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معجزه فوتبال
ترجمه اسامعیل ارشدی
چنگیز اوندر بهترین بازیکن ماه فوریه رم شد و جایزه
خودروی لوکس ولوو را دریافت کرد؛ او سال  ۲۰۱۵در
ترکیه مشغول کشاورزی بود و حاال بهترین بازیکن رم
است.
بازیکنی که در سال  ۲۰۱۷نه گلی زد و نه پاس گلی داد.
اما درسال  ۲۰۱۸با  ۶گل زده و یک پاس گل ناگهان به
ستاره جالوروسی تبدیل شده است.
شاید هنوز زود باشد که به چنگیز اوندر لقب دیباالی رم
را بدهیم ،اما اگر او با همین سرعت به پیشرفتش ادامه
دهد بدون شک به کابوسی جدی برای مدافعان سری
آ بدل خواهد شد.
 ۶گل زده و ۱پاس گل آماری است که ستاره  ۲۰ساله
جالوروسی در  ۶بازی اخیر رم از خود به جای گذاشته
است .رم سال  ۲۰۱۸را فاجعه آمیز آغاز کرد ،اما چنگیز به
گرگهای پایتخت کمک کرد تا دوباره اوج بگیرند؛ آن هم
بعد از  ۷بازی بدون پیروزی.
چنگیزدرسیندیرگیترکیه،شهریبا۱۲۰۰۰نفرجمعیت،
متولد شده است .او فوتبال خود را در باشگاه آلتینوردو،
باشگاهی در ازمیر ترکیه ،آغاز کرد .پس به باشگاه استانبول
باشاک شهیر پیوست و در ۳۲بازی برای این تیم در سوپر
لیگ ترکیه  ۷گل زد و  ۵پاس گل داد .عملکردی که باعث
شد مونچی ،این گرگ بارون دیده نقل و انتقاالت ،برای
خرید او اقدام کند .مونچی در تابستان  ۲۰۱۷چنگیز را به
پایتخت ایتالیا آورد .خریدی که بسیاری از طرفداران رم به
آن خوشبین نبودند .چرا که بسیاری از آنها اسم اوندر به
گوششان نخورده بود.
با آغاز فصل  ۲۰۱۷-۲۰۱۸به نظر میرسید آن دسته از
طرفداران رم که به چنگیز خوشبین نبودند حق داشتند.
چنگیز یا به عنوان یار تعویضی وارد میدان میشد و دقایق
زیادی بازی نمیکرد یا در برابر تیمهای ته جدولی از
ابتدا در ترکیب قرار میگرفت .او حتی در این بازی ها
نیز عملکرد خوبی از خود به جا نمیگذاشت .اما باالخره
نقطه عطف فوتبالی بال راست جوان رمی ها از راه رسید.
رم هفت بازی بود که پیروز نشده بود و به شدت به
یک منجی نیاز داشت .ولی هیچکس فکر نمیکرد که
پسرک ترکیه ای ناجی رمی ها شود .البته نباید نقش دی
فرانچسکو را از یاد برد؛ او به مرور دقایق بازی چنگیز
را باال برد و او هم به خوبی از این فرصت استفاده کرد.
بعد از انجام دو بازی خوب در برابر سمپدوریا ،چنگیز
سرانجام پاسخ صبوری رمی ها را داد .چنگیز اولین گل
خود برای آ اس رم را در برابر هالس ورونا به ثمر رساند.
گلی بسیار تعیین کننده در نتیجه بازی.
اما این تازه آغاز کار بود .طوفان چنگیز تازه شروع شده
بود .قربانی بعدی بنونتو بود .تیمی که با درخشش چنگیز
 5-2مغلوب آ اس رم شد.
بازی با گل غافلگیرکننده گیرمو ،بازیکنی که به تازگی
به بنونتو پیوسته بود ،آغاز شد.طرفداران جالوروسی با
اضطراب بازی را نظاره میکردند .باخت به تیم ته جدولی
بنونتو آخرین چیزی بود که آنها آرزویش را داشتند.
فدریکو فازیو گل تساوی را به ثمر رساند .تماشاگران
همچنان نگران بودند اما آنها خبر نداشتند که جادوی
چنگیز شب خاطره انگیزی را برای آنها رقم خواهد زد.
بعد از یک پاس گل تماشایی به ادین ژکو ،اوندر دو گل
زیبا را به ثمر رساند .گل دوم او در این بازی یکی از
زیباترین گلهای این فصل تیم رم بود .جایی که او توپ
را گوشه هجده قدم در اختیار گرفت ،توپ را روی پای
چپش اورد و به زیبایی هر چه تمام تر وارد دروازه بنونتو
کرد.
اوندر با گلي كه در برابر شاختار در ليگ قهرمانان اروپا
به ثمر رساند  ،جوانترين گلزن تركيه اي تاريخ چمپيونز
ليگ لقب گرفت.
بعد از برد  ۰-۲رم مقابل اودینزه ،بازی که چنگیز هم در
آن گلزنی کرد ،باالخره دی فرانچسکو لب به ستایش از
ستاره جوانش گشود.
دی فرانچسکو ":او قابلیت عجیبی دارد؛ همان زمان که
فکر میکنی او هیچ قصدی برای شوت زدن ندارد ،او در
حال برنامه ریزی برای یک شوت است.این کار او مرا یاد
مونتالمیندازد".
چنگیز توانایی بسیار زیادی در ایجاد فضا برای شوتزنی
و یا ایجاد موقعیت برای هم تیمی خود دارد .بدون شک
تغییر سیستم رم به  ۴-۲-۳-۱نیز به شکوفا شدن چنگیز
کمک بزرگی کرده است.
چنگیز كه در يكي از مصاحبه هايش از روياي كودكي
اش براي مالقات با فرانچسكو توتي  ،سخن گفته بود،
به سرعت به یکی از بازیکنان محبوب در بین هواداران
تبدیل شده است .حاال هواداران رم با وجود چنگیز
امیدوارانه به آینده نگاه میکنند حتی اگر در این روزها
فرم سینوسی داشته باشند .هواداران رم دیگر با حسرت
به دیباالی یوونتوسی ها نگاه نمیکنند؛ آنها چنگیزرا دارند.
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ورزش
پارس جنوبی جم به مصاف سپاهان
و پیکان می رود

گزارش روز

طارمی و اسنایدر
زوجی که نگاه آسیا
را به سمت خود
کشیدهاست!

آغاز شدن رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در فصل زمستان
باعث شده تیم های منطقه غرب قاره کهن در نقل و انتقاالت
نیم فصل تکاپوی زیادی داشته باشند و سوای نتایجی که در
لیگ های داخلی کسب کرده اند ،با تقویت تیم خود به دنبال
موفقیت در آسیا باشند.
در فصل جاری بارز ترین نمونه این اتفاق برای تیم الغرافه
قطر رخ داد .مسئوالن این باشگاه قطری که پس از چندسال
دوری از رقابت های آسیایی تیم خود را در پلی آف لیگ
قهرمانان  2018می دیدند ،تصمیم گرفتند بهترین خریدها را
در نقل و انتقاالت زمستانی انجام دهند تا ضمن بازگشت به
مرحله گروهی لیگ قهرمانان ،نتایج نه چندان مناسب لیگ را
نیزجبرانکنند.
تالش های قطری ها برای تقویت تیم ،ابتدا با آوردن بولنت،
سرمربی ترکیه ای آغاز شد و در ادامه  2ستاره به ترکیب این
تیم اضافه شدند .وسلی اسنایدر ،ستاره فوتبال هلند در سال
های اخیر و هافبک سابق تیم های اینتر و رئال مادرید ،برای
ادامه ماجراجویی فوتبالی اش قطر را انتخاب کرد و به تیم
الغرافه پیوست .پس از او مهدی طارمی ،ملی پوش ایرانی
و آقای گل دو فصل اخیر لیگ ایران نیز به جمع زردپوشان
دوحه ملحق شد تا الغرافه در فاز تهاجمی جان تازه ای بگیرد.
حضور این دو ستاره در جمع بازیکنان الغرافه ،کالس
باالتری به بازی پلنگ های دوحه داد و آنها را بسیار خطرناک
تر از گذشته کرد .وسلی اسنایدر از دیدار مقابل االهلی با
بازوبند کاپیتانی در ترکیب الغرافه به میدان رفت و از آن بازی
کفه ترازو را در میانه میدان به سود شاگردان بولنت رقم زد.
مهدی طارمی هم که آخرین روزهای محرومیت  4ماهه اش

تیم فوتبال پارس جنوبی امروز( یکشنبه) در تهران تمرین میکند و بعد
از تمرین با اتوبوس راهی اصفهان میشود تا روز دوشنبه در یک بازی
تدارکاتی در ورزشگاه نقش جهان به مصاف تیم سپاهان اصفهان برود .این
مسابقه به دعوت تیم سپاهان انجام میشود.
پارس جنوبی بعد از این مسابقه به تهران برمیگردد و تمریناتش را در
تهران پیگیری میکند و روز  ۲۸اسفند در آخرین بازی تدارکاتیاش در
سال  ۱۳۹۶به مصاف تیم پیکان میرود.
تمرینات پارس جنوبی بعد از این مسابقه دو سه روز به دلیل عید نوروز
تعطیلخواهدبود.

موفقیت مربی بوشهری در کالسهای
مربی گری فوتبال ساحلی
را سپری می کرد 2 ،بازی دیرتر از ستاره هلندی و در دیدار
مقابل السد به ترکیب الغرافه اضافه شد.
در مجموع این دو خرید جدید الغرافه  10بار در کنار هم
بازی کرده اند و عملکردی فوق العاده را به جا گذاشته اند.
در این بازی ها مهدی طارمی  6و وسلی اسنایدر  9گل برای
زردپوشان به ثمر رسانده اند 15 .گل طارمی و اسنایدر در
حالی زده شده که کل تیم الغرافه در این بازی ها  23بار موفق
به گلزنی شده و این یعنی  65درصد گل های تیم بولنت فقط
توسط این دو بازیکن جدید وارد دروازه حریفان شده است.
یکی دیگر از نکات فوق العاده ای که طارمی و اسنایدر در
این تیم نشان داده اند ،هماهنگی بسیار باالی آنها و کمکشان
به یکدیگر در امر گلزنی است .اسنایدر از زمانی که توانایی
گلزنی مهاجم ایرانی تیمش را از نزدیک دیده ،بیشتر پاس
های کلیدی خود را وقف این بازیکن می کند و بیش از
هر کسی مهدی طارمی را در موقعیت گلزنی قرار می دهد.
از جمع  6گلی که طارمی در این مدت به ثمر رسانده2 ،
پاس گل را از کاپیتان هلندی دریافت کرده است .در سمت
مقابل اما اعداد جالب تری دیده می شود؛ مهدی طارمی
اگرچه یک مهاجم است ،موقعیت های مناسبی برای گلزنی

وسلی اسنایدر ایجاد کرده است .مهاجم ملی پوش ایرانی 3
پنالتی و یک ضربه کاشته برای الغرافه گرفته که از این طریق4
بار زمینه ساز گلزنی اسنایدر شده است .او همچنین یک پاس
گل هم در جریان بازی به ستاره کهنه کار هلندی داده است.
این بدان معناست که اسنایدر به صورت مستقیم  33درصد
گلهای طارمی را ساخته و در مقابل مهدی طارمی  50درصد
گلهای این هافبک اروپایی را پایه گذاری کرده است.
بهترین روز این زوج هلندی-ایرانی بدون تردید بازی پرگل
الغرافه مقابل الریان بود .در پیروزی 6گله زردپوشان مقابل تیم
سوم قطر ،مهدی طارمی یک سوپرگل زد و یک پنالتی گرفت
و وسلی اسنایدر  2گل به ثمر رساند که یکی از آنها همان
پنالتی به دست آمده توسط طارمی بود و  3پاس گل به هم
تیمی های خود از جمله مهدی طارمی داد.
در آخرین بازی الغرافه مقابل السیلیه برگزار شد ،اسنایدر 2
گل زد و با یک پاس گل ،باعث شد پای طارمی هم به گلزنی
باز شود تا شبی خاطره انگیز برای هردوی آنها رقم بخورد.
ادامه روند گلزنی ها و گلسازی های اسنایدر و طارمی
می تواند آنها را در آسیا زبانزد کند و رکوردهای ویژه ای را به
نامشان به ثبت برساند.

بوشهر میزبان رقابت های بین املللی
والیبال ساحلی می شود

احمد ضیایی در نشست ساالنه مجمع هیات
والیبال استان بوشهر با اشاره به زیرساختهای
ساحلی در استان بوشهر گفت  :سال آینده یک
دوره تک ستاره مسابقات والیبال ساحلی بین
المللی را به میزبانی بوشهر برگزار خواهیم کرد.
وی افزود :برگزاری چنین مسابقاتی در استان
بوشهر می تواند به توسعه والیبال ساحلی در
این استان کمک شایانی کند .وی هدف خود
از سفرهای استانی را آشنایی با مشکالت
فراروی والیبال استانها و تصمیم گیری جهت
رفع آنها اعالم کرد .وی با اشاره به برنامه های
این فدراسیون جهت استعدادیابی و تقویت تیم
های ملی در رده های مختلف ،تصریح کرد:

هفته بیست و هفتم لیگ یک

تساوی بی حاصل
ایرانجوان در انزلی

ملوان انزلی  0ایرانجوان بوشهر 0
هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول برگزار شد و ایرانجوان
بوشهر در انزلی به مصاف ملوان این شهر رفت.
به گزارش پیام عسلویه حسین خطیبی در اولین بازی که
رسما روی نیمکت ایرانجوان نشسته بود موفق شد یک
امتیاز بگیرد تا شاید این یک امتیاز خارج از خانه در پایان
فصل مددرسان تیم بوشهری باشد.
ایرانجوان در این بازی با ترکیبی متفاوت نسبت به گذشته
وارد میدان شد که حضور  6بازیکن بومی و البته غیبت
بازیکنانی نظیر مسعود نظرزاده،صادق گشنی،حمداهلل
ابدام،حجت اسالمی و هانی چاپی کار برای آنها دشوار کند.
ملوان که در این بازی از حضور هوادارانش محروم بود
بازی را خیلی جدی گرفته بود اما حضور دو وینگر سرعتی
و دونده در گوشهای زمین {مصطفی احمدی و حسین
قدرتیان}باعث شد بازی زیبا آغاز شود.
ملوان دلخوش با بازیسازی پژمان نوری در مقابل احمد
شاهی و اسدزادی دونده یک نبرد تمام عیار فوتبالی را در
میانه میدان به نمایش گذاشتند اما نداشتن یک گلزن در خط
حمله دو تیم شرایط را تغیر نداد تا هیچ کدام از تیمها از
تساویراضینباشند!
اویس کرد جهان برای ایرانجوان بارها ارسال کرد و ضربه
نواخت که نزدیک بود ضربه بازیاری ایرانجوان را صاحب
گل کند که داور مسابقه اعتقادی به گل نداشت!
نیمه دوم هر دو تیم برای گلزنی اماده بودند ،اخراج عظیم
گوگ مدافع ملوان که موقعیت تک به تک را از رنجبر
گرفت تا کارت زرد دوم خنده دار حسین بازیاری نشان
داد داور مسابقه می خواهد در اخراج و نتیجه هر دو تیم را
راضی نگه داشته است!
این تساوی ایرانجوان را  22امتیازی کرد و باید در انتظار
نشست که آیا شاگردان با انگیزه خطیبی می توانند  7امتیاز
اختالف را در آینده جبران کنند؟

سطح تیم ملی والیبال ایران فراتر از آسیاست
و به جهت تثبیت جایگاه خوبی که داریم،
قطعا تا  ۷سال آینده همچنان در لیگ جهانی
حضور خواهیم داشت .رییس فدراسیون والیبال
کشور در این نشست با اشاره به اینکه هر استان
میتواند نماینده ای در بدنه ی فدراسیون داشته
باشد گفت :روسای هیات های استانی ارتباط
تنگاتنگی با مربیان تیم های ملی پایه برقرار کنند
تا هیچ استعدادی از شهرستان ها نادیده گرفته
نشود و تالش ما در بخش استعداد یابی بر
این است تا امکان وجود و حضور حداکثری
را برای استعداد های جوان در گوشه و کنار
کشورفراهمکنیم.

رضا تامینی بازیکن سابق ایرانجوان بوشهر که مدتی است در فوتبال
ساحلی مشغول فعالیت است با حضور موفق در کالس مربی گری سطح
یک آسیا مدرک خود را دریافت کرد و قرار است در کالس سطح یک
آسیا نیز شرکت کند.وی در این کالس در میان سه نفر برتر قرار گرفت تا
بوشهر در این رشته صاحب یک مربی جوان گردد.
به گزارش پیام عسلویه به نقل از فوتبال بوشهر تامینی که روزگاری در
تیم جوانان ایرانجوان شاگرد زنده یاد ناصر خرسند بود و از نسل طالیی
بازیکنان پایه بوشهر هم لقب گرفت که شاید به حق خود نرسیدند حاال در
کنار برادران طبیب نژاد مشغول تجربه اندوزی است تا یک نیروی جدید
و تحصیلکرده وارد فوتبال بوشهر شود.
گفته می شود تامینی در یک کالس حرفه ای مربی گری فوتبال ساحلی
که در قطر برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

دور پایانی مسابقات قهرمانی مردان
شطرنج کشور در بوشهر
رئیس هیات شطرنج استان بوشهر گفت :دور پایانی پنجاه و یکمین دوره
مسابقات قهرمانی شطرنج مردان کشور درخانه شطرنج بوشهر آغاز شد.
به گزارش پیام عسلویه سید ایمان بکا روز یکشنبه درگفت گو با ایرنا
افزود:در فینال این رقابت ها  12شطرنج باز رنگینگ دار از  7استان کشور
به مدت  10روز در بوشهر با یکدیگر به رقابت می پردازند.
وی بیان کرد :کرمان ،گلستان ،مازندران ،گیالن ،خراسان رضوی ،تهران و
اصفهان هفت استان شرکت کننده در این دور از مسابقات هستند.
بکا افزود 11 :تن از این شطرنج بازان عنوان دار بوده که از این شمار پنج
نفر استاد بزرگ و مابقی استاد بین المللی هستند.
وی یادآور شد :دور مقدماتی قهرمانی مردان شطرنج کشور در مرحله
نخست با حضور  500نفر در همدان برگزار شد که از این مرحله  12نفر
موفق به حضور در دور فینال شدند.
بکا اضافه کرد :فینال قهرمانی شطرنج مردان کشور بصورت دوره ای
برگزار می شود و در نهایت  5نفر برتر جواز حضور در تیم ملی را دریافت
میکنند.
وی ادامه داد :باتوجه به تاثیر برگزاری رقابت های معتبر در افزایش سطح
کمی و کیفی شطرنج استان هیات شطرنج استان بوشهر در برگزاری رقابت
های این چنینی اهتمام ویژه دارد.

علی دایی:

تصمیم گیرنده بودم قرارداد
کیروش را متدید میکردم!
سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت :اگر من تصمیمگیرنده بودم
قرارداد کیروش را تمدید میکردم.
به گزارش وبسایت نود ،علی دایی در حاشیه مراسم درختکاری
در باشگاه سایپا گفت :این سنت ملی و کاشت درخت میتواند
به بهبود هوای کشور کمک کند .وظیفه همه ما در مناطق
جنگلی این است که در حفظ آن کوشا باشیم و اگر درختی
اضافهنمیکنیمحداقلکمنکنیم.
وی در این باره که کارلوس کیروش به سختی در مراسمی
حاضر میشود و آیا رابطه خوب او با سرمربی تیم ملی باعث
حضور کیروش در این مراسم شده است ،گفت :این چیزها را
من نمیدانم .خدا را شکر از روز اول رابطه خوبی با کیروش
داشتهام .دوست دارم تیم ملی کشورم موفق شود و همیشه از
آن حمایت کردهام .خیلی از مسائل باعث شده او به این مراسم
بیاید و به نظرم این خیلی خوب است.
سرمربی سایپا در مورد صحبتهای علی کریمی و اینکه
کارلوس کیروش را به نوعی دالل نامیده بود ،گفت :من در
جریان این مسائل نیستم و در مورد چیزی که نمیدانم نظر
نمیدهم .ابتدا باید در این مورد صحبتهای کیروش را
بشنویم و بعد نظر بدهیم .به دلیل اینکه چیزی ندیدهام تا االن
چیزی هم نگفتهام .چیزی که دیدهام این بوده که از زمانی که
کیروش به ایران آمده است ،تیم ایران به هیچ تیمی باج نداده
و حتی راحت به جام جهانی صعود کردیم .همیشه هم گفتهام
کیروش در تیمهای ملی پرتغال ،رئال مادرید و منچستریونایتد
کار کرده و حتم ًا علم و دانش بیشتری نسبت به من داشته که در
این تیمها کار کرده است.
دایی تصریح کرد :به نظرم کیروش در راهی که میرود بهترین
تصمیم را گرفته و نتیجه آن هم صعود راحت تیم ملی به جام
جهانی است .کسانی مانند کیروش خدمت بزرگی نه تنها به
فوتبال بلکه به کشور ما میکنند .میبینید که با یک پیروزی چه
نشاطی در جامعه ایجاد میشود .ما اکنون باید پشت تیم ملی
باشیم و از هر کسی مخصوص ًا کیروش که با او در چند سال

رقابت های همگانی تنیس روی میز
استان بوشهر در گناوه برگزار شد

اخیر موفق بودیم ،حمایت کنیم.
وی در مورد اینکه گفته میشود کیروش بعد از جام جهانی از
تیم ملی جدا خواهد شد و در جام ملتهای آسیا حضور ندارد،
عنوان کرد :من نمیدانم کیروش چه تصمیمی میخواهد
بگیرد ،اما مطمئن ًا اگر من تصمیمگیرنده بودم ،او را در تیم ملی
حفظ میکردم .اکنون تیم ملی فوتبال ما نظم گرفته و میتواند
نتیجه بگیرد .دایی درباره اینکه همواره در کشورهای خارجی
نالمللی از او دعوت میشود اما در ایران
و در مراسمهای بی 
برخی مواقع او را به مراسمها دعوت نمیکنند ،گفت :من به این
چیزها کار ندارم ،اما همیشه گفتهام ،برخالف کشور خودمان در
خارج از ایران برای کسانی امثال من ارزش قائلند .در این مدت
دعوتهای زیادی مانند فدراسیون صربستان یا بازی تیمهای
ملی مکزیک و کلمبیا و همچنین حضور در تیم ستارگان جهان
شده که هیچ موقع آنها را رسانهای نکردهام .همانطور که گفتم
در خارج از کشور ارزش بیشتری برای ما قائلند.
وی در واکنش به این موضوع که شاید برخیها میخواهند
با طعنه زدن به او خودشان را بزرگ کنند ،یادآور شد :نه چه
طعنهای؟ «تُعِ ُّز َم ْن ت ََشا ُء َو تُ ِذ ُّل َم ْن ت ََشا ُء»
سرمربی سایپا در مورد مشکالت باشگاه سایپا و اینکه آیا این
مشکالت برطرف شده است یا خیر ،گفت :مشکالت همچنان
وجود دارد اما امیدواریم با کمک رضا درویش و مدیرعامل
کارخانه سایپا این مشکالت برطرف شود .مطمئن ًا اگر این
مسائل حل شود میتوانیم سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب
کنیم.

دومین رقابت همگانی تنیس روی میز استان بوشهر در راستای ایجاد
نشاط اجتماعی با حضور استانهای فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و
خوزستان در شهرستان گناوه برگزار شد.
مسئول برگزاری این رقابت ها گفت :شرکت کنندگان در این رقابتها در
رده های سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن ،کارمندان دولت و
معلوالن مرد و زن به صورت همگانی و خانوادگی با هم رقابت کردند.
سیده حکمیه موسوی یادآورشد :در پایان این رقابت ها به برترین ها
جوایزی اهدا شد.
مرحله شهرستانی نخستین دوره رقابتهای همگانی تنیس روی میز 20
بهمن در شهرستان گناوه از توابع استان بوشهر برگزار شد.

افتتاحیه املپیاد ورزشی با حضور  300نفر
در قالب  23تیم بانوان در شهرستان دشتی
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی گفت :در المپیاد ورزشی
 300نفر از بانوان ورزشکار در قالب  23تیم از شهرستان دشتی حضور
دارند.بهرامعباسیدرآیینافتتاحیهالمپیادورزشیبانوانشهرستاندشتی
که در سالن ورزشی شهید مهدوی خورموج برگزار شد بابیان اینکه
در سالهای اخیر ورزش شهرستان دشتی رشد قابل قبولی داشته است
اظهار داشت :موفقیت بانوان ورزشکار شهرستان دشتی در مسابقات
مختلف باعث شده تا نگاهها بهصورت ویژه به توسعه ورزش و بهویژه
توسعه ورزش بانوان معطوف شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی گفت :در المپیاد ورزشی
 300نفر از بانوان ورزشکار در قالب  23تیم از شهرستان دشتی حضور
دارند .وی ادامه داد :این مسابقات در رشتههای والیبال ،بسکتبال،
طنابکشی ،آمادگی جسمانی ،تکواندو ،کونگفو ،تنیس روی میز و
فوتسال برگزار و به مدت سه روز ادامه دارد.

