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ورزشی

رئیس فدراسیون هندبال: 
 یک هفته دیگر به تیم های لیگ برتری

  برای واریز مبلغ ورودی مهلت
 دادیم

علیرضــا پاکدل گفــت: افرادی هســتند که نه  تنها با مــا بلکه با 
فدراسیون های قبلی نیز مشکل داشتند.

رئیس فدراسیون هندبال، در پاســخ به پرسشی که امکان دارد از 
ســرمربی خارجی در تیم ملی بزرگساالن استفاده شود؟ اظهار کرد: 
فعاًل که آقای حبیبی با قدرت به کارش ادامه می دهد و قصد استفاده 

از مربی خارجی را در حال حاضر نداریم.
وی در خصــوص اینکــه اگر تیم ملی بــه المپیــک راه یابد آیا با 
مربی ایرانــی ادامــه می دهیم؟ گفت: دعــا کنید ما بــه المپیک 
 صعــود کنیــم و آن موقــع حضــور مربــی خارجی را بررســی 

می کنیم.
پاکدل در خصوص تعداد تیم های لیگ برتری بیان کرد: روز گذشته 
آخرین مهلت واریز مبلغ ورودی لیگ برتر بود که یک هفته دیگر نیز 
این مهلت را تمدید می کنیم و در پایــان اگر تیمی ورودی را واریز 

نکرد از لیگ کنار می رود.
رئیس فدراســیون هندبــال در خصوص اختالفــات در بین اهالی 
این رشــته اظهار کــرد: اختالفــات خاصی که نیســت و در هر 
رشته این مســائل طبیعی اســت ولی اگر چنین مواردی منجر به 
 پویایی شــود خوب اســت اما اگر بحث مغرضانه باشــد فایده ای 

ندارد.
وی ادامــه داد: جو خوبی االن در هندبال کشــور حاکم اســت اما 
افرادی هســتند که نه تنهــا با ما بلکه با فدراســیون های قبلی نیز 
مشکل داشــتند ولی مجموعه ما به این حواشــی توجه ندارد و با 
 قدرت بــه کارش ادامه می دهد که امیدواریم بتوانیم قدم های خوبی 

برداریم.

افتخارآفرینی ورزشکاران فارس در 
مسابقات پرس سینه کشور 

یک مقــام نائــب قهرمانــی و دو مقام ســومی تیمــی حاصل 
 تالش ورزشــکاران فارس در مســابقات پرس ســینه کشــور 

است. 
بــه گزارش روابط عمومــی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره 
کل ورزش و جوانان فارس، محمــد علی فرهنگ مهر رئیس هیأت 
پرورش اندام فارس با اشــاره به اینکه یک مقام نایب قهرمانی و 
دو سومی تیمی حاصل تالش ورزشکاران فارس در مسابقات پرس 
سینه کشــور است، اظهار داشت: مســابقات پرس سینه کشور با 
شرکت ۱۴۹ ورزشــکار در قالب ۱۷ تیم از ۱۶ استان کشور در ۴ 
رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان در وزن های 
 ،-۱۱۰  ،-۱۰۰  ،-۹۰  ،-۸۲.۵  ،-۷۵  ،-۶۷.۵  ،-۶۵  ،-۵۶  ،-۵۲
۱۲۵-، ۱۴۰- و ۱۴۰+ به مدت ۲ روز در مشــهد برگزار شــد در 
بخش پیشکسوتان خراســان رضوی الف، شهرداری ساوه و اول و 

مازندران سوم شدند.
وی ادامه داد: در رده سنی بزرگساالن خراسان رضوی الف با ۱۴۴ 
امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و پس از آن خراسان رضوی 
ب با ۹۹ امتیاز و فارس با ۵۳ امتیاز به ترتیب در رده دوم و ســوم 

قرار گرفتند.
رئیس هیأت پرورش اندام فارس تصریح کرد: همچنین در رده سنی 
جوانان خراســان رضوی الف اول شد و پس از آن فارس بر سکوی 

دوم ایستاد و سنندج سوم شد.
فرهنگ مهر افزود: در رده سنی نوجوانان خراسان رضوی الف اول، 

سیستان و بلوچستان دوم و فارس سوم شدند.

شطرنج  هیأت  رئیس  جواهری  ســیاوش 
استان فارس با اشاره به اینکه نفرات برتر 
کشور  پیشکسوتان  شــطرنج  رقابت های 
تا پایان دور دوم مشــخص شدند، اظهار 
پایان دور دوم رقابت های شطرنج  تا  کرد: 
قهرمانی پیشکسوتان کشــور در رده ۵۰ 
تا ۶۵ ســال، اخــوان راد از تهران در رده 
نخســت جای گرفت مرشدی از ایالم دوم 
شد و کهنسال از خوزستان در جایگاه سوم 

ایستاد.
وی اضافه کرد: امتیازات نفرات اول تا سوم 
این رده بر اســاس پوئن شکنی و امتیاز ۲ 

محسوب شده است.
رئیس هیأت شطرنج استان فارس تصریح 
کرد: در رده باالی ۶۵ ســال نیز سیاوش 
خواگهــی از کرمان با ۲ امتیــاز در جایگاه 
نخست فرار گرفت، رسول ناظم شیرازی از 
فارس با یک و نیم امتیاز در رده دوم ایستاد 
و فر های میرســعیدی از هرمزگان با یک 

امتیاز سوم شد.
رئیس هیأت شطرنج فارس در ادامه افزود: 
در پایان دور ســوم رقابت های شــطرنج 
پیسکسوتان کشور که در ۷ دور و به روش 
سوئیســی و در دو رده ســنی ۵۰ تا ۶۵ و 

باالی ۶۵ ســال در شیراز در حال برگزاری 
اســت در رده ۵۰ تا ۶۵ ســال ساســان 
 ربیعــی از فارس در جایگاه نخســت قرار 

گرفت.
جواهری افزود: حسین اردشیرپور از بوشهر 
دوم شد و علیرضا دهباشــی از فارس در 

جایگاه سوم جای گرفت.
وی ادامه داد: نفرات اول تا ســوم این رده 
با در نظر گرفتن پوئن شــکنی و امتیاز ۳ 

معرفی شدند.
رئیس هیأت شــطرنج فارس تصریح کرد: 
در رده باالی ۶۵ ســال فرهاد میرسعیدی 

از هرمزگان با امتیاز ۳ و پوئن شکنی بهتر 
نسبت به رقبا اول شد.

از  محمدیان  محمد  اظهارداشت:  جواهری 
بوشهر با امتیاز ۳ و پوئن شکنی کمتر دوم 
شــد و ســیاوش خاگهی از کرمان با ۵/۲ 

امتیاز در جای سوم قرار گرفت.
پیشکسوتان  قهرمانی  شطرنج  رقابت های 
کشــور از دوشنبه در شیراز با شرکت ۱۵۰ 
شــطرنج باز از ۲۴ استان کشور در دو رده 
۵۰ تا ۶۵ ســال و ۶۵ ســال به باال آغاز 
شــده جمعه با معرفی نفرات برتر به پایان 

می رسد.

پایان دور سوم 
رقابت های شطرنج 
پیشکسوتان کشور به 

میزبانی شیراز 

نایب رئیس هیأت سوارکاری فارس:

لیست باشگاه های مورد تأیید در سایت این هیأت اعالم شده است

نصیرزاده کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی: 

فدراسیون کشتی یک فدراسیون بدهکار است!
* رئیس بعدی باید دست به دامان بنی تمیم شود

کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی گفت: واقعیت 
این است که فدراســیون کشتی، یک فدراسیون 
بدهکار اســت، اما متأســفانه افرادی که در دل 
فدراسیون و متولی امر هستند هم خودشان میزان 

دقیق این بدهی را نمی دانند. 
 در حالی که مدت زیادی از اداره فدراسیون کشتی 
با سرپرست می گذرد و ورزش ملی کشور همچنان 
در بالتکلیفی به ســر می برد، حواشی زیادی دامن 
کشــتی کشور را گرفته اســت به طوری که اخیراً 
صحبت های یکی از کاندیداهای ریاست انتخابات 
فدراسیون کشــتی درخصوص بدهی های سنگین 

این فدراسیون خبرساز شده است.
در هفته ها و ماه های اخیر بحث های زیادی پیرامون 
و بدهی های فدراســیون کشتی  مالی  موضوعات 
مطرح شــده اســت؛ نامه رئیس اتحادیه جهانی 
که به بدهی های ســنگین فدراسیون ایران اشاره 
داشــت هم به این مســاله دامن زد و حتی خطر 
محرومیت ایران از مسابقات جهانی را مطرح کرد.

عبدالمهــدی نصیــرزاده، یکــی از کاندیداهای 
فدراسیون کشتی اســت که بیشترین تمرکز خود 
را روی مســائل مالی گذاشته و اطالعات خوبی از 
بدهی های فدراســیون دارد. وی که چندی پیش 
مدعی شــده بود فدراسیون کشــتی ۲۴ میلیارد 
تومــان بدهی به اشــخاص حقیقــی، حقوقی و 
 ســازمان های دولتی و خصوصی دارد با پاســخ 
ذی حساب فدراسیون کشتی مبنی بر اشتباه بودن 
برآوردش مواجه شد به طوری که بدهی فدراسیون 
در گزارش ذی حساب ۵ میلیارد تومان و ۴۵ هزار 
فرانک ســوئیس اعالم شد؛ موضوعی که واکنش 

این کاندید فدراسیون مواجه شد.
به  از بدهی ها را  تنها بخشی  یعنی خزانه دار   *

حساب آورده است؟
به هر حال ســازمان توســعه و تجهیز پولش را 
می خواهد؛ خزانه دار باید شفاف سازی کند که طلب 
این ســازمان چقدر است و چرا ایجاد شده است. 
درست است که هر دو زیرمجموعه وزارت ورزش 
هستند، اما توســعه و تجهیز از فدراسیون طلب 
دارد و پولش را می خواهد. نکته جالب اینکه هنوز 
نمی داند بدهی فدراسیون  خزانه دار خودش دقیق 
چقدر اســت که خود این موضوع یک دردســر و 

چالش است.
* این میزان بدهی کمــی فراتر از حد تصور 
است با توجه به جذب حامیان مالی بزرگ توسط 
فدراسیون که در این سا ل ها مانور زیادی روی 

آن می شد.
آقای خادم کارهای مفید زیادی انجام داده است، 
اما مســئله ای که امروز همه روی آن اذعان دارند، 
این اســت که فدراســیون کشتی یک  واقعیت 
افرادی که  اما متأسفانه  فدراسیون بدهکار است، 
در دل فدراســیون و متولی امر هستند خودشان 

نمی دانند میزان دقیق این بدهی چقدر است.
* و اما دسته بعدی طلبکاران...

دســته دوم طلبکاران حقیقی هســتند که حکم 
گرفته اند و دنبال دریافت مطالباتشــان هســتند. 
به عنوان مثال شــرکتی به نام ماه عسل حدود ۲ 
میلیــارد و آژانس هواپیمایی ســهند نیز حدود ۲ 
میلیارد طلب دارند. دسته سوم طلبکارانی هستند 
که ۶ - ۷ سال اســت داوری کرده اند و همچنان 
دنبال پولشان هستند. متأســفانه رقم دقیق این 

بدهی هم مشخص نیست.
یکی دیگر از مسائلی که ذی حساب آن را فراموش 
کرده اســت که در فهرســت بدهی ها قرار دهد 
همین بدهی به داوران اســت که این هم یکی از 
چالش های جدی رئیس بعدی فدراسیون است که 
باید آن را پرداخت کند. تنها کســی که می تواند 
میزان دقیق این بدهی را بگوید بنی تمیم اســت؛ 
این اطالعات تنها در اختیار بنی تمیم اســت چون 
کسی به خادم دسترســی ندارد و جواب نمی دهد 
و تنها کسی که در این ســال ها در کنار خادم در 
فدراســیون حضور داشــته و میزان بدهی واقعی 

ارزی فدراسیون را می داند بنی تمیم است.
* یعنی حتی با تغییرات در سطح مدیریت باالی 

فدراســیون میزان این بدهی مشخص نخواهد 
شد؟

در هــر صورت رئیــس بعدی فدراســیون برای 
دانســتن میزان دقیق این بدهی باید دســت به 
دامــان بنی تمیم شــود. از طرفی مبلغــی را نیز 
اتحادیه جهانی باید به ایران می داده اســت که 
عنوان شــده ایــن مبلغ با بدهی ها تهاتر شــده 
است؛ البته مشخص نیســت آن پول چقدر بوده 
اســت و چگونه تهاتر شده اســت. مبلغ زیادی 
از این بدهــی ارزی مربوط بــه دوپینگ ها بوده 
اســت، هرچند مربوط به فدراســیون نیست، اما 
چون کشتی گیران حاضر نیســتند این مبلغ را از 
 جیبشــان پرداخت کنند فدراسیون باید پرداخت

 کند.
* اعتبارات نسبتًا خوبی البته در مقایسه با سایر 
فدراسیون های ورزشی از سوی وزرات ورزش و 

کمیته المپیک به کشتی پرداخت شد...
چالش بعدی این اســت کــه وزارت ورزش در 
ســال ۹۷ اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد تومان برای 
فدراســیون کشــتی در نظر گرفت که حدود ۱۱ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این فدراســیون 
پرداخت شــده اســت؛ البته این اطالعات را با 
پیچیدگی های خاصی به دســت آورده ام. از طرف 
کمیته ملی المپیــک هم ۴ میلیــارد بودجه برای 
فدراسیون کشتی در نظر گرفته شده بود که حدود 
۲ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شــده 
اســت که نشــان می دهد وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک در بین تمام فدراســیون های ورزشی 

بیشترین اعتبار را به کشتی تخصیص داده اند.
حدود چهار و نیم میلیارد تومان هم از طرف بانک 
حامی مالی فدراســیون دریافت شده است. البته 
باید به این موضوع توجه داشــته باشــیم که در 
 سال ۹۸ این بودجه با کاهش ۳۵ درصدی مواجه

 شده است. 
وقتی با این کاهش مواجه می شــویم یعنی حدود 
یک ســوم از منابع مالی خود را از دست داده ایم، 
یعنــی چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان به کشــتی 
اختصاص پیدا می کند. در کنــار این کاهش باید 
بدهی های فدراســیون، افزایش تورم و افزایش 
نرخ ارز را هم در نظر بگیریم تا ببینیم چه مشکالتی 

پیش روی فدراسیون قرار خواهد گرفت.
* چه منابعی به غیر از بودجه های دولتی برای 

درآمدزایی درنظر گرفته اید؟
بخش قابــل توجهی از درآمدزایــی در تمام دنیا 
اما چون  بلیت فروشــی اســت،  مربوط به بحث 
برند کشــتی ضعیف شده است، تماشاگرانش نیز 
کم شــده اند و ما نتوانستیم در این سال ها از این 
طریق درآمدزایی داشته باشیم. زمانی که با تیم گل 
گهر سیرجان در لیگ کشتی حضور داشتیم تمام 
بلیت ها روز قبل از مسابقه فروخته می شد به طوری 
که بســیاری از تماشاگران پشت درب می ماندند، 
 اما در این ســال ها تمام مسابقات رایگان برگزار

 می شد.
از برگزاری دوره های آموزشــی در  درآمد حاصل 
تمام دنیا کمک حال فدراسیون ها است، اما اینجا 
یک ریال هم درآمدزایــی نکردیم به طوری که ما 
می توانســتیم با توجه به جایگاه که کشــتی مان 
در ســطح جهان دارد بــا برگــزاری دوره های 
مربیگــری بین المللی درآمدزایــی کنیم. موضوع 
بعدی حق پخــش تلویزیونی اســت. موضوعی 
 که خیلی از رؤســای فدراســیون ها به آن توجه 

نمی کنند.
* اما به دلیل قانــون اتحادیه جهانی مبنی بر 
این  زنان  و  مردان  مســابقات  برگزاری  لزوم 

امکان را نداریم...
زمانی که خادم عضو هیأت رئیسه اتحادیه جهانی 
کشتی بود می توانست این مشکل را حل کند؛ البته 
اقدامات خوبی هم مانند پذیرش میزبانی مشترک 
انجام شد که البته به نتیجه نرسید. با وجود موانعی 
که برای پذیرفتــن میزبانی مســابقات به دلیل 
محدودیت هایی که با آن مواجه هستیم وجود دارد، 
اما حضور خادم می توانست به رفع این موانع برای 

گرفتن میزبانی مسابقات مهم کمک کند.

با شــروع فصل تابستان بحث پر کردن اوقات فراغت 
دانش اموزان به یکی از دغدغه های اصلی اولیا تبدیل 
می شــود. در این بین ورزش یکی از پرطرفدارترین 
رویکردهای خانواده ها برای فصل تابستان و پر کردن 
روزهای تعطیلی است.به همین منظور به گفتگو با یکی 
از مربیان و باشگاه داران فعال شیراز در زمینه اموزش 
نونهاالن نوجوانــان و جوانان بــه خصوص در فصل 

تابستان پرداختیم.
ندا زارع مربی سوارکاری شیرازی که خود نایب رئیس 
هیأت سوارکاری فارس است، گفت: سوارکای یکی از 
رشــته های مفرح و مفید است که توانسته در برطرف 

کردن برخی بیماری ها نیز دخیل باشد.
وی ادامه داد: شــیراز و فارس در حــال حاضر یکی 
 از قطب های اصلی ســوارکاری کشــور اســت و با 
تالش های انجام شده از ســوی طفیونی و قاضی در 
زارع که مسئول باشگاه اترا در جاده صدرا شیراز است، آن وجود دارد.هیأت های شیراز و استان زیرساخت های مناسبی در 

افزود: سوارکاری می تواند احساسات خوب و اعتماد به 
نفس را در شــما تقویت کند. همچنین قطعاً در بهبود 
سالمت عضالت نقش بســزایی ایفا می کند. یکی از 
فایده های اسب سواری بهبود سالمت عضالت است. 
این به خاطر آن است که تحرک ایجاد شده باعث بهبود 
انعطاف پذیری بدن می شــود. به عالوه، سالمت سایر 
عضالت بدن مانند تنه، کمر، و ماهیچه های لگن را نیز 
بهبود می بخشد. اگر می خواهید برای انجام فعالیت های 
روزانه تان انرژی خوب و کافی داشته باشید، پس اسب 

سواری ایده  بسیار خوبی به نظر می رسد.
آنچه که از بقیه  موارد شــاید اهمیت بیشتری دارد آن 
است که اسب سواری باعث سوزاندن کالری می شود.

فایده  دیگر  اسب ســواری برای سالمتی بهبود حالت 
بدنی اســت. در واقع، اســب ســواری یک ورزش 
ایزومتریک اســت که ماهیچه هــا را به نحوی تقویت 

می کند که در وضعیتی متعادل قرار بگیرند.

وی خاطر نشــان کرد: اگر اسب سواری کنید، آن وقت 
باید بتوانید ســرعت اسب را کنترل و فشار الزم برای 
ماندن روی زین اســب را تنظیم و هماهنگ کنید. پس 

تمرین خوبی برای بهبود هماهنگی بدن خواهد بود.
اسب سواری می تواند برای سالمت قلب و عروق مفید 
باشد. این فعالیت ورزشــی می تواند به بهبود جریان 
خون در بدن و همچنین ارتقای ســالمت قلب و عروق 
کمک کند. اسب سواری همچنین ترشح هورمون شادی 
را که سروتونین نامیده می شود در بدن تقویت خواهد 
کرد. در نتیجه، ســالمتی بدن، مغز، و عواطف را ارتقا 
خواهد داد. زارع با اعالم اینکه هیأت سوارکاری استان 
لیست باشــگاه های خود را در سایت این هیأت اعالم 
کرده گفت: تأکید باشــگاه آترا پرورش استعدادهای 
نونهال و نوجوانان و برطرف کردن بیماری هاســت که 
 از ان جمله می توان به اوتیســم، افسردگی یا دیابت 

اشاره کرد.

تیم های والیبال لهستان، روسیه و کانادا 
وارد ارومیه شدند

کاروان تیم های ملی والیبال لهستان، روسیه و کانادا با استقبال مسئوالن 
ستاد برگزاری هفته سوم لیگ ملت های ۲۰۱۹ وارد شهر ارومیه شدند.

به گزارش ایســنا، در حالی که دو روز تا آغاز هفته سوم لیگ ملت های 
والیبال ۲۰۱۹ به میزبانی شــهر ارومیه باقی مانده است، تیم های ملی 
والیبال لهستان، روسیه و کانادا که بامداد دیروز )چهارشنبه( با استقبال 
مســئوالن ســتاد برگزاری وارد فرودگاه تبریز شــده بودند، ساعتی 
پیش وارد شهر ارومیه شــدند.هم چنین کاروان تیم ملی ایران ساعت 
۲۰:۳۰ دیروز )چهارشــنبه( تهران را به مقصد ارومیه ترک خواهد کرد 
 و پیش از شروع مســابقات یک جلســه تمرینی در این شهر برگزار

 می کند.
در هفته ســوم لیگ ملت های والیبال، تیم ملی ایران در ســالن ۶۰۰۰ 
نفری غدیر ارومیه باید از روز جمعه به ترتیب به مصاف تیم های کانادا، 

لهستان و روسیه برود.

برای هفته سوم لیگ ملت های والیبال در ارومیه؛
بانوان می توانند لیگ ملت های والیبال را 

در ورزشگاه تماشا کنند
سرپرست فدراسیون والیبال ایران گفت: بانوان هوادار والیبال می توانند 
در همه بازی های هفته ســوم لیگ ملت ها برای تماشای مسابقات به 

سالن بیایند و مشکلی وجود ندارد.
افشــین داوری، درباره تعداد بلیت های فروخته شده برای بانوان جهت 
حضور در ســالن بازی های تیم ملی والیبال در هفته سوم لیگ ملت های 
۲۰۱۹ در ارومیه، گفت: فعاًل نتوانسته ام به صورت دقیق آمار بلیت های 
فروخته شده برای بانوان را ببینم اما ظرفیت کلی سالن ۴۶۰۰ صندلی 
اســت و با این شــرایط طبیعی خواهد بود که یک کف و سقف را برای 

بانوان هوادار در نظر بگیرند.
او در پاسخ به این ســؤال که پس چرا در تبلیغات اعالم شده سالن ۶ 
هزار نفری اســت؟ اظهار کرد: اگر صندلی ها را برداریم ۶ هزار نفر در 
سالن گنجانده می شوند اما االن با نصب کردن صندلی ها ظرفیت سالن 
۴ هزار و ۶۰۰ نفر است. با این حال من فکر می کنم اگر به جز راهروها، 
در قســمت های فوقانی سالن روی سکوها را هم حساب کنیم تقریباً ۶ 

هزار نفر جای می گیرند!
سرپرست فدراسیون والیبال افزود: آمار دقیق را شورای تأمین می تواند 
در اختیار عزیزان قرار دهد چون مسئول اصلی این مسائل شورای تأمین 
استان اســت. با این حال بنده هم قرار است امروز به آنجا بروم تا به 

صورت دقیق در جریان این مسائل قرار بگیرم.
او در پاســخ به این سؤال که گفته می شــود بلیت فروشی برای بانوان 
تنها در بازی های تیم ملی ایران انجام می گیرد؟ اظهار کرد: خیر، بلیت 
فروشی ها برای همه مسابقات است، ضمن اینکه بلیت های هر روز برای 
دو بازی آن روز اســت. بانوان می توانند همه بازی ها را از نزدیک تماشا 

کنند و مشکلی برای حضور آن ها وجود نخواهد داشت.
داوری در پایان گفت: خوشــبختانه مورد خاصی درباره بلیت فروشی ها 
و میزبانی ارومیه وجود ندارد. جا دارد از میزبان اول خود در لیگ ملت ها 
تشکر کنم. تنها مشــکلی در سرور سایت وجود داشت که برطرف شد 
و برای بازی های بعد مشــکلی وجود ندارد. امیــدوارم بتوانیم از این 

میزبانی ها سربلند بیرون بیاییم.

رئیس هیأت شمشیربازی استان فارس گفت: توجه به رده های پایه از 
شاخصه های قهرمانی در این رشته ورزشی است. 

فرزاد فرزانه با بیان اینکه شمشــیر بازی قدمت تاریخی در ایران دارد 
در تشریح برنامه های این هیأت توضیح داد و در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار روابط عمومی گفت: شاخصه های قهرمانی در این رشته جذاب 
بایستی از رده های نونهالی جدی گرفته شود و با آموزش و تمرین زیاد، 

می توان درجات قهرمانی را به دست آورد.
رئیس هیأت شمشــیربازی فارس که از خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی 
بوده و در دوران بازنشســتگی به ســر می برد با بیــان اینکه ورزش 
شمشیربازی در سه اسلحه ســابر، اپه و فلوره عالقه مندان زیادی در 
فارس دارد، افزود: شمشــیربازی در همــه ادوار المپیک بوده و اولین 
قهرمان المپیکی شخصی به نام فریدون ولکم میرزا از ایران بوده است 
 که در زمان ناصرالدین شاه این اتفاق رخ داده است و حتی در بازی های 

آســیایی ۱۹۷۴ که در ورزشــگاه آزادی برگزار گردید ایران قهرمان 
شمشیربازی آسیا شد و این موضوع نشان می دهد که اگر به این رشته 
ورزشی توجه ویژه ای می شــد اکنون در جهان هم حرفی برای گفتن 

داشتیم زیرا این ورزش پتانسیل خوبی در کشور دارد.
فرزاد فرزانه با اشاره به اینکه هر استانی که به این ورزش توجه بیشتری 
داشته است در حال توسعه می باشد، اظهار داشت: متأسفانه در گذشته 
مســئوالن وقت ورزش به شمشیربازی اهمیت نمی دادند ولی در چهار 
ســال گذشــته با برنامه ریزی که انجام داده ایم خوشبختانه به طور 
مستمر با تیم عقاب در لیگ برتر شمشیربازی حضور داریم و در المپیاد 

۹۷ هم توانستیم مقام سوم کشور را کسب کنیم.
رئیس هیأت شمشــیربازی فارس با بیان اینکه در آینده ورزشــکاران 
فارسی نمایش خوبی در میادین بین المللی دارند، خاطر نشان کرد: این 
ورزش سختی های زیادی داشته و نیاز به لباس و تجهیزات تخصصی 

دارد که به دلیل کمبود منابع مالی از لحاظ وســایل شمشــیربازی در 
مضیقه هستیم اما با توجه به اســتعدادیابی که در این ورزش از عالقه 
مندان فارسی انجام گردیده به لحاظ جنگندگی، شرایط فیزیک بدنی و 
همچنین در نظر گرفتن رفتارهای فرهنگی شمشیربازی مخاطبین زیادی 
دراستان دارد و شــهرهایی مانند مرودشت، جهرم و ممسنی استقبال 
خوبی از این رشــته ورزشی داشته اند و به تازگی هم هیأت استهبان را 
راه اندازی کرده ایم تا عالقه مندان در این شهرستان بتوانند این ورزش 

شاد و مفرح را آموزش ببینند.
وی با بیان اینکه بیشترین اعزام ورزشکار را در جمع استان های کشور 
داریم، خاطرنشــان کرد: با توجه به کمبود منابع مالی در جهت ایاب و 
ذهاب، خوشبختانه در اکثر رقابت ها شمشیربازان استان حضور پر رنگی 
دارند که در تیر و مرداد امسال هم مسابقات کشوری جوانان و نوجوانان 

برگزار می گردد.

فرزاد فرزانه که شــاگردان زیادی را آموزش می دهد به ورزشــکاران 
دعوت شده به تیم های ملی اشــاره و گفت: امیدوارم در آینده بتوانیم 
شــاگردان زیادی را برای حضور در میادین المپیکی، آسیایی و جهانی 
آماده نماییم اما در حال حاضر مهســا پراحمد، کورش فرزانه از فارس 

توانسته اند به اردوی تیم ملی دعوت شوند.
 رئیس هیأت شمشــیربازی فارس در بخش پایانی صحبت های خود 
اشاره ای به زیرساخت ها داشت و گفت: چنانچه بتوانیم در آینده نزدیک 
یک خانه اختصاصی شمشیربازی در فارس داشته باشیم به طور یقین 
مستعدین زیادی در این ورزش، ارتقا پیدا می کنند و امیدوارم به زودی 
استان فارس به عنوان قطب شمشیربازی کشور شناخته شود و از این 

استان نمایندگان خوبی در المپیک آینده داشته باشیم.
وی در پایان از زحمات و توجه ویژه مدیرکل ورزش و جوانان و معاونین 

وی به ورزش شمشیربازی تشکر و قدردانی کرد.

رئیس هیأت شمشیربازی فارس: 

از شاخصه های قهرمانی در این رشته ورزشی توجه به رده های پایه است 


