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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

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از 
نفر شطرنج باز  با حدود 100  استان فارس  هیئت شطرنج، مسابقات قهرمانی رده سنی 

استان در سالن اندیشه شیراز برگزار شد.
امیرعلی طراوت پور و امیرحسین خیر در این رقابت ها از کازرون شرکت کردند. در 
پایان چند روز رقابت امیرعلی طراوت پور شطرنج باز کازرون مقام دوم رده سنی زیر 
۱۲ سال را از آن خود کرد. گفتنی است امیرحسین خیر رتبه هفتم را در رده بندی زیر 

۱۲ سال استان را کسب کرد.

بانوان کازرونی در مسابقات استانی موی تای خوش درخشیدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از 
هیئت ورزش های رزمی، مسابقات استانی موی تای بانوان به میزبانی شیراز با حضور 50 
شرکت کننده به صورت انفرادی برگزار شد. تیم شهرستان کازرون در دو رده جوانان و 
بزرگساالن به مربیگری طاهره نوروزی فرد و سرپرستی زهرا جوکار با کسب دو مدال 

طال، دو نقره و یک برنز به کار خود پایان داد. اسامی مدال آوران به شرح زیر است:
مقام اول: فاطمه نژادی در بخش جوانان، مهرنوش گچ کوب در بخش بزرگساالن، مقام 

دوم: مریم پیروان در بخش بزرگساالن، فاطمه توانی در بخش بزرگساالن.

مسابقات استانی کمیته کونگ فو پرتوآ بانوان انتخابی کشوری برگزار شد.
با حضور  و  نفر شرکت کننده   ۲۵۰ با حدود  طباطبایی  سالن  در  شیراز  در  مسابقه  این 

تیم های شیراز، کازرون، فیروزآباد و سپیدان برگزار شد.
در پایان تیم شیراز مقام اول، تیم کازرون مقام دوم، تیم فیروزآباد مقام سوم را کسب 
کردند که توسط رئیس هیئت کونگ فو پرتوآ بانوان فهمینه کاویانی کاپ قهرمانی و 

حکم و مدال به آنها اهدا شد.
اسامی داوران اعزام شده این دوره از مسابقات: ندا خسروپور، صبا خسروپور، ساناز 

اژدری، سارا صادقی، زینب جوکار، زینب صادقی، پریسا افشارزاده، روشنک سقازاده.
اسامی فایترها:

مقام اول: منیژه خدایاری، طاهره جوکار، زهرا رئیسی، المیرا عوضی، مریم کمالی، امیر 
پارسا قیمی، هانیه عباسی، هستی اژدری، فاطمه بازیار، مهشید ساسانی پور، غزل نوروزی، 
آرتان و آرتین دیهیم، سبحان هاشمی، زهرا عوضی، آرشیدا کشوری مقام دوم: زینب 
اژدری،  پارسا منش، رها  اسما  فاطمه معطری،  فاطمه خداپرست، مریم گلشن،  صادقی، 
نسترن رضایی، محیا الوندی، زهرا پرون، هستی جوکار، نیایش افشارزاده مقام سوم: یکتا 
نازنین  عطایی،  ملیکا  زهرا جاللی،  دهقان،  فاطمه  عنایت،  آتنا  هاشمی،  زهرا  کشاورز، 

سرکار، زینب رحمان پور.
مربیان تیم: ندا و صبا خسروپور، ساناز اژدری، زهرا افشارزاده، زینب جوکار

با بررسی انتقال آلفردو دی استفانو متوجه می شویم چگونه یک انتقال مسیر تاریخ فوتبال اروپا 
را تغییر داد.

به گزارش ورزش سه 1953 است و بارسلونا به دو قهرمانی پیاپی در لیگ رسیده و درمجموع 
پنج عنوان تصاحب کرده است. رئال مادرید در تاریخ خود فقط موفق به کسب دو قهرمانی لیگ 
شده که هر دو به 20 سال پیش بازمی گردد. در واقعیت در آن مقطع رئال مادرید هرگز مانند 

امروز باشگاهی معتبر نبود اما یک انتقال، روند تاریخ فوتبال اروپا را تغییر داد.
دهه 50 در اسپانیا دوران متفاوتی بود. ژنرال فرانکو از زمان پایان جنگ داخلی در سال 1939 
حکومت می کرد. ترور سفید جایی که فرانکو اساسًا هرکسی که با رژیم خود موافق نبود در 
اسپانیا را محو کرد، چند سال پیش به پایان رسید بود، اما سرکوب و ترس در دل اسپانیایی ها 
حک  شده بود. برخی باشگاه های فوتبال مجبور بودند نام باشگاه را از زبان منطقه ای به اسپانیایی 

تغییر دهند.
آلفردو دی استفانو بازیکنی بود که با ریور پالته قرارداد داشت. تیم آرژانتینی وی را به باشگاه 
کلمبیایی میلوناروس قرض داده بود. هم بارسلونا و هم رئال مادرید می دانستند که دی استفانو 

چقدر باکیفیت است و هر دو وی را می خواستند.
ضربه اول را کاتاالن ها زدند. آنها با ریور پالته، صاحبان اصلی قرارداد دی استفانو معامله کردند 

اما رئال مادرید تصمیم گرفت با میلوناروس وارد مذاکره شده و توافق کند.
دی استفانو در سال 1954 مجبور شد به ریورپالته بازگردد؛ اما با توجه به نارضایتی این بازیکن، 
وی مستقیمًا به بارسلونا رفت و در آنجا او در جلسات تمرینی این تیم شرکت کرده و حتی 
در چند دیدار دوستانه نیز بازی کرد. با اطمینان می توان گفت بارسلونا با لوییس کوبیال و دی 
پیچیدگی های  یکسری  سپری شدن  از  اما پس  می شد؛  توقف  غیرقابل  تیمی  به  تبدیل  استفانو 
قانونی، دولت اسپانیا به یک نتیجه بسیار ساده و عجیب رسید؛ هر یک از دو تیم به مدت یک 

سال از دی استفانو استفاده کنند.
مشخص بود که نه بارسلونا، نه رئال مادرید و نه استفانو از این راه حل راضی نبودند. در این 
شرایط بارسلونا به نهایی کردن قرارداد نزدیک شده بود و آنها فقط باید با میلوناروس توافق 
می کردند؛ اما در این شرایط  برنابئو )رئیس وقت باشگاه رئال مادرید( به مذاکره کنندگان خود 
دستور داد تا به تیم میلوناروس بگویند که هر پیشنهادی از بارسلونا رسید، رئال مادرید مبلغ 

بیشتری پرداخت خواهد کرد.
اما اسپانیا یک دیکتاتوری متمرکز بود و ایالت کاتاالن همیشه به مثابه یک دشمن دیده می شد. 
علیرغم انتخاب در هیئت مدیره بارسلونا از سوی دولت، همیشه نسبت به این تیم یک سوءظن 
وجود داشت. انریک مارتی رئیس بارسلونا در آن مقطع، از حق خود در مورد جذب دی استفانو 
منصرف شد. حتی بعدها خود دی استفانو نیز تأیید کرد که در آن زمان اخباری در این مورد را 
شنیده است. بدین ترتیب انریک مارتی تنها یک سال پس از حضور در سمت ریاست باشگاه 

بارسلونا استعفا داد.
البته انتقال دی استفانو به رئال مادرید را نمی توان دلیل محکمی برای طرفداری حکومت از این 
تیم دانست. حقیقت چندان ساده نیست؛ زیرا رژیم تا آن مقطع از رئال مادرید طرفداری نکرده 
بود و فراهم کردن شرایط انتقال دی استفانو به رئال مادرید را می توان تنها به این واقعیت نسبت 

داد که رئال تیمی پایتخت نشین بود و بارسلونا این گونه نبود.
در این شرایط دی استفانو خیلی اهمیتی به مقصد نمی داد و همان طور که وی بعدها گفت؛ برایش 

اهمیتی نداشت برای چه تیمی بازی کند و او فقط می خواست به میدان برود.
تیم  موفقیت  در  تأثیری  بازیکن چه  می دهد که یک  نشان  مادرید  رئال  به  استفانو  انتقال دی 
می تواند داشته باشد. بارسلونا تا سال 1953 موفق ترین باشگاه اسپانیا بود اما با انتقال دی استفانو، 
رئال مادرید تبدیل به موفق ترین باشگاه در قرن بیستم شد و بارسلونا بافاصله ای طوالنی از رقیب 
دیرینه عقب افتاد که البته این شرایط در ابتدای قرن بیست و یکم با خرید رونالدینیو و بعدها 

لیونل مسی تغییر کرد.
این درگیری های کوچک بین تمام باشگاه های بزرگ وجود دارد. بارسلونا قباًل در رئال مادرید 
این فرصت را داشت تا مارکو آسنسیو را به خدمت بگیرد و رئال مادرید نیز فرصت خوبی برای 
جذب آنسو فاتی، ستاره شگفت انگیز و 16 ساله بارسلونا داشت. جالب است بدانید که فقط یک 

ورق کاغذ یا امضا چقدر می تواند در آینده یک باشگاه تأثیر بگذارد.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران با حضور در دفتر رحیمی استاندار 
و  بحث  به  فارس  استان  هندبال  به  مربوط  مسائل  درخصوص  صمیمی  و  گرم  دیداری  در  فارس 

تبادل نظر پرداختند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی هیئت هندبال شهرستان کازرون در این جلسه که 
اظهار خوشحالی  با  داشت، رحیمی  استان هم حضور  و جوانان  مدیرکل ورزش  کامیاب  حیدرعلی 
از اینکه یک استان فارسی بعد از مدت ها بر مسند یک فدراسیون ورزشی نشسته است، این مهم را 
افتخاری برای ورزش استان دانست و اظهار امیدواری کرد که ورزش فارس به ویژه هندبال از این 

جایگاه و موقعیت، منتفع و حداکثر بهره برده شود.
به مقوله ورزش  استاندار فارس  از نگاه ویژه  علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال ضمن تشکر 
با اشاره به ظرفیت های باالی هندبال در استان فارس افزود: خوشبختانه امروز استان فارس یکی از 
استان های صاحب هندبال در کشور است و حضور تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون در لیگ 
برتر آقایان و شهید چمران الرستان و شهید شاملی کازرون در لیگ برتر بانوان موید این صحبت های 

بنده هست.
پاکدل افزود: ریل گذاری بسیار خوبی در هندبال فارس صورت گرفته و در المپیاد اخیر استعدادهای 
برتر هندبال فارس سه مدال طال، نقره و برنز برای ورزش فارس کسب کرد که در نوع خود بی نظیر 

است.
وی ادامه داد: ملی پوشان زیادی در حال حاضر از فارس در هندبال ملی ایران حضور دارند و مردم 
در شهرهای کازرون و الرستان به واسطه حضور تیم های خود در لیگ برتر و حتی آسیا با هندبال 

زندگی می کنند.
به گفته ی او در الرستان فردی ارزشی بنام مسعود راستی با هزینه شخصی سال ها در لیگ برتر بانوان 

برای فارس افتخارآفرینی کرده است و در کازرون هم مهرتاش شاملی فرزند شهید ناصر شاملی با 
کاری ارزشمند و ماندگار اسپانسر تیم نیروی زمینی کازرون شده که این عزیزان برای ورزش فارس 

کاری ماندگار کرده اند.
پاکدل در پایان با توجه به وضعیت موجود هندبال، از استاندار فارس خواست حمایت ویژه ای از 

هندبال خصوصًا سه تیم لیگ برتری استان داشته باشند.
در ادامه کامیاب مدیرکل ورزش فارس با اشاره به اینکه بعد از انقالب پاکدل اولین استان فارسی 
با توجه به درخشش  انتخاب شده، اعالم کرد که  است که به عنوان رئیس یک فدراسیون ورزشی 
از هندبال  اداره کل ورزش حمایت همه جانبه ای  استان در هندبال کشور،  تیم های  و حضور موفق 

خواهد داشت.
کامیاب کازرون را مهد هندبال ایران و نماینده ی کازرون پرتماشاگرترین تیم فعلی ایران دانسته و 
چمران الرستان را قهرمان بانوان غرب آسیا و تنها عنوان دار هندبال آسیا در بخش بانوان دانسته و 

این ظرفیت بی نظیر را نشانه قدرت هندبال فارس عنوان کرد.
استان دستور  از وجود چنین ظرفیتی در هندبال  ابراز خرسندی  با  استاندار فارس  پایان رحیمی  در 
حمایت و کمک همه جانبه از تیم های استان، حاضر در لیگ برتر هندبال را صادر کرده و قول مساعد 

داد که از هندبال فارس حمایت همه جانبه داشته باشد.
وی همچنین درخصوص برگزاری مسابقات بین المللی هندبال در شیراز آمادگی مجموعه استان را با 
توجه به زیرساخت های موجود خصوصًا ورزشگاه در حال تأسیس ۶000 نفری حسینی الهاشمی اعالم 
کرد که پاکدل در این خصوص قول مساعد داد که درصورتی که تا پایان سال عملیات ساخت سالن 
۶000 نفری به اتمام برسد، یکی از رویدادهای مهم بین المللی هندبال را در شیراز برگزار خواهیم کرد.

ملی هندبال جمهوری  تیم  پیراهن  فدراسیون هندبال  از سوی رئیس  دیدار  این  است در  شایان ذکر 
اسالمی ایران به رحیمی استاندار فارس اهدا شد.

در خاتمه استاندار فارس به همراه پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان 
استان، اسکندرپور شهردار شیراز و تنی چند از مسئوالن از روند عملیات اجرایی سالن ۶000 نفری 

حسینی الهاشمی بازدید کردند.

واکاوی یک اتهام؛ آیا رئال مادرید یک تیم حکومتی است؟

استاندار فارس عنوان کرد؛

شطرنج باز کازرون بر سکوی دوم حمایت ویژه از هندبال کازرون
قهرمانی فارس

بانوان کازرونی در مسابقات استانی موی تای 
خوش درخشیدند

مسابقات استانی کمیته کونگ فو پرتوآ بانوان 
انتخابی کشوری برگزار شد

محمدرضا پوالدی

عکـس هفتـه:
بسکتبال کازرون بی حاشیه و پرافتخار اما همیشه مظلوم

چه دسته گل هایی این ورزش به جامعه تحویل داده؛ همه آقامنش، همه استاد علم و ادب از 
گل حیدر معینی تا برادران مذنب از اکبر موحدها تا دکتر مهدی صالحی ها

این قاب زیبا مربوط به سال 1365 است که این تیم قهرمان استان شد و در لیگ نیز به مقام 
نایب قهرمانی رسید.

ایستاده از راست محسن علوی سرپرست، حیدر معینی سرمربی، صمد رهایی، عباس چراغ 
زاده، مهرداد تام، هادی پورهادی، هادی صالح، زنده یاد مهرداد حیدری، دکتر مهدی صالحی،  
مجید  کعبی،  مسعود  اسفندمزد،  صادق  موحد،  اکبر  نشسته:  کمک مربی  بزرگی  محمدرضا 

صمیمی، دکتر رسول رهگشا، اکبر حمیدپور و دکتر صمد راسخی
ورزش کازرون به داشتن همچون عزیزانی به خود بالیده و تا همیشه به آنها مفتخر خواهد ماند.


