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ميز خبر
رقابت های بین المللی تنیس جوانان  -کنیا

راه یابی سینا مقیمی و آریا روغنی به جمع 16
تنیسور برتر

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

اتفاق جالب در تیم برانکو

میانگین سنی سرخ ها در حوالی تیم جوانان!

نماین�دگان کش�ورمان موف�ق ب�ه حض�ور در جمع  16نف�ر برتر
رقابت های بین المللی تنیس جوانان شدند.
در ادام�ه برگ�زاری رقابت ه�ای بی�ن المللی تنی�س در جوانان
در کنی�ا س�ینا مقیم�ی و آری�ا روغن�ی نماین�دگان کش�ورمان در
ای�ن مس�ابقات موفق ب�ه حضور در بی�ن  16نفر جدول اصل�ی بازیها
شدند.
در نخس�تین دیدار آری�ا روغنی با نتیج�ه (  3-6 ، 7-6و )6-3
مقابل تنیسوری از قزاقستان به برتری رسید و جواز حضور در مرحله
بعدی را به دست آورد و سینا مقیمی نیز دیگر نماینده ایران با نتیجه
(  6-3و  ) 6-1نماین�ده هلن�د را شکس�ت داد و راه�ی مرحله بعدی
بازی ها شد.
در ای�ن دوره از رقاب�ت ها تنیس�ور های�ی از کش�ورهای ایران ،
بلغارس�تان  ،رومانی  ،هلند  ،برونئی ،قزاقس�تان  ،آمریکا  ،کامرون ،
مصر  ،مراکش ،اوکراین  ،غنا  ،رواندا  ،استرالیا  ،استونی  ،هند  ،کانادا
ماداگاسکار  ،آفریقای جنوبی و اتیوپی حضور دارند.
این مسابقات به مدت یک به میزبانی کنیا برگزار می شود.
برای حضور در چهارمین اردوی تدارکاتی؛

والیبالیست های تیم بانوان امید،
مشخص شدند

 17بازیکن به اردوی تیم والیبال امید دعوت شدند.
چهارمی�ن اردوی انتخابی تی�م ملی والیبال بانوان در رده س�نی
امید ،از  19تا  22آذر در کمپ تیم های ملی بانوان برگزار می شود.
اس�امی بازیکنان دعوت ش�ده ب�ه اردوی تیم ملی به ش�رح زیر
است:
الهه حالج ،مینا بختیار ،محدثه مشتاقی از اصفهان
سوگند ثابت ،سوگند حق پرست ،الهه پورصالح از گیالن
رقیه جهانی از مازندران
زهرا خان محمدی از گلستان
فاطمه صبوری و ریحانه کریمی از فارس
فاطمه سلگی از لرستان
مهتا یحیی پور از البرز
اسماء سعیدی و معصومه اسماعیلی از آذربایجان غربی
زهرا کریمی از مرکزی
زهرا صالحی از خراسان رضوی
ستایش ارشدی از تهران.

محرومی�ت پرس�پولیس از ج�ذب بازیکن در
فصل نقل و انتقاالت باعث شده که این تیم با یک
توفیق اجباری رو به رو شود.
در ب�ازی عق�ب افت�اده پرس�پولیس مقاب�ل
ذوب آهن در لیگ برتر که با برتری س�رخ پوشان
همراه شد ،ش�اگردان جوان برانکو فرصت حضور
در زمی�ن را پیدا کردن�د؛ بازیکنانی ک�ه به دلیل
کمبود بازیکن موفق ش�دند طعم حضور در زمین
را بچشند.
نیمکت نش�ینان تی�م پرس�پولیس در دوران
محرومی�ت اغلب بازیکن�ان جوانی بودن�د که از
تیم های پایه به بزرگس�االن اضافه شده بودند اما
آن ه�ا کمتر در زمین حاضر می ش�دند تا این که
برانکو در آخرین ب�ازی های نیم فصل ،یکی یکی
جوانان تیمش را رو کرد.

مسابقات تنیس زیر  13سال غرب آسیا -اردن

شکست نماینده عربستان مقابل کسری
رحمانی

مس�ابقات تنیس زیر  13س�ال غرب آس�یا با پیروزی نمایندگان
کشورمان پیگیری شد.
در نخس�تین دیدار مرحل�ه دوم ،امیر علی قوام ب�ا نتیجه ( 6-2
و  )6-3تنیس�وری از یم�ن را ب�رد .همچنین درس�ا چراغ�ی پس از
اس�تراحت در دور اول ،در دور دوم ب�ا تنیس�وری از قط�ر مس�ابقه
داد و در پای�ان ب�ا نتیج�ه (  6-1و  )6-1حری�ف خ�ود را شکس�ت
داد.
در ادام�ه ای�ن رقابت ها رومینا زینالی دور اول پس از اس�تراحت
داش�ت در دور دوم با تنیس�وری از س�وریه مصاف کرد و در نهایت با
نتیجه (  6-0و  )6-0حریف خود را مغلوب کرد.
در آخرین مس�ابقه انفرادی نیز کس�ری رحمانی با نتیجه ( 6-0و
 )6-1نماینده عربستان را پیش رو برداشت.
این مس�ابقات به مدت دو هفته در اردن برگزار می شود و رومینا
زینالی از اس�تان آذربایجان غربی  ،درس�ا چراغی  ،امیر علی قوام و
کسری رحمانی از تهران به عنوان نمایندگان ایران به مصاف حریفان
خود می روند.
در بخش پسران تنیسور هایی از ایران  ،افغانستان  ،اردن  ،بحرین
عربس�تان  ،س�وریه  ،عراق  ،قطر  ،لبنان و یم�ن و در بخش دختران
نمایندگانی از کش�ورهای ايران  ،لبنان  ،اردن  ،قطر  ،عراق  ،سوريه ،
افغانستان و يمن حضور دارند.
عباس خیلتاش به عنوان مدیر فنی و مهدیه کریمی فرد به عنوان
سرپرست ،ملی پوشان را همراهی می کنند.

رقابت  334كاراته كا در المپیاد
استعدادهای برتر

اولي�ن دوره المپیاد اس�تعدادهای برتر کارته کش�ور ،از امروز در
استان مركزي آغاز مي شود.
اين رقابتها طي دو روز در سالن پنجم مرداد اراك برگزار مي شود
و كاراته كاهاي دو رده سني نونهاالن و نوجوانان پسر به مصاف رقبای
خود خواهند رفت.
براي حضور در اين پيكار ها  334كاراته كا در قالب  ۳۲تیم شرکت
كرده اند كه در رده س�ني نونهاالن  ۱۸۰و در رده سني نوجوانان ۱۵۴
نفر حضور دارند.

برگزاری مسابقات قهرمانی راگبی کشور

مس�ابقات راگبی  15نف�ره قهرمانی مردان کش�ور هفته آینده به
میزبان�ی تهران برگ�زار می ش�ود.این رقابتها روزه�ای  22و  23آذر
در زمی�ن ش�ماره  4مجموع�ه ورزش�ی آزادی تهران برگ�زار خواهد
ش�د .گفتنی اس�ت ،مس�ابقات راگبی  15نفره بانوان هم ماه گذش�ته
در ته�ران برگزار ش�د که ب�ا قهرمانی تی�م "داتیس" ته�ران همراه
شد.

اولین تعوی�ض برانکو ایوانکووی�چ در بازی با
ذوب آه�ن ،محمد امین اس�دی ب�ود .او هنوز ۱۹
سالگی خود را به پایان نرسانده و مقابل ذوب آهن
س�ومین بازی اش را برای پرس�پولیس انجام داد.
وی در مقابل پیکان و ماش�ین سازی نیز به میدان
رفته بود اما هنوز تعداد بازی هایش با پرسپولیس
سرخ به  ۹۰دقیقه نمی رسد.
برانکو دقایقی پس از به زمین آوردن اس�دی،
سعید حسین پور را جایگزین آقای پاس گل لیگ
هجدهم یعنی امید عالیشاه کرد .حسین پور که در
بازی با ماشین سازی عملکرد بسیار خوبی داشت،
در دی�دار مقاب�ل ذوب آه�ن نیز با یک اس�تارت
س�ریع فخرالدینی را مجبور به خطا کرد؛ خطایی
ک�ه کارت زرد دوم را برای دفاع راس�ت ذوبی ها
به همراه داش�ت .حسین پور که به تازگی  ۲۰ساله

ش�ده ،توانایی بازی در پس�ت هافب�ک دفاعی و
کناری را دارد و در پس�ت هافبک چپ روز خوبی
را پش�ت سر گذاشت.تعویض آخر در دقیقه  ۹۰به
وقوع پیوس�ت و رونمایی از یک جوان سرخپوش
جدید بود .احس�ان حس�ینی که از تیم پایه نفت
به پرسپولیس آمده و توانایی بازی در پست دفاع
چپ و وس�ط را دارد ،جایگزین بش�ار رسن شد تا
هم زمان بازی بگذرد و هم یک بازیکن جوان دیگر
در ترکیب پرسپولیس بازی کند .با حضور این سه
بازیکن ،میانگین س�نی تیم پرسپولیس در پایان
مس�ابقه بس�یار پایین آمد .همچنی�ن باید توجه
داش�ت که اساسا تیم پرس�پولیس میانگین سنی
پایینی در این فصل دارد و مقابل ذوبی ها هم تنها
بازیکن باالی  ۳۰سال این تیم ،سیدجالل حسینی
بود.

مسابقات تکواندوی بانوان کشور

طالییهای روز نخست ،مشخص شدند

با برگ�زاری رقابته�ای فینال،
مدال آوران اوزان فرد مسابقات آزاد
تکواندوی بانوان کش�ور ،مشخص و
معرفی شدند.
نخستین روز از مس�ابقات آزاد
تکواندوی جوانان و بزرگساالن زنان
کشور با حضور  365تکواندوکار در
خان�ه تکوان�دوی پایتخ�ت برگزار
شد.
مب�ارزات اوزان ف�رد (،-46
 -62 ،-53و  -73کیلوگ�رم)
پیگیری ش�د ک�ه در نهای�ت مدال
آوران ب�ه ش�رح زی�ر معرف�ی
شدند:

*وزنسوم(-53کیلوگرم):

 -1مهسا پورمیرزای (گیالن)

تیم های نوجوانان و جوانان بدون سرمربی

نظارت دبیر فدراسیون وزنه برداری بر تیم های پایه

رییس فدراس�یون وزنه ب�رداری اعالم کرد ک�ه تیم های ملی
نوجوانان و جوانان س�رمربی نخواهند داش�ت و کار نظ�ارت و برنامه
ریزی برای این تیم ها بر عهده دبیر فدراسیون است.
علی مرادی در گفت و گو با ایس�نا درباره تغییر سرمربی رده های
پایه تیم ملی وزنهبرداری بیان کرد :سرمربی تیمهای ملی نوجوانان و
جوان�ان نداریم و کارهای نظارت و برنامهری�زی را آقای بیرانوند دبیر
فدراس�یون انجام میدهد و مربیان ادواری اس�تان ها هم در کنار تیم
ق�رار میگیرند .مدیر تیمه�ای ملی نوجوانان و جوان�ان هم همچنان
کاظمی نژاد است.
او در پاسخ به این پرسش که که که با این شرایط رشیدی و امینی
دیگر س�رمربی جوانان و نوجوانان نیس�تند ،تاکید کرد :بله سرمربی
نیستند.
او دلی�ل اینکه چرا تیم های نوجوانان و جوانان س�رمربی ندارند،
گفت :به هر حال میخواهیم از خالقیت مربیان جوان تر در اس�تان ها
استفاده و ایجاد انگیزه کنیم.مرادی در مورد تغییر نایب رئیس بانوان
فدراسیون وزنه برداری نیز گفت :چند گزینه در حال ارزیابی هستند
و زمانی که نهایی ش�ود که توسط فدراسیون به وزارت ورزش معرفی
می کنی�م و معاونت بانوان وزارت ورزش نظر نهایی خود را می دهد و
س�پس برای بحث جایگزینی اقدام می کنی�م .تالش میکنیم هرچه
زودتر در اسرع وقت این کار انجام شود و نفر جایگزین شود.
او در مورد علت تغییر رئیس بخش بانوان فدراسیون وزنه برداری
نی�ز گف�ت :وزارت ورزش از همه لحاظ وزنهبرداری بان�وان را حمایت
می کند و باید برای بانوان ما فضای وس�یع تری مهیا شود .امیدواریم
بانوان ما به رکورد های داخلی و بین المللی که در ش�أن آن ها اس�ت
برس�ند و حضور فعاالنه ای داش�ته باش�ند .ما رکوردهای بانوان در
یک س�ال اخیر را ارزیابی کردیم که یکسان بود و این درجا زدن زیاد
مناسب نیست.

چراغ سبز ستاره دورتموند به لیورپول

ستاره دورتموند به لیورپول چراغ سبز نشان داد.
در حالی که جلسات سران دورتموند و چلسی برای انتقال ستاره
آمریکایی زردپوشان به لندن ادامه دارد ،کریستیان پولیسیچ  20ساله
دوست دارد برای لیورپول به میدان برود.
س�ایت اس�تاندارد انگلیس خبر داده که س�ران باشگاه چلسی با
مدیران بورس�یا دورتموند برای جذب کریستیان پولیسیچ مهاجم 20
ساله آمریکایی این تیم جلسه داشته اند.
این منابع گفته اند که مبلغ درخواس�تی بورس�یا دورتموند برای
فروش پولیس�یچ به چلس�ی  70میلیون پوند اس�ت که لندنی ها در
تالش برای کم کردن این رقم هس�تند .این در حالی است که تنها 18
ماه از ق�رارداد بازیکن آمریکایی دورتموند باق�ی مانده و او حاضر به
تمدید قرارداد با صدرنشین فوتبال آلمان نیست.
در حالی که جلسه های چلسی و بورسیا دورتموند برای این انتقال
ادامه دارد و چلس�ی در تالش اس�ت تا او را به جای ادن هازارد جذب
کند ،پولیس�یچ دوس�ت دارد به لیورپول برود تا یکبار دیگر زیر نظر
یورگن کلوپ کار کند .پولیسیچ در سال  2015توسط یورگن کلوپ از
آمریکا به آلمان آورده ش�د و پس از یکسال حضور در جوانان بورسیا
دورتموند ،به تیم اصلی راه یافت اما زمانی که او به تیم اصلی دورتموند
رفت ،کلوپ این تیم را ترک کرد و راهی انگلیس شد.

آغاز جشنواره رشته های بیلیاردی کشور در گیالن

*وزن اول ( -46کیلوگرم):

 -1نگار اسماعیلی (اصفهان)
 -2شیرین ش�مس (آذربایجان
شرقی)
 -3روژان ع�رب عام�ری
(گلستان) و نگار قدیانی (البرز)

ورزش جوان و نوجوان

 -2ماتینا تیرگر (مازندران)
 -3ش�اپرک نجف�ی (الب�رز) و
مهشاد خزائی (مازندران)

*وزنپنجم(-62کیلوگرم):

 -1رون�اک حس�ین زاده

رقابت مقصودلو با بهترین شطرنج بازان جهان

اس�تاد بزرگ جوان ش�طرنج ایران ،س�ال  2019در یکی از معتبرترین
تورنمنت های شطرنج جهان حضور خواهد یافت.
پره�ام مقصودلو در جدول دوم تاتا اس�تیل به رقاب�ت با بهترین های
جه�ان می پردازد .این برای اولین بار اس�ت که از یک ش�طرنج باز ایرانی
برای این مسابقات معتبر دعوت به عمل می آید.
در جدول دوم این مس�ابقات  14ورزشکار با یکدیگر دیدار می کنند و
قهرم�ان آنها می تواند جواز حضور در جدول یک را بدس�ت آورد .از قاره
آس�یا به غیر از مقصودلو تنها یک ورزشکار هندی از آسیا در جدول دوم
تاتا استیل حضور دارد.

(کردستان)
 -2صدیق�ه س�ادات رض�ازاده
(گیالن)
 -3ش�قایق خانجانی (تهران) و
نرجس غالمپور (مازندران)

*وزنهفتم(-73کیلوگرم):

 -1کیمیا موسوی (البرز)
 -2فاطمه عباسی (اصفهان)
 -3فاطمه سرمدی (مازندران) و
زینب نصیری (البرز).

میزبانی تبریز در مسابقات فوتسال زیر  20سال آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای از میزبانی شهر تبریز برای
رقابتهای فوتسال زیر  20سال آسیا خبر داد.
لیال یارمحمدی ،رئیس دپارتمان فوتسال گفت :پس از بازدید مسئوالن
 AFCاز ش�هر تبریز و امکاناتی که این کالنشهر در بخش فوتسال داشت،
کنفدراس�یون فوتبال آسیا با ارس�ال نامه ای از میزبانی استان آذربایجان
ش�رقی برای رقابتهای نهایی فوتس�ال آسیا در رده سنی زیر  20سال خبر
داد.
وی خاطرنش�ان ک�رد :این مس�ابقات با حض�ور نمایندگان  12کش�ور
آسیایی از  22خرداد ماه لغایت  4تیرماه  98برگزار می شود.

دومین جشنواره رش�ته های بیلیاردی کش�ور به میزبانی استان
گیالن و در منطقه س�نگاچین بندرانزلی آغاز ش�د.در این جشنواره،
حدود  500ورزش�کار این رش�ته در رده های س�نی مختلف از استان
های سراس�ر کش�ور در دو بخ�ش بان�وان و آقایان و در رش�ته های
مختلف بیلیارد با هم رقابت می کنند.این جشنواره در بخش آقایان در
رده های سنی جوانان  ،رده سنی آزاد و رده سنی پیشکسوتان برگزار
می ش�ود که شرکت کنندگان در بخش آقایان در رشته اسنوکر شش
ت�وپ 15 ،ت�وپ و ناین بال به صورت تیمی و انف�رادی با هم به رقابت
خواهن�د پرداخت .همچنین رقابت ه�ای بخش بانوان نیز فقط در رده
سنی آزاد برگزار می شود که شرکت کنندگان در این بخش  ،در رشته
های اس�نوکر ش�ش توپ  15 ،توپ و ناین بال در دو قس�مت تیمی و
انفرادی با هم به رقابت می پردازند.
مسابقات بین المللی بدمینتون نپال

پیروزی ملی پوشان ایران برابر حریفان

در اولین روز مس�ابقات بی�ن المللی بدمینتون نپ�ال ،ثریا آقایی
و امی�ر جب�اری برابر حریفان خود در جدول اصلی به پیروزی دس�ت
یافتند و به مرحله بعد راه یافتند .
ثریا آقایی به مصاف بدمینتون باز کشور بوتان رفت و با نتیجه  ۲بر
صفر برابر وی به پیروزی دست یافت و راهی دور بعد شد .
همچنی�ن امیر جباری دیگ�ر ملی پوش بدمینتون کش�ورمان در
اولی�ن دیدار خود در جدول اصلی به مص�اف بدمینتون باز نپال رفت
و توانس�ت او را با نتیجه  ۲برصفر شکس�ت ده�د و راهی مرحله بعد
ش�ود .مسابقات بین المللی بدمینتون نپال تا هفدهم آذر ماه پیگیری
می شود.

پایان المپیاد استعدادهای ترامپولین کشور

مس�ابقات المپیاد ترامپولین اس�تعدادهای برتر کشور با قهرمانی
یزد در بخش تیمی و مازندران در بخش انفرادی به پایان رسید.
در پای�ان این پیکاره�ا که در کرمانش�اه برگزار ش�د ،تیم یزد با
کس�ب  ۹۱/۴۲۲امتیاز بر س�کوی قهرمانی ایستاد .همچنین تیم های
آذربایجان شرقی و اصفهان به ترتیب با  ۲۲/۳۳۶و  ۱۹/۲۸۷امتیاز در
رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

