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انتخابات كميته ملي المپيك ۲۵ دي ماه 
برگ��زار مي ش��ود و رض��ا صالحي اميري 
اصلي تري��ن گزين��ه  رياس��ت اي��ن كميته محس��وب 
مي ش��ود. وزير سابق فرهنگ و ارش��اد اسالمي و رييس 
سابق سازمان اس��ناد و كتابخانه ملي ايران اواخر مرداد 
سال ۱۳۹۲ از سوي حسن روحاني، رييس دولت يازدهم 
به عن��وان سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان منصوب و 
مهرماه همان س��ال به عنوان وزير براي تص��دي وزارت 
ورزش و جوان��ان ب��راي گرفتن راي اعتم��اد به مجلس 
معرفي شد اما نتوانست از بهارستاني ها راي بياورد. حاال 
مجددا صالحي اميري در يك ميدان مديريت ورزش��ي 
پا در ميان گذاش��ته اس��ت، ميداني كه به گفته برخي از 
منتقدانش جزو حوزه تخصصي او نيس��ت. با اين وجود 
بسياري از مديران ورزشي كشور مي گويند صالحي اميري 
نقاط قوت ديگري دارد كه هم��ان ويژگي مي تواند براي 
ورزش مفيد باش��د. بسياري از روس��اي فدراسيون هاي 
ورزشي او را به عنوان حلقه مفقوده در ايجاد ارتباط قوي 
بين وزارت ورزش و كميته ملي المپيكي مي خوانند كه 

سال هاست دل خوشي از يكديگر ندارند. 
رضواني: از كارنامه صالحي مش�خص است كه 

مي تواند منشأ خير در ورزش باشد
محسن رضواني، رييس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو 
درباره اي��ن موضوع عنوان ك��رد: رويكرد جناب صالحي 
مبتني بر مديريت عقالني و خردمندانه اي كه از ايش��ان 
سراغ داريم و از كارنامه خدمات شان هويداست مي تواند 

در ورزش نيز منشأ اثر خير باشد. 
وي ادامه داد: خوشبختانه اراده جامعه مسووالن ورزش 
در اين دوره بر انتخاب افراد اصلح و داراي س��ابقه روشن 
در حوزه مسائل مديريتي و ديپلماس��ي است. با حضور 
مديران توانمند در كميته ملي المپيك مي توان بيش از 

پيش در اين حوزه فعاليت كرد و از منابع در آمدي متصور 
در بخش ديپلماسي ورزشي بهره برد. رضواني همچنين 
خاطرنشان كرد: خدا را شكر بضاعت ورزش ايران در حوزه 
مديريت آنقدر غني است كه انتخاب افراد شايسته براي 
مديريت امور كالني چون رياست و دبيركلي كميته ملي 
المپيك از بين اين همه نخبه اصال آس��ان نيست. قطعا 
چهره هاي بسيار زيادي وجود دارند كه مي توانند در حوزه 

ديپلماسي ورزش كشور موثر باشند. 
كيهان�ي: يك�ي از ن�كات مثب�ت صالحي اميري 

داشتن ارتباطات باالست
مجيد كيهاني، رييس فدراسيون دووميداني با اشاره به 
سابقه درخشان صالحي اميري در حوزه مديريتي گفت: 
جناب صالحي هم��واره در حوزه هاي مديريتي س��ابقه 
درخشاني داشته است. نكته اي كه همان حلقه گمشده 
در حوزه ورزش��ي محسوب مي ش��ود. مديريت ورزشي 
اگرچه نيروهاي ق��وي دارد اما حض��ور افرادي همچون 
صالحي اميري مي تواند اين بخش را قوت بيشتري بخشد. 
رييس فدراسيون دووميداني معتقد است قدرت اميري 
در ارتباطات بين المللي و همچنين سياسي باال است: از 
ديگر نكات مثبت اوارتباطات بين المللي و سياسي است. 
عاملي كه مي تواند پول را وارد ورزش كند. اگرچه انتخاب 
فرد اصل��ح در اين حوزه كه اف��راد زيادي حض��ور دارند 
كار شورا محس��وب مي ش��ود اما آنچه كه مي توان آن را 
پيش بيني كرد آن است كه مي توان به آينده كميته ملي 

المپيك اميدوار بود. 
سليماني: از ويژگي هاي مثبت اميري نزديكي به 

شخص رييس جمهور است
مسعود سليماني، رييس فدراسيون اسكوواش در رابطه 
با مطرح ش��دن نام صالحي اميري براي تصدي رياست 
كميته ملي المپيك، گفت: صالحي اميري از آن دس��ته 
مديراني است كه توانست در كوتاه ترين زمان بيشترين 
تاثير را در محيط كاري خود داشته باش��د.  وي ادامه داد: 

صالحي اميري در مدت كوتاهي ك��ه در وزارت ورزش و 
جوانان به عنوان سرپرس��ت حضور داشت، انسان بسيار 
روشن و خوشفكري بود كه تاثيرگذاري او هميشه به ياد 

خانواده ورزش خواهد بود.  
رييس فدراس��يون اس��كوواش، گف��ت: يك��ي از نكات 
بس��يار مثبت صالحي اميري توج��ه و برنام��ه دقيق او 
 براي استفاده از ظرفيت ها و س��رمايه هاي ورزش است. 
وي تصريح ك��رد: ب��ا توجه ب��ه مديري��ت قدرتمندي 
ك��ه در ح��ال حاض��ر در وزارت ورزش و جوان��ان وجود 
دارد و برنامه ريزي دقيق س��لطاني فر معتقدم با حضور 
صالحي امي��ري در كميته اي��ن دو مي توانند س��رعت 
 رش��د و ش��كوفايي ورزش اي��ران را دو چن��دان كنند. 
رييس فدراسيون اسكوواش با اش��اره به اهميت حضور 
صالحي امي��ري در كميته ملي المپيك، گف��ت: يكي از 
ويژگي هاي بس��يار مهم صالحي امي��ري نزديكي وي به 
ش��خص رييس جمهوري و وزير ورزش و جوانان است و 

اين دوستي بسياري از حواشي را كاهش خواهد داد. 
س��ليماني در خص��وص بارزتري��ن ويژگ��ي مديريتي 
صالحي اميري، خاطرنشان كرد: صالحي اميري در صورت 
انتخاب به عنوان رييس كميته مل��ي المپيك در جذب 

منابع و مسائل مالي قدرت مانور بيشتري خواهد داشت. 
ضيايي: اميري با تعامالت خوب�ش فردي اصلح 

براي كرسي رياست كميته ملي المپيك است
دكتر ضيايي، رييس فدراس��يون واليبال در خصوص 
انتخابات كميته ملي المپيك كه جزو كانديداي هيات 
اجرايي است، اظهار داشت: اميدوارم انتخابات كميته 
المپيك به نحو احسنت و با شايسته س��االري برگزار 
شود. به نظرم مهم ترين ش��اخصه اي كه براي انتخاب 
اعضا مخصوصا رييس كميته ملي المپيك بايد در نظر 
بگيريم اين است كه بتواند حلقه مفقوده تعامل كامل 
وزارت ورزش و جوانان و كميت��ه ملي المپيك را پيدا 

كند. 

وي ادامه داد: رييس كميته المپيك كه يكي از اصلي ترين 
مديران ورزش��ي ايران در مجامع بين المللي است، بايد 
بتواند در ديپلماسي ورزش��ي تبحر بااليي داشته باشد و 
بتواند بيش از پيش تعامالت ورزش ايران با ديگر كشور ها 
را گسترش دهد. شخصا معتقدم دكتر صالحي اميري با 
توجه به حسن سابقه مديريت شان و همچنين ارتباطات 
و تعامالت ش��ان با دولت مي تواند فردي اصلح و شايسته 
براي نشس��تن بر كرسي رياس��ت كميته ملي المپيك 

جمهوري اسالمي ايران باشد. 
قم�ري: صالحي امي�ري چه�ره موجه�ي براي 

حضور در كميته ملي المپيك دارد
خس��رو قمري، رييس فدراس��يون دوچرخه س��واري 
در گفت وگوي��ي در اي��ن خصوص اظهار داش��ت: دكتر 
صالحي اميري در مقط��ع زماني كوتاهي ك��ه به عنوان 
سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان حضور داشت ارتباط 
بس��يار خوب و منطقي با جامعه ورزش برقرار كرد و در 
همان زمان نيز توانست ش��رايط ورزش كشور را سامان 
دهد و نش��ان داد در زمين��ه ورزش هم مي تواند منش��أ 
خدمات اثرگذار باش��د. قمري ادامه داد: صالحي اميري 
در عرصه ورزش ش��ايد از تخصص الزم برخوردار نباشد 
اما س��ابقه مديريت فرهنگي، همچني��ن تجربه موفق 
كوتاه مدت در وزارت ورزش و جوانان از او يك چهره موجه 

براي حضور در كميته ملي المپيك ساخته است. 
رييس فدراس��يون دوچرخه س��واري گفت: در مقطع 
حس��اس زماني قرار داريم، چرا كه بايد آماده حضور در 
بازي هاي آسيايي جاكارتا شويم به همين دليل حضور 
مديراني ك��ه از جامعه ورزش ش��ناخت دارند و از همه 
مهم تر س��ابقه مديريت خوبي در نظام دارند و ارتباط و 
تعامل آنها با دولت نيز خوب اس��ت مي تواند به ورزش 
كشور كمك كند، بنابراين قطعا انتخاب صالحي اميري 
به عنوان خبره در كميته ملي المپيك به س��ود ورزش 

ايران است. 

روسايفدراسيونهايورزشيازآيندهكميتهمليالمپيكميگويند

حمايتهمهجانبهازصالحياميري

چندي پيش خبرگزاري آناتولي به نقل از فدراسيون 
فوتبال تركيه از موافقت اين فدراس��يون با مس��ابقه 
دوس��تانه با تيم ملي ايران، قبل از آغاز بازي هاي جام 

جهاني ۲۰۱۸ روسيه خبر داده بود. 
پيگيري خبرنگار ايسنا از يكي از خبرنگاران ورزشي 
مقيم تركيه نشان مي دهد كه بعد از مكاتبات مقامات 
فدراسيون فوتبال ايران با همتايان تركيه اي، يكي از 
معاونان دفتر رييس جمهور كه پيش از اين س��ال ها 
سابقه تصدي نمايندگي سياسي كشورمان در تركيه 
را بر عهده داشته، نقش اساسي در موافقت طرف ترك 

با اين بازي داشته است. 
گفته مي شود وي كه به همين مناسبت ارتباط خوبي 
با مقامات تركي��ه اي دارد، در تماس ب��ا وزير ورزش و 
مقامات ارشد دولت تركيه موضوع مكاتبه فدراسيون 
فوتبال را پيگيري و موافقت نهايي در اين زمينه را اخذ 

كرده است. 
بر همين اساس، ديدار دوستانه تيم هاي ملي فوتبال 
تركيه و ايران قبل از شروع جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه 

برگزار خواهد شد. 

 نقش دفتر رييس جمهور در 
برگزاري بازي ايران و تركيه

 پروژه يك ميليارد پوندي باشگاه چلسي 
براي س��اخت گران ترين ورزش��گاه اروپا 
به مشكل خورده اس��ت. يك خانواده نسبتا كوچك به 
نام »كراث وت« كه در نزديكي ورزش��گاه جديد زندگي 
مي كنند، جلوي كار را گرفته اند. آنها حدود پنجاه سال 
اس��ت كه در اين خان��ه زندگي مي كنن��د و مي گويند 
ورزش��گاه جديد، جل��وي رس��يدن نور خورش��يد به 
ساختمان را مي گيرد. حاال خانواده چهار نفره كراث وت، 
مانع اصلي مديران باشگاه ثروتمند چلسي براي ساخت 

استمفوردبريج   جديد    هستند. 
آنها حدود شش ماه پيش رس��ما از اين باشگاه شكايت 
كردند و در شكايت نامه شان نوشتند كه استاديوم شصت 
هزار نفري جديد، به خانه شان سايه مي اندازد. اين دعواي 
حقوقي در حالي شروع شده كه از حدود يك سال پيش 
با امضاي ش��هردار لندن، رس��ما گام هاي ابتدايي براي 
شروع اين پروژه يك ميليارد پوندي برداشته شد. حاال 
باشگاه چلسي از شهرداري محله »همرسميت- فوالم« 

خواس��ته كه در اين پرونده پادرمياني و اين مس��اله را 
حل كند. حرف باشگاه چلس��ي اين است كه اين پروژه 
آنقدر به زيرساخت ها و امكانات اين ناحيه از شهر كمك 
مي كند كه ش��هرداري بتواند ب��ا اس��تفاده از امكانات 
قانوني، اجازه ازس��رگيري آن را بگيرد. در شرايطي كه 
شهرداري اعالم كرده دوشنبه هفته آينده در اين مورد 
جلسه برگزار مي كند، حاال خيلي از نگاه ها متوجه رومن 

آبراموويچ، مالك ثروتمند چلسي، است. 
او معروف است با توجه به ثروت و نفوذ فراوانش، هيچ وقت 
از تحق��ق برنامه هايش دس��ت نمي كش��د و بس��ياري 
پيش بيني مي كنند كه او به زودي اين مشكل را برطرف 
مي كند. اگر آبراموويچ و مسووالن باشگاه چلسي نتوانند 
جمع چهار نفري ك��را  ث وت را راضي كنن��د، اين برنامه 
زمين مي ماند. خانه خانواده كراث وت يك ساختمان سه 
اتاق خوابه است. با قيمتي حدود يك ميليون پوند. گفته 
شده حتي با غرامتي حدود يك ميليون پوند هم حاضر 
نيستند از حق شان بگذرند. به وكيل ش��ان گفته اند كه 

مخالف ساخت ورزشگاه جديد نيستند، فقط مي خواهند 
كه ضلع شرقي ورزشگاه جديد، كمي  كوتاه تر شود يا عقب 
برود. شكايت آنها در واقع بيشتر مربوط به بخش مهمانان 
ويژه و لوكس مي شود كه حدود هفده هزار صندلي را در 
خود جا داده. يعني بخشي حدود يك سوم كل ظرفيت 
ورزش��گاه. اعتراض اين خانواده، در شرايطي است كه از 
جمع ساكنان سيزده هزارنفري اين محله، بيش از نود و 

هفت درصد با اين برنامه موافق هستند. 
با اين پروژه جديد، نه فقط يك ورزشگاه شيك و مدرن 
جاي استمفوردبريج فرس��وده و كهنه را مي گيرد كه 
امكانات بسيار زيادي براي اهالي محل فراهم مي شود. 
اين پ��روژه بيش از هف��ت ميليون پوند ب��راي بهبود و 
نوس��ازي زيرس��اخت هاي منطقه كم��ك مي كند و 

امكانات و تس��هيالت آموزش��ي و تربيت��ي جديد به 
ارزش بيش از شش ميليون پوند را به ارمغان مي آورد. 
مديران پروژه مي گويند عالوه بر اين سرمايه گذاري ها، 
انتظار دارند هرسال حدود دو ميليون و پانصد هزار نفر 
از اين ورزش��گاه و امكانات جانب��ي اش ديدن كنند كه 
اين كمكي بزرگ به اقتصاد محلي منطقه خواهد بود. 
اگر باشگاه چلسي بتواند شهرداري را قانع كند كه اين 
پروژه از نظر اقتصادي و فرهنگ��ي به اين ناحيه كمك 
قابل توجهي مي كند، آن وقت مسووالن محلي مي توانند 
با استفاده از اختيارات قانوني، خانواده كراث وت را مجبور 
به فروش ملك شان كنند. البته گفته شده آنها پيش از 
رس��يدن به اين مرحله، تمام تالش شان را براي كسب 

رضايت اين خانواده مي كنند. 

خانوادهايكهپروژهبزرگچلسيرازمينگيركرد

نور خورشيد به ساختمان نمي رسد!

آن سوي آب ها

روز سرنوشت ساز بسكتبال
مجمع انتخاباتي فدراس��يون بس��كتبال ساعت ۱۰ 
صبح امروز بيست و سوم دي برگزار مي شود و اهالي 
اين رش��ته منتظر هس��تند تا رييس جدي��د خود را 

بشناسند. 
مدعيان اصلي رسيدن به صندلي رياست دنياي توپ 
و تور كه تعدادش��ان به اندازه انگشت هاي يك دست 
هم نيس��ت بايد راي مجمع فدراسيون را بگيرند و در 
اين رقابت پيروز شوند. بسكتبال آخرين فدراسيوني 
است كه قبل از انتخابات كميته ملي المپيك رييسش 
را مي شناسد و سر و س��امان مي گيرد. بعد از دو سال 
كه مجمع انتخاباتي بازهم به محمود مش��حون راي 
داد و او را به عنوان رييس انتخ��اب كرد حاال مرد پير 
بسكتبال بازنشست ش��ده و ديگر خودش در مجمع 
نيست و بايد ديد خانواده صاحب راي بسكتبال براي 
فصل هاي بدون مشحون چه تصميمي خواهد كرد. 
۲۴ نفر براي حضور در مجمع انتخاباتي فدراس��يون 
بس��كتبال ثبت نام كردند ك��ه از ميان آنه��ا ۱۵ نفر 
صالحيت شان براي حضور در مجمع فردا تاييد شد. 
رضا مهندس��ي، جواد داوري، بهروز منتقمي، س��يد 
مهرداد هاشمي، رمضانعلي دولو، مهرداد آگين، مازيار 
ناظمي، سيد حس��ن طباطبايي، كرم اهلل عليمرادي، 
رضا درويش، رامين طباطبايي، حسن ميرزا آقابيك، 
داريوش سليمي و محمد رضاعلي نفرات تاييد شده 
هس��تند و جز عليپور كه اعالم انصراف كرده باقي در 

مجمع انتخاباتي شركت خواهند كرد.ايسنا
 جابر صادق زاده 

دوباره پهلوان ايران شد

تيم سال يوفا اعالم شد

بن عطيه مرد سال فوتبال مراكش 

سه تيم به نيمه نهايي ليگ بسكتبال 
صعود كردند

خداحافظي خالد شفيعي  با كي ليگ

 داليل حضور بانوان ايراني 
در ليگ ووشوي چين

همسر كاوه رضايي در آستانه 
پيوستن به شارلوا

 قرعه آسان رئال و بارسلونا 
در كوپا دل ري

جابر صادق زاده ب��ا پيروزي بر احم��د ميرزاپور پهلوان 
س��ال ۹6 ايران نام گرفت. در اين مب��ارزه كه در فينال 
وزن مثبت ۱۰۰ كيلوگرم رقابت هاي كش��تي پهلواني 
قهرماني كشور برگزار مي شد؛ صادق زاده در حالي كه از 
حريفش عقب بود، با به روي پل بردن حريفش به برتري 
با ضربه فني رسيد. سال گذشته نيز اين دو كشتي گير 
به ديدار پاياني رسيده بودند كه صادق زاده در سال قبل 

هم بازوبند پهلواني را بر بازو بسته بود. ايرنا

اتحاديه فوتبال اروپا، تيم منتخب يوفا در سال ۲۰۱7 
را به انتخاب هواداران و كاربران س��ايت رسمي خود، 
اعالم كرد ك��ه در اين بين رئال مادري��د با ۵ بازيكن، 
بيشترين سهم را دارد. نكته جالب هم اينجاست كه 
در اين تيم خبري از نيم��ار، گرانقيمت ترين بازيكن 
جهان نيست. ليستي كه سايت يوفا اعالم كرده بدين 

شرح است: 
دروازه بان: جان  لوييجي بوفون )يوونتوس/ ايتاليا( 

مدافعان: مارس��لو )رئ��ال مادريد/ برزي��ل(، جورجو 
كيه ليني )يوونتوس/ ايتاليا(، س��رخيو راموس )رئال 

مادريد/ اسپانيا( و دني آلوز )پاري سن ژرمن/ برزيل( 
هافبك ها: لوكا مودري��چ )رئال مادريد/ كرواس��ي(، 
توني كروس )رئال مادريد/ آلمان( و كوين دي بروينه 

)منچسترسيتي/ بلژيك( 
مهاجمان: ادن ازار )چلس��ي/ بلژيك(، كريس��تيانو 
رونالدو )رئال مادريد/ پرتغال( و ليونل مسي )بارسلونا/ 

آرژانتين( 

مهدي بن عطيه، مدافع مراكشي يوونتوس به عنوان 
مرد سال ۲۰۱7 فوتبال كش��ورش انتخاب شد. او كه 
با بازي هاي زيبا در رده مل��ي، نقش مهمي در صعود 
كشورش به جام جهاني پس از ۲۰ سال انتظار داشت، 
پس از ترك بايرن و پيوستن به يوونتوس هم نمايش 
مس��تحكمي در خط دفاعي بان��وي پي��ر ارايه كرد. 
بن عطيه و تيم��ش در گ��روه دوم جام جهاني ۲۰۱۸ 

رقيب تيم ملي كشورمان هستند. ايرنا

چهره س��ه تيم حاض��ر در مرحل��ه نيمه نهايي ليگ 
بسكتبال مشخص ش��د. پتروش��يمي مدافع عنوان 
قهرماني در گرگان برابر شهرداري اين شهر به ميدان 
رفت و ٩٨ بر ٦٩ به برتري رسيد تا به نيم نهايي صعود 
كند. ش��هرداري تبريز ني��ز در گرگان مهم��ان بود و 
توانست ٩٩ بر ٦٤ ميزبانش را شكست دهد و به نيمه 
نهايي صعود كند. نفت آبادان ديگر مدعي فصل نيز در 
تهران بازي كرد و نيروي زميني را ٧٢ ب��ر ٦٧ برد و به 
جمع چهارتيم صعود كرد و حريف تبريزي ها در نيمه 
نهايي شد. در آخرين ديدار از س��ري پلي آف دانشگاه 
آزاد ميزبان مهرام بود و در وقت اضافه ١٠١ بر ٩٦ پيروز 
شد. اين بازي در وقت قانوني ٧٣ - ٧٣ برابر شد. مهرام 
در ش��رايطي كه دو بازيكن خارج��ي اش را در اختيار 
داشت مي توانس��ت با كس��ب پيروزي به نيمه نهايي 
صعود كند اما برابر حريف خود كه يار خارجي نداشت 

تن به شكست داد تا كار به جدال چهارم برسد. فارس

تنها لژيونر ايران��ي تاريخ كي ليگ جنوب��ي قرارداد 
خود را با اف س��ي س��ئول فس��خ كرد. خالد شفيعي 
مدافع ايراني اف س��ي س��ئول ك��ره جنوب��ي كه از 
تراكتورسازي به اين تيم پيوس��ته بود، قرارداد خود 
را با قرمز و مشكي پوش��ان كره اي خاتمه داد. مقصد 
بعدي شفيعي مشخص نيست اما او پيشنهادهايي را 
از ليگ هاي ايران و قطر دارد و حتي زمزمه هايي مبني 
بر پيوستن به تيم سابقش يعني تراكتورسازي تبريز 
شنيده مي ش��ود. البته باتوجه به شكايت اين بازيكن 
بابت طلبش از اين باش��گاه بازگشت خالد شفيعي به 

تراكتورسازي احتمال كمي خواهد داشت. ايسنا

الهه منصوريان در مورد حضور بان��وان ايران در ليگ 
ووشوي چين گفت: حضور ووشوكاران بانوي ايران در 
ليگ چين بهترين اتفاق است. مبارزه كردن در ليگ 
چين باعث باال رفتن تجربه ووشوكاران ايران مي شود. 
چيني ها از اصلي ترين رقباي ايران در ووشو هستند 
و اين اتفاق براي آمادگي بدن��ي و روحي بانوان ايران 

مفيد است. 
منصوري��ان در ادامه راجع به بيش��تر ش��دن تعداد 
لژيونرهاي ووشوي ايران در چين گفت: خوشبختانه 
نسبت به س��ال  قبل كه من و خواهرم سهيال در تيم 
چانگ چونگ بوديم امس��ال كيميا شوشتري را هم 
در كنار خود داري��م كه يك اتفاق خوب اس��ت. تيم 
چانگ چونگ نياز به بازيكن جوان داش��ت و با ارتباط 
خوبي كه داشتم شاگردم را به اين تيم معرفي كردم 
و بعد از تس��ت او را پسنديدند. خوش��بختانه او بازي 
اول خود را برد و حاال چيني ها ما را رقيب اصلي خود 

مي دانند. 
دارنده مدال نقره بازي هاي آسيايي ۲۰۱۴ اينچئون 
ادامه داد: خوشبختانه با چيني ها ارتباط خوبي دارم 
و اگر باز هم بازيك��ن بخواهند از ووش��وكاران ايراني 
نفراتي را معرفي مي كنم. اگر بان��وان ايران وارد ليگ 
 چين ش��وند باعث پيش��رفت ورزش بانوان در داخل 

كشور خواهد بود. ايسنا

همسر كاوه رضايي در آس��تانه امضاي قرارداد با تيم 
واليبال شارلوا بلژيك اس��ت. فرنوش شيخي، همسر 
كاوه رضايي چند وقتي است كه با تيم بلژيكي شارلوا 
تمرين مي كن��د و عملكرد خوب اي��ن بازيكن باعث 

رضايت سران اين باشگاه شده است. 
مربي تيم ش��ارلوا درباره حضور ش��يخي در اين تيم 
گفت: حضور ش��يخي هيچ هزينه اي تاكنون براي ما 
نداشته است. او در س��طح بازيكنان بلژيكي فعاليت 
مي كند و با نظ��ر كاوه ب��ه اين جا آمده اس��ت. هنوز 
كارهاي دفتري براي قرارداد با اين بازيكن به سرانجام 
نرسيده اس��ت و در حال مذاكره با فدراسيون واليبال 

هستيم. ايسنا

با پايان بازي هاي مرحله يك هشتم نهايي جام حذفي 
اسپانيا، قرعه كشي بازي هاي اين تورنمنت در مرحله 
يك چهارم نهايي انجام ش��د كه بر اين اس��اس تيم 
فوتبال بارسلونا، مدافع عنوان قهرماني رقابت ها بايد 
به مصاف رقيب همشهري اش اس��پانيول برود. رئال 
مادريد اما كار آساني تر خواهد داش��ت، چرا كه برابر 
لگانس قرار گرفت. در اين مرحل��ه اتلتيكو مادريد با 

سويا مصاف مي دهد و والنسيا با آالوس. 
بازي هاي دور رفت مرحله ي��ك چهارم نهايي جام 
حذفي ط��ي روزه��اي ۱6 و ۱7 ژانوي��ه )۲6 و ۲7 
دي( در خانه تيم هاي لگانس، اس��پانيول، اتلتيكو 
مادريد و والنسيا و بازي هاي دور برگشت روزهاي 
۲۳ و ۲۴ ژانوي��ه )س��وم و چهارم بهم��ن( در خانه 
تيم  هاي رئ��ال مادريد، بارس��لونا، س��ويا و آالوس 

برگزار مي شوند. تسنيم

كشتي پهلواني

فوتبال اروپا

فوتبال آفريقا

بسكتبا ل

لژيونر

رزمي

واليبال

فوتبال اسپانيا
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