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رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال:

دعوت  27بازیکن به اردوی تیم ملی
فوتبال جوانان

س�رمربی تیم ملی فوتبال جوانان اسامی بازیکنان دعوت شده به
اردوی تدارکاتی این تیم را اعالم کرد.اردوی تیم ملی فوتبال جوانان از
 8تا  15اردیبهشت ماه در مجموعه یزدان برگزار می شود که سیروس
پورموسوی اسامی بازیکنان دعوت شده را به شرح زیر اعالم کرد:
حامد بخش�ی ،علیرضا اس�دی آب�ادی ،محمدرض�ا باقری ،محمد
جالل�ی ،حس�ن زواری ،محمدرضا ش�اه مرادی ،علی بابایی ،حس�ین
نخودکار ،سعید آهنی از تهران
آری�ن جانفری�ان ،علیرض�ا میش مس�ت ،محمد ایزدی ،یاس�ین
سلمانی ،محمدرضا عسگری از اصفهان
جواد هرایی از خراسان رضوی
احمدرض�ا جاللی ،علیرضا باوبه ،محمد امین حزباوی و س�ید رضا
موسویان از خوزستان
مهرس�اد یزدانی سنگده ،مهدی هاشمی نژاد و محمدرضا محرمی
از گیالن
آریا برزگر از فارس
ادیب زارعی از بوشهر
علی اصغر صادقی نسب  ،مهران حیدری از کرمان
علی سبحانی از همدان
گفتنی اس�ت تیم ملی فوتب�ال جوانان ایران با هدایت س�یروس
پورموس�وی از  10آب�ان ماه در مرحل�ه مقدماتی رقاب�ت های فوتبال
جوانان قهرمانی آسیا حضور خواهد یافت.

 17فوتسالیست در اردوی تیم ملی بانوان

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال
بانوان اعالم ش�د.تیم ملی فوتس�ال بانوان اواس�ط اردیبهشت ماه در
تورنمنت چهارجانبه روس�یه حضور خواهد شد .بر همین اساس کادر
فنی اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعالم کرد:
فرش�ته خس�روی ،فاطم�ه و س�حر پاپی ،طاه�ره مه�دی پور از
خوزستان/زهرا لطف آبادی از مازندران
نسیمه سادات غالمی ،مهسا مددی ،فرشته کریمی از تهران
فاطمه اعتدادی از قزوین/سیده رویا کالتی از خراسان رضوی
سارا شیربیگی از کرمانشاه
مهتاب بنایی از فارس
نجمه کریمی نسب ،نرجس کریمی نسب از کرمان
فاطمه رحمتی و مهسا کمالی از زنجان
فهیمه زارعی از هرمزگان
این اردو از عصر روز یکش�نبه  8اردیبهش�ت ماه آغاز و تا روز 15
اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
بازیکنان روز  15اردیبهش�ت ماه تهران را به مقصد روسیه جهت
حضور در تورنمنت چهارجانبه فوتسال که با حضور تیم های اسپانیا،
روسیه ،ایران و پرتغال برگزار می شود ،ترک می کنند.
از  17بازیکن فوق 14 ،ملی پوش به این تورنمنت اعزام می شوند.

برگزاری رقابت های انتخابي تیم ملی کاراته
كاراته بانوان

پیکاره�ای انتخابي تيم كارات�ه بانوان براي حض�ور در رقابتهاي
قهرماني آسيا  9ارديبهشت ماه در تهران برگزار مي شود.
دومين مرحله مس�ابقات انتخابي تیم ملی کاراته بانوان (در بخش
كوميته) روز دوش�نبه  9ارديبهش�ت ماه در س�الن ش�هيد كبگانيان
ته�ران و با حضور نفرات دوم و س�وم رقابت های انتخابي مرحله اول،
منتخبين دانش�جويان و نفرات اول تي�م ملي اميد به صورت دوره اي
برگزار مي ش�ود.ضمن اينكه نف�رات اول مرحل�ه اول انتخابي و ملي
پوشان كشورمان از حضور در اين انتخابي معاف هستند.
اسامي نفرات دعوت شده بدين شرح است:
وزن -50كيلوگ�رم :بهن�از بتوئ�ي از تهران -س�حر ش�يرواني از
اصفهان -آناهيتا يحيي پور از تهران -فائزه چيذري از البرز
وزن  -55كيلوگرم :س�حر بيات از تهران ،زهرا رستمي از سمنان،
فاطمه بازرگاني از البرز -فاطمه خنكدار از مازندران -آويش�ن باقري
از گيالن -فاطمه سعادتي از لرستان /وزن  -61کیلوگرم :مينا يوسفي
از تهران -آالله صعودي از گيالن -مهديس دوس�تي زاده از لرستان-
بهنوش نجفي از كرمانشاه -مليكا احدي از تهران/وزن -68كيلوگرم:
فري�ال جعفرنژاد از اصفه�ان -نگين آلتوني از ايلام -زهرا ياوري از
تهران -نفيسه گلشني از تهران -شقايق واحدي از تهران  /وزن +68
كيلوگرم :مونا غالمي از تهران -پانيذ معصومي از تهران – مريم موسي
وند از قزوين -شبنم واحدي از تهران – محدثه آقايي از كرمانشاه .
فاطمی:

دیگر به مربیگری برنمیگردم

مهاجم با اخالق تیم های اس�تقالل و پرس�پولیس با حکم مهدی
ت�اج مدیر اجرایی تیم ملی جوانان ش�د و در بازی های مقدماتی جام
ملت ها روی نیمکت این تیم خواهد نشست.
فرار فاطمی که چند صباحی اس�ت کفش ه�ا را آویزان کرده این
روزها در حال آماده کردن پایان نامه اش در رش�ته مدیریت ورزش�ی
اس�ت و به نظر می رسد در مس�یری قرار گرفته که دوستش دارد .او
در ای�ن باره می گوی�د :من کار کردن با جوان ها را دوس�ت دارم و به
طور حتم تجربیاتی که تا به اینجای کار به دست آوردم به آنها انتقال
خواه�م داد .البته نقش من در تیم ملی جوانان مدیر اجرایی اس�ت و
خدای ناکرده دخالتی در کادر فنی نخواهم داشت اما اگر در این زمینه
از من مشورتی گرفته ش�ود با جان و دل در خدمت کادر فنی خواهم
بود .اما همان طور که گفتم دوست دارم به بچه ها کمک کنم.
فاطمی در پاس�خ به این س�وال که پ�رش از مربیگری به مدیریت
آی�ا او را دچار تضاد در فوتبال نخواهد کرد ،گفت :واقعیت این اس�ت
بع�د از کار کردن در بخش مربیگری و مدیریت به این نتیجه رس�یده
ام که عالقه ام به مدیریت در فوتبال بیشتر از مربیگری است .من در
گذش�ته هم کار در بخش مدیریت فوتبال را تجربه کرده ام و کامال به
کار در این فضا و وظایف مدیر در فوتبال آش�نا هس�تم و خوشبختانه
در این زمینه تحصیالت آکادمی هم داش�ته ام و این به من کمک می
کند در این جایگاه به فوتبال کشور خدمت کنم و این می تواند اتفاق
خوبی برای من باشد.

تیم های ملی باید هدف و فلسفه یکسانی
داشته باشند

رئی�س کمیته جوان�ان فدراس�یون فوتبال از
اج�رای برنامه های نوین در ح�وزه فوتبال پایه با
تکیه بر تقویت برنامه های گذشته این کمیته و در
راستای آماده س�ازی تیم های ملی فوتبال ایران
در رده های سنی مختلف خبر داد.
اکبر محمدی با تشریح برنامه های آتی کمیته
جوانان اظهار داش�ت :جا دارد تش�کر ویژه ای از
آقای معینی داش�ته باش�م .بنده خودم را مدیون
ایش�ان م�ی دان�م و باید بگوی�م در کنار ایش�ان
تجارب بس�یاری کس�ب کردم .همچنین در ادامه
فعالیت کمیته نیز از دانش آقای معینی اس�تفاده
خواهیم کرد و قطعا به راه ایشان ادامه می دهیم.
رئی�س کمیت�ه جوان�ان در ادام�ه گفت:ما به
دنبال ساختار جدیدی هستیم که در آن از تمامی
ظرفیت ه�ای فوتبال پایه به بهترین ش�کل برای
تقویت و انس�جام تیم های ملی استفاده شود .در
واقع این ساختار متش�کل از مربیان گذشته تیم
های ملی  ،روس�ای هیات ها  ،مدرس�ین با تجربه
و اساتید دانش�گاه خواهد بود که در کنار هم می
توانند اتفاقات بزرگی را رقم بزنند.
محم�دی اضافه ک�رد :یکی از اه�داف اصلی
این کمیته توس�عه فعالیت ه�ا به صورت هدفمند
در چن�د ح�وزه مختلف خواهد ب�ود .نظارت همه
جانبه و مستمر بر فعالیت تیم های ملی  ،سازمان
دهی مناسب تیم های ملی  ،استعدادیابی صحیح
منطبق با آخرین متده�ای روز جهان و همچنین
پژوهش هدفمند در راس�تای دستیابی به اهداف
م�ورد نظ�ر .در این مس�یر از تمام�ی ظرفیت ها
خصوصا چه�ره های موجهی که تجربه فعالیت در

رده ه�ای پایه و خصوصا تیم های ملی را داش�ته
اند استفاده خواهیم کرد .همچنین مدرسین نخبه
ای که همچنان در ارتباط با کنفدراس�یون فوتبال
آس�یا قرار دارند یا برخی افراد از ارگان هایی مثل
آموزش و پرورش می توانند به ما کمک کنند.
رئیس کمیته جوانان فدراس�یون در خصوص
طرح اس�تعدادیابی مناطق  9گانه کشور گفت:این
طرح ازجمله فعالیت های بسیار مفید و تاثیرگذاری
بود که به س�رانجام رسید و بازیکنان کشف شده
هم به تیم های ملی راه یافتند.
ح�اال و در راه آغاز دوباره ای�ن طرح به دنبال
اجرا و استمرار آن البته با برخی اصالحات هستیم
ک�ه طبیعتا موج�ب بهبود کار می ش�ود .از جمله
اینکه به منظور دیده ش�دن تمامی اس�تعدادهای
م�ورد نظ�ر در مناط�ق مختل�ف بای�د ب�ه دنبال
افزای�ش تع�داد مراک�ز و مناطق باش�یم .در یک
کارگروه نقاط ضعف و معایب طرح مش�خص شده
و آسیب شناس�ی های الزم صورت می گیرد تا با
آگاهی کامل به دنبال ادامه کار باش�یم .سرکشی
و نظارت مستمر همچنین آموزش و استعدادیابی
صحیح و اس�تاندارد ،از جمله شاخصه هایی است
که موجب می شود این کار نتایج بهتری به همراه
داش�ته باشد.در واقع اس�تعدادیابی باید به توجه
به گس�تردگی و تنوع اقلیمی کشور با پراکندگی
مناسب اجرا شود.
این مراکز باید به ش�کل ماهانه و مداوم مورد
سرکشی قرار گیرند و گزارش های دریافتی مورد
بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرد.
محمدی به ش�رایط تیم های ملی فوتبال پایه

اش�اره کرده و گفت:هدف نهایی فوتبال پایه باید
حضور مداوم در مس�ابقات جام جهانی باش�د .در
واقع تمامی تالش ها در هر رده س�نی با این هدف
ص�ورت می گی�رد که تیم های مل�ی قدرتمند در
همان رده به مس�ابقات جهانی راه یابند و در آنجا
به نتیجه دلخواه خودمان برسیم .در غیر اینصورت
تمام�ی زحمات به هدر رفته اس�ت .یکی از نکات
تغییر رده های س�نی تیم های ملی و افزایش آنها
به تعداد  10تیم است که قطعا باید صورت گیرد.
بعضی از این تیم ها باید به ش�کل پش�تیبان
بازیکن�ان را ب�رای تیم ه�ای بعدی آم�اده کنند.
همچنی�ن تیم ه�ای ما باید در ارتب�اط با یکدیگر
باشند و مثل زنجیر به هم وصل باشند .باید فلسفه
و هدف یکس�انی داشته باشند و اینطور نباشد که
وقت�ی بازیک�ن از رده نوجوانان به جوانان رس�ید
با س�بک و فلس�فه تازه ای مواجه ش�ود .در واقع
باید شکل آموزش و فعالیت خودمان را به صورت
یکس�ان پیش ببریم تا هارمونی و هماهنگی الزم
بین تیم های ملی ایجاد شود.
رئی�س کمیت�ه جوان�ان فدراس�یون فوتبال
در پای�ان تصری�ح کرد:ه�دف هم�ه م�ا موفقیت
و درخش�ش تی�م های مل�ی فوتبال اس�ت که با
همکاری و تعامل هم�ه جانبه تحقق خواهد یافت
و در این مس�یر امیدواریم تعامل و همکاری الزم
ایجاد شود تا ش�اهد موفقیت فوتبال پایه در رده
های گوناگون و انتقال مناس�ب نسل ها به سطوح
باالتر و پرورش استعدادهای درخشان در فوتبال
کش�ور به منظور توسعه و پیشرفت فوتبال ملی و
باشگاهی باشیم.

مسابقه انتخابی درون اردویی برگزار میکنیم

س�رمربی تیم ملی کش�تی آزاد
نوجوان�ان گف�ت :امی�دوارم از بین
نامزدهای انتخابات فدراس�یون ،آن
فردی که بیشتر به نفع کشتی است
انتخاب ش�ود و هم�ه آنهایی هم که
رای نمیآورند نش�ان دهند کش�تی
آدمهای بزرگ�ی دارد.امیر توکلیان
در گفتوگ�و ب�ا تس�نیم در م�ورد
برگزاری اردوی تی�م ملی نوجوانان
اظهار داش�ت :اولین اردوی آسیایی
و جهان�ی ما از  3تا  ١٣اردیبهش�ت
پیگیری می ش�ود .با توجه به اینکه

معرفی کادر فنی تیمهایتکواندوی پایه

صب�ح دیروز و ب�ه منظور تعیین س�رمربی تیمهای مل�ی ،کمیته فنی
فدراسیون تکواندو تشکیل جلسه داد.
برهمین اساس ،اعظم درستی به عنوان سرمربی تیم نونهاالن و محبوبه
محمدنژاد و راضیه آقاجانپور به عنوان مربیان انتخاب شدند.
همچنین در بخش نوجوانان پس�ر محمدرضا زوار به عنوان س�رمربی،
وحید ناصری و حس�ین کریمی به عنوان مربیان تیم اعزامی به مس�ابقات
آسیایی معرفی شدند.
در گروه دختران نوجوان نیز ندا زارع هدایت تیم را به عنوان سرمربی
و معصومه محمدیان و لیال خزایی به عنوان مربی برعهده دارند.

زوار:

رشد تکواندو در ایران ،بی نظیر است

سرمربی تیم ملی تکواندوی نوجوانان ،رشد و توسعه این رشته
در کشور را بی نظیر ارزیابی کرد.
محمدرض�ا زوار در گف�ت و گ�و ب�ا باش�گاه خبرن�گاران ج�وان،
به تش�ریح ش�رایط تیم تکوان�دوی نوجوان�ان و همچنی�ن برگزاری
رقابت های کشوری پرداخت.
او گفت  :با توجه به فاصله اندکی که تا مسابقات قهرمانی آسیا در
رده نوجوانان باقی مانده از س�ال گذشته برای گزینش تکواندوکاران
نوج�وان به فکر افتادی�م و در گام اول ،تیمی از قهرمانان کش�وری و
نفرات رنکینگ یک و دو تش�کیل شد و در برخی اوزان هم که نفرات
اول آنان دیگر در رده سنی نوجوانان نبودند از نفرات دوم را جایگزین
آنها کردیم .عالوه بر این که نتیجه خوبی به دست آمد ،این بازیکنان
فرصت حضور در یک تورنمنت بین المللی معتبر را به دس�ت آوردند
که تا پیش از آن چنین فرصتی به اندازه کافی برای آنان مهیا نش�ده
بود.وی ادامه داد :به خاطر تغییر رده س�نی تکواندو کاران نوجوان به
فدراسیون پیشنهاد برگزاری مس�ابقات آزاد کشوری را ارائه کردیم.
دلیلش هم این بود که حضور در مس�ابقات قهرمانی کشور برای همه
مقدور نیس�ت و در مسابقات لیگ هم ،خیلی از استانها بنا به دالیل
مالی و  ...نمیتوانند شرکت کنند .خوشبختانه این مسابقات با حضور
 ۱۲۰۱تکواندوکار با کیفیت و کمیت قابل قبولی برگزار ش�د.این مربی
تصریح کرد :مسابقات آزاد کشوری به این دلیل که محدودیت خاصی
برای ثبت نام و حضور ش�رکت کنندگان نداش�ت ،و همچنین حضور
تکواندوکاران�ی که به تازگی از رده س�نی نونهاالن به نوجوانان اضافه
شده بودند ،تا حدودی کیفیت این مسابقات را پایین آورد ،ولی در کل
س�طح فنی این مسابقات با درنظر گرفتن تعداد باالی تکواندوکاران و
مبارزات فش�رده آنها کامال راضی کننده ب�ود .عالوه بر این ،به دلیل
ش�رایط و اختالفات فنی که بین برخی از اس�تانها وجود دارد و با در
نظ�ر گرفتن ش�رایط جمعیتی ،میزان عالقه مندی مردم اس�تانها به
تکواندو و دوری آنها از مرکز ،این مس�ابقات برای ش�رکت کنندگان
سراس�ر کش�ور فرصت خوبی را فراهم کرد تا دان�ش فنی خود را باال
ببرند و تجربهی خوبی به دست بیاورند.سرمربی تیم نوجوانان درباره
رقابت های آسیایی خاطرنش�ان کرد :رقبای ما در آسیا دیگر محدود
به یکس�ری کش�ورهای خاص نمیش�وند و همانطور که در مسابقات
بزرگس�االن ،المپیکها و گرند پریها میبینیم ،کش�ورهای مختلفی
هس�تند که در تکواندو حرفهای زیادی برای گفتن دارند .مهمترین
رقیبان ما در مس�ابقات آس�یایی عبارت اند از میزبان این مس�ابقات
تی�م ملی اردن ،کره جنوب�ی ،چین و دو تیم چین تایپ�ه و تایلند که
در اوزان س�بک وزن نمایندگان خوبی دارند .به طور کلی هر کشوری
که در این مس�ابقات ش�رکت میکند اگر از لحاظ تیمی قوی نباش�د،
حتما تک ستارههای خوبی در یک سری اوزان خاص دارد و دیگر هیچ
تیمی را نمیتوان دست کم گرفت .المپیکی بودن تکواندو و مدالهای
زیاد آن در این مس�ابقات ،باعث ش�ده تا کشورها در تکواندو سرمایه
گذاری بیشتری انجام دهند و همین باعث پیشرفت این رشته ورزشی
اس�ت.وی ادامه داد :رشد تکواندوی ایران بی نظیر است و اینکه گفته
میش�ود ما در حال درجا زدن هس�تیم را اصال قبول ن�دارم .مثال در
مس�ابقات جهانی نوجوانان که س�ال گذش�ته برگزار شد  ۷مدال طال
گرفتیم ،در کس�ب س�همیه المپیک جوانان هم ایران و روس�یه تنها
کشورهایی بودند که همهی سهمیه هایشان را به صورت کامل گرفتند
و در المپی�ک آرژانتی�ن هم دو کش�ور ای�ران و روس�یه بودند که در
مجموع دو بخش دختران و پسران بیشترین مدال را کسب کردند .ما
دراین مس�ابقات  ۳طال و  ۱نقره گرفتیم در صورتی که کره جنوبی در
مجموع دو بخش پسران و دختران دو طال گرفته بود.

چهار برد و دو باخت ،حاصل کار تیم ملی والیبال
نوجوانان در تورنمنت ایتالیا

توکلیان:

امس�ال جام بین المللی یادگار امام
را نداری�م ب�ه احتمال ف�راوان برای
انتخاب تیم در اردوی سوم در برخی
اوزان مسابقه انتخابی درون اردویی
خواهی�م داش�ت.وی ک�ه تیمش در
روزه�ای گذش�ته در ج�ام پیروزی
ترکی�ه به  ٦مدال طال رس�ید ،ادامه
داد :از تیم اعزامی تنها سه نفر مدال
نگرفتند و در ترکیه به  ٦طال ٢ ،نقره
و  ٢برنز رسیدیم .تیمهای قزاقستان،
ترکیه و گرجس�تان با ترکیب کامل
در مس�ابقات ش�رکت ک�رده بودند

ورزش جوان و نوجوان

و ش�ناخت خوب�ی از نف�رات مان به
دست آوردیم اما در چند وزن هنوز
ابهاماتی وجود دارد که برای انتخاب
ترکیب آس�یایی و جهان�ی انتخابی
درون اردویی برگزار میکنیم.
توکلی�ان در خص�وص وضعیت
ام�روز کش�تی و عدم تعیی�ن زمان
برگ�زاری انتخاب�ات ت�ا کن�ون،
خاطرنش�ان کرد :در مورد اینکه چه
زمانی می خواهن�د انتخابات برگزار
کنند اطالعی ندارم اما خوش�بختانه
کاندیداه�ا هم�ه از جن�س کش�تی

هس�تند .امی�دوارم از بی�ن آنها آن
فردی که بیشتر به نفع کشتی است
انتخاب ش�ود و هر کسی که میآید،
به کش�تی کمک کند .هم�ه آنهایی
هم که رای نمی آورند نش�ان دهند
کش�تی آدمهای بزرگی دارد .اکنون
هم کش�تی به آرامش احتیاج دارد،
کادرفن�ی تیم ه�ای ملی نی�ز برای
اینک�ه کار را پی�ش ببرن�د نی�از به
تمرکز و حمایت دارند که این مسئله
در فضایی آرام و بدون حاشیه ممکن
خواهد شد.

مربی اخراجی پرسپولیس در راه استقالل؟
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تیم ملی والیبال نوجوانان ای�ران که در تورنمنت کورناچیا ایتالیا
شرکت کرده بود ،با  ۴برد و  ۲باخت در رده هجدهم این تورنمنت بین
 ۳۲تی�م قرار گرفت.تیم ملی نوجوان�ان والیبال ایران که خود را برای
حضور در رقابت های جهانی آماده می کند ،برای حضور در تورنمنتی
تدارکاتی عازم کش�ور ایتالیا شد که نتوانست نتایج قابل قبولی را در
این تورنمنت نه چندان معتبر کس�ب کند.ای�ن تورنمنت از تاریخ ۳۱
فروردین ماه آغاز ش�د که پیش از ش�روع آن ،تیم ملی ایران دو بازی
دوس�تانه را هم با تیم های ملی ایتالیا و آلمان برگزار کرد که یک برد
و یک باخت حاصل کار ش�اگردان محمد وکیلی ب�ود .نوجوانان ایران
ابتدا س�ه بر یک نتیجه را به ایتالیا واگذار کردند و س�پس سه بر صفر
آلم�ان را شکس�ت دادند.تورنمنت کورناچی�ا در دو بخش دختران و
پسران برگزار شد که تیم ملی پسران ایران در گروه  Fاین رقابت ها با
تی�م های پاورولی میالنو  ،ولی ترویس�و و آرگ بادن از کش�ور آلمان
ه�م گ�روه بود .تی�م ملی ای�ران به عن�وان قهرم�ان جه�ان در این
رقاب�ت ها حضور داش�ت اما ب�ا اینکه تی�م های حاض�ر در گروهش
تیم های نام آش�نایی نبودند ،در ج�دول رده بندی ،جایگاهی بهتر از
رده  ۱۸را بین  ۳۲تیم به دس�ت نیاورد.شاگردان محمد وکیلی در این
رقابت ها  ۴برد و  ۲باخت کسب کردند و نکته قابل توجه این است که
نوجوانان ایران با هیچ کدام از تیم های ملی حاضر در این تورنمنت به
صورت رسمی مسابقه ندادند.
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