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سه شنبه 27فروردين 1398شماره 4438سال دوازدهم

ورزشي

(دوره جديد)
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ميز خبر
دعوت 22بسکتبالیست به اردوی تیم ملی جوانان

 22بسکتبالیست به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال جوانان از  27تا  30فروردین در
استان مازندران برگزار خواهد شد .اسامی دعوت شدگان به این اردو
شرح زیر است:
ابوالفضل اعتمادی خراسان رضوی
علیرضا جعفری خراسان رضوی
امیر حسین یازرلو گلستان
نصرت یازرلو گلستان
مهدی لک زایی گلستان
هادی لک زایی گلستان
عطا افشاری اردبیل
امیر محمد پرویزی اصفهان
شادفر کرمی اصفهان
رضا ملک دوست گیالن
رضا فرید گیالن
سورنا علیزاده تهران
پیتر گریگوریان تهران
رضا حمیدی نیا تهران
علی شهریاری تهران
محمد جواد ملکی تهران
بهنام جمعه زاده تهران
محمدمهدی رحیمی تهران
علیرضا نقدی پور تهران
پوریا تقی زاده تهران
پارسا فالح مازندران
محمد امین دهقان زاده هرمزگان
کادر فنی:مجید کرمعلی ناظر سرپرست
رضا نوری سرمربی.

برگزاری مسابقات فوتسال زیر 20سال آسیا در تبریز

مس�ابقات فوتس�ال زیر  20سال آسیا با ش�رکت  12تیم در سالن
پورش�ریفی تبریز برگزار میشود.به گزارش ایسنا ،نشست هماهنگی
مسئوالن برگزاری مسابقات فوتس�ال زیر  20سال آسیا با نمایندگان
کنفدراس�یون آس�یا ،جهت برگزاری هرچه بهتر این روی�داد برگزار
ش�د.در این نشس�ت ،تمامی زوایا و ملزومات برگزاری این مس�ابقات
مورد بحث و بررس�ی قرار گرفت و برای رفع نواقصات تصمیمات الزم
اتخاذ شد.جانس�ون نماینده کنفدراسیون آسیا در این جلسه ،استان
آذربایجان ش�رقی و علیالخصوص تبریز را دارای امکانات کافی برای
برگزاری مسابقات دانست و گفت :کالنشهر تبریز با وجود این امکانات،
جزو معدود شهرهای دنیا است که توان برگزاری این مسابقات را دارد.
وی امکانات موجود در ش�هر تبریز را حتی بیشتر از شهرهای بزرگی
در دنی�ا همچون بوینس آیرس ارزیابی کرد.گفتنی اس�ت ،نمایندگان
کنفدراس�یون فوتبال آسیا از روز جمعه هفته گذشته در تبریز حضور
دارند و تمامی امکانات این شهر را برای برگزاری این دوره از مسابقات
بازدید و ارزیابی کردهاند.

تاثیر شرایط اقتصادی در برنامههای تیم ملی
واترپلو

س�رمربی تیمملی واترپل�و با اب�راز ناراحتی از کمب�ود بازیهای
تدارکاتی برای تیم ملی میگوید که ش�رایط اقتصادی کشور را درک
می کنیم.دور جدید اردوهای تیم ملی واترپلو برای حضور در انتخابی
المپیک  ۲۰۲۰توکیو برگزار ش�د که الکس�اندر چیری�چ پس از اتمام
تمرین در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره شرایط تیم ملی صحبت
کرد.او در مورد برنامههای تمرینی تیم ملی گفت« :فع ً
ال در حال تمرین
و آموزش قوانین جدید واترپلو به بازیکنان هستیم و اگر بازیهای یک
ماه اخیر را ببینید س�رعت بازیها سریعتر شده و به همین دلیل نیاز
اس�ت تغییرات زیادی را در جریان فنی تیم ایجاد کنیم .از طرفی هم
شرایط شخصی بازیکنان را داریم که باید جوابگوی زندگی نرمالشان
باشند چون شرایط ورزش ما پاسخگوی نیازهای معمول آنها نیست».
چیریچ ادامه داد« :از آنجایی که من در ایران هس�تم پس کش�ور
من نیز ایران اس�ت .متأس�فانه در کش�ور ما (ایران) ش�رایط واترپلو
ب�ه گونهای اس�ت ک�ه درآمدزایی ن�دارد و از همین رو مح�ور اصلی
ملیپوشان واترپلو نیس�ت و آنها دنبال شغل هستند .کشور ما ایران
در ش�رایط سخت اقتصادی قرار دارد و شرایط مالی قبل را نداریم که
کار را س�ختتر میکند».او در پاسخ به این س�وال که آیا درخواست
بازی دوستانه را به فدراسیون داده است؟ نیز گفت« :قطع ًا درخواست
بازی تدارکاتی داشته و دارم ولی شرایط اقتصادی سخت است .ما االن
تنها اردو و بازی تدارکاتی س�نگاپور را پیش رو داریم که بهتر است با
تیمهای بیشتری بازی کنیم .با این حال باید حداقلها را رعایت کنیم
چون حریفان دیگر در آسیا خیلی جلوتر ما هستند».

آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان

بسکتبالیس�ت های تی�م ملی س�ه نف�ره ،وارد اردوی تدارکاتی
می ش�وند.اردوی آمادگی تیم بسکتبال س�ه نفره آقایان ،از امروز در
س�الن بس�کتبال آزادی زیر نظر محمد کس�اییپور آغاز میشود و تا
چهارش�نبه  ۴اردیبهشت ادامه دارد .اس�امی دعوت شدگان به اردو،
این شرح است:
دانیال تحویلیان اصفهان
امیررضا دری بوشهر
امیر حسین آذری تهران
امیر صدیقی تهران
محمد اوجاقی تهران
شایان پورکاوه چهارمحال و بختیاری
ابراهیم بیگی چهارمحال و بختیاری
نوید خواجه زاده خراسان رضوی
شاهین مقدم زنجان
مهدی هلی چی خوزستان
محسن عابدی کرمان
وحید اسالمی کرمان
امیر حسین یار احمدی لرستان/عباس آقا باقری مرکزی
علی اهلل وردی فارس/رضا نادری فارس.

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

درخشش آزادکاران نوجوان در تورنمنت ترکیه؛

توکلیان :این تیم ،پشتوانه کشتی در المپیک
 2024است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان گفت:
این تیم آینده بس�یار درخش�انی دارد و در واقع
پشتوانه کشتی آزاد ما در المپیک  2024محسوب
می شود.
مس�ابقات بین المللی کشتی آزاد ترکیه (جام
پی�روزی) با درخش�ش آزادکاران نوج�وان ایران
همراه شد .تیم کش�ورمان در پایان این پیکارها،
با کس�ب  6مدال طال 3 ،مدال نقره و  2مدال برنز
ب�ه عن�وان قهرمانی رس�ید و تیم ه�ای ترکیه و
قزاقستان نیز دوم و سوم شدند.
در مس�ابقات کش�تی آزاد ،عل�ی ع�رب در
وزن  45کیلوگ�رم ،رحم�ان عم�وزاد در وزن 48
کیلوگرم ،علی قل�ی زادگان در وزن  51کیلوگرم،
مهدی ویس�ی در وزن  55کیلوگرم ،امیرحس�ین
فیروزپور در وزن  80کیلوگرم و س�االر حبیبی در
وزن  110کیلوگرم صاحب مدال طال  ،پوریا کاظمی
در وزن  48کیلوگ�رم ،امیرحس�ین متقی در وزن
 65کیلوگ�رم و محمدمبین عظیم�ی در وزن 92
کیلوگرم صاحب مدال نقره و عرفان الهی در وزن

 60کیلوگرم و مصطفی طغانی در وزن  110کیلوگرم
صاحب مدال برنز شدند.
امی�ر توکلی�ان س�رمربی تی�م ملی کش�تی
آزاد نوجوان�ان ،در خص�وص عمکل�رد نمایندگان
کش�ورمان در ای�ن رقاب�ت ها گف�ت :رقابت های
بین المللی کش�تی ج�ام پیروزی ترکی�ه یکی از
معتبرترین تورنمنت های رده ی س�نی نوجوانان
است و به نظر من کشتی گیران نوجوان کشورمان
با قهرمانی در این مسابقات عملکرد درخشانی از
خود ارائه دادند.
وی ادامه داد 13 :تیم در این مس�ابقات حاضر
بودند که کش�ور ترکیه در ه�ر وزن  5نفر در این
مس�ابقات ش�رکت داده بود و عالوه بر آن ،کشور
آذربایج�ان با  3کش�تی گیر در هر وزن و کش�ور
قزاقس�تان که میزبانی مس�ابقات آسیایی امسال
را برعه�ده دارد نی�ز با نفرات اصل�ی خود در این
مس�ابقات ش�رکت کرده بود .ضمن این که حضور
کش�ورهای اروپایی نیز در این مس�ابقات پررنگ
بود.او در م�ورد عملکرد نوجوانان آزاد کار در این

مس�ابقات اظهار داشت :کش�تی گیران ما در این
مس�ابقات با  6مدال طال 3 ،م�دال نقره و  2مدال
برن�ز ،عن�وان قهرمانی را به دس�ت آوردند و تیم
میزب�ان پس از م�ا نایب قهرمان ش�د .به نظر من
این تیم آینده بس�یار درخش�انی دارد و در واقع
پشتوانه کشتی آزاد ما در المپیک  2024محسوب
می ش�ود و این قول را می دهم در صورت حمایت
و پش�تیبانی از ای�ن کش�تی گی�ران 30 ،درص�د
مدال های ما از بین همین نفرات کسب شود.
دارنده م�دال نقره جه�ان خاطرنش�ان کرد:
امی�دوارم مس�ئوالن وزارت ورزش و جوانان نگاه
ویژه ای به استعدادها و نخبه های ورزشی داشته
باش�ند.آنها باید حمایت الزم را از این پشتوانه ها
انجام دهند تا کش�تی در س�ال های آینده بتواند
صاح�ب م�دال ه�ای خوش�رنگی در رقابت های
جهانی و المپیک شود.
وی در پایان از پیگیری تمرینات این تیم برای
شرکت در رقابت های آسیایی قزاقستان و جهانی
بلغارستان خبر داد.

ورزش جوان و نوجوان
احدی:

جوانان آینده داری در تیم ملی بوکس هستند

س�رمربی تیم ملی بوکس گفت :هدف اصلی کادرفنی ،تقویت
پایه بوکس ایران است.
اکبر احدی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره آخرین
وضعیت تیم ملی بوکس برای مس�ابقات قهرمانی آسیا بیان کرد :تیم
ملی در حال آماده س�ازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در
تایلند است .هدف اصلی کادرفنی و فدراسیون داشتن چند تیم ملی
آماده اس�ت .بازیکنانی که در حال حاض�ر در تیم ملی بازی میکنند
قابلیت دارند که تا  ۱۰س�ال مبارزه کنند .ما فقط به دنبال کسب مدال
نیس�تیم بلکه هدفمان تقویت پایه بوکس ایران است .از دیگر اهداف
تیم ملی بوکس کسب سهمیه المپیک است و تیم ما نیز همانند سایر
کش�ورها ترکیبی از جوانان و با تجربهها را به مسابقات قهرمانی آسیا
اعزام خواهد کرد.
او در ادامه گفت :تیم ملی بوکس در حال س�پری کردن مرحلهی
آخر اردوی آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا است.
در این اردو تقربیا  ۲۰بوکسور حضور دارند و از این نفرات  ۹بازیکن به
قهرمانی آس�یا تایلند اعزام میشوند .ملی پوشان از نظر بدنی و فنی
در ش�رایط خوبی هستند .در هر وزن  ۳بوکس�ور توانمند داریم و در
حال پشتوانه سازی هستیم .جوانگرایی برای این مسابقه هم میتواند
باعث کس�ب نتیجه ضعیف ش�ود و هم در مقابل ب�ه خاطر انگیزه باال
جوانان میتوانند نتیجهی قابل قبولی را کس�ب کنند .پیش بینی این
بس�یار دشوار است و مطمئنم ملی پوشان مبارزات خوبی را به نمایش
میگذارند.
اح�دی اف�زود ۳۰ :بازیک�ن در اردوی تی�م ملی حض�ور دارند و
مبارزات آنها بس�یار نزدیک اس�ت و حتی برای انتخاب ملی پوشان
نهایی دچار مش�کل ش�دیم .اگ�ر در وزن  ۶۹کیلوگرم س�جاد کاظم
زاده اعزام میش�ود به خاطر تجربهی باالی او است .همچنین در کنار
کاظ�م زاده در وزن  ۶۹کیلوگ�رم م�رادی مل�ی پوش بس�یار جوان و
قدرتمند حضور دارد که آینده بس�یار درخش�انی خواهد داشت .اگر
 ۹بازیکن اعزامی در مس�ابقات قهرمانی آسیا خوب ظاهر نشوند برای
آنها جایگزین انتخاب میشود.
س�رمربی تیم ملی بوکس درباره ش�رایط اوزان سنگین تیم ملی
گفت :متاس�فانه قبل از بازیهای آسیایی جاکارتا اعالم شد که اوزان
سنگین حذف شده است و تیم ملی بوکس کشورمان با  ۳وزن در این
مس�ابقات ش�رکت کرد .با این حذف برای اوزان سنگین در تیم ملی
مش�کل ایجاد ش�د چرا که اوزان س�نگین در اردوی تیم ملی حضور
نداش�تند .ایمان رمضان پور ،پوریا شریفی و احسان روزبهانی در تیم
مل�ی حضور نداش�تند و این نفرات پس از مس�ابقات قهرمانی به تیم
ملی اضافه ش�دند و حدود  ۳ماه اس�ت که در حال تمرین هستند .ما
جوانان آینده داری را برای تیم داریم و میانگین سنی تیم ملی بوکس
 ۲۱سال است.
بهنام فر:

شورای برون مرزی با اعزام کاراتهکاها مخالفت کرد

برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال
زیر  16سال

نف�رات دعوت ش�ده ب�ه اردوی
انتخاب�ی تیم مل�ی فوتب�ال زیر 16
سال مشخص شدند.اردوی انتخابی
تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان
از  27لغای�ت  31فروردین ماه در دو
گروه برگزار می شود .بر این اساس،
برنام�ه ای�ن اردو و اس�امی نف�رات
دعوت شده به شرح زیر اعالم شد:
ورود گروه اول :س�ه ش�نبه 27
فروردین – ساعت 15
خروج گروه اول :پنجش�نبه 29
فروردین – ساعت 12
گیالن  :آریا حس�ین فرد ،عارف
نوبخت
مازندران  :مصطفی عباسی
اردبیل :عرفان محرمی
ته�ران :آرین عس�گری ،محمد
ج�واد عب�داهلل زاده ،امیرحس�ین
ثقف�ی ،حام�ی قنب�ران ،س�ینا
قاسمی ،عرش�یا کریمی ،محمدرضا

ش�اهرخ آبادی ،آریا اصغری ،یادگار
رس�می ،محمدرضا کوشکی ،حسام
اسکندری
فارس  :رضا عباس�ی ،علی اکبر
رنحب�ر ،مهدی نعمتی ،امیرحس�ین
اندامی ،علیرضا سعدی پور
خوزستان :اشکان خواجه زاده

جراحی رباط صلیبی؛ بازیکن تیم ملی امید

هافبک ملی پوش باشگاه س�ایپا که به دلیل مصدومیت رباط صلیبی،
ش�انس حضور در بازی های تیم امید را از دست داد به زودی پای خودش
را به تیغ جراحان می سپارد.
محمد س�لطانی مهر در خص�وص آخرین وضعیت خ�ودش گفت :روز
اول اردیبهش�ت جراحی می کن�م و امیدوارم آن طور که پزش�کان گفته
اند بتوانم تمرینات خودم را در تابس�تان آغاز کنم .اگر همه چیز مناس�ب
باش�د از اوایل شهریور می توانم به تمرینات برگردم .امیدوارم با گذراندن
دوره درم�ان ،ب�رای حض�ور در مس�ابقات انتخابی المپی�ک توکیو حاضر
باشم.

خراس�ان رضوی :محمد قادری،
عرفان مرادیان
یزد :سجاد خادمی
هم�دان :علیرضا کرم�ی ،خالد
روحانی
البرز :علیرضا جعفری
ورود گ�روه دوم :پنجش�نبه 29

فروردین – ساعت 15
خ�روج گ�روه اول :ش�نبه 31
فروردین – ساعت 12
اصفهان :محمدمه�دی طاهری،
مسیح مرادی ،مهران نفری
مازن�دران :رض�ا ش�اخص،
محمدرضا صالحی ،افراسیاب ریوف،
محمدس�ام عباس قلی زاده ،عرشیا
حاتمی ،امیرضا پاساالر
کرم�ان :علیرض�ا عب�اس نژاد،
حمیدرض�ا عرب زرن�دی ،امیرعلی
محس�نی ،محمدعلی دادخ�دازاده،
سجاد گل محمدی
همدان :پارس�ا همتی ،امیر رضا
قبادزاده/گلس�تان  :محمدمه�دی
محمدی ،یاسین جعفری/آذربایجان
ش�رقی :حس�ین فتحی ،محمدرضا
ترابی/خوزس�تان :ایم�ان دان�ش،
ابوالفض�ل بجاری ،حم�زه منصوری،
امیر سواعد ،حسین صیاد.

پایان مسابقات فوتسال دانش آموزان مرکزی

مسابقات فوتسال دانش آموزان استان مرکزی با معرفی تیم های برتر
به پایان رسید.
در این دوره از مس�ابقات که به مدت سه روز در سالن یادگار امام (ره)
برگزار ش�د 15 ،تیم در دوره تحصیلی متوس�طه اول ب�ه رقابت پرداختند
ک�ه تیم فوتس�ال مدرس�ه حض�رت ولیعصر (ع�ج) به مربیگ�ری مجتبی
مصطفایی موفق به کس�ب مدال طال ش�د .همچنین تیم مدرس�ه ش�هید
رجای�ی ب�ه مربیگری روح اله مومن�ی مدال نقره را به خ�ود اختصاص داد
و گردن آویز برنز نصیب دانش آموزان کمیجان از مدرس�ه امام حسن (ع)
شد.

س�رمربی تیمهای کاراته پایه ایران گفت :من یک مربی هس�تم و
وظیفه ام تمرین دادن اس�ت ،اما باید به دنبال مسائلی از جمله اعزام
تیم به مسابقات باشم.
مه�ران بهنام ف�ر در خصوص عدم اعزام تیم مل�ی کاراته جوانان
به رقابت های قهرمانی آس�یا گفت :ش�ورای برون مرزی با اعزام تیم
کاراته به بازیهای قهرمانی آس�یا مخالفت کرده اس�ت ،اما امیدوارم
این مشکل در روزهای آینده حل شود.
وی ادامه داد :من به عنوان یک مربی وظیفه ام تمرین دادن است،
اما متاس�فانه باید پیگیر دیگر مسائل تیم از جمله اعزام به مسابقات
باش�م.بهنام فر همچنین در ادامه گفت :اردوها را در استانها تشکیل
داده ای�م تا بار مالی برای فدراس�یونها نداش�ته باش�د و جا دارد که
از میزبانی این اس�تانها تش�کر کنم که ش�رایط برگ�زاری اردوهای
تدارکاتی را برای م�ا فراهم کردند.وی افزود  :آخرین اردوی تیم ملی
در تهران برگزار خواهد شد که این اردو متصل به اعزام برای مسابقات
آسیایی خواهد بود.مربی تیم ملی کاراته در ادامه تصریح کرد :اگر تیم
ملی ما قوی اس�ت به خاطر این است که تیمهای پایهی خوبی داریم،
اما مسئولین باید بیشتر به تیمهای پایه توجه کنند.
از روز  6اردیبهشت ماه و در تهران؛

اردوی تیم ملی کشتی ساحلی برگزار می شود

اردوی تیم ملی کشتی ساحلی جهت حضور در مسابقات گزینشی
بازی های ساحلی جهان ،روزهای  6تا  17اردیبهشت ماه در محل خانه
کشتی محمد بنا برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
 70کیلوگرم :حسین عباس پور (مازندران) محمد نادری (زنجان)
 80کیلوگرم :امید حسن تبار – سید جعفر قاسمی (مازندران)
 90کیلوگرم :هادی وفایی پور (همدان) – سینا غالمی (مازندران)
 +90کیلوگرم :پویا رحمانی (مازندران) علیرضا گرزبر (لرستان)
سرمربی :رضا شاه منصوری
مربی :علی بحری
سرپرست :عزیز واگذاری.
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