اخبار
کفاشيان :شانس خوبي براي صعود
به دور دوم داريم

نايــب رييس فدراســيون فوتبال ايران
صحبتهاي اميدوار کنندهاي درباره تيم
ملي فوتبال ايران به زبان آورد.ب ه گزارش
ايســناوبه نقل از تاس ،علي کفاشيان،
نايب رييس فدراسيون فوتبال ايران که
در تمرينات ملي پوشان در روسيه حضور
دارد درباره آمادگي اين کشور و شرايط
مليپوشان در روسيه به صحبت پرداخت.
علي کفاشيان گفت :ما خيلي خوشحال
هستيم که سه بازيکن تيم ما در روسيه
بازي ميکنند .اين موضوع به تيم ما در
جام جهاني کمک ميکند .ما کارمان در
جام جهاني براي صعود ســخت است.
البتــه ما هم از تيمهاي قدرتمند آســيا
هستيم و تيم دست و پا بستهاي نيستيم.
نايب رييس فدراسيون فوتبال ايران در
ادام ه صحبتهاي خــوداضافه کرد :ما
هم مثل بقيه تيمهــاي حاضر در جام
جهاني هســتيم و فرقي با آنها نداريم.
ما بازي حساسمان برابر تي مملي فوتبال
مراکش است که اگر بتوانيم اين بازي را
ببريم شــانس صعود به دور دوم و حتي
مرحله بعدي را هم داريم.
بازيکن مراکش :حساب ويژهاي
روي ديدار با ايران باز کردهايم

هافبک تيم ملي فوتبــال مراکش ديدار
برابر ايران را بســيار مهم توصيف کرد و
از انگيزه بااليي تيمش براي پيروزي در
اين ديدار سخن به ميان آورد.به گزارش
ايسنا و به نقل از سايت عربي کوره ،تيم
ملي فوتبال مراکش در نخستين بازي خود
در جام جهاني  ۲۰۱۸روســيه به مصاف
تي مملي فوتبال ايران خواهد رفت.مبارک
بوصوفه ،بازيکن مياني مراکش از آمادگي
کامل اين تيم سخن به ميان آورد .او اظهار
کرد :خوشبختانه بازيهاي دوستانه خوبي
برگــزار کرديم و در حا ل حاضر به نهايت
آمادگي و هماهنگي رسيدهايم .آماده ديدار
نخست خود هستيم.اين بازيکن مياني تيم
ملي فوتبال مراکش،اضافه کرد :احساس
آرامش ميکنيم و آماده هستيم تا عملکرد
خوبي از خود نشان دهيم .حساب ويژهاي
روي ديدار نخست خود کردهايم و به دنبال
کسب پيروزي در آن هستيم .پيروزي در
اين ديدار کار ما را راحت ميکند و باعث
ميشــود تا با روحيه بااليي در ديدارهاي
بعدي به ميدان رويم .به تواناييهاي خود
ايمان داريم.
بازيکن نفت تهران به
ذوب آهن پيوست

بازيکن جوان تيم فوتبال نفت تهران به
تيم ذوب آهن پيوست.به گزارش مهر
و به نقل از باشــگاه ذوب آهن ،رضا
حبيب زاده بازيکن زير  ۲۳سال فصل
گذشته نفت تهران با عقد قراردادي ۳
ساله به سبزپوشان اصفهاني پيوست.
هدايت تيم ذوب آهــن بر عهده اميد
نمازي اســت .اين تيم پيــش از اين
نفراتي چــون مســعود ابراهيم زاده،
مســعود حسن زاده و محسن مسلمان
را جذب کرده بود.

نظارت جدی مجلس نیاز است

افشاي ليست مسافران غير مجاز جام جهاني واجب است

گروه ورزشی :بحث سفر غير ضروري
برخي افراد به روســيه براي تماشاي
رقابتهاي جــام جهاني با هزينه بيت
المال و درســت در زمانــي که بحث
مشــکالت اقتصادي مــردم مقداري
پررنگ شــده اســت جاي تامل دارد.
مطرح شدن ســفر نمايندگان مجلس
شوراي اســاميبه روسيه فاز اول اين
ماجرا بود که با کلــي حرف و حديث
و حاشــيه همراه بود و البته هنوز هم
مشخص نشــده است که نمايندگان با
دعوت چه کسي و با هزينه کدام ارگان
و براي کــدام امر مهم قصد حضور در
جام جهاني را داشــتند .هر چه بود ،اما
بســياري از نمايندگان عطاي رفتن به
روســيه را به لقايش بخشيدند و گزينه
همدردي با مــردم را برگزيدند .برخي
ديگر هم مصاحبــه کردند و گفتند که
براي نظارت حضور الزم است و حتي
يکي از نمايندگان خانم مجلس اعالم
کرد که بــراي نظارت بــر روند آماده
سازي تيم ملي و  ...با هزينه شخصيش
به جام جهاني ميرود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان؛ هر چند عالمت سوال
بزرگي در مقابل اين نوع نظارت مطرح
است و هنوز کسي از نتايج نظارتهاي
جام جهاني قبلــي چيزي نميداند ،اما
عالقه نمايندگان براي نظارت بر چنين
رويداد مهميهم قابل توجه است و اگر
در مسير درســت خودش قرار بگيرد و
هــدف ،کمک به کشــور و حفظ بيت
المال باشد قابل تحسين است .مسيري
نظارتي که به نظر ميرســد نيازي به
حضور در روسيه و چک کردن تمرينات
و اينگونه مسائل ندارد و حتي ميتواند
بهره بهتري را نصيب مردم ايران کند.
مثال بهترين زمان براي انتشــار ليست
افرادي که بدون توجيه به جام جهاني
روسيه ميروند همين امروز است .برخي
ميگويند ســفرهاي غيرضرور به جام
جهاني ميتوانــد ميلياردها تومان پول
بيت المال را به هدر دهد و همين امر و
شايعاتي که درباره سفرهاي غيرضروري
وجود دارد وظيفــه نمايندگان را براي
نظارت سنگين ميکند.مثال به صورت
غير رسميشــنيده ميشود فدراسيون
فوتبــال حدود  ۲۰نفر از مســئوالن و
کارمندان ســازمان ليــگ و همچنين
حــدود  ۵۰نفر از اعضاي فدراســيون
فوتبال را قرار اســت به ســفر روسيه
ببرد .ضمن اينکه شــنيده ميشود قرار
اســت نزديک به  ۱۵نفر هم به عنوان
ليدر و بوقچي براي تشويق تيم ملي به
روسيه اعزام شوند .خوب بسم ا ... ...اين
گــوي و اين ميدان .نمايندگان محترم

چنين درخواســتي مطرح نميکند و
خود وزارت ورزش و جوانان درخواست
کرده است برخي نمايندگان به روسيه
سفر کنند .بعيد ميدانم هيئت رئيسه
مجلس شــوراي اســاميهم چنين
درخواستي داشته باشــد.او ادامه داد:
به هيچ وجه چنين موضوعي درســت
نيســت که نماينــدگان تقاضا کنند
وزارت ورزش و جوانان و فدراســيون
فوتبال آنها را به روســيه اعزام کنند
بلکه طبق درخواست اين وزارت خانه
 ۵تــا  ۶نماينده در صــورت موافقت
هيئت رئيسه به روسيه ميروند.

نظارت کنند ببينند آيا اين اعداد مطرح
شده صحيح است يا خير و اگر صحيح
است آيا ضرورت حضور اين همه نيرو
در روســيه وجود دارد يا خير؟يا اينکه
فدراســيوني که لقب  ۵ستاره ميگيرد
حتما اين موضــوع را ميداند که نبايد
حــدود  ۴۵روز تا آغاز رقابتهاي ليگ
برتر ،اعضاي کميتههاي تاثيرگذار اين
ســازمان مانند کميته نقل و انتقاالت،
بازاريابي ،کميته مسابقات و حتي روابط
عموميرا به روسيه بفرستد .حضور اين
افراد چه ســودي براي فوتبال و آينده
آن به همــراه دارد؟ خوب اين هم جز
شنيدهها است .به نظر بايد بررسي شود.
يا شــنيده شده ســلطاني فر به عنوان
رئيس دستگاه ورزش کشور به همراه
 ۴نفر از مسئوالن اين وزارت خانه قرار
است مسافر روسيه شوند .اصال گيريم
که حضور وزير وزرش توجيه دارد (هر
چنــد در دوره قبلي جام جهاني برزيل
محمود گودرزي سنت شکني کرد و به
دليل صرفه جويي در هزينه بيت المال
از سفر به برزيل خودداري کرد) خوب
بررسي کنيد ضرور ت حضور سايرين
چيست؟گفته شــده فدراسيون فوتبال
براي اعزام اصحاب رســانه به روسيه
ترفند جالبي به کار برده است .ميگويند
پس از اعطاي ســهيمه جام جهاني به
نمايندگان خبرگزاريها و روزنامههاي
کشــور ،مدير روابط عموميسابق اين
فدراســيون که روز مراسم بدرقه تيم
ملي از ســمت خود استعفا کرده است
به رسانههايي که نمايندهاي در کميته
رسانههاي فدراســيون نداشتند اعالم
کرده تمام رســانهها بايد هزينه اعزام
نمايندگان خود به روســيه را پرداخت
کنند و فدراسيون هيچ مسئوليتي نسبت
به اين امر ندارد و همين امر سبب شده
برخي رسانههايي که دچار محدوديت
مالــي بودند از اعزام نماينده شــان به

چرا فيفا به ماجراي نايکي و تحريم فوتبال ايران ورود نکرد؟

فدراســيون جهاني فوتبــال با وجود
قواعد ســختي که دربــاره تبعيض در
فعاليتهايش دارد ،به موضوع تحريم
نايکي و فوتبــال ايران ورود نکرد .اين
موضوع شــائبههايي را به وجود آورد
اما ظاهرا فيفا نيــز داليل خاص خود
را داشته است.به گزارش خبرنگار ايسنا  ،تي مملي
فوتبال ايران در آستانه حضور در جام جهاني ۲۰۱۸
روسيه و در زماني که خود را مهياي حضور به روسيه
ميکرد درگير حاشيه شد .موضوع به اين قرار بود
که شرکت نايکي رسما اعالم کرد قراردادش را با
بازيکنان ايراني براي حضور در جام جهاني فسخ
ميکنــد و اين موضوع اين شــائبه را ايجاد کرد
که فوتباليستهاي تي مملي ايران حق استفاده از
کفش نايکي در جام جهاني را نخواهند داشــت.
اين خبر واکنشهاي متفاوتي را به همراه داشت،
اما مهمترين نکته آن واکنش نداشتن فدراسيون
جهاني فوتبال به اين ماجرا بود ،چرا که بر اساس
اساسنامه فيفا دخالت دادن هر گونه مسائلي غير از
فوتبال و تبعيضي از در جمله رنگ ،نژاد ،قوميت در
فوتبال ممنوع است و طبق اصل يک اساسنامه فيفا
هيچ کشــور يا شرکتي حق ندارد اين قوانين را در
فوتبال نقض کند.ماجراي اعالميه نايکي واکنش
کارلوس کيروش را نيز به همراه داشت .ماجرايي

زمان پيوستن بوفون به
پاري سن ژرمن مشخص شد

ســايت کالچو ميرکاتو زمان پيوســتن
دروازه بان و کاپيتان ســابق يوونتوس
به پاري ســن ژرمن را فــاش کرد.به
گزارش فارس ،ســايت کالچو ميرکاتو
ايتاليا خبــر داد که جان لوئيجي بوفون،
گلر يوونتوس با باشگاه پاري سن ژرمن
به توافق نهايي رسيده است و اين انتقال
رسما سه شــنبه يا چهارشــنبه اعالم
ميشود.قرارداد بوفون با پاريسيها بنا به
گزارشها دو ساله خواهد بود و دستمزد
اســطوره بيانکونري در پاري سن ژرمن
ساليانه  ۷ميليون يورو خواهد بود.

روسيه انصراف دهند .از طرفي يکي از
مسئوالن رده باالي فدراسيون که نقش
تاثيرگذاري در برنامههاي فرهنگي ويژه
جام جهاني داشته است بارها در گفت
وگوهاي خصوصي با برخي خبرنگاران
اعــام کــرده نهادهــاي نظارتي به
فدراســيون فوتبال اعــام کردهاند به
هيچ وجه حــق اعزام خبرنــگاران و
عکاســان به جام جهانــي را با هزينه
بيت المال ندارد .اما ناگهان فدراسيون
طبق هماهنگي با برخي نهادها موفق
شده هزينه سفر  ۶۵خبرنگار و عکاس
را به روســيه تامين کنــد؛ و ميگويند
ســهميه رســانههايي که از حضور در
جــام جهاني انصراف داده بودند هم به
خبرنگاران نورچشميرســيده و برخي
منتقدان از سفر به روسيه جا مانده اند.
برخــي ميگويند نکته مهم در اعطاي
سهميه به اصحاب رســانه اين است
که با وجود اعالم فدراســيون مبني بر
اختصاص سهميه به يک عکاس و يک
خبرنگار در هر رســانه ،برخي رسانهها
شيوه جالبي پيش گرفتند و نام عکاس
خود را در فهرست خبرگزاري ديگري
قــرار دادند تا جا براي اعزام نمايندگان
بيشــتري از آنها به روســيه باز شود.
درحالي کــه آن عکاس همزمان براي
يک روزنامه و يــک خبرگزاري توليد
محتوا ميکند .حتي گفته ميشودبرخي
رسانهها هم مورد لطف ويژه فدراسيون
فوتبال و کميته رسانهاي قرار گرفتند و
با  ۲خبرنگار به روســيه ميروند! خوب
اينها محورهاي خوبي است تا نظارت
صــورت گيرد و از صرف بي مورد بيت
المال جلوگيري شــود.از ســوي ديگر
اخبار تاســف برانگيزي مبني بر اينکه
فعاالن مربــوط به کميتــه بازاريابي
فدراسيون از  ۵ليدرخواستهاند در زمان
سفر به روسيه در فروش لباسهاي تيم
ملي کمک کنند .به گوش ميرســد و

متعاقب آن شايعه شده است که مهدي
تاج از مدتها پيش اعــام کرده بود
فدراســيون از فــروش پيراهنهــاي
آديــداس به درآمدي يــک ميليون و
 ۵۰۰هــزار دالري ميرســد ،اما حتي
هواداران تيم ملي در خارج از کشور هم
استقبال خوبي از فروش اين پيراهنها
به عمل نياوردهاند تا رئيس فدراسيون
از طريق فروشندگي بوقچيها به فکر
درآمدزايي بيفتد.اينها مواردي اســت
که نياز بــه نظارت دارد و از نمايندگان
محترم مجلس شــوراي اســاميو
نهادهاي نظارتي ميشود خواست که
در مورد اين اتفاقات که به شکل شايعه
منتشر شده و برخي ميگويند به واقعيت
نزديک اســت واکنش نشان دهند چرا
که امروز روز نظارت اســت و نه تنها
مجلس بلکه ديگــر نهادهاي نظارتي
نيز صالح است که به آن موضوع ورود
کنند .جامعــه اين روزها به صرف پول
بدون حســاب و کتاب حساس است...
اگر خود را طرف مردم ميدانيد به اين
مسائل براي نظارت ورود کنيد.
عزيزي :وزارت ورزش درخواست
کــرد نمايندگان مجلس به روســيه
بروند

عضــو فراکســيون ورزش مجلــس
شوراي اســاميگفت :وزارت ورزش
و جوانــان درخواســت کــرد برخي
نماينــدگان مجلس براي تماشــاي
بازيهــاي تيم ملي در جام جهاني به
روسيه بروند .محمد عزيزي در گفت و
گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره
اينکــه وزارت ورزش و جوانان اعالم
کرده اســت برخي نمايندگان مجلس
شــوراي اسالميدرخواســت دارند تا
براي تماشــاي بازيهــاي تيم ملي
و ايفاي نقش نظارتي راهي روســيه
شوند ،گفت :نماينده مجلس هيچ وقت

موســوي :بحــث اعــزام برخي
نمايندگان به روســيه بــي اهميت و
حاشيهاي است

سخنگوي فراکســيون ورزش مجلس
شــوراي اســاميگفت :اعزام برخي
نماينــدگان مجلس به روســيه براي
تماشــاي بازيهاي جام جهاني بحثي
بي اهميت اســت چراکه مسائل مهم
تري در کشــورمان وجــود دارد .فريد
موســوي در گفــت و گو با باشــگاه
خبرنگاران جوان؛ سخنگوي فراکسيون
ورزش مجلس شــوراي اسالميدرباره
بحث اعزام برخي نمايندگان به روسيه
و اينکه آيــا وزارت ورزش و جوانان از
آنها دعوت کرده اســت به اين ســفر
بروند يا خودشان ميخواهند به کشور
ميزبــان جــام جهاني ســفر کنند به
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
فراکسيون ورزش که به هيچ وجه وارد
اين ماجرا نشــده است بلکه کميسيون
فرهنگــي طبق روال گذشــته برخي
نفرات را مشــخص کرده بود .ديروز از
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس درباره
بحث اعــزام نمايندگان ســوال کردم
که او جــواب داد هيچ درخواســتي از
وزارت ورزش بــراي اعزام نمايندگان
مطرح نشــده اســت.او افزود :در کل
اين امر بحثي حاشــيهاي و بي اهميت
است .در کشورمان مسائل بسيار مهم
تري از ســفر  ۴نماينده به روسيه براي
تماشــاي بازيهاي جام جهاني وجود
دارد .درســت نيست آن مسائل مهم را
کنار بگذاريم و روي حضور نمايندگان
در روسيه تمرکز کنيم .اين موضوع هم
بدون اينکه در مجلس مطرح شود ،در
تعطيالت مطرح شده بود .وقتي امري
که موضوعيتي ندارد در رسانهها مطرح
شود احتمال دارد مباحث ديگري هم در
اين فضا به وجود بيايد .در کل بسياري
از مسائلي که در روزهاي اخير شنيديد
شايعه است.

وثوق احمدي :جلوي ثبت قرارداد بازيکنان جديد باشگاههاي بدهکار را ميگيريم

که مشابه آن پيش از اين براي ورزش
ايران رخ داده بود .شرکت سامسونگ
در بازيهاي المپيک زمســتاني اعالم
کرد که به ورزشــکاران ايراني گوشي
سامســونگ هديه نخواهد داد ،دليل
سامسونگ نيز تحريمهاي آمريکا اعالم
شده بود .آن ماجرا با دخالت کميته ملي المپيک و
وزارت امور خارجه حل شد ،اما به نظر ميرسيد در
موضوع نايکي و تي مملي ايران اتحاد واحدي براي
پيگيري تحريم نايکي و فوتبال ايران رقم نخورده
است.
به گفته مهرداد مسعودي ،کارشناس فيفا و فعال
در امــور ارتباطات فدراســيون جهاني فوتبال که
پس از تمرين روز يکشنبه تيم ملي با خبرنگاران
ايراني ســخن ميگفت ،موضوع نايکي و فوتبال
ايران متفاوت با سامســونگ و المپيک زمستاني
بوده اســت.ظاهرا شرکت نايکي پيرو اعالميهاش
تنها قرارداد خود با يکــي از بازيکنان تي مملي را
فسخ کرده است.سامان قدوس ،بازيکن ايراني -
سوئدي که در فوتبال سوئد شاغل است قراردادي
را با شرکت نايکي براي تامين کفش داشته است و
ظاهرا نايکي قراردادي را فسخ کرده است که در آن
قرارداد مليت سامان قدوس سوئدي درج شده است
و ارتباطي با تي مملي فوتبال ايران نداشته است.

رئيــس کميتــه تعييــن وضعيت
فدراسيون فوتبال تأکيد کرد جلوي
ثبت قرارداد بازيکنان جديد باشگاهي
را که حتي يک پرونده هم داشــته
باشــد ،خواهند گرفت .روزبه وثوق
احمــدي در گفتوگــو با تســنيم،
درباره پرونده بدهي باشگاههاي ليگ برتري به
بازيکنان و مربيان پيشين خود اظهار داشت :ما
دو نوع بدهي داريم .زماني پروندههاي مالي در
کميته انضباطي رسيدگي ميشد که به کميته
تعيين وضعيت ارجاع داده شــده است .در مورد
اين پروندهها ،با نظر کميته انضباطي ،باشگاهها
بايد  20درصد مبلغ بدهي خود را به شــخص
طلبکار بپردازند .بهعنوان مثال ،اگر باشگاهي به
بازيکني  200ميليون تومان بدهکار است ،بايد
 20درصد آن را تسويه کند .اگر باشگاه مذکور
بازيکن جديدي بگيرد ،براي ثبت قرارداد او بايد
به اندازه مبلغ قراردادي که با بازيکن جديدش
منعقد ميکند ،به شخص بدهکار پول پرداخت
کند.وي افزود :پروند ه بدهي باشگاهها در طول
 10،15سال گذشته طبقهبندي شده است و با
اين روش طي دو سه سال تسويه ميشود ،به
شرطي که باشــگاهها بتوانند مبالغ را پرداخت
کنند .با اين شرايط ،باشگاه به جاي اينکه بازيکن

جديد بگيرد ،مجبور است بدهيهاي
قبلي خود را تسويه کند.رئيس کميته
تعيين وضعيت فدراســيون فوتبال
خاطرنشان کرد :پروندههاي ديگري
داريم کــه در کميته تعيين وضعيت
منجر به صدور حکم قطعي شــده و
مهلت  30روزه براي پرداخت آن نيز گذشــته
است .باشگاههاي بدهکار بايد همه مبلغ حکم
صادر شــده را پرداخت يا با شخص مورد نظر
حلوفصل کننــد .بهعنوان مثال باشــگاهي
به مربي يا بازيکني بدهــکار بوده و در کميته
تعيين وضعيت حکم قطعي صادر شــده است
که بايد پولش پرداخت شــود .اين باشگاه بايد
مبلــغ بدهي را بپردازد يــا از فرد طلبکار براي
حــل و فصل کــردن بدهي رضايــت بگيرد.
وثوق احمدي ادامه داد :چهار باشــگاه پيکان،
صنعت نفت آبادان ،ذوبآهن اصفهان و فوالد
خوزستان در کميته تعيين وضعيت هيچ بدهي
ندارند ،اما ساير باشگاههاي ليگ برتري براي
ثبت قرارداد بازيکنان خود بايد بدهيهايشان
را پرداخت يا حل و فصل کنند .باشگاههايي هم
که پروندههاي شــکايت بازيکن خارجي دارند،
تا زماني که تکليفشــان روشن نشده ،از ثبت
بازيکن خارجي محروم هستند.

مهديزاده :ليگ جهاني ترکيه پلهاي براي قهرماني در آسيا و مسابقات جهاني بود

قهرمان مسابقات ليگ جهاني استانبول گفت :ليگ
جهاني هدف اصلي من نيست و اين مسابقات پلهاي
براي قهرماني در مسابقات قهرماني آسيا ،بازيهاي
آســيايي و قهرماني جهان بود .امير مهديزاده در
توگو با تسنيم ،در خصوص کسب مدال طالي
گف 
مســابقات ليگ جهاني کاراته وان استانبول اظهار
داشت :اين تورنمنت اولين مسابقه سال  97کاراته
ايران بود .ما براي اين مســابقات  5مرحله اردوي
منظم را برگزار کرديم و فدراسيون کاراته نيز تمام
تالش خود را انجام داد تا تيم ما در بهترين شرايط
آگهی مناقصه (تجدید )

تمرين کند .کادرفني تيم ملي نيز برنامهريزي بسيار
خوبي براي اين مسابقات داشت .وي تصريح کرد:
خدا را شــکر با آمادگي کــه در اردوهاي تيم ملي
کســب کرديم در ليگ جهاني استانبول به نتايج
خوبي دست يافتيم .البته هدف اصلي ما و خود من
ليگ جهاني نيســت و هدف اصلي من مسابقات
قهرماني آسيا ،بازيهاي آسيايي و مسابقات جهاني
اســت .ليگ جهاني ترکيه نيــز راه و پلهاي بود تا
من را به هدف اصلي که قهرماني قهرماني آســيا،
بازيهاي آسيايي و قهرماني جهان بود ،ميرساند.

قهرمان مسابقات ليگ جهاني کاراته وان استانبول
تاکيد کرد :از کسب قهرماني مسابقات ليگ جهاني
کاراته وان استانبول بســيار خوشحال هستم و از
طرف ديگر بابت بازگشــت موفقــم بعد از دوران
مصدوميت خوشحال هستم .بعد از مسابقات ليگ
جهانــي کاراته وان پاريس مصدوميت شــديدي
از ناحيه کمر داشــتم و حتي ايــن مصدوميت در
مســابقات پاريس نيز من را آزار داد و باعث شــد
 3ماه از ميادين و تمرينات دور باشــم .مهديزاده
افزود :در مدت دوري از ميادين ســختي زيادي را

متحمل شــدم و از طرفي نيز تحت فشار بودم اما
خدا را شــاکرم که بعد از پشت سر گذاشتن دوران
مصدوميت دوباره توانستم به سطح اول کاراته دنيا
بازگردم و موفق به کســب مدال طال شــوم .وي
در خصوص رقباي خود در اين مســابقات عنوان
کرد :در اين مســابقات براي رسيدن به مدال طال
 5مبارزه انجام دادم .در دورهاي اول و دوم رقبايي
از بالروس و روسيه را چهار بر صفر شکست دادم
و در دور ســوم نيز حريف مونتهنگرويي خود را 2
بر يک بردم.
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اخبار
کرج ميزبان رقابتهاي کشتي
قهرماني نونهاالن آسيا شد

کرج به عنوان ميزبان رقابتهاي کشتي
آزاد و فرنگي نونهاالن قهرماني آسيا در
سال  ۲۰۱۸انتخاب شد.به گزارش مهر،
تفاهم نامه همکاري برگزاري مسابقات
کشــتي آزاد و فرنگي نونهاالن قهرماني
آســيا صبح امروز با حضور رسول خادم
رئيس فدراسيون کشــتي ،امير غفراني
مديــرکل ورزش و جوانان و حميد ياري
رئيس هيأت کشتي استان البرز به امضا
رسيد.بر اين اساس شهر کرج در روزهاي
 ۱۱و  ۱۲مردادماه ســال جاري ميزبان
نخســتين دوره رقابتهاي کشتي آزاد و
فرنگي نونهاالن قهرماني آســيا خواهد
بود.ايــن رقابتها در بخــش دختران،
آذرماه سال جاري در کشور ژاپن برگزار
خواهد شد.
معروف برگ برنده ايران
در هفته چهارملیگ والیبال

کاپيتان ســابق تيم ملــي واليبال ،بازي
روز گذشــته تيم ملي مقابل روســيه را
خوب ارزيابي و دربــاره ديدارهاي هفته
چهــارم گفت :تيم ملــي ميتواند نتايج
قابــل قبولي در اين هفته کســب کند.
بهنام محمودي در گفتگو با مهر پس از
بازي تيم ملي واليبال مقابل روسيه گفت:
روز گذشته تيم ملي بازي قابل قبولي را
ارائه داد و ميتوانست پيرو ِز زمين شوند.
ســرويسهاي خوبي زده شد و سرعتي
زنها نيز خوب عمــل کردند .به غير از
چند امتيــاز پاياني ،دريافتهاي خوبي را
نيز از بازيکنان شاهد بوديم.تيم ملي در
هفته چهارم رقابتهاي ليگ ملتهاي
واليبال با تيمهاي لهستان ،صربستان و
آمريکا ديدار خواهد کرد .کاپيتان ســابق
تيم ملي درباره مسابقات اين هفته اظهار
کرد :در هفته چهارم نيز فکر ميکنم ملي
پوشــان بازيهاي خوبي را ارئه دهند و
نتايــج قابل قبولي را کســب کنند.او در
پاسخ به اين سوال که در غياب بازيکنان
جواني چون توختــه و کاظميدر هفته
چهارم برگ برنده ايران چه کسي خواهد
بود؟ گفت :ســعيد معروف هفته گذشته
نقش بسيار تاثيرگذاري را ايفا کرد و او باز
هم ميتواند به تيم ملي کمک کند.
فغاني :روياي ما قضاوت
در فينال جام جهاني است

داور بيــن المللي فوتبــال ايران گفت:
روياي مــا قضــاوت در فينــال جام
جهاني اســت و براي رســيدن به آن
کار ميکنيــم .بــه گزارش باشــگاه
خبرنــگاران جوان؛ در فاصله ســه روز
تــا آغاز جــام جهاني  2018روســيه،
ســايت رسميکنفدراسيون فوتبال آسيا
در گزارشــي به معرفي عليرضا فغاني،
داور بين المللــي فوتبال ايران که قرار
اســت همراه با محمدرضا منصوري و
رضا سخندان در اين جام قضاوت کند،
پرداخته است.در گزارش سايت AFC
ذکر شده است که عليرضا فغاني داوري
اســت که قضاوت بازيهاي مهميرا
برعهده داشــته اســت و البته در ميان
برترين داوران جهان حضور دارد.
فينال ليگ قهرمانان آسيا  ،2014فينال
جــام ملتهاي  2015آســيا ،فينال جام
جهاني  2015باشگاهها و فينال المپيک
 2016مهمترين بازيهايي اســت که
فغاني آنها را قضاوت کرده است .فغاني
از سال  1994کار داوري را شروع کرد
و در سال  2008در فهرست داوران بين
المللي فوتبال ايران قرار گرفت .ســال
 2009هــم بين داوران نخبه آســيا در
رقابتهــاي  AFCکپ جاي گرفت و
سال  2014هم به عنوان داور رزرو جام
جهاني برزيل انتخاب شد.
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