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کرانچار:

معرفی کادر فنی تیم ملی والیبال جوانان پسر

باشگاه سایپا از توافقات ما فاصله گرفت

اعض�ای کادر فن�ی تی�م مل�ی والیب�ال جوانان پس�ر مش�خص

شدند.

آزمونهای آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک شرکت کردند.

اکب�ر محمدی سرپرس�ت تی�م جوانان ایران اس�ت و به�روز عطایی

پس از برگزاری لیگ برتر اینالین هاکی و مسابقات دستجات آزاد

س�رمربی این تیم خواهد بود که خود را برای مس�ابقات جهانی آماده

این رش�ته ورزشی در رده سنی جوانان 28 ،بازیکن منتخب به دعوت

می کند.

کادر فنی جهت حضور در آزمون های آمادگی جس�مانی آکادمی ملی

لیست کامل اعضای تیم والیبال جوانان ایران به شرح زیر است:

المپی�ک دعوت ش�دند که این نف�رات صبح دی�روز و در حضور کاوه

اکبر محمدی (سرپرست)

صدقی ،س�رمربی تیم های ملی اینالین هاکی در آزمونهای ذکر شده

بهروز عطایی (سرمربی)

حضور یافتند.

مسعود آرمات ،علیرضا طلوع کیان (مربی)

دعوت شدگان به این تیم که اواخر هفته جاری مسابقات دستجات

حسین کاظمی ،وحید صادقی (کمک مربی)

آزاد کش�ور را به میزبانی سالن میثاق تهران پیش رو دارند ،از ابتدای

حسین خوریانی ،امین علی اکبری (آنالیزور)

س�ال  1398اردوه�ای متمرکز خود را به منظور حضور در مس�ابقات

بهمن تاروردی (بدنساز)

اینالین هاکی قهرمانی آسیا آغاز خواهند کرد.

محمود محمدی (ماساژور).

گفتنی است تیم ملی اینالین هاکی جوانان در بخش پسران که از

سه سال پیش تشکیل شده و در این مدت اردوهای منظمی را زیر نظر

فنیترین تکواندوکار جام کوثر:

فنیتری�ن بازیک�ن ج�ام کوث�ر گف�ت :ب�ه دس�ت آوردن ای�ن

عن�وان را مدی�ون آرامش�م در می�دان هس�تم چ�را ک�ه س�عی

ک�ردم مبارزات�م را مدیری�ت ک�رده و ب�ی فک�ر کاری انج�ام
ندهم.

در پایان چهاردهمین دوره لیگ تکواندوی جوانان و بزرگس�االن

زنان (جام کوثر) ،یلدا ولینژاد موفق ش�د عنوان فنیترین بازیکن را

کسب نماید.

توگو با س�ایت فدراس�یون تکواندو اظهار داشت :واقعا
وی در گف 

س�طح فنی مبارزات با ردهس�نی نوجوانان متفاوت ب�ود و رقابتهای
سنگینی را پشت سر گذاشتم.

موفق ش�دم بدون باخت و با کس�ب  110امتی�از فنیترین بازیکن

«جام کوثر» لقب بگیرم .بس�یار خوش�حالم که توانستم این عنوان را
کس�ب نمایم و به دس�ت آوردن این مهم را مدیون آرامشم در میدان

هس�تم چرا که س�عی کردم مبارزاتم را مدیریت کرده و بی فکر کاری

انجام ندهم.

ولی نژاد خاطرنشان کرد :مبارزات روز پایانی لیگ حکم رقابتهای

انتخابی را داشت و تمام تکواندوکاران به دنبال اثبات تواناییهای خود

بودند .خدا را شکر موفق شدم جواز حضور در اردوی تیمملی را کسب

نمایم و تمام تالشم را میکنم تا بتوانم در ترکیب اعزامی به مسابقات
جهانی  2019باشم.

حسین عبدی سرمربی تیم ملی نوجوانان
میشود

به زودی حس�ین عبدی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال

نوجوان�ان تمرینات این تی�م را آغاز خواهد کرد تا تیم زیر  16س�ال
پس�ران ایران را برای حضور در بازی ه�ای مقدماتی جام ملتها آماده

کند.

پی�ش از ای�ن هدای�ت تی�م برعه�ده عب�اس چمنی�ان ب�ود که

ی�ک دوره بس�یار موف�ق در تیم مل�ی نوجوانان داش�ت و یک دوره

ناموف�ق .او به هم�راه تیم مل�ی نوجوانان در جام ملت ها بر س�کوی

دوم ایس�تاد و در ج�ام جهان�ی ت�ا مرحله ی�ک چه�ارم نهایی پیش
رف�ت ام�ا در دور دوم تی�م او در مرحله گروهی ج�ام ملت ها حذف

شد.

حس�ین عب�دی در یکی دو س�ال اخیر به عنوان مش�اور فنی در

تیم های ملی فوتبال بانوان مشغول به کار بود .انتخاب حسین عبدی
به عنوان س�رمربی تیم ملی نوجوانان از سوی کمیته فنی فدراسیون

کادر فنی خود پیگیری کرده اند ،س�ال آینده اولین اعزام برون مرزی
س�رمربی تیم مل�ی فوتبال امی�د گفت :برای
همکاری با باش�گاه ه�ا آماده بودیم اما س�ایپا از
توافقات ما فاصله گرفت.
زالتک�و کرانچار در حاش�یه تمری�ن تیم ملی
امید در م�ورد دغدغه های�ش در فاصله کم باقی
مانده تا اولین بازی در راه مقدماتی المپیک 2020
صحبت کرد.

گزیده صحبت های سرمربی تیم ملی
امید را بخوانید:

* ما برای همکاری مناس�ب با باشگاهها آماده
بودیم و به دنبال رضایت دو طرف بودیم ،اما سایپا
یک مق�دار از توافقات فاصله گرفت و ذوبآهن و
پدیده هم از این موقعیت استفاده کردند .حداقل
اگر قرار نیس�ت این بازیکنان در اختیار ما باشند،
در تیمهای خود بازی کنند.
*ما فقط قرار اس�ت ی�ک بازی دوس�تانه در
تاریخ  26اس�فند مقابل س�وریه داش�ته باش�یم.
س�ایر بازیکنان با ما تمری�ن میکنند و از این نظر
نگران نیس�تیم و با تمام آمادگی به مصاف رقبا در
انتخابی المپی�ک میرویم .همهی  30بازیکن باید
اینجا باش�ند و فقط یک مش�کل داریم که آن هم
مصدومی�ت یونس دلفی اس�ت و باید این بازیکن
را ب�ه خوب�ی آماده کنیم ت�ا حتی اگ�ر برای یک

مس�ابقه هم ش�ده ،کنار ما حضور داشته باشد .از
طرفی اللهیار صیادمنش هم متأسفانه مصدوم شد
و با هماهنگی زیر نظر کادر پزشکی خوب باشگاه
استقالل خودش را آماده میکند و با توجه به نوع
مصدومیت�ش ،درهای تیم امید را برای صیادمنش
باز میگذاریم تا به ما اضافه شود.
*هماکنون با کمیته ملی المپیک و فدراسیون
فوتبال تعامل خوب�ی داریم .در رأس اینها با آقای
ت�اج ،رئی�س فدراس�یون فوتبال و آقای س�اکت
به عنوان رئیس س�ازمان تیمه�ای ملی همکاری
داریم .قرار اس�ت از  26اس�فند م�اه هم در زمین
ش�ماره  2مرکز ملی فوتبال تمرینات خود را ادامه
دهیم و امکانات الزم در اختیار ما باشد .امیدوارم
بتوانی�م بازیهایم�ان را نیز در ورزش�گاه آزادی
انج�ام دهی�م .از طرفی مس�ئوالن در حال ترمیم
چمن ورزش�گاه پ�اس قوامین هس�تند اما همین
که از  26اس�فند ماه قرار است در زمین شماره دو
تمرین کنیم ،برای ما خوب است.
* محمد س�لطانیمهر ،امید دره ،امیرحسین
حس�ینزاده و ابوالفضل جاللی در تمام مسابقات
دوس�تانه ما حضور داش�تند .نبود آنه�ا در مقطع
فعلی ماهی�ت تیم بودن ما را نمیگی�رد .البته در
روزه�ای آخر اردو آنها با تی�م تطابق پیدا کرده و

با شرایط تیمی بهروز میشوند .تنها نگرانی ما این
اس�ت که خدایی نکرده بازیکنی مصدوم شود که
امیدوارم این اتفاق رخ ندهد.
*ب�ه ان�دازه کافی بازی دوس�تانه داش�تهایم
و اگ�ر  26اس�فند با س�وریه بازی کنی�م ،کفایت
میکند که با آمادگی به مسابقات انتخابی المپیک
برویم .آمادگی ما مطلوب است و در خطوط تیمی
توانس�تیم به خوبی بازیکنان را هماهنگ کنیم و
جایگزینها هم مش�خص هس�تند .فقط امیدوارم
دس�توراتی که به بازیکنان میگوییم و مس�ائلی
ک�ه در مورد بازیهاس�ت ب�ه خوبی اج�را کنند.
بازیکنان باید در مسابقات خود را نشان دهند و ما
امیدواریم .ما برای بازی با یمن و ترکمنس�تان هم
انگیزه الزم را داریم و مقابل آنها انگار مقابل عراق
بازی میکنیم که قویترین تیم گروه ماست.
*درست اس�ت که باید تا جایی که میتوانیم
از ورزش�گاه آزادی مراقب�ت کنیم ،ام�ا باید این
اج�ازه را هم بدهند که ما اینجا ب�ازی کنیم .پول
نباید در اولویت باش�د ،چون اینجا ورزشگاه ملی
اس�ت .طبیعت ًا امیدواریم که هواداران از تیم امید
اس�تقبال کنند چون این بازیکن�ان آینده فوتبال
ایران هس�تند .من آنها را دعوت میکنم که از ما
حمایت کنند و با اتحاد خود به ما روحیه بدهند.

برترین آزادکاران نوجوان کشور معرفی شدند

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی
نوجوانان کشور با معرفی نفرات برتر
در رشت پایان یافت.
در ای�ن دوره از رقاب�ت ها173 ،
کش�تی گیر در قال�ب  28تیم از 26
استان کش�ور حضور داشتند که به
م�دت دو روز در مجموعه ورزش�ی
شش هزار نفره ش�هدای رشت و در
 10وزن ب�ا هم به رقاب�ت پرداختند.
در پای�ان ای�ن رقابت ه�ا و در وزن
 -45کیلوگرم ،علی عرب و یاس�ین
رضای�ی هر دو از مازندران به ترتیب
عناوی�ن قهرمانی و نایب قهرمانی را
کسب کردند  ،احمد محمدنژاد جوان
از خراس�ان رض�وی و محم�د امین
صفرپ�ور از فارس به طور مش�ترک
سوم شدند.
در رقاب�ت ه�ای وزن -48
کیلوگرم ،پوری�ا کاظمی از مازندران
عنوان نخس�ت را به خود اختصاص
داد  ،رحمان عموزاده دیگر کش�تی
گی�ران اس�تان مازندران دوم ش�د،

میلاد رزم�ی از آذربایجان ش�رقی
و حس�ین جاه�دی از گلس�تان به
طور مش�ترک روی س�کوی س�وم
ایستادند.
همچنی�ن در پای�ان رقاب�ت
ه�ای وزن  -51کیلوگ�رم علی قلی
زادگان از ته�ران قهرم�ان ش�د ،
مجتبی س�لطان زاده از مازندران در
مکان دوم ق�رار گرفت  ،محمد علی
عموزاده از مازندران و مهدی توکلی
تبار از خراسان رضوی سوم شدند.
در رقابت های وزن  -55کیلوگرم
مهدی ویس�ی و جواد جوادی هر دو
از مازندران به ترتیب در مکان های
اول و دوم ای�ن وزن ق�رار گرفتند ،
محمدامین خس�روی از کرمانشاه و
معین قاس�می از گیلان نیز به طور
مشترک سوم شدند.
در پای�ان رقابت ه�ای وزن -60
کیلوگرم نیز عرفان الهی از مازندران
ب�ه مق�ام قهرمان�ی دس�ت یافت ،
امیرحس�ین حس�ن زاده از ته�ران

پیروزی ایران در دور هفتم مسابقات شطرنج جهان

عنوان دوم را کس�ب ک�رد ،ابراهیم
اصغ�ر بیجن آبادی از تهران و محمد
بخش�ی از مازندران به طور مشترک
سوم شدند.
در رقاب�ت ه�ای وزن -65
کیلوگرم  ،دانیال کاشی از مازندران
مق�ام نخس�ت ای�ن وزن را به خود
اختصاص داد ،بهزاد س�لمان نژاد از
تهران عنوان نایب قهرمانی را کسب
کرد ،حمیدرضا آقایی از توابع تهران
و رضا مقدسی از خراسان رضوی به
ط�ور مش�ترک در مکان س�وم قرار
گرفتند.
در وزن  -71کیلوگ�رم نی�ز
امیرمهدی حسینی از مازندران روی
س�کوی قهرمان�ی ایس�تاد و عنوان
قهرمان�ی را کس�ب ک�رد ،مرتض�ی
جعف�رزاده از تیم تواب�ع تهران دوم
ش�د ،احس�ان قنب�ری از الب�رز و
ابوالفض�ل ول�ی پور از مازن�دران به
طور مشترک سوم شدند.
در رقابت های وزن  -80کیلوگرم

امیرحس�ین فیروزپ�ور از مازندران
موفق ش�د مقام قهرمانی را کس�ب
کند ،حسین نوری از تهران در مکان
دوم ق�رار گرفت ،امیرعل�ی آذرپیرا
از ته�ران و مه�دی حاجیلوئی�ان
از هم�دان ب�ه طور مش�ترک س�وم
شدند.
در وزن  -92کیلوگ�رم س�هیل
یوس�فی از خراس�ان رض�وی ب�ه
مق�ام قهرمان�ی رس�ید  ،محمدرضا
حسینیان از مازندران دوم شد ،علی
جعف�ری از الب�رز و مبین عظیمی از
کردس�تان نیز به طور مش�ترک در
مکان سوم قرار گرفتند.
همچنی�ن در وزن  110کیلوگرم،
مصطف�ی طغانی از خراس�ان رضوی
عنوان قهرمانی را به خود اختصاص
داد ،س�االر حبیب�ی از ته�ران دوم
شد  ،امیرحسین ش�عاعی از تهران
و ابوالفضل رس�تم پ�ور از گیالن به
طور مشترک روی سکوی سوم قرار
گرفتند.

آغاز مسابقات ژیمناستیک هنری جام جهانی باکو

اس�ت که هم اکن�ون امیرمحمد یزدان�ی و عباس فروتن که ش�رایط
سنیشان به جوانان میخورد ،در اردوی امیدها به سر میبرند.

خواجه پور ،متین قهارزاده ،رضا پورهاشمی ،علیرضا ذوالفقاری ،امین
ارشدی ،رامتین ابوحمزه ،سهیل صیدی ،علیرضا رحمانی ،محمد مهدی

شاه صاحب ،امیر علی عالی داریان ،نیما حسن و مهدی تاجیک.

الزم ب�ه ذکر اس�ت عالوه ب�ر کاوه صدقی ،مجید ن�وش آبادی به

عنوان مربی و اویس حسن زاده مربی دروازه بان ها دیگر اعضای کادر

فنی این تیم را تشکیل می دهند.

مسابقات زیرگروه کشور

پیروزی فوتبالیست های نونهال سپاهان
تیم فوتبال نونهاالن زیر  ۱۴سال سپاهان در دومین دیدار خود از

مرحله نهایی زیرگروه ها  ،تیم سپاهان اراک را شکست داد.

در چارچ�وب مرحل�ه نهای�ی رقابت ه�ای فوتبال نونه�االن زیر

گ�روه های کش�ور  ،تیم فوالد مبارکه س�پاهان در ورزش�گاه صفائیه
مبارکه  ،تیم سپاهان اراک را  ۳بر صفر شکست داد.

هر س�ه گل تیم سپاهان را جواد نصیری در دقایق  ۲۱ ،۱۶و  ۴۶به

تیم تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد
مس�ابقات قهرمانی شنای دختران کشور در بخش مسافت بلند با

معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

این رقابت ها در ردههای س�نی  13تا  14سال و  15تا  17سال در

استخر مروارید اصفهان پیگیری شد.

در پایان این مس�ابقات ،تیم تهران در هر دو رده س�نی بر سکوی

نخست ایستاد.

در رده سنی نوجوانان تیمهای مازندران و البرز دوم و سوم شدند.

همچنین در رده جوانان نیز البرز و خراسان رضوی به ترتیب بر سکوی

دوم و سوم قرار گرفتند.

پیگیری مسابقات هندبال جوانان منطقه
جنوب کشور

روز سوم مسابقات هندبال پسران جوانان منطقه جنوب کشور در

کرمان پیگیری شد.

ای�ن پیکارها در دو نوبت صب�ح و بعدازظهر با برگ�زاری  4دیدار

برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
گچساران  – 32اراک 22

اصفهان  – 27کرمان ب 20

کرمان ب  – 26گچساران 29

اصفهان  – 27کرمان الف .21

سرپرست تیم ملی اسکی:

تالش ها بر موفقیت در رقابت های آسیا
متمرکز است

هشت ورزشکار دختر و پسر در رده سنی نونهاالن و نوجوانان اعزامی

به رقابت های آس�یایی که در روزهای  26و  27اس�فندماه به میزبانی

شد.

بین المللی ش�اهد و همچنین رومانی شرکت خواهد کرد.این در حالی

شیش�ه ای ،ایلیا حمزه ،امیرعلی سپهری ،امیرحسین ناصحی ،محمد

رقاب�ت ه�ا بازگردیم.صادق کله�ر در گفت وگو با ایرنا اظهار داش�ت:

بع�د از برگ�زاری مس�ابقات انتخاب�ی تی�م مل�ی کش�تی آزاد

و جهان از روز  ١٨فروردین ماه در تهران زده خواهد شد.

امیرحس�ین قاس�میان ،صالح رحیمی ،مجتبی سبط نبی ،شهراد

ک�ره جنوب�ی گفت :تمام تالش ما بر این اس�ت که با دس�ت پر از این

جوان�ان ،اردوی آماده س�ازی این تی�م از  ١٨فروردی�ن آغاز خواهد

ب�ه گفت�ه محم�د طالیی ،این تی�م پی�ش از آس�یایی در دو جام

دهند:

سرپرس�ت تی�م اعزامی به مس�ابقات اس�کی قهرمانی آس�یا در

آغاز اردوی آزادکاران جوان از  ١٨فروردین

رسید و نفرات برتر اوزان دهگانه مشخص شدند.

اعض�ای تیم ملی اینالین هاکی جوانان را این نفرات تش�کیل می

مسابقات قهرمانی شنای دختران کشور

می شود.

استارت تمرینات این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا

خود (حضور در مسابقات قهرمانی آسیا) را تجربه خواهند کرد.

ثمر رساند.

فوتب�ال ص�ورت گرفت�ه و ب�ه زودی این خب�ر به طور رس�می اعالم

رقابته�ای انتخابی تیم ملی آزاد جوانان هفته گذش�ته به انجام

دعوت شدگان به تیم ملی اینالین هاکی جوانان،
تست دادند
اسکیت بازان دعوت شده به تیم ملی اینالین هاکی جوانان در

بر اس�اس حکم افش�ین داوری ،سرپرس�ت فدراس�یون والیبال،

هدفم حضور در مسابقات جهانی است

ورزش جوان و نوجوان

دور هفت�م مس�ابقات ش�طرنج قهرمان�ی تیم�ی جه�ان در آس�تانه
قزاقس�تان برگزار ش�د و تیم ملی کش�ورمان برابر میزبان ب�ا نتیجه 2.5
بر  1.5به پیروزی رس�ید تا س�ومین ب�رد ایران در این مس�ابقات به ثبت
برسد.
ایران در این مس�ابقات در دور نخست مغلوب روسیه شد ،در دور دوم
با هند مس�اوی کرد و در دور س�وم و چهارم موفق ش�د س�وئد و مصر را
شکست دهد.
نمایندگان کش�ورمان در دور پنجم و ششم نیز مغلوب چین و انگلیس
شدند.

مس�ابقات ژیمناس�تیک هن�ری ج�ام جهان�ی باک�و از ام�روز آغ�از
می شود.
در نخستین روز این پیکارها ،محمدرضا خسرونژاد در مرحله مقدماتی
وسیله پارالل و مهدی احمدکهنی در دارحلقه به مصاف برترین های جهان
م�ی روند  .س�عیدرضا کیخا و مهدی الفتی هم روز جمع�ه با حریفان خود
رقابت خواهند کرد.
محمدرضا خیرخواه به عنوان سرمربی هدایت این تیم را بر عهده دارد.
در دور قبلی این مس�ابقات که در کوتبوس آلمان برگزار ش�د  ،سعیدرضا
کیخا در وسیله خرک حلقه نفر سوم جهان شد.

کره جنوبی برگزار می ش�ود ،هم اکنون در اردوی تیم ملی در پیست

دیزین مشغول تمرین هستند.

وی اضاف�ه کرد :نفرات بس�یار خوبی در تی�م در بخش دختران و

پس�ران حضور دارند و تمامی تالش مان را می کنیم تا با دس�ت پر از

این رقابت ها بازگردیم.کلهر ادامه داد :هم اکنون تیم در شرایط خوبی

به سر می برد و به نتایج مسابقات بسیار امیدوار هستیم.

رقابت های اس�کی آلپاین به میزبانی کره جنوبی در روزهای  26و

 27اسفند ماه برگزار می شود که  17کشور آسیایی با  76ورزشکار در
این دوره از رقابت ها حضور دارند.

