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درخشش بلندقامتان واليبال در لیگ ملت ها

فرنگی کاران جوان در راه پیکارهای
قهرمانی آسیا

اردوی تیم کش�تی فرنگی جوانان ایران برای حضور در پیکارهای
قهرمانی آسیا از روز جمعه ( 25خرداد) آغاز می شود.
این اردو که در خانه کش�تی محمد بنا بر پا می ش�ود تا ششم تیر
ماه ادامه خواهد داشت.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
 55کیلوگرم :پویا ناصرپور (خوزس�تان) ،امید آرامی (سیستان و
بلوچستان) و پویا دادمرز (خوزستان)
 60کیلوگ�رم :علیرضا نجاتی (قم) ،بهنام عبد ولی (خوزس�تان) و
امید علیایی (اردبیل)
 63کیلوگ�رم :بهرام معروف خانی (اردبیل) و مصطفی کایدخورده
(خوزستان)
 67کیلوگرم :س�جاد ایمان طلب (مازندران) و یوس�ف حسینوند
(خوزستان)
 72کیلوگرم :محمدرضا رس�تمی (فارس) و اش�کان س�عادتی فر
(تهران)
 77کیلوگرم :ش�ایان عفیفی (آذربایجان ش�رقی) ،س�ید محمد
چوبچیان (گیالن) و علی کبیری (چهارمحال و بختیاری)
 82کیلوگ�رم :حس�ین فروزن�ده (ته�ران) و اکب�ر زک�ی پ�ور
(خوزستان)
 87کیلوگرم :محمدهادی سارودی (مازندران)
 97کیلوگرم :وحید دادخواه (خراس�ان رضوی) ،حمیدرضا بادکان
(تهران) ،احسان اسماعیل پور (کرمان) و آرمان طهماسبی (تهران)
 130کیلوگ�رم :امی�ن میرزازاده (خوزس�تان) ،س�جاد موس�وی
(خراسان رضوی) و مجتبی حسینی (مازندران)
حمید باوفا (س�رمربی) ،حسن حس�ین زاده ،مهرداد اسفندیاری
ف�ر ،روح اهلل دل انگی�ز ،ای�وب عالیی (مربی�ان) و مهدی ش�ربیانی
(سرپرست).
تیم کش�تی فرنگی جوان�ان ایران مدافع عنوان قهرمانی آس�یا و
پیکارهای قهرمانی جهان در سال  2017است.
رقاب�ت های قهرمانی آس�یا از  26تا  31تیر ماه امس�ال در ش�هر
«دهلی نو» کشور هند برگزار می شود.
صیادمنش:

برای شروع فصل لحظه شماری میکنم

بازیکن جدید و جوان تیم فوتبال اس�تقالل گفت :امیدوارم بتوانم
بهترین عملکرد را در اس�تقالل داشته باشم تا هواداران و کادرفنی از
من رضایت کامل داشته باشند.
اهللیار صیاد منش بازیکن تازه وارد استقالل در گفتوگو با سایت
رسمی باش�گاه گفت :از اینکه به تیم بزرگ اس�تقالل پیوستم بسیار
خوشحالم .امیدوارم بتوانم بهترین عملکرد را در استقالل داشته باشم
تا هواداران و کادرفنی از من رضایت کامل داشته باشند.
او در ادامه درباره درخش�ش در جام جهانی نوجوانان اضافه کرد:
خوش�حالم که در جام جهانی درخشیدم و این درخشیدن باعث شد
تا به اس�تقالل برسم .برای این موضوع هدف گذاری کرده بودم و حاال
به هدفم رسیدم.
ای�ن بازیکن جوان در ادامه تصریح کرد :می دانم که در اس�تقالل
بازیکن�ان بزرگی حضور دارن�د و خودم را برای حض�ور در این تیم و
سختی های استقالل آماده کرده ام.
صیادمن�ش در ادام�ه درباره همکاری با ش�فر خاطر نش�ان کرد:
همکاری با ش�فر برای من یک امتیاز بزرگ است .ایشان مربی بزرگی
اس�ت و قطعا کار ک�ردن زیر نظر ایش�ان برای من ک�ه در ابتدای راه
هستم ،بس�یار خوب است و می توانم از این س�رمربی مسائل زیادی
را یاد بگیرم .مهاجم جوان اس�تقالل در ادامه اضافه کرد :برای شروع
فصل لحظه ش�ماری می کن�م و امیدوارم بتوانم ب�ا عملکرد خوب در
تمرینات بتوانم به ترکیب اصلی نیز راه پیدا کنم.
شاهعلی در واکنش به لغو تورنمنت اطلس:

کسب نتایج بدون بازی تدارکاتی سخت است

س�رمربی تیم ملی بس�کتبال جوان�ان گفت :امی�دوارم بازیهای
تدارکاتی دیگری جایگزین مس�ابقات لغو ش�ده ،ش�وند چون تا تیم
جوانان با چند تیم خوب دنیا بازی نکند ،نتیجه گرفتن برای آن سخت
خواهد بود.
تیم بس�کتبال جوانان ایران در حالی از  14مرداد ماه در مسابقات
قهرمانی آس�یا (انتخابی قهرمانی جهان آرژانتین) شرکت خواهد کرد
ک�ه اردوهای تدارکاتی برون مرزی این تی�م ،یکی پس از دیگری لغو
میشود.
محسن ش�اهعلی ،س�رمربی تیم بس�کتبال جوانان ایران در این
باره به تسنیم گفت :مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از  14مرداد آغاز
میشود و قرار بود که نخستین اردوی تدارکاتی ما از ابتدای فروردین
شروع شود که بازیکنان به دلیل تعمیرات سالن و جابجایی فدراسیون
با یک ماه تاخیر وارد اردو ش�دند .اردوی س�وم نیز که باید از ابتدای
خرداد تشکیل میشد به دلیل امتحانات بچهها تازه از روز چهارشنبه
شروع شد.
او ادام�ه داد :طبق رایزنیهای انجام ش�ده قرار ب�ود که تیم ملی
به یکی از کش�ورهای کرواسی ،بوسنی یا مونتهنگرو برود که به دلیل
مشکالت ارز ،این سفر نیز لغو شد .عالوه بر این ،مدتی قبل ،چینیها
هم اعالم کردند که به خاطر جاری ش�دن س�یل از برگزاری تورنمنت
اطلس اسپورت ،صرف نظر کردهاند.
ش�اهعلی اظهار داش�ت :امیدوارم در زمان باقیمان�ده ،بازیهای
تدارکات�ی دیگری جایگزین این مس�ابقات لغو ش�ده ش�وند چون تا
تیم جوانان با چند تیم خ�وب دنیا بازی نکند ،نتیجه گرفتن برای آن
س�خت خواهد بود .مردم از این تیم انتظ�ار نتیجه دارند .من در چند
روزهای آتی با رئیس فدراس�یون ،نشس�تی خواهم داشت تا کشور یا
کشورهایی برای جایگزینی معرفی شوند.

آینده متعلق به نوجوانان ایران است

ورزش جوان و نوجوان
برگزاری هشتمین مرحله اردوی تیم ملی
اساللوم بانوان

بان�وان تیم ملی قایقرانی از امروز در دریاچه آزادی و رودخانه
کرج به آب می زنند.
دور جدی�د تمرین تیم های ملی بزرگس�االن و جوانان اسلالوم
بانوان برای ش�رکت در بازی های آسیایی جاکارتا از امروز در دریاچه
آزادی و رودخانه کرج آغاز می شود.
با تایید کمیته فنی فدراس�یون ،رکس�انا رازقیان و فائزه روناسی
از اصفهان به همراه نگین جباریه و ملیکا س�ماکی از مازندران،شقایق
سیدیوس�فی از تهران،دنیا محمدی از کرمانش�اه و کیالن سرداری از
کردستان به هشتمین مرحله اردو راه یافتند.
کتایون اش�رف مربی اصفهانی و بانوی دارنده پاروی طالیی جهان
هدایت ملی پوش�ان را به همراه س�میه فالح عسگری و مهناز غفاری
بر عهده دارند.
ای�ن اردو تا دوم تیرم�اه در دریاچ�ه آزادی و رودخانه کرج ادامه
پیدا خواهد کرد.
در کره جنوبی برگزار می شود؛

 9دیدار دوستانه برای والیبالیست های
نوجوان ایران

درخش�ش بازيکن�ان نوج�وان واليبال در
ترکي�ب تيم ملي بزرگس�االن در ليگ ملتها،
همه نگاهه�ا را متوجه محمد وکيلي س�رمربي
تي�م مل�ي نوجوانان کرده اس�ت؛ مرب�ياي که
اي�ران را قهرمان جهان کرد و حاال س�تارههاي
تيم�ش مانن�د اميرحس�ين توخت�ه ،مرتض�ي
شريفي ،محمدرضا حضرتپور و سامان کاظمي
در هفت�ه دوم لي�گ ملتها مقاب�ل تيم برزيل،
نماي�ش درخش�اني داش�تند ت�ا کمتر کس�ي
نگران بازنشس�ته ش�دن نس�ل طاليي واليبال
باشد.
محم�د وکيلي درباره موفقيت ش�اگردانش
ميگويد« :تزري�ق بازيکنان نوجوان و جوان به
ترکيب تيم ملي بزرگس�االن قاب�ل پیش بینی
بود .ما س�عي کرديم بازيکناني ب�راي تيم ملي
نوجوان�ان انتخاب کنيم که قابليت رس�يدن به
تيم ملي بزرگساالن را داشته باشند؛ نسلي که
در نوجوانان قهرمان جهان ش�دند و يک نسل
طاليي براي واليبال ايران هستند .آنها االن ،۱۷
 ۱۸س�اله هس�تند ،الفبا و مقدمات واليبال ،قد
و قام�ت را دارند و تنه�ا به تجربه نياز دارند که
اين با حضور و بازي مليپوشان نوجوان در کنار
بزرگترها به دست ميآيد.
در اي�ن راس�تا باي�د نتيجهگراي�ي را از
برخ�ي مس�ابقات مانن�د ليگ ملته�ا حذف
کنيم .در مس�ابقاتي مانن�د المپيک و قهرماني
جه�ان نتيجه مهم اس�ت ،ام�ا در ليگ ملتها
ميتواني�م ب�دون در نظ�ر گرفتن اي�ن فاکتور
فرصت�ي به بازيکن�ان جوان بدهيم ت�ا آبديده
و پخته ش�وند .اين مس�ئله نگراني مردم بابت
خداحافظ�ي نس�ل طالي�ي واليب�ال را از بين
ميبرد».
س�رمربي تيم مل�ي نوجوانان معتقد اس�ت
که نمايش بازيکنان جوان در ليگ ملتها تنها
بخش�ي از تواناييهاي اين بازيکنان بوده است:
«اعتق�اد دارم که بازيکنان نوج�وان ميتوانند
بهت�ر از اين بازي کنند و ظرفي�ت آن را دارند.
آنها ميتوانند از ۳۰درصد نمايش�ي که تا امروز

داش�تهاند ،بهتر باش�ند .صاب�ر کاظمي هم بعد
از بازي ب�ا برزيل مصاحبه ک�رد و گفت که اين
تمام پتانس�يل من نبود و بهت�ر از اين ميتوانم
ن ميدهد ک�ه بچهها هم
بازي کن�م .اين نش�ا 
به اين واقف هس�تند ک�ه ميتوانن�د عملکرد
درخشانتري داشته باشند .ريشه اين بازيکنان
در رده نوجوانان و جوانان آنقدر قوي ش�ده که
ميتوانند جل�وي بازيکنان ب�زرگ خوب بازي
کنند .ب�ر اين اعتقادم كه در بدنه تيم مليمان،
يک تيم جوان داريم ک�ه بازيکنانش ميتوانند
هر تيم�ي را در دنيا غافلگير کنن�د و اين يک
نعمت است».
س�رمربي تيم مل�ي نوجوانان ک�ه با جوان
صحب�ت م�ی ک�رد ،معتقد اس�ت شناس�ايي
اس�تعدادها صب�ر و حوصل�ه ميخواه�د« :در
بازي با روس�يه وقتي اميرحس�ين توخته با ۱۷
سال سن روي دست موزرسکي ستاره روسها
اس�پک ميزد ،واقع ًا لذت ميبردم .موزرس�کي
ش�ايد  ۱۷س�ال س�ابقه قهرمان�ي دارد ،زماني
ک�ه حتي اميرحس�ين ب�ه دنيا نيام�ده بود .در
هفت�ه پنجم ليگ ملتها ه�م دو بازيکن جوان
ديگرمان به نامهاي علياصغر مجرد و پوريا يلي
به تيم ملي بزرگساالن ملحق ميشوند .سراسر
کش�ورمان پر از استعداد واليبال است ،البته به
شرط اينکه اين بازيکنان را حمايت کنيم و صبر
و تحمل داشته باشيم».
وكيلي برنامهريزي براي حفظ روند صعودي
مليپوشان جوان را حياتي ميداند« :حفظ روند
صعودي مليپوشان نوجوان و جوان نکته مهمي
اس�ت .بر اين باورم که حفظ اين بازيکنان مثل
س�اختن و پرورش اين س�رمايهها ارزش دارد.
مراقب�ت از اين بازيکنان در اين س�ن وقتي به
مراحل باالتر ميرس�ند ،خيلي مهم است .بايد
وظيف�ه معلمي را از باالي سرش�ان برنداريم .با
اين حال هرچند اين بازيکنان از نظر فني رشد
کردهاند ،اما از نظ�ر روحي و اجتماعي هم بايد
ب�ه آنها کمک کرد تا گرفتار غرور نش�وند .اين
بازيكنان بايد روابط درس�تي در اجتماع داشته

هندبالیست های جوان مغلوب بزرگساالن شدند

تی�م ملی هندبال بزرگس�االن در دیداری تدارکات�ی تیم ملی جوانان
ایران را شکست داد.
تیم ملی بزرگس�االن در نخس�تین دی�دار تدارکاتی با س�رمربیگری
زوران کاس�تاراتویچ موف�ق ش�د تیم مل�ی جوانان را با نتیج�ه  33بر 24
شکس�ت دهد.تیم ملی بزرگس�االن در س�ومین اردوی تدارکاتی خود به
س�ر می برد و خود را برای ش�رکت در مس�ابقات آس�یایی اندونزی آماده
م�ی کند و تیم مل�ی جوانان نی�ز در پنجمی�ن اردوی تدارکات�ی خود به
س�ر می برد و قرار اس�ت در مس�ابقات قهرمانی آس�یا در عمان ش�رکت
کند.

باشند تا مردم هم آنها را دوست داشته باشند و
حمايتشان کنند .نبايد بازيکني که در اين سن
پايين به تيم ملي بزرگساالن رسيده ،تصور کند
كه به پايان خط رسيده ،آنها بايد طوري تربيت
ش�وند که جزو بهترينهاي دنيا باشند ،چراكه
اين استعداد را دارند».
وکيل�ي معتق�د اس�ت ب�راي شناس�ايي
اس�تعدادهاي واليب�ال بايد برنام� ه مدرنتري
داشت« :فكر ميكنم استعداديابي در کشورمان
بايد مدرنيتهتر انجام ش�ود ي�ا بازيكنان قبلش
در باشگاهها بازي کنند ،يعني به صورت فنيتر
واليبال را شروع کنند.
ً
مثلا م�ا االن از  ۶۰۰ ،۵۰۰بازيک�ن تس�ت
گرفتهايم که  ۱۴نفر را براي بازيهاي تدارکاتي
در ک�ره انتخاب کردهايم .به نظر من هيئتهاي
واليب�ال ميتوانن�د برنام�ه بهت�ري داش�ته
باش�ند و فدراس�يون هم ميتواند آکادميها و
م�دارس واليبال را هماهنگ و يک کاس�ه کند
تا نيروهاي ديده نش�ده نداش�ته باش�يم ،مث ً
ال
فالن بازيکن در ش�هر يا روس�تا ب�ود ،اما ديده
نشد».
س�رمربي تيم ملي نوجوانان ادامه ميدهد:
«در حالي از اس�تان فارس ،رض�ا محمودآبادي
را با  ۱۷س�ال س�ن و  ۵س�انتيمتر كوتاهتر از
موزرس�کي با  ۲متر و  ۱۳سانتيمتر آورديم كه
داريم روي اين بازيکن کار ميکنيم تا به عنوان
دفاع مياني از او اس�تفاده کنيم .اس�تعداديابي
زحم�ت زي�ادي دارد ،ام�ا اي�ن كار را ب�ه جان
ميخريم تا از دنيا عقب نمانيم.
ميانگين ق�دي تيم نوجوانان در دور قبل از
تيم ملي بزرگس�االن باالتر و  ۱۹۸/۵سانتيمتر
بود .بيش�ترين تالش�مان اي�ن بوده ک�ه براي
رس�يدن به پيراهن تيم مل�ي موانعي مانند قد،
تکني�ک ،ش�جاعت الزم را در زمي�ن نداش�ته
باش�ند تا مربي تيم ملي بتواند بدون دغدغ ه از
اين بازيکنان اس�تفاده کند ،بدون اينکه نگران
اين باشيم که عملکرد اين بازيکنان ،سطح تيم
را زير سؤال ببرد».

مصاف والیبالیست های ایران و هند در آسیا

تیم والیبال جوانان دختر ایران در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های
قهرمانی آسیا به مصاف تیم هند می رود.
ایران در مرحله مقدماتی با کس�ب  7امتیاز از س�ه دی�دار خود برابر
تیم های هنگ کنگ ،استرالیا و ماکائو به عنوان سرگروه از گروه  Cصعود
کرد.
طب�ق برنامه این مس�ابقات تی�م اول گ�روه  Cبه مصاف تی�م چهارم
گ�روه  Bم�ی رود .برهمین اس�اس تیم جوانان دختر کش�ورمان س�اعت
 20امش�ب و در آخری�ن مس�ابقه مرحله یک هش�تم به مص�اف تیم هند
می رود.

تی�م والیبال نوجوانان ایران با برگزاری  9دیدار دوس�تانه در کره
جنوبی برای مسابقات آسیایی آماده می شود.
تیم نوجوانان پس�ر روز س�ه ش�نبه وارد ف�رودگاه اینچئون کره
جنوبی ش�د و سپس به شهر س�وان عزیمت کرد تا اردوی خود را در
این ش�هر برگزار کند .شهر سوان ،شهری والیبالی با چند کمپ مجهز
است که میزبان اکثر دیدارهای والیبال کشور کره جنوبی است.
تی�م نوجوانان ایران بعد از حضور در این ش�هر در کمپ تیم ملی
کره جنوبی مستقر شد .ایران در این اردو  9مسابقه انجام خواهد داد
که  5دیدار با تیم های نوجوانان و جوانان کره جنوبی است و  4مسابقه
نیز با تیم های باشگاهی -دانشگاهی برگزار می شود.
کاروان ایران با  14بازیکن در این اردو حاضر شده است.
برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور؛

تکواندوکاران خردسال بوشهر معرفی شدند

نفرات اعزامی اس�تان بوش�هر به مس�ابقات تکواندوی کش�وری
مشخص شدند.
مرحله نهایی مسابقات تکواندوی انتخابی استان بوشهر به منظور
معرفی نفرات حاضر در رقابت های کش�وری برگزار ش�د و در نهایت
نفرات خردسال اعزامی به شرح زیر معرفی شدند:
وزن اول :ستايش سامي نيا
وزن دوم :ستايش عرب زاده
وزن سوم :غزال هوشمند
وزن چهارم :نازنين احمدوند
وزن پنجم :زهرامهرگاني
وزن ششم :پرنيان مكابري
وزن هفتم :هانيه پورخوبياري
وزن هشتم :ستايش پاپري
وزن نهم :اتوسا دهدشتي
وزن دهم :فاطمه پورتنگستاني.

کاراته کاران حاضر در بازی های آسیایی
مشخص شدند

سرمربي تيم ملي كاراته تركيب  4نفره اعزامي به بازيهاي آسيايي
 2018را اعالم كرد.
سيدشهرام هروي در گفت و گو با سايت فدراسيون كاراته از امير
مهدي در وزن  ،-60بهمن عس�گري در وزن  ،-75ذبيح اله پورشيب
در وزن  -84و س�جاد گن�ج زاده در  +84كيلوگرم ب�ه عنوان نفرات
اعزامي به بازيهاي آسيايي نام برد و گفت :اين نفرات براساس عملكرد
آنه�ا در رقابتهاي برون مرزي و ارزيابي درون اردويي مورد توجه قرار
گرفتند ،ضمن اينكه در اين گزينش عنصر تجربه نيز مدنظر كادر فني
قرار گرفت.وي گفت :خوش�بختانه كاراته ايران به درجه اي از س�طح
فني فني رسيده كه در هر وزن چند ستاره دارد كه مي توانيم به طور
همزمان  2يا  3تيم ملي داشته باشيم.
هروي افزود :در جلسات متعددي كه با كادر فني داشتيم سرانجام
ب�ه اين نتيجه رس�يديم نفراتي را انتخاب كنيم ك�ه عالوه بر عملكرد
خوب ش�ان در ميادين مختلف تجربه كافي ب�راي حضور در بازيهاي
حساس و مهم را داشته باش�ند .سرمربي تيم ملي در خصوص نفرات
اعزامي به مسابقات آسيايي اردن گفت :تصميم بر اين شد كه بتوانيم
از تم�ام ظرفيت هايمان در رقابتهاي قاره اي اس�تفاده كنيم ،بنابراين
كادر فني تصميم گرفت در وزن منهاي  75كيلوگرم از بهمن عسگري،
منهاي  84كيلوگرم ،مهدي خدابخش�ي در وزن  +84كيلوگرم ،صالح
اباذري در اردن اس�تفاده كند كه مجيد حس�ن نيا با رضا روشن ،امير
مهدي زاده با محمد ش�ايگان ،هامون درفشي پور با اميررضا ميرزايي
براي حضور در مس�ابقات آس�يايي اردن روز  27خ�رداد ماه انتخابي
خواهند زد .وي ادامه داد :تركيب كوميته تيمي در مس�ابقات آسيايي
اردن نيز متشكل از ذبيح اله پورشيب ،سامان حيدري ،بهمن عسگري،
س�جاد گنج زاده ،مهدي خدابخش�ي ،صالح اباذري خواهد بود .ضمن
اينكه با پيكار انتخابي علي اصغر آسيابري و كيوان بابان يك كاراته كا
به عنوان يار هفتم به تركيب كوميته تيمي اضافه مي ش�ود .همچنين
سعيد احمدي ،سيدعلي كريمي ،مهدي عاشوري و مهدي قراري زاده
به اردوي شش�م دعوت مي شوند .ضمن اينكه ابراهيم حسن بيگي با
هماهنگي با كادر فني به دليل مش�كالت ش�خصي از حضور در ادامه
اردوهاي آماده س�ازي انصراف داد و اميدوارم هر چه زودتر مشكالت
اين قهرمان حل شود.

