ورزشی
شنبه  31مرداد 1394

انجیر میفروشم تا شرمنده زن و بچههایم نشوم
فـروش انجیـر ایـن روزها بـه جدیترین فعالیـت کاپیتان گلسـتانی تیم ملی فوتسـال
جانبـازان و معلولیـن تبدیل شـده تـا وی پیـش زن و بچههایش ...

نتایج هفته چهارم فوتبال
لیگ برتر (جام خلیج فارس)

نفت تهران  – 3ملوان 3
گسترش  – 1سیاهجامگان صفر
پرسپولیس  – 1ذوبآهن 2
سپاهان  – 1فوالد 1
استقالل خوزستان  – 1سایپا صفر
پدیده  –1تراکتورسازی صفر
راهآهن  - 2صبا 1
استقالل اهواز  - 1استقالل تهران 2
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تیـم کیـا موتـورز شـیراز صدرنشـین دور رفـت مسـابقات فوتسـال
بانـوان فارس شـد
تیم کیا موتورز شیراز با پایان یافتن دور رفت مسابقات فوتسال ...

ورزش امروز

پرسپولیس شهر بیدفاع

خــط دفاعــی و دروازهبانهــای پرســپولیس در چهــار
هفتــه نخســت لیــگ پانزدهــم بــه صــورت متوالی در
حــال اشــتباه کــردن بــوده و همــه دســت آوردهــای
خــط حملــه را بــر بــاد میدهنــد ،موضوعــی کــه
بــرای ایــن تیــم بســیار نگــران کننــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،روزی کــه برانکــو
ایوانکوویــچ ،محســن بنگــر را از ترکیــب تیــم فوتبــال
پرســپولیس بیــرون گذاشــت ،بــا وجــود آنکــه برخــی
از هــواداران بــه صفحــه شــخصی او حملــه بــرده
بودنــد امــا برخــی هــم ایــن کار را اشــتباه برانکــو
ایوانکوویــچ خواندنــد.

دوبــاره معــادالت دفاعــی پرســپولیس را بــه هــم
ریخــت.
ایــن مدافــع باتجربــه در تمــام نــود دقیقــه بــه دلیــل
عقــب مانــدن از مهاجمــان ذوبآهــن ،مجبــور بــه
تــکل زدن بــود تــا نهایتــا در دقیقــه  ۹۰تــکل بلنــد
دیگــری زد کــه شــاید همیــن تــکل داور را بــه
اشــتباه انداخــت و فغانــی را مجبــور کــرد در ســوت
خــود بدمــد.
نکتــه امــا ایــن اســت کــه دیگــر مدافعــان تیــم
فوتبــال پرســپولیس هــم چنــدان عالــی نیســتند و
نمیتواننــد جــای بنگــر را پــر کننــد و مجموعــه

ستارگان فوتبال جهان
پنجشنبه در تهران
کارلوس زودتر میآید

فــروش انجیــر ایــن روزهــا بــه جدیتریــن فعالیــت
کاپیتــان گلســتانی تیــم ملــی فوتســال جانبــازان
و معلولیــن تبدیــل شــده تــا وی پیــش زن و
بچههایــش شــرمنده نباشــد«.کار آبرومندانــه»
تنهــا تقاضــای او از مســئوالن اســت.
گــروه اســتانها :انجیرفروشــی کنــار جــاده
و خریــدن ضایعــات؛ ایــن تمــام فعالیــت ایــن
روزهــای کاپیتــان تیــم ملــی فوتســال کشــورمان
اســت .ورزشــکاری کــه بــه قلــه افتخــارات ورزشــی
رســیده در راه پرپیــچ و خــم زندگــی مانــده اســت
و کســی هــم دســتش را نمیگیــرد .انجیرهــای
شــیرینش مــزه دهــان بســیاری از مشــتریان اســت
امــا زندگــی اش خیلــی شــیرین نیســت و بــه
مذاقهــا خــوش نمیآیــد« .محمدرضــا تخشــا»
کــه  ۳۱ســال قبــل در شهرســتان بندرگــز بــه دنیــا
آمــده از  ۱۱ســال پیــش نــه تنهــا بــه عضویــت تیــم
ملــی فوتســال جانبــازان و معلولیــن ایــران در آمــده
بلکــه از همــان ابتــدا کاپیتــان تیــم نیــز بــوده اســت.
وی همــراه بــا تیــم ملــی مســابقات جهانــی را فتــح
کــرده امــا ایــن روزهــا در گرمــای تابســتان روزی
 ۱۳ســاعت بــه کار انجیرفروشــی مشــغول اســت.
کاپیتــان تیــم ملــی کــه مــادرزادی از ناحیــه دســت
راســت بــا معلولیــت دســت و پنجــه نــرم میکنــد،
برخــاف برخــی از معلــوالن گوشــه عزلــت نگزیــده
و از پلــه هــای ورزش بــاال رفتــه اســت .تخشــا بــه
همــان انــدازه کــه ســاده و صمیمــی بــا مــا ســخن
میگویــد ،از دســت مردمــان روزگار گالیــه منــد
اســت؛ مردمانــی کــه بــه جــای تماشــای اراده و
پشــتکار وی ،معلولیتــش را مــی نگرنــد .مردمانــی
کــه بــه جــای نشــان دادن احســان خــود در حــق
یــک ورزشــکار قهرمــان ،معلولیتــش را بــه رخ وی
می کشند.
پیداکــردن نشــانی محــل کار تخشــا ســخت نبــود؛
کمــی جلوتــر از پلیــس راه نوکنــده و در کنــار
جــاده همــراه بــا پســر کوچکــش ایســتاده و چشــم
انتظــار رســیدن مشــتری بــود .در همــان حــال بــه
ســراغش رفتیــم و گفتگویــی بــا وی ترتیــب دادیــم.
* چطــور شــد کــه بــه تیــم ملــی
فوتســال جانبــازان و معلولیــن
رســیدید؟
 بــه همــراه تیــم اســتان بــه مســابقات کشــوریمیرفتیــم و مربــی تیــم ملــی بــازی مــرا پســندید
و بــه تیــم ملــی دعــوت کــرد .پیــش از آن در زمیــن
چمــن در تیــم شــاهین بندرگــز بــازی میکــردم و
هنــوز آن را ادامــه میدهــم.
ـن و
ـه عناویـ
ـه چـ
ـدت بـ
ـن مـ
* در ایـ
ـد؟
ـدا کردیـ
ـت پیـ
ـی دسـ
افتخاراتـ
 در همــان ســال اول در بــازی هــای کشــورهایاســامی کــه در جــده عربســتان برگــزار شــد،
شــرکت کردیــم و بــه مقــام دومــی دســت پیــدا
کردیــم .در ســال  ۹۰در کشــور ایتالیــا بــه مقــام

تکواندو کاران برتر جوان فارس شناخته شدند
رییـس هیـات تکوانـدو فـارس گفت:بـا پایـان یافتـن مسـابقات تکوانـدو جوانـان
فـارس کـه در سـالن شـهید صادقپـور شـیراز برگـزار شـد ،نفـرات ...

اشتباهاتی که مردان برانکو را زمینگیر کرد

برای دیدار با ستارگان فوتبال ایران؛

تیـم فوتبـال سـتارگان فوتبـال جهان کـه بـرای انجام
یـک دیـدار تدارکاتـی به تهـران سـفر میکننـد ،در دو
بخـش و در دو تاریـخ بـه تهـران خواهند رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،روبرتـو کارلـوس و میشـل
سـالگادو اعضـای اصلی تیـم فوتبـال سـتارگان فوتبال
جهـان بامـداد پنجشـنبه هفتـه جـاری وارد تهـران
میشـوند و فرنانـدو هیـرو ،لیتمـن ،کوکـو ،بایـا و دیگر
بازیکنـان بامـداد جمعـه بـه ایـران میرسـند.
حسـین یـار یـار مدیـر تیـم هنرمنـدان در ایـن رابطـه
گفـت :در تیـم سـتارگان فوتبـال ایـران هـم سـعی
کردهایـم تنهـا آمادههـا را دعـوت کنیم و به ایـن ترتیب
احمدرضـا عابـدزاده ،ابراهیـم میرزاپور ،فرهـاد مجیدی،
علـی کریمی ،مهـدی هاشمینسـب ،علیدایـی ،خداداد
عزیـزی و  ...در ایـن بـازی بـه میـدان خواهنـد رفت.
طبـق اعلام حسـین یاریـار مدیرعامـل باشـگاه
هنرمنـدان ،میشـل سـالگادو اعلام کـرد بـا کارلـوس
کـیروش بـرای هدایت تیم سـتارههای جهـان صحبت
میکنـد .همچنیـن قـرار اسـت علـی پروین هم بـا علی
دایـی گفتگـو کـرده و نظـرش را بـرای حضـور در ایـن
مسـابقه جلـب کند.
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بنگــر در دیــدار بــا پدیــده بــا اشــتباهاتش پرســپولیس
را میخکــوب کــرد و برانکــو او را بیــرون بــرد تــا
اینکــه ماریــچ بــرای بــازی بــا ذوبآهــن مصــدوم
شــد و بــه ایــن ترتیــب پرفســور مجبــور شــد ایــن
مدافــع را بــه ترکیــب برگردانــد و اتفاقــا بازگشــتش

ایــن مــوارد موجــب شــده کــه پرســپولیس در خــط
دفاعــی ضعیــف باشــد و نتوانــد کار را درســت پیــش
ببــرد.
صــرف نظــر از نیــروی انســانی امــا خــط دفاعــی
پرســپولیس از نظــر سیســتماتیک هــم خــوب کار

جدایی رسول خطیبی از سیاهجامگان
مدیرعامــل باشــگاه ســیاهجامگان مشــهد اعــام
کــرد رســول خطیبــی بــه خاطــر مشــکالت
شــخصی از ادامــه همــکاری بــا ایــن تیــم انصــراف
داد کــه بــا ایــن موضــوع موافقــت شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بعــد از صعــود تیــم
فوتبــال ســیاهجامگان مشــهد بــه لیــگ برتــر
رســول خطیبــی جانشــین رضــا مهاجــری شــد امــا
بعــد از پایــان دیــدار برابــر گســترش فــوالد تبریــز

در هفتــه چهــارم لیــگ پانزدهــم از ادامــه همــکاری
بــا ایــن تیــم انصــراف داد.
خطیبــی بعــد از شکســت یــک بــر صفــر
ســیاهجامگان در تبریــز از ســمت خــود اســتعفا
داد و در رختکــن تیــم بــا اعضــای کادرفنــی و
بازیکنــان خداحافظــی کــرد کــه مدیرعامــل ایــن
باشــگاه مشــهدی هــم بــا درخواســت ایــن مربــی
موافقــت کرد.طبــق هماهنگیهــای صــورت گرفتــه

نمیکنــد ،شــاید مهمتریــن دلیــل ایــن اتفــاق
کمبــود تجربــه و حملههــای زیــاد و بــدون برنامــه
الزم باشــد ،شــاید هــم نداشــتن یــک سیســتم
دفاعــی قــوی و قدرتمنــد امــا هــر چــه کــه هســت
فرقــی نــدارد ،مهــم اینســت کــه پرســپولیس بــا ایــن
دفــاع نگــران کننــده بــوده و اصــا بعیــد نیســت کــه
بــا ایــن وضعیــت خطــر ســقوط را هــم احســاس
کنــد.
حــاال شــاید برانکــو بــه دلیــل مخالفــت بــا حضــور
ســیدجالل حســینی در ابتــدای فصــل بیشــتر تحــت
فشــار قــرار بگیــرد ،هرچنــد ســیدجالل هــم بــه
نظــر نمیرســد بــا ســرعت بــازی پرســپولیس در
فــاز تهاجمــی میتوانســت کاری بــرای ایــن تیــم
انجــام دهــد.
ایمــان صادقــی هــم در غیــاب سوشــا مکانــی
محــروم نتوانســت عملکــرد قابــل قبولــی را از خــود
ارائــه دهــد و سوشــا هــم بازگشــت چنــدان موفقــی
نداشــت زیــرا روی گل نخســت ذوبآهــن اشــتباه
کمرشــکنی را انجــام داد تــا خــا یــک دروازهبــان
شــش دانــگ در درون دروازه سرخپوشــان احســاس
شــود .مطمئنــا اگــر برانکــو فکــری بــه حــال ایــن
بخــش تیــم خــود نکنــد ،روزهــای تلختــری را در
ادامــه لیــگ پیــشرو خواهــد داشــت.
در هــر صــورت پرســپولیس بــه شــهری بیدفــاع
مبــدل شــده اســت زیــرا در همــه بازیهــا ســاده
و روان گل میخــورد ،یــک روز دروازهبانــش
اشــتباه میکنــد ،روز دیگــر مدافعــش و گاهــی
هــم مهاجمانــش بــه راحتــی فرصتهــا را از دســت
میدهنــد .البتــه برخــی مواقــع هــم داور ممکــن
اســت ،مرتکــب اشــتباه شــود امــا نبایــد مشــکالت
داوری ،معضــات ایــن تیــم در درون دروازه و خــط
دفــاع را بــه فراموشــی بســپارد

قــرار اســت در اوایــل هفتــه آینــده نشســت هیــات
مدیــره باشــگاه ســیاهجامگان برگــزار شــده و در
مــورد ســرمربی آینــده ایــن تیــم مشــهدی تصمیــم
گیــری شــود.محمدرضا عباســی مالــک باشــگاه
ســیاهجامگان مشــهد در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر،
بــا تائیــد ایــن اخبــار گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
ســعید رمضانــی مدیرفنــی تیــم ســیاهجامگان دارای
مــدرک  Aاســت ،وی در بــازی بــا راهآهــن در هفته
پنجــم لیــگ برتــر کــه روز چهارشــنبه هفتــه آینــده
برگــزار میشــود ،بصــورت موقــت هدایــت تیــم را
برعهــده خواهــد گرفــت.

کاپیتان تیم ملی فوتسال جانبازان و معلوالن؛

انجیر میفروشم تا شرمنده زن و بچههایم نشوم

قهرمانــی جهــان رســیدیم و در ســال  ۹۱در کشــور
فرانســه بــه مقــام ســومی جهــان دســت یافتیــم.
پــس از آن بــه مســابقاتی اعــزام نشــدیم.
* یعنــی در ســه ســال اخیــر
مســابقاتی برگــزار نشــده کــه شــما

* مشتری ثابت هم دارید؟
 بلــه ،اکثــر اهالــی نوکنــده مــرا میشناســند وبعضــی از آنهــا روزانــه بیــن هشــت تــا ســی کیلــو
انجیــر بــه مــن ســفارش مــی دهنــد .افــراد زیــادی
هســتند کــه مــن را حمایــت مــی کننــد.

شــرکت نکردهایــد؟
 خیــر ،متاســفانه فدراســیون جانبــازان و معلــوالنبــه مشــکالت مالــی برخــورد کــرده اســت و بــه
همیــن خاطــر چندیــن مســابقه بــرون مــرزی را
از دســت دادیــم .بازیکنــان ملیپــوش خیلــی
خوبــی داریــم و اگــر اعــزام میشــدیم ،صددرصــد
میتوانســتیم مقــام کســب کنیــم.
* شــما تنهــا ملــی پــوش اســتان
گلســتان در تیــم ملــی هســتید؟
 خیــر ،بــه غیــر از مــن دو نفــر از گــرگان بــه نــام«مصطفــی باوفــا» و «حامــد حدادیانپــور» عضــو
تیــم ملــی هســتند کــه البتــه ســابقه مــن از آنهــا
باالتــر اســت.
* عجیــب اســت کــه مشــغول بــه
ـغول
ـاده مشـ
ـار جـ
ـی در کنـ
دستفروشـ
هســتید!
 باوجــود آنکــه ملــی پــوش هســتم امــا  ۶ ،۵ســالیمــی شــود کــه در مردادمــاه بــه ایــن کار مشــغول
میشــوم .بیــکار هســتم و از طرفــی انجیرفروشــی
درآمــد خوبــی دارد .تابســتان انجیــر میفروشــم و
یــک مغــازه ضایعاتــی در نوکنــده دارم کــه پــس از
تابســتان آنجــا مشــغول هســتم .ســه تــا بچــه دارم
کــه بایــد شــکم آنهــا را ســیر کنــم .خــدا را شــکر
کــه پیــش زن و بچههایــم شــرمنده نیســتم.

* شــما بــا وجــود معلولیــت بــه
ـی
ـه قهرمانـ
ـی بـ
ـه و حتـ
ورزش پرداختـ
ـیاری
ـا بسـ
ـیدهاید امـ
ـم رسـ
ـان هـ
جهـ
از برخــی از افــراد زمانــی کــه
معلــول میشــوند ،ســراغی از ورزش
نمیگیرنــد .بــا آنهــا چــه صحبتــی
داریــد؟
 بــرادرزاده مــن از دســت و پــا معلــول اســت امــاورزش میکنــد .بــه کســانی که خــود را خانه نشــین
کردهانــد ،میگویــم کــه تــا جایــی کــه میتواننــد
بــه ورزش بپردازنــد .خــودم معلــول هســتم و حــال
و روز معلولیــن را درک میکنــم امــا توصیــه
میکنــم ،بــه هــر شــکلی کــه میتواننــد ورزش
کننــد.
* مســتاجر هســتید یــا صاحــب
خانــه؟
 مســتاجر هســتم و ماهانــه  ۷۰هــزار تومــاناجــازه میدهــم .بــرای پرداخــت پــول پیــش هفــت
میلیــون تومانــی ،وام گرفتــم.
* بــه نظــر میرســد کــه گالیــه و
ـته
ـئوالن داشـ
ـادی از مسـ
ـارات زیـ
انتظـ
ـت؟
ـت اسـ
ـید ،درسـ
باشـ
 بلــه ،انتظــار زیــادی از مســئوالن دارم امــا آن رابــرآورده نمیکننــد .متاســفانه هرکســی بــه فکــر

ـن
فــک و فامیــل و منفعــت خــودش اســت .چــرا مـ ِ
ملــی پــوش بایــد در ایــن گرمــا انجیرفروشــی کنــم
یــا ضایعــات بخــرم؟ شــما میبینیــد کــه صــورت
مــن چقــدر ســیاه اســت ،پوســتم از اول ایــن رنگــی
نبــود ،بــه خاطــر کار در زیــر آفتــاب بــه ایــن روز
افتــادم!
* تــا بــه حــال از جایــی بــه شــما
قــول حمایــت داده بودنــد؟
 شــورای شــهر بندرگــز قــول داده بــود کــه یــکقطعــه زمیــن بــه بدهــد و باوجــود پیگیریهــای
زیــادی کــه انجــام دادم بــه نتیجــه نرســیدم.
کارکنــان شــهرداری هــم برایــم تــاش کردنــد
تــا زمیــن در اختیــارم قــرار بگیــرد امــا شــورای
شــهر تصویــب نکــرد .مــن گالیــه دارم؛ افــرادی
هســتند کــه بــه اقــوام خودشــان کــه در مســابقات
کشــوری مقــام آورده بودنــد ،زمیــن و ماشــین
بخشــیدند امــا بــه مــن باوجــود پیگیریهــای زیــاد
و قهرمانــی جهــان توجهــی نداشــتند .فرمانــداری
هــم همینطــور؛ هــر موقــع کــه بــه آنجــا مراجعــه
میکنــم وعــده فــردا را بــه مــن میدهنــد .مــن
نمیدانــم علــت ایــن کمتوجهــی چیســت؟ شــاید
بــه خاطــر معلولیتــم باشــد و اینکــه تــو تیــم
جانبــازان و معلولیــن بــازی مــی کنــم.
* اداره ورزش و جوانــان شــهر و
اســتان یــا همــان تربیــت بدنــی
ســابق چــه انــدازه بــه شــما توجــه
کــرده اســت؟
 از زمانــی کــه «ابوطالــب کاویــان» از تربیــتبدنــی رفتــه ،مســئوالنش مــرا نمیشناســند! آقــای
کاویــان بــه مــن رســیدگی میکــرد امــا از زمانــی

تیم والیبال پیکان به مقام سوم مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا رسید .تیم والیبال پیکان با پیروزی
 3بر یک مقابل «پاولودار» قزاقستان به مقام سوم مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا رسید.
شاگردان پیمان اکبری ستهای اول ،دوم و چهارم را با نتایج  25بر  25 ،13بر  23و  23و  25بر 18
به سود خود پایان دادند و در ست سوم  26بر  28شکست خوردند.

لیال رجبی :کارم در مسابقات جهانی سخت است

پرتابگــر وزنـه تیــمملــی دوومیدانــی بانــوان گفــت :هدفــم از حضــور در مســابقات جهانــی ایــن بــود کــه
رکــوردم را بهبــود ببخشــم ،امــا بــا توجــه بــه شــرایط و مصدومیتــی کــه دارم کار در مســابقات جهانــی
بســیار دشــوار اســت.
لیــا رجبــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،دربــاره شــرایط
خــود قبــل از آغــاز مســابقات قهرمانــی جهــان ،اظهـار کــرد :بعــد از بازگشــت از کازانــف تمرینــات خوبــی
را پشــت ســر گذاشــتم و بــا وجــود ایــن کــه مصدومیــت دارم امــا تالشــم را انجــام دادم تــا بــه حداکثــر
آمادگــی الزم برســم و نتیجــه مناســبی در ایــن رقابتهــا بگیــرم.
رجبــی دربــاره نتایــج خــود در مســابقات جهانــی نیــز گفــت :هیــچ چیــز را نمیتــوان پیشبینــی کــرد و
نمــی تــوان گفــت کــه هــر ملیپــوش چــه نتیجـهای میگیــرد امــا مطمئــن هســتم هــم بچههــا تــاش
خــود را در رقابــت بــا بهترینهــای جهــان انجــام میدهنــد تــا بــا نتیج ـ ه خــوب از چیــن برگردنــد.
او در ادامــه افــزود :بــا وجــود ایــن کــه بــه دلیــل مصدومیــت از انجــام بســیاری از تمرینــات بــاز مانــدم،
بــا ایــن حــال هدفــم ایــن اســت کــه در مســابقات جهانــی رکــوردم را بهبــود ببخشــم ،هــر چنــد کــه کار
ســختی اســت و همــه بــزرگان جهــان در ایــن رقابتهــا حاضــر هســتند و برنامــه مســابقات نیــز بســیار
فشــرده اســت.
پرتابگــر وزنــه تیــمملــی دوومیدانــی در پایــان خاطـ ر نشــان کــرد :امیــدوارم تــا آغــاز بازیهــای المپیــک
بتوانــم در مســابقات و اردوهــای خوبــی شــرکت کنــم و بــا آمادگــی کامــل بــه ریــو بــروم .فاصلــه زمانــی
گرفتــن ســهمیه جهانــی تــا آغــاز ایــن رقابتهــا کــم بــود ،امــا تــا آغــاز المپیــک زمــان زیــادی باق ـی
مانــده و میتوانیــم برنامهریــزی خوبــی انجــام بدهیــم.

کــه وی خــارج شــده اســت ،دیگــر کســی نگاهــی
نمیکنــد .فکــر کنــم مســئوالن ورزش اســتان هــم
مــرا نشناســند.
* فدراســیون جانبــازان و معلولیــن
چطــور؟
 فدراســیون اگــر در توانــش داشــته باشــد ،کمــکمیکنــد امــا در تامیــن هزینــه اعــزام تیــم ملــی
خیــر تقاضــا
خــودش مانــده اســت .از افــراد ّ
میکنــم بــه تیــم ملــی فوتســال توجــه کننــد تــا
بازهــم بتوانیــم در جهــان افتخارآفرینــی کنیــم.
* چــه درخواســتهایی از مســئوالن
ـد؟
ـتانی داریـ
ـهری و اسـ
شـ
 از مســئوالن درخواســت میکنــم همــهورزشــکاران را بــه یــک چشــم نــگاه کننــد .از
مســئوالن شــهری بندرگــز تقاضــا دارم کــه یــک
شــغل ثابــت برایــم در نظــر بگیرنــد .آیــا آنهــا راضی
هســتند کــه فرزندشــان در کنار جــاده انجیرفروشــی
کنــد؟ شــما دسـتهایم را نــگاه کنیــد کــه بــه چــه
روزی افتادهانــد (دســتهایش را نشــان میدهــد
کــه زخمــی و پینــه بســته اســت) .پســرم (رســول)
بیمــاری کــم خونــی دارد و بیمــه تامیــن اجتماعــی
هــم نیســتیم .از صنــدوق حمایــت از قهرمانــان
انتظــار دارم بــه مــن توجــه کننــد.
* در پایــان اگــر حرفــی باقــی
مانــده بفرمائیــد...
 الزم میدانــم از مســئوالن باشــگاه شــاهینبندرگــز تشــکر کنــم کــه بــه مــن احتــرام
میگذارنــد .ایــن تیــم در لیــگ برتــر فوتبــال
اســتان بــازی میکنــد و از نظــر مالــی ضعیــف
اســت .امیــدوارم از ایــن تیــم حمایــت کننــد .بازهــم
از مســئوالن میخواهــم کــه کاری برایــم پیــدا
کننــد تــا حداقــل زمســتان هــا پیــش همســر و
بچــه هایــم شــرمنده نشــوم .از شــما و همــکاران
تــان هــم تشــکر و بــرای شــما آرزوی موفقیــت
میکنــم .

تکواندو کاران برتر جوان فارس شناخته شدند

رییــس هیــات تکوانــدو فــارس گفت:بــا پایــان
یافتــن مســابقات تکوانــدو جوانــان فــارس کــه در
ســالن شــهید صادقپــور شــیراز برگــزار شــد ،نفــرات
برتــر ایــن رقابــت هــا شــناخته شــدند.
عبدالرحمــان صبــردل شــادمان ،روز پنجشــنبه
بــه ایرنــا اظهــار داشــت:در ایــن مســابقات کــه
 80تکوانــدو کار بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد،
میــاد قنبــری ،جــواد رحیمــی ،آرش مختــاری ،
عبــاس هوشــمند ،محمــد نعمتــی ،حســین احمــدی،
ســید محمــد حســین خســروفر و مجیــد قشــقایی به
عنــوان نفــرات نخســت هشــت وزن معرفــی شــدند.
رییــس هیــات تکوانــدو فــارس افزود:نفــرات برتــر

پــس از برگــزاری اردوی تدارکاتــی بــا مربیگــری
غالمرضــا تزنــان بــه مســابقات کشــوری اعــزام
خواهنــد شــد.

تیم کیا موتورز شیراز صدرنشین
دور رفت مسابقات فوتسال
بانوان فارس شد
تیم کیا موتورز شــیراز با پایان یافتن دور رفت مسابقات
فوتســال بانوان اســتان فارس  ،در صــدر جدول جای
گرفت.زهرا زارع مهذبیه  ،پنجشنبه با بیان این مطلب به
ایرنا بیان داشت:در مســابقات که به صورت دوره ای و
به میزبانی اوز الرستان برگزار شــد ،تم های وای النت
شــیراز و نفت اوز الرستان به ترتیب در جای دوم و سوم
قرار گرفتند.وی اضافه کرد  :تیم های  ،نفت اوز الرستان ،
پویای فراشــبند  ،شهرداری ممسنی  ،کیا موتورز شیراز و
وای النت شیراز در این رقابت ها حضور دارند .
زارع مهذبیه ادامه داد :دور برگشــت ایــن رقابت ها به
میزبانی شهرســتان ممســنی برگزار خواهد شد و زمان
برگزاری آن متعاقبا اعالم می شود.

حضور شناگر ناشنوای کازرونی
در رقابت هایی آسیایی
چین تایپه 2015
علیرضا مطهری شناگر ناشنوایی کازرونی به همراه تیم ملی
به رقابت هایی آسیایی چین تایپه  2015اعزام می شود.
به گزارش روابــط عمومی ورزش و جوانــان فارس ،در
اردیبهشت ماه امسال مسابقات المپیاد ناشنوایان کشور در
مشهد برگزار شد که از استان فارس علیرضا مطهری فرد
توانســت در شنای پروانه ماده  50متر رده سنی  16سال
مقام دوم کشور را در این مسابقات کسب کندمطهری نیا
متولد ســال  78در کازرون است .وی از سال  89فعالیت
ورزشی در رشته شنا را شروع کرده است .هشتمین دوره
بازی های آسیا اقیانوسیه(چین تایپه) 2015از یکم تا 31
مهر در کشور تایوان برگزار می شود .

نفرات تیمهای ملی کشتی آزاد
و فرنگی اواسط هفته
معرفی میشوند
ترکیب تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگــی ایران برای
حضور در رقابتهــای جهانی  ۲۰۱۵آمریکا و گزینشــی
المپیک ریو اواسط هفته در نشست مشترک شورای فنی
تیمهای ملی مشــخص و معرفی خواهد شد .به گزارش
خبرنگار مهر ،گمانه زنیها طی هفته های اخیر در خصوص
ترکیــب تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگــی اعزامی به
رقابتهای جهانی آمریکا ادامه دارد و حتی ترکیب احتمالی
کاروان کشــتی ایران در این آوردگاه بزرگ نیز مشخص
شده است.
البته فعال تمام نگاهها به نشســت مشترک شورای فنی
تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی است تا اواسط هفته
جــاری تکلیف این ابهامات را روشــن کند .بدین ترتیب
همانطور که قبال نیز از سوی فدراسیون کشتی اعالم شده
بــود ،ترکیب نهایی آزاد وفرنگی کاران ملی پوش  ۱۵روز
مانده به اعزام معرفی میشود.
اردونشــینان تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی از امروز
جمعه در خانه کشــتی وارد آخرین مرحلــه از تمرینات
آماده سازی خود شــده اند که این اردو تا زمان اعزام به
رقابتهای جهانی ادامه خواهد داشت.

