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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
آدرس  یا  روزنامه  دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا  نمائید.  ارسال  ذیل  الکترونیکی 

ارسالی، آزاد است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ورزشی: محمدرضا پوالدی
Mohamadrp53@yahoo.com

ورزشـــی

بسکتبال  مسابقات  بسکتبال کازرون،  هیئت  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
گذشت  از  بعد  که  شد  برگزار  نی ریز  شهرستان  میزبانی  به  فارس  استان  جوانان 
سال ها پسران کازرون بااقتدار توانستد با همت واالی خود بدرخشند و قهرمانی این 

مسابقات را از آن خود کنند.

 
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از هیئت تکواندو شهرستان کازرون، به مناسبت هفته 
با  چندجانبه  به صورت  نونهاالن  و  سنی خردساالن  رده  تکواندو  مسابقات  تربیت بدنی 
حضور تیم های کهگیلویه، چرام، بهبهان، بهمئی، رستم، نورآباد، نفت و گاز گچساران، 

کازرون در شهرستان گچساران برگزار شد که از شهرستان کازرون؛
ابوالفضل خسرویان مدال طال

حسین نجفی مدال طال
محمد حسام شعبانی مدال طال

ارشک جوکار مدال طال
سید نوید محمدی مدال طال

سجاد ولیانی مدال طال
ابوالفضل شفیعی مدال طال

مسلم فریدونی مدال طال
پوریا حیدری مدال نقره
میعاد مبصری مدال نقره

محمدرضا دهقان مدال نقره
امیرمحمد شجاعی مدال نقره

ابوالفضل پژند مدال نقره
دانیال مروج مدال برنز

سبحان ولیانی مدال برنز
مهدی شفیعی مدال برنز

امیرمحمد ثابت مدال برنز
این مسابقات را کسب کردند.

همچنین محمدصادق حسینعلی پور از کازرون به عنوان برترین مربی مسابقات معرفی 
شد.

شاملی  شهید  زمینی  نیروی  تیم  راهی  قراردادی  عقد  با  ایران  هندبال  ملی پوش 
کازرون شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد صمصامی، ملی پوش ایرانی تیم االهلی قطر 
با عقد قراردادی به تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون پیوست تا کار خود 

را در این تیم ادامه دهد.
ملی  تیم  قطر در ترکیب  میزبانی  به  المپیک  انتخابی  رقابت های  وی در جریان 

ایران حضور داشت و توانست عملکرد خوبی هم داشته باشد.
ساله  شاملی کازرون یک  شهید  زمینی  نیروی  تیم  با  قرارداد وی  می شود  گفته 

است.

و  جالب  اظهارنظر  خود  بازیگری  دوران  گل  برترین  مورد  در  یوونتوس  پرتغالی  ستاره 
جنجالی کرد.

به گزارش جام جم آنالین از فارس، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی یوونتوس با پیراهن 
تیم ملی کشورش دربازهای مقدماتی جام جهانی مقابل اوکراین هفت صدمین گل دوران 

بازیگری خود را به ثمر رساند.
دوران  در  مرز 700 گل  از  عبور  از  رونالدو پس  اسپورت«  رسانه »ساکر  اساس خبر  بر 
بازیگری و به ثمر رساندن هفتصد ویکمین گل در گفتگو با رسانه در جواب سؤالی مبنی بر 
اینکه کدام گل خود بیشتر از دیگر گل هایش دوست دارد، گفت: سؤال بسیار سختی پرسید، 

چندان میلی به انتخاب یک گل از میان تمام گل هایم ندارم.
با پیراهن تیم ملی، منچستر و رئال و  وی افزود: همه در جریان هستید که بازی هایی را 
یوونتوس پشت سر گذاشتم و در کنار هواداران روزهای پرشکوهی را تجربه کرده ایم. مثاًل 
هت تریک مقابل اتلتیکو در لیگ قهرمان در فصل گذشته و کامبکی که در بازی برگشت 
در تورین داشتیم فراموش نشدنی است یا گلی که به بارسا در نیوکمب زدم و درنهایت با 3 

امتیاز بازی را به پایان رساندیم از رخدادهایی است که فراموش شدنی نیست.
ستاره پرتغالی که 700 گل را در 973 بازی به ثمر رسانده درنهایت با اظهارنظری جنجالی 
درحالی که پیراهن یوونتوس را در حال حاضر به تن دارد، اظهار داشت: اما اگر مجبور به 
انتخاب یک گل باشم، گلی که با ضربه برگردان مقابل یوونتوس با پیراهن رئال در لیگ 
قهرمانان به ثمر رساندم را به عنوان برترین گل ازنظر خودم انتخاب می کنم. چراکه برای به 
ثمر رساندن چنین گلی باید سال ها تمرین و تالش را پشت سر گذاشته باشید البته جا دارد 

که عنوان کنم هواداران یووه جایگاه خاصی در قلب من دارند.
اتفاقی است که حتی تصورش را هم  به مرز 700 گل  پایان تأکید کرد: رسیدن  وی در 
نمی کردم و این افتخار بسیار بزرگی است اما من هیچ گاه برای رکود بازی نکردم بااین وجود 

رسیدن به چنین نقطه ای کار بسیار سختی است.

یکی از ستاره های دنیای فوتبال نسبت به دوران حضور کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد 
آمار گلزنی بهتری داشته است.

در  منچستریونایتد  فوتبال  تیم  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
مارکوس  درخشش  با  توانست  چلسی  مقابل  حساس  دیدار  در  و  اتحادیه  جام  رقابت های 
راشفورد در استمفوردبریج به پیروزی برسد و به مرحله بعد صعود کند. این دیدار با پیروزی 
دو بر یک منچستریونایتد به پایان رسید و هر دو گل شیاطین سرخ را مارکوس راشفورد 

به ثمر رساند.
راشفورد ۲۲ ساله با زدن دو گل در این دیدار، تعداد گل هایش را برای منچستریونایتد به ۵۲ 
گل رساند و این در حالی است که کریستیانو رونالدو )cristiano ronaldo( زمانی که 
در آن سن قرار داشت در یونایتد ۴۷ گل به ثمر رسانده بود و این نشان می دهد که مهاجم 

انگلیسی پنج گل از فوق ستاره پرتغالی جلوتر است.
البته رونالدو بعدها در رئال مادرید و یوونتوس توانسته است گل های زیادی به ثمر برساند 
و باید دید باز هم راشفورد می تواند به این مهم دست یابد و مسیر گلزنی رونالدو را طی 

کند یا خیر؟
گل دوم راشفورد در این دیدار شبیه ضربات ایستگاهی رونالدو بود و خیلی ها را در این 

باشگاه امیدوار کرد که بازیکن نزدیک به توانمندی های رونالدو را در این تیم ببینند.
یونایتد در بازی بعدی خود در لیگ برتر باید در خانه به دیدار بورنموث برود. شیاطین سرخ 

با هدایت سولسشیر تاکنون نتوانسته اند نتایج خوبی را در لیگ جزیره کسب کنند.

از  هفته  این  بهترین های  عناوین  استقاللی ها  برتر،  لیگ  رقابت های  نهم  هفته  برگزاری  با 
مسابقات را از آن خود کردند.

برگزاری هشت  با  برتر  لیگ  رقابت های  نهم  فارس، هفته  از  به گزارش جام جم آنالین 
دیدار برگزار شد که در مهمترین مسابقه این هفته استقالل با برتری چهار بر دو در تبریز 

پرگل ترین مسابقه این هفته را رقم زد.
در هفته تساوی ها آبی پوشان نتیجه قابل توجهی را رقم زده و خود را به جمع مدعیان اضافه 

کردند.
نتایج هفته نهم در یک نگاه:

سایپا صفر - صفر شهر خودرو
نساجی مازندران صفر - صفر صنعت نفت آبادان

پرسپولیس صفر - صفر ماشین سازی تبریز
نفت مسجدسلیمان صفر - صفر فوالد
پارس جنوبی جم یک - یک سپاهان
گل گهرسیرجان صفر - صفر پیکان

تراکتور دو - چهار استقالل
ذوب آهن دو - صفر شاهین شهرداری بوشهر

تیم هفته: استقالل
آبی پوشان که قبل از این بازی در سه بازی لیگ و دو بازی جام حذفی به صورت پیاپی به 
برتری رسیده بودند در بازی با تراکتور به ششمین برد متوالی دست پیداکرده و البته طلسم 
هشت ساله پیروز نشدن در تبریز را هم شکستند. برد در تبریز مقابل تیمی با حمایت 70 
هزار نفر کار راحتی نیست و برتری آبی پوشان با نتیجه چهار بر دو دلیل مهمی برای انتخاب 

تیم استقالل به عنوان بهترین تیم هفته است.
بازیکن هفته: شیخ دیاباته

مهاجم اهل مالی تیم استقالل از روزی که با این تیم قرارداد بست تا روز گذشته فرصت 
گلزنی پیدا نکرد و البته مصدومیت بد موقع اجازه نداد وی برای آبی پوشان گل بزند اما 
دیاباته به یک باره در مقابل یکی از مدعیان لیگ برتر سه بار موفق به گلزنی شد تا بهترین 

بازیکن هفته شود.
مربی هفته: استراماچونی

سرمربی استقالل که فصل را با این تیم خوب آغاز نکرد و حتی دربی پایتخت را هم به 
پرسپولیس واگذار کرد به یک باره در هفته های اخیر اوج گرفت و هر چه با حواشی فوتبال 

ایران آشنا نتایج تیمش هم بهتر شد.
استراماچونی در هفته نهم کاری با تراکتور کرد که در هشت هفته گذشته تنها اسکوچیچ 
در آبادان انجام داده بود به همین دلیل در هفته ای که همه مربیان همه تیم ها به جز ذوب آهن 

به تساوی بسنده کردند استراماچونی به عنوان مربی هفته انتخاب شد.
ناکام هفته: مصطفی دنیزلی

سرمربی تراکتور که تصور می کرد با حمایت پرشورها می تواند تیمش را با برد استقالل به 
صدر جدول برساند در حساس ترین بازی ممکن بازی را به استقالل واگذار کرد.

دنیزلی برای دومین هفته پیاپی طعم شکست را چشید و همراه با مربی شاهین بوشهر تنها 
بازنده و ناکام این هفته لقب گرفت.

بازی هفته: تراکتور و استقالل
دیدار شش گله این هفته که باعث شد تا آمار کم گل ترین هفته مسابقات لیگ برتر بهتر 
شود در حضور 70 هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز بهترین دیدار این هفته 

بود.
در این بازی شش گل ردوبدل شد و البته گلرهای دو تیم مانع از به ثمر رسیدن گل های 

دیگر هم شدند.
گلزنان لیگ برتر:

شش گل
شهریار مغانلو )پیکان(

چهار گل
محمد نوری )پارس جنوبی جم(

سه گل
ساسان انصاری )تراکتور(

احمد رضا زنده روح )ماشین سازی تبریز(
امیرارسالن مطهری )ذوب آهن(

عیسی آل کثیر )صنعت نفت آبادان(
علی علیپور )پرسپولیس(

سعید واسعی )پیکان(
علی شجاعی )نساجی مازندران(

فراز امامعلی )پیکان(
شیخ دیاباته و مهدی قائدی )استقالل(

محمدرضا سلیمانی )سایپا(

اظهارنظر جالب رونالدو در مورد بهترین گل دوران بازیگری

ستاره ای که جای رونالدو را گرفت!

برترین های هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران؛

استقالل، استراماچونی و دیاباته بهترین های هفته کم گل

تیم جوانان کازرون قهرمان مسابقات 
جوانان استان فارس

 تکواندوکاران کازرون خوش 
درخشیدند

ملی پوش هندبال به لیگ ایران بازگشت


