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سرمربی تیم ملی فوتبال نونهاالن:

علیزاده:

عناوین سال گذشته کار ما را سخت کرده است

س�رمربی تی�م مل�ی کش�تی فرنگ�ی نوجوان�ان گف�ت :مطمئنا
کارمان امس�ال خیلی س�نگین اس�ت چون س�ال گذش�ته نوجوانان
ه�ر ج�ا رفتند با اقت�دار اول ش�دند و ای�ن انتظارات ،کار را س�خت
میکند.
فرش�اد علیزاده در خص�وص برگزاری اردوی تیم کش�تی فرنگی
نوجوانان به تس�نیم گفت :سومین مرحله اردوی تیم از روز سهشنبه
در ارومیه آغاز شد.
انتخابی تیم ملی را پش�ت س�ر گذاش�تهایم و تع�دادی از نفرات
برت�ر انتخاب�ی برای حض�ور در جام پی�روزی ترکیه انتخاب ش�دند.
در ادام�ه فدراس�یون از ما خواس�ت نف�رات را کم کنی�م و در نهایت
ب�ا  ١٤نف�ر راهی ترکیه ش�دیم که  ٣طلا ٢ ،نقره و  ٦برنز به دس�ت
آوردی�م .در ای�ن تورنمنت نتیجه برای ما مهم نبود و جز دو س�ه نفر،
س�ایر نفرات ب�رای اولین ب�ار در ی�ک تورنمنت بین المللی ش�رکت
می کردند.
وی ادامه داد :جام پیروزی محک خیلی خوبی برای نوجوانان بود.
این تیم هر چه بیشتر به مسابقه بین المللی برود پختهتر خواهد شد.
عملکرد تیم هم در ترکیه نس�بتا خوب بود .نقاط ضعفی داش�تیم که
حتما روی آنها کار میکنیم.
علی�زاده ب�ا اش�اره ب�ه اینک�ه حض�ور در ای�ن تورنمن�ت در
برنامه های اردوی�ی نوجوانان بوده ،تصریح ک�رد :طراحی تمرینمان
را ب�رای ش�رکت در ترکی�ه تغییر ندادی�م و فقط دو س�ه روز پایانی
منتهی به اعزام ،تمرینات س�بک ش�د .به همین دلیل مطمئنا تیم ما
در آس�یایی و جهانی پی�شرو از آمادگی جس�مانی بهتری برخوردار
بود.
س�رمربی تی�م ملی کش�تی فرنگی نوجوان�ان با تاکید ب�ر اینکه
امس�ال ای�ن تی�م کار س�ختی در پی�ش خواهد داش�ت ،گف�ت :در
برخ�ی اوزان معض�ل داری�م .مطمئنا کارمان امس�ال خیلی س�خت
اس�ت چون س�ال گذش�ته نوجوان�ان هر ج�ا رفتن�د با اقت�دار اول
ش�دند و ای�ن کار را س�خت میکن�د .بای�د س�خت تلاش کنی�م
و تم�ام انرژیم�ان را ب�ه کار ببندی�م ت�ا بتوانی�م ب�از ه�م نتیج�ه
بگیریم.

 20بسکتبالیست در اردوی تیم ملی نوجوانان

کادر فنی تیم ملی بس�کتبال نوجوانان اسامی  ۲۰بازیکن را برای
حضور در اردوی پیش رو معرفی کرد.
دور جدید اردوهای تیم ملی بسکتبال نوجوانان از  ۲۴اردیبهشت
با حضور  ۲۰بازیکن آغاز میشود.
طبق گفته علی آرزومندی سرمربی تیمملی نوجوانان ،اردوی این
تیم به مدت یک هفت ه برگزار میش�ود .اس�امی دعوت شدگان به این
اردو به شرح زیر است:
 -۱رضا نظریکیا از تهران تهران (مهرام زیتون)
 -۲ماتیار احمدپور از تهران (مهرام زیتون)
 -۳محسن عسگرینیا از تهران (مهرام قدس)
 -۴محمدمهدی رحیمی از تهران (مهرام قدس)
 -۵پویا حقی از تهران (شکلی)
 -۶علی شریفی از تهران (مهرام اسالمشهر)
 -۷امیرشایان حصاری از تهران (کنکو)
 -۸علیرضا فراهانی از تهران (آتشی)
 -۹مهرشاد نوری از گلستان (شهرداری گرگان)
 -۱۰امیرحسین عشقی از گلستان (شهرداری گرگان)
 -۱۱علیرضا رحیمی از البرز
 -۱۲امیرحسین نصیرایی از مازندران (کاله)
 -۱۳پارسا فالح از مازندران (کاله)
 -۱۴معین خرسندی از اصفهان (نامی نو)
 -۱۵عمران طالب گزاده از اصفهان (نامی نو)
 -۱۶احسان قدرتی از خراسان رضوی (فرش مشهد)
 -۱۷مهدی جعفری از خراسان رضوی (فرش مشهد)
 -۱۸کیارش شبانیان از اصفهان (نامی نو)
 -۱۹حمیدرضا اصغری از مازندران
 -۲۰بهنام پیام از تهران (اسلم اسپرت).

برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی
جودوی جوانان

ج�ودوکاران ج�وان در پیکاره�ای انتخاب�ی تی�م مل�ی ش�رکت
می کنند.
رقابتهای انتخاب�ی درون اردویی تیم ج�ودوی جوانان با حضور
 ۳۹ج�ودوکار ،هفتم اردیبهش�ت در مجموعه ورزش�ی آزادی برگزار
میشود.
گفتنی است تیم جودوی جوانان ،خود را برای حضور در رقابتهای
قهرمانی آس�یا در چی�ن تایپه که اوایل مرداد برگزار میش�ود ،آماده
میکند.
اسامی نفرات دعوت شده به این شرح است:
حمیدرض�ا پاپ�ی ،علی فاتحی مق�دم ،محمد کریم�ی زاده ،جواد
س�خندان ،س�جاد جمال�ی ،امیرحس�ین نیکخواه ،حس�ن پ�والدی،
محمدرضا افش�انی ،محمدعلی آقاجانی ،علی یوس�فی ،محمد مهدی
راس�تگر ،علی ج�وان ،امین کامیابی ،قاس�م باغچق�ی ،علی محمدی
بریمانل�و ،مجید وحید بریمانلو ،محمد خوش�بین ،علی مولوی مقدم،
مصطف�ی ریاحی فر ،مهدی دارایی ،پوریا خیرالهی ،س�ینا منوچهری،
احمدرضا حس�ن پور ،هاتف اقدامی ،علی فتاحی ،امیرحس�ین چراغ
فرخان ،فرزین ش�اهباز ،علی پرهیزگار ،بهزاد اعتمادی ،وحید جدی،
امیرحس�ین یزدانی ،رضا پارس�اپور ،حامد دلیری ،امیرحس�ین نیک
آبادی ،محمدحس�ین الیکائی ،احسان هنردوست ،امیرمحمد بهمنی،
محمد ایزانلو و عباس عمو پور.

هدف ما توسعه استعدادیابی است

ورزش جوان و نوجوان
مسابقات تکواندوی دختران نونهال کشور

معرفی مدال آوران اوزان دوم ،ششم،
نهم و دهم

مسابقات تکواندوی آزاد نونهاالن کشور در گروه دختران با حضور
 629تکواندوکار در  10وزن )،-51 ،-47 ،-44 ،-41 ،-37 ،-33 ،-29
 -59 ،-55و  +59کیلوگرم) با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
در آخری�ن روز این پیکارها ،مبارزات اوزان دوم ( -33کیلوگرم)،
شش�م( -47کیلوگرم) ،نهم ( -59کیلوگ�رم) و دهم ( +59کیلوگرم)
برگزار ش�د که با پایان رقابت های مرحله نیمه نهایی و فینال ،نفرات
برتر مشخص و معرفی شدند:

*وزن دوم ( -33کیلوگرم):

 -1بيتا توپچيان (آذربایجان شرقی)
 -2فاطمه محمودی (البرز)
 -3فاطمه دارایی (لرستان)  -آناهیتا رمضانی (البرز)

*وزن ششم ( -47کیلوگرم):

 -1مبینا کاظمی (قزوین)
 -2نادیا نعیمی (البرز)
 -3ریحانه امام دادی (خراس�ان رضوی)  -کوثر مجیدی کجوری
(البرز)

*وزن نهم ( -59کیلوگرم):

س�رمربی تیم ملی فوتبال نونهاالن با اش�اره
به برگزاری نخس�تین اردوی این تیم در سال 98
گفت:همچون س�ال های گذش�ته باز هم به دنبال
توسعه استعدادیابی و ایجاد پشتوانه مناسب برای
تیم های ملی ،خصوصا نوجوانان خواهیم بود.
محمد یاوری در خصوص برنامه های تیم ملی
نونهاالن اظهار داشت :نخستین اردوی ما در سال
جدید از  11اردیبهش�ت آغاز خواهد ش�د و طبق
روال گذشته ،هدف اصلی ما توسعه استعدادیابی،
شناس�ایی اس�تعدادها و پرورش آنها در این رده
سنی خواهد بود.
در این مس�یر به موضوع طرح اس�تعدادیابی
مناط�ق ه�م توجه ج�دی داریم که طرح بس�یار
مفی�دی اس�ت ،هرچند بر اس�اس سیاس�ت های
کمیته جوانان در س�ال جدید ب�ا برخی اصالحات
اجرا خواهد شد.

وی پیرامون نحوه انتخاب  50بازیکن در اردوی
نونه�االن گفت :با احت�رام به کادر فن�ی تیم زیر
 13س�ال نفرات حاضر در آخرین اردوی این تیم
را به تیم زیر  14س�ال دعوت کردیم و به همکاران
خودم در آن تیم هم خسته نباشید می گویم .بعد
از بررسی ش�رایط این نفرات  ،استعدادیابی سال
 98هم آغاز خواهد شد و نفرات مستعد استان ها
را نیز در اردوهای بعدی دعوت می کنیم.
بازیکنان حاضر در این اردو به دو گروه تقسیم
شده اند که بازیکنان تهران و استان البرز به دلیل
نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی مدت کمتری در
کنار ما حضور دارند و  3جلسه می توانیم عملکرد
آنه�ا را در تمرین�ات زیر نظر بگیری�م .همچنین
بازیکنان دعوت ش�ده از س�ایر شهرستان ها نیز
در م�دت زمان طوالنی ت�ری م�ورد ارزیابی قرار
می گیرند.

س�رمربی تیم ملی نونهاالن در پایان پیرامون
برنام�ه ها و اه�داف این تیم اظهار داش�ت:هدف
نهای�ی م�ا توس�عه اس�تعدادیابی در ای�ن رده به
منظور شناس�ایی نفرات مس�تعد و پ�رورش آنها
جه�ت پش�تیبانی از تیم های مل�ی خصوصا تیم
ملی نوجوانان اس�ت .در واقع تیم سال گذشته ما
به رده نوجوانان منتقل ش�د و باز هم همین برنامه
را اجرای�ی م�ی کنیم تا پش�توانه مناس�بی برای
این رده ایج�اد کنیم .در این مس�یر با صالحدید
کمیته جوانان و کمیت�ه بین الملل آمادگی حضور
در تورنمن�ت های بین المللی را خواهیم داش�ت.
حتی اعالم کرده ایم در مس�ابقات رده س�نی زیر
 15س�ال هم شرکت می کنیم با این وجود که یک
س�ال فاصله س�نی داریم اما حضور در مسابقات
بین المللی برای پیش�رفت و پرورش بازیکنان ما
و همچنین کسب تجربه بسیار مهم است.

دروازه بان جوان تاتنهام ،مي خواهد براي
ايران بازي کند

در حال�ي که عليرضا جهانبخش
تنه�ا نماين�ده اي�ران در فوتب�ال
انگليس اس�ت ،اما به تازگي متوجه
ش�ديم که يک دروازهبان ايراني 17
ساله به نام امير علي درزي عضو تيم
 17سالههاي باشگاه تاتنهام است و
براي اين تيم بازي ميکند.
او در خص�وص حض�ورش در
تي�م تاتنه�ام هاتس�پر انگلي�س،
مس�ئله دورگه بودنش ،رد پيشنهاد
ب�ازي براي تيمهاي پاي�ه انگليس و
عالقهاش براي حضور در تيم ايران،
با خبرگزاري ميزان صحبت کرد:

چه ش�د ک�ه ب�ه انگليس
رفتي و از چند سالگي در اين
کشور هستي؟

م�ن در اي�ران متول�د ش�دم و
تا س�وم دبس�تان در اي�ران حضور
داش�تم ،ام�ا ب�راي ادام�ه تحصيل
به هم�راه خان�وادهام راهي كش�ور
انگليس ش�ديم تا بتوانم به تحصيل
خ�ود ادام�ه ده�م .در ح�ال حاضر

همینطور که مش�غول درس خواندن
هس�تم بازی ه�م ميکن�م و خدا را
شکر شرايط خوب است.

ماج�راي پيوس�تنت ب�ه
تاتنهام هاتسپر چه بود؟

م�ن از زماني ک�ه وارد انگليس
شدم در يک ليگ سطح پايين بازي
ميکردم .ي�ک روز و زماني که بازي
داش�تيم اس�تعداديابهاي باشگاه
تاتنه�ام ه�م آن ب�ازي را از نزديک
تماشا ميکردند و پس از پايان بازي
به من گفتند که بيا و يکي دو جلسه
با ما تمرين کن .من هم به تمرين تيم
زير  17سالههاي تاتنهام رفتم و بعد
از دو روز تمرين با اين تيم ،مسئوالن
باش�گاه تاتنهام تصميم گرفتند تا با
من قرارداد امضا کنند .اين روزها هم
مشغول تمرين با اين تيم هستم و به
صورت ثابت بازي ميکنم.

از چه س�الي وارد باشگاه
تاتنهام ش�دي و تا کي با اين
باشگاه قرارداد داري؟

برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولو

دومی�ن مرحل�ه اردوی تدارکاتی تیم مل�ی کانوپولو ب�رای حضور در
مسابقات قهرمانی آسیا با حضور  13قایقران از  5اردیبهشت ماه به میزبانی
شهرستان گچس�اران اس�تان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.رضا دباغ
اویس�ی از اردبیل ،رضا بیگی از چهارمح�ال و بختیاری ،محمدعلی مالیی
و ش�ایگان خیراله�ی از البرز ،میلاد جعفری و رضا اس�کندری از زنجان،
محمد صدیق حشمتیان و امیرمحمد فتاح پور از کرمانشاه ،رامین غیاثوند،
محمدرضا جمش�یدیان و رس�ول امینی از مرکزی ،رضا انصاری آستانه از
تهران و مجید ش�عبانی از گیالن نفرات دعوت ش�ده به این مرحله از اردو
هستند.

م�ن از فص�ل  2013-2014عضو
باش�گاه تاتنهام هس�تم و ق�رارداد
فعلي من در پايان فصل تمام ميشود.
اين روزها مشغول مذاکره براي تمديد
قراردادم هستيم و تا يکي دو ماه ديگر
قرارداد جديد را امضا ميکنيم.

قرارداد جديدت براي چه
مدت است؟

قرارداد جدي�د و چيزي که فع ً
ال
مش�غول مذاک�ره براي آن هس�تيم
براي دو فصل اس�ت ام�ا بايد منتظر
ماند و ديد چه ميشود .ممکن است
مدت زمان آن تغيير کند ولي چيزي
که مشخص است فع ً
ال صحبت بر سر
دو فصل است.

در اين مدت آيا پيشنهادي
براي ب�ازي در تيمه�اي پايه
كشور انگليس داشتهاي؟

بله .تا االن من دو بار پيش�نهاد
تيمه�اي پايه کش�ور انگليس را رد
کردم ،چون دوس�ت ندارم براي آنها
بازي کنم .ب�ا وجود اين هنوز خبري

از تيم ملي ايران نيست.

آي�ا ت�و دورگه هس�تي يا
اينک�ه پ�در و م�ادرت هر دو
ايراني هستند؟

من در ايران متولد ش�دم و پدر
و مادري ايراني دارم .به همين دليل
نميخواهم براي كشور ديگري بازي
کنم و فقط پيراهن تيم ملي ايران را
بر ت�ن ميکنم .اميدوارم بتوانم براي
تيم ايران بازي کنم.

در اي�ران چ�ه تيم�ي را
دوس�ت داري؟ پرسپوليس يا
استقالل؟

ب�ه هر ح�ال م�ن هم مث�ل هر
فوتبالدوس�ت ديگ�ري ب�ه يک تيم
عالقه دارم اما ترجيح ميدهم نامي
از آن تيم نبرم.

در تيمهاي خارجی چطور؟

تاتنهام تيم مورد عالقه من است
اما غي�ر از آن ،تيم رئ�ال مادريد را
دوست دارم و آرزو دارم روزي براي
اين تيم بزرگ بازي کنم.

رقابت شناگران ایران در مسابقات مالزی

مسابقات ش�نای قهرمانی جهان امروز به میزبانی شهر کواالالمپور در
مالزی آغاز میشود.
ملی پوش�ان ایران در روز نخست این مس�ابقات باید در ماده  ۱۰۰متر
پروان�ه با حریفان خود به رقابت بپردازند و برای کس�ب س�همیه المپیک
و مس�ابقات جهانی تالش کنند .مهدی انصاری ،علیرضا یاوری و مهرش�اد
افقری س�ه نماینده ایران در ماده  ۱۰۰متر پروانه هس�تند که امروز به آب
میزنند.
مهدی انصاری  ،بنیامین قره حس�نلو ،علیرضا یاوری و مهرشاد افقری
چهار شناگر اعزامی ایران به این رقابتها هستند.

 -1الهام حقیقی (تهران)
 -2فاطمه رحمانی گوی (البرز)
 -3مهدیس مرادلو (البرز)  -الینا جعفری (تهران)
*وزن دهم ( +59کیلوگرم):
 -1فاطمه شفیع پور (البرز)
 -2مائده مهدان (گلستان)
 -3س�یده هس�تی حس�ینی (مازن�دران)  -س�پیده ق�ادری
(کردستان).
از  15اردیبهشت؛

کمانداران تیم های ملی پایه ،وارد اردو می شوند

کمانداران تیم های ملی پایه ،از نیمه اردیبهش�ت ماه وارد اردوی
آماده سازی می شوند.
اردوی تی�م ه�ای ملی بان�وان و آقای�ان در دو بخ�ش جوانان و
نوجوان�ان از  15تا  20اردیبهش�ت ماه در س�ایت تخصصی تیراندازی
با کمان برگزار میشود.
ق�رار اس�ت پس از پایان ای�ن اردو ،نفرات نهایی ب�رای حضور در
مسابقات جهانی اسپانیا مشخص شوند.
اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:
ن�گار رجبی ،آنیتا رزمجو ،نازنین زه�را جمالزاده ،ماهان جاللوند،
علی رحمتی ،س�تایش قربانعلی ،گیسا بایبوردی ،امیرحسین فاطمی
از تهران
آرمین پاکزاد ،پارسا زمانی نژاد و سوگند حداد از البرز
سوگند رحمانی و پرهام شبانکاره از کیش
امی�ر یزدانی از اصفه�ان ،امین منص�وری از آذربایجان ش�رقی،
امیرمحمد قرب�ان زاده از مازندران ،بهاره رضایی از اس�تان مرکزی و
دانیال حیدرزاده از چهارمحال و بختیاری.

آماده سازی پومسه کاران ایران برای
یونیورسیاد جهانی

اردوی تیم پومس�ه دانش�جویان در دو گروه مردان و زنان از روز
دوشنبه  9اردیبهشت ماه آغاز میشود.
س�ی امین دوره بازی یونیورس�یاد دانش�جویان جه�ان  12تا 23
تیرماه در "ناپل" ایتالیا برگزار میشود.
برهمین اس�اس ،نفرات راه یافته به تیم پومسه دانشجویان کشور
در دو گروه مردان و زنان تمرینات خود را از روز دوشنبه  9اردیبهشت
م�اه به منظور حض�ور در این روی�داد در مرکز جهان�ی تکواندو آغاز
می کنند.

«گروه مردان»

ک�وروش بختی�ار  -امیررضا مهرب�ان  -محمد ص�ادق فتوحی -
حمیدرض�ا حاتمی  -حس�ین بزرگی  -علی س�هرابی  -محمد مهدی
جمش�یدی/هدایت این نفرات بر عهده «حسینعلی نظری» به عنوان
سرمربی است.

«گروه زنان»

مرجان سلحشوری  -فاطمه حسام  -مهسا صادقی  -مرجان تاجی
رس�تم آبادی  -س�ارا بور بور  -دالرام برنقوری /هدایت این نفرات بر
عهده «مهسا مردانی» به عنوان سرمربی است.
مشکل جدید تیمهای کشتی آزاد و فرنگی

فاصله کم رقابتهای آسیایی و جهانی

تغیی�ر زمان و مکان برگزاری رقابتهای آس�یایی نوجوانان ،کادر
فنی تیمهای کشتی آزاد و فرنگی را نگران کرده است.
پیش از این قرار بود مس�ابقات آس�یایی نوجوانان روزهای  ٤تا ٦
تیر ماه در چین تایپه برگزار ش�ود ک�ه اتحادیه جهانی تصمیم گرفت
برای ارزیابی میزبان مس�ابقات جهانی بزرگساالن  ،2019این رقابتها
را در قزاقس�تان برگزار کند .از همین رو برگزاری رقابتهای آسیایی
نوجوانان به  ١٣تا  ١٦تیر ماه در قزاقس�تان موکول ش�د .این در حالی
است که پیکارهای جهانی نوجوانان نیز  ٧تا  ١٢مرداد ماه در بلغارستان
برگزار میشود.بر این اساس در حالی که سال گذشته حدود یک ماه و
نیم بین دو رقابت آسیایی و جهانی نوجوانان فاصله بود ،این بار  ٢١روز
فاصله بین دو مس�ابقه وجود دارد و با احتس�اب زمان رفت و برگشت
تیمها به مس�ابقات و همچنین چند روز اس�تراحت و ریکاوری بعد از
مسابقه ،تیمهای نوجوانان برای پیگیری تمرینات و برپایی یک مرحله
اردو ،کمت�ر از  15روز زمان در اختی�ار دارند و این موضوع تا حدودی
باعث نگرانی کادر فنی تیمهای ملی شده است.

