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مســابقات بینالمللی جام فجــر بدمینتون به
میزبانی شــیراز با حضور  ۲۰کشور برگزار خواهد
شد.مسابقات بینالمللی بدمینتون جام فجر
قــرار اســت از  ۱۸تــا  ۲۲بهمن به میزبانی شــیراز
برگــزار شــود .این مســابقات در تقویــم جهانی
ثبــت شــده و امتیــاز رنکینــگ و المپیــک را در
بردارد.

سرپرست جدید هیأت بولینگ  ،بیلیارد
و بولس فارس منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی رییــس فدراســیون محمــد علــی
جعفری به عنوان سرپرســت هیأت بولینگ  ،بیلیارد و
بولس استان فارس منصوب شد.
بــا حکم هاشــم اســکندری راد ،محمد علــی جعفری به
عنــوان سرپرســت هیــأت بولینــگ  ،بیلیــارد و بولــس
فارس منصوب شد.
در حکم رییس فدراسیون آمده است :به موجب این
حکــم جنابعالی را به عنوان سرپرســت هیئت بولینگ
بیلیــارد و بولــس اســتان فــارس مدت  ۳مــاه منصوب
می نمایم .
امیــد اســت بــا اتــکال بــه پــروردگار متعــال و در ســایه
توجهــات حضــرت ولــی عصــر (عــج) ضمــن اداره امــور
جــاری مقدمات برگــزاری مجمع انتخــاب رئیس هیئت
را فراهــم نمایید.محمــد علی جعفــری داور بین المللی
بیلیارد و اسنوکر می باشد

صید نماینده ایران در بازیهای
المپیک زمستانی شد

سیدســتار صیــد ملیپــوش اســکی صحرانــوردی
کشــورمان جواز حضور در المپیک زمســتانی را کســب
کرد.
ســید ســتار صیــد در پایــان هفته ســوم رقابتهــای بین
المللــی اســکی صحرانوردی در پیســت اســکی شــهید
قطاســلو موفــق شــد بــه عنــوان نماینــده اعزامــی بــه
بــازی هــای المپیــک زمســتانی  ۲۰۲۲چیــن انتخــاب
شود.
ســومین روز از هفته نخســت رقابت هــای بین المللی
اســکی صحرانــوردی بــا قهرمانــی ســید ســتار صیــد در
بخش مردان و سمانه بیرامی باهر در بخش بانوان به
پایان رســید .در پایان ســه روز رقابت انتخابی المپیک
ســید ســتار صیــد موفــق شــد بــرای چهارمیــن بــار بــه
عنــوان نماینــده المپیکــی اســکی صحرانــوردی ایــران
جواز حضور در بازی های المپیک زمستانی را به دست
بیاورد.
در بخــش بانــوان نیــز رایزنــی و تــاش هــا برای کســب
ســهمیه المپیک زمســتانی ســمانه بیرامی باهر بانوی
شایســته کشــورمان همچنان ادامــه دارد .بیرامی باهر
بــا وجــود نتایــج درخشــان بــه ویــژه در رقابتهــای بیــن
المللــی ترکیــه بــا تصمیمات جدیــد فدراســیون جهانی
اســکی(فیز ) هنــوز موفــق به کســب ســهمیه المپیک
زمستانی نشده است.

حضور  ۲۰کشور در مسابقات بینالمللی بدمینتون جام فجر در شیراز
بــا اعالم رئیس فدراســیون بدمینتــون در این
مســابقات قرار اســت  ۱۶۹ورزشــکار از  ۲۰کشور
حضــور داشــته باشــند .ارمنســتان ،اســترالیا،
آذربایجــان ،بلژیــک ،بلغارســتان ،کانــادا ،هنــد،

قزاقســتان ،مالــزی ،مالــت ،پرتغال ،اســلواکی،
اوکراین ،اسپانیا ،هنگ کنگ ،روسیه ،اندونزی،
سویس ،عراق و ایران اسامی کشورهای حاضر
در این مسابقات خواهد بود.

وقتی هیچ تیم صنعتی در ورزش فارس فعالیت ندارد؛

حمایت صنایع از ورزش فارس سراب یا واقعیت؟
فریدون رییسی -سرویس ورزشی
در ســالهای گذشــته همــواره یکــی از مشــکالت
ورزش فــارس فاصلــه بیــن صنایــع و ورزش بــوده
اســت بــه طــوری که در ســه دهه گذشــته بــه تعداد
انگشــت شــماری از صنعــت اســتان از ورزش
حمایت کردند و با نام این صنایع تیمهای از فارس
در مســابقات لیــگ هــای کشــوری در رشــته هــای
گوناگــون حضور پیدا کردند .امــا عدم ثبات حمایت
صنایــع از ورزش باعــث شــده تــا همــواره ورزش
فــارس نتوانــد بــه مانند اســتان های همجــوار خود
روند خوبی داشــته باشــد از آنجا کــه همواره جامعه
ورزش خواســتار ایــن بودنــد کــه صنایــع اســتان از
ورزش حمایــت کننــد امــا متاســفانه بــه علــت عدم
تهــای الزم از ســوی
برنامــه ریــزی اصولــی و حمای 
مدیران تراز اول اســتان باعث شد تا صنایع استان
همــواره عطــای کار در حمایت از ورزش را به لقایش
بخشیده و نزدیک نشوند با حضور دکتر ایمانیه به
عنــوان اســتاندار فارس در جلســه ای کــه با معاون
مجلــس و امــور اســتانهای وزارت ورزش داشــتند
اعــام کردنــد کــه بــا تشــکیل صنــدوق مســئولیت
اجتماعــی صنایــع و معادن از ورزش اســتان فارس
حمایــت خواهنــد کــرد تــا بتوانیــم بــه طــور جــدی
دغدغه جامعه ورزش استان فارس را بر طرف کنیم.
ایــن مســئله کــه از چنــدی پیــش مطــرح شــده و
اســتاندار فارس به جد پیگیر آن می باشد میتواند
کار ارزشــمندی باشــد کــه در صــورت تحقــق پیــدا
کــردن آن ورزش اســتان در خیلــی از جهــات از بعــد
منابع مالی بی نیاز خواهد شــد و چه بســا میتواند
در ورزش حرف ـهای نیــز به ماننــد ورزش قهرمانی که
در کشور سرآمد می باشد در این راستا نیز گامهای
بزرگی برداشــته شــود البتــه باید به ایــن نکته توجه
داشته باشیم که برای حضور صنایع در ورزش نیاز
بــه راهــکار هــا و ســاختارهای جدیدی می باشــد که
مــی توانــد بــا فراهــم کــردن زیرســاختها از
ســوی مدیریــت ارشــد اســتان کارهــا را بــه
جلــو بــرد امــا آنچــه کــه در طــی ســه دهــه اخیــر
در ورزش اســتان فــارس بــا آن دســت بــه
گریبــان بــوده دوری صنایــع از ورزش مــی باشــد
کــه بــه برخــی از ایــن مســائل در پــی

می پردازیم.
* نداشتن صنایع مادر مشکل اصلی ورزش فارس
اگــر نگاهــی به ورزش اســتان های همجوار داشــته
باشــیم میبینیم که در اســتان کرمان وجود صنایع
گل کهــر مــس رفســنجان ،مس سرچشــمه ،مس
کرمــان و غیــره و باعــث شــده تا حمایتهــای جدی

ورزش فارس با حمایت صنایع
میتواند در بعد حرفهای در
کشور اوج بگیرد
از ســوی صنایــع به ورزش این اســتان صــورت گیرد
در اســتان خوزســتان وجود منابع بزرگ نفتی مانند
پاالیشــگاه و پتروشــیمی هــای متعددی کــه در این
اســتان وجــود دارد و حضور فوالد خوزســتان زمینه
توســعه و گســترش ورزش را در این استان طی سه
دهــه اخیــر فراهم نموده اســت در اســتان اصفهان
به لطف ذوب آهن اصفهان و ســیمان سپاهان طی
ســالهای متمادی ورزش اصفهان در کشــور سرآمد
بــوده و حرفهــای زیادی برای گفتن دارد در اســتان
کوچک بوشــهر که در گذشته نه چندان دور یکی از
شــهرهای اســتان فارس بوده امروز به لطف وجود
صنایع پتروشــیمی و نفتی زیادی که در این اســتان
وجــود د باعث شــده تــا بتواننــد به خوبــی از ورزش
حمایــت کننــد اما اســتان فــارس علی رغم داشــتن
صنایع کوچک و متوسط که در این استان فعالیت
دارنــد به جرأت میتــوان گفت بیــش از  ۲۰۰۰کارخانه
در ســطح اســتان مشــغول به فعالیت هســتند اما
طی ســالهای اخیر به صورت جــدی هیچ صنعتی از
ورزش اســتان فارس حمایت نکرده است در گذری
از زمــان پــگاه فارس چند ســال از رشــته بســکتبال
حمایــت نمــود .ارژن نیــز چنــد ســال تیــم فوتســال
فارس را در لیگ برتر مورد حمایت قرار داد شــرکت
آ.اس چند ســالی از بســکتبال فارس حمایت کرد و
برخی از صنایع کوچک نیز به صورت جزئی از ورزش
حمایــت کردنــد و یــا بــه عنــوان اسپانســر در کنــار
ورزش بودند اما حضور این صنایع هرگز نتوانســته
اســت بــار بزرگــی را از دوش ورزش فــارس بــر دارد و

حضور  ۸شمشیرباز ایران در اولین
رویداد سال جدید میالدی

اعضای تیمهای ملی شمشیربازی اسلحه سابر آقایان
و بانوان به منظور حضور در اولین رویداد ســال جدید
میالدی در این رشته عازم گرجستان شدند.
جام جهانی گرجستان اولین رویداد فدراسیون جهانی
شمشــیربازی در اسلحه ســابر است که در سال جدید
میالدی برگزار می شود .این رقابت ها از روز جمعه آغاز
می شود.
بــه همین منطور تیم ملی شمشــیربازی اســلحه ســابر
ایــران در هر دو بخش آقایان و بانوان عازم گرجســتان
شــد تــا در ایــن رقابــت هــا شــرکت داشــته باشــد .علی
پاکدامــن ،محمــد فتوحــی ،محمد رهبــری و فــرزاد باهر
ارســباران ترکیــب تیــم آقایان را تشــکیل مــی دهند که
با هدایت امین قربانی در مسابقات شرکت می کنند.
در بخش بانوان هم فائزه رفیعی ،کیانا باقرزاده ،پریماه
برزگر و نجمه ســازنچیان ترکیب تیم اعزامی را تشــکیل
مــی دهند .محدثه طاهرخانی به عنــوان مربی کنار این
شمشیربازان خواهد بود.
حضور در جام جهانی گرجســتان بخشــی از برنامه های
آماده ســازی برای تیم اسلحه ســابر پیش از شرکت در
مســابقات قهرمانــی آســیا (خردادمــاه  -کــره جنوبی) و
بازی های آسیایی ( ۲۰۲۲شهریورماه  -هانگژو) است.
تیم اســلحه ســابر بانوان هم برای حضور در مسابقات
قهرمانــی آســیا آمــاده مــی شــود تــا در صــورت کســب
عملکــرد قابــل قبــول در ایــن رقابت ها مجــوز اعزام به
بازی های آسیایی را بگیرد.

سرپرست تیمهای کشتی آزاد و فرنگی
جوانان منصوب شد

علــی روحــی از ســوی فدراســیون کشــتی بعنــوان
مهــای کشــتی آزاد و فرنگــی جوانــان
سرپرســت تی 
منصوب شــد.در حکــم علی روحی که از ســوی علیرضا
دبیر رئیس فدراسیون کشتی صادر شده ،آمده است:
نظر به ســوابق و تجربیات ارزنــده جنابعالی ،به موجب
ایــن ابــاغ به عنــوان سرپرســت تیمهای کشــتی آزاد و
فرنگی جوانان منصوب میشوید.

قــرار اســت در ایــن مســابقات موســی نباشــی
دبیــر کل فدراســیون آســیا ،علــی واجــد رئیس
کمیته توســعه آســیا و تاناباالن رئیس اجرایی
آسیا از نزدیک نظارهگر این مسابقات باشند.

همچنین مســابقات بینالمللی سری جوانان
از  ۱۳تا  ۱۶بهمن با حضور  ۵کشــور ارمنســتان،
آذربایجــان ،هنــد ،عــراق و ایران در شــیراز برگزار
خواهد شد.

همــواره در کنــار وجــود ایــن صنایع تیمهایــی که به
نــام آنهــا حضــور داشــتند دســت حمایت به ســوی
اداره کل ورزش و اســتانداری دراز کردنــد تــا بتوانند
بخشــی از هزین ههــای خــود را از ایــن طریــق تامیــن
کنند امروز شــاید بزرگترین مشــکل ورزش اســتان
فــارس نبــود صنایــع مــادر در اســتان مــی باشــد که
بتــوان بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای آنهــا در جهــت
توسعه ورزش استان گام برداشت.
* عــزم جــدی اســتاندار بــرای برداشــتن فاصلــه بین
صنایع و ورزش
در اکثر دنیا ها مرســوم می باشد که هموارهصنایع
به دنبال این می باشــند کــه بتوانند از ظرفیتهای
ورزش به خوبی استفاده کرده و با تبلیغ محصوالت
خــود از طریــق ورزش در جهــت ایجــاد درآمدزایــی
گام بردارنــد امــا متأســفانه در کشــور مــا بــه جــای
اینکــه صنایــع بــه دنبــال ورزش باشــند ورزش بــه
دنبــال صنعــت مــی باشــد تــا بتــوان از ظرفیتهای
آنهــا بــرای توســعه ورزش اســتفاده کننــد و در
ایــن راســتا خیلــی از جاهــا ورزش موفــق نبــوده کــه

چرا صنایع استان برای حمایت
جدی از ورزش روی خوش
نشان نمیدهند
بتوانــد صنایــع را بــه ســمت خــود جــذب نمایــد و یا
اینکــه اگــر صنایــع نیــز جــذب ورزش گردیدنــد بــه
صــورت مقطعــی بــوده و بــه صــورت بلنــد مــدت از
آن رشــته ورزشــی حمایــت نکردنــد اگــر چــه اســتان
فــارس از وجــود صنایــع مــادر محــروم میباشــد
امــا وجــود صنایــع بزرگــی چــون ذوب آهــن کــوار ،
ســیمان شــیراز ،ســیمان فیروزآبــاد ســیمان داراب
آلومینیــوم المــرد و صدها کارخانه ای کــه میتوانند
حمایــت نماینــد در کنــار صنایــع غذایــی ماننــد
پــگاه فــارس ،رامــک ارژن و غیــره ظرفیت هــای های
خوبــی را در اســتان ایجــاد کردند اما چــرا این صنایع
هرگــز روی خــوش بــه ورزش نشــان ندادنــد جــای
ســؤال دارد امیدواریــم بــا توجــه بــه دیدگاهــی کــه
اســتاندار فــارس بــه حضــور صنایــع در کنــار ورزش

دارنــد بتواننــد فاصل ـهای کــه بین صنعــت و ورزش
ایجــاد شــده را برطــرف تــا صنایــع اســتان و ورزش
بتواننــد بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای یکــد دیگــر
در جهــت داشــتن اســتانی پویــا و بانشــاط گام
بردارند.
* حضور صنعت در ورزش برگ برنده دکتر صفرپور
اگرچــه دکتــر حیــدر صفــر پورجــوان و جویــای نــام
میباشد که سکان ورزش استان فارس را به عهده
گرفتــه اســت وی بــا توجــه بــه ارتباطــات و تعامالت
خوبــی کــه دارد میتوانــد اثــرات خوبــی را در ورزش
اســتان به یادگار بگذارد دیدگاه مثبت و بلندمدت
وی در ورزش و ایجــاد تعامــل بــا همــه دســتگاه ها
و بهــره گرفتــن از تمــام ظرفیتهــای اســتان بــرای
توســعه ورزش یکــی ازدغدغــه هــای مدیــر جــوان
ورزش فــارس مــی باشــد و مطمئنا آنچــه را که دکتر
صفرپــور بایــد بــه آن توجه داشــته باشــد در صورتی
کــه ورزش و صنعــت در کنــار یکدیگــر حرکــت کنند
ورزش اســتان میتوانــد در کشــور بلندپــروازی
داشــته باشــد و مطمئنــا اگــر ایــن مدیــر جــوان بــا
توجــه بــه حمایــت هایــی کــه از ســوی اســتاندار
فــارس و وزیــر ورزش و جوانــان و ســایر نمایندگان
مــردم اســتان در مجلــس برخــوردار مــی باشــد از
ایــن ظرفیتهــا بــه خوبــی اســتفاده کنــد و زمینــه
حضــور صنعــت در ورزش را فراهــم کنــد مطمئنــا
مــی توانــد کارهــای بزرگــی را در ورزش فــارس انجــام
دهد.
امــروز ورزش اســتان فــارس از ظرفیــت هــا و
پتانســیل هــای خوبــی در مــورد ورزش قهرمانــی و
حرف ـهای برخــوردار میباشــد اما عمده مشــکلی که
باعث شــده تا مانع بزرگی ســر راه پیشــرفت ورزش
فارس باشــد نبود اسپانســر در استان می باشد که

این مســئله باعث کوچ خیلی از بازیکنان ممطرح و
ملی پوش اســتان به سایر اســتانها گردیده است
مطمئنا با حضور صنایع و حمایت آنها از تیمهای
و
ً
ورزشــی در لیگ حرفهای کشــور میتوان زمینه رشد
و پویایــی جوانــان اســتان را در عرصــه ورزش فراهم
نمود.
* حمایت صنایع از ورزش یک سراب است
طی ســالهای گذشــته همــواره تالش هــای صورت
گرفتــه کــه صنایــع از ورزش حمایــت کنــد و تاکنــون
مدیران استان در تمام زمینهها موفق به این مهم
نبودنــد ایــن روزهــا حمایت صنایــع از ورزش به یک
ســراب بــرای جامعــه ورزش تبدیــل شــده اســت تــا
حــدود زیادی دســت انــدرکاران ورزش و هیأتهای
ورزشــی از حضور جدی صنایع در کنار ورزش ناامید
شــدهاند و خیلــی هــا از آن به عنوان یک ســراب یاد
میکننــد اگر امروز با توجه به دیدگاهی که اســتاندار
فــارس نســبت بــه حضــور صنایــع در ورزش دارنــد
بتــوان از ایــن ظرفیــت اســتفاده کرد قطعــا میتوان
کارهــای بزرگــی را در عرصــه ورزش انجــام داد بــه
هــر حــال امیدواریــم که بــا حضــور دکتر صفرپــور در
مدیریت ورزش اســتان فــارس در کنار حضور دکتر
ایمانیــه بــه عنــوان نماینــده عالی دولت در اســتان
بــا حضــور ســایر مدیــران و نماینــدگان مجلــس
زمینــه حمایــت صنایــع از ورزش در اســتان فراهــم
شــود تــا ســرابی کــه طــی ســالهای گذشــته در بین
اهالــی ورزش وجود داشــته اســت به یــک واقعیت
تبدیــل شــده تــا بتــوان تیم هــای ورزشــی اســتان از
دل نگرانــی هایــی کــه طــی ســالهای اخیر داشــتند
راهایــی پیــدا کنــد بــه هرحــال بایــد دید کــه حمایت
صنایع از ورزش فارس باز به عنوان یک سراب باقی
می ماند یا رنگ واقعیت می گیرد .

با قبول شکست برابر شهرداری آستارا صورت گرفت؛

قشقایی و سقوطی دیگر در جدول

بعــد از  8بــازی ناکامــی در کســب نتیجه ،ســرانجام
امروز آبیپوشان شهرداری آستارا موفق به کسب
پیروزی خانگی مقابل حریف شیرازی خود شدند.
در یکی از مســابقات هفته چهاردهم لیگ یک ،دو
تیم بحرانزده شــهرداری آســتارا و قشــقایی شیراز
بــه مصــاف هم رفتند و بــا توجه به رونــد ناکامی در
هفتههای گذشــته ،نیازمند  3امتیاز مسابقه برای
خــروج از بحــران بودنــد؛ آســتاراییها بــرای حضــور
در میان ههــای جــدول و قشــقایی بــرای بازگشــت
بــه کــورس مدعیــان امــروز مقابــل هــم صفآرایی
کردند.
نیمه نخســت بازی جذاب و پرگل دنبال شــد؛ نیاز
دو تیم به کســب پیروزی ســبب شــد تا شــاگردان
پایــان رأفــت و مهدی رج ـبزاده که هــر  2در دوران
بازی خود در پست مهاجم بازی میکردند ،فوتبال
تهاجمــی را از خــود به جــای بگذارنــد .گل اول بازی
به ســود شهرداری آستارا توسط فرشید پاداش در
دقیقه  19به ثمر رســید .ســتاره آســتارایی  3دقیقه
بعــد ،درخشــش خــود را تکمیل کــرد و دومین گل
خود و تیمش را رقم زد.
در دقیقــه  ،24ســیدمحمد عابــدی در قامت گلزن
برای قشــقایی موفق به باز کردن دروازه شهرداری
آســتارا شــد تا شــاگردان رجبزاده به کسب امتیاز
از مسابقه بیرون از خانه امروز امیدوار شوند؛ بعد
از ثبــت ایــن  3گل ،دیگــر توپی از خــط دروازهها در
نیمه نخســت نگذشــت تا بازی با برتری شهرداری

آستارا در نیمه اول خاتمه یابد.
در نیمــه دوم شــاگردان مهدی رج ـبزاده یکپارچه
بــرای جبــران نتیجه شکســت حملــه میکردند اما
به خوبی مدافعان شــهرداری آســتارا مانع از به ثمر
رسیدن گل تساوی شدند و در مقابل ضدحمالتی
را شــاگردان رأفت روی دروازه قشــقایی داشــتند تا
بتوانند پیروزی خود را تثبیت کنند؛ اما در مجموع
ماحصــل تــاش دو تیــم در نیمــه دوم گلــی در پــی
نداشــت تا بازی بــا همان برتری  1-2نیمه نخســت
به نفع شهرداری آستارا خاتمه یابد.
بــا ایــن پیــروزی خانگــی ،شــهرداری آســتارا بعــد از
 8هفتــه ناکامــی توانســت رنــگ پیــروزی بــه خــود
ببینــد و بــا  17امتیــاز بــه رتبــه دهم جــدول صعود
کــرد؛ در مقابــل قشــقایی شــیراز بــرای پنجمیــن
بــازی پیاپــی نتوانســت بــه  3امتیــاز برســد تــا بــا
 20امتیــاز بــه موقعیــت هشــتم جــدول ســقوط
کند.
* مس برنده بازی بزرگ هفته
تیــم فوتبــال مــس کرمــان توانســت در مهمترین
بــازی هفتــه چهاردهــم لیــگ یــک ،اســتقالل
خوزســتان را شکســت دهــد.در مهمتریــن دیــدار
مهــای رده دومــی و ســومی مــس کرمان
هفتــه ،تی 
و اســتقالل خوزســتان بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه
شاگردان فرزاد حسینخانی در مس موفق شدند
با گل دقایق پایانی میالد پورصفشــکن استقالل
خوزســتان را شکســت دهنــد و بــه پنجمیــن بــرد

متوالــی خود دســت پیــدا کنند .ملوان بنــدر انزلی،
صدرنشــین جدول ردهبندی در خوزستان با  ۳گل
اســتقالل مالثانــی را مغلوب کرد و فاصلــهاش را با
دیگر مدعیهای صعود بیشــتر کرد .ویستاتوربین
تهران با یک گل مغلوب پارس جنوبی شد تا روند
خوب تیم ایمان رزاقی راد ادامه داشــته باشــد و به
رده نهم صعود کنند.
آرمان گهر ســیرجان پــس از هفتهها ناکامی موفق
شــد بــا حســاب  ۳بــر یــک شــمس آذر قزویــن را
شکســت دهــد و دوبــاره خــود را بــه باالنشــینان
جدول ردهبندی اضافه کند .خوشه طالیی ساوه با
تســاوی بدون گل برابر شــهرداری همدان متوقف

شــد و خیبــر خــرم آبــاد بــا برتــری  ۳بــر صفــر برابــر
شــاهین بوشهر ته جدولی به رده سوم صعود کرد
و جــای اســتقالل خوزســتان را در این رتبــه گرفت.
ســایپا در تهران با  ۴گل ماشینسازی نگونبخت
را شکســت داد و اوضاعــش را در جدول ردهبندی
بهبود بخشید.
در جــدول ایــن رقابتهــا ،ملــوان بندرانزلــی بــا ۳۰
امتیــاز صدرنشــین اســت و مــس کرمــان بــا ،۲۹
خیبــر خرمآبــاد بــا  ۲۶و اســتقالل خوزســتان بــا
 ۲۵امتیــاز در ردههــای دوم تــا چهــارم قــرار دارنــد.
در قعــر جــدول نیــز دو تیــم بــدون بــرد شــاهین
نســازی بــه ترتیب با ۵
شــهرداری بوشــهر و ماشی 

عنایتی :هوادار مشکالت ساختاری در بخش حمله دارد
ســرمربی تیــم فوتبــال هــوادار میگوید تیمــش در بخش
حملــه مشــکل دارد.رضــا عنایتــی ،ســرمربی تیــم فوتبــال
هــوادار اظهــار کــرد :بــازی امــروز بــرای مــا اهمیــت زیــادی
دارد .تیــم حریــف فوتبــال خوبــی بــازی مــی کند .شــاید در

هفتههــای ابتدایــی نتایــج سینوســی گژرفتنــد امــا چنــد
هفته ای اســت که به ثبات رســیده انــد .تمام تالش خود
را مــی کنیــم که آخرین بــازی دور رفت را با پیر.وزی پشــت
ســر بگذاریــم زیرا به هــر حال میزبان هســتیم .نیم فصل

پر فراز و نشیبی را داشتیم.
وی ادامــه داد :قرعــه کشــی کمــی کار ما را ســخت کــرد اما
مطمئنــا از نحوه فوتبال بازی کردن تیم رضایت دارم اما از
لحاظ نتیجهگیری خیر زیرا معتقدم امتیازهای بیشــتری را

و  ۴امتیــاز در ردههــای هفدهــم و هجدهم جدول
هستند.
تایج بازیهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول؛
شهرداری آستارا  - ۲قشقایی شیراز یک
خوشه طالیی ساوه صفر  -شهرداری همدان صفر
مس شهر بابک یک  -رایکا بابل صفر
پارس جنوبی جم یک  -ویستا توربین صفر
مس کرمان یک  -استقالل خوزستان صفر
استقالل مالثانی صفر  -ملوان ۳
خیبر خرم آباد  - ۳شاهین شهرداری بوشهر صفر
شمس آذر قزوین یک  -آرمان گهر ۳
سایپا  - ۴ماشین سازی صفر

میتوانســتیم جمع کنیم .تیم بدنسازی خوبی را رد پیش
فصــل داشــت امــا  ۵روز بــازی کــردن شــرایط ما را ســخت
کــرد .پــس از هــر بــازی  ۵مصــدوم را داشــتیم امــا خــدا را
شــکر تیممان یک دست بود خیلی به مشکل نخوردیم.
بایــد خــود را بــرای نیمفصــل دوم کــه نیــم فصــل ســختی
اســت آمــاده کنیــم اما در  ۲۰روز اســتراحت بــاد ریکاوری و
بدنســازی کنیــم و بتوانیــم بــرای ادامــه رقابتهــای آماده
شویم.

