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***

  آفر�ن  بر ســردار آزمون   باز��ن تيم  زنيت  روسيه  
ه  اولين  گل  
اروپا�ــ' اش   در جام  قهرمانــان  اروپا را مقابل  تيم   ليون  فرانســه  

زد!
 اميــدوارم امثال عل' 
ر�م' به ا�ن نتيجه رســيده باشــند 
ه 
هواداران فوتبال هر حرف غير عقالن' همانند تحر�م ورزشگاه 
را نخواهنــد پذ�رفت و با�د منطق و اســتدالل داشــته باشــند و 
اساســا اختالط مــرد وزن در همه  چيــز غير عقالن' اســت مثل 
قضاوت داور زن در فوتبال براG مردان 
ه اصال جالب نيست �ا 
مثال مسابقه بين تيم فوتبال زنان با مردان 
ه به نابودG فوتبال 

و مسخره بازG خواهد انجاميد.

المپيکی شدن اطرى در واپسين ثانيه هاى کشتی
رقابت هــاG شــانس مجدد ٢ وزن نخســت مســابقات 
شــت' 
آزاد قهرمان' جهان و گز�نشــ' المپيO صبح د�روز در ســالن 
 Gه طــ' آن رضا اطر
بار�ــس شــهر نورســلطان پيگيرG شــد 
نما�نــده 
شــورمان در وزن ٥٧ 
يلوگــرم با پيــروزG در گروه 
شــانس مجدد، ضمن حضــور در د�دار رده بنــدG جواز حضور 
در المپيــO ٢٠٢٠ تو
يــو را بــه دســت آورد. در ا�ــن وزن 
ه 
٣٤ نفر حضور دارند، اطرG پس از اســتراحت در دور نخســت 
به ترتيب از ســد حر�فان' از بالروس و 
ره شــمال' گذشت اما 
در �O چهارم نها�' مغلوب حر�ف' از روســيه شــد و به شانس 
مجدد رفت. در ا�ن مرحله او درحال' 
ه برابر بخبا�ار اردنبات 
دارنــده مــدال برنز جهــان از مغولســتان تــا ثانيه هــاG پا�ان' 
ش�ســت خورده بود، به ��باره از حر�^ امتياز گرفت و او را در 
خا` نشــاند و ٢ امتياز گرفت تا در نها�ت با نتيجه ٤- ٤ پيروز 
 Gبرسد. او  برا Oا�ن مبارزه حســاس شــود و به ســهميه المپي

سب مدال برنز، به مصاف 
ومار راوG از هند رفت اما باخت و 
پنجم شــد. پيش از ا�ن اميرمحمد �زدان'(٦٥) با حذف از دور 

رقابت ها شانس 
سب سهميه المپيO را از دست داد. 

صعود ۵ پله اى بسکتبال در رنکينگ جهانی
فدراســيون جهان' بســ�تبال آخر�ــن رده بنــدG تيم هاG مل' 
دنيــا را در مــاه ســپتامبر و پــس از پا�ــان جام جهان' بســ�تبال 
اعالم 
رد. بر ا�ن اســاس تيم مل' ا�ــران با ٥ پله صعود و امتياز 
٧. ٤٤٣ در رده بيست و دوم جهان و دوم قاره آسيا و اقيانوسيه 
ا�ستاد. در ا�ن رن�ينگ آمر��ا با وجود 
سب نتا�ج دور از انتظار 
در جــام جهان' هم چنان جا�گاه نخســت را بــه خود اختصاص 
داده. اســپانيا قهرمــان مســابقات جام جهان' در جا�ــگاه دوم و 
اســتراليا با ٨ پله صعود در جا�گاه ســوم قــرار گرفتند. تيم مل' 
بس�تبال ا�ران در مسابقات جام جهان' چين با 
سب رتبه ٢٣ 
به عنوان تيم برتر قاره آسيا به المپيO تو
يو ٢٠٢٠ صعود 
رد. 

زاویه نگاه شما

پسر ٢۴ ساله کرمانشاهی بعد از سورپرایز در قهرمانی جهان، المپيک ٢٠٢۴ را نشانه گرفت

روز اول مســابقات جهانــ' 
شــگفت'  بــا   Gوزنه بــردار
 Gطلسم شــ�ن' بــه �ادماندنــ' برا O� و
ا�ران همراه بود. حافظ قشقا�' وزنه بردار 
ســبO وزن ا�ــران درحال' در دســته ٥٥ 

يلوگرم در جا�گاه هفتم رقابت ها ا�ستاد 

ه موفق شد با ثبت ر
ورد ١٤٩ 
يلوگرم 

شورمان را  Gبعد از ٤٣ ســال وزنه  بردار
در ســبO وزن صاحب �O مــدال جهان' 

نــد؛ ا�ن بار امــا از جنس نقره. قشــقا�' 
البتــه در ��ضــرب بــا ر
وردها�ش فاصله 
داشــت. او در تــالش اول ١١١ 
يلوگــرم 
را باالG ســر بــرد و در ٢ حر
ــت بعدG در 
مهار وزنــه ١١٦ 
يلو�' ناموفــق بود. در 
دوضرب اما وزنــه ١٤٠ و ١٤٩ 
يلو�' را 
با موفقيت باالG ســر برد و در تالش سوم، 
 Gيلــو برنيامــد تا به ســ�و
از پــس ١٥٥ 
دومــ' قناعــت 
نــد. او در مجمــوع نيز با 
ثبت ر
ــورد ٢٦٠ 
يلو بــه عنوان هفتم' 
رســيد و اگر بخت �ارش بود و م' توانست 
وزنــه ١١٦ 
يلــو را مهار 
نــد،   در مجموع 
نيز صاحب ســ�و و مدال م' شد. هرچند 

ــه ا�ن مهــم رخ نــداد امــا او با تــO نقره 
 Gورد محمــد نصير
دوضرب توانســت ر
اســطوره ســبO وزن ا�ران 
ــه پيش تر در 
مســابقات جهان' ١٩٧٦ مونترال 
انادا 
صاحــب مــدال برنز شــده بود را بشــ�ند؛ 

ــه پيــش از انقــالب زده شــده  Gــورد
ر
بــود و تا پيــش از مســابقات ٢٠١٩ تا�لند 
هيچ �O از ســبO وزن هاG ا�ران موفق به 
ش�ســتن آن نشــده بودند. حاال اما حافظ 
٢٤ ســاله طلســم ٤٣ ســاله را ش�ســت. 

جوان 
رمانشاه' 
ه رقابت هاG جهان' 
مســابقات  در  حضــورش  اوليــن  تا�لنــد 
بين الملل' در تمام طول ورزش حرفه اش 
اســت، از نقره اG شــدنش در پاتا�ا نه تنها 
خوشــحال اســت، بل�ه معتقد است با ا�ن 
شگفت'، پيش مسئوالن فدراسيون و البته 
خانواده اش روسفيد شده: «خدا را ش�ر 
ه 
روســفيد شــدم و جواب زحمــات مربيان، 
فدراســيون و بخصوص پدرم را به بهتر�ن 
ش�ل با 
ســب مدال در مسابقات جهان' 
دادم. » با ا�ن حــال او هنوز فاصله خودش 
تا رســيدن به افتخارات محمــد نصيرG را 
 Gنصير Gند: «آقا
بسيار ز�اد توصي^ م' 
از اسطوره هاG جاودانه  وزنه بردارG ا�ران 
اســت و هنوز فاصلــه ز�ادG بــا افتخارات' 

ه ا�شــان براG وزنه بردارG ا�ران آفر�ده، 
 Gپا Gنم پا جــا
دارم. امــا من ســع' م' 
ا�شان گذاشــته و مسيرشان را ط' 
نم. » 
هرچند 
ه سطح مسابقات' جهان' آن هم 

در ســال پيش از المپيO بســيار باالســت 
امــا حافــظ در مصاحبه با خراســان تا
يد 
در  خــودش  از   Gبيشــتر توقــع  م' 
نــد 
 Gتا�لند داشــته: «من در تمر�ناتم وزنه ها
باالتــر از ١١٦ 
يلوگــرم را مهــار 
ــرده 
بــودم، منتها با وزن بدن' باالتــر. با ا�ن 
ه 
قــدرت زدن وزنه هــاG باالتر را داشــتم اما 
بــه دليل 
اهــش وزن، بدنم به طــور 
امل 
�ارG نم' 
رد. اگر فيلم مسابقه را ببينيد 
متوجه م' شــو�د 
ه وزنــه را خيل' خوب 
روG دستانم 
شــيدم اما نتوانســتم آن را 
نگــه  دارم و تعادل الزم را نداشــتم. در ا�ن 
وزن ما ســال ها نتوانســته بود�ــم به مدال 
 O� ــم
برســيم امــا من توانســتم دســت 
 Gمــدال نقره بگيرم تــا ارمغان' باشــد برا
مردم 
شــورم. ا�ن را هم بگو�م 
ه شرا�ط 
بسيار سخت' ط' چند ماه گذشته داشتم 
و 
يلوهــاG ز�ــادG را از دســت دادم تــا 
سروزن برسم. » قشــقا�' درحال' از عدم 

تعادلــش ز�ر وزنــه ١١٦ 
يلو�' به خاطر 
وزن 
ــم 
ــردن صحبت م' 
ند 
ــه قرار 
اســت در آ�نده شــاهد تغيير وزن ا�ن نابغه 
تــازه  وارد دنيــاG وزنه بردارG باشــيم: «با 
توجه به فيز�O بدن' ام، ط' صحبت' 
ه 
بــا برخواه ســرمرب' تيم مل' داشــتم قرار 
شد وزنم را افزا�ش داده و مجددا به دسته 
٦١
يلوگرم برگردم تا ان شاا... بتوانم در 
فاصله چنــد ماهه باق' مانــده تا جام فجر 
و سپس قهرمان' آســيا، خود را به شرا�ط 
ا�ده آل' برســانم تا بــه ر
وردهاG جهان' 
نزد�O شوم. » هرچند 
ه نتيجه فوق العاده 
حافظ در جهان' او را در دسته پوالدمردان 
خوش آتيه ا�ران قرار داده اما آن چه مسلم 
 Oحضور در المپي Gاســت او شانســ' برا
٢٠٢٠ تو
يــو نــدارد. خــودش هــم ا�ــن 
مســئله را تا�يــد م' 
ند: «فرآ�ند 
ســب 
ســهميه المپيO بــه ا�ن صورت اســت 
ه 
 Gوزنه بردار با�د از ١٨ ماه قبل در رقابت ها
گز�نش' حضور داشته باشد ا�ن درحال' 
اســت 
ه من طــ' ٦ ماه نخســت در هيچ 
بنابرا�ــن  ن�ــرده ام،  مســابقه اG شــر
ت 
شانس حضور در المپيO ٢٠٢٠ را ندارم. 
 Gها Gاز جملــه باز Gاما مســابقات ز�ــاد
آسيا�' و مسابقات جهان'، قهرمان' آسيا 
را در پيــش دار�ــم و درنها�ــت حضــور در 
المپيــO ٢٠٢٤ هدف اصل' من اســت. 
در تا�لند  بچه ها آمادگــ' خوب' دارند و با 
تيم 
امل راه' مسابقات جهان' شده ا�م. 
بنابرا�ــن امســال شــانس دســت �اب' بــه 
س�وG قهرمان' و پشت سر گذاشتن چين 

را هم دار�م. » 

قشقایی: در تایلند شانس کسب سکوى قهرمانی هستيم

مســابقات 
شــت' قهرمان' جهان درحالــ' به ميزبان' 
نورســلطان قزاقســتان درحــال برگزارG اســت 
ه ط' 

شــت' فرنگــ'، عليرضــا دبيــر  Gرقابت هــا Gبرگــزار
رئيس فدراســيون 
شــت' ا�ران با ننــاد اللوو�چ، رئيس 
اتحاد�ــه جهان' 
شــت' در نورســلطان د�دار 
ــرد. در 
ا�ــن د�دار ��ــ' از موارد مطرح شــده بين طرفين بحث 
مبارزه با دوپينگ بود و مقرر شــد تا 
ميتــه اG با ا�ن نام 

 Gشــود تا بــا برگزار Gشــت' راه انــداز
در فدراســيون 

لينيO هاG آموزش' و آگاه' دهنده به 
شت' گيران، 
بــا ا�ــن معضل به صورت جدG مقابله شــود. بــا توجه به 
محدود�ــت زمان' و باق' ماندن برخ' از مســائل، مقرر 
شــد تا رئيس فدراســيون 
شــت' د�ــدارG را در آبان �ا 
آذرماه سال جارG با اللوو�چ در محل مقر اتحاد�ه جهان' 

شت' در 
شور سوئيس داشته باشد. همچنين با توجه 

به بده' مال' فدراسيون 
شت' ا�ران به اتحاد�ه جهان' 
و تهد�ــد ا�ن اتحاد�ــه مبن' بر جر�مه هــاG احتمال' از 
جمله محروميت از حضور در مســابقات، در صورت عدم 

ــه عليرضا دبير با  Gپرداخت ا�ن بده' ها، در جلســه ا
رئيس اتحاد�ه جهان' 
شت' در شهر نورسلطان داشت، 
مبلغ ٢٢ هزار دالر از بده' هاG فدراســيون 
شــت' به 

صورت نقدG پرداخت شد. 

اولين قسط کشتی ایران به اللوویچ پرداخت شد
پاداش قهرمانی در المپيک 

ناشنوایان؛ فقط ٢ سکه!
محمدرضا لوئ' مقدم ســرمرب' تيم مل' 
جــودو ناشــنوا�ان از پا�يــن بــودن ميزان 
جوا�ــز مدال آوران ناشــنوا انتقاد 
رد و به 
ا�ســنا گفت: «بيشتر ورزشــ�اران ناشنوا 
 Gبه دليل حضور طوالن' مدت در اردوها
 Gهــا Gآمادگــ' پــس از بازگشــت از باز
آســيا�' از 
ار بيــ�ار م' شــوند. ا�ــن در 
حال' اســت 
ه ميزان جوا�ز آن ها پس از 
مدال آورG به حدG پا�ين اســت 
ه د�گر 
انگيزه اG براG ادامه فعاليت ورزش' خود 
 Gندارند و ســرخورده م' شــوند. به طور
ميــزان  تر
يــه   ٢٠١٧  Oالمپيــ در  
ــه 
جوا�ــز مــدال آوران در حد �O �ا ٢ ســ�ه 
بــود 
ه جبــران تالش ها و زحمــات آن ها 
نبــود. اميدوارم مســئوالن ورزش 
شــور 
راه�ارG بيند�شند 
ه ورزش�اران ناشنوا 
نيز همانند افراد ســالم د�ده شوند. » او با 
اشاره به در پيش بودن بازG هاG آسيا�' 
هنگ 
نــگ و اعزام تيم ناشــنوا�ان به ا�ن 
رقابت ها گفت: «
ســب عنــوان قهرمان' 
در هنگ 
نــگ هدف اصل' جــودو
اران 
ناشنواســت، امــا قهرمانــ' زمان' محقق 
م' شود 
ه ورزش�اران ناشنوا مورد توجه 
مســئوالن قرار بگيرنــد. » لوئ' مقــدم اما 
شــرا�ط شــاگردانش را بــراG حضــور در 
ا�ــن رقابت هــا مطلــوب توصيــ^ 
ــرد و 
افــزود: «در حــال حاضــر جــودو
اران از 
نظر آمادگ' بدن' در شــرا�ط خوب' بسر 
م' برند و ســع' دار�ــم در ٢ اردوG باق' 
مانــده جــودو
اران را به حدا
ثــر قدرت 
و تــوان برســانيم تا بهتر�ن عمل�ــرد را در 
 Gها Gنگ داشــته باشــند. در باز
هنگ 
آســيا�' ٢٠١٥ چين تا�پــه بــا 
ســب ٢ 
مدل طــال، ٢ نقره و ٢ برنــز نا�ب قهرمان 
شــد�م امــا در ا�ــن دوره هدف گــذارG ما 

ســب عنوان قهرمان' اســت. هر چند با 
وجود حر�فان' همچون 
ره جنوب'، ژاپن 
و مغولســتان بــراG قهرمان' 
ار ســخت' 
را پيــش رو دار�ــم امــا بــا انگيــزه و روحيه 
باال�' 
ه جودو
اران ناشنوا دارند 
سب 
قهرمان' دور از دســترس نيســت. ضمن 
ا�ن 
ــه مــا در تمام اوزان شــانس 
ســب 

مدال دار�م. »

سوژه

اخبار

داور بين المللــ� فوتبــال ا�ــران م� گو�ــد بــا 
اســتراليا  فدراســيون  مســئوالن  اســتقبال 
�5 ســال به طور تمام وقت در خدمت فوتبال 
ا�ن ;شــور خواهد بود. به گزارش  ورزش سه ، 
عليرضا فغان� بعد از عقد قرارداد با مسئوالن 
 �فوتبالــ� ;شــور ;انگوروهــا در گفت وگو�ــ
بــا راد�ــو صــداC اســتراليا شــر;ت ;ــرد و 
صحبت هاC جالب� انجــام داد ;ه ماحصل آن 

را در ادامه م� خوانيد.
تاخيــر در مهاجــرت بــه خاطــر امتحانــات 

 �دانشگاه
با توجه به ا�ن 
ه دوستان ز�ادG در 
شور استراليا 
 Gردم زمان' برا
از قد�م داشتم، همواره ف�ر م' 
آ�نده بچه ها�م به ا�ن 
شور مهاجرت 
نم. پارسال 
در زمــان جام جهانــ' به همين واســطه توانســتم 

شــور استراليا را بگيرم. آن زمان اما خودم  Gو�زا
در گير امتحانات دانشــگاه' ام بودم و نتوانســتم 
مهاجرت 
نم و به االن مو
ول شــد 
ه با استقبال 

خانواده ام به ا�ن 
شور آمد�م. 
 اميــدوارم خاطــرات خوبــ� از خــودم به جا 

بگذارم
اســتراليا، ژاپن و 
ره جنوب' 
شــورها�' هستند 

ه در قاره آســيا به تعداد محدودG داور تمام وقت 
م' پذ�رنــد. اســتراليا�' ها 
ال ٣ داور تمام وقــت 
داشــتند 
ه من هم به آن ها اضافه شدم. اميدوارم 

بتوانم خاطرات خوب' از خودم به جا بگذارم. 
;الس  جــوان  داوران   Cبــرا ا�ــران  در   

م� گذاشتم
من زمانــ' 
ه در ا�ران بودم هم ســع' داشــتم 
تجربياتــم را در اختيــار داوران جوان تر بگذارم. 
 Gو ســازمان �افته ا Oادمي
البتــه در ا�ران 
ار آ
صورت نم' گرفــت اما در برخ' 
الس ها لط^ 
داشتند و از من م' خواستند صحبت ها�' انجام 

بدهم. در اســتراليا اما ظاهرا برنامه ر�زG دارند 
و اگــر بخواهنــد با 
مــال ميل در خدمت شــان 
هستم. در فضاG مجازG نيز دورادور در خدمت 

دوستان و داوران ا�ران'   هستم. 
 هر ابالغ� در نظر بگيرند قبول م� ;نم

در ا�ــران هم 
ــه حضور داشــتم گفته بــودم ما به 
نوعــ' 
ارمند فدراســيون محســوب م' شــو�م و 
هــر بازG براG مان در نظر بگيرنــد، م' رو�م. االن 
در اســتراليا هم ا�ن گونه اســت. هر زمان بازG ها 
شروع شــود و هر ابالغ' 
ه در نظر بگيرند، قبول 

ــرده و قضاوت م' 
نيم و ســع' خواهم داشــت 

شرا�ط بدن' و فن' مناسب' هم داشته باشم. 
 استراليا با فوتبال روز دنيا پيش م� رود

بــا توجه به ا�ن 
ــه در ليگ قهرمانان آســيا داوران 
غرب آسيا براG شرق آســيا�' ها و استراليا سوت 
م' زنند، بارها براG قضاوت به استراليا آمده بودم. 
ف�ر م' 
نم فوتبال در ٣ 
شــور آسيا�' استراليا، 

ــره و ژاپن با نظــم خوب' پيش م' رود. اســتراليا 

شورG است 
ه در اســتفاده از فناورVAR G نيز 
پيش قدم بوده و ا�ن 
ه مســئوالنش با شــرا�ط روز 
فوتبال دنيا پيش م' روند، جاG خوشحال' دارد و 

من هم خوشحالم 
ه ا�نجا حضور دارم. 
 ا�نجا مردم از فوتبال لذت م� برند

در اســتراليا فوتبال مثل ا�ران نيســت. در تمام 
دنيــا مــردم بــه ورزشــگاه م' رونــد تــا از فوتبال 
لــذت ببرنــد و تيم شــان چــه ببــرد و چه ببــازد، 
حرفــه اG رفتــار م' 
نند. البته ا�ن طور نيســت 

ــه اعتراض' نباشــد اما بيشــتر در` م' 
نند 

ــه ماهيت فوتبــال براG چيســت. مــا در ا�ران 
 Gداشــته و دار�ــم و هجمه ها Gمشــ�الت ز�اد
ز�ــادG قبل از بازG، در جر�ــان و بعد از آن عليه 
داوران ا�جاد م' 
نند 
ه ا�ن خوب نيست. با�د 
به سمت حرفه اG گرG برو�م و حاشيه ها را 
نار 

بزنيم. 
 انتخاب بر�زبن براC زندگ� شخص� بود

تصميــم  زندگــ'   Gبــرا بر�زبــن  شــهر  انتخــاب 
شخص' ام بود . با توجه به دوستان خوب' 
ه ا�نجا 
دارم، شهر بر�زبن را انتخاب 
ردم و شا�د در آ�نده 

براG زندگ' به شهر د�گرG بروم. 
ليســت  در  نخواهــد  فدراســيون  شــا�د   

بين الملل� باشم
در قرارداد من چيزG درباره مسابقات بين الملل' 
ذ
ر نشــده است. در بحث بين الملل' برخ' افراد 
حاشــيه درست 
ردند اما اولو�ت من ا�ن است  
ه 
چون از ا�ران 
اند�داG جام جهان' شــد�م، 
ارم 
را در بازG هــاG خارج' به عنوان داور ا�ران' جلو 
ببرم. مگر ا�ن 
ه مسئوالن فدراسيون فوتبال چون 
من در بازG هاG داخل' حضور ندارم، نخواهند در 
ليست بين الملل' شان نيز باشم 
ه در ا�ن صورت 

تصميمات بعدG را اتخاذ خواهم 
رد. 
 رقم قرارداد؟ نم� توانم بگو�م!

گفتن' اســت؛ در بخش' از ا�ن گفت وگو از فغان' 
ســوال شــد 
ــه آ�ــا م' توانــد رقــم قــراردادش با 
فدراســيون استراليا را بيان 
ند 
ه با پاسخ منف' 

او مواجه شد. 

فغانی: شاید ایران نخواهد داور بين المللی اش باشم

رقم عجيب تعداد کارت هاى زرد در ٣ هفته؛  استقالل اینجا صدرنشين است
داوران در هفته سوم ليگ برتر بيشتر�ن تعداد 
ارت هاG رنگ' را به باز��نان دادند تا ا�ن هفته، خشن تر�ن هفته ا�ن مسابقات باشد. تنها ٣ هفته 
از ليگ برتر گذشــته و بر خالف گل هاG رد و بدل شــده 
ه تعداد آن در مجموع ز�اد نيست، 
ارت هاG زرد و قرمز ز�ادG در ا�ن مسابقات از جيب 

ارت زرد و ٥ 
ارت قرمز توسط داوران  ٧٧ ،Gه در ا�ن ٢٤ باز
داوران خارج شــده اســت. در هفته هاG اول تا ســوم جمعا ٢٤ بازG انجام شــده 
خارج شــده اســت. در ا�ن بين سهم تيم اســتقالل با ١٠ 
ارت زرد و ٢ 
ارت قرمز بيش از سا�ر تيم هاست و پي�ان به همراه نفت مسجد سليمان 

متر�ن 
ارت را در�افت داشته اند. در هفته اول داوران ٢٧ بار 
ارت زرد و ٢ بار 
ارت قرمز دادند. در هفته دوم 
ارت هاG رنگ' داوران 
متر شد 
و در ا�ن هفته تنها ٢٠ اخطار و �O اخراج را شاهد بود�م. اما داوران در هفته سوم پر
ار تر از ٢ هفته قبل بودند و با ٣٠ 
ارت زرد و ٢ 
ارت قرمز 
باز��نان را جر�مه 
ردند. داوران ليگ برتر تقر�با هر ٢٦ دقيقه �O بار دست به جيب شده اند 
ه ا�ن آمار نشان م' دهد به طور متوسط به ازاG هر 


ارت (زرد و قرمز) از جيب داوران خارج شده 
ه ا�ن نشان از خشونت نسبتا باال در ليگ برتر است.  ٤/٣ Gباز

ســوژهــســوژهــ
بــا  اســتراليا  فوتبــال  فدراســيون  رئيــس 
تا�يــد قضــاوت فغانــ' در ليــگ ا�ن 
شــور از 
هيجان زدگ' خود نســبت به جــذب ا�ن داور 
گفت. به نقل از ســا�ت رســم' 
نفدراسيون 
فوتبال آسيا، فدراسيون فوتبال استراليا تا�يد 

ــرد عليرضــا فغان' 
ــه به دال�ــل خانوادگ' 
چند روز پيش ا�ــران را تر` 
رده، قصد دارد 
در فصــل جد�د «ا G ليگ» ا�ن 
شــور قضاوت 

نــد. فغانــ' در جام جهانــ' اخيــر عمل�ــرد 

 Gخوبــ' داشــت و موفــق شــد د�ــدار رده بند
ا�ــن جــام را به همــراه تيم خود قضــاوت 
ند. 
 Gه او ��' از گز�نه ها
ا�ن در شــرا�ط' است 
 Gقضــاوت فينال بــود. فغان' در جــام ملت ها
و  داشــت  حضــور  نيــز   ٢٠١٩ ســال  آســيا 
قضاوت هاG خوبــ' انجــام داد. 
ر�س ني�و، 
رئيــس فدراســيون فوتبــال اســتراليا از عقــد 
قرارداد با فغان' بسيار خوشحال و هيجان زده 
اســت چرا
ــه آن هــا موفق بــه جــذب ��' از 

 Gفوتبال جهان شــده اند. و Gبرتر�ــن داور ها
گفت: «ا�ــن براG ما بســيار خوشــحال 
ننده 
اســت 
ــه فغانــ' و خانــواده اش تصميــم بــه 
زندگــ' در اســتراليا گرفته انــد و مــا بهتر�ــن 

ــه م' توانســتيم در ا�ــن مــورد انجــام  Gار

دهيم، پيشــنهاد بــه او براG قضــاوت در ليگ 
استراليا بود. تجربه بين الملل' فغان' سرما�ه 
بزرگ' براG فوتبال 
شور ما ست و او م' تواند 

به جوانان ما آموزش داورG دهد.» 

فغانی داور رسمی «ا ى ليگ» شد

عليرضا دبير به سوئيس م� رود

در استراليا کسی دنبال هجمه ساختن عليه داوران نيست


