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ورزشی

دعوت از دوچرخه سواران فارسی به 
مسابقه بین المللی 

چهار دوچرخه ســوار فارسی به مســابقه بین المللی دوچرخه سواری 
کوهستان بروجن دعوت شدند. به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری 
و اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانان فارس رئیس هیأت دوچرخه 
سواری اســتان گفت: فرزاد خدایاری، محســن صالحی، رضا نفری و 
فرشــید صالحیان چهار دوچرخه سوار استان فارس هستند که از سوی 
فدراســیون دوچرخه سواری به مسابقه بین المللی بروجن دعوت شدند. 
هادی باشفاعت افزود: مسابقات بین المللی بروجن ۲۰ و ۲۱ خرداد در دو 
رشته کراس و کراس کانتری برگزار خواهد شد و ده تیم خارجی و بیست 
دوچرخه سوار داخلی در این مسابقات حضور خواهند داشت. جایزه این 
مســابقات نقدی اســت و به نفر اول دو هزار یورو پرداخت خواهد شد. 
وی ادامه داد: در حاشیه این مسابقات کالس داوری بین المللی دوچرخه 
سواری کوهستان به مدرســی آندری بس چاست نوو نماینده و مدرس 
UCI از روسیه برگزار خواهد شد که خشایار نیکبخت رئیس کمیته داوران 
هیأت دوچرخه ســواری استان فارس در این دوره حضور دارد. همچنین 
هادی باشفاعت رئیس هیأت دوچرخه سواری استان فارس نیز به عنوان 

نماینده فدراسیون به این مسابقات دعوت شده است.

حضور نمایندگان فارس در مسابقات 
آسیایی بیلیارد 

نمایندگان فارس موفق به کسب مجوز جهت حضور در مسابقات آسیایی 
بیلیارد شــدند. به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی 
اداره کل ورزش و جوانــان فارس فرهاد قشــقایی رئیس هیأت بولینگ 
و بیلیارد استان اعالم کرد: مســابقات انتخابی تیم ملی پاکت بیلیارد، به 
میزبانی استان فارس در باشگاه ورزش های بیلیاردی فدک، برگزار گردید 
و مهدی راســخی و محمدعلی پردل از بازیکنان خوب استان موفق به 

کسب سهمیه شرکت در رقابت های آسیایی ناین بال چین تایپه شدند.
وی افزود: همچنین شروین امیدوار با برتری در مقابل حریفان خود موفق 
به کسب ســهمیه حضور در مسابقات جهانی اسنوکر زیر ۲۱ سال چین 

گردیده است.

بانوی فارسی در اردوی تیم ملی 
تکواندوی ناشنوایان 

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ناشــنوا ۲ فارسی را به اردوی آماده 
ســازی این تیم دعوت کرد. حســین محمدی رئیس هیأت ورزش های 
ناشنوایان اســتان فارس اظهار کرد: سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان 
ناشنوا ۲ نفر از بانوان فارســی را به اردوی آماده سازی این تیم دعوت 
کرد. وی ادامه داد: نخســتین اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو بانوان 
ناشنوایان در بخش پومســه از امروز ۲۱ خرداد در تهران آغاز می شود.

رئیس هیأت ورزش های ناشنوایان اســتان فارس اضافه کرد: تیم ملی 
تکواندوی بانوان ناشــنوای ایران خود را برای شــرکت در نهمین دوره 
رقابت های آسیایی ۲۰۱۹ ناشــنوایان که به میزبانی هنگ کنگ برگزار 
می شود آماده می کند. تکتم مومنی پور و زهرا ابراهیمی ازخراسان رضوی، 
فاطمه زارع و مریم خدابنده از فارس ورزشکاران دعوت شده به این اردو 
هســتند و تا ۹ تیرماه تمرینات خود را زیر نظر پریسا خانی سرمربی تیم 

ملی پومسه بانوان ناشنوایان برگزار می کنند.

لیگ برتر فوتسال کشور؛ 
ارژن فارس آدینه میهمان بندرعباسی ها 

است
با انجام قرعه کشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های 
کشور لبنیات ارژن شــیراز میزبان آذرخش بندرعباس در هفته نخست 
لیگ برتر شد. مراسم قرعه کشی مســابقات لیگ برتر فوتسال کشور، 
با حضور نمایندگان ۱۴ تیم حاضر در این رقابت ها در اســتان مازندران 
)شــهر ســاری( برگزار شــد. با اعالم برنامه بازی های هفته نخست 
 تیم لبنیــات ارژن فارس جمعه ۱۴ تیرماه میزبــان آذرخش بندرعباس 

خواهد بود.
رقابت های این فصل فوتســال لیگ برتر کشور با شرکت ۱۴ تیم از ۱۲ 

استان برگزار می شود و قهرمان آن اسفند ماه مشخص خواهد شد. 
تیم فوتسال ارژن شیراز در بیستمین دوره رقابت های فوتسال لیگ برتر 
کشور با ۷ برد، ۶ تساوی و ۱۳ شکست و همچنین ۵۸ گل زده و ۵۹ گل 
خورده و کســب ۲۷ امتیاز از ۲۶ دیدار خود در مکان یازدهم جدول ۱۴ 

تیمی جای گرفت.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس با بیان اینکه 
توســعه ورزش شمشــیربازی در دستور کار 
اداره قرار گرفته، افزود: شمشــیر بازی  این 
 جزو رشــته های اولویــت دار ورزش فارس 

است. 
حیدرعلی کامیاب که درحاشیه مراسم اختتامیه 
و فینال مســابقات شمشــیر بازی قهرمانی 
استان سخن می گفت، با اشاره به قدمت این 
ورزش در کشور افزود: سیاست وزارت ورزش 
و جوانان توجه به رشــته های پایه و مدال آور 
است که شمشــیر بازی نیز جزو همین دست 

رشته ها محسوب می شود.

وی حضور رشته شمشیربازی را بین ۱۵ رشته 
اولویت دار ورزش فارس حاکی از همین توجه 
ویژه دانســت و گفت: دریکی دو سال گذشته 
دو ســالن اختصاصی دراستان فارس به این 
رشته اختصاص یافته که امیدواری نتیجه این 
نگاه ویژه را طی سالهای آینده با بهبود جایگاه 
رشته شمشــیر بازی فارس در سطح کشور 

شاهد باشیم.
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس مالک 
انتخــاب این ۱۵ رشــته ورزشــی را برش 
اســتانی طرح آمایش سرزمینی عنوان کرد و 
افزود: براساس این طرح رشته های مستعد 

برای کســب مقام های کشــوری، آسیایی، 
جهانی و المپیک مشــخص شــده و برنامه 
 ریزی دقیقی در راســتای توسعه آنها انجام 

گرفته است.
کامیاب در بخش دیگری از صحبت هایش با 
اشــاره به حمایت های فرمانده پایگاه هوایی 
شهید دوران شــیراز از ورزش، امیر سرتیپ 
دوم خلبان لشکری را مدیری ورزشی دانست 
و افزود: مدیرانی از این دست که هشت سال 
عمــر و جوانی خــود را در را اعتال و حفاظت 
از کیان کشــورمان هزینه کــرده اند، حاال در 
ســنگری دیگر یعنی توسعه ورزش آن هم با 

هدف حفاظت از جوانــان و ارکان خانواده به 
کشور خدمت می کنند.

وی با تقدیر از چنین نگاهی به ســابقه پایگاه 
مختلف  های  رشــته  درتوسعه  هوایی شیراز 
ورزشــی نظیرکاراته، فوتبــال، ورزش های 
آبی و شمشــیربازی اشاره کرد و افزود: کتاب 
تاریخ پر افتخار این پایگاه در کنار برگ های 
زرین رشــادت مردی های مــردان روزهای 
دفاع مقدس، از صفحات حضور درجه داران، 
افسران و فرماندهان پر توانش در صحنه های 
مختلف خدمت رسانی و اجتماعی نظیر ورزش 

پر است.

مدیرکل ورزش و جوانان 
فارس: 

شمشیربازی جزو 
رشته های اولویت دار 
ورزش فارس است 

رئیس هیأت شمشیربازی استان فارس:

 شمشیربازی نیاز به سالن اختصاصی مناسب دارد

یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست مطرح کرد: 

بدهی ۲۴ میلیاردی فدراسیون کشتی! 
یکی از کاندیداهای انتخابات کشتی از بدهی سنگین این فدراسیون به 

عنوان دغدغه اصلی رئیس جدید نام برد.
در حالی که ماه های زیادی است فدراسیون کشتی با سرپرست اداره 
می شود، به نظر می رســد به روز برگزاری انتخابات نزدیک شده ایم. 
البته هنوز اسامی کاندیداهای تأیید صالحیت شده اعالم نشده و همه 

منتظر رونمایی از کاندیداهای نهایی برای برگزاری انتخابات هستند.
در این میان در هفته هــا و ماه های اخیر بحث هــای زیادی پیرامون 
موضوعات مالی و بدهی های فدراسیون کشتی مطرح شده است. نامه 
رئیس اتحادیه جهانی که به بدهی های سنگین فدراسیون ایران اشاره 
داشــت هم به این مســئله دامن زد و حتی خطر محرومیت ایران از 

مسابقات جهانی را مطرح کرد.
عبدالمهدی نصیرزاده، یکی از کاندیداهای فدراســیون کشتی است 
که بیشتر تمرکز خود را روی مســائل مالی گذاشته و اطالعات خوبی 
از بدهی های فدراســیون دارد. او در این باره به ورزش ســه گفت: 
فدراســیون کشــتی با محدودیت منابع مالی و بدهی های ســنگین 
حقیقی، حقوقی و ارزی مواجه اســت. من با خزانه دار فدراسیون هم 
صحبت کردم، اما متوجه شدم که اطالعات دقیقی هم در دست نیست. 
چیزی که مشــخص شده، فدراسیون کشــتی تقریباً ۲۳،۲۴ میلیارد 
بدهکار است. بخشــی از این بدهی ها طرف حساب شخصی دارند. 
برخی هم حقوقی هستند که مثاًل بدهکاری به شرکت توسعه و تجهیز 
است. برخی هم بدهی های ارزی هستند که بیشتر از همه نگران کننده 
به حساب می آیند. حتی اتحادیه جهانی تهدید کرده بود که در صورت 
عدم پرداخت این بدهی ها اجازه شــرکت در مسابقات جهانی را به 

ایران نمی دهد.
وی افزود: این بدهی ها در شــرایطی وجود دارد که در ســال ۹۷ از 
بودجــه ۱۴ میلیاردی حدود ۱۱.۷ میلیارد از ســوی وزارت ورزش به 
فدراســیون پرداخت شده و ۲ میلیارد هم کمیته ملی المپیک به کشتی 
تخصیص داده اســت. به گفته معاون مالی وزارت ورزش در سال ۹۸ 

حدود ۳۵ درصد از بودجه فدراسیون کشتی هم کاهش می یابد! شاید 
در کنار این ها افزایش نرخ ارز را هم در نظر بگیرید.

 کاندیدای ریاســت فدراسیون کشــتی عنوان کرد: آن کسی که واقعاً 
می خواهد رئیس کشتی شــود، باید بتواند منابع مالی بیاورد. دغدغه 

من هم االن رئیس شــدن نیست؛ بلکه این است که چطور می خواهم 
مدیریت کنم. به هر حال کشــتی گیران هــم از رئیس جدید مطالبه 
دارند و خیلی این مشــکالت را هم درک نمــی کنند. اگر واقعا به این 
نتیجه برسم که شــخصی بهتر از من می تواند در این زمینه کار کند، 
کنار می روم چون برای خدمت به کشــتی آمدم. مــن حامیان مالی 
خودم را پیدا کردم و ایــن را در روز مجمع هم اعالم می کنم. تا این 
لحظه نه با کاندیدایی دیدار داشــتم و نه قصد دارم با کســی ائتالف 
 کنم. البته امثال خادم، دبیر، جدیدی و حیدری ســرمایه های کشــتی 

هستند.
نصیرزاده در ادامه بیان داشــت: کشــتی ورزش اول ماســت و در 
تاریخ بیشــترین مدال را بــرای ایران در المپیک گرفته اســت. آیا 
بودجه کشــتی به اندازه افتخاراتش هست؟! وزارت ورزش باید نگاه 
 ویژه تری داشــته باشد و بودجه بیشــتری را به این رشته اختصاص 

دهد.
 وی در پایــان گفــت:  با اینکه معتقدم رســول خــادم در برخی از 
زمینه ها خوب کار کرد، به او نقد هم دارم. فدراسیون در دوران ریاست 
او گستردگی بی دلیل داشــت. مثال ۵۰۰ میلیون تومان در ماه هزینه 
حقوق و دســتمزد می شود که سالیانه ۶، ۷ میلیارد از بودجه را به خود 
اختصاص می دهد. به همین راحتی نیمی از بودجه وزارت ورزش برای 
حقوق و دســتمزد هزینه می شــود. این پول باید در استان ها پخش 
 شــود چون کفگیر کشتی ته دیگ خورده اســت! معتقدم در برخی از 
اســتان ها مثل بوشهر، هرمزگان، خراسان جنوبی و... که کشتی رونق 
کمتری دارد، باید بودجه بیشــتری اختصاص داده شــود تا خودشان 
را به بقیه برســانند، اما تا االن شــرایط اینطور بوده که بیشتر به آن 
هیأت هایی که کشــتی در آنها رونق داشته، بودجه تعلق گرفته است. 
آنهایی کــه رتبه پایین تری داشــتند، توجه کمتری به آنها شــده و 
 مبالغی حــدود ۵ میلیون به آنها در طول یک ســال داده اند که خیلی 

کم است.

فرزانه قنبر دزفولی- تماشا
رئیس هیأت شمشــیربازی اســتان فارس گفت: کمبود مربی و نبود 
فضای فیزیکی مناســب برای شمشیربازی از مهم ترین مشکالت ما 

در این رشته ورزشی محسوب می شود. 
فرزاد فرزانه در گفتگو با ســرویس ورزشــی »تماشــا« در خصوص 
شــرایط  کنونی هیأت شمشیربازی استان فارس، اظهار کرد: با اینکه 
شمشیربازی سابقه طوالنی در استان فارس و شیراز دارد اما می توان 
گفت که هیأت شمشیربازی استان فارس از برخی جهات هیأتی نوپا 
و جوان به شمار می رود. این هیأت در طول سال های گذشته فعالیت 
قابل توجهی در مقایسه با سایر استان های کشور نداشته و یک دوره 
رکود را پشــت سرگذاشته است. البته شمشــیربازان ما همیشه در 
مســابقات کشوری مقام آور بوده اند و بازیکنان استان فارس همیشه 
حضور مستمری در اردوهای تیم ملی داشته اند. اما هیأت از نظر تولید 
ورزشکار و توسعه فضاهای ورزشی در سال های گذشته، عملکرد قابل 

قبولی نداشته است.
وی در همین راستا افزود: در طی سال های گذشته شاهد فعالیت های 
چشمگیری از ســوی مربیان شمشیربازی در سطح استان نبودیم. به 
طوری که حدود ۳۰ مربی شمشیربازی در استان فارس داریم اما فقط 

۳ یا ۴ نفر از آنها فعال هستند.
* اقدامات اساســی در زمینه پرورش افراد مستعد و برگزاری 

دوره های آموزشی در هیأت صورت گرفته است
فرزانه با بیان اینکه در چند سال اخیر اقدامات اساسی در زمینه پرورش 
افراد مســتعد و برگزاری دوره های آموزشی در هیأت صورت گرفته 
اســت، عنوان کرد: ما توانستیم ورزشکارانی را از سنین پایه پرورش 
دهیم و این ورزشکاران در حال حاضر در رده سنی نوجوانان و جوانان 
مشــغول به فعالیت در این رشته ورزشی هستند. همچنین این هیأت 
توانسته دو تا سه شمشیر باز شاخص پرورش و تحویل تیم ملی کشور 

دهد.
وی خاطر نشــان کرد: آموزش شمشیربازی به صورت انفرادی انجام 
می شود، بنابراین این کار به زمان زیادی نیاز دارد. در واقع مدت زمان 
زیادی نیاز اســت که یک ورزشــکار به مرحله ای برسد که بتواند در 
مســابقات حضور پیدا کند و این مسئله می طلبد که مربیان ما در این 

رشته ساعات زیادی را به آموزش شاگردانشان اختصاص دهند.

فرزانه با اعتقاد به اینکه اگر بتوانیم تعداد مربیان را افزایش دهیم تعداد 
ورزشکاران ما نیز بیشتر خواهند شد، تشریح کرد: شاید بتوانیم بیش 
از ۵۰ نفر را در فرآیند استعدادیابی شناسایی و جذب کنیم اما در حال 
حاضر پرورش افراد در این رشــته بســیار وقت گیر و زمان بر است. 
متأســفانه با کمبود نیروی انسانی از نظر مربی و داور و نبود تجهیزات 
 مناســب مواجه هســتیم و به دلیل کمبود مربی و نبود تجهیزات فقط 

می توانیم تعداد محدودی ورزشکار را آموزش دهیم.
وی ادامــه داد: در طــول ایــن دو ســال نزدیــک بــه ده مربی 
عالقمنــد را آمــوزش داده ایــم. در حــال حاضــر هــم افرادی 
کنیــم. مــی  آمــاده  مربیگــری  کالس  در  حضــور  بــرای   را 

فرزانه با اشــاره به اینکه تجربه مربی و استعداد ورزشکار در آموزش 
و یادگیری این رشــته ورزشی تأثیرگذار اســت، بیان کرد: موفقیت 
ورزشــکاران در این رشــته، ۳۰ درصد به کار مربی و ۷۰ درصد به 

استعداد ذاتی و عالقه ورزشکار بستگی دارد.
* تهیه تجهیزات  یکی از عمده ترین مشــکالت هیأت شمشیربازی 

استان است
وی تهیه تجهیزات را یکی از عمده ترین مشکالت هیأت شمشیربازی 
اســتان فارس دانست و یادآوری کرد: متأســفانه در کشور ایران از 
منبعــی که این تجهیزات را عرضه کند، برخوردار نیســتیم. اما برای 
برطرف شدن این مشکل قرار است برخی از وسایل موردنیازمان را به 
صورت مستقل از چین وارد کنیم. این فعال در عرصه ورزشی به تعداد 
ورزشکاران سازمان یافته در این رشته ورزشی اشاره کرد و یادآور شد: 
در حال حاضر قریب به ۱۲۰ نفر شمشــیر باز در استان سازمان یافته 

شده اند. البته این آمار بیشتر مربوط به شهر شیراز است.
*  شهرستان استهبان پتانسیل بسیار خوبی در رشته سابر دارد

وی با تأکید بر اینکه شهرســتان اســتهبان پتانسیل بسیار خوبی در 
شمشــیربازی بخصوص در اسلحه ســابر دارد، گفت: ما شهرستان 
اســتهبان را در این رشته ورزشــی فعال کرده ایم و این شهرستان 
تاکنون فعالیت های بسیار خوبی در این زمینه داشته است. امیدواریم 
بتوانیم به گسترش این رشته در تمامی شهرستان های استان کمک 

کنیم.
* هیأت شمشیربازی شیراز سالن اختصاصی ندارد

فرزانه با یادآوری اینکه هیأت شمشــیربازی شیراز سالن اختصاصی 

ندارد، اظهار کرد: متأســفانه برای اینکه جلسات تمرین و بدنسازی 
ورزشــکاران توانمندمان به صورت منظم برگزار شود، مکان مناسبی 
در اختیار نداریم. در حال حاضر گوشه ای از یک سالن چندمنظوره در 
مجموعه ورزشی حجاب در اختیار بانوان شمشیرباز قرار دارد و فضای 
محدودی از یک سالن در مجموعه ورزشی شهدای محمودیه در خیابان 
نیایش هم به شمشیربازی اختصاص داده شده است. اما عمده فعالیت 
های ما در سالنی اختصاصی واقع در باشگاه عقاب انجام می شود. اخیراً 
هم با حمایت حیدرعلی کامیاب مدیر کل اداره ورزش و جوانان فارس 
 یک ســالن در ورزشگاه پارس به شمشیربازی اختصاص یافته است.

وی بیان داشــت: اما برای ایجاد سهولت دسترســی، نیاز به سالن 
مناسب تری برای فعالیت شمشیربازان داریم و تمام تالش خود را به 
کار گرفته ایم تا با راه اندازی یک ســالن مستقل در منطقه مناسبی از 
شهر بتوانیم مخاطبان بیشتری را از سراسر کالنشهر شیراز جذب کنیم 

و تعداد ورزشکارانمان را در سطح قهرمانی افزایش دهیم.
فرزانه در ادامه افــزود: ما حتی می توانیم در حداقل فضای ممکن نیز 
فعالیت های خود را پیگیری کنیم. در واقع سالنی ۱۵۰ متری با ارتفاع 
۴متر و کف پوش مناســب می تواند جوابگوی نیاز هیأت شمشیربازی 
فارس باشد. البته با حمایت های اداره کل در خصوص تأمین تجهیزات 

به تدریج نیازها را مرتفع خواهیم کرد.
وی توســعه بخش بانوان را از برنامه های مهم هیأت در سال جدید 
قلمداد کرد و یادآور شــد: از زمانی که کار خود را در هیأت آغاز کردم 
تمامی فعالیت ها از جمله ثبت نام، آمــوزش، اعزام ها و تمامی امور 
مربوط به هیأت به عهده بنده بود. اما در حال حاضر افراد شایســته و 
بسیار خوبی را در هیأت شمشیربازی به کار گرفته ام و هیأت از اعضای 
خوبی بهره می برد.فرزانه با بیان اینکه تیم شمشیربازی فارس چهار 
ســال در لیگ برتر حضور دارد، عنوان داشت: هیأت قصد دارد امسال 
تیم نوجوانان را در بخش بانوان و آقایان با آمادگی کامل به مسابقات 
قهرمان کشوری اعزام کند تا ما بتوانیم در رده نوجوانان و جوانان حتما 
کسب مدال داشــته باشیم و رتبه خودمان را در فدراسیون و اداره کل 

ورزش و جوانان ارتقا دهیم.
این مقام مســئول با اظهار به اینکه کوروش فرزانه در رشته اسلحه 
ســابر به اردوی استعدادیابی تیم ملی شمشــیربازیدر رده نوجوانان 
دعوت شده اســت، گفت: این اردو از ۴ تا ۷ تیرماه در تهران برگزار 

می شود
* مسئولین اداره کل ورزش و جوانان توجه ویژه ای به این رشته 

ورزشی دارند
وی ضمن تشــکر از حیدرعلی کامیاب مدیر کل اداره ورزش و جوانان 
فارس، محسن ساالری معاون توسعه امور ورزش استان و امیر لشکری 
فرمانده پایگاه هوایی شــهید دوران شــیراز، ابراز کرد: خوشبختانه 
مســئولین اداره کل ورزش و جوانــان توجه ویژه ای به این رشــته 
 دارند و همواره از حمایت های مســئولین استان بهره مند می شویم. 
شمشیر بازی رشته ای المپیکی به شــمار می رود و استان فارس از 
پتانسیل بسیار خوبی در این رشته ورزشی برخوردار است. اگر از سوی 
سرمایه داران اســتان فارس هم مورد حمایت های مالی قرار بگیریم 
می توانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم. قطعاً سرمایه گذران استان 
با کمک های بسیار کم و جزئی هم می توانند باعث پیشبرد این رشته 

ورزشی شوند.

پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتســال بانوان 
با حضور ۱۴ تیم از ۱۸ مردادماه آغاز می شود و استان 

فارس با ۲ نماینده در این دوره از لیگ شرکت دارد. 
پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتســال بانوان 
با حضور ۱۴ تیم از ۱۸ مردادماه آغاز می شــود و دیروز 
قرعه کشی این دوره از لیگ برگزار شد. استان فارس 
نیز ۲ نماینده در این دوره از لیگ دارد. تیم های دریژنو 
فرخشــهر، هیأت فوتبال تهران، صنعت ســرد خزر، 
شــهرداری رشــت، ملی حفاری ایران، پاالیش نفت 
آبــادان، پویندگان صنعت فجر شــیراز، هیأت فوتبال 
خراسان رضوی، رهیاب گستر تهران، نامی نو اصفهان، 
شهروند ساری، مس رفسنجان، پارس آرای شیراز و 
دختران کویر مس کرمــان در این دوره از لیگ حضور 

دارند. 
تیم پارس آرا و پویندگان صنعت فجر شیراز ۲ نماینده 
استان فارس در لیگ برتر فوتسال بانوان هستند که در 
دوره گذشته پویندگان صنعت فجر شیراز با ۲۹ امتیاز 
در رده ششــم و پارس آرا با ۱۹ امتیاز در رده هشــتم 

جدول قرار گرفتند. 
 * برنامه مسابقات نمایندگان فارس این دوره از لیگ

در هفته نخست پارس آرای شیراز مقابل هیأت فوتبال 
تهران و پویندگان صنعت فجر با هیأت فوتبال خراسان 
رضوی بازی می کنــد. در هفته دوم پارس آرا با دژیرنو 
فرخشهر و پویندگان صنعت فجر با پاالیش نفت آبادان 

بازی می کند. 

در هفته ســوم پارس آرا با شهروند ساری و پویندگان 
صنعت فجر با شــهرداری مرودشت، در هفته چهارم 
پارس آرای شــیراز با رهیاب گستر تهران و پویندگان 
صنعت فجر با هیــأت فوتبال تهران بازی می کند و در 
هفته پنجم ۲ نماینده استان فارس، پویندگان صنعت 

فجر با پارس آرای شیراز، مقابل هم قرار می گیرند. در 
هفته ششم پویندگان صنعت فجر با شهروند ساری و 
ملی حفاری ایران با پارس آرای شیراز، در هفته هفتم 
پویندگان صنعت فجر با رهیاب گستر تهران و پارس 
آرا با صنعت سرد خزر، در هفته هشتم پویندگان صنعت 
فجر با دریژنوفرخشهر و پارس آرا با دختران کویر مس 
کرمان با هم رقابت می کننــد. در هفته نهم پویندگان 
صنعت فجر با ملی حفاری ایــران و پارس آرا با مس 

رفسنجان بازی می کند. 
در هفتــه دهم پویندگان صنعت فجر با صنعت ســرد 
خزر و پارس آرا با نامی نــو اصفهان بازی می کند. در 
هفته یازدهم دختران کویر مــس کرمان با پویندگان 
صنعت فجر شــیراز و پــارس آرا با هیــأت فوتبال 
خراســان رضوی بازی می کند و در هفتــه دوازدهم 
پارس آرای شــیراز مقابل پاالیش نفت آبادان و مس 
 رفســنجان مقابل پویندگان صنعت فجر شیراز قرار 

می گیرد. 
در هفته ســیزدهم و پایانی لیگ برتر فوتسال بانوان 
پارس آرای شیراز با شهرداری رشت و نامی نو اصفهان 

با پویندگان صنعت فجر بازی می کند. 

سرمربی شیرازی تیم ملی فوتسال ایران 
گفت کــه به دلیل تقویم مســابقاتی تیم 
ملی فوتسال در ســال جاری، باید بسیار 

هوشمندتر عمل کرد. 
محمد ناظم الشریعه ســرمربی تیم ملی 
فوتســال ایران گفت: در حــال برگزاری 
نخستین اردو در ســال ۹۸ هستیم که با 
توجه به اینکــه از آخرین اردوی تیم ملی 
حدود ۴ ماه گذشــته بــود و بازیکنان از 
شرایط اردویی دور مانده بودند، به همین 
منظور، بازیکنان را به این اردو فرا خواندیم 

تا بازیکنان به شرایط مطلوب بازگردند.
وی ادامه داد: امســال برای ما سال بسیار 
سختی خواهد بود. مسابقات مقدماتی جام 
ملت ها، مرحله نهایی جام ملت ها و انتخابی 
جام جهانی را در پیــش داریم. همه این 
رویداد ها ما را ملزم می کند که هوشمندتر 

عمل کنیم.
ناظم الشریعه ادامه داد: با توجه به اینکه 
در  ایران  نماینــده  تیم مس ســونگون 

جام باشــگاه های آسیا اســت و این تیم 
ملی پوشــان زیادی دارد، درنتیجه حدود 
۴۰ روزی کــه این تیم درگیر مســابقات 
باشگاهی آسیا است، بازیکنان را در اختیار 

نخواهیم داشت.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تأکید کرد: 
نیاز داریم تا وقت بیشتری برای تیم ملی 

در نظر بگیریم که برهمین اساس هدفمان 
از اردوی چهار روزه فعلی این اســت که 
کار های تاکتیکی قبلی را باهم مرور کنیم. 
و چند نکته جدیــد هم در برنامه فنی اردو 
خواهیم داشــت و باید نهایت بهره را از 
این اردو ببریــم، چرا که باید خود را برای 

مسابقات شهریور ماه آماده کنیم.

در پانزدهمین دوره رقابت ها؛

حضور ۲ نماینده از فارس در لیگ برتر فوتسال بانوان
سرمربی شیرازی تیم ملی فوتسال ایران: 

هدفمان از برگزاری اردوی فعلی، مرور موارد فنی پیشین است 


