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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
آدرس  یا  روزنامه  دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا  نمائید.  ارسال  ذیل  الکترونیکی 

ارسالی، آزاد است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ورزشی: محمدرضا پوالدی
Mohamadrp53@yahoo.com

ورزشـــی

گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
سرعت  اسکیت  مسابقات  دوره  اولین 
و  )بانوان  سالن  درون  آزاد  دسته های 
بیش  و  شهرستان   12 حضور  با  آقایان( 
از 200 ورزشکار در دو بخش دختران و 
پسران در سالن تختی شهرستان کازرون 

برگزار شد.
سنی  رده  از  دختران  مسابقات  اول  روز 
و گروهی  تل  تایم  به صورت  باال  به   80
و روز دوم مسابقات پسران از رده سنی 
80 تا 92 به صورت تایم تل و گروهی به 

رقابت پرداختند.
اداره  رئیس  حضور  با  اختتامیه  مراسم 
رئیس  نائب  و  رئیس  جوانان،  و  ورزش 
اعضای  و  شهردار  استان،  اسکیت  هیئت 
خانواده های  و  ورزشکاران  شهر،  شورای 

آنان برگزار شد.
ورزش  اداره  رئیس  محمدی  حامد  ابتدا 
هیئت  فعالیت  از  تشکر  جوانان ضمن  و 
اسکیت که در این مدت کوتاه توانستند 
ورزشکاران خوبی پرورش داده و میزبانی 
گفت:  کنند،  برگزار  استانی  مسابقات 
کازرون برای اولین بار میزبان این سطح 
از مسابقات است و هدف ما توسعه این 
امکانات  سازمان دهی  و  مفرح  ورزش 
بر  تأکید  با  وی  است.  سخت افزاری 
رشته  این  در  نخبه پروری  و  استعدادیابی 
فراهم  به گونه ای  را  شرایط  باید  افزود: 
کشور  و  استان  در  رشته  این  تا  کنیم 

حرف اول را بزند.
وی در رابطه با درخصوص احداث پیست 
اسکیت افزود: با پیگیری و رایزنی اداره 
و هیئت با شهرداری زمینی اختصاص داده 
شده برای احداث یک پیست استاندارد در 

شأن شهرستان کازرون باشد.
اسکیت  هیئت  رئیس  خائف  مهرداد 
کیفیت  و  سطح  در  برگزاری  با  استان 
دوره  اولین  گفت:  مسابقات،  این  باالی 
آزاد  اسکیت سرعت دسته های  مسابقات 
درون سالن در 2 گروه دختران و پسران 
به صورت انفرادی با حضور بیش از 200 
فارس  شهرستان های   12 از  اسکیت باز 

برگزار شد.
وی بابیان پیگیری و تالش اداره ورزش 
و جوانان و هیئت کازرون و با توجه به 
از  کازرون  در  خوب  پتانسیل  و  انرژی 
شهردار کازرون خواستار تسریع درروند 

اجرای احداث این پیست شد.
از  مسابقات  این  حاشیه  در  است  گفتنی 
مادر شهید کورش حسام تقی نژاد تجلیل 

هیئت  به  مسابقات  اخالق  کاپ  شد. 
اسکیت کازرون رسید.

این  دختران  بخش  برندگان  اسامی 
رقابت ها به این شرح است:

رده سنی 86 ماده تایم تریل:
)جهرم(،  اول  مقام  فارسی  بهمنی  فاطمه 

فاطمه ساالری مقام دوم )جهرم(.
فینال 3 دور گروهی:

بهمنی  فاطمه  اول،  مقام  نژاد  اوجی  مبینا 
فارسی مقام دوم، فاطمه ساالری مقام سوم.

رده سنی 85 ماده تایم تریل:
هستی  )زرقان(،  اول  مقام  یوسفی  ساغر 
یلدا  )مرودشت(،  دوم  مقام  روستایی 

روستا مقام سوم )فیروزآباد(.
فینال 3 دور گروهی:

دهقانیان  شیدا  اول،  مقام  یوسفی  ساغر 
مقام دوم، یلدا روستا مقام سوم.
رده سنی 84 ماده تایم تریل:

)شیراز(،  اول  مقام  نسب  زاهدی  مریم 
)جهرم(،  دوم  مقام  فیروزبخت  پارمیدا 

مهرسا هاشمی مقام سوم )شیراز(.
فینال 3 دور گروهی:

زاهدی  مریم  اول،  مقام  هاشمی  مهرسا 
مقام  فیروزبخت  پارمیدا  دوم،  مقام  نسب 

سوم.
رده سنی 83 ماده تایم تریل:

فاطمه  )شیراز(،  اول  مقام  کالنتری  اسما 
روستا مقام دوم )فیروزآباد(، پریا کریمی 

نژاد مقام سوم )شیراز(.
فینال 3 دور گروهی:

اسما کالنتری مقام اول، پریا کریمی نژاد 
مقام دوم، فاطمه روستا مقام سوم.

رده سنی 82 ماده تایم تریل:
نگین  )گراش(،  اول  مقام  باختر  سوسن 
حسنی  مینا  )شیراز(،  دوم  مقام  سجادی 

مقام سوم )گراش(.
رده سنی 80-81 سه دور گروهی:

فاطمه همایونفر مقام اول، فاطمه بختیاری 
مقام دوم، محدثه کشتکار مقام سوم.

رده سنی 80 ماده تایم تریل:
فاطمه  )فسا(،  اول  مقام  همایونفر  فاطمه 
بختیاری مقام دوم )شیراز(، سارا اورنگی 

مقام سوم )مرودشت(.
رده سنی 79 به باال ماده تایم تریل:

کیمیا  )شیراز(،  اول  مقام  شریفی  گناز 
راضیه  )شیراز(،  دوم  مقام  رحیمی 

فروردین مقام سوم )فیروزآباد(.
فینال 10 دور گروهی:

گلناز شریفی مقام اول، هانیه منیری مقام 
دوم، کیمیا رحیمی مقام سوم.

هفته اول از دور جدید جام باشگاه های آسیا با دیدار تیم های ایرانی با حریفان خود از روز سه شنبه 
آغاز شد و در این هفته استقالل به مصاف تیم مقتدر الدحیل قطر در دوحه خواهد رفت.

الدحیل تیمی با بازیکنان نامدار و باقدرت پول و منابع مالی جالب یکی دو فصلی است که قصد 
فتح جام را در سر  دارد هرچند که فصل قبل بسیار عالی و طوفانی آغاز کرد؛ ولی مصدومیت های 

پیاپی کارش را به حذف در مقابل نماینده فوتبال ایران یعنی پرسپولیس داد.
الدحیل بعدازآن شکست به بازسازی تیم خود رو آورد و با جذب بازیکنان بین المللی  نامدار و کادر 

فنی مجرب، خود را آماده فتح جام کرده است. 
استقالل هم بعد از روزی که ذوب آهن را در باشگاه های آسیا حذف کرد و همه کارشناسان را 
امیدوار به فتح جام کرد روزبه روز تحلیل رفت تا جایی که از ویالی شیک شفر فقط کلبه محقری 
باقی ماند؛ ولی در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل آگاهانه به جذب سه بازیکن خارجی پرداخت که 

تا اینجای کاری بسیار مفید فایده برای آبی پوشان بازی کرده اند.
از  بعد  ایران  فوتبال  از  فراتر  باقابلیت هایی  فنی  و  گلزن  بازیکنی  جنوبی  آفریقای  از  پاتوسی 
کشمکش ها فراوان خود را به همگان ثابت کرد این بازیکن با درخشش خود هم موجبات خوشحالی 
برای آبی ها شد و هم باعث نگرانی که نکند خاطرات تلخ جدایی تیام براو و استقاللی ها تکرار شود.
ایسما دیگر بازیکن آفریقایی نیز بااینکه به خاطر ناآماده بودن کمتر به بازی گرفته شده است؛ 
ثمر رسانده  به  است دو گل  بازی کرده  استقالل   برای  از یک ساعت که  ولی در مدت کمتر 
راحت  تمام عیار  گلزن  داشتن یک  از  را  استقاللی ها  خیال  بتواند  شاید  کامل  آمادگی  با  و   است 

کند.
گاودین منشأ دیگر خرید نیم فصل آبی که خیلی مفت و مجانی به تورشان افتاده بود با شناختی که 
از حضور چندساله در فوتبال ایران دارد خیلی زود به مرد اول آبی مبدل شده است، گل زیبای او در 

بازی با فوالد یکی از زیباترین گل های تاریخ فوتبال لیگ برترست، دوندگی جسارت او می تواند 
نقطه امید آبی پوشان در ادامه لیگ و لیگ قهرمانان آسیا باشد.

پرسپولیس- پاختا کور
پرسپولیس بعد از روزی که مقابل کاشیما جام را از دست داد حال و هوایش کاماًل ابری شده یک 
روز بسیار بد مانند فوالد و نفت مسجدسلیمان و یک روز در قامت یک مدعی مانند بازی با نفت 

آبادان ظاهر می شود.
پرسپولیس که بعد از باز شدن دو پنچره نقل و انتقاالتی فیفا شروع به جذب بازیکنانی همچون 
ترابی و سروش زفیعی و بودیمیر کرده تا اینجای کار نتوانسته است از این مهره های گران قیمت 

خود استفاده الزم را ببرد.
نه سروش هافبک آماده دو فصل پیش خود است و نه ترابی تا بدین جا کارایی بازی در سایپا و 
تیم ملی را بروز داده است و مهاجم بلندباالی کراوت نیز به جز پاس گلی که در بازی با نفت داد 
تا به االن چیز دیگری نشان نداده است؛ ولی برای بازی اول در تهران و مقابل تیم متوسط الحال 

پاختاکور مشکل خاصی وجود ندارد برای یک برد شیرین و کسب سه امتیاز.
ذوب آهن- الزوراء عراق

باالنشین لیگ بوده  بین تیم های  ایران همواره  ذوب آهن تیمی که در یکی دو دهه اخیر فوتبال 
امسال و با جدایی امیر قلعه نوعی بسیار بدعمل کرده است، در لیگ هفته هاست که رنگ برد به 

خود ندیده و یا به تساوی رسیده یا روی شکست به خود دیده است.
پلی آف  بازی  دو  از  را  آنها  توانست  فقط  هم  ذوبی ها  نیمکت  روی  منصوریان  علیرضا  حضور 
به سالمت عبور دهد و باید دید کی و چه زمانی می تواند اصفهانی ها را از ته چاه لیگ به باال بکشند 

و در آسیا نیز آنها را موفق کند.

فوتبال ایران بدون تردید پرحاشیه ترین و بی درو پیکرترین فوتبال دنیاست فوتبالی پر از حاشیه 
و خشونت و آدم های کار نابلد که همه و همه دست به دست هم داده اند برای ویرانی این صنعت 

نوین جهانی.
حاشیه های فوتبال ایران، حاشیه های خودخواسته توسط عوامل آن است. وقتی رسانه ملی یک 
کشور نگاهش میلی و رنگی می شود دیگر چه انتظاری از یک نوجوان شهرستانی با هزاران کیلو 

آرزو دورتر از مرکز باقی خواهد ماند. 
درحالی که هفته بیستم رقابت های لیگ برتر با پیروزی دو تیم سرشناس تهرانی به پایان رسید 
مافیای رسانه بار دیگر آتش حمالت جدید خود را علیه تیم تازه اوج گرفته استقالل آغاز کرد، 
ابتدا با پخش خبر دوپینگ ر.ب او را روح اله باقری مهاجم مصدوم استقالل اعالم کردند خبری 
که در همان لحظه اول توسط همه مراجع مربوطه تکذیب شد، سپس جریان درگیری منشأ با 
یک تماشاگر را کلید زدند و بعدازآن جریان فرهاد مجیدی با پلیس راهور هرچند که در دو 
هفته قبل نیز جریان قرارداد پاتوسی و عدم کیفیت الزم آن برای حضور در لیگ برتر ساز و 
دهل صداوسیما و رسانه ها، نقل محافل ورزشی بود که تأیید فیفا و بازی های درخشان پاتوسی 

در 3 هفته اخیر اصل ماجرا را روشن کرد.
پاتوسی گران ترین بازیکن لیگ برتر؟

پس ازاینکه رسانه های مافیایی در تالش برای جلوگیری از انتقال پاتوسی به استقالل ناکام شدند 
در ادامه با به راه انداختن اکاذیبی همچون پرداخت رشوه 4 میلیاردی و یا قیمت نجومی پاتوسی 
برای استقالل سعی داشتند تا این انتقال را شبهه دار معرفی کنند درصورتی که باشگاه استقالل با 
داشتن معاونی باتجربه مثل دکتر خطیر قرارداد کاماًل شفاف با پاتوسی بسته و در آن همه چیز 

حتی بند قرارداد دائم و پول آن را به امضا طرفین رسانده است.
مجموعه انقالب و بینی شکسته معاون باشگاه استقالل

خبری که انسان را به تعجب وامی دارد آن  هم در قرن بیست و یکم که ورزشکاری با کله بینی 
یک استاد دانشگاه را بشکند و بعد همان رسانه های مافیایی به جای تنبیه این کار ضارب را در 
حد قهرمان بزرگ و هر ثانیه خبر و عکسی از او منتشر کنند و مضروب را مقصر تلقی کنند 

که چی این آقا یه روزی دروازه بان تیم محبوب آنها بوده است. 
درگیری منشا با یک هوادار

درست لحظاتی قبل از بازی استقالل با فوالد اهواز تماشاگری آن قدر به بازیکن استقالل نزدیک 

می شود که به راحتی می تواند موهای بازیکن را لمس و بکشد و بقیه ماجرا... 
کمیته اخالق درست سه روز قبل از بازی حساس و آسیایی استقالل و درحالی که هواپیما آبی ها 
بر فراز خلیج فارس درحرکت بود اول منشأ را از تمامی فعالیت ها ورزشی منع کرد و سپس به 
یاد آن آقای قانون مدار آوردند که نمی تواند بازیکن را از بازی های آسیایی که همین چند وقت 
پیش برای برخی ها بازی ملی بود محروم کرد و آقای اخالق در یک چرخش اساسی حرف خود 

را نقص و به بازی های داخلی ختم کرد.
انضباطی دو  به همراه کمیته  این کمیته  بودم  نوشته  قبل  به دفعات و در مطالب  همان طور که 

جریانی هستند که باید قانون و عدالت را اجرا کنند تا قانون و عدالت استهزا نشود.
این دو کمیته اگر واقعًا در پی حق جویی و حق طلبی بودند چرا در تخلفات طارمی- پرسپولیس 
اظهار وجود نکرد در جریان بازی سایپا با پرسپولیس و ضرب و شتم بازیکنان پرسپولیس با 
سایپا خود را در سایه بازی ملی پرسپولیس- کاشیما قایم کرد، اظهارات و توهین های برانکو 
و سیرک خطاب کردند، جام خلیج همیشگی فارس یا همان لیگ برتر را نشنید، دادوبیداد دو 
بازیکن پرسپولیس در اهواز و یقه گیری آنها با رئیس سازمان لیگ را هم ندیدند و نشنیدند؛ 

ولی در جای دیگر ...

نگاهی به جام باشگاه های آسیا

قضاوت، عادالنه باشد

حضور تکواندوکار کازرونی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی

به قلم: محمدرضا پوالدی

به قلم: محمدرضا پوالدی

عکـس هفتـه:
 تیم شهید باستان

یکی از تیم های خوب فوتبال کازرون تیم شهید باستان با پیشینه ای از جم و ایران 
جوان که در اواسط دهه 50 در فوتبال کازرون پا به عرصه رقابت ها گذاشت.

این چهره تیم در سال 1372 است 
بازیاری،  از راست: حسن رضا زاده )سرمربی(، حبیب جمالی، فرزاد رحیمی، رستم  ایستاده 

اردشیر رضایی، بهروز علیایی و مجتبی عباسی 
مسلم  و  پوالدیان  اسداله  ابراهیمی،  عبداله  گندمکار،  مسعود  نامی نژاد،  نادر  راست:  از  نشسته 

ضامن زاده

برگزاری اولین دوره مسابقات اسکیت سرعت 
دسته های آزاد درون سالن در کازرون

مسابقات جهانی جام ریاست فدراسیون جهانی به میزبانی کیش 
به  از شهرستان کازرون حسن فریدون نژاد  برگزار می شود که 
این مسابقات حضور  همراه مربی محمدصادق حسینعلی پور در 

دارند. 
می توانند   ۲۰۱۸ سال  رنکینگ دار  افراد  فقط  مسابقات  این  در 
باشگاه های  جام  دیگر  مهم  رویداد  دو  همچنین  کنند؛  شرکت 

آسیا و جام بین المللی فجر برگزار می گردد.


