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تماشا- سرویس ورزشی
مســابقات قهرمــان کشــوری کیوکوشــین کاراتــه ســنتی 
جــام بزرگداشــت شــهدای هســته ای اســفندماه 1401 در 
مجموعــه ورزشــی آفتــاب ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در 
دو بخــش بانــوان و آقایان با حضور اســتان هــای تهران، 
، گیالن، یــزد، کرمان، قم، لرســتان، اردبیل و  فــارس، البرز

آذربایجان شرقی برگزار گردید.
در روز نخســت شــیرمردان اســتان فارس به سرپرســتی 
اشــکان امیری  در دو بخش کاتا و کومیته پس از رقابت 
های سخت و نفس گیر موفق به کسب مقام دوم تیمی 

این دوره از مسابقات شدند.
امیری)تیمــی  اشــکان  کاتــا:  اول  مقــام  آوران  مــدال 
شــایان  کریمی)تیمــی(،  علــی  محمــد  انفــرادی(،  و 

کهزادپور)تیمی(، رادین ابراهیمی
، کیان  مقام دوم کاتا: محمد علی کریمی، شایان کهزادپور

جلوند، امرا... میرزایی
مقــام ســوم کاتــا: امیرحســین زارعــی، ابواالفضــل قنــاد 
شیرازی، محمد کشاورز، سید سامر حسینی، آریا عبادی

مقــام اول کومیتــه: شــایان کهزادپــور، مهــدی میرزایــی، 
رضــا  کهــن،  اوســتا   ، کشــاورز محمــد  شــبیری،   هومــن 

، آیدین رسولی نیا فرزین پور
جلونــد،  کیــان   ، کهزادپــور شــایان  کومیتــه:  دوم  مقــام 

امیرحسین زارعی
امــرا...  ابوالفضــل قنــاد شــیرازی،  مقــام ســوم کومیتــه: 

ع نژاد، ســید ســامر حســینی، رادین  میرزایــی، مجتبی زار
ابراهیمی

 ، داوران اعزامــی بخــش آقایــان: محمــد صــادق حامدپور
امیــر قنبرپورفرد، محمد مندنی نــژاد، محمدعلی کریمی، 

محمد علی رایان پور، سعیدرضا کوه پیما
محمــد  و  کهزادپــور  شــایان  هــا  رقابــت  ایــن  پایــان   در 
مندنی نژاد از اســتان فارس به ترتیب مفتخر به دریافت 

کاپ جنگنده ترین مبارز و داور برتر مسابقات شدند.
در روز دوم رقابت ها و در بخش بانوان شــیرزنان استان 

فــارس بــه سرپرســتی شــهال توکلــی در دو بخــش کاتــا و 
کومیته پس از رقابت های سخت و نفس گیر موفق به 

کسب مقام نخست تیمی این دوره از رقابت ها شدند.
مریــم  کاظمــی،  ســتایش  مســجدرو،  زهــرا  آوران:  مقــام 
آیــدا توکلــی، مائــده رســتمی،  عبــودی، حدیــث حاتمــی، 
 نازنیــن زهــرا صفایــی، فاطمــه کریمــی، هلیا کاظمــی، آیالر 
، مبینــا نــادری، هانیــه جمــال آبــادی، راحلــه  بهمــن پــور
، ملیــکا عبودی،  ، فاطمــه صادقیان پــرور صادقیــان پــرور
الهــام عبودی،فاطمــه غالمــی، نازنیــن زهــرا صفــری، زهــرا 

جعفری، فاطمه چشم ذاغ، میترا رضایی، نگین زاهدیان، 
حدیــث مقتــدری، فرشــته حســینی، نــگار صفری، آریســا 
محمــدی، باران کاری، زینب کاری، ســپیده اردانه، فاطمه 
آزادی،  زهــرا   ، کشــاورز میــری، مائــده منصــوری، هســتی 
فاطمــه قبانــی، هلیا عطایی کیــش، زهرا عطایــی کیش و 

پریا بهمن پور.
در پایــان ایــن رقابــت ها حدیــث حاتمی از اســتان فارس 
مفتخــر به دریافــت کاپ جنگنده ترین مبارز مســابقات 
النــاز  کــردی،  شــد.داوران اعزامــی بخــش بانــوان: الهــام 

غضنفری، حدیث حاتمی، زهره رضوی و زهرا جعفری.
همچنین شهال توکلی در این دوره مسابقات مسئولیت 
داوری مســابقات را به عنوان نایب رئیس کمیته داوران 

به عهده داشتند. 
در خاتمــه جــا دارد از کانچــو دکتــر پورمحســنی ریاســت 
کشور، هانشی محمد شفیعی قائم مقام کشور، هانشی 
دکتر کاکایی معاونت هماهنگ کننده و میزبان شایسته 
ایــن دوره از مســابقات و حضــور مهمانــان ویــژه جهــت 
اهــدای جوایــز معــاون محتــرم رئیــس جمهــور و رئیــس 
سازمان انرژی اتمی مهندس اسالمی، رئیس پژوهشگاه 
علــوم و فنــون هســته ای، رئیس امور ایثارگران ســازمان 
انــرژی اتمی، فرمانده بســیج ســازمان، مشــاور و دســتیار 
معــاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان و تنــی چند از 
مقامات لشکری و کشوری و دیگر عزیزانی که در برگزاری 

این رویداد مهم تالش کردند تشکر و قدردانی نماییم.

فریدون رئیسی - سرویس ورزشی 
تیــم فوتبــال فجــر شــهید سپاســی شــیراز بــا ارائه یک 
بازی روان و با برنامه موفق شد چوکای تالش را با سه 
گل شکســت دهد. شــاگردان مهدی رجب زاده یکی از 
تیم های مدعی صعود به لیگ برتر به شمار می روند که 
با سایپا، خیبر خرم آباد، استقالل خوزستان و چادرملو 
رقابت بســیار فشــرده ای برای کســب رتبه دوم پس از 

شمس آذر دارند.
در هفتــه 24 رقابت هــای لیــگ دســته اول بــرای فجــر 
شــهید سپاســی بــا توجه بــه پیــروزی رقبــا چــاره ای جز 
پیــروزی نبــود و البتــه آنهــا پیــش از اینکــه وضعیــت 
حســاس  شــود مقابل چوکا، که این روزها اصال شرایط 

خوبی ندارد به پیروزی برسند 
مهدی رجب زاده ســرمربی فجر با توجه به حساسیت 
بازی و اینکه سرنوشــت فجر در ادامه مســابقات برای 
صعود به لیگ برتر دست خودشان می باشد با ترکیب 
یوســف بهــزادی، محســن ســیفی، محمدرضــا خدری، 
ع، محمدحســین  آرام عباســی، محمــد آژیر، ســعید زار
خســروی، احمدرضــا زنــده روح، ســید جــالل عبــدی، 
ابوالفضــل بابایــی و حســین مهربان شــاگردان خود را 
روانــه میــدان نمود تــا بتوانند در مصاف بــا تیم بحران 
زده چوکای تالش به پیروزی دست پیدا کنند بازیکنان 
فجــر  از همــان ابتدا یک فوتبال تهاجمــی و روبه جلو را 
در دســتور کار داشــتند و پس از به هدر دادن چندین 
بــه  هــای  فرصــت  از  ادامــه  در  توانســتند  موقعیــت 

دســت آمــده به خوبی اســتفاده نمایند و با شکســت 
 چــوکای تالــش در زمــره مدعیــان در بــاالی جــدول قرار

 گیرند.
گل اول ایــن مســابقه را احمــد زنــده روح در دقیقــه 21 
بــا ضربــه ای برخــالف جهــت حرکــت دروازه بــان چــوکا 
دقیقــه  در  و  کــرد  تالشــی  سبزپوشــان  دروازه  وارد 
33 هــم حســین مهربــان بــا یــک حرکــت در عــرض و 
 ضربــه ای بــه زاویــه موافــق دروازه بــان گل دوم را به ثمر 

رساند.
فجر که با این نتیجه همچنان یکی از شانس های اصلی 

صعود به شــمار می رود، در نیمــه دوم بازی را مدیریت 
کرد و در شرایطی که شاگردان جهانبخش جعفری برای 
گل بــه آب و آتش می زدند، یک ضدحمله ســبب شــد 
تا محســن ســیفی در دقیقــه 1+90 در موقعیت بســیار 
خوبی برای گلزنی قرار بگیرد و گل سوم را هم ثبت کرد 
 تا سه امتیاز شیرین نصیب شاگردان مهدی رجب زاده 

شود.
ایــن پیــروزی فجر شــهید سپاســی را با یک بــازی کمتر 
نســبت بــه باالنشــینان 39 امتیازی کــرد و حاال مهدی 
رجــب زاده بایــد بــرای از بین بــردن فاصله 2 امتیــازی با 

خیبر و سایپا تالش کند. 

در ســوی دیگر چوکا با کســب 17 امتیاز از 24 مسابقه 
همچنــان در قعــر باقــی مانــد تــا شــایعاتی مربــوط بــه 
اخراج جهانبخش جعفری، ســرمربی خبرســاز این تیم 
 هــم پــس از چنــد تســاوی و شکســت پیاپــی شــکل 

بگیرد.
* هفت تیم برای سهمیه دوم لیگ برتر شانس دارند

خیبرخــرم آبــاد و ســایپا تهران بــا 41 امتیاز دوم و ســوم 
هســتند و فجر سپاســی هم با 39 امتیاز در رده چهارم 

قرار دارد.
تیم های استقالل خوزستان، چادر ملو اردکان یزد، ون 
پارس اصفهان و پارس جم جنوبی هم که به ترتیب در 
رده پنجم تا هشتم جدول قرار دارند از شانس صعود 

به لیگ برتر برخوردار هستند.
تیــم هــای خلیج فارس ماهشــهر و چــوکا تالش هم با 
قــرار گرفتــن در انتهای جدول در خطر ســقوط به لیگ 

دسته دوم قرار دارند.
* مسابقات تا 9 فروردین 1402 تعطیل شد

رقابــت های لیگ دســته یک تا نهــم فروردین ماه 1402 
تعطیــل شــد و در ایــن روز تیــم فجــر شــهید سپاســی 
شــیراز میهمــان تیم خلیج فارس ماهشــهر اســت که 
این تیم هم در خطر ســقوط قرار دارد و کار برای فجری 

ها در ماهشهر سخت خواهد بود.
* جنگ لیگ برتری شدن در اوج هیجان

بــا برتری تیم هــای مدعی در دیدارهای هفته بیســت و 
ششم، رقابت برای لیگ برتری شدن در بین تیم های 

مدعی لیگ یک به اوج رسیده است.
در مهــم تریــن دیدار این هفته تیم مدعی شــمس آذر 
کــه بخــت اول صعود به لیگ برتر اســت، در ورزشــگاه 
دســتگردی تهران میهمان سایپا بود که این مسابقه 
خاتمــه  تهرانــی  پوشــان  نارنجــی  یــک  بــر   2 برتــری   بــا 

یافت.
سایپا که بعد از اخراج محمود فکری مقابل ون پارس 
شکســت ســنگینی را تجربه کرده بود، دنبــال این بود 
تــا بتواند با برتری برابر تیم صدرنشــین بــه رقابت برای 
صعود بازگردد. تیم شمس آذر هم تدارک ویژه ای دیده 
 بود تا با برد در این مســابقه جشــن لیگ برتری شــدن 

بگیرد.
در ایــن دیــدار نیــز ابتــدا شــمس آذر پیــش افتــاد امــا 
حســن شوشــتری و رضا فرجی در 20 دقیقه پایانی بازی 
دوبــار دروازه نماینــده قزویــن را باز کردند تا ســه امتیاز 

حساس این دیدار در تهران بماند.
در دیگــر دیــدار مهــم ایــن هفتــه تیــم فوتبــال خیبر با 

نتیجه 2 بر یک شهرداری ماهشهر را شکست داد.
ح زیر است: سایر نتایج مسابقات این هفته به شر

دریا بابل چهار - استقالل مالثانی یک
ون پارس اصفهان صفر - چادرملو دو

سایپا دو - شمس آذر یک
فجرسپاسی سه- چوکا تالش صفر

شهرداری همدان صفر- خوشه طالیی دو
خیبر خرم آباد سه - خلیج فارس ماهشهر یک.

فجرشهید سپاسی شیراز 3 - چوکای تالش 0؛

پیروزی زردپوشان مقابل بحران زده  ها

تماشا- سرویس ورزشی
یازدهمین دوره مســابقات سراســری کیوکوشین کاراته 
آقایان اســتان فــارس با نام جام منتظــران 28 بهمن ماه 
1401 در محــل ورزشــگاه تــالش بــا تالوتی چنــد از کالم ا... 

مجید و نواختن سرود ملی آغاز گردید.
در مراسم افتتاحیه هانشی شفیعی رئیس کیوکوشین 
کاراته استان فارس و قائم مقام کشور ضمن خوش آمد 
گویی به شــرکت کنندگان، مربیــان وداوران همگی را  به 
حفــظ آرامش و احتــرام به یکدیگر دعوت کرد. همچنین 
نمودنــد  قدردانــی  و  تشــکر  ایشــان  هــای  خانــواده  از 
کــه بســتر پیشــرفت و رشــد بــرای فرزندانشــان فراهــم 
نمودنــد و داوران را بــه رعایــت قضــاوت عادالنــه توصیه 
 و در خصــوص اهمیــت جایــگاه آنــان توضیحاتــی ارائــه 

کرد.
 وی در بخشــی ار صحبــت هــای خــود گفت: ما جســم و 
جــان خــود را پرورش میدهیم تا روحی نا متزلزل داشــته 
باشــیم.در راه راســتین کاراتــه قــدم برداشــتیم تــا فــردی 

مفید برای جامعه خود باشیم.
در ادامــه مشــاور ارشــد و صــدر هیــأت رئیســه هانشــی 
فرهــاد فــروزان پیشکســوت و صاحــب اولیــن باشــگاه 
کیوکوشــین کاراتــه اســتان فــارس مطالبــی در خصوص 
ارزش احتــرام و اصــل تواضع در فرهنگ غنــی کاراته ارائه 

کرد که مورد تشویق حضار قرار گرفت.
در بخش افتتاحیه نیز در راســتای نوآوری و ایجاد برابری 
در کاراتــه و بــا در نظــر گرفتــن اینکــه کیوکوشــین کاراتــه 
سنتی در سه بخش فول کنتاکت، الیت کنتات و سمی 
کنتاکــت فعالیــت مینمایــد اجرای کاتــا پینان ســونو گو 

و هیــان گــودان توســط دو قهرمان محمــد علی کریمی و 
غالمرضا وفایی با هنرنمایی و نواختن هنگ درام توسط 

قهرمان هنرمند کسری پایداری صورت گرفت.
قضــاوت ایــن دوره از رقابــت ها به عهــده محمد صادق 
، امیر قنبــر پورفــرد، محمد مندنی نــژاد، حامد  حامدپــور
قاســمی، اشــکان امیری، محمد علی کریمی، محمد رضا 
توکل، سید رضا کو پیما، محمد علی رایان پور بود که در 
پایان رقابت ها با اهدای جوائزی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنیــن محمــد رضــا توکل مفتخــر به دریافت نشــان 
داور برتر این دوره از رقابت ها شد.

تیــم های شــرکت کننــده از باشــگاه هــای مرکــزی، نصر، 
، برغان، هماشهر، یاران سربست، بابک، شهدای  ماهور
سعدی، عطا جمال آباد، بهاران و شهدای کازرون حضور 

داشتند که نتایج زیر به دست آمد.

مقــام اول کاتــای تیمــی: کیــان جلونــد، ابوالفضــل قنــاد 
شیرازی و امیرحسین زارعی.

مقام دوم کاتای تیمی: پارسا روشن خواجه، امیرحسین 
ناطقی و سامر حسینی

مقام ســوم کاتــای تیمی: آریا عبــادی، آراد روشــن، آرمین 
ناصری، رادین ابراهیمی، امیر محمد طاووسیان و فرنود 

احدی.
مقــام اول کاتــای انفــرادی: محمــد علی کریمــی، امیرعلی 
ج زاده، آریــا اکبرنــژاد، دانیــال نقیبــی، بنیامیــن توکلی،  فــر
مرتضــی بازیــار، محمدرضــا فــوالد، رادین ابراهیمــی، امیر 
محمــد طاووســیان، فرنــود احــدی، اوســتا کهــن، فرهام 
کیــان  و  ســجادی  رادویــن  توکلــی،  آرشــام  منوچهــری، 

مهرخواجه.
مقــام دوم کاتــای انفــرادی: غالمرضــا وفایــی، ابوالفضــل 

قنــاد شــیرازی، امیــر محمــد فریدونــی، بنیامیــن رحیــم 
خانــی، امیر علی کاظمی فرد، هومن شــبیری، آریا عبادی، 
عرشــیا صداقــت، امیــر عبــاس پرویــزی، محمــد ورزیده، 
امیر حسین ناطقی، رضا کاظمی، رامین اسحاق زهی، آریا 

رحیمی و ابوالفضل غواصه.
مقــام ســوم کاتــا انفــرادی: محمــد رضــا تــوکل، عبــاس 
عباسی، آراد روشن، امیر حسین زارعی، یوسف حسینی، 
آرمان عباسی، کیان جلوند، امراله میرزایی، جواد فراحی، 
آرمیــن ناصــری، امیــر علــی دهقــان، امیر محمد اســحاق 
، اهورا  زهی، ایلیا مختاری، نوید مختاری، نیما هاشــم پور
شــعبانی، پارســا روشــن خواجــه، امیــر محمد حســینی، 
، امیر علی ناصری و آریا  ســپهر شــمالی، مهرسام مســرور

شعبانی.
مقــام اول کومیتــه: مهــدی میرزایی، امیر علی حســینی، 

جــواد فراحــی، حســین میرزایــی، حســین فالحــی، فــرزاد 
ع، آرســام کرمــی، امیــر عبــاس پرویزی،  ، علــی زار کشــاورز
محمد روحانیان، حســین زارعی، کیــان مهرخواجه، نیما 
، امیر حســین ســلیمی، نوید مختاری، اوستا  هاشــم پور
کهــن، بنیامیــن توکلــی، کیان جلوند، پارســا اســدالهی و 

دانیال نقیبی،
مجتبــی  دلــداری،  امیرحســین  کومیتــه:  دوم   مقــام 
، پرهــام  نــژاد، حســن عســگری، مهرســام مســرور ع  زار
قبــادی، آریــا شــعبانی، محمــد مصطفــی بهمنــی، آدریــن 
ع،  شــجاعی، فرنود احدی، محمدطاها شریفی، محمد زار
امیرمحمــد حســینی، رادیــن ابراهیمــی، محمــد کامگار، 

امیرحسین زارعی و امیرعلی کاظمی فرد.
مقــام ســوم کومیتــه: محمد کشــانی، محســن زاهدیان 
نــژاد، رضا فرزین پور، شــایان باقری، امیرســام حســینی، 

ســامر  ســید  زیارتــی،  شــروین  پــور،  عیــدی  ابوالفضــل 
آریــن نظــری،  ع،  حســینی، رادیــن ســجادی، علیرضــا زار
روزبهــی،  ابوالفضــل  محمــد حســین ســتایش مقــدم، 
آرشــام توکلی، پوریا کریمی، امیرحسین ناطقی، سیامک 
حســینی، امیرعلی دهقان، یاســین حسینی، امیرمحمد 
، رضا  طاووســیان، حســین شــیرمحمدی، مرتضی بازیــار

حسینی، آرمان عباسی  و محمد کشاورز.
در پایــان جمع امتیازات تیم انجمن دوســتداران میراث 
سرپرســتی  بــه  فــارس  اســتان  گردشــگری  و   فرهنگــی 
بــه  ســپیدان  اول،  مقــام  پاکــدالن  حامــد  ســی  ســن 
سرپرستی سن سی مهدی دهقان مقان دوم و باشگاه 
مرکزی به سرپرستی سن سی اشکان امیری مقام سوم 

را کسب نمودند.
الزم بــه ذکــر اســت؛ برای نخســتین بار بــرای ترویج حفظ 
ارزش فرهنــگ گردشــگری و میــراث باســتانی پایتخــت 
انجمــن  نماینــده  بــا  تفاهمــی  زمیــن  ایــران  فرهنگــی 
دوســتداران میراث فرهنگی و گردشــگری استان فارس 
منعقد گردید و با اهدای لوح ســپاس از ایشــان تقدیر و 

تشکر شد.
برگــزاری  و  اجرایــی  تیــم  زحمــات  از  دارد  جــا  خاتمــه  در 
فــرزاد  رضــا شــورانگیز،  ابوالفضــل حیــدری،  مســابقات 
ع، بنیامیــن انصــاری،  کشــاورز، مســیح گــودرزی، علــی زار
حســین میرزایی، امیرعلی کاظمــی فرد و غالمرضا وفایی 

قدردانی نماییم.
همچنین از تالش های شبانه روزی دبیر اجرایی استان 
اشــکان امیری و مدیر اجرایی مســابقات حامد پاکدالن 

کمال تشکر را داریم.

یازدهمین دوره مسابقات سراسری کیوکوشین کاراته قهرمانان خود را شناخت

کار تیم ملی والیبال برای صعود به المپیک سخت شد؛ 

شاگردان عطایی در گروه مرگ
قرعه کشــی  در  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم 
در  پاریــس  المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای 
گروهی بسیار سخت قرار گرفت. قرعه کشی 
رقابت هــای والیبال انتخابــی المپیک امروز 
جمعــه برگزار شــد و تیــم ملی والیبــال ایران 
در گروهــی ســخت کــه می تــوان بــه آن لقب 
گروه مرگ داد قرار گرفت. شــاگردان عطایی 

در این رقابت ها با 2 غول والیبال دنیا یعنی 
برزیل و ایتالیا همگروه شدند.

انتخابــی  والیبالــی  رقابت هــای  گروه بنــدی 
ح زیر است: المپیک به شر

گروه اول )برزیل(: برزیل،  ایتالیا، ایران، کوبا، 
اوکراین، آلمان، چک، قطر

گــروه دوم )ژاپــن(: ژاپــن، آمریکا، اســلوونی، 
صربستان، ترکیه، تونس، مصر، فنالند

گروه سوم )چین(: چین، لهستان، آرژانتین، 
هلند، کانادا، مکزیک، بلژیک، بلغارستان

این رقابت ها از هشتم تا شانزدهم مهرماه 
سال آینده برگزار می شود.

فرانســه  بــا  همــراه  گــروه  هــر  برتــر  تیــم   2
)میزبــان( بــه المپیــک راه پیــدا مــی کننــد و 
۵ ســهمیه دیگــر نیــز از بیــن تیم هــای برتــر 

رنکینگ جهانی انتخاب می شوند.

قهرمانی بانوان و نائب قهرمانی مردان کیوکوشین کاراته سنتی فارس
در جام بزرگداشت شهدای هسته ای اسفندماه 1401 رقم خورد؛


