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ایران  - ۳پرتغال یک

کامیاب» به عنوان مدیرکل برتر کشور انتخاب شد

تیم ملی والیبال صدرنشین باقی ماند
تیــم ملــی والیبــال ایــران در دیــدار برابــر پرتغــال
در هفتــه چهــارم لیــگ ملتهــای والیبــال بــه
پیــروزی رســید تــا بــه لطــف ایــن بــرد جایــگاه
خــود را در صــدر جــدول مســابقات حفــظ کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،تیــم ملــی والیبــال
ایــران در نخســتین بــازی خــود در هفتــه چهــارم
لیــگ ملــت هــای والیبــال کــه از دیــروز بــه
میزبانــی اردبیــل آغــاز شــد ،بــه مصــاف پرتغــال
رفــت و موفــق شــد بــا نتیجــه  ۳بــر یــک بــه
پیــروزی برســد .بــا ایــن بــرد ایــران همچنــان در
صــدر جــدول باقــی مانــد.
میــاد عبــادی پــور ،ســعید معــروف ،پوریــا
فیاضــی ،علــی اصغــر مجــرد ،پوریــا یلــی ،علــی
شــفیعی و محمدرضــا حضــرت پــور بازیکنــان اولیــه
ایگــور کوالکوویــچ بــرای شــروع بــازی بودنــد.
* ســت نخســت؛  ۲۵بــر  ۲۳بــه ســود
پرتغــال
نخســتین امتیــاز ســت اول بــا برخــورد ســرویس
پرتغالیهــا بــه تــور بــرای ایــران بــه ثبــت رســید.
ایــران از ابتــدا بــا کنتــرل بــازی تیــم برتــر بــود و
موفــق شــد در حملــه ،دفــاع و دریافــت از حریــف
پیشــی بگیــرد .ملــی پوشــان نخســتین تایــم
اســتراحت فنــی را در حالــی بــا نتیجــه  ۸بــر  ۵نــزد
ایگــور رفتنــد کــه علــی اصغــر مجــرد جایگزیــن
موســوی در ایــن ســت ،امتیــاز  ۸را بــا یــک دفــاع
بــی نقــص بــرای ایــران بــه دســت آورد.
در ادامــه شــاگردان ســیلوا بــا کاهــش اشتباهاتشــان
و عملکــرد بهتــر در دفــاع موفــق شــدند بــازی را در
امتیــاز  ۱۴برابــر کننــد و در نهایــت دومیــن تایــم
اســتراحت فنــی بــا نتیجــه  ۱۶بــر  ۱۵بــه ســود
پرتغالیهــا بــه پایــان رســید .بــا شــروع بــازی تیــم
ملــی پرتغــال تــا امتیــاز  ۱۹یــک امتیــاز برتــری
خــود را حفــظ کــرد تــا اینکــه عبــادی پــور بــا یــک
دفــاع زیبــا امتیــاز  ۲۰و برتــری ایــران را کســب
کــرد امــا بــار دیگــر حریــف بــازی را در امتیــاز ۲۰
بــه تســاوی کشــاند .پرتغــال حتــی کار را بــا نتیجــه
 ۲۲بــر  ۲۰بــه ســود خــود کــرد و در نهایــت هــم
بــا نتیجــه  ۲۵بــر  ۲۳بــه پیــروزی رســید.
* ست دوم؛  ۲۷بر  ۲۵به سود ایران
پرتغالــی نخســتین امتیــاز ســت دوم را بــه نــام
خــود ثبــت کردنــد .شــاگردان ســیلوا پــس از
برتــری در ســت نخســت آمــار حملــه ،ســرویس
و درصــد اشتباهاتشــان را کاهــش دادنــد و بــا
افزایــش اشــتباه بازیکنــان ایــران موفــق شــدند بــا
نتیجــه  ۸بــر  ۴نخســتین تایــم اســتراحت فنــی را
بــا پیــروزی پشــت ســر بگذارنــد .بــا شــروع بــازی

پرتغــال  ۱۰بــر  ۷برتــری اش را حفــظ کــرد تــا
اینکــه دفاعهــای دیدنــی مجــرد و ســرویسهای
خــوب عبــادی پــور  ۳اختــاف امتیــاز بــازی را
بــه عــدد یــک کاهــش داد تــا ســیلوا مجبــور بــه
گرفتــن تایــم اســتراحت بــرای پرتغــال شــود.
درخشــش مجــرد ادامــه داشــت و او موفــق شــد بــا
کســب امتیــاز  ۱۱بــازی را بــه تســاوی بکشــاند.
تیــم ملــی تــا اواســط ســت دوم در حملــه و

نداشــت و همیــن باعــث اعتــراض کاپیتــان پرتغــال
بــه داور شــد کــه بــا کارت زرد جریمــه شــد و
بــا تکــرار اعتــراض کارت قرمــز دریافــت کــرد و
منجــر بــه کســب امتیــاز پنجــم بــرای ایــران شــد.
نخســتین تایــم اســتراحت فنــی بــا نتیجــه ۸
بــر  ۵بــه ســود پرتغــال پایــان یافــت .شــاگردان
ایگــور موفــق شــدند بــازی را در امتیــاز  ۱۲برابــر
کننــد و امتیــاز  ۱۳توســط مجــرد بــرای تیــم ملــی

ســرویس نــاکام بــود امــا تیــم برتــر در دریافــت و
دفــاع بــود .در ادامــه شــاگردان ایگــور کوالکویــچ
اجــازه برتــری بیشــتر بــه پرتغالیهــا را ندادنــد و
بــا ســرویس تماشــایی فیاضــی ایــران  ۱۵بــر ۱۳
پیــش افتــاد .دومیــن تایــم اســتراحت فنــی بــا
نتیجــه  ۱۶بــر  ۱۵بــه ســود ایــران همــراه شــد.
ملــی پوشــان بــار دیگــر موفــق شــدند در حملــه
موفــق عمــل کننــد تــا آمــار برتــری حملــه در
اختیــار تیــم ملــی قــرار گیــرد و  ۲۱بــر  ۱۸از رقیــب
ـت پایاپــای بــا
پیــش بیافتنــد .در نهایــت ایــن سـ ِ
نتیجــه  ۲۷بــر  ۲۵بــه ســود ایــران تمــام شــد.
*ســت ســوم؛  ۲۵بــر  ۱۷بــه ســود
ایــران
امتیــاز نخســت ســت ســوم بــرای پرتغالیهــا ثبــت
شــد .شــاگردان ســیلوا در شــروع بــازی بــا ایجــاد
پنــج اختــاف امتیــاز  ۶بــر یــک پیــش افتادنــد.
رفتــه رفتــه یــاران ایگــور موفــق شــدند اختــاف
را کــم کننــد تــا بــازی  ۷بــر  ۴بــه ســود پرتغــال
پیــش بــرود .پــس از کســب امتیــاز  ۴بــرای ایــران
ســیلوا تقاضــای ویدئــو چــک داد کــه نتیجــهای

بــه دســت آمــد و یــک امتیــاز زیبــا و تماشــایی
ســرویس نیــز توســط او کســب شــد تــا ایــران بــار
دیگــر بــا درخــش مجــرد  ۱۴بــر  ۱۲از حریــف پیش
بیافتــد .دومیــن تایــم اســتراحت فنــی بــا نتیجــه ۱۶
بــر  ۱۳بــا برتــری شــاگردان ایگــور کوالکوویــچ
همــراه شــد .برتــری ایــران تــا پایــان ایــن ســت
ادامــه یافــت و بــا نتیجــه  ۲۵بــر  ۱۷بــه اتمــام
رســید.
*ســت چهــارم؛  ۲۵بــر  ۱۸بــه ســود
ایــران
شــاگردان ســیلوا در پرتغــال ماننــد ســت قبــل
امتیــاز نخســت را کســب کردنــد امــا ایــن بــار ملــی
پوشــان ایــران اجــازه پیشــتازی را بــه آنهــا ندادنــد
و بــا امتیــاز  ۵بــر  ۳از حریــف پیــش افتادنــد.
نخســتین تایــم اســتراحت فنــی بــا نتیجــه  ۸بــر
 ۷بــه ســود ایــران همــراه شــد .شــاگردان ایگــور
کــه کــه خیــال باخــت در ایــن بــازی را نداشــتند
رونــد برتــری خــود را حفــظ کردنــد و بــا نتیجــه ۱۳
بــر  ۱۰همچنــان تیــم برتــر زمیــن بودنــد .دومیــن
تایــم اســتراحت فنــی نیــز بــا نتیجــه  ۱۶بــر  ۱۲بــه

سانچس از هدف بزرگ قطر در کوپا آمه ریکا گفت
سـرمربی اسـپانیایی تیـم ملی فوتبال قطـر از یکی از اهـداف بزرگ تیمش
بـرای حضـور در کوپـا آمه ریکا سـخن به میـان آورد .او با وجود شکسـت
برابـر کلمبیا از عملکرد شـاگردانش راضی اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا و به نقـل از گلوبـو ،تیم ملی فوتبـال قطر که بـه عنوان
قهرمـان جـام ملتهـای آسـیا در رقابتهای کوپـا آمه ریکا شـرکت کرده
در دیـدار دوم خـود بـه مصـاف کلمبیـا رفت و با یـک گل تن به شکسـت
داد.سـانچس ،سـرمربی اسـپانیایی قطـر از عملکـرد شـاگردانش در این
دیـدار با وجود شکسـت راضی اسـت.
او گفـت :ایـن کـه حریف در دقایق پایانی به گل برسـد برای شـما بسـیار
تلـخ و سـخت خواهـد بـود چـرا که دیگـر فرصـت جبـران نداریـد .نباید
فرامـوش کـرد کـه مـا برابـر تیمی    قدرتمنـد و پر مهـره بـازی کردیم کـه توانایی بسـیار باالیی داشـت.
سـانچس ادامـه داد :یکـی از اهـداف بـزرگ مـا از حضـور در کوپـا آمـه ریکا این اسـت کـه بدانیـم تا چه
انـدازه برابـر تیمهـای بـزرگ و قدرتمنـد فوتبـال جهان تـوان مقابله و ایسـتادن داریـم .نتیجه نشـان داد
کـه مـا برابر تیـم قدرتمند کلمبیـا خوب مقاومـت و مقابله کردیـم .میتوانیـم در آینده نتایج بهتـری هم به
دسـت آوریـم .مـا خـود را آمـاده جـام جهانـی میکنیم و بدون شـک چنیـن دیدارهای به سـود مـا خواهد
بود.سـانچس در پایـان در بـاره دیـدار برابـر آرژانتین که بـرای دو تیم بازی مـرگ و زندگی اسـت ،گفت:
آرژانتیـن بازیکنـان بزرگـی در اختیـار دارد کـه یکـی از آنهـا بهتریـن بازیکن جهان اسـت .بازی سـختی
پیـش رو داریـم امـا نهایـت تالش خـود را بـه کار میگیریم تـا بهتریـن بازیمـان را به نمایـش گذاریم.

مسی:

حذف شدن ما یعنی دیوانگی
کاپیتـان تیـم ملـی فوتبـال آرژانتیـن صعود نکـردن بـه دور بعـد کوپا آمه
ریـکا را قابـل قبـول نمیداند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از اسـکای اسـپورت ،تیـم ملـی فوتبـال
آرژانتیـن در دومیـن دیـدار خـود در رقابتهـای کوپـا آمه ریکا با تسـاوی
یـک بـر یـک برابـر پاراگوئـه متوقف شـد.
بـا توجه به شکسـت آرژانتیـن در دیدار نخسـت برابر کلمبیـا کار این تیم
بـرای صعـود بـه دور بعد سـخت شد.مسـی بعـد از بـازی گفـت :باید هر
چـه سـریعتر خـود را بیابیـم .وقـت زیـادی نداریم .بـازی برابـر پاراگوئه
ً
اصلا آسـان نبـود و ایـن را هـم بـه خوبـی میدانسـتیم .بایـد در دیـدار
بعـدی بهتـر ظاهـر شـویم.او ادامـه داد :همـه ما ناراحـت هسـتیم چرا که
هـدف مـا پیـروزی در ایـن دیـدار بـود .دیگر چـارهای جـز پیـروزی برابر
قطـر نداریـم .تیم نیـاز به تـوازن بیشتـری دارد .وجـود مارتینـز در کنار
آگوئـرو در خـط حملـه باعـث شـد تـا بهتـر ظاهـر شویم.مسـی در پایان
گفـت :گل پاراگوئـه مـا را عصبـی کـرد .اگـر از مرحلـه گروهـی حـذف شـویم دیوانـه کننـده خواهـد بود.
ً
اصلا قابـل قبول نیسـت که در شـرایطی که سـه تیـم صعـود میکنند مـا از صعود بـه دور بعـد بازبمانیم.

بازگشت تاریخی آرژانتین در جام جهانی فوتبال زنان
تیـم ملـی فوتبـال زنـان آرژانتین با جبران شکسـت سـه بر صفر
یـک رکـورد تاریخی در جـام جهانی به ثبت رسـاند.
بـه گزارش ایسـنا ،پـارک د پرنـس بامداد پنجشـنبه شـاهد یک
بازگشـت تاریخـی در جـام جهانی  ۲۰۱۹فرانسـه بـود .در دیدار
آرژانتیـن و اسـکاتلند از هفته سـوم مرحله گروهـی هیجان به اوج
خـود رسـید .در حالی کـه آلبی سلسـته تـا دقیقه  ۶۹بـا نتیجه ۳
بـر صفـر از حریـف اروپاییاش عقـب بود توانسـت نتیجـه را در
 ۲۰دقیقـه جبـران کنـد و شـانس صعـود بـه مرحلـه یک هشـتم
نهایی را داشـته باشـد.
اسـکاتلند نیمـه اول را بـا پیروزی یـک بر صفر به نفـع خود پایان
داد و توانسـت در دقایـق  ۴۹و  ۶۹دو بـار دروازه آرژانتیـن را بـاز
کنـد .بـه نظـر میرسـید همه چیـز بـرای آلبی سلسـته بـه پایان
رسـیده اسـت امـا گل میالگروس منـدس در دقیقـه  ۷۴امیدها را
در ایـن تیـم زنـده کـرد .تنها پنـج دقیقـه بعد لـی الکسـاندر به
اشـتباه دروازهشـان را بـاز کـرد تـا نتیجـه  ۳بر  ۲بـه نفع اسـکاتلند شـود .داور چهـار دقیقه وقـت اضافه
گرفـت و در آخریـن دقیقـه یـک پنالتـی به نفـع آرژانتین اعالم شـد .فلورنسـیا بونسـگوندو ایـن ضربه را
بـه گل تبدیـل کـرد تا بازگشـت تاریخی آلبی سلسـته بـه ثبت برسـد .هرگز تیمـی    در تاریخ جـام جهانی
بانـوان نتوانسـته بود شکسـت بـا اختالف سـه گل را جبـران کند.
تیـم ملـی آرژانتیـن بـا این تسـاوی دو امتیـازی شـد و هنوز شـانس صعـود بـه دور بعـد را دارد .اگر این
اتفـاق رخ دهـد آلبـی سلسـته برای نخسـتین بـار به مرحلـه حذفی جـام جهانی صعـود میکنـد .آرژانتین
پیـش از ایـن با تسـاوی برابـر ژاپن بـرای نخسـتین بار در جـام جهانـی امتیاز کسـب کرد.
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ســود ایــران همــراه شــد .اختــاف امتیــاز ایــران بــا
پرتغــال تــا انتهــای ایــن ســت حفــظ و بــا نتیجــه
تمــام شــد.
تیــم ملــی والیبــال ایــران بــا کســب ایــن پیــروزی
بــه نهمیــن بــرد خــود در رقابتهــای لیــگ
ملتهــا رســید تــا همچنــان صدرنشــین جــدول
رده بنــدی باقــی بمانــد .ملــی پوشــان فــردا در
دومیــن بــازی هفتــه چهــارم از ســاعت ۱۸:۳۰
برابــر اســترالیا قــرار خواهنــد گرفــت تــا بــه
احتمــال بســیار در صــورت پیــروزی ،صعــود خــود
بــه مرحلــه نهایــی مســابقات را مســجعل کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ایــران ،ایتالیــا ،چیــن،
آلمــان ،برزیــل ،آرژانتیــن ،ژاپــن ،کانــادا ،لهســتان،
روســیه ،پرتغــال ،اســترالیا ،فرانســه ،صربســتان،
بلغارســتان و آمریــکا  ۱۶تیــم حاضــر در رقابتهــا
هســتند کــه پــس از پایــان دور مقدماتی مســابقات،
پنــج تیــم برتــر بــه همــراه تیــم آمریــکا میزبــان
مرحلــه نهایــی رقابتهــا از  ۱۹تــا  ۲۳تیرمــاه
بــرای تکلیــف قهرمــان جــدال خواهنــد داشــت.
تیمهــای فرانســه ،ایــران ،ایتالیــا ،آرژانتیــن ،چیــن،
برزیــل ،روســیه ،لهســتان ،صربســتان ،آمریــکا،
آلمــان و ژاپــن  ۱۲تیــم اصلــی و ثابــت در لیــگ
ملتهــای والیبــال خواهنــد بــود کــه بــرای
هفــت ســال در گــروه مــردان لیــگ ملتهــای
والیبــال حضــور خواهنــد داشــت .تیــم ملــی
والیبــال ایــران در ســال  ۲۰۱۹هفتمیــن حضــور
خــود در لیــگ جهانــی والیبــال را کــه بــا نــام
لیــگ ملتهــای والیبــال برگــزار میشــود ،در
حالــی تجربــه میکنــد کــه هدایــت ایــن تیــم را
ایگــور کوالکوویــچ بــرای ســومین ســال متوالــی
بــر عهــده دارد.
ملــی پوشــان ایــران در شــش دوره گذشــته
ایــن رقابتهــا بــا خولیــو والســکو (،)۲۰۱۳
اســلوبودان کــواچ ( ۲۰۱۴و  ،)۲۰۱۵رائــول لوزانــو
( )۲۰۱۶و کوالکوویــچ (۲۰۱۸و  )۲۰۱۷بــه میــدان
رفتند.
بهتریــن عنــوان ایــران در ایــن مســابقات بــا
حضــور کــواچ در ســال  ۲۰۱۴بــود کــه ملــی
پوشــان موفــق شــدند مقــام چهــارم مســابقات را
کســب کننــد .ســال گذشــته نیــز تیــم ملــی بــا
هدایــت ایگــور در جایــگاه دهمــی قــرار گرفــت.
تیمهــای والیبــال برزیــل (بــا  ۹مــدال طــا۷ ،
نقــره ۴ ،برنــز) ،ایتالیــا (بــا  ۸مــدال طــا ۳ ،نقــره،
 ۴برنــز) و تیــم روســیه (بــا  ۳مــدال طــا ۵ ،نقــره،
 ۷برنــز) بــه ترتیــب پرافتخــار تریــن تیمهــای
لیــگ جهانــی هســتند.

مدیـر کل ورزش و جوانـان فارس به عنـوان مدیرکل ورزش
و جوانـان برترومروج فرهنگ پهلوانی کشـورانتخاب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس ،رئیس فدراسـیون
ورزش  هـای زروخانه ای و کشـتی پهلوانی و دبیرسـتادترویج
فرهنـگ پهلوانـی کشـور ضمن اعلام این خبـر افزود:بپاس
قدرانـی ازحمایت  هـای همـه جانبـه و همیشـگی مدیـر کل
ورزش و جوانان فارس ازتوسـعه ورزش زروخانه ای،گسترش
فرهنـگ پهلوانـی وایـن ورزش ملی و آیینی،طی مراسـمی    با
شـکوه و بـا حضـور وزیـر ورزش و جوانان،معاونیـن وزارتخانه،قهرمانان،پیشکسـوتان،مدیران کل ورزش
وجوانـان سراسرکشور،روسـای فدراسـیون  های ورزشـی،مربیان،داوران،هنرمندان،خانواده معظـم ایثارگـران و
اصحـاب رسـانه از حیـدر علـی کامیـاب بـه عنـوان مدیرکل برتـر و مـروج فرهنـگ پهلوانی کشـور تجلیل و
نشـان ویـژه فرهنـگ پهلوانـی بـه وی اعطـا می    گردد.
گفتنـی اسـت مراسـم تجلیـل از منتخبیـن برتـر و مروجـان فرهنـگ پهلوانی کشـور قرار اسـت روز دوشـنبه
سـوم تیرمـاه در سـالن همایـش کتابخانه ملـی ایران برگزارشـود.

راهیابی ژیمناست شیرازی به فینال خرک حلقه آسیا

ژیمناسـت پرافتخـار شـیرازی در رقابتهای ژیمناسـیک
مغولسـتان بـه فینـال صعـود کرد
به گزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل ورزش و جوانـان  ،سـعیدرضا کیخا ،محمدرضا
خسـرونژاد ،مهـدی الفتـی ،مهـدی احمـد کهنـی و
ایمـان خاموشـی ورزشـکاران اعزامی    بـه این مسـابقات
هستند.
محمدرضـا خیرخـواه بـه عنـوان سـرمربی و مبیـن
ابراهیمی    بـه عنـوان مربی هدایـت تیم ملی کشـورمان
را بـر عهـده دارند.رقابت  هـای ژیمناسـتیک هنـری  ۲۰۱۹قهرمانـی آسـیا بـا حضـور ۱۹کشـور از دیـروز در
مغولسـتان آغـاز شـد و کیخـا روز جمعـه در فینـال بـرای کسـب مـدال بـه میـدان مـی    رود .

سکوی قهرمانی در اختیار سوارکاران فارس

سوارکاران فارسی فاتح رقابت  های پرش با اسب جام سپاس اصفهان شدند
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فارس و بـه نقل از
هیـات سـوارکاری اسـتان   ،هاشـم ذنوبـی رئیـس کمیته پرش با اسـب اسـتان فارس اعلام کرد  :مسـابقات
کشـوری پـرش بـا اسـب جـام سـپاس اصفهـان بـا حضـور سـوارکاران مطـرح و نامی    کشـور در باشـگاه
سـوارکاری ایـران زمیـن اصفهـان برگـزار شـد و نماینـدگان فـارس در کلیـه رده  هـا توانسـتند سـکو  های
قهرمانـی را فتـح نماینـد .
ذنوبـی مربـی برجسـته فارسـی اضافـه کـرد  :در ایـن رقابـت نفـس گیـر کـه بـا قضـاوت و داوری برجسـته
ترین داوران فدراسـیون سـوارکاری برگزار شـد غزل مسـدد سـوارکار رده نونهال شـیرازی برسـکوی اول این
مسـابقات ایسـتاد .حامد عباسـی سـوارکار نوجوان فارسـی در ارتفاع  ۱۴۰سـانتی متر رده  Bبزرگسـاالن شد
و مهـدی مومـن باقری در رده بزرگسـاالن مقام سـوم این دوره از مسـابقات را آن خود کـرد و در ارتفاع ۱۴۰
نیز بر سـکوی سـوم رده  Bبزرگسـاالن ایسـتاد .
وی اضافـه کـرد  :نویـد مهاجـرت سـوارکار رده جوانـان از اسـتان فـارس نیـز دررده تدریجی دشوارتوانسـت
بـر سـکوی چهـارم بایسـتد و مجتبـی پـور شمسـی دیگـر سـوارکار رده بزرگسـاالن نیـز مقـام چهـارم D1
بزرگسـاالن توانسـت بـر سـکوی چهـارم بایسـتد وعلـی مسـلمان در جایـگاه پنـج رده  ۱۱۵ایسـتاد .
ذنوبـی رئیـس کمیتـه پرش با اسـب هیات سـوارکاری اسـتان فارس بیان داشـت  :سـوارکاران اسـتان فارس
در حـال آمادگـی و تمریـن جهـت حضور در مسـابقات پرش با اسـب جام آزمون تهران هسـتند که در بیشـتر
رده  ها شـانس قهرمانی را خواهند داشـت.

تاج:

سرخابیها پیشنهاد کردند به اسپانسرهایشان
واگذار شوند
رییــس فدراســیون فوتبــال بــا اشــاره بــه الــزام
ورزشــگاهها بــه تجهیــز سیســتم  VARگفــت:
ایــن کــه تعــدادی از باشــگاهها اعــام کردهانــد
هزینــه راهانــدازی آن را ندارنــد ،درســت نیســت،
سیســتم  VARماننــد نــور یــک ضــرورت اســت.
نــور هــم هزینــه دارد امــا اگــر ورزشــگاه نــور
نداشــته باشــد نمیتــوان در آن بــازی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی تــاج روز پنجشــنبه
در مجمــع عمومی    ســاالنه هیــأت فوتبــال اســتان
اصفهــان در مرکــز همایشهــای بینالمللــی
دانشــگاه آزاد خوراســگان ،اظهــار کــرد :خوشــحالم
کــه امــروز در بیــن خانــواده فوتبــال اصفهــان
هســتم .فوتبــال اصفهــان یــک فوتبــال پویــا،
پربــازده و فعــال اســت .پیــش از انقــاب در تیــم
راه آهــن بــازی میکــردم کــه آقــای آقاجــان آنجــا
بودنــد و اصفهــان تیمهــای زیــادی داشــت کــه
شــانه بــه شــانه بــازی میکردنــد.
محــات ،کارخانجــات فوتبــال ســازی
اصفهــان تعطیــل شــدند
او افــزود :محالت در گذشــته کارخانه بازیکن ســازی
بودنــد .حقیقــت ایــن اســت کــه فوتبــال اصفهــان
تنهــا بــه ســپاهان و ذوب آهــن اســت و هــر خبــری
کــه از اصفهــان میآیــد مربــوط بــه ایــن دو تیــم
اســت و ایــن زیبنــده اصفهــان نیســت .زمینهــای
خاکــی و کارخانــه بازیکــن ســازی اصفهــان از بیــن
رفتــه اســت .در تهــران هنــوز هــم زمینهــای
خاکــی فعــال اســت و جنــب و جــوش دارد.
نبایــد بگذاریــم فوتبــال اســتان اصفهــان بمیــرد
و پتانســیلهای ایــن اســتان نزدیــک بــه تهــران
اســت ،بایــد بپذیریــم کــه اصفهــان تنهــا بــا
ســپاهان و ذوب آهــن در فوتبــال شــناخته شــده
اســت کــه بــه نظــرم ایــن مســاله خیلــی زیبنــده
اســتان نیســت.
رئیــس فدراســیون فوتبــال بــا اشــاره بــه اینکــه
فدراســیون فوتبــال تمایــل دارد بــا آمــوزش و
پــرورش در زمینــه اســتعدادیابی فوتبــال هماهنــگ
شــود ،گفــت :دوســت داریــم ایــن اتفــاق اجرایــی
شــود ،امــا دالیلــی وجــود دارد کــه نمیخواهــم
ایــن موضوعــات را واکاوی کنــم ،در مجمــوع اینکــه
بــا آمــوزش و پــرورش یکــی شــویم خیلــی ایــده
آل اســت.
تــاج تصریــح کــرد :اســتان اصفهــان پشــتوانهای
بــرای تیمهــای ملــی اســت و مدیــران خوبــی در
اصفهــان بــار آمدنــد کــه بعضــی از آنهــا مدیــران
تیمهــای ملــی هســتند ،خیلــی از بازیکنهــای
تیــم ملــی فوتبــال ،فوتســال و فوتبــال ســاحلی از
اســتان اصفهــان هســتند .ســپاهان و ذوب آهــن دو

تیــم عالــی هســتند کــه مایــه مباهــات در لیــگ
برتــر هســتند.
بودجــه فوتبــال کشــور بــه انــدازه پــول
ســه بازیکــن قطــر اســت
وی بــا اشــاره بــه بحــث تحریمهــا ظالمانــه
آمریــکا علیــه ملــت ایــران ،اظهــار کــرد :ایــران
امســال و ســالهای گذشــته دچــار گرفتاریهــای
تحریم ـی    و ظالمانــه شــده اســت و بایــد بــا همیــن
پــول فوتبــال را اداره کنیــم .بودج ـهای کــه فوتبــال

کشــور را اداره میکنیــم بــه انــدازه پــول ســه
بازیکــن قطــر اســت یــا کمی    کمتــر! توانســتهایم بــا
همیــن بضاعــت بیســتم دنیــا و اول آســیا شــویم و
هشــت ســال اســت کــه اول آســیا هســتیم .رقبــای
مــا مثــل عربســتان امــارت و دیگــران بــا ایــن همــه
هزینههایــی کــه میکننــد ،رتبهشــان کمتــر از
ایــران اســت.
تــاج گفــت :تیــم ملــی فوتســال ایــران ســوم جهــان
اســت .در جــام جهانــی کلمبیــا ،خیــاط بــرده بودیــم
تــا لباسهایــی کــه پــاره میشــود را بــدوزد و بــا
آن شــرایط ســوم جهــان شــدیم .نمیتوانیــم االن
پولــی را وارد کشــور کنیــم .شــاید االن  ۱۰میلیــون
دالر یــا بیشــتر طلبــکار داریــم ،امــا نمیتوانیــم
وارد کنیــم .وزارت ورزش محدودیتهایــی دارد
در مجمــوع ایــن وضــع را در همــه اســتانها
داریــم امــا بایــد بــا همیــن وضعیــت ایــن
سیســتم را بگردانیــم؛ مطمئنیــم شــرایط اینطــور
نمیمانــد و بهتــر خواهــد شــد و تغییــر خواهــد
کرد.
واگذاری باشگاه ،واگذاری کارخانه نیست
او در خصــوص نشســت روز گذشــته در فراکســیون
ورزش مجلــس شــورای اســامی    و کمیســیون
اصــل  ۴۴گفــت :ایــن نشســت بــا حضــور حمیدرضــا
فوالدگــر نماینــده مجلــس ،وزیــر ورزش و جوانــان و
نمایندگانــی از باشــگاههای پرســپولیس ،اســتقالل،

ســپاهان ،پدیــده و … برگــزار شــد و ســازمان
خصوصیســازی گزارشــی در بــاره خصوصیســازی
باشــگاهها ارائــه کــرد.
تــاج بــا اشــاره بــه حضــور نماینــدگان دســتگاههای
مرتبــط ماننــد دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی
در ایــن نشســت ،افــزود :از نظــر مــا واگــذاری
باشــگاهها بــا تمــام واگذاریهــا تفــاوت دارد و
در ایــن جلســه نیــز گفتــم کــه واگــذاری باشــگاه،
واگــذاری کارخانــه نیســت و تمــام موضــوع هــم
ســود و زیــان نیســت و اهلیــت و اداره باشــگاهها
بخصــوص باشــگاههای پرســپولیس و اســتقالل
مهــم اســت.
وی تاکیــد کــرد :محــل و تضمیــن تأمیــن منابــع
ایــن باشــگاهها اهمیــت دارد ،باالخــره هــر مدیــری
بیایــد بایــد منابــع را بــه او بگوییــم مگــر ایــن کــه
بــه او اعــام کنیــم هیــچ منبــع درآمــدی وجــود
نــدارد یــا حداقــل درآمــد بلیتفروشــی ،تبلیغــات
روی پیراهــن و دور زمیــن را دارد .بنابرایــن ایــن
مــوارد بایــد خیلــی شــفاف اعــام شــود چــون
واگــذاری اســتقالل و پرســپولیس بزرگتریــن
واگــذاری ورزشــی و شــاید مهمتریــن واگــذاری
کشــور در نــوع خــودش و نــه از نظــر قیمــت اســت.
خوشــبختانه فوالدگــر ایــن مــوارد را مدنظــر قــرار داد
و قــرار شــد ایــن موضــوع بــا برنامهریــزی مدونــی
پیــش بــرود.
رئیــس فدراســیون فوتبــال خاطرنشــان کــرد :راهحــل
دیگــری نیــز مطــرح بــود کــه از طــرف ســازمان
خصوصیســازی نبــوده و از طــرف باشــگاهها
بــود کــه طبــق مــدل ترکیــه ،باشــگاهها بــه خــود
اسپانســر واگــذار شــود یعنــی همــان کاری کــه در
ترکیــه بــا شــیب مالیــم انجــام شــد ،امــا بــه نظــر
مــن ســاز و کار ایــن امــر شــاید بــه نتیجــه نرســد و
االن کمی    ســخت اســت.
همــه ورزشــگاهها بایــد مجهــز بــه VAR
شوند
او در بــاره الــزام فدراســیون فوتبــال بــه تجهیــز
ورزشــگاهها بــه سیســتم  VARو اینکــه برخــی
باشــگاهها اعــام کردهانــد هزینــه راهانــدازی
آن را ندارنــد ،تاکیــد کــرد :سیســتم  VARماننــد
نــور یــک ضــرورت اســت .نــور هــم هزینــه دارد
امــا اگــر ورزشــگاه نــور نداشــته باشــد نمیتوانیــد
در آن بــازی برگــزار کنیــد .البتــه بایــد در ایــن
مســیر مجــوز فیفــا را بگیریــم و بایــد مقدمــات آن
را انجــام دهیــم تــا زمانــی کــه مجــوز فیفــا اخــذ
و آموزشهــای الزم انجــام شــد ،بتوانیــم VAR
را راهانــدازی کنیــم و ممکــن اســت چنــد هفتــه از
لیــگ برتــر گذشــته باشــد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فسا

تیم شیراز الف قهرمان مسابقات
والیبال بانوان فارس شد

مرحلـه نهایـی مسـابقات والیبـال بانـوان فـارس بـا
قهرمانـی تیـم شـیراز الـف بـه پایـان رسـید.
گـزارش دریافتـی جمعـه ایرنـا از اداره ورزش و جوانان
فسـا حاکـی اسـت ایـن دوره از مسـابقات بـا شـرکت
تیمهـای شـیراز الف ،شـیراز ب ،فسـا ،اسـتهبان ،المرد
و اوز بـه میزبانـی شهرسـتان فسـا برگزار شـد که پس
از ۲روز رقابـت بـه کار خود پایـان داد.
ایـن مسـابقات بـه صـورت دورهای در سـالن ورزشـی
روسـتای دسـتجه فسـا برگـزار شـد کـه در پایـان
رقابت  هـا ،تیـم شـیراز الـف ،شـیراز ب و المـرد بـه
ترتیـب عناویـن برتـر را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
تیمهـای شـیراز الف و شـیراز ب به نمایندگی از اسـتان
فـارس به مسـابقات زیر گروه کشـور اعزام میشـوند.
فسـا در  ۱۳۰کیلومتـری جنـوب شـرقی شـیراز واقـع
شـده است.

اردوی تیم ملی فوتبال
نابینایان در شیراز

تیـم ملی فوتبـال نابینایـان جهـت آمادگی بیشـتر برای
حضور در مسـابقات قهرمانی آسیا در شیراز اردو می زند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانان فارس مرحله نخسـت
اردوی آمادگـی تیـم ملـی فوتبـال  5نفـره ایـران بـرای
شـرکت در مسـابقات قهرمانـی آسـیا در شـیراز برگزار
میشـود  ،مرحلـه نخسـت آمادگـی تیـم ملـی فوتبـال 5
نفـره ایـران بـا حضـور  15ورزشـکار نابینا زیـر نظر 4
عضـو کادر فنـی تیم ملـی از اول تیرآغاز و تـا 9تیر ادامه
خواهد داشـت.
ایـن اردو  هـا بـا هـدف آمادگـی بیشـترو اسـتعدادیابی
بازیکنـان جـوان تـا شـروع رقابت  هـای قهرمانی آسـیا
در چندیـن مرحلـه اردو برگـزار خواهـد شـد
پـس از پایـان اردو  های آماده سـازی درنهایـت ترکیب
تیـم ملـی بـرای حضـور در رقابت  هـای قهرمانی آسـیا
مشـخص خواهد شـد.
احمـد رضا شـاه حسـینی ،حسـین رجب پـور ،حجت اله
مزارعـی ،رسـول باصـری ،سـامان اجـرت دسـت ،علی
رضـا بخـت ،مرتضـی کریمـی     ،به عنـوان ورزشـکار و
امیرحمـزه زارع بعنـوان مربـی و آقای  هاشـمی    نژاد
بعنـوان سرپرسـت بـه ایـن اردو دعـوت شـدند.

