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ورزشي

(دوره جديد)
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ميز خبر
سه مدال فرنگیکاران ایران در تورنمنت کرواسی

تیم منتخب کش�تی فرنگی جوانان ایران با کسب یک مدال طال،
یک مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود در رقابتهای جایزه بزرگ
کرواسی پایان داد.
رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ کرواسی که جزو
طرح رنکینگ سیس�تم اتحادیه جهانی کشتی نیز محسوب میشود،
روزهای  ۲۰و  ۲۱بهمن در شهر زاگرب کشور کرواسی برگزار شد.
 ۸کشتیگیر تیم ملی جوانان ایران با هدایت حمید باوفا به مصاف

حریفان خود در این مسابقات رفتند که در پایان تیم ایران توسط پویا
دادم�رز در وزن  ۵۵کیلوگرم صاحب مدال طال ،میالد رضانژاد در وزن
 ۶۰کیلوگ�رم صاحب مدال نقره و محمد ناقوس�ی در وزن  ۷۷صاحب
مدال برنز شد.
در وزن  ۵۵کیلوگ�رم پوی�ا دادمرز در رقابته�ای دورهای در دو
کشتی به ترتیب واسیل بوتز الکساندراف از رومانی را با نتیجه  ۸بر ۴
و آیازچی دوگوس از ترکیه را با نتیجه  ۵بر  ۱شکس�ت داد .دادمرز در
کش�تی سوم و برای کسب مدال طال مقابل اکرم اوزترک دارنده مدال
برنز جهان از ترکیه  ۲بر  ۱پیروز ش�د و عنوان نخست این رقابتها را
از آن خود کرد.
در وزن  ۷۷کیلوگرم محمد ناقوسی پس از استراحت در دور اول،
در دور دوم مقابل آنتونیو کامنجاسویچ از کرواسی با نتیجه  ۸بر صفر
پی�روز ش�د .وی در دور بعد و در مرحله یکچه�ارم نهایی در مصاف
ب�ا فورکان بایراک قهرمان جوانان جه�ان از ترکیه با نتیجه  ۳بر  ۲به
برتری رسید و راهی مرحله نیمهنهایی شد.
ناقوس�ی در این مرحله مقابل یونس امره باش�ار قهرمان زیر ۲۳
س�ال اروپا از ترکیه با نتیجه  ۱۰بر صفر شکس�ت خورد و راهی دیدار
ردهبندی ش�د .وی در دیدار ردهبندی با نتیجه  ۵بر  ۴ایلی سیوچاری
دارنده مدال برنز جهان از کشور رومانی را مغلوب کرد و به مدال برنز
دست یافت.
در وزن  ۶۰کیلوگرم میالد رضانژاد حس�ینوند پس از اس�تراحت
در دور نخس�ت ،در دور دوم ب�ا توج�ه به حاضر نش�دن تونی براال از
کش�ور کرواس�ی راهی دور سوم ش�د .وی در این دور مقابل ویرجیل
مونتیانو از کش�ور رومانی ب�ا نتیجه  ۹بر صفر به پیروزی رس�ید و به
مرحل�ه نیمهنهای�ی راه یافت .رضان�ژاد در این مرحله اری�ک توربا از
کشور مجارس�تان را با نتیجه  ۶بر  ۳مغلوب کرد و راهی دیدار فینال
شد ،اما در دیدار نهایی برابر کرم کمال قهرمان جوانان جهان و دارنده
مدال برنز زیر  ۲۳س�ال جهان از ترکیه شکست خورد و به مدال نقره
رسید.
محمدرض�ا مخت�اری در  ،۶۷حس�ین فروزن�ده در  ،۸۲حس�ن
فروزنده در  ،۸۷ابوالفضل س�ید مهدوی در  ۹۷و علیاکبر یوسفی در
 ۱۳۰کیلوگ�رم  ۵نماین�ده دیگر ای�ران در این رقابته�ا بودند که با
ی خود حذف شدند.
شکست مقابل رقبا 

رویایی دانشجویان تکواندوکار در مسابقات
انتخابی

دانش�جویان تکواندوکار در چارچوب مس�ابقات انتخابی به روی
شیاپ چانگ می روند.
مس�ابقات انتخابی تیمملی تكواندوی دانشجويان دختر و پسر در
دو بخش كيوروگي و پومسه به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور
در س�ی امین دوره یونیورسیاد دانش�جویان جهان از امروز و به مدت
سه روز در خانه تكواندو برگزار میشود.
مسابقات دختران در بخش كيوروگي روز سه شنبه 23 ،بهمن ماه
در  6وزن  +46ت�ا  +49 ،49ت�ا  +53 ،53ت�ا  +57 ،57تا  +62 ،62تا
 +67 ،67تا  73کیلوگرم برگزار میشود.
مسابقات پسران در بخش كيوروگي روز چهارشنبه 24 ،بهمن ماه
در  6وزن  +54ت�ا  +58 ،58ت�ا  +63 ،63ت�ا  +68 ،68تا  +74 ،74تا
 +80 ،80تا  87کیلوگرم برگزار خواهد شد.
همچنی�ن رقابتهای پومس�ه صبح روز پنج ش�نبه 25،بهمن در
بخش دختران و پسران برگزار می شود.
این دوره از مبارزات با هوگ�وی الكترونيكي برگزار و مدال آوران
یونیورس�یاد  2017چی�ن تایپه بدون نی�از به رقابت در ای�ن دوره از
مسابقات ،به نخستین اردوي تیمملی دانشجویان دعوت میشوند.
گفتنی اس�ت ،س�ی امین دوره بازی های يونيورس�ياد تابستاني
دانش�جويان جهان  12 ،2019تا  23تیرماه ماه س�ال آینده در "ناپل"
ایتالیا برگزار ميشود.

ادامه کار بهنام فر در تیم ملی کاراته پایه

مهران بهنام فر پس از پیش�نهاد سرپرس�ت فدراس�یون ،مجددا ً

هدایت تیم های ملی نوجوانان و جوانان کاراته را بر عهده گرفت.
رقاب�ت های انتخاب�ی تیم ملی کاراته نوجوان�ان ،جوانان و امید با
معرفی برترین ها به پایان رسید.
مهران بهنام فر که طی دو سال گذشته دو بار با تیم ملی پایه در
مسابقات آسیایی قزاقستان و ژاپن عنوان قهرمانی را کسب کرده بود
و یک بار هم در مس�ابقات جهانی اسپانیا و رقابت های کسب سهمیه
المپیک در کرواس�ی عنوان قهرمانی را کس�ب کرده بود و با تیم ملی
جوانان موفق به کس�ب یک مدال طال در المپیک آرژانتین شده بود،
در س�الن برگ�زاری مس�ابقات انتخابی حضور نداش�ت و این موضوع
ش�ائبه هایی را به وج�ود آورده بود که او دیگر حاض�ر به همکاری با
فدراسیون کاراته نیست.
اما طبق آخرین خبرها محس�ن آش�وری سرپرس�ت فدراسیون
کاراته پس از گفت وگو با مهران بهنام فر او را متقاعد کرده تا همچنان
با تیم ملی کاراته همکاری کند.
پ�س از مذاکرات این دو ،در نهایت مهران بهنام فر مجددا ً هدایت
تیم ملی این رده را بر عهده گرفت.

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

کرانچار:

همه باشگاه ها از تیم امید حمایت کنند

ورزش جوان و نوجوان
سرمربی تیم تنیس روی میز بانوان:

میانگین سنی ملی پوشان پایین آمده است

س�رمربی تی�م ملی تنی�س روی میز بان�وان گف�ت :میانگین
س�نی پینگ پنگ بازان خیلی پایین آمده و با دوران ما قابل مقایسه
نیست.
حمیده ایرانمنش درباره تعداد زیاد بازیکنان نوجوان در تیم ملی
بانوان اظهار داش�ت :سن تیم ملی تنیس روی میز ایران خیلی پایین
آمده است .در گذشته تیمهای بزرگساالن و جوانان مجزا بودند و تیم
بزرگساالن را واقعا بازیکنان رده بزرگساالن تشکیل میدادند .خودم
وقتی در  ۱۵سالگی وارد تیم ملی بزرگساالن شدم ،نخستین بازیکنی
با این شرایط بودم که در بین  ۱۲نفر نخست انتخاب شدم و این برایم
افتخار بود.
مربی تیم ملی تنی�س روی میز بانوان افزود :حاال تعداد بازیکنان
بزرگس�ال در تیم ملی کم ش�ده اس�ت و یکی از دالیل آن را میتوان
جش�نوارههای اس�تعدادیابی دانس�ت .مربیان زیادی از نظر تکنیکی
و تاکتیکی روی بازیکنان کار کردند و باعث تس�ریع رش�د بازیکنان
ش�دند .باید از هم�ه مربیان و اس�تانها به دلیل زحماتش�ان در این
چند سال تش�کر کرد .به خصوص در دو سال اخیر که فدراسیون هم
اردوهای مستمر برای بازیکنان در نظر میگیرد.

س�رمربی تی�م مل�ی فوتب�ال امید ای�ران از
باشگاهها خواست با درک ش�رایط این تیم ،برای
پایان دادن به طلس�م رس�یدن به المپیک با تیم
امید همکاری کنند.
زالتک�و کرانچ�ار در خص�وص برنام�ه ه�ای
آماده سازی تیم ملی امید اظهار داشت :برنامه ما
ای�ن بود که بعد از تورنمنت قط�ر دو اردوی دیگر
را ب�ا حضور کلیه نفرات نهایی داش�ته باش�یم.تا
اینجا تالش کردیم اردوه�ای ما در زمان فیفا دی
باش�د و از این نظر آسیبی به باشگاهها وارد نشود
ام�ا ش�رایط در فرص�ت باقیمانده کاملا متفاوت
اس�ت .کمیت�ه المپی�ک ،وزارت ورزش و در راس
آنها فدراس�یون فوتبال همه توان خ�ود را به کار
گرفت�ه اند تا به تیم المپی�ک کمک کنند و بعد از
سال ها بتوانیم به مسابقات صعود کنیم.
در این راه برخی از باش�گاهها همکاری خوبی
با ما داش�تند ام�ا بعضی دیگر ن�ه از بازیکنان در
ترکیب خودش�ان اس�تفاده می کنن�د و نه اجازه
م�ی دهن�د در اختی�ار م�ا باش�ند .این مس�ئله
ک�ه مربی�ان باش�گاهها به ک�دام بازیک�ن میدان
م�ی دهند البت�ه ارتباطی ب�ه ما ندارد ام�ا اگر از
بازیکن�ی اس�تفاده نم�ی کنند ،اج�ازه بدهند که

این نف�رات در تمری�ن تیم امید حاضر باش�ند و
ش�رایط رقابت نزدیک و فش�رده همچنین حضور
در ترکیب را پیدا کنند .در واقع آماده ش�دن این
نفرات به نفع ما و همینطور به سود باشگاهها ست.
امیدواریم باشگاهها هم شرایط ما را درک کنند و
در ادامه همکاری خوبی داشته باشیم.
س�رمربی تیم ملی امید اضافه کرد :سیاس�ت
م�ا در ح�ال حاضر صبر اس�ت و تلاش می کنیم
تا با تعامل این مس�ئله را حل کنیم .جلس�ه ای با
ریاست محترم فدراس�یون و همچنین مسئولین
س�ازمان لیگ خواهیم داشت تا با تغییر در برنامه
مسابقات به ما کمک کنند چون اردوی اسفندماه
اهمیت زی�ادی دارد و دیگر ام�کان غیبت نفرات
را در ای�ن اردو نداریم .به دنبال این نیس�تیم که
نفرات اصلی ترکیب خودمان را از دس�ت بدهیم و
بازیکنان جایگزینی را دعوت کنیم چرا که این کار
می تواند ضربه جدی به تیم ما وارد کند.
کرانچ�ار تصریح کرد:برای صع�ود به المپیک
ابتدا انتظار داریم که باشگاهها با ما همکاری کنند
و بازیکنانش�ان را در اختی�ار بگذارن�د .همچنین
در مرحل�ه بعدی به حمایت ه�واداران فوتبال در
ته�ران امید داریم .ما تیم جوانی داریم که طبیعتا

با حمایت هواداران عملکرد بهتری خواهند داشت
و می توانیم ب�ا همین حمایت ها به صعود امیدوار
باشیم.
س�رمربی تیم امید با اش�اره به حضور یونس
دلف�ی در لی�گ بلژیک نی�ز گفت :دلف�ی بازیکن
شایس�ته ای است و خوش�حالم که در تیم جدید
خ�ودش بازی می کند .حضور بازیکنان در ترکیب
تی�م برای ما اهمیت زیادی دارد چرا که آنها را در
شرایط مسابقه قرار می دهد.
کرانچ�ار پیرام�ون اس�تفاده از مجموع�ه
آماده س�ازی ِپک اظهار داش�ت :قبال هم گفته ام
که ما در برنامه ه�ای قبلی نیازی به این مجموعه
نداش�تیم و حاال با توجه به درخواس�تمان از آنجا
اس�تفاده می کنیم .هی�چ مش�کلی در این مورد
وجود ندارد ضمن اینکه تیم ملی بزرگساالن پیش
از جام ملت ها اولویت اول فدراسیون فوتبال بود
و این یک مس�ئله کامال طبیعی است همانطور که
در حال حاضر مهمترین رویداد پیش رو ،مسابقات
تیم امید است و این تیم اولویت اول خواهد بود .از
حمایت های فدراسیون تشکر می کنیم که حامی
تیم امید است و تمامی امکانات مورد نظر ما را در
این مدت فراهم نموده است.

پایان رقابت های کونگ فوی قهرمانی رشت

رقابت های کونگ فوی قهرمانی شهرس�تان رش�ت (جام فجر) با
معرفی تیم ها و نفرات برتر پایان یافت.
ب�ه گ�زارش ایرنا ،در ای�ن دوره از رقابت ها زب�ده ترین کونگ فو
کاران رش�ت و بخش های مختلف این شهرس�تان حضور داشتند که
در رده های س�نی نونهاالن  ،نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن با هم به
رقابت پرداختند.
در پای�ان ای�ن دوره از مس�ابقات در بخ�ش نیم�ه آزاد ،تی�م
کونگ فو تختی خش�کبیجار با کس�ب  62امتیاز عنوان قهرمانی این
دوره از رقابت ها را به خود اختصاص داد.
همچنین باش�گاه ملی پوشان طاها رشت با کس�ب  48امتیاز در
م�کان دوم این دوره از مس�ابقات قرار گرفت و تی�م کونگ فو تختی
لشت نشاء با کس�ب  46امتیاز رتبه سوم مسابقات جام فجر رشت را
تصاحب کرد.

توافق بارسلونا با پدیده مراکشی مایورکا

پایان رقابت های انتخابی کاراته پایه دختران

برتری�ن دخت�ران کارات�ه کار
رقابت ه�ای انتخابی تی�م ملی پایه
معرفی شدند.
مبارزات انتخابی رده های سنی
نوجوان�ان ،جوان�ان و امید به منظور
گزینش نف�رات اعزامی به رقابتهای
قهرمانی آس�یا انجام ش�د و نفرات
راه یافته به مرحله س�وم مس�ابقات
انتخابی مش�خص شدند و قرار است
روز اول اس�فند ماه ب�ه روی تاتامی
بروند.اسامی نفرات برتر  3رده سنی
نوجوانان ،جوانان و امید در دو بخش
کات�ا و کومیته دختران بدین ترتیب
است:

علیزاده از تهران .۲س�تایش نادری
از کرمانشاه
وزن  -۵۴کیلوگ�رم .۱ :آتوس�ا
گلش�اد ن�ژاد از کرمانش�اه  .۲فائزه
طوسی از البرز
وزن  +۵۴کیلوگ�رم .۱ :آتن�ا
محبوب بش�ری از گیالن  .۲س�یده
مبینا موسوی از مازندران
*رده سنی جوانان
کاتای انفرادی .۱ :آرزو لونجی از
مازن�دران با  ۴۶.۲امتیاز  .۲س�پیده
امینی از ته�ران ب�ا  ۴۵.۴امتیاز .۳
یگانه ش�هپری از اصفه�ان با ۴۴.۲
امتیاز

کاتای انفرادی .۱:نگین ابراهیمی
از ته�ران ب�ا  ۲۲.۱امتی�از  .۲راضیه
حس�ین پور از مازندران با  ۲۲امتیاز
 .۳مینا پوراس�داهلل از خوزس�تان با
 ۲۱.۲امتیاز
وزن -۴۷کیلوگ�رم .۱:زه�را

 .۱تی�م آرزو لونج�ی ،س�تاره
خاکپور و ش�کیال فلاح از مازندران
با  ۴۵.۶امتیاز
 .۲یگان�ه ش�هپری ،گلن�از
شاهزیدی ،ملیکا سلطانی از اصفهان
با  ۴۴.۶امتیاز

*رده سنی نوجوانان

کاتا تیمی:

قهرمانی پیکان در لیگ والیبال جوانان

وزن -۴۸کیلوگ�رم .۱ :نگی�ن
اس�ماعیلی از مازن�دران .۲الن�از
یوسفی از تهران
وزن  -۵۳کیلوگ�رم .۱ :زه�را
بنیان�ی از فارس .۲س�وده خلیلی از
مازندران
وزن -۵۹کیلوگ�رم .۱ :اله�ه
هزاریان از چهار محال و بختیاری .۲
معصومه شفیعی از مازندران
وزن  +۵۹کیلوگ�رم .1 :زه�را
یعقوبی�ان از مازن�دران  .۲عاطف�ه
بیرانوند از لرستان

*رده سنی امید

کاتای انفرادی:
 .۱فاطم�ه می�روردی زاده ب�ا
۴۶.۸امتیاز
 .۱فاطمه ایمانی از تهران با ۴۶.۸
امتیاز
.۲مائده اس�تادی از مازندران با
۴۵.۲
وزن  -۵۰کیلوگ�رم .۱ :فاطم�ه

قاسمی از تهران  .۲صدیقه شاهرخی
از مازن�دران  .۳فاطمه ش�برزادی از
کرمانشاه
وزن  -۵۵کیلوگ�رم .1 :زه�را
حاجی�ان از تهران  .۲هان�ا امیری از
کردس�تان  .۳آناهیتا یحی�ی پور از
تهران
وزن  -۶۱کیلوگ�رم .۱ :ملی�کا
اح�دی از تهران  .۲س�یما ن�وری از
مازندران  .۳مینا یوسفی از تهران
وزن  -۶۸کیلوگ�رم .۱ :معصومه
صاب�ر زعیمی�ان از گیالن  .۲س�یتا
محم�دی از مازن�دران  .۳زین�ب
فیجانی از فارس
وزن  +68کیلوگ�رم .۱:ش�قایق
امیدوند از مازن�دران  .۲فاطمه زهرا
گلبندی از مازندران  .۳فاطمه حقی
از تهران
گفتنی است ،مسابقات قهرماني
آسيا  6تا  8ارديبهشت ماه سال 98
در مالزي برگزار مي شود.

قهرمانی پینگ پنگ بازان ایران در مسابقات بحرین

آب�ی و اناری های کاتالونیا برای عقد ق�رارداد با بازیکن آینده دار
تیم نوجوانان مایورکا با این باشگاه به توافق رسیدند.
باشگاه بارس�لونا در ادامه سریال جذب بازیکنان با استعداد برای
تقویت تیم های پایه خود ،با باش�گاه مایورکا برای خرید مدافع میانی
مراکشی جوان این تیم ،شادی ریاد به توافق رسید و به زودی او را به
عضویت تیم جوانان خود در می آورد.
نش�ریه مارکا نزدیک به یک ماه پیش از رقابت بارسلونا و ویا رئال
برای جذب این بازیک�ن آینده دار در پایان فصل جاری خبر داده بود
اما اکنون نش�ریه اسپورت نوشته اس�ت که بارسلونا برنده این رقابت
شده است.
روند پیش�رفت زیاد در ماه ه�ا اخیر برای تیم نوجوانان باش�گاه
مای�ورکا و تی�م زیر  15س�اله ه�ای مراکش ک�ه با آن قهرم�ان جام
ملت های جوانان آفریقا ش�د ،مورد توجه باشگاه بارسلونا قرار گرفته
است.ریاد بازیکنی چپ پا است که حرکات پا به توپ مسلط و ضربات
ایس�تگاهی ماهرانه اش مورد توج�ه آبی و اناری ه�ای کاتالونیا قرار
گرفته است.

قهرمانی خوزستان در مسابقات کاراته جام فجر

مسابقات کاراته شوتوکان قهرمانی کشور (جام دهه فجر) در ایذه
با قهرمانی تیم استان خوزستان به پایان رسید.
در ای�ن مس�ابقات  400کارات�ه کا از هش�ت اس�تان مختل�ف در
رده های سنی خردس�االن ،نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و
پیشکسوتان و در دو بخش کاتا و کومیته به مدت یک روز برای کسب
عناوین مختلف به رقابت با یکدیگر پرداختند.
در پایان این مس�ابقات به ترتیب تیم های خوزستان ،کرمانشاه و
منطقه آزاد اروند روی سکوهای اول تا سوم ایستادند.
فاجعه فوتبالی

مس�ابقات لیگ والیبال جوانان کش�ور به پایان رسید .این پیکارها به
میزبانی کاش�ان برگزار شد که در نهایت پیکان توانست عنوان قهرمانی را
از آن خود کند.
در دیدار رده بندی شهرداری ورامین با نتیجه سه بر یک پیام خراسان
را شکست داد و به عنوان سومی رسید .در دیدار فینال نیز رقابت نزدیک
دو تیم پیکان و سایپا به ست پنجم رسید.
در س�ت پنج�م تیم پی�کان موفق ش�د حریف خود را شکس�ت دهد
ت�ا ب�ا نتیجه  3ب�ر  2به پیروزی برس�د و قهرم�ان این دوره از مس�ابقات
شود.

پین�گ پن�گ ب�ازان ای�ران در مس�ابقات بحری�ن ب�ه قهرمان�ی
رسیدند.
رقاب�ت های تنیس روی میز اُپن جهان�ی نوجوانان و جوانان در بحرین
که با حضور  ۲۰تیم دنیا در حال برگزاری است ،با قهرمانی نوجوانان ایران
در بخش تیمی به پایان رسید .
در ای�ن رقاب�ت ه�ا تیم کش�ورمان متش�کل از نوید ش�مس و محمد
امی�ن صمدی ب�ا هدایت امیر بخش�ی موف�ق ش�دند در دی�دار نهایی با
پیروزی  ۳بر  ۲مقابل جمهوری چک به مدال طالی این مس�ابقات دس�ت
یابند.

ده کشته در آتش سوزی کمپ فالمینگو

در اثر آتش سوزی در باشگاه فالمینگوی برزیل ،ده تن جان خود
را از دست دادند که از این جمع شش نفر ،بازیکن تیم جوانان و چهار
نفر کارمند باشگاه هستند.
رودلفو لندیم رئیس باش�گاه فالمینگو ضمن اظهار تاسف ،در این
باره گفت« :این حادثه بدترین تراژدی تاریخ باشگاه فالمینگو است ما
به دنبال دالیل بروز آتش سوزی هستیم».
با توجه به این اتفاق ،بازی تیم فالمینگو برابر فلومینینزه به تعویق
افتاد.

