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آخرین تالش پیکان برای قهرمانی
تیموالیبالپیکاندرآخرینشانسخودبرایکسب
عنوانقهرمانیدرخانهوالیبالبهمصافبانکســرمایه

میرود.
دومین دیدار فینال لیگ برتر والیبال میان بانک ســرمایه و 
پیکان یکشــنبه 22 اسفند ماه در خانه والیبال برگزار می شود و 
پیکان تالش می کند از آخرین شــانس خود برای کسب عنوان 

قهرمانی لیگ استفاده کند.
بازی نخست این دو تیم چهارشنبه 18 اسفند برگزار شد و 
در حالی که این پیکان دو ست ابتدای بازی را با یک بازی خوب 
به نفع خود به پایان رسانده بود در سه ست بعد مغلوب حریفش 

شد تا شکست خورده بازی اول باشند.
بانک سرمایه هم در این بازی نشان داد که تا آخرین امتیازها 
می جنگد و هر زمانی می تواند به بازی برگردد.در بازی اول این دو 
تیم امیر غفور پشــت خط پیکان مصدوم شد و در بازی یکشنبه 
هم حضور نخواهد داشــت. دیدار دوم این تیم برای پیکان حکم 
بازی مرگ و زندگی را دارد و شاگردان پیمان اکبری می دانند این 

آخرین فرصت برای رسیدن به قهرمانی است.
در صورتــی که تیم پیکان بتواند بازی فردا را به نفع خود به 
پایان برســاند تعیین قهرمان به بازی سوم که 22 اسفند برگزار 
می شود کشیده خواهد شد اما اگر بانک سرمایه برنده بازی باشد 
کار به پایان می رســد و بانک سرمایه با دو برد برای دومین سال 
پیاپی قهرمان لیگ برتر می شــود. شاگردان مصطفی کارخانه در 
تیم بانک ســرمایه می دانند که پرافتخارترین تیم لیگ ایران به 
راحتی تســلیم نمی شود و تالش خود را انجام می دهند تا کار به 
بازی سوم کشیده شــود. بازی دو تیم پیکان و بانک سرمایه در 
فینال لیگ برتر والیبال ســاعت 17 یکشنبه 22 اسفند در خانه 

والیبال انجام می شود.
دیگــر بازی که یکشــنبه در خانه والیبــال و قبل از بازی 
فینال برگزار می شــود دیدار دو تیم ســایپا و شهرداری ارومیه 
برای کسب عنوان ســومی لیگ است. دیدار اول این دو تیم در 

سالن غدیر ارومیه برگزار شد که تیم شهرداری موفق شد سه بر 
یک میهمانش را شکست بدهد و در آستانه تکرار عنوان سومی 
دوره گذشته خود باشد. با وجود این که شهرداری ارومیه شرایط 
بهتری نسبت به ســایپا دارد اما شاگردان عباس برقی می دانند 
که ســایپایی ها در تهران تیم دست و پا بسته ای نیستند و کار 
ســختی پیش روی شــان وجود دارد.در صورتی که این بازی با 
پیروزی نارنجی پوشــان پایتخت به پایان برســد بازی سوم این 
دو تیم در ارومیه برگزار می شــود تا تیم سوم لیگ برتر والیبال 

مشخص شود.
۱۹فروردینآغازنخستیناردویتیمملیوالیبال

اما پس از پایان مسابقات لیگ برتر سرمربی تیم ملی والیبال 
ایران قصد دارد 1۴ بازیکن را در گروه نخست به اردو دعوت  کند 

که این بازیکنان برای تست یک هفته در اردو خواهند ماند. امیر 
خوش خبر، سرپرســت تیم ملی والیبال ایران در مورد اردوهای 
تیم ملی اظهار داشــت: بازیکنان در دو گروه به اردوی تیم ملی 
دعوت می شوند که گروه نخست تمرینات خود را از روز شنبه 19 
فروردین ماه سال 96 آغاز می کند. خوش خبر با بیان اینکه اردوی 
اصلی تیم ملی والیبال از روز جمعه 25 فروردین ماه آغاز می شود، 
گفت: در مجموع 21 نفر برای شــرکت در اردوی اصلی تیم ملی 
والیبال دعوت می شوند اما اردو با حضور 17 بازیکن برگزار خواهد 
شــد و چهار بازیکن به عنوان ذخیره آماده هستند که اگر برای 
بازیکنان حاضر در اردو مشکلی پیش آمد و یا سرمربی از عملکرد 
بازیکنی ناراضی بود، از نفرات جایگزین اســتفاده شود.سرپرست 
تیم ملی والیبال ایران با یادآوری این موضوع که امسال تیم ملی 

»ب« والیبال نداریم، گفت: چون برای تیم ملی »ب« مسابقه ای 
در رویدادهای سال 96 تعریف نشده است، این تیم اردو نخواهد 

داشت.
شاگردانکوالکوویچ

بهمصافلهستانواسلوونیمیروند
خوش خبــر درباره بازی های دوســتانه و تدارکاتی تیم ملی 
قبل از شــروع لیگ جهانی گفت: چهار مســابقه تدارکاتی برای 
تیم ملی والیبال تا قبل از شــروع لیگ جهانی برنامه ریزی شده 
است که دو مسابقه با تیم ملی لهستان است. همچنین به دعوت 
فدراسیون والیبال اسلوونی دو مسابقه نیز با تیم ملی این کشور 
برگزار خواهیم کرد که اسلوبودان کواچ در حال حاضر هدایت این 
تیم را بر عهده دارد. ضمن اینکه با صحبت هایی که انجام شــده 
حتما در کادر فنی تیم ملی والیبال نیز تغییراتی خواهیم داشت 
و از چهره های جدید استفاده می شود. خوش خبر در پایان افزود: 
هیچ بازیکنی را به زور به اردوی تیم ملی نمی آوریم. کوالکوویچ 
برای بازیکنان اصلی تیم ملی والیبال حدود یک ماه استراحت بعد 
از پایان لیگ برتر در نظر گرفته اســت تا آنان از نظر ریکاوری و 

استراحت کامال آماده حضور در تمرینات تیم ملی باشند.
دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی والیبال سال 2017 با 
حضور 12 تیم شامل صربستان، برزیل، فرانسه، ایتالیا، لهستان، 
آمریکا، روســیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، بلغارستان و کانادا در 9 
گروه متفاوت و در ســه هفته برگزار می شود.ملی پوشان ایران در 
هفته نخســت )12 تا 1۴ خردادماه( در کشــور ایتالیا به مصاف 
تیم های برزیل، ایتالیا و لهســتان در گروه A می روند. جمهوری 
اســالمی ایران در هفته دوم لیگ جهانی )19 تا 21 خردادماه( 
میزبان گروه D در ســالن 12 هزار نفری تهران است که تیم های 
صربســتان، آرژانتین و بلژیک به تهــران خواهند آمد. تیم ملی 
والیبال ایران در هفته ســوم لیگ جهانی سال 2017 با تیم های 
آمریکا، روسیه و لهستان در گروه H همگروه است و از 25 تا 27 

خردادماه در کشور لهستان به مصاف آنها می رود.

حدیث دشت عشق

بهیادسرتیپدومکنترلشکاری»فرهاددستنبو«
ُکردی که متخصص کنترل شکاری بود

شهید ســرتیپ دوم کنترل شــکاری فرهاد 
دســتنبو در تاریخ 1330/10/20 در شهرســتان 
ســنندج متولد شــد. پــس از گذرانــدن دوران 
تحصیالت متوســطه با موفقیت از پس امتحانات 
دشوار اســتخدامی نیروی هوایی برآمده و افتخار 
برتن نمــودن لباس مقدس ســربازی در پدافند 

هوایی نیروی هوایی ارتش را نصیب خود نمود.
در طی دوران آموزشــی یکی از مستعد ترین 

هنرجویــان بوده به گونه ای که ســرآمد تمــام همرزمان بوده و بــدون هیچ گونه 
چشم داشتی معلومات علمی و تخصصی خود را در اختیار آنان قرار می داد.

در تقســیمات تخصصی به دلیل کســب نمره علمی باال وارد تخصص کنترل 
شــکاری شده و به عنوان افسر FC خدمت در ســایت های راداری را آغاز نمود. در 
سال 1353 با خانم طبال ازدواج نمود که ثمره این ازدواج فرخنده چهار فرزند پسر 
با نام های فریور، فربد، فرهوش و فرداد است. وی آنچنان در انجام وظایف خود کوشا 
و بــا تعصب عمل می نمود که در زمان تولد آخرین فرزند خود در ســال1366 در 
منطقه عملیاتی حضور داشته و شادی حضور در کنار خانواده در زمان تولد فرزند 
را بــا اعتقاد به اهمیت تامین امنیت میلیونها ایرانی فدا نموده و منطقه عملیاتی را 
ترک ننمود. همکاران، وی را مردی عارف و به دور از تعلقات دنیوی دانسته و هنوز 
هم از مهارت باالی وی در تخصص کنترل شــکاری و روحیه ایثار و فداکاری وی 
مثال ها می زنند. ســرتیپ دوم کنترل شکاری فرهاد دستنبو 5 مرداد سال 1367 
در آخرین روز های دفاع مقدس در ســایت راداری و پدافندی سوباشی به شهادت 
رسید و با تشییع باشکوه مردم، در قطعه ۴0 بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.

آغازرقابتهایباشگاههایغربآسیاازامروز

تقابل سنتی بسکتبال ایران و لبنان در اردن
رقابتهایبســکتبالقهرمانیباشــگاههای
غربآسیاازامروزبهمیزبانیاردنآغازمیشودو
سهنمایندهایراندراینتورنمنتکارشانراآغاز

میکنند.
رقابت های بســکتبال غرب آسیا در هر مقطعی باشد 
بیشــتر تقابل ایران و لبنان به عنوان دو حریف ســنتی 
منطقه است. در رقابت های باشــگاه های این منطقه نیز 
همین مسئله اتفاق می افتد و نماینده های کشورمان باید 
با حریفان لبنانی خود برای رســیدن به عنوان و سهمیه 
باشگاه های آســیا تقابل کنند. این رقابت ها از امروز و به 
میزبانی اردن آغاز می شــود و دو نماینــده جنوبی ایران 
در روز نخســت پیکار دارند و شیمیدر استراحت می کند. 
پتروشــیمی مدافع عنوان قهرمانی مســابقات است که 
در این دوره با الریاضی، ســریت فلســطین و نفت آبادان 
هم گروه شده اســت. ماهشــهری ها با قهرمانــی در دوره 
گذشته ســهمیه باشگاه های آســیا را گرفتند اما در آن 
رقابت ها برابر الریاضی باختند و در نهایت سوم شدند. حاال 
شــاگردان مهران شاهین طبع که یک سنتر استرالیایی را 
نیز در کنار خود دارند همانند ســال قبل مدعی قهرمانی 
هســتند و می خواهند انتقام شکســت از الریاضی را نیز 

بگیرند.
نفت آبادان دیگر تیم جنوبی بســکتبال ایران امسال 

برای اولین بــار رویدادی بین المللــی را تجربه می کند. 
آبادانی هــا در لیگ ایران که خیلی خوب بوده اند و دو بار 
هم برابر پتروشــیمی به برتری رسیده اند. با اضافه شدن 

فرید اصالنی به نفت شــرایط این تیم بهتر هم شــده و 
شــاگردان حماد سامری به دنبال نتیجه ای شایسته برای 
تیمشان هستند. این گروه با حضور سه تیم مدعی بسیار 

ســنگین و خطرناک اســت اما همین کــه نماینده های 
ایــران در مرحله بعدی با الریاضی که از مدعیان قهرمانی 
مســابقات اســت روبه رو نمی شــوند برایشــان خوب 

است.
شیمیدر سومین نماینده بسکتبال ایران در غرب آسیا 
اســت. این تیم نیز نخســتین حضورش در یک رویداد 
بین المللــی را تجربه می کند و در گــروه دوم با تیم های 
ساجس لبنان و المینا عراق رقابت خواهد کرد. شاگردان 
مصطفی هاشــمی کار بسیار دشــواری دارند چرا که هم 
رقابت گروهی شــان سخت اســت و هم در مرحله بعدی 
بایــد با مدعیان اصلی تورنمنت پیکار کنند. در این گروه 
نیز بسکتبال کشورمان تقابل با حریف سنتی اش را تجربه 
خواهد کرد و باید دید شــیمیدر در این مســابقات چه 

نتیجه ای کسب خواهد کرد.
برنامه روز نخست این مسابقات به این شرح است:

یکشنبه 22 اسفند:
گروهاول

*نفت آبادان ....................................... سریت راماال فلسطین
*پتروشیمی .................................................................. الریاضی

گروهدوم
*ساجس لبنان ................................................................. المینا

- شیمیدر ایران استراحت دارد.

کیانوشرســتمیازسویفدراسیونجهانیوزنهبرداریدعوتشدتادرمراسمیجایزهبهترینوزنهبردار
سال۲۰۱۶رادریافتکند.

کیانوش رستمی در نظرســنجی که فدراسیون جهانی برای انتخاب بهترین وزنه بردار سال 2016 گذاشته بود، توانست 
با به دست آوردن بیشترین آرا به عنوان بهترین وزنه بردار مرد سال انتخاب شود. در بخش زنان نیز سوپیتا تاناسان از تایلند 
که قهرمان المپیک ریو در دســته ۴8 کیلوگرم شــده بود این عنوان را به دست آورد. اکنون فدراسیون جهانی برای این دو 
وزنه بردار دعوت نامه ای ارسال کرده تا جوایز آنها را در مراسمی اهدا کند. این مراسم قرار است در حاشیه مسابقات قهرمانی 
نوجوانان جهان برگزار شود. مسابقات جهانی نوجوانان 1۴ تا 21 فروردین در تایلند برگزار خواهد شد. آخرین مرتبه که یک 
ایرانی موفق به کسب عنوان بهترین وزنه بردار سال شد مربوط به سال 2012 است که بهداد سلیمی این عنوان را کسب کرد.
ســال 2013 روسالن آلبگوف روس بهترین وزنه بردار شد. در سال های 201۴ و 2015 ایلیا ایلین قزاق این عنوان را به 
دســت آورد. اکنون نیز کیانوش رستمی با قهرمانی در المپیک ریو توانست برای کسب عنوان بهترین وزنه بردار سال 2016 

بیشترین آرا را در بین مخاطبان سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به دست آورد.

دعوت رستمی به تایلند 
برای گرفتن جایزه بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶

همگروهیایرانباایتالیاومکزیکدرجامجهانیفوتبالساحلی

تیمملیفوتبالســاحلیایرانباغلبهبرامارات،
جامقهرمانیرقابتهایآســیاییاینرشتهراکسب

کرد.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که با پیروزی برابر تیم های 
ملی مالزی )میزبان مســابقات(، افغانســتان، چین، بحرین و 
ژاپن به دیدار فینال رقابت های قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا 
- انتخابی جام جهانــی باهاما 2017 - راه یافته بود، دیروز با 
پیروزی 7 بــر 2 بر امارات، عنوان قهرمانی این مســابقات را 
از آن خود کرد. در این دیدار برای تیم ملی فوتبال ســاحلی 
کشورمان مسلم مسیگر )2 گل(، محمدعلی مختاری )2گل(، 
پیمان حسینی، امیرحســین اکبری و سیدعلی ناظم گلزنی 
کردند. جام قهرمانی را علی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران به ملی پوشــان ساحلی تقدیم کرد. ساحلی بازان 
ایــران پیش از ایــن با صعود به فینال، جــواز حضور در جام 
جهانی باهاما را کســب کرده بودنــد. ویندزور جان، دبیر کل 
کنفدراســیون فوتبال آســیا دیدار فینال را از نزدیک تماشا 
کــرد. تیم های ملی امارات و ژاپن با 2 عنوان قهرمانی آســیا 
پرافتخارترین تیم های آســیا بشــمار می روند و ساحلی بازان 
ایران که در رنکینگ اول آسیا قرار دارد با شکست هر دو تیم 
ژاپن و امارات؛ دومین قهرمانی خود در آسیا را بدست آوردند. 

در دیدار رده بندی تیم های ملی ژاپن و لبنان به مصاف یکدیگر 
رفتند که این دیدار با برتری 6 بر 3 تیم ملی ژاپن خاتمه یافت. 
در پایان این رقابت ها تیم های ملی ایران، امارات و ژاپن جواز 

حضور در جام جهانی 2017 باهاما را کسب کردند.
برگزاری مراسم قرعه کشی جام جهانی

تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران حریفــان خود را در جام 
جهانی باهاما شناخت.

قرعه کشی جام جهانی فوتبال ساحلی دیروز برگزار شد و 
تیم ملی ایران که همین دیروز در جام ملت های آسیا قهرمان 
شــده بود، حریفانش را شناخت.بر اساس این قرعه کشی، تیم 
ملی فوتبال ســاحلی ایــران در گروه B بــا تیم های نیجریه، 
ایتالیا و مکزیک هم گروه شده است. این مسابقه ها از 7 تا 17 
اردیبهشت 96 در شهر ناسائو باهاما برگزار می شود. نخستین 
بازی تیم ملی ایران در این مسابقه ها هم 7 اردیبهشت مقابل 
مکزیک خواهد بود. گروه بندی کامل این مســابقه ها به شرح 

زیر است:
*گروه A: باهاما، سوئیس، اکوادور، سنگال

*گروه B: ایران، نیجریه، ایتالیا، مکزیک
*گروه C: امارات،  پاراگوئه، پرتغال، پاناما
*گروه D: برزیل، تائیتی، ژاپن، لهستان.

فوتبال ساحلی ایران، بر بام  آسیا ایستاد

ســرمربی تیم والیبال پیکان گفت: دوســت دارم بانک ســرمایه قهرمان رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور شود تا 
دیگر شاهد منحل شدن تیمی به دست کارخانه نباشیم.پیمان اکبری درمورد آخرین شرایط تیم والیبال پیکان برای فینال 

رقابت های لیگ برتر و رویارویی با بانک سرمایه و ...به اظهارنظر پرداخت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
*با وجود اینکه در بازی اول نتیجه را واگذار کردیم و امیر غفور به عنوان یکی از مهره های اصلی تیم مان مصدوم شد، اما امید 
خود را از دست نداده و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و اگر تمرکز کنیم می توانیم خیلی راحت تیم پرمهره و یا بهتر 
بگویم تیم ملی ایران را هم شکست دهیم. قطعاً در بازی روز یک شنبه تالش می کنیم تا بازی را خیلی خوب شروع کنیم و با 

پیروزی زمین را ترک کنیم تا کار تعیین قهرمان به بازی سوم کشیده شود.
*درخصوص اظهارات مصطفی کارخانه، مبنی بر اینکه مبلغ قرارداد سعید معروف با ۴ بازیکن بانک سرمایه برابری می کند، 
باید بگویم که واقعاً از این صحبت های آقای کارخانه تعجب می کنم. احتماالً منظور ســرمربی بانک ســرمایه بازیکنان رده 

جوانان و نوجوانان بانک سرمایه است وگرنه تمام شاگردان کارخانه ملی پوش هستند و مبلغ قراردادشان هم مشخص است.
*اکبری با بیان اینکه هنوز سرنوشت تیم های باریج اسانس، گیتی پسند، پتروشیمی بندرامام و صنام یادمان نرفته است، گفت: 
من به عنوان یک مربی والیبال دوســت دارم بانک سرمایه قهرمان شــود، چراکه دلم نمی خواهد تیم دیگری به دست آقای 
کارخانه منحل شود و والیبال ضربه بخورد. اگر نگاهی به گذشته بیاندازیم خیلی موارد مشخص و واضح است که فکر نمی کنم 

الزم باشد درمورد آنها صحبت کنیم.

هنوزسرنوشتتیمهایباریجاسانس،گیتیپسند،پتروشیمیبندراماموصنامیادماننرفتهاست
اکبری: دلم نمی خواهد تیم دیگری به دست آقای کارخانه منحل شود!

درگذشت سرمربی اروگوئه ای در ورزشگاه 
دیدار تیم هــای وراکوروس و پوئبال در لیگ مکزیک بــا حادثه همراه بود. 
آنیبال مانیو روییس 7۴ ساله پیش از شروع این دیدار در ورزشگاه لوییس پیراتا 
ســکته کرد و با وجود حضور به موقع کادر پزشکی جان خود را از دست داد.او 
به عنوان دستیار خوسه ساتورنینو کاردوسا اروگوئه ای در تیم پوئبال کار می کرد. 
روییس هدایت تیم   ملی پاراگوئه ای را در جام جهانی 2006 بر عهده داشــت. او 
همچنین به عنوان مدیر فنی در کشورهای مختلف آمریکایی التین مشغول بود. 
روییس سرمربی تیم های اتلتیکو ناسیونال نکاکسا، پوئبال، وراکورس و تولوکا بود 

و در دوران بازیگری در تیم های مختلف باشگاه اروگوئه  بازی کرد.
دیدار دوستانه آلمان با برزیل و اسپانیا 

تیم ملی آلمان توانســت برای چهارمین بار در سال 201۴ قهرمانی در جام 
جهانی را تجربــه کند. مدافع عنوان قهرمانی رقابت هــای انتخابی جام جهانی 
روســیه را نیز با قدرت شــروع کرده اســت و تمامی دیدارهای خود را با برد به 
پایان رســانده است. فدراسیون فوتبال آلمان تایید کرد تیم ملی این کشور قبل 
از جام جهانی روســیه دو دیدار دوستانه با تیم های ملی اسپانیا و برزیل برگزار 
خواهــد کرد تا با قدرت بتواند خودش را بــرای مرحله نهایی این پیکارها آماده 
کند. راینهارد گریندل رئیس فدراســیون فوتبال آلمان همچنین عنوان کرد آنها 
می خواهند بعد از برزیل دومین تیم تاریخ باشــند که توانسته از عنوان قهرمانی 
خود دفاع کند. برزیل در جام جهانی 1958 و 1962 توانســت قهرمانی در جام 
جهانی را تجربه کند و بعد از آن هیچ کشوری نتوانسته است دو دوره پی در پی 
قهرمان جام جهانی شود. بازی بعدی تیم ملی آلمان در انتخابی جام جهانی قرار 

است در کشور آذربایجان برابر تیم ملی این کشور باشد.
بوفون سومین بازیکن باسابقه فوتبال ایتالیا 

در هفته بیســت و هشــتم رقابت های لیگ ایتالیا یک دیدار برگزار شد که 
در آن یوونتوس صدرنشــین در خانه به دیدار میالن رفت. این بازی با برتری دو 
بر یک یوونتوس به پایان رســید.جان لوئیجی بوفون در این دیدار توانست برای 
تیمش به میدان برود. این بازی شــماره 613 بوفون برای یووه بود که باعث شد 
این دروازه بان ســومین بازیکن پرافتخار در لیگ ایتالیا باشد. او توانست رکورد 
توتی را جای بگذارد که 612 بازی در ایتالیا داشت. اکنون تنها دو بازیکن بیشتر 
از بوفون در لیگ ایتالیا بازی کردند که به نظر می رســد بوفون بتواند رکورد این 
دو را نیز بشــکند. پائولو مالدینی 6۴7 بازی برای میالن در کارنامه خود دارد و 

خاویر زانتی هم 615 بازی برای اینتر انجام داده است.
تهدید تازه فدراسیون جهانی دوومیدانی

فدراسیون جهانی دوومیدانی اعالم کرد در صورتی که فساد شهرهای میزبان 
مســابقات جهانی ثابت شــود، میزبانی از این شهرها گرفته می شود. فدراسیون 
جهانی در حالی این خبر را اعالم کرد که بازرســان فرانســوی در حال بررسی 
اعطای میزبانی چند دوره از مسابقات جهانی هستند.سخنگوی IAAF درباره این 
مسئله اعالم کرد که در صورت نیاز پروسه اعطای میزبانی های هر دوره بررسی 
می شــود. این بررسی ها برای یافتن موارد احتمال رشوه انجام می شوند. در حال  
حاضر میزبانی های دوره های 2013، 2015، 2017 و 2019 مورد بررســی قرار 
می گیرند. IAAF در این باره اعالم کرد: ما با پلیس فرانســه همکاری می کنیم و 
هر اطالعاتی الزم باشد در اختیار آنها قرار می دهیم. هفته گذشته روزنامه  لوموند 
در گزارشــی مطالبی را درباره رد و بدل شدن پول به هنگام داده شدن میزبانی 
المپیک 2016 به ریو، منتشر کرد. تعدادی از مسئوالن IAAF که در آن زمان سر 
کار بودند در این مسائل دست داشته اند. پلیس فرانسه پروسه داده شدن میزبانی 

به توکیو 2020 را نیز بررسی خواهد کرد.
امید وزنه برداری روسیه 

برای خارج شدن از محرومیت 
فدراســیون وزنه برداری روســیه در تالش اســت تا محرومیت وزنه برداری 
این کشــور برداشته شود یا حداقل برای یک ســال معلق شود. این فدراسیون 
اصالحاتی را انجام داد و برخی از مربیان خاطی را محروم کرده است.ماکیم آگا 
پیتوف، رئیس جدید فدراسیون وزنه برداری روسیه اعالم کرده است که سیستم 
جدید ضد دوپینگ این فدراســیون می تواند الگویی برای فدراسیون های دیگر 
باشــد. او اعالم امیدواری کرد که محرومیت روسیه برداشته شود.دسامبر سال 
گذشته توماس باخ، رئیس IOC از وضعیت دوپینگ در روسیه و به خصوص در 
وزنه برداری روسیه اظهار نگرانی کرد.وزنه برداری روسیه سال گذشته از المپیک 
ریو محروم شد. این  در حالی اتفاق افتاد که نام بسیاری از وزنه برداران روس در 
گزارش مک الرن مربوط به دوپینگ سیســتماتیک در روسیه آمده بود.عالوه بر 
محروم شدن از المپیک، وزنه برداری روسیه یک سال از تمامی مسابقات محروم 
شده اســت. طبق قوانین فدراسیون جهانی وزنه برداری هر کشوری که بیش از 
سه نمونه دوپینگ داشته باشد یک سال از شرکت در مسابقات محروم می شود. 
کشورهای روسیه، قزاقســتان، بالروس، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، اوکراین، 

چین و مولداوی تاکنون محروم شده اند.
هازارد: خانه بزرگ تری می خواهم 

که جام هایم در آن جا شود! 
بهترین های ماه فوریه فوتبال جزیره، روز جمعه مشخص شدند. گابیادینی 
از ســاوتهمپتون بهترین بازیکن شــد، گواردیوال جایزه بهترین مربی را به خود 
اختصاص داد و گل ادن هازارد به آرســنال به عنــوان بهترین گل ماه انتخاب 
شد.ادن هازارد بعد از دریافت این عنوان، گفت : من یک خانه بزرگ تر می خواهم 
تا جام هایم را در آن جا بدهم. افتخاراتی که به دســت می آورم زیاد شده است. 
البته برخی از جام ها را به دوســتانم می دهم.او در ادامه  گفت : خوشحال هستم 
که گلم به آرســنال به عنوان بهترین گل ماه انتخاب شد، اما خوشحالی بیش تر 
من کسب ســه امتیازی بود که در آن جا کسب کردیم و این مهم ترین موضوع 
بود و به خاطر آن خوشــحال هســتم.هازارد در ادامه  گفت : کسب سه امتیاز در 
بازی پیش رو اولویت مهم ما در این فصل محسوب می شود و رقابت سختی برای 
قهرمانی داریم و می خواهیم بهترین نتیجه  ممکن را کسب کنیم و قهرمانی مان 
را قطعی کنیم. چلسی فردا )دوشنبه ( باید در جام حذفی برابر منچستریونایتد به 

میدان برود. این بازی در ورزشگاه استمفوردبریج برگزار خواهد شد.
رکوردشکنی جدید کاسیاس در پورتو 

ایکر کاســیاس از بودن در پورتو خشــنود اســت. دروازه بان اســپانیایی در 
مصاحبه هایش و در شبکه های اجتماعی همیشه به این موضوع اشاره می کند. یکی 
از دالیل آن، زندگی آرام در این شــهر است. او مجبور نیست همچون حضورش در 
رئال  مادرید پس از بازی ها پاسخگوی عملکردش باشد. این آرامش باعث شده است 
دروازه بان اسپانیایی بتواند عملکرد بهتری داشته باشد و آمار خوبی در تیم پرتغالی 
بر جای بگذارد و حتی رکوردشــکنی کند. جمعه در دیــدار پورتو و آروکا باز هم 
دروازه اش را بسته نگه داشت و تیمش چهار بر صفر به پیروزی رسید. او توانسته در 
16 بازی در لیگ دروازه اش را بسته نگه دارد. رکوردی که در 20 سال بازی اش به 
آن دست نیافته بود. هنوز 9 هفته  به پایان رقابت های پرتغال باقی  مانده و کاسیاس 
می تواند در این زمینه آمار بهتری را به ثبت برســاند. دروازه بان اسپانیایی تنها در 
سه فصل توانســت به چنین رکوردی نزدیک شود. او در فصل های 05 – 200۴ ، 

07 – 2006 و 10 – 2009 در 15 بازی دروازه اش را در اللیگا بسته نگه داشت.

صفحه 9
یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳9۵ 

۱۳ جمادی الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۸۳

سرانجامپسازکشوقوسهایفراوان،میزبانیجامجهانیکشتیفرنگی۲۰۱7بهآبادانواگذارشد.
رضا الیق، دبیر فدراسیون کشتی درباره سرانجام تعیین میزبان جام جهانی کشتی فرنگی پس از مشکالتی که در عمل 
نکردن مسئوالن خوزستانی به تعهدات شان به وجود آمد، اظهار کرد: پس از این اتفاقات مسئوالن استانی خوزستان قرارداد 
هتل ها برای اسکان تیم ها و مهمانان را منعقد کردند و موضوع اسکان و تغذیه حل شد. او افزود: هنوز مشکل ترانسفر تیم ها 
حل نشــده اســت و درست نیست که مسئوالن استان خوزستان به این خاطر که فدراسیون کشتی در این فرصت محدود تا 
آغاز جام جهانی تحت فشــار قرار دارد این گونه عمل کنند. امیدوارم هر چه  سریع تر به تعهدات خودشان به طور کامل عمل 
کنند تا مشــکلی در میزبانی جام جهانی به وجود نیاید. الیق با بیان این که از دیروز)شنبه( حضور مهمانان خارجی در ایران 
آغاز می شود، گفت : مسئوالن استان خوزستان باید هر چه  سریع تر هزینه های ترانسفر تیم ها را پرداخت کنند تا کار جلو برود.  
میزبانی مسابقات بار دیگر به آبادان بازگشت، چرا که ما دوست داریم مردم خونگرم استان خوزستان را خوشحال کنیم، اما در 
مقابل امیدواریم که مسئوالن استانی هر چه  سریع تر به تعهدات باقی  مانده خود عمل کنند. جام جهانی کشتی فرنگی 2017 
با حضور 8 تیم برتر جهان شامل ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، بالروس، اوکراین، آلمان و قزاقستان در روزهای 26 و 27 

اسفندماه جاری در سالن کوثر آبادان برگزار می شود.

میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی به آبادان بازگشت 
درحالیحضور۱۹رشتهدربازیهایکشورهایاسالمیقطعیشدهاستکهاحتمالاضافهشدنرشتههای

دیگرهمچنانوجوددارد.
آخرین نشســت ساالنه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برای بررسی پیش نویس اساسنامه این کمیته صبح دیروز در 
حالی برگزار شد که تعیین تکلیف درباره حضور کاروان ایران در بازی های کشورهای اسالمی نیز در دستور کار قرار گرفت.در 
این جلســه که با حضور خادم و داورزنی به عنوان نمایندگان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، با توجه به پیشنهادات اعضا 
تقریباً کلیات اساســنامه به تصویب نهایی رسید و قرار است به زودی برای تایید هیئت وزیران در مجمع عمومی کمیته ملی 
المپیک به رأی گذاشــته شود. همچنین حضور 19 رشــته کاراته، تکواندو، جودو، ژیمناستیک،  شنا، تیراندازی، وزنه برداری، 
بوکس، واترپلو، بسکتبال، دو و میدانی،  والیبال، شیرجه، تنیس، کشتی، ووشو، تنیس روی میز، دوومیدانی معلوالن و جودوی 
نابینایان در این مسابقات قطعی شده است، البته گفته می شود که فدراسیون هندبال نیز خواستار حضور در این مسابقات است 
و احتمال دارد این رشــته نیز به کاروان اعزامی ایران اضافه شود. برخی از رشته ها نیز که خواستار اعزام ورزشکاران بیشتری 
بودند با توجه به تعهدات رؤسای آن فدراسیون ها و شانس باالی مدال آوری ورزشکاران با نفرات بیشتری اعزام خواهند شد، 

از جمله تیراندازی و بوکس.

قطعی شدن حضور ۱۹ رشته در بازی های کشورهای اسالمی

پرداخت مطالبات داوران ایرانی پس از سه سال
رئیس دپارتمــان داوری از پرداخت مطالبات داوران توســط فیفا خبر داد.
حســن کامرانی فر در این باره گفت : با پیگیری مســتمر و تالش مهدی تاج، 
رئیس فدراسیون فوتبال کلیه مطالبات داوران و ناظران داوری فوتبال و فوتسال 
بعد از سه سال پرداخت شد. وی در ادامه  ضمن تقدیر از تالش رئیس فدراسیون 
فوتبال در این خصوص و احقاق حق داوران زحمتکش فوتبال، گفت : این روند 
دریافت پول از فیفا طوالنی شده بود، اما خوشبختانه این پیگیری ها با برگزاری 
جلســاتی که مهدی تاج با فیفا داشــتند، به نتیجه  رسید و توانستند مطالبات 
فوتبال که بخشــی از آنها طلب داوران بود، را دریافت کند. کامرانی فر در پایان 
اظهار کرد: به زودی مطالبات داوران توسط فدراسیون فوتبال پرداخت می شود.

استقالل باالخره بعد از یک هفته تمرین کرد 
تیم فوتبال استقالل بعد از یک هفته باالخره تمرین کرد. آبی های پایتخت 
بعد از اینکه روز پنجشــنبه جلســه ای را با ســید رضا افتخاری برگزار کردند، 
دیروز در تمرین اســتقالل حاضر شــدند و بعد از یک ســاعت جلسه فنی به 
کارهای تاکتیکی مشغول شدند.آخرین باری که استقاللی ها به تمرین پرداخته 
بودند جمعه هفته گذشته بود تا این تیم بعد از یک هفته باالخره تمرین کند.
استقاللی ها خود را برای مصاف با لوکوموتیو تاشکند آماده می کنند. این تمرین 
بدون غایب برگزار شــد و محمدحســین کنعانی زادگان مدافع استقالل که در 
ابتدای فصل با پارگی رباط صلیبی روبه رو شــده بود هم در آن حاضر شد و به 
تمرین پرداخت. البته این بازیکن نمی تواند اســتقالل را تا پایان فصل همراهی 

کند چرا که آبی های پایتخت نام او را از لیست خود خارج کرده اند.
ادعای جنجالی قهرمان لیگ فوتسال روی سکوی قهرمانی 
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در پایان هجدهمین دوره لیگ برتر موفق 
شــد با 60 امتیاز باالتــر از تیم های مدعی دبیری، مس، حفاری و تاسیســات 
دریایــی قرار گرفتــه و مقام قهرمانی را از آن خود کنــد. در حالی این دومین 
قهرمانی گیتی پســندی ها بعــد از فصل 1392 به حســاب می آمد که آنها در 
جشــن قهرمانی و روی ســکوی اهدای جام ادعای عجیبی در خصوص تعداد 
قهرمانی های خود کردند. بازیکنان و مربیان گیتی پســند در جشن قهرمانی با 
پیراهن هایی حاضر شــدند که روی آن به تعداد قهرمانی های این باشگاه اشاره 
شــده و همچنین از سه ستاره به معنی سه قهرمانی اســتفاده کرده بودند. با 
وجود اینکه پنج سال از ماجرای تبانی لیگ 1395 می گذرد، اما به نظر می رسد 
گیتی پسندی ها همچنان این موضوع را نپذیرفته و قهرمانی آن سال را متعلق 
به خود می دانند. در حالی که تبانی این تیم با پرسپولیس در هفته پایانی لیگ 
محرز شــد و جام قهرمانی نیز بعد از پس گرفتن از گیتی پســند به مسئوالن 
باشــگاه شهید منصوری قرچک داده شد. این اقدام باشگاه گیتی پسند در روز 
پایانی لیگ و در حالی که تمام رســانه ها روی بازی اختتامیه و جشن قهرمانی 
لیگ تمرکز کرده بودند، تامل برانگیز اســت چرا که به صورت علنی بعد از پنج 
ســال اعالم کرده اند، حکم فدراسیون فوتبال مبنی بر تبانی را نپذیرفته و خود 

را قهرمان می دانند.
ابراز امیدواری انصاری فرد بابت صعود المپیاکوس

المپیاکوس در دور رفت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ اروپا در خانه برابر 
بشیکتاش ترکیه به تســاوی یک بر یک رضایت داد تا کار صعودش به مرحله 
بعد کمی ســخت شــود.کریم انصاری فرد که در این بازی پاس گل تیمش را 
فراهم کرد در ارزیابی خود، گفت : اول از همه باید تشــکر کنم، از کسانی که از 
ما حمایت کردند. حمایت آنها بی نظیر بود و جای تشکر دارد. هواداران از  دقیقه 
نخســت تا  دقیقه پایانی ما را حمایت کردند. ما فوتبال خوبی در نیمه نخست 
بازی کردیم و اصال اجازه ندادیم که حریف به ما نزدیک شود، اما در نیمه دوم 
افت کردیم و دروازه مان هم باز شــد. کمی خســته بودیم، ولی ما المپیاکوس 
هســتیم و به ترکیه خواهیم رفت تا جواز حضور در مرحله بعدی را به دســت 
بیاوریم. مهاجم ایرانی در ادامه  گفت : ما برای المپیاکوس بازی می کنیم و در هر 
بازی برای کســب برد به میدان خواهیم رفت. کاری نداریم با چه حریفی بازی 
داریم. من تا زمانی که این جا باشم برای این پیراهن می جنگم و با قدرت کارم 

را ادامه  خواهم داد.
اردوی تیم فوتبال ماشین سازی در تهران

تیم ماشین سازی تبریز از دیروز در تهران اردویی تدارکاتی برگزار کرد. قرار 
است در این اردو ماشین سازان یک یا دو مسابقه با تیم های لیگ برتری و لیگ 
دســته اول از تهران برگزار کنند. اردوی ماشین سازی در تهران روز 28 اسفند 
به پایان می رســد و تمرینات ســال جدید از روز ۴ فروردین در تبریز پیگیری 

خواهد شد.
زهیوی به اردوی تیم ملی نمی آید

بنا به گزارش روزنامه اســتاد الدوحه قطر، رحیم زهیوی، مهاجم ملی پوش 
ایرانی تیم الشــحانیه قطر به خاطر انجام مراحل درمانش در کلینیک اســپایر 
دوحه از پیوســتن به اردوی تیم ملی ایران بــرای بازی با قطر عذرخواهی کرد. 
زهیــوی دو هفته پیش از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شــده بود و به 
اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شده بود ولی با این خبر او نمی تواند به اردوی 
تیم ملی ملحق شود. اولین بازی شاگردان کی روش در مرحله نهایی انتخابی جام 

جهانی 2018 روسیه 3 فروردین مقابل قطر برگزار می شود.
آغاز اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان 

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در راســتای حضور در جام جهانی 2017 
هند تمرینات آماده سازی خود را پشت سر می گذارد. در همین راستا شاگردان 
عباس چمنیان دیروز به آکادمی فوتبال رفتند و تا روز 25 اسفند تمرینات خود 
را پشت سر می گذارند. تیم ملی نوجوانان روز سه شنبه در چارچوب یک دیدار 
دوســتانه به مصاف تیم بزرگســاالن ماهان تندیس می رود و این تیم در لیگ 

دسته سه فوتبال ایران فعالیت می کند.
رقیب پرسپولیس رکوردشکنی کرد 

برت فان مارویک، سرمربی سرشناس هلندی تیم ملی عربستان امروز لیست 
26 بازیکنش را برای دیدار با عراق و تایلند اعالم کرد که تیم الهالل عربســتان 
رقیب اصلی پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا بابت تعداد ملی پوش رکورد 
شــکنی کرد. در این لیست 10 بازیکن از الهالل رقیب تیم پرسپولیس حضور 
داشتند و این تیم با این تعداد بازیکن بیشترین سهم را از باشگاه های عربستان 

از آن خود کرد.
تاج: از هیچ تیمی برای قهرمانی حمایت نمی کنیم

مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال در جشن هجدهمین سالگرد تأسیس 
مدرســه فوتبال دکتر دبیری در جمع خبرنگاران گفت: برای ما فرقی ندارد که 
چه تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران قهرمان شــود و شایعه حمایت فدراسیون 
بــرای قهرمانی یک تیم را رد می کنم و امیدوارم ســال آینده تیم دبیری تبریز 
و همین امسال تیم تراکتورسازی با موفقیت در بازی های خود بتوانند سهمیه 

باشگاه های آسیا را کسب کنند. 
سفر ذوب آهن به ازبکستان

تیم فوتبال ذوب آهن باید در هفته ســوم لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا 
مقابل بنیادکار ازبکستان به میدان برود که برای برگزاری این دیدار کاروان تیم 
ذوب آهن دیروزعازم تاشکند پایتخت ازبکستان شد. تیم ذوب آهن امروز جلسه 
تمرینی خود را در تاشکند برگزار می کند تا ساعت 16 و 30 دقیقه روز دوشنبه 

23 اسفندماه به مصاف بنیادکاران برود.
استقالل با سایپا چهارصدتایی شد 

تیم اســتقالل در هفته بیســت و چهارم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه 
آزادی مقابل ســایپا قرار گرفت و این تیم را با دو گل مغلوب کرد که به لطف 
این دو گل تعداد گل های زده اش را به عدد 37 رســانده تا بهترین خط حمله 
لیگ برتر را در اختیار داشــته باشــد. اما این بازی یک ویژگی خاص دیگر هم 
برای آبی پوشان داشت. در واقع این بازی چهارصدمین بازی استقالل در تاریخ 
لیگ برتر بود که در آن موفق به گلزنی شــده بود. آبی پوشــان پیش از آن در 
399 بازی گلزنی کرده بودند و با گلزنی برابر سایپا به مرز ۴00 بازی با گل زده 
رسیدند. آبی پوشان اولین تیم در لیگ برتر هستند که به مرز ۴00 بازی با گل 

زده رسیدند و از این نظر از سایر تیم های لیگ برتر پیش هستند.
وضعیت مبهم جباری برای ادامه همکاری با االهلی 

مجتبی جباری در ســال های اخیر یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان االهلی 
بوده است. او البته در فصل جاری چند بار مصدوم شد و همین موضوع بازیکن 
ایرانی االهلی را مدت ها از میادین فوتبال دور کرد. هرچند مســئوالن و کادر 
فنــی االهلی از لحاظ فنی به جباری اعتقاد دارند، ولی هنوز بابت فصل آینده 
با این بازیکن وارد مذاکره نشــده اند. قرارداد بازیکن ایرانی االهلی در پایان این 
فصل به اتمام خواهد رســید و در حال حاضر مانــدن یا جدایی او از این تیم 

قطعی نیست.
تقدیر شیخ سلمان از قهرمانی فوتبال ساحلی ایران 

شــیخ سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آســیا بعد از قهرمانی تیم   ملی 
فوتبال ساحلی ایران در پیامی یادآور شد: می خواهم به جمهوری اسالمی ایران 
که تیم قدرتمندی از ابتدای مسابقات تا انتها بود تبریک بگویم. هم چنین باید 
به اماراتی ها نیز که عنوان نایب قهرمانی را به دســت آورده اند تبریک بگویم. 
این دو تیم در کنار ژاپن قدرت های فوتبال ساحلی آسیا هستند و من مطمئن 
هستم که آن ها در باهاما آسیا را خوشحال خواهند کرد و نتیجه  خوبی را کسب 
خواهند کرد.در ادامه  پیام شــیخ ســلمان آمده است: برای اولین بار بود که در 
مسابقات جنوب شرق آســیا برگزار می شد و بازی ها به خوبی برگزار شد. باید 
از مسووالن کشــور مالزی نیز تشکر کرد  که عملکرد خوبی داشتند. تیم   ملی 
فوتبال ســاحلی ایران باید در جام جهانی باهاما بــا تیم های ایتالیا، مکزیک و 

نیجریه بازی کند.

تیمملیبوکسایرانباهشتبوکسوردرتورنمنت
جادهابریشمآذربایجانحاضرمیشود.

تورنمنت جاده ابریشــم از 23 اســفند ماه جاری به مدت 
پنج روز در شهر باکو جمهوری آذربایجان برگزار می شود و قرار 
است تیم   ملی بوکس کشورمان بامداد دوشنبه با هشت بوکسور 
عازم این رقابت ها شــود. اسامی ملی پوشان بوکس ایران در این 
مسابقات به این شرح است: * امید احمدی صفا )۴9 کیلوگرم( 

*ســجاد محمدپور )52 کیلوگــرم( * راغب البوشــوکه )60 
کیلوگرم( * دانا اسماعیل زاده )6۴ کیلوگرم( * سجاد کاظم زاده 
)69 کیلوگرم( * شاهین موسوی )75 کیلوگرم( * ساالر غالمی 
)91 کیلوگرم( * ایمان رمضان پور )+91 کیلوگرم( . اعضای تیم  
 ملی بوکس کشــورمان در این رقابت ها جاده ابریشم را تشکیل 
می دهند. باربــارو فرناندز خیمنز )ســرمربی( و علی مظاهری 

)مربی( به عنوان کادر فنی این تیم را همراهی می کنند.

اعالم ترکیب بوکسورهای تیم ملی در تورنمنت جاده ابریشم 

سرپرســتتیمملیوالیبالگفت:بازیکناندردوگروهبهاردویتیمملیدعوتمیشــوندکهگروهنخست
تمریناتخودراازروز۱۹فروردینسال۹۶آغازمیکند.

امیر خوش خبر با اعالم اینکه سرمربی تیم ملی 1۴ بازیکن را در گروه نخست به اردو دعوت می کند گفت: این بازیکنان برای 
تست یک هفته در اردو خواهند ماند. وی با بیان اینکه اردوی اصلی تیم ملی والیبال از روز جمعه 25 فروردین ماه آغاز می شود، 
گفت: در مجموع 21 نفر برای شرکت در اردوی اصلی تیم ملی دعوت می شوند، اما اردو با حضور 17 بازیکن برگزار خواهد شد و 
چهار بازیکن به عنوان ذخیره آماده هستند. اگر برای بازیکنان حاضر در اردو مشکلی پیش آمد و یا سرمربی از عملکرد بازیکنی 
ناراضی بود از نفرات جایگزین اســتفاده شود. سرپرست تیم ملی والیبال با یادآوری این موضوع که امسال تیم ملی »ب« نداریم، 
گفت: چون برای تیم ملی »ب« مســابقه ای در رویدادهای ســال 96 تعریف نشــده، این تیم اردو نخواهد داشت. وی ادامه داد: 
نخستین مسابقه پیش روی تیم ملی والیبال ایران لیگ جهانی است و در زمان مقرر 21 بازیکن برای این رقابت ها معرفی خواهند 
شــد، گفت: ســرمربی تیم ملی معتقد است تمرینات باید با 17 بازیکن برگزار شــود، زیرا نفرات بیشتر به روند آماده سازی تاثیر 
منفی می گذارد. خوش خبر درباره بازی های دوستانه و تدارکاتی تیم ملی قبل از شروع لیگ جهانی گفت: چهار مسابقه تدارکاتی 
برای تیم ملی والیبال تا قبل از شــروع لیگ جهانی برنامه ریزی شده که دو مسابقه با تیم ملی لهستان است. همچنین به دعوت 
فدراسیون والیبال اسلوونی دو مسابقه نیز با تیم ملی این کشور برگزار خواهیم کرد که اسلوبودان کواچ در حال حاضر هدایت این 
تیم را بر عهده دارد. وی تصریح کرد: سرمربی تیم ملی والیبال چهار دیدار تدارکاتی را برای تیم ایران کافی می داند تا تیم ایران 

آماده حضور در لیگ جهانی سال 2017 شود.

تشریح برنامه های آماده سازی تیم ملی والیبال ایران 

دبیرکلکمیتهملیالمپیکایرانازاتماممراحل
بررســیواصالحپیشنویساساسنامهکمیتهملی
المپیکبرایارسالبهوزیرورزشوجوانانخبرداد.

شاهرخ شــهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران 
در مورد روند اصالح اساس نامه ، گفت : خوشبختانه پروسه 
اصالح، بررسی و جمع بندی بخش های مختلف پیش نویس 
اساســنامه کمیته ملی المپیک ظهر دیروز به پایان رسید 
تا بعد از آماده شــدن، پیش نویس مکتوب آن جهت اخذ 
نظر تعاملی وزیر ورزش و جوانان به دفتر او ارسال شود. او 

در ادامه  اظهار کرد: بعــد از اخذ نقطه نظرات وزیر ورزش 
و جوانان مراحل قانونی ارســال پیش نویس اساســنامه به 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( و هیئت وزیران برای اخذ 
تاییدیه نهایی ارسال می شود تا ان شاءاهلل هر چه زودتر این 
اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده کمیته ملی المپیک 
مطرح و مورد تصویب و تایید اعضای مجمع قرار گیرد. در 
جلســه اعضای هیئت اجرایی دکتر محمدرضا داورزنی و 
دکتــر امیر خادم، معاونان وزیر ورزش و جوانان نیز حضور 

داشتند.

بررسی پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک 

مسابقاتدوومیدانیآغازفصلقهرمانیکشور۲4و۲5فروردینماه۹۶برگزارخواهدشد.
 طبق تصمیم فدراسیون دوومیدانی مسابقات دوومیدانی آغاز فصل که حکم قهرمانی کشور را دارد، روزهای 2۴ و 25 فروردین ماه 
برگزار خواهد شد. در حال حاضر سه شهر کرمانشاه،  تهران و شیراز گزینه های میزبانی این رقابت ها هستند که به احتمال زیاد در تهران و 
مجموعه آفتاب انقالب برگزار خواهد شد. طبق اعالم کمیته تیم های ملی هم قرار است تمرینات ملی پوشان از سوم فروردین ماه آغاز شود.

اعالم زمان برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی  


