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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

سومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری، مسابقات استان فارس 
در رشته های تنیس روی میز، دارت، شنا، شطرنج، تیراندازی با تفنگ 
و دونیمه استقامت 1500 متر در خانه پینگ پنگ شیراز برگزار شد.

بازیکنان رشته تنیس روی میز با حضور 16 شرکت کننده و به صورت 
جدول تک حذفی با هم به رقابت پرداختند.

بازنشسته  و  ورزشی  مربی  و  پیشکسوت  جمشیدی  اختر 
آموزش وپرورش در رشته تنیس روی میز شرکت کرد و توانست 

مقام سوم این رقابت ها را از آن خود کند.

به گزارش باالده نیوز ثبت رکورد حمل توپ با سر در برج میالد 
تهران در ۱۰۰ طبقه و ۱۱۰۰ پله توسط ورزشکار نامی جره و باالده 
رکورد  ثبت  نمایندگان  حضور  با  طهماسبی  مهرداد  قشقایی  ایل  و 
ایران، صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و همچنین رئیس ورزش 
همگانی استان تهران برگزار شد که این جوان موفق از دیار بخش 
جره و باالده توانست با موفقیت را این رکورد را به نام خود ثبت 

کند.

دختران سلمان فارسی کازرون به عنوان نماینده فارس با یازده بازیکن 
مسابقات  در  فارس  نماینده  به عنوان  شیراز  بازیکن  یک  و  بومی 
قهرمانی منطقه چهار کشور مینی بسکتبال با حضور چهار تیم بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و فارس که در بوشهر برگزار شد، 

شرکت کردند و بااقتدار قهرمان این دوره از مسابقات شدند.
زهرا  آرمیتا جعفری،  زارعی،  زهرا  بازیکنانشرکتکننده:  اسامی

مرادی
دینا  نژادی،  رزیتا  کاظمی،  لیلی  زاده،  صفر  شادی  شاملی،  آ  پانته 

منصوری
یکتا شمس الدینی، فاطمه عبدالهی، سارا خسروانی، ایراندخت توانی.

مربی: ندا جوانمرد، کمکمربی: مرضیه زنگنه، سرپرست:نسرین 
احسن.

 بارتومئو عجله ای از خود نشان نمی دهد. نیمار، پی اس جی را تحت فشار قرار داده و انتظار 
می رود با نزدیک شدن به پایان پنجره نقل و انتقاالت، باالخره یک تیم از مواضعش کوتاه بیاید.

طرفداری- ایده بارسلونا برای بازگرداندن نیمار، صرفًا معاوضه بازیکن است.
به گزارش میگل ریکو از موندو دپورتیوو، نیمار این روزها به طور اختصاصی تمرین می کند و 
در بازی های دوستانه پی اس جی شرکت نمی کند. همزمان درخواست خروجش را به پاریس 
اعالم کرده و منتظر است ببیند اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. مقصد ایده آل او نیز بارسلونا 
است. در واقع نیمار در حال حاضر به جز بارسا به چیز دیگری فکر نمی کند. اوضاع اما چندان 

باب میل نیمار نیست.
موضع بارسا در نوع خود جالب است. بارتومئو و دیگران مدیران باشگاه از دور اتفاقات رخ 
به  دخلی  هیچ  عماًل  انگار  که  طوری  هستند  نظاره گر  را  ژرمن  پاری سن  و  نیمار  میان  داده 
نیمار صراحتًا درخواست خروج داده و گفته که فقط می خواهد  ندارند! آنها می دانند  ماجرا 
 در بارسا بازی کند. البته موضع بارسا در قبال چنین انتقال سنگین و پر ریسکی، منطقی به نظر 
 می رسد. بارسا مدام این را تکرار می کند که رابطه اش با نیمار همانی است که بوده اما از طریق 

واسطه ها و رسانه ها می داند که او درخواست خروج داده است.
بندهای  احتساب  )بدون  کرده  هزینه  تابستان  این  در  یورو  میلیون   221 تاکنون  که  بارتومئو 
پاداشی(، قصد ندارد حتی یک یورو برای بازگرداندن نیمار هزینه کند. از نظر بارسا تنها راه حل 

باز شدن گره ماجرا، معاوضه بازیکن است. 
به عنوان مثال نیمار در قبال کوتینیو به عالوه اومتیتی یا راکیتیچ. چیزی که اخیرا در برخی 
رسانهها هم مطرح شده است. یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن، معاوضه مستقیم نیمار با 
عثمان دمبله است. حاال شاید بهتر بتوان درک کرد چرا بارتومئو مدام می گوید دمبله بازیکن 
بهتری نسبت به نیمار است. او این را می گوید تا اگر زمانی فرصتش پیش آمد، دمبله را با نیمار 

معاوضه کند و پولی هم نپردازد.
چیزی که مشخص است اختالف فاحش مواضع دو باشگاه است که از قضا به هیچ عنوان رابطه 
خوبی هم با یکدیگر ندارند. پاری سن ژرمن مایل نیست بدون دریافت رقمی قابل توجه، نیمار 

را به بارسا واگذار کند اما آبی اناری ها که کارشان تقریبًا در نقل و انتقاالت تمام است، بدون 
عجله صرفًا ایده معاوضه بازیکن را مطرح می کنند. زمان زیادی تا پایان نقل و انتقاالت باقی 

مانده و انتظار می رود با نزدیک شدن به اواخر آگوست، یک تیم از مواضعش کوتاه بیاید.

باکمال تأسف و تأثر در چند روزِ گذشته ورزش کازرون بزرگ مردی را از دست داد که مایه 
مباهات و افتخار ورزش کازرون در سطح کشور بود.

استاد ماشااهلل حسینی فرد، قهرمان نامدار دو صد متر و پرش طول ایران در سال 1335، در اثر 
بیماری به لقااله پیوست.

به مناسبت درگذشت این قهرمان بزرگی نگاهی به زندگینامه ورزشی این عزیز داریم:
آقای ماشااهلل )هوشنگ( حسینی فرد از اولین فوتبالیست های تاریخ کازرون بودند که از سنین 
نوجوانی با دیدن بازی فوتبال توسط افسران پادگان ارتش به این رشته ورزشی جذاب عالقه مند 
شده و بعدها خود به یکی از بازیکنان شایسته فوتبال مبدل گشته و برای کازرون افتخار آفرید.
مجمعپیشکسوتانواقعیورزشکازرون،محمدرضاپوالدی

درسال۱۳۳۳
در بازی بین دو تیم منتخبی از کازرون با همتای بوشهری خود که در زمین پل تن برگزار شد 

آقا ماشااهلل یکی از ستاره های تیم کازرون بود و در بازی برگشت در بوشهر همین طور.
در فقر امکانات که نه زمین مناسب نه مربی آشنا به ورزش و نه... جوانان کازرونی با شور و 

اشتیاق زیاد به ورزش می پرداختند و در این رهگذر افتخارات زیادی به دست می آورند.
بنام آقای گروش که ورزش کازرون به ایشان مدیون است  با معلم ورزشی  دبیرستان شاپور 
دارای یک تیم دوومیدانی که اعضای آن به قهرمانان ملی مبدل می شوند. در سال ۱۳۳۵ و در 
رقابت با حریفان از کرمان/ بوشهر/ آذربایجان/ اصفهان/ کازرون ها آنقدر می درخشند که هم 

را گیج و مبهوت می کنند.
در سال 1335 در تمام مراحل مثل دور قبل، حریفان را شکست داده و در مسابقات نهایی در 
ورزشگاه منظریه تهران با درخشش بی نظیر به عنوان بهترین تیم شهرستان می رسند و در رشته 
پرش طول و دو صدمتر ماشااهلل حسینی فرد و در رشته پرش ارتفاع مرحوم هوشنگ عرب زاده 

و در پرتاب دیسک هدایت یعقوبی به مقام قهرمانی کشور نائل می شوند.

در سال ۱۳۳۵ اعضای تیم دوومیدانی عالوه 
ماقبل  مسابقات  در  قهرمانی  و  بر درخشش 
نهایی در اصفهان در رشته والیبال نیز به مقام 

دوم کشور می رسند.
خدمت  دوران  در  فرد  حسینی  ماشااهلل 
با  ارتش   ۲ رکن  منتخب  تیم  در  سربازی 
تیم معروف و مطرح اسپارتاک مسکو بازی 

می کند.
بعد از دوران سربازی به عنوان کارمند اداره 
دامپزشکی آباده مشغول خدمت می شود و به 
عضویت تیم کلنی آباده درمی آید. بعدها در 

نورآباد نیز به همین منوال...
ماشااهلل خان از تالش فراوان برای مهیاکردن 
سپری  راه  این  در  که  رنجی  و  بازی  زمین 
بیان کرده، همچنین  کرده خاطرات زیادی 

از اینکه در تمام این  همه سال هیچ  یک از مسئوالن احوالی از ایشان نپرسیده کمی دلگیر بود. 
آرزوی بزرگ خود را این می دانست که یک روز یک کارت دعوت براش بفرستادند واو را به 
یک مکان ورزشی دعوت کنند. به راستی جای ماشااهلل خان در کجای ورزش کازرون و استان 
بوده؟ آیا گوشه نشینی مزد افتخارات آقا ماشااهلل و هم تیم هاش بود؟ اگر ایشان درجایی دیگر 
این همه افتخار آفریده بود این طور مورد لطف قرار می گرفت؟ بنده حقیر به عنوان قطره ناچیز از 
دریای بیکران ورزش کازرون بابت تمام سال های فراموشی از تمام آقا ماشااهلل ها عذر خواسته 

و طلب بخشش می نماییم.

یک تیم باالخره باید از موضعش کوتاه بیاید
موندو: 

بارسلونا قصد ندارد حتی یک یورو برای نیمار بپردازد؛ 
معاوضه بازیکن، تنها راه حل ماجرا است

پرواز ابدی آقا ماشااهلل

عکـس هفتـه:
همیشه و در همه حال عکس ها و تصاویر با خود سخن های بسیاری دارند صحبت از اصالت و 

ریشه و حس و حال خوب...
این قاب زیبا مربوط به تابستان 1364 در حاشیه بازی منتخب ملی پوشان خوزستان با منتخب 
کازرون به مناسبت چهلمین روز شهادت شهید ناصر شاملی فوتبالیست مطرح ایران در کازرون 

برداشته شده است.
ایستاده از راست: اصغر دهقان استاد اخالق و معرفت داور خوش اخالق و مربی توانای و از بزرگان 
آبادان کاپیتان سابق تیم های صنعت نفت و  تیم هما، محمود شاملی رئیس هیئت فوتبال 
و منش  الگو اخالق  ترک  احمد  بزرگ مردی همچون  کنار  در  باشگاه هما  و  کازرون  منتخب 
پهلوانی اسطوره فوتبال کازرون و در کنار این سه عزیز آقای شادمان فر سرپرست زحمتکش و 

باوقار تیم مهاجر )شهید شاملی کازرون(

بانوی کازرونی مقام سوم مسابقات 
بازنشستگان کشوری را به دست آورد

قهرمانی تیم بانوان 
سلمان فارسی کازرون 
به عنوان نماینده فارس 
در مسابقات قهرمانی 

منطقه چهار کشور

 افتخاری دیگر برای ورزش 
جره و باالده

محمدرضا پوالدی


