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کامیاب در دیدار با رئیس فدراسیون
جهانی کمانگیری روی اسب

سال بیست و سوم شماره 6496

برانکو:

خودم را درگیر مربیهای دیگر نمیکنم
من آن حرف را نزدهام

ورزش زبان مشترک
همه ملت هاست و باعث
ثبات و آرامش می    شود

ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس در حاشــیه
تمریــن دیــروز ایــن تیــم ،مصاحبــه منتســب بــه
خــود در مــورد کـیروش کــه توســط یــک روزنامــه
کــروات منتشــر شــده اســت را تکذیــب کــرد.

کامیـاب در دیـدار بـا رئیس فدراسـیون جهانـی کمانگیری
روی اسـب /ورزش زبـان مشـترک همـه ملتهـا اسـت و
باعـث ثبـات و آرامـش می    شـود
بـه گـزارش روابط عمومی    و پایـگاه خبری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس ،حیدرعلـی کامیـاب
چهارشـنبه در دیـدار با یانگ سـاپ کیم رئیس فدراسـیون
جهانـی کمانگیـری روی اسـب  ،با بیـان اینکه شـعار صلح
و دوسـتی بهتریـن گزینه بـرای برگزاری رقابتهـای جهانی
هنرهـای رزمی    سـواره می    باشـد گفـت  :ورزش زبـان
مشـترک همه ملتها اسـت و باعث ثبات و آرامش می    شـود
.وی افـزود  :شـیراز یک شـهر تاریخی و فرهنگـی با تمدن
چندیـن هزار سـاله اسـت و از لحـاظ موقعیـت جغرافیایی
و وجـود جاذبه  هـای گردشـگری مکان بسـیار خوبـی برای
برگـزاری رقابتهای بیـن المللی می    باشـد و زیرسـاختهای
تفریحـی و سـیاحتی بـا ظرفیـت بـاال موجب شـده اسـت
شـرکت کننـدگان خارجـی بـا حضـور خـود در شـیراز
پیامهـای موثـری را بـرای سایرکشـورها داشـته باشـند .
مدیـرکل ورزش و جوانـان با اشـاره به اینکه در سـه سـال
گذشـته میزبـان چندین رویـداد جهانـی بوده ایـم تصریح
کـرد  :کشـتی  ،اسـکواش  ،شـطرنج  ،دارت و دو ماراتـن
از جملـه ورزشـهایی اسـت کـه شـیراز میزبانی مسـابقات
جهانـی بـوده اسـت و همـه ورزشـکارانی کـه در ایـن
رقابتهـا شـرکت کـرده اند بـا خاطـرات خوبی شـهر راز را
تـرک کرده انـد .حیدرعلـی کامیـاب در ادامـه صحبتهایش
خطـاب بـه یانگ سـاپ کیم گفـت  :تـا پایان سـال جاری
اسـتان فـارس و شـهر شـیراز دو رویـداد مهم بیـن المللی
دیگـر نیـز در شـیراز برگـزار می    گـردد کـه در رشـته  های
رزمـی    و کاراتـه میزبـان مسـابقات جهانـی هسـتیم و
اسـتان فـارس بـا توجـه بـه تجـارب بیـن المللـی کـه در
ایـن زمینـه دارد رقابتهـای جهانـی کمانگیـری روی اسـب
را انشـاهلل به خوبـی برگـزار می    کنیـم .رئیـس فدراسـیون
جهانـی کمانگیـری روی اسـب هـم بـا ابـراز خرسـندی از
حضـور خـود در ایـران و شـهر شـیراز بـا بیان ایـن مطلب
اظهـار داشـت  :بر خلاف تبلیغـات رسـانه  های دنیـا مبنی
بـر عـدم امنیـت کافـی در ایران بـر این بـاور رسـیدم که
ایـن کشـور بهتریـن مـکان بـرای گردشـگری و برگزاری
رقابتهـای مختلـف جهانـی می    باشـد .وی خاطرنشـان کرد
 :شـیراز شـهر توریسـتی و بسـیار زیباسـت و خوشـحالم
ایـن رقابتهـا در اینجـا برگزار می    شـود همچنیـن میهمان
نوازی شـیرازیها مثال زدنی اسـت و از زمـان ورودم به این
شـهر ذهنیت من نسـبت به کشـور ایـران تغییر پیـدا کرده
اسـت و امیـدوارم در سـالهای آتـی هـم بتوانیـم بـا تعامل
و همبسـتگی چندیـن رویـداد جهانـی دیگـر را در شـیراز
برگـزار کنیم .

ســرمربی جدیــد تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــا
بیــان اینکــه احتــرام زیــادی بــرای رســول خــادم
قائــل اســت،گفت :بــا او اختــاف ســلیقه زیــادی
داشــتم امــا برایــش احتــرام زیــادی قائلــم و
دوســت داشــتم بــا شــکل بهتــری از کشــتی
میرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد بنــا چهــره
خاطرهســاز کشــتی ایــران بــار دیگــر ســکان
هدایــت تیــم ملــی کشــتی فرنگــی را این بــار
پــس از  2ســال دوری در دســت گرفت.پــس
از ناکامی    تمــام تیــم ملــی کشــتی فرنگــی در
رقابت  هــای جهانــی بوداپســت کــه حاصــل
عملکــرد علــی اشــکانی ســرمربی ،احــد
پــازاج مدیــر فنــی و شــورای فنــی کشــتی
فرنگــی بــود ،کادر فنــی تیــم ملــی به صــورت
دســت جمعــی و قبــل از آنکــه درب خــروج بــه
آنهــا نشــان داده شــود اســتعفا کردنــد تــا حمیــد
بنیتمیــم کــه بــا اســتعفای خــادم ،سرپرســتی
فدراســیون کشــتی را در اختیــار گرفتــه بــود در
نخســتین گام دو تصمیــم بــزرگ و خبــر ســاز
بگیــرد.
بنیتمیــم در گام اول غالمرضــا محمــدی را
بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد
انتخــاب ،ســپس در تصمیمی    غیــر قابــل انتظــار
محمــد بنــا را بــه ســرمربیگری تیــم ملــی
کشــتی فرنگــی انتخــاب کــرد و قــرار اســت ایــن
دو مربــی کارکشــته تــا رقابتهــای المپیــک
 2020و بــا حداکثــر اختیــارات و بــا دســتی بــاز
بــه کار خــود ادامــه دهنــد؛ دو انتصابــی کــه
امیدهــا را بــرای کســب نتایجــی در خــور نــام
کشــتی در رقابتهــای جهانــی و المپیــک بــا
ایجــاد فضایــی جدیــد زنــده کــرده اســت.
بنــا این بــار نیــز بــا عزمی    راســخ هماننــد
گذشــته آمــده تــا از ایــن فرصــت بــه بهتریــن
شــکل ممکــن اســتفاده کــرده و بــا بکارگیــری
همــه تجربیــات تلــخ و شــیرین گذشــته،
تیمــی    در خــور نــام ایــران بــرای رقابتهــای
المپیــک توکیــو ســاخته و پرداختــه کنــد و
خاطــرات نــه چنــدان خــوب المپیــک  2016ریــو
را بــا کســب افتخــار در المپیــک  2020توکیــو
به دســت فراموشــی بســپارد.
بنــا قــرار اســت تــا المپیــک توکیــو هدایــت تیــم
ملــی را در دســت داشــته باشــد تــا برای ســومین
مرتبــه متوالــی در المپیکهــای  2016 ،2012و
 2020در قامــت ســرمربی تیــم ملــی بــرای
کســب بهتریــن نتیجــه ممکــن و البتــه این بــار
بــر خــاف مرتبــه قبــل بــا فرصتــی کافــی و
دســتی بــاز در پــی کســب بهتریــن نتایــج باشــد.
بــه بهانــه بازگشــت دوبــاره محمــد بنــا ایــن
چهــره خاطرهســاز کشــتی فرنگی،خبرنــگار
ایســنا گفتگویــی بــا وی داشــت کــه در ادامــه
میخوانیــد:
*شــورای فنــی مشــورت بدهــد امــا
تصمیمگیــری بــا مــا باشــد
نمیخواهــم از هفــت دولــت آزاد باشــم .هــر
کســی بتوانــد بــه مــا کمــک فکــری و مشــورت
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بــه گــزارش ایســنا ،برانکــو ایوانکوویــچ ،ســرمربی
تیــم فوتبــال پرســپولیس در حاشــیه تمریــن
ایــن تیــم اظهــار کــرد :مــن گفتــم تنهــا مربیــان
خارجــی کــه در ایــران نتیجــه گرفتهانــد ،مربیــان
کــروات بودهانــد .از اســتانکو گرفتــه تــا ایویــچ و
بالژویــچ ،مــن و کرانچــار .هــر کســی کــه گفتــه
مــن راجــع بــه ک ـیروش آن حــرف را زدم بیایــد و
صحبتهــای مــن را تکذیــب کنــد.
او در پاســخ بــه ایــن کــه می    گوینــد او در مــورد
کــیروش گفتــه اســت کــه او اخــراج می    شــود،
گفــت :اوال ایــن شــیوه ارتبــاط گیــری مــن نیســت.

مــن چنیــن حرفــی نــزدم .خــودم را درگیــر کار
مربیهــای دیگــر نمیکنــم .فقــط راجــع بــه
مربیــان کــروات صحبــت کــردم .اینجــا مربیــان
خارجــی از کشــورهای مختلــف کار کردهانــد امــا

آنهایــی کــه نتیجــه گرفتهانــد کــروات بــوده انــد.
از هیــچ کســی اســم نبــردم چــون عالقــهای بــه
ایــن مطالــب نــدارم.
ســرمربی پرســپولیس همچنیــن در بــاره ایــن کــه
گفتــه اســت فرقــی نــدارد چــه کســی مدیرعامــل
پرســپولیس شــود بیــان کــرد :مــن چنیــن حرفــی
نــزدم .گفتــم پرســپولیس بــه عنــوان یــک باشــگاه
نمیتوانــد قائــم بــه فــرد باشــد .حــاال چــه بازیکــن،
چــه مربــی و چــه مدیرعامــل .اینجــا یــک ســازمان
بــزرگ اســت .گرشاســبی خیلــی عالــی کار را دســت
گرفــت و امــروز هــم در مصاحبــه ام گفتــم کــه

مربی ونزوئال:

تساوی عادالنه بود

همــه نتایجــی کــه مــا امــروز کســب می    کنیــم
فقــط نتایــج مــن یــا بازیکنــان نیســت و نتایــج
مشــترک همــه ماســت .از گرشاســبی و کادر
مدیریتــی گرفتــه تــا بازیکنــان و کادر فنــی همــراه
بــا حمایــت فوقالعــاده هــواداران .همینطــور
کســانی کــه در بخــش تــدارکات تیــم فعالیــت
میکننــد.
او ادامــه داد :مــن قوانیــن را نمیدانــم امــا
گرشاســبی کارش را بــه نحــو احســن انجــام داده
اســت .همــه میدانیــم کــه چــه مشــکالتی داشــتیم
و داریــم و بــا ایــن کــه نتوانســتیم بازیکنــان جدیــد
بگیریــم عمــا بــه طــور مــوازی چنــد کار را پیــش
بردیــم .گرشاســبی بــا مدیریتــش وضعیــت مالــی
را بــه ثبــات رســاند کــه بــه نظــر مــن بــه خوبــی
انجــام شــد .تعــداد زیــادی از بدهیهایــی را کــه
میتوانســتند مــا را از لیــگ قهرمانــان آســیا محــروم
کننــد ،پرداخــت کــرد .بــرای گرفتــن بازیکنــان
جدیــد هــم کار کردیــم .االن هــم در تمریــن
رفیعــی و شــریفی را دیدیــد .مــا بــا ترابــی و شــیری
هــم توافــق کردیــم .در کنــار اینهــا نتایــج خوبــی
هــم گرفتیــم .در باالتریــن ســطح موفــق بودیــم.
برانکــو در بــاره بازیهــای آینــده تیمــش هــم
بیــان کــرد :بازیهــای ســختی داریــم .کل ایــن
فصــل تــا بــه حــال درگیــر بودیــم .قبــل از فینــال
لیــگ قهرمانــان بــازی ســختی بــا ســایپا داشــتیم
و نخواســتیم بــازی عقــب بیافتــد .چنــد بــازی را
مثــل بــازی برابــر نســاجی ،پیــکان و نــود ارومیــه
بــدون ملیپوشــان برگــزار کردیــم .بــا ایــن کــه
خــاف مقــررات بــود .هیچوقــت نخواســتیم کســی
کمــک کنــد و کمکــی هــم نشــد .بــه طــور قاطــع
می    گویــم طبــق آمــار تیمی    کــه در  ۳،۴ســال
اخیــر ضــرر کــرده ،پرســپولیس اســت.

راضــی هســتیم .دیــداری را در ژاپــن برگــزار کردیــم و بعــد از آن بــه قطــر
آمدیــم .تســاوی عادالنــه بــود و بــر ایــن بــاور هســتم کــه هــر دو تیــم بــازی
خوبــی را بــه نمایــش گذاشــتند.

مربــی ونزوئــا از عملکــرد برابــر ایــران راضــی اســت و تســاوی را نتیجــه ای
عادالنــه بــرای ایــن دیــدار می    دانــد.
ب ـه گــزارشایســناوبــه نقــل از العــرب ،جــدال تی ـمملــی فوتبــال ایــران و
ونزوئــا کــه سه شــنبه شــب در قطــر برگــزار شــد بــا تســاوی یــک بــر یــک
بــه پایــان رســید.
ماتیــاس ،دســتیار ســرمربی ونزوئــا بعــد از بــازی ،گف ـت :از نتیجــه تســاوی

محمد بنا:

بیرونم نکنند تا المپیک میمانم
خادم با بدرقه بد از کشتی رفت

بدهــد ،را روی ســرم می    گــذارم .اعضــای
شــورای فنــی همــه جــزو افتخــارات کشــتی
ایــران و بــه عنــوان ریــش ســفیدان کشــتی
ســالها بــرای ایــن رشــته زحمــت کشــیده انــد،
امــا حــرف مــن ایــن اســت کــه شــورای فنــی
نظــر مشــورتی بدهــد نــه ایــن کــه بخواهــد
تصمیــم گیــری کنــد .شــورای فنــی میتوانــد

کردیــم؟ بــه خاطــر رعایــت عدالــت ایــن نتایــج
را کســب کردیــم؟ طبیعتــا هیــچ کــدام از ایــن
جوابهــا درســت نیســت .نتایــج هــم در آزاد و
هــم در فرنگــی خــوب نبــود و بــا وجــود همــه
زحماتــی کــه رســول خــادم کشــید ،کشــتی در
مقابــل مــردم شــرمنده شــد.
* چــارهای جــز برگــزاری مســابقه

بــه مــا مشــورت دهــد کــه می    توانیــد
چنیــن نفراتــی را اعــزام کنیــد یــا نکنیــد امــا
تصمیــم گیــری در بــاره انتخــاب نفــرات تیــم
ملــی را بــه کادر فنــی تی ـمملــی واگــذار کنــد
کــه شــبانه روز بــا کشــتیگیران زندگــی
میکننــد و بــه طــور کامــل در جریــان وضعیــت
آنهــا قــرار دارنــد.
*بــا وجــود زحماتــی کــه خــادم کشــید
امــا کشــتی شــرمنده شــد
مــا بایــد نفــع و ضررمــان را ببینیــم آیــا
فراینــدی کــه در ســال اول گذاشــته شــد ،بــا
فراینــدی کــه اجــرا شــد ،یکــی بــود؟ نــه .هــر
ســال تبصرههایــی بــه آن اضافــه شــد ،چــرا
کــه اگــر کامــل بــود هیــچ وقــت در آن تغییــری
انجــام نمیشــد .مهــم ایــن اســت کــه یــک
قانــون و فراینــد باعــث پیشــرفت امــور شــود.
حــاال مــا بگوییــم عدالــت را کامــل اجــرا
کردیــم و اصــا انتصــاب هــم در کار نبــود،
آیــا توانســتیم موفــق باشــیم؟ و نتایــج خوبــی
بگیریــم؟ مــن بــه عنــوان یــک گــوش شکســته
چگونــه جــواب مــردم را در کوچــه و خیابــان
بدهــم ،وقتــی می    پرســند چــرا کار کشــتی بــه
ایــن جــا کشــیده شــده اســت .بــه آنهــا بگویــم
جوانگرایــی شــده؟ فراینــد یــا قانــون را اجــرا

انتخابــی نداریــم
البتــه دیکتــه نانوشــته شــده غلــط نــدارد و تــازه
کار را در دســت گرفتهایــم و بایــد بهتریــن
تصمیمــات را کــه بــه نفــع کشــتی باشــد
بگیریــم .مــن تصمیــم داشــتم اردوی اول را
پانزدهــم آذر مــاه برگــزار کنــم .هنــوز مســابقات
قهرمانــی کشــور تمــام نشــده و یــک مرحلــه
آن در اصفهــان باقــی مانــده اســت و ایــن در
حالی اســت کــه بهمــن مــاه جــام تختــی را
در پیــش داریــم .وقتــی مســابقات قهرمانــی
کشــور بــه اتمــام رســید ،نفــرات برتــر مســابقات
قهرمانــی کشــور بــه اضافــه تعــدادی از نفــرات
تیمهــای ملــی جوانــان ،امیــد و بزرگســاالن
بایــد در مســابقات انتخابــی تیــمملــی بــرای
حضــور در جــام تختــی شــرکت کننــد کــه
در ایــن میــان نفــرات طالیــی رده جوانــان و
مهــدی علیــاری کــه برنــز جهانــی بزرگســاالن
را گرفــت ،اســتثنا هســتند .مــا چــارهای جــز
برگــزاری انتخابــی نداریــم .بــدون انتخابــی
چطــور میتوانیــم نفــرات تی ـمملــی را انتخــاب
کنیــم؟ پــس مــا بایــد دوبــاره بــر اســاس
فراینــد ،انتخابــی تیـمملــی بگذاریــم و چــارهای
جــز ایــن کار نداریــم .بنابرایــن خــود بــه خــود
مجبــور بــه اجــرای فراینــد می    شــویم.
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*دوسـت دارم روزی سـوریان سرمربی
تیم ملی شـود
امثــال حمیــد ســوریان ،قاســم رضایــی و ...
افتخــارات کشــتی ایــران هســتند و ســالها
بــرای افتخارآفرینــی کشــتی زحمــت کشــیده
انــد .خودشــان بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه اصــا
آیــا میخواهنــد کشــتی بگیرنــد و یــا ایــن کــه
بــه کار مربیگــری روی آورنــد .مــن از خــدا
میخواهــم بتوانــم از ایــن نفــرات در کادر فنــی
اســتفاده کنــم .البتــه بــا حمیــد ســوریان صحبت
کــردم امــا هیــچ بحثــی در رابطــه بــا ایــن کــه
مربــی شــود یــا کشــتی بگیــرد نشــد .ســوریان
بــه خاطــر مشــغلههایی کــه دارد بعیــد می    دانــم
بخواهــد وارد کار مربیگــری شــود .مــن دوســت
دارم روزی فــرا برســد کــه حمیــد ســوریان را در
قامــت ســرمربی تیـمملــی و حتــی باالتــر از آن
ببینــم چــرا کــه لیاقــت آن را دارد .ایــن موضــوع
بســته بــه نظــر خــود اوســت .هــر چنــد او دیــن
خــود را بــه کشــتی مــا ادا کــرده اســت .قاســم
رضایــی هــم کار بســیار خوبــی کــرده اســت و در
شــهرش بــه نوجوانــان آمــوزش میدهــد کــه
شایســته تقدیــر اســت.
*عبدولــی اگــر بیشــتر در اردوهــا بــود
بــه مــدال طــا میرســید
ســعید عبدولــی اگــر بخواهــد در وزن 82
کیلوگــرم ادامــ ه دهــد بــه خاطــر ایــن کــه
ایــن وزن در المپیــک وجــود نــدارد نمیتوانــد
حســابی روی المپیــک داشــته باشــد .اگــر بــه
یــک وزن پایینتــر بیایــد بــه خاطــر ایــن کــه
وزنــش بــاال رفتــه اذیــت میشــود و کار برایــش
ســخت خواهــد شــد .اگــر هــم بــه یــک وزن
باالتــر بــرود و بخواهــد در وزن  87کیلوگــرم
کشــتی بگیــرد ،کال ایــن وزن بــه قــد و قــواره
او نمی    خــورد و نمیتوانــد مقابــل عنــوان داران
جهــان موفــق باشــد .او بایــد ابتــدا در همیــن
ســال پیــش رو در وزن  82کیلوگــرم بــه کارش
ادام ـه بدهــد و بــه دنبــال مــدال جهانــی باشــد
تــا بعــدا در بــاره او بهتریــن تصمیــم اتخــاذ
شــود .امســال هــم در مســابقات جهانــی حــق
او طــا بــود .اگــر اشــتباه نمیکــرد و بیشــتر
در اردوهــای تیــمملــی حاضــر می    شــد و بــا
دیگــران تمریــن میکــرد قطعــا بــه حقــش
می    رســید.
*جزینــی و اســفندیاریفر بــاز هــم بــا
مــن خواهنــد بــود
رســول جزینــی و ایــرج اســفندیاریفر کــه
ســالها بــا مــن همــراه بودنــد و ایــن بــار نیــز

رئیس هیات سوارکاری :

رقابت های جهانی سوار کاری هنرهای رزمی    سواره با شعار
" ورزش  ،صلح و دوستی " برگزار می    گردد

رئیـس هیـات سـوارکاری اسـتان فـارس گفـت  :رقابتهـای جهانـی سـوارکاری هنرهـای رزم
سـواره بـا شـعار " ورزش  ،صلـح و دوسـتی در شـیراز برگـزار می    گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی    و پایـگاه خبری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانان اسـتان
فـارس  ،شـاپور طفیونـی در گفتگـو با خبرنـگار پایگاه خبـری و اطالع رسـانی اداره کل با بیان
ایـن مطلـب اظهـار داشـت  :ضمن قدردانـی از همه عوامـل اجرایی کـه ما را در برگـزاری این
مسـابقات یـاری دادنـد شـعار ایـن رقابتهـا " ورزش  ،صلـح و دوسـتی " اسـت کـه امیـدوارم
برگـزاری ایـن مسـابقات نقطـه عطفی در ورزش اسـان و به ویژه ورزش سـوارکاری باشـد تا شـرکت کنندگان در
ایـن رویـداد مهـم با خاطـره ای خـوب و خوش به کشورشـان بـاز گردند.
وی افـزود :بـا برگـزاری ایـن مسـابقات تعامـل بسـیار خوبـی ایجـاد شـده اسـت تـا میزبـان شایسـته ای بـرای
شرکت کنندگان از سایر کشورهای دنیار باشیم.
طفیونی تاکید کرد :این مسـابقات با حضور  60ورزشـکار از  36کشـور جهان طی سـه روز در شـیراز و در باشـگاه
سـطان واقـع در کیلومتـر یک جاده شـیراز کوار و بعد از پلیس راه شـیراز – فسـا برگـزار می    گردد.

رئیس هیات هندبال فارس:

فارس آماده میزبانی المپیاد هندبال استعدادهای برتر
دختران کشور می    باشد

رئیـس هیـات هندبـال فـارس گفت :مسـابقات اسـتعدادهای برتـر دختر کشـور از تاریخ 30
آبـان ماه در شـهر شـیراز برگزار می    شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان
اسـتان فـارس  ،علیرضـا پاکـدل رئیـس هیـات هندبـال فـارس در خصـوص برگـزاری
المپیـاد اسـتعدادهای برتـر کشـور گفـت :ایـن مسـابقات از  30آبان مـاه آغاز می    شـود و با
برنامـه ریزی  هـای صـورت گرفتـه آمادگـی ایـن را داریـم کـه از  30اسـتان کشـور در
مسـابقات هندبـال دختـران میزبانـی کنیـم.
وی ادامـه داد :سـتادی بـرای برگـزاری بازیهـا تشـکیل دادیم و جلسـات زیـادی در اسـتانداری و اداره کل ورزش
و جوانـان اسـتان برگـزار شـد .همچنیـن از یـک ماه گذشـته در هیات هندبال اسـتان کارگروهی تشـکیل شـد و
هـر هفتـه جلسـاتی را برگـزار کردیـم .خوشـبختانه خوابگاه برای اسـکان تیم ها به بهترین شـکل ممکـن در نظر
گرفتـه شـده اسـت و بازیها هم در  3سـالن مشـخص شـده برگزار می    شـود.
پاکـدل افـزود :بـا توجـه بـه اینکه هندبال بانوان کشـور از سـطح اول آسـیا فاصله گرفته اسـت ،نیازمنـد برگزاری
چنیـن طرح  هـای اسـتعدادیابی هسـتیم .ایـن طـرح در سراسـر کشـور برگـزار می    شـود و نویـد دهنده این اسـت
کـه مـا بتوانیـم اسـتعدادهای برتر رشـته  های مختلف خصوصـا در هندبال دختران را شناسـایی و انتخـاب کنیم و
مطمیـن باشـید بـا توجه به پتانسـیل بسـیار باالیی که در بخش بانوان در اسـتانهای کشـور وجـود دارد در صورت
تـداوم این طرح در سـالهای آینده شـاهد رشـد بسـیار خوبـی در هندبـال خواهیم بود.
رئیـس هیـات هندبـال فارس درخصوص میزبانی این مسـابقات گفت :اسـتان فارس پتانسـیل برگـزاری تورنمنت
بـزرگ حتـی بیـن المللـی و جهانـی را دارد .مـا در هندبـال اسـتان از  4سـال گذشـته جشـنواره ای بـه نـام هورا
در همیـن رده سـنی هرسـاله برگـزار می    کنیـم کـه شـاید در این حـوزه پیشـگام و پیشـرو بودیم و نتیجـه آن در
هندبـال فـارس مشـاهده کردیـم و ایـن نشـان دهنـده ایـن اسـت که ایـن طرح بـرای ورزش کل کشـور بسـیار
مفیـد می    باشـد و قطعـا در بخـش هندبـال دختـران که ما میزبان هسـتیم با حضور  3اسـتعدادیاب که فدراسـیون
مشـخص کـرده اسـت ،اسـتعدادهای نـاب هندبالی شناسـایی و جهت رشـد به فدراسـیون معرفی می    شـوند و در
ادامـه راه ایـن افـراد پـرورش داده می    شـوند تـا در آینـده بتوانند بـه تیم ملی کشـورمان کمـک کنند.
پاکـدل در پایـان گفـت :تشـکر می    کنـم از آقـای کامیـاب مدیر کل و دکتر سـاالری معـاون توسـعه ورزش اداره
کل ورزش و جوانـان اسـتان کـه همـکاری صمیمانه را با ما داشـتند .همچنین از آقای دولو سرپرسـت فدراسـیون
هندبـال کـه هفتـه گذشـته در اسـتان فـارس حاضـر شـدند و از محـل برگزاری و اسـکان تیم  هـا بازدیـد کردند،
بـا توجـه بـه اینکـه آقـای دولـو از طراحـان و برنامـه ریـزان ایـن المپیـاد در وزارت ورزش و جوانـان می    باشـند،
از تجربیـات و مشـاوره  های ایشـان در سـفر یـک روزه کـه بـه اسـتان فـارس داشـتند بـه بهترین شـکل ممکن
اسـتفاده کردیـم و رهنمودهـای ایشـان قطعـا در هرچه بهتر برگزار شـدند این مسـابقات به ما کمـک خواهد کرد.

در کادر فنــی حضــور خواهنــد داشــت ،امــا بــا
تعــدادی دیگــر از بــزرگان کشــتی بــرای حضــور
در کادر فنــی صحبــت کــردهام کــه تــا چنــد روز
آینــده تکلیــف آن مشــخص خواهــد شــد.
*ایــن مســئولیت بــر گــردن مــن
گذاشــته شــد
بــرای علــی اشــکانی و کادرش آروزی موفقیــت
میکنــم و خیلــی متاســفم کــه چنیــن شــرایطی
پیــش آمــد .اشــکانی جوانــی اســت کــه چنــد
ســال اســت در کشــتی زحمــت می    کشــد و
برایــش آرزوی موفقیــت میکنــم .مــن نیامــدم
کــه جــای کســی را بگیــرم همــان طــور کــه
افــراد دیگــر هــم قبــا جــای مــن را گرفتنــد و
ایــن رونــد همیشــه بــوده و ادامـه خواهد داشــت.
ایــن مســئولیت بــر گــردن مــن گذاشــته شــد
کــه آمــدم.
*نمیتوانم معجزه کنم
کار خیلــی ســختی پیــش رو داریــم و بــا اوضــاع
موجــود نبایــد توقعــات را بــاال ببریــم .ایــن گونــه
نیســت کــه فکــر کننــد محمــد بنــا میتوانــد
دســت بــه معجــزه بزنــد و تیــم را قهرمــان
جهــان کنــد .همــه بایــد دســت بــه دســت هــم
دهیــم و همــدل باشــیم تــا بــرای ســربلندی
کشــتی تــاش کنیــم.
*اگــر بیرونــم نکننــد تــا المپیــک
میما نــم
بــا وزیــر ورزش در رابطــه بــا امکانــات و
اختصــاص بودجــه بیشــتر بــرای کشــتی
صحبــت کردیــم .مــن هــر چــه کــه خواســتم
بــرای کشــتی بــوده و پیــش وزیــر نرفتــم کــه
از او خانــه بخواهــم .وزیــر هــم اعــام کــرد
تــا المپیــک  2020کمــال همــکاری را بــا
فدراســیون کشــتی خواهــد داشــت و حتــی گفـت
بــا شــروع شــدن اردوهــا بــه تمریــن تیـمملــی
خواهــد آمــد کــه مــا هــم از او تشــکر کردیــم.
همــه برنامهریــزی ام بــرای رســاندن یــک تیــم
خــوب و یــک دســت بــه المپیــک  2020اســت.
حــاال اگــر تــا آن زمــان شکس ـت  هایی هــم رخ
داد و بیرونمــان نکردنــد قصــد داریــم بــا هــدف
حضــور در المپیــک کار را ادامــه دهیــم.
*دوســت داشــتم خــادم بــا شــکل
بهتــری از کشــتی می    رفــت
وقتــی وارد فدراســیون کشــتی شــدم گفتــم
جــای رســول خــادم خیلــی خالــی اســت.
مــن خیلــی اختــاف ســلیقه بــا او داشــتم،
امــا بــه عنــوان یــک آدم بــزرگ قبولــش دارم
و برایــش آرزوی موفقیــت میکنــم .او بــه
دنبــال پیشــرفت کشــتی بــود .فکــر میکــرد،
برنامهریــزی و تــاش داشــت و بودجــه آورد،
امــا بــه هــر حــال نتیجــه ایــن گونــه شــد و
طبیعــت کشــتی همیــن اســت .شــما در طــول
تاریــخ یــک رییــس فدراســیون را نــام ببــر کــه
بــا بدرقــه خــوب از کشــتی رفته باشــد .متاســفانه
رســول خــادم هــم بــا بدرقــه خوبــی از کشــتی
نرفــت و دوســت داشــتم بــا شــکل بهتــری از
کشــتی می    رفــت.

بازدید معاون توسعه منابع و پشتیبانی از
محل برگزاری رقابتهای جهانی رزم سواره
معـاون توسـعه منابـع و پشـتیبانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس روز
سه شـنبه از محـل برگـزاری رقابتهـای
جهانی رزم سـواره در باشـگاه سـلطان
شـیراز بازدیـد کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه
خبـری و اطالع رسـانی اداره کل ورزش
و جوانـان اسـتان فارس  ،سـید اسلام
موسـوی بـه همـراه رئیـس هیـات
سـوارکاری اسـتان و تنـی چنـد از
اعضـای هیـات در بازدیـد از محل برگـزاری رقابتهای جهانی رزم سـواره که
در شـیراز برگـزار می    گـردد بازدید کـرد و اقدامـات صورت گرفتـه در جهت
برگـزاری ایـن مسـابقات از نزدیـک مـورد بررسـی قـرار داد.
معاون توسـعه منابع و پشـتیبانی اداره کل در حاشـیه این بازدیـد به خبرنگار
مـا گفـت  :جامعه ورزش اسـتان و کلیه دسـتگاههای اجرایی بـرای برگزاری
و میزبانـی شایسـته ایـن مسـابقات آمادگـی کامـل دارد و به یـاری خدا این
مسـابقات به نحـو مطلوب در شـیراز برگزار خواهد شـد.
وی گفـت 60 :شـرکت گننده از  30کشـور جهـان در این دوره از مسـابقات
حضـور دارد کـه بـه مـدت  5روز با هـم به رقابـت خواهنـد پرداخت.
رقابتهـای جهانـی هنرهـای رزم سـواره از یکـم الی پنجـم آذر مـاه به مدت
 5روز در باشـگاه سـوارکاری سـلطان شـیراز یـک کیلومتر بعـد از پلیس راه
شـیراز فسـا و در ابتدای جـاده کـوار برگزار خواهد شـد.

دریافت گواهی سالمت بیش از 300
ورزشکار اعزامی    به المپیاد استعدادهای
برتر از هیأت پزشکی ورزشی فارس
بیش از  300ورزشـکار اعزامی    استان
فارس بـه المپیـاد اسـتعدادهای برتر
ورزشـی کشـور توسـط پزشـکان
هیـأت پزشـکی ورزشـی اسـتان در
شـیراز مـورد معاینـه قـرار گرفتنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایگاه
خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل
ورزش و جوانـان اسـتان فـارس ،
روابـط عمومی    هیـات پزشـکی
ورزشـی اسـتان فـارس ،از ابتـدای هفتـه جـاری تاکنـون بیـش از  300نفر
از ورزشـکاران دختـر و پسـر اعزامی    از اسـتان فـارس به المپیاد سراسـری
اسـتعدادهای برتر ورزشـی کشـور توسـط پزشـکان مجرب هیات پزشـکی
ورزشـی اسـتان فـارس در شـیراز مـورد معاینـه قـرار گرفتنـد.
در ایـن معاینـات قلب و ریـه ،عضالت ،اندام  هـا ،تعادل و همچنین سـنجش
فشـار خون ورزشـکاران ،توسـط پزشـک ورزشـی مورد معاینه قـرار گرفت
و در صـورت نیـاز بـرای بررسـی بیشـتر بعضـی از ورزشـکاران و معاینـات
تخصصـی بیشـتر دسـتورات الزم بـرای ارجاع به پزشـک متخصـص صادر
گردید.معاینـات ورزشـکاران اعزامی    هـم اینـک در هیات پزشـکی ورزشـی
اسـتان فـارس در حال انجام اسـت.
المپیـاد اسـتعدادهای برتر ورزشـی در شـرایطی طـی روزهـای  ۳۰آبان ماه
لغایـت  ۹آذرمـاه بـا حضور و مشـارکت بیـش از  ۲۰هزار ورزشـکار و عوامل
فنـی و اجرایـی برگـزار می    شـود کـه فدراسـیون و هیأت  هـای پزشـکی
ورزشـی مسـتقر در مراکـز اسـتان  ها نقـش پررنگـی را در برگـزاری ایـن
المپیـاد خواهند داشـت.
ایـن المپیـاد قـرار اسـت در  ۳۱مرکـز اسـتان و جزیـره کیش در  ۳۹رشـته
ورزشـی پسـران و  ۲۸رشته ورزشـی دختران و در رده سـنی  ۱۲تا  ۱۵سال
برگـزار شـود کـه اقـدام ارزشـمندی از جانـب وزارت ورزش و جوانـان از
جنبه  هـای مختلـف از جملـه حـوزه ورزش قهرمانـی می    باشـد کـه اثـرات
مثبتـی بـرای ورزش کشـور بـه همـراه خواهـد داشـت.
هیـأت پزشـکی ورزشـی اسـتان فـارس هـم نسـبت بـه رسـالت خـود بـا
آمادگـی کامـل در ایـن المپیـاد حضور دارد تا با پوشـش پزشـکی مسـابقات
و در صـورت نیـاز خدمـات الزم و کارآمـد از جملـه مشـاوره  های تخصصـی
،درمـان و غیـره  ...را به ورزشـکاران عزیز حاضـر در این المپیـاد ارائه نماید.

