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رئیس جمهور در دیدار صمیمی با جمعی از قهرمانان ورزشی:

وعده وزیر راه و شهرسازی به قهرمانان کشتی فرنگی

از واگذاری زمین جهت احداث ورزشگاه تا تأمین زمین
جهت احداث مسکن ورزشکاران

دغدغه   های قهرمانان ورزشی در اسرع وقت حل می شود

رئیــس جمهور در دیدار صمیمــی با جمعی از
قهرمانان ورزشــی ،گفت :قهرمانی ورزشکاران در
رقابتهای جهانی نقش بســیار پررنگی در ارتقای
نشــاط جامعه دارد و ایجاد نشــاط بــرای مردم با
هیچچیز دیگری قابل مقایسه نیست.
به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبری اداره
کل ورزش و جوانان فارس ،آیتا ...ســید ابراهیم
رئیسی بعد از ظهر پنجشــنبه در ادامه برنامههای
ســفر به اســتان فارس در دیدار صمیمی با جمعی
از قهرمانان ورزشــی با تبریــک افتخارآفرینی این
ورزشــکاران به آنان و نیز ملت ایران بابت داشتن
چنین ورزشکارانی ،گفت :قهرمانی و افتخارآفرینی
شما ،باعث شادی دل بســیاری از جوانان و مردم
در ایــران ،منطقه و جهان شــد که الزم اســت از
شما ورزشکاران ،مربیان و دستاندرکاران تیمهای
ورزشی قدردانیکنم.
رئیس جمهــور گفت :از پدران و مادران شــما
ورزشکاران نیز قدردانی میکنم که دعای خیرشان
بدرقه راه شما بود و شما را به گونهای تربیت کردند
که در میدانهای ورزشی با توسل به نام و یاد ائمه
حضــور پیدا میکنید و پس از کســب موفقیت نیز
شکر خدا را به جای میآورید که این بسیار زیباست.
آیــتا ...رئیســی در ادامه با بیــان اینکه امروز
توصیه به ورزش توصیه به یک معروف بسیار مهم
است ،گفت :چه ورزش همگانی که باعث تضمین

سالمت جسم و جان میشود و چه ورزش حرفهای
و قهرمانی همواره باید مورد توجه باشد و دولت در
این زمینه وظیفه سنگین حمایت ،هدایت و نظارت
را برعهده دارد.
رئیســی گفت :دولت موظف است دغدغههای
شــما قهرمانان از جمله اشتغال و مسکن را تامین
کنــد تــا بتوانید با تمرکــز بر تمرینات ورزشــی،
مهارتهــای خــود را ارتقا دهیــد و موفقیتهای
بزرگتر کسب کنید.
رئیس جمهور با بیان اینکه استان فارس و شهر
شــیراز در رقابتهای اخیر ورزشــی جهانی ،بسیار

خوش درخشید و همچون ایران نامآور شد ،به وزیر
ورزش دســتور داد :پاداشهای قهرمانان ورزشی
سریع پرداخت شود.
آیتا ...رئیســی درباره اهمیت حضور نمایندگان
ایــران در مجامع و اتحادیههــای جهانی ورزش،
گفت :تالش برای حضور در این ســازمانها باید با
محوریت تأمین منافع کشور دنبال شود.
رئیســی همچنیــن در واکنش به درخواســت
قهرمانان ورزشی درباره تأمین مسکن گفت :دولت
ســیزدهم برنامه گســترده و جامعی برای تأمین
مســکن برای آحــاد مختلف جامعــه دارد و حتم ًا

تالش خواهد کرد مســکن قهرمانان ورزشــی نیز
تامین شود.
رئیس جمهور با اشاره به درخواستهای مطرح
شده از سوی ورزشکاران در دوره تبلیغات انتخاباتی
برای انتصاب مسئوالن ورزشــی و غیرسیاسی در
رأس وزارت ورزش ،گفت :دولت سیزدهم یک نفر
از میان خود ورزشــکاران را به عنوان وزیر معرفی
کرد و بنده به ایشان تأکید میکنم رفع دغدغههای
شما را با جدیت بیشتری دنبال کند.
آیتا ...رئیسی گفت :شما ورزشکاران جلوهها و
الگوهای «ما میتوانیم» برای جوانان کشور هستید
و بایــد برای ادامه موفقیتهایتان تالش کنید ،چرا
که حفظ جایگاه قهرمانی از کســب یک مدال هم
سختتر است.
رئیس جمهور گفت :ارزش شــما ورزشــکاران
فقط به مدال و موفقیت ورزشی نیست ،بلکه ارزش
واقعی شما به جایگاه پهلوانی شما در دفاع از مظلوم
و ارزشهای نظام اسالمی است .اینکه ورزشکاری
مدال خود را به امام رضا(ع) یا به خانواده شهیدی اهدا
کند ،ارزش مدال و قهرمانی او را باالتر هم میبرد.
پیش از ســخنان رئیس جمهور نیز ورزشــکاران
در ســخنانی به بیان نظرات و درخواستهای خود
پرداختند.
آیتا ...رئیســی در پایان این مراسم هدایایی را
به رسم یادبود به این ورزشکاران تقدیم کرد.

گام بلند ورزش فارس برای تحقق منویات مقام معظم رهبری
حاجی زاده گفت :موفقیت   های کم نظیر و بعض ًا بی نظیر در عرصه
رویدادهای مختلف ورزشی فارس نشأت گرفته از چشم انداز ترسیم
شده در بیانات مقام معظم رهبری برای استان فارس و شیراز است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس
عباس حاجی زاده در جلســه عصر پنجشــنبه بــا رئیس جمهور در
نشســت صمیمی با مدال  آوران و قهرمانان ضمن عرض خیر مقدم
به رئیس محترم جمهور و هیأت همراه و تقدیر و تشــکر به واسطه
وقتی که به قهرمانان و مدال آوران اســتان به منظور مالقات دادند
اظهار داشــت :امروزه ورزش یک مقوله تأثیر گذار اجتماعی است که
می تواند باعث ســامت جامعه شود و در ایجاد غرور  ملی و شادی و
نشاط در بین آحاد جامعه سهم بسزایی داشته باشد.
وی افزود :ورزش فارس تمام تالش خود را برآن داشته تا با توجه
به فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص« فارس و شهر شیراز

همیشه در قله است» ورزش استان نیز پیرو تحقق این فرمایش مقام
عظمای والیت و افزایش ســهم فارس در عزت ،هویت و اقتدار ملی
تمام تالش و کوشش خود را بکار بست تا این مهم در استان فارس
محقق گردد.
مدیر کل ورزش خاطر نشــان کرد :این چشم انداز موفقیت   های
کم نظیر و بعض ًا بی نظیری را در عرصه رویدادهای مختلف ورزشی
المپیک ،پاراالمپیک ،جهانی و آســیایی برای استان فارس رقم زد به
طوری که سهم ورزش فارس در بازی های المپیک  2020توکیو 4/8
شــرکت کنندگان بود و  %14کل مدال   ها و  %33مدال   های طال را
ســهم خود نموده و در پاراالمپیک نیز مدال آوران فارس  %8شرکت
کننــدگان را از آن خود کرده و در مجمــوع  %13کل مدال و %16
مدال طالی کاروان سردار دلها را کسب نمودند.
حاجی زاده در خصوص مســابقات اخیر کشــتی فرنگی جهان در

اســلو نروژ نیز گفت %40 :ترکیب تیم ملی را ورزشکاران این استان
تشــکیل دادند که سهم این اســتان در کسب مدال   های طال %50
بود که این خود شــاهدی بر موفقیت   های بیشتر در سطح جهانی و
آسیایی ورزشکاران استان فارس بود و این موفقیت   ها در حالی برای
این استان رقم خورده که سرانه ورزشی استان با پنجاه و یک صدم از
متوسط کشوری پایین  تر است و منابع مادی و مالی استان نیز بسیار
کم و محدود می باشد.
در پایان نیز با توجه به موفقیت   های کسب شده در ورزش استان
فارس و کسب افتخار و افزایش هویت اسالمی و ایرانی جوانان این
مرز و بوم به منظور رفع مشــکالت در همه ابعاد خصوص ًا حمایت از
تیم های حاضر در لیگ برتر و دسته یک کشور و باشگاههای حاضر
در لیگ   های کشوری مساعدت مالی و حمایت از ورزش فارس را از
ریاست محترم جمهور خواستار گردید.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره ورزشگاههای میزبان لیگ برتر توضیح داد.
به گزارش ایسنا ،بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال از  ۲۷مهرماه آغاز خواهد شد .در آستانه
شروع این مسابقات نساجی ،مس رفســنجان و فجر سپاسی با مشکل میزبانی مواجه هستند و به
دالیل مختلف هنوز ورزشگاه خانگیشان مشخص نشده است.
ســهیل مهدی ،مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در گفتوگو با ایسنا درباره این موضوع
اظهار کرد :نســاجی ورزشگاه شهدای ساری را معرفی کرده اســت که ناظران ما برای بررسی به
این ورزشگاه میروند.
او در واکنش به  ۸ایرادی که از ورزشگاه شهدای ساری گرفته شده است ،گفت :باید بررسیهای الزم
انجام شود .اگر این ورزشگاه مورد تایید قرار نگیرد ،باشگاه نساجی باید ورزشگاه دیگری را معرفی کند.
او افزود :تیم مس رفســنجان ،ورزشگاه شهر سرچشمه را معرفی کرده که این ورزشگاه هم باید
بررسی شود و وضعیتی مانند نساجی دارد.
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره وضعیت میزبانی فجر سپاسی توضیح داد :باشگاه فجر
سپاسی ورزشگاه حافظیه را به عنوان ورزشگاه میزبان معرفی کرده است .این ورزشگاه در بازدیدی
که شده نواقصی دارد که باعث میشود شرایط میزبانی را نداشته باشد .با این حال به ما قول داده شده
که تا هفته دوم لیگ برتر این نواقص رفع شــود و فجر در این ورزشــگاه میزبان رقبایش باشــد.
مهدی در پایان گفتوگویش با ایســنا در پاســخ به این سوال که وضعیت کسب مجوز حرفهای
باشــگاهها در چه مرحلهای است ،بیان کرد :باشگاهها مدارکشان را ارسال کردهاند و در حال حاضر
کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای در حال بررسی این مدارک است.

اعالم نتیجه مسابقه کراس کانتری المپیک پوالد کف

ایســنا :با اتمام مسابقه کراس کانتری المپیک مردان بزرگســال ،بانوان بزرگسال و نوجوانان،
حائزین رتبه های برتر معرفی شدند.
در این دور از مســابقات که در محل پوالدکف دیروز جمعه  ٢٣مهرماه برگزار شــد ،در بخش
مســابقه کراس کانتری المپیک مردان بزرگسال ،آقایان؛ پرویز مردانی از تبریز ،فرشید صالحیان از
کازرون ،پرهام شهسواری از کرج ،نیما جمشیدی از سپیدان ،علی ظهراب زاده از تبریز ،رضا نفری
از مرودشت ،حامد حسن پور از قاین ،حامد سلیمیان از زرین دشت ،عرفان دانشمند از بندرعباس و
محمد شکوئی از کازرون به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
همچنیــن در بخش کراس کانتــری المپیک نوجوانان ،آقایان؛ امیرمحمد ســلوکی از کازرون،
امیرعلی پیروی از کازرون ،طاها قاســم نژاد از شیراز ،الیکا یوسفی از اصفهان ،دنیا زالی از کازرون
و آالء صالح ریاحی از اصفهان حائز رتبه های برتر شدند.
گفتنی است ،در بخش مســابقه کراس کانتری المپیک بانوان بزرگسال هم خانم ها؛ مونا فرح
بخشــیان از تهران ،فاطمه عباسی از کازرون ،فرانک شاه زیدی از اصفهان ،سمیرا میری از شیراز،
شــقایق معظم از زرین شهر ،پریسا بیگی از زرین شهر ،زهرا نوذری از سپیدان ،فاطمه قاضی زاده
از اوز ،پریسا دهقانی از شیراز و ونوس صادق زاده از شیراز به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

الهالل  -پرسپولیس ،حساسترین دیدار یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان

سایت فیفا به ارزیابی دیدارهای یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و از بازی الهالل
و پرسپولیس به عنوان حساسترین بازی یاد کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از فیفا ،الهالل در ششــمین دیدار دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا از
پرسپولیس میزبانی می کند .الهالل پس از غلبه بر پرسپولیس در سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۷این بار با
هدایت لئوناردو یاردیم در خانه به مصاف سرخ پوشان ایرانی می رود .الهالل امیدوار به فرم گلزنی
خوب بافتیمبی گومیس است که در چهار بازی گذشته پنج بار گلزنی کرده است.
در همین حال پرسپولیس می تواند از عملکرد خوب خود در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۲۰امید بگیرد
که در آن  ۲ســال به فینال صعود کرد .ارتش ســرخ با کسب چهاردهمین عنوان قهرمانی خود در
لیگ حرفه ای ایران در این فصل به دنبال کسب عنوان قهرمانی قاره و تکمیل قهرمانی داخلی و
قاره ای است .تیم یحیی گل محمدی می تواند روی مهدی ترابی ،مهاجم خود حساب کند که در
دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل استقالل تاجیکستان گلزنی کرد.

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری  ۲قطعه زمین برای ساخت ورزشگاه و تأمین مسکن قهرمانان
کشتی فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،رســتم قاســمی در دیداری با حضــور میثم دلخانی و
محمدرضا گرایی قهرمانان طالیی فرنگی کار کشــورمان در مسابقات جهانی اسلو در وزنهای ۶۳
و  ۶۷کیلوگرم و همچنین محمدعلی گرایی ،گفت :کشــتی گیران آزاد و فرنگی کشــورمان در این
دوره از مســابقات جهانی ثابت کردند که جوانان کشــورمان هرکجا که به قدرت خود تکیه کنند،
پیروز و سربلند خواهند بود.
وی در ادامه با اشــاره به قول تقدیر وزارت راه و شهرســازی به پاس این حماســه آفرینی ،در
خصوص درخواســت این کشتی گیران برای واگذاری زمینی برای ساخت ورزشگاه جهت تشویق و
ترغیب جوانان اســتان فارس به ورزش و همچنین حل مشــکل مسکن آنها تاکید کرد :با توجه به
درخواســت این ورزشکاران قهرمان و در راستای توسعه ورزش استان فارس و شهر شیراز ،در شهر
جدید صدرا قطعه زمینی برای ساخت ورزشگاه واگذار خواهد شد.
قاسمی افزود :همچنین برای تأمین مسکن این عزیزان ورزشکار و افتخارآفرین ،قطعه زمینی به
شکل گروهی به ایشان واگذار خواهد شد.

 ۳میلیارد تومان به ورزش بانوان استان فارس اختصاص یافت

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در جمع بانوان ورزشکار فارس گفت :در این سفر
 ۳۰میلیارد ریال به ورزش بانوان استان فارس اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،انسیه خزعلی پنجشنبه پس از بازدید از مجموعه ورزشی
حجاب شیراز در جلسهای با حضور بانوان ورزشکار و مدال آور استان فارس ضمن بیان اینکه حدود
 10میلیارد ریال به ورزش بانوان اختصاص یافته است ،اظهار کرد :عالوه بر آن  ۱۰میلیارد ریال از
وزارت نیرو برای مجموعه ورزشــی حجاب و  ۱۰میلیارد ریال هم از وزارت نفت برای پارک بانوان
در نظر گرفته شــده اســت تا بتوانیم هم ورزش همگانی و هم ورزش قهرمانی در قسمت بانوان را
فعالتر کنیم.
وی ادامه داد :مدیرکل اداره ورزش و جوانان اســتان فارس قول داده که خانه ورزش روســتایی
ویژه بانوان در این اســتان راه اندازی شــود و در زمینه تامین تجهیزات و وسایل ورزشی نیز حتما
ورزشــکاران را مورد حمایت قرار خواهیم داد و درصدد هستیم که تجهیزات مربوط به باشگاههای
ورزشی بانوان را پیگیری کنیم.
او درباره بیمه و اســتخدام ورزشــکاران گفت :بیمه مطالبه بهحقی است که از سوی هنرمندان
و ورزشــکاران مطرح میشــود اما در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و امکان تعهد
جدید وجود ندارد ،بدون شــک اگر وضعیت اقتصادی کشــور بهتر شود بیمه ورزشکاران در دستور
کار دولت قرار می گیرد.
خزعلی افــزود :تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت که بحث قوانین مربوط به اســتخدام
ورزشکاران را پیگیری کنیم.
وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه رویکرد دولت ســیزدهم نسبت به فساد و اختالس در
ورزش چیست ،گفت :اساس دولت مردمی مبارزه با اختالس و فساد است و مردم باید گوش و چشم
دولت باشند .خوشبختانه هر جا که بانوان بودند مسئله اختالس کمرنگ بوده و پاکدستی بانوان در
کار و عمل کامال دیده شده است.
وی ضمن تشــکر از مسئوالن استان فارس که در زمینه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی بانوان
این استان تالش می کنند ،عنوان کرد :ورزش باید همراه با فرهنگ و اخالق باشد و اخالق یکی از
مســائل جدی در امور ورزشی است که بخشی از این ورزش هم در سالمت بدن ،نشاط ،تندرستی،
انرژی و انتقال انرژی های مثبت نمود پیدا می کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بیان کرد :از قهرمانانی که در مسابقات پاراالمپیک
شرکت کردند سپاسگزارم که با کسب موفقیت در این رقابتها نشان دادند هم می توان مدال آورد
و هم می توان در مســابقات بین  المللی و در شــرایطی که برخی موارد را نمی پسندند بسیاری از
چارچوب   ها و کلیشه   ها را از بین برد و با حجاب و عفاف الگوی جدیدی ارائه داد و این نشان دهنده
شجاعت قهرمانان ورزشی ما است.

دبیر فدراسیون دوچرخهسواری تاکید کرد:

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ:

فجر قول داده تا هفته دوم مشکل حافظیه حل شود
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حمایت از میزبانی فارس در مسابقات بینالمللی دوچرخهسواری
ایســنا :دبیــر فدراســیون دوچرخهســواری
جمهوری اسالمی اعالم کرد که از میزبانی فارس
در رقابتهــای تور بینالمللی جایزه بزرگ کراس
کانتری ،حمایت میکند.
فرهنگ شادنیا در جریان رقابتهای جایزه بزرگ
کراس کانتری جام پوالدکف در گفت و گو با ایسنا
افزود :ســال آینده میزبانی چهار رقابت بین المللی
تور دوچرخه سواری کراس کانتری (دوچرخه سواری
کوهســتان) با حضور نماینده اتحادیه بین المللی
دوچرخه سواری بر عهده کشورمان است.
شــادنیا خاطرنشــان کرد که فــارس به دلیل
برگزاری دو دوره رقابت های کشوری از گزینه های
فدراســیون برای انجام یکی از این چهار میزبانی
بین المللی است.
او گفــت :میزبانــی جام پوالدکف نشــان داد
که پتانســیل های فارس باالست ،البته پیشنهاد
ما تداوم میزبانی های کشــوری با هدف افزایش
کیفیت و استانداردهای بین المللی است.
دبیر فدراســیون دوچرخه سواری با بیان اینکه
شرکت در مسابقات جایزه بزرگ کشوری و بین المللی
تاثیر باالیی در راهیابی بــه تیم ملی دارد ،گفت:

طبق آئین نامه فدراسیون ،راهیابی دوچرخه سواران
به اردوهای تیم ملی از دو مسیر رنکینگ های تیم
ملی و نظرات مرکز سنجش فدراسیون امکان پذیر
است و حضور و امتیازگیری در رقابتهای جایزه
بزرگ هم در باالبردن جایگاه دوچرخه سواران در
رنکینگ های تیم ملی تاثیر بسزایی دارد و بنابراین

رقابت های جایزه بزرگ باید جدی گرفته شــود.
شــادنیا ادامه داد :دوچرخه سواران  ۱۰استان در
رقابتهای جایزه بزرگ پوالدکف شرکت کردند و
حضور نفرات مطرح ایران هم ســطح این بازی ها
را باالبرد .با اینکه دوچرخه ســواری کوهســتان،
رشــته ای گرانقیمت بوده و هزینه های آن بسیار

باال و میزبانی آن هم ســخت اســت اما میزبانی
مجموعــه پوالدکــف و هیأت دوچرخهســواری
شایسته بود.
دبیر فدراســیون دوچرخهســواری خاطرنشان
کرد :دوچرخه سواری یک صنعت است و منفعت
حضور در این صنعت ،همگانی است.
شــادنیا گفت :به دلیل شیوع کرونا ،رقابتهای
دوچرخه ســواری کشــوری در یکســال و نیم
اخیر وقفه ای جبران ناپذیر داشــت اما الحمدا...
رقابتهای قهرمانی کشور غیر از رشته تریال ،هم
در بخش آقایان و هم در بخش بانوان در رده های
سنی بزرگساالن و جوانان برگزار شد.
وی اضافــه کــرد :مرحلــه دوم لیــگ برتر
دوچرخه ســواری جاده در حال برگزاری اســت.
انشــاا ...تا دو هفته دیگر لیگ دوچرخه ســواری
کوهستان هم برگزار خواهد شد.
شــادنیا گفــت :هفته آینــده یــک دوره و تا
پایان ســال هم پنج دوره دیگر رقابت های جایزه
بزرگ دوچرخه سواری کوهستان خواهیم داشت تا
انشاا ...هم وقفه اخیر را جبران کنیم و هم مربیان
تیم ملی نفرات موردنظرشان را ارزیابی کنند.

سرمربی تیم فجرسپاسی شیراز:

اردوی بسیار خوبی در تهران برگزار کردیم

ایرنا :سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه
اردوی بسیار خوبی در تهران برگزار کردیم ،اعالم کرد :پس از چند
ســال بهترین اردو را برگزار کردیم و پنج بازی تدارکاتی هم انجام
دادیم که بی سابقه بود.
علی اصغر کالنتری جمعه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،افزود :در
بــازی های تدارکاتی به هماهنگی خوبی دســت یافتیم و بازیکنان
سرباز و آزاد هم نشان دادند که می توانند در رقابت های لیگ برتر
به ما کمک کنند و از دســت اندرکاران باشــگاه تشکر می کنیم که
این اردو را ترتیب دادند.
وی گفــت :چند بازیکن خوب فصل گذشــته همچــون دانیال

کردســتانی ،صدقی ،شــبانی و پوریا پورعلی از تیم جدا شــدند که
بــه دردمان می خوردند اما افســوس نمی خوریم هر چند دوســت
داشتیم که آنها در تیم بمانند.
ســرمربی تیم فجر شهید سپاســی ادامه داد :چند بازیکن جدید
از جمله یک دروازه بان در رده امید مدنظر هستند و امیدوارم تا هفته
ســوم مسابقات که آخرین زمان گرفتن بازیکنان جدید است بتوانیم
آنها را به خدمت بگیریم.
کالنتری همچنین از حســین مهربان کاپیتان تیم پدیده مشهد
که فصل گذشته نیز چهار گل برای این تیم به ثمر رساند ،به عنوان
بازیکن جدید نام برد و گفت :حســین مهربان به عنوان سرباز باید
از اول آبانماه خود را به باشــگاه فجر شــهید سپاسی معرفی کند تا
این مهاجم  ۲۵ساله دوران خدمت خود را در تیم فجر سپری کند.
ورزشگاه حافظیه خوب شده است
سرمربی تیم فجر در مورد ورزشگاه حافظیه شیراز نیز گفت  :اداره
کل ورزش و جوانان فارس و هیات فوتبال زحمات زیادی کشــیدند
تا این ورزشــگاه آماده شود که جای تقدیر دارد ،و طی بازدیدی که
داشــتم کارها خوب پیش رفته ،امیدوارم مورد تایید فدراسیون قرار

گیرد و آنها سختگیری نکنند تا چند بازی ابتدایی که میزبان هستیم
نخواهیم آواره دیگر شهرها شویم.
وی تاکیــد کرد :کار ســختی در لیگ برتر داریــم با این حال با
بضاعتی که وجود دارد می کوشــیم بازی های خوبی ارایه دهیم و
کار حریفان را سخت کنیم.
تیم فجر شــهید سپاسی شیراز قرار است  ۲۷مهرماه در نخستین
هفته از لیگ برتر دوره  ۲۱در مازندران به مصاف تیم نســاجی این
شهر برود ،فجری ها در دومین هفته سوم آبان ماه میزبان گل گهر
سیرجان هستند.
در لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس  ۱۶تیم شرکت دارند
و پــس از انجام  ۳۰بازی تیم های اول و دوم جدول جواز حضور در
لیگ قهرمانان آســیا را در یافت خواهند و  ۲تیم انتهای جدول هم
راهی دسته یک می شوند.
تیم های فجر سپاســی و هــوادار تهران به عنــوان قهرمان و
نایب قهرمان لیگ دســته یک کشــور تیم های تازه وارد دوره ۲۱
هســتند و تیم های سایپا تهران و ماشــین سازی تبریز هم با لیگ
برتر خداحافظی کردند.

