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قهرمانی والیبال زیر  ۲۳سال جهان  -قاهره

پیروزی تیم والیبال امید ایران برابر چین

تیم ملی والیبال امید ایران در دومین دیدارش در رقابتهای قهرمانی والیبال زبر  ۲۳سال جهان موفق شد
چین را شکست دهد.در دومین روز رقابتهای قهرمانی والیبال زیر  ۲۳سال جهان که به میزبانی قاهره
برگزار میشود ،تیم ملی والیبال امید ایران توانست در دومین دیدارش و از ساعت  ۱۷:۳۰در یک نبرد تمام
آسیایی ،چین را چهار بر صفر شکست دهد.شاگردان خوان سیچلو در چهار ست پیاپی و با امتیازهای ۱۵
بر  ۱۵ ،۱۲بر  ۱۵ ،۱۲بر  ۸و  ۱۵بر  ۱۳نتیجه را به سود خود به پایان بردند.والیبالیستهای امید ایران در
نخستین دیدار خود در این رقابتها  ۴بر  ۲مغلوب آرژانتین شدند.

تهدید به محرومیتهای طوالنی برای ووشوکارانی که به  MMAبروند

رییس فدراسیون ووشو ایران گفت :طبق بخشنامه جدید حضور هر کدام از ووشوکاران ایران در مبارزات
 MMAبا محرومیت طوالنیمدت برای آنها همراه است.
مهدی علینژاد درباره بخشنامه جدید وزارت ورزش مبنی بر ممنوع اعالم شدن مبارزات  MMAبرای
ورزشکاران ایران اظهار کرد :با توجه به همه مسائل ،این رشته در ایران غیررسمی اعالم شده و ورزشکاران
نباید در این مسابقهها حاضر شوند چون با محرومیت مواجه میشوند .هر ورزشکاری که بخواهد در
مسابقههای برون مرزی شرکت کند ،باید از شورای برون مرزی ایران مجوز دریافت کند و به دلیل این
که هیچ فدراسیونی در جهان پشتوانه این مسابقهها نیست بنابراین مجوزی هم برای این رقابتها داده
نمیشود.او افزود :ممنوعیت این رشته در ایران و حتی خارج از کشور اتفاق جدیدی نیست و در همه
جای جهان به این مبارزه به چشم ورزش نگاه نمیشود بلکه یک نوع بیزینس جهانی است .متاسفانه در
گذشته هم چند نفر از ورزشکاران فدراسیون ووشو در این مبارزات شرکت کرده بودند که با محرومیتهای
طوالنیمدت مواجه شوند .حضور ووشوکاران در این مبارزات بسیار کم است اما در صورت اتفاق افتادن نیز
ورزشکاران محرومیتهای طوالنی مدتی را خواهند داشت.
رییس فدراسیون ووشو درباره تاثیرات این ممنوعیت بر روی ورزشکاران ایران در رشتههای مختلف گفت:
باالخره ورزشکاران باید انتخاب کنند یا المپیک یا مبارزات  .MMAرشتههایی چون کاراته ،ووشو ،بوکس
و تکواندو از جمله رشتههای المپیکی ما هستند که ورزشکاران ما باید یکی از این دو را انتخاب کنند که آیا

المپیک را میخواهند یا با توجه به بخشنامه جدید ،مسابقههای  MMAو محرومیتهای بعد از آن.
رییس کمیته هماهنگی مسابقههای جهانی ووشو درباره حضورش در کشور روسیه توضیح داد :بنده
به عنوان رییس کمیته فنی فدراسیون جهانی در این کشور حاضر شدم و چند تن از همکاران من در
فدراسیون جهانی با من در این بازدید حضور داشتند .در این دیدار با رییس فدراسیون تاتارستان یکی از
جمهوریهای روسیه دیدار داشتم و شاهد بودم که تیمهای حرفهای در این مسابقهها حضور دارند زیرا
آنها تجربه مسابقههای یونیورسیاد  ۲۰۱۳را نیز در کارنامه دارند.
علینژاد افزود :زیرساختهای خوبی در آنجا وجود داشت و مطمئنم که مسابقههای جهانی خوبی را در
ووشو شاهد خواهیم بود.
او در پایان گفت :اصلیترین رقبای ما در این مسابقهها ،خود کشور میزبان (روسیه) است .البته کشورهای
آسیای شرقی مانند چین ،ویتنام و ماکائو نیز جزو اصلیترین رقبای ما به حساب میآیند.

تالش ورزشكار ايراني براي ثبت ركورد در «گينس»

رضا عباسي ورزشكار استان گلستان (شهرستان گاليكش) پس از سالها تمرين و با سني باالي  40سال
موفق به ثبت يك ركورد در شناي رويدست (شنا سوئدي) شده است.
عباسي با نظارت داوران و كميته فني فدراسيون ورزشهاي همگاني توانسته  604عدد شنا سوئدي را در
مدت يك ساعت بهنام خود ثبت كند ،اين در حالي است كه اين ورزشكار مبتال به ديابت از نوع يك است.
عباسي در اين رابطه به خبرنگار ما گفت :تاكنون هيچ ورزشكاري در رده سني باالي  40سال و پيشكسوتان
موفق به انجام چنين ركوردي نشده است و اگر مسئوالن از من حمايت كنند قصد دارم اين ركورد را در
كتاب جهاني گينس ثبت كنم.

همزمان با گرامیداشت اولین شهید روستای گرنا

همایش بزرگ پیاده روی به همراه پاکسازی محیط از زباله در روستای گرنا برگزار شد
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اهالی روستای گرنا در روز سیزدهم مرداد ماه  ،96همزمان با والدت امام رضا(ع) با همکاری شورای اسالمی
روستای گرنا طی یک پیاده روی خانوادگی به پاکسازی محیط روستا و دامنه قله دماوند پرداختند .
همچنین در پایان این همایش خانوادگی  ،با گرامیداشت یاد و خاطره اولین شهید روستای گرنا شهید
علی اصغر دریانی که یکی از جوانان ورزشکار روستا بود و در رشته وزنه برداری فعالیت میکرد  ،مراسم قرعه
کشی و اهدای جوایز بین شرکت کنندگان در این همایش برگزار شد.الزم به ذکر است که این همایش
خانوادگی به همت علی کاوه پیشکسوت عکاس ورزشی کشور برنامه ریزی و انجام شد .

