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نمایشگاه خودروهای کالسیک
در شیراز برگزار میشود

همایش خودروهای کالســیک قدیمی ۲۴اسفند ماه در ورزشگاه پارس شیراز
برگزار میشود و بازدید برای عالقهمندان آزاد و رایگان است .به گزارش روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس به نقل
از روابط عمومی هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی استان فارس ،خودروهای
کالسیک عالوه بر ارزش مادی و معنوی که برای صاحبان خود دارند ،بخشی
از میراث هر کشور هستند و برگزاری نمایشگاه و همایش خودروهای کالسیک
یکی از جاذبههای گردشــگری هر شهر و کشور به شمار میرود و سادهترین
راه برای ایجاد و نشاط اجتماعی و بهترین بهانه با هم بودن اعضای خانوادهها
است .روابط عمومی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان افزوده است :در
همایش قبل که در بهمن ماه برگزار شــد ،حدود ۱۵۰۰عالقهمند از نمایشگاه
بازدید کردند و به دلیل استقبال چشمگیر عموم مردم و طبق برنامهریزیهای
هیئت ،سال  ۹۸عالقهمندان شاهد برگزاری همایشهای متنوع در بخشهای
مختلف خودرو و موتورسیکلت خواهند بود .همچنین عالقهمندان میتوانند هر
ماه از نمایشگاهها به صورت مستمر دیدن کنند.
در جلسه بخش بانوان هیئت والیبال شیراز مطرح شد:

استعدادیابی و جذب نخبگان
اولویت اصلی والیبال بانوان شیراز است

کامیاب :هیچ هراسی از قبولی میزبانی در استان فارس نخواهیم داشت
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس گفت:
برای رشــد و توســعه ورزشهای ســهگانه،
زیرســاختهای الزم برای این رشته ورزشی
فراهم میشود.
به گــزارش روابط عمومــی و پایگاه خبری
و اطالعرســانی اداره کل ورزش و جوانــان
فــارس ،حیدرعلــی کامیاب کــه در مجمع
انتخاباتی هیئت ورزشهای ســهگانه استان
فــارس ســخن میگفــت ،بــا قدردانی از
فرماندهی نیــروی انتظامی فارس افزود :وی
در مسئولیت خدمترسانی و برقراری امنیت
در اســتان تالشهای فراوانی انجام داده و به
صورت خســتگیناپذیر در جهت ایجاد نظم
و ســاماندهی در کلیه نقاط اســتان حرکت
میکند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان با بیــان اینکه
در ورزشهای ســهگانه ســه رشته ورزشــی دو استقامت،
دوچرخهســواری و شــنا فعــال اســت و در ایــن راســتا
زیرســاختهای الزم جهت برنامههای آموزشی را در اختیار
نداریم ،تصریح کرد :ســردار گودرزی به عنوان رئیس هیئت
ورزشهای ســهگانه ،در چهار ســال گذشته با وجود مشغله
کاری قدمهای مؤثری برداشــته است و به دلیل عالقهای که
وی به ورزش و ورزشــکاران دارد ،با پیگیری و دوندگیهای
فراوان در حوزه بانوان و آقایان دو نماینده خوب و قهرمان در
کشور معرفی شده است.
کامیاب بــا بیان اینکه فارس پتانســیل مناســبی در همه
رشتههای ورزشــی دارد ،اظهار داشــت :با ورود مجدد وی
بــه عنوان کاندیدای این هیئــت و رأی قاطع اعضای مجمع
انشــاءالله با کمــک اداره کل بتوانیم یک مســیر جدید و
تأثیرگــذار را انتخــاب کــرده و با تالش اعضــای مجمع و
همچنین قهرمانــان و ورزشــکاران این هیئــت ،روزبهروز
به افتخارات ورزش اســتان اضافه کنیــم .اداره کل ورزش و
جوانــان فارس هم قطعاً در آینده خدمات بیشــتری را ارائه
داده و تالش خواهیم کرد یک میزبانی در تابستان  98برای
ورزشهای ســهگانه فارس داشته باشیم تا این رشته هم در
کشور ورزشکاران بیشتری را معرفی کند.
دبیر شورای عالی ورزش استان با اشاره به اینکه ورزش باعث
شادی و نشاط در جامعه میگردد ،گفت :ورزشهای سهگانه
هم دارای شور و هیجان خاصی است و میتواند اوقات فراغت
جوانــان را به خوبی پر کند .به همین دلیل ،با قبول پرداخت

کلیه هزینهها و با توجه به احداث و ســاخت زیرساختهای
مناســبی از قبیل خوابگاه ورزشی ،ســالنهای چندمنظوره،
استخر و دیگر امکانات ورزشی که در تمام نقاط استان ایجاد
کردهایم ،هیچ هراسی برای قبول میزبانی در استان نخواهیم
داشت.
کامیاب در پایان از کلیه پرسنل نیروی انتظامی فارس که در
برگزاری مسابقات مختلف و همچنین سفرهای وزیر ورزش و
جوانان در سالهای اخیر با استان فارس باعث برقرای نظم و
امنیت شدهاند ،تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی اســت در مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای سهگانه
استان که روز دوشنبه گذشــته برگزار شد ،سردار گودرزی
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس با کسب 13رأی مجدداً
به عنوان رئیس هیئت ورزشهای ســهگانه استان برگزیده
شد.
ســردار احمدعلی گودرزی در این مجمع دقایقی سخنرانی
کــرد و گفــت :ورزش و تربیت بدنی مصداق بــارز و عینی
امنیت و امر به معروف و نهی از منکر اســت .فرمانده نیروی
انتظامی فارس و رئیس هیئت ورزشهای سهگانه استان که
برای دومین بار با رأی اعضای مجمع به عنوان رئیس هیئت
ورزشهای سهگانه انتخاب شد ،با بیان اینکه ورزش مصداق
عینی امنیت و امربه معروف و نهی از منکر است افزود :دعوت
مردم به مشــارکت در حوزه ورزش و همچنین گســتردگی
رشتههای مختلف ورزشی ،به طور یقین نشاط و سالمتی را
افزایش میدهد و در سایه این تندرستی به طور حتم مدیران
خوبی در کشور پرورش مییابد.

وی تصریــح کرد :متأســفانه بخش عظیمی
از اعتبارات کشور ســاالنه صرف هزینه دارو
و درمان جهت بهبود بیماریهای ســخت و
مهلک میشــود .در این میان ،خانوادهها هم
آســیبهای مالی و روحی زیادی میبینند؛
اما چنانچه مردم عزیزکشورمان به امر ورزش
توجه ویژهای داشته باشند و جوانان ما به جای
روی آوردن به آسیبهای مخرب اجتماعی با
میادین و اماکن ورزشــی آشنا شوند ،جامعه
از این نابسامانیها و بیماریهای صعبالعالج
رهایی خواهد یافت.
رئیس هیئت ورزشــهای ســهگانه فارس در
ادامــه گفت :به دلیل تحریمهــا و تهدیدات
ظالمانه آمریکا و تأثیر آن بر شرایط بحرانی و
نابسامان اقتصادی ،سالهای سختی را پشت
سر گذاشتهایم و کمبود منابع مالی همانطور
که در بحث امنیت کشــور هم میتواند تأثیرگذار باشــد ،در
حوزههای مختلف ورزشی هم ممکن است فرصتهای زیادی
را به هدر دهد؛ ولی به حمدالله با فرمان مقتدرانه مقام معظم
رهبری مبنی بر تدوین فاز چهلســاله دوم انقالب اســامی
به دنبال تمدنســازی انقالب پیــش میرویم و این روزها و
لحظات سخت و طاقتفرسای اقتصادی را در کنار ملت عزیز
ایران پشت سر خواهیم گذاشت و به راحتی از بحرانها عبور
میکنیم.
احمدعلی گودرزی با اشاره به اینکه هیئت ورزشهای سهگانه
به همراه ورزشکاران و قهرمانان خود ناشناخته و در گمنامی به
سر میبرند ،اظهار داشت :با حمایت رسانههای مختلف استان
به خصوص صداوسیمای مرکز فارس میتوان رشتههای فعال
ورزشی در این هیئت را به مردم معرفی کرده و با ایجاد انگیزه
در بین ورزشــکاران در رقابتهای مهم کشوری و بینالمللی
افتخارات زیادی برای فارس کسب کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان با بیــان اینکه ظرفیتهای
موجود در فارس از پتانســیلهای باالیی برخوردار هســتند
خاطرنشــان کرد :تعامــل متقابل بــا اداره کل و همراهی و
همیاری با مدیرکل ورزش و جوانان فارس ،باعث پیشرفتهای
خوبی در حوزه ورزشهای سهگانه میشود .انشاءالله چنانچه
در حد انتظار بتوانیم از امکانات موجود در مجموعه اداره کل
ورزش و جوانان اســتفاده کنیم ،نویــد روزهای خوبی را در
آینده برای این هیئت در همه مباحث میزبانی ،قهرمانپروری
و توسعه تعداد ورزشکاران خواهیم داد.

فارس در صدر ورزشهای همگانی کشور است
برنامههای ویژه ورزش همگانی در ایام نوروز اجرا میشود
پیمان کشاورز  -گروه خبر

ارتباط با سرویس ورزشی09386025800 :

عازم باکو شد

سردار گودرزی :ورزش مصداق بارز و عینی امنیت و امر به معروف و نهی از منکر است

رئیس هیئت ورزشهای همگانی فارس:

اولین جلســه بخش بانوان هیئت والیبال شهرستان شیراز با اعضای جدید در ورزشگاه
شهید دستغیب شیراز برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی هیئت والیبال شهرستان
شــیراز ،هیئت والیبال شهرستان شیراز هفته پیش با تغییر نایب رئیس خود ،مهرانگیز
جمشــیدی را به عنوان نایبرئیس معرفی کرد .پیش از این ،بهرامزاده در این ســمت
مشغول به فعالیت بود .جمشیدی با انتخاب مسئوالن کمیتههای مختلف اولین جلسه
این هیئت را با هدف معرفی و چشمانداز والیبال بانوان شیراز در ورزشگاه شهید دستغیب
برگزار کرد .در این جلسه ،جمشــیدی با خوشآمدگویی به اعضای جدید ،به اهداف و
برنامههای مدنظر خود در بخش بانوان والیبال شیراز اشاره کرد و گفت :به دنبال استفاده
از پتانسیل موجود به خصوص در مدارس ،بر آموزش و پرورش است تا از جمعیت موجود
در این بخش برای پیشرفت والیبال استفاده کند .جذب افراد نخبه و استعدادیابی ،یکی
از اولویتهای اصلی بخش بانوان هیئت والیبال خواهد بود .وی با اشــاره به بهکارگیری
افراد متخصص در زمینه علمی و آموزشــی ادامه داد :برای پیشبرد اهدافمان به دنبال
بهکارگیری متخصصانی هستیم که بتوانند در زمینههای مختلف ،مثل استعدادیابی به
هیئت کمک کنند .پرورش و گســترش بازیکنان و تیمهای پایه ،تخصیص سالن جهت
تمرینات تیمهای منتخب ،اســتفاده از پتانســیل مربیان فعال با توجه به اخالق و فن،
از دیگر مواردی بود که جمشــیدی در این جلســه به آن اشاره کرد .نایبرئیس هیئت
والیبال شهرســتان شیراز افزود :از پیشنهادها و انتقادها در جهت بهبود عملکرد بانوان
هیئت والیبال استفاده خواهیم کرد و با همدلی و یکدستی مجموعه همکاران و مربیان
و داوران و اهالی والیبال ،میخواهیم گامهای درستی در جهت پیشرفت والیبال برداریم.
جمشیدی تأکید کرد :در وهله بعدی ،نیاز خود را در جهت برگزاری دورههای آموزشی
و کالسهای مربیگری و داوری ارزیابی خواهیم کرد و با مشــخص شدن حیطه کاری
افراد به دنبال ارتقای فعاالن داوری ،مربیگری و ...خواهیم بود .در ادامه جلســه ،مژگان
مکرمی مسئول کمیته مسابقات بانوان که در این جلسه حاضر بود ،گفت :باید به دنبال
اســتفاده از اسپانسرهای موجود و جذب آن برای پیشــبرد والیبال حرفهای در شیراز
باشیم .وی ادامه داد :برنامهریزی و مشخص شدن تقویم سالیانه ،دیگر برنامه ما خواهد
بــود و باید با تفکیک تیمهای ردههای مختلف در لیگهای متفاوت برنامهریزی کنیم.
لیال میرازیی ،مســئول کمیته مربیان بانوان در ادامه گفت :با به وجود آمدن زمینههای
مســاعد ،مطمئناً ایدههای جدیدی به کار برده خواهد شد تا بتوان به اهداف موردنظر
رسید .پروین چشمگرم ،مسئول کمیته استعدادیابی هم با بیان اینکه محدود کردن افراد
حاضر در دورههای آموزشــی ،استفاده از مربیان پستهای مختلف در پست تخصصی
والیبال ،ایجاد مدرســه والیبال و استعدادیابی برنانههای مهمی هستند که باید اجرایی
شــود ،نظرات خود را گفت .در ادامه ،مینا روستا مسئول کمیته آموزش بانوان والیبال
به اجرای برنامهها به صورت تیمی اشاره کرد و افتتاح مدرسه والیبال را مفید دانست.
مسئوالن کمیتههای هیئت والیبال بانوان شهرستان شیراز منصوب شدند.
گفتنی اســت پیش از این جلســه ،نعمتالله گودرزی رئیس هیئت والیبال شهرستان
شیراز با پیشنهاد نایبرئیس شیراز در احکام جداگانهای ،مسئوالن کمیتههای بانوان را
منصوب کرد که به شرح زیر اعالم میشود:
دبیر نایب رئیس بانوان :مریم گودرزی
مسئول کمیته داوران بانوان :محبوبه زرنویس زاده
مسئول کمیته برنامه ریزی و برگزاری مسابقات بانوان :مژگان مکرمی
مسئول کمیته آموزش بانوان :مینا روستا
مسئول کمیته مربیان بانوان :لیال میرزایی
مسئول کمیته استعدادیابی بانوان :پروین چشم گرم
مسئول روابط عمومی :زهرا زارعی.

کیخا برای کسب سهمیه المپیک توکیو

هیئــت ورزشهای همگانــی فارس در کنار رســالت
همگانــی ،در بخش قهرمانی نیز موفق بوده اســت و به
دلیل برگزاری برنامههای متنــوع در حوزه ورزشهای
همگانــی و قهرمانی کماکان در صدر هیئتهای ورزش
همگانی کشــور قرار دارد .ســیروس پاکفطرت ،رئیس
هیئت ورزشهــای همگانی فارس در نشســت خبری
خود در جمع خبرنــگاران با بیان مطلب فوق گفت :در
ســال جاری ،این هیئت 1100برنامه فرهنگی ورزشی
را در ســطح اســتان در بخشهای مختلف آموزشی و
کارگاهی ،جشــنوارههای ورزش همگانــی ،برنامههای
فرهنگی ورزشی ،همایش و سمینار و برنامههای ورزش
همگانی اجرا کرده است و پیشبینی ما برای سال آینده
افزایــش  5تا 10درصــدی در برنامههــای اجرایی این
هیئت است .پاکفطرت با تشــریح روند اعزام تیمهای ورشی به
مسابقات کشوری و بینالمللی گفت :یک مقام دومی در مسابقات
بینالمللی دو همگانی مالزی توســط خانم تنگستانی ،مقام سوم
دوچرخهســواری بینالمللی یونان توســط آقای برزگر ،کســب
شــش مقام اولی ،دو مقام دومی و ســه مقام سومی در مسابقات
ورزشهــای همگانــی کشــوری از جمله دســتاوردهای هیئت
ورزشهای همگانی فارس بوده اســت .به گفته این مقام مسئول،
اعزام تیــم طنابزنی جمهوری اســامی با حضور ورزشــکاران
فارس به دو کشــور یونــان و چین ،تیم دومیدانی به اســپانیا و
دوچرخهسواری به اســپانیا و همچنین حضور خانم شیبانی داور
فارسی در مســابقات جهانی طنابزنی در کشور یونان ،از جمله
کارهای انجام گرفته توســط هیئت ورزشهای همگانی استان در
سال  97بوده اســت .پاکفطرت اعزام تیمهای ورزشی استان به
21مسابقه کشــوری را کار بزرگی دانست که در مقایسه با سایر
زینالدین زیدان ،ســرمربی جدید رئال مادرید ،تأیید
کرد که از زمان ترک این باشگاه در تابستان گذشته،
پیشــنهادهای مختلفی دریافت کرد؛ اما پیشــنهاد
بازگشت به برنابئو بهتر از آن بود که رد کند.
به گزارش ورزش سه ،زیدان که در میانههای فصل -16
 ،2015جانشین رافا بنیتس در رئال مادرید شد ،در دو
فصل و نیم حضور در این باشگاه ،سه قهرمانی در چمپیونزلیگ
و یک قهرمانی در اللیگا به دســت آورد؛ اما تابستان گذشته در
اقدامی غیرمنتظره ،این باشگاه را ترک کرد.
امــا نتایج ضعیف رئال با خولن لوپتگی و پس از آن ســانتیاگو
سوالری ،باعث شد مدیران رئال بار دیگر به سراغ او بروند.
او که تا سال  2022با رئال مادرید قرارداد امضا کرد ،در گفتگو با
خبرنگاران گفت :وقتی رفتم ،زمان درستی برای جدا شدن بود.
من از آن زمان ،پیشــنهادهای مختلفی داشتم؛ اما میخواستم
اینجا در شهر مادرید بمانم .اولین واکنش من بعد از اینکه رئیس
با من تماس گرفت ،این بود که برگردم .حاال هم اینجا هستم.
بعد از جدایی زیدان از رئال ،گمانهزنیهای زیادی درباره دلیل
جدایی او مطرح شد .او درباره اینکه چرا چنین تصمیمی گرفته
بود ،گفت :من از باشگاه جدا شدم؛ زیرا فکر میکردم بعد از بردن
همه جامهای ممکن ،بازیکنان نیاز به تغییر دارند.
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استانهای کشور انجام گرفته است.
رئیــس هیئت ورشهــای همگانی در بخش دیگری از نشســت
خبری خود با اشاره به ابالغ ســند تحول ،تعالی و آیندهنگری از
سوی فدراســیون ورزشهای همگانی به استانها گفت :در سال
 97برگزاری 16جلســه نحوه اجرای این ســند در استان بررسی
شــد که با توجه به تعیین 14طرح اولویتدار از سوی فدراسیون،
9طرح در اســتان اجرایی شــده و مابقی نیز در دست اجرا است.
پاکفطرت با بیان اینکه هدف نهایی ما در برنامههای سال آینده
ایجاد انگیزه و نشــاط بیشتر در شــادابی ،سالمت و تحرک مردم
است ،گفت :همایشــی بینالمللی با برنامههای کارگاهی در سال
 98در شــیراز برگزار خواهد شد که منتظر ابالغ فدراسیون برای
برنامهریزیهای نهایی در این زمینه هســتیم .وی ،برنامهمحوری
و محلهمحوری را بخشــی از سیاستهای آتی هیئت ورزشهای
همگانی استان ذکر کرد و گفت :اگرچه پیادهروی به عنوان رشته
شــاخص ورزشهای همگانی اســت؛ اما این هیئت 60رشــته را

بازگشت زیزو به سانتیاگو برنابئو

منتظر چالش جدید هستم
من برگشــتم زیرا رئیس با من تماس گرفت و اینجا هســتم،
چون عاشق او و باشگاه هستم و خوشحالم که برگشتم؛ اما این
مســئولیت بزرگی است ،زیرا آدمهای زیادی عاشق این باشگاه
هستند .ما فصل گذشته قهرمان چمپیونزلیگ شدیم؛ اما خیلی
زود رقابت قهرمانی لیگ را واگذار کردیم و همینطور جام حذفی
و این اتفاقات زمانی رخ داد که من سرمربی بودم.
میدانم که فصل گذشته چه اشتباههایی داشتم و قصد دارم تمام
تالشم را بکنم تا مطمئن شوم تیم این بار بهتر عمل میکند.
ما باید تغییراتــی ایجاد کنیم؛ اما اکنون زمان داریم که صحبت
کنیم و برنامه بریزیم .هنوز 11بازی از فصل باقی مانده اســت.
اوضاع در لیگ بد پیش میرود؛ اما من فصل قبل مربی تیم بودم
و آن زمان هم در تیم شرایط همین بود.
زیدان با همان کادر فنی قبلی به ســانتیاگو برنابئو برگشته و از
کادر فنی فعلی تیم ،تنها آنتونیو پینتوس ،مربی بدنســاز ،به
کارش ادامه خواهد داد.
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پوشــش میدهد و بنا داریم در ســال آینده با مراجعه
بیشــتر به بخشها ،شهرســتانها و روستاهای مختلف
اســتان با کمــک 30کمیته فعال اســتانی نســبت به
شناسایی استعدادها و تشکیل تیمهای تخصصی جهت
اعزام به مسابقات کشوری و جهانی اقدام کنیم.
رئیس هئیت ورزشهای همگانی با بیان اینکه شهرستان
مرودشت به عنوان شهرستان برتر استان در سال 97در
زمینه رویدادهای ورزش همگانی شــناخته شد ،گفت:
از تمام شهرســتانها و فرماندارانی که آمادگی برگزاری
رویدادهای ورزش همگانی را دارند ،درخواست میشود
هرچه ســریعتر اعالم کنند؛ زیرا برنامهریزیهای مهمی
انجام شــده ،ازجمله اینکه در یک یا دو شهرستانی که
برای برگزاری باشــکوه این مراســم ،به ویژه پیادهروی
همگانی اعالم داوطلبی کنند پخش مراسم از شبکه سه
کشــوری و شبکه اســتانی را خواهیم داشت که موقعیت مناسب
جهت معرفی ظرفیتهای شهرســتان اســت .همچنین مدیران
شهرستان نیز مورد تقدیر کتبی استاندار قرار خواهند گرفت.
پاکفطــرت همچنیــن از ادامه فعالیتهای هیئــت ورزشهای
همگانــی در ایام نوروز خبــر داد و گفت :از پنجم فروردین ماه تا
انتهای تعطیالت نوروزی ،جاده سالمت شیراز در بولوار چمران با
حضور مربیان فعال خواهد بود و در پارکها و کمپهای اســکان
مســافران نیز پیادهمحوری و برنامههای مختلف ورزش همگانی
را خواهیم داشــت .وی با توصیه به شــهرداران شهرهای مختلف
استان ایجاد حداقل یک جاده سالمت ،مسیرهای دوچرخهسواری
و پیادهراه در بولوارهای جدیداالحداث را برای هر شــهر ضروری
دانســت و گفت :در هر بخش و منطقه محرومی که خواهان یکی
از رشــتههای مرتبط با این هیئت باشند ،آمادگی اعزام مربیان به
صورت رایگان را داریم.
در زمان حضور ســوالری ،بازیکنانی مانند ایسکو و
مارســلو ،جایگاهشــان را در ترکیب اصلی از دست
دادنــد و گرت بیل هم در ماههای اخیــر با هواداران
دچار مشکل شد .زیدان درباره این مسائل هم گفت:
این بازیکنان با رئال به جامهای زیادی رســیدند .من
قصد ندارم وارد مسائلی که برای آنها در این فصل رخ
داد ،بشوم.
من همه بازیها را تماشا کردهام .بازیکنان اولین کسانی هستند
که میدانند ســال سختی را پشت ســر میگذارند .نمیتوان
همیشــه پیروز شد .گاهی اوقات باید شکست خورد تا به جایی
که قب ً
ال بودی ،برگردی.
وقتی من از رئال جدا شدم ،بعضیها تشکر کردند؛ اما بعضیها
هم حرفهای بدی زدند .اگر فکر میکردم چیز ناخوشــایندی
وجود دارد یا این بازگشت ریسکی دارد ،برنمیگشتم.
من آدم مثبتی هستم و در چند ماه گذشته هم خوب استراحت
کردم .رئیس باشــگاه رئال با من تماس گرفتم و من میخواستم
برگردم .شــاید اگر 4ماه پیش بود ،برنمیگشــتم ،کسی چه
میداند؟
اما این زمانبندی مناســبی برای بازگشت است و یک فرصت
فوقالعاده .من واقع ًا منتظر این چالش هستم.

دبیر سرویس :میثم محجوبی

تیم ملی ژیمناســتیک هنری بزرگســاالن برای حضور در رقابتهای جام جهانی
عازم باکو میشــود .به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالعرســانی اداره
کل ورزش و جوانان فارس به نقل از روابط عمومی فدراســیون ژیمناســتیک ،تیم
ملی ژیمناســتیک هنری بزرگســاالن کشــورمان برای حضور در رقابتهای جام
جهانی و کسب ســهمیه المپیک توکیو ،تهران را به مقصد باکو پایتخت جمهوری
آذربایجان ترک کرد .سعیدرضا کیخا ،محمدرضا خسرونژاد ،مهدی الفتی و مهدی
احمدکهنی ژیمناستهای حاضر در این مسابقات هستند که با برترینهای جهان
رقابــت خواهند کرد .محمدرضا خیرخواه به عنوان ســرمربی هدایت این تیم را بر
عهــده دارد .ضمن اینکه حمیدرضاهاشــمی هم به عنوان داور این مســابقات را
قضاوت میکند .طبق برنامه مســابقات دور مقدماتی روزهای پنجشنبه و جمعه و
فینال هم روزهای شــنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد .در دور قبلی این مسابقات
که در کوتبوس آلمان برگزار شــد ،ســعیدرضا کیخا در وســیله خرک حلقه نفر
سوم جهان شد.
علی دایی:

دلم میخواست دوباره از نزدیک
کشتیگیران را ببینم

ســرمربی تیم فوتبال ســایپا میگوید :خیلی دلم میخواســت دوبــاره از نزدیک
کشتیگیران را ببینم .به گزارش فارس ،علی دایی که صبح روز سهشنبه با حضور
در خانه کشــتی نظارهگر تمرینات کشــتیگیران بود ،دربــاره حضورش در جمع
کشتیگیران گفت :سابقه دوستانه زیادی داریم .یک بار چند سال قبل آمده بودم
و خیلی دلم میخواســت دوباره از نزدیک کشتیگیران را ببینم.
وی ادامه داد :همیشــه دوســت دارم این ارتباط بماند .چه زمانی که ایران بودم و
چه زمانی که در خارج بازی میکردم ،همیشــه نتایج کشــتی را دنبال میکردم و
خیلی با کشــتی حال کردم .خودم از طرفداران کشتی هستم؛ اما متأسفانه خیلی
نمیتوانم برای تماشای مســابقات به سالن کشتی بروم ،اما همیشه از طرفداران
کشــتی در مسابقات مختلف بودهام .ســرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد:
از دوران کودکــی و جوانــی کشــتی را دنبال میکردم و با کشــتیگیران زیادی
رفاقت دارم.
تاج:

برخی گزینههای مازیار ناظمی
برای سرمربیگری تیم ملی ،فوت کردهاند!

رئیس فدراســیون فوتبــال در جمع داوران این رشــته گفت :باید اشــتباههای
تأثیرگذار به حداقل برســد و سیســتمهای روزآمدی چــون  VARباید به چرخه
فوتبال ما آورده شــوند .او همچنین تأکید کرد که برای انتخاب سرمربی تیم ملی
هیچ شــتابی وجود ندارد .به گزارش ایســنا ،مهدی تاج در حاشیه دوره یک روزه
داوران فوتبال گفت :خیلی خوشحالم که توفیق پیدا کردم در جمع داوران حضور
دارم .ما چیزی که از داوران انتظار داریم این اســت که وحدت رویه را در داوری
سرلوحه کارشان قرار دهند و اختالف در اداره مجموعههای داوری را از بین ببریم.
بــه هر حال فوتبال هوادار و طــرفداران زیادی دارد و بعد از فوتبال با یک فاصله
معناداری فوتســال قرار دارد .البته به لحاظ تعداد هوادار میگویم ،نه اهمیت .این
موضوع مفهومش این اســت که برای این قشــر عظیم که دلواپس فوتبال هستند،
باید یــک فکری کنیم .تاج همچنیــن اظهار کرد :داوری ما پنــج میلیارد تومان
بودجه دارد که این مربوط به مسائل آموزشی است .چهار میلیارد آن به فدراسیون
فوتبــال میآید؛ اما ســازمان لیگ هزینه دیگری را انجام میدهد .ســازمان لیگ
۱۴میلیارد تومان هزینه میکند که آن صرف داوری ،هتل و هزینه رفت و برگشت
میشــود .هزینه فدراسیون ،هزینه آموزش اســت .در جلساتی که ما میگذاریم و
هر ماه یک بار برگزار میشــود ،اشتباههای پیش آمده به داوران گوشزد میشود.
رئیس فدراســیون فوتبال در پاســخ به این سوال که دســتگیری مدیر تدارکات
مختص لیگ برتر است یا جای دیگر است ،در اینباره توضیح داد :نمیتوانم بگویم
که این مســئله برای لیگ برتر بوده است؛ ولی این اتفاق افتاده است.
او درباره ســرمربی تیم ملی نیز اظهار کرد :سرمربی تیم ملی ممکن است تا هفته
دیگر انتخاب شــود ،ممکن اســت انتخاب نشــود .ما هیچ عجلهای برای انتخاب
ســرمربی نداریم .ما مذاکراتمان را انجام میدهیم و به زودی ســرمربی تیم ملی
فوتبال اعالم خواهد شد .تاج همچنین درباره اظهارات مازیار ناظمی درباره حضور
زینالدین زیدان در تیم ملی گفت :آقای ناظمی شــوخی کرده بودند .من اطالعی
از اســامی نداشــتم .اص ً
ال برخی از این اسامی که ایشــان ذکر کرده بودند ،فوت
کردهاند و در قید حیات نیستند! وی در ادامه صحبتهای خود درباره منابع مالی
اضافه کرد :بودجه ســال گذشــته ما خیلی اوج گرفت و تمام آن برای منابع مالی
اســتفاده شــد .ما پولهای بزرگی از فیفا و منابع دیگر دریافــت کردیم که تمام
آن صرف کارهای عمرانی مثل ســاخت چمن ،ساختمان پک و… شد .در کارهای
جاری همــان بودجه مصوبه را پیگیری خواهیم کــرد .احتماالً هم نتوانیم بودجه
سنگینی از فیفا دریافت کنیم .رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا با کارلوس
کیروش درباره ســرمربی بعدی تیمملی فوتبال صحبت کرده اســت ،خاطرنشان
کرد :ما ممکن است با شما هم مشورت کنیم.

صفحهآرا :مریم نوذری
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