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روئینگ به دنبال مربی خارجی

رئیس فدراســیون قایقرانی از مذاکــره برای جذب مربی
اخبار
خارجی در رویینگ مردان خبر داد .فدراسیون قایقرانی
ایران بعد از خرید بلیت برای جیوگانیک ســرمربی تیم
ملــی روئینگ ایران فرصت  2هفتــهای را تعیین کرد و از
طرفی این شرط را مطرح کرد که جیوگا در صورت بازگشت میتواند فقط هدایت
تیم مردان را برعهده داشــته باشــد .به دنبال این اتفاقات قایقرانان کشورمان با
انتشار بیانیهای حمایت خود را از جیوگا اعالم و تأکید کردند در صورتی که وی به
ایران نیاید در تمرینات شــرکت نمیکنند .اما غالمرضا امینی در این باره گفت:
«جیوگا از من خواسته فکر کند اما از رفتارش اینطور استنباط میشد که همه تیم
را میخواهد .من به او  2هفته فرصت دادم که تا امروز (دیروز)  9روز سپری شده
است .البته اگر از نظر فنی خوب نبود که او را به ایران نمیآوردیم .حقوق خوبی
هم به او میدادیم؛ ماهی  6هزار دالر حقوق خوبی است .ما انتظار داشتیم جیوگا
ضرورتها را رعایت کند 3 .بار به او تذکر داده و خواهش کردم اصول ما را رعایت
کند اما باز هم در آخرین ســفر رعایت نکرد .در هر صورت من مجبور هســتم به
قایقرانی فکر کنم .من با مربیانی که قبالً در ایران بودند ،مکاتباتی داشــتهام .به
شما قول میدهم در روئینگ در بازیهای آسیایی مدال خواهیم داشت».

حس وصفناپذیر
ِ

مدال طالی دختر سنگنورد ایرانی در کاپ آسیا

رقابتهــای ســنگنوردی کاپ آســیا از  5تــا  7آبــان مــاه در شــهر وان
کوشیشان چین و با حضور  136ورزشکار از  9کشور آسیایی در سه ماده
برگزار شد و الناز رکابی در فینال ماده بولدرینگ این رقابتها بهعنوان
قهرمانی دست یافت و مدال طالی این بخش را از آن خود کرد.

محمد محمدی سدهی

دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان
بــا حضور کاراتــه کاهایــی از  ۱۰۹کشــور جهان به
میزبانی اســپانیا در حال برگزاری اســت و بانوان
کاتــارو ایــران روز جمعــه در بخش تیمــی برای
نخســتین بار در تاریخ رقابتهای جهانی موفق
به کســب مدال شــدند .تیــم جوانان ایــران که با
ترکیب یگانه شــهپری ،گلناز شاهزیدی وعرفانه
مســاح در ایــن مســابقات حضور یافــت در ابتدا
ایتالیــا را شکســت داد و در دیــدار دوم و ســوم
کرواســی و یونــان را نیز از پیش رو برداشــت و به
نیمه نهایی صعود کرد .دختران شایســته کاتای
تیمــی ایــران پــس از شکســت مقابــل مصــر در
نیمــه نهایــی ،برای کســب مدال برنــز جهان به
مصــاف صربســتان رفتند و با شکســت این تیم
به نشــان برنز جهان دست یافتند؛ مدال برنزی
کــه بوی طــا میدهــد .در تأیید ارزشــمند بودن
مــدال بانــوان همیــن بــس کــه بدانیــم آخرین
مدال جهانی تیمی کاتای ایران  14سال پیش در
بخش مردان کسب شــد .در شرایطی که بانوان
تاریخساز کاراته ایران همچنان در اسپانیا حضور
دارنــد ،خبرنــگار «ایــران» با  3بانوی تاریخ ســاز
گفتوگویی انجام داده که شرح آن چنین است.
ëëتقسیمحسخوببابانوانایران
عرفانه مســاح ،یکی از ملی پوشان تیم کاتای
جوانــان ایــران در خصوص ســطح مســابقات به
خبرنــگار «ایــران» میگویــد« :باتوجــه بــه اعالم
سایت فدراسیون جهانی امسال برای نخستین بار
رکورد کشورهای استقبالکننده و همچنین رکورد

تعــداد حضور ورزشــکاران شکســته شــد و از این
جهت سطح مســابقات و سطح شرکتکنندگان
در عالیتریــن رده قــرار داشــت .باتوجــه بــه این
موضوع که رشــته کاراته المپیکی شده و استقبال
ورزشــکاران حرفــهای دنیــا بــرای حضــور در
مسابقات این چنینی بسیار باال رفته است».
او ادامــه میدهــد« :درخشــش مــا در ایــن
مســابقات ارزشــمند بود چــون به نام ایــران و به
نام بانوان غیرتمند و ارزشــی کشــورمان بود و ما
این افتخار را داریم که اعالم کنیم برای نخستین
بــار در تاریخ مســابقات جهانــی کاراته در بخش
کاتای تیمی توانســتیم به مدال دســت یابیم که
ایــن افتخار بزرگی اســت هــم برای ما هــم برای
بانوان کشورمان ».مساح میافزاید« :کسب مدال
جهانی آن هم برای نخستین بار بسیار ارزشمند
اســت هرچنــد مــا مدالهــای تورنمنتهــای
بینالمللی را هم بهدست آورده بودیم اما کسب
مدال در این آوردگاه جهانی کامالً متفاوت است
حقیقتاً حس کســب این مدال قابل بیان نیست
و ما این حس خوب را با تمامی بانوان کشورمان
تقســیم و آن را بــه بانــوان کشــورمان تقدیــم
میکنیم».
ایــن ملــی پــوش کاتــای تیمــی ایــران ادامــه
میدهــد« :بــه دســت آوردن چنیــن افتخــاری
بســیار سخت اســت اما افتخار میکنم که بگویم
مــا خاکریزی را فتح کردیم که برای نخســتین بار
در تاریــخ ورزش کاراته توســط بانوان فتح شــده
اســت .امیدوارم که این مســیر ادامه داشته باشد
تــا جوانان ایرانی آن طور که شایستهشــان اســت

جمع مدالهای کاراته به  ۹رسید
خبر

همیشــه در اوج باشــند و قطعاً این مدال برنز ما
به مدال بهتری تبدیل خواهد شد».
ëëهیچگاهخستهوناامیدنمیشویم
یگانه شهپری ،یکی دیگر از ملی پوشان کاتای
ایــران میگوید« :از این خوشــحالم که توانســتیم
برای نخســتین بار مدال کاتای تیمی را بهدســت
آوریــم امــا این مدال پاســخگوی زحمات شــبانه
روزی ما و مربیمان نبود و ما انتظار مدال خوش
رنــگ تــری را از خودمان داشــتیم و امیــدوارم که
بتوانیــم در مســابقات بعــدی رنــگ مدالمــان را
بهتر کنیم ».او بیان میکند« :برای رسیدن به یک
مدال جهانی باید سالها برنامهریزی و تالش کرد
کما اینکه برای رسیدن به هر هدف بزرگی باید این
تالش صورت گیرد .نباید در این مسیر از شکست
بترســید و موانــع را بــا برنامهریــزی و تحلیل باید
پشــت ســر بگذارید و من هم همیــن برنامه را در
این مسیر سخت پیاده کردم و خدا را شکر میکنم
کــه با تــوکل بــه او توانســتم همــه این ســختیها
و موانــع را پشــت ســر بگــذارم ».شــهپری ادامــه
میدهــد« :خوشــبختانه تالشهای شــبانه روزی
مــا جــواب داد ،تالشهایی که مــا را به هیچ وجه

رفتن کیانوش به امریکا در ابهام

فیل اندروز  :کیانوش شواهد کافی برای اینکه نشان دهد نمیخواهد به امریکا مهاجرت کند ،ندارد

بیرانوند سرمربی تیم ملی وزنه برداری درباره
دلیل غیبــت کیانوش رســتمی در رکورد گیری
تیم ملی چنین نظر داد« :از روز اول که سرمربی
شــدم ،رســتمی در برنامهریزیهای من نبود!
کیانــوش مربــی خــودش را دارد امــا وزنههای
خوبی در هفته دوم لیگ زد که در سطح مدال
جهانی هم بود و از سوی دیگر سال گذشت ه هم
بهترین وزنهبردار جهان شده بود .برنامهریزی
من بــرای  ۱۰وزنهبرداری بود که در اختیــارم بودند .او در این
مدتهمدرکنارتیمباانگیزهوعالیتمرینمیکندامااینکه
منبهاوبگویمچگونهتمرینکندنبودهاست».
ëëواکنشرسمیفدراسیونوزنهبرداریامریکا
فیل اندروز ،دبیر کل فدراســیون وزنهبرداری امریکا در
توگــو با ایســنا اظهار کرد« :رســتمی طبق مــاده b214
گف 
قانــون گرفتن ویزا ،تاکنون نتوانســته اســت ویــزای امریکا
دریافت کند .این قانون نشان میدهد که فرد شواهد کافی
برای اینکه نشان دهد نمیخواهد به امریکا مهاجرت کند،
ندارد .فرد باید ثابت کند که بعد از مدت زمان تعیین شده
قصــد دارد امریــکا را ترک کند .آقای رســتمی ثابت نکرده
اســت که قصد نــدارد در امریکا بمانــد .او میتواند دوباره
برای گرفتن ویزا اقدام کند .البته تا شــروع مسابقات کمتر
ی مانده و گرفتن ویزا برای آقای رســتمی با
از یــک مــاه باق 
چالــش روبهرو اســت .ما بهدلیل همین مشــکالت بود که
از فدراســیون ایــران خواســته بودیم تــا از ماه آوریــل 2017
(فروردیــن و اردیبهشــت  )96اقــدام بــه گرفتن ویــزا برای
ورزشکارانکنند».

و برنز رقابتهای قهرمانی جهان شــده اســت .آویشن باقری و باربد
صداقت دو نشــان طال ،ســارا بهمن یار و مجیــد نیکوهمت دو مدال
نقره،احمدرضامحمودی،حدیثهجمال،کاتایتیمیدختران(یگانه
شــهپری ،گلناز شــاهزیدی و عرفانه مساح) ،قاســم خوبرو و علیرضا
فرجی هم پنج مدال برنز این رقابتها را کسب کرده اند.

خســته نمیکرد و شکســتهای احتمالی در این
مسیر ،هیچگاه ناامیدمان نکرد .در این راه همت
استادانم در همه عرصهها و همچنین تالشهای
بیوقفه پدر و مادرم که در کنار و دوشــادوش من
همچــون مربیام حرکت کردند کامالً اثرگذار بود
و این تالش آنها در این مسیر به من کمک زیادی
کــرد ».ایــن ملی پــوش کاتای تیمــی ایــران بیان
میکنــد« :ما هــدف بزرگی داشــتیم و کارمان از 5
ســال پیش آغاز شد که خوشــبختانه نتیجه آن را
امسال در آبان ماه و در آوردگاه مسابقات جهانی
اســپانیا دیدیــم که تالشمــان به نتیجه رســید و
توانستیم به این افتخار دست یابیم».
ëëخوشحالامادرحسرتطال
گلنــاز شــاهزیدی ،دیگــر ملــی پــوش بانوی
تیم ســه نفره کاتای ایــران میگوید« :از کســب
نخستینمدالکاتایتیمیایرانبسیارخشنودم
اما سکوی ســومی ،جایگاه اصلی ما وجوابگوی
زحمــات مربیمــان نبــود.ای کاش ایــن عنوان
(دختــران تاریــخ ســازکاراته ایــران) را با کســب
مــدال طال بهدســت میآوردیم ،چــرا که قطعاً
این موضوع باعث خوشــحالی بیشــتر میشــد

البتــه تالشمــان ایــن اســت کــه در مســابقات
پیــش رو بــه مدالهای خوشــرنگتری دســت
یابیم و این مــدال برنز میتواند پیش زمینهای
برای دســتیابی به ســکوهای باالتر باشــد ».این
بانوی ملــی پوش کاتــای ایران ادامــه میدهد:
«جای فرناز رواخواه ،ســرمربی تیم ملی در این
مســابقات خالی بود و اعتراف میکنم که اگر او
در ایــن مســابقات در کنار ما بود میتوانســتیم
با آرامش و دقت بیشــتری وارد تاتامی شــویم و
قطعاً در کسب نتیجه موفقتر ظاهر میشدیم.
امیدوارم در مسابقات بعدی بتوانیم با حضور
ســرمربی تیــم بــه مســابقات اعــزام شــویم».
شــاهزیدی میافزایــد« :توقــع داریم کــه توجه
ویــژهای به ایــن ورزش در بخش بانوان شــود تا
مــا بتوانیم همــه اســتعدادهای خودمــان را به
منصــه ظهور برســانیم .ما دانشآموز هســتیم
و امیدوارم که شــرایطی برای ما فراهم شــود تا
بتوانیــم عقب ماندگیهــای تحصیلیمان را با
کمک فدراســیون کاراته ،وزارت ورزش و وزارت
آمــوزش و پرورش جبران کنیم و در این عرصه
هم در کنار ورزش به موفقیت دست یابیم».

سلطانی فر :باید در جام جهانی  2018پرقدرت و آبرومندانه شرکت کنیم

وزیر ورزش و جوانان معتقد است باید برای
تمــام جوانــان فرصت دیــده شــدن فراهم
شــود .مســعود ســلطانی فــر کــه بــا عبــاس
چمنیان ســرمربی تیــم نوجوانــان و مهدی
تاج رئیس فدراســیون فوتبال دیدار داشت،
ضمنتبریکموفقیتاخیرتیمملیفوتبال
نوجوانــان گفــت« :دســتاوردهای فوتبال در
یک ســال و نیم گذشته ما را به آینده فوتبال
امیدوار میکند .باورم بر این است که هزاران
نوجوان مستعد با ظرفیتهای باال در سراسر
کشــور داریم و دســت مربیان ما در ردههای
پایــه در ســالهای بعد بازتــر از ایــن خواهد
شد ».وی ادامه داد« :وقتی در کرج دختربچه
 14ساله را دیدم که رکورددار روپایی زدن بود،
بســیار احساســاتی شــدم و به خود گفتم هر
کاری کــه برای حضور بانــوان در عرصههای
بینالمللــی میکنیــم غیــر از اینکــه وظیفه
ماســت حتماً ثــواب ویــژه هــم دارد و اکنون
که تیم بســکتبال دختران ما هم برای اولین
بــار بــه مســابقات آســیایی رفته جای بســی
خوشحالی دارد ».سلطانی فر به اینکه وجود
این همه اســتعداد در کشــور وظیفه ما را نیز
سنگینتر میکند ،اشاره کرد« :با برنامهریزی
میتوانیــم از ایــن هم بهتر نتیجــه بگیریم.
هرچنــد همیــن حضــور تیــم ملــی فوتبــال
نوجوانان در جمع هشت تیم برتر دنیا خود
یک نتیجه تاریخی بود».

وی بــه کار ویــژه روی ردههــای پایه تأکید
کــرد« :بایــد باشــگاههای مــا همــه در رده
پایه فعال باشــند و پشــتوانه ایجــاد کنند .ما
بزرگتریــن دربــی آســیا را داریــم که نشــان
دهنــده شــور و عالقه مــردم اســت که حتی
میتوانند ورزشگاه  170هزار نفری ماراکانا را
هم پر کنند ».وزیر ورزش و جوانان خواســتار
حضــور پرقــدرت و آبرومندانــه تیــم ملــی
در جــام جهانــی  2018روســیه شــد« :بــرای
بازیهــای آســیایی جاکارتــا هــم از مدتها
قبــل مهیــا شــدهایم و اکنــون جلســات این
بازیها را هفتهای یک بار و فشــردهتر برگزار
میکنیــم تا با حضور رؤســای فدراســیونها
و بررســی نقــاط ضعــف و قوت بــه بهترین
نتایــج ممکــن دســت پیــدا کنیــم ».در این

دیدار مهــدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال
ضمــن تشــکر از حمایتهــای ســلطانی فر
گفــت 142« :روز اردوی متفاوت و مؤثر برای
تیم فوتبال نوجوانان داشتیم و بعد از نایب
قهرمانی در آســیا این تیــم را رها نکردیم تا
نتیجه را گرفتیم ».همچنین عباس چمنیان
ســرمربی تیم ملــی نوجوانان ضمن اشــاره
بــه نگاه عمیق دکتر ســلطانی فر بــه ورزش
گفت« :نگاه ویژه و توجه توأم با احترام وزیر،
فرصتــی طالیــی و ارزشــمند برای اســتمرار
موفقیتهای ورزشی اســت ».وی ادامه داد:
«تنها تیمی در آسیا بودیم که به جمع  8تیم
پایانــی جام جهانی رســیدیم و اگــر این تیم
درست هدایت و برای آن برنامهریزی خوبی
شود آینده درخشانتری خواهد داشت».

امروز با پایان مهلت «ایافسی»؛ خطر بیخ گوش سرخابیها

وصال روحانی

دیروز گفته شــد اگر مماشــات فدراســیون فوتبال
ایــران در حــق باشــگاههای بدهکار اســتمرار یابد
و بــاز هــم برایشــان مجــوز حرفــهای صــادر کند،
احتمال دارد  AFCبا شــمول دادن به این ماجرا،
اقــدام به حذف ایــران از دوره بعدی ( )2019جام
ملتهــای آســیا کند و کافی اســت در ایــن ارتباط
شــکایات جدیدی توسط طلبکاران از باشگاههای
ایرانی صورت پذیرد .این در حالی است که مهدی
محمدنبی ،دبیر سابق فدراسیون فوتبال و رئیس
فعلی کمیتــه بدوی صدور مجــوز حرفهای دیروز
مدعی شــد سرخابیهای پایتخت و تراکتورسازی

بیــش از  90درصــد موضوعــات مطــرح شــده در
رابطه بــا صدور مجــوز حرفهای از ســـوی  AFCرا
حل کرد هاند.
 4ëëشرطحضورو 4متقاضیبدهکار
 4موضوعدرجهترسیدگیبهپروندهباشگاهها
به منظور صدور پروانه حرفهای فعالیت باشگاهها
مورد نیاز است .آنها عبارتند از -1:مستندات ورزشی
که شامل ورزشگاه اختصاصی ،زمینهای تمرینی
و آکادمی باشــگاه میشود -2 .ســاختار باشگاهها و
منابع انســانی  -3بحث حقوقی شــامل اساسنامه
باشــگاهها و ثبت تجاری و بهروزسازی اساسنامهها
 -4بخــش مالــی کــه شــامل ارائــه صــورت مالی و

گــزارش بودجه و نقدینگی میشــود ،به گونهای که
ی ها اصولــی و قابل پرداخت باشــد .برای
بدهــکار 
فصل  2018لیگ قهرمانان آســیا 4 ،باشــگاه ایرانی
مجوز شرکت گرفتهاند اما چون بدهکاریهای زیاد
دارند ،تا زمان تســویه حساب و تفاهم با طلبکاران،
اجازه حضور در این مســابقات از ســوی  AFCبرای
آنها صادر نخواهد شد .میزان بدهکاری باشگاههای
ایــران هم مشــخص شــده اســت و بر این اســاس،
تراکتورسـازی باید  3میلیارد تومان به  30فرد شاکی
بدهد و پرســپولیس هم برای نجــات از حذف باید
 3میلیــارد تومان بپردازد و استقـــال باید بدهی 5
میلیـاردیاش را صاف کند.

حجت االســام والمســلمین محســنی اژهای ،ســخنگوی
قوه قضائیه ظهر دیروز در صد و بیستمین نشست خبری
خود در پاســخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه
بــه صوری بــودن قــرارداد مهــدی طارمی با پرســپولیس،
واکنش دســتگاه قضا چه خواهد بــود ،گفت :اگر این اتفاق
در باشــگاه دولتی افتاده باشــد و با قــراردادی صوری پولی
برداشــت شــده باشــد ،جنبه اختالس پیدا میکند .وی افزود :در آن صورت بدیهی
است دادستان و سازمان بازرسی به عنوان مدعیالعموم میتوانند به پرونده ورود
کنند .البته بنده فرض را گفتم و از این موضوع اطالعی ندارم .الزم به یادآوری است
که تابستان سال پیش طارمی پس از بازگشت از ترکیه ،با پایان دادن به عضویت دو
هفتهای خود در ریزه اسپور ترکیه ،اقدام به ثبت قرارداد مجدد با پرسپولیس کرد اما
بعداً مشــخص شــد که این کار را در شــرایطی انجام داده که قراردادش را با باشــگاه
ترکیهای فسخ نکرده بود .همچنین گفته شد که طارمی پولی را که حسین هدایتی به
قصد تسویه حساب با ریزه اسپور به وی داده ،صرف امور دیگری کرده است!

 2مدال ایران در کاپ جهانی آبهای آرام

در پایــان مســابقات کاپ جهانــی ماراتــن آبهــای آرام ،نمایندگان
کشــورمان موفــق به کســب  2مــدال شــدند .در این مســابقات که در
شانگهای چین برگزار شد ،تیم ایران با  4قایقران شرکت کرده بود که
در بخش ماراتن مسافت طوالنی  16کیلومتر ،ساغر خاقانی صاحب
مدال نقره شــد و ســاقی خاقانی نیز مــدال برنز را به دســت آورد .در
ماراتن مسافت کوتاه  4کیلومتر نیز ساقی خاقانی با اختالف بسیار کم
چهارم شد و پدیده پهلوان زاده رده هفتم را به خود اختصاص داد.

مذاکره حدادی با مربی امریکایی در رستوران

احســان حــدادی ،نایب قهرمان ایرانی پرتاب دیســک المپیک لندن کــه این روزها
ی پرتاب دیســک است ،روز گذشته با یک
در امریکا به دنبال انتخاب مربی تخصص 
مربی امریکایی در شــهر داالس و در یک رســتوران ایرانی دیــدار و مذاکره کرد .مک
ویلکینز  66ساله که سابقه کسب مدال طال و نقره المپیک را دارد و  4بار رکورد دنیا را
زده اســت ،مورد توجه حدادی قرار دارد و حدادی جلسه  3ساعتهای را با این مربی
برگزار کرد و در این نشست صحبتهای اولیه مطرح شد .حدادی در این خصوص
گفت« :اولین درخواست من این بود که باید در ایران هم حضور پیدا کند و در کشور
خودمان هم تمرین کنیم که قرار شد روی این مورد فکر کند .البته کمپ تمرینی در
امریکا وجود دارد و بیشــتر پرتابگران و دوومیدانی کاران در آنجا به تمرین مشــغول
هســتند و او نظرش این بود که تمرین گروهی بهتر از انفرادی اســت .من هم تمام
شرایط او را به فدراسیون میگویم و باید دید نظر آنها چه خواهد بود».

نخستین گل رضاییان در لیگ بلژیک

سایت وزارت ورزش

درحالیکهاعضایتیمملیوزنهبرداریحدود
یک مــاه پیش بــرای دریافت ویــزای امریکا به
منظورحضوردرمسابقاتجهانیبه ُدبیرفته
بودند اما حاال خبر میرســد که اشکالی در روند
صدورویزایکیانوشرستمیقهرمانالمپیک
 2016ریو به وجود آمده است! بعد از المپیک،
رستمی برای درخواست ویزا و سفر به ینگه دنیا
به یکی از ســفارتهای امریکا مراجعه میکند
اما بنا بر دالیلی این درخواســت رد میشود و با آن موافقت
نمیشود .به نظر میرسد رستمی و برادرش نتوانسته بودند
اعتمادســازی الزم را در این خصوص انجام دهند و دغدغه
ی آمریکاییها ،نگرانی از عدم بازگشت این دو نفر بعد
اصل 
از پایان مسابقات جهانی به ایران است که باید تضمینهای
الزم را در ایــن خصــوص بدهند .موضوعی کــه علی مرادی
رئیــس فدراســیون وزنهبــرداری نیــز آن را تاییــد مــی کنــد:
«آمریکاییها میخواهند مطمئن شوند رستمی و برادرش
بعد از مســابقات جهانی به ایران برمیگردنــد و در این باره
بایدتضمین دهند ».اماخودکیانوشهمنسبتبهموضوع
پناهندگی خود چنین واکنشی نشــان داد «:راجع به موضوع
پناهندگیبایدبگویمکه اینمسئلهکذبمحضاست.حتی
به این موضوع فکر هم نکردهام ،چرا که ما در ایران داریم با
عزت زندگی می کنیم و اهل پذیرفتن ذلت نیستیم .از نظر
من کلمه پناهندگی عین ذلت میتواند باشد و هر کسی که
کیانوش رستمی را بشناسد ،می داند که اهل ذلت نیست».
این شــرایط در حالی برای رســتمی بــه وجود آمده کــه او در
رکورد گیری ملی پوشــان هم حضور نداشــته است .محسن

دومین نماینده ایران در دیدارهای نهایی رقابتهای قهرمانی جهان،
دومین نشان طالی کاراته ایران را به نام خود ثبت کرد .آویشن باقری
برای کســب مدال طالی وزن  -۵۵کیلوگرم رده ســنی زیر  ۲۱ســال به
مصاف کاسرس از اسپانیا رفت و با کسب پیروزی به نشان طال دست
پیدا کرد .تیم ملی کشورمان تاکنون موفق به کسب  ۹مدال طال ،نقره

ایران

گفتوگوی «ایران» با  3دختر تاریخساز کاراته پس از کسب مدال در مسابقات جهانی

احتمال ورود قوه قضائیه به پرونده طارمی

رامین رضاییان شنبه شب طی بازی اوستنده مقابل لوکرن در لیگ دسته
اول فوتبال بلژیک با اینکه فقط از دقیقه  86به بعد به میدان گسیل شد
اما توانست در همین دقایق اندک گلزنی کند تا اوستند  3-0برنده شود.
این نخستین گل رضاییان در لیگ بلژیک به حساب میآید.

تعطیلی و پلمب  116مدرسه فوتبال غیرمجاز

بــا پیگیری و اقدامات کمیته اخالق فدراســیون فوتبــال و ارائه گزارش به دادســرای
فرهنگ و رسانه تهران ،دستور پلمب و تعطیلی  ۱۱۶مدرسه فوتبال غیرمجاز صادر
و از فعالیتهــای آنها جلوگیری شــد .در ســالهای اخیر عملهــای مجرمانهای در
مدارس فوتبال غیرمجاز انجام گرفت که بر همین اساس ،فدراسیون فوتبال ضمن
شناسایی و برخورد با آنها ،با تذکر متعدد به خانوادهها ،از آنها خواست فرزندان خود
را تنها در مدارس مجازی که نام و آدرسشان توسط آکادمی ملی فوتبال اعالم شده،
ثبتنام کنند .به گزارش میزان ،گفتنی است مشخص شد که پای چند چهره نسبتاً
سرشناس که نام آنها بارها و بارها به گوش اهالی فوتبال رسیده و شناخت زیادی از
آنها وجود دارد هم در بین متخلفان دیده میشود و این افراد فوتبالی شناخته شده
در بعضی از این  ۱۱۶مدرسه فوتبال متخلف فعالیت داشتهاند.

بازگشت بیت سعید به تمرینات استقالل

حسن بیت سعید که پس از نیمکتنشینی در دربی اخیر تهران آهنگ
جدایی سر داده بود ،دیروز بدون تأثیرپذیری از این مسأله ،در تمرینات
اســتقالل ظاهر شد و پا به پای ســایرین تمرین کرد .امید نورافکن هم
پس از غیبت در دو دیدار اخیر استقالل ،کنار سایرین تمرین کرد تا رفع
مصدومیتش را اعالم کند و برای بازی با نفت مهیا شود .پیش از شروع
تمرین دیروز آبیها ،وینفرد شفر سرمربی استقالل شکست آنها برابر
پرسپولیس را آنالیز و ایرادات کار را به آنان گوشزد کرد.

واکنش مسی به نقاشی فاطمه حمامی
ëëمشکلاصلیتر
مشــکل اصلیتر این اســت که  3تیم فوق
و همچنیــن نفــت کــه بدهــکاریاش از ارقام
فــوق هم فراتر میرود ،برای تســویه حســاب
و رســیدن بــه آمــار مــورد نیــاز فقط تــا امروز
(دوشــنبه) کــه آخریــن زمــان تعیین شــده از
سوی  AFCاست ،وقت دارند و معلوم نیست
بــدون کمــک کالن ســازمانهای باالدســت،
چطور میتوانند از عهده کار برآیند .ســهمیه
ایــران در ادوار اخیــر لیــگ قهرمانــان آســیا
«( »3+1ســه ســهمیه ثابــت و یــک ســهمیه
مشروط) بوده است.

ëëخطرحذفسرخابیهاجدیترشد
عصر دیروز گفته شــد باشگاههای پرسپولیس
و استقالل با وجود مساعی زیادشان ،نتوانستهاند
بدهیهــای مورد نظر را بپردازند و زمان برای این
مهم کم آوردهاند و فدراسیون فوتبال نیز نتوانسته
است کمکی بزرگ به آنها ارزانی دارد و در نتیجه،
خطــر حذف آنهــا از فصل  2018لیــگ قهرمانان
آسیا جدیتر شــده است .دیروز در همین ارتباط،
اکبر طاهری مدیرعامل پرسپولیس به دیدار وزیر
ورزش رفــت تا شــاید از ایــن طریق امــکان و ابزار
ســریعتری برای بازپرداخت بموقع بدهیها پیدا
کند.

لیونل مسی هم به هنر دختر معلول آران و بیدگلی واکنش نشان داد .چند روز
پیــش ،طرح تصاویــری فوقالعاده از رونالدو ،مســی و گریزمان توســط فاطمه
حمامی دختر معلول آران و بیدگلی ،واکنش توئیتر رسمی اللیگا را برانگیخته
بود .حاال پس از چند روز ،لیونل مســی نابغه آرژانتینی فوتبال جهان و بارسلونا
هم با انتشــار عکســی در توئیتر رســمی خود به هنر این هنرمند معلول واکنش
نشان داده و نوشت« :این باورنکردنی است».

استارتمصدومانپرسپولیس

کمــال کامیابینیــا و محســن ربیعخــواه کــه در روزهای اخیر بــه صورت
اختصاصی در زمین ،نرم دوی میکردند ،روز گذشته در تمرینات گروهی
حاضر شــده و پا به پای ســایر بازیکنان در تمرین شــرکت کردند .این در
حالی اســت که محمد انصاری و شــجاع خلیلزاده کــه در اواخر تمرین
شنبه دچار مصدومیت شدند ،تنها به نرم دوی دور زمین پرداختند.

