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ورزشـــی

به   lkD شوتوکان  سبک  کاراته  آسیایی  مسابقات  گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
میزبانی استان یزد برگزار شد و دختران کاراته اوتانا کازرون توانست با کسب سیزده 

مدال رنگارنگ افتخارآفرین شوند.
در این دوره از مسابقات استاد فروغ استواری توانستند به عنوان برترین داور این دوره 
از رقابت ها و زهرا کریمی نیز به عنوان فنی ترین بازیکن این دوره از مسابقات انتخاب 

شوند.
از  دوره  این  نایب قهرمانی  مقام  به  توانست  ایران ب  تیم  قالب  در  فارس  تیم  همچنین 

مسابقات دست یابد.
اسامی مدال آوران

طال در بخش کومیته
امید  انیتا  نیایش دهداری، شادی آقایی،  نوربخش، زهرا سیاوشی،  زهرا کریمی، زینب 

زاده،
مدال آوران نقره

مانیا متین، مدال آوران برنز، اتیتا متین، کیمیا موسوی و زهرا شفیعی، نیلوفر پورمند
مدال آوران در بخش کاتا

نسرین  تیم:  سرپرست  استواری،  فروغ  تیم:  مربی  برنز.  شفیعی  زهرا  و  آقایی  شادی 
اکبرزاده.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون 
و به نقل از هیئت دوچرخه سواری، شیراز میزبان مسابقات انتخابی المپیاد کشوری آذربایجان 

بود. 
تیم شش نفره هیئت دوچرخه سواری کازرون به سرپرستی حسین روزبهی در این مسابقات 
شرکت کرد. چهار نفر دختر از رده سنی متولدین 1383 تا 1386 و دو نفر پسر در رده سنی 

متولد 1385 در این تیم حضور داشتند. 
این مسابقات در چهار آیتم سرعت، مسابقه کوهستان، تایم تریل انفرادی و حذفی مهارتی 
پسر  نفر  بیست وپنج  و  دختر  نفر  پانزده  فارس،  استان  بین شرکت کننده های شهرستان های 

انجام گرفت. 
فاطمه عباسی متولد 1384 و دنیا زالی متولد 1385 از کازرون بااقتدار توانستند مقام اولی رده 
سنی خود را کسب کنند و جواز حضور در مسابقات المپیاد کشوری آذربایجان را به دست 
با کسب  نیز  تیم کازرون  متولد 1386  سقایی  یسنا  و  متولد 1383  عباس نژاد  زهرا  آورند. 

سکوی دومی رده سنی خود باعث افتخار و مباهات شهرستان کازرون شدند.
کادر فنی فرشید صالحیان و سجاد شهریاری در این مدت تجارب گران بهای مسابقات استانی 

و کشوری خود را در اختیار نوجوانان گذاشتند.

مسابقات  گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
علمی-  دانشگاه های  شطرنج  ورزشی  المپیاد 
کاربردی کشور به میزبانی شهرکرد برگزار شد. 
صمد محمودی رئیس هیئت شطرنج کازرون در 
این المپیاد شرکت کرد و افتخار دیگری برای 

ورزش استان فارس و کازرون رقم خورد. 
المپیاد  مسابقات  در  انفرادی  سوم  مقام  وی 
ورزشی شطرنج دانشگاه علمی- کاربردی کشور 

را از آن خود کرد.

سرویس خبری/ علیرضا گلچین: عباس مالیری که شش 
دوره متوالی پهلوان استان فارس و پهلوان سوم کشور را در 
کارنامه پربار و پرافتخار ورزشی خود دارد طی حکمی توسط 
مجتبی جوهری رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران 
وی صاحب زنگ ورود و خروج گود زورخانه ای سراسر 
کشور شد و افتخاری دیگر برای کازرون به ارمغان آورد 
این حکم با حضور مسئولین a هرستان و نماینده فدراسیون 
و  پهلوانی  هیئت  و  فارس  استان  پهلوانی  هیئت  و  لیران 

زورخانه ای کازرون اهدا شد.

وزارت  عشایری  و  روستایی  مناطق  ورزش  توسعه  دفتر  مدیرکل 
باهدف  برپایی نخستین دوره جام خوشه چین  از  ورزش و جوانان 
ایجاد شور، نشاط و تأمین سالمت جسمانی و روانی روستاییان و 
عشایر خبر داد و گفت: اجرا و توسعه این طرح به عنوان یک برند 
انگیزه  و  شادابی  در  ماندگاری  آثار  امید،  و  تدبیر  دولت  در  ملی 

مردم در درازمدت به همراه خواهد داشت.
ایرناست که  با  اظهارات رضا حجتی در گفت وگو  از  این بخشی 
اجرای این طرح را در زمره یکی از مهمترین اقدامات حوزه ورزش 

همگانی می داند.
وی توضیح می دهد: جام خوشه چین با عنوان اختصاری رقابت های 
ورزش روستاییان و عشایر سراسر کشور از ابتدای امسال آغازشده 
که این جام شامل سه سطح استانی، منطقه ای و ملی است که 2 سطح 
آن در حال برگزاری و در رده های سنی نوجوانان و جوانان دختر 

و پسر است.
ویژگی  و عشایری  روستایی  مناطق  توسعه ورزش  دفتر  مدیرکل 
این رقابت ها را این گونه بیان می کند که تیم ها و افراد مشارکت در 
ورزش را از روستاها آغاز می کنند و نفرات برتر در سطح استانی و 
منطقه ای به سطح ملی راه می یابند که این سطح همزمان با دهه فجر 

امسال در بهمن ماه برگزار می شود.
حجتی گفت:  اکنون این رقابت ها در شش رشته تیمی و انفرادی 
والیبال،  )فوتبال،  شامل  تیمی  بخش  است.  برگزاری  حال  در 
طناب کشی( و )چوب کشی، هفت سنگ مهارتی و دوومیدانی( در 

بخش انفرادی قرار دارد.  به عبارتی  فوتبال، والیبال و دوومیدانی 
در زمره رشته های کالسیک و چوب کشی، هفت سنگ مهارتی و 

طناب کشی در حیطه رشته های بومی و محلی قرار می گیرند.
و  بزرگساالن  آینده سطح  از سال  اضافه کرد که  را هم  این  وی 
میانساالن هم به این جام اضافه خواهد شد و هدف توسعه ورزش 
همگانی در مناطق روستایی از طریق تشویق و ایجاد انگیزه و فعال 

کردن مردم است.
مدیرکل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری می گوید: 
و  بیماری ها  انواع  ایجاد   از  مؤثر  به طور  همگانی  ورزش  توسعه 
کم تحرکی می کاهد و عالوه بر آن هزینه درمان را کاهش می دهد. 
اکنون مشکالت کم تحرکی و بیماری های متعددی که در شهرها 
وجود دارد، در روستاها هم دیده می شود که با اجرای این جام به 
ایجاد نشاط در  افرادی و  افزایش سالمت جسمانی و روانی  دنبال 

فضای روستاهای ایران هستیم.
حجتی ورزش را اصلی ترین مانع و پیشگیری از بیماری ها می داند 
که اگر این مهم درک شود، حضور و مشارکت مردم در ورزش 

همگانی به نفع کشور و تأمین کننده منافع ملی خواهد بود. 

اعتبارات  درصد   70 گفت:  خوشه چین  جام  اعتبارات  درباره  وی 
استانی  منابع  هم  درصد   30 و  جوانان  و  ورزش  وزارت  طریق  از 
تأمین می شود و امسال که نخستین دوره این جام آغازشده است، 
شامل  کشور  روستایی  جمعیت  از  درصد  پنج  می شود  پیش بینی 

یک میلیون نفر شرکت کنند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون و 
به نقل از هیئت کاراته، رئیس هیئت کاراته استان فارس با سفر به شهرستان کازرون با حضور 
معاون فرماندار، رئیس اداره ورزش و جوانان و در جمع مربیان، داوران و اعضای هیئت کاراته 
شهرستان کازرون حضور یافت و جلسه مشترکی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان کازرون 

برگزار شد.
مرادی معاون فرماندار طی سخنانی بیان کرد: به توانمندی مدیریت ورزش شهرستان و هیئت 
کاراته شهرستان کازرون ایمان دارم. با توجه به شناختی که از توانمندی ورزشکاران و متولیان 
مختلف  سکوهای  کسب  استان،  مجموعه  خوب  حمایت  با  امیدوارم  دارم  ورزشی  رشته  این 
قهرمانی در عرصه ملی و جهانی شتاب بیشتری بگیرد و به مدیریت ورزش شهرستان و هیئت 
کاراته شهرستان که شناخت کاملی از آنان و توانمندی هایشان دارم سرعت بیشتری داده شود. 
وی همچنین به آسیب شناسی در حوزه ورزش پرداخته و افزودند جذب اسپانسرهای ورزشی و 
توریست ورزشی از مسائلی است که باید به آن توجه خاصی کرد و در این زمینه تالش های 

بسیاری کرد. 
به  خیرمقدم  هم ضمن عرض  کازرون  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  محمدی  حامد 
ریاست محترم هیئت کاراته استان در سخنانی اظهار داشت: از هیئت کاراته استان تشکر می کنم 
که با مدیریت خوب مبارکی حرکات خوب و ثمربخشی را شروع کرده و تمام تالششان را برای 
برطرف کردن مشکالت شهرستان ها بکار گرفته اند. وی در ادامه افزود: هیئت کاراته شهرستان 
کازرون یکی از بهترین هیئت های این شهرستان و مورد اعتماد این اداره است که توانسته اند در 
ابعاد مختلف قهرمانی و کسب سکوهای مختلف ملی، درزمینه های فرهنگی، آموزشی هم بسیار 

قوی و منسجم عمل کنند که از هر حیث 
برای این اداره قابل ارزش است.

رئیس  به  خیرمقدم  ضمن  ظهرابی  علی 
هیئت استان و تشکر از مدیریت ورزش 
عملکرد  از  گزارشی  استان  و  شهرستان 
ماهه سال 1398 هیئت  سال 1397 و 5 
کاراته شهرستان کازرون را ارائه دادند.

استان  کاراته  هیئت  رئیس  مبارکی 
فارس ادامه داد: هیئت کاراته شهرستان 
و  مدیریتی  توانمندی های  کازرون 
و  است  کرده  اثبات  را  خود  ورزشی 
برنامه من تقویت همه هیئت های کاراته 

شهرستان هاست. وی با ارائه عملکرد کوتاهی از وضعیت کاراته استان با برشمردن موفقیت های 
به دست آمده در میادین مختلف ورزشی توسط قهرمانان و خانواده ارزشمند کاراته فارس اعالم 
کرد از روزی که افتخار خدمتگزاری را به دست آوردم با استفاده از کمک و حمایت مسئولین 
ارزشمند ورزش استان و فدراسیون کاراته و همه مربیان و داوران و قهرمانان و مسئولین استان 
ملی و  برداشته شده و سکوهای مختلفی چه درزمینه  قدرتمندانه ای  الحمداهلل گام های خوب و 
چه در المپیک توسط شیرمردان کاراته فارس فتح شده است که نشان از توانمندی ها و ظرفیت 

فراوان این استان دارد.

دولت تدبیر و امید در راستای حضور هر چه 
بیشتر زنان در عرصه قهرمانی توجه ویژه ای 
به گونه ای که  به رشته فوتسال زنان داشت 
با دستور ویژه این دولت علی رغم مشکالت 
مسابقات  به  تیم  فوتبال،  فدراسیون  مالی 

جهانی گواتماال اعزام شد.
ورزش زنان یکی از مهم ترین مسائلی است 
که مسئوالن کشور با حمایت و پشتیبانی از 
آن خود می توانند به قهرمانان ملی در جهت 
برون مرزی  عرصه های  در  افتخارآفرینی 
دولت  در  که  موضوعی  کنند.  کمک 
یازدهم و دوازدهم به آن بسیار توجه شده و 
حمایت های وزارت ورزش و جوانان مسیر 
کسب سکوهای قهرمانی زنان ورزشکار در 

عرصه های آسیایی، جهانی و المپیکی را در رشته های مختلف هموارساخته است.
اهمیت ورزش  بود.  زنان  به ورزش  توجه  امید  و  تدبیر  تأکید دولت  مهمترین محورهای مورد  از  یکی 
زنان را می توان در سخنان رئیس جمهوری، در دیدار با جامعه ورزشکاران در سال ۱۳۹۵ مشاهده کرد. 
رئیس جمهوری از زنان ورزشکار ایران که با رعایت شئون اسالمی در عرصه های ورزشی حضور می یابند، 
شاید کمتر  است که  برخوردار  ویژگی خاصی  از یک  ایران  اسالمی  و گفت: جمهوری  قدردانی کرد 
درصحنه های  کشورمان  ورزشکار  قهرمان  زنان  افتخارآفرینی  آن  و  باشد  آن  دارای  جهان  در  کشوری 
ورزشی با الگوی اسالمی است. وقتی یکی از زنان قهرمان ایران باحجاب در سکوی جهانی قرار می گیرد، 

باعث افتخار مضاعف است.
رئیس قوه مجریه با اشاره به برخی شایعه پراکنی ها که قصد دارد دین اسالم را ضد زن نشان دهد عنوان 
کرد: هیچ آیین و مکتبی مانند اسالم به زیبایی، جایگاه و شأن زنان را باال نبرده است. در ورزش زنان باید 
در سطح جهانی به گونه ای کاری کنیم که دنیا متوجه شود که اسالم، اخالق و فرهنگ ما با ورزش زنان 
نه تنها در تضاد نیست بلکه حضور آنها در عرصه مسابقات جهانی هم ضروری و هم موجب افتخار ماست.
روحانی ادامه افزود: رعایت این الگوی اسالمی از طرف زنان ورزش کشورمان از یک سو افتخاری برای 
ما در دنیای اسالم است و از سوی دیگر افتخاری برای ایستادگی بر مبنای فرهنگ و هویتمان محسوب 

می شود.
البته تأکید رئیس جمهوری بر حضور زنان در عرصه های بین المللی به سخنرانی یا شعار منتهی نشد بلکه 
در سال 1394 که تیم فوتسال زنان ایران برای اعزام به رقابت های گواتماال دچار مشکل شده بود روحانی 
شخصًا دستور داد تا با برطرف کردن این مشکالت تیم به مسابقات اعزام شود. تیم ایران در رقابت ها جام 

جهانی گواتماال به عنوان هفتمی جهان دست پیدا کرد.

ورزش های  دیگر  برای  را  آن  پیشرفت  می شود  که  زنان  ورزشی  رشته های  مهمترین  از  یکی 
ژاپن  بر  غلبه  با  بار  نخستین  برای  توانست  که  رشته ای  است.  فوتسال  قرارداد  الگو  را  قشر  این 
تکرار  اما  می دانستند  اتفاقی  را  قهرمانی  این  برخی  که  هرچند  کند.  کسب  را  قهرمانی  عنوان 
قاره  این  زنان  فوتسال  در  جدیدی  قطب  شاهد  کهن  قاره  تا  شد  موجب   97 اردیبهشت  در   آن 

باشد.
حمایت همه جانبه دولت را می توان در فوتسال زنان نیز مشاهده کرد. ورزشی که در این چند سال گذشته 

روند رو به رشدی داشته و توانسته در آسیا به خوبی بدرخشد و مسیر درستی را طی کند.
این درخشش فوتسال زنان در سایه حمایت های بسیار فدراسیون فوتبال با راهبردهای مؤثر و تأثیرگذار 
و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان و دولت از ورزشکاران این عرصه محقق شده است. موفقیت زنان 
فوتسالیست ایران در قاره کهن تنها در بخش تیمی نبود بلکه بیشتر جوایز انفرادی این رقابت ها نیز به 

دختران ورزشکار ایران رسید.
این موفقیت ها سبب شد تا خبرنگار ایرنا به گفت وگو با محمدحسن انصاری فرد رئیس سازمان فوتسال 
و فوتبال ساحلی بپردازد. وی اظهار داشت: نخستین دستاوردی که در این ۶ سال می توان برای فوتسال 
زنان مشاهده کرد، افزایش جذب زنان به این ورزش به دلیل کسب بزرگ ترین دستاوردهای قهرمانی تیم 
ملی فوتسال زنان در آسیا است. درواقع دختران جوانی که نمی توانند در فضاهای دیگری ورزش کنند به 

فوتسال روی می آورند.
انصاری فرد ادامه داد: قهرمانی زنان ما در آسیا دختران جوان بسیاری را جذب فوتسال کرد. روند روبه رشد 
این مسئله را می توان در تیم های حاضر در لیگ مشاهده کرد. نزدیک به هشت لیگ در بخش زنان وجود 
دارد و این مسابقات در رده بزرگساالن، امید، جوانان، نوجوانان، دسته یک، دسته دو و مناطق برگزار 

می شود که نشان دهنده گرایش زیاد زنان به فوتسال است.  
به  نسبت  اکنون  است.  فوتسال  بازی های  به  تماشاچیان  عنوان کرد: همچنین دستاورد دیگر جذب  وی 
گذشته استقبال زنان نسبت به دیدن بازی های فوتسال بیشتر شده و در خیلی از مسابقات جوانان، نوجوانان 
می یابند.  ورزشگاه ها حضور  در  مردان  بازی های  دیدن  برای  هم  زنان  شهرستان ها،  در  حتی  نونهاالن  و 
همچنین این ورزش سبب شورونشاط در زنان می شود و آنها احساس می کنند که در جایگاه خوبی در 

جامعه قرار دارند.
رئیس سازمان فوتسال و فوتبال ساحلی تأکید کرد: همچنین تخلیه هیجانات زنان در ورزشگاه ها به ویژه به 
هنگام برگزاری مسابقات فوتسال سبب بهبود روانی و اخالقی زنان خواهد شد. وقتی هیجانات را با تشویق 
خالی می کنید، روحتان آرامش بیشتری پیدا می کند. عالوه بر آن وقتی فوتسال زنان در آسیا اول می شود، 
این امر نشان دهنده سهیم شدن زنان در افتخارات ملی است. درواقع زنان فوتسالیست ما در باال بردن پرچم 

جمهوری اسالمی ایران موفق بودند.
انصاری فرد اظهار داشت: بحث دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که زنان ورزشکار ما الگوی مناسبی 
برای کشورهای اسالمی هستند و می توانند باوجود حفظ حجاب و پوشش ها به قهرمانی در آسیا و دنیا 
دست یابند. رهبر معظم انقالب نیز بسیار از این مسئله خرسند شدند و زنان ورزشکار ما را تشویق کردند.

بازدید رئیس هیئت کاراته استان فارس از شهرستان کازرون

فوتسال زنان؛ 

تدبیری که عامل شکوفایی شد

 بانوی کازرونی بهترین داور 
کاراته آسیا

کسب مقام سوم انفرادی شطرنج 
کشور توسط شطرنج باز کازرون

پهلوان عباس مالیری صاحب زنگ ورود و 
خروج گود زورخانه ای هشت سراسر کشور شد

جام خوشه چین برند ملی دولت تدبیر و امید

 افتخارآفرینی نوجوانان کازرونی 
در مسابقات انتخابی دوچرخه سواری 

استان فارس


