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ميز خبر
آغاز تمرینات تیم ملی فوتسال زیر  20سال

فوتسالیست های جوان تیم ملی وارد اردوی تدارکاتی شدند.
ششمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زیر  20سال ،از روز
پنجشنبه در مرکز ملی فوتبال آغاز شد .در این اردو نفرات زیر ،تحت
هدایت حمید شاندیزی تمرینات خود را پیگیری می کنند:
علی سیفی ،آرمین فرخی از آذربایجان غربی
حسین فروتن و حمیدرضا نظری از اصفهان
محمد رئیسی ،بهنام باحور از چهارمحال و بختیاری
ابوالفضل عباسی و سیامک زرین قلم از خوزستان
محمدرضا حیدری و مهدی ایمانی از زنجان
جواد حسینی از سمنان
آکو محمدی از قم
مهراب بیدرانی از کرمان
سید تقی میر حسینی و مهدی شیرسوار از گلستان
میرعماد مدنی از گیالن
حسن میرزاده و مصطفی اوالد قباد از لرستان
سینا شور میج و علی آهنگریان از مازندران
پژمان جمال پور از هرمزگان.
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سرمربی امیدهای پرسپولیس ،از روزهای سخت
این فصل می گوید

تنیس�ورهای کش�ورمان موفق به صع�ود به مرحله نیم�ه نهایی
رقابت های سطح  2آسیا شدند.
رقابت های تنیس سطح  2آسیا با پیروزی نمایندگان کشورمان و
حضور در مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.
در س�ومین روز این بازی ها ،درسا چراغی با نتیجه (  6-0و )6-0
در براب�ر حریفی از قرقیزس�تان به برتری رس�ید و راهی نیمه نهایی
ش�د .امیرعلی قوام با نتیجه (  6-3و  )6-3نماینده اردن را برد و این
بازیک�ن نیز به مرحله نیم�ه نهایی راه یافت و کس�ری رحمانی دیگر
نماینده بخش پس�ران ب�ا نتیجه (  6-2و  )7-5مغل�وب نماینده نپال
شد.
همچنی�ن در بخ�ش دو نفره تیم ایران با ترکی�ب امیرعلی قوام و
کسری رحمانی و با نتیجه  2بر صفر در برابر تیمی از بوتان به پیروزی
رسید و راهی نیمه نهایی شد .در بخش تیمی دختران هم تیم ایران و
لبنان با ترکیب درسا چراغی و ماریا بردی در برابر تیمی از قرقیزستان
به پیروزی رسید و به نیمه نهایی راه یافت.
گفتن�ی اس�ت ،نمایندگان ایران پس از درخش�ش در مس�ابقات
قهرمانی تنیس زیر  13س�ال غرب آس�یا در اردن ،جهت ش�رکت در
مسابقات سطح  2آسیا در تایلند ،به این تورنمنت دعوت شده اند.
درسا چراغی ،امیر علی قوام و کسری رحمانی به عنوان نمایندگان
کشورمان در این دوره از مسابقات حضور دارند.
در این دوره از مسابقات بازیکنان دختر و پسر کشورهای بنگالدش
بوتان  ،کامبوج  ،قرقیزستان  ،الئوس  ،ماکائو  ،مالدیو  ،مغولستان
میانمار ،نپال  ،پاکس�تان  ،س�نگاپور ،تاجیکس�تان و ترکمنستان با
یکدیگر رقابت می کنند.
ادامه شکست های نوجوانان دورنا

وکیلی :لیگ برتر برای ما ،مثل بازی های
تدارکاتی است

ادامه جوان گرایی در استقالل

ب�ا نظر وینفرد ش�فر ،دو بازیکن جدید به لیس�ت تیم فوتبال
استقالل در نیم فصل دوم لیگ برتر اضافه شدند.
باشگاه اس�تقالل در ادامه سیاست جوان گرایی و سرمایه گذاری
روی بازیکنان جوان و آینده ساز خود ،دو بازیکن مطرح و با استعداد
تیم های پایه را به تیم بزرگساالن اضافه کرد.
بر اس�اس اعالم امیر حس�ین فتحی سرپرس�ت باشگاه استقالل،
مع�راج پورتق�ی و زکریا م�رادی ،دو بازیکنی که در لی�گ امیدها نیز
عملکرد موفقی داشتند ،به درخواست وینفرد شفر از این پس به تیم
بزرگساالن منتقل می شوند.
زکریا مرادی در مس�ابقات ای�ن فصل لیگ امیدها  17گل و معراج
پورتق�ی نی�ز  19گل به ثمر رس�اندند .ادام�ه این روند در اس�تقالل
م�ی تواند این تی�م را بی نیاز از خریدهای گران قیمت در س�ال های
آتی بکند.

خط و نشان جوانان صبا براي فوالد خوزستان

مسابقات تنیس تایلند

صعود نمایندگان ایران به مرحله نیمه نهایی

ورزش جوان و نوجوان

س�رمربی تیم فوتبال امید پرسپولیس گفت:
ن بازیکن�ان ردههای پایه تهران را
بعضی از بهتری 
در پرسپولیس داریم و امیدواریم مرحله به مرحله
و ب�ا هماهنگی آق�ای برانکو ،ش�رایط تمرین این
نفرات با بازیکنان تیم اصلی فراهم شود.
اس�ماعیل حالل�ی در خص�وص رقاب�ت های
لی�گ فوتبال امید که با کس�ب عنوان پنجم برای
سرخپوش�ان پایتخ�ت خاتم�ه یافت ،به س�ایت
باشگاه پرسپولیس گفت :سال سخت و پرفشاری
را پش�ت س�ر گذاش�تیم که محرومی�ت از جذب
بازیکن ،آن را س�ختتر کرد اما این ش�رایط برای
خود من تجارب خوبی به همراه داش�ت .مدیریت
اتفاقهای خوشایند و ناخوشایند در شرایط سخت
و بحرانی ،شرایطی بود که با آن روبرو شدیم .عبور
از مش�کالت در آن لحظات خیلی س�خت بود اما
وقتی از این مدیریت سخت خارج میشوید ،برای
ش�ما تبدیل به یک تجربه و درس بزرگ میشود.
این مساله هم برای من و هم برای بازیکنان وجود
داشت.
وی ادامه داد :من در ابتدای فصل میدانس�تم
با چه چالشهایی روبرو هستیم و با علم نسبت به
آنها وارد این معرکه ش�دم .از آن اس�تقبال کردم
تا به خانواده خودم ،یعنی پرس�پولیس کمک کنم
و باری را از روی دوش باش�گاه محبوبم بردارم .با
عنایت به خداوند چیزهایی را که باید یاد میدادم،
یاد دادم و مشکالتی را که باید حل میکردیم ،حل
کردیم.
س�رمربی امیده�ای پرس�پولیس درب�اره
بازیکنانی که در اختیار داش�ت ،خاطرنشان کرد:
فهرست ما در ابتدای امر  22نفره بود ولی یکسری
نف�رات را به ناچار کنار گذاش�تیم و محرومیت از

جذب بازیکن باعث نش�د که از اصول خود چشم
پوشی کنیم .در نهایت ما فصل را با  17بازیکن که
دو نفر آنها دروازهبان بودند ،به پایان رس�اندیم .از
این نفرات همیشه یک تعداد هم محروم ،مصدوم
و بیم�ار بودند .در بعض�ی بازیها که برای ما حکم
 6امتی�ازی داش�ت ،در عمل بیش�تر از  10بازیکن
در اختی�ار نداش�تیم .از تیم جوانان هم نمیش�د
اس�تفاده کنیم چون آنها خودش�ان تحت فش�ار
بودن�د .البته برای چن�د بازی چارهای نداش�تیم
و دو ،س�ه نف�ر از تی�م جوانان گرفتی�م ولی برای
اکث�ر بازیها فقط بازیکنان اصل�ی خودمان را در
اختیار داشتیم .نمیخواستیم فشار روی بازیکنان
جوانان زیاد شود که با آسیبدیدگی روبرو شوند؛
ب�ه ویژه که فاصله بازیهای دو تیم خیلی کم بود.
از س�وی دیگر هدف ما این است که این بچهها را
رش�د بدهیم و س�ایر موارد نباید ای�ن موضوع را
تحتالشعاع قرار بدهد.
وی درب�اره اینکه با وجود کمب�ود بازیکنان و
محرومی�ت از جذب نفرات ،یکس�ری بازیکنان را
کنار گذاش�ت و در بعضی موارد دلیل این مس�اله
فن�ی نبود ،تصری�ح کرد :همانطور ک�ه گفتم ،این
دش�واریها تجربهه�ای خوبی برای من داش�ت.
م�واردی که کنار رفتند غی�ر از یک مورد ،همگی
دلیل فنی داشتند و در مورد آن یک نفر هم تالش
خودم را کردم تا آن بازیکن روش خودش را عوض
کن�د .او بچههای دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار
میداد.
ما به آرامش نیاز داشتیم و در نهایت نتوانستیم
به او کمک کنیم و به ناچار او را حذف کردیم چون
اصل بر س�اختن این بچهها اس�ت .ساختن هم دو
بخش فنی و حرفهای دارد .حتی مسائل حرفهای،

شخصیتی و ظرفیت روانی خیلی مهمتر از مسائل
فنی اس�ت .ما اس�تعدادهای با کیفیت در فوتبال
ایران خیل�ی زیاد داریم و ش�اید بعضی از آنها به
خاطر چرخه ناقص فوتبال به حق خودشان نرسند
ولی بسیاری هم به دلیل عملکرد خودشان موفق
نمیشوند.
حالل�ی ادامه داد :م�ا به اهدافی که داش�تیم
رس�یدیم .با توجه به این محرومیت و مش�کالت،
رتب�ه پنجم در جدول بهت�ر از آن چه بود که همه
برای م�ا پیش بینی میکردند .ب�ا توجه به رتبه و
میانگی�ن امتی�ازات ،ت�ا اینجا بهتری�ن تیم پایه
باش�گاه در ای�ن فص�ل بودیم .البته ه�دف اصلی
ما پ�رورش بازیکن�ان ب�ود و در این بخ�ش آمار
فوقالعادهای داش�تیم .ما حتی از بازیکنان امیدی
که در تیم بزرگس�االن داش�تیم استفاده نکردیم.
آن اوایل برخالف میل باطنی و به اصرار دوس�تان
رفت�م که با آقای برانکو برای در اختیار گرفتن آن
نفرات صحبت کنم ،ولی او موافق نبود.
چون برانکو اعتقاد داشت که با کمبود بازیکن
روبرو اس�ت .من سر تمرینات میرفتم و میدیدم
ک�ه گاهی برای انج�ام یک تمرین اس�تاندارد ،به
اندازه کافی مهره ندارد .در آن شرایط اصال درست
نبود ما از آن بازیکنان اس�تفاده کنیم و من سعی
ک�ردم تمرکز را روی بچههای خ�ودم بگذارم .این
روش بازده خوبی هم داشت و االن میتوانم بگویم
حداقل  5نف�ر داریم که میتوانند با بزرگس�االن
تمرین کنن�د .ما االن آقای گل ته�ران و یکی دو
نفر از بهتری�ن مدافعان امیدهای تهران را در تیم
ن
خودمان داریم که نشان می دهد بعضی از بهتری 
بازیکنان ردهه�ای پایه تهران را در پرس�پولیس
داریم.

تيم فوتبال جوانان صباي قم ب�ا پيروزي در يك ديدار تداركاتي،
آمادگي خود را براي مصاف حس�اس هفت�ه هفدهم ليگ برتر جوانان
مقابل فوالد خوزستان به نمايش گذاشت.
به گزارش ش�اپرک و به نقل از فارس ،تی�م فوتبال جوانان صبای
قم که در س�ال  1396موفق به کس�ب مقام نخست و عنوان قهرمانی
رقابتهای لیگ دس�ته اول فوتبال جوانان باشگاههای کشور و مجوز
صعود به لیگ برتر ش�د ،امس�ال برای نخس�تینبار در این س�طح از
مسابقات باشگاهی ایران حضور دارد.
جوانان صبای قم در این دوره از رقابتها تا کنون عملکرد بس�یار
پر فراز و نش�یبی داش�تهاند ،زیرا در نیمفصل نخست با کسب نتایج
بس�یار ضعی�ف در آخری�ن رتبه ج�دول ردهبندی قرار گرف�ت تا در
نخستین سال حضور خود در لیگ برتر یکی از کاندیداهای سقوط به
لیگ دسته اول جوانان ایران لقب بگیرد.
نماین�ده فوتب�ال قم در نیمفصل نخس�ت لیگ برتر باش�گاههای
کش�ور تا پایان هفته هشتم با س�رمربی موفق سه سال گذشته خود
یعن�ی داوود عاصمآب�ادی به مص�اف حریفان رفت اما ی�ک برد ،یک
تس�اوی و  6باخ�ت در کارنامه این تیم به ثبت رس�ید و صبا در رتبه
دوازدهم این رقابتها ایستاد.
ب�ا این نتای�ج تیم جوانان صبای قم در ش�رایط بدی قرار گرفت و
آمدن محمد جعفری به عنوان سرمربی جدید تیم نیز نتوانست در سه
هفته پایانی نیمفص�ل تغییری در عملکرد صبا ایجاد کند تا جایی که
صبا با ناامیدی به تعطیالت نیمفصل رفت ولی در شروع دور برگشت،
عملکرد متفاوتی ارائه کرد.
صبای قم در پنج بازی دور برگشت به سه برد ،یک تساوی و یک
باخت دس�ت یافت�ه و با جدایی از انتهای ج�دول ردهبندی لیگ برتر
امیدوار است سهمیه قم در لیگ برتر جوانان ایران را حفظ کند؛ تیمی
که در هفته شش�م از دور برگشت لیگ برتر فوتبال جوانان ایران باید
روز  28دیماه مقابل تیم فوالد خوزستان به میدان برود.
به همین منظور شاگردان محمد جعفری در تیم جوانان صبای قم
برای حفظ آمادگی خود یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم افشید که یک
تیم لیگ برتری در رده نوجوانان اس�ت ،برگزار کردند و در پایان با دو
گل سیدحسین پیغمبرزاده و محمدجواد لطفی به برتری دست یافتند
تا برای فوالد خوزستان خط و نشان بکشند.
شایعه در اطراف تیم ملی نونهاالن

جعفری :هنوز هیچ لیستی اعالم نشده است

مسابقات فوتبال بانوان زیر  16سال آسیا

برنامه مرحله دوم ،مشخص شد

س�رمربی تیم والیبال دورنای ارومیه گف�ت :پیکارهای لیگ برتر
برای تیم ما مس�ابقات تدارکاتی محس�وب می شود تا برای حضور در
رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان به آمادگی مطلوب برسیم.
«محمد وکیلی» پس از شکس�ت س�ه بر یک تیمش مقابل پیکان
ته�ران در هفته هفدهم لیگ برتر والیبال اظهار داش�ت :در دو هفته
اخیر مقابل س�ایپا و پیکان بازی های خوبی به نمایش گذاشتیم .البته
این حریف�ان قوی تر بودند و تجربه بازیکنان آنان در نتیجه گیری ها
تاثیرگذار بود.
وی درباره مس�ابقه مقابل پیکان تهران گفت :در س�ت های اول و
دوم عالی بازی کردیم و در یک س�ت هم پیروز شدیم .از اواسط ست
اول «بردیا س�عادت» را که یک بازیکن  16س�اله اس�ت ،روانه میدان
ک�ردم و عملکرد فوق العاده ای داش�ت و این بازیک�ن آینده والیبال
ایران در پست پشت خط زن محسوب می شود.
وکیل�ی تصریح کرد :لیگ برتر برای ما ،مثل مس�ابقات تدارکاتی
است تا در مس�یر رو به جلو قرار بگیریم و این بازیکنان در مسابقات
قهرمانی نوجوانان جهان بدرخش�ند و برای آینده والیبال ایران مفید
باش�ند.وی تاکید کرد :از عملکرد بازیکنانم راضی هستم زیرا با وجود
اینکه پیکان قوی تر از ما بود ،تا لحظه آخر تالش کردند.
گفتنی اس�ت ،تیم والیبال دورنای ارومیه در هفته هفدهم رقابت
های لیگ برتر باش�گاه های کشور در خانه حریف با نتیجه سه بر یک
مغلوب تیم مدعی پیکان تهران شد.
این تیم بدون پیروزی و تنها با کسب سه امتیاز همچنان در رتبه
س�یزدهم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال کش�ور ق�رار دارد و در
هفته هجدهم ،میزبان تیم شهرداری گنبد در سالن  6هزار نفری غدیر
ارومیه است 80.درصد ترکیب تیم دورنا را بازیکنان تیم ملی نوجوانان
زیر  18س�ال تش�کیل می دهند و هشت بازیکن آن والیبالیست های
شهر ارومیه هستند.

برنام�ه زمانبندی دیدارهای تیم
ملی فوتبال زیر  16سال بانوان ایران
از سوی کنفدراس�یون فوتبال آسیا
مشخص شد.
دور دوم مس�ابقات فوتب�ال
قهرمانی دختران زیر  16س�ال آسیا
با حض�ور هش�ت تی�م در دو گروه
برگ�زار می ش�ود که تیم ه�ای اول
و دوم ه�ر گ�روه ب�ه مرحل�ه نهایی
صعود م�ی کنند .تیم مل�ی فوتبال

نوجوانان بانوان کش�ورمان در گروه
 Aب�ا تی�م ه�ای اس�ترالیا ،الئوس
و ویتن�ام همگ�روه اس�ت و ای�ن
مس�ابقات به میزبانی الئوس برگزار
می شود.
کنفدراس�یون فوتب�ال آس�یا،
برنامه مرحله دوم این مسابقات را به
شرح زیر اعالم کرد:
گروه  :Aاسترالیا ،الئوس ،ویتنام
و ایران

تغییرات در تیم ملی بوکس نوجوانان

مربی کوبایی مدنظر فدراسیون بوکس قرار است تنها در بخش جوانان
کمک کند.
در حالی که قرار بود هدای�ت تیمهای نوجوانان و جوانان بوکس ایران
به پدرو سالگادو ،مربی کوبایی سپرده شود ،این احتمال وجود دارد که این
دو تیم با دو کادر متفاوت به کار خود ادامه دهند.
ش�نیدهها حاک�ی از ای�ن اس�ت که ی�ک مرب�ی داخلی هدای�ت تیم
نوجوان�ان را بر عه�ده خواهد گرفت و پدرو س�الگادو تنها س�رمربی تیم
جوان�ان خواه�د ب�ود .تصمیم قطع�ی در این خص�وص ،این هفت�ه اتخاد
می شود.

گ�روه  :Bچی�ن ،بن�گالدش،
فیلیپین و میانمار
*یکشنبه  12اسفندماه 97
استرالیا – ایران  /ساعت 15
الئوس – ویتنام  /ساعت 18:30
*سه شنبه  14اسفندماه 97
ویتنام – استرالیا  /ساعت 15
ایران – الئوس  /ساعت 18:30
*پنجشنبه  16اسفندماه 97
ویتنام – ایران  /ساعت 15

اس�ترالیا – الئ�وس  /س�اعت
18:30
گفتن�ی اس�ت ،تیم ه�ای ژاپن،
ک�ره جنوبی و کره ش�مالی به همراه
تایلند که میزبان این رقابتها اس�ت
به طور مستقیم در مرحله نهایی این
مس�ابقات که شهریورماه  98برگزار
م�ی ش�ود ،حض�ور خواهن�د یافت
و در مس�ابقات مقدمات�ی ش�رکت
نمی کنند.

معرفی مربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی جوانان

س�رمربی موفق چند سال اخیر کش�تی ایران به عنوان مربی تیم ملی
جوانان کشتی ایران معرفی شد.
ملک محمد بویری ،سرمربی تیم کشتی سینا صنعت ایذه که عملکرد
درخش�انی در کس�وت مربیگری این تیم در لیگ برتر و جام باش�گاههای
جهان داش�ت ،به عنوان مربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران
معرفی شد.
او که اخیرا از طرف وزارت علوم بعنوان مس�ئول کش�تی دانشجویان
ایران هم انتخاب ش�ده بود ،کادر فنی تیم ملی کش�تی جوانان ایران را در
اردوی تیم ملی همراهی می کند.

با وجود انتشار برخی خبرها ،هنوز لیست بازیکنان دعوت شده به
تیم ملی فوتبال نونهاالن منتشر نشده است.
یوس�ف جعفری سرپرس�ت تیم ملی نونهاالن زیر  13سال با بیان
ای�ن مطلب گفت :متاس�فانه برخی اخبار و ش�ایعات ،پیرامون اردوی
تی�م ملی نونهاالن و فهرس�ت بازیکنان این تیم منتش�ر ش�ده که به
هیچ وجه صحت ندارد .اس�امی بازیکنان به زودی از س�وی کادر فنی
اعالم می ش�ود و طبق برنام�ه ،اردوی  4روزه تی�م نونهاالن در محل
مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد ش�د .در این فهرست تغییرات
محدودی نس�بت به اردوی قبلی خواهیم داش�ت و اعضای کادر فنی
تمرین�ات آماده س�ازی تیم را طبق برنامه از پیش اعالم ش�ده دنبال
می کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده

شركت تعاوني مصرف كاركنان پارك فناوري پرديس 1397
به اينوس��يله از كليه اعضاي ش��رکت تعاوني مصرف پ��ارک فناوری پردیس
دعوت ميش��ود در مجمع عمومی فوقالعاده ش��رکت تعاونی كه در ساعت 15:00
روز سهش��نبه مورخ  ،1397/11/02در محل س��الن اجتماعات س��راج س��تاد پارك
فناوري پرديس به آدرس ته��ران ،كيلومتر  20جاده دماوند ،پارک فناوری پرديس
برگزار میشود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
-1انحالل تعاونی
رییس هیات مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به صورت فوقالعاده
شركت تعاوني مصرف كاركنان پارك فناوري پرديس 1397

به اينوس��يله از كليه اعضاي ش��رکت تعاوني مصرف پ��ارک فناوری پردیس
دعوت ميش��ود در مجمع عمومی عادی به صورت فوقالعاده ش��رکت تعاونی كه
در ساعت  15:30روز سهشنبه مورخ  ،1397/11/02در محل سالن اجتماعات سراج
س��تاد پارك فن��اوري پرديس به آدرس ته��ران ،كيلومتر  20ج��اده دماوند ،پارک
فناوری پرديس برگزار میشود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
-1انتخاب اعضا هیات تسویه
-2تصویب صورتهای مالی

