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ورزشی

فریدون رئیسی - سرویس ورزشی 
بــا گســترش رونــد شهرنشــینی، ســامت شــهری بــه 
عنــوان یکی از چالش های کشــورهای در حال توســعه 
شــهروندان  ســامتی  شــاخص  اســت.  شــده  ح  مطــر
یکــی از شــاخص های اصلــی بــرای نشــان دادن میــزان 
موفقیت سیاســت های توســعه پایدار شــهری است. 
بــا توجــه بــه اینکــه ورزش همگانــی بخــش مهمــی از 
زندگــی افــراد جامعــه را جهــت ارتقــای ســامت آنهــا در 
دنیــای امــروزی تشــکیل می دهــد و می توانــد بســیاری 
برطــرف  را  امــروزی  شــهرهای  ســامت  معضــات   از 

نماید. 
لــذا بررســی تأثیــر ورزش همگانی در توســعه ســامت 
میــزان  و  دارد  مهمــی  نقــش  کــه  می باشــد  شــهری 
تندرســتی  بهبــود  ضمــن  همگانــی  ورزش  فعالیــت 
ســامت  توســعه  باعــث  خانوارهــا،  ســامت  و 
شــهروندان می گردد. پس به منظور توســعه سامت 

شــهروندان، مدیــران و مســئولین شــهری بایــد توجــه 
 بیشــتری بــه فعالیــت هــای ورزشــی و همگانی داشــته 

باشند.
در این راســتا به منظور استفاده بهینه از تمام ظرفیت 
دســتگاه هــای اجرایی اســتان و همچنیــن برنامه ریزی 
جهت تقویم ورزشــی در جهت توسعه ورزش همگانی 
و مســابقات ورزشــی بین کارکنان دستگاه های اجرایی 
علیرضــا  دکتــر  حضــور  بــا  ای  جلســه  فــارس  اســتان 
امینــازاده معــاون توســعه ورزش قهرمانــی اداره  کل 
ورزش و جوانان اســتان فارس، دکتر شــکوهی معاون 
جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان فارس، دکتر 
عبدالرحیم خداجو رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز، 
دکتــر فریبــا ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان، 
کل  اداره  قهرمانــی  گــروه  مدیــر  نجمــی  ا...  روح  دکتــر 
ورزش و جوانــان، صدیقه خواســت خدایــی مدیر گروه 
ورزش همگانــی اداره  کل ورزش و جوانــان، نمایندگان 

دستگاه های اجرایی استان فارس در اداره کل ورزش و 
جوانان برگزار گردید کارگروه ورزش همگانی روستایی و 
عشــایری استان فارس با هدف بررسی، چکش کاری و 
ح های ورزشــی در شــورای ورزش و تربیت بدنی  ارائه طر

استان تشکیل شد.
در ایــن کارگــروه بــا حضــور معاونیــن فرهنگــی و امــور 
اداره  رئیــس  بانــوان،  امــور ورزش و  جوانــان، توســعه 
نماینــدگان   ، شــیراز شهرســتان  جوانــان  و  ورزش 
 ، شــیراز شــهرداری  چــون  اجرایــی  دســتگاه های 
انتظامــی، دانشــگاه  نیــروی  ارتــش، ســپاه پاســداران، 
همگانــی  و  قهرمانــی  هــای  گــروه  رؤســای  و  شــیراز 
حضــور  فــارس  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل   اداره 

داشتند. 
توســعه  معــاون  امینــازاده  علیرضــا  جلســه  ایــن  در 
بــا  فــارس  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش 
مختلــف  دســتگاه های  نماینــدگان  حضــور  از  تقدیــر 
چکــش  و  بررســی  هــدف  بــا  کارگــروه  ایــن  گفــت: 
در  تصویــب  و  ارائــه  جهــت  ورزشــی  هــای  ح  طــر کاری 
تشــکیل  اســتان  بدنــی  تربیــت  و  ورزش  شــورای 
شــده اســت. وی افــزود: بــا بررســی هــای انجــام شــده 
ح جهــت تصویــب نهایــی بــه شــورای ورزش ارائه   ۳طــر

می شود.
دکتــر خداجــو رئیس داره ورزش و جوانان شــیراز نیز در 
این جلسه گفت: با توجه به اینکه از سوی مقام معظم 
رهبری و سایر مسئولین نظام در جهت توسعه ورزش 
همگانــی سفارشــات زیادی صــورت گرفته و همــواره با 
نهادینه کردن ورزش در بین خانواده ها می تواند باعث 
ایجاد نشــاط و شــادابی و ســامت در بین آنها شــد لذا 
در این راســتا یکی از مســئولیت هایی که گروه  ورزش 
همگانــی اداره کل ورزش و جوانــان مــد نظــر  دارد ایــن 
کــه بتواننــد در جهــت تحقــق اهــداف مســئولین نظام 

اقدامات الزم را انجام دهند. 
شــیراز  شهرســتان  در  راســتا  ایــن  در  گفــت:  وی 
همــواره ســعی بــر ایــن داریــم تــا بتوانیــم از ظرفیت ها 
و پتانســیل هــای دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان 
اســتفاده  همگانــی  ورزش  توســعه  جهــت   در 
و  حمایت هــا  راســتا  ایــن  در  خوشــبختانه  و   کنیــم 
همــکاری هــای قابــل توجهــی وجــود داشــته بــه طوری 

که توانســتیم آنچه کــه در راهبــرد ورزش همگانی اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان شــیراز می باشــد به خوبی 

پیاده کنیم. 
هایــی  ریــزی  برنامــه  هرحــال  بــه  افــزود:   خداجــو 
کــه اداره کل ورزش و جوانــان در جهت توســعه ورزش 
و  باشــد  مــی  ارزشــمند  بســیار  دارد  مدنظــر  همگانــی 
مطمئنــا اگر همــه دســتگاه های اجرایی اســتان یکدل 
ح هــا را به خوبی  بــوده و کمــک کنند تــا بتوانیم ایــن طر
اجرا کنیم می توانیم در جهت توســعه ورزش اقدامات 

بسیار مؤثر به انجام دهیم.
ح  المپیاد ورزشــی کارکنان دســتگاه اجرایی اســتان، طر
برنامه ورزش هفتگی دســتگاه اجرایی، ورزش خیابانی 
ح های مورد بررســی ایــن کارگروه  و جــام منتظــران از طر
بــود.در ادامــه نمایندگان دســتگاه اجرایــی مختلف به 
 ارائــه پیشــنهادات و نکتــه نظــرات خــود در خصــوص 

ح شده پرداختند. ح های مطر طر

در ایــن جلســه دکتــر فریبا معــاون ورزش بانــوان اداره 
ح  طــر ارائــه  بــه  فــارس  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل 
برنامــه ورزش کارکنــان دســتگاه های اجرایــی و برگزاری 
مســابقات جهت کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان 
پرداخــت همچنین صدیقه خواســت خدایی به اجرای 
ح برنامه های ورزش هفتگی دستگاه های اجرایی و  طر
ورزش خیابانی و فریبا افشون رئیس هیأت روستایی و 
ح جام منتظران پرداخت   عشایری اســتان فارس به طر
کــه مطمئنا با توجــه به ظرفیت ها و پتانســیل های که 
در ورزش اســتان فــارس وجــود دارد و بــا دیــدگاه هــای 
خوبــی کــه دکتــر صفرپــور مدیــرکل ورزش و جوانــان و 
معاونیــن وی نســبت به توســعه ورزش دارند می توان 
بــه آینــده ایــن ورزش در ســطح اســتان بســیار امیدوار 
بــود کــه مطمئنــا بــا اجــرای ایــن برنامه هــا مــی تــوان در 
رشد و پویایی جامعه و ایجاد نشاط در بین خانواده ها 

اقدامات بسیار مؤثری را انجام داد.

وزیــر ورزش درباره پیش بینی دیدار دوم تیم ایران برابر 
ولــز گفت: همه تیم هــا برای بازی با کیفیت در جام جام 
جهانی حاضر شــدند و برای ایران هم نتیجه بازی اول را 
متصور نبودیم اما دو فرصت طایی داریم و مهمترین 
دیــدار بــا تیم ملی ولز و در واقع مهمترین آوردگاه ما روز 

جمعه است. 
ســید حمیــد ســجادی و در حاشــیه نشســت هیــأت 
دولــت در گفــت و گو با خبرنگاران این اظهــارات را بیان 
کــرد و گفــت: بازیکنــان در حــال حاضر تمرین مناســب 
خودشــان را دنبــال مــی کننــد و بازیکنانــی کــه نیــاز بــه 
تمرین جدی تر و ویژه داشــتند، هم تمرینات خود را زیر 
نظــر کادر فنی برگزار کردند تا روز جمعه چهارم آذرماه در 

میدان رقابت در دوحه قطر موفق ظاهر شوند.
* تیم ملی روز جمعه با آرایش جدیدتر در میدان رقابت 

حاضر می شود
ایــران  از وزارت امورخارجــه و ســفارت  بــا قدردانــی  وی 
در قطــر کــه تیــم ملــی ایــران را تنهــا نگذاشــتند، اظهــار 
امیــدواری کــرد که تیم ملی روز جمعه بــا آرایش جدیدتر 

در میدان رقابت حاضر شوند.

ســجادی ادامــه داد: برنامــه ریــزی الزم هــم انجام شــده 
اســت و ان شــاءا... حاشــیه ای در کار نباشــد و شــاهد 

رقابت خوب باشیم.
وزیــر ورزش درباره وضعیــت »بیرانونــد« دروازه بان تیم 
ملــی کــه در نخســتین دیــدار برابــر تیم ملــی انگلیس از 
ناحیه بینی دچار آسیب شده است، گفت: اکنون حال 
روحــی وی خــوب اســت اما از ایــن اتفاق ابــراز ناراحتی و 
اعــام کــرد که آمادگی دارد تا در بــازی بعدی حضور یابد. 
البته تصمیم آن بر عهده کادر فنی است و اکنون از نظر 

روحیه شرایط خوبی دارد.
وزیــر ورزش و جوانــان کــه از قطــر بــه تهــران بازگشــت، 
ایــن را گفــت که آخریــن اطاعات از تیم ملی این اســت 
که ســه شــنبه تا ســاعاتی از شــب در خدمت عزیزان در 
دوحــه بــودم و تمرین مناســب خودرا انجام مــی دادند. 
بر اساس نتیجه بازی اول کارد فنی نقاط ضعف و قوت 
تیــم ملــی را بررســی کردند تا در بــازی روز جمعــه به نحو 

احسن ظاهر شوند.
سجادی به حضور تماشاچیان ایران و تشویق تیم ملی 
فوتبال در نخســتین دیدار برابــر تیم ملی انگلیس هم 

اشــاره کــرد و گفت که فضــای خیلی خوبی در ورزشــگاه 
در دیــدار اول بــود که امیدواریــم در دومین بازی موفق 

ظاهر شویم.
* بازی مهم ما روز جمعه اســت که باید تمام تالشــمان 

را بکنیم 
وی دربــاره ۲ فرصــت طایــی پیــش روی تیم ملــی ایران 
برابــر ولــز و آمریــکا گفــت: مهم ترین بــازی با ولز اســت 
کــه اگــر نتیجــه خوبــی کســب نشــود و ســه امتیــاز را از 
دست بدهیم، فرض بر این است که بازی آخر با آمریکا 
تشــریفاتی می شــود؛ بنابرایــن بازی مهم مــا روز جمعه 
اســت کــه بایــد تمــام تاشــمان را بکنیــم تــا بــا بهترین 
ترکیب از سوی کادر فنی و بهترین روحیه نتیجه خوبی 

در بازی با ولز بگیریم.
وزیــر ورزش ادامــه داد: اگر مســاوی شــویم، باید با اما و 
اگر و نتایج سایر تیم ها در گروه به مصاف آمریکا برویم 
امــا ان شــاءا... اگــر ســه امتیــاز را بگیریــم، امیدواریم که 

مقابل آمریکا هم خیلی خوب بازی کنیم.
* اگــر تیم ملی خودش باشــد و آن کیفیــت عملکرد که 
ســرمربی تیــم از آنهــا انتظــار دارد، برابــر آمریــکا برنــده از 

ج می شویم  زمین خار
ســجادی دربــاره احتمــال ُبرد برابــر آمریکا گفــت: چرا که 
نــه؛ اگــر تیــم ملی خــودش باشــد و آن کیفیــت عملکرد 
ج   که ســرمربی تیم از آنها انتظــار دارد، برنده از زمین خار

می شویم.
در  حاشــیه ها  برخــی  دربــاره  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
ســکوهای ورزشــگاه در بــازی اول ایــران گفــت: در حال 
هماهنگی برای ورود تماشــگران ایرانی بــه بازی بودیم. 
۵ دقیقه بعد از ورود من به ورزشــگاه بازی شــروع شد. 
آقــای نبــی بــه مــن گــزارش داد قبل از شــروع بــازی برای 

کمتــر از یــک دقیقه از ســکوها مزاحمت هایــی ایجاد و 
حــرف های غیرورزشــی بیان شــد. در حین بــازی هم دو 
بــار ایــن ادبیــات غیرورزشــی را شــنیدیم کــه ارتباطــی به 
بازی نداشــت. اختاف هایی پیــش آمده و پرچم هایی 
نصب کرده بودند که خود تماشاگران با هم درگیر شده 
بودنــد. ســجادی اضافــه کــرد: مســئوالن انتظامــی هــم 
رفتنــد آنجــا را ســامان دادند. صدا که پخش شــده بود، 
عده ای فکر کردند در حال اهانت به تیم ملی هســتند، 
امــا اینگونــه نبــود و در مجموع فضای ورزشــگاه حتی از 

بازی های داخلی بهتر کنترل شده بود.

سید حمید سجادی، وزیر ورزش:

  مهم ترین آوردگاه ما در جام جهانی، دیدار ایران
 برابر ولز است

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی آمریکا؛

-اسنایدر در 9۷ کیلوگرم! نبرد قاسمپور
بر اساس اعام لیست تیم ملی کشتی آزاد برای جام جهانی 
آمریــکا، کامــران قاســمپور در وزن ۹۷ کیلوگرم بــرای ایران به 

روی تشک می رود.
رقابت هــای جــام جهانی کشــتی آزاد در روزهــای ۱۹ و ۲۰ آذر به 
میزبانــی آمریــکا برگــزار می شــود کــه اتحادیه جهانی کشــتی 
در فاصلــه ۱۷ روز تــا آغــاز ایــن رقابت ها، لیســت نفــرات تیم 
ملــی کشــتی آزاد ایــران را اعام کــرد که نکته جالــب توجه آن 

حضــور کامــران قاســمپور دارنــده مــدال طــای جهــان برای 
مرتبــه نخســت در وزن ۹۷ کیلوگــرم اســت. در این صورت با 
توجــه به حضور کایل اســنایدر قهرمان جهــان و المپیک در 

ح  ترکیب آمریکا، باید منتظر رویارویی این دو کشتی گیر مطر
باشــیم. اتحادیه جهانی کشتی، لیســت نفرات ایران در این 

ح زیر است: رقابت ها را اعام کرد که به شر

٥٧ کیلوگرم: رضا مومنی
۶۱ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد - محمدرضا باقری

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی - علی اکبر فضلی
٧٤ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی - علی سوادکوهی
٨٦ کیلوگرم: علیرضا کریمی

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور
٩٧ کیلوگرم: کامران قاسمپور - امیرعلی آذرپیرا

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی.

برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان 
شهرستان کوار

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان کوار به ریاست معاون 
فرماندار شهرستان با حضور معاون فرهنگی و امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان فارس با موضوع اشــتغال و ازدواج 

برگزار شد.
  این جلســه به ریاســت معاون فرماندار شهرستان با حضور 
دکتــر محمــد مهــدی ســرفراز شــکوهی معــاون فرهنگــی و 
امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان فــارس و بــا موضوع 
بررســی اشــتغال جوانــان و تســریع در امــر ازدواج جهــت بــه 
حداقل رســاندن موانع و مشکات احتمالی در محل سالن 

اجتماعات فرمانداری کوار برگزار گردید.
محمدکشــتکار رئیس گروه امور مشــارکت های اجتماعی و 
زهرا احمدی نژاد رئیس گروه ســتاد ساماندهی امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس نیــز در ایــن جلســه حضور 

داشتند.

برخورد شدید WT با ساعی؛
 تعلیق یک ساله رئیس فدراسیون 

تکواندو ایران؟
شــنیده می شــود هــادی ســاعی بــه دلیــل درگیــری لفظــی بــا 
مسئول کمیته مسابقات جهانی تکواندو مکزیک با تعلیق 
یک ســاله از حضور در مسابقات از سوی فدراسیون جهانی 

مواجه شده است.
بیســت و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان 
از ۲۳ لغایــت ۳۰ آبــان ماه در گواداالخارا مکزیک برگزار شــد و 
در پایان تیم ملی مکزیک با کسب سه مدال طا، یک مدال  
نقــره و دو مــدال برنــز بــه مقــام قهرمانــی مســابقات دســت 

یافت.
تیم ملی تکواندو کشورمان نیز با 8 نماینده در بخش مردان 
و ۶ نماینده در بخش بانوان در این رقابت ها حضور داشت 
و با کسب ۳ مدال برنز در جایگاه هجدهم به کار خود پایان 
غ از نتیجه ضعیف تیم ملی کشورمان در مسابقات،  داد. فار
شــنیده می شــود هادی ســاعی رئیــس فدراســیون تکواندو 
کشــورمان در حاشــیه برگــزاری مســابقات و در اعتــراض بــه 
عملکرد داوران با شــعبان مسئول مصری کمیته مسابقات 

درگیری لفظی شدید داشته است.
 اتفاقــی که با واکنش تند فدراســیون جهانی تکواندو همراه  
شــد و ســریعا بــا برگــزاری جلســه کمیتــه انضباطــی، رئیــس 
فدراســیون تکواندو کشورمان را به مدت یک سال از حضور 
در تمامی رویدادها و مسابقات تعلیق می کند. جریمه ای که 
باعث شــده اســت تا ســاعی در ادامه مســابقات از حضور در 
ســالن بازمانده و زودتر از ملی پوشــان به کشورمان بازگردد.
البتــه شــنیده می شــود فدراســیون جهانــی تکوانــدو عــاوه 
بــر هــادی ســاعی، مربی تیــم ملی آمریــکا را نیز به دلیــل رفتار 
اعتراضــی مشــابه ۶ مــاه از حضــور در مســابقات تعلیق کرده 
است تا نشان دهد به هیچ عنوان در مقابل اعتراضات کوتاه 
نخواهــد آمــد. بایــد دیــد در صــورت قطعی بــودن تعلیق یک 
ســاله هادی ســاعی از حضور و همراهی تیم ملی کشــورمان 
در مســابقات آینده، تکواندو ایران با مشکل مواجه خواهد 

شد یا خیر؟
این در حالی اســت که ساعی در گفت وگو با یکی از سایت ها 
مدعــی شــده کــه تعلیــق وی به عنوان سرپرســت تیــم بوده 

است!

سرپرست انجمن وودبال منصوب شد
بــا حکــم سرپرســت فدراســیون گلــف، مهــرداد جمشــیدی 
سرپرســت انجمن وودبال شــد.مهرداد جمشیدی دبیرکل 
فدراسیون گلف با حکم محمد کاظمی سرپرست فدراسیون 

گلف به عنوان سرپرست انجمن وودبال منصوب شد.
یکــی از رشــته هایی کــه در دهه هــای اخیــر در جنــوب شــرق 
آســیا و کشــور تایــوان شــکل گرفتــه، رشــته ورزشــی وودبال 
)WOODBALL( اســت. ایــن ورزش ترکیبــی از گلــف و چوگان 
است که تمام ابزار و وسایل آن از چوب تهیه شده و در عین 
ســادگی قوانیــن و بــازی آن، از قابلیت دسترســی باالیی برای 

همه افراد جامعه برخوردار است.

تا ۲۰۲۵ با پپ؛
 رئیس در منچسترسیتی ماند

پــپ گواردیوال ســرمربی تیم فوتبال منچسترســیتی قرار داد 
خود را تا ۲۰۲۵ با این تیم تمدید کرد. 

پــپ گواردیــوال، ســرمربی ۵۱ ســاله اســپانیایی در ســال ۲۰۱۶ 
هدایت منچسترسیتی را برعهده گرفت و غیر از قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا موفق به کســب تمام افتخارات ممکن 

در این تیم شده است.
قرارداد فعلی این ســرمربی تا پایان این فصل اعتبار داشت. 
او چهارشــنبه برای تمدید قرارداد ۲ ســاله با منچسترســیتی 
به توافق رســید که براســاس قرارداد جدید او را تا ســال ۲۰۲۵ 
در منچســتر ماندنــی می کند. گواردیوال در نوامبــر ۲۰۲۰ هم به 
شــکل مشــابهی قراردادش را با منچسترســیتی که تــا پایان 

فصل جاری اعتبار دارد را تمدید کرده بود.

 ببرهای آبی اولین حریف ایران
اعام برنامه بازی های هندبال بانوان در قهرمانی آسیا؛

 با حضور معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و نمایندگان دستگاه های اجرایی فارس برگزار شد؛ 

تشکیل کارگروه ورزش همگانی، روستایی و عشایری استان فارس

بانــوان  هندبــال  ملــی  تیــم  دیدارهــای  برنامــه 
 کشــورمان در رقابت های قهرمانی آســیا مشــخص 

شد.
نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال بانوان 
)۳ آذرماه( تا 4 دسامبر )۱۳ آذرماه(  آسیا از ۲4 نوامبر
۲۰۲۲ در اینچئون و سئول کره جنوبی برگزار می شود. 
این سومین بار است که این مسابقات به میزبانی 
فدراســیون کــره برگــزار مــی شــود. ایــن مســابقات 
همچنیــن بــه عنــوان یــک تورنمنت مقدماتــی برای 
مســابقات قهرمانــی جهــان محســوب مــی شــود و 
۵ تیــم برتــر ایــن رقابت هــا بــه بیســت و ششــمین 
بانــوان جهــان  دوره مســابقات قهرمانــی هندبــال 

)۲۶آذرماه(  )۹ آذرمــاه( تا ۱۷ دســامبر کــه از ۳۰ نوامبــر
می شــود، برگــزار  /ســوئد  دانمارک/نروژ در   ۲۰۲۳ 

 راه می یابند.
مینا وطن پرســت، هانیه لــک، فاطمه مریخ، ملیحه 
، نوریه عباســی، عطیه شهسواری، مبینا  یغمایی پور
 ، ، راحلــه اعتمــادی پور حســن نژاد، النــاز یحیوی پــور

نــوروزی،  محدثــه شــبانی، مائــده عشــاقی، حدیثــه 
نصوحــی،  شــهرزاد  کیانــی آرا،  آرزو  کریمــی،  هانیــه 
و  قاســمی  النــاز  رحمانیــان،  ســتاره  فقیهــی،  زهــرا 
آرزو محمــدی ۱۹ ملی پــوش ایــران را در مســابقات 

قهرمانی آسیا تشکیل می دهند.
همچنیــن خدیجــه قانــع و مریــم فخــری بــه عنــوان 

مربــی، غامعلــی اکبرآبــادی بــه عنــوان مدیــر فنــی، 
اکــرم  و  سرپرســت  عنــوان  بــه  دهقــان  محبوبــه 
در  را  ملــی  تیــم  فیزیوتــراپ  عنــوان  بــه  حبیب لــو 

مسابقات قهرمانی آسیا همراهی می کنند.
حمایــت  بــا  کشــورمان  بانــوان  هندبــال  ملــی  تیــم 
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســنگ آهن بافــق یزد در 

رقابــت هــای قهرمانی هندبال بانوان آســیا شــرکت 
خواهد کرد.

ح  گروه بندی مســابقات قهرمانی بانوان آسیا به شر
زیر است:

گروه A: ایران، کره جنوبی، ازبکستان، هند، استرالیا
گروه B: ژاپن، قزاقستان، هنگ کنگ، چین، تایلند

مرحلــه  در  ایــران  ملی پوشــان  دیدارهــای  برنامــه 
ح زیر است: گروهی رقابت های قهرمانی آسیا به شر

پنجشنبه ۳ آذر - ساعت 8:۳۰ / ایران - هند
جمعه 4 آذر - ساعت 8:۳۰  / ایران - ازبکستان
یکشنبه ۶ آذر - ساعت 8:۳۰  / ایران - استرالیا

چهارشنبه ۹ آذر - ساعت ۱۲:۳۰ / ایران - کره جنوبی

 »بیرانوند« اعام کرد که آمادگی دارد تا در بازی با ولز حضور یابد

دیــروز  از  فوتســال  برتــر  لیــگ  چهاردهــم  هفتــه 
برگــزار مختلــف  شــهرهای  در  دیــدار   ۳ انجــام   بــا 

 می شود.
به گــزارش خبرگزاری فارس، هفتــه چهاردهم لیگ 
برتــر فوتســال از فــردا بــا انجــام ۳ بــازی از ســاعت 
چهــار  می شــود.  برگــزار  مختلــف  شــهرهای  در   ۱۶
 بــازی از ایــن هفتــه هــم قــرار اســت جمعــه برگــزار 

شود.

در مهــم تریــن بازی هــای ایــن هفتــه گیتی پســند 
اصفهــان، نایــب قهرمــان فصــل گذشــته کــه بــا ۳۰ 
امتیاز در رده ســوم جدول قرار دارد باید به مصاف 

سفیر گفتمان رده دوازدهمی برود. 
ایــن  در  پیــروزی  صــورت  در  اصفهانی هــا 
بــاالی  رقبــای  ســایر  شکســت  و  بــازی 

صعــود جــدول  صــدر  بــه  می تواننــد   جــدول 
 کنند.

ح زیر است: برنامه بازی ها به شر

رکن آذین مشهد - گهرزمین سیرجان
قند کاترین آمل - کراپ الوند قزوین

سفیر گفتمان تهران - گیتی پسند اصفهان
ح زیر است: برنامه سایر بازی ها به شر

مس سونگون ورزقان - زندی بتن کاردشت
مقاومت البرز - سن ایچ ساوه

فرش آرا مشهد - فوالدزرند ایرانیان
صنایع هرمزگان - آنا صنعت قم.

مس در تبریز به دنبال تدوام صدرنشینی؛

 مصاف گیتی پسند با سفیر گفتمان در تهران


