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ورزشي

(دوره جديد)

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

ميز خبر
برگزاری اردوی نوروزی تیم ملی جودو
س�رمربی تیم ملی جودوی کش�ورمان ،از برپای�ی اردوی نوروزی

برای این تیم خبر داد.

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

پایان رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
نوجوانان

محم�د منصوری در خصوص کیفیت مس�ابقات لی�گ برتر اظهار

پش�ت سر گذاش�تند و خوشبختانه هم اکنون در ش�رایط خوبی قرار

تعدادی را به اردویهای تیم ملی دعوت کرده بودیم و به زودی سه تا

دارن�د .ای�ن نفرات ب�ه رغم قرار داش�تن در رده تیم امی�د ،چیزی از

چهار نفر به اردوی بعدی تیم دعوت خواهند شد.

مدعیان کم ندارند و مطمئنم با این شرایط روحی و جسمی میتوانند

س�رمربی تیم ملی با بیان این که اردوی تیم ملی از دوم فروردین

موفق ظاهر شوند.

سال آینده آغاز میشود ،افزود :تمرینات ملی پوشان از دوم تا هشتم

وی ادامه داد :البته ما در کنار نفرات تیم امید ،چندین آزادکار رده

فروردین پیگیری میش�ود و پس از آن ،راهی مس�ابقات گرند پریس

بزرگس�االن را در ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی روسیه داریم که
طبیعت ًا تجربه بیشتری نس�بت به جوانان تیم دارند .بچههای ما بارها

تفلیس میشویم.

منصوری با اش�اره به این که سال آینده مسابقات مهمی در پیش

ثابت کرده اند میتوانند در میادین س�خت ه�م کارهای بزرگ انجام

است ،گفت :پس از بازگشت از مسابقات گرند پریس تفلیس ،بالفاصله

دهند و همین مس�اله نش�ان داده هیچگاه چیزی از بهترین هاي دنیا

اردوی تمرین�ی تی�م ملی را ب�رای رقابتهای قهرمانی آس�یا برگزار

کم ندارند.

میکنی�م و این اردو تا اواخر فروردین س�ال آین�ده که زمان اعزام به

سرمربی تیم کشتی آزاد امید ایران افزود :بچهها ما باید به خوبی

مسابقات است ،ادامه خواهد داشت.

قدر چنین فرصتی را بدانند ،چون در میدانی حضور دارند که بسیاری

وی تاکید کرد :مس�ابقات ج�ودو قهرمانی آس�یا ۳۱ ،فروردین تا

اسپانس�ر باش�ند تا از این طریق هم لیگ رونق پیدا کند و هم انگیزه
جودوکاران برای حضور در مسابقات لیگ بیشتر شود.
مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا

کسب دو مدال برنز توسط نوجوانان ایران
نماین�دگان دوومیدانی ایران در دو ماده  ۲۰۰۰متر با مانع و پرتاب

چکش ،موفق به کسب مدال برنز قهرمانی نوجوانان آسیا شدند.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا از دیروز به میزبانی

هنک کنگ آغاز شد.

در نخس�تین روز از ای�ن رقابتها ،س�یده فاطمه س�یما ش�ادکام،

نماین�ده تی�م دختران ایران موفق ش�د در مس�ابقه  ۲۰۰۰متر با مانع

باوجود آس�یب دیدگی ،با ثبت رک�ورد  ۷:۳۲.۵۳دقیقه به مدال برنز
دس�ت یافته و اولین مدال تیم ملی کش�ورمان را در این مسابقات به
ارمغان آورد.

در ای�ن رقاب�ت ورزش�کاری از کش�ور ژاپ�ن با رک�ورد ۷:۰۶.۵۳

دقیقه قهرمان ش�د و ورزشکاری از کش�ور قزاقستان نیز با زمان
 ۷:۲۲.۸۸دقیقه به عنوان دومی رسید.

همچنین س�هند نوری ملی پوش ماده پرتاب چکش موفق ش�د با

پرتابی به طول  ۶۵.۸۵متر به مقام سومی دست یابد.

ورزش�کاری از هند با رکورد  ۶۹.۶۳قهرمان شد و پرتابگر چینی

نیز با رکورد  ۶۶.۶۴متر دوم شد.

در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان،
فرنگ�ی کاران برت�ر معرف�ی ش�دند.رقابت های
انتخاب�ی تیم ملی کش�تی فرنگ�ی نوجوانان ،در
سالن شش هزار نفری شهدای رشت برگزار شد و
در پایان ،فرنگی کاران برتر مشخص شدند.

اس�امی نفرات برتر این مس�ابقات به
شرح زیر است:
 45کیلوگ�رم -1 :مه�دی اح�دی زن�اب

(گیالن)  -2محمدمهدی جواهری (قم)  -3رامین
احمدی (خوزس�تان) و میالد ولی زاده (مازندران)
 -5منص�ور دهم�رده (سیس�تان و بلوچس�تان)
و علیرض�ا حس�ینوند (خوزس�تان)  -7محم�د
حاجیون�د فتح�ی (خوزس�تان)  -8محمدامی�ن
روش�نی (خراس�ان ش�مالی)  -9محمدعلی بزی
(سیستان و بلوچستان)  -10علی اصغر سام دلیری
(مازندران)
 48کیلوگ�رم -1 :امیررض�ا ده بزرگ�ی
(فارس)  -2علی حاجیوند نورایی (خوزستان) -3
طارق غبیشاوی (خوزس�تان) و اسماعیل کریمی
(مازندران)  -5مهدی عل�ی پور (گیالن) و محمد
س�بحانی (توابع تهران)  -7محمدحسین عباسی
(مازن�دران)  -8حمی�د حاجیون�د (خوزس�تان)
 -9مرتض�ی خدای�ی (خوزس�تان)  -10کیان�وش
شمشیری (توابع تهران)
 51کیلوگ�رم -1 :س�عید اس�ماعیلی
(خوزس�تان)  -2علیرضا قناعت�ی (اصفهان) -3
فردین کهرازه (سیس�تان و بلوچس�تان) و س�ید
آرش نگه�داری (ف�ارس)  -5ابوالفضل ش�هونی

(خوزس�تان) و مه�دی محمدن�ژاد (بوش�هر) -7
احمدرضا رس�تمی (ف�ارس)  -8مه�دی بهرامی
(کردس�تان)  -9ابوالفضل علی�زاده (گیالن) -10
ادریس شریفی (کرمان)
 55کیلوگ�رم -1 :فری�د س�یرتی مق�دم
(گیلان)  -2س�جاد عباس پ�ور (مازن�دران) -3
احم�د نجفی (مازندران) و س�ید مصطفی رضایی
(مازندران)  -5امیرحس�ین نریمانی (کرمانشاه) و
متین س�نجری (کرمان)  -7محمدعلی استواری
(فارس)  -8احمدرضا محس�ن نژاد (خوزس�تان)
 -9محمدرضا پ�ور (کهگیلوی�ه و بویراحمد) -10
محمدرضا عبدولی (خوزستان)
 60کیلوگ�رم -1 :س�ید دانی�ال س�هرابی
(خوزستان)  -2امیرحسین زرین کمر (مازندران)
 -3امیر عبدی (قم) و ایمان محمدی (خوزستان)
 -5وحید شادکام (خراسان شمالی) و علی دهنوی
(خوزستان)  --7رضا قیطاس�ی (خوزستان) -8
علیرضا اسفندیاری فر (توابع تهران)  -9غالمرضا
فرخی (فارس)  -10محسن جهانی (توابع تهران)
 65کیلوگرم -1 :حجت رضایی (خوزستان)
 -2جب�ار کاوی�ان (مازن�دران)  -3محم�د امین
جبالی فر (قم) و س�ینا رضایی (خراس�ان رضوی)
 -5کیه�ان ش�کوهی راد (الب�رز) و محمدرض�ا
حجامی (گیالن)  -7محمد اس�کندری (اصفهان)
 -8غالمرض�ا حیدریان (ایالم)  -9س�جاد اختری
(تواب�ع ته�ران)  -10امیرمحم�د حس�ین زاده
(توابع تهران)
 71کیلوگرم -1 :رضا س�اکی (خوزس�تان)

 -2عل�ی عزیزی (مازندران)  -3علیرضا دیناروند
(خوزستان) و علیرضا محمودی (البرز)  -5مهدی
دارابی (لرستان) و علیرضا احمدی (توابع تهران)
 -7علی اسکندری (اصفهان)  -8علیرضا مهمدی
(خوزس�تان)  -9علی عبداله�ی (فارس)  -10نیما
پاشایی (آذربایجان غربی)
 80کیلوگ�رم -1 :مس�عود کاووس�ی
(خوزس�تان)  -2کام�ران ارق�ش (خوزس�تان)
 -3آری�ا نامجو (اردبیل) و امیرحس�ین مالبابایی
(گیلان)  -5نیم�ا کریم�ی (ایلام) و نیم�ا پاپی
(خوزستان)  -7محمد موالیی (اصفهان)  -8اکبر
عبدی (مازندران)  -9میرنیما طالعی (اردبیل) -10
محمدامیر حاجیلو (اصفهان)
 92کیلوگ�رم -1 :س�عید کریم�ی زاده
(خوزستان)  -2رامین کریمی (آذربایجان شرقی)
 -3س�ید حمی�د افتخ�اری (مازن�دران) و عل�ی
عاب�دی (البرز)  -5علیرضا اکبری (خوزس�تان) و
امیرحسین صمدی (توابع تهران)  -7محمدحسن
ش�یرزادی (کرمانش�اه)  -8ابوالفض�ل پای�دار
(خوزستان)  -9محمد رضایی (مرکزی)  -10مهدی
عطری نژاد (توابع تهران)
 110کیلوگ�رم -1 :عرف�ان نجف�ری (توابع
ته�ران)  -2هادی ش�کری (مان�دران)  -3مهدی
موسی شعار (تهران) و شاهرخ میکائیلی (قم) -5
علی شیرانی (اصفهان) و محسن بهمنی (مرکزی)
 -7یوسف مجنون (گلستان)  -8امیررضا مقدمی
(آذربایجان ش�رقی)  -9معین میرنژاد (خراس�ان
رضوی)  -10محمدرضا دریس (خراسان جنوبی).

سرمربی تیم ملی کاراته نوجوانان با اشاره به پایان سومین مرحله

اردوی آم�اده س�ازی این تیم گف�ت :کاراته کاهای نوج�وان تیم ملی
پتانسیل کسب مدال آسیایی مالزی را دارند.

سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته پسران نوجوان

ایران در رشت پایان یافت.

اکبر عبدلی ،سرمربی تیم ملی کاراته نوجوانان در گفت و گو با مهر

اظهار داشت :سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان به

مدت پنج روز در استان گیالن و به میزبانی شهر رشت برگزار شد .در

این اردو به اهدافی که برای آن برنامه ریزی ش�ده بود دس�ت یافتیم.
م�ا چند بازی تدارکاتی را در ای�ن اردو برگزار کردیم که برای ارزیابی

نوجوانان مفید واقع ش�د.وی تصریح کرد :بازیکنان تیم ملی پتانسیل
کسب مدال در رقابتهای آسیایی مالزی را دارند .البته هدف ما حفظ

بازیکن�ان تیم ملی پس از بازیهای آس�یایی برای مس�ابقات جهانی
است که آبان ماه سال آینده برگزار میشود.

گفتنی اس�ت ،مرتضی کریم�ی در وزن منفی  ۵۲کیلوگرم ،معراج

محمدی در وزن منفی  ۵۷کیلوگرم ،ش�ایان ابوالحسنی در وزن منفی

مسابقات قهرمانی شطرنج جهان

ایستادن تیم ملی ایران در رده ششم

تی�م مل�ی ش�طرنج ای�ران در
پای�ان رقاب�ت های قهرمان�ی تیمی
جهان،عنوان ارزش�مند شش�م را از
آن خود کرد.
دور نه�م (پایان�ی) مس�ابقات
ش�طرنج قهرمان�ی تیم�ی جهان در
آستانه قزاقس�تان برگزار شد و تیم
ملی کشورمان برابر آمریکا با نتیجه
سه بر یک شکست خورد.
ای�ران در این مس�ابقات در دور
نخست مغلوب روس�یه شد ،در دور
دوم ب�ا هند مس�اوی ک�رد و در دور
س�وم و چهارم موفق ش�د س�وئد و

مصر را شکس�ت ده�د .نمایندگان
کش�ورمان در دور پنجم و ششم نیز
مغلوب چین و انگلیس شدند اما در
دور هفتم برابر قزاقستان به پیروزی
رسیدند.
ایران در دور هشتم با آذربایجان
مس�اوی ک�رد و در دور نهم مغلوب
آمریکا شد.
در پایان این مس�ابقات ،علیرضا
فیروزجا شطرنج باز جوان کشورمان،
مدال طالی میز 4را با عملکرد 2800
از آن خود کرد.
نتای�ج دیدار ای�ران و آمریکا به

اعزام تیم ملی اسکی آلپاین به رقابت های قهرمانی آسیا

شرح زیر است:
*پرهام مقصودلو ( )2673صفر
 داریوژ سیرج ( )2655یک* پوی�ا ایدن�ی ( )2604صف�ر -
ساموئل سویان ( )2642یک
*محمدامی�ن طباطبایی ()2600
صفر  -آلکساندر اونیشوک ()2647
یک
*علیرضا فیروزجا ( )2657یک
 الکساندر لندرمن( )2637صفردوازدهمی�ن دوره مس�ابقات
شطرنج قهرمانی تیمی جهان (آقایان
و بان�وان) از  13تا  24اس�فندماه در

آستانه قزاقستان برگزار شد.
در پای�ان این رقابت ها روس�یه
با  16امتیاز قهرمان ش�د و تیم های
انگلی�س و چی�ن به ترتی�ب با  13و
 12امتی�از در رده های دوم و س�وم
ایس�تادند .تیم ایران نیز با  8امتیاز
باالتر از مص�ر ،س�وئد و آذربایجان
رده شش�م را از آن خ�ود ک�رد .در
این رقابت ها تیم های هند و آمریکا
در رده ه�ای چه�ارم و پنج�م قرار
گرفتند.
گفتنی اس�ت ،در بخ�ش بانوان
عنوان قهرمانی به تیم چین رسید.

حسین عبدی؛ سرمربی جدید تیم ملی فوتبال نوجوانان

او برخالف پدرش در پس�ت هجومی بازی م�ی کند و در  22بازی

موف�ق به ثمر رس�اندن  9گل ش�ده اس�ت .بعید نیس�ت در صورتی
ک�ه بتوان�د این روند را حفظ کند ،در س�ال های آین�ده به تیم اصلی

بزرگساالن آتزوری هم راه یابد.

مرحله گروهی تیم آمریکاس�ت .آنها با تمام توان به روس�یه آمده اند

ولی نمیتوان از تیمهای گرجستان و حتی مغولستان نیز غافل شد.

وی در پایان ب�ه حضور تیم ملی در رقابته�ای قهرمانی امیدهای

آس�یا نیز اشاره کرد و گفت :تیم امید امسال را با جام جهانی به پایان
میرساند و س�ال جدید را با رقابتهای قهرمانی آسیا آغاز میکند که
اوایل فروردین در مغولس�تان برگزار میش�ود .بدیهی است روزهای

حس�اس و ش�لوغی را در پیش داری�م .البته ما برنام�ه ریزی خاصی
ب�رای این دو رویداد انجام دادیم و تقریب ًا دو تیم متفاوت و مجزا را به
جام جهانی روسیه و سپس قهرمانی آسیا اعزام میکنیم.

رقابتهای جام جهانی کش�تی آزاد  ۲۰۱۹روس�یه در روزهای  ۲۵و

 ۲۶اس�فند در شهر یاکوتسک برگزار میشود که تیم ایران با تیمهای

آمریکا ،گرجستان و مغولستان همگروه شده و تیمهای روسیه ،کوبا،
ژاپن و ترکیه هم در یک گروه قرار دارند.

ترکیب تیم کشتی آزاد امید ایران به شرح زیر است:

 ۵۷کیلوگرم :علیرضا سرلک
 ۶۱کیلوگرم :ایمان صادقی

 ۶۵کیلوگرم :مرتضی قیاسی
 ۷0کیلوگرم :میثم نصیری

 ۷۴کیلوگرم :رضا افضلی یا حامد رشیدی

 ۷۹کیلوگرم :مجتبی اصغری

 86کیلوگرم :مرصاد مرغزاری

پیگیری رقابت های لیگ بسکتبال جوانان
مسابقات لیگ بسکتبال جوانان کشور با برگزاری هشت دیدار در

دو روز پیگیری شد.

در دور رفت مرحله سوم این پیکارها ،نتایج زیر به دست آمد:

*نتایج مسابقات روز چهارشنبه:
گروه A

فرش مشهد  - ۸۰پتروشیمی بندر امام ۵۹
مهرام اسالمشهر  - ۷۴فراز تهران ۷۲

گروه B

کرمانشاه  - ۷۷شمس تهران ۷۴

مهرام زیتون  - ۷۶مهرام شهر قدس ۵۸

*نتایج مسابقات روز پنج شنبه:
گروه A

پتروشیمی بندرامام  - ۵۹مهرام اسالمشهر ۴۸
فراز تهران  - ۶۶فرش مشهد ۸۳

گروه B

درخشش شناگر جوان ایران در مسابقات مالزی
ش�ناگر جوان کش�ورمان در مس�ابقات مال�زی در جای�گاه دوم

دعوت دنیل به تیم ملی ایتالیا

از درخشش برای میالن ،در لیست بازیکنان دعوت شده جای گرفت.

آمریکا و گرجس�تان قرار خواهی�م گرفت که اصلی ترین حریف ما در

شمس تهران  - ۶۷مهرام زیتون .۱۱۰

مسابقات آسیایی مالزی در اردیبهشت ماه سال  ۹۸شرکت میکنند.

زیر  18سال ایتالیا مشخص شد و باالخره دنیل مالدینی  17ساله پس

مص�اف تیم مغولس�تان میرویم و در دیدارهای بع�دی برابر تیمهای

مهرام شهر قدس  - ۱۰۳کرمانشاه ۸۰

پس�ر ایران را تش�کیل میدهند ک�ه در برنامههای منظ�م اردویی تا

ملی ایتالیا دعوت شد.اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال

رضای�ی در خصوص گروه بندی جام جهانی نی�ز گفت :ما ابتدا به

 ۱۲۵کیلوگرم :کمیل قاسمی -امین طاهری.

حس�ینی در وزن مثبت  ۷۰کیلوگرم اعضای تیم ملی کاراته نوجوانان

مهاجم با اس�تعداد آکادمی میالن و فرزند پائولو مالدینی ،به تیم

میتوانند شایستگی خود را به رخ رقبا و همچنین کادر فنی بکشند.

 ۹۷کیلوگرم :علیرضا گودرزی  -علی شعبانی

 ۶۳کیلوگ�رم ،س�هیل می�دانرو در وزن منفی  ۷۰کیلوگ�رم و طاها

پسر مالدینی جا پای پدر می گذارد

از تیمهای بزرگ دنیا با نفرات برتر خود شرکت میکنند و آزادکاران ما

 ۹۲کیلوگرم :حسین شهبازی  -محمدجواد ابراهیمی

عبدلی:

کاراته کاهای نوجوان ،پتانسیل کسب مدال
آسیایی را دارند

که برای حضور در رقابتهای جام جهانی به روس�یه آمده اند ،باید قدر

بعد از رقابتهای جام تختی دو اردوی آماده سازی را برای جام جهانی

وی گفت :در رقابتهای لیگ ،چهرههای خوبی دیدم .پیش از این

ک�رد و گفت :تیمها ب�رای حضور در لیگ جودو بای�د به دنبال جذب

س�رمربی تیم کشتی آزاد زیر  ۲۳سال ایران گفت :آزادکارانی

رقابتهای جام جهانی روس�یه به مهر گفت :نفرات اعزامی به روس�یه،

لیگ شرکت کنند.

کشورمان با تمام توان در این رقابتها حاضر خواهد شد.

رضایی :آزادکاران باید قدر این فرصت را بدانند

علیرضا رضایی در خصوص حضور تیم کش�تی آزاد امید ایران در

کردیم تا ملی پوشان بتوانند برای بازی در تیمهای خود ،در مسابقات

س�رمربی تیم ملی ،وضعیت برگزاری س�وپرلیگ را خوب ارزیابی

اعزام تیم ملی امید به روسیه

این فرصت را بدانند.

داش�ت :اردوی تیم ملی را دو روز به علت مسابقات سوپرلیگ تعطیل

 ۱اردیبهش�ت س�ال  ۹۸در ش�هر فجیره امارات برگزار میشود و تیم

ورزش جوان و نوجوان

ایستاد.
تیم ملی اس�کی آلپای�ن نونهاالن و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران
برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا راهی کره جنوبی شد.
آرتمی�س حس�ینی ،آتن�ا کیاشمش�کی ،رکس�انا س�اوه شمش�کی،
ش�قایق کیادربندس�ری اعضای تیم ملی دختران ایران و رهام صبا ،علی
بل�وکات ،آری�ا امین آزاد و آرین مش�هدی زاده ،ترکیب تیم ملی پس�ران
ای�ران در رقاب�ت ه�ای قهرمانی نونه�االن و نوجوانان آس�یا را تش�کیل
می دهند.
تی�م ملی ایران با هدایت و س�رمربیگری امید تیر و س�میرا زرگری و
سرپرستی صادق کلهر راهی این مسابقات شده است.

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال نوجوانان انتخاب شد.
فدراس�یون فوتب�ال ای�ران به صورت رس�می حس�ین عب�دی را به
عن�وان س�رمربی تیم مل�ی فوتب�ال نوجوان�ان معرفی کرد .ای�ن انتخاب
ب�ا نظ�ر کمیت�ه فن�ی فدراس�یون و تائی�د مه�دی ت�اج ص�ورت گرفته
است.
عبدی  ۵۱ساله که سابقه سرمربیگری در تیمهای ویند امارات ،داماش
گیالن ،سرمربیگری موقت پرسپولیس و مربیگری در تیمهای پایه انگلیس
را دارد ،در یک سال اخیر به عنوان مشاور فنی تیمهای فوتبال پایه بانوان
کشومان فعالیت میکرد.

سینا غالمپور که در کمپ تمرینی فدراسیون جهانی شنا ()FINA

به س�ر می برد ،به همراه اعضای این کمپ در مسابقات ردههای سنی
مالزی ش�رکت کرد .طب�ق برنامه ریزی کمپ تمرینی فینا ،ش�ناگران

برای رس�یدن به سطح آمادگی کامل و آش�نایی بیشتر با رویدادهای

بین المللی در این رقابتها حضور یافتند.

س�ینا غالمپور ،ش�ناگر خوب و آینده دار ایران ب�ا حضور در این

رقابته�ا ک�ه در ش�هر کواالالمپ�ور برگزار میش�ود موفق ش�د در

م�اده  ۵۰متر کرال س�ینه با ثب�ت زمان  23/72در جای�گاه دوم قرار
گیرد.

