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اخبار

پرسپولیس و استقالل در انتظار
شارژ مالی از سوی فیفا

 2باشگاه استقالل و پرسپولیس میتوانند
امیدوار باشند بخش��ی از مشکالت ارزیشان
حل ش��ود .فیف��ا در نظر دارد ب��زودی پاداش
باش��گاههایی را ک��ه در جامجهان��ی 2018
روس��یه نماینده داش��تند پرداخت کند .چند
باشگاه ایرانی میتوانند امیدوار باشند مشکل
ارزیشان برطرف شود بویژه  2باشگاه استقالل
و پرس��پولیس که ب��رای پرداخت دس��تمزد
بازیکنان و مربیان خارجی خود با مشکل ارزی
مواجهند .سایت فدراسیون فوتبال قبل از آغاز
جامجهانی س��هم هر بازیکن را بابت روزهایی
که در جامجهانی حضور داش��ته روزی  8هزار
و  520دالر اعالم کرد .با این تفاسیر و با توجه
به اینک��ه تیمملی فقط در مرحله گروهی این
مس��ابقات حضور داش��ت ،س��هم هر بازیکن
 130ه��زار دالر اس��ت که البته ای��ن پول به
باشگاهش تعلق خواهد گرفت .چهبسا بازیکنانی
که تا  2سال قبل از جامجهانی در بیش از یک
باشگاه عضویت داشتهاند ،رقم یادشده بین این
باشگاهها بر اساس مدت حضور نمایندهشان در
جامجهانی ،تقسیم خواهد شد .باشگاه استقالل
با داشتن  4نماینده در تیمملی بیشترین سود
را خواه��د برد .در واقع  520هزار دالر س��هم
این باش��گاه بابت حضور روزبه چشمی ،پژمان
منتظری ،امید ابراهیمی و مجید حسینی در
جامجهانی روسیه خواهد بود .پرسپولیس هم
س��ود نس��بتا خوبی میبرد ،از این جهت که
غیر از علیرضا بیرانوند و وحید امیری ،مهدی
طارمی ه��م به نوعی بازیکن پرس��پولیس به
حس��اب میآمد .این بازیکن چند ماه مانده به
جامجهانی راهی الغرافه ش��د و در توافقش با
باشگاه پرسپولیس ش��رط کرده که کل سهم
پاداش حضورش در جامجهانی به پرسپولیس
برس��د .همچنین رامین رضاییان نیز حداقل
یک سال قبل از جامجهانی در عضویت باشگاه
پرس��پولیس بود و حداقل نیمی از پاداش وی
هم به این باش��گاه خواهد رسید .باشگاههای
پدیده ،ذوبآهن و س��ایپا هم ه��ر کدام یک
نماینده در جامجهانی داش��تند که سهم این
باش��گاهها ه��م  130ه��زار دالر خواهد بود.

کریمی بهترین هافبک تاریخ
جام ملتهای آسیا

طبق نظر کاربران سایت  AFCعلی کریمی
به عنوان بهترین هافبک تاریخ جام ملتهای
آس��یا انتخاب شد .در آس��تانه جام ملتهای
آسیا  ،۲۰۱۹سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
نامزدهای بهترین هافبک تاریخ جام ملتهای
آسیا را اعالم کرد و از کاربران اینترنتی خواست
برترین هافبک تاریخ این رقابت را انتخاب کنند.
در نهایت علی کریمی ،هافبک سابق تیمملی
ایران در صدر این نظرسنجی قرار گرفت.

گزارش

راهکار عجیب وزارت ورزش برای کمکردن هزینههای جاری

جابهجایی  ۹فدراسیون

آخرین لحظات حیات مرحوم شفیع
به روایت دبیر فدراسیون هاکی

حمیدرضا بخارایی ،دبیر فدراسیون هاکی که
سالها در کنار بهرام شفیع به عنوان دوست و
همکار فعالیت میکرد ،از آخرین ساعات حیات
آن مرحوم و ش��رایط وی س��خن گفت .بهرام
شفیع ،رئیس فدراسیون هاکی و مجری باسابقه
برنامه تلویزیونی «ورزش و مردم» روز سهشنبه
در سن  ۶۲سالگی درگذشت .دبیر فدراسیون
هاکی در گفتوگو با ایسنا ،درباره احوال بهرام
ش��فیع قبل از مرگش اظهار کرد :حال شفیع
خوب بود ،همه چیز عالی پیش میرفت .آقای
شفیع  ۴سال قبل آنژیو کرده بودند و بعد از آن
حالش خوب و عالی بود .او دوش��نبه و قبل از
این اتفاق ناگوار ،دردی را در ناحیه قلب حس
کرده و صبح روز بعد به بیمارستان رفته بودند.
بیمارستان شرایط را بد تشخیص نداده بود .وی
ادام��ه داد :اما دوب��اره بعدازظهر دردی را حس
کرده و ب��ه درمانگاه محلی رفت��ه بودند .آنجا
مجبور میش��وند با اورژانس هماهنگ کنند تا
او را به بیمارستان منتقل کنند .متاسفانه آقای
شفیع در مسیر بیمارستان جان خود را از دست
میدهند .بخارایی با بیان اینکه صبح سهشنبه
با شفیع در فدراسیون صحبت کرده بود ،گفت:
آقای ش��فیع را دیدم شرایط عادی و حالشان
خ��وب بود .خیلی زود بود م��ا را تنها بگذارند.
برنامههای زیادی برای هاکی و برنامه «ورزش
و مردم» داش��تیم اما نش��د با هم این کارها را
انج��ام دهیم و او خیلی زود با دنیای فانی وداع
کردند .دبیر فدراس��یون هاکی در ادامه گفت:
آقای ش��فیع کارهای زیادی را در هاکی انجام
دادند ،سومی جهان و مقامهای زیاد دیگری در
این رشته در دوران مدیریتشان بهدست آمد.
انشاءاهلل اگر ما هم در این رشته ماندیم یا زنده
بودیم راهی که او پیش برده را ادامه میدهیم.
وی در پایان گفت :مراس��م تشییع پیکر بهرام
شفیع پنجش��نبه س��اعت  ۱۰صبح از مقابل
مس��جد بالل صداوس��یما انجام خواهد ش��د.
همچنین مراسم سوم این مرحوم نیز در همان
مس��جد بالل س��اعت  ۱۵روز جمع��ه برگزار
خواهد شد.

پنجشنبه  19مهر 1397

زین�ب حاجیحس�ینی :وزارت ورزش قص��د دارد
در راس��تای بهینهس��ازی و کنترل هزینهها محل
اس��تقرار چند فدراس��یون را تغییر دهد اما زمان
انج��ام ای��ن کار هنوز مش��خص نیس��ت .از میان
فدراسیونهای ورزشی ،هس��تند فدراسیونهایی
که در یک س��اختمان متمرکز هس��تند .از جمله
این س��اختمانها ،س��اختمان «پانیذ» اس��ت که
محل اس��تقرار  ۹فدراس��یون ورزش��ی به حساب
میآید .این س��اختمان حدود ی��ک دهه پیش با
هزینه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان
ورزش ب��رای ورزش خریداری ش��د و بعد از آن با
انجام ساختوس��ازهای الزم و طی ش��دن مراحل
آمادهس��ازی ،در اختیار برخی فدراس��یونها قرار
گرفت.
در واق��ع صن��دوق حمای��ت از قهرمان��ان و
پیشکسوتان ورزش مالک اصلی ساختمان پانیذ در
بلوار فردوس به حس��اب میآید و به همین دلیل
برخی شرکتهای وابس��ته به این صندوق هم در
این س��اختمان مستقر هس��تند اما محل استقرار
بخشه��ای اصلی صندوق حمای��ت از قهرمانان و
پیشکسوتان ورزش ساختمان «صداقت» در بلوار
آفریقا است .این س��اختمان پیش از این و قبل از
ادغام س��ازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی
وقت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان ،در اختیار
س��ازمان ملی جوانان ب��ود و در حال حاضر وزارت
ورزش متولی آن به حساب میآید.
به همین دلیل و با توجه به ش��رایط اقتصادی
موجود بویژه لحاظ کردن اجاره و شارژ ماهانهای که
باید توسط فدراسیونهای مستقر در بلوار فردوس
به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش
پرداخت ش��ود ،تصمیم گرفته ش��ده در راستای

ب��رادران بیات با دردس��ر بزرگی در فوتبال
بلژیک روبهرو ش��دند تا جای��ی که یکی از آنها
بازداش��ت ش��د و دیگری در مظ��ان اتهامات
س��نگینی قرار گرفته است .فوتبال بلژیک این
روزها ب��ا اتفاق��ات جنجالی زیادی دس��ت به
گریبان اس��ت که در رقم خوردن این اتفاقات
حاال پ��ای برادران بیات نیز به ماجرا باز ش��د.
بنا به اعالم رسانههای بلژیک ،مجی (مجتبی)
بیات ،پسر بزرگ بیات مالک باشگاه شارلوا که
طی س��الهای گذش��ته به فعالترین ایجنت
فوتبال باش��گاهی بلژیک تبدیل شد و شهرت
بس��یار زی��ادی به دس��ت آورد صب��ح دیروز
چهارشنبه توسط پلیس فدرال بلژیک دستگیر
ش��د .در گزارش س��ایت  lavenirآمده است:
«مجی بیات ،دس��تگیر شد .علت دستگیری او
هنوز به صورت دقیق اعالم نشده ولی احتماال

 13طال در روز چهارم بازیهای پارآسیایی
برای کاروان ایران

جهشخیرهکننده

چهارمین روز بازیهای پارآسیایی برای کاروان
ایران با موفقیت چشمگیری همراه بود و طالهای
جودو و ش��طرنج موجب ش��د ای��ران در جدول
مس��ابقات تا رده س��وم باال بیاید.کاروان ایران در
حال حاضر بعد از چین و کرهجنوبی در رده سوم
این بازیها قرار گرفته اس��ت .کسب  13طال۹ ،
نقره و  ۹برنز در روز چهارم موجب جهش کاروان
ایران شد.
■■جودو

وحی��د نوری ،جودوکار نابین��ای وزن منهای
 90کیلوگرم در دیدار پایانی مقابل حریف ازبکی
به برتری رس��ید و به مدال طال رس��ید .احسان
موسینژاد در وزن منهای  100کیلوگرم در دیدار
نهایی مقابل جودوکار کرهای به پیروزی رسید و
صاحب گردنآویز طال شد .محمدرضا خیراهللزاده،
ج��ودوکار وزن  +100کیلوگ��رم در دیدار نهایی
مقابل نماینده ازبکستان شکست خورد و به مدال
نقره بسنده کرد.
■■تیراندازی با کمان

صرفهجویی اقتصادی ،جابهجاییهایی انجام شود.
بر این اس��اس ،فدراسیونهای ساختمان پانیذ در
بلوار فردوس به ساختمان صداقت در بلوار آفریقا
نقل مکان میکنند و در مقابل صندوق حمایت از
قهرمانان و پیشکس��وتان ورزش هم به طور کامل
در س��اختمان متعلق به خودش (ساختمان بلوار
فردوس) مستقر میشود .شمش��یربازی ،اسکی،
اسکیت ،ورزشهای همگانی ،بیماریهای خاص،
اتومبیلرانی و موتورسواری ،گلف ،اسکواش همراه
با بولینگ و بیلیارد و بولس فدراسیونهای مستقر

در س��اختمان بلوار فردوس هس��تند .این دسته
فدراس��یونها بابت اس��تقرار در این س��اختمان،
ق��راردادی بابت پرداخت اجاره با صندوق حمایت
از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش دارند .مبلغ این
قراردادها بر اس��اس تعداد واحده��ای در اختیار
فدراس��یونها و متراژ آنها ،متغیر اس��ت اما گفته
میش��ود حداقل  ۳میلیون تومان برای هر واحد
اس��ت ،البته ظاهرا اجارهبهای فدراسیونها بابت
اس��تقرار در ساختمان بلوار فردوس توسط وزارت
ورزش و از مح��ل بودج��ه خ��ود آنه��ا در اختیار

مدیر ایرانی سابق شارلوا بازداشت شد

جنجال بزرگ در فوتبال بلژیک

مربوط به موضوعات بسیار
مهمی اس��ت .دیگ��ر افراد
مش��هور فوتبال بلژیک نیز
دستگیر شدهاند» .این خبر
با واکنشهای بس��یاری در
جامعه فوتبال بلژیک همراه
بوده است .مجی بیات ،ایجنت بازیکنان بسیار
بزرگی در لیگ بلژیک است .در حال حاضر بعید
به نظر میرس��د از علت اصلی این اقدام پلیس
در دستگیری مدیر ورزشی سابق باشگاه شارلوا
(بین س��ال  2003تا  )2010پرده برداش��ت.
دادستان نیز از ارائه هرگونه توضیح درباره این
پرونده س��ر باز زده و به نظر میرس��د پرونده

بسیار بزرگی باز شده باشد.
س��ایت بلژیکی اما در ادامه
گ��زارش خود مدعی ش��د
برادر کوچکتر مجی یعنی
مهدی بی��ات نیز در مظان
اتهامات سنگینی قرار دارد.
«به نظر میرسد تحقیقات و دستگیریها ،تنها
به مجی بیات محدود نمیشود .گفته میشود
مهدی بیات ،برادر مجی ،به فرار مالیاتی متهم
است و حتی صحبت از تبانی در بعضی بازیها
نیز مطرح شده است» .نشریه اکو گزارش داده
افراد مهم دیگری نیز در این پرونده دس��تگیر
ش��دهاند .هرمان فن هولس��بیک ،رئیس سابق

صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی
قرار میگیرد اما این صندوق ماهانه مبلغی حدود
 ۶۰۰ه��زار تا یک میلیون تومان به عنوان ش��ارژ
ماهانه از خود فدراس��یونها دریافت میکند .این
هزینهها ،بار مالی سنگین و به نوعی اضافهای را به
ورزش تحمیل کرده اس��ت که با انجام جابهجایی
مورد نظر میتوان ش��اهد از بی��ن رفتن یا کمتر
ش��دن آن بود .به همین دلیل موضوع در وزارت
ورزش مطرح و موافقت ابتدایی با آن اعالم ش��ده
است.
باش��گاه اندرلخت ،ایوان لکو از باش��گاه کلوب
بروژ سرمربی فعلی که با دستور او کاوه رضایی
با یک��ی از س��نگینترین قرارداده��ای نقل و
انتقاالتی س��ر از قهرمان بلژی��ک درآورد ،دژان
ویلکوویچ ایجنت مش��هور و سباستین دلفریره
و ب��ارت فرتنتن از داوران فوتب��ال نیز در بین
دستگیرش��دگان قرار دارند .در این پرونده پای
باشگاههای بزرگ بلژیک از جمله استاندارد لیژ،
اندرلخت و افسی بروژ نیز در میان خواهد بود.
تیتر یکی از رس��انههای بلژیک در این باره
چنین بود« :مجتبی بیات ،مالک سابق باشگاه
ش��ارلوای بلژیک ب��ه دلیل اتهام ش��رطبندی،
تبانی و پولش��ویی بازداشت ش��د» .رسانههای
بلژیکی عنوان «موجیپولی» که به نوعی یادآور
داس��تان کالچوپولی اس��ت را ب��ه این موضوع
نسبت دادهاند.

کیوسک
مارکا

نقشه جذب آزار

موندودپورتیوو

دلیخت و رابیو ،اولویت ها

اسپورت

دلیخت ،پیکه آینده

آ.اس

آزار ،چراغ را روشن کرد

در فینال رقابتهای ریکرو مسابقات تیراندازی
با کمان زهرا نعمتی با نتیجه  6بر  4مغلوب وون
از چین ش��د تا به مدال نقره رضایت دهد .مجید
کاکوش ملیپوش تیراندازی باکمان کش��ورمان
در رقابتهای  W1بازیهای پارآس��یایی جاکارتا
برابر نماینده کرهجنوبی به برتری رسید و عنوان
سوم را کسب کرد و برنزی شد .محمدرضا زندی
در فینال  W1تیراندازی با کمان با برتری مقابل
حریفان خود به نش��ان طال دست یافت .وی در
فینال برابر لی جی از کش��ور چین قرار گرفت و
با نتیجه  130بر  127به پیروزی رس��ید و عنوان
قهرمانی را به دست آورد.
■■دوومیدانی

مهدی اوالد در فینال پرتاب دیس��ک کالس
 F11توانس��ت به مدال طالی این رش��ته برسد.
اوالد با ثبت این رکورد ،رکورد آس��یا و همچنین
بازیه��ای پارآس��یایی را نیز شکس��ت و رکورد
جدی��دی را ب��ه نام خود ثبت ک��رد .آرین لطفی
نیز با پرتابی معادل  34/14به مدال برنز رس��ید.
سیامک صالح فرجزاده در فینال رقابتهاى پرتاب
وزنه مردان کالس  F34به مدال نقره دست یافت.
علیرضا مختاری در ماده پرتاب وزنه مردان کالس
 F53ضم��ن شکس��تن رکورد آس��یا و بازیهای
پارآس��یایی موفق به کسب مدال طال شد .اسداهلل
عظیمی دیگر نماینده کش��ورمان در این ماده به
مدال نقره دس��ت یافت و پرتابگر سوری به مدال
برنز رس��ید .عبدالرضا جوکار نیز از کس��ب مدال
بازماند .نماینده کشورمان در ماده پرتاب دیسک
بان��وان کالس  F 56/57به مصاف حریفان رفت
که در نهایت مدال طال به ایران رس��ید .هاشمیه
متقیان ضمن شکس��تن رکورد آسیا و بازیهای
پارآس��یایی موف��ق به کس��ب مدال طال ش��د.
نمایندگان کش��ورمان در ماده دوی  400متر به
مصاف حریفانشان رفتند که هاشم رستگاری در
دوی  400متر کالس T37موفق به کسب مدال
نقره شد .قاسمی در همین ماده برنز گرفت .فرهاد
کهریزی نیز در دوی  400متر کالس  T36موفق
به کس��ب مدال برنز ش��د .عارف بهاروند در ماده
پرتاب وزنه کالس  F36ضمن کس��ب مدال طال
موفق به شکس��تن رکورد بازیها نیز شد .هاجر
صفرزاده نماینده کش��ورمان در ماده دوی 100
متر بانوان کالس  T12به مصاف حریفانش رفت
و موفق به کس��ب مدال برنز مسابقات شد .مهناز
امینی پرتابگر کشورمان در رشته پرتاب نیزه هم
در کالس  F57صاحب مدال طال شد.
■■شطرنج

بهرام ش��فیع برای عالقهمندان به فوتبال یادآور
خاطرات زیادی است؛ خاطراتی که با «ورزش و مردم»
برنامهای که در دهههای  60و  70برای ورزش��یها
یک موهبت ب��ود گره خورده اس��ت؛ گزارشهایی
از س��بک ش��فیع با اصطالحات منحصر ب��ه فرد.
بهرام ش��فیع متولد  ۱۳۳۵در محله قدیمی پامنار
تهران است .بنا بر مصاحبه شفیع با نشریه سروش،
دورههای ابتدایی و متوس��طه را در مدرسه برزویه و
دبیرستان علوی تهران گذراند ،لیسانس علوم سیاسی
را از دانشگاه تهران گرفت و سپس مدرک دوره ارشد
تهیهکنندگی و گزارش��گری را از اتحادی��ه رادیو و
تلویزیون آس��یا و اقیانوسیه ( )ABUکسب کرد .او
که در ایام جوانی بازیکن میانی تیم فوتبال قصر یخ
تهران بود ،از سال  ۱۳۵۹همکاری خود را با تلویزیون
آغ��از و حدود  ۳۸س��ال برنام��ه «ورزش و مردم»
را اج��را ک��رد .در دههه��ای  60و  70برنام��ه
یکشنبهش��بهای ورزش و مردم مهمترین برنامه
ورزشی تلویزیون محسوب میشد و خیلیها در طول
هفته منتظر برنامه یکشنبهشب آقای شفیع بودند تا
ببینند در دنیا چه خبر است .او در همان سالها یکی
از گزارشگران اصلی تلویزیون هم بود با اجرای خاص
خودش .ب��ا اصطالحاتی که اب��داع میکرد امضای
خاصی در پ��ای گزارشهایش به جا میگذاش��ت.

نگاهی به کارنامه بهرام شفیع

خالق خاطرات شیرین

اصطالحات کمتر شنیده ش��ده به کار میگرفت و
سعی میکرد کمی هم در بین گزارشهایش طنازی
کند .شفیع به جامجهانی  ۱۹۹۰هم اعزام شد و پس
از  2گ��زارش نصفه و نیمه به ایران بازگش��ت .دهه
 70با راه افتادن شبکه سوم سیما و ظهور نسل تازه
گزارش��گران ،بهرام شفیع دیگر آن نقش قبل را ایفا
نکرد اما همچنان در ورزش ایران مهرهای قابل اتکا
ب��ود .برنامه ورزش و مردم نزدیک به  4دهه س��رپا

ماند تا به عنوان قدیمیترین برنامه هفتگی تلویزیون
ایران برس��د .ورزش و مردم در سالهای اخیر چند
مرتبهای تغییر زمان پخش داد اما همچنان با شفیع
روی آنتن میرفت .بهرام ش��فیع که سابقه داشتن
پست در باش��گاههای استقالل و پرسپولیس را هم
داشت از سال  ۱۳۸۴ریاست فدراسیون هاکی را بر
عهده گرفت .او  ۱۳سال رئیس فدراسیون هاکی بود
و یکی از قدیمیترین روسا محسوب میشد.

■■اصطالحاتماندگار

بهرام شفیع در  2دهه اخیر کمتر مسابقه فوتبال
گ��زارش کرد .با این حال آنهای��ی که در دهههای
 60و  70مش��تری پروپا قرص فوتبالهای س��یما
بودند هرگز گزارشهای خاص ش��فیع را فراموش
نمیکنند .او تکنیکهای خاص خودش را داشت.
به یکباره  30ثانیه ثانیهش��مار را میشمرد ،حدود
یک دقیقه فقط اسمها را میگفت .به یکباره شماره
بازیکنان را ردیف میکرد .برای ش��وتهایی که به
آسمان میرفت اصطالح معروف چند دروازه روی
هم را داش��ت .زوزهکش��ان ،تیری که از چله کمان
دررفته و ...تکیهکالمهای ماندگارش بود .باجو ،باجیو
یا باگیو ،دیتر آیتلس زحمتکش و نمک ریختن برای
سوتیهای بازیکنان خارجی؛ همه اینها به یاد مانده
است؛ گزارشهای بانمکی که شاید با استانداردهای
کنونی فاصله زیادی داش��ت اما در دهه  60به دل
مینشست .چند عبارت هم خلق کرد مانند «میریم
که داش��ته باشیم» و «اس��طقسدار» .او بخشی از
خاطرات نوس��تالژیک عاشقان فوتبال است که در
 ۶۲سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد .خیلیها
یکشنبهشب تا آخر ش��ب بیدار میماندند تا آقای
شفیع  ۱۰دقیقه از یک بازی اروپایی را نشان دهد؛
 ۱۰دقیقهای که جادو میکرد.

در رقابته��ای گ��روه  b2و  b3بانوان عاطفه
نقوی با  5/5امتیاز عن��وان قهرمانی و مدال طال
را به دس��ت آورد .فریبا زنده بودی با  5امتیاز به
مدال نقره رس��ید و فاطمه برقول نشان برنز را از
آن خود کرد .درخشش خیرهکننده شطرنجبازان
بانوی کش��ورمان سبب ش��د مدال طالی تیمی
رقابتهای شطرنج اس��تاندارد نیز برای ایران به
ارمغان آید .در مسابقات گروه  b2و  b3آقایان امید
کریمی شطرنجباز  17ساله اصفهانی توانست با 4
برد و  3تساوی و  5/5امتیاز از مجموع هفت دور،
نشان ارزشمند طال را به دست آورد .همچنین تیم
ش��طرنج  b2و  b3آقایان با ترکیب امید کریمی،
مجید باقری و علیرضا قورچی بیگی ،توانس��تند
صاحب گردنآویز نقره ش��وند .در مس��ابقات b1
بانوان ،لیال زارعزاده به مدال برنز رسید و در بخش
تیمی ش��طرنجبازان بانوی نابینای ایران خانمها
ملیحه صفایی ،لیال زارع زاده و زهرا محمدیراد ،به
مدال نقره تیمی دست یافتند .در پایان مسابقات
ش��طرنج نابینایان در گروه  B1آقایان و در بخش
تیمی مدال برنز به ورزش��کاران ایران رس��ید .در
پایان دور هفتم این مسابقات شطرنجبازان ایران
موفق شدند  8/5امتیاز کسب کنند.
■■شنا

شاهین ایزدیار که طی چند روز گذشته موفق
ش��ده بود  3طالی ارزشمند برای ایران به دست
بیاورد ،در نخس��تین رقابت خود در ماده قورباغه
 100متر کالس  SB9بار دیگر قهرمان شد .ایزدیار
بعد از این در رقابتهای  50متر کرال کالس S10
پنجمین مدال طالی خود را به دست آورد.

