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در حضور وزیر ورزش صورت گرفت

 گالیه قهرمان المپیک
از وضعیت مالی 

تســنیم/ وزیر ورزش و جوانان با حضور در فدراســیون تیراندازی در جریان آخرین 
وضعیت تیم های ملی این رشته قرار گرفت.

حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان دیروز )دوشــنبه( در محل فدراسیون تیراندازی 
حضور یافت و از اردوهای تیم های کشورمان نیز بازدید کرد.

در حاشــیه این بازدید مریم طالبی ســرمربی تیم ملی تفنگ اظهار داشت: بچه های ما 
خیلی درددل دارند. تیراندازی اولین مشــکلی که دارد، تحلیل رفتگی است و پس از آن 
ناامیدی. ســرمایه گذاری روی تیراندازی از زمان ریاست  هاشمی  استارت خورد، ولی بعد 
از آن تیراندازی تحلیل رفت. دســتگاه های ما ظرفیت برگزاری مســابقات آزاد و لیگ را 
ندارند و متأسفانه به خط ها رسیدگی نشده است، همین مسئله روی عملکرد تیراندازان 
تأثیر داشته است . خوشحالیم که قربانی در فدراسیون تیراندازی حضور دارد؛ اگر او نبود، 

تیراندازی ما تمام می شد.
وی افزود: اُفت بعدی تیراندازی مربوط به ناامیدی در بدنه جامعه این رشته ورزشی است. 
هر چه دیدیم، قول و بدعهدی بوده است . همیشه مسئوالن از بچه های ما انتظار داشتند 
با دست خالی نتیجه بگیرند. آن ها همیشه آبروی ورزش بودند، ولی در مقابلش، قول ها و 
بدعهدی های مسئوالن بوده است. ما تفاوتی درباره رفتار و تخصیص اگر هم بوده است، 
حتی بعد از مدال المپیک از سوی وزارت و کمیته ندیدیم. بچه ها مشکل معیشتی دارند  

و من می پرسم آیا حق دارند این فشار را تحمل کنند یا نه؟
طالبی گفت: کارد، اســتخوان را هم رد کرده است. یک سری مشکالت کالن است و آن 
را درک می کنیم. برای اینکه تیراندازان به ذره ای از حق و حقوق خود برســند، باید این 
رویکرد در بین مسئوالن تغییر کند . با این شرایط حتی انگیزه درونی و فردی تیراندازان 
هم موتور محرک نیست. قربانی با چنگ و دندان با وجود گرانی، کمبود فشنگ و ... تالش 

می کند تا ورزشکاران در بهترین شرایط باشند.
وی خاطرنشان کرد: رشته ما به شدت با گرانی گره خورده است. برنامه ریزی برای کادر 
فنی ســخت شــده و باید جهت نوک پیکان تغییر نکند و از طرف مســئوالن به سمت 
تیراندازان باشــد.  امیدوارم شما که بعد از قربانی پدر ما تیراندازان هستید، به این رشته 

بیشتر توجه کنید.
همچنیــن جواد فروغی در دیدار با وزیر ورزش اظهار داشــت: مســئوالن همیشــه با 
ورزشــکاران دیدار کرده اند و بعد از آن رفته اند. پیشنهاد می دهم کمیته های پیگیری در 
وزارت تشکیل شود و هر چند ماه مسائل را پیگیری کنند. بحث اسپانسر و حمایت مالی 
در بســیاری رشته ها مثل تیراندازی ضعیف است و وزارت ورزش می تواند کانال هایی باز 
کند. یک ورزشــکار در لیگ هفته ای 500 هزار تا یک میلیون دریافت می کند که عدد 
مناســبی نیست و باید لیگ ها حرفه ای شــوند. به خاطر مسائل مالی متأسفانه برخی از 

سفرها را از دست دادیم و امیدوارم حمایت های مالی از این رشته بیشتر باشد.

مسئول هیئت شطرنج شهرستان شیراز:

آماده برگزاری مسابقات با همکاری 
دستگاه های مختلف هستیم

مســئول هیئت شطرنج شهرســتان شیراز 
از تالش برای نشــاط افزایی و تقویت قوای 

ذهنی در جامعه خبر داد.
فاطمه محمدی راد با اشــاره بــه برخی از 
رویدادهــای ورزشــی که بــه همت هیئت 
شطرنج شیراز در یک ماه اخیر برگزار شده، 
اظهار داشــت: طی هفته های اخیر میزبان 
جمعــی از خانواده بــزرگ تأمین اجتماعی 
بــا حضور تیم های آقایــان و بانوان در قالب 

المپیاد ورزشی طرح مهتران بودیم.
او با بیان این که شــطرنج نقش ارزنده ای در 
پیشگیری از زوال ذهن و بهبود کارآیی ذهن 

دارد، اظهار داشــت: نقش مؤثر شطرنج در سالمت جســم و روان ثابت شده است و در 
پرتو آن می توان به کاهش آسیب های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده و رشد تعامالت 

مدنی کمک کرد.
وی در ادامه افزود: هیئت شــطرنج شهرستان شــیراز در رویدادی دیگر میزبان اصحاب 
رسانه بود که طی آن خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران خبری در فضایی شاد و مفرح 

به رقابت دوستانه پرداختند.
محمدی راد از آمادگی هیئت شــطرنج شهرستان شــیراز برای میزبانی از دستگاه ها و 
نهادهای مختلف برای برپایی مســابقات خبر داد و افزود: جامعه به آوردگاه های ورزشی 
بــرای تخلیه هیجانات و فعالیت های مثبت نیاز دارد و ورزش شــطرنج در زمره بهترین 
رویدادهایی قرار می گیرد که ضمن تقویت ذهن، قدرت تصمیم گیری و مدیریت بحران 

را افزایش داده و نقش مثبتی در جامعه دارد.

مهاجم پرسپولیس
راهی تراکتور شد

طرفداری/ حامد پاکدل با قــراردادی 18 ماهه به 
تراکتور پیوست.

حامد پاکدل که مثل ســیامک نعمتی در لیســت 
مازاد یحیــی گل محمدی قرار گرفت خیلی زود با 
بخشیدن مبلغ قرارداد خود از سرخ پوشان نامه فسخ 
گرفت تا مشــکلی برای حضور در تیم های 
دیگر نداشــته باشــد. حامــد پاکدل 
طی چند روز اخیــر به همراه مدیر 
با  زیادی  مذاکــرات  برنامه هایش 
تراکتور داشت و درنهایت صبح 
دیروز دوشــنبه با قراردادی 
به مدت یک فصل و نیم 
به تراکتور پیوست. 
نه  ســا ر
ســمی  ر
ه  شــگا  با
به  تراکتــور 
زودی به صورت رسمی  این موضوع را اعالم 

می کند.

لیگ دسته یک ملی بسکتبال 

صعود مقتدرانه شهرداری 
شیراز 

به گزارش روابط  عمومی  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، 
ســروقامتان شهرداری شیراز با اقتدار مرحله مقدماتی لیگ دسته یک ملی را 
پشت سر گذاشتند. تیم بسکتبال شهرداری شیراز که به تازگی با حضور جوانان 
مستعد شیرازی شــکل گرفته، در گروه f مسابقات لیگ دسته یک ملی پس 
از انجام بازی ها به صورت متمرکز رفت و برگشــت در آبادان و پس از رقابت با 
تیم های آبادان، بهبهان و اصفهان توانست به عنوان تیم نخست گروه به مرحله 

بعدی صعود کند.
مســابقات این گروه از تاریخ ۲1 تا ۲۶ دی ماه 1۴01 در گروه جنوب کشور به 

میزبانی تیم آرتای آبادان برگزار شد.
شایان ذکر است که پس از ثبت جایگاه تیم شهرداری، این تیم باید در مرحله 
حذفی با تیم خانۀ بسکتبال قزوین بازی کند. بازی پیش رو به میزبانی استان 
قزوین از تاریخ ۴ تا ۷ بهمن ماه 1۴01 به صورت رفت و برگشت انجام خواهد 

شد.

غالمیان سرپرست ورزش 
همگانی فارس شد

به گزارش روابط عمومی  هیئت ورزش های همگانی استان فارس، طی حکمی 
 از سوی علی خلیلی، سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی و مدیرکل توسعه 
ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانان، علیرضا غالمیان به عنوان سرپرســت 

هیئت ورزش های همگانی استان  فارس منصوب شد. 
هم اکنون غالمیان جوان ترین مسئول هیئت ورزش های همگانی کشور است 
که از جمله سوابق وی فعالیت به عنوان رئیس هیئت ورزش های همگانی بسیج 
اســتان فارس، جوان برگزیده کشــور، نایب قهرمان مسابقات جهانی ووشو به 
میزبانی کشور گرجستان و دارای مسئولیت های مختلف در ورزش های همگانی 

بیش از یک دهه است. 
در پایان این مراســم معارفه که در دفتر کار سرپرست فدراسیون برگزار شد، 
خلیلی نیز از خدمات محمدرضا نجیمی گشتاسب سرپرست پیشین این هیئت 

قدردانی کرد.

سنگ بزرگ پرسپولیس
پیش پای بازیکن مازاد

میزان/ باشگاه پرسپولیس سنگ بزرگی پیش پای مدافع مازاد خود برای 
جدایی قرار داده است.

در پایان دیدار تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ذوب آهن، یحیی گل محمدی 
سرمربی سرخ پوشــان در نشســت خبری تکلیف بازیکنان مازاد این تیم 
به خصوص ســیامک نعمتی را روشــن کرد تــا این بازیکن بــه فکر تیم 

آینده اش باشد.
اما با این وجود تاکنون مذاکرات نعمتی با مدیران پرســپولیس به منظور 
توافق بر ســر جدایی بدون نتیجه مانده است چرا که باشگاه می خواهد با 

توجه به قرارداد داشــتن نعمتی از این جدایی نفع مالی نیز ببرد.
نعمتی که در ســال 1۳۹۶ از پیکان راهی پرســپولیس شده در حدود ۶ 
ســالی که برای پرسپولیس به میدان رفته بازیکن تأثیرگذاری نشان داده، 

اما حاضر شده شروط باشگاه را برای جدایی بپذیرد.
شــرط باشگاه پرسپولیس این است که نعمتی غیر از بخشیدن مطالباتش 
کــه چیزی حدود یک و نیم میلیارد تومان اســت و همچنین مابقی پول 
قــراردادش، ۴ میلیارد تومــان هم پول رضایتنامه دهــد، اما این بازیکن 
تنها حاضر شــده مطالباتش را ببخشد و اعالم کرده 

نمی خواهد پولی بابت رضایتنامه بدهد.
از ســوی دیگر مدیران باشگاه پرســپولیس برای 
جلوگیــری از حواشــی احتمالــی انتظــار دارند 
تیم های خواهان نعمتی رســمًا بــرای جذب او 
اقدام کنند نــه اینکه صبر کنند 
وی بازیکــن آزاد شــده و او را 

راحت به خدمت بگیرند.
از تیم های تراکتور تبریز، گل گهر 
سیرجان و فوالد خوزستان به عنوان 
مقاصد احتمالی مدافع راست پرسپولیس یاد 
می شــود. در فضای مجازی هم شایعاتی 
درباره پیشــنهاد تیم فوتبال اســتقالل 
به نعمتی منتشر شده که قابل تأیید 
یا تکذیب نیســتند. بایــد دید در 
نهایت این بازیکن راهی کدام تیم 

خواهد شد.

قرعه کشی جذاب مرحله یک هشتم نهایی:

الکالسیکو در اصفهان 
نبرد پرافتخارها در تهران

سه مدال، ارمغان اسکواش فارس از مسابقات 
بین المللی یزد جونیور

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران دیروز 
دوشنبه، قرعه کشی شــد. به گزارش فوتبال ۳۶0، در 
فاصله بین پایان نیم فصل نخســت لیــگ برتر و آغاز 
نیم فصل دوم لیگ بیســت ودوم، مســئوالن سازمان 
لیگ تصمیم گرفتند تا مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی را برگزار کنند تا رسمًا تیم های لیگ برتری وارد 
چرخه رقابت های جام حذفی در فصل جدید شــوند. 
مرحله یک شانزدهم نهایی در شرایطی به پایان رسید 
که خبری از خلق شــگفتی بزرگ نبــود اما تیم های 
تراکتور تبریز، ذوب آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان و 
نفت مسجدسلیمان در رویارویی با حریفان لیگ برتری 
از گردونه رقابت ها کنار رفتند تا 1۲ تیم لیگ برتری، 
۳ تیــم از لیگ یک و یک تیم از لیگ دو به جمع 1۶ 

تیم برتر جام حذفی راه یابند.
آبی هــای پایتخــت در مرحله یک شــانزدهم نهایی 
مهم ترین بازی این مرحله را برابر تراکتور تبریز برگزار 
کردند که توانستند در یک بازی جنجالی با نتیجه ۲ 

بر یک در پایان 1۲0 دقیقه به پیروزی برســند. 
پرســپولیس هم با پیــروزی در ضربات 
پنالتی برابر تیم دســته اولی ون پارس 

اصفهــان به جمــع 1۶ تیــم برتر 
رقابت های جام حذفی صعود کرد.
هــم  انزلــی  بنــدر  ملــوان 

جنجالی تریــن صعود را 
به جمــع 1۶ تیم برتر 
داشت، چون ملوانی ها 
در دیــدار بــا نفــت 

با  مسجدسلیمان 
نتیجــه ۳ بر یک 
اما  مغلوب شدند 
نفتی ها  استفاده 

از علــی کیانی فر که 
محرومیت  دلیــل  بــه 

حق بازی برابر ملوان را نداشــت، باعث شد تا کمیته 
انضباطــی رأی به برتــری ۳ بر صفر ملــوان بدهد و 
شاگردان مازیار زارع به چرخه رقابت های جام حذفی 
بازگردند و نفت مسجدسلیمان ناکام در صعود به جمع 

1۶ تیم برتر باشد.
طبق اعالم امیرحســین روشنک، مســئول برگزاری 
مســابقات جام حذفی، قرار اســت دیدارهای مرحله 
یک هشتم نهایی روزهای دوم و سوم اسفندماه به انجام 

برسد.
استقالل تهران اولین تیمی  بود که نامش از درون قرعه 
خارج شد و آبی های پایتخت باید در مرحله یک هشتم 

نهایی جام حذفی به مصاف ملــوان بندرانزلی بروند. 
جالب آنکه پیش از رویارویی ۲ تیم در جام حذفی، در 
هفته پیش رو شاگردان ریکاردو ساپینتو و مازیار زارع 
بایــد در لیگ برتر به مصاف هم بروند. آبی ها به مانند 
دیدار قبلی برابر تراکتور در جام حذفی، در این مرحله 
هم میزبان هستند و باید ملوان برای دیدار با استقالل 

به تهران سفر کند.
پرسپولیس و سپاهان تیم های بعدی بودند که نام شان 
از درون قرعه ها خارج شد تا حساس ترین تقابل مرحله 
یک هشــتم نهایی، میان تیم هــای اول و دوم جدول 
رده بندی لیگ برتر به انجام برســد. شاگردان یحیی 
گل محمدی و ژوزه مورایس در دور رفت لیگ برتر به 
تساوی بدون گل رضایت دادند و حاال در جام حذفی 
بایــد به مصاف هم بروند. ســپاهان در جام حذفی به 
مانند دیــدار رفت در لیگ برتر میزبان پرســپولیس 
خواهد بود و نبــرد ۲ تیم در اصفهان به انجام خواهد 
رســید. قرعه کشی سایر دیدارهای این مرحله به این 
شرح است: قرعه کشی جام حذفی به این شرح 

است:
گل گهــر - فوالد )اســتادیوم شــهید 
آلومینیوم  ســلیمانی( هوادار - 
دســتگردی(  )اســتادیوم 
آلومینیوم - نساجی )استادیوم 
استقالل  خمینی(  امام 
مــس   - مالثانــی 
)استادیوم  کرمان 
نــود  غدیــر( 
ارومیــه - پیکان 
شهید  )استادیوم 
بابل  دریا  باکری( 
- پارس جنوبی جم 
شهدای  )اســتادیوم 

هفتم تیر(

شیرازنوین: سه اسکواش 
در  فارســی  نوجــوان  باز 
اســکواش  رقابت هــای 
یزد  بین المللی  مســابقات 
صاحب   ،۲0۲۳ جونیــور 

عنوان شدند.
در این رقابت ها که از ۲۹ 
دی تا ۲ بهمن در شهر یزد 
اسکواش بازان  شد،  برگزار 
داشتند  حضور  استان   ۲5
و اســتان فارس نیز با دو 
تیــم کامــل دختــران و 

پسران به میدان رفت.
رئیــس هیئت اســکواش 
شیراز در این ارتباط گفت: 
ثمیــن حســن پور در رده 
سنی زیر 1۷ سال دختران 
به مقام دوم دســت یافت، 
همین  ســلطانی  ســهیل 
عنوان را در رده سنی زیر 
1۹ ســال پسران به دست 
آورد و  عرفــان تاجور نیز 
به مقام ســوم رده ســنی 

زیر 1۷ سال پسران دست 
یافت.

اشاره  ضمن  موالیی  امین 
نــگاره  اینکــه خانم  بــه 
پورصالحــی از شــیراز به 
فنی  سرپرســت  عنــوان 
حضــور  مســابقات  در 
داشــت،  افزود: شش نفر 
از داوران اســتان فــارس 
بــه  رقابت هــا  ایــن  در 
مهدی  پرداختند.  قضاوت 
مختــاری ناظــر و ارزیاب 
داوری مســابقات، غزالــه 
و  ســرداور  قدومــی زاده 
سید  روانشید،  میالد  سید 
حســین دیهیمی، مرجان 
والی پور  ملیــکا  و  کریمی  
این  در  داور  عنــوان  بــه 

رقابت ها حضور داشتند.
وی همچنیــن از کلینیک 
به عنوان  ارم  دندانپزشکی 
حامی  تیــم اعزامی  فارس 
و  تشــکر  رقابت ها  این  به 

قدردانی کرد.

فــارس/ منصور قنبــرزاده در مــورد جلســه هماهنگی ورود 
تماشاگران به ورزشگاه ها، اظهار داشت: با دستور رئیس فدراسیون 
فوتبال قرار شد کارگروهی را با عنوان ستاد فرهنگی و ساماندهی 

هواداران تشکیل بدهیم. 
از این هفته مسابقات با حضور تماشاگران انجام خواهد شد. همه 
باشگاه ها و مردم از ما مطالبه داشتند که بازی ها با توجه به شرایط 
با حضور تماشاگر باشد. اصاًل جذابیت فوتبال با حضور تماشاگران 
است. با تمهیدات و هماهنگی مراجع ذی ربط، از این هفته بازی ها 

با حضور تماشاگران برگزار می شود.
وی افزود: در این ســتاد جلسات مستمری خواهیم داشت که به 
نحو مطلوبی کار انجام شــود. مسائل رفاهی را در نظر می گیریم. 
ورزشــگاه های ما باید شرایط بهتری در سرویس های بهداشتی و 
کلیه مســائلی که برای ورزشگاه استاندارد هستند، داشته باشند. 
ورزشگاه ها و باشــگاه هایی که این استاندارد را دارند از این هفته 
مسابقاتشان با تماشاگر برگزار می شود. ان شاالله از این هفته همه 

کمک کنند که این خواسته مردم و باشگاه ها اجرایی شود.
نایــب رئیس فدراســیون فوتبــال در مورد اینکــه چند درصد 

ورزشــگاه ها می توانند مورد اســتفاده قرار بگیرند، گفت: این به 
وضعیت هر باشــگاه بر می گردد. به عنوان مثال ورزشگاه آزادی 
که میزبان بازی استقالل و ملوان است حدوداً ۳0 درصد ظرفیت 
را خواهد داشت. به علت های مختلف، مخصوصًا طبقه دوم که در 
دست تعمیر و بازسازی است. چند روزن دیگر هم همین شرایط 
را دارند. با بررسی که کردیم حداکثر با حضور ۳0هزار نفر می تواند 

این بازی برگزار شود.
وی در مورد حضور بانوان عنوان کرد: ورزشــگاه در دست مرمت 
اســت. به صورت کلی از نظــر AFC و فیفا هم یکی از موارد این 
اســت که زیر ساخت آماده شــود، زیرساخت هایی که با فرهنگ 
عمومی  ما هماهنگی داشته باشد بر اساس آن این اتفاق می افتد. 
فعاًل آقایان هستند و امیدواریم در مسیر به شکلی برویم که بانوان 

عزیز هم بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
قنبرزاده در مورد پرونده مدرســه فوتبال در مشــهد، گفت: من 
اطالعی ندارم. این موضوع باید به کمیته اخالق برود. بررســی و 
مستندات گرفته شود. اطالع جامعی ندارم و گزارشی برای هیئت 
رئیســه نیامده است، البته ارتباطی هم به سازمان لیگ ندارد. در 

استانی اتفاق افتاده و متولی بررسی موضوع کمیته اخالق است. 
نباید به این موضوع دامن بزنیم با اینکه موضوع مهمی  است. اجازه 
بدهیم در کمیته اخالق و نهادهای نظارتی مثل دادستانی بررسی 
شود و آن ها نتیجه کار را اعالم کنند. ما اطالعاتی نداریم. بر اساس 

یک توئیت نمی توانم اظهار نظر کنم.
قنبرزاده در مورد اینکه آیا کســب اطالعی از مشهد نکرده، اظهار 
داشت: نه، گزارشی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیامده است. 
کمیته اخالق به این موضــوع ورود می کند و نهایتًا رأی را صادر 
خواهد کرد. اگر تخلفی صورت گرفته باشــد مجازاتش را کمیته 
اخالق مشخص می کند و قطعًا به نهادهای قضایی اعالم می کند. 
هنوز نمی دانیم تخلفی صورت گرفته یا خیر. در کمیته اخالق 5 
قاضی با تجربه کشــور حضور دارند و آن ها به عنوان مقام قضایی 
بررســی می کنند. اگر فردی تخلف کرده باشد رأی می دهند. وی 
در مورد انتخاب ســرمربی تیم ملی امید و بزرگ ســاالن فوتبال 
کشــورمان، گفت: فرایند این موضوع کاماًل مشخص است. رئیس 
فدراســیون باید به هیئت رئیســه معرفی کند. براساس رزومه، 

موقعیت و اساسنامه، هیئت رئیسه اعالم نظر می کند.

عرفان تاجور ثمین حسن پور سهیل سلطانی

تیم داوری اعزامی فارس

علی رغم بازگشایی استادیوم ها

بانوان به ورزشگاه نمی روند!


