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سیره مدافعین حرم سرمشق ورزشکاران کاراته باشد
بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته شوتوکان  wskfفارس تحت عنوان
بزرگذاشت مقام واالی مدافعین حرم در سالن اختصاصی هیات ...

پیروزی والیبالیستهای
نوجوان ایران برابر تونس

تیم ملـی والیبال نوجوانـان ایران در دومین مسـابقه
تدارکاتـی خـود در کشـور تونـس موفـق شـد بـا
نتیجه سـه بر یـک برابر میزبـان به پیروزی برسـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،پانزدهمیـن دوره مسـابقات
والیبـال قهرمانـی نوجوانـان پسـر زیـر  ۱۹سـال
جهـان از  ۲۷مـرداد مـاه تـا  ۵شـهریورماه بـه
میزبانـی شـهر منامـه در کشـور بحریـن برگـزار
میشـود و تیـم ایـران در گـروه چهارم بـا تیم های
ایتالیـا ،مکزیـک ،چیـن و جمهـوری چک هـم گروه
ا ست .
نوجوانـان ایـران عصر امـروز (پنج شـنبه) در دومین
دیـدار تدارکاتـی خـود در تونـس رو در روی تیـم
نوجوانـان ایـن کشـور قرار گرفت و سـه بـر یک به
پیروزی رسـید.
والیبالیسـتهای نوجـوان ایـران بـا وجـود باخت در
سـت نخسـت در سـتهای بعـدی برابـر نماینـده
آفریقـا بـه برتـری دسـت یافتند.
سـتهای ایـن بـازی بـا نتایـج  ۲۵بـر  ۲۵ ،۲۷بـر
 ۲۵ ،۱۹بـر  ۱۷و  ۲۵و  ۲۱در نهایـت به سـود ایران
به پایان رسـید.
تیـم ملـی والیبـال نوجوانـان تونـس نیـز بـه عنوان
نماینده قـاره آفریقـا در رقابتهـای قهرمانی جهان
حاضـر اسـت و در گـروه یـک بـا تیم هـای بحرین،
پورتوریکـو ،مصـر و آمریـکا هم گروه اسـت.
تیـم ملی والیبـال نوجوانـان ایـران روز گذشـته نیز
موفـق بـه شکسـت تیـم ملی زیـر  ۲۱سـال تونس
بـا نتیجـه سـه بـر صفـر شـده بـود و فـردا (جمعه)
صبـح و عصـر نیـز به مصـاف تیـم هـای نوجوانان و
جوانـان تونس مـی رود.مرتضی شـریفی ،امیرمحمد
فالحتخـواه ،امیرحسـین توختـه ،محمدحسـین
راسـتی ،مهـدی جلـوه ،علـی طبـری ،احسـان
دانشدوسـت ،محمدرضـا بیک ،سـهیل کمالآبادی،
مهـران فیض امامدوسـت ،حسـین سـلیمان اهری،
محمدرضـا حضرتپـور ،پوریـا یلـی ،امیرحسـین
اسـفندیار و عرفـان غالمـی پور  ۱۵بازیکـن اعزامی
بـه اردوی بـرون مـرزی تیم ملـی والیبـال نوجوانان
ایـران هسـتند .محمـد وکیلی بـه عنوان سـرمربی و
غالمرضـا مومنـی مقدم به عنـوان مربی ایـن تیم را
همراهـی میکننـد.
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دوچرخه سواری سهم زیادی در توسعه همگانی ورزش دارد
معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان شیراز گفت :رشته ورزشی و پر تحرک دوچرخه
سواری سهم زیادی در توسعه همگانی ورزش دارد ...

رئیس هیأت ورزش های همگانی فارس :

سیاست شورای پنجم توجه به رشته
دوچرخه سواری است
رئیــس هیــأت ورزش هــای همگانــی فــارس گفــت
 :سیاســت شــورای پنجــم توجــه بــه رشــته مفــرح و
پــر تحــرک دوچرخــه ســواری اســت
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان فارس
 ،بــه نقــل از اداره ورزش و جوانــان شــیراز  ،ســیروس
پــاک فطــرت کــه در مراســم تودیــع و معارفــه
رئیــس هیــات دوچرخــه ســواری شــیراز حضــور
داشــت گفــت :حضــور آقــای دیهیمــی در رشــته
دوچرخــه ســواری بایــد بــه فــال نیــک گرفتــه شــود،
چــرا کــه نزدیــک شــدن بــه ایــن رشــته بــه بدنــه
شــهرداری در بحــث فرهنگ ســازی و زیرســاخت ها
به توسعه این رشته کمک خواهد کرد.
ســیروس پــاک فطــرت بــا بیــان اینکــه در خیابــان
چمــران جنوبــی فضــای خوبــی بــرای ورزش
دوچرخــه ســواری ایجــاد شــده ادامــه داد :ایســتگاه

ســامت چمــران جنوبــی در رشــته دوچرخــه

رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز :

امیدوارم شیراز به «شهر دوچرخه ها» مشهور شود
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شــیراز گفــت :
امیــدوارم بــا همفکــری و تعامــل همــه جانبــه
شــیراز بــه «شــهر دوچرخــه هــا» مشــهور شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان
فــارس  ،محســن ســاالری در مراســم تودیــع و
معارفــه رئیــس هیــات دوچرخــه ســواری شــیراز

آن سو

یونایتد فاتح داربی منچستر شد
منچسـتریونایتد در  Champions Cupآمریـکای شـمالی
توانسـت منچسترسـیتی را شکسـت دهـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ادامـه بازیهـای Champions Cup
آمریـکای شـمالی در آمریـکا صبـح (جمعـه) منچسـتریونایتد برابر
منچسترسـیتی قـرار گرفت و با دو گل همشـهری خود را شکسـت
داد.
ابتـدا روملـو لوکاکـو دردقیقه  ۳۷دروازه سـیتی را باز کرد .سـپس
مارکـوس راشـفورد دردقیقـه  ۳۹گل دوم تیمـش را به ثمر رسـاند.

ژاوی :مسی ماشینی است که برای فوتبال ساخته شده
هـم تیمـی سـابق لیونل مسـی بار دیگـر به تمجیـد از ایـن بازیکـن پرداخت
و ایـن بـار او را به ماشـینی تشـبیه کرد که برای فوتبال سـاخته شـده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا و به نقـل از الموندو ،ژاوی سـتاره سـابق بارسـلونا از وقتی
کـه از این تیم جدا شـده اسـت ،بـه تعریف و تمجیـد از لیونل مسـی پرداخته
اسـت .اینبـار نیـز ایـن بازیکن کـه در عضویت تیـم السـد قطر قـرار دارد به
تمجیـد از لیونـل مسـی پرداخـت و گفـت:از نظـر من مسـی ماشـینی اسـت
کـه بـرای فوتبـال سـاخته شـده اسـت .او ایـن توانایـی را دارد کـه همزمان
بتوانـد کارهایـی را کـه آندرس اینیسـتا ،سـرخیو بوسـکتس و مـن را انجام دهـد و همزمان لیونل مسـی
باشـد .بازیکنـی ماننـد او وجـود نـدارد .او پاهایـی دارد کـه به توپ چسـبیده اسـت و می توانـد کارهای
فـوق العـاده ای بـا تـوپ انجـام دهـد.او در ادامـه صحبـت هـای خـود گفـت :خوشـحالم کـه او تصمیم
گرفتـه اسـت تـا قـرارداد خود را بـا بارسـلونا تمدید کنـد .حضـور او در بارسـلونا خبری خوب بـرای همه
مـا اسـت و مـن امیـدوارم او در ادامه حضور خـود نیز بتوانـد بهترین بازیهای خـود را با پیراهن بارسـلونا
انجـام دهـد .همـواره از تصمیم هایی که او در بارسـلونا گرفته اسـت خوشـحال شـدم و اینبـار نیز خیلی
خوشـحال هسـتم کـه او می خواهـد در بارسـلونا بماند.لیونل مسـی اخیرا تصمیم گرفته اسـت تـا قرارداد
خـود را تـا سـال  ۲۰۲۱بـا این تیـم تمدید کنـد .او یکـی از ارکان اصلی بارسـلونا در یک دهـه اخیر بوده
اسـت کـه توانسـته قهرمانی هـا و افتخـارات زیـادی را با ایـن تیم به دسـت بیاورد.

بــا بیــان اینکــه اثــرات پدیــده ورزش چنــد جانبــه
اســت گفــت :پرطرفدارتریــن رشــته ورزشــی
فوتبــال اســت کــه بایــد در هنــگام مســابقه تبعیــت
از قانــون و پیــروی از داور را در دســتور کار قــرار داد
کــه ایــن تبعیــت از قانــون درفوتبــال بــه زندگــی
عالقــه منــدان بــه آن نیــز انتقــال پیــدا خواهــد
کــرد و تأثیــرات ورزش در دنیــای امــروزی و
زندگــی افــراد بــی انــدازه اســت .
دکتــر محســن ســاالری ادامــه داد :دوچرخــه
ســواری نیــز از آن دســته رشــته هایــی اســت کــه
تأثیرگــذاری چنــد وجهــی در ســطح جامعــه دارد.
ایــن رشــته تنهــا یــک ورزش قهرمانــی نیســت و
بــه همیــن خاطــر نــگاه و سیاســت ،اداره ورزش
و جوانــان شــیراز بــه دوچرخــه ســواری متفــاوت
اســت.
وی گفــت :معضــل ترافیــک ،حمــل و نقــل ،آلودگی
هــوا ،ســامت عمومــی جامعــه و شــهروندان و بعــد
همگانــی کــردن ورزش از وجــوه مختلــف ایــن

ســواری مــورد اســتقبال خوبــی قــرار گرفتــه اســت
امــا بــا کمبودهایــی مواجــه اســت کــه بایــد برطــرف
شــود .کمبودنــور ،ســرویس بهداشــتی و تداخــل
پیــاده راه و مســیر دوچرخــه ســواری از نکاتــی اســت
کــه در ایــن ایســتگاه بایــد مــورد بررســی قــرار
گیرد.
عضــو شــورای اســامی شــهر شــیراز اضافــه کــرد:
در سیاســت هــای کاری شــواری پنجــم شــهر شــیراز
و شــهرداری ،ایجــاد مســیر دوچرخــه ســواری و
گســترش ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو از اولویــت
هــا خواهــد بــود
وی در پایــان اظهــار داشــت :در هیــأت همگانــی
اســتان نیــز کمیتــه دوچرخــه ســواری بــدون هیــچ
تداخلــی بــا هیــأت دوچرخــه ســواری در بعــد
همگانــی و فرهنــگ ســازی فعــال اســت.
رشــته اســت.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان شــیراز
خاطرنشــان کــرد :بایــد بــه رشــته دوچرخــه ســواری
فراتــر از قهرمانــی نگریســت و بــه خاطــر همیــن
از دوســتانی کــه در شــورای اســامی شــهر
فعلــی و جدیــد حضــور دارنــد و خواهنــد داشــت
مــی خواهیــم از ایــن رشــته بــه عنــوان ابــزاری
بــرای حــل مشــکالتی مثــل ترافیــک ،حمــل
و نقــل و ســامتی جامعــه و ترویــج و همگانــی
کــردن ایــن ورزش اســتفاده کننــد.
ســاالری بــا تأکیــد اینکــه در حــال حاضــر خیلــی
از افــراد عالقــه منــد بــه رشــته دوچرخــه ســواری
هســتند گفــت :مــا مــی خواهیــم دوچرخــه ســواری
کنیــم ،امــا بایــد ابتــدا زیرســاخت هــای آن مثــل
مســیر دوچرخــه ســواری و پارکینــگ دوچرخــه
ســواری وجــود داشــته باشــد کــه شــهرداری
مــی توانــد در ایــن راه تأثیرگــذاری بیشــتری داشــته
با شد .
وی در پایــان تأکیــد کــرد :امیــدوارم بــا تــاش
و همــکاری همــه ســازمان هــا و حضــور مــردم
شــیراز بــه «شــهر دوچرخــه هــا» تبدیــل
شود.

کمیتـه برگـزاری رقابـت هـای جـام کشـورهای عربـی دو داور قطری را کـه قرار بـود قضاوت کننـد کنار
گذاشـت.به گـزارش ایسـنا و به نقـل از العاجل ،تنش بین کشـورهای عربی بـا قطر همچنـان ادامه دارد.
کشـورهای امـارات ،عربسـتان و مصـر هرگونه رابطـه خود را بـا قطر قطع کـرده اند.
قـرار اسـت کـه جام کشـورهای عربـی از  22جـوالی تا  5آگوسـت در کشـور مصـر برگزار شـود .پیش
از ایـن قـرار بـود کـه دو داور قطـری بـه نام هـای عبدالرحمـان جاسـم و طلب سـالم در ایـن رقابت ها
قضـاوت کنند.امـا کمیتـه برگـزاری ایـن رقابت هـا در ادامه سیاسـت های ضـد قطری تصمیـم گرفت که
از دعـوت کـردن ایـن دو داور صـرف نظـر کنـد تا جنـگ با کشـور قطر بیـش از قبل علنی شـود.

فیفا و یوفا "ویار" را اخراج میکنند
نایـب رییـس فیفـا و یوفا بـه علت فسـاد و رشـوه برکنار
خواهـد شـد.به گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از آس ،آنخـل
ماریـا ویار سهشـنبه به علت فسـاد و رشـوه در سـاختمان
مرکزی فدراسـیون فوتبال اسـپانیا توسـط پلیس دسـتگیر
شـد و پنجشـنبه بـه دادگاه رفت .قاضـی خواسـتار زندان
بـدون ضمانـت بـرای نایـب رییس فیفا شـد.
بـه نظـر میرسـد حداقـل  ۹مـاه زنـدان بـرای رییـس
فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا در نظـر بگیرنـد.
بـر ایـن اسـاس جیانـی اینفانتینـو و الکسـاندر شـفرین،
رییسـان یوفـا و فیفـا قصد دارنـد ویار را از این دو سـازمان اخـراج کنند .فیفا اجـازه نخواهد داد نایب رییسـی
کـه در زنـدان به سـر میبـرد را در این سـازمان به فعالیـت خود ادامـه دهد.یک عضـو فیفا در این بـاره گفت:
در یوفـا نیـز اتفـاق خواهـد افتـاد چون میشـل پالتینـی هم مجبور شـد سـازمان را بـه همین خاطر تـرک کند.
شـفرین هیـچ رابطـهای بـا ویـار نـدارد و میخواهـد هر چیـزی که مربـوط به فسـاد و رشـوه اسـت را از میان
بردارد.اینفانتینـو منتظـر اسـت یـک برکناری فوری بـرای ویار اتفـاق بیفتد و یـا از طریق قوانین اقـدام خواهد
کـرد .در یوفـا نیز شـرایط مشـابه خواهـد بود.ویار بیش از  ۲۰سـال اسـت که نایـب رییس فیفا و یوفا اسـت.
او حتـی بـه علت این رسـوایی سـمت خـود در فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا را از دسـت خواهد داد .بـه احتمال
فـراوان مارسـلینو ماته رییس فدراسـیون خواهد شـد.

رئیس هیأت دوچرخه سواری شیراز

دوچرخه سواری یکی از راه های مبارزه با
آلودگی هوا و ترافیک است
رئیـس جدیدهیـأت دوچرخه سـواری شـیراز گفت :رشـته دوچرخه
سـواری در سـطح جامعـه فراگیـر شـده اسـت و در رده های سـنی
مختلـف بیـن آقایـان و بانـوان ترویـج پیدا کرده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان فـارس  ،علـی رضـا
دیهیمـی در مراسـم تودیـع و معارفـه بیان کـرد  :یکـی از معضالت
جامعـه ترافیـک و دیگـری آلودگـی هوا اسـت که دوچرخه سـواری
یکـی از راه هـای مبـارزه با آن اسـت در حال حاضر حتی در سـطوح
بیـن المللـی مقـام های بلنـد پایه سیاسـی کشـورهای مختلف از این و سـیله بـرای حمل و نقل اسـتفاده
مـی کننـد .بـرای همگانی کـردن دوچرخـه سـواری باید اتحـاد همگانـی بین سـازمان ها بوجـود آید.
وی خبـر داد سـه شـنبه های بدون خـودرو در جهت فرهنگ سـازی و ترویج دوچرخه سـواری در شـیراز
در حـال اجـرا اسـت و شـهرداری در حـال تشـکیل تیـم و باشـگاه دوچرخـه سـواری اسـت تـا بتوانـد
قدم های محکمی در ترویج و فرهنگ سازی این رشته بردارد.
رئیـس هیـأت دوچرخـه سـواری سـهم دوچرخه سـواری را در سلامت نیز باال دانسـت و گفـت :با توجه
بـه شـیوع کـم تحرکـی در جامعه این رشـته مـی تواند ایـن معضـل را نیز برطـرف کند.
بـا همکاری معاونت فرهنگی ورزشـی شـهرداری زیر سـاخت های الزم بـرای دوچرخه سـواری بانوان را
نیـز فراهـم خواهیـم کرد تـا محدودیت های این دسـته از ورزشـکاران و عالقـه مندان به رشـته دوچرخه
سـواری بر داشـته شـود.وی با اعلام اینکه این رشـته نیاز بـه همگانی شـدن دارد افزود :برای رسـیدن
بـه هـدف همگانی کـردن ورزش بایـد یک اتحـاد همگانی بین تمام سـازمان هـای مرتبط به وجـود آید.

تیم فارس نایب قهرمان مسابقات بدمینتون دانش آموزان کشور شد
مربـی تیـم بدمینتـون فارس گفـت :این تیـم در چهارمیـن دوره مسـابقات بدمینتون دانش آمـوزی مقطع
متوسـطه کشـورکه در شهرسـتان ارومیـه برگزار شـد به مقام نایـب قهرمانی دسـت یافت.
مسـلم توانایـی پنجشـنبه در گفـت وگـو با ایرنـا افزود :تیـم فـارس در دیدار نهایـی برابر تیم سیسـتان
و بلوچسـتان شکسـت را پذیـرا شـد و بـه عنـوان دومـی بسـنده کـرد و سیسـتان و بلوچسـتان هم جام
قهرمانـی را از آن خـود کـرد  .وی گفـت  :همچنیـن در بخـش انفـرادی این رقابـت ها محمـد چهارمالی
از فـارس در دیـدار نهایـی برابـرمحمـد امین علـی اکبریان از خراسـان رضوی شکسـت خـورد و عنوان
نایـب قهرمانـی را بـه خـود اختصـاص داد .مربـی تیم فـارس گفت :محمـد چهـار محالی بـه اردوی تیم
ملـی دانـش آموزی دعوت شـد .محمد چهارمالـی ،علی یزدانـی ،آرش زارع ،آرمان اسـماعیل تبـار و علی
فیـروزی اعضـای تیـم فـارس را در ایـن رقابـت ها تشـکیل مـی دادنـد و احمد امیـری هم کمـک مربی
تیـم بـود .در رقابـت هـای بدمینتـون دانش آموزان کشـور که چهارشـنبه در ارومیـه پایان یافـت  18تیم
از سراسـر کشور شـرکت داشتند.

اتفاق عجیب پیش از بازی سوپر جام

درخشان جانشین علی کریمی شد
حمیـد درخشـان یعـد از توافق بـا مدیریت باشـگاه نفت بـه عنوان
سـرمربی جدیـد نفت انتخـاب و قـرارداد را امضا کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،با توجـه بـه برگـزاری سـوپرجام در روزجمعه
و عـدم موافقـت علـی کریمـی و همکارانش بـرای عقد قـرارداد با
باشـگاه نفـت بـرای انتخـاب سـرمربی جدیـد بـا حمید درخشـان
وارد مذاکـره شـد و او بـه عنـوان سـرمربی جدیـد نفت با باشـگاه
بـه توافق رسـید.
عرفانیـان ،سرپرسـت باشـگاه نفـت و ورمقانی سرپرسـت تیم امشـب از سـاعت  ۲۱با حمید درخشـان
جلسـهای داشـتند و دقایقـی پیـش پـس از حصـول توافقـات نهایـی قـرارداد همـکاری بیـن طرفین به
امضا رسـید.
بدیـن ترتیـب حمیـد درخشـان بعـد از توافق بـا مدیریت باشـگاه نفـت به عنـوان سـرمربی جدید نفت
انتخـاب شـد و قـراردادش را امضـا کـرد تـا  ٢٠سـاعت پیش از بازی سـوپرجام جانشـین علـی کریمی
شو د .

سیره مدافعین حرم سرمشق ورزشکاران
کاراته باشد

بیســت و پنجمیــن دوره مســابقات قهرمانــی کاراتــه
شــوتوکان  wskfفــارس تحــت عنــوان بزرگذاشــت
مقــام واالی مدافعیــن حــرم در ســالن اختصاصــی
هیــات کاراتــه فــارس برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان
فــارس بــه نقــل از هیــات کاراتــه اســتان رئیــس
ســبک شــووکان  WSKFدراســتان فــارس بــا
اعــام ایــن خبــر افزود:ایــن مســابقات بــا حضــور
 8تیــم متشــکل از ورزشــکاران نونهــال تــا گــروه

جعفری-کشــاورز-زارع-زره پوش-برنجــکار -عبداهلل
زاده ،روزیطلــب را در امــر قضــاوت یــاری دادنــد.
رئیــس ســبک شــوتوکان  WSKFفــارس در
ادامــه افــزود :اعضــاء تیــم منتخــب اســتان فــارس از
بیــن نفــرات برتــر اوزان و رده هــای مختلــف ســنی
ایــن مســابقه انتخــاب و بــه مســابقات قهرمانــی
 wskfکشــور کــه در اســتان کرمانشــاه برگــزار
مــی گــردد اعــزام خواهنــد شــد .
ســروش نیــا بــا بیــان اینکــه طبــق تقویم فدراســیون

در ادامه لجبازی کشورهای عربی؛

داوران قطری کنار گذاشته شدند

یونایتد فاتح داربی منچستر شد
منچستریونایتد در  Champions Cupآمریکای شمالی توانست منچسترسیتی
را شکست دهد ...

ســنی امیــد برگــزار و ورزشــکاران ایــن ســبک در
بخــش کاتــا و کمیتــه انفــرادی بــه رقابــت پرداختند.
ســروش ســروش نیــا ضمــن بیــان اهمیــت آگاهــی
ورزشــکاران نوجــوان و جــوان بــا آرمــان هــای
مقــدس دالور مــردان مدافــع حــرم والیــت و
شــرایط ســخت و صعبــی کــه خــود و خانــواده هــای
ایثارگــر و صبورایــن عزیــزان بخصــوص فرزنــدان
ایــن بزرگــواران تحمــل مــی کننــد گفت:جلــب
توجــه جوانــان بــه موضوعــات ارزشــی در کنــار
آمــوزش هنــر رزمــی کاراتــه مــی توانــد جامعــه مــا
را از برخــی ناهنجــاری هــا مصــون بــدارد.
ایــن پیشکســوت کاراتــه خواســتار سرمشــق
قرارگرفتــن ســیره مدافعــان حرم توســط ورزشــکاران
کاراتــه شــدوبا توصیــه ورزشــکاران کاراتــه بــه
اطالعــت و نیکــی بــه پــدر و مــادر ،افزود:پایبنــدی
بــه دســتورات دیــن ،تحصیــل و کســب دانــش و در
نهایــت پرداختــن جــدی بــه امــر خطیــر و ســازنده
ورزش توصیــه مــی توانــد نســخه ای خــوب بــرای
پــرورش جســم و روح جوانــان باشــد.
ســروش نیــا در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش
بــا اشــاره بــه قضــاوت هــای خــوب داوران اســتان
فــارس در ایــن مســابقات گفت:مســئولیت ســرداوری
ایــن مســابقات بــر عهــده حیــدر روزیطلــب داور
آســیایی کاراتــه بــود و داورانــی همچنــوی فقیهــی-

کاراتــه جمهــوری اســامی ایــران هماننــد  12ســال
اخیــر مســابقات بیــن المللــی کاراتــه جــام ایــران
زمیــن در زمســتان ســال جــاری هــم برگــزار خواهــد
شــدافزود :و بــر اســاس توافقــات و تصمیمــات اتخــاذ
شــده در کمیتــه مرکــزی ســبکاینجانب هــم بعنــوان
عضــو کمیتــه فنــی در آن عضویــت دارم نفــرات
برتــر و منتخــب مســابقات قهرمانــی کشــور هــم
مــی تواننــد ســهمیه حضــور در مســابقات بیــن
المللــی جــام ایــران زمیــن را کســب کننــد.
محمــد جــواد شــلتوک کار سرپرســت هیــات کاراتــه
اســتان فــارس و عبــاس رضایــی رئیــس کمیتــه
داوران هیــات کاراتــه اســتان نیــز جــزو میهمانــان
ایــن مســابقات بودنــد کــه بــا حضــور در جمــع
خانــواده  wskfفــارس بــر رونــد برگــزاری
مســابقات نظــارت کردنــد.
سرپرســت هیــات کاراتــه فــارس نیــز در حاشــیه
برگــزاری ایــن مســابقات ،بــا حضــور در جمــع
داوران و مربیــان  wskfفــارس ضمــن تقدیــر
از نحــوه برگــزاری مســابقات  wskfکــه صرفــ ًا
خــاض اعضــاء ایــن ســبک در اســتان برگــزار شــد
گفــت :مجموعــه شــوتوکان  WSKFمصــداق
یــک ســبک بــی حاشــیه ،فنــی و توانمنــد اســت
کــه ماهیــت مســابقات ســبکی را بــا ایــن نحــوه
برگــزاری حفــط کــرده اســت.
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گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم ســروش نیــا از
هنرجویــان کاراتــه خواســت تــا بــه پــاس زحمــات
پــدران و مــادران حاضــر در ســالن مســابقات دســت
اولیــاء خــود را ببوســند کــه بــا ایــن کار فضــای ابــراز
عشــق و محبــت در محیــط ســالن حاکــم گردیــد
و کلیــه اولیــاء حاضــر دی ســالن رئیــس شــوتوکان
 wksfفــارس را مــورد تشــویق قــرار دادنــد.
امــا پــس از پایــان ایــن رقابــت هــا نتایــج زیــر در
دو رشــته کومیتــه و کاتــا و در اوزان مختلــف بــه
دســت آمــد.
رشته کومیته:
ایمــان عباســی ،محمــد جعفــری  ،امیــر مومنــی ،
امیــر محمــد خســروی مقــام اول
علــی یاقــوت  ،ســید جــواد امانــت  ،محمــد
خــداوردی  ،علــی حــوا مقــام دوم
امیــر حســین بهــادر  ،امیــر رســولی  ،علــی یاقــوت ،
رضــا نظــر پــور مقــام ســوم
علیرضــا زارعــی نــژاد  ،صالــح خســروی اول محمــد
شــجاعی اول محمــد آقــای محمــدی اول
علیرضــا ندیمــی دوم شــایان شــجاعی دوم ســید
آزای مویــدی دوم حســین دارایــی دوم
محمــد جدیــدی ســوم امیــد تحقیــق ســوم ســید
امیــر مویــدی ســوم ابوالفضــل کرمــی ســوم
امیــد زارع اول محمــد حســن یوســفی اول مهــدی
محمــدی اول امیــر علــی زارع اول
علیرضــا خســروی دوم مهــدی علیــزاده دوم رضــای
مهــدی پــور دوم ابوالفضــل میرشــکاریان دوم
هــادی غالمــی ســوم محمــد مهــدی پــور ســوم
علــی اکبــر خســروی ســوم ابوالفضــل غالمیســوم
ســعید احمــد زادگان اول عرفــان ســامانیان اول ســید
محمــد رســولی نــژاداول یونــس مکافــی اول
محمــد خســرویان دوم محمــد مهــدی کرمــی دوم
محمــد نــواب پــور دوم محمــد امیــن کاظمــی دوم
علــی گــودرزی ســوم عبــداهلل زارع ســوم حســین
رجبــی ســوم امیــر حســین کریمــی ســوم
رشته کاتا:
رضــا فتــوح آبــادی اول پرهــام تمــدن اول طاهــا
امیــری اول شــایان شــجاعی اول
محمــد زراعــت پیشــه دوم حســین رجبــی دوم
ســهیل بهمــن جــاه دوم محمــود زارع دوم
کاظــم ســراحی ســوم محمــد زارع ســوم علیرضــا
ندیمــی ســوم رامیــن عزمــی ســوم
محمــد کشــاورز اول مهــدی اژدری اول ماهــان
ســلطانی اول ســید حســین موذنــی اول
محمــد زارع دوم ابوالفضــل بهمنــی دوم امیــر علــی
ایوبــی نــژاد دوم رامتیــن توکلیــان دوم
امیــر ارســان آبــاد ســوم ســعید مســرور ســوم
رحمــان آبــی ســوم محمــد مصطفــی ظفــری زاده
ســوم

معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان شیراز :

دوچرخه سواری سهم زیادی در
توسعه همگانی ورزش دارد

معـاون ورزشـی اداره ورزش و جوانان شـیراز گفت :رشـته
ورزشـی و پـر تحـرک دوچرخه سـواری سـهم زیـادی در
توسـعه همگانـی ورزش دارد
به گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانان فارس  ،سـید
جـواد کشـاورز در مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس هیات
دوچرخـه سـواری شهرسـتان شـیراز  ،هیـأت دوچرخـه
سـواری را یکـی از مهمتریـن هیأت های ورزشـی به جهت
توسـعه همگانـی ورزش خوانـد و گفت :این هیـأت با توجه
بـه پتانسـیل و تأثیراتـی کـه در جامعـه دارد مـی توانـد به
رشـد همگانـی ورزش کمـک شـایانی کنـد .ایـن رشـته
میمتوانـد در وجوهـی مثل سلامت ،حمـل و نقـل و آلودگی
هـوا تاثیـر گذار باشـد
سـیدجواد کشـاورز بیـان کـرد :بـا تعامـل و تفاهمـی کـه
بیـن هیـأت دوچرخه سـواری شـیراز وجـود داشـت ،پس
از انتخـاب با شـفاعت در پسـت ریاسـت هیأت اسـتان در
یـک بـازه زمانـی از حضـوروی در جهـت پیشـبرد اهـداف
هیـأت دوچرخـه سـواری شـیراز اسـتفاده شـد تـا بتوانیم
مناسـب تریـن گزینه بـرای ریاسـت هیأت در شهرسـتان
شـیراز را انتخـاب کنیم.
وی گفت:سیاسـیت اداره ورزش و جوانـان شـیراز خـوش
بدرقـه بـودن و خـوش استقبالیسـت و برای همیـن منظور
مراسـم تودیـع و معارفـه روسـای هیـات های ورزشـی در
این اداره رسـم شـده اسـت .

سه ورزشکار نابینای فارس به
اردوی تیم ملی شنا و گلبال
دعوت شدند
رئیـس هیـات ورزش نابینایان و کـم بینایان فـارس گفت:
سـه ورزشـکار نابینـا و کـم بینـای فـارس بـه اردوی های
جدیـد تیـم ملی در رشـته شـنا و گلبـال دعوت شـدند.
سـید محمدرضـا هاشـمی نـژاد پنجشـنبه بـه ایرنـا گفت
 :ویـدا جبـارزاده از فـارس بـه چهارمیـن مرحلـه اردوی
آمادگـی تیـم ملـی گلبـال جوانـان بـرای شـرکت در بازی
هـای پاراآسـیایی امـارات دعـوت شـد و ایـن ورزشـکار
آنچـه تاکنون در اردوی قبلی نشـان داده اسـت شایسـتگی
حضـور در ترکیب تیم ملی در مسـابقات پاراآسـیایی رادارد.
وی اضافـه کـرد :همچنیـن علی گل پیـچ زاده و علی خالدی
 2شـناگر شایسـته فارس از سـوی سـرمربی تیم ملی شنا
جوانـان دعوت شـده انـد ضمن اینکـه احمد رسـتاد هم از
فـارس به عنـوان مربی تیـم ملی شـنا در ایـن اردو حضور
دارد.
هاشـمی نـژاد بیـان کـرد :مرحلـه نخسـت اردوی آمادگـی
تیـم ملـی شـنا از ششـم مـرداد مـاه در مجموعه ورزشـی
شـهید هرندی تهـران آغاز می شـود و تـا چهاردهم همین
ماه ادامـه دارد.
او افـزود  :بـازی هـای پاراآسـیایی جوانـان آذرمـاه سـال
جـاری در کشـور امـارات برگـزار خواهـد شـد.

