
  )فصل سوم(سفر چیتبال کوشکی به هیمالیا 

چیتبال کوشکی هیچ وقت اهل گالیه .دومین روز حضور چیتبال در شیراز بود 25/4/93روز چهارشنبه 
نیست ولی امروز خیلی خیلی از یک اتفاق دلش گرفت و آن هم بی مهري و بدقولی اسپانسري بود که از 

ي شاپور که شرکت جند. رو داده بود) کوهنوردان شیرازي(مدت ها قبل قول همکاري به میالد و آرمان 
لوگوي اون در تمام پوسترهاي صعود کوهنوردان بود تا کنون هیچ هزینه ایی جهت صعود به بچه ها 
نداده و امروز نیز بعد از این همه تبلیغاتی که میالد و آرمان با هزینه کامال شخصی براش انجام دادند 

  کال خودشو کنار کشید

  :و حال سوال چیتبال کوشکی 

جندي شاپور حداقل از اول میگفتید که نمیخواهید هزینه صعود ما را تقبل ترم رکت محش
  !!!!!!!!!!!!!!کنید و امروز اینجوري آرمان و میالد عزیز منو دلگیر نمی کردید؟؟؟؟

  

  ......بگذریم

ولی به جاش امروز چیتبال کوشکی یه جاي خیلی خوب و متفاوت رفت تا بدن خودش رو 
براي صعود گرم کنه و در جمع صمیمی عزیزانی قرار گرفت که به شدت با آغوش باز پذیراي 

سالن ژیمناستیک استاد حسین اعظمی شیراز و حضور در جمع ملی پوشان شیرازي -اون شدند
موجب خوشحالی اون شد چون ) شاخه اي از ژیمناستیک(یک ترامپولین تیم ژیمناست

بچه ها خیلی دوستش داشتند و . میتونست در سالن با کلی اسباب و وسیله ورزشی تمرین کنه
  .یه لحظه تنهاش نذاشتند

  

  

  

  



  

 

  چتبال کوشکی و خرك حلقه



 

  چیتبال کوشکی و بارفیکس

  
  خركچیتبال کوشکی و 



  
 کوشکی و ترامپولینچیتبال 

جناب آقاي (و یک اتفاق خیلی بهتر این بود که نایب رییس فدراسیون ژیمناستیک کشور 
تعلق به ملی نشانی که .  ندنشان کمیته ملی المپیک را به چیتبال کوشکی داد) عباسعلی توانا

  .دارد و اکنون او نیز یک ملی پوش افتخاري استپوشان 



 

  ی المپیک جمهوري اسالمی ایراننشان کمیته مل

 

  کمیته ملی المپیک توسط جناب توانا به چیتبال کوشکیاهدا نشان 



امروز آرمان و میالد نیز چتیبال کوشکی رو تنها نگذاشتند و در تمام طول مراسم همراه اون 
ها نیز نشان آقاي توانا در جمع مهمانان از آرمان و میالد نیز تقدیر به عمل آورد و به آن . بودند

  .کمیته ملی المپیک را تقدیم کرد

  چتبال کوشکی در جمع ملی پوشان ژیمناستیک و کوهنوردان شیرازي و جناب توانا



 

  چیتبال کوشکی و نشان کمیته ملی المپیک و نشان یوز آسیایی

  

ساله به نام علی کارنامه نیز 9در بین ورزشکاران حاضر در سالن ژیمناستیک پسربچه ایی 
  .پیراهن تیم ملی فوتبال با نشان یوز را نیز بر تن داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  چیتبال کوشکی در جمع ژیمناست هاي شیرازي

 چیتبال کوشکی و ملی پوشان ترامپولین شیرازي



  بازگشت چیتبال کوشکی به سال هاي پیش و غم فقدان مادرش

چیتبال کوشکی در سالن ژیمناستیک براي افزایش قواي بدنی حضور به هم بعد از اینکه 
شب بنا به خواسته ما در یک محفل متفاوت که میزبانش گروه رفتگران  8رسانید ساعت 

رپرست مرکز خیریه ایی در شیراز طبیعت استان فارس بود و ضیافت شامی براي کودکان بی س
دلش گرفت از اینکه کودکان کوچک سرزمینش ناگزیر به . ترتیب داده شده بود حاضر شد 

گناه نکرده بایستی از موهیت  ینتسلیم در برابر جبر روزگارند و نمی دانند به خطاي کدام
  .خانواده محروم گردند

چه ها را خوشحال کند و در جمع آن ها اما چیتبال کوشکی نیامده تا ناراحت باشد آمده تا ب
نادره و خاطره توانا بچه ها همگی از نزدیک با ، با تالش کوشکی . لذت ببرد و لبخند بیافریند

با هم کلی . آشنا شدند آن هاپیام  ،تاریخچه شکل گیري چیتبال ها وتصاویر یوزهاي آسیایی 
ی نیز جز بازي کردند و عکس گرفتند و در انتها به آن ها هدایایی داد که البته نشان یوز آسیای

  .آن ها بود

  هدایاي چیتبال کوشکی به کودکان بی سرپرست



  چیتبال کوشکی در جمع کودکان بی سرپرست



  چیتبال کوشکی با نشان گروه رفتگران طبیعت

  

االن بچه ها یک دوست خوب به نام چیتبال کوشکی دارند و همه اونها میدونند که رسالت و 
  .پیام یوز آسیایی چیه

  ....................................................و باز هم ادامه دارد

  نادره و خاطره توانا

 

 

 


