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معاون توسعه امور ورزش :

شهرستان ارسنجان از ظرفیت  های زیادی
در ورزش برخوردار است
معـاون توسـعه امـور ورزش
اداره کل ورزش و جوانـان
اسـتان گفـت  : :شهرسـتان
ارسـنجان از ظرفیت  هـای
بسـیار زیـادی در ورزش
برخوردار اسـت که بایـد به آن
توجـه جـدی شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و
پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان
فـارس  ،محسـن سـاالری که
در آییـن تکریـم و معارفـه روسـای قدیـم و جدیـد اداره ورزش و جوانـان
شهرسـتان ارسـنجان در محل سـالن اجتماعات فرمانداری این شهرسـتان
سـخن می    گفـت بـا بیـان اینکـه مدیـران مناطـق مختلـف اسـتان بایـد بر
حسـب پتانسـیل  ها و قابلیت  هـای شهرسـتان خـود برنامـه ریـزی داشـته
باشـند افـزود  :شهرسـتان ارسـنجان بـر اسـاس دانشـگاهی کـه دارد در
سـطح کشـور بخوبی شـناخته شـده وتدریس رشـته تربیت بدنـی تا مقطع
کارشناسـی ارشـد در این موسسـه آموزشـی موجب گردیده این شهرستان
در حـوزه مدیریـت ورزش ادای دیـن کنـد و بسـیاری از مدیـران اداره کل
دانـش آموختـه همیـن دانشـگاه ارسـنجان هسـتند .
معـاون توسـعه امور ورزش با بیـان اینکه با تشـکیل وزارت ورزش و جوانان
ماموریـت مـا در بخـش موضوعی و قشـری می    باشـد گفـت  :خادمین ملت
در ایـن وزارت خانـه باید نسـبت بـه حـوزه ورزش و جوانان برنامـه ریزی و
دغدغـه داشـته باشـند ولـی همان طـور کـه در ورزش بطور کامل پاسـخگو
افـکار عمومی    هسـتیم در بخـش جوانـان وظیفه مطالبـه گری داریـم و باید
از دسـتگاههای مرتبـط بـا جوانـان در زمینه ایجاد اشـتغال  ،مبحـث ازدواج
 ،مشـارکت  ،آمـوزش و ...سـوال کرده و مطالبـات آنان را پیگیـری کنیم .
سـاالری پیشـرفت سـرانه فضای ورزشـی ارسـنجان را مناسـب دانسـت و
تصریـح کـرد  :این شهرسـتان بـا برخـورداری از نزدیک به یک متر سـرانه
فضـای ورزشـی موقعیـت خوبی بـرای تشـویق جوانـان بـه ورزش دارد که
امیـدوارم حداکثر اسـتفاده را از موضوع داشـته باشـید .
محسـن سـاالری در ادامـه صحبت هایـش اشـاره ای بـه برنامه  هـای اداره
کل در حوزه  هـای مختلـف داشـت و خاطرنشـان کرد  :درموضوعـات کالن تا
سـال  1400یک چشـم انـداز تعریـف کرده ایـم کـه ورزش اسـتان بتواند
در بخش  هـای همگانـی  ،قهرمانـی و فرهنگـی رویکردهای متفاوتی داشـته
باشـد حتی زنـده نگه داشـتن بازیهای بومـی    و محلی در بخش روسـتایی و
عشـایری از اولویت هـای مـا در این چشـم انداز اسـت .
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تخصیـص منابـع مالـی محدویت  های زیـادی دارد
اظهـار داشـت  :مدیـران بایـد در شـرایط سـخت کارهـای بـزرگ انجـام
دهنـد و در همیـن بحـران اقتصادی انشـاهلل تا پایان برنامه ششـم سـاخت
پروژه  هـا و احـداث اماکـن ورزشـی را ادامـه خواهیـم داد.
معـاون توسـعه امـور ورزش بـا بیـان اینکـه  5زمیـن چمـن مصنوعـی بـه
ایـن شهرسـتان اختصـاص داده ایـم گفـت  :بـا نـگاه عدالـت محـوری که
بـه ورزش ارسـنجان داریـم عالوه بر مرکز شـهر بـه روسـتاهای اطراف هم
خدمـات ورزشـی خوبـی ارائه خواهیـم داد.
سـاالری بـا اشـاره به اینکـه مدیـران در توزیع منابـع محدود بایـد هدفمند
هزینـه کننـد افـزود  :در این شهرسـتان  21هیـات فعال وجـود دارد ولی دو
رشـته سـوارکاری و تیرانـدازی در طـرح آمایش ما هسـتند و بایـد بصورت
ویـژه مـورد حمایت قـرار بگیرند زیرا باید نسـبت به ورزشـهایی کـه قابلیت
و پتانسـیل مطـرح شـدن و فـرا ملی دارند سـرمایه گـذاری بیشـتری انجام
داد.
سـاالری در پایـان گفـت  :انشـاهلل بـا کمـک همـه مسـئولین ارسـنجان و
حمایـت از رئیـس جدیـد اداره ورزش و جوانـان  ،آنچـه را که شایسـته این
شهرسـتان می    باشـد مـورد تحقـق قـرار بگیرد .
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زادمهر:

ژاپن و استرالیا سختترین حریفان ما هستند
کیروش چارهای جز قهرمانی ندارد

پیشســکوت فوتبــال ایــران معتقــد
اســت عــراق مهمتریــن حریــف
مــا در جــام ملتهــای آسیاســت
زیــرا پیــروزی برابــر ایــن تیــم و
اول شــدن در گــروه کار مــا را بــرای
ادامــه مســابقات ســادهتر میکنــد.
محمــد زادمهــر ،پیشکســوت فوتبــال
ایــران در گفتوگــو بــا ایســنا در بــاره
رونــد آمادهســازی بــرای حضــور در
جــام ملتهــای امــارات در ســال
 ۲۰۱۹اظهــار کــرد :برنامــهای کــه
کــیروش بــرای تیــم ملــی ریختــه،
بســیار دقیــق و جامــع بــود و ســازمان
لیــگ و فدراســیون از برنامــه او بــه
شــدت حمایــت کردنــد.
زادمهــر ادامــه داد :خوبــی ایــن
مســابقات و تیــم ملــی مــا ایــن اســت
کــه لیــگ تــازه بــه پایــان نیمفصــل
رســیده و بازیکنــان مــا آمــاده
هســتند .البتــه اردوهــای پیــش از
ایــن مســابقات بازیهــای دوســتانه
میتوانــد هماهنگــی بازیکنــان را
بیشــتر کنــد کــه باعــث میشــود
تیــم مــا از همــان ابتــدا غافلگیــر
نشــود .البتــه مــن هــم امیــدوارم کــه
تیــم ملــی عملکــرد خوبــی در جــام
ملتهــا داشــته باشــد و بتوانــد مقــام
قهرمانــی را بــه دســت بیــاورد.
او در بــاره حریفــان تیــم ملــی
تصریــح کــرد :ســختترین حریــف
مــا در حــال حاضــر عــراق اســت

زیــرا نتیجــه مــا مقابــل ایــن تیــم
ادامــه مســیر مــا در جــام ملتهــا
را مشــخص میکنــد .عــراق تیــم
آمــادهای دارد و خط  هافبــک ایــن
تیــم از دو بازیکــن بســیار خــوب یعنی
بشــار رســن و طــارق همــام بهــره

کــرد :کارلــوس کــیروش هشــت
ســال هدایــت ایــران را بــر عهــده
داشــته و اکنــون تمــام نقــاط ضعــف
قــدرت ایــران را میدانــد .او در ســه
تورنمنــت هــم یعنــی دو جــام جهانــی
و یــک جــام ملتهــا ســرمربی ایــران

میگیــرد .تمرکــز بــاال و حمایــت
هــواداران بایــد از اســترس تیــم بکاهد
تــا مــا بــا خیالــی راحــت برابــر
عــراق قــرار بگیریــم .پــس از عــراق،
بایــد ببینیــم در مرحلــه پلــیآف بــه
چــه تیــم میخوریــم امــا بایــد بــه
گونـهای عمــل کنیــم کــه حداقــل بــه
جمــع چهــار تیــم آســیا برســیم .ژاپــن
و اســترالیا ســختترین حریفــان مــا
در مرحلــه حذفــی هســتند.
پیشکســوت پرســپولیس در بــاره
توقــع مــردم از تیــم ملــی تصریــح

بــوده اســت و حــاال مــردم فقــط
توقــع قهرمانــی دارنــد و ســرمربی
تیمملــی چــارهای جــز ایــن نــدارد.
شــاید امکانــات مــا در حــد یکــی دو
رقیــب جدیمــان نباشــد امــا فکــر
نمیکنــم مــردم چیــزی بــه جــز
اول شــدن را از ســرمربی پرتغالــی
تیــم ملــی بپذیرنــد .گاهــی ممکــن
اســت در فوتبــال اتفاقاتــی بیفتــد
کــه تیــم نتیجــه نگیــرد؛ هماننــد
بالیــی کــه در جــام ملتهــای دور
قبــل بــرای مــا افتــاد امــا اکنــون

بایــد طــوری عمــل کنیــم کــه دیگــر
تســلیم اتفاقهــا هــم نشــویم.
وی در بــاره لیســت تیــم ملــی هــم
گفــت :بــه هــر حــال ایــن ســلیقه
مربــی اســت و بایــد بــه نظــرش
احتــرام گزاشــت امــا چیــزی کــه
بــرای مــن عجیــب بــود ،کــیروش
حتــی بــه تماشــای دیــدار فینــال
لیــگ قهرمانــان آســیا هــم نیامــد.
کســی مثــل ســیامک نعمتــی
کــه یکــی از بهتریــن بازیکنــان
پرســپولیس در آســیا بــود ،دعــوت
نشــد کــه ایــن نشــان میدهــد
ســرمربی تیــم ملــی نــگاه دقیقــی بــه
لیــگ مــا نــدارد.
زادمهــر در بــاره اختــاف کــیروش
و برانکــو هــم گفــت :اکنــون وقــت
حمایــت از تیــم ملــی اســت زیــرا تیــم
مــا در شــرایط خاصــی قــرار دارد امــا
مــن برانکــو را بــه خوبــی میشناســم
و بــا خصوصیــات اخالق ـیاش کامــا
آشــنایی دارم .اگــر اختالفــی هســت،
مشــکل از برانکــو نیســت و ایــراد کار،
جــای دیگــر اســت.
او در پایــان در بــاره پشبینــیاش از
نتیجــه تیــم ملــی در جــام ملتهــای
آســیا عنــوان کــرد :مــن بــه ایــن تــم
خوشبیــن هســتم .فکــر میکنــم
میتوانیــم بــرای چهارمیــن بــار
قهرمــان آســیا شــویم زیــرا قدرتــش
را داریــم.

مسابقات دِ دلیفت قهرمانی باشگاه  های استان فارس برگزار شد
مسـابقات دِدلیفـت قهرمانـی باشـگاه  های اسـتان فارس
جمعـه مورخـه هفتـم دی مـاه بـه میزبانـی شـیراز در
مجموعـه ورزشـی ایثـار برگـزار شـد .
به گـزارش روابط عمومـی    و پایگاه خبری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس  ،رئیـس
هیـات بدنسـازی و پـرورش انـدام اسـتان فـارس
در گفتگـو بـا محمـد گل ریـز مدیـر روابـط عمومی    هیـات
در ایـن بـاره گفت  :این دوره از مسـابقات بـا حضور ۱۳۰
ورزشـکار از  ۱۷شهرسـتان اسـتان در چهـار رده سـنی
نوجوانـان  ،جوانـان  ،بزرگسـاالن و پیشکسـوتان برگـزار

فرماندار ارسنجان :

مهمترین هدف مدیران خدمت رسانی به مردم است

فرمانــدار ارســنجان گفــت  :مهمتریــن هــدف و
وظیفــه مدیــران و بخصــوص ورزش خدمــت رســانی
بــه مــردم اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
 ،محمــد باقــر کاظمی    کــه شــنبه هشــتم دی مــاه
در محــل فرمانــداری ارســنجان در مراســم آییــن
تکریــم و معارفــه روســای ســابق و جدیــد اداره
ورزش و جوانــان ارســنجان ســخن می    گفــت
 :بــا بیــان اینکــه مهمتریــن هــدف مدیــران در
نظــام جمهــوری اســامی    خدمت رســانی بــه مــردم می    باشــد افــزود  :کســانی کــه بــه صندلــی مدیریــت وابســته
می    شــوند بطــور حتــم نمی    تواننــد جهــت مرتفــع کــردن مشــکالت مــردم گامهــای موثــری بردارنــد زیــرا در هــر
مقــام و جایگاهــی کــه باشــیم روزی بایــد ایــن کرســی را بــه فــرد دیگــری تقدیــم کنیــم بــه همیــن خاطــر بــه دلیــل
فرصــت کمی    کــه مدیــران در بخشــهای مختلــف اجرایــی دارنــد فقــط بایــد بــه فکــر ملــت بــوده و بــرای ایجــاد
آرامــش و آســایش مــردم از هیــچ کوششــی دریــغ نکننــد .
فرمانــدار ارســنجان تصریــح کــرد  :شــاید هنــوز نــگاه برخــی از مــردم بــه ورزش و جوانــان بــه دوران تربیــت بدنــی
برمی    گــردد کــه فعالیت هــای خوبــی هــم در آن زمــان انجــام گرفتــه اســت  ،ولــی پــس از اینکــه دو حــوزه ورزش
و جوانــان در قالــب وزارت خانــه ادغــام شــدند بطــور یقیــن مســئولیتها در ایــن دو حــوزه ســنگین تــر شــده اســت و
افــرادی کــه در ایــن جایــگاه مهــم قبــول مســئولیت می    کننــد بایــد بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود کــه همــان
خدمــت رســانی بــه جوانــان می    باشــد تــاش خــود را دو چنــدان کننــد .
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از وظایــف اداره ورزش و جوانــان تربیــت ورزشــکار و ترویــج روحیــه پهلوانــی می    باشــد
خاطرنشــان کــرد  :در حــال حاضــر شــیرمردانی ماننــد تختــی و پوریــای ولــی در میــان ورزشــکاران و بــا ایــن منــش
پهلوانــی کمتــر بــه چشــم می    خورنــد زیــرا کســانی کــه بــه درجــات قهرمانــی می    رســند بایــد اخــاق را ســرلوحه
کار خــود قــرار داده و عــاوه بــر اینکــه بایــد پرچــم جمهــوری اســامی    را در میادیــن مختلــف جهانــی بــه اهتــزاز
درآورنــد فرهنــگ ایرانــی را می    بایســتی بــه دنیــا نشــان دهنــد و امیــدوارم قهرمانــان و ورزشــکاران بــا الگــو گرفتــن
از پهلوانــان نامی    ایــران الگــوی مناســبی بــرای جوانــان و نســلهای نــو باشــند .

شـد و نفـرات برتـر بـه مسـابقات قهرمانـی کشـور بـه
میزبانی اسـتان تهران کـه در تاریخ  ۱۸همیـن ماه برگزار
می    شـود اعـزام خواهنـد شـد .محمد علـی فرهنـگ مهر
افـزود  :امیدواریـم بـا برگـزاری ایـن نمونـه مسـابقات
باعـث ایجـاد انگیـزه و شـور و اشـتیاق بین ورزشـکاران
بشـویم تـا بتوانیـم زمینـه توسـعه هـر چه بیشـتر رشـته
مظلـوم پاورلیفتینـگ را در کشـور فراهـم کنیـم و فارس را
بـا توجه به اینکه در سـه سـال گذشـته در قلـه افتخارات
پاورلیفتینـگ بـوده همچنان در این قله حفـظ کنیم.فرهنگ
مهـر ادامـه داد  ۲۸ :دی ماه مسـابقات مچ انـدازی بانوان

قهرمانـی باشـگاه  های اسـتان فـارس  ۵ ،بهمـن مـاه
مسـابقات پـرس سـینه قهرمانـی باشـگاه  های اسـتان
فـارس در دو کالس بـا لـوازم و بدون لـوازم و همچنین در
همیـن راسـتا برنامه  های مفصلـی در زمینه آمـوزش داریم
کـه سـه سـمینار علمی    بـرای بانـوان و آقایان بـه صورت
جداگانـه پیش بینی شـده اسـت کـه در هر سـمینار بیش
از  ۲۵۰نفـر نام نویسـی کـرده اند کـه اسـاتید مربوطه با
هماهنگـی فدراسـیون و ابلاغ فدراسـیون از مرکـز اعزام
خواهنـد شـد و بعـد از آن در دو هفتـه متوالـی کالس  های
مربیگـری فیتنـس را برگـزار خواهیـم کرد.

کامیاب :

حامل پیام تشکر و قدردانی وزیر ورزش و
جوانان به مردم ممسنی هستم

مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس گفـت  :حامـل پیـام تشـکر و قدردانـی وزیـر
ورزش و جوانـان بـه مـردم خونگـرم و میهمـان نـواز ممسـنی در سـفر ایشـان بـه
ایـن شهرسـتان هسـتم .
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش
و جوانـان فـارس  ،حیـدر علـی کامیـاب کـه عصـر شـنبه  8دی مـاه بـه منظـور
بازدیـد از اسـتخر ممسـنی و پیگیـری شـرایط آمـاده سـازی آن پـس از افتتـاح به
ایـن شهرسـتان سـفر کـرده بود بـا حضـور در جلسـه شـورای اداری کـه در محل
سـالن جلسـات فرمانـداری برگـزار شـد ابتـدا از میهمـان نـوازی مـردم ممسـنی و
دسـتگاههای اجرایـی بابـت حضـور مقـام عالـی وزارت ورزش و جوانـان تشـکر و
قدردانـی کـرد و بـا بیـان ایـن مطلب اظهار داشـت :در طول دوسـال گذشـته دکتر
سـلطانی فـر  9بـار به اسـتان فارس سـفر کـرده اسـت و از نزدیک  19شهرسـتان
فـارس را بازدیـد و بـا مـردم گفـت و گو داشـته اسـت .
مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس در ادامـه افزود  :در جلسـه ای که هفته گذشـته
بـا مقـام عالـی وزارت داشـتم به دلیـل خاطـره خوبی کـه از میزبانی مـردم خونگرم
ممسـنی داشـتند از بنـده خواسـتند تـا به صورت ویژه از شـما تشـکر کنم.
حیدرعلـی کامیـاب بـا اشـاره به اینکه در سـه سـال گذشـته بیـش از  20هـزار متر
فضـای ورزشـی در شهرسـتان ممسـنی و بخشـهای تابعـه سـاخته ایـم گفـت  :با
توجـه بـه محرومیتـی کـه مردم ایـن منطقـه دارند در حـوزه خود تلاش می    کنیم
زمینـه تفریحـات سـالم ورزشـی را با سـاخت اماکن ورزشـی بـرای جوانـان بوجود
آوریـم تـا جایـی کـه مدیران ارشـد اسـتان هـم بر ایـن باورند کـه باید شهرسـتان
ممسـنی محرومیـت زدایی شـود .
مدیـرکل ورزش و جوانـان بـا بیـان اینکـه در کنـار توسـعه ورزش همگانـی بایـد
ورزش قهرمانـی را هـم تقویـت کنیم خاطرنشـان کرد  :رشـته  هایی ماننـد بیلیارد ،
رزمی     ،تیراندازی  ،شمشـیربازی  ،بوکس و ...که پتانسـیل خوبی در ممسـنی دارند
بایـد بـا نـگاه تخصصی تـر در جهت رشـد و قهرمـان پـروری انها گامهـای خوبی
برداریـم و ایـن موضـوع بـزودی با سـاخت خانه  هـای اختصاصی تحقـق می    یابد .
کامیـاب اشـاره بـه سـاخت خانـه جوان در ممسـنی داشـت و گفـت  :با مسـاعدت
دکتـر سـلطانی فـر در بهمـن مـاه امسـال همزمان بـا سـالگرد فجر چهلـم انقالب
احـداث خانـه جـوان را کلنـگ زنی خواهیـم کرد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان همچنین از اهدای تشـک کشـتی و یک پک ورزشـی از
طـرف مقـام عالـی وزارت خبرداد و اظهار داشـت  :با تالش دکتر گـودرزی نماینده
فعـال ممسـنی لـوازم و ملزومات ورزشـی بـرای بانوان در نظر گرفته شـده اسـت و
در حـوزه رفـع آسـیب های اجتماعی هم اعتبـارات خوبی جذب گردیـده که تاکنون
سـه خانه روسـتایی را به وسـایل ورزشـی تجهیز کرده ایم .
کامیـاب در پایـان گفـت  :در همیـن هفتـه اسـتخر جهـت عالقـه منـدان به شـنا
بازگشـایی می    شـود و همـه معایـب آن بـه مـرور رفـع می    گـردد .
گفتنـی اسـت مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس و هیات همـراه در پایان سـفر به
شهرسـتان ممسـنی از اماکن و تاسیسـات ورزشـی نیـز بازدید کرد.

طارمی:

با کسانی که کوتاهی کردند ،عکس نمیگیرم
مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا انتقــاد از شــرایط تیــم ملــی پیش
از جــام ملتهــا گفــت :اردوی قطــر رایــگان اســت و ایــران پولــی
نــداده اســت .اگــر بــه خودمــان بــود بایــد در هــوای ســرد و آلــوده
تهــران تمریــن میکردیــم.
مهــدی طارمــی ،مهاجــم ملیپــوش الغرافــه در گفتوگــو بــا ایســنا
در بــاره شــرایط تیــم ملــی اظهــار کــرد :اردوی خیلــی خوبــی داشــتیم
و برنامههــای مــد نظــر ک ـیروش انجــام شــده و تنهــا یــک مشــکل
وجــود داشــته اســت .فضــای اطــراف ایــن زمیــن تمریــن بــا وجــود
امکانــات زیــاد ،بســیار بــزرگ اســت و بــا توجــه بــه حضــور تیمهــای
مختلــف ماننــد چیــن بــه راحتــی میتواننــد از تمرینهــای مــا فیلــم
بگیرنــد و تمرینهــای مــا را ببیننــد .در کل اردوی خوبــی در حــال
برگــزاری اســت.

کــه بقیــه نمیبینــد .ک ـیروش بازیکنانــی را دعــوت میکنــد کــه از
لحــاظ فنــی ،شــخصیت و معیارهــای دیگــر آنهــا را قبــول دارد .ایــن
 ۲۵بازیکنــی کــه در فهرســت هســتند تــاش کردنــد و ســختیهای
خــاص خــود را کشــیدهاند .کــیروش بــه دلیــل ایــن کــه رابطــه
نزدیکــی بــا بازیکنــان دارنــد ،میدانــد کــه چــه بازیکنــی را دعــوت
کنــد .او بازیکنانــی را دعــوت می    کنــد کــه می    تواننــد بــه تیــم ملــی
کمــک کنننــد.
طارمــی    در بــاره انتقادهــای وارد شــده بــه کــیروش پیــش از جــام
ملتهــا تصریــح کــرد :منتقدهــا همیشــه هســتند و بایــد باشــند .مــن
مثالــی میزنــم ،اگــر خــدا کمــک کنــد و مــا قهرمــان شــویم ،آیــا
مــا  ۲۳نفــر یــا کادرفنــی میگوینــد کــه قهرمانــی فقــط بــرای مــا
اســت؟ از خــود مــن بپرســند میگویــم کــه مــا قهرمــان شــدیم.

فرماندار ممسنی :

با حمایت دولت فضاهای ورزشی این شهرستان افزایش
چشمگیری داشته است

فرمانــدار ممســنی گفــت  :بــا حمایــت دولــت تدبیــر و
امیــد و تالشــهای مســووالن ورزش اســتان فضاهــای
ورزشــی ایــن شهرســتان در چهــار ســال گذشــته
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس  ،داود ایوبی
عصــر شــنبه  8دی مــاه جــاری در جلســه شــواری ورزش شهرســتان ممســنی کــه بــا حضــور مدیــر کل ورزش و
جوانــان فــارس  ،معــاون فرمانــدار  ،شــهردار  ،روســای دانشــگاه آزاد و پیــام نــور ،رئیــس آمــوزش و پــرورش ،
مدیــر شــبکه بهداشــت  ،نماینــده نیــروی انتظامـی    و تنــی چنــد از پیشکســوتان و برخــی روســای هیاتهــای ورزشــی
ممســنی در محــل فرمانــداری ایــن شهرســتان برگــزار گردیــد بــا بیــان اینکــه زحمــات مدیــر کل ورزش و جوانــان
نســبت بــه شهرســتان نورآبــاد و بخشــهای آن ســتودنی اســت افــزود  :بــا مدیریــت کامیــاب و الطــاف دولــت تدبیــر و
امیــد  ،فضــای ورزشــی ممســنی بالــغ بــر 60درصــد افزایــش داشــته اســت و ســاخت اســتخر  ،ســالن های ورزشــی
و زمینهــای چمــن مصنوعــی در ســه ســال اخیــر نشــان از یــک همــت و تــاش همگانــی از طــرف اداره کل ورزش
و جوانــان و همچنیــن همــکاری دســتگاههای اجرایــی شهرســتان دارد .
وی تصریــح کــرد  :در ســفر مقــام عالــی وزارت ورزش و جوانــان بــه شهرســتان ممســنی  ،مدیــر کل ورزش و جوانــان
اســتان تالشــهای چشــمگیری را در جهــت ارائــه مســائل و مشــکالت ورزش ممســنی به صــورت طبقــه بنــدی شــده
و مکتــوب خدمــت دکتــر ســلطانی فــر ارائــه دادنــد .
ایوبــی شهرســتان ممســنی را ورزش دوســت و ورزش خیــز دانســت و گفــت  :ایــن شهرســتان ورزشــکار خیــز
تاکنــون قهرمانــان زیــادی را در رشــته  های مختلــف ورزشــی در کشــور معرفــی کــرده اســت و تعــداد زیــادی هــم
ایــن مســیر رشــد و ترقــی در پیــش گرفتــه و در حــال رســیدن بــه درجــات بــاال هســتند کــه انشــاهلل بــا مســاعدت
مســووالن شــاهد بــه ثمــر نشســتن ایــن تالشــها و کوششــها باشــید.
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او در بــاره بازیهــای دوســتانه تیــم ملــی تصریــح کــرد :بضاعــت
مــا همیــن بازیهاســت .بــه نظــر مــن فلســطین و قطــر
تیمهــای خوبــی بــرای بازیهــای دوســتانه هســتند و می    توانیــم
برنامههایمــان را بــرای دیدارهایمــان پیــاده کنیــم .فلســطین بــر
خــاف تصــور بــه هیــچ وجــه تیــم ضعیفــی نبــود .انتقــاد همیشــه
هســت و نمیشــود کاری کــرد کــه منتقــد صحبــت نکنــد زیــرا
همیــن انتقادهــا باعــث پیشــرفت میشــود.
طارمی    اضافــه کــرد :البتــه بــرای انتقــاد بایــد منتقدیــن بــا اطــاع
از همــه شــرایط صحبــت کننــد و کامــل و بجــا حــرف بزننــد.
هیچکــدام از آنهــا بازیهــای فلســطین و حتــی بــازی مقابــل مــا را
ندیدهانــد .بــه هــر حــال ایــن تیــم بــه جــام ملتهــا صعــود کــرده
اســت و اهدافــی دارد .نبایــد بــا توجــه بــه نــام تیمهــا آنهــا را
قضــاوت کنیــم .تمــام بازیکنهــا بایــد بــازی کننــد و تســت شــوند و
بــه هماهنگــی برســند .چنیــن صحبتهایــی باعــث میشــد تــا بــا
توجــه بــه اســم ،تیــم فلســطین را دســت کــم بگیریــم امــا هــدف مــا
ایــن نبــود و مــا میخواســتیم تاکتیکهــای کــیروش را در زمیــن
پیــاده کنیــم.
مهاجــم الغرافــه در بــاره فهرســت تیــم ملــی بــرای جــام ملتهــا
تصریــح کــرد :ســرمربی بایــد تصمیــم بگیــرد کــه چــه بازیکنانــی بــه
دردش میخورنــد و حــق طبیعــی او اســت .او چیزهایــی میبینــد

وقتــی قهرمــان شــویم ،یعنــی مــا  ۸۰میلیــون بــه همــراه ایــن ۲۳
نفــر و کادرفنــی جــام را بــه دســت آوردهایــم .مــا نماینــده تمــام مــردم
ایــران هســتیم .همیــن منتقدهــا هــم قلبشــان بــرای ایــران میتپــد
و اول و آخــر حرفشــان ایــران اســت .کاری ندارنــد کــه تیــم ملــی
بــا بازیکــن بــد یــا خــوب بــه مســابقات برونــد ،مهــم برایشــان
موفقیــت تیــم ملــی اســت .همیشــه تعــدادی بازیکــن هســتند کــه
می    آینــد و میرونــد و تعــداد دیرگــی میآینــد امــا ایــن ایــران
اســت کــه میمانــد و لبــاس تیــم ملــی هــر زمــان باارزشتــر از
زمــان قبــل میشــود .بهتــر شــدن ایــران در آســیا و جهــان هــدف
همــه اســت .آن منتقــد شــاید بــا کســی یــه صــورت شــخصی مشــکل
داشــته اشــد امــا تیــم مل ـیاش را دوســت دارد .مثــا اگــر مــن گل
بزنــم و کســی بــا مــن مشــکل داشــته باشــد ،بــه خاطــر گلــی کــه
تیــم ایــران بــه ثمــر رســانده اســت ،خوشــحال میشــود.
وی در بــاره ایــن کــه خواســته تیــم ملــی بایــد قهرمــان شــود
توضیــح داد :قهرمانــی هیچوقــت ســاده نیســت .پرتغــال و فرانســه
چگونــه قهرمــان اروپــا و جهــان شــدند؟ بــه راحتــی آن را بــه دســت
نیاوردهانــد .بلژیــک از ژاپــن  ۲بــر صفــر عقــب بــود و فکــر نمیکــرد
یــک تیــم آســیایی برایــش دردسرســاز شــود .بــه هــر حــال آن تیــم
جــزو  ۴شــانس اول قهرمانــی بــود .مــا نبایــد تیمهایــی مثــل
یمــن و ویتنــام را چــون اسمشــان زیــاد بــه گوشمــان نخــورده

اســت ،دســت کــم بگیریــم .کســی فکــرش را نمیکــرد کــه ایــران
در گــروه اســپانیا و پرتغــال و حتــی مراکــش کــه بهتریــن تیمــش
بــود ۴ ،امتیــاز بگیــرد .اســپانیا و پرتغــال فکــر میکردنــد بــه ایــران
و مراکــش  ۳تــا  ۴گل بزننــد امــا بازیهایــی انجــام دادیــم کــه
حتــی میتوانســتیم پرتغــال را ببریــم .اســپانیا هــم نتوانســت خیلــی
راحــت مــا را شکســت دهــد و حتــی میتوانســتیم مقابــل ایــن تیــم
مســاوی بگیریــم .فکرشــان ایــن بــود کــه بــه راحتــی مــا را شکســت
میدهنــد .ایــن کــه بخواهیــم بگوییــم تیــم  Xیــا  Yضعیــف اســت،
اینگونــه نیســت .مــا هــم چــون اول آســیا هســتیم و یــک تیــم
خــوب نشــان میدهیــم ،از قبــل برنــده نیســتیم امــا صــد در صــد
پتانســیل قهرمانــی را داریــم .ایــن قهرمانــی راه ســختی دارد و مــا
تــاش خــود را انجــام میدهیــم.
مهاجــم تیــم ملــی در بــاره موقعیــت گلــی کــه در ثانیههــای
آخــر مقابــل پرتغــال از دســت داد ،گفــت :هیچوقــت بــه گذشــته
برنمیگــردم .شــاید از آن درس بگیــرم امــا در آن نمیمانــم کــه بــه
آن فکــر کنــم .ســعی میکنــم در آینــده جبــران کنــم .آدم نمیتوانــد
در فوتبــال قــول دهــد زیــرا خیلــی ســخت و پیچیــده اســت .حتــی
اگــر بهتریــن بازیکــن دنیــا هــم باشــی ،نمیتوانــی بگویــی کــه مــن
در ایــن بــازی فــان کار را میکنــم .ســعی می    کنــم تــا حــد توانــم
بــرای تیــم ملــی گل بزنــم و پــاس گل دهــم .البتــه نــه بــه ایــن
معنــا کــه بخواهــم آقــای گل شــوم و تیــم ملــی نتیجــه نگیــرد؛ زیــرا
ارزشــی نــدارد.
او در بــاره آقــای گلــی در آســیا گفــت :اولویــت اول مــن ایــن نیســت
و مهــم برایــم تیــم ملــی اســت .آقــای گلــی مــن در آســیا اگــر بــا
قهرمانــی تیــم ملــی همــراه نشــود ،فراموش میشــود و ارزشــی نــدارد.
مهاجــم تیــم ملــی در بــاره حمایــت نشــدن تیــم ملــی تصریــح کــرد:
ایــن کــه مســووالن بــه فکــر تیــم ملــی نبودنــد و حمایــت نکردنــد،
از کوتاهــی آنهاســت و وظیفهشــان بــود کــه میآمدنــد و ایــن کار را
انجــام میدادنــد .نمیدانــم درگیــر بودنــد یــا هــر دلیــل کــه داشــتند،
قابــل توجیــه نیســت .تیــم ملــی بــرای مــن یــا مربــی یــا هر شــخصی
نیســت بلکــه بــرای کشــور اســت .بــا تمــام احترامی    کــه بــرای آنهــا
قائلــم کارشــان اشــتباه بــود .اگــر تیــم ملــی نتیجــه خوبــی بگیــرد و
بــرای عکــس گرفتــن بیاینــد و اگــر اجبــاری نباشــد ،مــن حاضــر
نیســتم کنــار چنیــن آدمهایــی بایســتم و عکــس بگیــرم و شــادی
کنــم زیــرا در قبــال تیمی    کــه مســوول آن هســتند حتــی یــک بدرقــه
ســاده انجــام ندادنــد.
طارمـی    در پایــان گفــت :همیشــه کســی از منتقدهــا خوشــش نمیآیــد
امــا همــه در جــو بازیهــا ،از نــام ایــران بــه عنــوان تیــم ملیمــان
یــاد می    کننــد .بهتــر اســت ایــن عــرق از یــک هفتــه قبــل مســابقات
بیایــد نــه ایــن کــه در کــوران مســابقات ایــن اتفــاق بیفتــد .مثــل
جــام جهانــی کــه دیدنــد تیــم ایــران خــوب بــازی میکنــد و تصمیــم
بــه حمایــت گرفتنــد .جایــی هــم کــه اآلن هســتیم رایــگان اســت و
ایــران پولــی نــداده اســت .اگــر بــه خودمــان بــود بایــد در هــوای ســرد
و آلــوده تهــران تمریــن میکردیــم .مــن کاری بــه ایــن حرفهــا
دیگــر نــدارم .چــه خــوب اســت اآلن همبســتگی خــود را حفــظ کنیــم.
هــر تیمی    بــا هدفــی پــا بــه ایــن مســابقات گذاشــته اســت و خیلــی
تیمهــا هــدف قهرمانــی دارنــد .نمیشــود گفــت فــان تیــم قهرمــان
میشــود و خیلــی قــوی اســت ،اینگونــه نیســت .بــه نظــر مــن
ژاپــن ،کــره و اســترالیا حریفهــای اصلــی ایــران بــرای قهرمانــی
هستند.

