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جنوب

ورزشـــی

تکواندو  هیئت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
با گرفتن  ایران  فدراسیون تکواندو  این دوره در  شهرستان کازرون 
تهران  در  تکواندو  جهانی  فدراسیون  )کوکیوان(  بین المللی  آزمون 

برگزار شد.
از شهرستان کازرون محسن حسینعلی پور و افسون ندای این دوره را 

با موفقیت پست سر گذاشتند.

شهرستان  خشت  بخش  ورزش  مسئول  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کازرون اولین دوره مسابقات مچ اندازی بانوان در بخش خشت برگزار شد.

این مسابقه جذاب که برای اولین بار و انتخابی مسابقات استانی فارس نیز بود 
در چندین اوزان مختلف برگزار که به نفرات برتر حــکم قهــرمانی اهدا شد.

اسامی نفرات برتر به شرح ذیل است:
نفرات برتر رده بزرگساالن وزن ۵۵ الی۶۰:

نفر اول هانیــه دهقان
نفر دوم عارفه عباسپور

نفر سوم سرکار خانم زهرا باباساالری
نفر چهارم مریم توکل

نفرات برتر رده بزرگساالن وزن، ۶۰ الی ۶۵-:
نفر اول نگار محــمدی
نفر دوم پریــسا مسلمی

نفر سوم فاطمه بهزادی
نفر چهارم دنیا عباسپور
نفر پنجم فاطمـه توکل

نفرات برتر رده بزرگساالن اوزان ۸۵-الی ۹۰+:
نفر اول سهیال معجونی

نفر دوم صدیقـه حیدری
نفر سوم انسیـــه صابــری

قهرمان قهرمانان اوزان مسابقات:
نگــار محــمدی.

از سید محمد هاشمی و سید علی اکبر کاظمینی برترین های مدرسان کشور تجلیل شد.
ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیئت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  کوهنوردی  فدراسیون  توسط  کوهستان  جهانی  روز  مناسبت  به  که  مراسمی  طی  کازرون 
و  مربیان  باشگاه ها،  هیئت ها،  معرفی  و  پیشکسوتان  از  تجلیل  برای  ج.ا.ا  ورزشی  صعودهای 
مدرسان برتر کوهنوردی کشور در تهران برگزار شده بود سید محمد هاشمی و سید علی اکبر 
کاظمینی به عنوان برترین مدرسان حفاظت از محیط کوهستان از سوی این فدراسیون انتخاب 

شدند. 
این انتخاب عالوه بر فعالیت و تعداد دوره های برگزار شده توسط مدرسان بر اساس فاکتورهای 

مختلف ازجمله نظرسنجی از کارآموزان بوده است. 

مجری برنامه: باشگاه کوهنوردی آزادگان کازرون
کوه  ارتفاعات  سمت  به  شاهپور  تنگ  از  صعود  اجرا:  محل 
دوان و سپس قله تل مورگ به ارتفاع ۲۲۶۰ متر )خط الرأس 

غربی کوه دوان(
مناسبت: بزرگداشت روز جهانی کوهستان ۱۱ سپتامبر

با شرکت: تعدادی از هم نوردان باشگاه کوهنوردی آزادگان
سرپرست برنامه: شاهرخ نظرپور

راهنما و سرقدمدار: سید عباس موسوی کازرونی
عقبدار: مرتضی اثنی عشری

میاندارو هماهنگ کننده: شاهرخ نظرپور
تصویربرداران: هادی رهائیفرد، جالل داودی و شاهرخ نظرپور

سحرگاه آدینه ای ابری کوهستان شاهپور و دوان در برنامه ای 
منظم و کاماًل مدیریت شده؛ کوهنوردان آزادگان را به سوی 
خود کشاند تا دگر بار، روزی پرخاطره و ماندگار را با بارش 
باران و  ترنم  با  و  استقبال کنند  از کوهنوردان  الهی  رحمت 
لطافت هوای زمستانی؛ بهترین هدایای خود را تقدیم اراده و 

شعور ایشان نماید! 
ابرهای  البه الی  در  و  بارانی  شرایط  در  روزی  چنین  مطمئنًا 
متراکم که با صعود و نزول حکیمانه خود؛ در میان دره های 
ژرف و نیمه جنگلی زیبایی های خود را تمامًا به نمایش نهاده 
بود؛ هرگز از اذهان کوهنوردان همراه پاک و زدوده نخواهد 

شد و انگیزه های نو را در آنان بر خواهد افروخت! 

استان  پهلوانی  کشتی  مسابقات  گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
فارس به میزبانی شیراز برگزار شد. 

فریبرز ثمربخش در سنگین وزن به مدال طال رسید و پهلوان استان 
فارس شد و مهدی شجاعی و محمد همتی به مدال نقره دست یافتند 

و نایب پهلوان استان شدند. 
زحمت تیم کشتی پهلوانی بر عهده عباس مالیری بود.

ورزشکار نابینای کازرونی و عضو تیم ملی گل بال بانوان ایران گفت: پنج سال است که در انتظار 
دریافت پاداش بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۳ مالزی هستم.

مریم آهون اعالم کرد که این پاداش در اختیار صندوق حمایت از قهرمانان قرارگرفته و از وزیر 
ورزش و جوانان می خواهم پیگیر رسیدن این حق به من باشد. 

تیم ملی گل بال دختران جوان ایران در مسابقات پاراآسیایی ۲۰۱۳ که در کشور مالزی برگزار 
شد، به مقام سوم دست یافت و بر این اساس کمیته ملی پارالمپیک به پاس این مقام مصوب کرد 

که به هرکدام از اعضای تیم ملی گل بال نابینایان دو سکه طال هدیه بدهد.
حواله پاداش طی مراسمی در سال ۹۳ به ورزشکاران اهدا شد اما این گلبالیست نابینا همچنان 

منتظر پاداش است و تاکنون به هر دری زده موفق به دریافت آن نشده است.  
رئیس و دبیر فدراسیون نابینایان، رئیس پیشین و کنونی هیئت ورزش نابینایان فارس و همچنین 
نامه  ورزشکاران   از  حمایت  صندوق  معاون  و  مسئول  به  بارها  نابینا  ورزشکار  آهون  مریم 
نوشتند و چندین بار هم تماس گرفتند اما پاسخی قانع کننده دریافت نکردند تا همچنان پاداش 
این ورزشکار نابینا که رقم زیادی هم نمی شود در هاله ای از ابهام قرار گیرد. ماحصل پیگیری 
خبرنگار ایرنا در شیراز و تماس با معاون صندوق منجر به این شد که دوباره مریم آهون کتبًا 
شهرستان  اهل  که  آهون  مریم  برسد.  بار  این  ساله اش  آرزوی شش  به  شاید  تا  کند  پیگیری 
از مراسم  ایرنا اعالم کرد: در سال ۹۳ یک روز قبل  با خبرنگار  کازرون است در گفت وگو 
تجلیل از ورزشکاران، مربی تیم ملی با من تماس گرفت و گفت: برای دریافت پاداش در این 

مراسم شرکت کنید.
پول قرض کردم 

وی اضافه کرد: برای سفر به تهران پول قرض کردم تا در مراسم شرکت کنم، پس ازآن حواله 
دو سکه طال به من دادند و گفتند برای دریافت آن بیست روز دیگر مراجعه کنید.

آهون ادامه داد: ازآنجاکه قادر نبودم به دلیل مشکالت مالی برای دریافت هدیه دوباره به تهران 
نابینایان  نوازی رئیس آن زمان هیئت ورزش  به محمد عجم  سفر کنم، حواله و شناسنامه ام را 
فارس که برای انجام کاری قرار بود به تهران برود، دادم اما پس از مراجعه رئیس هیئت، مسئول 
صندوق حمایت از ورزشکاران گفته بود حتمًا باید خود آهون مراجعه کند. این ورزشکار نابینا 
افزود: نمی توانستم هزینه کنم و وکالت بدهم بااین حال  سه سال با فردی به نام صفایی معاون 
صندوق حمایت از ورزشکاران در تماس بودم و او هم تأیید کرد حواله شما نزد صندوق است.   

صندوق خالی است
مریم آهون بابیان اینکه تمام ورزشکاران هدایای خود دریافت کردند، اظهار داشت: هدیه من 
به صورت امانت نزد صندوق بوده اما پس از پیگیری زیاد که اشاره کردم معاون صندوق گفت: 
خزانه خالی است؛ مگر می شود حواله من  که بودجه آن از سوی دولت تأمین شده و در اختیار 

صندوق قرارگرفته، بگویند صندوق خالی است؟

وی ادامه داد: این وعده و نویدها هیچ گاه در روحیه من تأثیر منفی نگذاشت و همچنان به ورزش 
به رغم محدودیت ها و نامرادی ها ادامه دادم و امیدوارم پیگیری های چندساله ام منتج به نتیجه شود 
چراکه اگر بیش از ۱۰ سال هم گذشته بود همچنان صندوق باید به صورت امانت نزد خود نگه 

می داشت.
بیکارم   

این ورزشکار نابینا که در رشته مشاوره در دانشگاه مشغول درس خواندن است و ترم پایانی خود 
را پشت سرمی گذارد گفت: هم اینک بیکارم و برای گذران زندگی نیاز به شغل دارم و مکاتباتی 

هم برای این امر انجام داده ام که نتیجه ای نداشته است.
آهون ادامه داد: به فرمانداری شهرستان کازرون و همچنین به اسالم موسوی معاون توسعه منابع 
اداره کل ورزش و جوانان نامه زده ام و هنوز پاسخی دریافت نکرده ام و حاضرم درصورتی که 

موافقت کنند برای شغلم حتی در شیراز زندگی کنم.
دبیر فدراسیون نابینایان: خیلی امیدوار نیستم

دبیر فدراسیون ورزش نابینایان و کم بینایان هم بابیان اینکه بارها مکاتبه کرده ایم اما خیلی امیدوار 
نیستم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تمام مدارک مربوط به پاداش این ورزشکار همراه با 
نامه رئیس فدراسیون  و همچنین با سید مصطفی ابطحی مسئول صندوق حضوری مذاکره کردم 

قول دادند، موضوع را پیگیری کنند.
علی اصغر هادی زاده ادامه داد: دولت حواله دو سکه را به صندوق داده و نزد آنها امانت بوده 

است و باید پرداخت می شد که متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.
وی اضافه کرد: این امانت شامل مرور زمان نمی شود و هر چه زودتر باید به این ورزشکار تحویل 
دهند چراکه اعتبار آن در همان سال تأمین شده و رقم زیادی هم نمی شود که بخواهند پرداخت 
نکنند. هادی زاده اضافه کرد: بااین حال بازهم نامه خواهم زد و بازهم حضوری پیگیری می کنم 

تا شاید این ورزشکار به حقش برسد.
رئیس هیئت ورزش نابینایان فارس: معاون صندوق گفت معلوم نیست کی پرداخت شود

رئیس هیئت ورزش نابینایان و کم بینایان فارس هم دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: حدود یک 
ماه است که از این موضوع اطالع پیدا کردم و متعاقب آن هم از طریق فدراسیون با ارسال نامه ای 
پیگیر شدم اما معاون صندوق موضوع را تأیید کرد و گفت معلوم  نیست کی پرداخت شود و 

زمان مشخصی هم تعیین نکرد.
سید محمدرضا هاشمی نژاد ادامه داد: حرف اصلی ما این است که حواله ای که مصوبه دولت 
دارد و بودجه آن تأمین شده چرا پنج سال طول کشیده است و جواب قانع کننده ای هم نمی دهند.
وی افزود: ورزشکار نابینایی که قادر نبوده به تهران سفر کند که نباید پاداش او حیف ومیل شود، 

پاداشی که خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک هم آن را تأیید کرده است.
معاون صندوق حمایت از ورزشکاران: دوباره نامه بزنند

معاون  صفایی  سرانجام  داد  پیامک  و  گرفت  تماس  بار  چندین  ایرنا  خبرنگار  پس ازاینکه  اما 
صندوق پاسخ داد و گفت: مریم آهون کتبًا به سید مصطفی ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت از 

ورزشکاران نامه بزند و من هم برحسب وظیفه پیگیری خواهم کرد.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت ورزشکارانی  که در مسابقات، آسیایی، پارآ آسیایی، 
جهانی  و المپیک مدال کسب کنند پاداش قهرمانی شامل آنها می شود که مریم آهون هم ۲ 
سکه طال طلبکار است. صفایی ادامه داد: برای پرداخت آن مراحل اداری باید طی شود و من هم 

وظیفه دارم موضوع را دنبال کنم.
گل بال رشته ای که در آن بازیکنان هر دو تیم که هر تیم سه نفر است در جلو دروازه ای با طول ۹ 
متر درحالی که چشم های خود را با ماسک بسته اند، یک نفر اقدام به پرتاب توپ با دست می کند.
بازیکنان حریف با صدای زنگ توپی که به سمت دروازه آنها می آید بر اساس صوت توپ به 
سمت آن می روند و از گل شدن توپ و رفتن آن به دروازه جلوگیری می کنند و در صورت 

عدم تشخیص توپ، توپ وارد دروازه شده و گل محسوب می شود.
طول زمین گل بال ۱۹ متر در ۹ متر )۱۹.۷ در ۹.۸ یارد( است و وزن توپ گل بال هم یک کیلو 
و ۲۵۰ گرم است که دارای هشت سوراخ است که موقِع حرکت صدا می دهد. قطر توپ ۷۵ 

سانتی متر است.

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کاراته  هیئت  عمومی  روابط  از 
کاراته  مسابقات  کازرون  شهرستان 
سبک شوتوکان jks با حضور 450 
کاتا  بخش  دو  در  و  شرکت کننده 
و کومیته در پایگاه قهرمانی شیراز 

برگزار شد.
تیم کاراته بانوان شهرستان کازرون 
طال،  مدال  هفت  کسب  به  موفق 

هشت نقره و 40 برنز شدند.
اسامی قهرمانان به شرح ذیل است:

مدال آوران طال
الیانا  زن،  تیشه  سارا  متقی،  پروانه 
شیبانی، هانیه دهقانی، فاطمه ارجمند، 

محدثه اسکندری، زینب نصیری
مدال آوران نقره

نیک،  فیاضی  فائزه  رضازاده،  ایدا 
فاطمه  جوکار،  فاطمه  فخار،  فاطمه 

رضایی، فاطمه دهقان، صدف محسن 
زاده، ستایش مسیحی

مدال آوران برنز
مهدیس  یسناجوکار،  فیروزه،  یسنا 
ستایش  احمدی،  نیایش  رضایی، 
سیماجوکار،  رئیسی،  نادیا  احمدی، 
زینب  عباسی،  فاطمه  جوکار،  اسما 
عباسی، فاطمه رنجبر، فریده باقرپور، 
خسرویان،  مهدیه  غفاری،  زهرا 

خلیفه،  فاطمه  زاده،  محسن  نرگس 
آرزو محمدی، ملیکا موسوی، فاطمه 
نصیری،  رقیه  نصیری،  مائده  بازیار، 
قیصری،  ستایش  چراغی،  ملیکا 
امیرساالری،  آیناز  سلطانی،  فاطمه 
فاطمه مرحمت، رقیه بشکار، نیایش 
آزادی، آیناز حبیبی، نگین فرامرزی، 
زهرا  دهقان،  زینب  عابدی،  فاطمه 
فاطمه  آبساالن،  بهار  خیرخواه، 

یسنا  زاده،  شهامت  محدثه  دستان، 
زارع، نسترن دانایی، فاطمه زارع

مربیان تیم
زینب سبزدوده، الهام سبزدوده، رؤیا 

دهقان، شبنم علی پور
داور اعزامی

زینب سبزدوده
سرپرست

زینب کشاورز، سولماز اخوندزاده.

ورزشکار نابینای کازرونی و پنج سال انتظار پاداش

  کسب هفت مدال طال از هیئت کاراته بانوان 
شهرستان کازرون 

 موفقیت مربیان تکواندو 
 در آزمون بین المللی کمربند 

مشکی دان پنج

 اولین دوره مسابقات مچ اندازی 
 بانوان در بخش خشت 

برگزار شد برترین های مدرسان حفاظت از محیط کوهستان کشور تجلیل شدند

اجرای برنامه کوهنوردی یک  روزه در فضای بارانی کوه شاهپور به دوان

 کشتی گیران کازرون، پهلوان و نایب 
پهلوان شدند


