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عملکرد جودوکاران در هلند نسبتا خوب بود
مربی سابق تیم ملی جودو با ابراز رضایت از عملکرد تیم ملی در رقابتهای گرندپری
هلند گفت :دو ،سه جودوکار ما به علت جوانی و کم تجربگی ...
جهانبخش:

مدتها بود برای ایران گل نزده بودم
بازیکـن ایرانـی آلکمـار دربـاره
درخشـش در بـازی برابـر ونزوئلا
و حضـور در آلکمـار بـه صحبـت
پرداخـت.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از
اخبـار فوتبـال هلنـد ،معمـوال بـرای
بازیکنانـی کـه در تیـم ملیشـان
بـازی میکننـد ،تعطیالت باشـگاهی
بـه معنـای سـفرهای طوالنـی بـه
کشـورهای مختلـف اسـت امـا هفته
گذشـته بـرای علیرضـا جهانبخش شـرایط فرق کـرد ،چرا کـه ایران
در هلنـد بـه میـدان رفـت و بعـد از بـازی بـا ونزوئلا او در همـان جا
ماند.
علیرضـا جهانبخـش در بـاره اردوی تیـمملـی ایـران و بـازی برابـر
ونزوئلا در هلنـد ،گفـت :بـرای مـن همیشـه جـای سـوال بـود کـه
چـرا بـا وجـود امکانات خوبی کـه هلنـد دارد ،تیـمملی فوتبـال ایران
ایـن کشـور را بـرای اردو انتخـاب نمیکنـد .خوشـبختانه در این اردو
شـرایط برای مـا خیلی مسـاعد بود و توانسـتیم بازی دوسـتانه خوبی
هـم داشـته باشـیم .در ورزشـگاهی بـازی کردیـم کـه مـن در آن جا
خاطـرات زیـادی داشـتم و توانسـتم بـا قلبم بـرای ایران بـازی کنم
و خوشـبختانه گل هـم بزنـم .مـن فهمیـدم بـرای یک مهاجـم بازی
خـوب کافـی نیسـت و او بایـد گل بزنـد یـا پـاس گل بدهد.
جهانبخـش در ادامـه صحبتهـای خـود همچنیـن،اضافـه کـرد :بـا
گلـی کـه در بـازی برابر نایمخـن به ثمـر رسـاندم ،اعتماد به نفسـم
زیـاد شـده اسـت و اگـر مربـی بخواهـد میتوانـم در پسـت مهاجم
بـازی کنـم .مـن در هـر بـازی ملی بـا نهایت وجـودم بـازی میکنم و
هر تصمیمی که مربی بگیرد میپذیرم.
علیرضـا جهانبخش یکـی از موفقتریـن لژیونرهای فوتبـال ایران در
ایـن فصـل بـوده کـه در تیـم آلکمار عملکـرد خوبی داشـته اسـت .او
یکشـنبه شـب ۹۰دقیقـه بـرای تیمـش در بـازی برابـر روداکرکراد
بـازی کـرد و تیمـش موفـق شـد یـک بـر صفـر پیـروز این مسـابقه
شود.

شکست سنگین تراکتورسازی  ۱۰نفره
مقابل شاگردان کرانچار
تیـم فوتبـال سـپاهان موفـق شـد بـا
نتیجـه  ۳بـر صفـر شـاگردان یحیـی
گلمحمـدی را در نقش جهان شکسـت
دهد.بـه گـزارش ایسـنا ،در یکـی از
دیدارهای حسـاس هفتـه دوازدهم لیگ
برتـر فوتبـال ایـران ،تیمهـای فوتبـال
سـپاهان اصفهـان و تراکتورسـازی
تبریـز در ورزشـگاه نقـش جهـان از
سـاعت  ۱۴:۴۵مقابـل هـم قـرار گرفتند کـه در پایان طالییپوشـان
زاینـدهرود موفـق شـدند بـا سـه گل مهمـان خـود را بدرقـه کننـد.
گلهـای سـپاهان را در ایـن دیـدار ساسـان انصـاری در دقایـق  ۵و
( ۵۰از روی نقطـه پنالتـی) و علـی کریمـی در دقیقـه  ۸۴وارد دروازه
فرزیـن گروسـیان کردند.همچنیـن تراکتورسـازان از دقیقـه  ۷۸بـا
اخـراج محمـد نـادری  ۱۰نفـره بـه کار خـود ادامـه دادنـد .سـپاهان
بـا ایـن پیـروزی  ۱۴امتیـازی شـد و بـه جایـگاه نهـم صعـود کـرد.
تراکتورسـازی نیـز بـا  ۱۲امتیـاز در رده چهاردهـم قـرار گرفـت.
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پنجاه کانکس کمک وزیر ورزش و جوانان به مناطق زلزله زده
دکتر سلطانی فر در حاشیه بازدید از روستای زلزله زده دهجامی شهرستان کرند غرب از
تامین پنجاه کانکس برای مردم آسیب دیده از زلزله اخیر ...

صید دو مدال توسط ورزشکاران فارس در رقابتهای رزمی آزاد
ازبکستان
دو ورزشکار از فارس در پیکارهای آسیایی ازبکستان در بخش بانوان ...

تساوی آبی پوشان مقابل سیاه جامگان
ناکامی استقاللی ها در گلزنی

ایرنــا -تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران در ادامــه
رقابــت هــای هفتــه دوازدهــم هفدهمیــن دوره
مســابقات لیــگ برتــر باشــگاه هــای ایــران و در
مصــاف بــا تیــم قعــر نشــین ســیاه جامــگان بــه
تســاوی بــدون گل رســید تــا همچنــان بــا شــش
گل زده لقــب بدتریــن خــط حملــه در ایــن دوره از
رقابــت هــا را بــه خــود اختصــاص دهــد.

ایــن دیــدار نشــان داد کــه تعطیــات دو هفتــه ای
لیــگ در کیفیــت بــازی هــا اثــر گــذار بــوده اســت
در دقیقــه  31مهمتریــن شــانس اســتقالل را بــرای
رســیدن بــه گل توســط «ســجاد شــهباز زاده» از
دســت رفــت.
در ایــن صحنــه «امیــد نورافکــن» هافبــک تدافعــی
اســتقالل پــاس خوبــی بــه شــهباززاده داد کــه او در

دو تیــم فوتبــال ســیاه جامــگان و اســتقالل
تهــران در حالــی از ســاعت  14و  45دقیقــه دیــروز
در ورزشــگاه ثامــن االئمــه مشــهد مقابــل هــم صــف
آرایــی کردنــد که تیــم میزبان از ســاعت اولیــه دیروز
بــا شــوک پلمــپ باشــگاه مواجــه شــد تــا در نهایــت
بــا پیگیــری مســئوالن ایــن باشــگاه توســط نیــروی
انتظامــی پلمــپ فــک شــود و بازیکنــان بــه کارت
هــای بــازی خــود دسترســی پیــدا کننــد.
ایــن دیــدار بــا قضــاوت «مهــدی ســیدعلی» آغــاز
شــد و آبــی پوشــان بــه رغــم مهمــان بــودن،
حمایــت خــوب هوادارانشــان را در ورزشــگاه شــاهد
بودنــد و بــا وجــود غیبــت «فرشــید باقــری»،
«داریــوش شــجاعیان» و « میــاد زکــی پــور»
بــه دلیــل محرومیــت و «وریــا غفــوری» بــه دلیــل
مصدومیــت بــازی را هجومــی آغــاز کردنــد.
اشــتباهات بازیکنــان دو تیــم در بیشــتر لحظــات

منطقــه شــش قــدم دروازه «حمیــد رضــا کرمــی»
دروازه بــان ســیاه جامــگان و در موقعیت تــک به تک
تــوپ را بــه دســتان او زد و در ادامــه تــوپ توســط
مدافعــان دفــع شــد.
«جابــر انصــاری» در دقیقــه  44نیــز بــا ســانتر خــوب
خــود «فرشــید اســماعیلی» را در موقعیــت تــک بــه
تــک قــرار داد کــه ضربــه ســر آرام وی در دســتان
کرمــی قــرار گرفــت.
در نیمــه دوم آبــی پوشــان تهرانــی بــه ماننــد
نیمــه نخســت بــازی را هجومــی آغــاز کردنــد کــه
در دقیقــه « 54فرشــید اســماعیلی» ،شــهباززاده را
در موقعیــت گلزنــی قــرار داد ،ولــی او بــاز هــم از
موقعیــت بهــره نبــرد و تــوپ را بــه بیــرون زد.
در دقایــق  59و  60تیــم ســیاه جامــگان در
نخســتین ضــد حملــه خطرنــاک خــود و دو موقعیــت
رفــت و برگشــت ،مــی توانســتند دروازه اســتقالل

آن سو

رونالدو با این روند تا پایان فصل چند گل خواهد زد؟

مهاجــم رئــال مادریــد بــا توجــه بــه آمــار
گلزن ـیاش در ایــن فصــل ،در پایــان فصــل
یــک رکــورد عجیــب را بــه ثبــت خواهــد
رســاند.
بـه گــزارشایســناوبــه نقــل از آس ،اکنــون
بارســلونا بــا  ۱۰امتیــاز اختــاف باالتــر از
رئــال مادریــد قــرار دارد .دالیــل زیــادی
بــرای بــه وجــود آمــدن چنیــن فاصلــهای
اســت کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا ناکامــی
کریســتیانو رونالــدو در گلزنــی اســت .مهاجــم پرتغالــی بدتریــن آمــار خــود را از زمــان حضــورش در رئــال
مادریــد (فصــل  )۲۰۰۹بــه ثبــت رســاند و در حالــی کــه رئــال مادریــد  ۱۲هفتــه را در اللیــگا پشــت
ســر گذاشــته بازیکــن پرتغالــی تنهــا یــک بــار گلزنــی کــرده اســت (چهــار هفت ـه نخســت را بــه علــت
محرومیــت از دســت داد).
ایــن آمــار ضعیفــی بــرای مهاجمــی اســت کــه در فصــل  ۲۰۱۴ – ۱۵توانســت  ۲۰گل برســاند یــا در
فصــل  ۲۰۱۱ – ۱۲و  ۲۰۱۰ – ۱۱توانســت  ۱۴بــار دروازه حریفــان را بــاز کنــد .بدتریــن آمــار رونالــدو در
فصــل اول حضــورش در مادریــد رخ داد کــه در  ۱۲بــازی پنــج گل بــه ثمــر رســاند (چهــار گل بیشــتر از
فصــل جــاری).
بــا ایــن حــال تنهــا افــت رونالــدو در گلزن ـیاش نیســت .تاثیرگــذاری او در ایــن فصــل اللیــگا تنهــا ۱.۸
درصــد بــوده اســت .او بــه  ۵۵ضربــه نیــاز داشــت تــا دروازه ختافــه را بــاز کنــد .در فصــل ۲۰۱۴ – ۱۵
تاثیرگــذاری ســتاره پرتغالــی  ۲۱.۳درصــد بــود .در فصلهــای دیگــر کــه کمتــر گلزنــی کــرد ایــن درصــد
بــه  ۱۲.۳میرســد .اگــر رونالــدو بــا همیــن رونــد ادام ـه دهــد تــا پایــان فصــل تنهــا میتوانــد چهــار گل
بــه ثمــر برســاند .از طرفــی اگــر بــرای هــر گل نیــاز بــه  ۵۵ضربــه داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه بهتریــن
رکــورد خــود یعنــی  ۴۸گل در فصــل برســد نیــاز بــه  ۲۰۶۴شــوت دارد .او در فصــل  ۲۰۱۴ – ۱۵بــا
 ۲۲۵ضربــه توانســت  ۴۸گل بــه ثمــر برســاند.آمار نگــران کننــده دیگــری در رابطــه بــا ســتاره پرتغالــی
وجــود دارد کــه آن میــزان ســرعتش اســت .در دیــدار برابــر اتلتیکومادریــد دو صحنــه وجــود داشــت کــه
ناتوانــی او را نشــان داد .در نخســتین موقعیــت ،خــوان فــران توانســت زودتــر از رونالــدو بــه تــوپ برســد
کــه بــا تشــویق هــواداران حاضــر در وانــدا متروپولیتانــو همــراه شــد .همچنیــن در برنامــه Movistar
 Partidazoســرعت رونالــدو بــا یکــی از مدافعــان اتلتیکــو مقایســه شــد کــه ســرعت بازیکــن روخــی
بالنکــو  ۳۳.۸کیلومتــر بــر ســاعت امــا رونالــدو  ۳۲.۸کیلومتــر بــود.

تمجید سایت ایتالیایی از قدرت دفاعی ایران با کیروش

یــک ســایت ایتالیایــی بــه قــدرت خــط دفاعــی ایــران در
انتخابــی جــام جهانــی اشــاره کــرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از پایــگاه اینترنتــی
 ،liberopensieroتیــم ملــی ایــران یکــی از
تیمهــای حاضــر در جــام جهانــی روســیه اســت کــه بایــد
در تابســتان بازیهــای خــود را در پهناورتریــن کشــور
جهــان برگــزار کنــد.
پایــگاه اینترنتــی  liberopensieroدر بــاره تیــم ملــی
ایــران نوشــت :ایــران بــرای اولیــن بــار در تاریــخ اســت کــه دو جــام جهانــی پــی در پــی را تجربــه
میکنــد .هــر چنــد ایــران در دوره قبــل در انتهــای جــدول گــروه قــرار گرفــت ،ولــی بازیهــای خوبــی از
خــود ارائــه داد و ایــن بــار بــه عنــوان ســومین تیــم بعــد از روســیه میزبــان و برزیــل جــواز حضــور در جــام
جهانــی را بــه دســت آورد .بهتریــن بازیکــن ایــران قطعــا ســردار آزمــون اســت کــه در  ۱۰دیــدار ایــران در
دور پایانــی انتخابــی جــام جهانــی در قــاره آســیا کــه بــا صدرنشــینی ایــران در گــروه  Aبــه پایــان رســید،
موفــق شــد چهــار بــار گلزنــی کنــد .نکتــه جالــب توجــه در تیــم ملــی ایــران قــدرت خــط دفاعــی ایــن
تیــم اســت .ایــران در انتخابــی جــام جهانــی تنهــا دو بــار دروازه خــود را بــاز شــده دیــد کــه ایــن نشــان از
قــدرت تیــم ملــی ایــران در دفــاع دارد و از کار بــزرگ کارلــوس ک ـیروش در تیــم ملــی ایــران حکایــت
میکنــد .ایــن نکتــه جالــب توجــه اســت کــه ببینیــم قــدرت دفاعــی ایــران در جــام جهانــی هــم بــه
همیــن شــکل خواهــد بــود و ایــران برابــر تیمهــای بــه مراتــب قدرتمنــد نیــز بــه همیــن شــکل میتوانــد
دروازه خــود را بســته نگــه دارد یــا خیــر.

را بــاز کننــد کــه پــاس «حســین بادامکــی» را
«یرکوویــچ» از داخــل محوطــه  18قــدم دروازه
اســتقالل بــا شــوتی محکــم بــه بیــرون فرســتاد.
«لئونــاردو پادوانــی» در دقیقــه  64از میانــه هــای
میــدان پــاس عمقــی بســیار دقیقــی را بــرای
«جابــر انصــاری» در محوطــه  18قــدم
ســیاه جامــگان فرســتاد کــه انصــاری بــا یــک
ضربــه بــد آکروباتیــک تــوپ را بــه بیــرون زد.
در ادامــه «مهــدی قائــدی» کــه دقیقــه  67بــه
جــای فرشــید اســماعیلی بــه میــدان آمــده بــود ،در
نخســتین توپــی کــه مالــک شــد ،شــوت ســر ضربــی
را بــه دروازه ســیاه جامــگان فرســتاد کــه بــه دیــرک
افقــی دروازه برخــورد کــرد.
در اواخــر وقــت هــای قانونــی ایــن مســابقه قائــدی
مــی توانســت توپــی را کــه از پــاس خــوب « روزبــه
چشــمی» دریافــت کــرده بــود ،بــه هــم تیمــی هــای
خــود بدهــد کــه بــا شــوتی مســتقیم تــوپ را بــه
بــاالی دروازه فرســتاد.
کرمــی ســنگربان ســیاه جامــگان نیــز در پایــان
وقــت هــای اضافــه بــا واکنــش خــوب خــود مانــع از
بــاز شــدن دروازه روی ضربــه «جابــر انصــاری» شــد
تــا ســهم هــر دو تیــم از ایــن دیــدار یــک امتیــاز
شــود .آبــی پوشــان بــا کســب ایــن یــک امتیــاز 13
امتیــازی شــدند و رتبــه یازدهــم جــدول را بــه خــود
اختصــاص دادنــد.
در ایــن دیــدار «علیرضــا مرزبــان» ســرمربی تیــم
فوتبــال ســیاه جامــگان از ترکیــب حمیدرضــا
کرمــی ،رضــا شــربتی ،محســن آقایــی ،محمدرضــا
خرســندنیا ،کیــوان امرایــی ،مصطفــی احمــدی،
یرکوویــچ ،ســبحان خاقانی(دقیقــه  62روح اهلل
ســیف اللهــی) ،ســجاد دانایی(دقیقــه  56میرهانــی
هاشــمی) ،حســین بادامکی(دقیقــه  78پیــام ملکیــان)
و وحیــد عســگری بهــره بــرد.
همچنیــن «وینفــرد شــفر» ســرمربی تیــم فوتبــال
اســتقالل تهــران و ســید حســین حســینی ،مجیــد
حســینی ،لئونــاردو پادوانــی ،امیــد نورافکــن،
خســرو حیــدری ،روزبــه چشــمی ،امیــد ابراهیمــی،
ســرورجپاروف ،فرشــید اســماعیلی(دقیقه  67مهــدی
قائــدی) ،جابرانصــاری و ســجاد شــهباززاده(دقیقه
74علــی قربانــی) را در ایــن دیــدار بــه میــدان
فرســتاد.

پشت پرده اردوی پرسپولیس در عمان

وقتی پدر مسئول باشگاه به سفر میرود!

حواشـی اردوهای پرسپولیس در خارج
از کشـور تمامـی نـدارد ،بـه طـوری
کـه ایـن تیـم در آخریـن اردویـی
کـه بـرای بـازی برابـر الهلال در
عمـان برگـزار شـد ۶۰ ،نفـر از جملـه
پـدر یکـی از مسـووالن باشـگاه را به
ایـن سـفر برد.
بـه گـزارش ایسـنا ،از زمـان حضـور
علـی اکبـر طاهری بر مسـند مدیریت
باشـگاه پرسـپولیس ،ایـن باشـگاه بـا حواشـی و اتفاقـات زیـادی علـی الخصـوص در برگـزاری
اردوهـای مختلـف مواجـه بـوده اسـت .البتـه حواشـی اردوهـا فقـط مربـوط بـه خوشـگذرانی
بازیکنـان نشـده ،چـرا که در بیشـتر مواقع ،سـفر همراهان زیاد نیز بر این حواشـی افزوده اسـت.
پرسـپولیس در آخریـن سـفر خارجـیاش کـه بـه کشـور عمـان ،جهـت دیـدار برابـر الهلال
عربسـتان در دیـدار برگشـت مرحلـه نیمـه نهایـی لیـگ قهرمانـان آسـیا داشـت ۶۰ ،نفـر را بـه
مسـقط بـرد کـه یکـی از ایـن افـراد پـدر یکـی از مسـئوالن باشـگاه پرسـپولیس بـوده اسـت!
در ایـن سـفر همچنیـن  ۱۰نفـر بـا هزینه پرسـپولیس بـرای بلیت فروشـی به عمان برده شـدند
امـا جالـب اسـت که بدانیـد در نهایت فقط  ۲۰بلیت از سـوی پرسـپولیس به عنـوان میزبان این
دیدار به فروش رسـیده اسـت.
نکتـه جالـب دیگـر ایـن سـفر ایـن بـوده کـه در بیـن افـراد اعزامی بـه مسـقط ،خانمی بـه نام
"ن – ل" و آقایـی بـه نـام "ع – س" حضـور داشـتهاند کـه ایـن دو نفـر در هتل محـل اقامت
تیم اقامـت داده شـدهاند.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه در اتفاقی کمسـابقه در طـول دوره مدیریت طاهری در پرسـپولیس ،این
باشـگاه بـرای نخسـتین بـار  ۴خبرنـگار را هم بـا هزینه پرسـپولیس بـه اردوی عمان بـرد تا در
جمـع  ۶۰فـرد حاضـر در این سـفر ،رسـانهها نیز نماینده داشـته باشـند.
ایـن کـه وزارت ورزش و جوانـان بـه عنـوان مالـک باشـگاه بـه ایـن گونـه ریخـت و پاشهای
مدیـران باشـگاه پرسـپولیس نظـارت نکـرده نکتـه حائـز اهمیتـی اسـت امـا در این بین سـوالی
کـه ایجـاد میشـود این اسـت کـه چـرا نهادهـای نظارتـی و حراسـت وزارت ورزش و جوانان و
البتـه هیـات مدیره باشـگاه اجازه سـفر افراد مختلـف را با تیم به کشـورهای مختلـف می دادند.
در باشـگاهی کـه تمـام بودجـه آن از طریـق بیـت المـال تامین میشـود آیا بهتر نیسـت نظارت
بیشـتری روی سـفرها و البته همراهان این سـفرها انجام شـود؟

توقف شاگردان برانکو در آزادی

کپیبرداری پرسپولیس از روی دست استقالل
پرسـپولیس برابـر پدیـده بـا تسـاوی
بـدون گل متوقـف شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دیـدار تیمهـای
پرسـپولیس و پدیده مشـهد در چارچوب
هفتـه دوازدهـم رقابتهـای لیـگ برتر
بـا تسـاوی بـدون گل به پایان رسـید تا
نتیجـه بازی اسـتقالل با سـیاه جامگان
بـرای سرخپوشـان پایتخـت تکـرار
شود.

خسروی نژاد:

عملکرد جودوکاران در هلند نسبتا خوب بود

مربــی ســابق تیــم ملــی جــودو بــا ابــراز رضایــت از
عملکــرد تیــم ملــی در رقابتهــای گرندپــری هلنــد
گفــت :دو ،ســه جــودوکار مــا بــه علــت جوانــی و
کــم تجربگــی نتوانســتند نمایــش خوبــی داشــته
باشــند.
مســعود خســروینژاد در گفتگــو بــا ایســنا ،دربــاره
ارزیابــی خــود از نتایــج  6جــودوکار ایــران در
رقابتهــای گرندپــری  2017هلنــد اظهــار کــرد:

جــودوکاران مــا زحمــت خــود را کشــیدند تــا بــه
نتایــج خوبــی برســند.ما کارشناســان نیــز از کســب
ایــن نتایــج خوشــحالیم و امیدواریــم ادامــه داشــته
باشــد.
کارشــناس جــودوی ایــران افــزود :اینکــه فضــا
بــه گونــه ای مهیــا شــده کــه جــودوکاران مــا
عــازم تورنمنتهــای مختلــف در سراســر جهــان
میشــوند اقــدام بســیار خوبــی اســت کــه میتوانــد

ابتــدا جــا دارد کســب  2مــدال برنــز توســط مالیــی
و محجــوب در ایــن تورنمنــت معتبــر را بــه ایــن
 2جــودوکار بــا تجربــه و بســیار خــوب کشــورمان
تبریــک بگویــم و امیــدوارم ایــن موفقیتهــا
کمــاکان ادامــه داشــته باشــد.به اعتقــاد مــن

باعــث کســب تجربــه هــر چــه بیشــتر جــودوکاران
جــوان شــود و درصــد موفقیـت آنهــا را در میادیــن
پیــش رو بیشــتر کنــد .جــا دارد از درخشــان رییــس
فدراســیون جــودو به خاطــر حمایتهایــش از
جــودوکاران و همچنیــن فراهــم کــردن زمینــه

صید دو مدال توسط ورزشکاران فارس
در رقابتهای رزمی آزاد ازبکستان
دو ورزشـکار از فـارس
در پیکارهـای آسـیایی
ازبکسـتان در بخـش
بانـوان موفق به کسـب
دو مـدال شـدند.
بـه گـزارش روابـط
عمومـی ورزش و
جوانـان فـارس بـه نقل
از روابـط عمومـی هیات
ورزش هـای رزمـی
اسـتان  ،در این پیکارها
که بـا حضور  14کشـور
در ازبکسـتان برگـزار شـد  4ورزشـکار فـارس شـرکت داشـتند کـه در پایان
زهـرا رحیمـی در وزن  50کیلـو گـرم بـه مـدال نقـره دسـت یافـت و فـروغ
بهلولـی در وزن  45کیلـو گـرم برنـز گرفـت.
زهـرا کوهنورد و دریا شـفایی دیگر ورزشـکاران فـارس در ایـن پیکارها بودند
ضمـن اینکـه سـتاره شـرفی و صفورا خلعتبـری دو داور فارسـی ایـن پیکارها
را قضـاوت کردند.
نماینـدگان فـارس در این پیکارها با اسـتقبال اشـرف قریشـی معـاون ورزش
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بازگشــت محجــوب بــه جــودو قدردانــی کنــم.
امیــدوارم ایــن نتایــج هــر چــه بهتــر در آینــده
ادامــه داشــته باشــد و جــودوکاران جــوان مــا نیــز
در رقابتهــای معتبــر بــه مــدال برســند تــا ایــن
زحمــات بــه بــار بنشــیند.
مربــی ســابق تیــم ملــی دربــاره اینکــه برخــی
معتقدنــد ســطح ایــن رقابتهــا چنــدان بــاال
نبــوده اســت خاطرنشــان کــرد :اینکــه بخواهیــم
بگوییــم ســطح مســابقات پائیــن بــوده بــی انصافــی
اســت.به هــر حــال ایــن رقابتهــا تحــت عنــوان
گرندپــری بــود و جــودوکاران خوبــی در ایــن ســطح
از رقابتهــا حاضــر میشــوند .بــه اعتقــاد مــن
عملکــرد جــودوکاران مــا بــه نســبت خــوب بــود و
دو ،ســه جــودوکار مــا نیــز بــه علــت جوانــی و کــم
تجربــه بــودن نتوانســتند عملکــرد بهتــری داشــته
باشــند .کســب  2مــدال برنــز و یــک عنــوان پنجمــی
نتیجــه بــدی نیســت و مــا را بــه آینــده امیــدوار
میکنــد .خســروینژاد دربــاره بازگشــت خــوب
جــواد محجــوب بــه جــودو و کســب مــدال برنــز در
ایــن رقابتهــا علیرغــم دوری  15ماهــه از جــودو
گفــت :از روز اول هــم کــه در خدمــت او بــودم اعتقــاد
داشــتم محجــوب جــزو نوابــغ جــودوی جهــان اســت
کــه میتوانــد بــه باالتریــن عناویــن در جــودوی
جهــان برســد .او پــس از  15مــاه دوری نتیجــه
بســیار خوبــی گرفــت و نشــان داد بــرای رســیدن
بــه قلههــای جهانــی عزمــش را جــزم کــرده اســت.
مطمئنــا اگــر او بــه همیــن شــکل بــه تمریناتــش
ادامــه بدهــد و در چارچــوب کار کنــد رســیدن بــه
مــدال جهانــی و المپیــک دور از دســترس نیســت.

بانـوان اداره کل ورزش و جوانـان فارس،محمـد رضـا اوجـی رییـس هیـات
ورزش هـای رزمـی فـارس و جمعـی از عالقمنـدان به شـیراز بازگشـتند.

شفر :از ضربات آخر بازیکنانم راضی نیستم
سـرمربی تیـم فوتبـال اسـتقالل
پـس از تسـاوی تیمـش برابـر
سـیاه جامـگان گفـت :بـازی خیلی
خوبـی را ارائـه کردیـم.
بـه گـزارش ایسـنا ،وینفـرد شـفر
بعـد از تسـاوی تیمـش برابـر
سـیاه جامـگان گفـت :بـازی خیلی
خوبـی را ارائه کردیـم و فرصتهای
گلزنـی خوبـی داشـتیم .در نیمه اول
یـک گل داشـتیم که داور به اشـتباه
آن را آفسـاید اعلام کرد.
وی در بـاره مشـکالت تیمـش در
گلزنـی گفـت :مـا فرصتهـای
خوبـی داشـتیم .شـاید اگـر گل ما را درسـت اعلام میکردند میتوانسـتیم به
گلهـای بعـدی هـم دسـت پیـدا کنیـم.
سـرمربی اسـتقالل در نشسـت خبـری بعـد از بازی هـم گفت :از سـبک بازی
کـه ارائه کردیم خوشـحالم امـا از ضربـات آخـر بازیکنانم راضی نیسـتم .پنج
یا شـش شـانس  ۱۰۰درصد داشـتیم امـا به گل نرسـیدیم.

پنجاه کانکس کمک وزیر
ورزش و جوانان به مناطق
زلزله زده

دکتـر سـلطانی فـر در حاشـیه بازدیـد از روسـتای
زلزلـه زده دهجامی شهرسـتان کرند غـرب از تامین
پنجـاه کانکـس بـرای مـردم آسـیب دیـده از زلزله
اخیر کشـور توسـط وزارت ورزشـو جوانـان خبر داد.
بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانان
فـارس بـه نقـل از پایـگاه خبـری وزارت ورزش و
جوانـان دکتـر مسـعود سـلطانی فـر در ایـن بازدید
گفـت :بعـد از زلزلـه تلـخ غـرب کشـور که بـا ابعاد
و خسـارت باالیـی همـراه بـود ،خوشـبختانه یـک
حماسـه مردمـی بـه وجـود امـد و حضـور گسـترده
مـردم کـه طبق وظایـف انساندوسـتانه خـود در کنار
مـردم کرمانشـاه بودند باعث شـد در کنـار همه این
خرابـی هـا شـاهد یـک عـزم ملی باشـیم.
وی ادامـه داد :همـه ایرانی هـا به هر شـکلی در کنار
دولت ایسـتادند و دسـتگاهای مختلف هـم با تاکیدی
کـه رییـس جمهـور داشـتند پـای کارآمدنـد و امروز
همـه دسـتگاهها وظیفـه دارند کمـک کنند .
وزیـر ورزش و جوانـان گفـت :در طـول چنـد
روز گذشـته امکانـات اولیـه نظیـر چـادر پتـو و...
تامیـن شـده ولـی برخـی از مناطـق مثـل همیـن
روسـتا خیلی سـرد اسـت و بـارش های زیـادی دارد
و پیـش بینـی هـم شـده امشـب بـارش و یخبندان
داشـته باشـیم؛پس بنابرایـن بایـد رسـیدگی به این
مناطـق در اولویت باشـد و باید سـریعتر اقـدام کنیم
بـه همیـن منظـور در سـتاد بحـران کـه بعـد از ظهر
تشـکیل خواهـد شـد برنامـه ریـزی خواهیم کـرد تا
کانکـس هایـی بـرای مـردم ایـن مناطـق در نظـر
گرفته شـود.
دکتر سـلطانی فـر با بیـان این کـه از روزهـای اولیه
ایـن حادثـه تلـخ مجموعـه ورزش بیـش از 350
محمولـه کمـک بـه مناطـق زلزلـه زده اعـزام کـرده
اسـت گفـت :ایـن کمـک ها بـه غیـر از کمـک های
قهرمانـان و ورزشـکارانی اسـت کـه خودشـان بـه
صـورت انفـرادی اقـدام کرده انـد.
وزیـر ورزش و جوانـان ادامـه داد :نکتـه مهمـی کـه
وجـود دارد ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت بعـد از
هفتـه هـای اول کمـک هـا کـم شـود و بایـد در این
زمینـه برنامـه ریـزی هـای الزم را انجام دهیـم تا با
دپـوی کمـک ها در انبارهـا نیازهای هفتـه های بعدی
را نیـز بتوانیـم تامیـن کنیـم .وزارت ورزش و جوانان
هـم در سـالن هـای مختلـف ورزشـی ایـن اقلام را
انبـار مـی کنـد و متناسـب با سیاسـت سـتاد بحران
بیـن مـردم توزیع خواهد شـد.
وزیـر ورزش و جوانـان در پایـان گفـت :پیـش بینی
شـده تـا تیـم ملـی فوتسـال ایـران و تیم فوتسـال
اسـتان کرمانشـاه بـازی نمادینـی در شهرسـتان
سـرپل ذهـاب داشـته باشـند و عوایـد آن متناسـب
با سیاسـت سـتاد بحـران بـرای مناطق آسـیب دیده
هزینه شـود.

