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 3فارسی در اردوی تیم ملی
فوتبال زیر  ۱۴سال

سـه بازیکـن فارسـی بـه اردوی تیـم ملی زیر ۱۴سـال
ایـران دعوت شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،مربـی تیـم
ملـی فوتبـال زیـر  ۱۴سـال ایـران گفـت :علـی رحمان
نـژاد ،امیـر رضـا فرزانیان و رضـا میراحمـدی  ۳بازیکن
فارسـی هسـتند کـه بـا نظـر کادر فنـی بـه ایـن اردو
دعوت شـدند.
مسـعود مقیـم افـزود :ایـن اردو از  ۲۲تـا  ۲۶مهـر در
کمـپ تیمهـای ملـی در تهـران برگـزار میشـود.
وی ادامـه داد :ایـن اردو بـرای اسـتعدادیابی تیـم ملـی
نونهـاالن بـرای اعـزام بـه تورنمنت کافاسـت.

ورزش
Oct 13, 2019

ســرمربی ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران معتقــد
اســت اگــر تغییــر نســل در تیــم ملــی رخ ندهــد،
شــاهد حضــور بازیکنــان  ۳۰ســال بــه بــاال در جــام
جهانــی قطــر خواهیــم بــود کــه باعــث مشــکل
میشــود.
همایــون شــاهرخی گفتوگــو بــا ایســنا ،بــه
پیــروزی  ۱۴بــر صفــر تیــم ملــی ایــران برابــر
کامبــوج پرداخــت و ایــن پیــروزی را نشــان از قــدرت
ایــران ندانســت .او معتقــد اســت نبایــد فریــب بــرد
در برابــر کامبــوج را خــورد و در بــاد ایــن پیــروزی
خوابیــد.

* بازی با کامبوج
شــاهرخی گفــت :اگــر فوتبالمــان را بــا دنیــا و بــه
ویــژه اروپــا مقایســه کنیــم ،متوجــه عقبماندگــی
خودمــان میشــویم .اتفاقــات فوتبــال بــرای هــر
تیمی    مشــکل ایجــاد میکنــد .مســلما کامبــوج
در آینــده ایــن طــور نمیبــازد و در برابــر مــا هــم
دچــار مشــکالتی شــد .کامبــوج میتوانســت در
نیمــه نخســت نهایتــا یــک یــا دو گل دریافــت کنــد
امــا تمــام توپهــای مــا وارد دروازه ایــن تیــم شــد.
وی بــه تاثیــر میزبانــی ایــران در برابــر کامبــوج
اشــاره کــرد و افــزود :میزبانــی مــا و تــرس کامبــوج
از ایــن بــازی یکــی از دالیــل خلــق ایــن نتیجــه
بــود .نتیجــه بــازی اســتاندارد نبــود.
ســرمربی ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه
کمبــود بازیهــای تدارکاتــی ایــران اشــاره کــرده
و میگویــد کــه ایــن بــازی میتوانســت جایگزیــن

تیم ویلموتس در جام جهانی  ۲۰۲۲چند ساله میشود؟

صعــود بــه جــام جهانــی تیمی    ســالخورده و نــه
چنــدان جــوان را بــه آن رقابتهــا میبــرد و دچــار
مشــکل میشــود.
در حــال حاضــر بازیکنــان تیــم ملــی در محــدوده
ســنی  ۲۷ســال قــرار دارنــد و کمتــر بازیکــن
جوانــی در ایــن تیــم دیــده میشــود و بــا گذشــت
ســه ســال و شــروع جــام جهانــی  ۲۰۲۲در اواخــر
پاییــز ،بــه ســن و ســال ایــن تیــم اضافــه میشــود.
مــارک ویلموتــس در چنــد مــاه گذشــته ،بازیکنــان
متعــددی را بــه تیــم ملــی دعــوت کــرده امــا عمــده
بازیکنــان تیــم ملــی مشــخص هســتند و در صــورت
فــراز و فــرود برخــی از ایــن بازیکنــان ،فهرســت
تیــم ملــی هــم دســت خــوش تغییــر میشــود.
ویلموتــس بــرای بــازی بــا کامبــوج و بحریــن۲۴ ،
بازیکــن را بــه تیــم ملــی فراخوانــد .از ســوی دیگــر
بازیکنــان ماننــد علیرضــا جهانبخــش ،امیررضــا
عابــدزاده ،علــی قلــیزاده ،ســعید عزتاللهــی،
اهللیــار صیادمنــش ،کاوه رضایــی و  ...بازیکنانــی
هســتند کــه در گذشــته بــه تنــاوب در اردوهــا حضور
داشــتند و بعیــد نیســت کــه مجــددا بــا درخشــش در
تیــم باشــگاهی خــود بــه تیــم ملــی بازگردنــد.
اگــر  ۲۴بازیکــن دعــوت شــده را بــه همــراه
یک ســری از بازیکنــان کــه ســابقه حضــور در تیــم
ملــی را دارنــد ،در یــک فهرســت قــرار دهیــم ،بــه
گروهــی حــدود  ۴۰نفــره از بازیکنــان دســت پیــدا
میکنیــم کــه میانگیــن ســنی آنهــا  ۲۶.۳ســال
میشــود.

فارس برای دومین سال پیاپی قهرمان رقابتهای
پرورش اندام ایران

این نسل بازیچه قدرتها میشود

زنگ خطر برای فوتبال ایران

اگــر تغییــر نســل در تیــم ملــی ایــران انجــام نشــود،
نســل فعلــی بعــد از ســه ســال و در جــام جهانــی
قطــر ،در محــدوده ســنی  ۳۰ســال خواهــد بــود
کــه یــک تیــم مســن و ســالخورده ای محســوب
میشود.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد از
اتمــام جــام جهانــی  ۲۰۱۸و جــام ملتهــای آســیا
 ،۲۰۱۹زیــر نظــر مــارک ویلموتــس کار میکنــد و
ایــن مربــی در چنــد مــاه گذشــته چندیــن بازیکــن
جدیــد را بــه ایــن تیــم فراخوانــده اســت .بــا ایــن
حــال رونــد تغییــرات در ایــن تیــم تــا حــدودی کنــد
اســت کــه شــاید ایــن موضــوع بــه کمبــود بازیکــن
بــا کیفیــت و جــوان در فوتبــال ایــران بازمیگــردد.
برخــی از کارشناســان معتقدنــد اگــر ویلموتــس تــا
شــروع جــام جهانــی دســت بــه تغییــرات نزنــد و
جوانگرایــی را در تیمــش لحــاظ نکنــد ،در صــورت
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سرمربی پیشین تیمملی فوتبال هشدار داد:

مناســبی بــرای یــک بــازی تدارکاتــی باشــد و نبایــد
زمینــه ایجــاد غــرور کاذب شــود.
* تاثیر ویلموتس
شــاهرخی بــه ارزیابــی تیــم ملــی ایــران طــی
مــدت زمــان حضــور ویلموتــس در ایــران پرداخــت
و گفــت :بــازی هنگکنــگ یــا کامبــوج معیــار
مناســبی بــرای ارزیابــی نیســت .هــر کســی کــه
ســرمربی تیــم ملــی میشــود ،بایــد تیمــش را
بــرای روزهــای ســخت آمــاده کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــه شــنیدهها از
ویلموتــس در تیــم ملــی بلژیــک بســنده کردهایــم،

فارس ،
مقام سوم تنیس روی میز کشور

پینـگ پنـگ بـاز فارسـی مقـام سـوم تنیـس روی میز
کشـور را کسـب کرد.
به گزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانان فارس  ،محمدحسـن سبزواری
پینـگ پنـگ بـاز فارسـی در مرحله یـک چهـارم نهایی
رقابتهـای تور ایرانـی نوجوانان تنیس روی میز کشـور
حریف پارسـا نـوروزی از مازندران (دارنده برنز کشـور)
در مرحلـه یـک چهارم نهایی شـد.
در ایـن رقابت سـبزواری ۲۳-۲۵پیروز میدان شـد و به
جمـع  ۴بازیکن برتر ایـران راه یافت.
محمـد امیـن صمدی و آریـا نصیری از تهـران به ترتیب
مقامهـای اول و دوم را کسـب کردنـد و امیرمحمد زرین
کاله از تهران و محمدحسـن سـبزواری از گراش استان
فارس به مقام سـوم مشـترک رسـیدند.
سـبزواری با کسـب مقام سـوم دور دوم و پنجم دور اول
رقابتهـا شـانس باالیـی را جهـت حضـور در انتخابـی
تیـم ملـی نوجوانان خواهد داشـت.
دور دوم رقابتهـای تـور ایرانـی نوجوانـان تنیس روی
میز کشـور با حضـور  ۱۳۶بازیکن از سراسـر کشـور به
مدت  ۲روز در قائم شـهر اسـتان مازندران برگزار شـد.
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اگــر بــه هــر کــدام از بازیکنــان ســه ســال اضافــه
شــود ،ایــن تیــم در اواخــر ســال  ۲۰۲۲دارای
میانگیــن ســنی  ۲۹.۳یعنــی حــدود  ۳۰ســال خواهد
بــود کــه بــرای یــک تیــم موفــق در جــام جهانــی
عــدد بســیار بزرگــی اســت.
ایــن عــدد بــرای تیمی    کــه قصــد موفقیــت در
جــام جهانــی را دارد بســیار باالســت و تیمهــای
موفــق در محــدوده ســنی  ۲۵ســال قــرار دارنــد و
میتواننــد از نیــروی جوانــی و تجربــه بازیکنــان
خــود بهرهمنــد شــوند.
فهرست این بازیکنان عبارتند از:
 .۱علیرضا بیرانوند –  ۲۷سال
 .۲محمد رشید مظاهری –  ۳۰سال
 .۳پیام نیازمند –  ۲۴سال
 .۴سید مجید حسینی –  ۲۳سال
 .۵حسین کنعانی زادگان –  ۲۵سال
 .۶مرتضی منصوری –  ۲۹سال
 .۷میالد محمدی –  ۲۶سال
 .۸محمد نادری –  ۲۳سال
 .۹رامین رضاییان –  ۲۹سال
 .۱۰مرتضی پورعلی گنجی –  ۲۷سال
 .۱۱سیاوش یزدانی –  ۲۷سال
 .۱۲امید ابراهیمی    –  ۳۲سال
 .۱۳احسان حاج صفی –  ۲۹سال
 .۱۴علی کریمی    –  ۲۵سال
 .۱۵احمد نوراللهی –  ۲۶سال
 .۱۶مسعود شجاعی –  ۳۵سال
 .۱۷وحید امیری –  ۳۱سال
 .۱۸کریم انصاری فرد –  ۲۹سال
 .۱۹اشکان دژاگه –  ۳۳سال
 .۲۰مهرداد محمدی –  ۲۶سال
 .۲۱محمد محبی –  ۲۰سال
 .۲۲سردار آزمون –  ۲۴سال
 .۲۳مهدی طارمی    –  ۲۷سال
 .۲۴امید نورافکن –  ۲۲سال
 .۲۵علیرضا جهانبخش –  ۲۶سال
 .۲۶مهدی ترابی –  ۲۵سال
 .۲۷سعید عزت اللهی –  ۲۳سال
 .۲۸وریا غفوری –  ۳۲سال
 .۲۹سامان قدوس –  ۲۶سال
 .۳۰روزبه چشمی    –  ۲۶سال
 .۳۱محمدرضا خانزاده –  ۲۸سال
 .۳۲کاوه رضایی –  ۲۷سال
 .۳۳علی قلیزاده –  ۲۳سال
 .۳۴سعید آقایی –  ۲۴سال
 .۳۵سید حسین حسینی –  ۲۷سال
 .۳۶محمد انصاری –  ۲۸سال
 .۳۷صادق محرمی    –  ۲۳سال
 .۳۸احمد عبداهلل زاده –  ۲۶سال
 .۳۹امیر عابدزاده –  ۲۶سال
 .۴۰علی علیپور –  ۲۴سال
 .۴۱اهللیار صیادمنش –  ۱۸سال

گفــت :در آینــده مشــخص میشــود کــه او مربــی
خوبــی اســت یــا نــه .نبایــد االن دلمــان را بــه ایــن
قبیــل پیروزیهــا خــوش کنیــم .بایــد ببینیــم کــه
ایــن مربــی مــرد روزهــای ســخت اســت یــا خیــر.
ســرمربی ســابق تیــم ملــی ادامــه داد :همــه
کشــورها در چندیــن مــاه نخســت بــه مربیانشــان
زمــان میدهنــد تــا تیــم جدیــد خــود را بســازد و
بــه شــناخت خوبــی دســت یابــد .اکنــون ویلموتــس
در مرحلــه آزمــون و خطاســت .او در ماههــای آینــده
آزمــون نهایــی خــود را پــس خواهــد داد.
* بازی با بحرین
تیــم ملــی ایــران در اوایــل قــرن بیســت و یکــم
و در مقدماتــی جــام جهانــی  ۲۰۰۲برابــر بحریــن
بــه مشــکل خــورد و از صعــود بــه ایــن مســابقات
بازمانــد و در مســابقات جــام ملتهــای آســیا و
انتخابــی جــام جهانــی  ۲۰۰۶بــه ســختی ایــن تیــم

را شکســت داد.
شــاهرخی در بــاره تقابلهــای دشــوار ایــران
و بحریــن و بــازی دو تیــم در مرحلــه انتخابــی
جــام جهانــی  ۲۰۲۲گفــت :در بــازی بــا تیمهــای
عربــی بســتگی بــه ایــن دارد کــه روز خوبــی دارنــد
یــا نــه .قطــر ،امــارات ،عمــان و بحریــن روز خــوب
یــا بــد دارنــد و اگــر بــه روز بــد تیــم ملــی بخورنــد،
دردسرســاز میشــوند .امیــدوارم روز خــوب آنهــا بــه
روز بــد مــا نخــورد.
وی بــه تــرس تاریخــی تیمهــای عربــی حاشــیه
خلیــج فــارس از تیمهــای ایــران اشــاره کــرد
و افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه در رده نخســت
رنکینــگ آســیا قــرار داریــم ،آنهــا بــا تــرس وارد
زمیــن میشــوند .بحریــن و کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس از ایــران میترســند و احتمــاال مــا
گل نخســت را روی همیــن مســاله میزنیــم.
* جوانگرایی
ســرمربی ســابق تیــم ملــی در بــاره دعــوت نکــردن
بازیکنــان شــاخص تیمملــی بــه علــت بــازی
نکــردن در تیمهــای باشــگاهی و دعــوت از
بازیکنــان کمتــر شــناخته شــده اظهــار کــرد:
میــدان دادن بــه بازیکــن جــوان و دارای انگیــزه،
میتوانــد عواقــب مثبــت داشــته باشــد امــا بایــد بــه
تدریــج تغییــر نســل انجــام شــود .تیــم کنونــی مــا
در زمــان ک ـیروش ســاخته شــده و هنــوز تغییــری
در ایــن تیــم نمیبینــم .بایــد حواســمان را جمــع
کنیــم کــه بازیکنــان ایــن تیــم بــرای جــام جهانــی
 ۳۰ســاله خواهنــد بــود و در نتیجــه مــا تبدیــل بــه
بازیچــه دســت قدرتهــای دنیــا میشــویم.
او تاکیــد کــرد :بایــد دســت بــه جوانگرایــی بزنیــم
و در عیــن حــال از تجربــه بازیکنــان بــا تجربــه
اســتفاده کنیــم .بایــد نظــم و انضبــاط و کارهــای
اجتماعــی در ایــن تیــم ادامــه داشــته باشــد .فکــر
میکنــم اگــر ایــن موضــوع بــه تدریــج انجــام
شــود ،موفــق میشــویم.
شــاهرخی بــه موفقیــت بازیکنــان جــوان در تیــم
ملــی والیبــال اشــاره کــرد و گفــت :تیــم ملــی ارث
پــدری کســی نیســت و هــر کســی کــه خــوب باشــد
میتوانــد بــه ایــن تیــم دعــوت شــود .میتوانیــم
ثمــره اســتفاده از جوانــان را در والیبــال مشــاهده
کنیــم کــه توانســتند بعــد از باخــت تیــم ملــی بــه
مصــر ،در ادامــه مســابقات بدرخشــند .نســل جــوان
مــا میتوانــد آیندهســاز فوتبــال و ورزش کشــور
باشــد و بــه ســایر جوانــان داخــل ایــران انگیــزه
بدهــد.

رقابتهــای پــرورش انــدام قهرمانــی کشــور بــا
قهرمانــی تیــم فــارس بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش روابــط عموم ـی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
 ،ایــن رقابتهــا بــا شــرکت  480ورزشــکار از 16
اســتان کشــور در زنجــان و بــه منظــور انتخــاب
اعضــای تیــم ملــی بــرای اعــزام بــه مســابقات
جهانــی امــارات بــه مــدت  2روز برگــزار شــد.
اســامی    مدال آوران فارســی ایــن مســابقات
بدیــن شــرح اســت
 65کیلــو بیلدینــگ  :ابولفضــل ثابــت سروســتانی
مقــام چهارم
 80کیلــو بیلدینــگ  :محمــد عــوض فــرد مــدال نقــره _ مهــرداد آتــش فــراز مقــام پنجــم _ ســعید
گــودرزی مقــام ششــم ( در ایــن دســته  3نفــر از فــارس بــه فینــال راه یافتــن )
 85کیلو  :ابراهیم ارزشمند مدال طال _ اصغر رضائیان مقام هفتم
 90کیلو  :مهدی ارزشمند مدال طال
 95کیلو  :مجتبی ارزشمند مدال طال
برادران ارزشمند  3مدال طال مردان طالیی فارس
 100کیلو  :حامد روح پرور مقام چهارم
 100+کیلو  :رضا لهراسبی مقام هفتم
سرپرست تیم  :اکبر سلطانی
مربیان زحمت کش تیم  :ذبیح اهلل زرین کاله و آرمان عزیزی
نتایج تیمی
فارس قهرمان تهران الف دوم تهران ب سوم

معرفی برترین  های رقابتهای پرش با اسب استان

هشــتمین دوره رقابتهــای پــرش بــا اســب بــا
معرفــی ســوارکاران برتــر بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
 ،در هشــتمین دوره رقابتهــای پــرش بــا اســب
بیــش از  ۸۰ســوارکار فارســی بــه مــدت یــک روز
در باشــگاه ســوارکاری ملــل در ردههــای مخالــف بــا
هــم رقابــت کردنــد.
در ایــن رقابت  هــا عبــاس امیــری ،آرمیــن جمشــیدی  ،هانیه عــرب ،ســتاره بیگلــو و ســارا حاجــی زاده
ســوارکارانی بودنــد کــه موفــق شــدند در رده اســب و ســوار مبتــدی مســیر مســابقه را بــدون خطا طــی کنند.
در رده نونهــاالن ایــن مســابقات آرش حاصلــی بــا اســب باتــر  ،یســنا کاظمی    بــا اســب تکــش و نیوشــا
نجاتــی بــا اســب ســرقوش بــه ترتیــب مقام  هــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
در هشــتمین دوره رقابتهــای پــرش ،در رده اســب ایرانــی ،مهــدی حاصلــی بــا اســب داچ مقــام اول
را کســب کــرد و مرتضــی پورشمســی بــا اســب امانــدا و مجتبــی پورشمســی بــا اســب ســانگرانوس بــه
ترتیــب مقام  هــای دوم و ســوم را بــه دســت آوردنــد.
در رده جوانــان ایــن رقابت  هــا مقــام اول را ســارا یزدانــی با اســب شــاتر فالی کســب کــرد و حامد عباســی با
اســب لیــدی و مهرشــاد مهرپور با اســب اوکلی دیکارســو بــه ترتیب در جایگاه  های دوم و ســوم قــرار گرفتند.
در رده بزرگســاالن هشــتمین دوره رقابتهــای پــرش ،امیــن باقــری بــا اســب فلــورت مقــام نخســت را از
آن خــود کــرد و مجتبــی پورشمســی بــا اســب کاملیــا و مهرشــاد مهرپــور بــا اســب ایجــی پوپبــه ترتیــب
مقام  هــای دوم و ســوم را کســب کردنــد.

حضور حاشیهساز پیشکسوتان کشتی در
گرجستان بدون مجوز وزارت و فدراسیون
حواشــی رخ داده از ســوی تیــم کشــتی پیشکســوتان
در رقابتهــای جهانــی گرجســتان در حالــی اســت
کــه وزارت ورزش و فدراســیون کشــتی هیچگونــه
مجــوزی بــرای اعــزام ایــن تیــم صــادر نکردهانــد و
ایــن نفــرات بــا ویــزای توریســتی عــازم گرجســتان

شــدهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حضــور پیشکســوتان کشــتی
ایــران در رقابتهــای جهانــی گرجســتان ،این بــار
نیــز بــا بــروز برخــی حواشــی بــرای کشــتی و
ورزش ایــران همــراه بــود کــه باعــث ایجــاد برخــی
شــائبهها در خصــوص چگونگــی اعــزام ایــن نفــرات
بــه گرجســتان شــده اســت.

پیگیــری خبرنــگار ایســنا از مســئوالن فدراســیون
کشــتی حاکــی اســت ،ایــن تیــم هیچگونــه مجــوزی
از ســوی شــورای بــرون مــرزی وزارت ورزش بــرای
اعــزام بــه ایــن رقابتهــا نداشــته و تمامی    نفــرات
پــس از عــدم صــدور مجــوز ،بــا هزینــه شــخصی

هماننــد دیگــر هموطنــان بــا گرفتــن ویــزای
توریســتی عــازم گرجســتان شــدهاند.
فدراســیون کشــتی پیــش از اعــزام ،از شــورای
بــرون مــرزی خواســته بــود در صــورت صالحدیــد
مجــوز اعــزام ایــن نفــرات بــه گرجســتان داده شــود
امــا ایــن درخواســت بــا مخالفــت ایــن شــورا روبــرو
شــد و بــه همیــن دلیــل نیــز فدراســیون کشــتی

هیچگونــه حمایتــی در جهــت اعــزام تیــم بــه
گرجســتان نداشــته و مامــور حراســت نیــز همــراه
تیــم نبــوده اســت.
در حالی کــه اعــزام پیشکســوتان بــه رقابتهــای
بینالمللــی در رشــتههای مختلــف ورزشــی بارهــا
باعــث ایجــاد حاشــیه بــرای ورزش ایــران شــده
اســت ،الزم اســت وزارت ورزش و جوانــان نســبت
بــه تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع ورود کنــد تــا
دیگــر شــاهد بــروز چنیــن اتفاقاتــی کــه میتوانــد
تبعــات جــدی بــرای ورزش ایــران داشــته باشــد،
نباشــیم.
در گذشــته مشــاهده شــده پیشکســوتان تیمهــای
ورزشــی از جملــه کشــتی و وزنــه بــرداری بعضــا بــا
مجــوز شــورای بــرون مــرزی راهــی رقابتهــای
بینالمللــی شــده انــد و حضــور آنهــا بــا بــروز
برخــی حواشــی بــرای ورزش ایــران همــراه بــوده
اســت.
برگــزاری رقابتهــای جهانــی کشــتی پیشکســوتان
یــه صورتــی اســت کــه تمامی    افــراد از سراســر
جهــان بــا داشــتن مــدارک پزشــکی و گذرنامــه
میتواننــد در آن شــرکت کننــد .البتــه در ســالهای
اخیــر حضــور همراهــان و افــراد متفرقــه از ایــران در
مســابقات پیشکســوتان حاشــیه  های زیــادی را بــه
همــراه داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،گفتــه میشــود در جریــان
رقابتهــای جهانــی پیشکســوتان در گرجســتان
یکــی از مــدال آوران طالیــی ایــران در حالــی مــدال
خــود را دریافــت کــرده ،کــه کشــتیگیر رژیــم
صهیونیســتی نیــز در ایــن وزن صاحــب مــدال برنــز
شــده اســت.

شایعه استعفای بنا از کشتی فرنگی
رنگرز :با وجود همه چالشها از او حمایت میکنیم
مدیــر تیمهــای ملــی کشــتی فرنگــی در واکنــش
بــه شــایعه اســتعفای محمــد بنــا از ســرمربیگری
تیــم ملــی کشــتی فرنگــی ،گفــت :فدراســیون

بــا وجــود چالشهایــی کــه دارد از ســرمربیان
تیمهــای ملــی حمایــت میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بدنبــال غیبــت ســرمربی
تیمهــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی در جریــان
برگــزاری رقابتهــای قهرمانــی کشــور ،برخــی
حواشــی در خصــوص چرایــی غیبــت غالمرضــا
محمــدی و محمــد بنــا ســرمربیان تیمهــای
کشــتی آزاد و فرنگــی بوجــود آمــد و بــا توجــه بــه
حضــور برخــی منتقــدان ســابق محمــد بنــا در ارکان
فنی فدراســیون کشــتی ،شــایعه اســتعفای ســرمربی
تیــم ملــی کشــتی فرنگــی نیــز مطــرح شــد.
حســن رنگــرز مدیــر تیمهــای ملــی کشــتی

فرنگــی در گفتگــو بــا یکــی از برنامههــای
تلویزیونــی در بــاره شــایعه اســتعفای ســرمربیان
تیم  هــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی ،گفــت:
بنــا و محمــدی از شایســته تریــن مربیــان کشــتی
هســتند .فدراســیون بــا همــه چالش  هایــی کــه دارد
در مســیر حمایــت از ایــن عزیــزان حرکــت خواهــد
کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا توجــه بــه اتفاقــات اخیــر
بایــد منتظــر مانــد و دیــد چــه سرنوشــتی در انتظــار
کادر مربیگــری تیمهــای ملــی کشــتی ایــران کــه
ماههــای حســاس و سرنوشتســازی را پیــش رو
دارنــد ،خواهــد بــود.

فارس ،قهرمان ژیمناستیک
هنری بانوان

بانــوان ژیمناســت اســتان فــارس قهرمــان منطقــه ۴
کشــور شــدند.
بــه گــزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رســانی
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس  ،در پایــان مســابقات
ژیمناســتیک هنــری بانــوان ،تیــم ژیمناســتیک هنــری
بانــوان اســتان فــارس بــا اقتــدار کامــل قهرمــان ایــن
دوره از رقابت  هــا شــد .در بخــش حــرکات زمینــی ایــن
رقابت  هــا ریحانــه جواهریــان و فاطمــه زهــرا عســکری
از فــارس بــه ترتیــب در جایــگاه دوم و ســوم قــرار
گرفتنــد.
در وســیله موازنه  هانیــه زارع از فــارس مقــام نخســت
را کســب کــرد.
در وســیله پــرش خــرک ایــن مســابقات دنیــا قانــع و
ریحانــه جواهریــان از فــارس بــه ترتیــب مقام  هــای اول
و دوم را کســب کردنــد.
 در وســیله پارالــل ،دنیــا قانــع و  هانیــه زارع از فــارس بــه
ترتیــب در جایگاه  هــای اول و دوم قــرار گرفتنــد.
نخســتین دوره مســابقات ژیمناســتیک هنــری بانــوان
منطقــه  ۴کشــور در  ۴وســیله بــا حضــور  ۱۶ورزشــکار
در قالــب  ۴تیــم از اصفهــان ،بوشــهر ،فــارس و یاســوج
در باشــگاه ورزشــی شــهدای دولتآبــاد یاســوج برگــزار
شــد.

جامجهانی والیبال  - ۲۰۱۹ژاپن

مجرد ،تنها ایرانی میان
برترینهای جامجهانی والیبال
علیاصغــر مجــرد مدافــع وســط تیــم ملــی والیبــال
ایــران ،تنهــا بازیکــن ایرانــی اســت کــه در جمــع
برترینهــای مســابقات قــرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،رقابتهــای روز هشــتم جامجهانــی
والیبــال  ۲۰۱۹ژاپــن در حالــی بــا هفتمی    ایــران بــه
پایــان رســید کــه تنهــا یــک بازیکــن از ملیپوشــان
ایــران در جمــع برترینهــای جــام قــرار دارد.
بــا توجــه بــه آمــار منتشــر شــده از ســوی فدراســیون
جهانــی ،علیاصغــر مجــرد تنهــا ایرانــی اســت کــه در
جمــع ســه نفــر برتــر پســت خــود (مدافــع وســط) اســت
و بعــد از "ایــوان الکولــف" روســی دوم اســت" .لــوکاس
ســاتکمپ" از برزیــل نیــز در جایــگاه ســوم ایــن پســت
حضــور دارد.
میــاد عبادیپــور نیــز در پســت دریافــت کننــده
قدرتــی ،رده ششــم را بــر عهــده دارد.

