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وزیر ورزش و جوانان :

خصوصیسازی سرخابیها به زودی
عملیاتی میشود

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت :همانطــور کــه پیشتــر هــم
تاکیــد کــردم بــرای خصوصیســازی  ۲باشــگاه اســتقالل و
پرســپولیس بســیار جــدی هســتیم و بــهزودی بــا حضــور
مســوالن بــورس و فرابــورس بــرای عملیاتــی شــدن ایــن
موضــوع پیگیریهــای الزم را خواهیــم کــرد.
در ابتــدای ایــن نشســت گزارشــی از رونــد واگــذاری  ۲تیــم
اســتقالل و پرســپولیس ارائــه شــد و «مســعود ســلطانیفر»
بــا تاکیــد بــر ادامــه تســریع در رونــد واگــذاری ایــن  ۲باشــگاه
از عملیاتــی شــدن قریبالوقــوع ایــن موضــوع خبــر داد.
محمدرضــا داورزنــی معــاون قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان
نیــز در ادامــه ایــن نشســت گزارشــی را از رونــد تعــداد ســفرها
و اعزامهــای ســال هــای  ۹۶و  ۹۷و کاهــش چشــمگیر
اعزامهــای غیرضــروری ارائــه کــرد.
ســلطانیفر بــا تقدیــر از دقــت نظــر شــورای بــرون مــرزی
در موضــوع اعزامهــا تاکیــد کــرد :آمارهــای ارائــه شــده
حاکــی از کاهــش ســی درصــدی اعزامهــا اســت کــه بیشــتر
آنهــا غیرضــروری بــوده و بــاز هــم تاکیــد میکنــم ســفرهای
غیرضــروری و افــراد غیرمرتبــط تحــت هــر عنــوان و بهانــه،
پذیرفتــه نیســت و اجــازه نمیدهیــم منابــع کشــور و ورزش
بــه ایــن شــکل هزینــه شــود.
وزیــر ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص اقتصــادی
کشــور و مســئله تحریمهــای ظالمانــه و ناجوانمردانــه آمریــکا
علیــه مــردم ایــران گفــت :جامعــه ورزشــی همیشــه همــراه
مــردم و مســئوالن کشــور بودهانــد و در تمــام بزنگاههــای
تاریخــی نقــش خــود را بهخوبــی در حمایــت از انقــاب ایفــا
کردهانــد و بــا یــاری خــدا و حمایتهــای مشــترک و همــدل
کمیتــه ملــی المپیــک و وزارت ورزش بتوانیــم موجــب شــادی
دل مــردم در مســابقات آینــده و المپیــک شــویم.

بانوی المپیکی کشور :

حضور زنان در ورزشگاهها نشاط را
به جامعه تزریق میکند

رییس فدراسیون دوچرخهسواری:

برای حضور در تورهای بینالمللی باشگاه بزرگ نداریم
رییــس فدراســیون دوچرخــه ســواری گفــت :نبــود
باشــگاههای بــزرگ در ســطح آســیا ســبب شــده اســت
تــا کشــورهای میزبــان ،ایــران را بــه تورهــای بیــن المللــی
دعــوت نکننــد.
«خســرو قمــری» در گفــت و گــو بــا ایرنــا در خصــوص تــور
ایــران و آذربایجــان ،اظهــار داشــت :ایــن تــور بــه مــدت ۳۴
ســال در حــال برگــزاری و از شــرایط خوبــی از لحــاظ قدمــت
در ســطح آســیا برخــوردار اســت .بــه دلیــل اینکــه عضــو
هیــات رییســه کنفدراســیون دوچرخهســواری آســیا هســتیم،
میزبانــی ایــن تــور فوایــد فراوانــی را بــرای ایــران در ســطح
بینالمللــی خواهــد داشــت .وی افــزود ۱۲ :تیــم در ســی
و چهارمیــن دوره تــور بینالمللــی دوچرخهســواری ایــران
 آذربایجــان شــرکت کردنــد کــه تیمهــای چیــن ،مالــزی،روســیه ،قزاقســتان ،هنگکنــگ ،جمهــوری آذربایجــان،
آفریقــای جنوبــی ،مالــزی ( ۲تیــم) ،بــاروس ،بحریــن و
بلژیــک در ایــن رقابتهــا حضــور یافتنــد .از ایــران نیــز چهــار
باشــگاه ســپاهان ،ایــی اف تــی آذربایجــان غربــی ،تیمملــی و
امیدنیــا مشــهد در ایــن تــور شــرکت کردنــد.
رییــس فدراســوین دوچرخــه ســواری ادامــه داد :ایــن
مســابقات طــی  ۵روز و بــه مســافت  ۸۷۸کیلومتــر برگــزار
میشــود .مرحلــه اول آن در تبریــز -منطقــه آزاد ارس بــا
 ۱۴۸کیلومتــر ،مرحلــه دوم ارس – خــوی بــا  ۱۸۰کیلومتــر

و مرحلــه ســوم ارومیــه  -تبریــز بــا  ۱۶۳کیلوکتــر ،مرحلــه
چهــارم تبریــز -ســرعین بــا  ۱۹۸کیلوکتــر و مرحلــه پنجــم
آن ســرعین  -تبریــز بــا  ۱۸۹کیلوتــر در حــال برگــزاری
اســت .بیــش از  ۷۰هــزار یــورو بــرای قهرمانــان تــور از طریــق
میزبــان پرداخــت میشــود.
وی یــادآور شــد :ایــن تــور  ۶۲۰امتیــاز دارد و یکــی از
مســابقات گزینشــی بــرای کســب ســهمیه المپیــک اســت.
همچنیــن  ۲داور از فدراســوین جهانــی ،مســابقات را قضــاوت
مــی کننــد کــه «مجیــد ناصــری» یکــی از نماینــدگان
فدراســیون جهانــی در ایــن رقابتهــا اســت .ایــن مســابقات
در ســه اســتان آذربایجــان شــرقی و غربــی و اردبیــل برگــزار
میشــود و هزینههــای برگــزاری آن را ایــن اســتانها
متقبــل شــدهاند.
قمــری دربــاره محدودیــت و تنگناهــای برگــزاری تــور
دوچرخــه ســواری در ایــران گفــت :یکــی از مشــکالت مــا
بــرای تامیــن منابــع  ۲میلیــاردی ایــن  ۳اســتان ،نبــود حامــی
مالــی اســت .یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومــان را شــهر
میزبــان از منابــع داخلــی خــود تامیــن کــرده و مابقــی هــم از
طریــق حامیــان مالــی تهیــه شــده اســت .بــرای ارتقــا ایــن تور
بایــد تیمهــای حرفـهای در ســطح کشــور داشــته باشــیم .ایــن
تیمهــا نیــاز بــه تامیــن منابــع و ورزشــکاران ســطح باالیــی
دارنــد تــا در تورهــای حرفـهای شــرکت کننــد و در رقابتهــا

کاپیتان بسکتبال نفتآبادان:

سومی در باشگاههای آسیا قابل قبول است
کاپیتــان تیــم بســکتبال نفتآبــادان کســب مقــام ســوم
ایــن تیــم در رقابتهــای باشــگاههای آســیا را نتیجــهای
قابــل قبــول عنــوان کــرد و گفــت :ایــن دوره از رقابتهــا
در ســطح کیفــی بســیار باالیــی برگــزار شــد.
«ســعید داورپنــاه» در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،دربــاره عملکرد
تیــم بســکتبال نفتآبــادان در رقابتهــای باشــگاههای
آســیا اظهــار داشــت :ایــن دوره از مســابقات کیفیــت بســیار
باالیــی داشــت و همــه تیمهــا بــا بهتریــن شــرایط در آن
شــرکت کــرد ه بودنــد .ســال گذشــته کــه پتروشــیمی بــه
مقــام قهرمانــی رســید نیــز مســابقات خیلــی خــوب بــود
امــا امســال ســطح باالتــری داشــت و تیمهــا بــا بازیکنــان

خارجــی خــوب و ترکیبــی هماهنــگ شــرکت کــرد ه بودند.
کاپیتــان تیــم بســکتبال نفــت آبــادان ادامــه داد :تیــم
آلــوارک ژاپــن کــه بــه مقــام قهرمانــی رســید  ۲ســال
اســت کــه شــاکله خــود را حفــظ کــرده و تغییــر زیــادی در
بازیکنانــش نداشــته و  ۳مــاه قبــل از جــام هــم تمرینهــای
خــود را آغــاز کــرد و بــا قــدرت وارد مســابقات شــد.
وی تصریــح کــرد :نفــت آبــادان بازیکنــان خوبــی در
ترکیــب خــود دارد ،امــا بســکتبال کار تیمــی اســت و هــر
تیمــی کــه هماهنگتــر باشــد نتیجــه میگیــرد .بعــد
از پایــان لیــگ ،زمــان زیــادی تمریــن نکردیــم و دیــدار
تدارکاتــی نداشــتیم .حامــد حــدادی دیرتــر اضافــه شــد
و فرصتــی بــرای تمریــن بــا مــا نداشــت .بــا ایــن حــال
معتقــدم همــه بازیکنــان خیلــی تــاش کردنــد و بــرای
نخســتین ســال نفــت آبــادان بــه نتیجــه قابــل قبولــی

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی :

میخواهیم با یک روحیه خوب عازم قطر شویم

بانــوی المپیکــی کشــورمان ،گفــت :حضــور زنــان در
ورزشــگاهها موجــب ایجــاد انگیــزه اســت و نشــاط را بــه
جامعــه تزریــق مــی کنــد.
«نجمــه خدمتــی» در گفتوگــو بــا ایرنــا ،اظهــار داشــت:
برنامــه ریزیهــای خوبــی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت و
بایــد از تــاش و حمایتهــای وزارت ورزش و جوانــان بــرای
ایــن مهــم تشــکر و قدردانــی کــرد.
وی افــزود :بســیار خوشــحالم فرصــت حضــور زنــان در
ورزشــگاهها مهیــا شــد .هرچیــزی کــه بــا ســختی بدســت
میآیــد ،دل چســبتر اســت و باعــث نشــاط ،ســرزندگی و
شــور در جامعــه مــی شــود.
خدمتــی اظهــار داشــت :ایــن برابــری جنســیتی باعــت
میشــود تــا زنــان دیــده شــوند و اســتعدادها و توانمنــدی
هایشــان را شــکوفا کننــد .تقویــت زیرســاخت هــا و برنامــه
ریزیهــای انجــام شــده از ســوی مدیــران ارشــد ورزش کشــور،
اصلیتریــن عامــل حضــور زنــان در ورزشگاههاســت.
دیــدار تیمهــای ملــی فوتبــال ایــران و کامبــوج روز هجدهــم
مهرمــاه در مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی  2022در ورزشــگاه
آزادی برگــزار میشــود و زنــان عالقمنــد میتواننــد ایــن
دیــدار را بــا حضــور در ورزشــگاه از نزدیــک تماشــا کننــد.

خــود را نشــان دهنــد.
وی افــزود :حمایــت نکــردن بخــش صنعــت و حامیــان مالــی
در برگــزاری چنیــن تورهــای بینالمللــی ،مشــکالت زیــادی
را در برگــزاری بههمــراه دارد .یکــی از مشــکالت دیگــر
مــا ایــن اســت کــه برخــی از کشــورهای برگــزار کننــده
تورهــای بینالمللــی از ایــران دعــوت نمــی کننــد و بــه
ســراغ باشــگاه هــای ســطح بــاال میرونــد .اگــر باشــگاههایی
داشــته باشــیم کــه جــزو ســه باشــگاه مطــرح قــاره آســیا
باشــند میزبــان مجبــور اســت کــه مــا را نیــز دعــوت کنــد.
در ســالیان گذشــته باشــگاههای پیشــگامان ،پتروشــیمی و
شــهرداری تبریــز جــزو ســه باشــگاه مطــرح آســیا بودنــد و
کشــورهای میزبــان مجبــور شــدند بــه درخواســت مــا پاســخ
مثبــت بدهنــد .کشــورها بــرای آنکــه ایــران امتیــاز الزم را
بــرای کســب ســهمیه المپیــک نداشــته باشــد ،مــا را دعــوت
نمیکننــد .رییــس فدراســیون دوچرخــه ســواری اضافــه
کــرد :اگــر ایــن موانــع از پیــش روی دوچرخهســواری ایــران
برداشــته شــود ،میتوانیــم بهتــر در آســیا ظاهــر شــویم زیــرا
کشــورهای دیگــر در حــال ســرمایه گــذاری هســتند.

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی
دربــاره بــازی دوســتانه مقابــل عمــان گفــت:
بازیکنــان بــا انگیــزه و نظــم بســیار خوبــی
بــازی کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ســایت رســمی
فدراســیون فوتبــال ،عبــاس هاشــمپور در
ابتــدا دربــاره برگــزاری اردوی تدارکاتــی
در عمــان گفــت :طبــق درخواســتی کــه
داشــتیم بــا پیگیــری کمیتــه فوتبــال
ســاحلی عــازم عمــان شــدیم و اردوی خوبــی
را از  ۳روز قبــل در ایــن کشــور آغــاز کردیــم.
خوشــبختانه از شــرایط بســیار خوبــی بهــره
میبریــم ،بــه خصــوص کــه شــرایط آب و
هوایــی هــم نزدیــک بــه قطــر اســت.
او ادامــه داد :تمرینــات را در  ۲روز ابتدایــی
در دو نوبــت صبــح و عصــر برگــزار کردیــم
و در نهایــت روز گذشــته در اولیــن بــازی
تدارکاتــی برابــر عمــان بــه میــدان رفتیــم.
البتــه قــرار بــود کــه تیــم مراکــش هــم بــه
عمــان بیایــد و  ۲بــازی بــا تیــم مــا و  ۲بــازی
هــم بــا عمــان داشــته باشــد ،امــا ســفرش بــه
عمــان در آخریــن روز لغــو شــد .وی ادامــه

داد :تیــم عمــان از تیمهــای خــوب آســیا
اســت کــه بــه جــام جهانــی  ۲۰۱۹پاراگوئــه
هــم صعــود کــرده و متاســفانه در مســابقات
انتخابــی جــام جهانــی در تایلنــد برابــر ایــن
تیــم نتیجــه را واگــذار کــرده بودیــم .امــا
روز گذشــته بــازی خوبــی برابــر ایــن تیــم
داشــتیم و بازیکنــان بــا انگیــزه و نظــم بســیار
خوبــی بــازی کردنــد و تمــام نــکات فنــی را
کــه در تمرینــات مــرور کــرده بودیــم ،اجــرا
کردنــد .در ایــن بــازی همــه بازیکنــان
نمایــش فــردی قابــل قبولــی از خــود بــه
نمایــش گذاشــتند و نتیجــه تیمــی هــم کــه
بــه پیــروزی منجــر شــد.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی
افــزود :امــروز بــه ریــکاوری میپردازیــم
تــا بازیکنــان را بــرای بــازی دوم کــه فــردا
برگــزار میشــود  ،آمــاده کنیــم .امیــدوارم
بــار دیگــر بــا یــک نمایــش خــوب در بــازی
مقابــل عمــان و در نهایــت بــا یــک روحیــه
خــوب عــازم قطــر شــویم و در بازیهــای
جهانــی ورزشهــای ســاحلی مثــل همیشــه
از فوتبــال ســاحلی ایــران دفــاع کنیــم.

رســید .مقــام ســومی در ایــن تورنمنــت ،نتیجــه خوبــی
بــه حســاب میآیــد.
داورپنــاه دربــاره ایــن فصــل از لیــگ برتــر بســکتبال نیــز
بیــان کــرد :لیــگ امســال کیفیــت باالیــی خواهــد داشــت.
بــه عنــوان مدافــع عنــوان قهرمانــی تغییــر زیــادی در
ترکیــب داریــم و قطعــا کار دشــواری در لیــگ داریــم.
وی افــزود :بــا ایــن حــال قــرار نیســت خودمــان را دســت
و پــا بســته بدانیــم و بــا تمــام وجــود تــاش میکنیــم و
میجنگیــم .بــه نظــرم بــا توجــه بــه تغییــرات بــه مــرور
بهتــر میشــویم .بازیکــن دیگــر کــه نمیتوانیــم جــذب
کنیــم امــا از نیمفصــل دوم تیــم هماهنــگ میشــود و بــه
طــور قطــع نتایــج بهتــر میشــود .مــردم آبــادان همیشــه
حامــی بودنــد و ایــن فصــل هــم کنــار مــا خواهنــد بــود تــا
بتوانیــم بــا بهتریــن شــرایط بــه مصــاف حریفــان برویــم.

رئیس فدراسیون بولینگ ،بیلیارد و بولس :

بازی سختی با استرالیا داشتیم
جوانان جای خود را پیدا کردند

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران
گفــت :مقابــل اســترالیا بــازی بســیار
ســختی داشــتیم ،امــا جوانــان مــا
توانســتند در ایــن بــازی جــای خــود را
در ترکیــب و زمیــن پیــدا کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایگــور کوالکوویــچ
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران
پــس از پیــروزی بــا ترکیــب دوم تیمــش
مقابــل اســترالیا در بــازی چهــارم
جامجهانــی  ۲۰۱۹ژاپــن ،در نشســت
خبــری گفــت :ســت چهــارم ایــن دیــدار
بــه مــا نشــان میدهــد کــه جــدال
ســختی را میــان دو تیــم شــاهد بودیــم،
حتــی اگــر ســتهای ابتدایــی بــرای
تیمهــا چنــدان دشــوار نبــود.
او ادامــه داد :بــرای مــا بســیار مهــم
بــود کــه ایــن بــازی را بــا بــرد پشــت
ســر بگذاریــم و بــه همیــن دلیــل در
ســت چهــارم بــا فشــار زیــادی بــازی
کردیــم .همچنیــن مهــم بــود کــه برخــی

بازیکنــان جــوان مــا جــای خــود را در
زمیــن و ترکیــب تیــم مــا پیــدا کننــد.
آنهــا بســیار خــوب بــازی کردنــد و
تجربیــات زیــادی را از ایــن دیــدار
ســخت بــه دســت آوردنــد کــه از ایــن
جهــت بســیار خوشــحالم.
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران گفت:
در بخشــی از ســت چهــارم ما نتواســنتیم
ســروریسهای خــوب اســترالیا را کنتــرل
کنیــم ،امــا در ادامــه آنهــا بــا اشــتباهات
خــود کار را بــرای مــا راحتتــر کردنــد.
در نهایــت هــم توانســتیم بــا یــک دفــاع
خــوب از مجــرد ،بــازی را بــا پیــروزی
پشــت ســر بگذاریــم.

