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سوارس و رونالدو ،تاثیرگذارترین بازیکنان فوتبال اسپانیا
مهاجمان بارسلونا و رئال مادرید با گلهایی که به ثمر رساندند ،تاثیرگذارترین بازیکنان
فوتبال اسپانیا به حساب میآیند ...
کمالوند:

مقابل استقالل چیزی برای از
دست دادن نداریم

دلیل این میزان هجمه را نمیدانم
سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران اعالم کرد دلیل این همه هجمه علیه تیمش را درک
نمیکند ...

تیم ملی کشتی فرنگی قهرمان آسیا شد
در جریــان رقابــت هــای کشــتی فرنگــی قهرمانــی
آســیا ،ســامان عبدولــی در وزن  59کیلوگــرم و
افشــین بیابانگــرد در وزن  71کیلوگــرم فینالیســت

سـرمربی تیـم فوتبال گسـترش فـوالد تبریز مـی گوید
تیمـش در مقابـل اسـتقالل چیـزی برای از دسـت دادن
نـدارد و دیـداری هجومـی ،جـذاب و شـناور را ارائـه
خواهنـد کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایسـنا ،امـروز کمالونـد در
نشسـت خبـری پیش از دیـدار اسـتقالل تهـران مقابل
گسـترش فـوالد تبریـز ،گفـت :فـردا دیـدار سـختی را
مقابـل اسـتقالل خواهیـم داشـت .ایـن تیـم از هـر نظر
بـزرگ و بـرای مـن قابـل احتـرام اسـت .در ایـن فصل
اسـتقالل بـازی هـای خوبـی انجـام داده و در اکثـر
هفتـه هـا صدرنشـین بوده اسـت .ما بـرای انجـام یک
بـازی خـوب امـاده ایـم و از هـر نظر بـه نقـاط ضعف و
قـوت اسـتقالل واقفیم.
وی دربـاره حضور تماشـاگران در ورزشـگاه نیـز عنوان
کـرد :مـن از حضـور تماشـاگران اسـتقبال میکنـم زیرا
جذابیـت فوتبـال بـه تماشـاگران اسـت .حضـور آن ها
باعـث زیبایـی فوتبـال اسـت و امیـدوارم فـردا همه به
ورزشـگاه بیایند.
سـرمربی گسـترش فوالد تبریـز در مورد بیانیه باشـگاه
اسـتقالل مبنـی بر رسـیدگی بیشـتر به بحـث دوپینگ و
اینکه منظور باشـگاه اسـتقالل اسـت ،اظهار کـرد :بعید
مـی دانـم ،شـاید این مسـئله به قبـل از دیـدار مقابل ما
بـاز میگردد .در هر صـورت از این قضیه اسـتقبال میکنم
و امیـدوارم فوتبالـی بـدون دوپینـگ داشـته باشـیم.
کمالونـد همچنین دربـاره وضعیت داوری ها خاطرنشـان
کـرد :مـن باید به مسـائل فنـی بپـردازم ،اما مـی گویم
کـه داوران ما از شـریف تریـن و پاک تریـن داوران دنیا
هسـتند و در قضـاوت صحیح ان ها شـکی وجـود نداد.
وی همچنیـن دربـاره ادعای باشـگاه گسـترش مبنی بر
اینکـه اگر بازیکنـان دلخواهش را جذب کنـد از بهترین
تیـم هـای لیـگ فوتبـال ایـران خواهد بـود ،بیـان کرد:
گسـترش فوالد سـه سـال اسـت که تاسـیس شـده و
مـی توانـد در آینده نتایج درخوری را کسـب کنـد .ما در
فصـل جاری نیـز نمایـش خوبی داشـته ایـم و امتیازات
خوبـی را جمـع آوری کـرده ایم.
سـرمربی گسـترش فـوالد تبریـزدر خصـوص اینکـه
بـرای پیـروزی مقابل اسـتقالل بـه میـدان خواهند رفت
یـا خیـر ،گفت :مـا برای بـرد مقابل اسـتقالل بـه میدان
مـی رویـم و تنها هدفمـان پیروزی اسـت .قصـد داریم
بـا نمایشـی هجومـی ،شـناور و جـذاب هـر سـه امتیاز
را بـه دسـت آوریـم و بـا توجـه به رتبـه مـام در جدول
چیـزی بـرای از دسـت دادن نداریم.

سال بیست و یکم شماره 5698

بانکــوک تایلنــد در حــال برگــزاری اســت ،در
رقابــت هــای وزن  59کیلوگــرم ســامان عبدولــی در
دور اول موفــق شــد حســن یوســف اف از تاجیکســتان

را بــا نتیجــه  9بــر صفــر ضربــه فنــی کنــد و در
دور دوم پــراوان از تایلنــد را هــم بــا نتیجــه  9بــر
صفــر از پیــش رو بــردارد .عبدولــی در نیمــه نهایــی
هــم توانســت حریــف سرســخت خــود آیناگولــف از

شــدند و یوســف قادریــان در وزن  85کیلوگــرم بــه
دیــدار رده بنــدی راه یافــت.
َ بــه گــزارش ایســنا ،در ادامــه رقابــت هــای روز
پایانــی کشــتی فرنگــی قهرمانــی آســیا کــه در

سرمربی تیم ملی پومسه بانوان کشور:

تکواندوکاران با آمادگی کامل به مسابقات
آسیایی اعزام می شوند

سـرمربی تیـم ملـی پومسـه بانـوان کشـور گفت:
پـس از طـی اردوهـای مختلـف و انتخـاب بهترین
افـراد تکوانـدوکاران بـا آمادگی کامل به مسـابقات
آسـیایی اعزام می شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان
فارس،فاطمـه اسـدپور اظهارداشـت :بـا توجـه به
نزدیـک بـودن زمـان برگزاری مسـابقات آسـیایی
و حائـز اهمیـت بـودن ایـن رقابـت هـا  ،چهـارده
پومسـه رو جـواز حضـور در مرحلـه اول اردو تیـم
ملـی را کسـب کردنـد کـه هریـک از این افـراد از
بهتریـن هـای کشـور هسـتند .
وی ادامـه داد :بعضـی از ایـن افـراد سـابقه حضور
در تیـم ملـی را داشـته انـد و در رده هـای انفرادی

و تیمـی برای کشـورمان افتخـار آفرینی کـرده اند
و بعضـی نیز نخسـتین حضـور خـود را در تیم ملی
تجربه مـی کنند.سـرمربی تیم ملی پومسـه بانوان
کشـوردر خصـوص نفـرات حاضـر در اردو تیم ملی
عنـوان کـرد :تیـم ملـی نفراتـی در بخـش هـای
انفـرادی شـامل رده سـنی  18تـا  30سـال31 ،
تـا  40سـال  ،ابداعی شـامل رده سـنی  18تا 30
سـال و  31تـا  40سـال به مسـابقات مـی کند.
اسـدپور درادامه ابراز داشـت :مسـابقات آسـیایی
هـر دو سـال یک بـار برگزار می شـود کـه در دور
قبلـی این رقابـت ها که در ازبکسـتان برگزار شـد
پومسـه رو هـای ایـران توانسـتند نتایـج خوبی را
کسـب کنند .

قزاقســتان را  10بــر  6شکســت دهــد و راهــی فینــال
شــود .وی در فینــال بــه مصــاف ژول چــو بیکــف ،از
قرقیزســتان خواهــد رفــت.
در وزن  85کیلوگــرم ،یوســف قادریــان پــس از
اســتراحت در دور اول ،در دور دوم توانســت اوکــی
جــی مــا از ژاپــن را بــا نتیجــه  9بــر صفــر ضربــه
فنــی کــرده و پیــروز میــدان شــود .وی در نیمــه
نهایــی برابــر شــمس الدیــن اف از ازبکســتان بــه
میــدان رفــت و بــا نتیجــه  5بــر  3مغلــوب شــد و
بــه رده بنــدی رســید .قادریــان بــرای کســب مــدال
برنــز بــا جیــن ســانگ پــارک از کــره جنوبــی مســابقه
مــی دهــد.
در وزن  71کیلوگــرم افشــین بیابانگــرد کــه در دور
اول بــا قرعــه اســتراحت روبــرو شــده بــود در دور
دوم توانســت بــا نتیجــه یــک بــر صفــر از ســد
بایاخیمــف از قزاقســتان بگــذرد .وی در نیمــه نهایــی
حریــف ترکمنســتانی آمانــا زاروف را بــا ضربــه فنــی
شکســت داد و راهــی فینــال شــد .بیابانگــرد بایــد
بــرای کســب مــدال طال بــا خولماخــوف از ازبکســتان
مصــاف کنــد .تیــم ملــی کشــتی فرنگــی ایــران بــا
توجــه بــه  3مــدال طــا و  2برنــز دیــروز در  5وزن
اول و همچنیــن دو فینالیســت و یــک نماینــده در رده
بنــدی دیــروز بــه عنــوان قهرمــان زودهنــگام آســیا
معرفــی شــد.
وی افـزود :در ایـن دوره نیـز با توجه بـه تغییراتی
کـه در ترکیـب تیـم ملی به وجـود آمده اسـت امید
داریـم بـا برنامـه ریـزی و تمرینـات مـدون نتایج
خوبـی را کسـب کنیـم و با دسـت پـر از رقابت ها
بازگردیم.
سـر مربـی تیـم ملـی پومسـه بانـوان ایـران از
احتمـال تغیییـر قوانیـن ایـن دوره از مسـابقات
خبـر داد و اظهـار داشـت  :در دوره هـای قبـل
مسـابقات به صـورت حذفی،گروهی برگزار میشـد
امـا امسـال ایـن امـکان وجـود دارد که مسـابقات
بـه صـورت تـک حذفـی پیگیـری شـود کـه اگـر
ایـن اتفـاق بیافتـد بـه دلیـل آشـنا نبـودن تیـم
هـا بـا ایـن قوانیـن رقابـت های سـنگین تـری را
پیش رو خواهیم داشت.
اسـدپورتاکید کـرد :نفـرات حاضـر در اردو تیـم
ملـی بایـد بـا آمادگـی کامـل تمریـن کننـد زیـرا
اردوی بسـیار سـختی در پیش اسـت تـا درنهایت
شـاهد کسـب مـدال هـای رنگارنـگ توسـط
تکوانـدو کاران فـارس در مسـابقات آسـیایی
باشیم.

برگزاری مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی در شیراز
مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی(تراپ) ویژه آقایان و بانوان در باشگاه فرهنگی
ورزشی شهید آزادی برگزار می شود ...

ورزش امروز

بیانیه کمیته بین المللی المپیک در مورد ویروس زیکا
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک بــا افزایــش
نگرانــی هــا در مــورد وجــود پشــه و
ویــروس زیــکا در برزیــل و در پیــش
بــودن بــازی هــای المپیــک ریــو بیانیــه ای
را در ایــن مــورد صــادر کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ریچــارد بودگــت،
رییــس کمیســیون پزشــکی و علمــی
کمیتــه بیــن الملــی المپیــک در مــورد
ویــروس زیــکا گفــت :شــما از ویــروس
زیــکا و توســعه آن در کشــورهای آمریکایــی از جملــه برزیــل آگاهــی داریــد .اولیــن
مــورد وجــود ویــروس زیــکا در مــاه مــی  2015اعــام شــد و ســازمان جهانــی
بهداشــت نیــز تخمیــن زده حــدود  1.5میلیــون نفــر در ایــن کشــور بــه ویــروس زیــکا
آلــوده شــوند.
در بیشــتر نفــرات (حــدود  80درصــد) نشــانه هــای بیمــاری ،دو تــا هفــت روز وجــود
داشــته اســت .بــا افزایــش متولــد شــدن نوزادانــی در برزیــل که مشــکل میکروســفالی
دارنــد ،مقامــات در تــاش هســتند کــه متوجــه شــوند آیــا بیــن ایــن دو مــورد ارتباطــی
وجــود دارد یــا خیــر.
ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز اعــام کــرده دوشــنبه هفتــه آینــده جلســه ای تشــکیل
مــی دهــد تــا تصمیــم گیــری کننــد کــه زیــکا بــه عنــوان یــک مــورد اورژانســی جهانی
بایــد درمــان شــود یــا نــه.
بــا ایــن ذهنیــت ،کمیتــه بیــن المللــی المپیــک از نزدیــک بــر روی وضعیــت ویــروس
زیــکا در برزیــل نظــارت دارد .همچنیــن ارتبــاط نزدیکــی بــا ســازمان جهانــی
بهداشــت و کمیتــه برگــزار کننــده بــازی هــای المپیــک ریــو وجــود دارد .در کنــار آن،
تمــاس هــای منظمــی بــا وزارت بهداشــت برزیــل و مقاماتــی داریــم کــه مســئول
ســامت برزیــل و ریــو هســتند.
مــا هــر روز از ســالن هــای بــازی هــا بازدیــد مــی کنیــم و اگــر گــودال یــا آب راکــد
وجــود داشــته باشــد ،حــذف مــی شــود در ایــن صــورت خطــر تمــاس ورزشــکاران و
بازدیدکننــدگان بــا پشــه بــه حداقــل مــی رســد.
هــم چنیــن توجــه داشــتیه باشــید کــه بــازی هــای المپیــک در مــاه هــای زمســتانی
آگوســت و ســپتامبر برگــزار مــی شــود و آب و هــوا ،درصــد قابــل توجهــی از ابتــا بــه
عفونــت و وجــود پشــه هــا را کاهــش مــی دهــد.
 200هــزار تــن از نیروهــای ارتــش و کارکنــان بهداشــت در برزیــل خانــه بــه خانــه
مــی رونــد و بــا توزیــع اعالمیــه هایــی در مــورد چگونگــی مبــارزه بــا ویــروس و
پشــه مــردم را راهنمایــی مــی کننــد .مســافرانی کــه بــه مناطــق فعالیــت پشــه زیــکا
میرونــد بایــد در زمــان هایــی کــه پشــه هــا فعــال تــر هســتند ،از لبــاس مناســب
(شــلوار و پیراهــن آســتین دار) و مــواد دفــع حشــرات اســتفاده کننــد .بــه زنــان بــاردار
نیــز توصیــه مــی شــود از ســفر بــه ایــن مناطــق اجتنــاب کننــد و اگــر سفرشــان
ضــروری اســت ،بــا پزشــک خــود مشــورت کــرده و اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک نیــز بــرای بــه روز کــردن اطالعــات و راهنمایــی هــای
خــود بــا ســازمان جهانــی بهداشــت ارتبــاط نزدیکــی دارد و کمیتــه ملــی المپیــک
کشــور هــا نیــز بایــد بــا مقاماتــی از کشورشــان کــه در مــورد ســامتی مســئول
هســتند ،مشــورت کننــد و راهنمایــی هایــی از آنهــا بگیرنــد.
مطئــن هســتیم کــه یــک محیــط امــن بــرای لــذت بــردن و موفقیــت در المپیــک ریــو،
وجــود خواهــد داشــت.

مظلومی:

آن سو

سوارس و رونالدو ،تاثیرگذارترین بازیکنان فوتبال اسپانیا

مهاجمــان بارســلونا و رئــال مادریــد
بــا گلهایــی کــه بــه ثمــر رســاندند،
تاثیرگذارتریــن بازیکنــان فوتبــال اســپانیا
بــه حســاب میآینــد.
بــه گــزارشایســنا و بــه نقــل از آس،
کریســتیانو رونالــدو و لوییــس ســوارس،
تنهــا برتریــن گلزنــان تیمهــای خــود
(رئــال مادریــد و بارســلونا) در اللیــگا و
لیــگ قهرمانــان اروپــا نیســتند بلکــه آنهــا
بیشــتر از آن ،تاثیرگــذار بودنــد .بازیکــن
پرتغالــی و اروگوئــهای تقریبــا نیمــی از
پیروزیهــای تیمهایشــان در ایــن فصــل را بــه ارمغــان آوردنــد.
لوییــس ســوارس تــا ایــن جــای فصــل 39 ،گل را در پنــج رقابــت ( 24گل در اللیــگا ،پنــج گل لیــگ
قهرمانــان ،پنــج گل در کوپــا دل ری ،پنــج گل در جــام جهانــی باشــگاهها و یــک گل در ســوپر کاپ
اروپــا) بــه ثمــر رســانده اســت 34.2 .درصــد گلهــای آبیاناریهــا توســط ســوارس وارد دروازه حریفــان
شــده اســت .اگــر پاسهــای گل را نیــز بــه ایــن آمــار اضافــه کنیــم ،میانگیــن او بــه  48.2درصــد
افزایــش مــی یابــد .او تاکنــون  16پــاس گل (یــازده اللیــگا ،ســه لیــگ قهرمانــان ،یــک کوپــا دل ری،
یــک ســوپر کاپ اروپــا ) داده اســت.
رونالــدو نیــز درصــد مشــابهی در مادریــد دارد .بازیکــن پرتغالــی  32گل را در دو رقابــت بــه ثمــر رســانده
اســت .در اللیــگا  21گل و در لیــگ قهرمانــان اروپــا یــازده گل زده اســت .بــا ایــن آمــار 34.7 ،درصــد
گلهــا تیــم توســط مهاجــم پرتغالــی بــه ثمــر رســیده اســت .او  19پــاس گل (هشــت در اللیــگا و ســه
لیــگ قهرمانــان اروپــا) داده اســت .بــا احتســاب آن ،درصــد تاثیرگــذاریاش تــا  46.7درصــد افزایــش
مــی یابــد.

دلیل این میزان هجمه را نمیدانم

جهانبخش بازیکن ماه فوتبال
آسیا در ژانویه

گویا اشتباه کردیم فینالیست شدیم

ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران اعــام
کــرد دلیــل ایــن همــه هجمــه علیــه تیمــش را
درک نمیکنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایســنا ،پرویــز مظلومــی
در نشســت خبــری بیــش از دیــدار تیمــش مقابــل
گســترش فــوالد تبریــز اظهــار کــرد :بــازی
حساســی بــرای ماســت و نیــاز مبــرم بــه ســه
امتیــاز بــازی داریــم .بــا تیــم خوبــی بــازی داریــم
و هفتــه قبــل هــم بــازی خوبــی برگــزار کردنــد.

مظلومــی دربــاره اینکــه بــا توجه بــه افت اســتقالل
نیــازی بــه روان شــناس در کنــار تیــم نمــی بینیــد،
خاطرنشــان کــرد :گویــا مــا اشــتباه کردیــم کــه
بــه فینــال جــام حذفــی رفتیــم .نمــی فهمــم چــرا
برخــی بــه صــورت همــه جانبــه بــه اســتقالل
حملــه مــی کننــد .مــا تنهــا بــا یــک امتیــاز صــدر
را از دســت داده ایــم و مــن دلیــل ایــن میــزان
هجمــه را نمــی دانــم .برویــد و نتایــج پرســپولیس
را ببینیــد فصــل قبــل و ابتــدای فصــل جــاری چــه

زیدان:

بهتر از این نمیشد

ســرمربی فرانســوی رئــال مادریــد پــس از پیــروزی برابــر رم ،بــه ســتایش از عملکــرد شــاگردانش در ایــن
دیــدار پرداخــت و نتیجــه بــه دســت آمــده را بســیار خــوب توصیــف کــرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از مدیاســت ،رئــال مادریــد در دور رفــت یــک هشــتم نهایــی لیــگ
قهرمانــان اروپــا ،پیــروزی ارزشــمندی را بدســت آورد و موفــق شــد در ورزشــگاه المپیکــو بــا دو گل
مقابــل رم بــه پیــروزی برســد تــا ثابــت کنــد شــانس بســیار زیــادی بــرای صعــود بــه جمــع هشــت
تیــم دارد.
هرچنــد تیــم تحــت هدایــت زیــن الدیــن زیــدان ،پیــروزی ارزشــمندی بدســت آورد امــا ایــن مربــی
فرانســوی بــازی برابــر رم را ســخت توصیــف کــرد .او در نشســت خبــری بعــد از بــازی گفــت :از نتیجــه و
عملکــرد بازیکنانــم راضــی هســتم .بهتــر از ایــن نمــی شــد .پیــروزی بــا دو گل ،آن هــم در خانــه حریــف
نتیجــه بســیار خوبــی اســت .درســت اســت کــه مــا در ایــن دیــدار بــا دو گل حریــف را شکســت دادیــم
امــا بــازی بــه هیــچ وجــه آســان نبــود.
ســتاره پیشــین تیــم ملــی فوتبــال فرانســه ادامــه داد :رم حریــف ســختی بــرای رئــال بــود .قبــل از
بــازی مشــکالتی داشــتیم امــا خوشــبختانه بــا تمرکــز باالیــی بــازی کردیــم و نتیجــه دلخــواه را هــم بــه
دســت آوردیــم .بســیار راضــی و خوشــحال هســتم .در لیــگ قهرمانــان اروپــا هیــچ دیــدار آســانی وجــود
نــدارد .وقتــی در مرحلــه حذفــی در خانــه حریــف بــه میــدان مــی رویــد ،ثابــت مــی شــود برابــر حریفــی
ســختکوش و لجبــاز بایــد بــازی کنیــد .رم بــه مــا فشــار زیــادی آورد ولــی باتجربــه بــازی کردیــم و
نشــان دادیــم کــه چگونــه مــی توانیــم در شــرایط ســخت ،همــه چیــز را اداره کنیــم.
کریســتیانو رونالــدو در ایــن دیــدار گل نخســت تیمــش را در دقیقــه  57بــه ثمــر رســاند .زیــدان بــه
ســتایش از ایــن ســتاره پرتغالــی پرداخــت و گفــت :رونالــدو کار خــود را بــه خوبــی انجــام داد و خوشــحالم
کــه در ایــن دیــدار هــم گلزنــی کــرد .نــه تنهــا بــرای رونالــدو خوشــحال هســتم بلکــه بایــد بگویــم
گلزنــی خســه رودریگــس هــم مــن را خوشــحال کــرد .او بــه عنــوان یــار جایگزیــن وارد بــازی شــد و
موفــق بــه گلزنــی هــم شــد تــا نشــان دهــد مــی توانــد بازیکنــی تاثیرگــذار بــرای رئــال باشــد.
زیــدان دربــاره رابطــه خــوب بــا شــاگردانش نیــز گفــت :بازیکــن ،مهــم تریــن عنصــر یــک تیــم اســت.
بــدون بازیکــن ،یــک مربــی نمــی توانــد بــه چیــزی برســد .بازیکنــان بســیار خوبــی در اختیــار دارم.
می خواهم به آنها بسیار نزدیک باشم و با هم زمینه را برای موفقیت فراهم کنیم
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وی ادامــه داد :مــا نیــز بــه دنبــال یــک نمایــش
زیبــا هســتیم .بیــش از ایــن ،فرصتــی بــرای از
دســت دادن امتیــاز نداریــم.
ســرمربی اســتقالل تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــه
دنبــال عدالــت در داوری هــا هســتیم ،اظهــار کــرد:
داوران بایــد دقــت الزم را داشــته باشــند.
وی در خصــوص اینکــه داوری هــا بــه ســمت
خاصــی چرخیــده اســت ،اظهار کــرد :در هــر صورت
صحبتــی شــده و بعضــی هــا بــه خــود گرفتــه انــد،
احتــرام خاصــی بــرای محمــود خوردبیــن قائلــم امــا
مــا اســم تیــم خاصــی را نبــرده ایــم.

نتایجــی کســب کــرده انــد و حــال چــه وضعیتــی
دارنــد .هــر تیمــی بــاال و پاییــن دارد ،اســتقالل در
حــال حاضــر فینالیســت جــام حذفــی اســت و بــه
نظــر مــی رســد بــا نتایجــی کــه کســب کــرده ایــم
توقعــات را بــاال بــرده ایــم و بــه همیــن دلیــل بــه
تیــم چنیــن حمالتــی وارد مــی شــود.
وی دربــاره اینکــه گفتــه مــی شــود گویــا قــرار
اســت در اســتقالل توطئــه شــود و اینکــه گفتــه
مــی شــود فرهــاد مجیــدی قــرار اســت ســرمربی
اســتقالل شــود و نیــز اختالفاتــی بیــن او و پرویــز
مظلومــی وجــود دارد ،گفــت :مــن یــک قــرار داد

برگزاری مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی در شیراز
مســابقات تیرانــدازی بــه اهــداف پروازی(تــراپ)
ویــژه آقایــان و بانــوان در باشــگاه فرهنگــی
ورزشــی شــهید آزادی برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان
فــارس ،ایــن مســابقات درتاریــخ  30بهمــن ســاعت
8صبــح بصــورت انفــرادی و آزاد انجــام مــی شــود.
عالقمنــدان بــه شــرکت در مســابقه بادردســت

داشــتن ،کپــی شناســنامه ،کپــی کارت ملــی،
3قطعــه عکس،بیمــه ورزشــی ســال  ،94اصــل
و کپــی جــواز ســاح ورزش و شــکاری بــه
محــل برگــزاری مســابقه واقــع در شــهرک
گلســتان ،محــل دائمینمایشــگاه بیــن المللــی،
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی شــهید آزادی مراجعــه
کنند.

دوســاله دارم و دو ســال مهمــان اســتقالل هســتم،
مطمئــن باشــید اســتقالل نتایــج الزم را خواهــد
گرفــت .فرهــاد پیشکســوت اســتقالل اســت و
دلــش بــرای اســتقالل مــی ســوزد ،اگــر از آن
ســوی ایــران مــی آیــد بــه خاطــر هــواداران اســت
و نــه چیــز دیگــری.
ســرمربی اســتقالل ادامــه داد :جــا دارد همینجــا
از زحمــات افشــارزاده تشــکر کنــم ،برخــی
مــی گوینــد بــا توجــه بــه اینکــه او در وزارتخانــه
اســت مشــغله اش زیــاد شــده اســت امــا بایــد
بگویــم کــه او کارهایــش را در اســتقالل انجــام
مــی دهــد و بــا اضافــه شــدن نصــرهلل عبدالهــی
ارتبــاط بهتــری بــا مدیرعامــل برقــرار خواهــد شــد.
وی همچنیــن دربــاره حمــات و هجمــه هــا بــه
اســتقالل و خطــی بــودن برخــی شــعارها ،بیــان
کــرد :مــن انتظــار حمــات را از قبــل داشــتم،
دربــاره شــعارها نیــز مــی گویــم کــه مــن نظــری
دربــاره خطــی بــودن شــعارها نــدارم بلکــه معتقــدم
برخــی جــوان هــا بــر روی ســکوها هســتند کــه
صبــر کمــی دارنــد.
مظلومــی ادامــه داد :مــا بــه فینــال جــام حذفــی
رفتیــم و توقعــات از مــا بــاال رفــت .مــا در اســتقالل
جوانگرایــی داشــته ایــم و ایــن مســئله هزینــه دارد.
برنامــه ســال اول مــن کســب ســهمیه اســت ،ســال
دوم قهرمانــی و در ســال ســوم نتیجــه گیــری در
آســیا .بــه هــر حــال جوانــان مــا نیــاز بــه کســب
تجربــه دارنــد و خواســته هوادارانمــان کســب دو
جــام اســت.
وی همچنیــن در خصــص اضافــه شــدن جیوانــی
بــه اســتقالل گفــت :او بایــد بــا مــا چهــار جلســه
تمریــن کنــد ،اســتقالل نیــاز بــه تقویــت دارد امــا
اگــر نتوانیــم بــا همــان بازیکنــان نیــم فصــل اول
ادامــه مــی دهیــم .در هــر صــورت ایــن بازیکــن
بایــد یــک ســر و گــردن از ســایرین باالتــر باشــد
تــا او را جــذب کنیــم امــا بــه نظــر مــی رســد کــه
اینگونــه نباشــد.

علیرضــا جهانبخــش از طــرف ســایت اخبــار
فوتبــال آســیا بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن
آســیایی در اروپــا در مــاه ژانویــه انتخــاب شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســایت اخبــار فوتبــال آســیا
هــر مــاه بــا بررســی عملکــرد بازیکنــان آســیایی
در لیــگ هــای برتــر اروپــا (لیــگ برتــر -لیــگ
ایتالیــا ،اللیــگا -بوندســلیگا -لیــگ فرانســه –
لیــگ هلند)اقــدام بــه رده بنــدی ایــن بازیکنــان
مــی کنــد .در اولیــن مــاه ســال  2016ایــن
علیرضــا جهانبخــش بازیکــن جــوان و مســتعد
ایرانــی بــود کــه توانســت بــه عنــوان برتریــن
بازیکــن آســیایی بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن
آســیا در اروپــا انتخــاب شــود.
رده بنــدی برتریــن بازیکنــان آســیایی در اروپــا
از ســپتامبر  2015تاکنــون ادامــه داشــته اســت
و بــرای اولیــن بــار اســت کــه یــک بازیکــن
ایرانــی در صــدر ایــن فهرســت قــرار مــی گیرد.
ایــن در حالــی بــود کــه جهانبخــش مــاه قبــل
در رده هفدهــم قــرار داشــت کــه بــا بــازی هــای
خــوب خــود بعــد از رفــع مصدومیــت توانســت
بــا  16پلــه صعــود بــه رده نخســت راه یابــد و
جــای هونــگ جئونــگ هــو کــرهای را بگیــرد.
بازیکــن ایرانــی در ایــن مــاه  8.02امتیــاز
کســب کــرده اســت.
** رده بندی  10بازیکن برتر آسیا در ژانویه:
 -1علیرضا جهانبخش  /آلکمار
ایــن بازیکــن ایرانــی ســال  2016را بــا
عملکــردی خــوب شــروع کــرد و توانســت بــا
بــازی هــای خــوب خــود بــه تیمــش کمــک کنــد
تــا عملکــرد خوبــی در لیــگ هلنــد داشــته باشــد.
او در  4بــازی خــود در مــاه ژانویــه بــا یــک گل
و  2پــاس گل نقــش مهمــی در صعــود تیمــش
در جــدول رده بنــدی داشــت .دقــت پــاس
جهانبخــش  67درصــد بــوده اســت و مجمــوع
امتیــازات او در ایــن مــاه  8.02بــوده اســت .بــه
همیــن دلیــل جهانبخــش بازیکــن مــاه آســیا در
ژانویــه شــد.
 -2جئونگ هو هونگ  /آوگسبورگ
 -3کی سوکه هوندا  /میالن
 -4مایک هاونار  /دن هاگ
 -5متئو لکی  /اینگول اشتات
 -6تاکاشی اینو  /ایبار
 -7ماکوتو هاسه به  /اینتراخت فرانکفورت
 -8کیم جین سو  /هوفنهایم
 -9پارک جو هو  /بوروسیا دورتموند
 -10شینجی اوکازاکی /لسترسیتی

