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رونمایی از لوگوی مسابقات یورو ۲۰۲۰
از لوگوی مسابقات جام ملتهای اروپا  ۲۰۲۰در شهر لندن رونمایی شد .طی مراسمی
خاص ،دیروز در شهر لندن با حضور ...
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زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم بهمن گلبار نژاد
اعالم شد
مراسم تشییع و خاکساری پیکر مرحوم بهمن گلبار نژاد ورزشکار ...

رزمی کاران فارس چهار نشان رقابت های جهانی کره جنوبی را
کسب کردند
دو نفر از رزمی کاران فارس در رقابت های جهانی مستر شیپ کره جنوبی ...

ساکت:

ورزش امروز

کیروش با آغوش باز استراتژی فدراسیون را پذیرفت
همه اقدامات برای تقویت فوتبال ملی است

رئیــس ســازمان تیمهایملــی برنامههــای
تیمهــای ملــی فوتبــال ،برگــزاری اردوی ارمنســتان،
بــازی مقابــل ازبکســتان و کرهجنوبــی را تشــریح
کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم و بــه نقــل از ســایت
رســمی فدراســیون ،محمدرضــا ســاکت رئیــس
ســازمان تیمهــای ملــی فدراســیون فوتبــال دربــاره
برنامــه هماهنگــی و همگرایــی کلیــه تیمهــای ملــی
فوتبــال کشــور بــا کارلــوس کـیروش گفــت :برنامــه
بلنــد مــدت فدراســیون فوتبــال و ســازمان تیمهــای
ملــی بــرای ایجــاد همگرایــی فنــی بیــن تیمهــای
مختلــف فوتبــال آقایــان و بانــوان بــا ســرمربی تیــم
ملــی فوتبــال بزرگســاالن پیشبینــی و آغــاز شــده و
اولیــن مرحلــه آن در قالــب جلســات هماندیشــی و
تبــادل نظــر بیــن مربیــان تیمهــای فوتبــال آقایــان
و بانــوان بــا ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال بزرگســاالن
در دســتور کاری قــرار گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد :بــه منظــور ایجــاد یــک وحــدت رویــه
فنــی ،اجرایــی ،تشــکیالتی و تــاش در راســتای
همــگان ســازی ســبک بــازی و سیســتم بــازی
تیمهــای ملــی و همچنیــن اســتفاده از ظرفیتهــای
مشــترک ،جلســات هماهنگــی بیــن ســرمربیان
تیمهــای ملــی فوتبــال بــا کارلــوس کــیروش
پیشبینــی و عمـ ً
ا ایــن مهــم بــا توجــه بــه فعالیــت
تیــم جوانــان بــا کــیروش برگــزار شــد.
رئیــس ســازمان تیمهــای ملــی گفــت :طبــق
برنامهریــزی صــورت گرفتــه کلیــه تیمهــای
فوتبــال در ســاختمان مرکــز تیمهــای ملــی
فوتبــال واقــع در کمــپ تیمهــای ملــی ،ضمــن
حضــور فیزیکــی نســبت بــه تبــادل نظــر ،هماهنگــی
برنامههــا و اســتفاده از تجــارب و نقطــه نظــرات
ســرمربی تیــم ملــی بزرگســاالن ،بهرهمنــدی الزم
را خواهنــد داشــت .بــدون شــک ایــن امــر بــه عنــوان
یــک اقــدام اســتراتژیک در فوتبــال کشــور مــورد
توجــه خواهــد بــود و رئیــس فدراســیون فوتبــال بــه
همــراه اعضــای هیــأت رئیســه بــر ایــن ارتباطــات
تأکیــد داشــته و کـیروش بــا آغــوش بــاز ایــن اقــدام
اســتراتژیک را مــورد توجــه و برنامهریــزی خــود قــرار
داده اســت.
ســاکت در ادامــه افــزود :در ایــن راســتا مســائل

مربــوط بــه تیــم ملــی فوتبــال زیــر  23ســال،
جوانــان ،نوجوانــان و زیــر  14ســال و همچنیــن
تیمهــای فوتبــال بانــوان در جلســات هــم اندیشــی
و مشــترک بیــن ســرمربیان بــا کارلــوس کــیروش
بــه بحــث گذاشــته خواهــد شــد و برنامههــای
آنهــا مــورد ارزیابــی کارلــوس کــیروش قــرار
خواهــد گرفــت .در واقــع اجــرای ایــن برنامــه ،ایجــاد
پیوســتگی فنــی بــه منظــور ارتقــای کیفیــت عملکــرد،

تمرینــات ،اردوهــا ،بازیهــای تدارکاتــی و بهــرهوری
بیشــتر در امــر فعالیتهــای آمادهســازی و تدارکاتــی
تیمهــای ملــی خواهــد بــود.
رئیــس ســازمان تیمهــای ملــی ضمــن تشــکر
از باشــگاهها ،ســرمربیان و بازیکنــان در راســتای
هماهنگــی و همــکاری بــا تیــم ملــی فوتبــال
بزرگســاالن گفــت :بــر اســاس برنامــه از پیــش
تعییــن و ابــاغ شــده کــه از یــک ســال قبــل توســط
ســازمان لیــگ برتــر در اختیــار باشــگاهها بــوده و
مــورد تأییــد آنهــا قــرار گرفتــه اســت ،برنامههــای
اردویــی تیــم ملــی بــا محوریــت روزهــای فیفــا
هماننــد کلیــه کشــورهای جهــان برنامهریــزی
و انجــام خواهــد شــد .بعــد از اردوی آمادهســازی
تیــم ملــی بزرگســاالن در ارمنســتان ،هدفگــذاری

آن سو

رزمی کاران فارس چهار نشان رقابت های جهانی
کره جنوبی را کسب کردند

ویــژه بــرای حضــوری قدرتمنــد در مقابــل ازبکســتان
صــورت گرفتــه و فدراســیون فوتبــال بــا همــه
توانایــی جهــت حضــور قدرتمنــد در ایــن راســتا
برنامــه الزم را پیشبینــی کــرده اســت .البتــه ممکــن
اســت ایــن امــر ســختیهایی را بــرای تعــدادی از
باشــگاهها فراهــم کنــد ،امــا تمامــی ایــن اقدامــات
در راســتا تقویــت فوتبــال ملــی اســت و امیــدوارم بــا
حمایتهــای همــه جانبــه شــاهد موفقیــت تیــم ملــی
فوتبــال در عرصــه مهــم جــام جهانــی باشــیم.
مشــاور عالــی و مســئول حــوزه ریاســت فدراســیون
فوتبــال ادامــه داد :بــه منظــور حضــور در ازبکســتان
نیــز هواپیمایــی چارتــر پیشبینــی شــده و یــک
شــرکت هواپیمایــی بــه عنــوان حامــی تیــم ملــی
فوتبــال در بــازی مقابــل ازبکســتان ،تأمیــن پــرواز
چارتــر ایــن مســابقه را بــه عهــده گرفتــه اســت کــه
صمیمانــه از کاپیتــان و مســئوالن هواپیمایــی ایــن
شــرکت سپاســگزاریم .بــا توجــه بــه اینکــه تیــم ملــی
بعــد از روز  16مهــر و بــازی مقابــل ازبکســتان،
بالفاصلــه بایــد بــه تهــران ســفر کنــد تــا در دیــدار
مقابــل کرهجنوبــی آمــاده باشــد .بــر همیــن اســاس
در قالــب یــک پــرواز مســتقیم ســعی کردیــم تــا
اقدامــات الزم را انجــام دهیــم تــا بازیکنــان و کادر
فنــی بتواننــد بــه برنامههــای آمادهســازی خــود
برســند .همچنیــن از همراهــی صادقانــه باشــگاهها،
ســرمربیان تیمهــای باشــگاهی ،بازیکنــان و
رســانهها صمیمانــه تشــکر میکنیــم ،چــرا کــه در
ایــن مقطــع کــه بــه عنــوان حســاسترین مقطــع
تیــم ملــی بــرای حضــوری قدرتمنــد در مســابقات
و صعــود بــه جــام جهانــی قــرار داریــم و ایــن امــر
اولویــت راهبــردی فوتبــال ماســت .در همیــن راســتا از
همراهــی کلیــه عزیــزان تشــکر و قدردانــی میکنیــم.
رئیــس ســازمان تیمهــای ملــی در ادامــه بــا توجــه
بــه اهمیــت بــازی در مقابــل کرهجنوبــی گفــت:
پــس از تــاش دو ماهــه بــرای تغییــر زمــان کــه بــه
جهــت شــرایط خــاص فنــی و برنامهریــزی فیفــا و
کنفدراســیون فوتبــال آســیا ،محقــق نشــد .در واقــع
بــرای تغییــر بــازی تالشهــای ارزنــده و گســتردهای
صــورت گرفــت و حتــی هیــأت ویــژهای بــه فیفــا
اعــزام شــد و رئیــس فدراســیون فوتبــال مذاکــرات
چنــد ســاعته را بــا مســئوالن فیفــا و کنفدراســیون

زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم
بهمن گلبار نژاد اعالم شد
مراسـم تشـییع و خاکسـاری پیکـر مرحـوم بهمـن گلبـار نـژاد ورزشـکار قهرمـان و بـا اخالق شـیرازی
پارالمپیـک اعلام شـد.به گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانان فـارس ،ضمن عرض تسـلیت مجدد
درگذشـت ایـن ورزشـکار قهرمان و اعلام همدردی با خانـواده وی  ،به اطالع میرسـاند این مراسـم روز
جمعـه  2مهرمـاه سـاعت  9صبـح از محل مجموعه ورزشـی یـادگار امام (ره) واقـع در بلوار امیـر کبیر به
طـرف گلـزار شـهداء و دارلرحمه شـیراز برگزار خواهد شـد.
گفتنـی اسـت مراسـم تشـریفات فرودگاهـی پیکر مطهـر این ورزشـکار قهرمـان عصر روز پنج شـنبه 1
مهـر مـاه سـاعت  18در فرودگاه شـهید دسـتغیب شـیراز انجام خواهد شـد.
روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس از عموم مـردم و جامعه ورزش و جوانان جهت شـرکت
در ایـن مراسـم دعوت به عمل مـی آورد.

سـرمربی تیـم ملـی کشـتی آزاد گفـت :اولیـن نکتـه در کار مـن
احتـرام بـه بـزرگان این رشـته و اسـتفاده از تجـارب ایـن عزیزان
است.
بـه گـزارش "ورزش سـه" و بـه نقـل از روابـط عمومـی فدراسـیون
کشـتی ،محمـد طالیـی سـرمربی تیم ملـی کشـتی آزاد با بیـان این
مطلـب افزود :ابتدا باید تشـکر ویـژهای از تمامی بزرگان این رشـته
پـر افتخـار مـن جمله اعضای محترم شـورای فنی داشـته باشـم که
بـه مـن اعتمـاد کردند و ایـن موضـوع از همه چیـز برای مـن باالتر

بود و مـرا خوشـحال کرد.
وی ادامـه داد :بسـیار بـرای ایـن عزیزان احتـرام قائلـم و معتقدم با مشـورت با آنهـا میتوانم کارها
را هرچـه بهتر پیـش ببرم.
قهرمـان سـال  1997جهـان تصریـح کرد :پیـش از این رسـول خادم عهـده دار این مسـئولیت بود
و بایـد بگویـم کـه بـا توجـه بـه حجـم بـاالی کار در فدراسـیون کشـتی ،انصافـا موفق عمـل کرد و
امیـدوارم بتوانـم جایگزیـن خوبـی بـرای وی در رأس کادر فنـی تیم ملی کشـتی آزاد باشـم.
طالیـی اظهـار داشـت :قطعا بـرای ادامـه راه از نظـرات و تجربیات بـاالی وی اسـتفاده خواهم کرد،
ضمـن اینکـه رضـا الیق نیـز به عنـوان دوسـت و همـکارم در کنار مـن خواهد بـود و قطعا بـا حضور
ایـن عزیـزان درصـد موفقیت بسـیار باال خواهـد بود.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی کشـتی آزاد جوانـان در مـورد انتخابـش به عنـوان سـرمربیگری تیـم
بزرگسـاالن افـزود :البتـه گزینـه هـای دیگری نیـز مدنظر بودند ،کـه باید بگویـم آنها قبـل از هرچیز
دوسـت ،همـدوره و پیشکسـوت مـن هسـتند و جایـگاه فنی ایشـان بـاال و قابـل احترام اسـت.
طالیـی در مـورد شـناختش از رده بزرگسـاالن تصریـح کـرد :پنـج سـال پیـش کار خـود را بـا رده
نوجوانـان آغـاز کـردم و بـا یـک نسـل از کشـتی گیران سـال به سـال بـاال آمدم و سـه سـال نیز با
تیـم جوانـان بودم کـه حاصـل آن دو قهرمانی جهان بـود ،در حال حاضر بیشـتر کشـتی گیرانی که با
آنهـا بـودهام بـه رده سـنی بزرگسـاالن آمـده اند ،ضمـن اینکه در سـالهای اخیـر نیز به عنـوان یک
خدمتگـزار بـه کشـتی به رده سـنی بزرگسـاالن نیز کمک میکـردم و در کنـار کادر فنی بزرگسـاالن،
مشـغول آماده سـازی ایـن تیم نیـز بودم.
دارنـده مـدال نقره جهان افـزود :تقریبا از تمامـی آزادکاران مطرح حاضر شـناخت خوبـی دارم چه از
جوانـان و چـه از بزرگسـاالن و فکر میکنـم در حال حاضر کشـتی گیـران خوبی را در اختیـار داریم.
دارنـده مـدال برنـز جهـان در مـورد برنامههـای خـود در تیم ملـی اظهار داشـت :کار در کشـتی آزاد
و در ردههـای مختلـف بـه ویـژه جوانـان و بزرگسـاالن با یـک برنامه ریـزی و روش خـاص تمرینی
دنبـال میشـد و کار گروهی سـرلوحه تمامـی برنامههای مـا بود .تمرینات کشـتی گیران مـا از لحاظ
کالس فنـی چـه در جوانـان و چـه در بزرگسـاالن تقریبـا یکی بـود و رمـز موفقیت تیمهـای ملی نیز
در همیـن بـود.وی اظهـار ادامـه داد :بـا توجـه بـه فرآینـد انتخاب تیم هـای ملـی و احترام بـا قانون
انتخابـی ،تحـول و پیشـرفت خوبـی در کشـتی آزاد بـه وجود آمـد به طوری که کشـتی گیرانـی مانند
حسـن یزدانـی و علیرضـا کریمی در مـدت زمان کمی ،از رده سـنی جوانان توانسـتند خـود را به تیم
ملـی بزرگسـاالن برسـانند و حاصل آن طالی بسـیار ارزشـمند یزدانـی در المپیـک  2016برزیل بود.
طالیـی در مـورد برنامـه های تیـم ملی کشـتی آزاد پـس از المپیـک  2016تصریح کرد :هفتـه آینده
جلسـهای را در مـورد انتخـاب کادر فنـی بـا شـورای فنـی تیمهای ملی کشـتی خواهم داشـت و پس
از آن برنامههـای مـا آغـاز خواهد شـد ،در حال حاضـر یک نیروی جوان بسـیار قدرتمند مانند حسـن
یزدانـی ،علیرضـا کریمـی ،رضا اطـری ،امین طاهـری ،رضا مظفـری ،پیمـان بیابانی ،ایمـان صادقی،
یونـس سرمسـتی و بسـیاری از نفـرات حاضر در تیمهـای ملی جوانان و حتـی نوجوانـان را در اختیار
داریـم ضمـن اینکـه کشـتی گیران بـا تجربه و عنـوان داری نیـز در تیم ملـی حضور دارنـد ،اما مالک
کار شـیوه نامـه انتخابـی تیـم هـای ملـی کشـتی و در نهایت حضـور در رقابتهـای انتخابـی خواهد
بـود و هـر کـس خود بـه کادر فنی ثابت کنـد راهی رقابتهـای مهم پیـش رو خواهد شـد و قطعا کار
و برنامـه ریـزی بـرای المپیـک  2020توکیـو بـوده و حاصل تلاش این عزیزان در سـه سـال قبل از
المپیـک ،بسـیار موثـر خواهد بـود.وی در پایان خاطرنشـان کرد :سـعی خواهیم کرد شـیوه کار همان
شـیوه کشـتی رو بـه جلـو و تهاجمی باشـد ضمن اینکه بـا اسـتفاده از تجربیـات بزرگان این رشـته
بـه دنبـال رفـع نقـاط ضعـف نیـز خواهیم بـود تا بـه امید خـدا بتوانیـم ،آن چیـزی را که حق کشـتی
ایـران در جهان اسـت به دسـت آوریم.

رونمایی از لوگوی مسابقات یورو ۲۰۲۰

تندیس شادروان بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار
پارالمپیک ریو ساخته می شود
ایرنـا مدیـرکل ورزش جوانـان اسـتان فـارس
گفـت :بـه پـاس قـدر دانـی از رشـادت هـای
بهمـن گلبارنژاد در هشـت سـال دفـاع مقدس
و کسـب افتخـار در جهـان ورزش ،تندیس این
ورزشـکار پرافتخـار سـاخته می شـود.
حیدرعلـی کامیـاب چهارشـنبه بـه ایرنـا اعالم
کرد:ایـن تندیـس در مجموعـه ورزشـی
جانبـازان و معلـوالن یـادگار امام شـیراز نصب
خواهـد شـد.
وی ادامـه داد :همچنیـن بـرای زنـده
نگاه داشـتن یـاد این جانباز قهرمـان که جانش
را برای کسـب افتخار کشـورمان از دسـت داد،
یشـنهاد نامگـذاری یـک خیابان در شـهر شـیراز را به شـورای اسلامی ایـن شـهر ارائه خواهیـم کرد .
پیکـر ایـن قهرمـان پرافتخـار آبادانـی پنجشـنبه یکم مهـر مـاه از سـاعت  18از طریق فرودگاه شـهید
آیـت اهلل دسـتغیب وارد شـیراز می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا ،مراسـم تشـییع ایـن دوچرخـه سـوار جانبـاز جنـگ تحمیلـی از  9صبـح از مجموعه
ورزشـی یـادگار امـام (ره) واقـع در بلـوار امیرکبیـر بـه طـرف گلـزار شـهدا در دارالرحمه شـیراز برگزار
مـی شـود.بهمن گلبارنـژاد دوچرخـه سـوار ایران که عصر شـنبه بیسـت و هفتم شـهریور مـاه در جریان
رقابـت هـای دوچرخـه سـواری جـاده بازیهـای پارالمپیـک  2016دچـار حادثه شـد و از ناحیـه گردن و
دسـت آسـیب دید ،پـس از انتقال بیمارسـتان بـه دلیل شـدت جراحـت وارده ،درگذشـت و کاروان "منا "
را عـزادار کرد.
بهمـن گلبـار نـژاد متولـد  13خـرداد 1347در آبـادان اسـت و دو فرزنـد پسـر  28و  24سـاله از خود به
یادگار گذاشـت.
وی کـه دارای  12مـدال طلا و یـک نقره مسـابقات بین المللی اسـت در  20سـالگی به جبهـه رفت و در
منطقـه مهـران در اثـر انفجار مین دشـمن پـای چپش را تا زیـر زانو از دسـت داد.
خبرگـزاری جمهـوری اسلامی ایـران ،درگذشـت قهرمـان ارزشـمند کشـورمان را بـه جامعـه ورزش و
خانـواده وی تسـلیت مـی گوید.

طالیی :از تمام آزادکاران مطرح شناخت خوبی دارم

فوتبــال آســیا برگــزار کردنــد ،امــا بــه جهــت درگیــر
بــودن دیگــر تیمهــا و از جملــه کــره جنوبــی،
تغییــر روز بــازی محقــق نشــد .بــرای حفــظ حرمــت
ایــام محــرم ،تاســوعا و عاشــورا ،ورزشــگاه را بــه
حســینیهای مبــدل خواهیــم کــرد و هــواداران فوتبــال
شــور حســینی کــه همانــا کل یــوم عاشــورا و کل
ارض کربالســت ،را نشــان خواهنــد داد.
ســاکت در ادامــه دربــاره اقدامــات و برنامههایــی
کــه در دیــدار ایــران برابــر کرهجنوبــی برگــزار
خواهــد شــد ،عنــوان کــرد :همــه هــواداران
فوتبــال بعــد از مراســم روز تاســوعای حســینی بــا
پیراهنهــای مشــکی و شــال عــزا در ورزشــگاه
آزادی حضــور خواهنــد یافــت و یــک ورزشــگاه ،یــک
حســینیه 80 ،هــزار عــزادار حســینی را محقــق خواهند
کــرد .هــواداران بــا شــور عاشــورایی ،بزرگتریــن
حســینیه جهــان را در بزرگتریــن ورزشــگاه آســیا
بــا مشــارکت بســتههای فرهنگــی ،ســازمانها
و نهادهــای فرهنگــی و عاشــورایی کشــور،
هیــأت عــزاداری ،مداحــان اهــل بیــت ،بیرقهــا و
عالمتهــای حســینی ،شــور حســینی را در ورزشــگاه
فریــاد خواهنــد زد و فریادهــای یــا حســین و یــا
ابوالفضــل بــه عنــوان غریــب عاشــورایی ،شــعار
هــوادارن خواهــد بــود .ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه
تغییــر ســاعت مســابقات ،بــا پایــان یافتــن بازیهــا،
همــگان میتواننــد در حســینهها و تکیههــا حضــور
داشــته باشــند تــا عــزاداری شــب عاشــورای حســینی
را محقــق کننــد.
وی ادامــه داد :شــرکت اتوبوســرانی و متــرو نیــز بــرای
انتقــال ســریع همــه عــزاداران بســیج شــده اســت.
همچنیــن ســتاد ویــژهای در ایــن راســتا ایجــاد شــده
و برنامهریزیهــای الزم را بــا همــکاری و حمایــت
همــه جانبــه شــهرداری ،شــورای شــهر و دیگــر
نهادهــای فرهنگــی و مذهبــی انجــام میشــود.
مشــاور عالــی و مســئول حــوزه ریاســت فدراســیون
فوتبــال در رابطــه بــا البســه تیــم ملــی گفــت:
دغدغــهای بــرای پیراهــن تیــم ملــی فوتبــال
بزرگســاالن وجــود نــدارد و در ارتبــاط بــا تیمهــای
ملــی پایــه و بانــوان بــا مشــارکت کمیتــه ســازمان
اقتصــادی و بازاریابــی فدراســیون فوتبــال در حــال
پیگیــری هســتیم.

دو نفـر از رزمـی کاران فـارس در رقابـت هـای جهانـی
مسـتر شـیپ کـره جنوبی ،سـه نشـان طلا و یـک برنز را
برگـردن آویختنـد.
رییـس هیـات رزمـی فـارس چهارشـنبه بـه ایرنـا گفـت:
حبیـب رنجبر ملی پوش شـیرازی دسـته سـنگین وزن تیم
ایـران 2 ،نشـان طلا را بر گـردن آویخت.
محمـد امیـد سـاجدی اضافـه کـرد :همچنیـن محمـد
منصـوری شـیرازی در وزن منهای  70کیلوگرم یک نشـان
طلا و یـک برنـز کسـب کرد.
وی افـزود :رقابـت های جهانی مسـتر شـیپ کـره جنوبی که در  12رشـته رزمـی برگزار شـد 700،رزمی
کار از سراسـر جهـان بـه مدت پنـج روز با هم پیـکار کردند.

از لوگــوی مســابقات جــام ملتهــای اروپــا  ۲۰۲۰در
شــهر لنــدن رونمایی شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،طــی مراســمی
خــاص ،دیــروز در شــهر لنــدن بــا حضــور الکســاندر

چفریــن ،رئیــس جدیــد اتحادیــه فوتبــال اروپــا
(یوفــا) و صــادق خــان ،شــهردار لنــدن از لوگــوی
مســابقات یــورو  2020رونمایــی شــد .مســابقات
یــورو  2020کــه شــانزدهمین دوره ایــن مســابقات

و شــصت ســالگی ایــن رقابتهــا خواهــد بــود
بــه میزبانــی  13کشــور برگــزار خواهــد شــد کــه
عبارتنــد از آذربایجــان ،بلژیــک ،دانمــارک ،انگلیــس،
آلمــان ،مجارســتان ،ایرلنــد ،ایتالیــا ،هلنــد ،رومانــی،
روســیه ،اســکاتلند و اســپانیا.
دیــدار نیمهنهایــی و فینــال یــورو  2020در
ورزشــگاه ومبلــی شــهرلندن برگــزار خواهــد شــد.
ورزشــگاههایی هــم کــه بازیهــای مرحلــه
یکچهــارم نهایــی و البتــه در چندیــن بــازی از
مرحلــه گروهــی میزبــان خواهنــد بــود ،عبارتنــد
از :آلیانتــس آرهنــای شــهر مونیــخ ،المپیــک
شــهر رم ،ورزشــگاه ملــی شــهر باکــو و ورزشــگاه
کرستوفســکی شــهر ســنپترزبورگ.
همچنیــن ایــن ورزشــگاهها میزبــان دیدارهــای
مرحلــه یکهشــتم و تعــدادی از بازیهــای مرحلــه
گروهــی هســتند :آرهنــا ناســیوناله شــهر بخارســت،
آمســتردام آرهنــای شــهر آمســتردام ،ورزشــگاه
آویــوای شــهر دوبلیــن ،ورزشــگاه ســنمامس
شــهر بیلیائــو ،ورزشــگاه نیــو پوشــکاش فرنــس
شــهر بوداپســت ،یــورو اســتادیوم شــهر بروکســل،
ورزشــگاه هامپــدن پــارک شــهر گالســکو و
ورزشــگاه پارکــن شــهر کوپنهاگــن.

نفرات برتر جشنواره یل  ،تیر  ،تندر فارس شناخته شدند

ششـمین جشـنواره فرهنگـی ورزشـی یـل  ،تیر ،
تندر اسـتان فارس در شهرسـتان سـپیدان برگزار
شـد و نفـرات برتر نیز شـناخته شـدند .
بـه گـزارش ایرنـا در ایـن رقابـت هـا در بخـش

بانـوان و در رشـته مـچ انـدازی مرضیـه افـرا از
داراب ،رویـا باقـری از ممسـنی و اعظـم یاقوت از
فسـا بـه ترتیـب اول تـا سـوم شـدند و در رشـته
تیرانـدازی فریـده مـرادی از قیروکارزیـن قهرمان
شـد ،بلـور ابوالحسـن بیگی از کـوار و فاطمـه پویا
از سـپیدان نیـز دوم و سـوم شـدند .
همچنیـن در رشـته سـوار کاری فاطمه مسـلمی از
ممسـنی مدال طال دریافـت کرد ،رضـوان گودرزی
از رسـتم نشـان نقره دریافت کرد و کیمیا رسـتمی
از سـپیدان مـدال برنز بـه خود اختصـاص داد و در
رشـته دال پلان هـم تیـم هـای فسـا ،ممسـنی و
سـپیدان بـه ترتیب اول تا سـوم شـدند.
در بخـش آقایان ،در رشـته تیرانـدازی امیر پیرانی
از ممسـنی قهـر مـان شـد  ،کـرم اهلل بهـزادی از
رسـتم بـر سـکوی دوم ایسـتاد و محمد مـرادی از
قیروکارزین هم سـوم شـد و در رشـته سوار کاری

هفته هفتم لیگ برتر؛

پیروزی پرسپولیس برابر سپاهان

دیـدار تیمهـای فوتبـال سـپاهان اصفهـان
و پرسـپولیس تهـران کـه یکـی از زیباتریـن
دیدارهـای هفـت هفتـه ابتدایـی لیـگ برتـر
بـود بـا برتـری شـاگردان برانکـو بـه پایـان
رسـید تـا ایـن تیـم کنـار تراکتورسـازی
بایستد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،روز دوم از هفته هفتم
شـانزدهم دوره رقابـت هـای فوتبـال لیـگ برتـر

عصـر دیـروز چهارشـنبه بـا دیـدار تیـم هـای
سـپاهان و پرسـپولیس در ورزشـگاه فوالدشـهر
پیگیـری شـد کـه این دیـدار بـا برتـری  ۳بر یک
سرخپوشـان بـه پایـان رسـید.
نتایج سایر دیدار های چهارشنبه  ٣١شهریور :
گسترش فوالد  ٠ - ٠فوالد
پدیده  ٣ - ٣صنعت نفت آبادان
نفت تهران  ١ - ٢ماشینسازیتبریز
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مرتضـی بذرافشـان از ممسـنی ،سـام رضایـی از
تیم سـپیدان دوم و سـوم شـدند.
در رشـته کشـتی کـه در  2وزن بر گزارشـد مهدی
گلنـاری ،عبـاس آغـازی و محسـن یزدان پنـاه از
سـپیدان ،حسـین عباسـی از قیرو کارزیـن ،محمد
صابری از شـیراز و ابوذر دوسـتدار از فسـا صاحب
عنـوان اول تا سـوم شـدند و در رشـته الختر ،تیم
ممسـنی قهرمان شـد ،قیـروکا رزیـن در جای دوم
قـرار گرفت و شـیراز هم سـوم شـد.
در مجمـوع تیمـی ایـن جشـنواره ،شهرسـتان
ممسـنی بـر سـکوی قهرمانی ایسـتاد ،سـپیدان و
فسـا بـه ترتیـب دوم و سـوم شـدند .
شـیراز ،قیروکارزیـن ،فراشـبند ،فسـا ،داراب،
جهرم ،زرین دشـت ،ممسـنی ،رسـتم ،اسـتهبان،
کـوار و سـپیدان تیم هـای شـرکت کننـده در این
رقابـت هـا بودند.

مسابقات جهانی دارت
در شیراز برگزار می شود
دومیـن دوره مسـابقات رنکینـگ جهانـی دارت بـا
نـام شـیراز اوپـن در روز هـای پنجشـنبه و جمعه 8
و  9مهرمـاه در دو بخـش بانـوان و آقایان در سـالن
شـهید آیـت ا ...دسـتغیب شـیراز برگـزار می شـود.
به گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان فارس
اسـدا ...پـور داود سرپرسـت هیـأت انجمـن هـای
ورزشـی اسـتان ضمـن بیـان مطلـب فـوق اظهـار
داشـت :ایـن مسـابقات دارای رنکینـگ جهانـی و
ثبـت آن جهـت ورزشـکاران برتـر شـرکت کننـده
می باشد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه اینکـه دومین سـال اسـت
که کشـور ایـران میزبانی ایـن مسـابقات را بر عهده
دارد و عـدم تـداوم برگزاری این مسـابقات در ایران
طـی سـالهای گذشـته از سـوی فدراسـیون جهانی
ایـن مسـابقات در گریـد  3برگزار مـی گردد .
پـورداود گفـت :کلیـه دسـت انـدرکاران و مسـئولین
انجمـن دارت بـر آنیـم تـا بـا برگـزاری هرچـه بـا
شـکوهتر ایـن دوره از مسـابقات بتواننـد گریـد
مسـابقات را افزایـش داده و در رنکینـگ جهانـی
جایگاهـی بـرای برگـزاری هـر سـاله ایـن مسـابقه
بدسـت آوریـم.
سرپرسـت هیـأت انجمن هـای ورزشـی در ادامه در
خصـوص جوایـز این مسـابقات نیـز اظهار داشـت:
بـرای این مسـابقات مجموعـاً در دو بخـش آقایان و
بانـوان مبلـغ 25میلیون تومـان جایـزه در نظر گرفته
شـده اسـت که به برترینهای این دوره از مسـابقات
تعلق خواهـد گرفت.

بدمینتون باز الرستانی
قهرمان رقابت های ناشنوایان
کشور شد

سـومین دوره رقابـت هـای بدمینتـون انتخابـی تیـم
ملـی و قهرمانـی ناشـنوایان کشـور در الرسـتان
برگزارشـد و بدمینتـون بـاز میزبـان بـه عنـوان
قهرمانـی دسـت یافـت .
بـه گـزارش ایرنـا ایـن دیدارهـا کـه در سـالن
بدمینتـون ایـن شهرسـتان برگـزار شـد ،مسـعود
محسـن پـور از الرسـتان عنـوان نخسـت را به خود
اختصـاص داد و مـدال طلا را برگـردن آویخـت.
همچنیـن فرهاد عطـار از تهـران نایب قهرمان شـد
و ایـوب رضایـی و علیرضـا بهـروزی از بوشـهر بـه
صورت مشـترک سـوم شـدند.
نفـرات برتـر ایـن دوره از رقابـت هـا به تیـم دعوت
شد ند .
تیـم ملـی بدمینتون ناشـنوایان ایـران خـود را برای
رقابـت هـای جهانـی  2017ترکیـه آماده مـی کند.

