ورزشی
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دکتر رحیمی در خصوص وضعیت ورزش استان و
نبود تیم فوتبال در لیگ برتر اظهار داشت :وظیفه ما
بیشتر تأمین زیرساختها در زمینه ورزش در استان
اســت .دولت تدبیر و امید اولین دولتی است که
ورزشگاه  ۵۰هزار نفری پارس را راهاندازی کرد.
فاز اول ورزشــگاه با اســتانداردهای بینالمللی
ســاخته شــد و فازهای دیگر آن هــم در حال
اجراست .همچنین سالن  ۶هزار نفری را در شمال
غرب شیراز با استانداردهای بینالمللی داریم.
دکتر عنایت ا ...رحیمی با بیــان اینکه در بخش
ورزش سعی شــده از کمک بخش خصوصی در
خصوص زیرساختها استفاده شــود ،افزود :در

دولت تدبیر و امید سعی کردهایم عدالت اجتماعی
را در ورزش استان رعایت کنیم.
وی ادامه داد :در حال حاضر بیشــترین زمینهای
روباز و سرپوشــیده ورزشی در روستاها در دولت
دوازدهم را در فارس داشــتهایم و تالش بسیار
خوبی شده که این مسئله فراگیر شود.
رئیس شــورای عالی ورزش استان با بیان اینکه
توجه به ورزش همگانی نیز مد نظر بوده اســت،
افزود :همچنیــن در بحــث ورزش حرفهای به
ویژه ورزشهای دســته جمعی مثل فوتبال تالش
مان این اســت که بتوانیم در لیگ برتر تیمی از
استانداشــته باشــیم کما اینکه در گذشته دو
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تیم برق شــیراز و فجر شهید سپاسی را داشتیم.
امیدواریم در سال  ۹۸و ۹۹زمینههای الزم جهت
حضور تیمهــای فوتبال اســتان را در لیگ برتر
شاهد باشیم.
اســتاندار فارس ادامه داد :در زمینه فوتســال و
ورزش بانوان ،کشــتی و کاراته و در رشته های
ورزشــی حاضر در پارالمپیک رتبههای خوبی را
داریم که این نشــان از پتانسیل باالی فارس در
این زمینه هاســت .لذا حداقل نسبت به جمعیت
اســتان باید ســهمی را در ورزش کشور داشته
باشیم.
دکتر رحیمــی در بخش دیگری از صحبت هایش

به ایجاد  NGOها و ســازمانهای مردم نهاد در
بخش جوانان اشاره کرد و گفت :جوانان در استان
فارس اکنون به ســمت فعالیت های هدفمند در
حال ساماندهی هستند و تعداد ثمن های جوانان
قبل و بعــد از دولت تدبیر و امید قابل مقایســه
نیست .تعداد قابل توجهی از جوانان در غالب ثمن
ها از وزارت کشــور یا فرمانداریها و یا وزارت
ورزش و جوانان براســاس فعالیت حرفهای خود
مجوز دریافت کردهاند و در حال فعالیت هســتند.
در این راســتا انسجام آنها بســیار مهم و مؤثر
است ،کما اینکه در ســیل اخیر نیز این انسجام
را به خوبی مشاهده کردیم.

حیدرعلی کامیاب:

هیأت فوتبال در برگزاری این دیدار کم کاری کرده است
شخصی که در درگیری مسابقه فوتبال لیگ برتر بانوان مداخله کرده
بود از مجموعه پارس اخراج شد.
حیدرعلی کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس در گفتگو با خبرنگار
گروه استان های باشــگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به حاشیههای
دیدار تیمهای فوتبال زاگرس شــیراز و پاالیش گاز ایالم که از هفته
هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر بانوان کشور پنج شنبه گذشته در
ورزشگاه پارس برگزار شده بود ،گفت :فردی که از عوامل این مجموعه
بود و در درگیری مشارکت کرده بود از مجموعه اخراج شد.
وی افزود :در همه رقابتهای ورزشی برگزار کننده ،هیأتهای ورزشی
هستند و ادارات کل ســخت افزارهای الزم را مهیا میکنند که هیأت
فوتبال استان فارس در برگزاری این دیدار کم کاری کرده و این هیأت
باید گزارش خود را به اداره کل ورزش و جوانان در این خصوص ارائه
دهد .مدیرکل ورزش و جوانان فــارس ادامه داد :از فردای این دیدار
همه موارد این دیدار را بررسی و کارشناسی کردیم و با هر کس حتی
اگر از تیم استان در این قضیه مقصر باشد برخورد خواهد شد.
کامیاب اظهار کرد :قطعاً نماینده فدراســیون هم در اتفاقات به وجود
آمده مقصر اســت چرا که زمانی که عوامل انتظامی و یا اجرایی برای
برگزاری مسابقه حضور نداشته باشند اجازه شروع مسابقه نباید داده
شود که در این دیدار نیز عوامل انتظامی حضور نداشتند.

سرمربی تیم زاگرس شیراز هم در گفتگو با خبرنگار گروه استان های

باشگاه خبرنگاران جوان از شــیراز ،گفت :بازیکنان تیم ایالم پس از

دریافــت گل ،بازی را متوقف کردند و با داور هم درگیر شــدند که با
وساطت مسئوالن برگزار کننده بازی ادامه یافت.
نگین پاکدل افزود :پس از پایان بــازی نیز بازیکنان تیم گاز با یکی
از مأموران ورزشــگاه درگیر شدند و به صورت او سیلی زدند که گفته
میشود او هم از خودش دفاع کرده است.
وی افزود :بازیکنان تیم گاز در رختکن ورزشــگاه را شکستند و این
درگیری به ســمت رختکن تیم شیراز هم کشیده شد اما در رختکن را
بستیم تا این حواشی بیشتر از این ادامه پیدا نکند.
دیدار تیمهای فوتبال زاگرس شــیراز و گاز ایــام در هفته هفدهم
رقابتهای فوتبال برتر بانوان که  ۵شنبه  ۲اردیبهشت  ۹۸در ورزشگاه
پارس شــیراز برگزار شد با نتیجه یک بر صفر به سود زاگرس شیراز
پایان یافت .هم اینک در جدول رده بندی تیم شهرداری بم با  ۱۷بازی
و  ۴۹امتیاز صدرنشین است ،شهرداری سیرجان و سپاهان اصفهان به
ترتیب با  ۴۲و  ۳۷امتیاز دوم و سوم هستند.
تیم زاگرس شــیراز هم با  ۹امتیــاز در رده دهم جدول جای دارد و از
انتهای جدول کمی فاصله گرفته است.
این تیم در هفته هجدهم این رقابتها دهم خرداد ماه در ســاعت ۲۰
و  ۳۰دقیقه میزبان تیم ســپیدار قائم شهر در ورزشگاه پارس شیراز
خواهد بود.

گفتوگو با اولین لژیونر ایرانی والیبال در فرانسه؛

پارسال جامجهانی فوتبال بود ،امسال نوبت والیبال است
ملی پوش والیبال ایران گفت :من خوشبین هســتم که امسال طلسم
سالهای قبل را بشکنیم و از هفته اول روی دور برد بیفتیم.
از روز جمعه در شــرایطی لیگ ملت های والیبال استارت می خورد که
ایران در بازی افتتاحیه این رقابت هــا در چین به مصاف ایتالیا خواهد
رفت .علی شــفیعی که یکی از  ۱۵بازیکن اعزامی کوالکوویچ به هفته
اول لیگ ملت ها به حساب می آید ،چند روز قبل از سفر به چین قرارداد
خود را با تیم پویتیرز فرانسه نهایی کرد تا از فصل آینده والیبال ایران در
فرانسه هم لژیونر داشته باشد.
در آســتانه شروع لیگ ملت های والیبال  ۲۰۱۹با علی شفیعی پیرامون
وضعیت تیم ملی و البته چگونگی پیوســتنش به تیم فرانسوی همکالم
شدیم .در ادامه مشــروح صحبت های ســرعتی زن والیبال ایران با
خبرنگار ورزش سه را می خوانید.
* با کوالکوویچ برای رفتن به فرانسه مشورت کردم
پیشنهاداتی از چند هفته قبل به دست من رسید که در نهایت چند روز
قبل تصمیم گرفتم به پیشــنهاد تیم پویتیرز فرانسه پاسخ مثبت دهم و
قراردادم را نهایی کنم .من با ایگور کوالکوویچ که قب ً
ال سابقه مربیگری
در فرانســه را دارد و همچنین دراگان ،دستیار او که سابقه بازی کردن
استادیوم:
چهارشنبه8 :خرداد98؛ ساعت21 :
تماشاگر 37 :هزار نفر
نقش جهان اصفهان
داور :محمدحسین زاهدیفرد؛ کمکها :رضا سخندان و
محمدرضا منصوری؛ داور چهارم :محمدرضا ابوالفضلی
داوران پشت دروازه :حسن اکرمی و سید وحید کاظمی
ترکیب ســپاهان :پیام نیازمند ،سیاوش یزدانی ،عزت
پورقاز ،سعید آقایی ،محمد ایران پوریان  ،مهدی کیانی،
محمد کریمی (تعویض :رسول نویدکیا ( )۸۴تعویض:
ممحمدرضا مهدی زاده  ،)۱۰۳ســجاد شــهباززاده،
مهرداد محمدی ،علی قربانی (تعویض :والدیمیر کومان
( )۵۳تعویض :حامد بحیرایی  )۷۴کیروش استنلی .
سرمربی :امیر قلعه نوعی
ترکیب پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،سید جالل حسینی
(کاپیتان) ،شجاع خلیلزاده  ،مهدی شیری ،محمد نادری
(تعویض مهدی شریفی  ،)۱۱۰کمال کامیابینیا ،احمد
نورالهی ،سروش رفیعی (تعویض :سیامک نعمتی ،)۷۲
مهدی ترابی (تعویض :امید عالیشاه  ،)۹۰ماریو بودیمیر
(تعویض :محسن ربیع خواه  ،۸۲کارت زرد) و علی علیپور.
سرمربی:برانکو ایوانکویچ
سرخ پوشــان در دقیقه  120+1طلسم دروازه سپاهان
را شکستند و با شوت نوراللهی و اشتباه یزدانی در دفع
توپ به گل رسیدند.
سپاهان پس از پنج سال ناکامی در لیگ برتر ،در فصل
اخیر موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد تا دوباره
آســیایی شود ،اما این جایگاه هنوز آنها را قانع نکرده و
طالیی پوشان می خواستند  ،انتقام قهرمانی لیگ برتر
را بگیرند و با شکست شاگردان برانکو راهی فینال جام
حذفی شوند تا یک قدم به جام نزدیکتر شوند ،اما در
آن طرف پرسپولیســیها نیز برای نخستین بار در یک
فصل دو قهرمانی را می خواستند تجربه کنند و به دنبال
برتری در اصفهان بودند و این موارد سبب فوق حساس
شدن جدال دیشب در نقش جهان شده بود.
بازی با حمالت تند و تیز هر دو تیم آغاز شد؛ به طوری
که دو تیم به تنــاوب روی دروازه همدیگر حمله کردند
اما مدافعان قرمز و زرد پوش به موقع توپهای ارسالی
را دفع کردند و بدون اشتباه دروازه تیمشان را محفوظ
نگه داشتند.
در دقیقه هشت ،روی حمله ســریع سپاهانیها ،سید
جالل حســینی تعادل خودش را از دســت داد و توپ
در آســتانه رسیدن به استنلی کیروش و خلق موقعیت
خطرناک ،با خروج به موقع بیرانوند از منطقه خطر دور
شد .خطرناکترین موقعیت بازی در دقیقه  ۱۴خلق شد.
سروش رفیعی آغازگر حمله پرسپولیسیها بود که شوت
او را پیــام نیازمند ناقص دفع کرد که در هنگام عبور از
روی خط دروازه توســط ایرانپوریان دور شد و علیپور
به توپ نرسید.

در این کشور را دارد ،مشورت کردم که هر  ۲نفر گفتند پویتیرز باشگاه
ریشه داری است و امکانات حرفه ای دارد.
* هر چه باشد از لیگ ایران بهتر است!
با توجه به سطح قراردادها در لیگ ایران و همچنین امکاناتی که اینجا
داریم ،قطعاً لیگ فرانسه هر چه باشد ،از لیگ ایران بهتر است .در ضمن
من در سنی هستم که اگر امســال لژیونر نمی شدم ،شاید دیگر نمی
توانســت چنین اتفاقی در زندگی حرفه ای من بیفتد .البته لیگ فرانسه
از کشورهای روسیه ،لهستان و ایتالیا سطح پایین تری دارد ،اما در نوع
خودش هم خوب است و بازیکنان سطح باالیی آنجا بازی می کنند.
* بازیکنان شاخصی در فرانسه بازی میکنند
تیم اول لیگ والیبال فرانســه تولوز است .جدول را که نگاه می کردم،
دیدم همیشه بین تیم های دوم و سوم تا هشتم و نهم فرانسه اختالف
کمی وجود دارد .تیم ما هم یک سرمربی فرانسوی دارد .در کل در لیگ
فرانسه بازیکنان خوبی بازی می کنند که از شاخص ترین آنها می توانم
به عبدالعزیز ،بازیکن تیم ملی هلند یا اســمیت والیبالیست آمریکایی
اشاره کرد .اینطور که من می دانم خیلی از بازیکنان سطح باالی والیبال
جهان ســابقه بازی در لیگ فرانسه را داشــتند و از اینجا به لیگ های

معتبرتر رفتند.
* سخت بود مستقیم به ایتالیا و لهستان بروم
در کل برای یک بازیکن سرعتی زن سخت است که به یک باره از ایران
مســتقیم به ایتالیا و لهســتان برود و بازی کند .در تاریخ والیبال ایران
هم کمتر بازیکنی در این پست توانســته لژیونر شود .من هم ترجیح
دادم فع ً
ال در فرانسه بازی کنم ،با اینکه پیشنهادات دیگری هم داشتم.
امیدوارم بتوانم در ســال های بعدی به لیگ های بهتر و ســطح باالتر
بروم .به هر حال حضور در فرانســه هم بــرای من یک چالش جدی و
یک ریسک است.
* امسال طلسم شکنی میکنیم
ما کام ً
ال آماده شروع لیگ ملت ها هستیم .حدود  ۲ماه است که تمرینات
خود را منظم پیگیری کردیم و چند هفته ای هم هست که تیم کامل شده
و به هماهنگی رسیدیم .انشاءا ...از همین هفته اول شاهد برد تیم ملی
باشیم .من خوش بین هستم که امسال طلسم سال های قبل را بشکنیم
و از هفتــه اول روی دور برد بیفتیم .به هر حــال تمام بازی ها برای ما
سخت است و هر  ۱۶تیم آماده وارد مسابقات می شوند .فع ً
ال به اولین
بازی با ایتالیا فکر می کنیم و هدفمان پیروزی است.

* فوتبال تمام شد ،حاال نوبت والیبال است
ســال قبل لیگ ملت ها تقریبا با جام جهانی فوتبال همزمان شده بود
و بیشــتر توجه مردم به فوتبال بود .امســال فکر می کنم تقریباً همه
مسابقات فوتبال تمام شده و خیلی از نگاه ها به والیبال باشد .امیدوارم
مردم از ما حمایت کنند و در  ۲هفته ای که میزبان هســتیم ،سالن را پر
کنند .امسال نوبت والیبال است که بدرخشد .ما سعی می کنیم نتایجی
بگیریم که در خور شان تیم ملی باشد.

ارتش سرخ نقش جهان را ویران کرد

در نیمه دوم با شوت علی علیپور از زاویه بسته خلق شد
که توپ بدون برخورد به کسی از مقابل دروازه نیازمند
عبور کرد و با طی کردن خط عرضی زمین به اوت رفت.
در دقیقه  ۹۵دروازه ســپاهان تا آستانه فروپاشی پیش
رفت اما دیرک دروازه مانع از این اتفاق شد .ضرب علی
علیپور از باالی سر پیام نیازمند به سمت دروازه سپاهان
رفت اما در عین بدشانسی به دیرک و در ادامه به یزدانی
برخورد کرد و دور شــد تا حسرت پرسپولیسیها را به
دنبال داشته باشد.
در دقیقــه  ،۹۹محمد ایرانپوریــان که یک کارت زرد
داشــت ،بــا کارت زرد دوم و کارت قرمز داور از زمین
اخراج شــد .او به دلیل اعتراض بــه زاهدیفر و بیان
جمالتی که نامشخص بود ،از زمین اخراج شد.
پرسپولیس با یک یار بیشتر ،دامنه حمالت خود را بیشتر
کرد اما ســانتر از جناحین عمده حمــات این تیم در

راه دور دروازه پیــام نیازمند را تهدید کردند که توپ با
اختالف اندک از باالی دروازه سپاهان عبور کرد.
در دقیقه  ،۶۷شــوت مهدی ترابی از گوشه سمت چپ
دروازه سپاهان با برخورد به مهدی کیانی منحرف شد و
به جای دروازه به ســمت آسمان رفت و توسط نیازمند
کنترل شد .مجددا ً در دقیقه  ۷۳نوبت به سیامک نعمتی
رســید که شــوت او از همین زاویه با واکنش خوبی از
سوی نیازمند راهی کرنر شد و در نهایت نتیجهای برای
سرخپوشان نداشت.
دروقت اضافه اول نخستین موقعیت نه چندان جدی بازی

استاندارفارس:

در دولت تدبیر و امید
سعی کردهایم عدالت
اجتماعی را در ورزش
استان رعایت کنیم
نماینده مردم داراب در مجلس:

استیضاح وزیر ورزش و جوانان در جامعه
انعکاس خوبی نخواهد داشت

نماینده مردم داراب در مجلس شــورای اسالمی معتقد است استیضاح
وزیر ورزش انعکاس خوبی در میان مردم ندارد و باعث کاهش ســرمایه
اجتماعی مجلس در جامعه میشود.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش
و جوانــان فارس ،به نقل از پایگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان ،رضا
انصاری ،نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسالمی پیرامون عملکرد
دکتر ســلطانی فرد گفت :بنده بر اســاس آمار و عملکردی که از وزارت
ورزش دیــدهام ،عملکرد وزیر ورزش و جوانان را در مجموع قابل قبول و
مثبت ارزیابی می کنم.
وی در ادامه پیرامون موضوع استیضاح نیز اظهار داشت :بنده  100درصد
در شــرایط فعلی با مطرح کردن استیضاح وزیر ورزش مخالف هستم و
این موضوع انعکاس خوبی در میان مردم ندارد و باعث کاهش ســرمایه
اجتماعی مجلس در جامعه میشــود ،چرا که ملت در شــرایط فعلی از
نمایندگان خود در مجلس توقع حل مشکالت اقتصادی را دارند.
عضو کمیسیون صنایع معادن در ادامه با اشاره به کارهای عمرانی وزارت
ورزش خاطرنشــان کرد :در زمان آقای سلطانیفر بسیاری از پروژههای
ورزش در مناطق محروم احداث شــد و اگر هم نقدی درباره وزیری که
کار خود را به خوبی انجام میدهد وجود دارد باید آنرا از طریق کمیسیون
مربوطــه منتقل کرد و یا از طریق فراکســیون ورزش نه اینکه کار را به
استیضاح کشاند.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس با دعوت از جامعه
ورزش برای شرکت در راهپیمایی روزجهانی قدس:

با شلیک دقیقه 121؛

دقایقی بعد دوباره موقعیت گلزنی باری پرسپولیسیها
فراهم شــد که باز هم شــوت ســروش رفیعی داخل
چارچوب نبود و توپ با فاصله از دروازه نیازمند به بیرون
رفت .در دقیقه  ،۲۰ســپاهان دروازه پرسپولیس را در
موقعیت آفساید گشــود که برای لحظهای خوشحالی
بازیکنان و هواداران این تیم را به دنبال داشت اما رضا
سخندان با باال بردن پرچم ،گل علی قربانی که با ضربه
سر به ثمر رسیده بود را آفساید اعالم کرد.
مهرداد محمدی میتوانســت در دقیقه  ۲۵گل زیبایی
را از فاصله حدودا ً  ۲۵متری به ثمر برســاند که شوت
محکم این بازیکن با واکنش بیرانوند راهی کرنر شد.
نیمه دوم با ادامه برخوردهای بازیکنان دو تیم آغاز شد
اما در دقیقه  ۴۷پرسپولیس صاحب موقعیت خیلی خوبی
شد که شــوت کمال کامیابی نیا و علی علیپور در هر دو
مرحله با برخورد به مدافعان ســپاهان دفع شد و راه به
دروازه نیافت .دقایقی بعد در دقیقه  ،۵۵سانتر ارسالی
از ســوی آقایی به روی دروازه پرسپولیس به سیاوش
یزدانی رســید که کنترل توپ و ضربــه این بازیکن با
واکنش خوب از سوی بیرانوند همراه بود.
در دقیقــه  ،۵۷خطرناکترین موقعیــت بازی در نیمه
دوم بازی ایجاد شــد .مهدی ترابی با شوتی خطرناک
از فاصله بیست متری دیرک دروازه سپاهان را به لرزه
درآورد اما توپ وارد دروازه نشد.
یک دقیقه بعد سپاهان میتوانست دروازه بیرانوند را باز
کند که پاس رو به عقب محمدی با خروج بیرانوند قطع
شــد .در ادامه پرسپولیسیها سه بار از روی ضربات از
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وقتهای اضافه بازی بود که به دلیل ضربات نه چندان
دقیق ،قفل دروازه نیازمند بسته ماند.
در آخرین دقایق وقتهای اضافه نخســت ،کیروش
استنلی در کنار زمین با سروش رفیعی درگیر شد تا در
عرض پنج دقیقه دو بار حاشیهساز شود.
در نهایت داور با شــروع وقت اضافه دوم ،کیروش و
رفیعی را که تعویض شــده بود ،اخراج کرد تا سپاهان
 ۹نفره شود و پرســپولیس کماکان  ۱۱نفره بماند چرا
کــه رفیعــی از روی نیمکت اخراج شــد .پس از این
اتفاقات ،ســپاهانی تصمیم به ترک زمین گرفتند و بعد

از میانجیگری مسئوالن بازی به بازی برگشتند تا نیمه
دوم پس از حواشی مختلف از سر گرفته شود.
در دقیقه  ،۱۰۸ضربه ســیامک نعمتی از مقابل محوطه
جریمه با واکنــش خوب پیام نیازمند بــه کرنر رفت.
دقایقی بعد سپاهان در کنار محوطه جریمه پرسپولیس
صاحب ضربه ایستگاهی شد .در دقیقه ۱۱۴شوت آقایی
در حالــی در اختیار بیرانوند قرار گرفت که داور برخورد
ربیع خواه و یزدانــی در بخش دیگری از زمین را خطا
گرفت و نقطه پنالتی را به ســود سپاهان نشان داد که
تعجب پرسپولیسی ها و سپس اعتراض شدید آنها را
به دنبال داشت.
مهدی کیانی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و شوت زد
که ضربه محکــم او با اختالف از باالی دروازه به بیرون
رفت و آب سردی بر روی سپاهانی ها ریخت.در دقیقه
 ۱۱۵پرســپولیس تا مرز زدن گل نخست پیش رفت.
ضربه ســر علی علیپور با واکنش خــوب نیازمند دفع
شد که توپ روی پای شــریفی نشست اما شوت این
بازیکن به شکلی عجیب از کنار دیرک دروازه به بیرون
رفت.
در دقیقــه  ۱۲۰و در حالی که همه در انتظار اتمام بازی
بودند ،شــوت احمد نورالهی با برخورد به پای سیاوش
یزدانی وارد دروازه سپاهان شد و پرسپولیس در آخرین
دقیقه بازی به گل پیروزی بخش خود دســت یافت.با
این گل بازی به پایان رسید و پرسپولیس به فینال جام
حذفی صعود کرد.
حاشیه ها:
* والدیمیر کومان که بهعنــوان یار تعویضی از ابتدای
نیمه دوم وارد زمین شــد ،در دقیقه  74از بازی بیرون
رفت و جای خود را به حامد بحیرایی داد.
* ایرانپوریان در دقیقــه  99بخاطر اعتراض به کرنر
اعالم شده برای پرسپولیس کارت قرمز مستقیم گرفت
و از زمین اخراج شد.
* قلعهنویی پس از اخراج ایرانپوریان اعتراض زیادی
به او داشت که چرا به داوری معترض شده است.
* پس از ســوت پایان نیمه اول وقتهای اضافه اول،
بر زمین افتادن خلیلزاده موجب ایجاد تنش و درگیری
فیزیکی شــدید بین بازیکنان و نیمکتنشینان دو تیم
شد.
* در پایان نیمه اول وقتهای اضافه اول پس از حرفی
که ســروش رفیعی به کیروش اســتنلی زد ،مهاجم
برزیلی به صورت هافبک پرســپولیس زد که این اتفاق
درگیریها را بیشتر کرد و در نهایت زاهدیفر به هر دو
بازیکن کارت قرمز نشان داد.
* ســعید آقایی پس از اخراج اســتنلی ،از کادر فنی و
بازیکنان تیمش درخواست داشــت تا از زمین بیرون
بروند.

روز قدس آرمان انسانهایی است که
برای تحقق عدالت و ظلم ستیزی مبارزه
میکنند

مدیر کل ورزش و جوانان فارس با صدور پیامی ضمن دعوت از جامعه ورزش
استان برای شرکت در راه پیمایی روزجهانی قدس گفت :روز قدس آرمان
انسان هایی است که برای تحقق عدالت و ظلم ستیزی مبارزه می کنند.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش
و جوانان فارس ،حیدرعلی کامیاب با بیان اینکه روز قدس یادآور سال ها
مبارزه نابرابر مردم فلســطین برای رســیدن به حق و حقوق خود و رها
سازی قبله نخست مسلمین از دست غاصبان آن است ،افزود :راهپیمایی
روز جمعه مردم میتواند بار دیگر پیامرسان اسالم ناب محمدی به همه
مسلمانان جهان وعالمیان باشد.
وی روز جهانی قدس را یادگار ماندگاری از حکمت امام خمینی(ه) دانست
و افزود :هرسال که می گذرد جهان اسالم به اهمیت این انتخاب و درایت
معمار کبیر انقالب اسالمی در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
به عنوان روز قدس ،بیش از پیش پی می برد.
کامیــاب گفت :پیام روز جهانــی قدس پیام وحدت ،انســجام و قیام
مسلمانان در برابر ظلم ،تجاوز و اشغالگری مستکبران است.
از این رو مردم ایران نیز در این روز باهدف حمایت از مردم رنج کشیده
فلسطین ،با هر فکر و عقیده ای ،ضمن فراموش کردن اختالف سلیقه ها
در راه پیمایی شرکت می کنند.

رقابت همسایهها در لیگ برتر فوتبال بانوان؛

لران زاگرس شیراز به دنبال سومین
پیروزی فصل

در هفته هجدهم لیگ برتر بانوان لران زاگرس تنها نماینده استان فارس
در ورزشگاه پارس میزبان تیم سپیدار قائمشهر است.
در لیگ برتر فوتبال بانوان ایران  12تیم حضور دارند که تاکنون  17هفته
از مسابقات آن برگزار شده است .هفته هجدهم با  6دیدار در  10خرداد
برگزار میشــود .براساس برنامه این هفته همیاری ارومیه با راهیاب ملل
مریوان ،شهرداری بم با ملوان بندر انزلی ،پاالیش گاز ایالم با شهرداری
ســیرجان ،ذوب آهن اصفهان با آذرخش تهران ،پارس جنوبی بوشهر
با ســپاهان اصفهان و خلیج فارس شیراز با سپیدار قائم شهر به رقابت
میپردازند .تیم زاگرس تنها نماینده اســتان فارس در لیگ برتر فوتبال
بانوان اســت که تاکنون نتایج خوبی کسب نکرده است .این تیم با 17
بازی 6 ،گل زده 69 ،گل خورده 2 ،برد 3 ،مســاوی 12 ،باخت و  9امتیاز
در رده دهم جدول ردهبندی قرار دارد .این تیم در نیم فصل نخســت این
دوره از لیگ به دلیل مشــکالت مالی و اســتفاده از بازیکنان جوان و کم
تجربه نتایج خوبی کسب نکرد و تا مرز از دست دادن امتیاز از لیگ برتر
پیش رفت .در نیم فصل دوم این تیم به صورت رســمی تحت حمایت
لران زاگرس قرار گرفت و پس از آن با عنوان « لران زاگرس» در جدول
لیگ قرار گرفته و تنها تیمی است که با نام  2باشگاه در یک فصل بازی
میکند .در هفته هجدهم این تیم ساعت  20:30دقیقه  10خرداد ماه در
ورزشگاه پارس شیراز به دیدار سپیدار قائم شهر میرود که با  4امتیاز در
رده یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد .سپیدار قائم شهر از مجموع
 17بازی موفق شده  5گل زده 82 ،گل خورده ،یک برد ،یک تساوی15 ،
باخت را در کارنامه خود ثبت کند.
تیم لران زاگرس شیراز عالوه بر تغییر نام در میانه لیگ با اتفاقات دیگری
نیز روبهرو بود که نمونه آن حاشیههای هفته هفدهم است .در هفته هفدهم
ایــن تیم مقابل پاالیش گاز ایالم قــرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر از
مقابل این تیم گذشت اما پس از بازی در رختکن درگیری بین این دو تیم
رخ داد که پای کمیته انضباطی را نیز به بازیهای لیگ باز کرد.

