ورزشی
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مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بلژیک
به تهران رســید .حدود  ۳ماه پــس از جدایی کارلوس
کی روش از تیم ملی فوتبال ایران ســرمربی جدید پا به
تهران گذاشت.
مارک ویلموتس که در نهایت قرعه سرمربی گری تیم
ملی فوتبال ایران به نام وی افتاد پس از مدت ها سکوت
مسئوالن فدراسیون فوتبال و البته گمانه زنی رسانه ها در
رابطه با نامزدهای مختلف سرمربی گری تیم ملی فوتبال
ایران پا به تهران گذاشت تا قرارداد خود را با فدراسیون
فوتبال به امضا برساند.
مارک ویلموتس از دستیاران ســابق لینکنز (سرمربی
فعلی تیــم فوتبال تراکتورســازی تبریز) محســوب
می شد از ســال  ۲۰۱۲تا سال  ۲۰۱۶روی نیمکت تیم

ملی بلژیک عهده دار ســرمربی گری یکی از پرستاره
ترین تیم های تاریخ فوتبال این کشور شد و در نهایت
پس از گذر ناموفق از جام جهانی  ۲۰۱۴و جام ملت های
اروپا  ۲۰۱۶از این تیم جدا شد.
مرد بلژیکی این روزهای فوتبال ایران پس از جدایی از
تیم ملی فوتبال کشورش در تیم ساحل عاج مشغول به
کار شد اما در نهایت بدون رسیدن به توفیقی این کشور
آفریقایی را نیز ترک کرد تا شــانس خود را در کشوری
آسیایی جستجو کند .در حالی که از مدت ها پیش نام های
مختلفی برای قبول سکان رهبری تیم ملی فوتبال ایران
به گوش میرسید در نهایت این مربی که اتفاقاً از جمله
آخرین نام هایی بود که درباره آن صحبت شد توانست
خود را عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معرفی کند.
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بــه این ترتیب خیلی زود خود را به تهران رســانده تا
بتواند مقدمات کار ســرمربی گری در تیم ملی ایران را
به انجام برســاند .این اتفاق در حالی افتاد که هیچگاه
رسماً درباره ســاعت ورود ویلموتس به ایران خبری از
سوی فدراسیون نشــین ها مخابره نشد و بدین ترتیب
رســانههای مختلف با توجه به شرایط کاری خود متوجه
ساعت ورود این مربی شــده و خبرنگاران ،عکاسان و
تصویربرداران خود را راهی فرودگاه امام خمینی کرده تا
به عنوان اولین نمایندگان رسانه ،در لحظه ورود سرمربی
جدید تیم ملــی فوتبال ایران خودنمایی کنند و طبیعتا با
مخابره اخبار و تصاویــر و فیلم های خود ،هواداران تیم
ملی را به طور ریزتر در جریان ورود سرمربی جدید تیم
ملی به ایران بگذارند.

محمدرضا ســاکت دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال که
این روزها به عنوان مشــاور در این فدراســیون حضور
دارد به همراه ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فعلی
فدراسیون مسئولین اصلی و رسمی بودند که با حضور در
فرودگاه مراســم خوش آمدگویی و استقبال از سرمربی
جدید تیم ملی فوتبال را به جا آوردند.
ویلموتــس پس از حضور در فــرودگاه امام و توقف در
قســمت ســی ای پی به همراه نفرات دیگر حاضر در
فرودگاه ،خیلی زود خود را به درب خروجی رســاند تا با
یک دستگاه مرســدس بنز به سرعت از محل دور شده
تا خود را به هتل محل اقامت برســاند .ابراهیم شکوری
سرپرســت دبیرکلی فدراسیون ،مربی بلژیکی را در این
سفر درون شهری همراهی کرد.

واکنش سلطانیفر به حمایت از پرسپولیس؛

* هر تیمی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا میکند
به منزله فوتبال ملی مورد حمایت واقع میشود
* شــورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان حجم
اعزامها را به نصف کاهش داده و با حذف سفرهای غیر
ضروری ،بر روی رویدادهایی که مرتبط با کسب سهمیه
المپیک است متمرکز شدهایم
* نبایــد اجازه دهیم رفتــار و اظهارنظرهای برخی
مربیان ،لیدرها ،بازیکنان و حواشی تیمها باعث تلخ شدن
ذائقه مردم شود
* فدراسیون فوتبال باید با استفاده از ابزارهای کنترلی
که در اختیار دارد و فارغ از همه فشارها و جوسازیها،
برخورد مناسب انضباطی با خاطیان داشته باشد
* با وجود مشــکالت و محدودیتهــای مالی تالش
میکنیم امکانات الزم را برای استادیومها فراهم آوریم
وزیر ورزش ضمن تکذیب صحبتهای مطرح در رابطه با
حمایت وزارت ورزش از تیم یا باشگاهی خاص در فوتبال
گفت :همه باشگاه ها برای این وزارتخانه یکسان هستند.
به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،مســعود
ســلطانی فر در نشســت مدیران عامل باشگاههای لیگ
برتری فوتبال ایران که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال
برگزار شد ،با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی که با آن روبرو
هستیم ،همراهی جامعه ورزش با مردم را مورد تأکید قرار
داد و تصریح کرد :در چنین شرایطی جامعه ورزش هم باید

کنار مردم این شــرایط ســخت را درک و تحمل کنند ،در
همین راستا شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان نیز
حجم اعزامها را به نصف کاهش داده و با حذف ســفرهای
غیر ضروری ،بر روی رویدادهای که مرتبط با کسب سهمیه
المپیک است متمرکز شده ایم.
وی با تأکید بر درک شرایط حساس توسط جامعه ورزش،
لزوم صرفه جویی هزینهها در برگزاری اردوها ،قراردادها و
بقیه موارد را از سوی مدیران باشگاههای لیگ برتری مورد
توصیه قرار داد و خاطرنشان کرد :البته در این بین تیمهایی
که به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا حضور
پیدا میکنند و در شرایط فعلی ذوب آهن به مرحله بعدی راه
یافته است باید در خصوص رفع نیازهای آنها حرکت کرد.
ســلطانی فر در بخش دیگری از صحبتهایش بار دیگر
شــرایط خاص اقتصادی جامعه را مــورد توجه قرار داد و
تصریح کرد :در این شرایط باید در ورزش از جمله فوتبال
موجبات شادی و نشاط مردم را فراهم کنیم چرا که حداقل
 ۵۰میلیون نفر به نوعی با این رشــته درگیر هســتند و با
آن زندگی میکنند .بــه همین دلیل نباید اجازه دهیم رفتار
و اظهارنظرهای برخی مربیان ،لیدرها ،بازیکنان و حواشی
تیمها باعث تلخ شدن ذائقه مردم شود.
وزیر ورزش و جوانان به اشــتباهات داوری در رقابتهای
لیگ برتر فوتبال اشــاره کرد و با بیــان اینکه قطعاً این
اشتباهات سهوی است؛ فدراســیون فوتبال را نسبت به

بازی پرسپولیس و پارس جنوبی از شبکه 3
سیما پخش میشود

با اعالم مدیرعامل پرسپولیس ،آخرین بازی پرسپولیس در لیگ برتر که برابر
تیم پارس جنوبی جم خواهد بود ،از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
در پی ابراز نگرانیهای هواداران در سراســر کشور ،ایرج عرب صبح دیروز
چهارشنبه اعالم کرد بازی سرخپوشــان پایتخت ،صدرنشین مسابقات لیگ
برتر برابر تیم پارس جنوبی جم به طور زنده از شــبکه ســوم سیما پخش
میشود.
مدعــی اول و مدافع عنوان قهرمانی ،این هفته میهمان تیم پارس جنوبی جم
است .این بازی پنجشنبه برگزار خواهد شد.

سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا؛

امارات باالتر از ایران ،چین باالتر
از ژاپن!

در آخرین ســهمی ه بندی که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده کشورهای
امارات ،عربستان ،کره جنوبی و چین باالترین سهمی ه را در لیگ قهرمانان آسیا
دارند .در آخرین سهمیه بندی که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده فقط ۴
کشور  ۱+۳سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا دارند .در شرق آسیا کشورهای کره
جنوبی و چین و در غرب آسیا هم امارات و عربستان صعودی صاحب  ۴سهمیه
هستند .البته این سهمیه بندی ممکن است در پایان رقابتهای این فصل لیگ
قهرمانان آســیا با توجه به نتایجی که تیمهای باشگاهی میگیرند دچار تغییر
هم شوند .سهمیه کشورهای غرب آسیا به شرح زیر است:
قطر ۲+۲
امارات  ۳+۱عربستان  ۳+۱ایران ۲+۲
عراق ۱+۱
ازبکستان ۲+۱
کشورهای شرق آسیا
ژاپن ۲+۲
چین ۳+۱
کره جنوبی ۳+۱
تایلند  (۱مستقیم) ۲+پلی آف مالزی ۱+۱
استرالیا ۲+۲

سرمربی جدید ایران سوژه رسانه های معتبر آلمان؛

اشپیگل؛ ایران با ویلموتس به جام جهانی
 2022میرود

در فاصله یکی دو ساعت از نهایی شدن حضور مرد بلژیکی روی نیمکت ایران،
رسانه های آلمانی به صورت گسترده این خبر را پوشش دادند.
اشپیگل آنالین در واکنش به سفر مارک ویلموتس به تهران برای عقد قرارداد
رســمی با فدراســیون فوتبال ایران مدعی شــد مرد بلژیکی در جدیدترین
ماجراجویی خود ســودای حضور در جام جهانی  2022قطر را دارد تا دوباره
طعم مربیگری در این جام معتبر را بعد از  2014برزیل بچشد.
در گزارش اشپیگل آمده است« :سرانجام جانشین کارلوس کی روش در ایران
مشخص شد تا مارک ویلموتس بلژیکی هدایت تیمی را برعهده بگیرد که در
حال حاضر جایگاه بیست و یکم رنکینگ فیفا را در اختیار دارد».
رســانه آلمانی در ادامه نوشت« :هافبک سابق باشگاه شــالکه قرارداد سه
ســاله ای با فدراسیون ایران تا پایان جام جهانی  2022قطر به امضا خواهد
رساند تا رسماً سرمربی جدید ایران و جانشین کارلوس کی روش لقب بگیرد.
او در ســال  1997با شالکه قهرمان جام یوفا شد و در سال  2002نیز عنوان
قهرمانی جام حذفی را به عنوان کاپیتان این تیم باالی ســر برد .بعد از آن ،از
سال  2009به عنوان کمک مربی به تیم ملی بلژیک پیوست و از سال 2012
تا  2016سرمربی شیاطین سرخ بود».
اشپیگل با اشاره به اینکه ویلموتس در راه رساندن ساحل عاج به جام جهانی
 2018ناکام ماند در انتهای گزارش خود این ســؤال را مطرح کرد که ایران با
ویلموتس می تواند برای ســومین بار متوالی راهی بزرگ ترین تورنمنت ملی
جهان در سال  2022قطر شود یا نه؟

تنیس باز فارسی در تیم ملی جانبازان و
معلوالن

حســین زمانی پور ورزشــکار فارســی به تیم ملی تنیس روی میز جانبازان
و معلوالن دعوت شــد .رئیس هیأت تنیس روی میز فارس گفت :حســین
زمانی پــور دارنده مدال برنز پروتــور جهانی  ٢٠١٨اندونــزی به تیم ملی
تنیس روی میز جانبازان و معلوالن برای شــرکت در مسابقات قهرمانی آسیا
٢٠١٩چین تایپه دعوت شد.
پیمان ابوالحسنی افزود :زمانی پور در مسابقات انتخابی تیم ملی که به میزبانی
تهران برگزار شــد در کالس  ٨به مقام قهرمانی دست یافت در این کالس ۸
صادق ناظمی از تهران مقام دوم و مهدی هاطفی از یزد مقام ســوم را کسب
کرد .وی ادامه داد :این ورزشکار فارسی چهارشنبه عازم چین تایپه خواهد شد
تا در رقابتهای تنیس روی میز معلوالن قهرمانی آسیا شرکت کند.

دور دست؛

بازدید مرد بلژیکی
فوتبال ایران از
میراث کیروش!
سرپرست هیأت ژیمناستیک استان
منصوب شد

مشهد ،اهواز ،شیراز و مشــهد مقدس نیز ورزشگاههای
خوبی احداث شده است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت حمایت از تیمهای
مختلــف فوتبال ایران به ویژه تیم ملــی و تیمهایی که به
عنوان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا
میکننــد ،گفت :فارغ از حرفهــا و نقلهایی که در برخی
محافل و فضای مجــازی به وجود میآیــد ،برای وزارت
ورزش و جوانــان هیچ کدام از باشــگاهها تفاوت ندارند.
هر تیمی تالش خوبی داشته باشــد ،برای ما مهم و قابل
احترام است و سرآمد همه آنها تیم ملی فوتبال ایران است.
هر تیمی هم که در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا میکند

به منزله فوتبال ملی مورد حمایت واقع میشود و قطعاً هر
تیمی هم به لیگ قهرمانان آســیا برود مورد حمایت قرار
میگرفت.
ســلطانی فر اهمیت حق پخش تلویزیونی را نیز به منزله
حق باشــگاهها مورد توجه قرار داد و با اشاره به جلسات
متعدد و پیگیریهایی که با رســانه ملــی صورت گرفته
است ،اظهار داشت :همه جلسات در نهایت با پیشنهادی
از ســوی صدا و ســیما همراه بوده که با اجرای آن درآمد
جدیدی برای باشگاهها حاصل خواهد شد که امیدوارم به
نتیجه خوبی در زمینــه تحقق حق پخش تلویزیونی منجر
شود.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

یکی از دالیل موفقیت ژیمناستیک فارس وجود همین نظم و انضباط
حاکم بر آن است
مدیرکل ورزش و جوانان فارس بــا بیان اینکه کمال
پاک فطرت فردی از خانواده ورزش اســت ،افزود :او
میتواند به ژیمناستیک استان کمک کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و پایــگاه خبری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فارس،
حیدرعلــی کامیاب که در مراســم تکریــم و معارفه
سرپرســتان قدیم و جدید هیأت ژیمناستیک استان
فارس سخن می گفت با یاد کردن از مرحوم عباسعلی
توانا رئیس فقید هیأت ژیمناســتیک استان از زحمات
ساســان مبینی در زمان تصدی مسئولیت سرپرستی
این هیأت تشکر کرد و افزود« :آقای» مبینی علیرغم
تمام مشغله هایی که دارد ،همیشه و همه وقت نه تنها
برای ورزش ژیمناســتیک بلکه برای تمام رشتههای
ورزشی از جمله فوتبال وقت گذاشته است.
وی از مبینی و پاک فطرت به عنوان خدمتگزاران ورزش
یاد کرد و افزود :سرپرســت جدید هیأت ژیمناستیک
میتواند با مراودات خود زمینه توســعه سخت افزاری
این ورزش را در استان فراهم سازد.
مدیرکل ورزش و جوانان فــارس از پیش بینی طرح
احداث یک ســالن تخصصی ژیمناستیک در مجموعه
ورزشــی پارس شــیراز خبر داد و با تأکید چندباره در
خصوص فقر ســرانه ورزشی در شــهر شیراز افزود:
با توجه به اســتقبال گســترده و انبوه جمعیتی که در

آغاز راه رسیدن به رویاهای

طی حکمی از سوی فدراسیون؛

همه تیمها برای ما یکسان هستند
بررســی اشتباهات داوری و ایجاد شرایط مناسب برای به
حداقل رساندن این اشتباهات ملزم کرد.
دکتر ســلطانی فر اهمیت مســائل فرهنگی را در عرصه
فوتبال مورد توجه قرار داد و توضیح داد :در این مورد نباید
با بعضی توجیهات از خود سلب مسئولیت کنیم .فدراسیون
فوتبال باید با اســتفاده از ابزارهــای کنترلی که در اختیار
دارد و فارغ از همه فشــارها و جوسازیها ،برخورد مناسب
انضباطی با خاطیان داشته باشد.
وی ادامه داد :آنچه مســلم است فدراسیون فوتبال باید با
تمهیدات الزم زمینه برگزاری خوب مسابقات را با برخورد
با خاطیان از همان هفتــه اول فراهم کند .ابزار الزم برای
تحقق این مهم نیز در اختیار فدراسیون قرار دارد .هرچند
که تأمین نظم و امنیت ورزشگاهها با نیروی انتظامی است
اما فدراسیون فوتبال و باشگاهها هم باید در این زمینه در
حــد وظایف و اختیارات خود موجبات ایجاد یک شــرایط
مناسب را فراهم آورند.
سلطانی فر استانداردسازی استادیومها را نیز در راستای
برگزاری خوب رقابتهای فوتبال مهم بر شــمرد و گفت:
با وجود مشــکالت و محدودیتهای مالی تالش میکنیم
امکانات الزم را برای اســتادیومها فراهم آوریم همانطور
که مشکالت ورزشگاه آزادی را برطرف کردیم و استادیوم
شــهید وطنی قائم شــهر نیز در ظرف ســه تا چهار ماه
ساماندهی شد ،در بســیاری از نقاط کشور از جمله تبریز،
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سرپرست جدید هیأت ژیمناستیک میتواند با مراودات خود زمینه
توسعه سختافزاری این ورزش را در استان فراهم سازد
ژیمناستیک اســتان فعال اســت ،احداث این سالن
تخصصی برای شیراز ضروری است.
کامیاب در عین حال از پاک فطرت خواست تا با توجه

به مســئولیت خود در اســتانداری فارس توسعه این
ورزش در روستاهای استان را پیگیری کند.
وی وجود حداقل های الزم برای فعالیت ورزشــکاران

در رشته ژیمناستیک در روســتاها و شهرستان های
استان را یک اتفاق خوب به وقوع پیوسته در چند سال
اخیر دانست و گفت :توجه به روستاها و شهرستان ها
می تواند باعث ظهور و رشد استعدادهایی نظیر سعید
رضا کیخا در ورزش ژیمناستیک شود.
وی ادامه داد :اینکه استعدادی نظیر کیخا در شیراز رشد
و نمو کرده دلیل نمیشــود که ما در روستاها به دنبال
استعدادهای ناب در رشته ژیمناستیک نباشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس بــا تقدیر از خانواده
ورزش ژیمناستیک اســتان به خاطر استمرار فعالیت
و افتخارآفرینی ها چــه در دوران حیات مرحوم توانا و
چه پس از درگذشــت وی گفت :این رشته مادر و پایه
همواره در اســتان فارس جزو چند رشته نخست و پر
اهمیت استان بوده است.
کامیاب نظم و انضباط حاکم بر ژیمناســتیک را حاصل
تعالیم این ورزش به هنرجویان دانســت و گفت :یکی
از دالیل موفقیت ژیمناستیک فارس وجود همین نظم
و انضباط حاکم بر آن است.
گفتنی اســت؛ در این مراسم از زحمات ساسان مبینی
که پس از درگذشــت عباسعلی توانا سرپرستی هیأت
ژیمناســتیک استان را برعهده داشــت تقدیر و سید
کمال پاک فطرت به عنوان سرپرست جدید این هیأت
معرفی شد.

دبیر شورای عالی ورزش استان:

مجموعه ورزشی قصردشت با تعامالت انجام شده تحویل اداره کل ورزش و
جوانان گردیده است

با صدور حکمی از سوی فدراسیون ژیمناستیک کشور سید کمال پاک فطرت به
عنوان سرپرست جدید هیأت ژیمناستیک استان فارس منصوب شد.
در متن حکم زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور خطاب
به پاک فطرت آمده اســت :نظر به پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان
جنابعالی به ســمت سرپرســت هیأت ژیمناستیک اســتان فارس منصوب
می شــوید .در بخش دیگری از این حکم اشاره شــده است :امید است با
اســتعانت از خداوند متعال در انجام امور جاری هیأت موفق و موید باشید و
انشاءا ...زمینه مناسب را برای برگزاری انتخابات ریاست هیأت ژیمناستیک
آن اســتان مهیا نمایید .گفتنی است؛ مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قبل
و فعلی هیأت ژیمناستیک اســتان صبح روز چهارشنبه  25اردیبهشت ماه با
حضور مدیر کل ورزش و جوانان فارس ،مدیر کل دیوان محاســبات استان،
معاون توســعه امور ورزش ،نایب رئیس هیأت ،مسئوالن کمیته ها ،مربیان،
داوران ،پیشکســوتان و اعضای مجمع هیأت ژیمناســتیک استان در سالن
اجتماعــات اداره کل برگزار گردید .در این مراســم از خدمات چندین ماهه
ساسان مبینی دهکردی که هم اکنون مسئولیت دیوان محاسبات استان فارس
را بر عهده دارد با اهدای لوح سپاس قدردانی شد و سید کمال پاک فطرت به
عنوان سرپرست جدید هیأت ژیمناستیک استان به حاضرین معرفی گردید.
گفتنی اســت؛ در سوابق ســید کمال پاک فطرت سرپرســت جدید هیأت
ژیمناستیک اســتان فارس که خود یکی از خبرنگاران اصحاب رسانه است
عناوینی همچون ریاســت هیأت بولینگ و بیلیارد استان ،نایب رئیس هیأت
فوتبال اســتان ،مدیر ر وابط عمومی باشگاه فرهنگی و ورزشی برق شیراز و
عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز در دوره قبل دیده می شود و هم اکنون
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس است.

دعوت از ورزشکاران فارسی به اردوی تیم
ملی هندبال کشور

 5هندبالیست اســتان فارس به اردوی تیم ملی هندبال آقایان کشور دعوت
شدند .به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش
و جوانان فارس ،محمدعلی قاســمی (نیروی زمینی کازرون) ،فرزاد رستمی
(فرازبام خائزدهدشــت) ،محمد صفری(نیروی زمینی کازرون) ،علی رحیمی
(فوالد مبارکه سپاهان) و میثم نوروزی (نیروی زمینی کازرون)  5فارسی هستند
که به همراه سایر ملی پوشان در این اردو حضور دارند.
نخستین اردوی آمادگی تیم ملی بزرگساالن آقایان از  27اردیبهشت ماه تا 2
خرداد در تهران بدون حضور لژیونرها برگزار می شود.
تیم ملی هندبال بزرگســاالن کشور خود را برای شرکت در مسابقات انتخابی
المپیک  (2020توکیو) که به میزبانی قطر برگزار می شود آماده می کند.

کارگاه آموزشی اصول پایه سوارکاری در
جنوب استان فارس برگزار شد

کارگاه آموزشــی اصول پایه سوارکاری با مدرسی هاشم ذنوبی مربی لول یک
بین المللی و رئیس کمیته پرش با اسب استان فارس در سالن همایش شهر
وراوی شهرســتان مهر برگزار شــد .به نقل از هیأت سوارکاری استان ،این
کارگاه دو روزه با هدف آماده سازی افراد عالقه مند به فراگیری اصول و مبانی
پایه سوارکاری با حضور  ۳۴نفر از شهرستان های المرد ،مهر ،گراش ،جهرم،
داراب از استان فارس و شهرستان های عسلویه و پارسیان و بوشهر از استان
بوشهر برگزار گردید .صادق انصاری رئیس هیأت سوارکاری شهرستان المرد
و حسین علیزاده رئیس هیأت ســوارکاری شهرستان مهر دو نفر از رؤسای
جدید هیأت سوارکاری شهرســتان های جنوبی استان هستند که کمر همت
برای توســعه اصولی و استاندارد ورزش سوارکاری بسته اند و در مدت زمان
اندک فعالیت ایــن دو نیروی جوان و تحصیل کرده ،ضمن هماهنگی و ارتباط
مستمر با هیأت سوارکاری اســتان فارس در بحث ارائه آموزش های نوین و
پایه سوارکاری اقدامات بسیار خوبی را در دستور کار قرار داده اند.
بنابــه گفته هاشــم ذنوبی مدرس ایــن دوره ،توانایی های بســیار خوب و
اســتعدادهای نهفته ای در شهرستان های جنوبی اســتان فارس قرار دارد
که با برنامه ریزی مناســب و ارائه آموزش های نوین ،در آینده نزدیک شاهد
شــکوفایی رشته پرش و تربیت ســوارکاران آینده دار در این شهرستان ها
خواهیم بود .شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی به دوره کارگاه های پنج
گانه پیش نیاز مربی گری درجه  ۳سوارکاری راه خواهند یافت.
گفتنی اســت؛ کالس های عملی این دوره در باشــگاه سوارکاری امید زمان
شهرستان المرد برگزار شد.

لیگ برتر فوتبال بانوان؛

مدیــرکل ورزش و جوانان فــارس در جمع ورزش
دوستان محله قصردشت شیراز گفت :حاصل ورزش
پهلوانی ،جوانمردی ،اخالق خوب و از خود گذشــتگی
است.
حیدرعلی کامیاب در جمع مردم ورزش دوست محله
قصردشــت در مجموعه ورزشی شهدای این منطقه
ســخن می گفت با بیان اینکه حاصل ورزش اخالق
خوب و از خودگذشــتگی اســت ،افزود :اهالی این
منطقه دارای فرهنگ و تمدن خوب و دیرینه هستند و
مردمانی مومن و انقالبی در آن رشد و تربیت یافته اند.
وی تصریح کرد :جوانان قصردشــت در هشت دفاع
مقدس حضور پر رنگی داشــتند و شهدای ورزشکار
زیادی را تقدیم اســام و انقالب کردنــد و یکی از
خصوصیات بارز این جوانــان مطالبه گری از طریق
مجاری قانونی بوده و چنانچه حقی از آنان ضایع شود
با اخالق مداری و صحه صدر بدنبال دریافت احکام به
حق خودشان هستند.

اعتباری که برای این مجموعه در نظرگرفتهایم پس از ماه مبارک
رمضان ،یک زورخانه در قسمتی از این ورزشگاه احداث میشود
مدیرکل ورزش و جوانان کــه حامل خبر خوبی برای
آقایان و بانوان ورزشــکار قصردشــت بــود با بیان
اینکه این مجموعه ورزشــی با تعامالت انجام شده
از شــهرداری شــیراز خریداری و تحویل اداره کل
ورزش و جوانان گردیده اســت ،خاطرنشان کرد :از
زمان تأســیس این مکان ورزشی به مدت  8سال با
یــک مدیریت توانمند خدمات فرهنگی مناســبی به
ورزشکاران ارائه می شــد و قهرمانان زیادی هم از
ایــن مجموعه معرفی شــده و در میادین بین المللی
و کشــوری افتخارآفرینی کردند ولــی پس از مدت
کوتاهی برخی مدیران وقت ورزش و جوانان ،مجموعه
شهدای قصردشت در اختیار شهرداری قرار گرفت و
مدیریتش تغییرکرد که متأســفانه مردم این محله به

مدت  5سال نتوانستند به نحو مطلوب و شایسته ای از
این مکان ورزشی استفاده نمایند.
دبیر شــورای عالی ورزش اســتان با اشاره به اینکه
شرایط ورزشی باید برای جوانان قصردشت براحتی
انجام شود خطاب به مسئولین جدید مجموعه شهدا
گفت :در حال حاضر مهم ترین وظیفه برای پیشرفت
و توســعه این مکان ورزشی حفظ انسجام ،وحدت و
همدلی است و با مراقبت بیشتر و عبرت از گذشته فقط
به دنبال خدمات بهتر برای اهالی قصردشت باشید تا
ناکامی و تلخی های ســال های گذشته برای جوانان
عزیزاین محله جبران شود.
حیدرعلــی کامیاب با بیان اینکه مجموعه شــهدای
قصردشــت به زودی مورد تعمیر و بازســازی قرار

مــی گیرد ،تصریح کــرد :با اعتباری کــه برای این
مجموعــه در نظرگرفتــه ایــم پس از مــاه مبارک
رمضان ،یک زورخانه در قســمتی از این ورزشــگاه
احداث می شــود و عالوه برنصب تجهیزات ورزشی،
بــرای افرادی کــه در حال آموزش فوتبال و ســایر
رشته های ورزشی نیز می باشند کمک های خوبی انجام
می دهیم.
مدیــرکل ورزش و جوانان در ادامه صحبت های خود
خطاب به حاضرین در جلســه گفــت :یکی از برنامه
های مؤثر دستگاه ها ایجاد اشتغال زایی برای جوانان
اســت و پس از راه اندازی بخــش های مختلف این
مجموعه ورزشی تعدادی از بچه های خوب و توانمند
محله قصردشــت را در این فضا مشغول بکار خواهند
شد و همچنین درآمد حاصل از ورزشگاه شهدا ،برای
نگهداری بهتر خود مجموعه استفاده می گردد و برای
بانوان ورزشکار هم برنامه ریزی قابل توجهی به همت
مدیریت مجموعه خواهیم داشت.

خلیجفارس شیراز در کنار خلیج فارس به
میدان میرود

در هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال که جمعه شــب برگزار خواهد شــد در
مهمترین دیدار شهرداری بم صدرنشین میزبان سپاهان است.
به گزارش ورزش ســه و به نقل از فارس ،هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال
بانوان جمعه شب با برگزاری  6دیدار پیگیری خواهد شد .در مهم ترین بازی
هفته تیم صدرنشین شهرداری بم میزبان سپاهان است .سپاهان با  34امتیاز
در رده سوم قرار دارد .شهرداری سیرجان تیم دوم جدول ردهبندی نیز در این
هفته کار ســختی مقابل ذوبآهن دارد .این تیم برای حفظ جایگاه خود به 3
امتیاز این بازی نیاز دارد .در دیگر دیدار مهم هفته راهیاب ملل مریوان از ملوان
پذیرایی خواهد کرد.
برنامه کامل به شرح زیر است:
راهیاب ملل مریوان -ملوان ،ساعت 21
ذوبآهن -شهرداری سیرجان ،ساعت 20:30
شهرداری بم -سپاهان ،ساعت 19:50
پاالیش گاز ایالم -سپیدار قائمشهر ،ساعت 21
همیاری آذربایجان غربی -آذرخش ،ساعت 21:10
پارس جنوبی بوشهر  -خلیجفارس شیراز ،ساعت .20:30

