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ورزشی

به دلیل عدم پخش بازی فینال رقابت های قهرمانی 
والیبال جوانان جهان از رسانه ملی صورت گرفت؛
پیام گالیه آمیز وزیر ورزش به رئیس 

صداوسیما
وزیر ورزش و جوانان در پیامی به رئیس ســازمان صدا و سیما از عدم 
پخش بازی فینال رقابت های قهرمانی والیبال جوانان جهان در رســانه 

ملی انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، در متن پیام مسعود سلطانی فر آمده است:

»برادر گرامی آقای علی عســگری، قهرمانی جوانان ارزنده والیبال ایران 
 در رقابت های جهانی در کشــور بحرین برای اولیــن بار با همت واالی 

ملی پوشان ارزشمند ایران رخ داد.
ضمن تشــکر از حمایت های مجموعه صدا وسیما از ورزش کشور، توقع 
بود این بازی تاریخی از یکی از شــبکه های تلویزیون برای عالقمندان و 

مردم دوستدار ورزش پخش می شد.«
تیم ملی والیبال جوانان ایران با شکســت ایتالیــا در فینال رقابت های 

قهرمانی جهان ۲۰۱۹ در بحرین، برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

پیام تبریک رئیس جمهور در پی 
افتخارآفرینی جوانان والیبال ایران

رئیس جمهور روحانــی در پی قهرمانی جوانان والیبالیســت ایران در 
رقابت های جهانی پیام تبریکی را منتشر کرد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران موفق شد در دیدار مقابل ایتالیا به پیروزی 
3 بر ۲ برســد و با تاریخ سازی برای اولین بار عنوان قهرمانی جهان را 

به دست آورد.
بر این اســاس رئیس جمهور روحانی در پیامی به شــرح زیر قهرمان 

جوانان ایرانی را تبریک گفت.
قهرمانی مقتدرانه جوانان ایران در مسابقات جهانی والیبال، نویدبخش 

آینده ای درخشان برای »والیبال« ایران عزیز ماست.
 این موفقیت غرورآفرین بر ملت ایــران، بلندقامتان پرتالش تیم ملی و 

مدیران و مربیان تیم مبارک باد.

یزدانی خرم:
 پشت پرده ها انتخابات والیبال را به تأخیر 

انداخت
* شرایط والیبال از نظر اقتصادی و زیربنایی اصاًل جالب نیست

* افشــین داوری نمی تواند گزینه مناسبی برای ریاست فدراسیون 
والیبال باشد

رئیس ســابق فدراسیون والیبال ایران گفت: افشــین داوری نمی تواند 
گزینه مناسبی برای ریاست فدراسیون والیبال باشد و با توجه به شرایط 
اقتصادی و زیر بنایی این رشــته، کار خود داورزنی هم برای اداره کردن 

مسائل سخت است.
محمدرضــا یزدانی خرم در گفت و گو با ایســنا، درباره دالیل و به تأخیر 
افتادن انتخابات فدراســیون والیبال گفت: این موضوع ضعف بزرگی بود 
که وزارت ورزش آن را انجام داد و انتخابات والیبال را به تأخیر انداخت. 
به نظر می رسد مسائلی پشت پرده وجود دارد تا این دو یا چند نفری که 
می خواهند کاندید شوند، در انتخابات نباشند و کسان دیگری بیایند. این 

چیزی است که بنده اطالع دارم و بی دلیل انتخابات عقب افتاده است.
او ادامه داد: کســی که می خواهــد در والیبال راه را ادامــه دهد، با این 
موفقیت های والیبال باید خیلی قوی و مدیر باشــد تا توانایی نگه داشتن 
این تیم در اوج را داشته باشد. همچنین رئیس آینده باید بتوانند زیربنایی 
کار کند، والیبال شهرستان ها و لیگ سراسری را به خوبی راه بیاندازد. هر 
کســی نمی تواند این کارها را انجام دهد و نباید هر کسی که از راه رسید 

داوطلب ریاست فدراسیون  والیبال شود.
او گفت: انتخابات ضعیف ترین نوع انتخاب رئیس است. هر کس می تواند 
داوطلب انتخابات شده و با البی کردن برنده مجمع شود، حتی اگر توانایی 
هم نداشته باشــد، در این صورت اســت که ضربه بزرگی به آن رشته 
ورزشی وارد می شود. در حال حاضر نیز بحث ما این است که اگر امکانش 
بود به دولت پیشــنهاد بدهیم که این برنامه را عوض کرده و شایســته 

ساالری را حاکم کنند تا از نفرات توانمند دعوت شود و روی کار بیایند.
یزدانی خرم در واکنش به شائبه های روزهای اخیر مبنی بر تمایل داورزنی 
برای حضــور دوباره در فدراســیون والیبال، گفت: فکــر می کنم چون 
بازنشســته است نمی تواند بیاید، اما اگر هم داورزنی بیاید به این آسانی 
نمی تواند والیبال را اداره کند، شرایط والیبال از نظر اقتصادی و زیر بنایی 
اصال جالب نیست، موفقیت های ما تمام شده و اداره کردن این رشته کار 

بسیار سختی است.
او افزود: مســابقات جهانی آغاز شود معیار کار والیبال ما آن جا مشخص 
می شــود چون لیگ جهانی یا لیــگ ملت ها معیار قهرمانی نیســت و 
تیم هــا تنها برای محک زدن بازیکنانشــان به ایــن رقابت ها می آیند. 
 کارنامه تیــم ایران در رقابت های جهانی و انتخابی المپیک  مشــخص 

می شود.
او در پاســخ به این ســؤال که مدیر آینده والیبال بهتر اســت والیبالی 
باشــد یا خیر؟ اظهار کــرد: این موضوع در دنیا چندان مطرح نیســت، 
االن رئیس فدراســیون جهانی داریم که در فوتبال و والیبال دستشان به 
توپ نخورده اســت اما در جهان می درخشند. ما باید به دنبال مدیریت 
باشــیم و اگر ورزشــی باشــد نمره صد دارد، اما اگر ورزشــی نیست 
باید اطالعات و ویژگی های اساســی یک مدیر خوب را داشــته باشد تا 
موفق شــود. همه نفراتی هم که داوطلب می شــوند برای کشور است 
 و این موضوع ارزشــمند اســت، باید در داخل کشور به مدیریت ارزش 

دهیم.
یزدانی خرم تصریح کرد: باید شایسته ساالری صورت بگیرد تا از امکانات 

و داشته های موجود حداکثر استفاده را انجام دهیم.
رئیس سابق فدراسیون والیبال درباره این نقش داورزنی به عنوان معاون 
قهرمانی وزارت ورزش در به تاخیر افتادن انتخابات، اظهارکرد: داورزنی 
زحمت زیادی برای والیبال کشیده است و اگر او بیاید خیلی بهتر از افرادی 
است که سابقه فعالیت در این رشته را نداشتند. یک فرد غریبه نزدیک به 

دو سال وقت نیاز دارد تا تنها والیبال را بشناسد.
یزدانی خرم در پایان و در مورد احتمال نامزد شــدن افشین داوری برای 
ریاست فدراســیون والیبال نیز گفت: افشــین داوری نمی تواند گزینه 

مناسبی برای ریاست فدراسیون والیبال باشد.

به نظر می رسد اجرای یکی از الزامات فدراسیون 
فوتبال برای برگــزاری بازی هــای لیگ برتر 
دچار وقفه شــود که این الزام نصب گیت های 

الکترونیکی است.
علی اکبر هاشــمی جواهری، مدیرعامل مؤسسه 
تربیت بدنی آســتان قدس رضــوی که در این 
باره با میــزان صحبت می کرد، گفت: »همکاران 
ما برای مذاکــره با چند شــرکت دانش بنیان 
به تهران ســفر خواهند کرد تــا در کوتاه ترین 
زمان ممکن طراحی و ســاخت سامانه گیت های 
الکترونیکی برای ورزشــگاه امام رضا )ع( انجام 
شود. اگر این ســامانه راه اندازی شود و امکان 

بهره برداری از آن وجود داشته باشد، ورزشگاه 
امام رضا )ع( نخستین ورزشگاه کشور خواهد بود 
که به این سامانه مجهز شده است، هرچند قبل 
از این، گیت هایی در ورزشگاه آزادی تهران ایجاد 
شده بود که امروز بالاستفاده است، چون امکان 
تشخیص هویت افراد توسط شماره ملی در آنها 
وجود ندارد. ما به دنبال این هســتیم تا سامانه 
بلیت فروشی با قابلیت کد ملی تشخیص هویت 
تماشاگران ساخته و نصب شود تا هر تماشاگری 
با بلیت خودش روی صندلی خودش استقرار پیدا 

کند.«
 مدیرعامل مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس 

رضــوی ادامه داد: »بر اســاس مذاکراتی که با 
دوســتان و همکاران در اهواز، اصفهان و تبریز 
داشــتیم، قرار شد که ما مذاکره با این شرکت ها 
انجام دهیم و اقــدام به نصب گیت ها کنیم. اگر 
ورزشگاه ما به درستی مجهز شد، سایر دوستان 
در ورزشــگاه های دیگر شهرها هم وارد مذاکره 
شوند و مشکل نبود سامانه در سایر ورزشگاه خود 
را برطرف کنند. تا این لحظه که هیچ سامانه ای 
در ورزشگاه های کشــور نصب نشده است. ما 
برای نخستین بار به دنبال ایجاد زیرساخت های 
الزم هستیم تا در صورت امکان همزمان با شروع 
لیگ برتر یا بازی های تیم شــهرخودرو در لیگ 

قهرمانان آســیا، این گیت ها آماده بهره برداری 
باشند.«

فدراســیون فوتبال چندی پیش ســه شرط را 
بــرای برگزاری بــازی های لیــگ برتر اعالم 
کرده بود؛ فروش اینترنتی بلیط به تماشــاگران، 
نصــب صندلــی روی ســکوها و نصب گیت 
هــای ورودی الکترونیکــی. با شــرایط موجود 
و نکات مهمــی که مدیر تربیت بدنی آســتان 
قدس رضوی بدان اشــاره کرده اســت احتماال 
و به صورت موقت یکی از شــروط فدراســیون 
 فوتبال برای برگزاری بــازی های لیگ برتر لغو 

می شود.

به دلیل تحریم ها و 
زمان بر بودن اجرای پروژه؛

یکی از سه شرط 
فدراسیون فوتبال 

لغو می شود!

عطایی، سرمربی تیم ملی والیبال جوانان:

 قهرمانی جهان را به مردم ایران تقدیم می کنم

صدیقی، رئیس اداره حقوقی اداره کل ورزش و جوانان فارس:

16 هکتار از اراضی تصرف شده ورزشگاه پارس شیراز به 
دولت بازگشت

مریــم صدیقــی رئیــس اداره حقوقــی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس گفت: با پیگیری های انجام شــده ســرانجام 
 ۱6۰ هزار مترمربع از اراضی ورزشــگاه پــارس رفع تصرف 
شد.مریم صدیقی گفت: اداره کل تربیت بدنی  فارس)ورزش و 
جوانان فعلی( در ســال ۱384 یک قطعه زمین به مساحت 67 
هکتار از اراضی پالک ۲۱43 واقع در شهرک بهارستان)میانرود( 
را از سازمان مســکن و شهرسازی)راه و شهرسازی فعلی( به 
منظور ساخت مجموعه ورزشی خریداری کرد که از همان سال 
در ضلع غربی این زمین شــرکتی با نام کشت و صنعت عادل 
شیراز به صورت غیرقانونی خود را مالک ۱6 هکتار از این اراضی 

می نامید.

رئیس اداره  حقوقی اداره کل ورزش و جوانان فارس ادامه داد: 
در این سال ها شرکت کشــت و صنعت عادل شیراز با شیوه 
های مختلف از جمله کاشــت نهال و حصارکشی و... سعی در 
تغییرکاربری ورزشی این مجموعه و تثبیت مالکیت غیر قانونی 

خود نمود.
مریم صدیقی افزود: با توجه به ســابقه ملی بودن این اراضی 
کمیســیون ماده 3۲ اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع جهاد کشاورزی استان فارس رأی بر استرداد 
این ۱6 هکتار زمین تصرف شــده و تثبیــت مالکیت اداره کل 
ورزش و جوانــان فارس صادر کرد کــه در نهایت این رأی با 
 اعتراض شرکت کشت و صنعت در دیوان عدالت اداری مواجه 

شــد. وی اظهار کرد: با اقــدام به موقــع اداره کل ورزش و 
جوانــان فارس مبنی بــر طرح دعوا در دیــوان عدالت اداری 
رأی قطعی در رفع تصرف صادر شــد. رئیــس اداره حقوقی 
اداره کل ورزش و جوانــان فارس بیان کــرد: در نهایت این 
۱6 هکتار که به صورت غیرقانونی بیش از  ۱4 ســال تصرف 
شــده بود با پیگیری های مجدانــه اداره کل ورزش و جوانان 
و همچنین همکاری بســیار خوب جهاد کشــاورزی اســتان 
 و همچنین امور اراضی اســتان و شهرستان شــیراز  در روز 
اداره کل ورزش و  بــه  ســه شــنبه یکــم مــرداد مــاه 
 جوانــان تحویــل و یکــی از دغدغــه هــای ایــن اداره 

برطرف شد.

* آنالیزورهای ما می گفتند والسکو به کادرفنی ایتالیا اطالعات می دهد
تیم ملی والیبال جوانان ایران موفق شد در بازی فینال رقابت های قهرمانی 
جهان ۲۰۱۹ مقابل ایتالیا به پیروزی 3 بر ۲ برسد و برای اولین بار عنوان 
قهرمانی جهان را به دست آورد تا بازیکنانی ایران در جمع برترین های این 

رقابت ها قرار بگیرند.
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: این برد و قهرمانی را به مردم 

عزیز کشورم تقدیم می کنم و از خوشحالی آنها خوشحالم.
بهروز عطایی، ســرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران پس از برد این تیم 
برابر ایتالیا و قهرمانی تاریخی در رقابت های قهرمانی جهان، گفت: بازی 
سختی بود و از ابتدا هم پیش بینی بازی سختی را می کردیم. همه تالشمان 
کردیم تا این مسابقات به بهترین نحو به پایان برسد و خوشحالم  که موفق 
شدیم. این برد و قهرمانی را به همه و جامعه بزرگ والیبال تبریک می گویم.

او در مورد باخت های ایران در دور گذشــته مســابقات، گفت: نباید زود 
قضاوت کرد. ما با برنامه پیش رفتیم و کارهایی که می خواســتیم را انجام 
دادیم. با استراتژی به فینال رسیدیم و در فینال هم تیمی که باخت نداشت 
را به مخمصه انداختیم و بردیم. حتی فکر می کنم می توانســتیم سه بر یک 

باید برنده باشیم.
عطایی در مورد تأثیر حضور والسکو روی نیمکت کادرفنی ایتالیا نیز گفت: 
من فکر می کنم چندباری تاکتیک را تغییر دادیم و برداشت من این است که 

والسکو اطالعات می داد و حتی آنالیزورهای ما می گفتند به کادرفنی ایتالیا 
اطالعات می دهد.

او در پایــان گفت: این قهرمانی را تقدیم مردم خوب کشــورم می کنم و 
خوشحالم از خوشحالی آن ها.

* اسفندیار ارزشمندترین بازیکن والیبال قهرمانی جوانان جهان
کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان ایران عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات 

قهرمانی جهان ۲۰۱۹ بحرین را کسب کرد.
بعد از پایان این رقابت ها تیم منتخب این دوره از رقابت ها اعالم شد که 

در آن سه بازیکن از ایران نیز حضور دارند.
امیرحسین اسفندیار، کاپیتان تیم والیبال جوانان ایران با عملکرد درخشان 
خود در مسابقات زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، عنوان ارزشمندترین بازیکن 

)MVP( رقابت ها را کسب کرد.
همچنین محمدرضا حضرت پور عنوان بهترین لیبروی این مســابقات را از 
آن خود کــرد. او در رقابت های لیگ  ملت های ۲۰۱۹ نیز به همراه تیم ملی 
بزرگساالن عملکرد قابل قبولی داشت. عنوان بهترین اسپکر نیز به صورت 

مشترک به مرتضی شریفی و یک ایتالیایی رسید.
* اسفندیار، کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان: حاصل زحمت ها و عرق 

ریختن های خود را گرفتیم
کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: قهرمانی در رقابت های قهرمانی 

جوانان جهان حاصل زحمت ها و عرق ریختن های بازیکنان ایران بود.
امیرحسین اسفندیار، کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان ایران پس از قهرمانی 
در رقابت های قهرمانی جوانان جهــان ۲۰۱۹ در بحرین گفت: این مدال 
حاصل تالش ها، عرق ریختن ها و سختی  کشیدن های ما در این مدت بوده 
اســت. مراحل آماده سازی سختی را برای کسب این مدال طال پشت سر 
گذاشتیم. او با اشــاره به خاطرات خوبش از بحرین گفت: کشور بحرین 

خوش یمن ترین جا و مکان برای دوران والیبال من بوده اســت. سه سال 
گذشته بود که من با این تیم )نوجوانان( به اینجا آمدم و مدال طال را کسب 
کردم. ما در بحرین قهرمان مســابقات زیر ۱۹ سال جهان، زیر ۲۰ سال 
آسیا و حاال زیر ۲۱ سال جهان شده ایم. این یک مجموعه کامل از افتخارات 
برای ما است.  امیرحسین اسفندیار درپایان این دوره از رقابت ها به عنوان 

بهترین بازیکن مسابقات معرفی شد.

تیم والیبــال جوانان ایران بعد از ۱۲ ســال بار دیگر روی 
ســکوی جهانی رفت تا بازهم به ظهور یک نسل طالیی در 
والیبال امیدوار باشیم. چهره بازیکنانی که شب شنبه برای 
والیبال ایران یک اتفاق تاریخی را رقم زدند، باید خیلی خوب 
به خاطر بســپاریم. این بازیکنان که کمتر از ۲۱ سال سن 
دارند، احتماالً تا ۲، 3 سال آینده جای بزرگان والیبال ایران را 
خواهند گرفت و می توانند یک نسل طالیی جدید را تشکیل 

دهند و دست به تاریخ سازی در رده بزرگساالن هم بزنند.
بد نیســت به معرفی بازیکنان اصلی این تیم بپردازیم که 
با هدایت بهروز عطایی توانســت عنوان قهرمانی خود در 
رده نوجوانــان را در رده جوانان هم تکرار کند. تقریباً همین 
تیم بود که ۲ ســال قبل در همین منامه بحرین در رده سنی 
نوجوانان قهرمان جهان شــد و حاال با حفظ اسکلت همان 

تیم، ایران این بار در رده جوانان بر بام دنیا ایستاد.
* از کاپیتان تک ستاره تا جوانان باتجربه

امیرحسین اســفندیار: او کاپیتان این تیم از دوره نوجوانان 
بوده و برای دومین بار حضور در مسابقات جهانی جوانان را 
تجربه می کند. اسفندیار که در پست دریافت کننده قدرتی 
بازی می کند، چند ســالی اســت در لیگ برتر هم حضور 
دارد و شــنبه شــب هم به عنوان بهترین بازیکن جوانان 
جهان انتخاب شــد. پوریا یلی: این بازیکن ۲۰8 ســانتی 
 متری و موفق در پســت پشت خط زن را احتماالً دیگر همه 
عالقــه منــدان والیبال در ۲ ســال اخیــر در ترکیب تیم 
بزرگساالن هم دیده اند. یلی بعد از همراهی تیم کوالکوویچ 
در فینــال لیگ ملت ها بــه بحرین رفــت و کمک زیادی 

به قهرمانی جوانان ایرانی داشــت. او در اکثر مســابقات 
 عنوان امتیازآورترین بازیکن را کســب کــرد.  امیرمحمد 
فالحت خواه: پاسور تیم جوانان چشمه هایی از نبوغ باالی 
خود را در جریان این مســابقات نشان داد. فالحت خواه که 
ســال گذشته در ترکیب تیم ســایپا در لیگ برتر به میدان 

می رفت، پاســور مورد اعتماد عطایی در 
سال های اخیر بوده است. او بدون شک 
با باالتــر رفتن تجربه اش می تواند یک 
گزینه جدی برای جانشــینی معروف در 

تیم ملی باشد.
امیرحســین توخته: یکی از جوان ترین 
امیرحســین  جوانان  تیــم  بازیکنــان 
توختــه اســت کــه همین حــاال هم 
شــرایط بازی در تیــم نوجوانان را هم 
دارد. توختــه که ســال قبــل حتی تیم 
 ملــی بزرگســاالن را در رقابــت های 
با دســت های  جهانی همراهــی کرد، 
کشــیده خود در دفاع روی تور عملکرد 
درخشــانی داشت. او یک دوره دیگر هم 
می توانــد در رده ســنی جوانان حاضر 

باشد. مرتضی شریفی: تنها بازیکن لژیونر این تیم، مرتضی 
شریفی اســت. این بازیکن دریافت کننده قدرتی که سال 
قبل توسط کوالکوویچ در ترکیب تیم بزرگساالن بازی های 
زیــادی انجام داد، یک فصل را در تیم ورونا ایتالیا ســپری 
کرد. او که جزو برترین های مسابقات در پست خودش هم 

بود، یک مهره قابل اعتماد در تیم عطایی به حساب می آید. 
مهران فیض: این بازیکن سرعتی تیم جوانان هم عملکرد 
درخشــانی در دفاع روی تور داشت. او که فصل قبل در تیم 
کاله آمل بازی می کرد، حاال به چهره شناخته شده تری برای 

اهالی والیبال تبدیل شده است.
محمدرضا حضرت پور: این لیبروی جوان 
که حاال همزمان در این پســت در تیم 
جوانان و بزرگساالن به صورت ثابت به 
میدان می رود، با پیشرفت چشمگیر خود 
کوالکوویچ را وادار کرده که از او به عنوان 
پور  کند. حضرت  استفاده  اصلی  لیبروی 
هم مثل یلی از شــیکاگو مســتقیماً به 
بحرین رفت و در قهرمانی جوانان نقش 

پررنگی ایفا کرد.
* تیم عطایی شبیه نسل 2007

با اینکــه این تیم دســت بــه تاریخ 
ســازی زده و بــرای نخســتین بار در 
این رده ســنی روی ســکوی قهرمانی 
معتقدند  برخــی  اما  ایســتاده،  جهان 
نسلی شــبیه نســل ســال ۲۰۰5 و 

۲۰۰7 در والیبال ایران تشــکیل شده اســت. البته شاید 
نســل جدید بتوانند دســت به کارهای بزرگ تری بزنند، 
 اما حداقل دیگر نگرانی بابت جانشــینی برای ستاره هایی 
همچون معروف، موسوی، شهرام محمودی و... وجود ندارد. 
شروع جهانی شدن تیم والیبال زیر ۲۱ سال ایران با تیمی 
بود که یوویتســا سوتکوویچ، ســرمربی وقت و صرب تیم 
ایران در ســال ۲۰۰5 آماده مسابقات جهانی هند کرد. تیم 
او با درخشش مقابل تیم هایی مثل برزیل،  هلند و آمریکا به 
مقام پنجم جهان رسید. او در تیمش از بازیکنانی مثل عادل 
غالمی، سعید معروف، حمزه زرینی، محمد موسوی و آرش 
صادقیانی اســتفاده می کرد که بعدا به ستاره هایی تیم ملی 
بزرگساالن تبدیل شدند. ســال ۲۰۰7 اوج درخشش تیم 
جوانان ایران بود. آنها بــا هدایت مصطفی کارخانه،  قله ای 
را فتــح کردند که تا همین چند روز قبل تکرار نشــده بود. 
شاگردان کارخانه در مســابقات مراکش برای اولین بار به 
مدال برنز جوانان جهان رســیدند. در تیم او بازیکنانی مثل 
محمد موسوی، شهرام محمودی و رحمان داودی عضویت 
داشتند و حاال هنوز هم به عنوان ستاره های تیم بزرگساالن 
مطرح هستند. حاال نسل ۲۰۱7 که پنجم جوانان جهان شد 
و به ویژه نســل ۲۰۱۹ که عنوان قهرمانی جهان را برای 
نخستین بار کســب کرد، می توانند بعد از المپیک ۲۰۲۰ 
اسکلت اصلی تیم ملی را تشکیل دهند و احتماال تا سال های 
زیادی به این جایگاه تکیه بزنند. البته از نسل جدید انتظارات 
باال رفته و همه امیدوارند آنها مثل دوران جوانی در بزرگسالی 

هم دست به تاریخ سازی بزنند. 

گردهمایی رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های 
اســتان با موضوع بررسی مسائل ورزشی در حوزه معاونت 
توســعه و امور ورزش، صبح دیروز یکشــنبه 6 مرداد ماه 

جاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی 
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس، گردهمایی رؤســای 
ادارات ورزش و جوانان شهرســتان های استان با موضوع 
بررسی مسائل ورزشــی در حوزه معاونت توسعه و امور با 
حضور محسن ساالری معاون توسعه امور ورزش استان، 
کارشناســان حوزه معاونت توسعه ورزش، رؤسای ادارات 
 ورزش و جوانان شهرستان ها، کارشناس امور شهرستان ها 
در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار 

گردید.
بر اســاس این گزارش در این نشست به مسائل و موارد 
مرتبــط با ورزش شهرســتان هــا در موضوعات مختلف 
قهرمانی، ورزش همگانی و ورزش روســتایی و عشایری 
پرداخته شــد. این جلســه در ادامه برگزاری گردهمایی 
رؤســای ادارات ورزش و جوانان شهرســتان های استان 
که در شهرستان اقلید برگزار شــد که در آن جلسه سایر 
موضوعات مرتبط با حــوزه جوانان، عمرانی مالی و اداری، 
حقوقی، بازرسی، حراست، روابط عمومی مورد بررسی قرار 

گرفته بود.
* فوتبالیست های فارس در اردوی تیم ملی نابینایان 

8 ورزشکار فارسی به سومین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال 

نابینایان دعوت شدند. 
ا... مزارعی، حســین   احمدرضا شــاه حســینی، حجت 
رجب پور، رســول باصری، ســامان اجرت دســت، میثم 
شــجاعیان، مرتضی کریمی و علی رضا بخت ورزشکاران 
دعوت شــده از اســتان فارس به اردوی تیم ملی فوتبال 
نابینایان هستند. امیرحمزه زارع به عنوان مربی در این اردو 
حضور دارد. اســتان فارس با حضور هشت ورزشکار و یک 
مربی کماکان بیشــترین سهمیه حضور ملی پوشان کشور 
را در اختیار دارد. ســومین مرحلــه اردوی تیم ملی فوتبال 
نابینایان برای حضور در مســابقات آسیایی ۲۰۱۹ تایلند و 
کسب ســهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ از هشتم تا ۱6 مرداد در 

شهر کرمان برگزار می شود.

بررسی مسائل ورزشی شهرستان های استان فارس با حضور مسئوالن ادارات

ظهور جانشین های موسوی و معروف در منامه؛

پایان نگرانی برای والیبال با از راه رسیدن نسل طالیی!


