
گروه ورزشــی - بر خالف 
ادامــه حضور کمرنــگ ایران در 
تورنمنــت های مهم جهانی، اینبار 
نیــز تعداد زیــادی از عنوان داران 
کشتی جهان و المپیک در تورنمنت 
ایتالیــا که امتیــاز رنکینگ جهانی 

دارد، به میدان می روند.
و  آزاد  کشــتی  تورنمنــت 
فرنگی متئو پلیکونه ایتالیا به عنوان 
نخســتین رقابت موثر در رنکینگ 
سال ۲۰۲۱ اتحادیه جهانی کشتی، 
از ۱۴ تــا ۱۸ اســفند به میزبانی رم 

پایتخت ایتالیا برگزار می شود.
بر اساس اعالم اتحادیه جهانی 
کشتی در این رقابت ها ۳۶۰ کشتی 
گیر در آزاد و فرنگی مردان و کشتی 
زنان از ۳۲ کشــور جهان به روی 
تشــک می روند.ایران نیز تنها با ۲ 
آزادکار در این رقابت ها حاضر می 
شود و در کشتی فرنگی نیز نماینده 

ای نخواهد داشت.
بهنام احســانپور در وزن ۶۵ 
و علیرضــا کریمــی در وزن ۹۷ 
کیلوگرم ۲ آزادکار اعزامی ایران به 

این رقابت ها هستند.
علیرضا کریمــی دارنده یک 
نقــره و ۲ برنز جهــان که چندی 
پیش به وزن المپیکی ۹۷ کیلوگرم 
آمده در نخستین تجربه جدی خود 
در ایــن وزن باید برابر چهره های 
شــاخص کشــتی جهان همچون 
شریف شــریف اف و ساالس پرز 

از کوبــا به میــدان برود. 

کریمی مدتها بدلیل مصدومیت و 
جراحــی از میادین دور بود و حاال 

یک رویداد مهم را پیش رو دارد.
نفرات عنوان  *اســامی 
دار جهان و المپیک در رشــته 
کشتی آزاد جام متئو پلیکونه 

به شرح زیر است:
وزن ۵۷ کیلوگرم:

نورالســالم ســانایف) نقره 
و برنــز جهــان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از 

قزاقستان(
جو کالن )برنز جهان ۲۰۱۸ و 

طالی پان امریکن ۲۰۱۹
وزن ۶۱ کیلوگرم:

عســکروف)نقره  ادالن 
امیدهای جهان ۲۰۱۹ از قزاقستان(
آتلی)نقــره  ســلیمان 
جهــان۲۰۱۹، برنز جهان ۲۰۱۸ از 

ترکیه(
تایلر گراف)پنجم جهان۲۰۱۹ 

از آمریکا(
وزن ۶۵ کیلوگرم:

آلخاندرو توبیر)۲ برنز جهان 

۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از کوبا(
جهان  پونیا)نقره  باجرانــگ 

۲۰۱۸، برنط جهان ۲۰۱۹ از هند(
 بهنام احســانپور) برنز جهان 

۲۰۱۹ از ایران(
نیازبکوف)برنــز  دولــت 
جهــان۲۰۱۱، نقره جهان ۲۰۱۹ از 

قزاقستان(
جوزف مک کنا) برنز امیدهای 
جهان۲۰۱۷، نقــره جوانان جهان 

۲۰۱۴ از آمریکا(
وزن ۷۴ کیلوگرم:

جردن بــاروز) طالی المپیک 
۲۰۱۲ و ۴ طالی جهان از آمریکا(

فرانک چامیزو) برنز المپیک 
۲۰۱۶، ۲ طــال و یک نقره جهان از 

ایتالیا(
مصطفی کایــا )قهرمان اروپا 

۲۰۱۹ از ترکیه(
جیانــدری کابالــرو) نقــره 
جهــان  برنــز   ۳ جهــان۲۰۰۷، 

۲۰۰۵،۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ از کوبا(
برنــز  کایســانوف)  دانیــر 
جهــان۲۰۱۹، نقــره بــازی های 

آسیایی۲۰۱۸ از قزاقستان(
 یاکوب گور)نقره جهان 
۲۰۱۴ و برنز جهان ۲۰۱۵ از 

ترکیه(
وزن ۷۹ کیلوگرم:

گالیــم ژان اوزربایف) 
از   ۲۰۱۶ المپیــک  پنجــم 

قزاقستان(
وزن ۸۶ کیلوگرم:

پونیا)نقــره  دیپــاک 

بزرگســاالن جهان ۲۰۱۹، طالی 
جوانان جهان ۲۰۱۹ از هند(

عظمت دولــت بکوف)نقره 
امیدهای جهان ۲۰۱۷ از قزاقستان(
زاهید والنســیا)نقره جوانان 

جهان۲۰۱۷ از آمریکا(
مارک هــال)۲ طالی جوانان 

جهان۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ از آمریکا(
وزن ۹۲ کیلوگرم:

جیمــز داونی)نقــره جوانان 
جهان از آمریکا(

وزن ۹۷ کیلوگرم:
شریف شــریف اف) طالی 
المپیــک ۲۰۱۲، برنــز المپیــک 
۲۰۱۶، طالی جهــان ۲۰۱۱، برنز 
جهــان ۲۰۰۹، نقره جهان ۲۰۱۹ از 

آذربایجان(
رینریز ساالس پرز) دو نقره و 

یک برنز جهان از کوبا(
علیرضــا کریمی)  نقره جهان 
۲۰۱۹ و دو برنــز جهــان ۲۰۱۵ و 

۲۰۱۷ از ایران( 
آلیشــر یرگالی)نقره جوانان 
جهان ۲۰۰۱۸ و پنجم بزرگساالن 

جهان ۲۰۱۹ از قزاقستان(
وزن ۱۲۵ کیلوگرم:

طاهــا آکگل) یــک طــالی 
المپیــک، ۲ طال، ۲ نقره و یک برنز 

جهان از ترکیه(
در کشــتی فرنگی این رقابت 
ها نیز در غیــاب نمایندگان ایران، 
نفــرات مطرحی همچــون اکرم 
اوزترک و شــریف کلیچ از ترکیه 
در ۵۵، اســماعیل بــوررو از کوبا، 
المات کبیســپایف از قزاقســتان 
و آتــاکان یوکســل از ترکیــه در 
۶۷، چنگیز البازانوف از روســیه 
در ۷۲، ابویزیــد مانتســیگوف از 
روســیه، تامرالن شــادوکایف و 
دمئو ژادرایف از قزاقســتان، فاتح 
چنگیــز از ترکیــه در ۷۷، تاماش 
لورینچ از مجارســتان، امره کوش 
و برهــان آکبوداک از ترکیه در ۸۲، 
باالژ کیس از مجارســتان، موسی 
اولویــف از روســیه، جنک ایلدم 
از ترکیــه در ۹۷ و رضا کایالپ از 
ترکیه، اســکار پینو هندز از کوبا و 
نورماخان تینالیف از قزاقستان در 
وزن ۱۳۰ کیلوگرم از جمله چهره 
های مطرح و عنــوان دار جهان و 

المپیک به میدان می روند.

آزمون سخت علیرضا کریمی در وزن جدید
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حمله پیرمردها به کفش طال؛ جای 

سرخآبی ها خالی نیست
  رقابت آقای گلی در بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران بین چند بازیکن باتجربه وجود دارد.

گروه ورزشی - نیم فصل اول 
رقابت های لیــگ برتر فوتبال ایران 
به اتمام رســید و بایــد خیلی زود 
منتظر پیگیری مجدد این مســابقات 
در نیم فصــل دوم باشــیم. یکی از 
جذابیت هــای این فصــل مانند هر 
ســال رقابتی اســت که برای کسب 

عنوان آقای گلی وجود دارد.
تــا بــه اینجــای کار ســجاد 
شهباززاده، بازیکن ۳۱ ساله سپاهان 
با ۱۲ گل آقای گل فوتبال کشورمان 

به حساب می آید. 
پــس از او گادویــن منشــای 
نیجریه ای و ۳۱ ســاله قرار دارد که 
تــا به اینجــا ۱۰ گل را وارد دروازه 
رقبا کرده اســت. امین قاســمی نژاد 
وینگر ۳۴ ســاله شــهرخودرو با 
هشت گل در رده سوم جای دارد 
و در ادامه محمد عباس زاده ی ۳۰ 
ساله از تراکتور تبریز با هفت گل 

در رده بعدی ایستاده است. 
نوراللهــی،  احمــد 
حامد پاکدل، طالب 
ریکانــی و پیمــان 
بابایی نیز با ۶ گل 
بعــدی  رده  در 
جــای گرفته اند. 
ساسان حسینی و 
نیز  امامعلی  فراز 

پنج گله هستند.
همانطور که چهار 
نفر ابتدایی را مشــاهده 
می کنیــم همگــی در 
جلوی زمیــن و تقریبا 
مهاجم هســتند و نکته 
دیگریشان  مشــترک 
این اســت که جملگی 
آنها باتجربه هســتند و 
حداقل ۳۰ ســال سن 

دارند. این نکته هم نشــان 
دهنده آمادگی بدنی باالی 
این بازیکنــان و تجربه ی 
فراوانشــان اســت و هم 
نشــان می دهد که بازیکنان 
جوان فوتبال ایران تا به اینجا 

نتوانســته اند حداقل در پست 
فــوروارد عملکــرد جالب 

توجهی داشته باشند.
یکــی از اتفاقــات مثبت دیگر 
این اســت که تعداد گل زده شــده 
آقــای گل فعلی فوتبال ایران بســیر 

رضایت بخش است. 
چنــد فصلی بــود کــه آقای 
گل های فوتبال ایران نمی توانســتند 
از لحاظ تعداد گل، آمار استانداردی 

را بر جای بگذارند. 
در لیگ نوزدهم شــیخ دیاباته با 
۱۵ گل عنوان آقای گلی را به دســت 
آورد؛ تنها ســه گل بیشتر از گل های 
شــهباززاده در نیم فصــل اول. در 
لیگ هجدهم هم کی روش اســتنلی 
و لوســیانو پریرا بــا ۱۶ گل به طور 

مشترک آقای گل شدند. 
در لیگ هفدهم علی 
علیپور بــا ۱۹ گل این 

عنــوان را مال خود کــرد و آخرین 
بازیکــن ایرانــی بود کــه آقای گل 

فوتبال کشورمان شد.
باید دید این بار بعد از ۲ فصل، 
بازهم نوبت به یــک بازیکن ایرانی 

می رسد یا خیر.
 در لیــگ برتر تا بــه اینجا ۱۶ 
بازیکن داخلی و ۶ بازیکن خارجی 
آقای گل شــده اند. )برخی از ادوار 

بیش از یک آقای گل داشت(
رکورد دار گلزنی در یک فصل، 
رضا نوروزی است که موفق شد در 
فصل ۱۳۹۰-۱۳۸۹، ۲۴ گل را به ثمر 

برساند. 
آن دوره از مســابقات ۱۸ تیمی 
بود و مهاجم فوالد موفق به زدن این 

تعداد گل شد. 
حاال ســجاد شــهباززاده اگر 
بتواند هماننــد نیم فصل اول گلزنی 
کند می تواند در لیگ ۱۶ تیمی به ۲۴ 

گل برسد و رکوردشکنی کند.
باید دیــد در نیمه ی دوم فصل 
چه اتفاقاتــی رخ می دهد و جدول 
گلزنان دســتخوش چــه تغییراتی 

می شود. 
فعال که اســتقالل و پرسپولیس 
نماینــده قابل اتکایی در بین مدعیان 
آقای گلــی ندارند و با توجه به آمار 
نسبتا خوب ثبت شده باید گفت جای 
آنها خالی نیست. آیا در نیم فصل دوم 
هــم همین رویه ادامه دار خواهد بود 

یا خیر؟

گروه ورزشــی - موسســه 
ورزش و تفریحــات ســالم بــا 
همکاری انجمن اســکی روی آب 
کیش در نظــر دارد برای اولین بار 
مسابقات اســکی روی آب با قایق 
) ویــک بــورد ( را در تاریخ های 
۱۰ لغایت ۱۲ اســفندماه با حضور 
ورزشــکاران این رشــته در محل 
اسکله تفریحی برگزار نماید.                                              
از عالقه مندان دعوت می شود 
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت 
نام در این رقابــت ها تا تاریخ نهم 
اسفندماه با شماره تماس های ذیل 

تماس حاصل فرمایند.
رئیس انجمن ۰۹۱۲۱۰۲۰۸۶۰       
روابط عمومی موسسه ورزش 
و تفریحات سالم کیش ۴۴۴۲۴۵۲۶

برگزاری مسابقات اسکی روی آب با قایق)ویک بورد( در کیش

گروه ورزشــی -  موسســه  تیم 
فوتبال پرســپولیس با وجود عملکرد 
نه چنــدان قابل قبــول مهاجمان خود 
موقعیت های خطرناکی را برای رسیدن 
به سه امتیاز و کسب قهرمانی نیم فصل 
به دســت آورد. رقابت های دور رفت 
لیگ برتر بیستم در حالی به پایان رسید 
که پرســپولیس با کســب ۳۰ امتیاز از 
۱۵ بازی در صــدر جدول قرار گرفت 
تا سرخپوشــان برای تکــرار پنجمین 
قهرمانــی متوالی خود یک نیم فصل را 

با موفقیت پشت سر بگذارند.
آمار رویایی در پنج بازی

شــاگردان یحیی گل محمدی تا 
پایان هفته دهم عملکرد پر فراز و نشیبی 
در لیگ برتر فصل جاری داشتند. نایب 
قهرمــان لیگ قهرمانــان ۲۰۲۰ پس از 
چند هفته تســاوی در هفته دهم مقابل 
آلومینیــوم اراک تنها شکســت خود را 
متحمل شــد اما بعد از آن، مدافع عنوان 
قهرمانی با کوچک ترین تلنگر به مسیر 

بردهای متوالی بازگشت.
سرخپوشان که تا پایان هفته دهم 
آمار ضعیفی در نرخ تعداد شوت، پاس 
ســالم، موفقیت در نبردهای متقابل با 
بازیکنان حریف داشــتند در پنج هفته 

پایانی شــرایط متفاوتی پیدا کردند و به 
حداکثر امتیازات ممکــن از این تعداد 
دیــدار رســیدند. کســب ۱۵ امتیاز از 
پنج دیدار باعث شــد تا سرخ ها صعود 
چشم گیری در جدول داشته باشند و بار 
دیگر به عنوان قهرمانی نیم فصل برسند.

امیدوار در گلزنی
شاگردان یحیی گل محمدی در نیم 
فصــل اول موقعیت های زیادی را روی 
دروازه حریفان خــود ایجاد کردند اما 
عملکرد نه چندان مطلوب مهدی عبدی 
و آرمان رمضانی در خط حمله این تیم 
باعث شد تا سرخ ها قبل از آخرین بازی 
خود مقابل گل گهر سیرجان تنها ۱۶ گل 

به ثمر برسانند. با این حال جشنواره گل 
شاگردان یحیی در تقابل با گل گهر سبب 
شد تا آنها به عدد ۲۱ در گلزنی برسند و 
دومین خط حمله لیگ را پس از سپاهان 
اصفهــان را از آن خود کنند. شــاگردان 
یحیی در هر بــازی ۱.۵۱ موقعیت گل 
ایجاد کردند تــا در صدر تیم هایی قرار 
بگیرند که برای گلزنی فرصت داشتند. 
پس از این تیم گل گهر با ۱.۴۷ و استقالل 
تهران با ۱.۱۸ در رده های دوم و ســوم 

حضور دارند.
قدرتمند در دژ دفاعی

اقتدار پرســپولیس در لیگ برتر 
بیستم رابطه مســتقیم با استحکام خط 

دفاعی خــود دارد. خطــی به رهبری 
سیدجالل حســینی که با ۳۹ سال سن 
یکــی از باتجربه تریــن بازیکنان لیگ 
برتــر محســوب می شــود. او در کنار 
محمدحســین کنعانــی زادگان در ۱۰ 
بــازی ابتدایی عملکردی فــوق العاده 
داشــت و در پنج دیدار منجر به پیروزی 
سرخ ها نیز توانست کمال کامیابی نیا را 
از یک هافبک به یک مدافع مســتحکم 
تبدیل کند. ســعید آقایی نیز با عملکرد 
کم نوســان خود در دفاع چپ آمار قابل 
قبولی داشــت. مهدی شیری نیز پس از 
چند هفته کم فروغ توانســت به شرایط 
ایده آل بازگردد و در بازی پایانی این تیم 
در نیم فصل هم گلزنی کرد تا نشان دهد 
همچنان می تواند مورد اتکای یحیی گل 
محمدی در دفاع راســت باشد. در بین 
تیم های لیگ برتری، فوالد خوزســتان 
کمترین خطر را روی دفاع خود با عدد 
۶.۷ در هر بازی احســاس کرد و سپس 
پرسپولیسی ها بودند که با دفاع منطقه ای 
خود ۷.۳ خطــر را برای هر دیدار به نام 
این تیم ثبت کردند. سپاهان نیز عدد ۸.۵ 
را در ایــن آمار برای خود کرد تا نشــان 
دهد بیهوده نیســت رقابت تنگاتنگی با 

پرسپولیس در باالی جدول دارد.

موقعیت ساز و امیدوارکننده در حمله و مستحکم در دفاع
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