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رونمایی از چهره شش تیم صعود کننده به مرحله نهایی

ایران به عنوان یازدهمی لیگ جهانی والیبال بسنده کرد
سرویس ورزشی-

در پایان دور مقدماتی لیگ جهانی 2017 والیبال، 
شش تیم فرانســه، برزیل، صربستان،  روسیه، کانادا و 
آمریکا با کســب امتیازات الزم به مرحله نهایی لیگ 
جهانی 2017 صعود کردند و تیم ملی والیبال کشورمان 

به عنوان یازدهمی اکتفا نمود.
تیم ملی والیبال ایران یکشنبه شب در آخرین مصاف خود 
در مرحله گروهی به مصاف روسیه رفت و در پایان ۳ بر صفر 
بازی را واگذار کرد تا پرونده اش در بیســت و هشتمین دوره 
رقابت های لیگ جهانی بسته شود. ملی پوشان کشورمان این 
دیــدار را با نتایج ۲۶ بر ۲۴ ، ۲۵ بــر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸ واگذار 

کردند.
تیم ملی والیبال ایران درحالی به کار خود در رقابت های 
لیــگ جهانی پایان داد که در هفته اول به میزبانی ایتالیا برابر 
کشور میزبان و برزیل شکست خورد و لهستان را شکست داد. 
ملی پوشان کشورمان در هفته دوم که به میزبانی تهران برگزار 
شد برابر بلژیک و آرژانتین به پیروزی رسیدند و برابر صربستان 

شکست خوردند.
در هفته ســوم لیگ جهانی که به میزبانی لهستان برگزار 
شــد ، شــاگردان کوالکوویچ برابر تیم های آمریکا، لهستان و 
روسیه با نتایج مشابه ۳ بر صفر شکست خوردند تا کارشان در 

این مسابقات با نتایجی دور از انتظار تمام شود.
تیم ملی والیبال ایران در دیدار برابر روســیه بیشــتر از 
بازیکنان جوانش استفاده کرد و هر چند که بازهم نمایش قابل 
قبولی نداشــت اما در مجموع ملی پوشان جوان انگیزه باالیی 
داشتند و نشــان دادند که باید کادر فنی اهمیت بیشتری به 

آنها بدهد.
ملی پوشــان ایران در این دوره از مســابقات تمام تالش 
خود را کردند و نمی توان شایســتگی های آنها را زیر ســوال 
برد اما عملکرد تیم ملی نشــان می دهــد که باید در این تیم 
پوســت اندازی شود و خون تازه ای به رگ های والیبال تزریق 

شود.
معروف: پایان خوبی در این دوره نداشتیم

ســعید معروف کاپیتان تیم ملــی والیبال پس از آخرین 
دیدار ایران در لیگ جهانی ســال ۲۰۱۷ گفت: طبیعی است 
که امســال لیگ جهانی خیلی خوبی برای ایران نبود. شرایط 
ایران هم ایده آل نبود. ورزش همین اســت و روزهای خوب و 
بد و تورنمنت خوب و بد دارد. متاسفانه در لیگ جهانی امسال 

خوب پیش نرفتیم.

وی با بیان اینکه بچه های تیم ملی زحمت خود را کشیدند 
و آنچه در توان داشــتند، به نمایش گذاشتند، گفت: متاسفانه 
صعود نکردیم ولی بار دیگر یادآوری می کنم که طبیعت ورزش 

همین است. 
کاپیتان تیم ملــی والیبال در خصــوص ضعف های تیم 
کشــورمان در این دوره از رقابت ها بیــان کرد: نقاط ضعف و 
قوتی داریم. باید بعد از بازی ها فیلم بازی ها را ببینیم. مربیان 
نیز این بازی ها را آنالیــز کنند و اطالعات آنان را به بازیکنان 
انتقال دهند.در مجموع نقاط ضعف بیشــتر از قوت ها بوده و 
توانایی والیبال ایران بیش از این است. باید در آنالیزهای بعدی 
اشکاالت را پیدا و برطرف کنیم و از این مسابقات برای آینده 

کسب تجربه کنیم.
معــروف با ابراز قدردانی از مــردم و هودارانی که در این 
مــدت از تیم ملــی والیبال حمایت کردند، گفــت: از تمامی 
دســت اندرکاران تیم ملی نیز تشکر و قدردانی می کنم. پایانی 
خوبی برای والیبال ایران در این تورنمنت نبود، اما به اندازه ای 
حرفه ای شــدیم که با روزهای خوب اوج نگیریم و در روزهای 
بد همه چیز را فراموش کنیم. کاپیتان تیم ملی والیبال ایران 
در پایان گفت: ورزش حرفه ای باال و پایین و افت و خیز دارد، 
نکته مهم این است که از همه آنان درس برای آینده بگیریم.

حذف لهستان، صعود کانادا و آمریکا
در روز ســوم از هفته پایانــی دور مقدماتی لیگ جهانی 
۲۰۱۷ در مجموع شــش دیدار دیگر برگزار شــد. یکی از این 
دیدارها مربوط به بازی ایران و روســیه بود. با شکســت برابر 
روس ها، ایران با سه برد و شش باخت و کسب هفت امتیاز در 
لیگ جهانی ۲۰۱۷ به عنوان یازدهم در بین دوازده تیم دست 
یافت. روســیه هم با کسب پنج برد و چهار باخت و کسب ۱۴ 
امتیاز خود را به رتبه چهارم رســاند و به مرحله نهایی صعود 

کرد. ایتالیا تنها تیمی بود که پائین تر از ایران قرار گرفت. 
 در نخســتین بازی روز ســوم بلژیک میزبان فرانسه بود و 
امیدوار بود بــا پیروزی در این بازی بــه دور نهایی صعود کند 
اما فرانســوی ها اقتدار خود را نشــان دادند و در سه ست پیاپی 
شــاگردان ویتال هنین را از پیش رو برداشتند. خروس ها با این 
پیروزی شــیرین، ۲۵ امتیازی شدند و با هشت برد و یک باخت 
به عنوان صدرنشین به مرحله فینال صعود کردند. بلژیک هم که 
امسال بسیاری از تیم های قدرتمند جهان را شگفت زده کرده بود 
با شکســت مقابل فرانسه شانس صعود به دور نهایی را از دست 
داد و در پایان با چهار برد و پنج باخت و کسب ۱۴ امتیاز و تنها 

به دلیل معدل کمتر نسبت به آمریکا در جایگاه هفتم ایستاد. 

امــا در حســاس ترین بازی هفته ســوم دو تیم آمریکا و 
لهســتان رودرروی هــم قرار گرفتند. هــر دو تیم در صورت 
پیروزی از شانس بســیار باالیی برای صعود برخوردار بودند. 
در پایان لهســتان با وجود آنکه از حمایت پرشور هوادارانش 
بهره می برد نتوانست حریف آمریکا شود و سه بر یک بازی را 
واگذار کرد و در مقابل دیدگان تماشاگران خودی از صعود به 
فینال لیگ جهانی باز ماند. شاگردان جان اسپیرو با کسب سه 
امتیاز شیرین در تعداد برد و امتیازات با بلژیک مساوی شدند 
)هر دو چهار بــرد و پنج باخت( اما به دلیل معدل پوئن بهتر 
توانستند به عنوان ششمین تیم جواز حضور در مرحله نهایی 

را کسب کردند.
در دیگر بازی، دو تیم از پیش صعود کننده صربســتان و 
برزیــل به مصاف هم رفتند. نتیجه این بازی تاثیری بر حضور 
تیم ها در مرحله نهایی نداشــت زیــرا برزیل به عنوان میزبان 
دور نهایی و صربســتان هم به دلیل کســب امتیازات الزم تا 
پیــش از این بازی خود را در فینال می دیدند. سلســائو برای 
نشان دادن اقتدار خود از همان ابتدا عرصه را بر مدافع عنوان 
قهرمانی تنــگ کردند و در پایان با ارائه یک بازی برتر ســه 
بر یک صربستان را شکســت دادند و توانستند جایگاه دومی 
شــاگردان گربیچ را پس بگیرند. برزیل و صربستان هم دو با 
شش برد و سه باخت را در پایان دور مقدماتی به دست آوردند 
اما شاگردان دال زاتو با ۱9 امتیاز دوم شدند و صربستان با ۱۸ 

امتیاز به عنوان سوم رسید.
در آخریــن بــازی دور مقدماتی لیگ جهانــی آرژانتین 
با هدایت خولیو والســکو رودرروی بلغارســتان قرار گرفت. 
آرژانتینی ها با توجه به نتایج اخیرشــان شانســی برای صعود 
نداشــتند اما در ســوی دیگر بلغارها که پس از سال ها دوباره 
تیمی قدرتمند را روانه مســابقات کرده بودند می توانستند با 
پیــروزی در این بازی امیدهای خود را برای حضور در مرحله 
نهایی زنده نگه دارند. در پایان بلغارستان حریف افکار تاکتیکی 
والســکو نشد و ســه بر یک نتیجه را واگذار کرد. آرژانتین با 
کســب دومین پیروزی خود در هفته سوم با سه برد و شش 
باخت توانســت یازده امتیاز را کسب کند و باالتر از ایران در 
رده دهم قرار گیرد. بلغارستان هم با چهار برد وپنج باخت ۱۰ 

امتیازی باقی ماند و به عنوان نهم دست یافت.
پس از برگــزاری بازی های دور مقدماتــی این تیم ها به 
مرحله نهایی راه یافتند:۱ـ فرانســه ۲ـ برزیل ۳ـ صربســتان 

روسیه ۵ ـ کانادا ۶ـ آمریکا. ۴ـ 

حدیث دشت عشق

به یاد شهید» حسین جوادی«
کارراعارنمیدانست

شــهید حســین جوادی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت 
سال ۱۳۲۸ در لرستان چشم به جهان گشود.

برای ادامه تحصیــالت، مجبور بود هم کار کند و 
هم درس بخواند و گاهی به همین منظور از شهری به 
شهری می رفت زیرا کار را عار نمی دانست، تا موفق به 
کسب دیپلم ریاضی شد . در سال ۵۷ ازدواج کرد، آن 
هنگام به همراه همسرش بر علیه حکومت شاه در تمام 

راهپیمایی ها شرکت می کرد به طوری که در یکی از راهپیمایی ها، مزدوران شاه 
وی را کتک زدند که جای باطوم به روی پشت وی نقش بسته و کبود و خون آلود 
بود. در سال ۵۸ به سبب قبولی همسرش در دانشگاه؛ به تهران آمدند و سپس، 

مبارزاتش بعد دیگری پیدا کرد.
پس از آغاز جنگ تحمیلی، حســین چندین بار به جبهه رفت . یک بار به 
کردستان و ۶ ماه هم داوطلبانه به جبهه جنوب رفت. در ماه رمضان سال ۶۱ به 
جبهه رفت و داوطلبانه برای حراســت پل استراتژیکی به جلو رفته، و زمانی که 
نبرد به حد تن به تن رسید در مصاف با یک عراقی وی را به درک واصل کرد و 
آرپی جی سرباز عراقی را به غنیمت گرفت؛ اما به علت قد رشید وی، ناجوانمردان 
از راه دور با ســیمونف، وی را هدف قرار دادنــد و از باالی تپه به پایین افتاد و 
در تاریخ نهم مهرماه سال ۶۱ در جبهه غرب قسمت سومار مندلی، در عملیات 
مســلم ابن عقیل به شــهادت رســید و پیکر پاکش را در تاریخ ۱۶ مهر ۶۱ در 

زهرا)س( به خاک سپردند. بهشت 

سفر احتمالی تیم ملی بسکتبال به کره جنوبی پیش از حضور درکاپ آسیا 
تیم ملی بسکتبال پیش از حضور در محل برگزاری 
مسابقات کاپ آسیا و در صورت فراهم بودن شرایط 
الزم، برای برگزاری آخریــن دیدارهای تدارکاتی به 

کره جنوبی سفر می کند.
مسابقات ۲۰۱۷ بسکتبال کاپ آسیا ۱9 تا ۲9 مردادماه 
به میزبانی لبنان برگزار می شــود. سفر به چین و برگزاری 
ســه دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشــور بعد از اردوی 
یک هفته ای در تهران، اولین برنامه آماده ســازی تیم ملی 

بسکتبال برای کاپ آسیا بود که انجام شد. 
برای تکمیل این برنامه آماده سازی، اردو ها و اعزام های 
دیگری هم  در دستور کار قرار گرفته که یکی از آنها مربوط 
به دعوت نامه کره ای ها می شــود. فدراسیون بسکتبال کره 
جنوبی از تیــم ملی ایران دعوت کرده تا در فاصله زمانی ۳ 
تا ۱۵ مردادماه به این کشور سفر کرده و برگزار کننده چند 

دیدار تدارکاتی باشد. 
ســفر به کره جنوبی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی در 
این کشــور با توجه به فاصله کمی کــه تا زمان رقابت های 
کاپ آســیا دارد، می تواند به عنوان آخرین مرحله اردوهای 
تمرینــی، مکمل تمــام برنامه های آماده ســازی تیم ملی 

بسکتبال ایران مصوب باشد با این حال فدراسیون در مورد 
پاســخ صد در صد مثبت به ایــن دعوتنامه هنوز به نتیجه 

نهایی نرسیده است. 
اینکه میان زمان تعیین شده توسط کره ای ها برای آغاز 
اردوی پیش بینی شــده با زمان اتمــام دو تورنمنت اطلس 
اســپورت و ویلیام جونز که تیم ملی قطعــا در یکی از آنها 
حضور خواهد داشــت، تنها یکی دو روز فاصله است، باعث 
شده مسئوالن تیم ملی و فدراسیون در رابطه با اعزام به کره 

جنوبی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده باشند. 
این موضوع در نشستی که به زودی میان اعضای کادر 
فنی تیم ملی بسکتبال با کمیته فنی و سازمان تیم های ملی 
برگزار می شود، بررسی شده و تصمیم گیری قطعی و نهایی 

در مورد آن گرفته می شود. 
در صورت تصویب حضــور در اردوی کره جنوبی، این 
اردو به عنوان آخرین مرحله تمرینات تیم ملی بســکتبال 
در برنامه آماده سازی آنها برای کاپ آسیا لحاظ خواهد شد. 
بر اســاس قرعه کشی انجام شــده برای مسابقات کاپ 
آســیا، تیم ملی بسکتبال ایران در گروه اول این رقابت ها با 

تیم های اردن، سوریه و هند همگروه شده است.

هفته نخســت لیگ برتر وزنه برداری کشور در فصل ۹۶ در حالی در روزهای 12 و 1۳ مرداد آغاز می شود که 
آخرین زمان ارائه قراردادها روز 2۸ تیرماه اعالم شد.

جلسه سازمان لیگ وزنه برداری به منظور هماهنگی و برگزاری این فصل از پیکارهای لیگ برتر با حضور رئیس فدراسیون 
و نمایندگان باشــگاه های لیگ برتری )ملی حفاری ایران، رعد پدافنــد، عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی و مناطق نفتخیز 

جنوب ( برگزار و موارد بسیاری در خصوص شکل برگزاری لیگ برگزار شد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:
* مقرر شد مسابقات با هماهنگی قبلی به صورت متمرکز در صورت تمایل باشگاه ها در تاالر وزنه برداری مجموعه ورزشی 
آزادی برگزار شــود.  * جابجایی وزنه برداران فقط در زمان نیم فصل و تنها زمانی اتفاق می افتد که ورزشــکاری به خدمت 
مقدس ســربازی رفته و یا خدمت نامبرده به اتمام رســیده باشد. در سایر موارد هیچگونه نقل و انتقالی بین باشگاه ها انجام 
نخواهد شد. اما باشگاه ها می توانند تا سقف مشخص شده )۱۸ ورزشکار( را در زمان نیم فصل از ورزشکاران آزاد تکمیل نمایند. 
* درخصوص هزینه های پخش زنده، پذیرایی از نفرات حراست فیزیکی مجموعه، عوامل جانبی، هزینه های داوران، اسکان و 

مسائل فنی طبق روال بر عهده تیم میزبان است.

اعالم زمان آغاز پیکارهای لیگ برتر وزنه برداری  صحبت های نایب قهرمان المپیک با رئیس جمهور

کمیل قاسمی، دارنده مدال های نقره و برنز سنگین 
وزن المپیک یکشنبه شــب در جریان ضیافت افطاری 
ورزشــکاران با رئیس جمهور به بیان دیدگاه ها، نظرات و 
ارائه پیشــنهادات خود در راستای ارتقای سطح ورزش 

کشور پرداخت.
کمیل قاســمی در بخشــی از صحبت های خود با اشاره به 
اینکه المپیک قله ورزش قهرمانی است خطاب به رئیس جمهور 
گفت: از جنابعالی به عنوان فــردی عالقه مند به ورزش، انتظار 
داشتیم همانند روســای جمهور دیگر کشورها، بالفاصله بعد از 
المپیک ۲۰۱۶ برزیل، با ۸ مدال آور المپیک دیدار داشته باشید. 
ورزش های مدال آور المپیکــی، حمایت های همزمان معنوی و 
مادی می خواهند. وی در ادامه با اشــاره به اینکه کشتی ورزش 
ملی ما اســت و مردم عالقه ویــژه ای به این ورزش دارند؛  اظهار 

داشت: از زمان حضور جنابعالی به عنوان رئیس جمهور، کشتی 
۲ بار قهرمان جهان شــده و چندین بار در جام جهانی به مقام 
قهرمانی رسیده است؛ ۳ بار آمریکا را در خاک این کشور شکست 
داده ایم )در این لحظه حضار قاســمی را تشویق کردند( و حتماً 
آخرین پیروزی آن را در کرمانشــاه در دیدار فینال بین تیم های 

کشتی ایران و آمریکا به یاد دارید.
دارنده مدال های نقره و برنز سنگین وزن المپیک خاطر نشان 
کرد: این برای جامعه بزرگ کشتی جای سوال است که چگونه 
همچون تمامی روسای ســابق جمهور از ابتدای انقالب تا دوره 
قبل از ریاست جمهوری جنابعالی، که بالفاصله پس کسب این 
افتخارات کشتی، با توجه به جایگاه کشتی، دیداری با قهرمانان 
تیم های ملی کشتی فراهم می شد، چنین فرصتی برای تیم های 

ملی پرافتخار کشتی کشور، فراهم نیامده است؟

انتظار داشتیم با مدال آوران المپیک دیدار کنید اما این گونه نشد 

*مســابقات لیگ طالیی و لیگ امید دوومیدانی به دلیل حضور برترین های جوانان و بزرگســاالن ایران در تیم های ملی و 
رقابت هــای برون مرزی به تعویق افتــاد. با توجه به حضور تعدادی از برترین های دوومیدانی ایران در رقابت های جام کازانف 
قزاقســتان و شرکت تیم ملی دو و میدانی در رقابت های قهرمانی آسیا، مرحله دوم مسابقات لیگ طالیی دو و میدانی ایران 
روز جمعه ۲۳ تیرماه و مرحله نهایی نیز پس از رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار 
می شــود.همچنین به دلیل حضور چند نفر از دوومیدانی کاران جوانان کشــورمان در تیم ملی دانش آموزی، مرحله نخست 

مسابقات لیگ امید نیز روز پنج شنبه ۱۵ تیر ماه در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران پیگیری خواهد شد.
*اردوی تیم   ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت های جهانی روزهای دو تا 12 تیر ماه در خانه کشتی 
حمید سوریان، سالن شهدای هفتم تیر برگزار می شود.رقابت های کشتی جوانان جهان روزهای 10 تا 15 مرداد 

ماه در شهر تامپره فنالند برگزار می شود.
* تیم ملی پاراتکواندو برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ششم تیر راهی کره جنوبی می شود. سومین دوره رقابت های 
قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی از نهم تیر در کره جنوبی آغاز و تا یازدهم تیر ادامه خواهد داشت. تیم ملی پاراتکواندو 
ایران با ترکیب سعید صادقیان پور، محمود جعفرزاده، احمد نریمانی، سجاد جوانبخت، مهدی پوررهنما، اصغر عزیزی اقدم و 
محمد رضا شعبانی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند و پیام خانی اصل به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان 

مربی تیم را در این رقابت ها همراهی خواهند کرد.

خواندنی از ورزش ایران

شمشیربازی قهرمانی آسیا
عنوانششمیایراندربخشتیمیاسلحهاپه

اعزام۱۲تیراندازبهمسابقاتقهرمانیجهان

تیم ملی شمشیربازی اســلحه اپه با مجموع دو برد و دو باخت و کسب عنوان ششم به کار خود در رقابت های 
قهرمانی آسیا پایان داد.

رقابت های اســلحه اپه مردان مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا امروز دوشنبه در هنگ کنگ برگزار شد. تیم ملی اسلحه 
اپه ایران در اولین دیدار خود در این بخش از مسابقات، سنگاپور را شکست داد. این دیدار از مرحله یک هشتم برگزار شد و بدین 
ترتیب تیم ایران با کســب برتری به جمع هشت تیم برتر راه یافت اما در این مرحله نتوانست مقابل چین به برتری دست یابد و 
متحمل شکست ۴۵ به ۳۰ شد. بر این اساس تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه ایران با ناکامی از صعود به مرحله نیمه نهایی، در 
مرحله تعیین تیم های پنجم تا هشــتم  به مصاف چین تایپه رفت و این تیم را ۴۵ بر ۴۲ با شکســت مواجه کرد. تیم کشورمان 
اما نتیجه دیگر دیدار خود را ۴۵ به ۳۷ به قزاقســتان واگذار کرد و بدین ترتیب صاحب جایگاه ششــم شد.تیم ملی شمشیربازی 
اسلحه اپه ایران با ترکیب محمداسماعیلی، طاهر عاشوری، محمد رضایی و  محمدعلی کیانی در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت 

کرده است. 

12 نماینده ایران در رقابت های تیراندازی قهرمانی 
جوانان جهان حضور خواهند داشت.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جوانان جهان با حضور ۵۲۲ 
تیرانداز از ۶۳ کشور جهان در شهر زول آلمان برگزار می شود 
که کاروان تیراندازی ایران با ۱۲ تیرانداز در قالب شش تیرانداز 
خانم و شــش تیرانداز آقا در دو رشته تفنگ و تپانچه در این 
رقابت ها حضور خواهند یافت.در رشته تفنگ فاطمه کرم زاده، 
مریم شــفیعی پور، آرمینا صادقیــان، امیرمحمد نکونام، امیر 

سیاوش ذوالفقاریان، علیرضا داوودآبادی به همراه مربی خود 
علیرضا اینانلو عازم مســابقات قهرمانــی جوانان جهان آلمان 
می شوند.همچنین در رشــته تپانچه هانیه رستمیان، شیرین 
مرتضوی، لعیا محمدی، مهدی تندری، مرتضی علیمحمدی، 
عرفان صلواتی بــه همراه خدابنده لو و صولت به عنوان مربی 
راهــی این رقابت ها خواهند شــد.رقابت های قهرمانی جوانان 
جهان زول - آلمان از یکم تیر ماه الی هشــتم تیر ماه برگزار 

می شود.

کمک مالی بواش 
به قربانیان آتش سوزی مهیب پرتغال

سرمربی پرتغالی شــانگهای، عنوان کرد که ۱۰۰ هزار یورو به قربانیان 
آتش سوزی در کشورش کمک خواهد کرد.

بر اثر آتش سوزی در جنگل های پرتغال که بزرگترین آتش سوزی جنگل 
در سال های اخیر در این کشور محسوب می شود ۶۲ تن جان باختند. بعد از 
این حادثه آندره ویاش بواش، سرمربی سابق زنیت که در حال  حاضر در لیگ 
چین فعالیت می کند، اعالم کرد: ۱۰۰ هزار یورو به قربانیان این حادثه کمک 
خواهد کرد. این مربی پرتغالی اکنون هدایت تیم   شانگهای چین را بر عهده 

دارد و به واسطه حضور در لیگ چین توانسته پول خوبی به دست بیاورد.
پرتاب دالرهای تقلبی برای بازیکن پول دوست

هــواداران ایتالیا در بــازی ایتالیا و دانمارک برای دروازه بان تیم شــان 
دالرهای تقلبی پرتاب کردند تا به صحبت های اخیر دوناروما واکنش نشان 

داده باشند.
در جریان دیدار یک شنبه شب جوانان ایتالیا و دانمارک که در رقابت های 
قهرمانی اروپا صورت گرفت، هواداران الجوردی پوش به شــیوه خودشــان 
دوناروما را مورد خطــاب قرار دادند. این دروازه بان جوان پیش تر اعالم کرد 
کــه نمی خواهد در میالن بماند و می خواهد بــه تیمی برود که در آن پول 
بیشتری به دست بیاورد و همین باعث شد که هواداران میالن دیشب آنقدر 
دالر تقلبی برای این دروازه بان پرتاب کنند که جریان این بازی مختل شود 
و داور مجبور شود بازی را برای دقایقی متوقف کند. به نظر می رسد دوناروما 
بعد از این اتفاق تصمیم دیگری بگیرد. هرچند مدیر برنامه های او یعنی مینو 
رایوال عنوان کرد که میالن برای موکلش حاشیه و دردسر ایجاد کرده است. 
باید دید سرنوشت جوانترین دروازه بان میالن که یکی از پدیده های فوتبال 

اروپا محسوب می شود، در فصل نقل  و انتقاالت چه خواهد شد.
رونالدو مقصد بعدی خود را تعیین کرد

یک روزنامه پرتغالی مدعی شد که مهاجم رئال مادرید مقصد بعدی اش 
را به مدیر برنامه اش اعالم کرده است. به  گزارش  یورو اسپورت، جمعه هفته  
گذشته روزنامه  پرتغالی A Bola خبر از تصمیم جدید کریستیانو رونالدو داد. 
این روزنامه  نوشــت: مهاجم پرتغالی رئال مادرید به خاطر ناراحتی از متهم 
شــدن به فرار مالیاتی ۱۴/۷ میلیون یورویی قصد دارد  اسپانیا را ترک کند. 
چند روز پس از این اتفاق رسانه های پرتغالی و انگلیسی مدعی شدند مهاجم 
رئــال مادرید مقصد بعدی خود را تعیین کرده اســت. او از خورخه مندس 
)مدیر برنامه اش( بازگشت خود را به منچستریونایتد خواسته است. رونالدو 
تمایل دارد به باشگاه انگلیســی برود.این  در حالی است که بازیکن مادرید 
پس از دیدار پرتغال و مکزیک در جام کنفدراســیون ها پس از بازی صحبت 
کرد اما اشاره ای به جدایی اش از مادرید نکرد و از قصد بعدی اش حرفی نزد.

مهاجم دورتموند راهی لیورپول می شود
مهاجم گابنی بوروســیا دورتموند با پیشنهاد بســیار خوبی از لیورپول 

مواجه شد و شاید راهی قرمز پوشان آنفیلد شود.
پیر اوبامیانگ فصل بسیار خوبی را با بوروسیا دورتموند پشت سرگذاشت 
و توانست در ۳۱ بازی برای این تیم ۳۱ گل در رقابت های بوندسلیگا به ثمر 
رســاند تا به عنوان آقای گلی دست پیدا کند. اوبامیانگ هم چنان که بارها 
خود اعالم کرد دوســت دارد که در تابستان از دورتموند جدا شود و به نظر 
می رســد که مقصد بعدی او لیگ برتر انگلیس است. روزنامه کیکر آلمان به 
نقل از لوپاریزین نوشــت که لیورپول جدی ترین مشتری اوبامیانگ به شمار 
می آید و کلوپ ســخت به جذب این مهاجم گابنی عالقه دارد. اوبامیانگ تا 
سال ۲۰۲۰ با بورسیادورتموند قرارداد دارد اما با توجه به جدایی توخل باید 
این بازیکن را هم جدا شده از دورتموند دانست. به نوشته لوپاریزین لیورپول 
حاضر است که برای جذب این مهاجم گابنی ۷۰ میلیون یورو پرداخت کند 
و بــه این ترتیب او به یکی از گرانترین بازیکنــان تاریخ لیگ برتر انگلیس 
تبدیل خواهد شــد. از پاری  سن  ژرمن هم به عنوان یکی دیگر از مشتریان 
جدی اوبامیانگ یاد می شــود. اگر پاریســی ها نتوانند ام باپه را جذب کنند 

شاید به دنبال جذب اوبامیانگ باشند.
حضور ستاره فرانسوی چلسی در مدینه منوره 

ستاره فرانسوی آبی پوشــان لندنی برای زیارت مسجد النبی به مدینه 
منوره سفر کرد.

انگولو کانته فصل بســیار خوبی را با چلســی پشت سر گذاشت و سهم 
بسزایی در قهرمانی آبی پوشان لندنی در رقابت های لیگ برتر انگلیس داشت. 
این بازیکن ۲۶ ســاله فرانسوی که از او به عنوان ماکلله جدید یاد می شود 
توانســت برای دومین بار پیاپی به عنــوان بهترین بازیکن فصل رقابت های 
لیگ جزیره انتخاب شــود و این برای نخستین بار است که یک بازیکن در 
تاریــخ لیگ برتر چنین افتخاری را به دســت می آورد. کانته همچون چند 
بازیکن دیگر لیگ برتر انگلیس در مدینه منوره دیده شده است. رسانه های 
عربســتانی عکسی از حضور این بازیکن سرشــناس را در شهر پیامبر)ص( 

منتشر کردند تا ثابت شود که او برای زیارت به این شهر آمده است.
پیروزی شیلی برابر کامرون 

در جام کنفدراسیون ها
تیم ملی فوتبال شیلی شروعی خوب در رقابت های جام کنفدراسیون ها 
داشــت و توانست با دو گل کامرون را شکست دهد. در ادامه مرحله گروهی 
جام کنفدراسیون ها یک دیدار برگزار شد که در آن دو تیم کامرون و شیلی 
از گــروه B به مصاف هم رفتند. شــیلی قهرمان رقابت هــای کوپا آمه ریکا 
توانست با دو گل قهرمان جام ملت های آفریقا را شکست دهد. گل های این 
دیدار را آرتورو ویدال و وارگاس به ترتیب در دقایق ۸۲ و 9۲ به ثمر رساندند.

پرس تا سال ۲۰۲۱ 
رئیس  رئال مادرید باقی  ماند

فلورنتینو پــرس پنجمین دوره متوالی فعالیت خــود به عنوان رئیس  
پرافتخارین باشگاه اروپا را آغاز کرد.

 باشگاه رئال مادرید ۴ سال دیگر توسط فلورنتینو پرس مدیریت خواهد 
شــد. پرس ۷۰ ســاله در حالی پنجمین دوره متوالی ریاســت خود را در 
پرافتخارترین باشــگاه اسپانیا و اروپا آغاز می کند که برای تصدی این پست 
هیچ رقیبی نداشــت. دوران ریاست پرس سال ۲۰۰۲ آغاز شد و او تا سال 
۲۰۰۶ مدیر باشــگاه بود تا زمانی که تصمیم به استعفا گرفت و راه را برای 
ورود رامون کالدرون هموار کرد. پرس پس از سه سال یعنی در سال ۲۰۰9 
دوباره در انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید شرکت و دومین دوره ریاستش 
را در این باشگاه آغاز کرد که تا به امروز ادامه داشته است.او در پنج دوره ای 
که با کســب حداکثر آراء در انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید به عنوان 
رئیس کهکشــانی ها برگزیده شد، ستاره هایی مانند کریستیانو رونالدو، کاکا، 
گــرث بیل، لــوکا مودریچ و تونی کروس )از ۲۰۰9 بــه بعد( و دیوید بکام، 
رونالدوی برزیلی، زیدان و فیگو )از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶( خرید و افتخاراتی مانند 
۴ قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا )۳ بار آن در ۴ سال اخیر( و قهرمانی در 

اللیگا و جام حذفی را کسب کرده است.

صفحه 9
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳9۶ 

۲۵ رمضان ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۵۲

شماره ابالغنامه:9610106161301219
شماره بایگانی شعبه: 960260
تاریخ تنظیم: 1396/3/17

                  ابالغ وقت رسیدگی
خواهان شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دادخواستی به طرفیت خواندگان 
1- بهمن وفایی زاده 2- سعید فروغیان به خواسته پرداخت خسارت تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان، شهرستان شوش نموده که جهت رســیدگی به شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان شــوش واقع در استان خوزســتان- شهرستان شوش- 
شهرک دانیال نبی)ع(- انتهای بلوار اصلی- دادگستری شهرستان شوش ارجاع و به 
کالســه 9609986161300258 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/24 و 
ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم سعید 
فروغیان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوش- احمد خنیفر

بتاریــخ 96/3/10 در وقت فوق العاده جلســه شــورای حل اختالف شــهر عســلویه بتصدی 
امضا  ءکنندگان ذیل تشــکیل است پرونده کالسه 96/305 تحت نظر، شورا پس از بررسی جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و با اســتعانت به خداوند منان مبادرت به صدور 

رأی بشرح ذیل می نماید.
رأی شورا

درخصوص دادخواســت خواهان آقای عالمــه رنجبر فرزند ازل به طرفیــت خوانده آقای رضا 
مهاجرانــی به آدرس مجهول المکان دائر بر مطالبه مبلغ 20000000 ریال بابت پول دســتی به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی وارده، 
شــورا با بررســی و امعان در پرونده و کپی مصدق قرارداد، که خواهان ارائه نموده و دعوت از 
طرفین و اینکه خواهان اعالم نموده که هیچ گونه آدرسی از خوانده ندارد علی هذا شورا از طریق 
جراید کثیراالنتشــار مبادرت به نشــر ابالغیه نموده و با این اوصاف نیز خوانده در محضر شورا 
حاضر نگردیده و الیحه یا دفاعیه ای از وی واصل نشده علی هذا شورا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت دانســته و به اســتناد ماده 9 شــوراهای حل اختالف و مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20000000 ریال بابت وجه دستی 
و مبلغ 500000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست تا 
زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی وارده در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورای حل اختالف و 20 

روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم شهرستان عسلویه می باشد.
                                              قاضی شورای حل اختالف عسلویه

رونوشت آگهی انحصار وراثت

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گرمسار

آقای چنگیز کیمیایی دارای شناســنامه شــماره 2 به شــرح دادخواست به کالسه 
121-96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حشمت تنگسار بشناسنامه شماره 11 در تاریخ 1395/10/19 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
کوکب چوزوکلی فرزند رحیم ش ش 442 ت ت 1344 صادره گرمسار دختر

جمشید کیمیا فرزند رحیم ش ش 7 ت ت 1345 صادره گرمسار پسر
پرویز چوزوکلی فرزند رحیم ش ش 424 ت ت 1342 صادره گرمسار پسر

چنگیز کیمیایی فرزند رحیم ش ش 2 ت ت 1341 صادره گرمسار پسر
ایرج کیمیایی فرزند رحیم ش ش 2 ت ت 1337 صادره گرمسار پسر

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.

م الف ۳0۳

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ اهواز
حمیدرضا محمودی

آقای علیرضا شــهرت تقوایی نیا نام پدر عبدالرضا بشناســنامه 165 صادره از اهواز 
درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیــح داده که مادرم 
مرحوم طوبی شــهرت نظیری بشناســنامه 807 صادره اهــواز در تاریخ 94/11/5 
در شهرســتان اهواز اقامتگاه خویش فوت ورثــه اش عبارتند از 1( متقاضی علیرضا 
تقوایی نیــا فرزند عبدالرضــا ش ش 165 صادره از اهواز 2( ناهیــد تقوایی نیا فرزند 
عبدالرضــا ش ش 2726 صاده از اهواز 3( فریــده تقوایی نیا فرزند عبدالرضا ش ش 
9 صادره از اهواز 4( ســارا تقوایی نیا فرزند عبدالرضــا ش ش 1281 صادره از اهواز

5 ( مریم تقوایی نیا فرزند عبدالرضــا ش ش 5199 صادره از اهواز )همگی فرزندان 
متوفی( و الغیر ورثه دیگری ندارد.

اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

محکومیت های جدید در انتظار باشگاه پرسپولیس
باشــگاه پرســپولیس در پرونده دو بازیکن خارجی دیگر خود محکوم خواهد 
شد.باشــگاه پرسپولیس در شرایطی از سوی فیفا محکوم به پرداخت طلب آنتونی 
گولچ و لوکا ماریچ دو بازیکن پیشــین خود شده که جری بنسون و مایکل اومانیا 
هم از این باشــگاه به فیفا شکایت کرده اند و فیفا به زودی در مورد پرونده های آنها 
علیه پرسپولیس حکم صادر خواهد کرد.اومانیا بعد از ترک پرسپولیس برای دریافت 
طلب ۲۰۰ هزار دالری خود این باشگاه را تهدید به شکایت به فیفا کرد اما مسئوالن 
این باشــگاه با این بازیکن توافق کردند طلبش را در چند قسط پرداخت کنند که 
مورد موافقت این بازیکن قرار گرفت. در ادامه پرسپولیســی ها بر خالف توافق شان 
بــا اومانیا عمل کردند تا اینکه ایــن بازیکن تصمیم گرفت برای گرفتن مطالباتش 
به فیفا شکایت کند.بنســون نیز با وجود اینکه در فصل گذشته بارها از مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس خواهان مطالباتش شد در نهایت به پولش نرسید و او هم از این 
باشــگاه به فیفا شکایت کرد.بازیکنان نامبرده در زمان مدیریت علی اکبر طاهری با 
باشگاه پرسپولیس قرارداد بســتند و دیگر مسئوالن این باشگاه نمی توانند مدعی 
شوند پرونده های شــکایتی برای مدیران قبلی است. این چرخه از سال ها قبل در 

پرسپولیس وجود داشته و در مدیریت هیچ مدیری متوقف نشده است.
اعالم ساعت دیدار تیم های ایران و کره جنوبی 

ســاعت دیدار تیم های ملی ایران و کره جنوبی مشخص شد. تیم   ملی فوتبال 
ایران در نهمین دیدار خود از مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نهم شهریور 
ماه در کره جنوبی به مصاف تیم   ملی این کشــور می رود.این دیدار ســاعت ۲۰ به 
وقت محلی )۱۵:۳۰ به وقت تهران( برگزار می شــود.هنوز شــهر میزبان این دیدار 
مشخص نشده است.همچنین شــاگردان کارلوس کی روش در آخرین دیدار خود 
ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف سوریه می روند که این دیدار چهاردهم 
شــهریور ماه برگزار می شود.هر دو بازی برای شاگردان کی روش تشریفاتی است و 
هیچ تاثیری در جایگاه ایران ندارد، چرا که صدرنشینی و صعود ایران به جام جهانی 

مسجل شده است.
معرفی اعضای کادر فنی تیم امید پس از جلسه با کی روش

 اسامی کادر فنی و سرپرستی تیم امید ایران برای حضور در رقابت های انتخابی 
قهرمانی زیر ۲۳ ســال  آسیا اعالم شــد.بر این اساس، پس از انتصاب امیر حسین 
پیروانی به عنوان ســرمربی تیم امید، وی اسامی کادر فنی خود را اعالم کرد.بدین 
ترتیــب کوروش برمک، غالمرضا باغ آبادی، ســعید عزیزیان)مربی دروازه بان ها( و 
جعفر هوشــمند)مربی بدنســاز(به عنوان همکاران پیروانی در کادر فنی تیم امید 
معرفی شــدند. حسین اخوت هم  سرپرســت تیم امید خواهد بود.همچنین کادر 
فنی تیم امید دیروز پس از جلســه هماهنگی فنی تیم های ملی، با حضور در دفتر 
سرمربی تیم ملی ایران در PEC، ساعتی با کارلوس کی روش درباره مسائل مختلف 
مربوط به روند آماده سازی تیم برای حضور در رقابت های انتخابی قهرمانی زیر ۲۳ 

سال  آسیا صحبت کردند.
آخرین وضعیت استقاللی شدن منتظری از زبان فریبا

مدیر فنی تیم اســتقالل گفت که مدافع فصل گذشته االهلی در مذاکراتی که 
با مسئوالن این باشگاه داشته، به این تیم نزدیک شده است.بهتاش فریبا مدیر فنی 
اســتقالل در مورد آخرین وضعیت پژمان منتظری برای حضور در استقالل گفت: 
این بازیکن با منصوریان، افتخاری و توفیقی مذاکراتی را انجام داده و به اســتقالل 
نزدیک اســت.وی اضافه کرد: احتماال تکلیف این بازیکن برای حضور در استقالل 

سه شنبه یا چهارشنبه مشخص خواهد شد.
جزئیات قرارداد شجاعیان با استقالل 

هافبک تیم گســترش فوالد بعد از کش و قوس های فراوان به جمع آبی های 
پایتخت اضافه شــد.داریوش شجاعیان هافبک تیم گســترش فوالد بعد از صدور 
رضایت نامه اش برای تیم اســتقالل با مسئوالن این تیم دیدار کرد و بعد از توافق 
نهایی قراردادش را با اســتقالل به مدت ســه فصل امضاء کرد. مدیرعامل باشگاه 
گســترش فوالد با بیان اینکه در ازای توافــق نامه ای به مبلغ یک میلیارد و پانصد 
میلیون تومان رضایت نامه داریوش شــجاعیان را صــادر کردیم، گفت: در قرارداد 
شــجاعیان این بند را قرار دادیم که اگر چک های اســتقالل پاس نشود، می توانیم 
جلوی بازی کردن او را بگیریم.هوشــنگ نصیرزاده با اشاره به روش پرداخت مبلغ 
رضایت نامه شجاعیان توسط باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: باشگاه استقالل ۶۰۰ 
میلیون تومان به صورت نقد پرداخت کرده و سه چک ۳۰۰ میلیون تومانی هم داده 
اســت. اولین چک آنها به تاریخ هفته اول لیگ برتر )اوایل مردادماه( است و آخرین 
چک نیز در آذرماه پاس خواهد شــد.نصیرزاده در پاسخ به این سؤال که چکی که 
باشــگاه گسترش فوالد برای شــجاعیان گرفته، متعلق به باشگاه استقالل است یا 
خیــر و چه ضمانتی بــرای پاس کردن آن وجود دارد، گفت: چک برای اسپانســر 
اســت، اما در قرارداد این بند را قرار دادیم که اگر چک های آنها پاس نشود، همان 
لحظه می توانیم جلوی بازی کردن شجاعیان را بگیریم. گفته می شود قرارداد مالی 

شجاعیان با استقالل برای یکسال یک میلیارد و  دویست میلیون تومان است.
بازدید ستاره سابق هلند از ورزشگاه بین المللی بصره

ستاره سابق تیم ملی فوتبال هلند دیروز از ورزشگاه بین المللی در حال ساخت 
شــهر بصره عراق دیدن کرد. فدراسیون فوتبال عراق و وزارت ورزش این کشور در 
راستای رفع دائمی تعلیق های فیفا دیداری تدارکاتی را در عراق میان اسطوره های 
فوتبال جهان و ستارگان منتخب عراق تدارک دیده است.در این راستا روز یکشنبه 
ادگار داویدز، ستاره سابق تیم ملی هلند به عنوان نماینده تیم اساطیر فوتبال جهان 
به عراق رفت تا درباره برگزاری این بازی با مسئوالن عراقی جلسه ای داشته باشد.
داویدز دیروز در ورزشگاه بین المللی بصره حضور پیدا کرد تا وضعیت این ورزشگاه 

را از نزدیک مشاهده کند.
قطبی هم از باشگاه پرسپولیس شکایت می کند

مدیر برنامه های مربی پیشین پرسپولیس گفت: پرداخت مالیات قطبی بر عهده 
باشگاه بوده و تا یکی دو روز آینده از پرسپولیس شکایت خواهیم کرد.حاج باقر  در 
خصوص بحث شکایت افشین قطبی از باشگاه پرسپولیس به دلیل پرداخت نشدن 
مالیاتش توســط این باشگاه گفت: هنوز از باشگاه پرسپولیس شکایتی نکرده ام اما 
تــا یکی دو روز آینده قطعــا این کار را انجام خواهیم داد. چرا که افشــین قطبی 
پیگیر حل شــدن بدهی مالیاتی اش اســت. وی در پاسخ به این ســؤال که آیا با 
طاهری سرپرست باشــگاه در این رابطه جلسه ای هم برگزار کرده ای، افزود: بله با 
طاهری هم جلســه داشتیم و همه مدارکی که الزم بود را به او داده ایم اما او فقط 
به گفتن بررســی می کنم، بسنده کرد. ۸ ماه از آن تاریخ گذشته و ما هنوز سر کار 
هســتیم و یک جواب بله یا خیر به ما نداده اند. در قرارداد افشین قطبی با باشگاه 
پرسپولیس صراحتا عنوان شده که مالیات او بر عهده باشگاه است. البته مبلغ این 
بدهی حدود یک میلیارد تومان است که اگر باشگاه پیگیری های الزم را انجام دهد 
می تــوان با رایزنی آن را کمتر کرد چرا که بخشــی از یک میلیارد جریمه دیرکرد 
اســت. قرارداد قطبی دقیقا شبیه قرارداد برانکو با پرسپولیس است و مالیات او هم 

بر عهده باشگاه است.
آغاز تمرینات استقالل برای لیگ هفدهم

اولین تمرین اســتقاللی ها پیش از آغاز فصل با غیبت دو خرید جدید این تیم 
همراه بود. اولین تمرین اســتقاللی ها پیش از آغازهفدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر عصر دیروز در کمپ مرحوم حجازی برگزار شــد. از این تمرین، استقبال قابل 
توجهی شــده بود و حدود هزار نفر این تمرین را از نزدیک تماشــا کردند.در این 
تمریــن حــدود ۱۵ بازیکن حاضر بودند که از حاضران سرشــناس آن می توان به 
جابر انصاری، روزبه چشمی، ســید حسین حسینی، سید مجید حسینی، فرشید 
اســماعیلی، امید نورافکن، خســرو حیدری، مهدی رحمتی، داریوش شجاعیان، 
میالد زکی پور و حســن بیت سعید اشــاره کرد.به این ترتیب سجاد شهباززاده و 
مهدی قائدی، دو بازیکن جدید استقالل در این تمرین حاضر نبودند.مگویان مدافع 
استقالل با اجازه کادر فنی در این تمرین غایب بود. همچنین امید ابراهیمی که به 
گفته منصوریان قراردادش را دیروز برای یک فصل دیگر با آبی پوشان تمدید کرده 
بود به دلیل مصدومیت و رابســون و پادوانی هم با اجازه کادر فنی در این تمرین 
حاضر نبودند.گفته می شود دلیل غیبت بازیکنانی مثل برزای، یعقوب کریمی و وریا 
غفوری نامعلوم بودن وضعیت آن ها اســت. این بازیکنان هنوز با استقالل قراردادی 

امضا نکرده اند و تکلیف شان معلوم نیست.

میزبانی مسابقات والیبال انتخابی قهرمانی جهان 
در ایران به شهر اردبیل سپرده شد.

نوزدهمیــن دوره مســابقات والیبــال قهرمانی مردان 
جهان ۱9 شــهریور تا ۸ مهرماه ۱۳9۷ با حضور ۲۴ تیم به 
میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود.دبیرکل 
فدراســیون والیبال گفت: با توجه به میزبان شایسته اردبیل 
در دومین دوره مســابقات والیبــال قهرمانی مردان زیر ۲۳ 
ســال آســیا که اردیبهشت ماه امســال در این شهر برگزار 
شد، میزبانی رقابت های انتخابی جهان نیز به اردبیل سپرده 
شد.محمود افشاردوســت افزود: قاره آسیا چهار سهمیه در 
مسابقات والیبال قهرمانی جهان دارد و ۲۳ کشور برای حضور 

در مسابقات انتخابی اعالم آمادگی کرده بودند.
وی یادآور شد: مسابقات انتخابی قاره آسیا در دو مرحله 
برگزار می شود که در مرحله نخست رقابت ها در پنج منطقه 
پیگیری شــد و تیم های چین تایپه، تایلند، نیوزیلند، قطر و 

قزاقســتان به مرحله دوم صعود کردند. این تیم ها در مرحله 
دوم بــه همراه تیم های ایران، اســترالیا، ژاپن، کره جنوبی و 
چین که از برترین تیم های آســیا هستند و بدون مسابقات 
مقدماتی مجــوز حضور در مرحله نهایی به دســت آوردند، 
برای چهار ســهمیه در دو گروه رقابت می کنند.مرحله دوم 
یا نهایی مســابقات والیبال انتخابی جهان در قاره آســیا در 
دو گروه برگزار می شــود که گروه )A( به میزبانی جمهوری 
اســالمی ایران و گروه )B( به میزبانی اســترالیا رقابت های 
خــود را پیگیری خواهند کرد و از هر گروه دو تیم ســهمیه 
جهانــی می گیرند.گــروه بنــدی ایــن رقابت ها به شــرح 

زیر است:
*گــروه A در اردبیل ) ۱9 تا ۲۳ مردادماه ســال 9۶(: 

ایران، چین، کره جنوبی، قطر و قزاقستان
*گروه B در کانبرا )۲۱ تا ۲۵ تیرماه سال 9۶(: استرالیا، 

ژاپن، چین تایپه، تایلند و نیوزیلند

فدراسیون پینگ پنگ زمان برگزاری فینال لیگ برتر را مشخص کرد تا تکلیف قهرمان این دوره هم معلوم شود.
 پس از اینکه تیم دانشگاه آزاد به دلیل اختالفات با فدراسیون تنیس روی میز از پلی آف لیگ برتر انصراف داد، تیم تاید واتر 
بندرعباس به عنوان فینالیست دوم باید با پتروشیمی بندر امام )ره( رقابت کند.اکنون زمان برگزاری فینال مسابقات مشخص شده 
که دو تیم تاید واتر بندر عباس و پتروشیمی امام اول و دوم تیر ماه از ساعت ۲۱ در آکادمی مجموعه انقالب دو بازی اول را برگزار 
می کنند.دو بازی دوم هم ۱۷  و ۱۸ تیر ماه در ماهشهر برگزار خواهد شد.بازی سوم هم ۲۲ تیر ماه انجام می شود که میزبان  آن 

بعدا از سوی فدراسیون اعالم خواهد شد.

آغاز فینال لیگ برتر پینگ پنگ از اول تیر ماه

اردبیلمیزبانمسابقاتوالیبالانتخابیقهرمانیجهان


