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سرپرست هیات ناشنوایان :

ساخت مجموعه فرهنگی،ورزشی
ویژه ورزشکاران ناشنوا از اهداف
اصلی هیات است
سرپرسـت هیات ناشـنوایان
اسـتان در جلسـه هـم
اندیشـی هیـات ورزشـهای
ناشـنوایان اسـتان فـارس
بـا مربیـان کـه در شـیراز
برگـزار شـد گفت : :سـاخت
مجموعـه فرهنگی،ورزشـی
ویـژه ورزشـکاران ناشـنوا از
اهـداف اصلـی هیـات اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان
فـارس  ،به نقـل از روابط عمومی هیات ورزشـهای ناشـنوایان
فـارس  ،حسـین محمـدی در این جلسـه افـزود :از مهمترین
موضوعـات مطـرح شـده از طـرف مربیان،نداشـتن سـالن و
امکانـات مناسـب تمرینی جهت ناشـنوایان،حمایت نشـدن از
جانب مسـوالن ورزش کشـور و نبـود انگیزه در بیـن مربیان و
بازیکنان،اشـتغال ورزشکاران ناشـنوا،تبعیض بین ورزشکاران
شـنوا و ناشـنوا ،و عـدم تحقـق وعده های داده شـده اسـت.
سرپرسـت هیات ورزشـهای ناشنوایان اسـتان در این نشست
بـا اشـاره بـه تدوین تقویم ورزشـی سـال جـاری و تشـریح
عملکـرد هیـات اسـتان در چنـد ماه گذشـته رویکـرد هیات در
سـال جاری  ،توجـه بـه اسـتعدادیابی و نخبـه پـروری عنـوان
نمـود در ادامـه گفـت :حمایـت الزم از قهرمانـان المپیکـی و
بـرون مـرزی به صورت ویـژه در دسـتور کار هیات می باشـد.
سـاخت مجموعه ورزشـی و فرهنگی جهت ناشـنوایان اسـتان
از دیگـر برنامـه های در دسـت اقدام هیات اسـت کـه با کمک
مدیـر کل محتـرم ورزش و جوانـان فارس و مدیـر کل محترم
بهزیسـتی اسـتان ،خیریـن و مسـوولین فـارس ایـن مهم به
زودی تحقـق یابد.
محمـدی افـزود :بـه زودی فراخـوان برگـزاری اسـتعدادیابی
در تمامـی رشـته هـا توسـط کمیته هـای مختلف هیـات اعالم
می گـردد و اسـتعدادیابی در سراسـر اسـتان کلیـد می خـورد.
بـا توجـه به مذاکـرات انجام شـده بـا فدراسـیون ورزش های
ناشـنوایان قطر به زودی اردوهای مشـترک تمرینی ،مسـابقات
در رشـته هـای مختلـف همچنیـن دوره هـای آموزشـی جهت
مربیـان برگـزار خواهد شـد.
وی یـاد آور شـد  :بـه زودی اسپانسـر هـای رسـمی هیـات
ورزش هـای ناشـنوایان اسـتان معرفی و با تزریـق منابع مالی
و حمایـت های معنوی شـاهد رشـد و شـکوفایی ورزشـکاران
ناشـنوا در عرصـه هـای مختلف باشـیم.
محمـدی در ادامـه افزود:دفتـر هیـات ورزشـهای ناشـنوایان
اسـتان فارس در ورزشـگاه پارس پذیرای ورزشکاران،مربیان
و خانـواده هـای محتـرم ناشـنوا می باشـد و مسـووالن هیات
پاسـخگوی مراجعیـن عزیز هسـتند.
محمـد عجـم نـوازی دبیـر هیـات هـم در پایـان ایـن جلسـه
افـزود :تغییـر نگـرش جامعـه ناشـنوایان در مـورد ورزش
همگانـی وقهرمانـی ،حمایـت سـمن هـای ناشـنوایان از
هیات،اتحـاد وهمدلی کلیه ناشـنوایان در راسـتای ارتقا سـطح
ورزش ناشـنوایان اسـتان،گرایش بـه سـمت آمـوزش رشـته
هـای مختلـف واسـتعدادیابی با همـکاری اداره کل بهزیسـتی
اسـتان و آموزش و پرورش اسـتثنایی و سـمن های ناشنوایان
فـارس ، ،مشـارکت باهیاتهـای ورزشـی اسـتان در خصـوص
آمـوزش واسـتعدادیابی ناشـنوایان از دیگـر برنامـه هایـی
خواهـد بـود کـه در هیـات اسـتان پیگیـری خواهد شـد.
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معاون ورزش و جوانان فارس از ورزشکار
المپیکی دلجویی کرد

ایرنــا -معــاون توســعه ورزش اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان فــارس بــه
خاطــر غیبــت خــود در آییــن اســتقبال
از ورزشــکار راه یافتــه بــه رقابــت هــای
المپیــک  2018میــادی جوانــان ،از
وی دلجویــی کــرد.
محســن ســاالری روز جمعــه در
گفــت و گــو بــا ایرنــا گفــت :آییــن
اســتقبال از نویــد محمــدی ورزشــکار
جــوان کاراتــه کای اســتان فــارس
بــا مجمــع عمومــی هیــات جــودو
همزمــان بــود و بــا توجــه بــه شــرکت
رئیــس فدراســیون جــودو و عــدم
حضــور مدیــرکل ورزش و جوانــان
اســتان ،ناگزیــر بــه شــرکت در ایــن
مجمــع عمومــی بــودم.
معــاون توســعه اداره کل ورزش و
جوانــان فــارس افــزود :بــرای اســتقبال
از ایــن ورزشــکار افتخارآفریــن ،رئیــس
کارگــروه توســعه ورزش اســتان بــه
همــراه مســئوالن هیــات کاراتــه در
فــرودگاه بیــن المللــی شــهید دســتغیب
شــیراز حضــور یافــت.
وی اظهار داشــت :در ســفر هــای بعدی
نویــد محمــدی و کســب موفقیــت های
وی ،جبران خواهیم کرد.
نویــد محمــدی ورزشــکار اهــل اســتان
فــارس که جــواز حضــور در رقابت های
المپیــک  2018جوانــان را بــه دســت
آورده اســت ،در ایــن بــاره گفتــه بــود:
بــا وجــود کســب ایــن افتخــار بــرای
اســتان و کشــور ،غریبانــه وارد شــیراز
شــدم.
وی که  17ســال ســن دارد در گفت وگو
بــا ایرنــا اظهــار داشــت :پــس از
بازگشــت از رقابــت هــای کســب
ســهمیه المپیــک در کرواســی ،بنــا
بــه درخواســت معــاون توســعه اداره
کل ورزش و جوانــان فــارس12 ،
ســاعت پــرواز خــود را از تهــران بــه
شــیراز عقــب انداختــم تــا مســئوالن
بتواننــد در ســاعتی کــه خواســته انــد
بــه فــرودگاه بیاینــد کــه اینگونــه نشــد
و ایــن موضــوع ،خســتگی مــن را چنــد
برابــر کــرد.

محمدی:

این قهرمانی را به مردم ایران تقدیم میکنم
مسووالن آینده سازان کشتی را حمایت کنند

ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد نوجوانــان ایــران
بــا تقدیــم قهرمانــی نوجوانــان آزادکار بــه مــردم
ایــران گفــت :امیــدوارم مســئوالن آینــده ســازان
کشــتی را حمایــت کننــد.
غالمرضــا محمــدی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اعزامــی ایســنا بــه کرواســی ،در بــاره قهرمانــی
تاریخــی تی ـمملــی کشــتی آزاد نوجوانــان ایــران
در مســابقات جهانــی کرواســی  ۲۰۱۸کــه بــرای
نخســتین بــار خــارج از ایــران و پــس از  ۲۲ســال
از آخریــن قهرمانــی ایــران در ایــن رقابتهــا بــه
دســت آمــد ،اظهــار کــرد :در ابتــدا وظیفــه خــود میدانــم بــه همــه اعضــای کادر فنــی ،مجموعــه عوامــل
فدراســیون کشــتی ،تیــم پزشــکی و شــیر بچههــا و دالوران کشــتی گیــر تیــم ملــی نوجوانــان بخاطــر
کســب ایــن افتخــار خســته نباشــید و خداقــوت بگویــم و ایــن قهرمانــی را بــه مــردم عزیــز و بزرگــوار ایــران
کــه بــا ســختی هــای زیــادی روزگار مــی گذراننــد از صمیــم قلــب تقدیــم مــی کنــم.
ســرمربی تیـمملــی کشــتی آزاد نوجوانــان ایــران ایــران ،افــزود :ایــن قهرمانــی بــرای اولیــن بــار در تاریــخ
در خــارج از خانــه بــرای ایــران بدســت آمــد و ایــن قهرمانــی پــس از  ۲۲ســال بــه ایــران رســید کــه نشــان
دهنــده کار بزرگــی اســت کــه همــه دســت بــه دســت دادنــد تــا ایــن افتخــار بدســت آیــد .کشــتی بــه
عنــوان پرافتخارتریــن رشــته ورزشــی ایــران ایــن روزهــا واقعــا مظلــوم واقــع شــده و امیــدوارم ایــن قهرمانــی
باعــث شــود مســئوالن حمایــت جــدی از کشــتی داشــته باشــند.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کار ســختی را بــرای کســب عنــوان قهرمانــی در پیــش داشــتیم ،بیــان کــرد:
دو ســال پیــش تیــم هشــتم جهــان را تحویــل گرفتیــم .شــبانه روز بــه اتفــاق همــه همکارانــم زحمــت
کشــیدیم ،تــاش کردیــم و وقــت گذاشــتیم تــا بــه موفقیــت برســیم .مهم تــر از بحــث نتیجــه ایــن اســت
کــه ایــن بچــه هــای نوجــوان کــه امــروز دســت بــه ایــن کار بــزرگ زدنــد بــا حمایــت مســئوالن ورزش
انگیــزه بــرای موفقیــت در رویدادهــای بعــدی را داشــته باشــند .بایــد برنامــه ریــزی دقیقــی صــورت گیــرد
تــا ایــن نفــرات بــا انگیــزه بیشــتر تمریــن کننــد تــا در رده جوانــان و پــس از آن در رده بزرگســاالن موفقیــت
کشــتی ایــران را در رویدادهــای جهانــی و المپیــک تضمیــن کننــد و قطعــا ایــن پتانســیل را در نفــرات تیــم
ملــی مــی بینــم .دو ســال پیــش ایــن وعــده را دادم کــه نفــرات خوبــی را در رده نوجوانــان پــرورش دهیــم
کــه نســلی افتخارآفریــن در کشــتی ایــران باشــند و فکــر میکنــم بــه ایــن هــدف رســیدهایم.
محمــدی در ادامــه گفتوگــو بــا ایســنا ،در بــاره عملکــرد دور از انتظــار برخــی نفــرات و ایــن کــه کــدام
کشــتی گیــر را ســتاره تیمــش مــی دانــد ،خاطــر نشــان کــرد :مــا ســتارهای زیــادی در تیممــان داریــم
کــه هــر کــدام شایســتگی رســیدن بــه قلــه هــای افتخــار در رده هــای باالتــر را دارنــد .قاطعانــه مــی
گویــم تمامــی ده کشــتی گیــر مــا شایســتگی رســیدن بــه مــدال جهانــی را داشــتند مثــا قیاســی در کشــتی
فینــال در حالــی کــه تــا ثانیــه پایانــی از حریــف جلــو بــود بــر اثــر یــک اشــتباه شکســت خــورد و به رغــم
شایســتگی از رســیدن بــه مــدال طــا بازمانــد یــا ویســی ،گــودرزی و نخــودی هــم شایســتگی رســیدن بــه
مــدال را ماننــد هفــت کشــتی گیــر دیگــر تیــم ملــی داشــتند امــا بدشانســی و اشــتباهاتی کــه مرتکــب شــدند
باعــث شــد بــه مــدال نرســند .در مجمــوع همــه تیــم زحمــت خــود را کشــیدند و از آنهــا تشــکر مــی کنــم.
ســرمربی تیـمملــی کشــتی آزاد نوجوانــان ایــران در پایــان بــار دیگــر بــر لــزوم توجــه و حمایــت مســئوالن
از کشــتی تاکیــد کــرد و گفــت :واقعــا کشــتی بــه ســختی راه خــود را ادامــه میدهــد و فدراســیون
کشــتی بــه عنــوان پــر کارتریــن ،پرتــاش تریــن و بــا برنامــه تریــن فدراســیون ورزشــی ایــران ســختی و
مشقت های زیادی را متحمل میشود و شایسته نیست که مورد بی مهری قرار گیرد.

همگروهی شاگردان کرانچار با عربستان و کرهشمالی
در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸

تیــم ملــی فوتبــال امیــد در بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتــا بــا ســه تیــم عربســتان ،کرهشــمالی و
میانمــار همگــروه شــد.به گــزارش ایســنا ،مراســم قرعــه کشــی رشــته فوتبــال در بازیهــای آســیایی
 ۲۰۱۸جاکارتــا اندونــزی روز پنجشــنبه برگــزار شــد و تیــم ملــی امیــد ایــران بــا تیمهــای عربســتان ،کــره
شــمالی و میانمــار در گــروه  Fقــرار گرفــت.
ایــن رقابتهــا حــدود  ۴۵روز دیگــر در اندونــزی آغــاز میشــود و تیــم ملــی بــا بازیکنــان زیــر  ۲۱ســال
خــود بــه مصــاف رقبــا مـیرود.

نایــب قهرمــان رقابــت هــای جهانــی
کاراتــه در وزن بــه اضافــه  68کیلوگــرم
جوانــان گفــت :ایــن نــوع برخــورد
بــرای جوانــی کــه توانســته ســهمیه
المپیــک کســب کنــد قابــل هضــم
نیســت امــا مــی کوشــم ایــن حرکــت
و بدقولــی هــا را فرامــوش کنــم و تنهــا
بــه کســب مــدال طــای المپیــک
 2018بــه میزبانــی کشــور آرژانتیــن
فکــر کنــم.
محمــدی در بــاره رقابــت هــای
انتخابــی المپیــک کــه هفتــه گذشــته

جوانــان آســیا اضافــه کــرد :در دیــدار
نهایــی برابــر حریــف مغربــی بــه
تســاوی ســه بــر ســه دســت یافتــم و
یــک ضربــه درســت هــم بــه حریــف
زدم کــه داوران آن را محاســبه نکردنــد
و در نهایــت بــر اســاس قانــون سنشــو
بازنــده شــدم در صورتــی کــه حقــم
مــدال طــا بــود.
بــه گفتــه وی ،بــر اســاس قانــون
سانشــو در صــورت پایــان بــازی بــا
نتیجــه مســاوی ،ورزشــکاری کــه
نخســتین امتیــاز را کســب کــرده باشــد

در کرواســی برگــزار شــد ،اظهــار
داشــت :از آنجــا کــه ایــن رقابــت هــا
بــرای کســب ســهمیه المپیــک بــود
ورزشــکاران  84کشــور شــرکت کننــده
بــا آمادگــی کامــل روانــه ایــن بــازی ها
شــده بودنــد از ایــن رو کار بســیار
ســختی داشــتم و بــا تــوکل بــه خــدا
توانســتم ســربلند از ایــن آزمــون
بــزرگ بیــرون بیایــم .
وی گفــت  :در وزن  68کیلوگــرم بــه
مصــاف حریفــان خــود رفتــم و در
دور مقدماتــی توانســتم ورزشــکارانی
از کشــورهای کلمبیــا ،عربســتان،
مونتــه نگــرو  ،نــروژ و انگلســتان را
شکســت دهــم و بــه دیــدار نهایــی
راه یابــم.
دارنــده مــدال طــای نوجوانــان و

برنــده محســوب مــی شــود.
محمــدی ادامــه داد :مــی کوشــم در
المپیــک بــا کســب مــدال طــا بــه
دنیــا نشــان دهــم کــه چیــزی کمتــر
از حریفــان خــود نــدارم اگرچــه آنهــا
از تــدارکات و امکانــات بهتــری ســود
مــی برنــد.
وی افــزود :فدراســیون کاراتــه و
مربیــان تیــم ملــی بــرای گرفتــن
کســب ســهمیه ورزشــکاران ســنگ
تمــام گذاشــتند و حمایــت آنهــا
موجــب شــد بــه ایــن افتخــار بــزرگ
دســت یابــم و از همــه آنها سپاســگزارم
و امیــدوارم بــا کســب مــدال در
المپیــک زحماتشــان را جبــران کنــم .
ایــن ورزشــکار شــیرازی گفــت :رئیــس
هیــات کاراتــه فــارس تــا آنجــا کــه در

تــوان داشــت بــه مــن کمــک کــرد و
قــول داده اســت هزینــه هــای ســفرم را
پرداخــت کنــد کــه جــای تشــکر دارد .
محمــدی افــزود :ســختی هــای زیــادی
کشــیدم و امیــدوارم مســئوالن اســتان
بــه ویــژه اعضــای شــورای اســامی
شــهر شــیراز نگاهــی بــه ورزشــکاران
مــدال آور و قهرمــان داشــته باشــند و
بــه وعــده هایــی کــه مــی دهنــد عمــل
کننــد.
وی اظهــار داشــت :همچنیــن از پــدر و
مــادرم و بــه ویــژه عمویــم محمــد رضا
محمــدی کــه تنهــا قهرمــان کاراتــه
جهــان در فــارس اســت نیــز تشــکر
مــی کنــم و ســعی دارم در المپیــک دل
آنهــا را بیشــتر شــاد کنــم.
در رقابــت هــای انتخابــی المپیــک
 2018جوانــان در رشــته کاراتــه کــه
روزهــای آغازیــن تیرمــاه جــاری بــه
میزبانــی کرواســی برگــزار شــد ،پنــج
نماینــده ایــران روی تاتامــی رفتنــد
و در نهایــت «فاطمــه خنکــدار»،
«علیرضــا فرجــی» و «نویــد محمــدی»
موفــق بــه کســب ســهمیه المپیــک
شدند.
ســومین دوره رقابــت هــای المپیــک
2018جوانــان بــا حضــور چهــار
هــزار ورزشــکار از  206کشــور
جهــان مهرمــاه امســال در شــهر
بوینــس آیــرس کشــور آرژانتیــن آغــاز
مــی شــود .نخســتین دوره بــازی
هــای المپیــک جوانــان ســال2010
میــادی و بــا حضــور نماینــدگان 86
کشــور و بــه میزبانــی ســنگاپور برگــزار
شــده بــود کــه کاروان ایــران هــم بــا
 52ســهمیه در  13رشــته و بــا کســب
پنــج مــدال ( 2مــدال طــا 2 ،مــدال
نقــره و یــک مــدال برنــز) در جایــگاه
بیست و ششم ایستاد.
جمهــوری اســامی ایــران در دومیــن
دوره ایــن بــازی هــا کــه در شــهر
نانجینــگ چیــن برگــزار شــد بــا کســب
ســه نشــان طــا و ســه برنــز و  2پلــه
صعــود در جایــگاه بیســت و چهــارم
ایســتاد.

چند خبر از ورزش کاراته فارس

روابـط عمومـی هیـات کاراته
اسـتان فـارس اعلام کرد:
*حضـور رئیـس و مشـاور
عالـی هیـأت کاراتـه اسـتان
فـارس در هیـأت کاراتـه
شهرسـتان سروسـتان
احمـد مبارکـی رئیـس هیأت
کاراتـه اسـتان فـارس که این
روز هـا بازدیـد از هیأت کاراته
شهرسـتانها ،تقویـت نقـاط قوت ،شناسـایی و رفـع نقاط ضعف آنـان را در دسـتور کار خود قرار
داده اسـت ،همـراه بـا مسـعود ذیگلری مشـاور عالی هیـأت ،میهمان سروسـتانی هـا بودند.
* بازدیـد از هیـأت کاراتـه شهرسـتان داراب :برنامهریزی و گسـترش کاراته
در مناطـق محـروم از اهداف اصلی ماسـت
مبارکـی رئیـس هیـأت کاراته اسـتان فارس کـه در ادامـه بازدیـد از هیأت های شهرسـتان ها
بـه داراب سـفر کـرده بود ،گسـترش کاراتـه را در مناطق محـروم از اهداف اصلـی هیأت کاراته
فـارس بیـان کـرد .در ایـن بازدید که دکتـر تمدن رییـس اداره ورزش و جوانـان داراب ،مجتبی
تمـدن دار رییـس ،جمعـی از مربیان و مسـئولین هیأت کاراته این شهرسـتان حضور داشـتند.
*پیـام تبریـک رئیـس هیـأت کاراتـه اسـتان فـارس بـه مناسـبت قهرمانی
نویـد محمـدی و کسـب سـهمیه المپیـک جوانان
احمـد مبارکـی رئیـس هیـأت کاراتـه اسـتان فـارس طـی پیامـی درخشـش کاراتـه کای
خـوش آتیـه و آینـده دار اسـتان فـارس نویـد محمـدی و کسـب سـهمیه المپیـک جوانـان را
تبریـگ گفـت .در ایـن پیـام آمـده اسـت :
موفقیـت قهرمـان غیور اسـتان فـارس نوید محمـدی در عرصـه قهرمانی و راهیابی ایشـان به
المپیک جوانان  2018نشـان از عزم راسـخ و خسـتگی ناپذیر و پیشـرفت می باشـد که جوانان
مـا روز بـه روز به بلنـدای قله جهان خواهند ایسـتاد.
رجـای واثـق دارم کـه قهرمانـی مقتدرانـه ایـن جـوان برومنـد در مسـابقات انتخابـی المپیـک
جوانـان زمینـه درخشـش بیشـتر جوانـان ایـن اسـتان را فراهـم خواهد سـاخت
ایـن جانـب ضمـن تبریـک و تشـکر از تالش و همت خسـتگی ناپذیر ایشـان و مربـی گرانقدر
اسـتاد محمـد هـادی محمـدی از زحمـات همه دسـت انـدرکاران و بـزرگان و پیشکسـوتان به
ویـژه حمایتهـای اداره کل ورزش و جوانان فارس و فدراسـیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
تشـکر نمـوده و آرزوی بهترینهـا را از خداونـد متعال برای همگان خواسـتارم
*دیـدار با اعضـای هیأت کاراتـه آباده  :پیـروی از قانون و مقـررات و همدلی
و اتحاد راه پیشـرفت شهرسـتان ها می باشـد.
در ادامـه برنامـه بازدیـد از هیـأت کاراتـه شهرسـتان هـا ،احمد مبارکـی رئیس هیـأت کاراته و
علیرضـا رشـید قامـت میهمـان آبـاده ای هـا بودند.در ایـن دیدار مهدی شـرفی رئیـس هیأت،
روح اهلل عبدالهـی رییـس اداره ورزش و جوانـان و جمعـی از مربیـان و مسـئوالن هیأت کاراته
آبـاده آباده حضور داشـتند.
احمـدی مبارکـی ضمـن اذعـان بـر اینکـه پیـروی از قانـون و مقـررات و همدلـی و اتحـاد راه
پیشـرفت شهرسـتان هـا می باشـد ،بـر صراحت هیـات کاراته در بیـان نظرات ،رعایت سلسـله
مراتـب اداری و گسـترش وحـدت و دوسـتی تاکیـد نمود.
*بازدید رئیس هیات کاراته استان فارس از هیات کاراته شهرستان اقلید
مبارکی :با تمام توان و ظرفیت های موجود از شهرستانهای فعال حمایت می کنم
رئیـس هیـات کاراتـه اسـتان فـارس در ادامـه رونـد بازدیـد از هیـات هـای شهرسـتان هـا ،از
تشـکیالت هیـات کاراتـه اقلیـد بازدیـد کردند.
در ایـن دیـدار کـه بـا حضـور رئیـس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان اقلید ،محمـد زرین کاله
رئیـس هیـات کاراته شهرسـتان اقلیـد و جمعی از مسـئولین و پیشکسـوتان هیات برگزار شـد،
احمـد مبارکـی بـا بیـان اینکه بـا تمامی ظرفیت هـای موجود از شهرسـتان ها حمایـت میکنم،
راهکارهایـی جهـت پیشـبرد هرچه بهتـر امور هیات شهرسـتان اقلید ارائـه داده و در جهت رفع
مشـکالت شهرسـتان به بحـث و تبادل نظـر پرداختند.

قراب:

برخی جریانها به دنبال برهم زدن
آرامش استقالل هستند
عضــو هیــات مدیــره اســتقالل میگویــد کــه
عــدهای بــه دنبــال برهــم زدن آرامــش ایــن باشــگاه

حــال انجــام تمرینــات پیــش از فصــل اســت و در
تالشــیم تــا بــا تمدیــد قــرارداد برخــی از بازیکنــان

هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،جــواد قــراب عضــو هیــات مدیره
و پیشکســوت اســتقالل در بــاره وضعیــت ایــن تیــم
بــه ســایت ایــن باشــگاه گفــت :تیــم اســتقالل در

و حــل مشــکالت آنهــا ،تیمــی قدرتمنــد را روانــه
رقابتهــای لیــگ برتــر بکنیــم .در ایــن میــان
طبیعتــا برخــی مذاکــرات کمــی زمــان بــر خواهــد
بــود ولــی ایــن اطمینــان را بــه هــواداران میدهیــم

لیگ برتر راگبی

پسران شیراز صدرنشین شد
ایرنـا -رقابـت هـای راگبـی هفـت
نفـره انتخابـی تیم ملـی و قهرمانی
کشـور با صدرنشـینی تیم پسـران
شـیراز در حـال برگزاری اسـت.
سرپرسـت برگـزاری ایـن رقابـت
هـا عصـر پنجشـنبه در گفـت و گو
بـا ایرنـا افـزود :در ایـن بـازی هـا
کـه در ورزشـگاه  22بهمن شـیراز
برگـزار مـی شـود ،تیـم پسـران
شـیراز بـا غلبـه بـر حریفـان خـود
هـم اینک صـدر جـدول را بـه خود

اختصـاص داده انـد.
رضـا یزدانـی بیـان کـرد :در سـایر دیدارهـای برگـزار شـده ،تیـم قـم ،هفت
بـر صفـر از سـد مهـرگان مرودشـت گذشـت ،پسـران شـیراز  33بـر صفـر
خلیـج فـارس تهـران را شکسـت داد و ری راگبـی تهـران هم 19بـر 14برابر
بازرگانـی شـیراز پیروز شـد.
او گفـت :همچنیـن سـهند تبریـز 22 ،بر هفت تیم قـم را مغلوب کـرد ،داتیس
تهـران  32بـر صفـر لرسـتان را شکسـت داد ،بازرگانـی شـیراز 27بـر صفر
مهـرگان مرودشـت را بـا شکسـت بدرقـه کـرد و تیم هرمـزگان  47بـر صفر
مغلوب پسـران شـیراز شد.
یزدانـی ادامـه داد :در ایـن رقابت هـا که با حضور سـرمربی تیم ملـی راگبی و
بـا هـدف انتخاب نفـرات برتر برگـزار می شـود15 ،تیم از سراسـر کشـور به
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کــه بــه طــور قطــع اســتقالل قدرتمنــدی را در
فصــل آینــده مشــاهده میکننــد.
او افــزود :متاســفانه برخــی جریانهــا در تــاش
هســتند تــا آرامــش اســتقالل را پیــش از فصــل بهــم
بزننــد و تیــم را درگیــر حواشــی مختلفــی بکننــد.
ایــن درحالــی اســت کــه اســتقالل بــه شــدت
نیازمنــد آرامــش اســت .ایجــاد فضــای نــا امیــدی
در بیــن هــواداران اســتقالل میتوانــد بــه تیــم
اســتقالل و بازیکنــان ایــن تیــم هــم لطمــه بزنــد
و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه زیــادی داشــته باشــیم.
مطمئنــا همــه اعضــای باشــگاه اســتقالل تنهــا یــک
هــدف دارنــد و آن هــم خوشــحالی دل هــواداران
اســت .مطمئنــا حمایــت و همدلــی هــواداران بــه
مســئوالن و ســرمربی موفــق اســتقالل میتوانــد
کمــک شــایانی کنــد.
پیشکســوت و عضــو هیــات مدیــره اســتقالل اضافــه
کــرد :وزیــر محتــرم ورزش و جوانــان و اسپانســر
باشــگاه اســتقالل تاکنــون از هیــچ کمکــی بــرای
اســتقالل دریــغ نکردهانــد و مطمئنــا در روزهــای
آینــده اخبــار خوشــی بــه هــواداران میدهیــم .مــا
بــی صبرانــه منتظــر آغــاز لیــگ هســتیم و مطمئــن
هســتیم کــه اســتقالل بــا هدایــت وینفــرد شــفر و
تــاش بازیکنــان و حمایــت هــواداران میتوانــد
فصلــی درخشــان را رقــم بزنــد.

صـورت دوره ای بـا هم پیکار مـی کنند.
تیـم تهـران در دوره گذشـته ایـن رقابـت ها در سـال  96بـه مقـام قهرمانی
دسـت یافـت و تیـم فـارس هم نایـب قهرمان شـد.
ایـن رقابـت هـا دیـروز در شـیراز بـا تعییـن تیـم هـای برتـر پایـان
یافت.

ناکامی نوجوانان والیبال ایران از صعود به
فینال آسیا
تیـم ملـی والیبـال نوجوانـان ایـران
با شکسـت برابـر ژاپـن از صعود به
دیـدار پایانی قهرمانی آسـیا بازماند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ادامـه
رقابتهـای والیبـال قهرمانـی آسـیا
در تبریـز روز پنجشـنبه از سـاعت
 ۱۸:۳۰تیمملـی والیبـال ایـران در
مرحله نیمـه نهایی مقابـل ژاپن قرار
گرفـت و بـا وجود ارائـه نمایشـی پایاپای با نتیجه سـه بر یک شکسـت خورد
تـا بـرای دومیـن سـال متوالـی نتوانـد در فینـال ایـن رقابتهـا حاضر شـود.
شـاگردان وکیلی سـتهای بـازی را با امتیـاز هـای  ۲۵-۲۷ ،۲۵-۲۲ ،۲۵-۲۰و
 ۲۵-۱۶بـه ژاپـن واگـذار کردند.بـه اینترتیـب تیمهای کـره جنوبـی و ژاپن
در فینـال بـه مصاف هـم میروند و ایـران در دیـدار رده بندی برابـر چین تایپه
قـرار می گیرد.والیبالیسـت های نوجـوان ایـران پیـش از ایـن بـا صعـود بـه
مرحلـه نیمـه نهایـی جـواز صعـود بـه جـام جهانـی را کسـب کـرده بودند.

اختراع دستگاه ورزشی
برای افزایش قدرت و توان
ورزشکاران حرفهای

معـاون پژوهشـی پژوهشـگاه علـوم ورزشـی از ثبـت
اختراع دسـتگاه ورزشـی و توانبخشـی بـرای افزایش
قـدرت و تـوان عضلات ورزشـکاران حرفـهای در
رشـتههای فوتبـال ،والیبـال ،بسـکتیال و وزنهبـرداری
خبـر داد.
علـی شـریفنژاد در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کرد:
بـه منظـور تمریـن دادن ورزشـکاران و توانبخشـی
بیمـاران آسـیبدیده از ناحیـه عضلـه و مفصـل بـا
تمرکـز بـر تمرینـات اکسـنتریک ،دسـتگاه ورزشـی و
توانبخشـی تمرین دهنـده ویژه انقباضات اکسـنتریک
ثبـت اختـراع شـد .ایـن دسـتگاه سـبب افزایـش
قـدرت و توان عضلات ورزشـکاران حرفـهای و افراد
آسـیبدیده و کسـانی کـه مشـکالت ناهنجاریهـای
عضلـه و تاندون دارد ،میشـود .این دسـتگاه همچنین
بـرای ایجـاد یک سـری انقباضـات خـاص در تمـام
تمرینـات پایه قدرتی و سـرعتی اسـتفاده میشـود .در
حقیقـت جـزو تمرینات بدنسـازی محسـوب میشـود.
ایـن دسـتگاه در حال حاضر در سـازمان ثبت و اسـناد
کشـور توسـط پژوهشـگاه علوم ورزشـی ثبت اختراع
شـده است.
وی گفـت :تمرینـات اکسـنتریک ،تمرینـات بااهمیت و
مفیـدی بـرای تقویـت عضلات و بازتوانـی عضالت و
تاندونهـا محسـوب میشـود .اجـرای ایـن تمرینـات
مسـتلزم تجهیـزات و وسـایل موردنیـازی اسـت تـا
بتـوان ایـن انقباضـات اکسـنتریک را بـرای عضلات
فراهـم و بـا برنامـهای صحیـح آن را اجـرا کرد.
معاون پژوهشـی پژوهشـگاه علـوم ورزشـی همچنین
از اعـزام دو دانشـجوی دکتـرا بـرای اولیـن بـار در
گرایشهـای جامعهشناسـی و روانشناسـی ورزشـی
توسـط پژوهشـگاه علوم ورزشـی بـه خارج از کشـور
خبـر داد و گفـت :امسـال طـی فراخوانی که در سـایت
وزارت علـوم داشـتیم خواسـتار جـذب دانشـجو در
دو گرایـش جامعهشناسـی و روانشناسـی ورزشـی
بـرای اعـزام بـه دانشـگاههای خـارج از کشـور
شـدیم کـه در ایـن فراخـوان  50نفـر مـورد پذیـرش
قـرار گرفتنـد کـه ایـن تعـداد در مصاحبههـای علمـی
و تخصصـی بـا حضـور اعضـای هیـات علمـی داخل و
خـارج پژوهشـگاه بـه  4نفـر در دو گرایـش کاهـش
پیـدا کـرد کـه روند اعـزام آنهـا از طریـق اداره بورس
خـارج از کشـور توسـط وزارت علـوم پیگیـری خواهد
شد.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :ایـن بـرای اولیـن بار
اسـت کـه پژوهشـگاه علـوم ورزشـی در دو گرایـش
جامعهشناسـی و روانشناسـی ورزشـی بـه دنبـال
بـورس دانشـجوی دکتـرا و اعـزام بـه خـارج کشـور
اسـت .امیـدوارم بتوانیم در این دو رشـته نیـز اعضای
هیـات علمی خـود را افزایـش داده و در جهـت ترویج
آن گامهـای موثـری برداریـم.

