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قدردانی مدیر کل ورزش و جوانان از اهالی ورزش و جوانان فارس
در پی خلق حماسه در روز  29اردیبهشت ماه مدیر کل ورزش و جوانان فارس در پیامی
از حضور پرشور مردم والیت مدار استان و جامعه ورزش و جوانان در ...

کشتی گیر شیرازی مدال طالی
رقابت های همبستگی کشورهای
اسالمی را بر گردن آویخت

محمــد علــی گرایــی کشــتی گیــر شــیرازی
شــامگاه چهارشــنبه مــدال طــای وزن 71
کیلوگــرم کشــتی فرنگــی در چهارمیــن دوره
رقابــت هــای همبســتگی کشــورهای اســامی را
بــر گــردن آویخــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان
فــارس بــه نقــل از خبرگــزاری جمهــوری
اســامی ،سرپرســت هیــات کشــتی فــارس روز
پنجشــنبه بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :گرایــی
در شــهر باکــو آذربایجــان در وزن  71کیلــو گــرم
کشــتی گرفــت و توانســت مــدال طــا را بــه نــام
خــود ثبــت کنــد.
فریبــرز منوچهــری افــزود  :ایــن کشــتی گیــر
شایســته شــیرازی در دور اول بــا نتیجــه ســه بــر
یــک ،ایکــر ســونمز از ترکیــه را شکســت داد و
راهــی مرحلــه نیمــه نهایــی شــد.
وی اضافــه کــرد  :گرایــی در مرحلــه نیمــه نهایــی
مقابــل رســول چونایــف دارنــده مــدال برنــز
المپیــک و طــای جهــان از آذربایجــان دســت بــه
کار بزرگــی زد و در حالــی کــه پنــج بــر صفــر از
حریفــش عقــب بــود بــا غیــرت و شــجاعت ،
کشــتی گیــر آذربایجانــی را بــا نتیجــه  6بــر پنــج
مغلــوب کــرد و راهــی دیــدار فینــال شــد.
وی ادامــه داد :گرایــی در دیــدار پایانــی و در
حالــی کــه از ناحیــه پــا دچــار آســیب دیدگــی
شــدیدی بــود بــا غیــرت و از خودگذشــتگی
بــا نتیجــه چهــار بــر ســه  ،روســان تســاریف
قهرمــان آســیا از قرقیزســتان را شکســت داد و
صاحــب مــدال طــا شــد.
چهارمیــن دوره بــازی هــای کشــورهای اســامی
بــا حضــور نماینــدگان  ٥٤کشــور در  22رشــته
ورزشــی از  22اردیبهشــت مــاه در باکــو پایتخــت
جمهــوری آذربایجــان آغــاز شــده اســت و تــا
یکــم خردادمــاه ادامــه دارد.
کاروان ایــران بــا ترکیــب  280نفــر (127
ورزشــکار مــرد و  31ورزشــکار زن) در 20رشــته
در ایــن بــازی هــا حضــور دارد.
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توفان حسن یزدانی در باکو با ضربه کردن قهرمان المپیک
حسن یزدانی با ضربه کردن قهرمان جهان و المپیک از کشور آذربایجان به فینال وزن 86
کیلوگرم بازیهای کشورهای اسالمی در باکو راه یافت تا ...

بهروان :ممکن است سهمیه ایران در لیگ
قهرمانان آسیا کم شود

مشــاور عالــی ســازمان لیــگ میگویــد اقــدام
بازیکنــان اســتقالل خوزســتان در نرفتــن بــه عمــان
میتوانــد باعــث کاهــش ســهمیه ایــران در لیــگ
قهرمانــان آســیا شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم فوتبــال اســتقالل خوزســتان
در اقدامــی عجیــب از ســفر بــه عمــان بــرای

کــرد :صددرصــد خــود باشــگاه جریمــه میشــود و
بــرای فوتبــال باشــگاهی مــا پوئنــی منفــی لحــاظ
میشــود .شــاید ایــن باشــگاه در داخــل کشــور
مشــکل مالــی داشــته باشــد ولــی بــرای  AFCایــن
مســائل مهــم نیســت .ایــن تیــم بــه مرحلــه حذفــی
صعــود کــرده پــس حتمــا بایــد در مســابقهها حضــور

برگــزاری دیــدار مقابــل الهــال عربســتان خــودداری
کــرد .ایــن اقــدام میتوانــد بــرای فوتبــال ایــران
عواقــب بــدی داشــته باشــد.
غالمرضــا بهــروان در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
ایــن اقــدام بازیکنــان اســتقالل خوزســتان اظهــار

پیــدا کنــد.
مشــاور عالــی ســازمان لیــگ افــزود :عــاوه بــر
جریمــه مالــی بــرای باشــگاه اســتقالل خوزســتان
محرومیــت هــم بــرای ایــن باشــگاه لحــاظ میشــود.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه عملکــرد

خودداری بازیکنان استقالل خوزستان از سفر به عمان

خطر محرومیت در کمین فوتبال ایران؟

فوتبــال باشــگاهی مــا آنچنــان خــوب نیســت.
ســهمیه در هــر ســال بــه عملکــرد باشــگاهها
داده میشــود .اگــر در ایــن ســطح از مســابقهها
یــک باشــگاه نتوانــد بــه کارش ادامــه دهــد روی
ســهمیههای مــا تاثیــر میگــذارد ۹۰ .درصــد
امتیازاتــی کــه بــرای ســهمیهبندی داده میشــود،
بــه عملکــرد باشــگاهها برمیگــردد.
او بــا بیــان اینکــه ایــن کار بازیکنــان اســتقالل
خوزســتان میتوانــد باعــث کاهــش ســهمیه ایــران در
لیــگ قهرمانــان آســیا شــود گفــت :ایــن مســابقهها
داخلــی نیســت کــه بخواهنــد ایــن کارهــا را انجــام
دهنــد .ایــن اقــدام بــرای فدراســیون هــم امتیــاز
منفــی دارد .مجموعــه عملکــرد ایــن  ۴باشــگاه در
لیــگ قهرمانــان آســیا امتیــاز مــا را در آســیا مشــخص
میکنــد و بــرای فوتبــال مــا پرســتیژ مــیآورد.
بهــروان ادامــه داد :مــن فقــط بــرای ایــن اتفــاق
میتوانــم ابــراز تاســف کنــم .البتــه شــاید بازیکنــان
خواســتههایی داشــته باشــند ولــی ایــن اقــدام آنهــا
بــه نفــع فوتبــال ایــران نیســت .امیــدوارم تــا وقــت
باقــی اســت ،مســئوالن ایــن باشــگاه بــا بازیکنــان
کنــار بیاینــد تــا آنهــا در دیــدار مقابــل الهــال حضــور
پیــدا کننــد .در حــال حاضــر بحــث حیثیــت فوتبــال
ایــران اســت و اســتقالل خوزســتان بــا نــام اســتقالل
خوزســتان ایــران در ایــن مســابقهها حضــور پیــدا
کــرده اســت .آنهــا بایــد بداننــد االن بحــث فوتبــال
ملیمــان در میــان اســت.

با حضور جمعی از مسؤوالن

پیست دوچرخهسواری بانوان گراش افتتاح شد

پیســت دوچرخهســواری ویــژه بانــوان در شهرســتان
گــراش افتتــاح و مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش
و جوانــان اســتان فــارس و بــه نقــل از
روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان
گــراش ،بهمنظــور توســعه و گســترش امکانــات
ورزشــی در راســتای ترغیــب و جــذب اقشــار
جامعــه بهویــژه بانــوان بهســمت ورزش ،پیســت
دوچرخهســواری بانــوان در شهرســتان گــراش

عملکرد تکواندوکاران ایران در باکو؛ مردان نایب قهرمان شدند،
بانوان سوم
در پایان رقابتهای تکواندوی بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی ...

افتتــاح و بهرهبــرداری شــد.
ایــن پیســت ســه هــزار متــر مربــع وســعت دارد و
قــرار اســت بــا راهانــدازی آن کالسهــای آمــوزش
اصولــی دوچرخهســواری ویــژه بانــوان عالقمنــد
بــه ایــن ورزش برگــزار شــود.
ایــن دوره آموزشــی بــه همــت هیــأت
دوچرخهســواری گــراش و بــا حضــور یکــی
از مربیــان فدراســیون کشــور برگــزار خواهــد
شد.

بـا نرفتـن بازیکنـان اسـتقالل خوزسـتان بـه
فـرودگاه برای بـازی با الهلال فوتبال باشـگاهی
ایـران در خطـر محرومیـت قـرار گرفـت.
بـه گـزارشایسـنا ،کاروان تیـم فوتبال اسـتقالل
خوزسـتان بـرای بـازی با الهلال عربسـتان قرار
بـود ظهر امروز (شـنبه) بـه تهران آمده و سـپس
ایـران را بـه مقصد عمان تـرک کند ،امـا بازیکنان
ایـن تیـم بـا تصمیـم خـود و پیـش از ایـن کـه
موضـوع تحریـم را بـه باشـگاه اعلام کننـد ،بـه
فـرودگاه نرفتنـد تا سـفر تیـم به عمان لغو شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه مسـئوالن و مربیـان
تیـم فوتبـال اسـتقالل خوزسـتان از تصمیـم بازیکنانشـان اظهـار بیاطالعی کـرده و معتقدنـد نرفتن به
فـرودگاه کار اشـتباهی بـوده اسـت.
اسـتقالل خوزسـتان در مرحلـه یـک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانان آسـیا سـاعت  ۲۰:۳۰سهشـنبه دوم
خـرداد بایـد رو در روی الهلال عربسـتان قـرار گیـرد و در صـورت کنارهگیـری ایـن بـازی محرومیـت
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا شـامل حـال فوتبـال باشـگاهی ایـران خواهد شـد.

پاسخ منفی فرکی به تراکتورسازی
سـرمربی سـابق سـپاهان و فـوالد هدایت تراکتورسـازی را
نپذ یر فت .
بـه گزارش ایسـنا ،تراکتورسـازان کـه برای جانشـینی امیر
قلعهنویـی در حـال مذاکـره بـا چند مربـی از جملـه نکونام،
عبـداهلل ویسـی و حسـین فرکی هسـتند ،پـس از مذاکره با
سـرمربی سـابق سـایپا با جواب منفـی او روبهرو شـدند.
حسـین فرکی که سـابقه سـرمربیگری فـوالد و سـپاهان را
دارد ،دلیـل جـواب منفی خـود را بیماری و حـال ناخوش خود
عنـوان کـرد و افـزود :اکنـون میخواهم اسـتراحت کنـم و بـه کار دیگری فکـر نمیکنم.

روبن :میخواهم رکورد یوهان کرایف را بشکنم
بازیکـن هلنـدی بایـرن مونیـخ اظهار کـرد دوسـت دارد به
زودی رکـورد اسـطوره فوتبال کشـورش را بشـکند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از  ،TZفیلیـپ الم کـه چند
سـالی اسـت بازوبنـد کاپیتانـی بایـرن مونیـخ را بـه بـازو
میبنـدد ،در پایـان فصـل از دنیـای فوتبـال کنارهگیـری
میکنـد .
آریـن روبن بـه خداحافظـی الم واکنـش جالبی نشـان داد
و گفـت :هـر انـدازه از خوبیهـای الم بگویـم ،بازهـم همه
چیـز را نگفتـه ام .او یک کاپیتان نمونه اسـت .سالهاسـت
در کنـار الم بـازی میکنـم .دلـم بـرای پـای راسـتم تنگ میشـود .او بـرای من حکـم پای راسـتم را در
زمیـن داشـت .بـا الم آنقدر هماهنگ شـده بودم که چشـم بسـته همدیگـر را در میـدان پیـدا می کردیم.
بـازی کـردن در کنار یاشـوا کیمیـش را دوسـت دارم امـا الم بازیکن دیگری اسـت.
روبـن دربـاره حضـور در لیـگ فوتبال چین نیز گفت :با پیشـنهاد بسـیار خوبـی از لیگ چین مواجه شـدم.
بـه خـودم گفتم آیـا هنوز تـوان بازی کـردن در سـطح اول فوتبال اروپـا را دارم یـا نه .جـواب مثبت بود.
بـه همین خاطـر به چیـن نرفتم.
هافبـک تیـم ملـی فوتبـال هلنـد در پایـان سـخنانش هـم اظهار کـرد :در چهـار کشـور مختلـف ۱۰ ،بار
قهرمـان لیـگ شـدم .ایـن افتخـار بزرگـی اسـت .اتفـاق بزرگتـر بـرای مـن ایـن بـود کـه بـا رکورد
یوهـان کرایـف ،اسـطوره فوتبـال هلند برابری کـردم .کرایـف بهترین بازیکـن تاریخ فوتبال هلند اسـت.
میخواهـم رکـورد او را بشـکنم.

در پی خلق حماسه  29اردیبهشت ماه

آن سو
زیدان:

خیلیها دوست ندارند رئالمادرید قهرمان شود

ســرمربی رئــال مادریــد معتقــد
اســت خیلــی از افــراد دوســت
ندارنــد تیــم او قهرمــان شــود.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل
از آس ،رئــال مادریــد امــروز
در آخریــن دیــدار خــود در
اللیــگا از ســاعت  ۲۲:۳۰بــه
وقــت تهــران در ورزشــگاه
روســالدا بــه مصــاف مــاالگا
میرود.
زیــن الدیــن زیــدان در نشســت خبــری پیــش از بــازی گفــت :میدانیــم تنهــا یــک بــازی باقــی مانــده
اســت .تاکنــون مطابــق میلمــان بــازی کردیــم .بــه لحظــه خوبــی رســیدیم .از لحــاظ فیزیکــی در شــرایط
خوبــی قــرار داریــم و تمــام تــاش خــود را بــرای پیــروزی بــه کار میگیریــم .تنهــا بــه داشــتههایمان
نــگاه میکنیــم .تمرکــزم روی حریــف یــا مســائل دیگــر نیســت .بــازی ســختی برابــر حریفــی فــوق العــاده
خواهیــم داشــت .بــا ایــن حــال همــه چیــز بســتگی بــه خودمــان دارد.
رئــال مادریــد پنــج ســال اســت کــه فاتــح اللیــگا نشــده اســت .ســرمربی فرانســوی در اینبــاره اظهــار
کــرد :میدانیــم قهرمانــی در اللیــگا ســخت اســت ۳۸ .هفتــه اســت .هــر هفتــه یــا هــر ســه روز یــک بــار
بایــد نشــان بدهیــد خواهــان پیــروزی هســتید .تاکنــون ایــن کار را انجــام دادیــم .خیلــی تــاش کردیــم
و بازیکنــان فــوق العــاده عمــل کردنــد .شایســته قــرار گرفتــن در ایــن جایــگاه هســتیم .اکنــون بایــد
کارمــان را بــه پایــان برســانیم .برابــر ســلتاویگو و ســویا ســختیهایی داشــتیم امــا بــا تــاش میتــوان
نتیجــه دلخــواه را کســب کــرد .میدانیــم خیلــی از افــراد نمیخواهنــد مادریــد قهرمــان شــود امــا همیشــه
اینچنیــن بــوده اســت.
او دربــاره سیســتم چرخشــی گفــت :همــه بازیکنــان مهــم هســتند و ایــن موضوعــی کلیــدی اســت.
بازیکنانــی کــه کمتــر بــازی کردنــد ،همچــون دیگــر بازیکنــان در پیروزیهــا نقــش داشــتند .بــرای کســب
موفقیــت بایــد در یــک گــروه اتحــاد وجــود داشــته باشــد .بازیکنــان خیلــی خــوب کار کردنــد و از آن هــا
تشــکر میکنــم.

انریکه:

اگر بارسلونا قهرمان شود اتفاق
فوقالعادهای خواهد بود

ســرمربی بارســلونا اعــام کــرد اگــر شــرایط بــه نفــع تیمشــان
پیــش بــرود و قهرمــان اللیــگا شــوند ،اتفــاق فــوق العــادهای
رخ داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اســپورت کاتالونیــا ،بارســلونا امــروز در هفتــه ســی و هشــتم اللیــگا در
ورزشــگاه نوکمــپ از ســاعت  ۲۲:۳۰برابــر ایبــار قــرار خواهــد گرفــت.
لوییــس انریکــه در نشســت خبــری پیــش از بــازی گفــت :هــر حریفــی بــدون در نظــر گرفتــن جایگاهــش،
میتوانــد خطرنــاک باشــد بــه خصــوص ایبــار .ایــن تیــم بهتریــن فصــل خــود را در ســطح اول اللیــگا
گذارنــد .آنهــا میتواننــد برایمــان دردرســاز باشــند ولــی مــا هدفمــان پیــروزی اســت .بــرای اینکــه
سرنوشــت تیــم قهرمــان در ایــن بــازی مشــخص میشــود ،خــود را آمــاده کردیــم .اگــر شــب خاصــی
برایمــان باشــد ،میدانیــم کوتــاه اســت .تاریــخ بارســلونا پــر از موفقیتهــای اینچنینــی اســت .از باشــگاه
بــه خاطــر همــه چیــز تشــکر میکنــم.
ســرمربی بارســلونا دربــاره شــانس قهرمانــی تیمــش اظهــار کــرد :تنهــا تمرکــزم روی ســه امتیــاز بــازی
اســت .اگــر پیــروز شــویم و مــاالگا بتوانــد رئــال مادریــد را شکســت بدهــد ،اتفــاق فــوق العــادهای رخ داده
اســت و اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد بایــد بــه حریفمــان تبریــک بگوییــم .هدفمــان پیــروزی در ایــن بــازی
از طریــق ارائــه بــازی خــوب اســت .شــانس قهرمانــی داریــم امــا همــه چیــز بــه مــا بســتگی نــدارد .بــا ایــن
حــال تــا آخریــن لحظــه خواهیــم جنگید.
انریکــه در پایــان گفــت :فکــر نمیکنــم نتیجــه مــا روی بــازی مادریــد تاثیــر بگــذارد .در هفتههــای
گذشــته شــرایط متفــاوت بــود و همــه چیــز بــه مــا بســتگی داشــت .خــوب کار نکردیــم و اکنــون در چنیــن
شــرایطی قــرار داریــم.

قدردانی مدیر کل ورزش و جوانان از
اهالی ورزش و جوانان فارس

در پــی خلــق حماســه در روز  29اردیبهشــت مــاه
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس در پیامــی از
حضــور پرشــور مــردم والیــت مــدار اســتان و جامعــه
ورزش و جوانــان در خلــق حماســه ای مانــدگار
تقدیــر و تشــکر کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان
فــارس ،در پیــام حیــدر علــی کامیــاب کالنتــری
آمــده اســت :بــا ســام و درود بــه روح بلنــد و
ملکوتــی حضــرت امــام خمینــی (ره) بنیانگــذار
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و ارواح
تابنــاک شــهدای گرانقــدر انقــاب اســامی و آرزوی
صحــت و ســامت و توفیقــات روزافــزون بــرای
رهبــر فرزانــه انقــاب و آرزوی توفیقــات روز افــزون
بــرای تمامــی خدمتگــزاران صدیــق ایــران اســامی
بــه ویــژه جنــاب آقــای دکتــر حســن روحانــی
رئیــس جمهــور محتــرم و محبــوب ؛ اینجانــب بــه

نوبــه خــود بعنــوان خــادم جامعــه ورزش و جوانــان
پیــروزی بــزرگ ملــت شــریف ایــران را در ایجــاد
حماســه ی حضــور  29اردیبهشــت مــاه  96بعنــوان
بــرگ زریــن دیگــری بــر تاریــخ ایــن مــرز و بــوم ،

تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم .
از حضــور پــر شــور تمامــی آحــاد مــردم اســتان
فــارس باالخــص حضــور معنــی دار جامعــه سراســر
افتخــار ورزش و جوانــان اعــم از روســای محتــرم
هیاتهــای ورزشــی  ،دبیــران و نایــب رئیســان ،
پیشکســوتان  ،ورزشــکاران  ،قهرمانــان  ،مربیــان ،
داوران  ،و همچنیــن قشــر جــوان بعنــوان بزرگتریــن
ســرمایه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی صمیمانه
و خاضعانــه تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم .
بــی شــک پیــروز قطعــی ایــن انتخابــات مــردم
عزیــز کشــورمان هســتند و انشــااهلل تمامــی
مســئوالن و مدیــران در پرتــو الطــاف الهــی بــا
تــاش شــبانه روزی و بــا محوریــت عقــل  ،منطــق
و برنامــه محــوری  ،جهــت توســعه و پیشــرفت ایران
اســامی گام هــای موثــری خواهنــد برداشــت .
"من اهلل توفیق"

 2طال و  2برنز در انتظار کشتی آزاد ایران در بازیهای کشورهای اسالمی

توفان حسن یزدانی در باکو با ضربه کردن قهرمان المپیک
حســن یزدانــی بــا ضربــه کــردن قهرمــان جهــان
و المپیــک از کشــور آذربایجــان بــه فینــال وزن
 86کیلوگــرم بازیهــای کشــورهای اســامی در
باکــو راه یافــت تــا ایــران در روز پایانــی
مســابقات کشــتی آزاد دو فینالیســت و
دو شــانس مــدال برنــز داشــته باشــد.
بــه گــزارشایســنا ،در روز پایانــی
رقابتهــای کشــتی آزاد بازیهــای
کشــورهای اســامی در باکــو ،حســن
یزدانــی قهرمــان وزن  74کیلوگــرم
المپیــک ریــو ،در نیمــه نهایــی وزن 86
کیلوگــرم بــه مصــاف شــریف شــریف
اف ،دارنــده مــدال طــای المپیــک
 2012لنــدن ،قهرمــان ســابق جهــان
و دارنــده مــدال برنــز المپیــک ریــو از
آذربایجــان رفــت کــه در ســهدقیقــه و
 13ثانیــه موفــق شــد قهرمــان نامــدار
جمهــوری آذربایجــان را جلــوی چشــم تماشــاگران
کشــور میزبــان بــا حســاب یــازده بــر صفــر ضربــه
فنــی کنــد و بــا ایــن پیــروزی بــا ارزش راهــی
فینــال شــود .حریــف وی در ایــن دیــدار ســلیم
یاشــار دارنــده مــدال نقــره المپیــک  2016و نقــره
و برنــز جهــان از ترکیــه اســت.
یزدانــی دور نخســت اســتراحت کــرد
ســپس در دور دوم مقابــل بهــادر کودیــروف از

تاجیکســتان بــا نتیجــه  10بــر صفــر بــه پیــروزی
رســیده بــود.
امــا در وزن  61کیلوگــرم مســعود اســماعیلپور

پــس از پیــروزی مقابــل رجــب منیــر آکتــاش از
ترکیــه بــا نتیجــه  2بــر یــک و برتــری  8بــر 2
برابــر کــوات امیرتایــف از قزاقســتان راهــی مرحلــه
نیمــه نهایــی شــد امــا در ایــن مرحلــه اســماعیل
پــور بــه مصــاف حاجــی علــی اف دارنــده دو مــدال
طــای جهــان در ســالهای  2014و  2015و
دارنــده مــدال برنــز المپیــک ریــو از آذربایجــان
رفــت کــه هشــت بــر یــک شکســت خــورد و بــه
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دیــدار ردهبنــدی رفــت.
در وزن  70کیلوگــرم مصطفــی حســین خانــی
در دور اول بــا نتیجــه  10بــر صفــر ســوربون
عبدالخائــف از تاجیکســتان را شکســت
داد .وی در دور بعــد در یــک مصــاف
حســاس و نفــس گیــر اختیــار نــوروزاف
دارنــده مــدال برنــز المپیــک و نقــره
جهــان از ازبکســتان را  7بــر 6
شکســت داد و راهــی نیمــه نهایــی
شــد .حســین خانــی در مســابقه
بعــد آدام باتیــروف کشــتیگیر
روســی االصــل بحریــن را  5بــر 3
مغلــوب کــرد و دومیــن فینالیســت
ایــران در روز پایانــی مســابقات کشــتی
آزاد لقــب گرفت.حریــف وی در دیــدار
فینــال مرتضــی علــی مســلم اف از
آذربایجــان اســت.
در وزن  125کیلوگــرم ،جابــر صــادق زاده در دور
نخســت زمــان انــور از پاکســتان را در زمانــی
کمتــر از یــک دقیقــه و  30ثانیــه بــا حســاب 11
بــر صفــر ضربــه فنــی کــرد امــا در نیمــه نهایــی
 7بــر  3مغلــوب جمــال الدیــن ماگومــداف از
کشــور میزبــان شــد و بــه دیــدار رده بنــدی رفــت.
حریــف وی در ایــن دیــدار رجــا الکــراد از ســوریه
است.

بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی

عملکرد تکواندوکاران ایران
در باکو؛ مردان نایب قهرمان
شدند ،بانوان سوم

در پایـان رقابتهـای تکوانـدوی بازیهـای همبسـتگی
کشـورهای اسلامی ،تیمهای ملـی مردان و زنـان ایران
در مجمـوع مدالـی بـه ترتیـب در جایگاههـای دوم و
سـوم قـرار گرفتند.
بـه گـزارش ایسـنا ،رقابتهـای تکوانـدو بازیهـای
همبسـتگی کشـورهای اسلامی از  26تا  28اردیبهشت
مـاه بـه میزبانـی شـهر باکـو در آذربایجان برگزار شـد.
تیـم ملـی تکوانـدو مـردان ایـران بـا کسـب دو طلا
(مهـدی اسـحاقی و مهـدی یوسـفی) سـه نفـره (میـر
حسـین احسانی ،سـید احمد خسـروفر و احمد محمدی)
و دو برنـز (علیرضـا درویـش پور و حسـین قربـان زاده)
در مجمـوع مدالـی در جایـگاه دوم ایسـتاد .آذربایجـان
بـا چهـار طلا  ،یک نقـره و یـک برنـز در رده نخسـت
قـرار گرفـت .ازبکسـتان بـا دو طلا ،یـک نقـره و یـک
برنز سـوم شـد.
در بخـش بانـوان نیـز تیمملی ایـران با یک طلا (ناهید
کیانـی)  ،دو نقـره (ملیکا میر حسـینی و اکرم خـدا بنده)
و سـه برنـز (فاطمه مداحی ،سـودابه پـور صادقی و طیبه
پارسـا) بر سـکوی سـوم ایسـتاد .ترکیـه با اقتـدار و با
کسـب پنـج طلا ،دو نقـره و یک برنـز در رده نخسـت
قـرار گرفـت و آذربایجـان بـا دو طلا و یـک نقـره
نایب قهرمان شد.
اعضـای تیـمملی تکوانـدوی ایران پس از کسـب سـه
مـدال طلا ،پنج نقـره و پنـج برنزجمعه شـب بـه ایران
باز گشـت.
جدول مدالی بخش مردان:
 .1آذربایجان :چهار طال  ،یک نقره و یک برنز
 .2ایران :دو طال ،سه نقره و دو برنز
 .3ازبکستان  :دو طال ،یک نقره و یک برنز
جدول مدالی بخش زنان:
 .1ترکیه  5 :طال ،دو نقره و یک برنز
 .2آذربایجان :دو طال ،یک نقره
 .3ایران یک طال ،دو نقره و سه برنز

مدال برنز ژیمناستیک آسیا
بر گردن کیخا
کیخـا
سـعیدرضا
مسـابقات
در
ژ یمنا سـتیک
قهرمانـی آسـیا بـه
عنوان سـومی دسـت
یا فـت .
بـه گـزارش ایسـنا،
نماینـده ژیمناسـتیک
ایـران در مسـابقات
آسـیایی بانکـوک تایلنـد در تـک وسـیله خـرک حلقـه
سـوم شـد و مـدال برنـز آسـیایی را برگـردن
آویخت.

