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ویژه  میز،  روی  تنیس  و  والیبال  رشته های  در  مسابقات  این 
خواهران به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کازرون و به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
بین دانشگاه آزاد اسالمی واحد  فینال مسابقات والیبال که  در 
کازرون و آموزشکده فنی حرفه ای واحد کازرون برگزار شد، 
مقام  به کسب  موفق  واحد کازرون  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تیم 

نخست شد.
اسامی منتخبین در رشته والیبال:

فهندژ،  ندا  حسینی،  نگین  نژاد،  صمدی  زهرا  طهماسبی،  زهرا 
زهرا قبادی، عاطفه اکبری، زینب رحیمی، شقایق شریفیان

اسامی منتخبین در رشته پینگ پنگ:
 زهرا رئوف، نگین کرمیان، ملیحه جمشیدی.

دوره  پنجمین  ادریسی:  محمدرضا  پانافارس  به گزارش خبرنگار خبرگزاری 
مسابقات مهیج حرکت بین موانع )اساللوم( به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج 

در روستای بورکی علیا با حضور ۲۵ شرکت کننده برگزار شد.
این مسابقات جذاب تحت عنوان مهارت های فردی عبور از موانع )اساللوم( 
به  خشت  بخش  قهرمان  شهدای  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیئت  همت  به 
میزبانی پایگاه مقاومت شهید منوچهر دهقانی و کانون فرهنگی سردار شهید 
با حضور پرشور جوانان و نوجوانان و پیشکسوتان موتورسوار  هرمز دهقان 

برگزار شد.
و  دوم  مقام  دهقانی  امیر  قهرمانی،  مقام  به  دهقانی  سامان  مسابقات  این  در 
به عنوان  دهقانی  مصطفی  و  کرد  پیدا  دست  سوم  مقام  دهقانی  محمدرضا 

موتورسوار اخالق انتخاب شد.
در پایان به نفرات اول تا سوم و اخالق جوایزی از طرف هیئت موتورسواری 
شهدای قهرمان بخش خشت و پایگاه مقاومت شهید منوچهر دهقانی اهدا و از 

تالش آنها تجلیل به عمل آمد.

شهید شاملی کازرون به مرحله نیمه نهایی مسابقات نوجوانان کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در روز دوم مرحله سوم مسابقات هندبال 
مناطق جنوب مردان کشور، تیم شهید شاملی کازرون ۱۵ بر ۱۳ شهدای بندر امام را شکست داد 

و در بازی دوم مقابل پیشتاز بهبهان به تساوی ۱۳-۱۳ رسید.
نماینده فارس در روز نخست مقابل تیم های قصر نشاط بهبهان و پاسارگاد شهرکرد نتیجه را 

واگذار کرد.
با این نتایج تیم شهید شاملی کازرون به دور نیمه نهایی مسابقات هندبال نوجوانان جنوب کشور 

راه یافت.

به گزارش ایرنا تیم ملی کاراته مردان ایران در بخش 
کاراته وان  نایب قهرمانی  مقام  به  )مبارزه(  کومیته 

مادرید دست یافت.
وان  کاراته  برتر  لیگ  مرحله  آخرین  و  هفتمین 
حضور  با  جمعه  روز  از  که  میالدی   ۲۰۱۹ سال  در 
شده  آغاز  اسپانیا  مادرید  در  کاراته کا   ۷۳۷
اتمام  به  برتر  تیم های  و  نفرات  شناخت  با   بود، 

رسید.
این  در  مردان  و  زنان  بخش  دو  در  ایران  تیم 
جهانی  فدراسیون  رنکینگ  امتیاز  دارای  که  رویداد 
حضور  بود؛   ۲۰۲۰ المپیک  سهمیه  کسب   به منظور 

داشت.
هدایت  با  ایران  مردان  کومیته  تیم  مسابقات،  این  پایان  در 
مقام  و  رسید  برنز  یک  و  طال  مدال  دو  به  هروی«  »شهرام 

نایب قهرمانی را کسب کرد.
»صالح  و  طال  مدال  گنج زاده«  »سجاد  و  مهدی زاده«  »امیر 

اباذری« مدال برنز تیم مردان ایران را دشت کردند. 
قهرمانی  سکوی  بر  نقره  دو  و  طال  مدال  دو  با   قزاقستان 

ایستاد.
ترکیه با یک مدال طال، یک نقره و یک برنز به عنوان سومی 
رسید. در بخش زنان تیز تیم ایران توسط »حمیده عباسعلی« به 

یک مدال برنز دست یافت.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از هیئت دوچرخه سواری شهرستان 
فارس  استان  کوهستان  دوچرخه سواری  لیگ  اول  مرحله  کازرون 
رشته کراس کانتری در پیست تازه تأسیس دانشگاه فسا در دو رده 
جوانان و بزرگسال برگزار شد و تیم هایی از چند شهرستان حضور 
داشتند که تیم چهار نفره از گروه دوچرخه سواری بیشاپور کازرون 
به سرپرستی حسین یوسفیان کازرونی و اسپانسری علیرضا شکوهی 
این  برتر  نفر سکوهای  این مسابقه شرکت کردند و هر چهار  در 

مسابقه را از آن خود کردند.
فرشید صالحیان و سجاد شهریاری به ترتیب سکوی اول و دومی 
بزرگسال و محمد شکوهی و عادل زکی پور نیز به ترتیب سکوی 
اول و دومی رده جوانان را تصاحب کردند و بااقتدار افتخار کسب 

کردند.

پیشنهاد خارجی مهاجم نیمکت نشین استقالل تکذیب شده و احتمااًل او در نیم فصل این تیم 
را ترک کند.

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، مرتضی تبریزی مدت زیادی است که در استقالل 
به یک بازیکن نیمکت نشین محض تبدیل شده است و به نظر می رسد که یکی از بازیکنان 

خروجی آبی ها در نیم فصل باشد.
 طی روزهای گذشته اخباری در برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که مرتضی تبریزی از 
لیگ مالزی پیشنهاد دارد. البته این خبر تکذیب شد چراکه از باشگاه استقالل خبر می رسد 
که این باشگاه برای  تبریزی نه از لیگ مالزی و نه هیچ تیم داخلی دعوت نامه ای دریافت 

نکرده است.
تبریزی حدود 55 روز است که برای استقالل به میدان نرفته و با توجه به درخشش قائدی 
و دیاباته به نظر می رسد که شانس حضور وی در ترکیب آبی ها فعاًل خیلی زیاد نباشد. البته 
گفته می شد شاید او در نیم فصل با بازیکن ذوب آهن معاوضه شود. ناگفته نماند که مسئوالن 
تیم  مهاجم کنونی  مطهری  امیرارسالن  به جذب  هم  نیم نگاهی  درعین حال  استقالل  باشگاه 
ذوب آهن دارند؛ مهاجمی که ابتدای فصل نیز در سبد خرید باشگاه استقالل بود اما به دالیلی 

این انتقال میسر نشد.

به گزارش ایرنا گل مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به 
االهلی عربستان، نامزد دریافت جایزه بهترین گل لیگ قهرمانان شد.

با پایان یافتن فصل ۲۰۱۹ لیگ قهرمانان آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، نامزدهای بهترین 
گل به ثمر رسیده در این فصل را اعالم کرد که گل مدافع پرسپولیس به االهلی عربستان 

در مرحله گروهی نیز بین نامزدها قرار دارد.
در آن مسابقه پرسپولیس توانست با نتیجه دو بر یک حریف خود را شکست دهد که گل 

نخست سرخپوشان را شجاع خلیل زاده به زیبایی وارد دروازه تیم عربستانی کرد.
این مدافع در بازی پرسپولیس و االهلی عربستان توانست به زیبایی برای تیمش گلزنی کند 
که آن گل به عنوان زیباترین گل هفته لیگ قهرمانان انتخاب شد و اکنون در نظرسنجی 

بهترین گلزنان لیگ قهرمانان آسیا باید با ۹ گل دیگر رقابت کند.

تیم ملی عراق جمعه شب در دومین دیدار از مرحله گروهی به مصاف امارات رفت و این 
کشور را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و صعود خود را به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام 

خلیج فارس مسجل کرد.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، تیم عراق که در ورزشگاه خلیفه دوحه به مصاف امارات 
رفته بود، ابتدا با گل زودهنگام عال عباس در دقیقه هفت نیمه نخست از رقیب خود پیش 

افتاد.
بازی با این نتیجه ادامه داشت تا این که »عالء عبدالزهره« در دقیقه ۳۷ بازی، فاصله را بیشتر 

کرد و گل دوم عراق را به ثمر رساند.
عراق حتی فرصت داشت تا نتیجه را از این نیز سنگین تر کند؛ اما »علی عدنان کاظم« در 

دقیقه ۸۴ بازی نتوانست ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند.
شاگردان »سرچکو کاتانچ« با دو برد از دو مسابقه، صعود خود را به مرحله نیمه نهایی بیست 

و چهارمین جام کشورهای خلیج فارس مسجل کردند.
سه شنبه شب گذشته نیز عراق در بازی افتتاحیه جام خلیج فارس به مصاف قطر میزبان رفت 

و توانست، قهرمان آسیا را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.
در این گروه عالوه بر عراق و امارات، قطر و یمن نیز حضور دارند.

با  و  قطر  میزبانی  به  سه شنبه  روز  از  خلیج فارس  جام  فوتبال  مسابقات  چهارمین  و  بیست 
مشارکت هفت تیم دیگر از کشورهای امارات متحده عربی، یمن، عمان، عربستان سعودی، 
کویت، عراق و بحرین در دو گروه از پنج آذر )۲۶ نوامبر( تا ۱۸ آذر )۹ دسامبر( در حال 

برگزاری است.
از دیگر نکات قابل توجه در این بازی ها، حضور تیم های عربستان، امارات و بحرین در خاک 

قطر پس از بحران در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ است.

برای  قطر  اتهام  با   )۹۶ )خرداد   ۲۰۱۷ ژوئن  در  مصر  همراه  به  بحرین  امارات،  عربستان، 
حمایت از تروریسم، روابط خود را با دولت دوحه قطع کردند.

ثالث  با قطر در کشور  باشگاهی و ملی کشورهای سه گانه  تا پیش ازاین، تمامی مسابقات 
برگزار می شد.

بمب خاموش نقل و انتقاالت
 معاوضه استقاللی ها در نیم فصل؛ 

ستاره محبوب باالخره آبی پوش می شود؟

 گل »خلیل زاده« به االهلی نامزد بهترین گل لیگ 
قهرمانان آسیا

 صعود عراق به مرحله نیمه نهایی جام خلیج فارس 
قطعی شد

پایان جام مسابقات ورزشی شهید دکتر 
علی اکبر پیرویان با پیروزی تیم والیبال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون

 پنجمین دوره مسابقات اساللوم 
دربورکی علیا برگزار شد

صعود نماینده فارس به نیمه نهایی هندبال جنوب کشور

نایب قهرمانی مردان ایران در کاراته وان مادرید

کسب سکوهای برتر مرحله اول لیگ 
دوچرخه سواری کوهستان فارس توسط 

قهرمانان کازرونی


