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(دوره جديد)
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 100بازیکن مستعد زیر نظر کادر فنی تمرین کرده اند

عملکرد مثبت تیم های پایه پرسپولیس

سه پیروزی برای سرخپوشان

تیمهای پایه پرس�پولیس در رقابتهای این هفته تهران ،به س�ه
پیروزی دست یافتند.
تیم نوجوانان پرسپولیس ،آخرین بازی این فصل خود را روز جمعه
انجام داد و با وجود آنکه اکثر اعضای این تیم روز قبل از این مس�ابقه
در ترکی�ب تیم نونهاالن به میدان رفته بودند ،به پیروزی یک بر صفر
برابر تیم ایرانمهر رسید .تک گل این بازی را ابوالفضل رمضان تبار به
ثمر رساند.
نوجوانان پرس�پولیس ب�ا وجود نتایج خوب هفتههای گذش�ته از
بقا در لیگ برتر بازماندند؛ در حالی که رضا جباری س�رمربی این تیم
مجبور بود در تمام طول فصل ،ترکیب تیم خود را با بازیکنان یک رده
سنی پایینتر ببندد.
در دیگ�ر بازی این هفته ،نونهاالن پرس�پولیس ب�ا هدایت فرامرز
س�لطانی در چارچ�وب بازیهای هفت�ه  26این رقابته�ا ،برابر تیم
تهرانجوان به پیروزی دو بر صفر دس�ت پیدا کردند .علی اس�ماعیلی
و امیرحس�ین مالمیر در این دیدار برای سرخپوش�ان گلزنی کردند تا
به امتیاز  35برسند.
شاگردان منصور هاشمی هم در این هفته به یک پیروزی رسیدند.
جوانان پرس�پولیس با دو گل علی خدایی ،گلزن برتر این رده سنی و
کسری فرمانیفر ،استیل آذین را مغلوب خود کردند.

شاندیزی :نتیجه در بازی های تدارکاتی
مالک ما نیست

ورزش جوان و نوجوان
مسابقات دوچرخه سواری پیست آسیا

رکابزنان به فینال تعقیبی انفرادی نرسیدند
رکابزن�ان ای�ران در م�اده تعقیب�ی انف�رادی قهرمانی آس�یا

نتوانستند از مرحله مقدماتی صعود کنند.

در چهارمی�ن روز از مس�ابقات دوچرخ�ه س�واری پیس�ت

قهرمان�ی آس�یا ،نماین�دگان ای�ران در م�اده تعقیب�ی انف�رادی به

رقاب�ت پرداختن�د و در پایان نتوانس�تند از مرحل�ه مقدماتی صعود
کنند.

در ماده تعقیبی تیمی مرحله مقدماتی رده بزرگساالن ،امیرحسین

جمشیدیان با زمان  4دقیقه و  35ثانیه و  652هزارم ثانیه پنجم شد.
رکابزنان کره جنوبی و قزاقس�تان به ترتیب اول و دوم ش�دند که باید
برای مدال طال رقابت کنند.

رکابزنان چین تایپه و اندونزی سوم و چهارم شدند که برای مدال

برنز رقابت خواهند کرد.

در مرحل�ه مقدماتی رده جوان�ان داود محمدآبادی  3دقیقه و 41

ثانیه و  510هزارم ثانیه بین  9نفر ،هش�تم ش�د .رکابزنان قزاقس�تان
و هن�د برای م�دال طلا و رکابزنان مال�زی و ژاپن ب�رای برنز رقابت

می کنند.

آغاز رقابت های مقصودلو در مسابقات
شطرنج هلند

برای حضور در تورنمنت قطر؛

اسامی  23بازیکن تیم امید اعالم شد

اسامی  23بازیکن تیم ملی فوتبال امید جهت حضور در تورنمنت
چهارجانبه قطر اعالم شد.
بازیکنان زیر در این تورنمنت تیم ملی را همراهی می کنند:
ابوالفضل رزاقپور و امیر روستایی (پیکان)
الهی�ار صیادمنش ،مه�دی قائ�دی و مهدی نوراللهی (اس�تقالل
تهران)
امید دره ،ابوالفضل جاللی و امیرحسین حسینزاده (سایپا)
حمیدرضا طاهرخانی و سعید حسین پور (پرسپولیس)
شهاب عادلی و محمد مسلمی پور (سپاهان)
معراج اسماعیلی (ذوبآهن)
محمدمهدی مهدیخانی و سینا زامهران(پدیده)
علیرضا آرتا (مس کرمان)
یونس دلفی و وحید نامداری (استقالل خوزستان)
حسین ساکی و رضا جبیره (صنعت نفت آبادان)
محمدرضا آزادی (تراکتورسازی)
علی شجاعی(نساجی قائمشهر)
امید نورافکن (شارلروای بلژیک)
گفتنی اس�ت اعضای تیم ملی فوتبال امید روز یکشنبه تهران را
به مقصد قطر ترک خواهند کرد و در کمپ اس�پایر دوحه مستقر
می شوند .نخستین بازی تیم امید روز  25دی برابر تاجیکستان برگزار
خواهد ش�د.گفتنی است تورنمنت چهارجانبه قطر با حضور چهار تیم
امید ایران  ،تاجیکستان  ،کویت و قطر از  25دی تا اول بهمن در دوحه
برگزار خواهد شد.

پایان رقابت های لیگ تکواندوی نونهاالن البرز

رقابت های لیگ تکواندوی نونه�االن البرز با قهرمانی تیم آروین
یک به پایان رس�ید.رقابتهای هفته پانزدهم (پایانی) لیگ تکواندوی
نونهاالن اس�تان البرز با حضور  15تیم در خانه تکواندوی این اس�تان
برگزار شد.در پایان این رقابت ها ،تیم آروین یک با  43امتیاز و تفاضل
بهتر صاحب عنوان قهرمانی شد و تیم های ملی پوشان البرز و رکورد
اس�پرت نیز با کس�ب  43و  36امتیاز به ترتیب در رده دوم و س�وم
جدول رده بندی قرار گرفتند .نتایج کسب شده به شرح زیر است:
فرهنگ مهرشهر  - 5کیوان 4
آکادمی تکواندو آبیک یک  -آروین یک 9
رکورد اسپرت  - 6ستاره کرج یک 4
آینده سازان  - 4آروین دو 5
لوازم ورزشی کوروش  - 10ستاره کرج دو صفر
ملی پوشان البرز  - 10امید صفر
آرد اتحاد کرج  - 6آکادمی خلج زاده .4
مسابقات تنیس سطح دو آسیا

نایب قهرمانی نمایندگان کشورمان
در هفته نخست

نمایندگان کش�ورمان صاحب عنوان نایب قهرمانی در مس�ابقات
تنیس تایلند شدند.آخرین روز هفته نخست رقابت های تنیس سطح
 2آس�یا در رده نوجوان�ان به میزبانی تایلند برگزار ش�د و نمایندگان
کشورمان با کسب عناوین نایب قهرمانی به کار خود پایان دادند.
در بخ�ش دو نفره بازی ه�ا ،امیر علی قوام و کس�ری رحمانی در
فینال مسابقات به مصاف تیم پاکستان و بنگالدش رفتند و در نهایت
با نتیجه (  6-1و  )6-2این مس�ابقه را به حریف خود واگذار کردند تا
نمایمپندگان کشورمان صاحب عنوان نایب قهرمانی شوند.
در بخش دختران نیز درس�ا چراغی از ایران و ماریا بردی از لبنان
با شکس�ت  2بر یک مقابل تیم مغولس�تان عنوان نایب قهرمانی را به
دس�ت آوردند.همچنین پیش از این و با برگزاری دیدارهای انفرادی،
درس�ا چراغی با نتیجه  2بر ی�ک در برابر حریفی از قرقیزس�تان به
پی�روزی رس�ید و صاحب عنوان س�ومی ش�د .امیرعلی ق�وام نیز با
شکس�ت حریف نپالی خود در جایگاه سوم ایستاد و کسری رحمانی
دیگر نماینده بخش پسران با نتیجه  2بر یک دیگر تنیسور نپال را از
پیش رو برداشت و در جایگاه پنجم ایستاد.
به این ترتیب با پایان هفته نخست رقابت ها ،نمایندگان کشورمان
خود را برای حضور در هفته دوم بازیها آماده می کنند.

شطرنج باز جوان کشورمان در مسابقات تاتا استیل هلند به رقابت

با حریفان خود خواهد پرداخت.

جدول دوم رقابت های معتبر ش�طرنج تاتا اس�تیل هلند از امروز

س�رمربی تیم ملی فوتسال زیر  20سال گفت:
در بازی ه�ای تدارکاتی مهمترین مالک کادر تیم
ملی ارزیابی بازیکنان و کسب تجربه آنها است.
حمی�د ش�اندیزی در خص�وص ش�رایط
آماده س�ازی تی�م ملی فوتس�ال جوان�ان اظهار
داش�ت 30:دی م�اه ،اردوی نهایی اس�تعدادیابی
تی�م ملی برگزار می ش�ود و بازیکن�ان نهایی که
ترکیبی از  4اردوی اس�تعدادیابی است را انتخاب
و در نهای�ت برترین ها را ب�ه اردوی اصلی دعوت
می کنیم .در واقع  35بازیکن را مرتبا در تمرینات
دع�وت می کنیم تا ش�اکله اصلی تی�م ملی برای
مسابقات آماده شوند.
وی درب�اره دع�وت بازیکن�ان ب�ه اردوه�ای
اس�تعدادیابی گفت :یک تع�داد بازیکن از طریق

هی�ات های فوتبال به ما معرفی می ش�وند و یک
تعداد را در لیگ امید ها که انجام شد من به همراه
صادقی کمک مربی تیم ملی زیر نظر داشتیم.
س�رمربی تیم مل�ی زیر  20س�ال در خصوص
برگزاری بازی های تدارکاتی خاطرنش�ان کرد :به
فدراس�یون درخواست برگزاری بازی تدارکاتی را
داده ایم که خوشبختانه بازی با روسیه در رده زیر
 20سال و همچنین حضور در تورنمنت چین تایپه
قعطی شده است.
در تورنمنت چین تایپه ،تیم های ایران ،ژاپن،
تایلند و چی�ن تایپه حضور دارند و خوش�بختانه
ای�ن تورنمن�ت برای کس�ب آمادگ�ی بازیکنان و
پی ب�ردن نقاط ضعف و قوت تی�م برای کادر فنی
بس�یار مفید اس�ت .هر چقدر با تیم های قوی به

رقاب�ت بپردازی�م ،برایم�ان مطل�وب خواهد بود.
البته در مس�ابقات تدارکاتی نتیجه گرا نیستیم و
مهمتری�ن مالک کادر تیم ملی ارزیابی بازیکنان و
کسب تجربه آنها است.
وی در خصوص می�زان آمادگی بازیکنان تیم
ملی فوتس�ال گفت :پس از بازگشت از ازبکستان،
گروه اصلی تیم ملی بازی و اردو نداش�تند و فقط
بازیکنان استعدادیابی شده را زیر نظر داشتیم100.
بازیک�ن جدید را زیر نظر داش�ته و از دل این 100
بازیکن یک خروجی خوب خواهیم داشت و با تیم
اصلی خود ای�ن بازیکنان را هماهنگ می کنیم تا
بتوانیم یک تیم خوب را به مسابقات نهایی زیر 20
سال آس�یا که در خرداد ماه سال آینده در تبریز
برگزار می شود ،اعزام کنیم.

ب�ا حضور  14ش�طرنج ب�از در س�یزده دور ب�ه روش دوره ای برگزار
می ش�ود و قهرمان ای�ن رقابت ها مجوز حضور در بخش اس�تادی را
دریافت خواهد کرد.

مسابقات تاتا استیل هلند همه ساله میزبان بهترین های شطرنج

جهان است؛ سال  2018که هشتادمین دوره این مسابقات برگزار شد،
مگنوس کارلسن نروژی موفق شد عنوان قهرمانی را به خود اختصاص

دهد.

در رقاب�ت های امس�ال ،مقصودل�و با ریتینگ  2679بخت س�وم

قهرمانی این رویداد اس�ت .او در دور نخست مسابقات با کربف استاد

بزرگ مطرح اوکراینی دیدار خواهد کرد.

ستارۀ جوان پرسپولیس از این تیم جدا میشود
ستاره بااستعداد و جوان پرسپولیس در آستانه جدایی از این تیم

است.

تیمهای لیگ برتری ما برخالف تمام دنیا اعتقاد زیادی به فوتبال

پایه و پرورش و اس�تفاده از بازیکن�ان خود ندارند .به راحتی میتوان

ادامه صدرنشینی تیم لوازم خانگی کن در جام کوثر

تی�م ل�وازم خانگ�ی ک�ن ب�ه
صدرنشینی خود در رقابت های جام
کوثر ادامه داد.
دیداره�ای هفت�ه س�یزدهم و
چهارده�م از چهاردهمی�ن دوره
رقابتهای لیگ تکوان�دوی جوانان
و بزرگس�االن زنان «ج�ام کوثر» با
حض�ور  332تکوان�دوکار در قال�ب
 16تی�م ب�ه میزبانی خان�ه تکواندو
برگزار شد.در این دوره از مسابقات،
تیمه�ای ل�وازم خانگی ک�ن ،هیات
تکواندو ش�میرانات ،هیات تکواندو
اس�تان ته�ران ،ققن�وس ،هي�ات
تكوان�دو الب�رز ،هی�ات تکوان�دو
ورامین ،هیات تکواندو شمالش�رق
ته�ران ،باش�گاه ورزش�ی داتی�س
ی�زد ،بنیاد گیلان ،هی�ات تکواندو
اس�تان گلس�تان ،هی�ات تکوان�دو
استان چهارمحال و بختیاری ،هیات

تکواندو جن وبشرق ،هیات تکواندو
شهرستان کرج ،آینده سازان لوازم
خانگی کن ،هیات تکواندو شهرستان
به�ار و هیات تکوان�دو جنوبغرب
ته�ران ب�ا یکدیگ�ر ب�ه رقاب�ت
میپردازند.در پایان هفته چهاردهم،
تیم ل�وازم خانگی کن با کس�ب 40
امتیاز و تفاضل  85صدرنشینی خود
را تداوم بخش�ید ،بنیاد گیالن با 40
امتیاز و تفاضل  72در رده دوم باقی
ماند و آینده سازان لوازم خانگی کن
نیز با  30امتیاز جایگاه س�ومی خود
را حفظ کرد.نتایج کس�ب ش�ده به
شرح زیر است:

*هفته سیزدهم

تیم هیات تکواندو شمیرانات 3
– تیم باشگاه ورزشی داتیس یزد 5
تی�م ققن�وس  - 4تی�م هی�ات
تکوان�دو اس�تان چهارمح�ال و

پایان مسابقات کونگ فوی نونهاالن و نوجوانان مازندران

بختیاری 4
تیم هیات تکواندو ورامین صفر
– تیم لوازم خانگی کن 8
تی�م هیات تکواندو شهرس�تان
کرج  – 8تیم هیات تکواندو اس�تان
تهران صفر
تی�م هیات تکواندو شهرس�تان
بهار ی�ک – تیم هيات تكواندو البرز
7
تیم هی�ات تکواندو جنوبغرب
ته�ران  – 5تی�م هی�ات تکوان�دو
شمالشرق تهران 3
تیم آینده س�ازان لوازم خانگی
کن صفر – تیم بنیاد گیالن 8
تیم هیات تکواندو جنوبش�رق
 – 4تی�م هی�ات تکوان�دو اس�تان
گلستان 4

*هفته چهاردهم

تیم هی�ات تکواندو ش�میرانات

 –5تیم هیات تکواندو ورامین 2
تیم ققنوس یک  -تیم باش�گاه
ورزشی داتیس یزد 7
تی�م لوازم خانگی ک�ن  - 8تیم
هیات تکواندو استان تهران صفر
تی�م هی�ات تکوان�دو اس�تان
چهارمحال و بختیاری  – 4تیم هيات
تكواندو البرز 4
تی�م هیات تکواندو شهرس�تان
ک�رج  – 8تی�م هی�ات تکوان�دو
شمالشرق تهران صفر
تی�م هیات تکواندو شهرس�تان
بهار  – 2تیم بنیاد گیالن 6
تیم هی�ات تکواندو جنوبغرب
تهران  – 4تیم هیات تکواندو استان
گلستان 4
تی�م آین�ده س�ازان ل�وازم
خانگی کن  – 6تی�م هیات تکواندو
جنوبشرق .2

قهرمانی تيم بندر امام خمینی در مسابقات کشتی

گف�ت ب ه جز یک ی�ا دو تیم که به نس�بت حرفهای ب�ه بازیکنان پایۀ

خود اهمیت میدهند ،هیچ تیمی توجه زیادی به اس�تعدادهای جوان

خ�ود ندارند و س�تارههای خود را از دس�ت میدهن�د و این موضوع

س�بب میش�ود که س�الها بعد با قیمتهای نجومی ب�ه دنبال آنها
روند.

یکی از س�تارههای لیگ امسال امیدها قطعا مهدی عبدی مهاجم

تیم پرس�پولیس اس�ت که با زدن  24گل اس�م خود را بر سر زبانها

انداخته اس�ت؛ بازیکنی که سال آخر خود را در امیدهای پرسپولیس
س�پری می کند و اکنون پیش�نهادات زیادی از لیگ یک و حتی چند

تیم لیگ برتری دارد.

ی سرخپوشان
ولی نکته قابل توجه این اس�ت که برانکو و کادر فن 

در حالی برای تقویت خط حملۀ خود بهدنبال بودیمیر رفتهاند که یک

س�تارهی جوان را در تیمهای امید خود در اختیار دارند؛ بازیکنی که

قطعا اگر به او توجه ش�ود میتواند برای پرسپولیس علیپور یا طارمی
دیگری باش�د و با پ�رورش آن حتی به درآمدزایی خوبی دس�ت پیدا

کند.

گفتنی اس�ت این مهاجم جوان ه�م اکنون از س�پاهان ،پدیده و

پارس جنوبی پیشنهادات جدی دارد.

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان خراسان شمالی

تیم شیروان بر سکوی قهرمانی ایستاد
مس�ابقات کش�تی آزاد قهرمانی نوجوانان استان خراسان شمالی

ک�ه به مدت دو روز در ش�یروان جریان داش�ت ،ب�ا قهرمانی تیم این

شهرستان به پایان رسید.

در این مس�ابقات که در س�الن ش�هید پور رضا ش�یروان برگزار

ش�د ،بیش از  120کشتی گیر از شهرهای اس�تان به رقابت با یگدیگر
پرداختند.

پس از تیم ش�یروان ،تیم های شهرستان های بجنورد و گرمه هم

به ترتیب دوم و سوم ش�دند .نفرات برتر اوزان مختلف به ترتیب زیر

معرفی شدند:
مس�ابقات کونگ فوتوآ نونه�االن و نوجوانان مازندران با ش�رکت ۱۱۳
کونگ فوکار در قالب  ۱۰تیم و  ۲۲وزن در س�الن ورزش�ی تختی نوش�هر
به پایان رسید.
در پای�ان این رقابت ها و رده س�نی نونهاالن ،تیم چالوس با  ۴۴امتیاز
قهرمان ش�د .تیمهای نوش�هر ،آمل و محم�ود آباد هم بر س�کوی دوم تا
چهارم ایستادند.
در رده س�نی نوجوان�ان هم تیم نوش�هر با کس�ب  ۵۱امتی�از به مقام
نخست دست یافت ،آمل نایب قهرمان شد و چالوس رتبه سوم را به دست
آورد.

مسابقات کش�تی آزاد نوجوانان استان خوزس�تان با معرفی تیم های
برتر به پایان رسید.
این پیکارها با ش�رکت  ۱۲۰کش�تیگیر از  ۱۵شهرس�تان خوزستان به
میزبانی بندر امام خمینی(ره) در سال چند منظوره ورزشگاه جهان پهلوان
تختی ،برگزار شد.
در پایان مس�ابقات ،تیم هیات کشتی بندر امام خمینی(ره) مقام اول،
تیم نفت امیدیه مقام دوم و تیم هیات کش�تی اندیمش�ک مقام سوم را به
خود اختصاص دادند.
گفتنی است نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

 45کیلوگرم جواد آقاخانی از شیروان

 48کیلو گرم امیرحسین گلشنی از شیروان

 51کیلو گرم سجاد هدایتی از شیروان

 55کیلوگرم رضا نیکدل از بجنورد

 60کیلو گرم علیرضا حیدری از شیروان

 65کیلو گرم مسعود نیستانی از بجنورد
 71کیلوگرم علی داودی از گرمه

 80کیلوگرم مجتبی فالح از بجنورد

 92کیلوگرم امیرمحمد امیری مقدم از شیروان.

