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سهشنبه>  ۳۰خرداد> ۱۳۹۶
سال دوم> دوره جدید
شماره ۱۶۷

ورزش
ناظمالشریعه:

مهم نیست با چه تیمهایی
همگروه شویم

فوتسال ایران :ســرمربی تیم ملــی فوتسال گفت :در
مسابقات قهرمانی آسیا اگر میخواهیم قهرمان شویم
مهم نیســت با چه تیمی بــازی و در چه گروهی قرار
داریم.
ســید محمد ناظمالشــریعه در مورد قطــع همکاری
ســیلوا ،مربی برزیلی با کمیته فوتسال ،گفت :ما یک
درخواستی از فدراسیون فوتبال داشتیم که یک مربی و
مدرس برزیلی برای تیم ملی نیاز داریم که فدراسیون
ســیلوا مدرس و مربی برزیلی را به ایران دعوت کرد و
یک قرارداد ۶ماهه با وی منعقد کرد و این مربی برزیلی
به جمع تیم ملی اضافه شد.
وی در ادامــه گفت :این مربی تــا به امروز حدود ۴ماه
است که در ایران بوده و یک دوره کالس مربیگری هم
در مشهد برگزار کرد اما من در رابطه با قطع همکاری
این مربی هیچ گونه اطالعی ندارم .تا دو ماه آینده تیم
ملی تمریناتی نــدارد و من فکر میکنم یکی از دالیل
قطع همکاری با وی همین موضوع بوده باشد.
ســرمربی تیم ملی فوتســال همچنین در مورد زمان
برگزاری اردوهای تیم ملــی گفت :تمرینات تیم ملی
در مــرداد در هتل آکادمی برگزار میشــود ولی هنوز
تاریخ دقیق تمرینات مشــخص نیســت .باید از سوی
هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال زمان اردوها و شروع
تمرینات مشخص شــود تا ما بتوانیم برنامهریزی خود
را داشته باشیم.
وی همچنین در مورد اضافه شدن نپال در گروه ایران
در بازیهای مقدماتی قهرمانی آســیایی گفت :خیلی
برای ما مهم نیســت که این تیم به گروه ما اضافه شود
یا نشود ،هرچند گروه ما نسبت به گروههای دیگر کمی
سختتر است .همانطور که اطالع دارید در این گروه
تیم اول و دوم دوره قبل بازیهای آسیایی حضور دارند
ولی اگر ما بخواهیم قهرمان شویم برای ما فرقی ندارد
کــه با چه تیمی بازی میکنیــم و در چه گروهی قرار
داریم.

لیگ برتر فوتبال ساحلی
تســنیم :هفته پنجــم رقابتهای لیگ برتــر فوتبال
ساحلی برگزار شد.
لیگ برتر فوتبال ســاحلی به هفته پنجم خود رســید
و دیدارهای این هفته یکشنبهشــب برگزار شد .نتایج
دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ساحلی به شرح
زیر است:
شهریار ساری  - 3ایفا صفر
شهرداری بندرعباس  - 4یاران نجفآباد ۱
پارس جنوبی  - 8پیام کویر اردکان ۱
ملوان بندرگز  - ۱شهرداری تبریز 3
شاهین خزر رودسر  - 3مقاومت گلساپوش 4
تیم شهید جهاننژادیان آبادان در این هفته استراحت
داشت.

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان
با موضوع اوقات فراغت در الرستان

جلسه ســتاد ســاماندهی امور جوانان با موضوع
اوقات فراغت با اعضای ســتاد در الرستان برگزار
شد.
به گزارش شــیرازنوین به نقــل از روابط عمومی
ورزش و جوانــان فــارس ،در ابتدای این جلســه
محمد حسن طیبی دبیر ستاد امور جوانان ضمن
خیر مقدم به کلیه اعضا و تقدیر و تشــکر از توجه
مســئوالن به موضوع جوانان که یکی از مهمترین
مباحث آن بحث اوقات فراغت میباشد ،از اهمیت
توجــه موضوعات مربــوط به آن بــرای حاضران
مواردی را بیان نمود.
وی ســپس از اقدامات اداره ورزش و جوانان در پر
کردن و غنی ســازی اوقات فراغت در شهرســتان
آمــاری را اعالم کرد و در ادامه هر یک از حاضران
در جلسه از برنامهها و اقدامات خود در این ضمیمه
به بحث و گفتوگو پرداختند.
در ادامه حســنی معاونت استاندار و فرماندار ویژه
الرستان ضمن تقدیر از حاضران و توجه مسئوالن
شهرســتان به موضوع جوانان در یک جمع بندی
مهمترین مســائل مورد توجه اوقــات فراغت در
شهرســتان را شناســایی ظرفیتهای شهرستان
و مقتضیــات آن در بحث اقلیمــی ،آب و هوایی،
وضعیت فرهنگی و مذهبی شهرستان و همچنین
اعتبارات و امکانات استانی و شهرستانی و وضعیت
جدید تکنولــوژی را با توجه به آمــار نوجوانان و
جوانان در شهرستان بیان کرد.
وی از دبیر ســتاد امور جوانان خواســت تا نسبت
به تشــکیل یک تیم چهار نفره اقدام و نســبت به
عملکرد و اقدامات اعضای ســتاد نظارت و ارزیابی
داشته باشند .در پایان این جلسه یک دوره عملکرد
ســتاد از برجســتهترین اداراتی که در این زمینه
تالش و کوشش بیشــتری نمودند ،تقدیر و تشکر
به عمل آمد.

ورزش ســه :با پایان لیگ جهانــی والیبال انتقادات
زیادی به سرمربی مونته نگرویی تیم ملی والیبال بود
که به تعدادی از آنها اشاره شده است.
تیم ملــی والیبال ایران در اولین تورنمنت رســمی
که ایگور کوالکوویــچ را روی نیمکت خود میدید،
نتوانست انتظارات را برآورده کند و عنوان یازدهمی
لیگ جهانی را کســب کرد و در جــدول رده بندی
تنهــا تیم ایتالیا پایینتر از این قــرار گرفت تا یکی
از ضعیفترین نتایج والیبــال ایران در لیگ جهانی
رقم بخورد.
در لیگ جهانی  2017بیشتر تیمهای شرکت کننده
با ترکیب متفاوت نســبت به قبل حضور پیدا کرده
بودند و مشخص بود که این تیمها در این مسابقات
به دنبال محک زدن بازیکنان جوان خود هســتند.
موضوعی که در تیم ایران رخ نداد و با کمترین تغییر
ممکن پا به این مسابقات گذاشت.
تنها غایب تیم ایران در لیگ جهانی ،شهرام محمودی
بود که این بازیکن با وجود دعوت به تیم ملی ترجیح
داد به اســتراحت بپردازد و بدون شــک اگر دعوت
کوالکوویچ را برای حضور در تیم ملی قبول میکرد،
یکی از بازیکنان اصلی تیم ایران در این مسابقات بود.
ملیپوشان والیبال ایران در هفته نخست لیگ جهانی
والیبال به مصاف تیمهای ایتالیا ،برزیل و لهســتان
رفتند و تنها مقابل لهســتان به پیروزی رســیدند و
در 2بــازی دیگر نتیجه را واگــذار کردند .برد مقابل
لهســتان هم در شرایطی برگزار شد که تیم ایران به
اجبار چندین تغییر در ترکیب اصلی خود داشــت و
شــاید یکی از دالیل اصلی برد ایران در این مسابقه
همین مسئله بوده باشد.
در هفتــه دوم لیــگ جهانی که بــه میزبانی ایران
برگزار شد ،شاگردان کوالکوویچ رو در روی تیمهای
آرژانتین ،بلژیک و صربستان قرار گرفتند که درنهایت
با 2پیروزی  3بر  2مقابل آرژانتین و بلژیک و شکست
مقابل صربســتان امیدهای خود را بــرای صعود به
مرحله نهایی لیگ جهانی حفظ کردند.
ضعیفترین عملکرد تیم ایران در لیگ جهانی 2017
در هفته ســوم این مسابقات رخ داد .این تیم در هر
3بازی خود مقابل آمریکا ،لهستان و روسیه شکست
خورد تا نتواند حتی یک امتیاز از این 3مسابقه کسب
کند.
ایــن نتایــج ناامیدکننده باعث شــد بســیاری از
کارشناســان والیبال ،انتخاب ایگور کوالکوویچ را به
عنوان سرمربی تیم ملی والیبال یک تصمیم اشتباه
قلمداد کنند و همان طور که انتظار میرفت باز هم
درباره دوران طالیی والیبال ایران در زمان والســکو

همه اشتباهات بزرگ کوالکوویچ
صحبتهای زیادی مطرح شد.
اشتباهات کوالکوویچ کدامها بودند؟
ســرمربی مونتهنگرویی تیم ملی والیبال ایران تصور
نمیکرد تیم تحت هدایتش چنین عملکرد ضعیفی
در لیگ جهانی داشته باشد .او با استفاده از بازیکنان
اصلی تیم ایــران تالش کرد نتایــج خوبی در لیگ
جهانی کســب کند تا هم نظر مســاعد فدراسیون
والیبال نســبت به وی جلب شــود و هــم اینکه به
پشــتوانه این نتایج به یک محبوبیت قابل توجه در
میان مردم دســت پیدا کند؛ اتفاقی که پیش از این
برای والســکو رخ داده بود و این مربی همچنان هم
مورد عالقه مردم است.
بدون شک اگر تیم ایران با ترکیبی جوان و کم تجربه
چنین نتایجی در لیگ جهانی کسب میکرد ،اینگونه
مورد هجمــه منتقدان قرار نمیگرفت ،چون حداقل
چیزی که نصیب والیبال ایران میشد باتجربه شدن
این بازیکنان در یک تورنمنت بینالمللی بود و کسی
دیگر نمیتوانســت به خاطر این نتایج به کوالکوویچ
خرده بگیرد.
یکی از سیاســتهایی که فدراسیون والیبال عنوان
میکرد پس از المپیک به دنبال آن است ،جوانگرایی

در تیــم ملی بود .پیش از اینکه کوالکوویچ لیســت
بازیکنان مورد نظرش را منتشــر کند ،کمتر کســی
میتوانست پیشبینی کند که در این فهرست بازیکن
33ســاله هم حضور داشته باشد .فرهاد نظری افشار
که در فصل گذشته لیگ برتر والیبال عملکرد خوبی
داشت ،در شرایطی به تیم ملی دعوت شد که احتماالً
خودش هم انتظار نداشت چنین اتفاقی رخ دهد.
با وجود این در طول لیگ جهانی این بازیکن فرصت
چندانی برای بازی کردن پیدا نکرد .سؤالی که مطرح
میشــود این اســت که اگر قرار به عدم استفاده از
نظری افشار بود ،چرا به جای او از یک بازیکن جوان
و کم تجربه اســتفاده نشد تا حداقل بتواند از نزدیک
عملکرد بازیکنان تیمهای مطرح دنیا را تماشــا کند.
ضمن اینکــه عملکرد برخی بازیکنــان باتجربه هم
آنقدر ضعیف بود که پیشبینی میشــد کوالکوویچ
در مسابقات بعدی از این بازیکنان استفاده نکند اما
کوالکوویچ همچنان روی اســتفاده از آنها مصر بود.
نمونه بازی این مســئله امیر غفــور بود که عملکرد
خیلی ضعیفی در لیگ جهانی داشــت اما در بیشتر
مسابقات به میدان رفت.
نقش نامشخص پیمان اکبری در کادر فنی تیم ملی

با توجه به اینکه کوالکوویچ هنوز به یک شــناخت
کامل از والیبال ایران نرسیده ،انتظار میرفت پیمان
اکبری یاریرسان ســرمربی مونتهنگرویی تیم ملی
باشد اما با توجه به اتفاقاتی که در طول لیگ جهانی
رخ داد ،به نظر نمیرســد این اتفاق رخ داده باشــد.
بــه عنوان مثال معنوینژاد که در هفته ســوم لیگ
جهانی نتوانست به دلیل مصدومیت به میدان برود،
در 2هفته ابتدایی هم هر زمان که بازی کرد عملکرد
فوقالعادهای داشــت ،اما کوالکوویــچ باز هم به این
بازیکن اعتماد نمیکرد .شــاید اگر پیمان اکبری که
اشــراف کاملی به تواناییهایــی معنوینژاد دارد ،به
کوالکوویــچ توصیه میکرد از این بازیکن اســتفاده
بیشــتری کند ،تیم ملی میتوانســت از وجود این
بازیکن بهره بیشــتری ببرد اما بــاز هم به بازیکنانی
اعتماد شــد که سالهاست خیالشــان از حضور در
ترکیب تیم ملی راحت است.
مدیریتی که دیده نشد
یکــی از مهمترین شــاخصههایی که فدراســیون
والیبال در انتخاب ســرمربی تیم ملی مدنظر داشت،
کاریزماتیــک بودن وی بود تا بتواند در تیم ملی یک
مدیریت قوی برقرار کند .شــاید اتفاقات حاشیهای
مثل بازیکنســاالری که گفته میشــد در تیم ملی
وجود داشت ،باعث شــده بود فدراسیون والیبال به
دنبال مربی باشــد که در وهله اول توانایی مقابله با
بازیکنســاالری را داشته باشــد اما درگیری لفظی
سالافزودن با والســکو باعث شد در این زمینه هم
تردیدهای زیادی ایجاد شــود .اگر تــا پیش از این
صحبت از حاشیهسازی برخی بازیکنان در تیم ملی
مثل معروف و موسوی و ...بود ،این بار بازیکنان جوان
و کمتجربه هم به خودشــان ایــن اجازه را میدهند
وارد حاشیه شوند.
کوالکوویچ همچنان فرصت دارد
با وجود اینکه انتقادها از کوالکوویچ بسیار زیاد شده
اما این مربی تنها در یک تورنمنت تیم ایران را هدایت
کرده و این احتمال وجود دارد که او بتواند اشتباهاتی
که تا االن داشــته را برطرف کند و بهترین تصمیم
هم میتواند دادن فرصت دوباره به کوالکوویچ باشد.
کوالکوویچ به خوبی متوجه شــده که برآورده کردن
انتظارات در ایران بسیار سخت است و اگر میخواهد
همچنان ســرمربی تیم ملی باشد ،در وهله اول باید
بتواند اشتباهات غیرقابل انکاری که در لیگ جهانی
داشته را تکرار نکند .فراموش نکنیم او مربی بزرگی
اســت که سالها ســرمربیگری تیم ملی صربستان
را بــر عهده داشــته و اینکه گفته میشــود او برای
تیم ایران کوچک اســت ،چندان نمیتواند منطقی
باشد.

چاه گز فعالترین روستا در فوتبال نیریز
در بیــن تمامــی روســتاها و بخشهــای مختلف
شهرستان ،بدون شک میتوان چاهگز را فعالترین
روستا در ورزش فوتبال دانست .این در حالی است
که ورزش روستاها چند سالی است که در بخشها
دچار رکود شده است.
در دهههای گذشــته این ورزش پرطرفدار شــور و
هیجان زیــادی را برای همه اهالــی ورزش در کل
شهرستان به وجود آورده بود.
فوتبال فقط در مرکز شهرستان متمرکز نبود و حتی
روســتاهای اطراف نیز به طور جدی در مســابقات
حضور فعال داشتند .به طوری که تراکم بازیکن در
این رشته و وجود اســتعدادهای ناب ،باعث جذب
شــدن این بازیکنان در تیمهای ریشــهدار و بزرگ
شهرســتان میشــد .نمونه بارز از بازیکنان بخش
آبادهطشــک را میتوان میثم عزیــزی مثال زد که
در تیم شــهرداری نیریز در ترکیب ثابت این تیم
قرار داشــت و حضور در مسابقات لیگ برتر استان
و همچنین زیرگروه کشور را با این تیم تجربه کرد.
حال بــا وجود اینکــه تعداد زیادی از روســتاهای
شهرســتان فعالیتی در زمینه فوتبال ندارند ،اما در

روســتای چاهگز به همت و تالش مربی جوان این
روســتا به نــام ذبیحاله بیاتی ،فوتبــال این منطقه
ازبخش آباده طشک دوباره احیا شده است.
ذبیحاله بیاتی از سال  1388به عنوان مسئول ورزش
کانون فرهنگی مذهبی ورزشی چاهگز منصوب شد.
بیاتی در همان سال توانست ردههای مختلف فوتبال
چاهگز را ســاماندهی کند و در اردوها و مســابقات
مختلف شرکت کند.
وی در سال  1394با یک سازماندهی اساسی موفق
شــد فوتبال ایــن منطقه از شهرســتان را در همه
ردههای سنی فعال کند .به طوری که تنها روستای
شهرســتان اســت که در رده نونهاالن تا بزرگسال
فعالیت دارند.
در بهمــن  1394بــا کــف پوش شــدن ســالن
سیدالشهدای چاهگز گام بزرگی در فوتبال این روستا
برداشته شد .به گونهای که در سال  1395تیمهایی
از سطح اســتان در این روستا حضور یافتند که در
این بین تیمهایی نظیر باشگاه فوتبال افشین پیروانی
شیراز ،توکلی داراب ،شهدای فسا ،سده آباده اقلید،
استعدادهای درخشان و پاسارگاد نیریز ،کیان مهر

معروف :ورزش حرفهای باال و پایین دارد

توانایی والیبال ایران بیش از اینهاست
وبســایت نود :کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت :ورزش حرفهای افت و خیز دارد ،مهم این است که از آنها
برای آینده درس بگیریم.
ســعید معروف پس آخرین دیدار ایران در لیگ جهانی سال  ۲۰۱۷افزود :طبیعی است که امسال لیگ جهانی
خیلی خوبی برای ایران نبود .شرایط ایران هم ایدئال نبود .ورزش همین است و روزهای خوب و بد و تورنمنت
خوب و بد دارد .متأسفانه در لیگ جهانی امسال خوب پیش نرفتیم.
وی با بیان اینکه بچههای تیم ملی زحمت خود را کشیدند و آنچه در توان داشتند ،به نمایش گذاشتند ،گفت:
متأسفانه صعود نکردیم ولی بار دیگر یادآوری میکنم که طبیعت ورزش همین است.
کاپیتان تیم ملی والیبال در پاسخ به این سؤال که به نظر شما مشکل والیبال ایران چیست که امسال نتوانسته
پاســخ گوی افکار عمومی باشد ،گفت :نقاط ضعف و قوتی داریم که باید بعد از بازیها بنشینیم فیلم بازیها را
ببینیم .مربیان نیز این بازیها را آنالیز کنند و اطالعات آنان را به بازیکنان انتقال دهند.
وی تصریح کرد :در مجموع نقاط ضعف بیشتر از قوتها بوده و توانایی والیبال ایران بیش از این است و باید در
آنالیزهای بعدی اشکاالت را پیدا و برطرف کنیم و از این مسابقات برای آینده کسب تجربه کنیم.
معــروف با ابــراز قدردانی از مردم و هوادارانی کــه در این مدت از تیم ملی والیبــال حمایت کردند ،گفت :از
تمامی دست اندرکاران تیم ملی نیز تشکر و قدردانی میکنم .پایانی خوبی برای والیبال ایران در این تورنمنت
نبــود ،اما به اندازهای حرفهای شــدیم که با روزهای خوب اوج نگیریم و در روزهــای بد همه چیز را فراموش
کنیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت :ورزش حرفهای باال و پایین و افت و خیز دارد ،نکته مهم این است
که از همه آنان درس برای آینده بگیریم.
تیم ملی والیبال ایران با پذیرش شکســت برابر روســیه به کار خود در لیگ جهانی سال  ۲۰۱۷پایان داد .ملی
پوشان کشورمان در ۹مسابقه خود سه برد و ۶شکست تجربه کردند.

مرودشت ،برق شــیراز ،شیراز جوان و الله خرامه را
میتــوان نام برد که با تالش فــراوان بیاتی در این
منطقه حضوریافتند.
فعالیت دامنهدار باشگاه شــهید بیاتی باعث شد تا
به دعوت بیاتی ،اســاتید بزرگ فوتبال از شهرستان
و اســتان مانند ناصر جانیخانی ،سعید شبدوست،
محمد شفیعی ،محسنی ،سپاسیان ،کالنتری و حتی
سید عباس موسوی کارگزار فدراسیون فوتبال کشور
از نزدیک فعالیتهای فوتبالی این روستا را نظارهگر
باشند.
در پی تالشهای مکرر و فعالیتهای چشــمگیرانه
اهالــی فوتبال چاهگز ،افتخاراتــی نیز در طول این
مدت به دست آمده است:
 -1حضور امیرحسین علیخانی در تست نهایی تیم
ملی نونهاالن ایران در سال 94
 -2حضور عرفان زارعی در لیســت منتخب دانش
آموزی استان فارس
 -3حضــور مهدی بیات به عنوان یار کمکی در تیم
سده آباده اقلید جهت شرکت در مسابقات فوتسال
استان در رده نوجوانان

 -4انتخاب محمد جواد بیات در فســتیوال شــرق
استان ،در رده سنی 12سال و همچنین محمد بیات
در رده سنی زیر 11سال
 -5قبولی امیرحســین علیخانی در آکادمی محمد
یاوری یاران سپاهان اصفهان
 -6حضــور دو بایکــن مســتعد چاهگــزی به نام
هــای محمد جواد بیات و جواد ســعادتیان در تیم
استعدادهای درخشــان در رده نونهاالن لیگ برتر
فارس و کسب نایب قهرمانی این تیم
 -7قهرمانی تیم نوجوانان چاه گز در تورنمنت چهار
جانبه زرقان
 -8مقام سوم لیگ فوتسال شهرستان رده نونهاالن
در اولین سال حضور
ذبیحاله بیاتی از تعامل بیشتر تیم شهید بیاتی چاهگز
با تیم های استانی و کشوری خبر داد و حضور چند
بازیکن با استعداددر ردههای مختلف سنی در تست
تیم های مهم کشور را نام برد.
به گفته ذبیح اله بیاتی ،در ســال گذشــته مربیان
مختلفی با مجموعه ردههای ســنی فوتبال شــهید
بیاتی همکاری داشــتهاند که از جمله آنان میتوان
به ابوذر بیات ،مهدی شاهسوندحســنی ،اسماعیل
علیخانی ،ســعید بیات ،لطیف زراوشــان و حمید
بهمرد اشــاره کرد .بیاتــی از مهمترین اهداف تیم
فوتبال شــهید بیاتی ،به حضور در مســابقات لیگ
شهرســتان در تمامــی ردههای ســنی و معرفی
بازیکنان با استعداد به تیم های مختلف شهرستان
و استان و حتی کشور در سال جاری را عنوان کرد.
مربــی و مدیر جوان باشــگاه شــهید بیاتی چاهگز
توجه ویژه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان
و نماینده مــردم نیریز و اســتهبان در مجلس به
فعالیتهای فوتبال این منطقه را خواستار شد.
در حال حاضر فوتبال چاه گز با کادر مدیریتی ذبیح
اله بیاتی و با سرپرستی عبدالعلی علیخانی در حال
فعالیت میباشد.

عبدولی ،ملیپوش کشتی فرنگی:

نباید نگاه متفاوت به قهرمانان
ورزشهای مختلف وجود داشته باشد
ایسنا :دارنده مدال برنز المپیک  2016ریو تأکید کرد« :ایران را با هیچ جای دنیا عوض نمیکنم و با وجود
همه کاستیها ،خوشحال کردن مردم بهترین پاداش برای ماست».
ســعید عبدولی با بیان این مطلب افزود :مدتی قبل مصاحبهای از من منتشر شد که میخواهم برای کشور
دیگری به میدان بروم که بعد از آن مصاحبه بســیاری از دوســتان تماس گرفتند که این حرفها به صالح
ورزش کشور نیست .در حالی که من آن حرفها را مطرح نکرده بودم؛ چرا که ایران را با هیج جای دنیا عوض
نمیکنم و مهمترین دل خوشی من شاد کردن هموطنانم است.
دارنده مدال برنز المپیک تصریح کرد :همه چیز مسائل مالی نیست که بتوان با سنگ و معیار خاصی آن را
سنجید و انتظار ما این است که فکر نکنند اگر حرف یا گالیهای را مطرح میکنیم نسبت به فوتبالیستها
حساسیت داریم.وی ادام ه داد :ما خودمان میدانستیم کشتی ورزش سخت و طاقت فرسایی است که وارد
آن شــدیم و میدانیم در آن پول به اندازه برخی رشــتهها نیست اما خوشحالی مردم و حمایت آنها بعد از
توکل به خدا بزرگترین تکیه گاه ماست.عبدولی خاطرنشان کرد :اینکه رئیس جمهور محترم بالفاصله دو روز
بعد از صعود تی مملی فوتبال به جام جهانی با فوتبالیستها دیدار میکند ،نشان دهنده عالقه ایشان به این
رشته است و انتظار ما از دکتر روحانی و مشاوران ایشان این است که نگذارند نگاه متفاوتی بین ورزشکاران
سایر رشتههای مدال آور ایجاد شود.
وی در پایان گفت :اگر درآمد کمی داریم اما باز هم به عشق مردم با تمام وجود برای موفقیت در رویدادهای
مهم پیش رو تالش میکنیم و ضمن تبریک صعود تیم فوتبال به جام جهانی امیدوارم نگاه مساوی به جامعه
ورزش وجود داشته باشد.

دیدگاه

• محمد شفیعی
رئیس کانون مربیان فوتبال فارس

کالنتری سرمربی فجر شهید سپاسی شد

سال اقتدار فوتبال فارس
مربی اخالق و مدیر ارزشی

دو روز پیش در ســایتها و گروههای مختلف،
خبر سرمربی شدن علی کالنتری به سمع و نظر
اهالی ورزش خصوصاً فوتبالیها رسید .خیلیها
منتظر انتخاب مدیریت باشگاه در مورد سرمربی
تیــم فوتبال سپاســی بودند .باالخــره تصمیم
صحیح و منطقی رسول فالح سرپوش گذاشت
روی تمامی اگر و اماهایی که به گوش میرسید.
همانطور که اعالم شــده بود باشگاه سه گزینه
برای سرمربیگری در دستور کار خود داشت.
 -1غالمحسین پیروانی
 -2علی اصغر کالنتری
 -3وحید رضایی
هر سه از بهترینهای استان و کشور بودند .دو تا
بومی پیروانی و کالنتری ،یکی غیربومی رضایی.
البتــه رضایی را با توجه به زحماتی و افتخاراتی
که چه در زمان بازیگری و چه در زمان مربیگری
با تيمهای شیرازی به دست آورده و با توجه به
اخالق بسیار واالیی که دارد ،باید بومی خواند.
با کنار رفتن غالمحســین پیروانی از این جمع
رقابت بین دو نفر باقیمانده همچنان ادامه داشت
تا باالخره قرعه به نام علی کالنتری در آمد.
انتخاب انجام شــد و جامعه ورزشــی خصوصاً
فوتبالیهــای عزیز باید کمر همــت را ببندند
بــه صورت صد درصد از مدیریت باشــگاه بابت
انتخاب اصلحی که انجام داده ســر تعظیم فرود
آورند و حمایت خودشــان را با ارائه راهکارهای
مناسب جهت رشد و توسعه باشگاه اعالم کنند.
کالنتری در اولین مصاحبه اش اعالم نموده که
در مرحله اول افتخار میکند بار دیگر سرمربی
فجر شهید سپاسی شده و همچنین اظهار داشته
که انشــاءالله با کمک همه عوامل ،مسئوالن،
هواداران و اصحاب رسانه و مربیان فهیم استان
که همیشــه به او لطف داشــتند ،بتواند فصل
خوبی را پشت سر بگذارد.
کانون مربیان فوتبال فــارس هم این افتخار را
دارد که با توجه بــه گفتههای مدیرکل ورزش
و جوانــان و ریاســت هیئت فوتبــال به عنوان
متولیــان ورزش و فوتبال در جلســهای که با
مدیریت باشگاه سپاســی داشته و با ارائه دادن
نقطه نظرات اعضای هیئت مدیره کانون مربیان
فوتبال فارس و راهکارهای مناســب به مدیریت
باشگاه سهمی هرچند ناچیز در انتخاب این مهم
داشــته و از هیئت مدیره و مدیرعامل ارزشــی
باشــگاه بابت انتخاب بجا و شایستهای که انجام
دادند ،حمایت کرده و امیدواری این را دارد که
با کمک همه کسانی که به هر نحوی با این تیم
در ارتباط هستند ،با سرمربی همفکری کنند تا
فجر بتواند بــه جایگاه اصلی اش که همانا لیگ
برتر است ،دست پیدا کند.
و امــا فالح؛ فالح مدیری اســت که برای اهالی
ورزش و فوتبالیها شــناخته شــده است و در
صحبتهای خود قبل از انتخاب سرمربی سپاسی
اعالم کرده بود که به نظراتی که متولیان ورزش،
فوتبال و هــواداران میدهند توجه میکنیم .و
همینطور هم شد .ســپس از هواداران این تیم
خواســت همچون سالهای گذشــته با قدرت
از تیم محبوب خودشــان حمایت کنند و هیچ
نگرانی در خصوص شرایط موجود نداشته باشند.
فالح نشان داده که در زمانهای بحران توانایی
این را دارد که باشگاه را مدیریت کند و هیچوقت
فخر نفروخته و با توجه به شــهامت و شجاعتی
که به عنوان یک فرد ارزشــی داشته ،حرفش را
زده و به هیچ عنوان سیاســی کاری در دستور
کارش قرار نداده.
به همین دلیل همیشــه اعالم کرده که هدفم
خدمت به جامعه ورزش خصوصاً فوتبال است و
در آخرین ارتباطی که با هم داشتیم ،به صراحت
گفــت که اگر هیئت مدیره به من اعتماد کنند،
بــا تمام وجود برای ســاختن تیمی قدرتمند و
پاســخگویی به انتظارات عالقهمندان به باشگاه
سپاســی تالش میکنم و همچنیــن با کمک
همکاران تمام ســعی خود را میکنیم در فصل
نقــل و انتقاالت تمامی بازیکنان مورد نظر کادر
فنی را جذب کنیم.

