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میــــــــز خبـ ــر

یک برد و یک باخت برای تیم فوتبال
دانش آموزی

تیم فوتبال دانش آموزی هرمزگان در روز دوم
مسابقات قهرمانی جهان صاحب یک برد و یک
باخت شد .تیم فوتبال دانش آموزی هرمزگان که به
عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی جمهوری
چک شرکت کرده روز گذشته ابتدا مقابل تیم چین
با نتیجه  3بر صفر به برتری دست یافت.در این
مسابقه مهرداد عالی پور ( 2گل) و حمید حدادی
برای نماینده ایران گلزنی کردند.تیم هرمزگان سپس
مقابل تیم نیوزلند به میدان رفت که با  3گل نتیجه
را وا گذار کرد.فوتبالیست های هرمزگانی پیش از این
هم مقابل دانمارک با  2گل شکست خورده بودند.
در ترکیب تیم هرمزگان به سرمربیگری علی دوستی
مهر  11بازیکن بومی و  7بازیکن کمکی از سایر
استان های کشور حضور دارند.تیم فوتبال دانش
آموزی هرمزگان نماینده ایران در مسابقات جهانی
جمهوری چک در گروه نخست با تیم های آلمان ،
نیوزلند  ،ارمنستان  ،چین و دانمارک همگروه است.
تیم فوتبال دانش آموزی هرمزگان سال گذشته
قهرمان کشور شد و جواز حضور در مسابقات جهانی
را کسب کرد.

گــــــزارش خبــــری

هفته آخر از مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال هرمزگان

بندرلنگه ای ها یا بندرعباسی ها
کدام یک لیگ برتری می شوند

گل محمدی سرمربی ترا کتورسازی شد

یحیی گل محمدی هدایت سرخ پوشان تبریز را بر
عهده گرفت.یحیی گلمحمدی سرمربی سابق ذوب
آهن پس از مذا کره با مسئولین ترا کتورسازی تبریز ،با
این تیم به توافق رسید و جانشین امیر قلعهنویی بر
روی نیمکت سر خپوشان تبریز شد.گل محمدی کار
سختی را برای هدایت این تیم تبریزی بر عهده دارد،
زیرا ترا کتورسازان به علت شکایت بازیکنان خارجی
خود از پنجره نقل و انتقاالت تابستانی محروماند.
گل محمدی روز گذشته از مربیگری تیم ا کسین البرز
استعفا داده بود.

محرومیت سه جلسه ای بازیکن شهرداری

بازیکن تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس سه
جلسه از همراهی تیمش در رقابت های لیگ برتر
فوتبال ساحلی باشگاه های کشور محروم شد.
با اعالم دپارتمان فوتبال ساحلی کشور وحید
وحیدی بازیکن تیم شهرداری بندرعباس به دلیل
محرومیت سه جلسه ایی  ،سه دیدار نخست تیمش
از دست داد.

منتفی شدن حضور
سروش رفیعی در بوندسلیگا

سرمربی هیدنهایم آلمان هر گونه اخبار درباره جذب
سروش رفیعی را کذب و نادرست خواند.در روزهای
گذشته اخبار زیادی مبنی بر عالقهمندی تیم آلمانی
هیدنهایم به سروش رفیعی منتشر شد.در اخبار
مختلف ذکر شده بود این تیم که در بوندسلیگا دو
بازی میکند برای صعود به بوندسلیگا خواهان
جذب بازیکن ایرانی شده است تا تقویت شود.فرانک
اشمیت ،سرمربی هیدنهایم تا کید کرد :این اخبار
کامال کذب است و حضور سروش رفیعی در این تیم
ن ترتیب باید منتظر تمدید قرارداد
منتفی است .بهای 
رفیعی با تیم فوتبال پرسپولیس باشیم و یا این که
این بازیکن خالق تیم دیگری در اروپا را برای ادامه
فعالیتهای فوتبالیاش انتخاب کند.

اطمینان سعودیها از
صعود الهالل به دور بعد

مدیران و اعضای بلند پایه باشگاه الهالل عربستان
از پیروزی برابر استقالل خوزستان بسیار خوشحال
هستند و نسبت به صعود تیم خود به یک چهارم
نهایی اطمینان دارند .استقالل خوزستان در حالی
که در عمان از الهالل پذیرایی کرد که با یک گل پیش
افتاد اما در پنج دقیقه دو گل دریافت کرد تا کار این
تیم برای صعود به دور بعد بسیار سخت شود.
دیدار برگشت دو تیم در دوحه برگزار خواهد شد و
الهالل میزبان این بازی است .به نظر میرسد که
سعودیها از صعود تیم خود به دور بعد اطمینان
دارند .عبدالطیف بخاری ،عضو پیشین الهالل،
پس از پیروزی این تیم برابر استقالل خوزستان
گفت :صعود الهالل به دور بعد نهایی شده است .با
شایستگی جشن صعود خواهیم گرفت.
در دیدار برابر نماینده ایران بازیکنان الهالل خسته
بودند و نتوانستند بازی همیشگی خود را به نمایش
بگذارند.
دیدارهای بعدی سخت خواهد بود.خالد بن زید
یکی از اعضای هیئت مدیره الهالل نیز بعد از بازی
گفت :خوشبختانه پیروز شدیم .به هواداران وفادار
خود در عمان تبریک میگویم .در دوحه صعود
نهایی خود را جشن خواهیم گرفت.سلطان زاهد
دیگر عضو هیئت مدیره الهالل هم در توییتر نوشت:
به همه این پیروزی را تبریک میگویم .مهمترین چیز
در این مرحله ،کسب پیروزی بود .به امید خدا در
دیدار برگشت با ارائه یک بازی بدون اشتباه به دور
بعد صعود میکنیم.

رحمتی مشکلی ندارد

کاپیتان تیم فوتبال استقالل در دیدار برگشت تیمش
مقابل العین نیز حضور خواهد داشت و برای این
بازی مشکلی ندارد .مهدی رحمتی در دقایق
ابتدایی دیدار رفت آبی پوشان و العین از ناحیه
کشاله پای راست دچار آسیب دیدگی شد و با همین
آسیب دیدگی تا پایان درون دروازه استقالل ایستاد و
مقابل حمالت تیم حریف ایستادگی کرد و در نهایت
نیز یک کلین شیت دیگر در کارنامهاش ثبت کرد تا
از ارکان پیروزی استقالل در دیدار رفت مقابل العین
باشد.این بازیکن به دلیل همان آسیب دیدگی
روز گذشته به جای حضور در تمرین آبی پوشان
در کلینیک فیزیوتراپی حضور یافت تا به مداوای
پای آسیب دیدهاش بپردازد .رحمتی امروز و فردا نیز
مداوای پای مصدومش را پیگیری میکند تا بتواند
در دیدار برگشت مقابل العین نیز وظیفه مراقبت از
دروازه آبی پوشان را بر عهده بگیرد.
روند درمانی رحمتی به گونهای است که به نظر
نمیرسد او برای دیدار برگشت و سرنوشت ساز آبی
پوشان در شهر عین امارات مشکلی داشته باشد
و به احتمال بسیار زیاد در ترکیب ثابت تیمش قرار
میگیرد.
استقالل در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا در تهران موفق شد حریف خود را با
نتیجه یک بر صفر مغلوب نماید و دیدار برگشت دو
تیم از ساعت  ۲۳:۱۵روز دوشنبه هشتم خردادماه در
شهر عین و به میزبانی تیم العین برگزار میشود.

گروه ورزشی //
محمودرئیسی
چهار تیم دریانوردان بندرعباس  
 ،پاس بندرلنگه ،ملوان بندرکنگ
و آلومینیوم نوین بندرعباس
شانس حضور در مسابقات لیگ
برتر فوتبال هرمزگان را دارند.
در آخرین هفته از بازی های مرحله
نهایی لیگ دسته اول فوتبال
هرمزگان امروز پنجشنبه چهارم
و فردا جمعه پنجم خردادماه دو
بازی در بندرعباس برگزار می شود
که دو تیم از بندرلنگه و دو تیم
از بندرعباس شانس حضور در
مسابقات لیگ برتر را دارند.
در گروه اول این رقابت ها تیم
ملوان بندرکنگ با شش امتیاز
صدرنشین است و با گرفتن یک
مساوی از تیم آلومینیوم جواز
حضور در لیگ برتر فوتبال هرمزگان
را خواهد گرفت .آلومینیوم نوین
تیم دوم این گروه است .این تیم
با مساوی که از وحدت گورزانگ
گرفت امید زیادی پیدا کرد که
بتواند به لیگ برتر راه پیدا نماید
 .طالیی پوشان هرمزگان برای
رسیدن به لیگ برتر چارهای ندارند
که ملوان بندر کنگ را شکست
دهند .تیم وحدت گورزانگ میناب
هم چهار امتیازی است اما با توجه
به این که در بازی آخر استراحت
دارد عمال شانسی برای رسیدن
به لیگ برتر ندارد و فصل جدید را
هم باید در لیگ دسته اول فوتبال
هرمزگان بازی کند .آلومینیوم نوین
و ملوان بندرکنگ فردا جمعه پنجم
خردادماه در ورزشگاه آلومینیوم
بندرعباس از ساعت  16:30با
قضاوت داوران مهدی صادقی ،
فرزاد شيرمردي  ،احسان ناخدایی
و ابراهیم فیروزی با هم دیدار
خواهند کرد .ناظر داوری این بازی
هم اسحق بازیار است .در بازی
های گروه دو تیم شهاب سلیمانی
میناب علرغم این که با پنج امتیاز
صدرنشین است اما با توجه به این
که در بازی آخر استراحت دارد هیچ
شانسی برای رسیدن به لیگ برتر
فوتبال هرمزگان ندارد و به مانند
دیگر نماینده میناب در فصل
جدید در لیگ یک توپ خواهد زد.
در این گروه پاس بندرلنگه چهار
امتیازی است وبا توجه به تفاصل
گل بهتری که نسبت به تیم آوای
شهاب سلیمانی دارد با گرفتن یک
مساوی از دریانوردان بندرعباس راهی لیگ برتر می شود .
تیم دریانوردان بندرعباس با سه امتیاز در مکان سوم
ایستاده است و برای رسیدن به لیگ برتر فوتبال هرمزگان
نیاز به هر سه امتیاز بازی مقابل پاس بندرلنگه دارد و
مساوی و یا شکست این تیم را مجدد وارد مسابقات لیگ
دسته اول فوتبال هرمزگان می کند .دریانوردان بندرعباس
و پاس بندرلنگه امروز پنج شنبه در ورزشگاه شهید رجایی
بندرعباس از ساعت  16:30با قضاوت داوران کوروش شعبانی
 ،اصغر منصف  ،بالل رئیسی و احمد شفاخواه با هم بازی
خواهند کرد  .ناظر داوری این بازی هم حسن رئیسی است.
نتایج کامل بازی های گروه  اول  :
هفته اول :
وحدت گورزانگ ( )2ملوان بندرلنگه ()0
آلومینیوم نوین ((استراحت ))

چرا تیم را فدای آقای گلی طارمی میکنید
گروه ورزشی :
عضو هیات مدیره باشگاه
پرسپولیس میگوید بازیکنانی
همچون مهدی طارمی باید
بدانند که پیراهن چه تیم بزرگی
را می پوشند.جعفر کاشانی
درباره تساوی تیم فوتبال
پرسپولیس مقابل لخویای
قطر ،اظهار کرد :نمیدانم چرا
فرصتهای ما به گل تبدیل
نشد .در این بازی باید با اختالف
سه ،چهار گل پیروز میشدیم،
اما این فرصتها یکی پس از
دیگری از دست رفت.عضو
ی که مهدی
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره پنالت 
طارمی آن را از دست داد ،گفت :از رفتار برانکو متعجبم.
ی زدن چرا باید باز هم پنالتی
طارمی با این سابقه پنالت 
زن اول تیم باشد؟ چرا همه تیم را فدای آقای گلی مهدی
طارمی میکنند؟ آقای گلی مگر چه دارد که همه هدف تیم
به این سمت حرکت کرده است؟ چرا نباید بعد از چند سال
تیم یک پنالتیزن درست و حسابی داشته باشد که درصد
گل شدن پنالتیهایش باال باشد؟
کاشانی در ادامه درباره این که طارمی در میکسدزون
ورزشگاه آزادی به یکی از خبرنگاران توهین کرده است،
اضافه کرد :بازیکنی همچون مهدی طارمی باید این را
بداند که پیراهن چه تیمی را می پوشد .باشگاه پرسپولیس
قدمت دارد و بسیار بزرگ است و هر بازیکنی که در این تیم

بازی میکند باید احترام سایرین را نگه دارد ،نه این که
به دیگران توهین کند .ا گر پرسپولیس یک باشگاه بود
االن هر بازیکنی اجازه پیدا نمیکرد که پیراهن این تیم را
بپوشد و بازیکنان از مسائل اخالقی و همین طور احترام
گذاشتن به دیگران را در سر لوحه کار خود قرار میدادند.
در پرسپولیس باید فرهنگ سازی صورت بگیرد تا همان
طور که گفتم بازیکنان باید بدانند که پیراهن چه تیمی
را میپوشند.عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره
شایعه تغییر مدیریت باشگاه پرسپولیس  ،گفت :همیشه
چنین شایعاتی وجود دارد و چنین مسایلی نیز مطرح
میشود .وزارت ورزش و جوانان متولی این باشگاه است
و اختیار دارد تصمیم بگیرد .من امیدوارم که انسجام
گذشته هیات مدیره باز هم وجود داشته باشد تا به تیم
در آینده کمک کنند.

معروفترین ورزشیهای نا کام و پیروز در انتخابات شورای شهر
گروه ورزشی :
در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تعداد قابل
توجهی از چهرههای ورزشی نامزد شده بودند اما کمتر
چهرهای توانست در کالنشهرهای ایران رای بیاورد.
هرچند در برخی از شهرهای کوچک حضور مجدد ورزشیها
در شورای شهر چشمگیر است.با برگزاری انتخابات شورای
شهر ،چهرههای راه یافته به شورا مشخص شدند و در این
بین بازهم ورزشیها تعداد کرسی قابل توجهی را به خود
اختصاص دادند .به جز کالنشهرها مثل تهران ،مشهد،
تبریز ،شیراز ،اصفهان و البرز که ا کثریت لیست امید رای
آورد ،در بقیه شهرهای کشور شاهد حضور چهرههای
ورزشی در بین منتخبین مردم بودیم.
نا کامان ورزشی شوراهای شهر
علیرضا دبیر ،هادی ساعی ،عباس جدیدی ،حسین
رضازاده ،علیرضا فغانی ،حبیب کاشانی ،حمید سجادی،
مناف هاشمی ،احمد دنیامالی و سیدمهدی هاشمی
شکست خوردهی بزرگ ورزشیها در انتخابات شورای شهر
تهران لقب گرفتند .برخی از این نامها علیرغم تبلیغات
فراوان نتوانستند جایی در بین  21نفر اول تهران داشته
باشند.علی محمدی و داوود اخباری ملیپوشان سابق
کشتی در توابع تهران ،نتوانستند رای بیاورند.همچنین
م ملی
در استان البرز هم بهنام محمودی عضو سابق تی 
والیبال از راهیابی به شورای شهر کرج باز ماند.حمیدرضا
قلیپور قهرمان ووشو نیز در کرج نتوانست رای اعتماد
مردم را جلب کند.محمد نوذری رییس هیات تکواندوی
کرج و پدر همسر یوسف کرمی نیز نتوانست به شورای شهر
کرج راه یابد.
در اصفهان نیز احمد جمشیدیان بازیکن سابق سپاهان
کاندیدا شده بود اما با اقبال اهالی شهرش مواجه نشد.
محمد علی پیروانی از خانواده فوتبالی «پیروانی»ها نیز
مطرح ترین نامزد منتسب به ورزشی ها در شیراز بود اما
وی هم به دلیل پیروزی قاطعانه لیست امید ،فرصت
حضور در شورای شهر را پیدا نکرد.همچنین در قم کریم
بهرامی ،رئیس هیات فوتبال و دکتر باقری مربی سابق
م ملی فوتسال رای نیاوردند.یکی دیگر از نا کامان بزرگ
تی 
ورزشی محسن ترکی داور سابق فوتبال ایران بود .وی که
تبلیغات گستردهای در خراسان رضوی داشت ،نتوانست
با اقبال مردم روبرو شود.تکتم بیدل ملیپوش سابق
جودوی بانوان و مربی فعلی تیم ملی از حضور در شورای
شهر مشهد بازماند.
علی شکری پور ،بهنام طیبی و جانعلی خسرونژاد
ملیپوشان سابق و مربیان کشتی در استان مازندران نیز
نتوانستند رای اعتماد مردم را جلب کنند و از حضور در
شورای شهر بازماندند.
ورزشیهایی که رای اعتماد مردم را گرفتند
در بین استانهایی که چهرههای ورزشی در آن مورد توجه
مردم قرار گرفتند ،هرمزگان رکوردار بود و  8نفر از  11منتخب
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رئیس انجمن بازی های بومی محلی استان هرمزگان

سال  96سال پرکاری برای انجمن خواهد بود
گروه ورزشی :
ورزش به عنو ان یک پدیده اجتماعی در دنیا و از جمله
در کشور ما پذیرفته شده است و فعالیت های ورزشی
جزیی از فرهنگ هر ملت است  .ورزش همگانی ابزاری
برای سالمتی ،نشاط  ،رشد ظرفیت های اخالقی رفتارهای
اجتماعی و عاطفی است.توسعه و تصمیم ورزش و پرورش
نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم افراد در پیشبرد اهداف
تعلیم و تربیت به خصوص مربیان نسل جوان  ،صرفا از
طریق مشارکت مثبت و کار ساز خواهد بود .انجمن بازی
های بومی محلی هرمزگان گفت سال جدید سال پرکاری
برای انجمن خواهد بود و روید ادهای متعددی را پیش
رو داریم  .اسحق برخوردزاده گفت  :اجرای بازیهای بومی
محلی هفت سنگ  ،طناب کشی  ،وسطا در قالب جشنواره
بازی های بومی و محلی در ر وستاهای استان از جمله
برنامه هایی است که در نیمه دوم سال اجرا خواهد شد.
وی بیان کرد  :برنامه های سالجاری از اول فروردین اجرا
شده است و در ماه مبارک رمضان بازیهای بومی محلی
اجرا خواهد شد  .برگزاری دوره های قوانین بازیهای بومی

کاشانی:

محلی از جمله برنامه هایی است که برای شهرستانها

امسال برگزار می شود .وی افزود  :فوتسال جام رمضان در
تمام روستاهای استان برگزار می شود و مراسم اختتامیه
آن در تیرماه برگزار می شود.برخوردارزاده از اجرای
مسابقات شنا در دریا خبر داد و افزود این مسابقات در
فصل تابستان با حضور شنا گران هم در دریا و هم در
استخر برگزار خواهد شد.کالس توجیهی و آموزشی فوتبال
و فوتسال در روستاهای استان با کالس توجیهی شطرنج
و برگزاری مسابقات آن در بندرعباس یکی دیگر از برنامه
هایی است که در فصل تابستان اجرا می گردد.رئیس
انجمن بازیها ی بومی و محلی استان گفت  :در هفته دولت
اجرا ی بازیهای بومی محلی از جمله طناب کشی  ،و در
مهرماه اجرای بازیهای دارتوپ  ،دار کلک و اسب دوانی
و شتردوانی پیاده روی مناسب هفته تربیت بدنی بر گزار
خواهد شد.برخوردارزاده اظهار داشت :در هفته تربیت
بدنی کالس توجیهی تیراندازی و فوتسال برگزار خواهد
شد و در دهه فجرمسابقات شتر سواری  ،هفت سنگ و
بازیهای درا ،رمازا و دارتوپ و پیاده روی خانواده در مرا کز
بخش ها و روستاها به اجرا در می آید.

ی ورزشیهایی
مرکز این استان سابقه ورزشی دارند .اسام 
که در بندرعباس رای دادند به این شرح هستند:
کیانوش جهانبخش ،رئیس هیات ورزشهای همگانی
اسالم باوقار ،رئیس هیات تیراندازی با کمان
هومن رفیعی بندری ،مدیرعامل باشگاه آذرخش
بندرعباس و رئیس هیات بولینگ و بیلیارد
جواد بالرک ،رئیس هیات ورزش کارگری بندرعباس،
فیصل دانش رئیس سابق هیات تکواندو
مهران نجاتی رییس هیات فوتبال بندرعباس
جمشید رئیسی تختی رییس هیات قایقرانی استان
اسماعیل بواشه از فوتبالیستهای قدیمی هرمزگان
گیالن نیز دومین استانی بود که ورزشیهایش با اقبال
خوبی از سوی مردم مواجه شدند و  4ورزشی به این شرح
به شورای شهر راه یافتند.حجت جذب ،عضو هیات رئیسه
هیات کونگفو استان سید امیرحسین علوی ،رئیس سابق
هیات کاراته استان رضا رسولی ،عضو هیات مدیره باشگاه
سپید رود و عضو هیات مدیره هیات بیلیارد ،بولینگ
گیالن ،اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش گیالن
در تبریز هم علی رغم پیروزی ا کثریت لیست امید ،برخی
کاندیدای ورزشی مستقل توانستند رای بیاورند .شهرام
دبیری مدیرعامل باشگاه دبیری و عضو سابق هیات
رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان شناخته شده ترین
نامزد ورزشی در تبریز با رایی قاطع به عنوان نفر اول
انتخاب شد .همچنین سعید دباغ نیکوخصلت از مربیان
مملی کاراته ایران و رئیس هیات کاراته آذربایجان
سابق تی 
شرقی به عنوان نفر پنجم به شورای شهر راه یافت.
الهه جورابی ،نفر دوم فهرست منتخبین شورای شهر یزد،
نائب رئیسی هیات دوچرخه سواری استان را به عهده
داشته است.
م ملی فوتبال
همچنین ندا عبدهلل زاده ،بازیکن سابق تی 
بانوان ایران که در دوره قبل با بیشترین رای وارد شورای
بوشهر شد ،این بار نیز در بین منتخبین شهرش قرار گرفت.
سعید نجاریان ،مدیرعامل باشگاه شهروند ساری و عضو
هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال نیز از سوی مردم ساری
برای راه یافتن به شورای شهر رای اعتماد گرفت.
سید مسعود ریاضی از قهرمانان کشتی استان خراسان
رضوی در مشهد  -لیست امید  -نیز موفق به کسب کرسی
در شورای شهر مشهد شده است.سعید دقیقی بازیکن
سابق تیمهای فوتبال ترا کتورسازی ،ماشین سازی،
سایپا ،پیکان و بازیکن فعلی سیاهجامگان مشهد با حضور
در لیست امید توانست به شورای شهر قزوین راه یابد.
محمدرضا علیزاده امازاده در ارومیه ،علی پژگل در سنندج
و اسداهلل عزیزیان در فارسان که هر از روسای هیات
بدنسازی و پرورش اندام شهرشان بودند توانستهاند در
حوزه انتخابیه خود به شورای شهر راه یابند.سیروس پا ک
فطرت رییس هیات همگانی استان فارس نیز در شهر
شیراز رای آورده است.

دالیل انتخاب سرمربیان تیم ملی دوچرخهسواری
از زبان رئیس فدراسیون
گروه ورزشی :
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری به دنبال معرفی
ن ملی گفت :عسگری در بخش استقامت
سرمربیا 
کولهباری از تجربه دارد و حضورش در تیم برای ما بسیار
مهم است.
فدراسیون دوچرخهسواری با هدف حضور موفق تیمهای
خود در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت بازیهای
آسیایی سال آینده ضمن تغییر در مدیریت تیمهای
ملی سرمربیان جوانی را هم در رأس تیمهای ملی قرار
داد .حسین عسگری قهرمان نامدار این رشته به عنوان
سرمربی استقامت و نیمه استقامت و ابوحیدری به
عنوان سرمربی رکابزنان سرعت کار خود را شروع کردهاند.
خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه شواری پس
از انتخاب عسگری و ابوحیدری به عنوان سرمربیان
تیمهای استقامت و سرعت دوچرخهسواری کشورمان
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :سرمربیان تیمهای ملی
دوچرخهسواری با توجه به سابقه آنها انتخاب و معرفی
شدند .حسین عسگری فردی با یک کولهبار تجربه است،
وی سابقه  ۲۵سال حضور در دوچرخهسواری را به عنوان
یک ورزشکار حرفهای دارد ۲۵ ،سال یک عمر است ،وی
در تمام این مدت سوابق قهرمانی زیادی داشته و همراه
تیمها و در میادین مختلف تجربههای زیادی کسب کرده
است.وی ادامه داد :عسگری در این سالها کنار مربیان
بزرگی رکاب زده و با این تجربه و با توجه به عالقهمندیاش
معتقدم که میتواند برای ما مفید باشد .وی سرمربی
تیم استقامت و نیمه استقامت ماست و حضورش در
رأس این تیم برای ما بسیار مهم است چرا که مربی این
رشته باید انرژی و تجربه و انگیزه خوبی را برای هدایت
شا گردانش داشته باشد .در استقامت مربی باید  ۵تا ۶
ساعت با سماجت روی موتور یا ماشین کنار بچهها باشد
و آنها را همراهی کند.رئیس فدراسیون دوچرخهسواری
در همین رابطه افزود :عسگری تجربه حضور در بخش
پیست را هم داشته و در برخی مواد پیست هم شناخت
قطعا در این بخش هم میتواند به کادر فنی
دارد و
ً
کمک کند.قمری تصریح کرد :سرمربیان باید همیشه
در کنار بچهها باشند و در همه حال به روند آمادهسازی

آنها کمک کنند .در کنار آن کمک مربیان آنها برنامهها
را دریافت کرده و در رأس بخشهای خود قرار میگیرند.
ً
عمدتا مربیانی داشتیم که
مثال در بخش پیست ما
ً
مقطعی یک یا چند ماه با ما همکاری داشتند و رفتهاند
اما این بار تداوم حضور در کادر فنی برای ما اهمیت دارد.
وی بیان داشت :هدفمان کسب مدال در بازیهای
آسیایی سال  ۲۰۱۸است ،البته ما قبل از آن چند هدف
دیگر را هم داریم ،بازیهای داخل سالن ترکمنستان و
مسابقات قهرمانی آسیا و حضور در کاپهای آسیایی و
جهانی نیز در برنامه کاریمان قرار دارد.رئیس فدراسیون
دوچرخهسواری در پاسخ به این سؤال که عسگری کارمند
نفت است و حضورش در رأس تیم ملی چگونه خواهد
قطعا شرایطی را مانند
شد ،گفت :وی کارمند نفت استً ،
زمان ورزشکاریاش فراهم میکنیم تا بتواند بدون دغدغه
در کنار تیم ملی باشد .خوشبختانه بخشنامهای داریم که
طی آن ورزشکاران و مربیان میتوانند با حضور در تیمهای
ملی از مأموریت ورزشی استفاده کنند و از لحاظ قانونی
نیز مشکلی نداشته باشند.وی در پاسخ به این سؤال
که انتخاب دو سرمربی جوان در رأس تیمهای ملی ،آیا
از جمله برنامههای اعالم شده شما برای ایجاد تغییر و
تحول در فدراسیون میباشد؟ گفت :براساس قولهایی
که داده بودیم این تغییرات را انجام دادیم به هر حال در
ساختار فدراسیون بخشهای مختلفی داریم؛ دبیر ،مدیر
تیمهای ملی ،مسئول ،کمیتهها و  ...که با تدبیر نه فقط
با هدف تغییر بلکه با داشتن نگاهی به برنامهها و اهداف
چهار ساله فدراسیون که مجمع انتخاباتی نیز آن را بیان
کردم و قول دادم این تغییرات را اعمال کردهایم.
قمری خاطرنشان کرد :ما این تحوالت را که حتی در
مجموعه فدراسیون بوده است در راستای قولهای کاری
انجام دادهایم ،در این مدت  ۹نفر از کارمندان فدراسیون
که بازنشسته بودند یا سن باالیی داشتند یا شرایطشان
دوشغله بود و قوانین دوشغلهها و بازنشستهها برای آنها
تبعیت میکرد را تغییر داده و نفرات جوان را جایگزین
کردهایم .امیدواریم این تغییرات اسباب خیر در مجموعه
فدراسیون دوچرخهسواری شود و بتواند سرعت تازهای به
روند کارهای ما بدهد.

