شنبه  4اردیبهشت 1395

با اقتدار از گروه مرگ صعود کردیم
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با بیان اینکه تیمش پیروزی خوبی برابر تیم الهالل به
دست آورد و با اقتدار از گروه مرگ صعود کرد ،گفت :بهترین خط ...
مهرداد میناوند:

اوالدی دل شکسته رفت

برخورد سازمان لیگ درست نبود

مدافـع پیشـین پرسـپولیس بـا بیـان اینکـه مهـرداد
مـورد اتهامـات فراوانی از سـوی برخیها قـرار گرفته
بـود ،گفـت :او مظلـوم بـود و مظلـوم هـم از میـان مـا
ر فت .
مهـرداد میناونـد در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر در مورد
درگذشـت مهرداد اوالدی گفت :مهرداد بازیکن بسـیار
خوبـی بـود و بـرای تیمـش بـا تعصـب بـازی میکرد،
امـا متاسـفانه صحبتهای زیـادی علیه او مطرح شـد.
برخیهـا اتهامـات زیـادی بـه او زدنـد و مـن اعتقـاد
دارم کـه او مظلـوم بـود و مظلومانـه از میـان مـا رفت.
وی تاکیـد کـرد :ایـن اواخـر برخـی هـر چـه دلشـان
خواسـت بـه او نسـبت دادنـد ،امـا او سـکوت کـرد و
شـاید همیـن سـکوت و دلشکسـتگی باعث این شـد
کـه او در جوانـی دا ِر فانـی را وداع گویـد.
مدافـع پیشـین پرسـپولیس در ادامـه خاطرنشـان
کـرد :مـن بـه خانـواده او تسـلیت میگویـم و میدانم
کـه آنهـا داغ بزرگـی را متحمـل شـدهاند و تـا مدتهـا
شـرایط روحی خوبی نخواهند داشـت ،زیـرا عزیزی را
از دسـت دادهانـد که مایـه افتخـار آنها و حتی اسـتان
مازنـدران بود.
میناونـد بـا انتقـاد از مسـئوالن سـازمان لیـگ گفـت:
نمیدانـم مسـئوالن سـازمان لیـگ چـه فکـری کردند
کـه حتـی بـه خـود اجـازه ندادنـد بـازی ملـوان را ۴۸
سـاعت بـه تعویـق بیندازنـد و بازیکنـان ایـن تیـم
بتواننـد در این مراسـم حضـور پیدا کـرده و مرهمی بر
دل داغدیـده خانـواده مهـرداد باشـند.
وی تاکیـد کـرد :کاش کمـی انسـانیت در مـا وجـود
داشـت و شـرایط را درک میکردیـم و حداقـل
بـه احتـرام درگذشـت اوالدی بـازی را بـه تعویـق
میانداختیـم تـا بازیکنـان ملـوان بتواننـد در ایـن
مراسـم حضـور پیـدا کننـد.
مدافـع پیشـین پرسـپولیس تاکیـد کـرد :مـا در
مردهپرسـتی شـهره خـاص و عـام هسـتیم ،امـا دیگر
مسـئوالن سـازمان لیـگ برعکـس فوتبالمـان کـه
حرفـهای نیسـت آنقـدر در ایـن زمینـه حرفـهای عمل
کردنـد کـه ایـن اجـازه را به خـود ندادنـد که بـازی را
بـه تعویـق بیندازنـد.
میناونـد در پایـان خاطرنشـان کرد :ما از امـروز در کنار
خانـواده اوالدی خواهیـم بـود و تـا هـر زمانی کـه نیاز
باشـد پدر و مـادر مهـرداد را تنها نخواهیم گذاشـت.
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افتتاح خانه اسكواش شيراز گامي بزرگ براي توسعه اين رشته است
مديركل ورزش و جوانان فارس گفت :با وجود ظرفيت هاي فراوان اين رشته ،افتتاح
خانه اسكواش شيراز گامي بزرگ براي توسعه اسكواش در ...

فقط یک معجزه روبن را به بازی مقابل اتلتیکومادرید میرساند
سرمربی اسپانیایی باواریاییها احتمال حضور بال هلندی تیمش در مصاف با اتلتیکومادرید
در لیگ قهرمانان اروپا را بسیار ناچیز میداند ...

با تاکید سه نامزد ریاست فدراسیون؛

کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال
ایران ماندنی شد
برخــی حواشــی کــه ایجــاد مــی کــرده اســت را بایــد
تکــرار نکنــد .ضمــن اینکــه بایــد نظــارت کاملــی بــر
برنامــه هــا و عملکــرد کــی روش داشــت تــا بتوانــد
تیــم ملــی را بــه جــام جهانــی ببــرد.
مهــدی تــاج در ایــن مــورد گفت :مــن هــم در آوردن
ایشــان نقــش داشــتم و هــم در حمایــت از ایشــان.

نامزدهــای ریاســت فدراســیون فوتبــال کــه قــرار
اســت روز نوزدهــم اردیبهشــت یکــی از آنهــا بــه
عنــوان جانشــین علــی کفاشــیان رئیــس فدراســیون
شــود تاکیــد کردنــد حفــظ کارلــوس کـیروش جــزو
برنامههــای اصلــی آنهاســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،یکــی از دغدغــه هــای
اهالــی فوتبــال مانــدن کارلــوس کــی روش در
ادامــه راه تیــم ملــی بــرای صعــود بــه جــام جهانــی
اســت .پــس از آنکــه علــی کفاشــیان بــرای حضــور
در انتخابــات ریاســت فدراســیون فوتبــال ثبــت نــام
نکــرد ایــن نگرانــی بوجــود آمــد کــه کارلــوس کــی
روش نیــز از ایــران خواهــد رفــت.
بــا ایــن حــال ســه نامــزد ریاســت فدراســیون
کــه قــرار اســت بــا یکدیگــر بــرای جانشــینی
کفاشــیان رقابــت کننــد تاکیــد کردنــد حفــظ کــی
روش و حمایــت از برنامــه هایــش بــرای رســاندن
تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه جــام جهانــی جــزو
اولویت هایشان است.
مهــدی تــاج ،عزیــز محمــدی و مصطفــی آجورلــو
کــه ســه نامــزد ریاســت فدراســیون فوتبــال هســتند
بــا حضــور در برنامــه «تیتــر امشــب» شــبکه خبــر
ضمــن اشــاره بــه برنامــه هایشــان بــرای فدراســیون
فوتبــال تاکیــد کردنــد قطعــا کارلــوس کــی روش را
بــرای تیــم ملــی حفــظ خواهنــد کــرد.
البتــه آنهــا تاکیــد داشــتند کــی روش بایــد بر اســاس
برنامــه و چارچــوب فدراســیون فوتبــال کار کنــد و

اعتقــاد دارم کــه کــی روش در فوتبــال ایــران تاثیــر
مثبــت داشــته اســت .مــن در ایــن مــدت بیــش
از صــد ســاعت بــا کــی روش جلســه داشــته ام.
درخواســت هایــی دارد کــه بایــد بــه آن توجــه کنیم.
ایشــان مــی مانــد و هــم بــرای فوتبــال مــا مفیــد
خواهــد بود.عزیــز محمــدی نیــز در ایــن مــورد

حریفان تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در
پارالمپیک مشخص شدند

گروهبنــدی رقابتهــای بســکتبال بــا ویلچــر
پارالمپیــک  ۲۰۱۶ریــو انجــام شــد و تیــم ملــی
ایــران حریفــان خــود را شــناخت
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،مســابقات
بســکتبال بــا ویلچــر پانزدهمیــن دوره بازیهــای
پارالمپیــک بــا حضــور  12تیــم برگــزار میشــود.
بــر اســاس گروهبنــدی انجــام شــده ایــن تیمهــا

آن سو

گواردیوال :فقط یک معجزه روبن را به بازی مقابل
اتلتیکومادرید میرساند

ســرمربی اســپانیایی باواریاییهــا احتمــال حضــور بــال
هلنــدی تیمــش در مصــاف بــا اتلتیکومادریــد در لیــگ
قهرمانــان اروپــا را بســیار ناچیــز میدانــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،پــپ گواردیــوال گفــت
اینکــه آریــن روبــن بتوانــد در بــازی رفــت تیمهــای بایــرن
مونیــخ و اتلتیکومادریــد در دور رفــت از مرحلــه نیمــه نهایــی
لیــگ قهرمانــان اروپــا بــه میــدان بــرود ،بســیار بعیــد اســت.
باواریاییهــا چهارشــنبه شــب میهمــان روخیبالنکــو هســتند
و روبــن بهدلیــل مصدومیتــی کــه از تاریــخ پنجــم مــارس ( 15اســفند) بــه آن دچــار شــده ،خانهنشــین
بــوده اســت .عــاوه بــر روبــن ،همتیمــی او ژروم بواتنــگ هــم کــه از مــاه ژانویــه بهدلیــل مصدومیــت
کشــاله ران بــه میــدان نرفتــه اســت ،نخواهــد توانســت باواریاییهــا را همــراه کنــد.
پــپ گواردیــوال کــه شــاگردانش امــروز در بوندسلیــگا بــه مصــاف هرتابرلیــن میرونــد ،اظهــار داشــت:
بواتنــگ جــزو بازیکنانــی نیســت کــه مــا بــرای بــازی برابــر هرتابرلیــن در نظــر گرفتهایــم .خــود او تعییــن
میکنــد کــه چــه زمــان آمــاده اســت و میتوانــد بــازی کنــد .روبــن هــم جــزو گزینههــای مــا بــرای
بــازی برابــر هرتابرلیــن نیســت .بایــد معجــزهای رخ بدهــد کــه او بــرای بــازی برابــر اتلتیکومادریــد هــم
آمــاده شــود.
روبــن امــا شــخص ًا نســبت بــه ریــکاوریاش خوشبیــن اســت ،هرچنــد اعتقــاد دارد کــه هنــوز زمــان
بیشــتری بــرای بازگشــت بــه میادیــن نیــاز دارد.
او بــه نشــریه بیلــد گفــت :مــا داریــم قــدم بــه قــدم پیــش میرویــم .دقیقــ ًا نمیدانــم چــه زمانــی
برمیگــردم ،امــا امیــدوارم کــه قبــل از تمــام شــدن ایــن فصــل برگــردم .االن رونــد ریــکاوریام بهخوبــی
پیــش میرود.بایــرن مونیــخ در چارچــوب دیدارهــای هفتــه ســیویکم بوندسلیــگا ،فــردا از ســاعت 18
میهمــان هرتابرلیــن خواهــد بــود و چهارشــنبه شــب نیــز از ســاعت  23:15در مادریــد بــه مصــاف اتلتیکــو
خواهــد رفــت.

شاگردان برانکو در مسیر قهرمانی؛

استقالل اهواز  - 0پرسپولیس 2
پرسـپولیس بـا درخشـش جـری بنگسـتون موفق شـد اسـتقالل اهواز را شکسـت دهـد و به
قهرمانی بیش از پیش نزدیک شود.
بـه گـزارش "ورزش سـه" ،شـاگردان برانکـو ایوانکوویـچ در روزی که بـا توجه بـه برگزاری
بـازی در اسـتادیوم تختـی شـرایط ویژه ای بـر بـازی حکمفرما بـود در نهایت بـا دو گلی که
بنگسـتون بـه ثمر رسـاند سـه امتیـاز را از آن خـود کردند و بـه تهران بازگشـتند.
پرسـپولیس بـا دو گلـی که جـری بنگسـتون به ثمر رسـاند و در حالـی که طرفـداران اهوازی
اسـتقبال جالـب توجهـی از آنها نداشـتند با باران سـنگ در ابتـدای بازی و جریـان آن همراه
بـود و در نهایـت نیـز در پایـان بـازی بـا هجـوم به زمیـن همراه شـد بـازی را به سـود خود
تمـام کنند و شـانس باالتـری بـرای قهرمانی از آن خـود کنند.

استقالل اهواز به لیگ یک سقوط کرد
بـا پیـروزی ملوان برابر سـایپا اسـتقالل اهـواز نخسـتین تیم سـقوط کننده به لیـگ یک لقب
گرفت.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حالی که اسـتقالل اهـواز تا پایان نیمه نخسـت توانسـته پرسـپولیس
را بـا نتیجـه صفـر بـر صفر متوقـف کند ،پیـروزی ملـوان برابر سـایپا باعـث سـقوط این تیم
ریشـهدار اهـوازی به لیگ یک شـد.
اسـتقالل اهـواز حتـی اگر  4دیـدار باقـی مانـدهاش را (از جملـه دیـدار برابر پرسـپولیس) با
پیـروزی پشـت سـر بگذارد،نمیتوانـد در لیـگ برتـر بماند.

ورزش امروز

نوجوانان فوالدخوزستان قهرمان لیگ برتر شد

گفــت :مــا بایــد دانــش روز فوتبــال جهــان را بــه
کشــورمان وارد کنیــم .یکــی از ایــن راه هــا حضــور
همیــن کــی روش اســت .کــی روش را بایــد حفــظ
کــرد .اگــر برنامــه هایــی کــه داشــتند اجــرا نشــده
اســت ایشــان مقصــر نیســت .خــود مــا نتوانســتیم از
کــی روش اســتفاده کنیــم .مــن اوایــل بــه کار کــی
روش انتقــاد داشــتم امــا بعــد از جــام ملــت هــای
آســیا نگاهــم عــوض شــد چــرا کــه ایشــان تحولــی
در تیــم ملــی ایجــاد کــرد کــه باعــث شــد مــردم بــه
فوتبــال عالقمنــد شــوند .ایشــان نســل عــوض کرده
اســت .کــی روش بایــد در چارچــوب مســتطیل ســبز
کار خــودش را بکنــد .بــا ایــن حــال تاکیــد مــی کنــم
بــه هــر قیمــی شــده بایــد کــی روش را حفــظ کــرد.
مصطفــی آجورلــو نیــز خاطرنشــان کــرد :آنهایــی
کــه کمــک کردنــد کــه کــی روش را بــه فوتبــال
ایــران آوردنــد کار خوبــی کردنــد .شــاید مربیــان
داخلــی بپذیرنــد کــه ترکیــب تیــم ملــی را از رئیــس
فدراســیون یــا وزیــر ورزش قبــل بپذیرنــد امــا مربــی
بــزرگ ایــن را نمــی پذیــرد .اگــر مــا زمیــن مناســب
نداریــم آیــا ایــن نقــاط ضعــف مربــی خارجــی اســت
یــا حــوزه مدیریــت مــا مشــکل دارد؟ مــن زمانــی
کــه در برزیــل بــازی ایــران بــا آرژانتیــن را دیــدم
بــه آقــای کــی روش نمــره قبولــی دادم .ایــن مربــی
توانســته بــا بازیکنــان ایرانــی نمایــش فــوق العــاده
ای داشــته باشــد .بایــد از آقــای کــی روش حمایــت
کــرد.

گــروه  :Aاســپانیا ،اســترالیا ،کانــادا ،ترکیــه ،هلنــد،
ژاپــن
گــروه  :Bبرزیــل ،ایــران ،آمریــکا ،بریتانیــا،
الجزایــر ،آلمــان

در قالــب دو گــروه  6تیمــی در مرحلــه مقدماتــی
دیدارهــای خــود را برگــزار میکننــد و تیــم ایــران
هــم در گــروه دوم بــا برزیــل میزبــان ،آمریــکا،
بریتانیــا ،الجزایــر و آلمــان دیــدار خواهــد کــرد.
گروهبنــدی  12تیــم شــرکت کننــده در مســابقات
بســکتبال بــا ویلچــر بازیهــای  2016پارالمپیــک
برزیــل بــه شــرح زیــر اســت:

تیـم فوتبـال نوجوانـان فـوالد
خوزسـتان بـا پیـروزی پـر گل
برابـر تیـم پدیـده سـاری بـا
افتخـار از عنـوان قهرمانی لیگ
برتـر نوجوانـان دفـاع کـرد.
بـه گـزارش "ورزش سـه" و بـه
نقـل از سـایت باشـگاه فـوالد
خوزسـتان ،در آخریـن دیـدار
از مرحلـه نهایـی لیـگ برتـر
نوجوانـان کـه بـه میزبانـی باشـگاه فـوالد خوزسـتان برگزار شـد ،تیـم نوجوانـان فوالد خوزسـتان
موفـق شـد بـا نتیجـه  ۶بر صفـر تیـم پدیـده سـاری را شکسـت داده و عنـوان ارزشـمند قهرمانی
لیگ برتر نوجوانان را از آن خود کند.
اسامی بازیکنان تیم نوجوانان فوالد خوزستان:
علـی غالمـزاده گماری ،محمـد رضا گلی ،معراج اسـماعیلی ،مهـدی فرهانی ،وحید نامـداری ،مرتضی
فرهانـی راد ،محمـد امیـری فرد ،عبـاس عبـودی ،رضا خضیرپـور ،محمد شـریفی ،علیرضا سـواری،
امیـر رضـا افشـاری ،عباس طریفـی ،علی پیلارام ،احمد رضـا جاللی ،محمـد جایمند ،علی رسـتمی،
محمـد حسـین پـور ،مجتبی بیـاور ،علی عالی نژاد ،محسـن پایا ،سـید رضا موسـویان ،حسـن مفتی
عریـض ،عبدالعلیـم بریهی ،نـواب نبوی ،علی سـتاوی ،مصطفی طهماسـبی
اسامی کادر فنی تیم نوجوانان فوالد خوزستان:
محمـود صالحـی (سرپرسـت) ،موسـی سـواری (سـرمربی) ،رسـول عطاشـانه و رضـا مهـدی پـور
(مربـی) ،سـید احمـد هاشـمی (پزشـک)  ،علـی هاشـمی (تـدارکات)
بعـد از تیـم امیـد فـوالد خوزسـتان که بـا اقتـدار عنـوان قهرمانـی فصـل  95-94رقابت هـای لیگ
برتـر فوتبـال کشـور را برای باشـگاه فوالد خوزسـتان به ارمغـان آورد ،این بـار تیم نوجوانـان فوالد
خوزسـتان برای فوتبال اسـتان خوزسـتان کسـب افتخـار کرد.
علاوه بـر قهرمانـی ایـن دو تیـم ،نونهـاالن فوالد خوزسـتان شـانس خود را بـرای کسـب قهرمانی
امتحـان خواهند داشـت.

کشتی گزینشی المپیک  -مغولستان؛

تبریک کمیته ملی المپیک به قاسمی و حمایت از سوریان

کمیتـه ملـی المپیک ،کسـب چهل و دومین سـهمیه کاروان ایران توسـط امیر قاسـمی منجزی در کشـتی
فرنگـی را تبریـک گفـت و از تالشهـای حمید سـوریان نیز تقدیر و تشـکر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک به شرح زیر است:
"بـار دیگـر دالور مـردان کشـتی فرنگـی کشـورمان موفـق شـدند در آوردگاهی سـخت و مهم با کسـب
سـهمیه المپیک ریو باعث خوشـحالی مردم عزیزمان شـوند.ضمن تبریک کسـب چهل و دومین سـهمیه
کاروان ورزشـی کشـورمان در بازیهای المپیک ریو در رقابتهای سـخت اوالنباتور مغولسـتان توسـط امیر
قاسـمی منجـزی از تالشـهای خسـتگی ناپذیر حمیـد سـوریان در برابـر حریفان،تقدیر و تشـکر کرده و
اعلام مـی دارد ملـت بزرگ ایـران و جامعه فهیم ورزش کشـور بـه هیچ وجـه افتخار آفرینـی های حمید
سـوریان در رقابتهـای آسـیایی،جهانی و المپیـک لندن را از یادهـا نبرده و چنین شکسـت هایی نمی تواند
ذره ای از جایـگاه و احتـرام ویـژه وی در نـزد مـردم عزیز و مسـئولین و حتی خللی در عـزم پوالدین این
قهرمـان بـا اخلاق و دوسـت داشـتنی بـرای موفقیت در دیگـر رقابتهـای پیـش رو ایجاد کند.لـذا ضمن
خسـته نباشـید بـه همه ایـن عزیزان کـه ماهها بـرای موفقیـت در این میدان سـخت زحمت کشـیده اند
از تلاش های خسـتگی ناپذیر کادر فنی،ملـی پوشان،مسـئولین و دعای خیرمردم میهـن عزیزمان تقدیر
و تشـکر کـرده و امیـد مـی رود در دیگـر رقابتهای کسـب سـهمیه المپیـک  ۲۰۱۶نمایندگان کشـورمان
پیـام آور شـادی برای مردم عزیز کشـورمان باشـند".
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،امیـر قاسـمی منجـزی صبـح دیروز توانسـت بـا درخشـش در رقابـت های
گزینشـی مغولسـتان ،سـهمیه وزن  ۱۳۰کیلوگرم کشـتی فرنگی ایران در المپیک  ۲۰۱۶ریو را به دسـت
آورد.

افتتاح خانه اسكواش شيراز گامي بزرگ
براي توسعه اين رشته است

مديــركل ورزش و جوانــان فــارس گفــت :بــا
وجــود ظرفيــت هــاي فــراوان ايــن رشــته ،افتتــاح
خانــه اســكواش شــيراز گامــي بــزرگ بــراي
توســعه اســكواش در فــارس اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان
فــارس ،بــه نقــل از خبرگــزاری جمهــوری
اســامی حيدرعلــي كاميــاب ،چهارشــنبه در آييــن
بهــره بــرداري از خانــه اســكواش شــيراز كــه بــا
حضــور رئيــس فدراســيون و شــماري از مســئوالن
اســتاني برگــزار شــد ،بيــان داشــت :بــا راه انــدازي
ايــن ســالن اختصاصــي بــدون ترديــد در آينــده
شــاهد شــكوفايي هــر چــه بيشــتر جوانــان مســتعد
ايــن اســتان خواهيــم بــود.
وي ادامــه داد:ســاير شهرســتان هــاي فــارس هــم
بايــد در ايــن رشــته فعــال شــوند چــرا كــه خانــه
اســكواش شــيراز برابــر بــا اســتاندارد هــاي جهانــي
ايــن رشــته ســاخته شــده از ايــن رو مــي توانيــم

ميزبــان مســابقات بيــن المللــي باشــيم.
ســالن (كــورت) اســكواش شــيراز كــه در منطقــه

والفجــر قــرار دارد از مصوبــات ســفر رئيــس
جمهــوري دولــت تدبيــر و اميــد بــه اســتان فــارس
(ارديبهشــت  )94اســت كــه بــا هزينــه شــش
ميليــارد ريــال و بــا مســاحت  600مترمربــع در
مــدت هفــت مــاه ســاخته شــده اســت.
واژه اســكواش بــه معنــاي فشــردن اســت و
صــداي برخــورد تــوپ بــه ديــوار صدايــي را تداعي
مــي كنــد كــه شــبيه اســكواش اســت و ازايــن رو
نــام ايــن رشــته ورزشــي را اســكواش گذاشــته انــد
و معــادل نــام فارســي آن 'كوبــان' اســت.
بــه زميــن بــازي اســكواش كــورت ()court
گفتــه مــي شــود و در دو نــوع انفــرادي (دو نفــره)
ودوبــل (چهارنفــره) بــازي مــي شــود و هــر كــورت
شــامل چهــار ديــوار و ماننــد اتاقــك شيشــه اي
اســت كــه ورزشــكاران در داخــل آن قــرار
مــي گيرنــد و هــر چهــار ديــوار جــزو محــدوده
زميــن بــازي اســت.

تيم جوانان پارس مهر شيراز نايب قهرمان مسابقات دو و ميداني بانوان كشور شد
تيــم جوانــان پــارس مهــر شــيراز در مســابقات
دو و ميدانــي بانــوان كشــور بــا كســب  18نشــان
رنگارنــگ بــه عنــوان نايــب قهرمانــي دســت
يافــت.
ســرمربي تيــم پــارس مهــر جمعــه در گفــت وگــو
بــا ايرنــا افــزود :در ايــن مســابقات كــه دیــروز در
ورزشــگاه انقــاب تهــران برگــزار شــد،تيم پــارس
مهــر بــا كســب چهــار نشــان طــا 11 ،نقــره و
ســه برنــز بــه مقــام دوم دســت يافــت.
مِــژگان ســبزي افــزود:ســلوا صفاييــان در 100
متــر مانــع ضمــن شكســتن ركــورد ايــن مــاده
نشــان طــا گرفــت و ايــن دونــده در  100متــر
هــم بــه نشــان نقــره دســت يافــت ،در  400متــر،

زهــرا بهمنــي عــاوه بــر شكســتن ركــورد ايــن
مــاده ،مــدال طــا را از آن خــود كــرد.
وي ادامــه داد :در  400متــر مانــع عاطفــه كرانــي
نشــان طــا را برگــردن آويخــت و مليــكا عليزاده
هــم بــه مــدال برنــز رســيد و در پرتــاب ديســك،
فاطمــه ايــزدي از شهرســتان داراب نشــان نقــره
را از آن خــود كــرد.
وي اضافــه كــرد :در مــاده  200متــر زهــرا
بهمنــي مــدال نقــره كســب كــرد  ،در پرتــاب
چكــش نيــز فاطمــه قدمــي عنــوان ســوم را
بدســت آورد و در هفــت گانــه هــم مريــم زارع
نايــب قهرمــان شــد.
ســبزي بيــان كــرد :در مــاده چهــار در 100

چند خبر از ورزش و جوانان فیروز آباد
*دعــوت خانــم ســپیده عظیمــی بــه اردوی تیــم
ملــی
ســپیده عظیمــی بازیکــن تیــم هندبــال
شهرســتان فیروزآبــاد بــه اولیــن اردوی انتخابــی
تیــم ملــی کــه در تهــران دعــوت شــد وی از بیــن
 100هندبالیســت حاضــر در ایــن اردو بــه دور دوم
اردوی تیــم ملــی راه یافــت.
*مرودشــت قهرمــان مســابقات فوتســال
کارکنــان دانشــگاه آزاد اســامی فــارس شــد
مســابقات فوتســال کارکنــان و اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه آزاذ اســامی اســتان فــارس

بــا حضــور  15تیــم از واحــد هــای دانشــگاهی
در ســالن امــام علــی (ع) فیروزآبــاد برگــزار شــد
و در نهایــت تیــم مرودشــت بــه مقــام قهرمانــی
رســید شــیراز دوم شــد و تیــم هــای فیــروز آبــاد
و اســتهبان بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند.
*اولیــن جلســه ایروبیــک عمومــی در ســال 1395
بــا حضــور  40نفــر در اســتادیوم تختــی برگــزار
گردیــد.
*مســابقات چهارجانبــه بســکتبال در مجموعــه
ورزشــی انقــاب برگــزار گردیــد و در پایــان تیــم
دانــش مقــام اول ،تیــم هــای یــاس و نوجوانــان
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متــر نيــز تيــم پــارس مهــر بــا تركيــب ســلوا
صفاييــان ،زهــرا بهمنــي ،عاطفــه كرانــي و مليــكا
عليــزاده بــه مقــام دوم دســت يافــت و در چهــار
در  400متــر هــم فارســي هــا بــا تركيــب فاطمــه
دعــوت الحــق ،مريــم زارع  ،مريــم خــرد و زهــرا
ارشــاد نايــب قهرمــان شــدند.
سرپرســتي تيــم فــارس را زهــرا خــوش نشــين
بــه عهــده داشــت .
در پايــان ايــن رقابــت هــا در نتيجــه تيمــي،
خراســان رضــوي بــا  82امتيــاز بــه مقــام
قهرمانــي دســت يافــت ،پــارس مهــر شــيراز بــا
 78امتيــاز نايــب قهرمــان شــد و گلســتان هــم
بــا  30امتيــاز بــر ســكوي ســوم كشــور ايســتاد.
بــه ترتیــب مقامهــای دوم و ســوم را کســب
نمودنــد.

قلعه نویی بعد از بازگشت به ایران:

با اقتدار از گروه مرگ صعود کردیم
شایستگی خود را درزمین نشان دادیم

سـرمربی تیـم فوتبـال تراکتورسـازی بـا بیـان اینکـه
تیمـش پیـروزی خوبـی برابـر تیـم الهلال به دسـت
آورد و بـا اقتـدار از گـروه مـرگ صعـود کـرد ،گفـت:
بهتریـن خـط دفاعـی مرحلـه مقدماتـی هـم از آن تیم
ما بـوده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،امیـر قلعـه نویی پـس از
بازگشـت تیـم فوتبـال تراکتورسـازی از قطر و کسـب
پیـروزی برابر تیم الهالل عربسـتان در لیـگ قهرمانان
آسـیا دربـاره برتـری تیمش در این مسـابقه حسـاس
گفـت :خـدا را شـاکریم کـه بـا وجـود اینکـه خسـته
بودیـم توانسـتیم بـا ارائـه یک بـازی خـوب و منطقی
ایـن پیـروزی ارزشـمند را در برابـر تیـم پـر قـدرت
الهلال کسـب کنیـم و بـرای اولین بـار بـه دور بعدی
مسـابقات صعـود کنیم.
وی افـزود :مـن بـه بازیکنانم خسـته نباشـید می گویم
زیـرا با وجـود اینکه خسـته بودیـم ،بازیکنـان عملکرد
خوبـی داشـتند و تراکتـور بـرای اولین بار توانسـت به
دور بعـدی ایـن مسـابقات آن هم از گروه مـرگ صعود
کند .
سـرمربی تیـم فوتبـال تراکتور سـازی تبریز با اشـاره
به درگذشـت مهـرداد اوالدی تصریح کرد :جـا دارد که
بـه خانـواده محتـرم اوالدی تسـلیت بگويـم .مهـرداد
ایـن اواخـر از بـی مهـری هـا رنـج مـی بـرد .خـدا
رحمتـش کنـد امـا باید بسـتر طـوری فراهم شـود که
ایـن سـرمایه هـا بـه راحتـی از دسـت نروند.
وی در خصـوص صعـود تراکتورسـازی بـه دور بعـد
رقابـت هـای لیـگ قهرمانـان آسـیا خاطرنشـان کرد:
فعلا تمـام حواسـمان معطـوف تیـم سـیاه جامـگان
اسـت .مـا برای هـر بـازی بایـد برنامه خـاص خودش
را داشـته باشـیم و بازی بـه بازی پیش برویـم .در حال
حاضـر تمام حواسـمان معطوف سـیاه جامگان اسـت.
سـرمربی تیـم فوتبـال تراکتور سـازی تبريـز در رابطه
بـا اینکـه تیمـش در لیگ قهرمانان آسـیا تنهـا یک گل
دریافـت کـرده اسـت ،گفـت :مـا بهتریـن خـط دفـاع
مرحلـه مقدماتـی رقابتهـای لیـگ قهرمانـان آسـیا را
داشـتیم .بازیکنـان در نظم و سـاختار دفاعی و همچنین
ایجـاد موقعیـت خـوب کار مـی کنند.
قلعـه نویـی در رابطـه بـا اینکه هیـچ خبرنـگار خارجی
در نشسـت وی حضـور نداشـت کـه ایـن موضـوع به
نوعـی کار شـکنی محسـوب می شـود ،گفـت :هنگامی
کـه مـن بـه نشسـت رفتـم هیـچ خبرنـگار و دوربینی
در سـالن حضـور نداشـت .البتـه مهـم این بـود که ما
شایسـتگی هایمان را داخل زمین به نمایش گذاشـتیم.
وی در پایـان در خصـوص اینکـه عربسـتان بایـد در
ایـران مقابـل تیم ملـی عراق به میـدان بـرود ،تصریح
کـرد :مـن پیـش از ایـن هـم اعلام کـرده بـودم که
ایـران امـن ترین کشـور دنیا اسـت و به همیـن خاطر
چندیـن کشـور در ایـران میزبان رقيبانشـان هسـتند و
تیـم هـای بزرگی ماننـد ژاپن و اسـترالیا باید بـه ایران
بیایند.

