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نعمتی:

حضورم در المپیک و هم پارالمپیک اتفاق
تاریخی خواهد بود

عضــو تیــم ملــی تیروکمــان کشــورمان گفــت:
حضــور مجــدد در المپیــک کــه اگــر اتفــاق
بیافتــد در دنیــا بــرای اولیــن بــار خواهــد بــود
و یــک اتفــاق تاریخــی بــرای مــن و بــرای کشــور
عزیــزم خواهــد بــود.
زهــرا نعمتــی عضــو تیــم ملــی تیروکمــان
کشــورمان در گفتوگــو بــا فــارس گفــت :مجمــع
ســالیانه فدراســیون تیروکمــان چهارشــنبه بعــداز
ظهــر برگــزار و تمــام گزارشهــای مالــی ارائــه
شــد و کارهــای ارزشــمندی کــه در طــول
یکســال انجــام شــده اســت اعــام شــد و اینکــه
قــرار اســت خوابــگاه انشــاءاهلل افتتــاح شــود
بــرای تیرانــدازان فکــر میکنــم از مهمتریــن
اتفاقاتــی بــود کــه امســال افتــاد و امیدواریــم
ســال آینــده ایــن قولهــا یــا ایــن طرحهــا بــه
بهرهبــرداری برســد.
وی در خصــوص شــرایط خــودش افــزود :مــن بــه
شــدت در حــال تمریــن و تــاش هســتم بــرای
مســابقات پیـشرو اگرچــه در مســابقات فیلیپیــن
مــا امتیــازی کســب نکردیــم ولــی امیدواریــم
بــرای مســابقات بعــدی کــه ســهمیه المپیــک
هــم دارد و در اواخــر آبانمــاه برگــزار میشــود،
انشــاءاهلل مــن و همــه همتیمیهایــم بتوانیــم
موفــق باشــیم و ســهمیه المپیــک را کســب
کنیــم.
عضــو تیــم ملــی تیروکمــان کشــورمان در
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ســهمیه المپیــک
یــا پارالمپیــک کدامیــک بــرای شــما مهمتــر
اســت ،اذعــان داشــت :مــن یــک ورزشــکار
المپیکــی و پارالمپیکــی هســتم و هــردوی اینهــا
بــرای مــن ارزشــمند اســت .حضــور مجــدد در
المپیــک کــه اگــر اتفــاق بیافتــد در دنیــا بــرای
اولیــن بــار خواهــد بــود کــه در کشــور خودمــان
هــم بــه همیــن شــکل اســت .امیــدوارم بتوانــم
در المپیــک حضــور مجــدد داشــته باشــم کــه
قطعــاً ایــن یــک اتفــاق تاریخــی بــرای مــن و
بــرای کشــور عزیــزم خواهــد بــود و حتــی مدالــی
کــه بتوانــم انشــاءاهلل در المپیــک کســب کنــم
و تکــرار مدالهــای قبلــیام در پارالمپیــک
میتوانــد هــم یــک رکوردشــکنی باشــد و هــم
یــک تاریــخســازی مجــدد باشــد .بنابرایــن هــر
دوی اینهــا برایــم خیلــی مهــم اســت.
نعمتــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخیهــا
معتقدنــد کــه اگــر شــما تمرکزتــان را بــر
پارالمپیــک بگذاریــد موفقتــر خواهیــد بــود،
تأکیــد کــرد :مــن نمیدانــم ایــن نظــر را کــدام
کارشناســی داده ولــی خــوب قطعــا اولویــت ایــن
اســت کــه مــن توانایــی خــودم را دارم میبینــم
و رکوردهایــم را بــه ثبــت میرســانم و از ادوار
گذشــته و در مســابقات گذشــته رکوردهــای
خیلــی خوبــی زدهام و قطعــاً همــه تالشــم را
بــرای موفقیــت در هــر دوی آنهــا خواهــم کــرد.
وی در پایــان در خصــوص مربــی خارجــی هــم
خاطرنشــان کــرد :مربــی هیــچ فرقــی نمیکنــد
خارجــی باشــد یــا ایرانــی ،هــر مربــی کــه بتوانــد
کمــک کنــد بــه پیشــرفت تیــم ملــی بــرای مــا
همیــت دارد و فرقــی نمیکنــد مربــی ایرانــی
باشــد یــا خارجــی.

سلطانی فر:

پرسپولیس و استقالل را به یک چشم نگاه می کنم

وزیــر ورزش و جوانــان در دیــدار بــا پیشکســوتان
اســتقالل ،گفــت :نمــی تــوان نتایــج دو هفتــه ابتدایــی
لیــگ برتــر را مــاک قضــاوت عملکــرد باشــگاه و
ســرمربی عنــوان کــرد.
بــه گــزارش فــارس ،مســعود ســلطانی فــر در نشســت
بــا پیشکســوتان و مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل کــه
در وزارت ورزش و جوانــان برگــزار شــد ،جایــگاه
پیشکســوتان باشــگاه اســتقالل و نقــش آفرینــی هــای
آنهــا در افتخــارات ایــن باشــگاه را مــورد احتــرام مــردم
و هــواداران پرشــمار ایــن باشــگاه دانســت و هــدف از
ایــن نشســت را همدلــی و هــم افزایــی بــه منظــور
کمــک بــه ایــن باشــگاه پرطرفــدار عنــوان کــرد.
وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه نمــی تــوان
نتایــج دو هفتــه ابتدایــی لیــگ برتــر را مــاک قضــاوت
عملکــرد باشــگاه و ســرمربی عنــوان کــرد ،افــزود :در
فوتبــال همیشــه فــراز و نشــیب وجــود داشــته و حضــور
یــک ســرمربی جــوان و بــا رزومــه ای مناســب مــی
توانــد مایــه امیــدواری ایــن باشــگاه باشــد.
ســلطانی فــر در بخــش دیگــری از ســخنانش اهمیــت
فعالیــت هــای آکادمــی هــای فوتبــال در باشــگاه
هــای پرســپولیس و اســتقالل را مــورد توجــه قــرار
داد و تصریــح کــرد :اگــر در هــر عرصــه ای از زندگــی
در صــدد کســب نتیجــه خــوب باشــیم ،بایــد خــوب
بکاریــم تــا بــه خوبــی هــم برداشــت کنیــم بنابرایــن
در فوتبــال هــم وقــت آن رســیده کــه پرســپولیس و
اســتقالل بــا برنامــه ریــزی بلندمــدت و علمــی ،شــرایط
را بــرای ایجــاد و پــرورش اســتعدادهای فوتبالــی
فراهــم آورنــد تــا بتواننــد از دســترنج خــود ،بــه منظــور
موفقیــت بهــره بگیرنــد.
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامــه ایــن بحــث؛ فوتبــال
هلنــد را مــورد توجــه قــرار داد و خاطرنشــان ســاخت:

فوتبــال هلنــد در دهــه  70بــا اســتفان کواکــس و
آژاکــس و برخــورداری از بازیکنــان بــزرگ ســه دوره
قهرمــان اروپــا شــدند و در دو جــام جهانــی  ١٩٧٤و
 ١٩٧٨هــم بــه فینــال راه پیــدا کردنــد و هلنــد بــا
تکیــه بــر برنامــه ریــزی مــدون و بــا توجــه بــه فعالیــت
علمــی مدرســه فوتبــال آژاکــس همچنــان یکــی از
قــدرت هــای اروپــا و جهــان اســت و همیشــه دارای
پشــتوانه قــوی هستند.ســلطانی فــر فوتبــال آلمــان
و برخــورداری از شــش رده مختلــف لیــگ را هــم
مــورد توجــه قــرار داد و تصریــح کــرد :شــاکله اصلــی
بوندســلیگا هــم بازیکنــان آلمانــی هســتند و ســازمان
و تشــکیالت بســیار خوبــی در ایــن زمینــه دارنــد .چــرا
چــون در مقاطــع ســنی مختلــف اســتعدادیابی کــرده و
آنــان را آمــوزش مــی دهنــد تــا بــرای تیــم اصلــی آماده
شــوند.وزیر ورزش و جوانــان در ادامــه بــا اشــاره بــه
مشــکالت فراوانــی کــه پرســپولیس و اســتقالل از آن
برخــوردار بودنــد ،رویکــرد خــود در ایــن وزارتخانــه را
ســرو ســامان دادن بــه وضعیــت آنهــا بــه دلیــل جامعــه
پرمخاطــب هوادارانشــان عنــوان کــرد و اظهــار داشــت:
از ابتــدای فعالیتــم در ایــن وزارتخانــه ایــن دو باشــگاه
بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه بودنــد امــا بــا جلســات
مکــرر و تــاش شــبانه روزی و حــل کــردن مشــکالت
متعــدد ،ایــن دو باشــگاه باالخــره مجــوز حضــور در
لیــگ قهرمانــان آســیا را بدســت آوردنــد کــه ایــن
تــاش هــا بــه دلیــل احتــرام بــه هــواداران پرشــور و
پرتعــداد آنهــا صــورت گرفــت.
ســلطانی فــر بــه اهمیــت فوتبــال بــرای مــردم اشــاره
کــرد و توضیــح داد :اوج آمــال و آرزوهــای طرفــداران
میلیونــی ایــن دو باشــگاه در سراســر ایــران آن اســت
کــه اوقــات فراغــت خــود را بــا دنبــال کــردن و
طرفــداری از پرســپولیس و اســتقالل پــر کننــد و بــدون

بگوویچ:

به آینده گلگهر خوشبین هستم

ســرمربی تیــم گلگهــر ســیرجان گفــت:
جبــاری از نظــر ســنی و نســلی خیلــی بــه
بازیکنــان مــا نزدیــک اســت و میتوانــد
ارتبــاط خیلــی خوبــی بــا آنهــا برقــرار
کنــد.
وینگــو بگوویــچ در گفتوگــو بــا فــارس،
در مــورد اینکــه بــه نظــر میرســد بــا
ت او ،تمرینــات بــا فشــار بیشــتری
بازگشـ 
پیگیــری میشــوند ،گفــت :وقتــی ســه
روز بــه بچههــا اســتراحت میدهیــم
طبیعــی اســت کــه یــک نیــمدوره
بدنســازی را بــرای آنهــا اجــرا کنیــم.
وی در ادامــه ،در خصــوص شــرایط
تیــم افــزود :بازیکنــان واقعــا خــوب کار
میکننــد .واقعــا از آنهــا راضــی هســتم.
یــک بــازی مقابــل بــادران داریــم ،شــنبه
یــا یکشــنبه بــه ســیرجان میرویــم ،روز
عاشــورا را بــه بازیکنــان اســتراحت دادم و
قبــل از مســابقه بــا پــارس ســه تمریــن
را برگــزار میکنیــم تــا آمــاده بــازی بــا
ایــن تیــم شــویم.بگوویچ در خصــوص
شــرایط مســابقهای و نــوع بــازی تیــم
گفــت :مــن از بــازی کــه مقابــل ســایپا
انجــام دادیــم راضــی هســتم .البتــه وقتــی
بــه  ۳ ۰-۲۰متــر آخــر زمیــن و مقابــل
دروازه حریــف میرســیم کمــی بایــد
قــدرت تمــام کنندگــی را بیشــتر کنیــم.
بــه هرحــال امیــدوارم بچههــا بــا همیــن
رونــد در بازیهــای بعــد هــم پلــه بــه
پلــه رشــد کننــد و افزایــش تــوان فنــی
آنهــا را بیینیــم .امیــدوارم مقابــل پــارس
جــم یــک نتیجــه خیلــی خــوب بگیریــم.
تمــام بازیهــا بــرای مــا خیلــی ســخت و
دشــوارند و مــا ایــن را خــوب میدانیــم.
مــن یــکمربــی هســتم کــه همیشــه
بــه آینــده خــودم و تیمــم خوشــبینم.

هیــچ وقــت طــرز فکــر منفــی نداشــتم
و نخواهــم داشت.ســرمربی گلگهــر در
مــورد جــذب دلیــچ ،یانســن و تــاوارز در
ســه نقطــه مهــم تیــم و کیفیــت ایــن ســه
بازیکــن خارجــی گفــت :تمــام بازیکنایــی
کــه بــه جمــع مــا پیوســتند بازیکنــان
خوبــی هســتند چــون خــودم آنهــا را
انتخــاب کــردم و بــرای هــر ســه بازیکــن
خارجــی هــم همینطــور اســت .بازیکــن
خارجــی نــه تنهــا در ایــران بلکــه در هــر
کجــای دنیــا کمــی زمــان الزم دارد تــا بــا
بقیــه بازیکنــان و جــو تیم هماهنگ شــود.
نبایــد توقــع داشــته باشــیم کــه بالفاصلــه
آنهــا بتواننــد صددرصــد توانشــان را بــه
نمایــش بگذارنــد .مــن بــه ســه بازیکــن
خارجــی کــه جــذب کــردم اعتقــاد کامــل
دارم و منتظــرم هرچــه ســریعتر بــه
طــور کامــل بــا تیــمهماهنــگ بشــوند.
مطمئــن هســتم کــه آنهــا میتواننــد
بــه موفقیــت مــا کمــک کننــد .البتــه
آمادگــی صددرصــد را ندارنــد امــا قــدم
بــه قــدم بــه مــا نزدیکتــر میشــوند.
بگوویــچ در مــورد اضافــه شــدن مجتبــی
جبــاری بــه کادر فنــی گلگهــر گفــت :در
ابتــدا بایــد بگویــم مجتبــی یکبازیکــن
فوقالعــاده عالــی از نظــر فنــی و اخالقــی
بــود .بــا اینکــه اولیــن تجربــه مربیگــری
او خواهــد بــود امــا دانــش بســیار بــاالی
فوتبالــی کــه دارد میتوانــد بــه مــا
خیلــی کمــک کنــد.
جبــاری میتوانــد نقــش یــک لیــدر را
در تیــممــا بــرای هدایــت بچههــا بــازی
کنــد .او از نظــر ســنی و نســلی خیلــی بــه
بازیکنــان مــا نزدیــک اســت و میتوانــد
ارتبــاط خیلــی خوبــی بــا آنهــا برقــرار
کنــد.

شــک فوتبــال ،ارزانتریــن و ســالم تریــن ابــزار هــم
بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت  40تــا  50میلیــون
ایرانــی محســوب مــی شــود ،بــه همیــن دلیــل اهتمــام
ویــژه ای بــرای ســامان دادن بــه اوضــاع ایــن دو باشــگاه
داریــم.
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه
پرســپولیس و اســتقالل را بــه یــک چشــم نــگاه
مــی کنــم ،تاکیــد کــرد :همــه تــاش و تــوان خــود
را بکارخواهــم گرفــت کــه ایــن دو باشــگاه تــا پایــان
امســال واگــذار شــوند چــرا کــه واگــذاری را بــه ســود
فوتبــال و ورزش کشــور مــی دانــم و بــرای تحقــق
واگــذاری از هیــچ کوششــی دریــغ نمــی کنــم.
ســلطانی فــر بــار دیگــر هماهنگــی و هــم افزایــی بیــن
پیشکســوتان باشــگاه اســتقالل را مــورد توجــه قــرار
داد و بــا بیــان اینکــه باشــگاه هــم بایــد از ظرفیــت
پیشکســوتان بهــره ببــرد ،بــه اهمیــت حفــظ شــان و
جایــگاه آنهــا در راســتای اعتــای فوتبــال تاکیــد کــرد.
در ایــن جلســه پیــش کســوتان باشــگاه اســتقالل
بــا بیــان نقطــه نظــرات خــود ضمــن تقدیــر و تشــکر
از وزیــر ورزش و جوانــان بــرای تشــکیل ایــن جلســه،
خواســتار تعامــل بیشــتر باشــگاه بــا پیــش کســوتان و
اســتفاده از نقطــه نظــرات آنــان و فعــال شــدن کمیتــه
فنــی و حمایــت از مدیرعامــل بــرای اجــرای برنامــه
هــای بلنــد مــدت شــدند و اعــام آمادگــی کردنــد تــا
از همــه تــوان خــود بــرای کمــک بــه باشــگاه اســتقالل
اســتفاده و دل هــواداران را شــاد نماینــد.

بانوی کاراتهکای ایران به فینال لیگ جهانی رسید
ســارا بهمنیــار بــا غلبــه بــر تمامــی
حریفــان خــود بــه فینــال لیــگ جهانــی
کاراتــه در ژاپــن راه یافــت.
پنجمیــن مرحلــه لیــگ جهانــی کاراتــه
در ســال  ۲۰۱۹در ژاپــن آغــاز شــد و
تیــم ایــران در  ۲بخــش کاتــا و کومیتــه
زنــان و مــردان بــه مصــاف حریفــان
رفتــه اســت.
ایــن مســابقات دارای امتیــاز رنکینــگ
المپیــک اســت و بــه همیــن دلیــل
بــا اســتقبال خــوب قهرمانــان نامــدار
جهــان روبــهرو شــده اســت.
در آغــاز ایــن رقابتهــا« ،ســارا
بهمنیــار» در وزن منهــای  ۵۰کیلوگــرم
زنــان بــا غلبــه بــر حریفانــی از کرواســی،
مالــزی ،ژاپــن ،ازبکســتان و چیــن تایپــه
بــه فینــال راه یافــت.
وی بــرای کســب مــدال طــا ،روز
یکشــنبه بــه مصــاف «آلکســاندرا
ریچــی» قهرمــان ســال  ۲۰۱۶جهــان
از فرانســه میرود.همچنیــن «مجیــد

حسـننیا» در وزن منهــای  ۶۰کیلوگــرم
مــردان بــه دیــدار رده بنــدی رســید تــا
یکشــنبه بــرای رســیدن بــه مــدال برنــز
روی تاتامــی بــرود.
در کاتــای انفــرادی زنــان «فاطمــه
صادقــی» از کســب نتایــج مطلــوب
بازمانــد و حــذف شــد.
در وزن منهــای  ۶۷کیلوگــرم« ،امیــر
مهــدیزاده» و «امیررضــا میرزایــی»
مقابــل رقیبانــی از ژاپــن و مجارســتان
شکســت خوردنــد .ایــن  ۲کاراتــهکای
کشــورمان بــرای حضــور در جــدول
شــانس مجــدد بایــد در انتظــار
فینالیســت شــدن نماینــدگان ژاپــن و
مجارســتان باشــند.

انتقاد شدید مربی عراقی از کاتانچ به خاطر بازی ندادن به بشار رسن
یــک مربــی عراقــی بعــد از تســاوی تیــم
ملــی عــراق مقابــل بحریــن بــه تصمیــم
ســرمربی تیــم بــه بــازی نــدادن بــه
هافبــک پرســپولیس انتقــاد شــدید کــرد.
بــه گــزارش فــارس ،تیــم ملــی عــراق در
اولیــن بــازی خــود در مقدماتــی جــام
جهانــی  2022قطــر مقابــل بحریــن صــف
آرایــی کــرد و ایــن دیــدار بــا نتیجــه
تســاوی یــک بــر یــک بــه پایــان رســید.
بشــار رســن ،هافبــک عراقــی پرســپولیس
در ایــن دیــدار فرصــت بــازی پیــدا نکــرد

و ســرمربی اســلوونیایی از ایــن بازیکنــش
اســتفاده ای نکرد.هاشــم خمیــس ،دروازه
بــان ســابق تیــم ملــی عــراق و یکــی از
مربیــان عراقــی فعــال در ایــن لیــگ بــه
کاتانیــچ بعــد از ایــن بــازی انتقــاد شــدید
کــرد و در مصاحبــه بــا ســایت «اســپورت»
عــراق گفــت :کاتانــچ فقــر فنــی دارد چــون
بازیکنانــی مثــل حســین علــی و بشــار
رســن مســتحق حضــور در ترکیــب اصلــی
را دارنــد .تیــم ملــی عــراق در شــرایط
کنونــی هویــت نــدارد.

