فوتبال

مقايسه دو موقعيت ظاهرا مشابه ايران  -کرواسي؛

چرا طارميمانژوکيچ نشد ؟

دالالن قيمت مجيد حسيني
را سه برابر کرده اند

مدير عامل باشگاه ترابزون اسپور ترکيه
ميگويد هزاران نفر باعث شدند در زمان
نقل و انتقاالت ،قيمت مدافع اســتقالل
تغيير کند اما من حاضر نيستم بازيکني
را ســه برابر قيمت واقعياش خريداري
کنم .ب ه گزارشايسناوبه نقل از سايت
ترکيهايهابر ، 61احمت آقااوغلو ،مدير
عامل باشــگاه ترابزون اسپور ترکيه در
گفتوگــو با اين ســايت ،درباره انتقال
مجيد حسيني به تيمش ،اظهار کرد :من
ديگر نميخواهم به طوري وارد بازار نقل
و انتقاالت شوم که در گذشته و مديران
قبلي به آن صورت بازيکن ميخريدند.
وي ادامــ ه داد :درباره مجيد حســيني
اتفاقات متفاوتي در حال رخ دادن است.
ل و انتقاالت
هــزاران نفر در زمان نقــ 
باعث شدهاند که قيمت اين مدافع جوان
و  22ساله تغيير کند .روي حرف من با
آنها است که بدانند دوران داللي به پايان
رسيده است .من هيچ گاه نميگذارم که
ل و انتقاالت به اين شــکل صورت
نق 
بپذيرد .زماني که ميتوانم بازيکن را با
قيمت واقعــياش بخرم ،چه دليلي دارد
سه برابر آن هزينه کنم.
مخالفت برانکو و هيئت مديره
پرسپوليس با جدايي بيرانوند

گروه ورزشــی :ضربه تمــام کننده
مهاجم تيم ملي کرواسي که اين تيم
را مقابل انگليس برنده کرد و به فينال
جام جهاني فرستاد ،شباهت خاصي به
آخرين موقعيت ايران در اين رقابتها
داشــت.به گزارش ورزش ســه24 ،
ساعت پس از اينکه فرانسويها جشن
فيناليست شدن در جام جهاني بعد از
 20ســال را آغاز کردند ،دومين بازي
مرحله نيمه نهايي لحظات حساســي
را پشت ســر ميگذاشت.در ورزشگاه
لوژنيکي مسکو تيمهاي ملي کرواسي
و انگليس براي تحقق روياهايشــان
ميجنگيدند؛ ســه شيرها ميخواستند
بعد از  52ســال دوباره در جام جهاني
فيناليســت شوند و شــطرنجيهاي
کرواسي به دنبال اينکه اولين بار طعم
حضور در بازي نهايي يک دوره از جام
جهانــي را بچشــند.پس از  90دقيقه
تالش که به تســاوي انجاميده بود،
انتظــار ميرفت کفه ترازو به ســمت
انگليس سنگيني کند .کرواسي در دو
بازي قبلــي خود نيز  120دقيقه بازي
کرده بود و حاال ناچار بود باز هم چنين
ماراتني را پشــت ســر بگذارد .بعد از
اينکه نيمــه اول وقتهاي اضافه هم
سپري شد ،به نظر ميرسيد خستگي
بيش از پيش کرواتها را تضعيف کند؛
اما يک حمله از ســمت راست دروازه
انگليــس ،توپ را بــه مهاجم تواناي
تيم کرواسي رســاند .ماريو مانژوکيچ
ايــن توپ را بــه بهترين شــکل به
گوشــه دروازه جردن پيکفورد فرستاد

و همزمان بــا آن 4 ،ميليــون مردم
کشــورش را به عرش.ضربه مانژو اما
با فوتبال دوستان ايراني کاري کرد که
حس کنند حســرت جام جهاني هنوز
دست از سرشــان برنميدارد .شانزده
روز قبــل از ضربه تاريخــي مهاجم
يوونتوس به ســمت دروازه انگليس و
البتــه  650کيلومتر دورتر از جايي که
مانژوکيچ ايســتاده بــود ،مهاجم تيم
ملي ايران فرصت داشــت که همان
حجم شــادي را به جمعيتي  20برابر
بيشــتر از تعداد مردم کرواسي تزريق
کند .مهدي طارميدر واپسين دقايق
ديدار ســوم ايران در مرحله گروهي
مقابــل پرتغال صاحب توپــي تقريبا
در زاويه مشابه شــد که ضربه نهايي
او با بدشانســي به قسمت کناري تور

دروازه پرتغال برخورد کرد.تشابه بين
موقعيتهاي طارمــيو مانژوکيچ اما
فراتــر از زاويه و محل رســيدن آنها
بــه توپ بود .براي تيميکه تا به حال
نتوانســته حضور در مرحله حذفي اين
تورنمنت مهــم را تجربه کند ،آخرين
بازي دور گروهي دســت کمياز نيمه
نهايي جام جهاني ندارد .همانطور که
مانژو با يک ضربه توانست کرواتها را
به فينال جام و بهترين عملکرد تاريخ
کرواســي در ادوار جام جهاني برساند،
مــا هم اين فرصت را داشــتيم که با
ضربه طارميبه جايي برسيم که هنوز
در تاريخ جام جهاني برايمان دســت
نيافتني است.نچه بايد مورد توجه واقع
شود ،اين است که سواي بعد احساسي
و شــباهت نصفه و نيمه موقعيتهاي

مانژوکيــچ و طارمي،اين دو صحنه از
نظر فني تفاوتهاي زيادي داشــتند.
شماره  17کرواسي توانست در مسکو
کارناوال شــادي برپا کند و ساقهاي
خسته شماره  17ايران در سارانسک،
حســرت يک جشــن تاريخي را به
دل ايرانيهــا گذاشــت .البته که بايد
فاکتورهاي مهميمثل زندگي حرفهاي
و حضــور در باالترين ســطح فوتبال
را در خصوص ايــن دو بازيکن لحاظ
کرد .همين عوامل هستند که به يک
مهاجــم کمک ميکنند تــا پس از 5
بازي ســنگين و نفس گير ،در دقيقه
 109بازي ششم يک توپ را با حداکثر
دقت به گوشــه دروازه بفرستد و تيم
کشورش را در آستانه رسيدن به اولين
قهرماني جهان برساند.ديگر نکته مهم

چشمي :اولويتم ماندن در استقالل است

اعضاي هيئت مديره باشگاه پرسپوليس و
سرمربي اين تيم مخالف جدايي دروازهبان
تيمشــان هســتند .به گزارش تســنیم،
عليرضــا بيرانوند بعد از عملکرد خوب در
جامجهاني  2018روســيه ايــن روزها با
پيشنهادات زيادي از باشگاههاي مختلف
خارجي روبهرو شــده اســت .حميدرضا
گرشاسبي هم اين موضوع را اعالم کرده
و اعضاي هيئت مديره باشــگاه و برانکو
ايوانکوويچ را در جريان اين موضوع قرار
داده است.برانکو در صحبت با مسئوالن
باشگاه پرسپوليس مخالفت خود را با اين
موضــوع اعالم کــرده و اعضاي هيئت
مديره اين باشــگاه نيــز در اين زمينه با
برانکو همعقيده هســتند ،با اين شرايط
بيرانوند حداقل تا نيمفصل در پرسپوليس
خواهد ماند و احتما ًال بعد از جام ملتهاي
 2019آســيا به يک تيم خارجي ترانسفر
خواهد شد.

مدافــع اســتقالل ميگويــد
اولويتش ماندن در اســتقالل
اســت امــا سرنوشــت تمديد
قــراردادش پــس از جلســه
با مديــران آبيها مشــخص
خواهد شــد.به گزارش ايسنا،
روزبــه چشــميمدافع تيــم
فوتبال اســتقالل براي مذاکره
با مديران اين تيم بر ســر تمديــد قراردادش
با آبيها در اين باشــگاه حضور يافت.او پيش
از حضور در دفتر باشــگاه در جمع خبرنگاران
دربــاره تمديد قراردادش اظهار کرد :شــنبه به
اين دليل به باشــگاه آمدهام تا درباره آيندهام با
مسئوالن اســتقالل صحبتي داشته باشم .پس
از اين جلســه ،براي فصل بعــد تصميمگيري
خواهم کرد.چشميدر پاسخ به خبرنگاري مبني
بر ماندن در اســتقالل تصريح کــرد :اولويت
نخســت من براي فصل اينده اســتقالل است
اما همه چيز بعد از اين جلســه مشخص خواهد
شد.چشميبعد از پايان جلســه نيز اظهار کرد:
در جلسه صحبتهايي صورت گرفت و من نيز

حکم کسر امتياز از مشکيپوشان
قطعي و اجرايي است

رييس کميته تعيين وضعيت بازيکنان و
مربيان ميگويد حکم فيفا درباره کسر سه
امتياز از مشــکي پوشان قطعي و اجرايي
است .به گزارش ايسنا ،فدراسيون جهاني
فوتبال طي نامهاي به فدراسيون فوتبال
و باشگاه مشــکي پوشان مشهد از کسر
ســه امتياز از اين تيم در شروع فصل ۹۷
 ۹۸خبر داد.روزبه وثوق احمدي ،رييسکميته تعيين وضيعت بازيکنان و مربيان
فدراســيون فوتبال در گفت و گو با ايسنا
درباره کسر سه امتياز از اين تيم و امکان
ارســال تجديد نظر براي اين راي تاکيد
کرد :اين راي قطعي اســت و سه امتياز
مذکــور از ابتداي فصل جاري از اين تيم
کاسته ميشــود.او ادامه داد :راي فيفا به
خاطر پرداخت نشدن مطالبات مالي رنالد
داسيلوا ،بازيکن ســه فصل قبل مشکي
پوشان صادر شده است.
خروج ابراهيمياز باشگاه استقالل
در ميان شعار هواداران

هافبک جدا شده استقالل در ميان شعارهاي
هواداران اين باشگاه را ترک کرد .به گزارش
تسنیم ،اميد ابراهيميهافبک جدا شده تيم
فوتبال اســتقالل که شــنبه در دفتر اين
باشگاه حاضر شده بود ،در هنگام خروج از
باشگاه با هواداران شاکي استقالل رو در رو
شد.هواداران استقالل در مواجه با ابراهيمي
به کنايه شعار « ابراهيميتشکر تشکر» سر
دادند و زماني که اين بازيکن سوار بر ماشين
خود شد ،شعار «اميد بري ديگه برنگردي»
سر دادند.پس از اين اتفاقات هواداران شاکي
اســتقالل بازهم شروع به شعار دادن عليه
رضا افتخاري مديرعامل اين باشگاه کردند
و خواســتار جدايي او شدند.ابراهيميبراي
انجام کارهاي نهايي جدايياش از استقالل
و پيوستن به االهلي قطر در باشگاه حضور
يافته بود.
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در خصــوص تفاوت ايــن دو صحنه
البته ،نحوه رســيدن تــوپ به اين دو
مهاجم بود .مهدي طارميدر شرايطي
به توپ رسيد که ضربه سامان قدوس
از پشــت محوطه با برخورد به مدافع
پرتغال بلوکه شــد و پس از چرخش
روي زمين از ســمت راست به سمت
او آمد و در شرايطي قرار گرفت که او
با پاي چپ ضربه بزند .راست پا بودن
طارمييکي از مهمترين عللي بود که
اجازه زدن ضربه مناسب را از او گرفت.
همچنين مدافعي که تا آخرين لحظه
طارميرا تعقيب کرد تا زاويه ايده آلي
نصيــب ملي پوش ايــران براي زدن
ضربه نشود ،موجب شد او زاويه موافق
را براي فرستادن توپش انتخاب کند.
در نقطه مقابل او ،مهاجم تيم کرواسي
قرار دارد .موقعيتي که نصيب مانژوکيچ
شد ،از يک ضربه سر شروع شد که با
زاويهاي ايده آل به او رسيد .توپ روي
هوا از سمت چپ در حال رسيدن بود و
مهاجم هم روي پاي راست تکيه کرده
بود .اينها شــرايط را براي زدن يک
ضربه مناسب بسيار فراهم کرد .نکته
ديگري که هنوز کارشناســان درباره
اش صحبت ميکنند ،عملکرد ضعيف
مدافع انگليس است .شايد اگر مقابل
طارميهم مدافعي مثل جان اســتونز
قرار داشــت که تا لحظه رسيدن توپ
به مهاجم ،فقط آن را تماشا کند ،ملي
پوش ايران هم وضعيت و انتخابهاي
بيشــتري براي زدن آن ضربه حياتي
داشت.

خصوصیسازی که هواداران را ناامید کرد

طبق قولهايي که در حد توانم
بود ،با باشگاه راه آمدم .اميدوارم
دو طرف يکســان کوتاه بيايند.
فکر ميکنم تا جايي که ميشد
راه آمدم و فردا نيز جلسه ديگري
خواهيم داشت.وي افزود :بحث
مالــي مطــرح نبود و مســائل
ديگــري بود که بــه بحثهاي
مالي اولويت داشــت و فردا درباره مسائل مالي
صحبت خواهيم کرد .بعــد از جامجهاني براي
بسياري از بازيکنها پيشنهاد آمد و عدهاي نيز
لژيونر شدند .من قبل جام جهاني هم پيشنهاد
داشتم .دوســت دارم نتايج جلسات بهگونهاي
باشــد که من در استقالل بمانم زيرا اين تيم را
از ته قلبم دوست دارم .فکر ميکنم حس خوبي
بين من و باشــگاه برقرار است.چشــمياضافه
کرد :در جلســهاي که قرار اســت فردا برگزار
شــود ،افتخاري حضور خواهد داشــت .من در
هفته ســوم روند درماني خودم هســتم و طبق
گفته پزشکان  8هفته طول ميکشد و اميدوارم
تا يک ماه ديگر به ميادين باز گردم.

تيــم فوتبــال تراکتورســازي
درحالــي بــراي حضــور در
هجدهميــن دوره رقابتهــاي
ليگ برتر ميشود که نتوانسته
بازيکنان بزرگي را جذب کند تا
هواداران نگــران نتايج اين تيم
باشند.به گزارش مهر ،هواداران
باشگاه تراکتورسازي که پس از
يــک فصل کابوس وار با توجه به محروميت از
نقل و انتقاالت در آرزوي واگذاري اين باشگاه
به بخش خصوصي و البته بازگشــت به شرايط
آرماني ســالهاي گذشــته بودند حاال بيشتر
از هــر زمان و فصل ديگري احســاس نگراني
ميکنند.تراکتورسازي در فصل گذشته به دليل
محروميت قادر به تقويت تيم خود نبود و عليرغم
جذب  ۹بازيکن در نقل و انتقاالت نيم فصل و
استفاده از يک مربي گرانقيمت از ترکيه باز هم
نتوانست به رتبه يک رقميدر جدول دست يابد.
هواداران اين باشــگاه بر ايــن عقيده بودند که
تنها راه حل خصوصي سازي و واگذاري باشگاه
است که اين اتفاق افتاد و باز هم طبق خواسته

هــواداران محمدرضــا زنوزي
مالک باشــگاه گسترش فوالد
به عنوان مناسبترين گزينه از
نگاه هواداران انتخاب شد.حاال
و بــا توجــه به فاصلــه اندک
باقيمانــده تا آغــاز رقابتهاي
ليــگ برتــر و در حالــي که
شــاکله اصلي اکثر تيمها شکل
گرفته باز هم تراکتورســازي در شرايط سخت
و بحرانــي قرار دارد که حتي نســبت به فصل
گذشــته ســخت تر به نظر ميرســد .در اين
فصل با وجــود عدم محروميت اتفاق مثبتي در
بخش نقل و انتقاالت باشگاه صورت نگرفته و
هواداران تراکتورسازي از اين وضعيت رضايت
ندارند.محمد ايرانپوريان که گل زنترين مدافع
تاريخ اين باشگاه محسوب ميشود به سپاهان
پيوسته و جايگزين مناســبي براي پست دفاع
راســت انتخاب نشــده ،در دفاع مياني محمد
نادري جوان که بهترين مدافع فصل گذشــته
تراکتورســازي بود با فسخ يک جانبه قرارداد از
اين باشگاه جدا شد.

انتقاد تند فدراسیون کشتی از شهرداری؛

چرا قهرمانان کشتی درتابلوهای تبلیغاتیسطح شهر نیستند؟

فدراســيون کشــتي با ارســال نامهاي به
اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران خواستار
مشخص شــدن داليل قرار نگرفتن تصاوير
قهرمانان کشــتي نوجوانــان در بيليبوردهاي
سطح شهر تهران شــد.به گزارش مهر ،متن
نامه ارســالي فدراسيون کشــتي به اعضاي
شــوراي شهر و شــهردار تهران به شرح زير
اســت:اعضاي محترم شــوراي اسالميشهر
تهران جناب آقاي مهندس ســيد محمد علي
افشاني شــهردار محترم تهران؛ همانطور که
مستحضريد تيمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي
نوجوانان ايران ،بعد از  ۲۲ســال و براي اولين
بار هــر دوتيم ،با هم در خارج از کشــور ،در
کشور کرواسي به مقام قهرماني جهان رسيدند.
خيلي زيبا بــود .جنگيدند تا جام قهرماني را از
چنگ روسها و آمريکاييها و ساير رقبا بيرون
کشــيدند.زيباتر بودن قهرمانــي اين نوجوانان
عزيز در اين اســت که اکثر قريب باتفاق آنها
متعلق به طبقات محــروم و کم درآمد جامعه
هســتند .طاليشــان را که گرفتند برگشتند به
روســتاها و شهرستانهايشان .بعضيهايشان از
فرداي برگشــتن به ايران ،رفتنــد کارگري تا
ســربار هزينه خانواده نباشند و بتوانند خانواده
را کمک کنند .گاهي هزينه آمدن به اردويشان
نيز ،...بماند.اين موارد گفته شــد تا موضوعي

مطرح شــود .کليــد تابلوهاي تبليغاتي شــهر
در اختيار شماســت و ميدانيد که ميدانيم از
تماميتابلوهاي تبليغاتي واگذار شده به ديگران
(اشــخاص حقيقي و حقوقي اعــم از دولتي و
خصوصي )...نيز سهميبعنوان تبليغات فرهنگي
در اختيار شهرداري است .چه اتفاقي بايد بيافتد
تا با به تصوير کشــيدن بزرگي و افتخار واقعي،
بزرگ مرداني کوچک ،از آنها تجليل شــود.
ما بايد به مردم نشــاط واقعي ببخشــيم نه به
قول کارشناســان امروزي نشاطهاي حبابي .از
کســاني تجليل کنيم و کســاني را تبليغ کنيم
کــه از جنس مردم هســتند.البته شــايد چون
افتخارآفريني اين نوجوانــان برومند نميتواند

بلژيک با شکست انگليس در رده سوم جام قرار گرفت

دو تيم بلژيک و انگليس در ديدار رده
بندي جام جهاني روسيه از ساعت
 ۱۸:۳۰دقيقه روز گذشته برابر هم به
ميدان رفتند که اين ديدار با برتري ۲
بر صفر بلژيک به پايان رسيد .بازي
با سوت عليرضا فغاني آغاز شد و دو
تيم تالش ميکردند تا بتوانند جام
جهاني را با قرار گرفتن در رده سوم به پايان برسانند .در
دقيقه  ۵بازي بلژيک توانست خيلي زود به گل برسد.
ارســال ناصر چدلي براي ميونير باعث شد تا او دروازه
انگليس را باز کند و تيمش را پيش بيندازد .اين ديدار
در نهايت با برتري  ۲بر صفر بلژيک به پايان رســيد
تا اين تيم بهترين نتيجه تاريخ جامهاي جهاني را به

دست بياورد و سوم شود و انگليس
در رده چهارم جاي قرار گيرد.تيم
ملي بلژيک سه پيروزي در مرحله
گروهي جام جهاني داشت و بعد
از آن هــم ژاپن و برزيل را حذف
کرد ،اما با نمايش نه چندان خوبي
که مشــابه پنج مسابقه اخيرش
نبود ،با نتيجه يک بر صفر ديدار حساس نيمه نهايي
را به فرانسه واگذار کرد تا مثل ادوار گذشته نتواند راهي
فينال شود ولي آنها امروز اين فرصت را دارند تا بعد از
 32سال که در ديدار رده بندي حاضر هستند ،نخستين
بار بهعنوان سوميجام جهاني برسند و بهترين عملکرد
تاريخ خود را رقم بزنند.

محل نمايشهاي سياســي باشــد ،هيچ کس
به دنبــال تبليغ بزرگي و افتخــاري که آنها
براي ايران آفريده اند ،نيســت .اما به هر حال
شما کليددار شــهريد .شما حتما مفهوم «زوال
اجتماعــي» را که امروز نظــام اجتماعي ايران
بــه داليل مختلف از جمله نداشــتن الگوهاي
اجتماعي از جنس مردم ،با آن مواجه هســت،
ميدانيد.مطمئن باشــيد در المپيکهاي ۲۰۲۴
و  ۲۰۲۸که مســئوالن سياسي کشور فانوس
بر ميدارنــد« ،طال » بگيــران را بيابند تا به
جهانيان بگويند که مــا هم کار کرده ايم ،اين
نوجوانان مدعيــان طالي المپيک خواهند بود.
شايد هم چون سن و سالشان کم است ،افتخار

بزرگشان را نميبينيم .يا شايد چون مربيانشان
ايراني بوده اند ،کار مهمياتفاق نيفتاده اســت.
نميدانيم؛ فقط ميدانيم مردم تشنه قهرماناني
از جنس خودشــان هستند .همه ما مسئوليم به
نسل پرسوال امروز ،قهرماناني را معرفي کنيم
که مردم بتوانند آنها را در کنارشان ،در زندگي
شــان ،در داشــتنها و نداشتنهايشان لمس
کنند .قهرماناني که معناي « فقر» و « درد»را
بفهمنــد .قهرماناني که بشــود با آنها زندگي
کرد.اين فرصت را از مردم نگيريم .نشاطهاي
«حبابي «و «بادکنکي» نه تنها دردي از مردم
ما درمان نخواهد کرد ،بلکه انتظارات کاذب را
در جامعــه افزايش داده و درد «نداشــتنها» را
عميقتر ميکند.
نوجوانان قهرمان جهانمان را در فضاي تبليغات
محيطي شــهر تبليغ کنيم .شــايد دست شان
خالي باشد و حمايت کننده سياسي و اقتصادي
نداشته باشند ،اما با عزت هستند و اسباب عزت
مــردم ايران بودهاند و خواهند بود .جامعه ما به
آنها نياز دارد.گفتني است تيمهاي کشتي آزاد
و فرنگــي نوجوانان کشــورمان در رقابتهاي
جهاني کرواســي در هر دو رشــته بــه مقام
قهرماني جهان رسيدند .اين نخستين قهرماني
همزمان تيمهاي ملي ايران در خارج از کشــور
است.
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اخبار
صالح اباذری به نشان طال
دست یافت

کاراته کاي سنگين وزن تيم ملي مردان
کشــورمان با برتري مقابل رقيب ژاپني
خود بــه مدال طالي رقابتهاي قهرماني
آسيا دســت پيدا کرد .به گزارش مهرف
صالــح اباذري که به ديــدار نهايي وزن
 +۸۴کيلوگرم راه پيــدا کرده بود ،عصر
امروز براي کســب مدال طال به مصاف
«کاگاوا» کاراته کاي عنوان دار ژاپنيها
رفت و با ارائه يک مبــارزه برتر قبل از
پايان وقــت قانوني به برتري  ۸بر صفر
دست يافت و مدال ارزشمند طال را کسب
کبد .وي روز جمعه کار خود را پيروزي ۳
بر يک برابر «تراوت کانگتونگ» از تايلند
آغاز کرد و سپس  ۶بر «۳خالدحسنين» از
قطر را شکست داد و در ادامه با برتري۵
بر  ۲مقابل «بودي کرتياسا» از اندونزي
به عنوان چهارميــن ايراني راهي مبارزه
نهايي شد« .کاگاوا»ي ژاپني با در اختيار
داشتن طال و نقره آسيا در سالهاي ۲۰۱۳
و  ۲۰۱۵حريــف اباذري در مبارزه پاياني
است .در رقابتهاي امروز مجيد حسن نيا
نيز موفق به کســب مدال طالي وزن
 -۵۵کيلوگرم شد.
تیم وزنهبرداری جوانان ایران
قهرمان جهان شد

تيم وزنه بــرداري جوانــان ايران براي
ســومين ســال پياپي عنوان قهرماني
رقابتهاي جهانــي را از آن خود کرد.به
گزارش مهر ،تيم وزنــه برداري جوانان
ايران ظهر امروز شــنبه با کسب مدال
طالي مجموع دسته فوق سنگين توسط
علي داودي توانست براي سومين سال
پياپي قهرمان مســابقات جوانان جهان
شــود.در پايان مســابقات دســته فوق
ســنگين وزنه برداري قهرماني جوانان
جهان که ظهر امروز در ازبکستان برگزار
شــد ،علي داودي توانســت با کسب دو
مدال طال و يک نقره در دســته +۱۰۵
کيلوگرم به عنوان قهرماني برســد .وي
با رکــورد  ۱۹۲کيلوگــرم يک ضرب،
۲۲۷کيلوگرم دوضــرب و مجموع ۴۱۹
کيلوگرم دو مــدال طالي يک ضرب و
مجموع و نقره دوضــرب گرفت.آرمان
محمــدزاده ديگر نماينده ايــران نيز با
رکــورد  ۱۶۴کيلوگرم در يک ضرب رده
پنجم شد .او در دوضرب با  ۱۹۰کيلوگرم
در رده ششم ايستاد و درمجموع با رکورد
 ۳۵۴کيلوگرم در جايگاه ششميجوانان
جهان قرار گرفت.
مدير مجموعه ورزشي آزادي
برکنار شد

مدير مجموعه ورزشــي آزادي امروز از
سمت خود برکنار شد.به گزارش فارس،
ناصر محمودي فر مدير مجموعه آزادي
از سمت خود برکنار شد.عصر ديروز و به
دليل برخي از اختالفات پيش آمده ميان
محمودي فر با حسن کريميمديرعامل
شــرکت توســعه و نگهــداري اماکن
ورزشــي ،کريمــيدر تصميميعجيب،
مديــر مجموعــه ورزشــي آزادي را از
کار برکنــار کرد.مديرعامــل شــرکت
توســعه و نگهداري اماکن ورزشي بعد
از برکنــاري محمودي فــر ،بالفاصله
فرهاد نيکوخصال به عنوان سرپرســت
مجموعه ورزشي انتخاب و حکم وي را
نيز صادر نمود.
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