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در بازدیــد بیــژن احمد پــور رئیس گــروه فنی
مهندســی ،دکتــر محمــد مهــدی ســرفراز
شکوهی سرپرست معاونت فرهنگی و امور
جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان فــارس و
رحیــم خداجــو رئیــس اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان شــیراز توســعه زیرســاخت های
ورزشــی شــهر صدرا و شــهرک ســعدی شیراز

دیدار مدیر کل ورزش و جوانان فارس و
دبیر کل کمیته ملی المپیک

کیــکاووس ســعیدی دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیک با
حضور در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان با دکتر حیدر
صفــر پــور دیدار و گفــت و گو کرد .کیکاووس ســعیدی
دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیــک صبــح امروز  1تیــر ماه با
حضور در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان با دکتر حیدر
صفرپــور دیدار و گفت و گو کرد.توســعه ورزش فارس،
حمایــت از قهرمانــان از جملــه موضوعــات ایــن دیــدار
بود.

بررسی روند توسعه زیرساختهای ورزشی شهر صدرا و شهرک سعدی
بررسی شد.
بازدیــد بیــژن احمــد پــور رئیــس گــروه فنــی
مهندســی ،دکتــر محمــد مهــدی ســرفراز
شکوهی سرپرست معاونت فرهنگی و امور

جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان فــارس و
رحیــم خداجــو رئیــس اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان شــیراز صبــح دیــروز  1تیر مــاه ،از
اماکن ورزشــی شــهر صدرا و شــهرک سعدی

سورانی دختر بسکتبالیست شیرازی در مسابقات
غرب آسیا
تیم ملی بسکتبال دختران نوجوانان کشورمان به منظور شرکت
در مسابقات قهرمانی غرب آسیا راهی کشور اردن شد.
تهــا بــا توجــه بــه توانمنــدی هــای دختــران
در ایــن رقاب 
بسکتبالیســت فــارس در کشــور و دعــوت ســتاره ســورانی از
بازیکنــان بســکتبال و فارس با حضــور تیم ملــی در مرحله نهایی
توانســت نظــر مربیــان تیــم ملی را جذب نمــوده و به همراه ســایر
بازیکنان به این رقابت ها اعزام شود.
ســتاره ســورانی از بازیکنان شایسته بســکتبال فارس می باشد
کــه زیــر نظر مربــی بادانش بســکتبال فــارس مریم قــره خانیان از

مربیــان ســازنده بســکتبال فــارس فعالیت خــود را آغــاز نموده و
پــس از طی کــردن دوران موفقیت توانســت در اردوهای تیم ملی
حضــور داشــته باشــد کــه در حــال حاضر در تیــم های لیــگ برتری
بانوان حضور دارد.
وی در اردوی تیــم ملــی شایســتگی خود را نشــان داد و توانســت
پیراهــن تیــم ملــی بســکتبال دختــران کشــورمان را به تــن نماید.
ســورانی قبــل از اعــزام بــه مســابقات غــرب آســیا در گفتگــو بــا
خبرنگار ما گفت :بسیار خوشحالم که به عنوان نماینده دختران
بســکتبال شــیراز در ایــن رقابتها حضــور پیدا میکنــم قطعا قرار

پوالدگر :مجمع کمیته ملی المپیک
باید در زمان مقرر برگزار شود

معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرف ـهای وزارت
ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه احتمــال بــه حــد نصــاب
نرســیدن مجمــع کمیته ملــی المپیک و موکول شــدن
آن بــه زمــان دیگــری گفت :ایــن یک احتمال اســت اما
تالش میکنیم تا این اتفاق رخ ندهد.
ســید محمــد پوالدگــر در واکنــش بــه ایــن ســؤال کــه
ایــن احتمال وجود دارد که تعداد رؤســای فدراســیون
هــای المپیکــی در مجمــع کمیتــه ملــی المپیــک به حد
نصــاب نرســد و با این حســاب مجمع به زمــان دیگری
موکول خواهد شــد ،گفت :این یک احتمال اســت اما
اگــر انتخابــات برخی از فدراســیون هــای المپیکی که در
حال حاضر توســط سرپرســت اداره می شوند .در زمان
مقرر خودش انجام شــود ،مشکلی بابت به حدتصاب
رسیدن وجود ندارد.
وی در خصــوص تعویــق هــای مکــرر برگــزاری مجمــع
انتخاباتی کمیته ملی المپیک گفت :آیین نامه برگزاری
انتخابــات کمیته ملی المپیــک اخیرا به تصویب کمیته
بین المللی رسید ،بنابراین اراده همه ما هم باید براین
باشد که مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک در زمان
تعین شــده برگزار شــود ،چرا که همــه میدانیم تعویق
انتخابات کمیته ملی المپیک به ورزش قهرمانی لطمه
ســنگینی خواهــد زد.معاون توســعه ورزش قهرمانی و
حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان در مــورد تغییــرات در
فدراســیون ســوارکاری هــم گفــت :تغییــرات بــه زودی
انجام خواهد شد.

«رضازاده» در کرهجنوبی قرنطینه شد

دارنــده  ۲مدال طــای المپیک در رشــته وزنهبرداری به
خاطر مثبت شــدن تســت کرونــا در کشــور کرهجنوبی
قرنطینــه شــد .حســین رضــازاده رئیــس انجمــن
پاراوزن هبــرداری فدراســیون جانبــازان و معلــوالن که به
ســئول ســفر کــرده بــود ،به دلیل مثبت شــدن تســت
کرونا در کره جنوبی قرنطینه شــد .گفته میشود احمد
مالحســینی و یکی از ملیپوشــان این رشته نیز در کره
جنوبــی قرنطینه هســتند .تیــم وزنه بــرداری جانبازان و
معلــوالن ایــران بعــد از پایــان مســابقات آزاد قهرمانــی
آسیا اقیانوسیه روز گذشته به ایران بازگشت.

جدال  ۸تیم برتر فوتسال در رقابتهای کارگران فارس

فریدون رئیسی -سرویس ورزشی
بــا توجــه بــه حضــور تیــم هــای شــرکت کننــده در
مســابقات فوتســال کارگــران فــارس دور مقدماتــی

ایــن رقابــت هــا بــه پایــان رســید و از گــروه اول
مســابقات تیــم هــای صنایــع شــیمیایی ،کارگــران
خــرم بیــد و بنیــاد مســکن شــیراز و از گــروه دوم

شــهرداری شــیراز ،کارگــران مهــر و رامــک از گــروه
ســوم هلدینــگ ســالیز مرودشــت و مجتمــع شــام
توانســتند بــا قــرار گرفتــن در مــکان اول و دوم و دو
تیــم بــه عنــوان دو تیــم برتــر ســوم جدول ســه گانه
جواز حضور در مرحله پایانی مســابقات را به دســت
آورند.
در مرحلــه پایانــی ایــن مســابقات هشــت تیــم برتــر
ایــن رقابت ها از روز شــنبه برابــر یکدیگر صفآرایی
خواهنــد کــرد تــا در پایان تیــم های برتر جــواز حضور
در بازی پایانی را به دســت آورنــد .در بازیهای برگزار

شــده کارگران خــرم بید  ۷بر صفر صنایع شــیمیایی
آبنوس را شکســت دادند .جدال شهرداری شیراز و
کارگــران مهــر در حالــی که تــا دقیقــه  40و ثانیه های
پایانی با تساوی یک بر یک همراه بود با گل لحظات
پایانی شــهرداری شــیراز  ۲بر یک به ســود شهرداری
شیراز به پایان رسید.
بنیــاد مســکن شــیراز  ۲بــر  ۴مغلــوب صنایــع
شــیمیایی فــارس شــد ،مجتمــع شــام شــام در
یــک بــازی خــوب و دیدنــی ســه بــر یــک نگیــن
کارتــون ارژن را شکســت داد و رامــک شــیراز

نیــز  ۷بــر صفــر مقابــل ســیمان المــرد بــه برتــری
رسید.
بــدون شــک رقابــت جــذاب و دیدنــی و تــاش
شــبانه روزی مهنــدس علــی اکبــر ســلطانی رئیــس
هیــأت فوتبــال کارگــران باعــث شــد ایــن رقابتهــا
از جذابیــت هــای خوبــی برخــوردار باشــد و مطمئنــا
تــداوم برگــزاری ایــن مســابقات مــی توانــد در
بــاال بــردن انگیــزه کارگــران فــارس بــرای حضــور
بیشــتر در عرصــه مســابقات ورزشــی بســیار مؤثــر
باشد.

حسام زار عمهذبیه خبر داد:

تشکیل شورای حل اختالف در ورزش فارس
مشاور عالی مدیر کل ورزش و جوانان فارس گفت:
بنــا بــه پیشــنهاد اداره امــور حقوقــی و امــاک اداره
کل ورزش و جوانــان و موافقــت مدیــر کل ورزش
و جوانــان اســتان فــارس بــه منظــور حــل اختالفات
ناشی از حوادث و فعالیت های ورزشی ،شورای حل
اختــاف ورزش فارس به منظور تســهیل و تســریع
در حل اختالفات تشکیل و آغاز بکار کرد.
حســام زار ع مهذبیــه مشــاور عالــی و رئیــس اداره
حقوقــی و امــاک اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
رئیس فدراسیون کشتی که برای مباحث مربوط به
بودجه ورزش اول کشور به وزارت ورزش رفته بود،
درگیری شــدید لفظی با معاون ورزش قهرمانی این
وزارتخانه داشت.
ســال گذشــته بود که مجلس شورای اسالمی برای
کمک بــه ورزش قهرمانی ،بودجه مازادی بر بودجه
وزارت ورزش بــرای چندیــن رشــته مــدالآور در نظر
گرفــت کــه کشــتی بــا توجــه بــه ســبقه و افتخــارات
تاریخیاش از این بودجه بینصیب نماند.
دیــروز کــه علیرضــا دبیــر بــرای بحثهــای مربــوط
بــه بودجــه راهــی وزارت ورزش شــد ،بعــد از آنکــه
درباره ســاخت و ســازهای انجام شــده در کشــتی و
مســابقات متعــددی کــه ایــن رشــته در دو بخــش
آزاد و فرنگــی نونهــاالن ،نوجوانــان ،جوانــان ،امید و
بزرگســاالن قهرمانــی قــاره و جهــان در پیــش دارد،
خواســتار افزایــش بودجه کشــتی شــد ،امــا معاون
وزیــر ورزش بــا اعالم اینکه شــما بودجــه مجلس را
دریافت کردهاید ،گفت که بودجهای به فدراســیون
کشــتی نمیدهــد ،فدراســیونی کــه بودجــه اش در
سال گذشته  39میلیارد تومان بوده است!

ضمــن اعــام تشــکیل شــورای حل اختــاف ورزش
فــارس اظهــار داشــت :ایــن شــورای از کارشناســان
حقوقــی ،بازرســی ،ورزش ،امور ورزش بانــوان و امور
فرهنگی و جوانان تشکیل می گردد که در خصوص
هرگونــه اختــاف از صاحــب نظــران هــر بخــش بــه
منظور رسیدن به نتیجه مطلوب کمک گرفته شده
است.
وی افــزود :حــل اختــاف از طریــق داوری و کدخــدا
منشی و تکیه بر نظام شورایی از دیرباز در سرزمین

مــا مورد توجه قرار گرفته اســت کــه صرفه جویی در
زمــان و کاهــش هزینــه هــای دادرســی و همچنیــن
اســتفاده بالواســطه از نظرات کارشناســی از مزایای
تشــکیل شــورای اختــاف ورزش اســتان فــارس
اشت.
زار ع مهذبیــه ادامــه داد :از مزایــای دیگــر این اقدام
مؤثر جلوگیری از اطاله دادرسی است که در شورای
حل اختالف اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
زمــان رســیدگی به اختالف و حــل و فصل دعاوی به

بودجه فدراسیون کشتی صفر شد!

در ایــن نشســت کــه عــاوه بــر محمــد پوالدگــر
معاونــت ورزش قهرمانــی وزارت ورزش تعــداد

دیگری از معاونان وزیر از جمله ســینا کلهر ،رغبتی
و ...حضــور داشــتند .علیرضا دبیر بعــد از آنکه چند
بــار در مــورد وضعیــت هزینههــای کشــتی توضیــح
میدهــد ،خطــاب به پوالدگر میگوید :شــما بیشــتر
ورزش قهرمانــی و کشــتی را میشناســی یــا مــن که
ورزش قهرمانــی انجــام دادهام؟ کــه معــاون وزیــر
میگوید من.
دبیر در ادامه و در حالی که بین او و پوالدگر درگیری
لفظی شــدیدی ایجاد شده بود میگوید :نمیگذارم
برای کشــتی تصمیم غیرکارشناســی بگیرید ،وزارت
ورزش همیشه در سر کشتی زده و من اجازه این را
نمیدهم ،باید حق کشــتی را بدهید .کشــتی ورزش
اول ایــران اســت و حقش بیشــتر از ایــن بودجهای
اســت کــه ســال گذشــته گرفتــه و حــاال میخواهید

امشب بیستمین جدال ایران و آمریکا در والیبال جهان؛

یانکیها در اندیشه اثبات شکستناپذیری

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود
تهــا در حالی به مصاف
در هفتــه دوم لیگ مل 
آمریــکا م ـیرود کــه شــاگردان جان اســپرا هفته
نخســت را بــا  4بــرد متوالــی بــه پایان رســاندند
و بــه دنبــال اثبــات شکســت ناپذیــری خــود
هســتند .هفته دوم لیگ ملتها  2022دو شهر
صوفیــه بلغارســتان و کوئــزون فیلیپیــن آغــاز
شــد که تیم ملــی والیبال ایــران در گروه چهارم

لحــاظ زمانــی بســیار کوتاه تر از رســیدگی های ســایر
مراجع قانونی است.
رئیــس اداره حقــوق و امــاک در پایــان نیــز بیــان
داشــت :در راســتای تشــکیل شــورا ی حل اختالف
ورزش فــارس در اولیــن اقــدام نماینــدگان ایــن
شــورا بــرای حــل اختالفات چندیــن ســاله در یکی از
شهرســتان هــای جنــوب اســتان عــازم شهرســتان
مذکــور شــده و در جلســه حــل اختــاف بــا حضــور
فرماندار ،تنی چند از مســئولین محلی و نمایندگان

درگیری شدید دبیر و پوالدگر در وزارت ورزش؛

سرمربی تیم ملی تنیس انتخاب شد

رئیس فدراســیون تنیس کشورمان سرمربی تیم ملی
بزرگســاالن را منصــوب کــرد .طــی حکمی از ســوی داود
عزیــزی رئیــس فدراســیون تنیــس کشــورمان ،محمــد
رضــا توکلــی بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی بزرگســاالن
آقایان در سال  ۲۰۲۲منصوب شد.
تهــای دیویــس کاپ را
وی کــه ســابقه حضــور در رقاب 
دارد طــی ســال هــای  ۸۶و  ۸۷نیــز بــه عنــوان ســرمربی
هدایــت تیــم ملــی دیویــس کاپ ایــران را بــر عهــده
داشــت.همچنین از زحمات اکبر طاهری ســرمربی تیم
ملی آقایان نیز تقدیر شد.

گرفتــن در ترکیــب تیــم ملی بــرای من یــک افتخار بزرگ می باشــد
و از ایــن کــه توانســتهام تیــم ملــی بســکتبال کشــورمان را در این
رقابــت هــا همراهی کنم بســیار خوشــحالم .وی گفت :جــا دارد از
کلیه کسانی که در این مدت برای موفقیت من تالش کردهاند به
خصوص مریم قره خانیان مربی پرتوان بسکتبال فارس و مادرم
کــه همــواره به عنوان یــک حامی در کنــار من بودند تشــکر کنم و
امیــدوارم بتوانــم در مراحل بعــدی نیز در تیم ملی حضور داشــته
و بــه عنوان ســفیر بانوان اســتان فارس در مســابقات آســیایی و
جهانی شرکت نمایم.

در مرحله حذفی برگزار می شود؛

استقبال از سنگربان شیرازی تیم ملی
هندبال ساحلی

متیــن گلــدار ســنگربان شــیرازی تیــم ملــی کــه در
مســابقات جهانــی هندبــال ســاحلی بــرای نخســتین
بــار در تاریــخ هندبال کشــور بــه همراه تیــم ملی موفق
بــه کســب مدال شــده بــود با اســتقبال مســوولین به
شیراز بازگشت .با استقبال روح اله نجمی رئیس گروه
قهرمانــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،رضا
غالمشــاهی رئیــس هیــات هندبــال اســتان و جمعی از
ن شــیراز ،متین
کادر اجرایــی هیــات هندبال شهرســتا 
گلــدان بازیکــن شایســته شــیرازی و نماینــده اســتان
فارس در قابت های جهانی هندبال ساحلی نوجوانان
جهان به شهر شیراز بازگشت.
تیــم ملی کشــورمان با درخشــش متین گلــدان موفق
شــد مقام ســوم مســابقات هندبال جهانــی نوجوانان
جهان در کشور یونان را به دست آورد.

بازدید کردند.
بررســی رونــد تکمیــل پــروژه هــای ورزشــی و
توســعه ورزش در ایــن مناطــق موضوع این
بازدید بود.

رحیم خدا جو در این باره گفت :امیدواریم با
تامیــن اعتبــار اماکن ورزشــی در حال احداث
و نیمــه تمــام شــهر صدرا و شــهرک ســعدی
تکمیل شود.

در شهر صوفیه به میدان میرود.
شــاگردان بهروز عطایی در نخســتین مســابقه
خــود در ایــن هفتــه بــه مصــاف بلغارســتان
میزبــان رفتنــد و نتیجــه دیدار را ســه بر صفر به
حریــف خــود واگــذار کردنــد تــا بــا دو بــرد (چین
و اســترالیا) ،ســه شکســت (هلنــد ،ژاپــن و
بلغارســتان) و شــش امتیاز در جایگاه یازدهم
جدول قرار گیرند.

از سوی دیگر تیم ملی والیبال آمریکا که هفته
نخســت را بــا چهــار بــرد متوالــی و صدرنشــینی
جدول به پایان رساند.
دیــدار تیمهای والیبــال ایران و آمریکا در هفته
دوم لیگ ملتها بیســتمین جدال رســمی دو
تیم در تاریخ محسوب میشود که آمریکاییها
در  19مسابقه قبلی  13بار فاتح میدان شدند.
تیم جوان شده ایران در این مسابقه در تالش
بــرای کســب هفتمیــن بــرد والیبال کشــورمان
برابــر ایــن تیــم قدرتمنــد اســت کــه کار بســیار
سختی خواهد بود .زیرا تیم ملی والیبال آمریکا
 21مــدال رویدادهــای مهــم والیبــال جهــان از
جمله ســه مدال طال و مقام قهرمانی بازیهای
المپیــک (1984لــس آنجلــس 1988 ،ســئول و
 2008پکن) را در پرونده افتخارات خود دارد.
قهرمانــی مــردان جهــان  1986فرانســه ،دو
قهرمان جام جهانی در ســال های  1985و 2015
و دو مــدال طــای لیــگ جهانــی در ســالهای
 2008و  2014از دیگــر افتخــارات تیم ملی والیبال
آمریکا است.

همان بودجه را صفر کنید.
ســال گذشــته علیرضــا دبیــر بودجــه فدراســیون

جامعــه ورزش شهرســتان بــه اختالفــات چندین و
چند ساله بوجود آمده نیز پایان داده شد.
کشــتی را با هماهنگی مســعود سلطانیفر به امضا
رســاند و در حالــی کــه او نمیخواســت زیر بــار کمتر
از  50میلیــارد تومــان بــرود ،بودجــه  39میلیــارد
تومانی مورد توافق طرفین قرار گرفت .فدراســیون
کشــتی اعتقــاد دارد امســال بــه جــای آنکــه بودجــه
ســال گذشــته باتوجــه بــه تــورم شــدید در کشــور
افزایــش پیــدا کنــد ،بودجــه ورزش ملــی کشــور در
وزارت ورزش بــه صفــر رســید و اســتدالل وزارتخانه
ایــن بــود کــه کشــتی از مجلــس نیــز بودجــه گرفته
است.
فدراســیون کشــتی در جــدال لفظــی با معــاون وزیر
ایــن اقــدام را خــاف قانــون عنــوان و تأکید کــرد که
وزارت ورزش نمیتوانــد بودجــه یــک رشــته را قطــع
کنــد و باید هم به ســازمان برنامــه و بودجه ،هم به
دولت و هم مجلس در این خصوص جواب دهد.
دبیــر که به شــدت عصبانی شــده بود و نســبت به
صفــر شــدن بودجــه ورزش ملــی کشــور در وزارت
ورزش اعتــراض داشــت ،همچنیــن میگفــت کــه
وزارت ورزشــی کــه همیشــه بــا مدالهــای کشــتی
افتخار کرده است ،باید بودجهاش را هم بدهد.

تساوی دختران ایران در نخستین گام
رقابتهای هندبال جوانان جهان
اولیــن دیــدار تیم دختران ایــران در رقابتهــای قهرمانی
هندبــال جهــان با تســاوی به پایان رســید .تیــم هندبال
جوانــان دختــر ایــران در نخســتین دیــدار خــود در
تهــای قهرمانــی جهــان  ۲۰۲۲عملکــرد خوبی بر جای
رقاب 
گذاشت و با تساوی  ۱۹ - ۱۹کار خود را به پایان رساند.
نیمــه نخســت ایــن دیــدار  ۹بــر  ۷بــه ســود گینــه بــه
اتمــام رســید ،امــا در نیمــه دوم ابتــکار عمــل در دســت
ملیپوشان ایران قرار گفت و نتیجه این نیمه  ۱۲بر  ۱۰به
ســود ایــران به پایان رســید .در پایان این دیــدار با نتیجه
مساوی  ۱۹ - ۱۹به اتمام رسید.
دختــران ملــی پــوش ایــران در دومین دیــدار خــود امروز
پنجشــنبه دوم تیرمــاه از ســاعت  ۱۷بــا تونــس دیــدار
خواهنــد کــرد و در آخریــن دیــدار مرحلــه گروهــی روز
شــنبه چهــارم تیرمــاه برابــر ســوئد صفآرایــی خواهنــد
کرد.
مهربان بــدوی ،النــاز یارمحمدی توســکی ،هانیه کریمی،
هســتی دوخایــی ،مرضیــه قاراخانــی ،فاطمــه براتپــور،
ســیده لیال حسینی ،معصومه قنبری ،شــهرزاد نصوحی،
نــگار زندهبــودی ،نگیــن رحمانــی ،ســیده فاطمــه مریــخ،
مبینــا حس ـننژاد ،ســمانه دولتــی ،ســارا موســیزاده،

مائــده شــهبازی ترکیــب تیــم هندبــال جوانــان دختــر
ایــران اعزامــی بــه مســابقات قهرمانــی جهان را تشــکیل
میدهند.
همچنیــن غالمعلی اکبرآبــادی (مدیر فنــی) ،آزاده گیالنی
(سرپرســت) ،مهســا معتمــدی (مربــی) ،زهــرا احمدینیا
(مربــی دروازهبانــان) ،زهــره کشــاورزیان (پزشــکیار ) بــه
عنــوان کادر فنــی تیم ملــی ایران در ایــن رقابتها حضور
دارند.
بیست و سومین دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی
جهــان از  ۲۲ژوئــن تا  ۳جــوالی ( ۲۰۲۲یکم تا ۱۲تیر  )۱۴۰۱به
میزبانی اسلوونی برگزار خواهد شد.
تیم هندبال جوانان دختر ایران در این مسابقات با تیم
های ملی سوئد ،گینه و تونس هم گروه است.
تیــم ایران با کســب عنــوان نایب قهرمانی در مســابقات
قهرمانــی آســیا موفــق بــه کســب ســهمیه رقابتهــای
قهرمانــی جهــان  ۲۰۲۲بــه میزبانــی اســلوونی شــده
بود.
ایــن برای نخســتین بار در تاریخ هندبال ایران اســت که
تیم جوانان دختر ایران به مســابقات قهرمانی جهان راه
پیدا کرده است.

