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سـرمربی تیـم فوتبال بانـوان گفـت: دو بازی 
دوسـتانه برابـر بالروس مـی تواند یک شـروع 
انتخابـی  مسـابقات  در  بـرای حضـور  خـوب 
آسـیایی المپیـک باشـد. به گـزارش مهـر، مریم 
آزمـون، سـرمربی تیـم ملـی فوتبال بانـوان پس 
از پیـروزی برابـر بـالروس گفت: شـاهد بازی 
خوبـی بودیـم. از بـالروس بـرای حضـور در 
ایـران ممنـون هسـتیم. امـروز فرصـت خوبـی 
بـود تـا خودمـان را محـک بزنیـم. بـازی امروز 
واقعـا یـک برهـان و دلیلـی بـود کـه مـا ثابـت 
کنیـم، بچه هـای مـا برابـر یـک تیـم اروپایـی 

خیلـی خـوب و آمـاده بـازی کردنـد.
آزمـون بـا بیان اینکـه بازی بـالروس را آنالیز 
ایـن  از  بودیـم گفـت: شـناخت نسـبی  کـرده 
تیـم داشـتیم و بـه ایـن نکتـه آگاه بودیـم کـه 
بـالروس هـم بـه لحـاظ بدنـی و هم بـه لحاظ 
تکنیکـی یـک سـر و گـردن از مـا باالتر اسـت. 
مـا سـال گذشـته برابر این تیـم بـازی کردیم و 
۶ گل دریافـت کردیـم. امـا بازیکنـان امـروز با 
عملکـرد خوب و مناسـب این تیم را شکسـت 
دادنـد. آنچـه مسـلم اسـت اگـر بـه ایـن تیـم 
زمـان داده شـود و بازی های تدارکاتی مناسـبی 
فراهم شـود، مطمئن باشـید روز به روز شـرایط 
تیـم ملی بهتر می شـود. قبـال اینگونـه نبود ولی 
امـروز مـا فوتبـال بـازی کردیـم و همانطور که 
گفتـم فوتبالمـان گام بـه گام بهتـر می شـود. مـا 

نیازمنـد بازی هـای تدارکاتـی هسـتیم.
افـزود:  بانـوان  فوتبـال  ملـی  تیـم  سـرمربی 
امـروز بـا ۶ بازیکـن مصدوم که جـزو بازیکنان 
اصلـی تیـم بودند بـه میـدان رفتیم و توانسـتیم 
بـازی خوبـی را بـه نمایـش بگذاریـم. خـدا را 
را  مـان  زحمـات  جـواب  کـه  می کنـم  شـکر 

گرفتیـم. بچه هـا به حرف هـای ما گـوش دادند 
و نکاتـی کـه در تمرینـات بـه آنها گفتـه بودیم 
امـروز در زمیـن مسـابقه بـه نحـو احسـن اجرا 

کردنـد. همچنین ما قبل از مسـابقه بـه بازیکنان 
گفتـه بودیـم کـه نتیجـه بـازی بـرای مـا خیلی 
مهـم اسـت، امـا مهمتـر از آن چیـزی اسـت که 
مـا از شـما می خواهیـم در زمیـن مسـابقه پیاده 

. کنید
بـازی  دو  داشـت:  اظهـار  پایـان  در  آزمـون 
دوسـتانه برابـر بـالروس می توانـد یک شـروع 
انتخابـی  مسـابقات  در  بـرای حضـور  خـوب 
آسـیایی المپیـک باشـد. چهـار بازیکـن از تیـم 
ملـی جوانـان امـروز برابـر بـالروس بـه میدان 
رفتنـد و در کنـار بازیکنـان بـا تجربـه بهتریـن 

عملکـرد را داشـتند.

سرمربی تیم فوتبال زنان ایران:

قبال فوتبال بازی نمی کردیم اما حاال چرا!

کمی  کردن  عرق  راستش 
باشد؛  بدبو  شاید  و  آزاردهنده 
دهنده  نجات  و  آور  شگفت  اما 
زندگی است. همه ما کم یا زیاد 
کردن  عرق  از  می کنیم.  عرق 
سبک به دلیل پیاده روی سریع در 
یک روز زیبا گرفته تا خیس شدن 

کامل هنگام ورزش.
چراعرقمیکنیم؟

تعریق،  علمی  دالیل  از  یکی 
است.  بدن  حرارت  تنظیم 
مورد  در  ساده  پاسخ  بنابراین، 
اینکه چرا آدم ها عرق می کنند این 

گرما  شدن  آزاد  به  تعریق  است: 
و حفظ دمای مطلوب بدن کمک 
می کند. اگر عرق نمی کردیم، بدن 
ما به معنای واقعی کلمه می پخت.
عرق بیشتر از آب تشکیل شده 
کلرید،  سدیم،  حاوی  اما  است؛ 
هم  منیزیم  و  کلسیم  پتاسیم، 
وزن  اضافه  که  افرادی  هست. 
دارند، بیشتر از افرادی که تناسب 
از  عرق  در  سدیم  دارند،  اندام 
دست می دهند؛ اما عرق هر کس 

کمی متفاوت است.
دیگران  به  نسبت  افراد  برخی 
از  عرق  در  را  بیشتری  سدیم 

شما  عرق  اگر  می دهند.  دست 
که  معنی  این  به  است؛  شور 
می سوزاند،  را  شما  چشمان 
شما  پوست  روی  شن  احساس 
باز  زخم  روی  یا  می کند  ایجاد 
ایجاد سوزش می کند، در حال از 
زیادی هستید  دادن سدیم  دست 
و می توانید آن را با یک نوشیدنی 

ورزشی جایگزین کنید.
میزان و حجم عرق تولید شده 
دارد.  بستگی  مختلفی  عوامل  به 
بر  موثر  عوامل  قسمت،  این  در 

عرق کردن را معرفی می کنیم.

اندازهبدن:افراد بزرگتر گرمای 
باید  زیرا  می کنند،  تولید  بیشتری 
جابه جا  را  بیشتری  بدنی  توده 
کنند، بنابراین این به معنای تولید 
عرق  نتیجه  در  و  بیشتر  گرمای 

بیشتر است.
تحمل  سن،  افزایش  با  سن: 
کمتر  گرما  به  نسبت  شما  بدن 
می شود. غدد عرق با افزایش سن 
تغییر می کنند و توانایی بدن برای 
خنک کردن موثر خود را کاهش 

می دهند.
عضالنی  توده  عضالنی: توده
چربی  به  نسبت  بیشتری  گرمای 

اگر  حتی  بنابراین  می کند.  تولید 
داشته  یکسانی  بدن  وزن  نفر  دو 
باشند، میزان تعریق آنها بر اساس 
درصد توده عضالنی آنها متفاوت 

خواهد بود.
از  مواردی  سالمتی: وضعیت
شرایط سالمتی می تواند بر میزان 
بگذارد.  تأثیر  شما  کردن  عرق 
حتی  و  آنفوالنزا  سرماخوردگی، 
مانند  روان  سالمت  شرایط 
اضطراب و افسردگی می توانند بر 
بگذارند.  تأثیر  شما  تعریق  میزان 
به ویژه نوسانات هورمونی اغلب 
بدن  داخلی  دمای  افزایش  با 
است  کافی  )فقط  است.  مرتبط 
دورانی  در  زن  یک  از  را  این 

یائسگی یا بارداری بپرسید!(
عوامل  خارجی: عوامل
خارجی نیز در میزان عرق کردن 
از  بیرون  اگر  دارند.  نقش  شما 
خانه در گرمای باالی 32 درجه با 
رطوبت 70 درصد می دوید یا در 
سونا یا کالس های پرهیجان مثل 
ایروبیک و زومبا شرکت می کنید، 
دمای  تا  می کند  عرق  شما  بدن 
به  دارد.  نگه  پایین  را  داخلی تان 
غذاهای  خوردن  مشابه،  طور 
کافئین دار  نوشیدنی های  یا  تند 
را  شما  بدن  دمای  می تواند  نیز 
که  شود  باعث  و  دهد  افزایش 

بیشتر عرق کنید.
کالری چقدر کردن عرق

میسوزاند؟
خود  خودی  به  کردن  عرق 
کالری  توجهی  قابل  مقدار 
باعث  تعریق،  اما  نمی سوزاند، 
یعنی  می شود؛  بدن  آب  کاهش 
ورزش  جلسه  یک  از  بعد  اگر 
روی  را  خود  ریزان  عرق  بسیار 
ترازو بکشید، متوجه کاهش وزن 
یک  فقط  این  اگرچه  می شوید. 
که  هنگامی  است.  موقت  کاهش 
میل  غذا  یا  بنوشید  آب  دوباره 
کنید، بالفاصله وزن از دست رفته 
را دوباره به دست خواهید آورد.
درباره افسانه الغری با تعریق

که  می کنند  ادعا  برخی 
مثل  ریز  عرق  بسیار  فعالیت های 
امکان  شما  به  هیت  تمرینات 
می دهد تا 1000 کالری در ساعت 
نادرست  ادعا  این  اما  بسوزانید، 
است. مطالعات نشان می دهد که 
کالری مصرف شده ربطی به عرق 
ندارد؛ حتی اگر ورزش در سونا 
انجام شود و مقدار خیلی زیادی 
شما  دیگر  طرف  از  کنید!  عرق 
فعالیت هایی  طول  در  می توانید 
که چندان عرق نمی کنید )یا اصال 
بسوزانید.  کالری  نمی کنید(  عرق 
به عنوان مثال، شما با شنا کردن، 
تمرین وزنه های سبک یا ورزش 
است  سرد  هوا  که  زمستان  در 

کالری می سوزانید.
و  الغـری  باعـث  تعریـق  آیـا 
خیـر.  می شـود؟  وزن  کاهـش 
موضـوع اینجاسـت وزنـی که در 
اثـر تعریـق از دسـت می دهیـد، 
تعریـق  اسـت.  آب  وزن  فقـط 
دمـای  نمی سـوزاند،  چربـی 
و  می کنـد  تنظیـم  را  بـدن شـما 
وقتـی  گفتیـم  کـه  همان طـور 
کاهـش  بنوشـید هـر گونـه  آب 
وزن ناشـی از تعریـق، بالفاصلـه 

بازمی گـردد.
گرم  لباس  پوشیدن  بنابراین، 
به  می کنید،  ورزش  که  حالی  در 
و  کنید  عرق  بیشتر  که  امید  این 
فایده ای  هیچ  شوید،  الغر  بیشتر 
ندارد. کلید کاهش وزن این است 
از  کمتر  کالری تان  دریافت  که 
ورزش  باشد.  مصرفی تان  کالری 
را  این کار  به شما کمک می کند 
انجام دهید، به همین دلیل است 
که بخش مهمی از پروسه کاهش 
وزن، ورزش است. اما این عرق 
کمک  شما  به  که  نیست  ریختن 
می کند تا الغر شوید. در عوض، 
کنید،  کم  وزن  می خواهید  اگر 
تمرینات  شدت  و  مدت  روی 
خود تمرکز کنید تا مطمئن شوید 

که کالری کافی می سوزانید.
منبع: فیتامین

تیـم ملـی والیبال نشسـته زنان ایران با کسـب 
یـک پیـروزی دیگـر در آخریـن مسـابقه خـود 
در رقابت هـای قهرمانـی جهـان بر سـکوی نهم 
ایـن رویـداد قـرار گرفـت. بـه گـزارش پایگاه 
پرونـده  قهرمـان”  “دختـران  تحلیلـی  خبـری 
حضـور تیـم ملی والیبال نشسـته زنـان ایران در 
مسـابقات قهرمانـی جهان در بوسـنی با کسـب 
رتبـه نهم بسـته شـد. تیـم ملـی والیبال نشسـته 
بانـوان شـامگاه پنـج شـنبه 1۹ آبـان در جـدال 
بـرای رتبـه هـای نهـم و دهـم، در سـارایوو به 
مصـاف مجارسـتان رفـت و ایـن تیم را سـه بر 

داد. صفر شکسـت 
ایـران در ایـن بـازی بـه جـز سـت دوم کـه 
پـای  بـه  پـا  و  داد  نشـان  حریـف سرسـخت 
دختـران ملـی پـوش پیـش رفـت در دو سـت 
دیگـر یـارای مقابـل بـا تیـم ملـی را نداشـت. 
برتری 2۵ بر 7 در سـت نخسـت، 2۶ بر 2۴ در 
سـت دوم و 2۵ بر 11 در سـت سـوم سبب شد 
ایـران با کسـب چهارمین پیـروزی متوالی، رتبه 

نهـم مسـابقات جهانـی را کسـب کند.
ایـران در دور گروهی برابر آمریکا، اسـلوونی 
و کانـادا و سـپس در یـک چهـارم نهایـی برابر 
اوکرایـن بـا نتایج مشـابه 3 بـر یک بازنده شـد 
امـا در ادامـه 3 بـر صفـر تیـم هـای لهسـتان، 

فنالنـد، بوسـنی و مجارسـتان را شکسـت داد.
ایـن  ایـران  رقبـای  مـورد  در  جالـب  نکتـه 
بـود کـه هـر سـه رقیـب ایـران در دور گروهی 
)آمریـکا، کانـادا و اسـلوونی( بـه نیمـه نهایـی 
مسـابقات جهانی رسـیدند و این نشـان از قرعه 
در  داشـت.  بوسـنی  در  ایـران  دشـوار  بسـیار 
مسـابقاتی کـه چیـن، قـدرت اول جهـان در آن 

شـرکت نکـرد کانادا و برزیل فینالیسـت شـدند 
و آمریـکا نایـب قهرمـان المپیـک به دیـدار رده 
بنـدی رفـت تا بـا اسـلوونی دیـدار کنـد. ایران 

یـک سـت از همـه ایـن تیـم هـا گرفتـه بود.

نـدا  لطفـی،  زهـرا  زارعـی،  معصومـه 
ملکـی،  زینـب  جهانـی،  فاطمـه  پنجه باشـی، 
زهـرا دانایـی، بتول خلیـل زاده، فاطمه عباسـی، 
فرزانـه  جعفـری،  طیبـه  فرهـادی،  نسـرین 
حیـدری و مهـری فالحـی اعضای تیـم والیبال 

بودنـد. ایـران  نشسـته 
مریـم ایرانمنـش و پروانـه باغبانیـان هدایـت 
تیـم تیـم ملـی را در سـارایوو برعهده داشـتند. 
تیـم والیبـال نشسـته زنـان امیدوار اسـت سـال 
آینـده در بـازی های آسـیایی هانگـژو در فینال 

باشـد. حاضر 

آیا عرق کردن باعث الغری می شود؟

تیم ملی والیبال نشسته زنان، نهم جهان شد

معرفی 3 داور زن تاریخ 
ساز جام جهانی

جام  مسابقات  در  ساز  تاریخ  بانوی  داور   3 فیفا 
جهانی 2022 قطر را معرفی کرد. به گزارش فارس، 
مسابقات  جام جهانی 2022 یکشنبه آینده در قطر 
آغاز می شود. در بازی افتتاحیه میزبان مسابقات به 
اولین  برای  فیفا  رود.  می  اکوادور  ملی  تیم  مصاف 
بار در تاریخ مسابقات جام جهانی از داوران بانوان 
استفاده می کند. در همین رابطه 3 داور بانوی تاریخ 
فیفا   اعالم  معرفی شدند. طبق  در جام جهانی  ساز 
ژاپنی  یاماشیتا  یوشیما  فرانسوی،  فرابارت  استیفانی 
بانوی  داور   3 رواندایی  موکانسانگای  سلیمه  و 

مسابقات جام جهانی 2022 قطر هستند.
فرشته کریمی به فوتبال 

ایران برگشت
بازیکن  یک  با  پیکانی ها  خبرآنالین،  گزارش  به 
سرشناس در حوزه فوتسال بانوان به توافق رسیدند 
و فرشته کریمی با قراردادی که تا آخر فصل اعتبار 
دارد، شاگرد نیلوفر اردالن شد. فرشته کریمی یکی 
از لژیونرهای فوتسال بانوان هم هست و مدتی در 
و  است  زده  توپ  نیز  کویت  الصباح  سلوی  تیم 
پیکان  برای  انتهای فصل جاری  تا  قرار است  حاال 
توپ بزند. کریمی دو دوره، بهترین )ارزشمندترین( 
بازیکن آسیا لقب گرفته و یک دوره عنوان پنجمین 
بازیکن برتر جهان را کسب کرده است و در حال 
حاضر سفیر دختران فوتبالیست در جام جهانی قطر 

است.
پیروزی تیم ملی فوتبال 

زنان ایران مقابل بالروس
دوستانه  دیداری  در  ایران  زنان  فوتبال  ملی  تیم 
دیدار  ایسنا،  گزارش  به  داد.  شکست  را  بالروس 
بالروس  برابر  ایران  زنان  فوتبال  ملی  تیم  دوستانه 
آرارات  ورزشگاه  در   1۵ ساعت  از  آبان   21 شنبه، 
برگزار شد و در نهایت با پیروزی یک بر صفر ایران 
به پایان رسید. ملیکا متولی در دقیقه ۴۵ گل ایران 
را به ثمر رساند. رها یزدانی، فاطمه امینه برازجانی، 
فروزنده،  هستی  سربالی،  زهرا  محمدی،  ملیکا 
فاطمه  متولی، سمانه چهکندی،  ملیکا  قنبری،  زهرا 
در  شیر  بساط  حدیث  و  زندی  نگین  مخدومی، 
ترکیب ابتدایی تیم ایران در این دیدار قرار داشتند. 
بازی دوستانه  برگزاری دو  برای  تیم ملی بالروس 
تیم ها  این  دوم  دیدار  و  است  کرده  سفر  ایران  به 

سه شنبه، 2۴ آبان برگزار می شود.
پدیده تیراندازی 

زنان ایران پارالمپیکی شد
مسابقات  در  تیراندازی  ملی پوش  شاهی  نسرین 
جهانی با کسب مدال نقره، سهمیه پارالمپیک 202۴ 
ادامه  ایرنا،  در  پاریس را بدست آورد. به گزارش 
رقابت های قهرمانی تیراندازی سال 2022 جهان در 
العین امارات، نسرین شاهی در تپانچه بادی بانوان 
ماده P2 در مرحله مقدماتی در رده دوم ایستاد و به 
فینال صعود کرد و در این مرحله با کسب مدال نقره 
پاریس   202۴ پارالمپیک  سهمیه  دریافت  به  موفق 
کره جنوبی  مسابقات  در  پیش  چندی  شاهی  شد. 
به مدال طالی مسابقات  از ساره جوانمردی  باالتر 
سه  جوانمردی  رسید.  بادی  تپانچه  در  تیراندازی 
مدال طال و یک برنز پارالمپیک را در کارنامه دارد و 
دومین پارالمپین زن پرافتخار ایران به شمار خواهد 
رفت. زهرا غالم زاده دیگر ملی پوش کشورمان، در 
مرحله مقدماتی تفنگ خفیف ۵0 متر ماده R۹، در 
مرحله  به  راهیابی  از  و  گرفت  قرار  شانزدهم  رده 
فینال بازماند. بانوی تیراندازی کشورمان، بعد از تیم 
کاروان  سهمیه  دومین  مردان،  نشسته  والیبال  ملی 

ایران در پارالمپیک پاریس را کسب کرد.

لیگ برتر والیبال بانوان
 قعر جدولی ها بدون پیروزی ماندند

بانوان  ورزش  توسعه  معاون 
از  جوانان،  و  ورزش  وزارت 
دارای  ورزشکار  بانوان  جذب 
قهرمانی  و  المپیک  سهمیه های 
در  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در 

دستگاه های اجرایی خبر داد.
با  گفتگو  در  کاظمی پور  مریم 
الحاقیه ای  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
کمیسیون  به  اخیر  روزهای  در 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
تسلیم شد و با توجه به اصالحات 
بحث  در  قانون  این  تغییرات  و 
تحت  الحاقیه ای  قهرمان،  سرباز 
به  توجه  با  قهرمان  بانو  عنوان 
ویژگی ها و استثنائات خاص زنان 
ما در شرایِط فعلی در دستور کار 

قرار گرفت.
وی افزود: همچنین این الحاقیه 
دانش  تفاوت های  به  توجه  با 
اعتبارات  و  زیرساخت ها  فنی، 
و  بانوان  به  اختصاص یافته 

حوزه  در  بانوان  که  فاصله ای 

قهرمانی با آقایان دارند، به صورت 
ورزشکار  بانوان  در   جبرانی 

لحاظ شده است.
بانوان  ورزش  توسعه  معاون 
تاکید  جوانان  و  ورزش  وزارت 

با  که  بانوانی  امیدوارم  کرد: 

موفق  انجام شده  تالش های  تمام 
مختلف  سهمیه های  کسب  به 
از  بتوانند  اند  شده  بین المللی 

مزایای این قانون بهره ببرند.
وی با بیان اینکه در نهاد ریاست 

شورای  مجلس  و  جمهوری 
طرح  تدوین  به دنبال  اسالمی 
حمایتی از ورزشکاران اردونشین 
تیم های ملی تا بازی های آسیایی 
تصریح  هستیم،  ویژه  شکل  به 
یک  به عنوان  را  مهم  این  کرد: 
 1۴02 برنامه  در  مصوب  برنامه 

خود قرار می دهیم.
بانوان  ورزش  توسعه  معاون 
اضافه  جوانان  و  ورزش  وزارت 
سند  و  توسعه  برنامه  در  کرد: 
سال  پنج  در  هفتم  برنامه  تحول 
بانوان  از  حمایت  نیز  آینده 
ورزشکار اردونشین به طور ویژه 
جنسیتی  خاص  استثنائات  با  و 
به  رسیدن  در  بانوان  شرایط  و 
سکوهای ملی و بین المللی مورد 
ردیف  تا  می گیرد  قرار  توجه 
اردونشینان  برای  ویژه  اعتباری 
مختلف  رشته های  در  ملی  تیم 

ورزشی اختصاص یابد.

تیم های  برد  با  بانوان  برتر  لیگ  پنجم  هفته 
سریک گنبد و پیکان تهران آغاز شد تا سریک 
عالوه بر کسب رتبه نخست جدول، تنها تیم 

بدون شکست این رقابت ها باقی بماند.
مسابقات  پنجم  هفته  فارس،  گزارش  به 

ایران  زنان  برتر  باشگاه های  قهرمانی  والیبال 
در  دیدار  چهار  با  آبان(   20 )جمعه  امروز 
و  شهرکرد  دیدار(،  )دو  تهران  شهرهای 

گفتار  صدیق  تیم های  شد.  پیگیری  رفسنجان 
این  مسابقه  نخستین  در  تهران  پیکان  و  وارنا 
هفته در سالن سیپان تهران به مصاف یکدیگر 
با  و  متوالی  ست  سه  در  پیکانی ها  و  رفتند 
اقتدار حریف خود را شکست دادند. شاگردان 
امتیازهای 2۵  با  فاطمه رشیدی در تیم پیکان 
بر 7، 2۵ بر 11 و 2۵ بر 18 حریف خود را 
شکست دادند تا به چهارمین برد خود دست 
یابند و 12 امتیازی شوند. تیم صدیق گفتار نیز 
با پذیرش این شکست، پنجمین ناکامی خود 
تا همچنان بدون  این فصل را تجربه کرد  در 

برد و امتیاز در رتبه هفتم باقی بماند.
سایپا  تیم های  هفته  این  مسابقه  دومین  در 
امتیاز(  امتیاز( و سریک گنبد )11  تهران )12 
که با چهار برد و بدون شکست در رتبه های 
سالن  در  داشتند،  قرار  جدول  دوم  و  اول 
سریک  رفتند.  یکدیگر  مصاف  به  فدراسیون 
گنبد با پیروزی سه بر صفر در این دیدار عالوه 
تیم بدون  تنها  بر کسب رتبه نخست جدول، 
خواهد  باقی  رقابت ها  از  فصل  این  شکست 
ماند تا به عنوان مدعی قهرمانی نیم فصل نیز 
هاشمی  السادات  مریم  شاگردان  شود.  مطرح 
در تیم سایپا در سه ست متوالی و با امتیازهای 
2۵ بر 1۴، 2۵ بر 20 و 2۵ بر 22 نتیجه مسابقه 

را به تیم سریک گنبد واگذار کردند تا نخستین 
شکست خود در این رقابت ها را تجربه کنند.

تیم مس در سومین مسابقه این هفته در سالن 
و  بود  یزد  طلوع مهر  میزبان  رفسنجان  دی   ۹
با شکست میهمان خود به دومین برد در این 
رقابت ها دست یافت.مسی ها در ست سوم 2۵ 
اما در ست های  بر 1۹ مغلوب حریف شدند 
اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 2۵ 
18 حریف خود  بر   2۵ و   21 بر   2۵  ،20 بر 
در  اما  شوند  امتیازی   ۶ تا  دادند  شکست  را 
جایگاه پنجم باقی ماندند.طلوع مهر یزد نیز به 
رغم پذیرش چهارمین شکست فصل خود با 

سه امتیاز در رتبه ششم باقی ماند.
ذوب آهن  تیم  هفته  این  مسابقه  آخرین  در 
اصفهان پرافتخارترین تیم این رقابت ها میهمان 
جهان بین چهار محال در سالن تختی شهرکرد 
بود. ذوبی ها در سه ست متوالی و با امتیازهای 
2۵ بر 13، 2۵ بر 7 و 2۵ بر 13 میزبان خود 
خود  برد  چهارمین  به  و  دادند  شکست  را 
دست یافتند و با توجه به شکست سایپا مقابل 

سریک، به رتبه دوم جدول صعود کردند.
را  شکست  پنجمین  نیز  چهارمحال  نماینده 
انتهای  در  امتیاز  و  برد  بدون  و  کرد  تجربه 

جدول باقی ماند.
ورزش در خانه

مالمحمد فضولی
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ای خوش اول گونلر کی رخسارین بنا منظورایدی 
چـشـم اوّمـیـدیـم چـراغ وصـلـدن پـرنـور ایدی 
قـرب شؤوقــی عـافـیـت بـخش تن بیمار اولوب 
وصـل ذؤوقــی راحـت افــزای دل مهجــور ایدی 
عـّزتیــم شمـعـی منــّور، طـالعــیــم عزمی قوی
دؤلـتـیـم حـکمو روان، عئیشیم ائوی معمورایدی
دامــن اقبــالیـمـا گـرد تعـّرض یئــتــمه یــیـب
چـشـم حـاسد چـهـره ی جـمعیّـتیـمدن دور ایدی
آدم ایـدیـم قـرب درگــاهـیـنـدا اولموشدوم قبول
ـّت، مئـیـیـم کـوثر، انیسیم حور ایدی منـزلـیـم جن
بـخـت مـطـلـوبـوم میـّسر قیلماغا محکوم اولوب
ـّا قـیـلـمـاغـا مـامـور ایدی دهــر اسبـابـیـم مهـی
هـر دوعـا قـیـلسام، تـوقّفسوز اولوردور مستجاب
هـر تـمنـا ائیـیـلـه سم، اهـمـالسیـز مـقـدورایدی
دؤر وهـمـیـنـدن یئـتیـرمـزدیـم کدورت کؤنلومه
گـرچــی دؤرانــین مخالف گزمگی مشهور ایدی!
نـوال گــر سالسا فضـولـینی غــم هیـجرانا چرخ
ـّامــیـندا اول غافـیل ایکن مغرورایدی! وصــل ایـ

جذب بانوان مدال آور ورزش در دستگاه های اجراییشعر


