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بعد از لغو چندین باره؛
»قربانعلی الماسخاله« رئیس

 هیئت فوتبال استان گیالن شد
»قربانعلی الماسخاله« با کسب ۲۲ رأی برای چهار سال دیگر به 
عنوان رئیس هیئت فوتبال استان گیالن انتخاب شد. انتخابات 
رئیس هیئت فوتبال استان گیالن بعد از کش و قوس های فراوان 
و لغو چندین باره جلسه، در رشت برگزار و »قربانعلی الماسخاله« 
بار دیگر به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.در این جلسه که 
با غیبت »مهدی تاج« رئیس فدراسیون فوتبال به بهانه حضور 
در ترکیه، مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن 
و نماینده وزارت ورزش برگزار شد، حیدر بهاروند رئیس سازمان 
لیگ فوتبال ایران، کاظمی مسئول امور شهرستان ها حضور داشتند.

قربانعلی الماسخاله، اسماعیل شاد، امیر فرحسینی و مازیار ناظمی 
کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست هیئت فوتبال گیالن بودند که 
قبل از برگزاری انتخابات امیر فرحسینی با اعتراض به عدم حضور 
رئیس )مهدی تاج( و نائب رئیس)مریم بخشی( مجمع انصراف 
خود را از حضور در این انتخابات اعالم کرد.الزم به ذکر است 
ناظمی ۳  افشین  این رأی گیری اسماعیل شاد ۶ رأی،  که در 
رأی کسب دند. در این میان الماسخاله به دلیل اعتراض نامزدها 
به حق رأی وی اعالم کرد که رأی سفید به صندوق می اندازد.

از ۳۸ عضو مجمع هیئت فوتبال استان گیالن که حق دارند در 
این جلسه ۳۲ نفر حضور داشتند و در پایان الماسخاله برای بار 
دیگر بر کرسی ریاست هیئت فوتبال استان گیالن تکیه زد.در این 
جلسه هرکدام از کاندیدا به بیان برنامه های خود پرداختند اما امیر 
فرحسینی اعتراضاتی نسبت به عدم حضور رئیس و نایب رئیس 
این مجمع انجام داد و با بیان اینکه این عدم حضور توهین به 
حاضران و بی احترامی به فوتبال گیالن بوده است.رئیس سازمان 
فوتبال کشور نیز در این جلسه با تأکید بر حفظ استقالل فدراسیون 
فوتبال و هیئت های استانی، اظهار کرد: متاسفانه یکی از مهم ترین 
موارد و مشکالتی که هیئت فوتبال گیالن با آن دست به گربیان 
بوده مشکالت مالی است.حیدر بهاروند با بیان اینکه مسئوالن 
استانی باید به هیئت فوتبال برای حل مشکالت کمک کنند، افزود: 
گیالن با توجه به ظرفیت های خود توانایی حضور در لیگ برتر 
فوتبال را دارد اما نیازمند کمک همه به فوتبال این استان هستیم.

و  براندائو  جونیور  جذب  روند  بررسی 
نشان  پرسپولیس  سرمربی  مصاحبه های 
با  بی کیفیت  برزیلی  بازیکن  این  می دهد 
اصرار و تضمین گابریل کالدرون جذب شده 
است.پرسپولیِس فصل نوزدهم هیچ شباهتی 
به تیم سه فصل اخیر تحت هدایت برانکو 

ایوانکوویچ ندارد. 
شاید این تیم از نظر فنی مشکالت زیادی 
داشته باشد که کارشناسان فنی باید درباره 
آن اظهار نظر کنند اما گابریل کالدرون معتقد 
است، نبود مهاجم تراز اول خارجی، باعث 
شده پرسپولیس تیم قدرتمندی در خط حمله 
نباید.در ابتدای فصل و زمانی که کالدرون 
روی  تا  رفت  کاظمی  شهید  ورزشگاه  به 
صندلی برانکو بنشیند، شاید تصور می کرد 
کار چندان سختی پیش رویش نیست. از این 
رو، تصمیم گرفت با ایجاد تغییرات در نفرات 
پرسپولیس، تیمی را بسازد که نسبت به قبل 
کمی تغییر تاکتیک داده باشد و به نوعی با 
سبک آرژانتینی بازی کند. او چند بازیکنان را 
در فهرست خروج باشگاه قرارداد و به مدیران 
وقت اعالم کرد، باید مهاجمی خارجی جذب 
قراداد  مهاجمی  با  هم  نهایت  در  و  شود 

امضا شد که کیفیت مطلوبی ندارد.پس از 
آمد  پرسپولیس  به  براندائو  جونیور  که  آن 
در یکی دو بازی نشان داد نه تنها مهاجم 
گلزنی نیست، بلکه حضورش در زمین نیز 
باعث افت کیفیت فنی تیم می شود. البته آن 
روزها کالدرن ندانستن فرهنگ ایرانی و زبان 
فارسی توسط این بازیکنان را عامل عملکرد 
پرسپولیس  می دانست.سرمربی  او  ضعیف 
بازیکن  این  کیفیت  جونیور  آمدن  از  پیش 
مصاحبه  یک  و طی  بود  کرده  تضمین  را 
برزیلی  مهاجم  درباره  خبرنگاران  جمع  در 
گفته بود: »او بازیکن جوان و با آینده روشن 
مجبور  ولی  شد  منتقل  اروپا  به  او  است. 
شد که برگردد چون به او بازی نمی رسید. 
این بازیکن کیفیت خوبی دارد و باتوجه به 
بودجه ای که داریم، کار سختی برای آوردن 
من  داریم.  پیش  در  نامی  و  بازیکن خوب 
در  خوبی  عملکرد  او  که  می کنم  تضمین 

ایران خواهد داشت.«
است.  کرده  تغییر  شرایط  دیگر  حاال  البته 
در  جونیور  حضور  ابتدایی  هفته های  شاید 
پرسپولیس می شد با بهانه هایی چون تفاوت 
زبان و فرهنگ، سرپوشی بر کیفیت ضعیف 

این بازیکن گذاشت، اما امروز دیگر مشخص 
قراردادی  عقد  با  که  براندائو  جونیور  شده 
۵٧۳ هزار دالری )بیش از ۶ میلیارد تومان( 
به پرسپولیس آمده، از نظر فنی در حد یک 
فوتبالیست حرفه ای نیست. از این رو گابریل 
کالدرون هم تغییر تاکتیک داده و به جای 
وعده برای بروز کیفیت فنی جونیور تاکید 
نکرده  را تضمین  او  می کند: »من کیفیت 
کیفیت  نمی تواند  هیچ کس  چون  بودم 
بازیکنی را تضمین کند. جونیور گزینه نهم 
ما بود و با بودجه کم باشگاه نمی توانستیم 
این  از  کنیم«.پیش  جذب  بهتری  بازیکن 
طی گزارشی، روند جذب جونیور را به طور 
اعالم  اساس  بر  و  بودیم  داده  شرح  کامل 
منابع نزدیک به تیم، گفتیم جونیور براندائو 
با اصرار گابریل کالدرون به پرسپولیس آمده 
است. حاال با اظهارات جدید مربی آرژانتینی 
از مسوولیت جذب  مشخص شده او رسماً 
جونیور شانه خالی می کند.سرمربی در یک 
تیم، مسوول فنی محسوب می شد و عالوه 
بر انتخاب ترکیب و تاکتیک تیم، روی جذب 
بازیکنان هم نظر نهایی را می دهد. وقتی قرار 
است بازیکنی جذب شود، مدیران باشگاه به 

نظر سرمربی تیم اعتماد می کنند چون از قرار 
روی  که  می گیرد  دستمزد  معلوم سرمربی 
مسوولیت  و  بگیرد  تصمیم  مسائل  همین 
در  انگار  حاال  بپذیرید.  هم  را  تصمیماتش 
پرسپولیس شرایط فرق کرده است. به اصرار 
قراردادی  )با  گران قیمت  بازیکنی  کالدرون 
و  می شود  جذب  تومان(  ۶میلیارد  از  بیش 
از این که مشخص می شود  ادامه پس  در 
مطلوبی  کیفیت  گران قیمت  بازیکن  این 
او  جذب  مسوولیت  بار  زیر  از  مربی  ندارد، 
از  یکی  براندائو  می کند.جونیور  خالی  شانه 
همان بازیکنان بی کیفیت خارجی است که 
جیب  همیشه  مثل  تا  آمده  پرسپولیس  به 
شود.  پر  بیت المال  دالرهای  از  واسطه ها 
می دهد  اجازه  مدیر  یک  چطور  که  این 
سرمربی و افراد مرتبط با او، چنین کالهی 
که  است  مساله ای  بگذارند  باشگاه  سر 
نشان از فقر مدیران با دانش و با آگاهی در 
فوتبال ایران است اما در این بین نباید نقش 
نهادهای نظارتی را نادیده گرفت. قطعا اگر 
بازیکنان  جذب  روند  روی  ویژه ای  نظارت 
خارجی شکل بگیرد، کمتر شاهد هدر رفتن، 

دالرهای بیت المال خواهیم بود.

 وزیر ورزش و جوانان گفت: انتظار دارم فدراسیون های مختلف 
مسابقات داخلی و بین المللی خود را منظم برگزار کنند تا هم 
شور و نشاط بیشتری به جامعه تزریق شود و هم جلوی تبلیغات 
سوء دشمنان گرفته شود.مسعود سلطانی فر در نشست مشترک 
با روسای فدراسیون های ورزشی، اظهار داشت: مردم با برگزاری 
جدا  گران  اغتشاش  از  را  خود  صف  باشکوه  راهپیمایی های 
کردند و وفاداری خود را به نظام و رهبری نشان دادند. کشور 
ما آمادگی و امنیت کامل برای برگزاری هر رویداد ورزشی را 
دارد.وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: در چنین شرایط حساسی 

باید مسابقات مختلف را هرچه پرقدرت تر برگزار کنیم تا هم 
شور و نشاط را به مردم بازگردانیم و هم جلوی تبلیغات سوء 
بیگانه ها را در مورد شرایط و امنیت کشور بگیریم.وی افزود: در 
حالی که جام جهانی شمشیربازی با آرامش و امنیت کامل در 
کشور برگزار شد، دو تا سه کشور برای شرکت در جام جهانی 
کشتی فرنگی در ایران اما و اگر آوردند و کار به اتحادیه جهانی 
کشتی کشیده شد که خوشبختانه به محض اینکه از موضوع 
مطلع شدیم، با تمام قوا و استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف 
از جمله وزارت امور خارجه و کمیته ملی المپیک به موقع به 

موضوع ورود کردیم.سلطانی فر تاکید کرد: ابتدا سفرای این چند 
کشور در ایران را توسط مسئوالن وزارت امور خارجه احضار 
کردیم تا وضعیت امنیت ایران را به کشورهایشان منعکس کنند 
و سپس خودم با سفرای ایران در ژاپن و روسیه تماس گرفتم 
و از آنان خواستم مراتب امنیت ایران را به وزارت امور خارجه و 
فدراسیون کشتی خودشان منعکس کنند. همچنین با فدراسیون 
جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک مکاتبه و مذاکره شد 
تا سرانجام با یک سلسله اقدامات فشرده و پیگیری های شبانه 
روزی موفق شدیم موافقت مجدد اتحادیه جهانی کشتی را برای 

میزبانی ایران در این مسابقات بگیریم.  وزیر ورزش و جوانان 
سپس با اشاره به ادامه تحریم های غیرقانونی و ناعادالنه علیه 
ایران گفت: این تحریم ها ابعاد وسیع تری نسبت به گذشته دارد 
و با این شرایط سخت ضرورت دارد بیش از هر زمان دیگری 
صرفه جویی و کنترل هزینه ها را در دستورکار قرار دهیم.سلطانی 
فر اظهار داشت: مردم از قهرمانان و رشته های المپیکی توقع 
موفقیت و مدال در المپیک را دارند و باید به آنها به طور ویژه 
رسیدگی شود اما در هر صورت تنگناها وجود دارد و صرفه جویی 

باید اولویت اول همه ما و مدیران فدراسیون ها باشد.

 وزیر ورزش و جوانان:

امنیت کامل برای برگزاری رویدادهای بین المللی در کشور فراهم است

 شهر شیراز با اعالم کنفدراسیون هندبال آسیا، به عنوان میزبان رقابت های 
قهرمانی جوانان آسیا انتخاب شد.

هفدهمین دوره رقابت های هندبال جوانان آسیا در بخش مردان طی روزهای 
دهم تا بیست ویکم جوالی ۲۰۲۰ برگزار می شود که با اعالم کنفدراسیون 

هندبال آسیا، میزبانی این مسابقات به ایران سپرده شد.بر این اساس شهر شیراز 
به عنوان میزبان این رویداد مهم در هندبال آسیا معرفی شده و قرار است سال 
آینده جوانان هندبال قاره کهن برای رقابت باهم در پایتخت فرهنگی کشورمان 

جمع شوند.

کنفدراسیون هندبال آسیا نحوه برگزاری مسابقات و استانداردهای الزم برای 
میزبانی از این تورنمنت را نیز به فدراسیون کشورمان اعالم کرده است.

پیش از این علیرضا پاکدل رئیس فدارسیون هندبال از رایزنی با مسئوالن 
کنفدراسیون آسیا برای گرفتن میزبانی مسابقات مهم خبر داده بود.

ایران میزبان رقابت های هندبال جوانان آسیا شد

کاله ۶ میلیــاردی بر سر پرسپولیس!

ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات   با صعود ۲ نماینده 
تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا، سهمیه ایران در بازی های 
مسابقات  پایان  از  شد.پس  قطعی  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک 
انتخابی  مسابقات  در  و  آسیا  قهرمانی  با کمان  تیراندازی 
المپیک در تایلند و در ماده ریکرو، کمانداران ایران به مصاف 
حریفان خود رفتند.»میالد وزیری« با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل 

نماینده عربستان به پیروزی رسید. وی در یک هشتم نهایی 
با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده هنگ کنگ به برتری دست 
یافت. وزیری در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نماینده 
تایلند با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده تایلند به پیروزی رسید و 

به نیمه نهایی راه یافت.
همچنین »امین پیرعلی« در مرحله یک شانزدهم نهایی 

با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده فیلیپین به برتری رسید. وی 
در مرحله یک هشتم نهایی مقابل نماینده تاجیکستان با 
نتیجه ۶ بر ٤ به پیروزی رسید. پیرعلی در مرحله یک چهارم 
نهایی مقابل نماینده ازبکستان با نتیجه ۶ بر ٤ به پیروزی 
رسید و به نیمه نهایی راه یافت.»زهرا نعمتی« در مرحله 
یک شانزدهم نهایی مسابقات با نتیجه ۶ بر صفر مقابل 
نماینده سریالنکا به پیروزی رسید. وی در یک هشتم نهایی 
مقابل نماینده هند با نتیجه ۶ بر ٤ شکست خورد و حذف 
نماینده  بر یک مقابل  نتیجه ٧  با  شد.»شیوا شجاع مهر« 
طی قزاقستان شکست خورد و حذف شد.»نیلوفر علیپور« 
با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده بوتان شکست خورد و حذف 
شد.»رضا شبانی« مقابل نماینده هنگ کنگ با نتیجه ۶ بر 
۵ شکست خورد و حذف شد.با توجه به حضور ۲ ایرانی در 
نیمه نهایی سهمیه ایران در المپیک ۲۰۲۰ قطعی شد.بیست 
و یکمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا از 
اول آذر به میزبانی بانکوک تایلند آغاز شد  و تا ۸ آذر ادامه 
دارد.امین پیرعلی، میالد وزیری، صادق اشرفی و رضا شبانی 
ملی پوشان ریکرو اعزام به این مسابقات هستند. در ریکرو 
مردان ۸٧ ورزشکار به رقابت می پردازند.در ریکرو زنان، زهرا 
نعمتی، نیلوفر علیپور، پارمیدا قاسمی و شیوا شجاعی مهر 
برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ تالش خواهند کرد. در 

ریکرو زنان ٧۳ کماندار حضور دارند.

سهمیه کمانداران ایران در المپیک 2020 قطعی شد

جریمه و محرومیت برای کاهش 
خشونت های ورزشی کافیست؟

 این روزها در حالی شاهد اهانت و اعتراض مربیان و بازیکنان 
فوتبال هستیم که حتی حکم کمیته انضباطی نیز برای جریمه یا 
محرومیت، نمی تواند مهری بر پایان خشونت های ورزشی باشد 

بلکه تنها عاملی برای کنترل این رفتارها است.
می شود،  مشاهده  ورزش  در  که  مسایلی  از  یکی  روزها  این 
خشونت، اهانت و فحاشی است که ریشه در عوامل متعددی دارد. 
نوع تربیت و آموزش در خانواده و مدرسه، دوستان، هنجارهای 
جامعه و مسایلی که به عنوان ارزش برای آن فرد تلقی شده 
و فرهنگی که از آن برخاسته، موضوعی است که می تواند به 
و  داوران  برخورد  نوع  ناامیدی،  و  بزند.شکست  دامن  امر  این 
بازیکنان و حتی هزینه های هنگفتی که صرف یک تیم شده 
است، خشونت را بدنبال دارد.نه تنها در بخش مردان بلکه زنان 
این موضوع قابل مشاهده است. هرچند این امر در تماشاگران 
و طرفداران تیم ها همواره امری شایع به شمار می رود اما در 
میان بازیکنان و مربیان نیز به مراتب دیده می شود.موضوعی 
که در لیگ فوتبال و فوتسال زنان در این فصل در دیدار میان 
تیم های هیات فوتبال البرز و همیاری آذربایجان غربی، تیم های 
فوتسال نامی نو اصفهان و شهروند ساری و نیز دیدار تیم های 
آبادان رخ داد.جدای از آنکه  دریژنو فرخ شهر و پاالیش نفت 
»زینب آلبوعلی« بازیکن تیم پاالیش نفت آبادان و »هانیه علی 
مردانی« بازیکن تیم دریژنو فرخ شهر به دلیل رفتار غیر ورزشی 
ابراهیمی«  »نیلوفر  شدند.  محکوم  انضباطی  کمیته  حکم  با 
و »جعفر علی نژاد« مربی و سرپرست تیم همیاری آذربایجان 
ارومیه و »فائزه جعفرزاده« سرمربی تیم شهروند ساری نیز به 
دلیل اعتراض و اهانت به داوری جریمه و از همراهی با تیم 
چند جلسه محروم شدند.»سحر کلوند« سرمربی تیم زنان هیات 
فوتبال البرز در گفت و گو با ایرنا، این خشونت های فوتبالی را 
ناشی از اشتباهات داوری دانست و اظهار داشت: نوع حرف زدن 
و چهره داور می تواند سبب آرامش یا خشونت مربیان و بازیکنان 
شود. برخی از مربیان رفتار داوران را برنمی تابند و نمی توانند خود 
را کنترل کنند. داوران باید زمانی که به مربی کارت یا اخطار 
می دهند، جایگاه و شان مربی را حفظ  کنند. وقتی یک مربی آرام 
اعتراض می کند در بیشتر مواقع داور هرگز به اعتراض او گوش 
نمی دهد و همین امر سبب ادامه خشونت در مسابقات می شود.

با این تفاسیر نمی توان یک طرفه قضاوت کرد و تنها بازیکنان یا 
مربیان را مقصر دانست اما نباید فراموش کنیم که مربیان الگوی 
بازیکنان هستند و در صورت ادامه رفتار خشونت آمیز، بازیکنان 
نیز به مراتب به این امر دامن خواهند زد.موضوعی که پیش از 
این »مرتضی محصص« رییس کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
خطاب به مربیان تیم های فوتبال زنان اشاره کرد و می گوید: 
شما مربیان با کمترین چشمداشت برای این تیم ها بسیار زحمت 
کشیدید، امیدوارم با صبر و شکیبایی آستانه تحمل خود را باالتر 
ببرید. این نوع درگیری ها صد درصد مانع بزرگی برای پیشرفت 
فوتبال زنان است. تنها امید برای پیشرفت فوتبال زنان، برگزاری 
لیگ است که سازمان لیگ، فدراسیون و کمیته زنان نقش مهمی 
در برپایی آن داشتند. حیف است به خاطر یک تصمیم احساسی، 
درگیری  این  داستان  ببریم.البته  بین  از  را  زحمات  این  تمام 
در لیگ فوتبال زنان این فصل تازه نیست. در فصل گذشته 
درگیری شدیدی میان بازیکنان تیم های ذوب آهن اصفهان و 
را  زیادی  داد که خبر آن واکنش های  شهرداری سیرجان رخ 
بدنبال داشت. زیرا برای نخستین بار شاهد چنین درگیری در 
لیگ فوتبال زنان ایران بودیم.»گالره ناظمی« مسئول برگزاری 
مسابقات فوتبال زنان پیش از این به ایرنا در این زمینه گفته بود: 
تاکنون همچین موردی در لیگ فوتبال زنان اتفاق نیافتاده بود. 
حواشی و درگیری در فوتبال زنان خیلی کم بود. در فرهنگ 
ایرانی، از زنان این مرز و بوم توقع دیگری داریم. مسایلی هست 
که آنها باید رعایت کنند تا دویدن های فدراسیون و مسئوالن 
برای احقاق حق فوتبال زنان بی ثمر نماند. حکم کمیته انضباطی 
می تواند درس عبرتی برای باقی بازیکنان باشد تا اینگونه فوتبال 
زنان را که سال ها برای پیشرفت آن زحمت کشیده شده، لکه دار 
نکنند.زنان این عرصه مدت زمان زیادی نیست که در فوتبال یا 
فوتسال فعالیت می کنند، ادامه این رفتارها چه از طرف مربیان 
و نیز بازیکنان می تواند مانعی برای پیشرفت فوتبال یا فوتسال 
زنان و به ضرر آن تمام شود.همچنین باید به این موضوع اشاره 
کرد که شاید حکم کمیته انضباطی مانع از حضور چند جلسه ای 
بازیکنان و مربیان در زمین بازی شود اما این آرا، مهری بر پایان 
خشونت های ورزشی نیست و تنها اوضاع را کمی کنترل می کند. 
باید ریشه این مشکالت، شناسایی شود و برای برطرف کردن 

آن به دنبال راه حلی اساسی و بلند مدت باشیم.

معاون وزیر ورزش:
 ۵۵ درصد از منابع فدراسیون ها

 پرداخت شد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان گفت: با وجود اینکه تنها ۳٤ درصد از منابع امسال را 

دریافت کرده ایم اما ۵۵ درصد از بودجه فدراسیون های ورزشی را پرداخت کرده ایم.
ژاله فرامرزیان و در نشست مسعود سلطانی فر با روسای فدراسیون ها با اعالم این مطلب افزود: شرایط بودجه 
امسال بسیار متفاوت از سال های قبل است و تاکنون کمتر از ۳٤ درصد از منابع را دریافت کرده ایم اما به خاطر 
قولی که به فدراسیون ها داده بودیم ۵۳ و نیم درصد پرداخت کرده ایم که با احتساب رقم ۲٧ صدم درصد 
از مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۵۵ درصد می رسد.وی ادامه داد: درج اطالعات فدراسیون ها در سامانه 
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش الزام قانونی است و همه نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله 
فدراسیون های ورزشی نیز شامل این قانون می شوند. قوانین اداری و مالی به خصوص در مورد مناقصات بسیار 
دقیق است و باید گزارش های مالی هر سه ماه یک بار به ما ارائه شود.فرامرزیان اظهار داشت: در مجامع عمومی 
فدراسیون ها، گزارش های مالی باید به صورت کامل ارائه شوند تا نهادهای نظارتی بدون ایراد و مشکل کار خود 
را انجام دهند.در پایان این نشست وزیر ورزش و جوانان از محمدرضا داورزنی معاون سابق ورزش قهرمانی و 

رییس کنونی فدراسیون والیبال تقدیر کرد.

۵ هزار ورزشکار
 استعدادهای برتر کشور 

شناسایی شدند
دبیر اجرایی دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد: ۵ هزار 
ورزشکار دختر و پسر رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور 
مشخص شدند.رمضانعلی دولودر حاشیه تجلیل از استعداد های برتر ورزشی شمال غرب 
تهران که در سالن فردوسی برگزار شد به خبرنگار ایرنا گفت: دومین دوره استعدادهای 
برتر ورزشی کشور با تصویب شورای معاونین وزارت ورزش انجام که ٧۵۰ هزار ورزشکار با 
یکدیگر به رقابت پرداختند.دولو با بیان اینکه این رویداد ورزشی که از ۳۰مرداد در دو مرحله 
برگزار شد خاطر نشان کرد: در پایان ۳۶ هزار ورزشکار در ۹۶ رشته با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که از این میان ۵هزار ورزشکار به فدراسیون های منتخب معرفی شدند.وی با بیان 
اینکه این رقابت ها از ۳۰ مرداد تا ۲٤ شهریور ماه در ۱۹ استان برگزار شد گفت: هدف از 
اجرای این طرح شناسایی نخبگان توسط کارشناسان وزارت بود که در این طرح ۳۱ استان 
و ۳۸ فدراسیون منتخب همکاری داشتند.دبیر ستاد المپیاد استعدادهای برتر کشور در این 
طرح درصدد هستیم تا ۱۰ درصد از اعتبارات فدراسیون ها را برای این قشر در نظر بگیریم.

دختر بهنمیری در اردوی تیم ملی 
والیبال

در میان اسامی اعالم شده بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان نام 
یک مازندرانی به نام رقیه جهانی به چشم می خورد.میترا شعبانیان 
سرمربی تیم ملی و سرگل علی زاده سرپرست تیم ملی والیبال 
بانوان ایران، ۲٤ بازیکن را برای حضور در اولین مرحله از اردوی 
اند که  المپیک دعوت کرده  انتخابی  آماده سازی برای مسابقات 
نام رقیه جهانی والیبالیست بهنمیری است که سابقه عضویت در 
تیم های ملی جوانان و امید ایران را دراد برای نخستین بار به تیم 
ملی بزرگساالن دیده می شود.آیتک سالمت و آیالر رهکوی از 
آذربایجان شرقی، معصومه اسماعیلی و اسما سعیدی از آذربایجان 
غربی، محدثه مشتاق، الهه حالج، فاطمه عنایت، زهرا رضایی، زهرا 
قنواتی و نگار سلحشوری از اصفهان، نرگس شریفی از البرز، زهرا 
زهدی، صدف صالحی، زهرا مغانی و شکیال صدری از تهران، زهرا 
صالحی از خراسان جنوبی، مریم حبیبی، ریحانه کریمی و سارا 
نظری از فارس، مونا آشفته از گلستان، الهه پورصالح از گیالن، رقیه 
جهانی از مازندران، زهرا کریمی از مرکزی و مهسا قادری از یزد، 
نفرات دعوت شده این اردو را تشکیل می دهند.این اردو مدت پنج 

روز از تاریخ هشتم تا دوازدهم آذر ماه برپا می شود.

کاله مازندران فاتح دربی شمالی ها 
در لیگ برتر والیبال شد

دربی حساس شمالی ها در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور 
را تیم کاله مازندران در بازی خانگی برابر شهرداری گنبد صاحب 
پیروزی شد.تیم کاله مازندران در هفته نهم این رقابتها ودرمقابل 
دیدگان حدود ۲هزار تماشاگر آملی در سالن ورزشی پیامبراعظم 
این شهر میزبان تیم مدعی شهرداری گنبد بود درنهایت میهمان 
خود را با نتیجه  ۳ بر صفر شکست داد و ۳ امتیاز  ارزشمند 
تیم  در  عطایی"  بهروز  کرد.شاگردان"  را کسب  خانگی  بازی 
کاله مازندران در این دیدار در دست های اول، دوم و سوم به 
( و )۲۵بر۲۱(  ، ) ۲۵ بر ۱۶  امتیازهای) ۲۵ بر ۲۳(  با  ترتیب 
پیروز و در جدول رده بندی این مسابقات ۱۲ امتیازی شدند.

کاله ای ها در این دیدار با تجربه بازیکنان ملی پوش خود و دفاع 
مناسب روی تور و سرویس های هدفدار برابر رقیب سنتی خود 
را شکست دادند و صاحب چهارمین پیروزی این فصل شدند.

نماینده مازندران با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و در رده ششم 
جدول قرار گرفت.تیم کاله در هفته دهم این رقابتها روز یکشنبه 
این هفته ۱۰آذر در تهران میهمان تیم مدعی سایپا تهران است. 
مسابقات امسال لیگ برتر والیبال باشگاههای ایران با حضور ۱۳ 

تیم درحال برگزاری است.


