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کشتیگیر ایرانی مرا مجازات کرد
آزادکار وزن  ۷۴کیلوگرم تیم روسیه بعد از ناکامی برابرحسن یزدانی در المپیک ریو ،گفت:
میخواستم با نتیجه  ۱۰بر صفر پیروز شوم ،اما در ...

ورزش

 18ذیالقعده Aug 21, 2016 1437

سال بیست و یکم شماره 5847

جشنواره فرهنگی ورزشی تابستانه "بزرگراه سالمتی" در سپیدان برگزار شد
جشنواره فرهنگی ورزشی تابستانه "بزرگراه سالمتی" با حضور هیات های ورزشی در
مجموعه ورزشی پوالد کف شهرستان سپیدان برگزار شد ...

برانکو:

مشکالتی داریم که کام ً
ال واقعی و شاید هم خطرناک است

سـرمربی تیـم فوتبـال پرسـپولیس از شـرایط تیـم
خـود ابـراز رضایت کـرد و از وجود مشـکالتی گفت
ً
کاملا واقعی اسـت.
کـه بـه زعـم او خطرنـاک و
بـه گـزارش خبرنـگار ورزشـی خبرگـزاری تسـنیم،
برانکـو ایوانکوویـچ در حاشـیه تمرین دیـروز تیمش
ضمـن بیـان این مطلـب اظهـار داشـت :از وضعیت
تیـم رضایت کامـل دارم .اینجا شـرایط خوبی داریم
و بـه همیـن علـت اردو را همینجـا در ورزشـگاه
شـهید کاظمـی برگـزار کردیـم .مـا چهـار بـازی
تدارکاتـی نیز انجـام خواهیـم داد.
ای کاش ملیپوشـان را هـم در تمریـن
د ا شتیم
وی افـزود :وضعیـت همـه بازیکنـان خـوب اسـت
و فقـط احمـدزاده کمـی درد دارد .او هـم امـروز در
بـازی دوسـتانه بـه میـدان خواهـد رفـت .البتـه ای
کاش ملیپوشـان را هـم در تمریـن داشـتیم و بـا
تیـم کامـل تمریـن میکردیـم.
انتظــار برانکــو از ملیپوشــان
پرســپولیس
سـرمربی تیـم فوتبال پرسـپولیس خاطرنشـان کرد:
بایـد تأکیـد کنـم کـه خوشـحالم نماینـدگان زیادی
در اردوی تیـم ملـی داریـم و ایـن انتظـار را از
ملیپوشـانمان داریـم کـه در هـر بـازی کـه برای
تیـم ملـی بـه میـدان میرونـد آمادگـی و انگیـزه
بـاالی خودشـان را نشـان دهنـد.
برانکـو راجـع بـه اینکـه بـا وجـود تذکـر او بـاز
هـم شـاهد ایـن هسـتیم کـه طارمـی اعلام کرده
همچنـان پیگیـر اسـت تـا رامیـن رضاییـان در
پرسـپولیس بمانـد ،خاطرنشـان کرد :مـن پیامی که
در ایـن بـاره دادم خطابـم فقـط بـه طارمـی نبـود،
بلکـه بـه همـه بازیکنـان پرسـپولیس بـود .مـن از
همـه بازیکنـان خواسـتم بـه جـای پرداختـن بـه
مسـائل دیگـر روی کار خودشـان تمرکـز کننـد تـا
بهتر شـوند .آنها از شـرایط خوبی که در اختیارشـان
گذاشـته شـده بایـد نهایـت اسـتفاده را ببرنـد.
نگرانــی نداریــم و بایــد روزبــهروز
بهتــر شــویم
وی افـزود :با داشـتن زمین خوب ،امکانات مناسـب
و وضعیـت مناسـب باشـگاه از لحاظ مالـی که الزم
میدانـم در این جا تشـکری از طاهـری بابت فراهم
کـردن ایـن شـرایط خـوب تشـکر کنـم ،مـا مـورد

دیگـری بـرای نگرانـی نداریـم و باید تلاش کنیم
بـا اسـتفاده خوب از امکانـات روزبهروز بهتر شـویم.
یکسـری تجهیزاتمـان از آلمـان و ایتالیا رسـیده و
تـا چنـد روز آینده تحویـل بازیکنان خواهد شـد که
جـای رضایـت دارد .در حـال حاضر بایـد تمرکزمان

روی کار خودمان باشـد ،چرا که مسـئوالن باشـگاه
مشـکالت را برطـرف خواهند کرد.
بازیکنـان فقط بایـد به کار خودشـان
کار داشـته باشند
برانکـو در واکنـش به اظهارات اخیـر مهدی طارمی
اضافـه کـرد :مـن میدانـم کـه دخالـت در کار
رضاییـان حـرف او نبوده اسـت .من بهصـورت کلی
گفتـم .بحثـم کلـی بـود ،نه فقـط در مـورد طارمی.
بایـد طـوری کارها را جلـو ببریم کـه بازیکنان فقط
به کار خودشـان کار داشـته باشـند و روزبهروز بهتر
شـوند .ایـن پیـام من و باشـگاه بـه بازیکنان اسـت.
مـن میدانـم صحبـت کـردن در مـورد رضاییـان
حـرف طارمـی نبـود .گاهـی اوقـات حرفهـا ایـن
طـرف و آن طـرف میشـوند.
حضـور فغانـی در فینـال المپیـک یک
پیـام بـرای داوران ایرانی اسـت
وی در مـورد حضـور فغانـی بهعنـوان داور فینـال
المپیـک اضافـه کـرد :ایـن افتخـار بـزرگ بـرای

آن سو

جشنواره فرهنگی ورزشی تابستانه 'بزرگراه سالمتی'
در سپیدان برگزار شد
جشـنواره فرهنگـی ورزشـی تابسـتانه 'بزرگـراه
سلامتی' بـا حضـور هیـات هـای ورزشـی در
مجموعه ورزشـی پـوالد کف شهرسـتان سـپیدان
برگـزار شـد.
معـاون توسـعه ورزش و جوانـان فارس ،شـنبه به
ایرنا گفت :در این جشـنواره ورزشکاران هیات های
مختلـف ورزشـی بـه اجـرای برنامه های نمایشـی
پرداختند.
سـید اسلام موسـوی افـزود :موتـور سـواری،
اتومبیلرانـی ،سـوارکاری ،دوچرخـه سـواری،
ورزش هـای بومـی و محلـی از جملـه رشـته هایی
بـود کـه در این جشـنواره اجرا شـد.
وی بیـان کـرد :پر کـردن اوقـات فراغت جوانان و کاهش آسـیب هـا و ناهنجـاری های اجتماعـی ،تامین
سلامت شـهروندان ،ایجـاد تحـرک و نشـاط در بیـن جوانـان ،ارتقـای توسـعه فعالیت هـای اجتماعی،
توسـعه ورزش همگانـی و تقویـت روحیـه رقابـت در نـزد جوانـان از اهداف این جشـنواره بود .موسـوی
اضافـه کـرد :در پایـان این جشـنواره به نفـرات برتـر جوایزی اهدا شـد.

دوندگان پارس مهر شیراز رکورد
ماده  4در  400متر بانوان کشور را شکستند
دونـدگان پـارس مهـر شـیراز در مرحلـه دوم
لیـگ باشـگاه هـای بانوان کشـور که بـه میزبانی
تهـران برگـزار شـد ،رکـورد مـاده  4در  400متر
را شکسـتند.
مربـی تیـم پـارس مهـر شـیراز ،شـنبه در ایـن
بـاره به ایرنـا گفت :این تیـم در مـاده  4در 400
متـر بـا زمـان  3:56:83دقیقـه و با ترکیـب زهرا
اسـدزاده ،سـمیرا آسـمانی ،زهرا بهمنی و حکیمه
مقیمـی رکـورد باشـگاهی ایـن رشـته را کـه بـا
زمـان  3:58:24دقیقـه در اختیـار بانـوان فـارس بود ،شکسـتند.
مریـم نـوروزی افـزود :در مـاده  100متر با مانع ،سـارا ندافی مقام سـوم را کسـب کرد و سـلوا صفاییان
هـم پنجـم شـد و در  400متـر زهـرا بهمنی نشـان نقـره گرفت ،حکیمـه مقیمی در  800متر سـوم شـد
و زهـرا ملکـی هـم در ایـن مـاده در رتبه چهـارم قرار گرفـت  .وی ادامـه داد :در مـاده  400متر بـا مانع،
سـمیرا آسـمانی بـر سـکوی قهرمانی ایسـتاد و زهـرا اسـد زاده هم بـه عنوان چهارمی بسـنده کـرد ،در
پرتـاب نیـزه افسـانه امیـدواری عنـوان سـوم را بـه خـود اختصـاص داد ،در  3هزار متـر با مانع ،سـاناز
پرهیـزی ششـم شـد و در پنـج هـزار متر زینـب منصوری مقـام دوم را کسـب کـرد و هاجر رضـا زاده به
مقـام چهارمـی رسـید.نوروزی بیـان کـرد :در پـرش ارتفـاع ،مهسـا کارگر مقام نخسـت را آن خـود کرد
و نگیـن بیگمـی هـم چهارم شـد ،در پـرش طـول کیمیا خلخالـی و مـارال عطاردی بـه ترتیـب چهارم و
هفتـم شـدند ،در پـرش  3گام هانیـه خوبـرو و فاطمه احمـدی عنوان چهـارم و پنجم را به دسـت آوردند،
در پرتـاب دیسـک مریـم نـوروزی نشـان نقـره گرفـت و ویـدا بابـا پـور هم بـه نشـان برنز رسـید و در
پرتـاب چکـش فاطمـه یوسـفی رتبه چهـارم را بـه دسـت آورد .در مرحلـه دوم رقابت هـای دو و میدانی
بانـوان باشـگاه هـای کشـور ،تیم دانشـگاه آزاد اسلامی تهران بـا کسـب  208امتیاز قهرمان شـد ،تیم
مقاومـت تهـران بـا کسـب  140امتیاز نایب قهرمان شـد و تیـم پارس مهر شـیراز با کسـب  130امتیاز
بـه عنوان سـوم دسـت یافـت .رقابت هـای دو و میدانی بانوان کشـور در سـه مرحلـه برگزار می شـود .

ایشـان و فوتبـال ایران اسـت .کمتر داورانـی در دنیا
هسـتند کـه صاحـب چنیـن افتخاراتـی میشـوند.
ایـن یـک پیام عالـی بـرای داوران ایرانی اسـت که
در چـه مسـیر خوبـی قـرار گرفتهانـد ،مثـل فوتبال
ایـران کـه روزبـهروز بهتـر میشـود .از صمیم قلب
بـه ایشـان تبریـک میگویـم.
خواسـتهام ایـن اسـت کـه داوران
عادالنـه و صادقانـه داوری کننـد
برانکـو در پاسـخ به اینکـه چطور ممکن اسـت یک
داوری در لیـگ داخلی پراشـتباه باشـد اما در عرصه
بینالمللـی شـرایط بهتـری داشـته باشـد ،گفـت:
نمیدانـم ،شـاید مشـکالتی وجود داشـته باشـد که
آنهـم بهخاطـر مسـائل مختلـف اسـت .مـن فقـط
خواسـتهام این اسـت که داوران عادالنـه و صادقانه
داوری کننـد .اشـتباه بخشـی از کار اسـت .هیـچ
وقـت نیـز مشـکلی ایجـاد نمیشـود ،چـون هیـچ
وقت کسـی ایـن طور اعتـراض نکرده اسـت که به
داوری خـوب هـم معترض باشـد .من بارهـا گفتهام
کـه بـه داوران ایرانـی اعتمـاد دارم و میفهمـم
کـه اشـتباه هـم پیـش میآیـد ،امـا امیـدوارم ایـن
اشـتباهات خـدای نکـرده عمـدی نباشـد .معتقـدم
داوریهـا روزبـهروز بهتـر و بهتـر خواهد شـد.
نـه مـدرک دارم و نـه کسـی را متهم
میکنـم
برانکـو در خصـوص صحبـت هایش بعـد از بازی با
صبـا کـه گفتـه بـود چیزهایی را مـی داند کـه اگر
بگویـد شـش مـاه محـروم مـی شـود ،گفـت :شـما
گـوش دادیـد کـه آن روز مـن چـه حرفـی زدم؟ نه
گفتـم چیـزی میدانـم و نـه گفتـم چیزی دیـدهام.
فقـط گفتـم چیـزی کـه در ذهنـم اسـت یـا چیزی
کـه در فکرم وجـود دارد را بگویم محروم میشـوم.
نگفتـم مدرکـی دارم .نمیدانـم این حـرف را چطور
منعکـس کردهانـد کـه طـور دیگری برداشـت شـد.
بههمیـن خاطـر در خصـوص سـوالی کـه پرسـیده
شـد ،نظـر نمیدهـم .آن زمـان عصبانـی هـم بودم
کـه آن حرف را بـه زبان آوردم .من نـه مدرک دارم
و نـه کسـی را متهـم میکنـم .تفـاوت زیـادی بین
حـرف مـن و انعـکاس حرفهایـم وجود داشـت.
سـرمربی پرسـپولیس در مـورد البسـه و برنـد
پرسـپولیس کـه بحثهای زیادی را بـه وجود آورده
اسـت ،گفـت :این سـوال مربـوط به من نمیشـود.

ایـن سـؤال را مـن نباید پاسـخ بدهم .بهتر اسـت از
مسـئوالن باشـگاه بپرسـید و در نشسـت بـا مدیران
مطـرح کنید.
نمیشــود مســائل را یــک شــبه
حــل کــرد
وی ادامـه داد :البتـه مـن میدانم نظـر بازیکنان در
مورد پوشـاکی کـه دارند ،چیسـت .طبیعی اسـت ما
همیشـه بهترینهـا را میخواهیم .آدیـداس و نایک
مثـل جیووا و آلاشـپورت نیسـت .کیفیـت آنها بهتر
اسـت .مثل بنـز که بهترین ماشـین دنیاسـت .بههر
حـال همیشـه تغییـر در کیفیتهـا وجـود دارد .مـن
گفتـم تالش باشـگاه این اسـت کـه بهترین البسـه
را بـرای بازیکنـان تهیه کند .طبیعی اسـت همیشـه
نمیشـود مسـائل را یـک شـبه حـل کـرد .شـرایط
بایـد مهیـا شـود .اینجـا مـن مشـکلی نمیبینـم.
مـا قـرار اسـت بـه افتتاحیه شـعبه جیـووا در شـیراز
برویـم .ما دعـوت شـدهایم و آنها هم دوسـت دارند
بهترینهـا را برایمـان فراهـم کننـد.
باشـگاه نمیگـذارد کار به کسـر امتیاز
بکشد
برانکـو در خصوص شـروع خوب تیمش از یک سـو
و خطـر کسـر امتیـاز بهخاطـر بدهیهـای خارجـی
از طـرف دیگـر گفـت :بلـه ایـن خطـر وجـود دارد،
امـا مطمئنم باشـگاه نمیگـذارد کار به این مسـائل
بکشـد .طاهـری با مشـکالت جدیدی مواجه اسـت
هرچنـد خیلـی از مشـکالت را حـل کرده اسـت .از
او ممنونـم چـون بدهیهـای گذشـته را پرداختـه و
مدیریـت باشـگاه در یکسـال اخیـر تلاش زیـادی
داشـته تـا همه چیـز را بـرای موفقیت مـا مهیا کند.
ً
کاملا واقعی و
مشـکالتی داریـم کـه
شـاید هـم خطرناک اسـت
خبرنگاری به سـرمربی پرسـپولیس یادآوری کرد در
فصل هفتم لیگ برتر ،این باشـگاه دچار کسـر شش
امتیـاز شـده بـود کـه برانکـو ادامـه داد :بلـه ایـن
خطـر را حـس میکنیـم ،امـا ایـن شـرایط بهخاطر
بدهـی فصلهـای قبـل اسـت .االن یـک مقـدار
ثبـات مالـی در باشـگاه وجـود دارد ،ولی مشـکالت
همیشـه ادامـه دارد .پرداخـت بدهیهـای قبلـی نیز
در همیـن مدیریـت پیـش آمـد .همیشـه همه چیز
آن طـور کـه مـا میخواهیـم پیـش نمـیرود .مـن
مجـددا بـه همـه تبریک میگویـم کـه واقعا تالش

ششمين قهرماني متوالي تيم آمادگي جسماني برادران شركت آبفا
شيراز در مسابقات صنعت آب و برق استان فارس
تيم آمادگي جسماني برادران شركت آب و فاضالب شيراز برای ...

ورزش امروز

انجمن شطرنج کارگری،
قهرمانان اولین مرحله انتخابی تیم فارس را شناخت

مرحلـه اول انتخابـی تیـم شـطرنج کارگـری
فـارس جهـت شـرکت در مسـابقات قهرمانـی
کشـوری،با حضـور  41کارگـر و فرزنـدان آنـان
در مجموعـه ورزشـی پیـام مخابـرات برگـزار
گردیـد..
بـه گفتـه محمد وطـن رییـس انجمن شـطرنج
کارگـری فارس،اسـتقبال و حضـور چشـمگیر
اسـتادان بـزرگ شـطرنج فارس،شـور و هیجان
زیادی بـه این مسـابقات بخشـید و رقابت های
نزدیک،باعـث جذابیـت و ایجـاد انگیـزه بیـن
کارگـران گردید.
وی افزود:حـدود  3مـاه قبل،کـه توسـط آقـای
جواندل،رییـس هیـات ورزشـی کارگری اسـتان
فارس،ایـن سـمت بـه بنـده واگذار شد،سـعی
نمـودم بـا توجـه بـه اینکـه سـال هـا شـطرنج
کارگـری بـدون فعالیـت مانـده بـود،از بهترین
و فعالتریـن اعضـاء بـرای کادر انجمن اسـتفاده
نما یم . .
اسـتاد بزرگ حسن عباسـی فر مربی بین المللی
بـه سـمت رییـس کمیتـه آموزش،کیـان فرهام
داور فیـده دبیـر انجمن و زهـرا زارع داور فیده را
نایـب رییس بانـوان انتخـاب نمودم..
تمـام تالشـمان را برای شناسـایی و پیشـرفت
کارگـران شـطرنج بـاز با برگـزاری دو مسـابقه
بـه کار گماشـتیم که تنهـا نقطـه ی تاریک،عدم
همـکاری هیأت شـطرنج فـارس بود!
و امـا نتایـج اولین مرحلـه انتخابی تیم شـطرنج
کارگری:

میکننـد تـا پرسـپولیس بـا ثبات باشـد .باشـگاهی
که بیشـترین تعـداد و بهترین هـواداران دنیا را دارد
قابـل تحسـین اسـت ،ولـی مشـکالتی داریـم کـه
ً
کاملا واقعـی و شـاید هـم خطرناک اسـت.
به بازیکنانم افتخار میکنم
برانکو در پایان در خصوص گلزنی سـه پرسپولیسـی
در بـازی تدارکاتـی تیم ملـی خاطرنشـان کرد :من

دارنده مدال نقره المپیک:

کشتیگیر ایرانی مرا مجازات کرد
میخواستم  ۱۰بر صفر برنده شوم!

آزادکار وزن  ۷۴کیلوگــرم تیــم روســیه بعــد از
ناکامــی برابرحســن یزدانــی در المپیــک ریــو ،گفــت:
میخواســتم بــا نتیجــه  ۱۰بــر صفــر پیــروز شــوم،
امــا در مقابــل ایــن کشــتیگیر ایرانــی مجــازات
شــدم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر« ،انــور گدویــف»
دارنــده مــدال نقــره المپیــک ریــو بعــد از شکســت
مقابــل حســن یزدانــی بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت:
بانــداژ پزشــکان بــه دلیــل مصدومیتــم باعــث شــد
نتوانــم بــه درســتی نفــس بکشــم و اتفاقــات و
حواشــی مســابقه را ببینــم.
وی ادامــه داد :قبــول دارم در ایــن نتیجــه خــودم
مقصــر هســتم ،البتــه مــدال نقــره بهتــر از مــدال
برنــز اســت .هــر چنــد مــی دانــم کــه ایــن یــک
توجیــه اســت و مــن مقابــل کشــتی گیــر ایرانــی
مجــازات شــدم.
دارنــده مــدال برنــز جهــان در مــورد پیــروزی

مقابــل بــاروز آمریکایــی هــم گفــت :کشــتی گیــران
آمریکایــی تنهــا از نظــر تــوان فیزیکــی و انفجــاری
قــدرت باالیــی دارنــد ،ولــی از نظــر تکنیکــی و
تاکتیکــی بســیار عقــب تــر از ســایر کشــتی گیــران

ششمين قهرماني متوالي تيم آمادگي جسماني برادران
شركت آبفا شيراز در مسابقات صنعت آب و برق استان فارس
تيــم آمادگــي جســماني بــرادران شــركت
آب و فاضــاب شــيراز بــرای ششــمين
ســال متوالــي در مســابقات صنعــت آب و
بــرق اســتان فــارس بــر ســکوی قهرمانــی
ایســتاد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش
همگانــی آبفــا شــیراز ،بــر اســاس تقويــم

دســت آوردنــد .
ايــن مســابقات زيــر نظــر هيئــت آمادگــي
جســماني اســتان فــارس و داوري آقايــان
گلشــني  ،پارســا و زمانــي انجــام گرفــت .
اســامي نفــرات تيــم آمادگــي جســماني
شــركت آبفــا شــيراز در ايــن مســابقات
عبارتنــد از :

هـم بـه ایـن سـه بازیکـن تبریـک میگویـم و از
ایـن بابـت خوشـحالم .واقعـ ًا بـه بازیکنانـم افتخـار
میکنـم .مسـئلهای کـه مهمتر از هر چیزی اسـت،
برنده بودن تیم اسـت .همیشـه کسـانی هسـتند که
گل بزننـد ،امـا پیروزی تیـم اهمیت بیشـتری دارد.
امیـدوارم تیـم ملـی هـم بـه نتیجـهای کـه همه ما
انتظـار داریم ،برسـد.

مسابقات قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۶ -

مصاف ساحلیبازان ایران
با  ۷تیم قدرتمند آسیا

حریـف تیم ملـی فوتبال سـاحلی کشـورمان و زمانبندی
مسـابقات قارهای مشـخص شد.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم و بـه نقـل از سـایت
رسـمی فدراسـیون فوتبـال ،رقابتهای قـارهای فوتبال
سـاحلی  2016بـا حضـور هشـت تیـم برتـر آسـیا و به
میزبانـی چیـن برگـزار خواهـد شـد .در ایـن مسـابقات
تیمهـای ایـران ،ژاپـن ،عمان ،لبنـان ،تایلنـد ،بحرین و
ویتنـام حضـور دارنـد و از  2لغایـت  4شـهریورماه 95
رقابـت خواهـد کرد.
بـر ایـن اسـاس زمانبنـدی برگـزاری این مسـابقات به
وقـت تهـران به شـرح زیـر خواهـد بود:
* سهشنبه  2 -شهریورماه 95
بازی یک :عمان  -لبنان ،ساعت 07:15
بازی  :2ژاپن  -تایلند ،ساعت 08:30
بازی  :3ایران  -بحرین ،ساعت 09:45
بازی  :4چین  -ویتنام ،ساعت 11
* چهارشنبه  3 -شهریورماه 95
بازی  :5بازنده دیدار  - 3بازنده دیدار  ،2ساعت 07:15
بازی  :6بازنده دیدار  - 4بازنده دیدار یک ،ساعت 08:30
بازی  :7برنده دیدار  - 3برنده دیدار  ،2ساعت 09:45
بازی  :8برنده دیدار  - 4برنده دیدار یک ،ساعت 11
*پنجشنبه 4 ،شهریورماه 95
بـازی  :9تعییـن جایـگاه هفتـم ،هشـتمی :بازنـده دیدار
 - 6بازنـده دیـدار  ،5سـاعت 07:15
بـازی  :10تعییـن جایگاه پنجم ،ششـمی :برنـده دیدار
 - 6برنـده دیدار  ،5سـاعت 08:30
بـازی  :11تعییـن جایگاه سـوم ،چهارمی :بازنـده دیدار
 - 8بازنـده دیدار  ،7سـاعت 09:45
بـازی  :12تعییـن عنـوان قهرمانـی و نایـب قهرمانـی:
برنـده دیـدار  - 8برنـده دیـدار  ،7سـاعت 11

تغییر در قفس توری
آبی و اناریها

تیم آباده قهرمان رقابت های چوگو جوانان کشور شد
تیم شهرستان آباده در رقابت های چوگوی جوانان کشور به مقام قهرمانی دست یافت.
بـه گـزارش ایرنـا درایـن رقابـت هـا کـه جمعـه در تهـران برگـزار شـد ،هشـت تیـم از اسـتان
فارس،چهارمحـال و بختیـاری ،آذربایجـان غربـی ،همـدان ،بوشـهر و مرکـزی به مـدت دو روز بـا هم به
رقابـت پرداختنـد .در ایـن بازی های سـنتی پـس از تیم شهرسـتان آباده را بـه خود اختصـاص داد ،تیم
آذربایجـان غربـی بـر سـکوی دوم ایسـتاد و همـدان نیـز عنـوان سـوم را کسـب کرد.
چوگـو  Chogoاز رشـته های سـنتی ایران اسـت که از گذشـته هـای دور در اکثر نقاط کشـورمان با نام
هـای مختلف برگزار شـده و می شـود.
چوگـو در زمینـی مسـتطیل شـکل و بـه ویـژه در زمیـن چمـن فوتبال برگـزار می شـود در فـارس به این
بـازی 'بـر و بیـا' و 'حلال و حـرام' مـی گفتنـد و در اصفهان و خراسـان هـم به نـام 'چوگو' معـروف بوده
اسـت  .ایـن بـازی به وسـیله توپ و چـوب بین دو تیـم  6نفره برگزار می شـود کـه یک تیـم زننده توپ
و یـک تیـم گیرنده توپ اسـت و سـپس جـای بازیکنـان تغییر مـی کند.

 41بازیکـن در یـک جدول و  7دور با سـرداوری
مرضیـه مشـایخی بـه رقابـت پرداختنـد کـه در
پایان:
بخش اصلی
اول:غالمرضا علیزاده
دوم:مرتضی مهرابی
سوم:محمد رضا اپروز
بخـش کارخانجـات و شـرکت هـای تحـت
پوشـش قانـون کارگـری
اول :مهدی هاجری از سیمان فارس
دوم :جواد بردباری از الستیک دنا
سوم :مهدی اسدی زاده از صنایع الکترونیک
در بخش بانوان:
اول :پارمیس وطن
دوم :سارا نوروزی از سیمان فارس نو
سـوم:ملینا بحرینـی و الدن نـوذری از سـازمان
تامیـن اجتماعی
در بخش فرزندان کارگر
اول :مهدی خادمی
دوم :پارسا خالصی
سوم :سبحان کوشکی
در بخش پیشکسوتان و شهرستان ها
اول :محمود رضا رودبار از شرکت مخابرات
دوم :محمد مهدی بهبودی از فیروزآباد
سوم :مسعود پرهیزگار از شرکت مخابرات
در مراسـم اختتامیـه بـه نفـرات برتـر هـر
بخش،حکـم قهرمانـی اسـتان و جوایـز نقـدی
اهـدا گردیـد.

هســتند.
وی در پایــان گفــت :هدفــم مــدال طــا بــود ولــی
گاهــی در زندگــی آن چیــزی کــه مــی خواهــی نمــی
شــود و بــرای ایــن نتیجــه عذرخواهــی مــی کنــم.

آمادگي جسماني برادران آبفا شیراز برای ششمین سال متوالی در سکوی قهرمانی

شــيراز  ،توزيــع نيــروي بــرق فــارس و آبفــا
روســتائي فــارس بــه ميزبانــي شــركت آب
و فاضــاب شــيراز برگــزار شــد.
در نتيجــه ایــن مســابقات تيــم آبفــا
شــيراز بــا كســب  758امتيــاز بــه مقــام
قهرمانــي رســيد تيــم بــرق منطقــه اي
فــارس بــا  749امتيــاز نايــب قهرمــان شــد
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ورزشــي صنعــت آب و بــرق اســتان فــارس
مســابقات آمادگــي جســماني بــرادران
يــادواره مرحــوم حــاج حســين اســدالهي
بــا حضــور تيــم هــاي بــرق منطقــه اي
فــارس  ،آبفــا فــارس  ،توزيــع نيــروي
بــرق شــيراز  ،توليــد بــرق فــارس  ،آبفــا

و تيــم شــركت آبفــا روســتائي فــارس بــا
 725امتيــاز مقــام ســوم تيمــي را بــه خــود
اختصــاص داد و تيــم هــاي توزيــع بــرق
فــارس ،توليــد بــرق فــارس  ،آبفــا فــارس
 ،توزيــع نيــروي بــرق شــيراز بــه ترتيــب
عنــوان هــاي چهــارم تــا هفتــم تيمــي را بــه

عبــاس ســميعي  ،مــراد مــرادي  ،مجتبــي
شــباني ،علــي نــوروزي ،جــواد رضائــي
 ،غالمحســين زارعــي  ،مهــدي روســتا
،پيمــان زارع و بــا مربيگــري آقــاي هومــن
شــهبازي بــه ششــمين قهرمانــي متوالــي
ايــن دوره از مســابقات رســيدند .

باشـگاه فوتبـال بارسـلونا پـس از توافق نهایـی بزودی
بـا انعقـاد قـراردادی پنـج سـاله ،دروازه بـان ملیپوش
تیـم فوتبـال آژاکـس هلنـد را بـه خدمـت گرفتـه
است.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،سـایت گل گـزارش
مـی دهـد کـه بارسـا بـا انعقـاد قـراردادی بـه ارزش
 ۱۴میلیـون یـورو با «یسـپر سیلسـن» به توافق رسـیده
اسـت .ایـن دروازه بـان  ۲۷سـاله قرار اسـت جایگزین
«کلودیـو بـراوو» شـود کـه بـه احتمـال فـراوان بـه تیم
منچسترسـیتی مـی پیوندد.
سیلسـن در سـال  ۲۰۱۱از نایمخن به آژاکس پیوسـت
و بیـش از  ۱۰۰بـازی برای این تیـم انجام داد.
تیم هـای فوتبال منچسـتریونایتد و بایـرن مونیخ هم در
یک سـال گذشـته بـرای جـذب ایـن دروازه بـان اقدام
کـرده اند.

