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سعید رضا کیخا در جایگاه چهارم
رنکینگ دنیا در خرک حلقه

سـعیدرضا کیخـا ملـی پـوش ژیمناسـتیک ایـران در
اخریـن رنکینـگ برترین ورزشـکاران جهان در وسـیله
خـرک حلقـه در جایـگاه چهـارم قـرار دارد.
به گزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،بـه نقـل از پایـگاه
خبـری وزارت ورزش و جوانـان ؛ سـعیدرضا کیخـا ملـی
پـووش ژیمناسـتیک ایـران در اخرین رنکینـگ برترین
ورزشـکاران جهـان در وسـیله خـرک حلقه بـا  54امتیاز
در جایـگاه چهـارم قـرار دارد.ایـن ورزشـکار تنهـا یک
امتیـاز بـا نفـر سـوم رنکینگ که ورزشـکار ژاپنی اسـت
فاصله دارد.
سـعید رضـا کیخا در مسـابقات کسـب سـهمیه المپیک
کـه تـا دیـروز شـرکت کـرده توانسـته جایـگاه چهارم
را بـه خـود اختصـاص دهـد و البتـه مسـابقات قهرمانی
جهـان در اشـتودگارت المان بسـیار تعیین کننده اسـت
چـرا کـه در آن مسـابقات سـه نفـر اول هـر وسـیله بـه
المپیـک  2020راه پیـدا می    کنند.چنانچـه سـعیدرضا
کیخـا در آن مسـابقه جـزو سـه نفـر اول شـود در
المپیـک حضـور خواهـد یافـت و در غیـر اینصـورت
بایـد در مسـابقات کاتبـوس المـان یـا باکـو و یـا قطـر
در سـال  های  2019و  2020شـرکت کنـد تـا سـهمیه
حضـور در بازی  هـای المپیـک را بـه ارمغـان آورد .
رییـس فدراسـیون ژیمناسـتیک اعلام کـرده اسـت
تمـام تالش خـود را بـرای تاریخ سـازی و حضـور این
ورزشـکار و یکـی از داوران خوب در لول  2برای کسـب
سـهمیه المپیـک انجام خواهـد داد.
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پرسپولیس  - ۳سایپا ۲

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

پر رنگ ترین چهره  ها در مشارکت  های اجتماعی
سازمان  های مردم نهاد جوان هستند

شاگردان برانکو قدر فرصتسوزی
مدعیان را دانستند
پرســپولیس در دیــداری جــذاب ســایپا را بــا
نتیجــه  ۳بــر  ۲شکســت داد.
بــه گــزارش ایســنا ،تیمهــای فوتبــال
پرســپولیس و ســایپا در چارچــوب هفتــه بیســت
و پنجــم لیــگ برتــر بــه مصــاف هــم رفتنــد
کــه ایــن دیــدار بــا پیــروزی  ۳بــر  ۲شــاگردان
برانکــو بــه پایــان رســید .در نیمــه نخســت معیــن
عباســیان در دقیقــه  ۳بــرای ســایپا و بشــار رســن
در دقیقــه  ۳۰بــرای پرســپولیس گلزنــی کردنــد.
در نیمــه دوم هــم علــی علیپــور و مهــدی ترابــی

یــک ضربــه کرنــر شــدند کــه معیــن عباســیان
بــا اســتفاده از ارســال ایــن تــوپ بــه تیــر یــک
و شــلوغی مقابــل محوطــه جریمــه پرســپولیس،
گل ســایپا را بــه صــورت مســتقیم از نقطــه کرنــر
و از بیــن پاهــای علیرضــا بیرانونــد وارد دروازه
شــاگردان برانکــو کــرد.
پــس از بــه ثمــر رســیدن ایــن گل عجیــب ،بــاز
هــم بــازی در اختیــار ســایپا بــود و آنهــا چنــد
موقعیــت نصفــه و نیمــه دیگــر هــم داشــتند کــه
توفیقــی بــرای آنهــا نداشــت .از دقیقــه  ۲۰تــوپ

چرا مدیرعامل پرسپولیس
به ورزشگاه آزادی نیامد؟
برخـی حواشـی ایجـاد شـده پیرامـون پرداخت نشـدن
مطالبـات برانکـو باعـث ناراحتی مدیرعامل پرسـپولیس
شـده است.
بـه گـزارش ایسـنا ،در دیدارهـای پرسـپولیس در
ورزشـگاه آزادی معمـوالً شـاهد بودیم مدیران باشـگاه
بـه ورزشـگاه میآمدنـد تـا بازیهـای تیمشـان را از
نزدیـک تماشـا کننـد امـا امـروز بنـا بـه دالیلـی ایـرج
عـرب بـه ورزشـگاه آزادی نیامـد.
ظاهـرا ً مدیرعامـل باشـگاه پرسـپولیس از حواشـی بـه
وجـود آمـده دربـاره پرداخت نشـدن مطالبـات برانکو و
مصاحبـه برخـی ناراحت شـده و بـه همین خاطـر دیروز
بـه ورزشـگاه آزادی نیامد.
باشـگاه پرسـپولیس نزدیـک بـه  ١١مـاه اسـت
کـه هیـچ پرداختـی بـه برانکـو ایوانکوویـچ نداشـته
است.
سـهند حبیـب زاده مشـاوره مدیرعامـل باشـگاه
پرسـپولیس در گفتوگـو بـا ایسـنا ایـن خبـر را تأییـد
کـرد.
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بــه ترتیــب در دقایــق  ۴۹و  ۶۲بــرای پرســپولیس
و رضــا اســدی در دقیقــه  ۶۹بــرای ســایپا
گلزنــی کردنــد.
بــا ایــن نتیجــه پرســپولیس  ۵۴امتیــازی شــد
و جایــگاه خــودش را بــا توجــه بــه شکســت
تراکتورســازی و ســپاهان در صــدر جــدول
ردهبنــدی محکمتــر کــرد .ســایپا هــم بــا ۳۱
امتیــاز در رده هفتــم قــرار گرفــت.
ســایپا بــازی را از همــان ابتــدا هجومــی آغــاز
کــرد تــا نشــان دهــد هماننــد مصافهــای
دیگــری کــه بــا تیمهــای مدعــی لیــگ برتــر
داشــته ،مقابــل پرســپولیس هــم بــا تمــام قــوا
بــازی میکنــد.
سفیدپوشــان ســایپا در همــان دقیقــه  ۲صاحــب

روحانی:

توقع دارم تیم فوتبال امید بعد از سالها
به المپیک راه پیدا کند

رییــس جمهــوری بــر حضــور مقتدرانــه در
المپیــک و پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو و حمایــت از
ورزش زنــان و فوتبــال ملــی تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش بــه ایســنا و بــه نقــل پایــگاه خبــری
وزارت ورزش و جوانــان ،مســعود ســلطانی فــر
دیــروز بــه دیــدار دکتــر روحانــی رئیــس جمهــور
رفــت .وزیــر ورزش و جوانــان ضمــن ارا ِیــه
گزارشــی از عملکــرد وزارت ورزش و جوانــان در
ســال  ۱۳۹۷از جملــه موفقیــت تیــم ملــی فوتبــال
در جــام جهانــی ،درخشــش کاروانهــای ایــران در
بازیهــای آســیایی و پاراآســیایی ،المپیــک جوانــان ،حضــور باشــگاههای ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا،
صعــود بســکتبال بــه جــام جهانــی و مقامهــای قهرمانــی جهــان و آســیایی در رشــتههای کشــتی ،ووشــو،
وزنــه بــرداری ،کاراتــه ،شــطرنج ،تکوانــدو ،جــودو و دو و میدانــی برنامــه ورزش کشــور را بــرای کســب
ســهمیه و حضــور مقتدرانــه ایــران در بازیهــای المپیــک و پارالمپیــک و توســعه زیرســاختها و تکمیــل
اماکــن ورزشــی ارائــه کــرد.
وی افــزود :در ایــن دیــدار یــک ســاعته ،رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از مجموعــه وزارت ورزش و جوانــان
و دســتگاههای مرتبــط گفــت :انتظــارم حضــور مقتدرانــه کاروان ایــران در بازهــای المپیــک و پارالمپیــک
اســت و افتخــارات ورزشــکاران و قهرمانــان شــادی ملــی را بــه همــراه دارد.
روحانــی بــا ابــراز رضایــت از توجــه و رشــد ورزش زنــان در مســابقات اخیــر گفــت :توســعه ورزش همگانــی
و حمایــت از ورزش زنــان از برنامههــای مهــم دولــت تدبیــر وامیــد اســت و تاکیــد مــن اســتمرار و تقویــت
ایــن مســیر بــرای ایــن دو بخــش اســت.
رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :موفقیتهــای همــه قهرمانــان موجــب
شــادکامی    و اعتــای نــام ایــران عزیــز در نــزد جهانیــان اســت و رشــتههایی ماننــد کشــتی ،وزنــه بــرداری
و تکوانــدو و کاراتــه در المپیــک آینــده وظیفــه مهمی    پیــش رو دارنــد و انتظــار مدالهــای خــوش رنــگ
را از آنهــا داریــم.
روحانــی موفقیتهــای فوتبــال و تیمهــای باشــگاههای ایــران را هــم در عرصــه رقابتهــای جهانــی
و آســیایی مــورد توجــه قــرار داد و گفــت :بایــد خیــال مــردم از بابــت تیــم ملــی فوتبــال و آینــده آن
بایــد راحــت باشــد و توقــع دارم تیــم امیــد ایــران بعــد از ســالها بــه المپیــک آینــده راه پیــدا کننــد و
پیروزیهــای اخیــر تیمهــای باشــگاهی هــم موجــب شــادی حداقــل نیم ـی    از مــردم شــد رئیــس جمهــور
بــا تاکیــد بــر حفــظ حــدود شــرعی و فرهنگــی توســط قهرمانــان ملــی گفــت :حضــور قدرتمندانــه و بــا عــزت
در مســابقات بینالمللــی بــرای ارتقــای غــرور وحــدت ملــی بســیار مهــم اســت و وزارت ورزش و جوانــان و
کمیتــه ملــی المپیــک در ایــن مــورد تمــام تــوان حمایتــی خــود را بــه کار بگیرنــد
روحانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش جوانــان در امــداد ســیل اخیــر بــا تشــکر از اقدامــات وزارت ورزش و
جوانــان از جملــه در اختیــار قــراردادن بیــش از یــک هــزار مــکان ورزشــی بــه ســیل زدگان گفــت :روحیــه
جهــادی و کمــک در نــزد جوانــان و ســازمانهای مــردم نهــاد بســیار ارزشــمند بــود و بایســتی ایــن حضــور
تقویــت شــود و موضــوع مهــم مهــارت آفرینــی و حضورشــان در مناطــق محــروم و روســتایی و مــرزی مــد
نظــر مدیــران ایــن بخــش قــرار گیــرد.

دوئل جذاب طارمی    و رضاییان در هفته پایانی لیگ
ستارگان قطر
دو بازیکـن سـابق تیـم فوتبـال پرسـپولیس در هفتـه پایانـی لیگ سـتارگان قطـر دوئل جذابـی با هم
خواهند داشـت.
بـه گـزارشایسـنا ،هفته پایانـی لیگ سـتارگان قطر دیـروز با انجام شـش دیـدار به پایان رسـید .در
یکـی از ایـن دیـدار دو تیـم الشـحانیه و الغرافـه بـه مصـاف هـم میروند کـه ایـن یکـی از داربیهای
ایرانیهـای حاضـر در لیگ سـتارگان قطر اسـت.
روزنامـه اسـتاد الدوحـه از ترکیـب دو تیـم قبـل از ایـن دیـدار رونمایـی کـرد و بـه این ترتیـب رامین
رضائیـان و مهـدی طارمـی    در ترکیـب اصلی تیمهـای خود به میـدان میروند تا شـاهد دیـداری جذاب
با شیم .
هـم طارمـی    و هـم رضائیـان فصل خوبـی را با تیمهای خـود تجربـه کردند .قـرارداد ایـن دو بازیکن به
پایـان رسـیده و بایـد دید کـه در پایان فصل چـه تصمیمی    خواهنـد گرفت.

و میــدان در اختیــار پرســپولیس قــرار گرفــت و
سرخپوشــان پایتخــت میدانــداری میکردنــد و
منتظــر یــک موقعیــت ایــدهآل بــرای بــه ثمــر
رســاندن گل تســاوی بودنــد تــا اینکــه در دقیقــه
 ۲۹بــه ایــن هــدف نزدیــک شــدند امــا حامــد
فــاحزاده ،دروازهبــان ســایپا بــه زیبایــی ضربــه
ســر مهــدی شــریفی را مهــار کــرد.
بــا ایــن حــال شــاگردان برانکــو دســت از حملــه
نکشــیدند و یــک دقیقــه بعــد ،روی رفــت و
برگشــتی کــه هنــگام ضربــه کرنــر سرخپوشــان
رخ داد ،تــوپ در داخــل محوطــه جریمــه بــه
کمــال کامیابینیــا رســید کــه او بــا پــاس خــود
بشــار رســن را در موقعیــت خــوب شــوتزنی
قــرار داد و ایــن بازیکــن عراقــی بــه زیبایــی

تــوپ را وارد دروازه ســایپا کــرد و بــازی بــه
تســاوی کشــیده شــد.
پرسپولیس ـیها بــاز هــم بــه حمــات خودشــان
ادامــه دادنــد امــا تــاش آنهــا ثمــری نداشــت
تــا نیمــه نخســت ایــن دیــدار بــا تســاوی یــک
بــر یــک بــه پایــان برســد.
نیمه دوم
پرسپولیس ـیها بــا آغــاز نیمــه دوم و بــه میــدان
آمــدن مهــدی ترابــی جــان تــازهای پیــدا کردنــد
و بــازی هجومــی بــه نمایــش گذاشــتند .هافبــک
ملیپــوش پرســپولیس خیلــی زود تأثیــر خــودش
را در بــازی گذاشــت و در دقیقــه  ۴۹بــا حرکتــی
طولــی بــه ســمت دروازه ســایپا ،علــی علیپــور را
در داخــل محوطــه جریمــه ســایپا صاحــب تــوپ
کــرد و او پــس از جــا گذاشــتن یــک مدافــع،
بــا ضربــهای دقیــق ،تــوپ را بــه گوشــه دروازه
فــاحزاده فرســتاد تــا سرخپوشــان بــا نتیجــه ۲
بــر یــک پیــش بیفتنــد.
در ادامــه بــاز هــم پرســپولیس نمایشــی تهاجمــی
داشــت و میتوانســت بــه گل ســوم برســد ولــی
موقعیتهــا یکــی پــس از دیگــری از دســت
رفــت تــا اینکــه ایــن بــار ترابــی در دقیقــه ۶۲
روی پــاس علــی علیپــور صاحــب تــوپ شــد.
مهــدی ترابــی پــس از صاحــب تــوپ شــدن،
دفــاع ســایپا را بــه هــم ریخــت و بــا ضرب ـهای
محکــم گل ســوم پرســپولیس را بــه ثمــر رســاند.
بــا بــه ثمــر رســیدن گل ســوم شــاگردان برانکــو
بــه نظــر میرســید کــه کار بــرای ســایپاییها
بــه پایــان رســیده امــا شــاگردان دایــی روی یــک
حملــه هوشــمندانه ،رضــا اســدی را در دقیقــه
 ۶۸در موقعیــت تــک بــه تــک بــا بیرانونــد
قــرار دادنــد کــه ایــن بازیکــن ســایپا در حالــی
کــه بیرانونــد زاویــه را بســته بــود بــا ضرب ـهای
محکــم و دقیــق تــوپ را از بــاالی ســر بیرانونــد
وارد دروازه پرســپولیس کــرد تــا بــازی  ۳بــر ۲
شــود.
بــه حداقــل رســیدن فاصلــه باعــث زیباتــر شــدن
بــازی شــد و دو تیــم حمالتــی داشــتند کــه
حمــات پرسپولیســیها روی حــرکات ترابــی
بســیار خطرنــاک بــود امــا هیچکــدام منجــر بــه
گل نشــدند.

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس گفــت :پررنــگ تریــن چهره  هــا در مشــارکت  های اجتماعــی
ســازمان  های مــردم نهــاد جــوان هســتند.
بــه گــزارش روابــط عمومـی    و پایــگاه خبــری و اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس  ،حیــدر
علــی کامیــاب کــه در نشســت مشــترک بــا ســازمان  های مــردم نهــاد فعــال در امــداد رســانی ســیل
شــیراز ســخن می    گفت،ضمــن تقدیــر از زحمــات جوانــان فعــال در ایــن ســمن  ها گفــت :از ابتــدای
انقــاب هرکجــا درکشــور مشــکلی حــادث می    شــد ایــن جوانــان بودنــد کــه در بســیاری از مواقــع
گــره گشــای کار بودنــد ،ســیل فروردیــن مــاه شــیراز هــم نشــان داد کــه بازهــم می    تــوان بــه جوانــان
ایــن ســرزمین اعتمادکــرد و بــه توانایی  هایشــان امیــد داشــت.
وی در ایــن جلســه کــه اعظــم کریمی    مدیــرکل دفترمشــارکت  های مردمــی    وزارت ورزش و جوانــان
و بتــول معلــم مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری فــارس نیــز حضــور داشــتند بــه توانمندی  هــای
ســازمان  های مــردم نهــاد جــوان اســتان فــارس اشــاره کــرد و گفت:امــروز نــه تنهــا مــردم و مســئوالن
فــارس بلکــه مــردم ،جوانــان و مســئوالن دیگــر اســتان  های کشــور نیــز بــه ایــن توانمنــدی ایمــان
آورده انــد.
دبیــر ســتاد ســاماندهی امورجوانــان اســتان فــارس حضــور فعــال و تاثیرگــذار ســازمانهای مــردم نهــاد
جــوان ایــن اســتان در امدادرســانی بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه در ســال گذشــته و همچنیــن حضــور
در عملیــات امــداد رســانی بــه هموطنــان ســیل زده گلستان،لرســتان و خوزســتان را تنهــا بخشــی
از ماموریت  هــای بــرون اســتانی ســازمان  های مــردم نهــاد فــارس عنــوان کــرد و افزود:امــروز مــا
بــا خیــال راحــت بســیاری از ماموریت  هــای برخــی از دســتگاه  های اجرایــی اســتان را بــا هــدف
برون سپاری و بر اساس اعتماد به جوانان به سازمان  های مردم نهاد واگذار می    کنیم.
کامیــاب بــا تاکیــد بــر اینکــه نقــش اداره کل ورزش و جوانــان اســتان در مواجهــه بــا ســازمان  های
مــردم نهــاد نقــش حمایتــی اســت افزود:برگــزاری قابــل تحســین دو نمایشــگاه هفتــه دولــت و چهلمیــن
فجــر انقــاب در ســال گذشــته توســط ســازمان  های مــردم نهــاد جــوان اســتان و حضــور پررنــگ ایــن
جوانــان در حادثــه ســیل شــیراز ثابــت کــرد ،کــه جوانــان ایــن اســتان جوانانــی متعهــد و توانمند هســتند.
وی بــا اشــاره بــه نــگاه ویــژه دولــت بــه مبحــث جوانــان ،اعتبــارات ایــن حــوزه در ســال  97و  98را
خــوب توصیــف کــرد و بــا بیــان اینکــه در هفتــه جــوان امســال تعــدادی از خانه  هــای جــوان اســتان
افتتــاح و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید افزود:یکــی از کارهــای مانــدگار دولــت در حــوزه جوانــان
احــداث کمــپ بیــن المللــی تربیــت مدیــران جــوان اســت کــه در شــمال غــرب شــیراز و در نزدیکــی
ســپیدان در حــال ســاخت اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس گســتردگی حوزه  هــای فعالیتــی ســمن  های جــوان ایــن
اســتان را یــک مزیــت دانســت و گفت:امــروز در معاونــت فرهنگــی و امــور جوانــان اداره کل ورزش و
جوانــان اســتان ،خدماتــی نظیــر مشــاوره در حوزه  هــای مختلــف نیــز انجــام می    شــود کــه محوریــت
ایــن خدمــات نیــز برعهــده جوانــان اســت.
کامیــاب در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد بــا توجــه بــه تاکیــد اســتاندار فــارس و مصوبــات متعــدد ســتاد
ســاماندهی امــور جوانــان اســتان  ،دســتگاه  های مختلــف اجرایــی ضمــن اعتمــاد بیــش از پیــش بــه
جوانــان بــا بــرون ســپاری ماموریت  هــای خویــش تمیــد اســت زمینــه شــکوفایی توانمنــدی جوانــان را
بیــش از گذشــته فراهــم ســازند.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم :

خدمت به جوانان و ورزشکاران خستگی ناپذیر است
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان جهرم گفت :
خدمــت بــه جوانــان و ورزشــکاران خســتگی ناپذیــر
است و بلکه انگیزه را دو چندان می    کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس ،
عبدالرحیــم خداجــو شــنبه بــا بیــان ایــن کــه
عالقمنــدی جوانــان بــه ورزش در شهرســتان جهــرم
یــد طوالنــی دارد در گفــت و گــوی اختصاصــی
بــا خبرنــگار روابــط عمومی    گفــت  :بــه طــور
حتــم خدمــت بــه جوانــان و ورزشــکاران در ایــن
شهرســتان خســتگی ناپذیــر اســت و کســانی کــه
ایــن مســئولیت را بــه عهــده دارنــد وظیفــه ســنگین
را بــه دوش خــود متحمــل می    شــوند و نــه تنهــا
احســاس عجــز نمی    کننــد بلکــه هــر ســال انگیــزه
آنهــا در جهــت پیشــرفت ورزش دوچنــدان می    شــود
و بنــده بــه عنــوان مســئول ورزش شهرســتان
جهــرم و همکارانــم از ابتــدای ســال جدیــد
تصمیــم گرفتیــم بــا برنامهریــزی بهتــر و رویکــرد
متفــاوت تــری نســبت بــه گذشــته قدم  هــای
محکــم تــر و موثرتــری برداریــم.
وی تصریــح کــرد  :ســال  ۹۷ورزشــکاران
جهرم ـی    در بخشهــای مختلــف افتخــارات زیــادی
را کســب کردنــد و در حــوزه جوانــان هــم بهتریــن
ســازمان  های مــردم نهــاد فعالیــت می    کنندکــه
در نــوع خــود از ســمن  های برتــر کشــور
هستند .
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان جهــرم
اشــاره ای بــه برنامههــای خــود در ســال ۹۸
داشــت و افــزود :دیــدگاه مــا در دو حــوزه ورزش
و جوانــان یــک نــگاه نزدیــک و بــدون فاصلــه
اســت و نمی    خواهیــم بیــن ایــن دو مقولــه
شــکاف ایجــاد کنیــم زیــرا چنانچــه فقــط بــه فکــر
قهرمــان پــروری باشــیم نمی    تــوان انتظــار داشــت
آســیبهای اجتماعــی در جامعــه کاهــشیابــد پــس

در ابتــدا بایــد ورزش همگانــی را گســترش داد کــه
ایــن ارتقــا بــا فعالیــت جوانــان در جامعــه بــا ثبــت
ســازمان  های مــردم نهــاد تشــکلهای مردمی    بــه
طــور حتــم امــکانپذیــر می    باشــد کــه در نهایــت
تشــویق مــردم و جوانــان بــه ســمت ورزش  هــای
همگانــی در ادامــه کســب ســکوهای قهرمانــی و
همچنیــن قهرمــان پــروری را ارتقــا میدهــد.

خداجــو بــا بیــان اینکــه نــگاه مســئولین در حــوزه
جوانــان بایــد بــه صــورت ویــژه و خــاص باشــد
گفــت  :جوانــان بــه عنــوان ظرفیتهــای مهــم
و فرصتهــای غنــی در جامعــه هســتند کــه اگــر
بــه آنــان توجــه نشــود ایــن فرصت  هــا تبدیــل بــه
تهدیــد می    گــردد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان جهــرم بــا
بیــان اینکــه فعالیت  هــای رســمی    ما از ابتــدای
ســال  ۹۸در چنــد محــور آغــاز گردیــده اســت و تــا
پایــان ســال بــا جدیت ادامــه دارد گفــت  :اولیــن گام
ورزشــی را در روز  ۲۰فروردین ســال جاری برداشــتیم
و بــه مناســبت میــاد امــام حســین علیــه الســام
و روز پاســدار اولیــن همایــش دوچرخــه ســواری
تحــت عنــوان ســه شــنبه  های بــدون خــودرو

برگــزار گردیــد و اســتقبال بســیار خوبــی از ایــن
حرکــت صــورت گرفــت همچنیــن در حــوزه
جوانــان هــم بــه نشســتی بــا حضــور فرمانــدار
ســازمانهای مــردم نهــاد جهــرم برگــزار گردیــد کــه
بــرای اولیــن بــار در ســطح اســتان در بخش  هــای
مختلــف فرهنگــی اجتماعــی کارآفرینــی و کاهــش
آســیب  های اجتماعــی بــرای مســئول ســمن  ها
حکــم مشــاور صــادر شــد.
عبدالرحیــم خداجــو در ادامــه صحبت  هایــش
اظهــار داشــت  :در ســال جــاری تــاش میکنیــم
از همــه فرصت  هــا اســتفاده کنیــم و بــا توجــه
بــه زیرســاختهای موجــود از همــه هیأت  هــای
ورزشــی می خواهیــم فعالیت  هــای خــود را نســبت
بــه گذشــته دو چنــدان کــرده و بــا برگــزاری
رقابت  هــای مختلــف شــرایط حضــور جوانــان
و ورزشــکاران را در رشــته  های مــورد عالقــه
خــود فراهــم کننــد و بــا توجــه بــه اســتعدادهای
ورزشــی فــراوان در ایــن شهرســتان انشــاءاهلل
قهرمانــان جدیــدی را امســال در میادیــن داخلــی و
برون مرزی معرفی خواهیم کرد.
خــدا جــو در پایــان صحبت  هایــش بــا خبرنــگار
روابــط عمومی    خاطرنشــان کــرد :حســین ترابیــان
داور درجــه ملــی در رشــته فوتبــال کــه اصالتـ ًا اهــل
شهرســتان جهرم اســت و از پرســنل ارتش جمهوری
اســامی    ایران می    باشــد هرچنــد در حــال حاضــر در
تهــران ســکونت دارد ولــی بــا قضــاوت در لیــگ یک
کــه اخیــراً دیــدار تیم  هــای ملــوان بنــدر انزلــی و
آلومینیــوم اراک را داوری کــرد و همچنیــن دیــروز
شــنبه  ۲۴فروردیــن مــاه در لیــگ برتــر هــم دیــدار
دو تیــم پرســپولیس و ســایپا را قضــاوت کــرد باعــث
افتخــار و ســربلندی جامعــه ورزشــی و داوری جهــرم
بــوده کــه آرزوی موفقیــت و پیشــرفت روز افــزون را
بــرای ایشــان از خداونــد منــان خواهــان خواســتار
هستم.

 2فوتبالیست فارس به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند
 2بانـوی فوتبالیسـت از اسـتان فـارس بـه آخریـن مرحلـه اردوی تیـم ملـی
فوتبـال جوانـان بانـوان ایـران بـرای شـرکت در رقابت  هـای قهرمانـی آسـیا
دعوت شـدند.
بـه گزارش روابـط عمومی    و پایـگاه خبری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و
جوانـان فـارس  ،نایـب رئیس هیـات فوتبال فـارس روز جمعه در گفـت وگو با
ایرنـا افـزود :این اردو از روز شـنبه در تهـران و با حضور  25بازیکـن آغاز و تا
سـوم اردیبهشـت ماه ادامه دارد.
خاتـون طهمورثـی افـزود :سـیده  هانیه خداپرسـتی و فاطمـه امیـری
فوتبالیسـت  های دعـوت شـده از اسـتان فـارس هسـتند.
تیـم ملی فوتبـال جوانـان بانوان کشـورمان در مسـابقات آسـیایی در گروه B
بـا تیم  هـای کـره جنوبـی ،ویتنـام و لبنان همگروه اسـت.
بازیکنـان ایـران پـس از پایـان ایـن اردو سـوم اردیبهشـت ماه راهی کشـور
ویتنـام میزبـان مرحلـه دوم ایـن رقابت  هـا خواهند شـد.
تیـم ملـی ایـران در نخسـتین دیـدار خود  ،ششـم اردیبهشـت ماه بـه مصاف
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تیـم ویتنـام میزبـان بازی  هـا می    رود.

لژیونر بوکس ایران:

حریف َق َدری از کانادا در پیش
دارم ،اما من تکنیکیترم

سـاالر غالمی    لژیونـر بوکـس ایـران کـه سـال
گذشـته بـا عقد قراردادی سـه سـاله به تیـم تایتل
فایـت کانـادا پیوسـت تـا در وزن  89کیلوگـرم
بـرای این تیـم در مسـابقات لیگ حرفـهای بوکس
جهـان بـه میزبانـی شـهر تورنتـو بـازی کنـد ،در
رقابـت نخسـت خـود در ایـن لیـگ توانسـت برابر
حریفـی از مکزیـک پیـروز شـود ،امـا پـس از آنکه
دچـار مصدومیت شـد به ایران بازگشـت تـا مراحل
درمانـش را سـپری کنـد.
غالمی    ایـن روزهـا پـس از رهایـی از مصدومیـت
زیـر نظـر پـدرش پرویـز غالمی(مربی بوکـس و از
قهرمانـان سـابق ایـن رشـته) تمرینات سـختی را
میگذرانـد تـا بـه زودی بعـد از چنـد مـاه بـه کانادا
بازگـردد و بـازی دومـش را در لیـگ جهانی بوکس
حرفـهای برگـزار کند.
این بوکسـور کرمانشـاهی در گفت و گو بـا خبرنگار
ایسـنا ،در خصـوص دیـداری کـه ظـرف یـک مـاه
آینده با حریف سـیاه پوسـت کانادایی در مسـابقات
لیـگ جهانی بوکـس حرفهای دارد ،اظهـار کرد :این
حریـف تاکنـون نزدیک به شـش تـا هفت بـازی را
در مسـابقات لیـگ جهانـی برگـزار کـرده و عملکرد
خوبی نیز داشـته اسـت.
وی افـزود :بـر اسـاس آنالیـزی کـه از بازیهـای
ایـن ورزشـکار آفریقایی االصل داشـتهام ،بوکسـور
بسـیار قدرتمنـد و مهاجمی    اسـت ،امـا سـطح
تکنیـک مـن باالتـر اسـت.
غالمی    اضافـه کـرد :قطعـاً ایـن بوکسـور نیـز
بازیهـای مـن را آنالیـز کرده و هـر دو با ایـن امید
بـه میـدان خواهیـم آمـد کـه قابلیتهـای یکدیگـر
را خنثـی کنیـم و پیـروز رقابـت باشـیم ،لـذا دیـدار
سـختی خواهـم داشـت.
وی در ادامـه عنـوان کـرد :مسـئوالن باشـگاهم
(فایتـل تایـت) در نظـر دارند تا پس از بازگشـتم به
کانـادا و پیـش از برگـزاری رقابتـم با این بوکسـور
کانادایی ،چند بوکسـور را که سـبک بازی مشـابهی
بـا ایـن ورزشـکار دارنـد را از کشـورهای دیگـر به
کانـادا بیاورنـد تا بـه عنوان حریـف تمرینی بـا آنها
تمرین و مسـابقه داشـته باشـم.
لژیونـر بوکـس ایـران در ادامـه گفـت :پـس از
آنکـه مراحـل مصدومیتـم طـی شـد ،تمرینـات
بدنسـازی و تکنیکـی خوبـی را در ایـران داشـتهام
و سـطح آمادگـیام از همیشـه بهتـر اسـت .ظـرف
چنـد روز آینـده بـه کانـادا بازخواهـم گشـت و تـا
زمـان برگـزاری دیـدار دومـم حـدود چهـار تـا
پنـج جلسـه دیگـر را بـا حریفـان تمرینـی ،تمرین
میکنم.

