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متقیان در پرتاب دیسک طالیی شد
پرتابگـر بانـوان ایران
به مـدال طلای پرتاب
دیسـک بانـوان کالس
 F56/57بازیهـای
2018
پاراآسـیایی
رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار
بـه
اعزامی    ایسـنا
جاکارتـا ،در ادامـه
رقابتهـای دو و میدانـی بازیهـای پاراآسـیایی جاکارتـا،
 2نماینـده کشـورمان در مـاده پرتـاب دیسـک بانـوان
کالس  F56/57بـه مصـاف حریفانشـان رفتنـد کـه در
نهایـت مـدال طلا به  هاشـمیه متقیـان از ایران رسـید.
متقیـان بـا ثبـت حـد نصـاب  21.17ضمـن شکسـتن
رکـورد آسـیا و بازیهـای پاراآسـیایی موفـق بـه کسـب
مـدال طال شـد.مهناز امینـی دیگر نماینده کشـورمان در
ایـن مـاده بـا  24.37از کسـب مـدال بازماند.
مدال  هـای نقـره و برنز به ورزشـکاران اندونـزی و چین
رسید.خدابخشـی فینالیسـت شـد؛ غلامزاده از راهیابی
بـه فینـال بازماندمعصومـه خدابخشـی جـواز حضـور
در فینـال مـاده تفنـگ بـادی ایسـتاده  R4مسـابقات
تیرانـدازی بازیهای پاراآسـیایی  2018را کسـب کرد.
در ادامـه مسـابقات تیرانـدازی بازیهـای پاراآسـیایی
 2018و از سـاعت  11:45دیروز (چهارشـنبه – به وقت
محلـی) تیرانـدازان در مـاده تفنـگ بادی ایسـتاده R4
رقابـت کردند.معصومـه خدابخشـی و زهـرا غلامزاده،
نماینـدگان کشـورمان در ایـن رقابـت بودنـد کـه
خدابخشـی با کسـب  629.4امتیاز در بیـن  14تیرانداز
سـوم و فینالیسـت شـد ،امـا زهرا غلامزاده بـا 621.8
امتیـاز ضمن ایسـتادن روی سـکوی نهـم از راهیابی به
فینـال بازماند.
ایـن نتایـج در حالی رقـم خورد کـه دو تیرانـداز کرهای
بـا امتیـازات  634.2و  632.3پیشـتاز ایـن گـروه از
تیرانـدازان شـدند.

طال و نقره مختاری و
عظیمی    در پرتاب وزنه
پاراآسیایی
پرتابگـران وزنـه ایران
بـه مدال  هـای طلا
و نقـره پرتـاب وزنـه
کالس  F۵۳بازیهـای
۲۰۱۸
پاراآسـیایی
دسـت یافتنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار
بـه
اعزامی    ایسـنا
جاکارتـا ،در ادامـه رقابتهـای دو و میدانـی بازیهـای
پاراآسـیایی جاکارتـا ،سـه نماینده ایران در مـاده پرتاب
وزنـه مـردان کالس  F۵۳به مصـاف حریفانشـان رفتند
کـه در نهایـت مدال  هـای طلا و نقره بـه ایران رسـید.
علیرضـا مختاری بـا  ۸.۷۳ضمن شکسـتن رکورد آسـیا
و بازیهـای پاراآسـیایی موفـق به کسـب مدال طال شـد.
اسـدهلل عظیمی    دیگـر نماینـده کشـورمان در ایـن ماده
بـا  ۸.۳۵بـه مدال نقره دسـت یافـت و پرتابگر سـوری
بـا  ۷.۴۷به مـدال برنز رسـید.
عبدالرضـا جـوکار نیـز بـا رکـورد  ۵.۰۸از کسـب مدال
بازماند.
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تاج:

اگر سخت میگرفتیم ،پرسپولیس
نزدیک فینال آسیا نبود

رئیــس فدراســیون فوتبــال میگویــد
کــه تمــام بدهیهــای باشــگاهها بــرای
فدراســیون مشــخص و روشــن اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی تــاج در بــاره
ابهاماتــی کــه راجــع بــه حرفــهای ســازی
باشــگاههای پرســپولیس و اســتقالل وجــود
دارد اظهــار کــرد :واقعیــت ایــن اســت خبــری

کــه االن میگویــم فکــر میکنــم خبــر
صحیحــی اســت کــه در ایــن رابطــه وجــود
دارد .صــدور مجــوز حرفـهای در قوانینــی کــه
ســه ســال اســت در  AFCتصویــب شــده،
قوانیــن تکلیفــی اســت و تمــام باشــگاهها باید
مجــوز حرفــهای بگیرنــد .چــون نمیداننــد
کــدام تیــم بــه لیــگ قهرمانان آســیا مـیرود،
در نتیجــه بایــد تمــام باشــگاهها مجــوز
حرفــهای بگیرنــد .یکــی از الزامــات اصلــی
ایــن اســت کــه باشــگاهها خودشــان را بــه
عنــوان موسســه تجــاری ثبــت کننــد.
او افــزود :ایــن موسســه تجــاری دارای
مدیرعامــل اســت کــه منتخــب هیــات
مدیــره اســت و صاحبــان ســهام کــه اعضــای
هیــات مدیــره را مشــخص میکننــد و در
ســود و زیــان موسســه ســهیم هســتند .دوم
ایــن کــه یــا بایــد ورزشــگاه اختصاصــی یــا

مدال طالی اوالد در پرتاب دیسک با طعم رکورد شکنی
فرجزاده نقرهای شد ،لطفی برنز گرفت

مهــدی اوالد و آریــن لطفــی توانســتند مدالهــای طــا و برنــز پرتــاب
دیســک مــردان بازیهــای پاراآســیایی را بــه خــود اختصــاص دهنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامی    ایســنا بــه اندونــزی ،مســابقات فینــال
پرتــاب دیســک کالس  F11مــردان بــا حضــور ســه ورزشــکار از ایــران
برگــزار شــد کــه در پایــان مهــدی اوالد قهرمــان کشــورمان توانســت
بــا رکــورد  42.37بــه مــدال طــای ایــن رشــته برســد .اوالد بــا ثبــت
ایــن رکــورد ،رکــورد آســیا و همچنیــن بازیهــای پاراآســیایی را نیــز
شکســت و رکــورد جدیــد را بــه نــام خــود ثبــت کــرد.
آریــن لطفــی نیــز بــا پرتابــی معــادل  34.14بــه مــدال برنــز رســید .در
ایــن مســابقات پرتــاب کننــده ای از کشــور هنــد بــا پرتابــی بــه میــزان
 35.89بــه مــدال نقــره رســید.
مدال نقره صالح فرج زاده در پرتاب وزنه کالس F34
فینــال رقابت  هــای پرتــاب وزنــه مــردان کالس  F34نیــز دیــروز در ورزشــگاه جــی بــی کا برگــزار شــد و در
پایــان ســیامک صالــح فــرج زاده بــا ثبــت رکــورد  ١١متــر و  ٤٤ســانتی متــر بــه مــدال نقــره دســت یافــت.
در ایــن فینــال کــه  ٩پرتابگــر حضــور داشــتند ،احمــد هینــدی از اردن بــا ثبــت رکــورد  ١٢متــر و  ٠٧ســانتی
متــر مــدال طــا را از آن خــود کــرد .ایــن نخســتین مــدال طــای کاروان اردن در ایــن مســابقات بــود.
مدال برنز پرتاب وزنه کالس  F34نیز به نماینده چین با پرتاب  ١١متر و  ١٣سانتی متر رسید.
محســن و مهــدی کائیــدی دیگــر نماینــدگان ایــران در ایــن مــاده بودنــد کــه عناویــن چهــارم و پنجــم را
از آن خــود کردنــد.

ورزشــگاه تحــت اجــاره داشــته باشــند و بایــد
دو ورزشــگاه را بــه ســازمان لیــگ معرفــی
کننــد .ســوما ایــن کــه ورزشــگاهها بایــد از
لحــاظ نــور و شــش مــورد دیگــر اســتاندارد
باشــد .ایــن بحــث ســختافزاری اســت.
رئیــس فدراســیون فوتبــال در ادامــه
گفتوگــوی رادیویــی کــه داشــت،

توضیــح داد :در بخــش نرمافــزاری خیلــی
مهــم اســت کــه باشــگاهها نبایــد هیــچ
بدهــی ثبــت شــده داشــته باشــند و تــراز
مالــی مشــخص و روشــن داشــته باشــند
تــا مشــخص شــود ســود و زیــان چقــدر
اســت .ایــن مــورد را باشــگاهها هرســال بــه
ســازمان لیــگ میدادنــد امــا جدیــدا AFC
ایــن مــدارک را راســتیآزمایی کــرد .مــا
یــک راه داشــتیم کــه همــه باشــگاهها بــه
خصــوص باشــگاههای پــر هــوادار را محکــم
بررســی کنیــم کــه احتمــاال همــه باشــگاهها
از لیــگ قهرمانــان آســیا حــذف میشــدند و
بــرای مثــال دیگــر پرســپولیس در آســتانه
فینــال آســیا نبــود.
مهــدی تــاج در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
چــه ایــرادی وجــود دارد کــه باشــگاههای
اســتقالل و پرســپولیس تاکنــون

حرفـهای ســازی نشــدند ،بیــان کــرد :فــوالد،
ســایپا و ســپاهان معمــوال بدهــی خاصــی
ندارنــد امــا اســتقالل و پرســپولیس کــه
هــر ســال بدهیهــای متفــاوت مطــرح
میشــد ،امســال فدراســیون محکــم ایســتاد
تــا در نتیجــه باشــگاههای پرســپولیس و
اســتقالل روی ســایت خودشــان اعــام
کننــد کــه هرکــس از ایــن دو باشــگاه طلــب
دارد ،اعــام کنــد .تعــدادی اعــام کردنــد
و هرکــس اعــام نکــرده اســت ،طلبــکار
نیســت.
او ادامــه داد :هــر دو باشــگاه دســت بــه کار
شــدند و بدهیهــای زیــادی را پرداخــت و
بدهیهــای زیــادی را تعییــن و تکلیــف
کردنــد .از نظــر مــا تعییــن تکلیــف بــه
منزلــه تســویه اســت .یعنــی اگــر تعییــن
تکلیــف شــود ،کمیتــه تعییــن وضعیــت تاییــد
میکنــد .بــرای مثــال یــک آدمــی    ۱۰۰۰
تومــان طلبــکار اســت و پــس از صحبــت
بــا باشــگاه  ۵۰۰تومــان میگیــرد و امضــا
میکنــد کــه  ۵۰۰تومــان دیگــر را تــا
تاریخــی معیــن دریافــت میکنــد .در حــال
حاضــر تمــام بدهیهــای ایــن دو باشــگاه
مشــخص شــده و میدانیــم کــدام باشــگاه
چقــدر بدهــی دارد.
رئیــس فدراســیون فوتبــال در بــاره وضعیــت
باشــگاه اســتقالل اظهــار کــرد :باشــگاه
اســتقالل بدهــی بــه پروپئیــچ داشــته کــه
 ۳۶۵هــزار دالر اســت و بــه فیفــا نوشــتیم
کــه ایــن بدهــی را از محــل مطالبــات باشــگاه
در فیفــا پرداخــت کنــد .هنــوز فیفــا تاییدیــه
ایــن را نــداده ولــی اگــر بیایــد مشــکل حــل
شــده اســت .اســتقالل  ۱۳طلبــکار دیگــر دارد
کــه بــا همــه آنهــا در حــال مذاکــره هســتند.
تــاج در پایــان گفــت :دیــروز بــدوی تمــام
شــده و بــه اســتیناف مـیرود و اگــر اســتیناف
قبــول کنــد یعنــی باشــگاه مجــوز حرف ـهای
گرفتــه اســت .البتــه  AFCحــق دارد
راســتی آزمایــی کنــد و اگــر مشــکلی پیــش
بیایــد هــم باشــگاه و هــم فدراســیون توبیــخ
میشــوند.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس :

اماکن ورزشی ویژه بانوان در شیراز توسعه می یابد

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس گفــت :بــا مســاعدت شــورای اســامی    و شــهرداری شــیراز اماکــن اختصاصــی
ورزش بانــوان در ایــن کالنشــهر توســعه مییابــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و اطــاع رســانی
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس  ،حیــدر علــی کامیــاب بــا اشــاره
بــه نشســت مشــترک بــا لیــا دودمــان یکــی از اعضــای شــورای
اسالمی    شــهر شــیراز گفــت :در ادامــه سلســله نشســت  های
مشــترک بــا اعضــای ایــن شــورا در نشســت اخیــر در خصــوص
توســعه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ورزش مخصــوص ایــن
ورزش بانــوان در شــهر شــیراز بحــث و گفــت و گــو شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه شــورا و شــهرداری بــه ورزش ســتودنی
اســت افــزود :ورزش همــواره بــه منزلــه بخــش مهمـی    از فرهنــگ
هــر جامعــه اســت کــه می    توانــد هــم بــر ســطح فــردی و هــم بــر
ســطح اجتماعــی تاثیــر قابــل توجهــی داشــته باشــد.دبیر شــورای عالــی ورزش اســتان ارمغــان تنــد شــدن ضربــان توســعه
صنعتــی در جوامــع رو بــه رشــد را کنــد شــدن ضربــان قلــب شــهروندان دانســت و گفــت :فاصلــه گرفتــن شــهروندان از
ورزش و فعالیــت بدنــی زنــگ خطــر را در شــهر شــیراز بــه صــدا درآورده اســت کــه بایــد آن را جــدی گرفــت.
کامیــاب رابطــه زن و ورزش را در دو بعــد عمومـی    و شــخصی قابــل بررســی دانســت و گفــت :از آنجایــی کــه زنــان چــه
در نقــش مــادر و همســر چــه در نقــش شــهروند نقــش مهــم و اثرگــذاری را در جامعــه ایفــا می    کننــد ،تامیــن ســامت
جســمانی و در پــی آن ســامت روحــی روانــی آنهــا میتوانــد ضامــن ســامت خانــواده و جامعــه باشــد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس دغدغــه منــد بــودن اعضــای شــورای شــهر را در حــوزه ســامت شــهروندان
بــا ارزش دانســت و افــزود :گرایــش بــه ورزش و فعالیــت بدنــی بایــد بــه یــک فرهنــگ در خانوادههــا تبدیــل شــود.
کامیــاب تحقــق ایــن امــر مهــم را مســتلزم وجــود مدیریــت واحــد و اقدامــات فرهنگــی مشــترک دانســت و گفــت :بــا
اراده ای کــه در شــورای اسالمی    شــهر شــیراز وجــود دارد ایــن مهــم دســت یافتنــی اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس در بخــش دیگــری از صحبتهایــش بــه حضــور بانــوان ایــن اســتان در حــوزه
ورزش قهرمانــی نیــز اشــاره کــرد و افــزود :امثــال ســاره جوانمــردی ،ســمیرا ارم ،فرانــک پرتــو آذر ،فروغ عباســی ،ســعیده
جعفــری ،لیــا بهرامــی ،ســلطنت نــوروزی ،زری فتحــی ،شــیما آل ســعدی ،مریــم خســروانیان ،فاطمــه اســدپور و...
نمونه  هــای موفقــی از حضــور زنــان فــارس در عرصــه ورزش هســتند کــه میتواننــد هــر کــدام الگویــی بــرای زنــان
و دختــران اســتان فــارس باشــند.

پیام تسلیت مدیر کل ورزش و جوانان فارس به مناسبت درگذشت
رئیس فدراسیون  هاکی

مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس در
پیامی    درگذشــت نابهنــگام بهــرام شــفیع ،مجــری باســابقه
برنامه  هــای ورزشــی و رئیــس فدراســیون  هاکی را تســلیت
گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و اطــاع
رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس  ،متــن پیــام
تســلیت حیــدر علــی کامیــاب کالنتــری بــه شــرح زیــر
اســت:
اناهلل و انا الیه راجعون
خبــر درگذشــت بهــرام شــفیع ،گزارشــگر و مجــری توانــای برنامــه ورزش و مــردم و رئیــس فدراســیون  هاکی کشــور
موجــب تاثــر و تالــم جامعــه ورزش کشــور و اســتان فــارس شــد.
مرحــوم شــفیع ســالها در ســمت ریاســت فدراســیون  هاکی ایــران منشــا خدمــات ارزندهــای بــود و همچنیــن در برنامــه
قدیمـی    ورزش و مــردم ســالیان زیــادی نقــش پــل ارتباطــی مــردم و ورزش را بــه خوبــی ایفــا کــرد و بــه حــق صــدا و
ســیمای ورزش ایــران بــود.
اینجانــب ضایعــه درگذشــت مرحــوم بهــرام شــفیع را بــه خانــواده محتــرم ایشــان  ،جامعــه ورزش و رســانه ای کشــور و
همچنیــن مــردم ورزش دوســت اســتان فــارس تســلیت عــرض می    نمایــم و از خداونــد رحمــان و رحیــم علــو درجــات
و رحمــت واســعه الهــی را بــرای آن مرحــوم و صبــر و ســامتی بــرای بازمانــدگان خواســتارم.

ایران به رده سوم جدول بازی های
پاراآسیایی صعود کرد

کاروان ورزشــی ایــران در ســومین دوره بازی  هــای
پاراآســیایی  2018اندونــزی تاکنــون بــا کســب
مجمــوع  65مــدال ( 23طــا 20 ،نقــره و 22
برنــز) بــه جایــگاه ســوم جــدول رده بنــدی توزیــع
مدال  هــا صعــود کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا؛ ایــن دوره از بازی  هــا از  14مهــر
مــاه امســال و بــا حضــور  2هــزار  880ورزشــکار
از  41کشــور در  18رشــته ورزشــی بــه میزبانــی

 -9وحید علی نجمی     -دو و میدانی 200 /متر
 -10مهدی اوالد  -دو و میدانی /پرتاب دیسک
 -11محمدرضا احمدی  -دو و میدانی /پرتاب
دیسک
 - 12ساره جوانمردی  -تیراندازی /تپانچه  10متر
 - 13شاهین ایزدیار  -شنا  200 /متر
 - 14روح اهلل رستمی     -وزنه برداری
 - 15فــرزاد ســپهوند  -دو و میدانــی /پرتــاب

فوتبال دسته یک

قشقایی شیراز مقابل مس کرمان شکست خورد

تیــم قشــقایی شــیراز در رقابــت هــای فوتبــال دســته یــک کشــور ،مقابــل تیــم مــس کرمــان شکســت
خــورد.
بــه گــزارش ایرنــا در ایــن بــازی کــه از هفتــه ششــم ایــن رقابــت هــا عصــر چهارشــنبه در ورزشــگاه پــارس
شــیراز برگــزار شــد ،تیــم میزبــان بــا نتیجــه یــک بــر صفــر مغلــوب حریــف شــد.
تیــم قشــقایی شــیراز کــه بــه دلیــل حــذف ســیاه جامــگان مشــهد از لیــگ دســته یــک ،ســه امتیــاز از ایــن
تیــم کســر و صــدر جــدول را از دســت داده بــود ،در ایــن دیــدار نتوانســت بــازی خوبــی را ارایــه دهــد و در
نهایــت شکســت را پذیــرا شــد بــه رده ششــم جــدول رفــت.
نیمــه نخســت ایــن دیــدار ،تیــم مــس کرمــان بــازی بهتــری ارایــه کــرد و تــوپ و میــدان را در اختیــار
گرفــت امــا در آن ســوی میــدان هــم تیــم قشــقایی بــا روی آوردن بــه بــازی انفــرادی نتوانســت فرصتــی
را روی دروازه تیــم حریــف ایجــاد کنــد و در نهایــت ایــن نیمــه بــدون رد و بــدل شــدن گلــی و بــا برتــری
نســبی میهمــان پایــان یافــت.
در نیمــه دوم ،شــاگردان ابراهیــم طالبــی ســر مربــی تیــم قشــقایی بــا ســه مهاجــم بــازی را آغــاز کردنــد امــا
نتوانســتند فرصــت گلزنــی را ایجــاد کننــد و تیــم مــس هــم کــه بــه دنبــال کســب نتیجــه بــود ایــن تیــم
هــم بــا ســه مهاجــم بــه میــدان آمــد و موفــق شــد بــه ُگل دســت یابــد.
در دقیقــه  75ســجاد حیــدر پــور ،مهاجــم تیــم مــس کرمــان از اشــتباه دروازه بــان تیــم قشــقایی اســتفاده و
تــوپ را از روی ســر ایــن بازیکــن تبدیــل بــه ُگل کــرد.
بازیکنــان تیــم قشــقایی شــیراز پــس از دریافــت گل ،حمــات زیــادی را روی دروازه مــس انجــام دادنــد
امــا بــا دفــاع بســته حریــف مواجــه شــدند و در دقیقــه  90هــم مــی توانســتند بــه گل دســت یابنــد امــا
ضربــه ســروش رفیعــی بــه تیــر دروازه مــس برخــورد کــرد و ســرانجام ایــن بــازی بــا نتیجــه یــک بــر
صفــر بــه ســود تیــم مــس پایــان یافــت و تیــم قشــقایی شــیراز ،ســه امتیــاز حســاس خانگــی را از دســت
داد.
از این دیدار سه هزار تماشاگر دیدن کردند.
در پایــان هفتــه ششــم ،تیــم گل گهــر ســیرجان بــا  13امتیــاز در صــدر جــدول قــرار گرفــت ،تیــم مــس
کرمــان هــم بــا همیــن تعــداد امتیــاز و تفاضــل گل کمتــر در جــای دوم ایســتاد و آلومینیــوم اراک هــم بــا
 11امتیــاز ســوم اســت.
همچنیــن تیــم قشــقایی شــیراز بــا  10امتیــاز در رده ششــم و تیــم فجــر شــهید سپاســی ایــن شــهر هــم بــا
پنــج امتیــاز ســیزدهم اســت.
در رقابــت هــای فوتبــال دســته یــک کشــور  16تیــم حضــور دارنــد و بــه صــورت دوره ای بــا هــم بــازی
مــی کننــد.

جاکارتــا آغــاز شــده اســت کــه ایــران بــا 209
ورزشــکار در  13رشــته تاکنــون  65نشــان کســب
کــرده اســت.
بیشــترین نشــان کاروان ایــران بــه رشــته دو و
میدانــی بــا مجمــوع  39نشــان (  12طــا 14 ،نقــره
و 13برنــز) اختصــاص دارد.
بــر اســاس جــدول توزیــع مدال  هــا ،چیــن بــا
کســب  88طــا 38 ،نقــره و  33برنــز در صــدر
جــدول و کــره جنوبــی بــا  28طــا 24 ،نقــره و 25
برنــز در ســکوی دوم قــرار دارنــد.
اســامی    مدال آوران ایــران در بازی  هــای
پاراآســیایی  2018جاکارتــا:
** طال
 -1شاهین ایزدیار  -شنا  100 /متر پروانه
 -2عرفان سیفیپور  -دو و میدانی /پرتاب نیزه
 -3ساره جوانمردی  -تیراندازی
 -4رقیه شجاعی  -تیراندازی
 - 5علیرضــا قلعــه ناصــری -دو و میدانــی /پرتاب دیســک
 -6شاهین ایزدیار  -شنا  100متر آزاد
 -7امیر جعفری  -وزنه برداری
 -8عذرا مهدوی کیا  -دو و میدانی 1500/متر
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دیســک
 - 16بتــول جهانگیــری  -دو و میدانــی /پرتــاب وزنه
 - 17اســداهلل عظیمی     -دو و میدانی /پرتاب دیســک
 - 18علیرضــا مختــاری -دو و میدانــی /پرتــاب وزنه
 - 19عاطفه نقوی -شطرنج
 - 20امید کریمی    -شطرنج
 - 21تیم شطرنج زنان
 - 22مهدی -دو و میدانی /پرتاب دیسک
  - 23هاشمیه متقیان -دو و میدانی /در پرتاب
دیسک
** نقره
- 1بهزاد عزیزی  -دو و میدانی /پرتاب نیزه
- 2جلیل باقری  -دو و میدانی /پرتاب دیسک
- 3یوسف یوسفی  -وزنه برداری
- 4علــی اصغر جوانمــردی  -دو و میدانی/پرتاب وزنه
- 5جاوید احســانی شــکیب  -دو و میدانی/پرتاب دیســک
- 6زهرا صالحی  -دو و میدانی /پرتاب نیزه
 - 7نورمحمد آخی -دو و میدانی /پرتاب دیسک
- 8هاجر صفرزاده  -دو و میدانی /دوی 200متر
- 9علی الفت نیا  -دو و میدانی /دوی  200متر
- 10سامان پاکباز  -دو و میدانی /پرتاب وزنه

- 11سمیرا ارم  -تیراندازی /تپانچه  10متر
- 12هاشمیه متقیان  -دو و میدانی /پرتاب نیزه
- 13علی قاسمی     -دو و میدانی /دو  100متر
- 14علیرضا مختاری -دو و میدانی  /پرتاب دیسک
- 15اسدهلل عظیمی    -دو و میدانی /پرتاب وزنه
- 16فریبا زنده بودی -شطرنج
- 17تیمی    شطرنج مردان
- 18تیم شطرنج زنان در بخش استاندارد
 - 19زهرا نعمتی -تیر و کمان
 - 20ســیامک صالــح فــرج زاده -دو و میدانــی /
پرتــاب وزنــه
** برنز
- 1حسن جانفشان  -تنیس روی میز
- 2ســید عرفــان حســینی  -دو و میدانی/پرتــاب نیزه
- 3زهرا برناکی  -دو و میدانی /پرش طول
- 4علی امیدی  -دو و میدانی /پرتاب نیزه
- 5حامد امیری  -دو و میدانی /پرتاب دیسک
- 6میثم بنیطباء  -جودو نابینایان و کمبینایان
- 7رضا غالمی     -جودو نابینایان و کمبینایان
- 8امید ظریف صنایعی -دو و میدانی  200/متر
- 9عذرا مهدوی کیا  -دو و میدانی /پرتاب نیزه
- 10سولماز بازرگان  -دو و میدانی /پرتاب دیسک
- 11احمد اوجاقلو  -دو و میدانی /دو  200متر
- 12داود علی قاسمی     -دو و میدانی /دو 200متر
- 13مهدی علیزاده  -دو و میدانی /پرتاب وزنه
- 14مسعود حیدری  -دو و میدانی /پرتاب وزنه
 -15امید جعفری  -جودو
- 16حمزه محمدی  -وزنه برداری
- 17امید ظریف صنایعی  -دو و میدانی  /دو  100متر
- 18حســین خرســند امیری -دو و میدانی /پرتاب دیســک
- 19فاطمه برقول -شطرنج
- 20لیال زارع زاده -شطرنج
- 21آرین لطفی -پرتاب دیسک
- 22مجید کاکوش -تیروکمان
آخریــن وضعیــت  10تیــم برتــر جــدول مدال  هــای
هجدهمیــن دوره بازی  هــای آســیایی نیــز بــه شــرح
زیــر اســت :
- 1چین  88-طال 38 -نقره 33 -برنز
- 2کره جنوبی  28-طال  24-نقره  16-برنز
 -3ایران 23-طال 20-نقره  21-برنز
 -4ازبکستان  19-طال  9 -نقره  6-برنز
- 5ژاپن  17-طال  33-نقره  36-برنز
- 6اندونزی  13 -طال  20-نقره  23-برنز
- 7تایلند  9-طال 16-نقره  22-برنز
- 8هند 7-طال 11نقره 14-برنز
- 9مالزی 7-طال 8-نقره  15-برنز
-10ویتنام 5-طال 2-نقره  3-برنز
این بازی  ها  21مهرماه جاری پایان می    یابد.

پیکر بهرام شفیع امروز به خاک
سپرده میشود
مراسـم تشـییع پیکر
مرحـوم بهرام شـفیع
امـروز از مسـجد بالل
صـدا و سـیما برگـزار
میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا،
شـفیع
بهـرام
گزارشـگر و مجـری
بـا سـابقه برنامـه
ورزش
تلویزیونـی
و مـردم و رئیـس فدراسـیون  هاکی عصـر روز سـه
شـنبه در سـن  ۶۲سـالگی و در بیمارسـتان بهمـن
تهـران بـر اثـر سـکته درگذشـت .پیکـر مرحـوم
بهـرام شـفیع امـروز سـاعت  ۱۰صبـح از مسـجد
بلال صـدا و سـیما تشـییع می    شـود و پـس از
آن در بـاغ فیـض تهـران بـه خـاک سـپرده خواهـد
شد.
همچنیـن قـرار اسـت مراسـم ختم ایـن مرحـوم جمعه
از سـاعت  ۱۵تـا  ۱۶:۳۰دقیقه در مسـجد بلال صدا و
سـیما برگزار شـود.
شـفیع کـه مجـری قدیمی    تریـن برنامـه ورزشـی
تلویزیـون یعنـی برنامـه ورزش و مـردم بـود ،حـدود
 ۳۰سال در این برنامه به مجری گری پرداخت.
او از سـال  ۱۳۸۴رئیـس فدراسـیون  هاکی نیـز بـود.
شـفیع پیـش از این چنـد بار به خاطـر ناراحتـی قلبی در
بیمارسـتان بسـتری شـده بود.

هندبال باشگاه  های زنان آسیا

تیم شهید چمران الرستان
پنجم شد
تیـم هندبـال شـهید چمـران الرسـتان نماینـده ایـران
در رقابت  هـای جـام باشـگاه  های زنـان آسـیا بـا چهار
شکسـت و یـک پیروزی بـه مقـام پنجم ایـن رقابت  ها
ر سید .
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس بـه نقـل
از خبرگـزاری جمهـوری اسلامی ،نماینـده هندبـال
بانـوان ایـران در پنجمیـن دیـدار خـود از رقابت  هـای
جـام باشـگاههای آسـیا مقابـل تیـم آسـتانا قزاقسـتان
قـرار گرفـت کـه بـا نتیجـه  29بـر  40مغلـوب
شد.
تیـم شـهید چمـران الرسـتان تنهـا نماینـده هندبـال
بانـوان ایـران در ایـن رقابتهـا بـود کـه بـا چهـار
شکسـت مقابل کایسـار قزاقسـتان ،آلماتی قزاقسـتان،
 AGMKازبکسـتان و آسـتانا قزاقسـتان و یک پیروزی
مقابـل تـی اسـپرت هند بـه مقـام پنجمی    دسـت یافت.
سـومین دوره مسـابقات هندبـال جام باشـگاههای زنان
آسـیا از  11مهـر مـاه تا  17مهـر به میزبانی قزاقسـتان
برگزار شـد.
در ایـن مسـابقات  6تیـم تـی اسـپورت هنـد ،کایسـار
قزاقسـتان ،آلماتـی قزاقسـتان AGMK ،ازبکسـتان،
آسـتانا قزاقسـتان و شـهید چمران الرسـتان ایـران به
صـورت دورهای رقابـت کردنـد.
* نتایـج کامـل و برنامـه نماینـده هندبال ایـران در جام
باشـگاههای زنان آسـیا:
شهید چمران الرستان  - 25کایسار قزاقستان 42
شهید چمران الرستان  - 31تی اسپرت هند 14
شهید چمران الرستان  - 21آلماتی قزاقستان 31
شهید چمران الرستان  AGMK - 22ازبکستان 26
شهید چمران الرستان  - 29آستانا قزاقستان 40

