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محمدی:

تصادف وحشتناک بهنام فر در جاده شمال

س�رمربی تیم های کاراته پایه کشورمان در حالی که قصد سفر به
ش�مال کشور را داشت دچار سانحه تصادف شد که خوشبختانه خطر
از بیخ گوش او گذشت.
تی�م ه�ای کاراته پایه کش�ورمان روز س�ه ش�نبه پ�س از پایان
هفدهمی�ن دوره مس�ابقات کارات�ه قهرمان�ی آس�یا ب�ه کش�ورمان
بازگش�تند؛ مس�ابقاتی که با قهرمانی تی�م های نوجوانان پس�ران و
جوانان دختران به پایان رس�ید و تیم جوانان پس�ران نیز با کسب دو
مدال نقره و دو برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد؛ نتایجی که
مطلوب س�رمربی پسران نبود و باعث شد تا مهران بهنام فر،در محل
برگزاری مسابقات استعفای خود را تقدیم مسئوالن فدراسیون کاراته
کند.
وي پ�س از بازگش�ت ب�ه ته�ران ب�رای اس�تراحت و بازیاب�ی
ش�رایط روح�ی و روان�ی خ�ود و همچنی�ن حض�ور ب�ر س�ر م�زار
پ�در خ�ود تصمیم به س�فر به ش�مال کش�ور گرف�ت که متاس�فانه
خب�ر و تصاوی�ر واژگون�ی خ�ودرو او موج�ب نگرانی جامع�ه کاراته
شد.
بعد از پیگیری این ماجرا خوشبختانه خبر رسید که حال سرمربی
جوان و با اخالق کاراته کش�ورمان خوب است .محسن آشوری ،مدیر
سازمان تیم های ملی کاراته ضمن تایید سالمتی بهنام فر ،از گذشتن
خطر از بیخ گوش او خبر داد.

قهرمانی نوجوانان تاریخی بود  ،اما نباید آن را
پررنگ کنیم

عزیمت تیم والیبال نوجوانان دختر به تایلند

تی�م والیب�ال نوجوان�ان دخت�ر ای�ران امش�ب برای حض�ور در
رقابت های قهرمانی آسیا راهی تایلند می شود.
دوازدهمی�ن دوره مس�ابقات والیب�ال قهرمان�ی نوجوان�ان
دخت�ر زیر  17س�ال آس�یا از  30اردیبهش�ت م�اه تا شش�م خرداد
ب�ا حض�ور  13تیم ب�ه میزبانی ش�هر ناخ�ون پات�وم تایلن�د برگزار
میشود.
تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران س�اعت  22امشب از طریق
فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد بانکوک ترک می کند و از
فرودگاه این شهر با اتوبوس راهی شهر میزبان رقابت های قهرمانی آسیا
می شود.
اله�ه پورصالح ،آیدا منصوربخت ،ریحانه کریمی ،حنا س�عیدایی،
نگار حس�ین نژاد ،نگار سلحش�وری ،کیمیا کیان�ی ،زهرامغانی ،نگار
سلمانی ،مهسا قادری ،زهرا رضائی و ستایش جبلی بازیکنان اعزامی
به این رقابت ها هستند.
میت�را ش�عبانیان ب�ه عن�وان س�رمربی ،صف�ورا گل افش�ان و
زین�ب گی�وه (مربی�ان) ،راضی�ه دوس�تی (آنالی�زور) ،زه�را گله�ر
(مربی بدنس�از) ،س�اجده س�روش (فیزیوتراپ) و نازنی�ن فتحالهپور
ب�ه عن�وان سرپرس�ت ،ملیپوش�ان را در ای�ن رقاب�ت ه�ا همراهی
می کنند.
مرحل�ه نخس�ت اردوی انتخابی تیم والیب�ال نوجوانان دختر
ایران برای حضور شایس�ته در رقابتهای قهرمانی آس�یا از پانزدهم
مردادماه سال  96با حضور بیش از  120بازیکن شروع شد و در نهایت
این تیم پس از  17مرحله اردوی آماده سازی با  12بازیکن راهی تایلند
می شود.
والیب�ال نوجوان�ان دخت�ر ای�ران ت�ا کن�ون در پن�ج دوره
رقابت های قهرمانی آس�یا ش�رکت کرده اس�ت که رتبه نهم در سال
 2010و  2017بهترین جایگاه کس�ب شده ایران در این رقابت هاست.
ملی پوشان ایران در س�الهای  2012 ،2008و  2014رتبه های یازدهم،
دهم و دهم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا را به دست
آوردند.
از روز جمعه؛

فرنگیکاران نوجوان وارد اردوی تدارکاتی
می شوند

اردوی تیم ملی کش�تی فرنگی نوجوانان روزهای  ۲۸اردیبهشت
تا  ۱۰خردادماه در محل خانه کش�تی مجموعه ورزش�ی آزادی تهران
برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت ش�ده به اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان
به شرح زیر است:
 ۴۵کیلوگ�رم :امیررض�ا ده بزرگ�ی (ف�ارس) – عل�ی حاجیون�د
(خوزستان)
 ۴۸کیلوگرم :س�جاد عباس پور (مازندران)  -س�عید اس�ماعیلی
(خوزستان)
 ۵۱کیلوگرم :ایمان محمدی (خوزستان) -امیر عبدی (قم) – نیما
محمدی (خوزستان)
 ۵۵کیلوگرم :امیرحس�ین خوانساری (خوزس�تان) – علی اسکو
(مازندران)
 ۶۰کیلوگ�رم :ش�اهین بداغ�ی (خوزس�تان) – میلاد رضان�ژاد
(خوزستان)
 ۶۵کیلوگ�رم :حس�ین قاس�می (خوزس�تان) – کام�ران ارق�ش
(خوزستان) – مرتضی پورعیسی (مازندران)
 ۷۱کیلوگرم :مسعود کاووسی (خوزستان) – محمدمهدی هداوند
(تهران) – علیرضا ارقش (خوزستان)
 ۸۰کیلوگ�رم :محم�د ناقوس�ی (خوزس�تان) – علیرض�ا مرادی
(خوزستان)
 ۹۲کیلوگرم :محمد نصرتی (تهران) – حسن قربانی (اصفهان)
 ۱۱۰کیلوگ�رم :محمدرض�ا عبدی�ان (ته�ران) – مه�دی کالنتری
(اردبیل) – سعید حسن پور (خوزستان)
سرمربی :فرشاد علیزاده (تهران)
مربیان :عبدالکریم کاکاحاجی (خوزس�تان) – بهروز حضرتی پور
(تهران) -س�یامک قیطاسی (خوزستان) و یک مربی به معرفی هیأت
کشتی استان های مازندران و تهران
سرپرست :حسام الدین جعفری (تهران).

سرمربی تیم ملی کش�تی آزاد نوجوانان از
تغیی�ر یک ی�ا دو وزن در ترکی�ب تیم اعزامی
به مس�ابقات جهانی کرواس�ی خبر داد و گفت:
بع�د از اردوی بینالملل�ی رومان�ی ترکیب تیم
اعزامی به مس�ابقات جهان�ی را اعالم خواهیم
کرد.
م
غالمرض�ا محم�دی درب�اره قهرمان�ی تی 
مل�ی کش�تی آزاد نوجوان�ان و کس�ب ش�ش
م�دال طلا و دو م�دال برن�ز در  ۱۰وزن حاضر
در مس�ابقات قهرمان�ی آس�یا ،اظهار ک�رد :از
س�ال گذش�ته ش�ناخت خوبی نس�بت به این
کش�تیگیران داش�تیم و تقریب�ا در جری�ان
بودی�م ک�ه از نظر فن�ی در چه وضعیت�ی قرار
دارند.
البت�ه م�ن انتقادات�ی در خص�وص ح�ذف
تورنمنته�ای تدارکات�ی پی�ش از اع�زام ب�ه
مس�ابقات قهرمانی آس�یا داش�تم که به خاطر
ش�ناختی که نس�بت ب�ه ای�ن کش�تیگیران
داش�تم ،توانس�تیم ب�ه عملک�رد خوب�ی
در مس�ابقات قهرمان�ی آس�یا دس�ت پی�دا
کنیم.
وی گف�ت ۸۰ :درص�د از کش�تیگیران
اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در مسابقات
س�ال گذش�ته آس�یایی تایلن�د و مس�ابقات
جهان�ی یونان حضور داش�تند و م�ا تنها روی
تعداد محدودی از این کش�تیگیران ش�ناخت
نداشتیم.
بنابراین از این طریق توانس�تیم خالء عدم
حضور در تورنمنتهای تدارکاتی و فاصله زمانی
کمی که برای آماده سازی تیم داشتیم را جبران
کنیم.محمدی ادام ه داد :نتیجهای که توسط تیم
کش�تی آزاد نوجوانان کسب ش�د ،یک نتیج ه
تاریخی اس�ت و برای رس�یدن به ای�ن نتیج ه
هماهنگ�ی خوبی بی�ن کادر فنی انجام ش�ده
بود.

نتیج ه گرفتن در این رده سنی بسیار لذت
بخش اس�ت ،اما نباید این نتیج ه را خیلی برای
خود پر رنگ کنیم.
مملی کش�تی آزاد نوجوانان،
س�رمربی تی 
خاطر نش�ان کرد :با توجه به این که در تیر ماه
مس�ابقات جهانی کرواس�ی را پیش رو داریم و
در ای�ن تورنمنت با تیمهایی همچون روس�یه،
آذربایجان و  ...رقابت داریم و بعد از مس�ابقات
جهانی ،المپیک نوجوانان در آرژانتین را پیش
رو داریم.
بای�د از االن برنامهری�زی دقی�ق و
منظم�ی داش�ته باش�یم ت�ا بتوانی�م در ه�ر
دو روی�داد حض�ور ق�وی و پ�ر رنگی داش�ته
باشیم.
محم�دی در مورد کس�ب نتیج�ه خوب در
مس�ابقات جهان�ی گف�ت :آن چه که ب�رای ما
اهمی�ت دارد ای�ن اس�ت ک�ه م�ا کار خودمان
را درس�ت انج�ام دهی�م و ب�ه کش�تیگیران،
جس�ارت ،خ�وب کش�تی گرفت�ن ،جنگندگی
و ت�ا آخری�ن لحظه مب�ارزه ک�ردن را آموزش
دهی�م ت�ا بتوانند ب�ه نتایج خوبی دس�ت پیدا
کنند.
بدون ش�ک اگر بتوانیم ای�ن فاکتورها را به
درس�تی ب ه کش�تیگیران انتقال دهیم ،زمانی
ک�ه آنها وارد رده س�نی جوانان و بزرگس�االن
ی
میش�وند ،م�ا میتوانی�م یک دهه در کش�ت 
خود ای�ن ضمانت را بدهیم که دیگر مش�کلی
ب�رای کس�ب نتیج� ه و قهرمان�ی نخواهی�م
داشت.
وی در ادام� ه صحب�ت های�ش ب�ا ایس�نا
خاط�ر نش�ان ک�رد :کار ک�ردن ب�ا نوجوانان
ن�ه ب�رای م�ن انگی�زه مال�ی دارد و ن�ه چی�ز
دیگ�ری ،بلک�ه ب�ه خاط�ر عش�ق و عالقهای
ک�ه ب�ه ای�ن بچهه�ا دارم از کار ک�ردن ل�ذت
می برم.

برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس

ترکیب اصلی تیم ملی بوکس برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا
 ۳۱اردیبهشت مشخص میشود.
اردوی تیم ملی بوکس با حضور  ۲۵بوکس�ور در سالن بوکس مجموعه
ورزشی انقالب تهران برپا شده است.
ق�رار ب�ود  8بوکس�ور ب�ه اردوی مش�ترک و  ۱۰روزه ترکمنس�تان
اعزام ش�وند ک�ه ب�ا لغ�و ای�ن اردو ،رقابته�ای انتخاب�ی درون اردویی
تی�م مل�ی بوک�س دوش�نبه هفت�ه آین�ده برگ�زار میش�ود ت�ا ترکیب
نهای�ی تیم مل�ی ب�رای حض�ور در بازیهای آس�یایی جاکارتا مش�خص
شود.

و می دانم اگر در این رده س�نی کش�تی را
به درس�تی یاد بگیرند ،آینده سازان کشتی ما
در رده س�نی بزرگساالن خواهند بود تا بتوانند
ی ناب ایرانی را در تمام صحنهها به نمایش
کشت 
بگذارند.
ی گرفت�ن
م�ا س�عی میکنی�م کش�ت 
درس�ت را ب�ه ای�ن کش�تیگیران آم�وزش
دهی�م ت�ا بتوانن�د ب�ه موفقی�ت دس�ت پیدا
کنند.
محم�دی در خص�وص احتم�ال تغیی�ر در
ممل�ی نوجوان�ان برای حض�ور در
ترکی�ب تی 
مس�ابقات جهانی کرواس�ی ،گفت :م�ا در یک
ی�ا دو وزن تغییراتی را اعم�ال خواهیم کرد که
البته برای مش�خص کردن ترکیب تیم اعزامی
به مس�ابقات جهانی دهم خرداد ماه تیم راهی
رومان�ی خواه�د ش�د و م�ا در ای�ن تورنمنت
بینالمللی در وزنهایی که ابهام یا شک داریم
آنها را مورد شناسایی قرار خواهیم داد و سپس
ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جهانی کرواسی
را مشخص خواهیم کرد.
س�رمربی تیم مل�ی کش�تی آزاد نوجوانان
اظه�ار ک�رد :با توجه ب�ه این که در مس�ابقات
قهرمان�ی آس�یا در  ۳وزن ۶۵کیلوگ�رم،
۸۰کیلوگرم و ۱۱۰کیلوگرم توانس�تیم س�همیه
المپی�ک نوجوان�ان را کس�ب کنی�م ،بع�د از
بررس�ی وضعیت کش�تیگیران  ۲نف�ر را برای
حضور در المپیک نوجوانان مش�خص خواهیم
کرد.
وی در پای�ان از برپای�ی اردوی تی�م مل�ی
کشتی آزاد نوجوانان از  ۳۱اردیبهشت در خانه
کشتی خبر داد و گفت :تنها کسانی به تورنمنت
تدارکاتی رومانی اعزام میشوند که در انتخاب
آنها برای ش�رکت در مسابقات جهانی کرواسی
ابهام داریم و نیاز به حضور در میادین بیشتری
دارند.

جدال پسران تکواندوکار پایتخت در مسابقات انتخابی

پس�ران تکواندوکار پایتخت در چارچوب مسابقات انتخابی با یکدیگر
رقابت می کنند.
دور دوم مس�ابقات تکوان�دوی انتخاب�ی نوجوان�ان و دور س�وم
رقابت های انتخابی نونهاالن به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کشور
روز جمعه ( ۲۸اردیبهش�ت ماه) در س�الن زنده یاد س�عید مهیمن (خانه
تکواندو پایتخت) برگزار خواهد شد.
نف�رات برگزی�ده این پیکاره�ا ب�ه اردوی تمرینی تیم ته�ران دعوت
می ش�وند.علی کریمی صابر هدایت تیم خردس�االن اس�تان تهران را در
اختیار دارد و سرمربی تیم نوجوانان هم حسین کریمی است.

ورزش جوان و نوجوان
درخشان:

بر خالف جودوکاران جوان ،عملکرد نوجوانان
راضی کننده نبود

رئیس فدراس�یون جودو در خصوص عملک�رد تیم های رده های
سنی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ،گفت :عملکرد جوانان مناسب
بود ،اما از نتایج تیم نوجوانان راضی نیستم.
مسابقات جودوی قهرمانی رده های سنی آسیا در حالی به میزبانی
لبنان برگزار شد که تیم نوجوانان ایران با کسب یک مدال برنز به کار
خود پایان داد و جوانان کش�ورمان با عملکردی مناس�ب به یک طال،
یک نقره و چهار برنز رسیدند.
«محمد درخشان» در گفت و گو با ایرنا ،در خصوص این رقابت ها
اظهار داش�ت :از سطح فنی باالی مسابقات و قدرت تیم های آسیایی
شگفت زده شدم و باید بگویم که پیکارهای امسال با دوره های قبلی،
بسیار متفاوت بود.
وی با بیان اینکه حریفان مطرح آسیایی با ترکیب کامل و بهترین
تدارکات راهی لبنان شده بودند ،گفت :در برخی اوزان انتظار نداشتیم
نف�رات زی�ادی حضور یابند ،اما کس�ب مدال با توجه ب�ه تعداد باالی
شرکت کنندگان و آمادگی آنان ،کار بسیار سختی بود.
درخش�ان در ادامه ب�ا انتق�اد از میزبانی لبنان توضی�ح داد :طی
س�ال هایی که مس�ئولیت بین المللی دارم و در کش�ورهای مختلف
حضور می یابم ،بدترین میزبانی را در لبنان مش�اهده کردم .بی نظمی
و امکانات ضعیف در بیروت ،موجب اعتراض همگان شده بود.
وی در مورد عملکرد ضعیف نوجوانان جودوی ایران در مس�ابقات
قهرمانی آسیا ،گفت :قبول دارم عملکرد آنان از نظر فنی و جنبه های
روانی بد بود و قابل دفاع نیس�ت .حداقل در سه مبارزه به دلیل آماده
نبودن نفرات و اشتباه در اتخاذ روش مبارزه ،شکست خوردیم که این
قابل پذیرش نیست.
درخش�ان با اش�اره به اینکه نوجوان�ان کش�ورمان برابر حریفان
ازبکس�تان ،قزاقس�تان و حتی قرقیزس�تان و هند از لحاظ ذهنی کم
آوردند ،افزود« :جوی» مربی ش�ناخته ش�ده اهل کره ش�مالی در راه
ایران است و به کادر فنی نوجوانان اضافه می شود.
وی با بیان اینکه تخصص این مربی فعالیت در رده های پایه است،
اف�زود :تغییراتی در کادر فنی نخواهیم نداش�ت و تنها این مربی کره
شمالی به جمع مربیان اضافه می شود.
رئیس فدراس�یون جودوی ایران در ادام�ه از تالش و نتایج خوب
ج�ودوکاران ج�وان ای�ران در لبنان اب�راز رضایت ک�رد و گفت :تیم
یکدس�تی داش�تیم و نفرات با تمام وجود به میدان رفتند و اگر کمی
خوش ش�انس بودیم در جدول رده بندی نهایی ،رتبه بهتری کس�ب
می کردیم.
درخشان افزود :نفرات تیم جوانان از لحاظ سنی به حضور در تیم
بزرگساالن نزدیک هستند و می توانند آینده ساز باشند.
وی در م�ورد اعزام تیم دختران ایران به این مس�ابقات هم گفت:
زود اس�ت که در مورد عملکرد س�رمربی ازبکس�تانی تیم ایران نظر
بدهیم ،اما الزم اس�ت که دختران جودوی کش�ورمان در رویدادهای
مهم به میدان بروند.
خوشقدم:

در مسابقات ژاپن غافلگیر شدم

س�رمربی تیم ملی دخت�ران کاراته گفت :عملک�رد کاراته کاهای
حاضر در مسابقات ژاپن ،من را غافلگیر کرد.
سمانه خوشقدم در خصوص سطح باالی مسابقات کاراته قهرمانی
جوانان آس�یا در ژاپن گفت :س�طح باالی مس�ابقات همه را سورپرایز
کرد .با توجه به المپیکی ش�دن کاراته ،همه کش�ورها سرمایه گذاری
کرده و با بهترین نفرات خود در مس�ابقات حاضر بودند .کش�ورهایی
مثل چینتایپه ،ماکائو و تایلند مدال گرفتند و اماراتی که شانس مدال
نداش�ت ،یک طال و یک برنز کسب کرد تا نش�ان دهنده سطح باالی
مسابقات باشد .خوشحالم که توانس�تیم در چنین مسابقاتی بهترین
نتیجه را کس�ب کنیم.او ب�ا اعالم رضایت از عملک�رد دختران کاراته
کای ایران در مس�ابقات جوانان آس�یا ،توضیح داد :از همه شاگردانم
راضی هستم که توانستند به خود باوری رسیده و نسبت به دورههای
قبل نتیجه فوقالعادهای را کسب کنند .البته یکسری از نفرات ما مثل
"محنا میرزایی" اگر زودتر به خودباوری میرس�ید ،به نتیجهای بهتر
از پنجمی دس�ت پیدا میکرد و به احتمال زیاد میتوانست یک طالی
دیگر را برای دختران ایران کسب کند اما این اولین اعزام او بود و کم
تجربگی باعث این نتیجه شد ،ولی من راضی هستم.
س�رمربی تیم نوجوان�ان و جوانان کاراته دخت�ران ایران در ادامه
ی اعضای این تیم اعم از بازیکنان
صحبت هایش با ایس�نا افزود :هم ه 
و کادرفنی ،با انگیزه و تالش زیاد عازم این رقابتها ش�دند .روی این
تیم خیلی کار کرده بودیم و بیش�تر تالش ما این بود که از نظر روانی
و روحی آنها را به آمادگی برس�انیم که خوش�بختانه اینطور ش�د و
بهترین نتیجه را کسب کردیم.
او همچنین در پاس�خ به این س�وال که برنامه بع�دی تیم جوانان
دختران کاراته چیس�ت؟ توضیح داد :من و هم�ه تیم پله پله حرکت
میکنیم .اولین پله ما رقابتهای قهرمانی آس�یا ب�ود .االن نگاه ما به
مسابقات بلغارس�تان است تا در همین مسابقه س�همیههای ایران را
کس�ب کنیم .بازیکنان خوبی داریم و ای�ن مدالها هواداران کاراته را
امیدوار میکنند.خوش�قدم در مورد زمان ش�روع اردوهای جدید این
تیم نیز توضیح داد :چون وقت نداریم و باید آماده مسابقات بلغارستان
شویم ،فردای رقابتهای قهرمانی آسیا ،جلسهای را با اعضای کادرفنی
و بازیکنان داش�تیم تا گذش�ته را کنار گذاش�ته و تمرین�ات را برای
رقابتهای بلغارس�تان شروع کنیم 29 .اردیبهش�ت اردوها را شروع
کرده و سوم خرداد نیز عازم مسابقات بلغارستان خواهیم شد.
او در م�ورد نفرات اعزامی هم توضی�ح داد :همین بازیکنان اعزام
میشوند .در تیر ماه هم رقابتهای کرواسی را در پیش داریم.
خوشقدم در مورد عملکرد تیم نوجوانان نیز گفت :توانستیم یک
طال و یک رده پنجمی را کسب کنیم .قبول ندارم نتایج ما ضعیف بود
اما میتوانست بهتر باشد و با این حال راضی هستم.

