ورزشی
دوشنبه  20مهر 1394

غریبانه وارد شیراز شدیم
تیــم ملــی فوتبــال نابینایــان ایــران بــا چهاربازیکــن فارســی بــه عنــوان قهرمانــی آســیا
دســت یافــت امــا آنهــا انتظــار داشــتند اســتقبال بهتــری از ســوی مســووالن ...
بنا:

این بار پس از المپیک
نمیروم ،البته اگر بیرونم نکنند
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان گفت :این بار
پس از المپیک ریو از کشــتی نخواهم رفت ،هرچند این
موضوع بسته به تصمیم فدراسیون دارد.
محمد بنــا در گفتوگو با خبرنگار ورزشــی خبرگزاری
تســنیم ،در پاسخ به این ســؤال «با وجود گذشت چند
هفته از بازگشتتان به خانه کشــتی شرایط را چگونه
میبینید؟» اظهار داشت :شرایط فدراسیون خدا را شکر
خوب است و عوامل حداکثر همکاری را دارند و از پرسنل
گرفته تــا کادر مدیریتی و بهخصــوص حمید بنیتمیم
بیشترین همکاری را با ما دارند.
وی افــزود :در خصوص کشــتیگیران اکنون نمیتوان
حرفی زد اما طبیعی اســت که آنها شرایط خوبی نداشته
باشــند ،البته در این زمان مشکلی نیست که آمادگی کم
باشد اما بهدلیل پیوند روحی و ذهنی به وجود آمده خیلی
زودتر از زمان معمول میتوانیم بهتر شویم.
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در ارتباط با
اضافه شدن فرشاد علیزاده به کادر فنی نیز عنوان کرد:
فع ً
ال فرشاد علیزاده به کادر فنی اضافه شده و بهنظر من
او فوق العاده است .او ســالها کنار ما بوده و عنواندار
اســت و از لحاظ فنی نیز در ســطح باالیی قرار دارد.
سال گذشــته نیز او در کادر تیم جوانان قرار داشت که
کشــتیگیران از او رضایت زیادی داشتند .او مربی تیم
ملی و کارآموزی اســت که در آینده بــه او نیاز خواهیم
داشــت و به همین دلیل کارش را اکنون در تیم شروع
کرده است.
بنا ادامه داد :خیلیها هســتند که دوست دارند در جمع
کادر فنی باشــند اما چون زمان کم اســت نمیخواهیم
آزمون و خطا داشته باشــیم تا مقاطعی را عقب بمانیم.
در این  10ماه همه باید تحمل کنند تا این راه سخت را
برویم .آنها که دلسوز واقعی هستند تا المپیک صبر کنند
و بهنظر من مهم موفقیت تیم است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا محمد بنا
باز هم پس از المپیک از کشــتی خواهد رفت ،گفت :من
دیگر آن تفکر رفتــن را ندارم و قبل از المپیک لندن نیز
اگر گفتم که میروم قصدم رفتن بود اما اجازه پیدا نکردم
و در نهایــت بهخاطر برخی از اختالفات از کشــتی دور
ماندم .دیگر این حق دســت من نیست و بعد از المپیک
ریو امکان دارد که باشــم در شــکلهای مختلف .من تا
زمانی که قوت داشته باشم و بتوانم از وجود بچههایی که
اکنون هستند و در آینده شاید مربی شوند استفاده کنم و
البته در صورتی که فدراسیون مرا بخواهد و بیرونم نکند،
پس از المپیک نیز در کشتی خواهم ماند.
آقای خــاص کشــتی فرنگی کشــورمان در خصوص
برنامههای آینده تیم کشــتی فرنگی نیز خاطرنشــان
کرد :یک تیم بهدلیل پروتکل امضا شــده شــامل پنج
کشــتیگیر به قزاقســتان خواهند رفــت و این اعزام
بر اساس برنامه قبلی انجام میشود .در آبان ماه نیز در
مصر تورنمنتی برگزار خواهد شــد و حضور کشتیگیران
ما در این تورنمنت نیز بهدلیل پروتکل امضا شده است و
با  4کشتیگیر راهی مصر میشویم.بنا ادامه داد :حضور
در  4تورنمنت حیدرعلییف ،زومباتلی مجارستان ،وهبی
امره ترکیه و پیتالسینسکی لهســتان نیز در برنامه ما
قرار دارد ،البته جام تختــی و جام جهانی بههمراه جام
باشــگاههای جهان و مسابقات آسیایی جدا از مسابقات
گزینشی نیز در برنامه ما قرار دارد.
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مردان شمشیرباز برتر فارس شناخته شدند
پیــکار هــای شمشــیر بــازی مــردان اســتان فــارس برگزارشــد و برتریــن هــای ایــن
رشــته شــناخته شــدند.به گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،در ایــن مســابقه کــه ...

هفته دهم لیگ دسته اول؛

دربی همنامها در روز سخت باالنشینان
یک تیم انصراف میدهد!

رقابــت هــای لیــگ دســته اول فوتبــال باشــگاه هــای
کشــور امــروز بــا دربــی کرمانیهــا و روز ســخت
تیمهــای فجرسپاســی ،پیــکان ،خونــه بــه خونــه
و صنعــت نفــت در خــارج از خانــه وارد هفتــه دهــم
میشــود .بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،هفتــه نهــم
از رقابتهــای فوتبــال لیــگ دســته اول باشــگاههای
کشــور عصــر امــروز بــا برگــزاری  ۱۰مســابقه
پیگیــری میشــود کــه دربــی اســتان کرمــان ،یکــی
از دیدارهــای حســاس و جــذاب ایــن هفتــه اســت.
مــس کرمــان کــه بــه خاطــر پیــروزی ارزشــمند هفتــه
گذشــتهاش برابــر ماشینســازی بــه رده چهــارم
صعــود کــرد ،در خانــه همنــام رفســنجانی بــه میــدان
مـیرود ،آنهــم در شــرایطی کــه تنهــا شــانس رســیدن

صدرنشــین ایــن هفتــه بــه قائمشــهر م ـیرود تــا در
زمیــن نســاجی از صدرنشــینی خــود حفاظــت کنــد.
البتــه ایــن بــازی تحــت الشــعاع تصمیــم مدیــران
باشــگاه فجــر قــرار دارد کــه تهدیــد کردهانــد در
صــورت دریافــت نکــردن منابــع مالــی از حضــور در
ادامــه مســابقات انصــراف میدهنــد .البتــه نســاجی
بــرای رســیدن بــه نیمــه بــاالی جــدول میتوانــد بــا
برتــری مقابــل فجــر ،ســایر مدعیــان خصوصــا پیــکان
را خوشــحال کنــد.
البتــه پیکانیهــا کــه نزدیکتریــن رقیــب فجــر
هســتند ،در ایــن هفتــه کار ســختی در زمیــن
آلومینیــوم هرمــزگان دارنــد ولــی پیــروزی در بــازی
گذشــته انگیــزه آنهــا را بــرای گرفتــن  3امتیــاز و

بــه رده ســوم را دارد .رفســنجانیها هــم کــه هفتــه
پیــش نخســتین بــرد فصــل را بــه پــاس همــدان
تقدیــم کردنــد ،بــرای فاصلــه گرفتــن از قعرنشــینان،
نبایــد امتیــازی را در خانــه از دســت بدهند.فجرسپاســی

احتمــاال صدرنشــینی در ایــن هفتــه بیشــتر میکنــد.
دیــدار خیبــر خرمآبــاد بــا خونــه بــه خونــه هــم یکــی
از بازیهــای حســاس ایــن هفتــه اســت زیــرا خیبــر
بــرای فاصلــه نگرفتــن از بــاالی جــدول بــه پیــروزی

رئیس هیات سوارکاری فارس خبر داد:

برگزاری مسابقات سوارکاری استقامت کشوری در ارسنجان
رئیــس هیــات ســوارکاری فــارس گفــت :بــه مناســبت
هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش مســابقات ســوارکاری
اســتقامت کشــوری  24مهــر در ارســنجان برگــزار
می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان فــارس،
شــاپور طفیونــی اظهــار داشــت :ایــن مســابقات بــا

آن سو

حمایت فرگوسن از مورینیو؛
فرگوسن :چلسی هفته دیگر به اوج برمیگردد

سـرمربی سـابق منچسـتریونایتد از مورینیـو
حمایـت کـرد و گفـت چلسـی بهزودی بـه اوج
بـر میگـردد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،درحالـی کـه
چلسـی ایـن فصـل را بـی فـروغ شـروع کرده
و بسـیار ضعیـف بـازی کـرده ،امـا سـر آلکس
فرگوسـن سـرمربی پیشین منچسـتیر یونایتد از
مورینیـو سـرمربی ایـن تیـم حمایـت کـرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن اولیـن بـاری
اسـت کـه ژوزه مورینیـو در ایـن وضعیـت قرار
گرفتـه و در بیـن  ۵تیـم پاییـن جـدول جـای گرفتـه گفـت :باورنکردنی اسـت .همـه فکر میکردیـم آنها امسـال جزو
مدعیـان قهرمانـی باشـند ،امـا مربیـان بـزرگ راه حل را پیـدا میکنند.وی بـا حمایت از رقیب سـابقش گفـت :مورینیو
بـا کنفرانـس خبـری پـس از باخـت بـه سـاوتهمپتون ،میخواسـت مسـئوالن باشـگاه را بـرای حمایت از خـودش به
میـدان بیـاورد .ایـن کار او کاملا حرفـهای بـود و حـاال کـه حمایت باشـگاه را به دسـت آورده میتواند به مشـکالتش
بهتـر فکـر کند.فرگوسـن گفـت :چلسـی چند هفته دیگـر به اوج برمی گـردد .مورینیـو ،دروازهبان خود را کـه از بهترین
دروازهبانـان اسـت ،از دسـت داده و جـان تـری نیز دوران بدی را پشـت سـر گذاشـته و در حالی که فصـل قبل بهترین
مدافـع لیـگ برتـر بـود ،در ایـن فصل با مشـکل روبرو شـده اسـت.
این سرمربی باسابقه افزود :من مورینیو را میشناسم او میتواند شرایط را به سود خود تغییر دهد.

حضــور ناظریــن فدراســیون و زیــر نظــر کمیتــه
اســتقامت هیــات ســوارکاری اســتان در شهرســتان
ارســنجان در مســافت هــای  80 ،60، 40کیلومتــر بــا
حضــور ســوارکاران اســتان هــای فــارس  ،بوشــهر ،
اصفهــان  ،کرمــان ،یــزد برگــزار مــی شــود .وی ادامــه
داد :مســابقات پــرش قهرمانــی اســتان در رده هــای

در ایــن بــازی نیــاز دارد امــا میهمــان شــمالی ایــن
مســابقه هــم بــرای حفــظ رده ســوم و افزایــش
شــانس خــود بــرای رســیدن بــه رده دوم ،نیــاز بــه 3
امتیــاز بــازی را دارد.
در ایــن هفتــه ،صنعــت نفــت آبــادان میهمــان
قعرنشــین یــزدی اســت و بیــن باالنشــینان جــدول کار
ســادهتری را پیــشرو دارد .ضمــن اینکــه نبــرد دو
تیــم ماشینســازی تبریــز و شــهرداری اردبیــل هــم
یــک رویارویــی زیبــا در شــمال غــرب کشــور را رقــم
میزنــد.
برنامــه دیدارهــای هفته دهــم از رقابتهــای فوتبال لیگ
دســته اول باشــگاههای کشــور بــه شــرح زیــر اســت:
دوشنبه  -بیستم مهرماه
* مــس رفســنجان  -مــس کرمــان ،ســاعت ،۱۵
ورزشــگاه شــهدا رفســنجان
* فــوالد یــزد  -صنعــت نفــت آبــادان ،ســاعت ،۱۵
ورزشــگاه شــهید نصیــری
* گلگهــر ســیرجان  -پــاس همــدان ،ســاعت ،۱۵
ورزشــگاه اختصاصــی گلگهــر
* نســاجی مازنــدران  -فجرسپاســی شــیراز ،ســاعت
 ،۱۵:۱۵ورزشــگاه شــهید وطنــی
* آلومینیــوم اراک  -گیتیپســند اصفهــان ،ســاعت
 ،۱۵:۱۵ورزشــگاه امــام خمینــی (ره) اراک
* خیبــر خرمآبــاد  -خونــه بــه خونــه ،ســاعت ،۱۵:۱۵
ورزشــگاه تختــی خــرم آبــاد
* پارســه تهــران  -دامــاش گیــان ،ســاعت ،۱۵:۱۵
ورزشــگاه صنایــع دفــاع تهــران
* آلومینیــوم هرمــزگان  -پیــکان تهــران ،ســاعت
 ،۱۵:۳۰ورزشــگاه خلیــج فــارس بندرعبــاس
* ماشینســازی تبریــز  -شــهرداری اردبیل،ســاعت
 ،۱۵:۳۰ورزشــگاه تختــی تبریــز
* نفــت مسجدســلیمان  -ایرانجــوان بوشــهر ،ســاعت
 ،۱۶:۳۰ورزشــگاه شــهید محمــدی

مختلــف اســب و ســوار مبتــدی  ،نونهــاالن  ،نوجوانــان ،
جوانــان  ،بزرگســاالن نیــز بــه مناســبت هفتــه
تربیــت بدنــی و ورزش در شهرســتان شــیراز بخــش
زرقــان باشــگاه ســوارکاری دشــت بهشــت روز
پنجشنبه 23مهرماه ساعت  14انجام می شود.
رئیــس هیــات ســوارکاری فــارس تاکیــد کــرد :برگــزاری
مســابقات کــورس بــا حضــور شهرســتان هــای جنوبــی
در شهرســتان گــراش در پیســت کــورس شــهیدان
حســن زاده روز جمعــه از ســاعت  10صبــح دیگــر برنامــه
اجــرا شــده در ایــن هفتــه اســت.

ورزش امروز

تیم کومیته و کاتای فارس رعنا در مسابقات لیگ کاراته دختران نونهال کشور با اقتدار قهرمان شد.
آمنه سادات قائم سرمربی تیم کمیته فارس :پردیس بوستانی ،سیده محدثه پژمان ،مریم عسکری ،مائده بردبار،
معصومه مرادی ،حدیث و رقیه عباسی .حدیث میرزایی ،زهرا کریمی ،هانیه پارسایی نژاد ،نیلوفر پورمند و
زینب نوربخش به سرپرستی مریم زارع اعضای تیم کمیته فارس را تشکیل می دادند.

قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان ایران
در مسابقات آسیا و اقیانوسیه

تیــم فوتبــال ناشــنوایان ایــران بــا برتــری در بــازی فینــال برابــر تیــم ژاپــن ،قهرمــان هشــتمین دوره
بازیهــای آســیا و اقیانوســیه (چیــن تایپــه)
شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر و بــه نقــل از
ســایت فدراســیون ورزشهــای ناشــنوایان ،تیــم
فوتبــال ناشــنوایان ایــران دیــروز در بــازی فینال
هشــتمین دوره مســابقات آســیا و اقیانوســیه بــه
مصــاف تیــم ملــی ژاپــن رفــت کــه ایــن بــازی
در وقــت قانونــی و اضافــه بــا نتیجــه تســاوی
یــک  -یــک خاتمــه یافــت تــا قهرمــان در
ضربــات پنالتــی مشــخص شــود.
در ضربــات پنالتــی هــم تیــم ایــران بــا نتیجــه
 ۴بــر  ۲و در مجمــوع بــا نتیجــه  ۵بــر  ۳موفــق بــه شکســت حریــف قدرتمنــد خــود شــد و بــه عنــوان
قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات آســیا و اقیانوســیه رســید.
در مســابقه ردهبنــدی هــم تیــم ملــی کرهجنوبــی در ضربــات پنالتــی تیــم ملــی عربســتان را شکســت داد
و بــه مقــام ســوم رســید.

نابینایان قهرمان فوتبال آسیا:

غریبانه وارد شیراز شدیم

تیــم ملــی فوتبــال نابینایــان ایــران بــا چهــار
بازیکــن فارســی بــه عنــوان قهرمانــی آســیا
دســت یافــت امــا آنهــا انتظــار داشــتند اســتقبال
بهتــری از ســوی مســووالن اســتان بــه ویــژه
ورزش در شــیراز صــورت مــی گرفــت تــا
غریبانــه وارد ایــن شــهر نشــوند.

داریــم میــان مــا و ســایر ورزشــکاران ســالم
تفاوتــی قایــل نشــوند ضمــن ایــن کــه توقــع
زیــادی از آنهــا نداریــم و بــا یــک خســته
نباشــید ،مــی شــد خســتگی و ســختی هایــی
کــه مــا مــی کشــیم تــا پرچــم ایــران بــه
اهتــزاز درآیــد را از تنمــان بیــرون آورنــد.

اظهار تاسف داور مشهور ایتالیایی از تکل بازیکن آیندهوون

پیرلوئیجـی کولینـا داور مشـهور ایتالیایـی گفـت تـکل هکتـور مورنـو کـه منجـر بـه شکسـتن پای لـوک شـاو مدافع
منچسـتر یونایتـد شـد جریمه داشـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،پیرلوئیجی کولینـا داور بازنشسـته
در بـاره شکسـته شـدن پـای لوک شـاو تاکید کـرد مقامـات باید
بـه مسئولیتشـان در قبـال امنیـت بازیکنان اهمیـت بدهند.
اندکـی بیـش از سـه هفتـه پیـش ،مدافـع جـوان و  ۲۰سـاله
منچسـتر یونایتـد کـه فصـل را خیلـی خـوب شـروع کـرده بـود
بـا ضربـه بازیکن پـیاسوی آیندهوون روبرو شـد .شـاو دچار دو
شکسـتگی در سـاق پایـش شـد کـه بر اثـر تـکل هکتـور مورنو
بـود .او تحـت دو عمـل جراحی قـرار گرفت و احتمـال این که به
بـازی هـای یـورو  ۲۰۱۶نیز برسـد ،روشـن نیسـت.
کولینـا ایـن ضربـه را «خشـن» توصیف کـرد و گفت از تماشـای
واکنـش نیکـوال ریزولـی داور بـازی و بازیکنان ناامید شـد.
ایـن داور سرشـناس گفت :اگـر کلیپ بازی آیندهوون و منچسـتر
یونایتـد را ببینیـد ،مـی بینیـد مدافـع تـوپ و پـا هـر دو را هـدف قـرار داده بود.کولینا در نشسـت «رهبـران در ورزش»
کـه بـه تازگـی برگـزار شـد ،این سـخنان را بر زبـان آورد و افـزود :در زمین هیچکس واکنشـی نشـان نـداد چون همه
تصورشـان ایـن بـود کـه مدافـع تـوپ را زد و اگـر توپ هدف باشـد ،پـس حتی خطا هم نیسـت.
کولینـا چنیـن ادامـه داد :مـا نیـاز داریـم بـه مـردم و حتی جامعـه فوتبال بگوییم هشـیار باشـند کـه اگر مـی خواهند از
امنیـت بازیکنـان حمایـت کننـد ،حتـی اگـر چالـش فقـط روی توپ باشـد ،امـا رفتـار خطرناکی کـه به از دسـت رفتن
سلامت منجـر شـود بایـد تنبیـه و جریمه داشـته باشـد .باید تنبیه شـود.
کولینا افزود :فوتبال همه چیز نیست ،سالمت بازیکن از همه چیز مهم تر است.
وی گفـت :مـا بازیکنانمـان را مـی خواهیـم تـا بـازی کننـد نه این کـه مدتهـا مصدومیت بکشـند و بخواهیـم دوباره
آنهـا را بـه زمیـن برگردانیـم .قطعـا از داوران مـی خواهیـم کـه خیلی خیلـی در چنین مـوارد مهمی دقیق باشـند.
شـاو  ۲۰سـاله تـازه در دومیـن فصـل حضـورش در یونایتـد قـرار دارد .وی پارسـال بـا هزینـه  ۴۶میلیـون دالری از
سـاوتهمپتون بـه یونایتـد پیوسـت و در آن زمـان گرانقیمتتریـن فوتبالیسـت نوجـوان تاریـخ شـد.
کولینـا  ۵۵سـاله بهتریـن داور زمـان خـودش بـود و بـه طـور متوالی شـش بار عنـوان بهترین داور سـال فیفـا را از آن
خـود کـرد .او هنـوز هـم در فوتبـال ایفای نقـش میکند و به عنوان مشـاور بـدون دسـتمزد در خدمت انجمـن داوران
فوتبـال ایتالیـا و کمیته داوری یوفاسـت.

امکانات ورزشی صنایع و الکترونیک شهر شیراز مطلوب است
مدیــر کل ورزش وجوانــان فــارس گفــت  :امکانــات ورزشــی صنایــع الکترونیــک
شــهر شــیراز مطلــوب اســت و امــکان اســتفاده از ایــن مکانهــا بــرای ...

بــه گــزارش خبرنگارایرنــا ،تیــم ملــی ایــران
در حالــی قهرمــان آســیا شــد کــه احمدرضــا
شــاه حســینی مهاجــم فارســی تیــم ملی،عنــوان
بهتریــن بازیکــن و آقــای گل ایــن رقابــت را
بــه خــود اختصــاص داد و میثــم شــجاعیان
دیگــر بازیکــن شــیرازی هــم بهتریــن
دروازه بــان آســیا شــد تــا فارســی هــا ســهم
بســزایی در قهرمانــی تیــم ملــی داشــته باشــند.
احمــد رضــا شــاه حســینی بــه ایرنــا گفــت :فنی
تریــن بازیکــن ،آقــای گل ،قهرمانــی آســیا و
کســب ســهمیه پارالمپیــک ،دیگــر باید چــه کار
مــی کــردم تــا مســووالن اســتان فــارس مــا را
بــا چشــم بینــای خــود ،بیننــد؟
وی افــزود :رهبرمعظــم انقــاب ،وزیــر ورزش
و دولتمــردان بــه پــاس قهرمانــی تیــم ملــی،
تبریــک گفتنــد امــا دریــغ از مســووالن اســتانی
کــه نــه تنهــا بــه اســتقبال مــا نیامدند،بلکــه
بــه خــود اجــازه ندادنــد دوخــط پیــام بــرای مــا
ارســال کننــد.
شــاه حســینی افــزود :از اداره کل ورزش و
جوانــان فــارس تنهــا یــک نفــر و آن هــم
مســوول امــور ورزش در فــرودگاه حاضــر شــد
امــا از مقــام هــای باالتر ایــن اداره خبــری نبود.
وی افــزود :نیــاز بــه ترحــم نداریــم امــا دوســت

میثــم شــجاعیان بهتریــن دروازه بــان آســیا هم
گفــت  :کســب ســهمیه المپیــک و قهرمانــی
در آســیا و چنــد عنــوان کــه بازیکنــان فارســی
به دســت آورنــد ،بــه نظــرم کار کوچکــی نبــوده
کــه مــورد بــی مهــری قرارگرفتــه ایــم.
وی اضافــه کــرد :بیــش از  30درصــد ترکیــب
تیــم ملــی بــه بازیکنــان فــارس اختصــاص
داشــت و ایــن امــر بیانگــر شایســتگی
ورزشــکاران نابینــا و کــم بینــای فــارس اســت
کــه بایــد نــگاه هــا نســبت بــه آنهــا تغییــر کند.
شــجاعیان عنــوان کــرد :مــا هــم همیــن
پرچمــی را در دنیــا بــه اهتــزاز در مــی آوریم که
ورزشــکاران ســالم آن را بــه اهتزاز درمــی آورند
و سرود ملی ایران هم یکی است.
شــجاعیان افزود:اینقدرغریبانــه وارد شــهرمان
شــدیم کــه یــک لحظــه احســاس کــردم وارد
کشــور دیگــری شــدم بــا ایــن حــال مــا هــم
دنیایــی داریــم و دلخــوش هســتیم کــه پرچــم
کشــورمان را بــه اهتــزاز درآوردیــم اگرچــه
چشــمان بینــا ،مــا را نمــی بینــد.
حجــت مزارعــی دیگــر بازیکــن تیــم ملــی هــم
گفــت :بــرای کســب ایــن همــه افتخــار توســط
کســانی کــه از خیلــی چیزهــا محــروم هســتند
جــا داشــت کــه اســتقبال بهتــری صــورت
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مــی گرفت تــا غریبانــه وارد شــهرمان نشــویم .
وی افــزود :آمــدن بــه فــرودگاه شــهید
دســتغیب و اســتقبال از ورزشــکاران نابینــا کــه
کار ســختی نبــود و نمــی دانــم چــرا ایــن گونــه
بــا مــا رفتــار شــد.
مزارعــی بیــان کــرد :زمانــی کــه انتخاباتــی
مــی خواهــد انجــام شــود برخــی کاندیداهــا
بــرای آوردن رای بــا ورزشــکاران عکــس
یــادگاری مــی گیرنــد امــا اگــر ورزشــکاران
جایــی مشــکل داشــته باشــند او را نمی شناســند
چــرا کــه دیگــر بــه هدفشــان رســیده انــد.
رســول باصــری بازیکــن تیــم ملــی فوتبــال
نابینایــان هــم حــرف هایــی بــه زبــان آورد کــه
نشــان از دل پــردرد او مــی داد و گفــت :انتظــار
داشــتم کــه اســتقبال بهتــری از مــا صــورت
مــی گرفــت چــرا کــه عــاوه بــر قهرمانــی در
آســیا ســهمیه پارالمپیــک  2016برزیــل را هــم
بدســت آوردیــم.
وی بیــان کــرد :از ایــن همــه بــی تفاوتــی
مســووالن رنــج مــی بــرم و دوســت دارم
نگاه ها نسبت به ما تغییر کند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس هــم ضمــن
قدردانــی از افتخاراتــی کــه ایــن ورزشــکاران بــا
غیــرت کســب کــرده انــد افــزود :زمانــی کــه
ایــن عزیــزان وارد شــیراز شــدند ،در شهرســتان
بــودم امــا نماینــدگان اداره کل در فــرودگاه
حضــور داشــتند.حیدرعلی کامیــاب افــزود :آنچــه
کــه بــرای مــا اهمیــت دارد افتخارآفرینــی
ورزشــکاران فــارس در عرصــه هــای خارجــی
اســت و فرقــی نمــی کنــد کــه پرچــم پــر افتخار
کشــورمان توســط چــه کســانی بــه اهتــزاز در
مــی آیــد چــرا کــه مــا همــه ورزشــکاران چــه
ســالم و چــه معلــول را بــا یــک چشــم نــگاه
مــی کنیــم .وی اضافــه کــرد :ورزشــکاران
معلولــی کــه بــا ســختی هــا و محدودیــت هــا
افتخارآفرینــی مــی کننــد بایــد بیشــتر حمایــت
شــوند.کامیاب افزود:برنامــه بســیار خوبــی بــرای
تجلیــل از ورزشــکاران فــارس در مســابقات
آســیایی و جهانــی داریــم و ارزش مدالــی کــه
یــک ورزشــکار ســالم و یــا معلــول بدســت
مــی آورد بــا هــم برابــر اســت .تیــم ملــی
فوتبــال پنــج نفــره ایــران چنــدی پیــش در
کشــور ژاپــن بــه مقــام قهرمانــی آســیا دســت
یافــت و ســهمیه پارالمپیــک  2016برزیــل را
کســب کــرد.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس :

امکانات ورزشی صنایع و
الکترونیک شهر شیراز مطلوب است

مدیــر کل ورزش وجوانــان فــارس گفــت  :امکانــات
ورزشــی صنایــع الکترونیــک شــهر شــیراز مطلــوب
اســت و امــکان اســتفاده از ایــن مکانهــا بــرای
میزبانــی رقابتهــای کشــوری و بیــن المللــی وجــود
دارد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان فــارس
 ،حیــدر علــی کامیــاب در بازدیــدی کــه بــه مناســبت
هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش از ایــن مجموعــه
داشــت اظهــار داشــت  :وجــود چنیــن مکانهایــی در
کالن شــهر شــیراز یــک فرصــت اســت و مــا بایــد
از ایــن فرصــت بــرای برگــزاری رقابتهــای مهــم
بین المللی استفاده کنیم .
وی افــزود  :خوشــبختانه مدیــران ایــن مجموعــه
دیــدگاه مناســبی بــرای افزایــش ســامتی
شــهروندان دارنــد و در همیــن راســتا ایــن امکانــات
ورزشــی موجــود در اختیــار مــردم جهــت اســتفاده
قــرار میگــرد .
مدیــر کل ورزش وجوانــان فــارس ضمــن تقدیــر از
عملکــرد مدیــران مجموعــه صنایــع الکترونیــک بیــان
کــرد  :ایــن مجموعــه قابلیــت برگــزاری و میربانــی
مســابقات و رقابتهــای مهــم کشــوری و بیــن المللــی
در رشــته هایــی نظیــر فوتبــال  ،فوتســال  ،شــنا ،
والیبــال و بســکتبال را دارد کــه مــی تــوان از ایــن
امکانــات بــه خوبــی اســتفاده کــرد .

مردان شمشیرباز برتر فارس
شناخته شدند
پیــکار هــای شمشــیر بــازی مــردان اســتان فــارس
برگزارشــد و برتریــن هــای ایــن رشــته شــناخته
شــدند.به گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،در ایــن مســابقه
کــه روز یکشــنبه در باشــگاه عقــاب شــیراز برگــزار
شــد ،شمشــیر بــازان در ســه اســحله ســابر ،اپــه و
فلــوره بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد .
محمــد رضــا فتاحــی در اســحله اپــه مــدال طــا
گرفــت ،محمــد کریــم اســکندری نشــان نقــره را بــه
خــود اختصــاص داد ،حمیــد اســکندری و محمــد امیــر
عروجــی هــم نشــان برنــز دریافــت کردنــد.
همچنیــن در اســلحه فلــوره ،علیرضــا عزیــزی بــر
ســکوی قهرمانــی ایســتاد ،علیرضــا فتاحــی نایــب
قهرمــان شــد ،نریمــان روســتا و حســین رئیســی هــم
ســوم شــدند و در اســلحه ســابر هــم کــورش فرزانــه
در جــای نخســت قــرار گرفت،کیــوان شــهریور
عنــوان دوم را کســب کــرد ،علــی اکبــر میربقایــی و
مهــرداد مزینانــی هــم بــه مقــام ســوم رســیدند.

