریــان .امیــدوارم فدراســیون
شــرایط اســتقالل را درک کنــد و تمهیــدی بیاندیشــد
تــا مــا بتوانیــم بــا فــراغ بــال بهتــری بــا الریــان
بــازی کنیــم .ایــن بــازی بــرای فوتبــال ایــران مهــم
اســت .مــا بایــد الریــان را ببریــم تــا صدرنشــینی مان
در گــروه تثبیــت شــود .به هرحــال بــرای مــا بهتــر
اســت کــه ســرگروه بــه مرحلــه بعــدی صعــود کنیــم
تــا در دور بعــد حتــی المقــدور بــه الدحیــل برخــورد
نکنیــم.
عضــو کمیتــه فنــی اســتقالل اضافــه کــرد :البتــه
ایــن را بگویــم اگــر فقــط یــک تیــم در غــرب
آســیا تــوان حــذف الدحیــل را داشــته باشــد ایــن
تیــم اســتقالل اســت .امــا بــا ایــن وجــود ترجیــح
مــی دهیــم در صــورت صعــود بــه مرحلــه بعــدی
بــا تیمــی بــه جــز الدحیــل روبــرو شــویم تــا انــرژی
کمتــری از مــا گرفتــه شــود.
نــوری در خصــوص تیــام و شــرایط وی بــرای فصــل
آتــی بیــان داشــت :تیــام هــم در اهــداف اولیــه مــا
بــرای فصــل آینــده اســت و بایــد او را هــم حفــظ
کنیــم .ضمــن ایــن کــه حتمــا بایــد یــک بازیکــن
دیگــر هــم در خــط حملــه اضافــه کنیــم.

بانـوی رکابـزن کوهسـتان ایـران گفـت :چهارسـال
اسـت منتظـر شـرکت در بازی های آسـیایی هسـتم
و قطعـا نمـی خواهـم در جاکارتـا فقط حضور داشـته
با شم .
فرانـک پرتـوآذر در گفتگـو بـا ایسـنا در بـاره ی
احتمـال حضـورش در بـازی هـای آسـیایی ۲۰۱۸
بـه عنـوان اولیـن بانـوی رکابـزن کوهسـتان ایـران
بیـان کـرد :چهارسـال پیـش یعنـی در بـازی هـای
آسـیایی ،۲۰۱۴بـرای اولیـن مرتبـه تیـم مـردان
اعزام شـد پس از آن رییس فدراسـیون بـرای بازی
هـای آسـیایی جاکارتـا هدف گـذاری کرد کـه بانوان
هـم حتمـا اعزام شـوند .البته مـن هـم در اردوی تیم
ملـی اعزامـی بـه بـازی هـای آسـیایی ۲۰۱۴بودم.
حضـور در ایـن رویـداد برایـم اتفـاق خاصی بـوده و
چهارسـال اسـت کـه منتظـرم به بـازی ها بـروم .از
ایـن رو هدفـم قطعا فقط حضـور دربازی ها نیسـت
و خیلی دوسـت دارم مـن و بقیه رکابزنان کوهسـتان
بتوانیـم بـه مـدال برسـیم.البته الزمـه آن حمایـت
شـدن است.
پرتـو آذر با اشـاره بـه تفاوت سـطح امکانات رشـته
کوهسـتان ایـران بـا دیگـر کشـورها  ،تاکیـد کـرد:
امکانـات ما نسـبتا بـه کشـورهای دیگر خیلـی کمتر
اسـت .آنهـا در طـول سـال حداقـل در  ۲۰مسـابقه
شـرکت مـی کننـد در حالـی که ما بـه چهار مسـابقه
مـی رویـم .رشـته مـا رکـوردی نیسـت که فقـط در
یـک مـکان خاصی تمریـن کنیم و خودمـان را محک
بزنیـم بلکه مـا نیاز بـه حضـور در مسـابقات زیادی
داریـم .از طرفـی در رشـته کوهسـتان خیلـی راحت
مـی تـوان تبلیغـات کـرد امـا متاسـفانه ایـن اتفاق
در ایـران نیفتـاده اسـت .رکابزنـان ایـران واقعـا بـا
حمایـت خوب می توانند به سـطوح باالتری برسـند.
دارنـده مـدال برنـز آسـیا در مـورد همـکاری مجـدد
فدراسـیون دوچرخـه سـواری بـا پریمـوش مربـی
اسـلوونیایی تیـم ملـی گفـت :پریمـوش دوچرخـه
سـواری و رکابزنـان ایـران را مـی شناسـد و اینکـه
نمـی خواهیـم با یـک مربی جدیـد کار کنیم کـه تازه
نقـاط ضعـف و قـوت مـا را بشناسـد خیلـی خـوب
اسـت .البته زمـان کمی تا مسـابقات قهرمانی آسـیا
داریـم اما ان شـاءاهلل بتوانیـم نتایج خوبـی بگیریم.
او با اشـاره به پیشـرفت دوچرخه سـواری کوهستان
ایـران تاکیـد کـرد :بـه نظـرم دوچرخـه سـواری
کوهسـتان ایـران یـک سـطح باالتـر رفتـه اسـت و
رکابزنـان متوجـه شـدند چـه نقـاط ضعفـی دارند و
بـه چه صـورت آن را برطـرف کنند .همچنیـن دیدگاه
آنهـا هـم بـرای اینکـه به مـدال هـای خـوش رنگ
آسـیا و بـازی هـای آسـیایی برسـیم ،تغییـر کـرده
است.

