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وطن امروز شماره 2554

اخبار

 8میلیارد هزینه آمادهسازی
ورزشگاه آزادی

هزینههای آمادهسازی ورزشگاه آزادی جهت
میزبانی احتمالی بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا،
 80میلیارد ریال برآورد ش��د .بعد از ایراداتی که
نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ورزشگاه
آزادی ب��رای میزبانی احتمالی پرس��پولیس در
بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا گرفتند،
جلس��اتی برای رف��ع این ایرادات برگزار ش��ده و
دی��روز هم این جلس��ات ادامه پی��دا کرد .صبح
دیروز دوش��نبه جلس��های با حضور نمایندگان
فدراسیون فوتبال ،وزارت ورزش ،شرکت تجهیز
و توسعه اماکن ورزشی ،یگان ویژه ،سازمان لیگ
و باش��گاه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار و
بعد از آن نیز بازدید میدانی انجام ش��د .ایراداتی
که کنفدراس��یون فوتبال آسیا آنها را لحاظ کرده
به فارسی ترجمه ش��د و در اختیار حاضران قرار
گرف��ت و قرار اس��ت اس��تارت آمادهس��ازیزده
شود تا مش��کالت که حدود  200مورد هم ذکر
ش��ده برطرف شود .از باش��گاه پرسپولیس ایرج
عرب معاون پش��تیبانی ،حس��ین خبیری افسر
امنیت��ی ،پن��دار خمارلو مدیر رواب��ط عمومی و
امیرعلی حسینی مس��ؤول بخش بینالملل این
باش��گاه حضور داش��تند .طبق ب��رآورد هزینهها
که به صورت جزئی انجام ش��ده به نظر میرسد
رقم��ی در حدود نزدیک به 8میلیارد تومان برای
آمادهس��ازی ورزش��گاه آزادی هزینه خواهد شد.

ایزدیار :از  ۵ماده دیگر هم
طال میخواهم

مرد طالیی بازیهای پاراآسیایی بعد از کسب
دومین مدال طالی کاروان ایران در رش��ته شنا
گفت :این مدال را به پدر و مادرم تقدیم میکنم.
ش��اهین ایزدیار گفت :خدا را ش��کر که توانستم
دومی��ن مدال طال را در م��اده  ۱۰۰متر  S۱۰به
دس��ت بیاورم ،البته به رکورد خودم نرس��یدم و
 ۱۰صدم نس��بت به آن رکورد کم آوردم اما برای
من این مهم اس��ت که از روزهای قبل سرحالتر
هس��تم ،در حالی که س��رماخوردگی داش��تم.
امیدوارم این روند روز ب��ه روز ادامه یابد و بتوانم
مدالهای بیش��تری کس��ب کنم .وی افزود :من
هنوز در  ۵رشته دیگر میتوانم کارم را ادامه بدهم
و امی��دوارم مردم ای��ران برایم دعا کنند تا بتوانم
صاحب  ۵مدال طالی دیگر ش��وم و برای ایران،
افتخار به دست بیاورم .ایزدیار درباره استارتهای
س��ریع خود در لحظه شروع کارش تصریح کرد:
باید به خاطر این استارتهای خوبی که دربارهاش
صحبت میش��ود از امیرعلی س��عادتمند ،مربی
بدنسازم تشکر کنم .وی خیلی روی استارتهایم
کار کرد و این نقطه قوت را از علم و دانش ایشان
به دس��ت آوردهام .وی در پایان خاطرنشان کرد:
مدال طالی روز نخست را به مهدی ضیایی ،مربی
خ��وب خودم تقدیم کردم و م��دال طالی دوم را
تقدیم پدر و مادرم میکنم.

فرار خرید قرمزها از محرومیت

کمیته تعیی��ن وضعیت فدراس��یون فوتبال
رای خود را درباره شکایت باشگاه تراکتورسازی
تبری��ز درباره مه��دی ترابی اعالم ک��رد .در پی
شکایت باش��گاه تراکتورس��ازی تبریز از مهدی
ترابی ،کمیته تعیین وضعیت فدراس��یون پس از
رسیدگی به این پرونده اعالم کرد :قرارداد منعقد
و درخواست باشگاه تراکتورسازی تبریز منطبق
با مقررات تش��خیص داده نش��ده و رد میشود.
البت��ه این حکم غیرقطعی اس��ت و تراکتوریها
میتوانن��د به آن معترض باش��ند .این در حالی
اس��ت که روز  13تیرماه باش��گاه تراکتورسازی
اعالم کرد از مهدی ترابی و باشگاه پرسپولیس به
کمیته تعیین وضعیت ش��کایت کرده و خواستار
محرومیت باشگاه پرسپولیس از نقلوانتقاالت و
همچنین مهدی ترابی از حضور در میادین شده
اس��ت .تبریزیها اعتقاد داش��تند ترابی پیش از
عقد ق��رارداد با پرس��پولیس ،به تراکتورس��ازی
پیوسته و نمیتوانست همزمان با قرمزها قرارداد
ببندد و در سایپا هم بازی کند! حتی محمدرضا
زنوزی ،مالک باش��گاه تراکتورسازی در نخستین
نشس��ت خبریاش در میان خبرن��گاران گفت:
روی بازگشت ترابی حساب باز کردهایم و او حتما
در تراکتور حضور خواهد داش��ت .وی همچنین
در گفتوگوی��ی جالب اظهار داش��ت :باش��گاه
تراکتورسازی را با ترابی خریدهام .در ابتدای این
داستان ،پرسپولیس��یها اضطراب زیادی از این
بابت داش��تند و میترس��یدند همچون  2پنجره
لوانتقاالتی
نقلوانتقاالت��ی اخی��ر ،از پنج��ره نق 
زمستان هم محروم ش��وند اما حاال با این حکم
کمیته تعیین وضعیت و در صورت عدم اعتراض
باشگاه تراکتورس��ازی ،میتوانند با خیال راحت
منتظر  28آذر و حضور مهدی ترابی در تمرینات
تیمش��ان باشند .پیشتر گفته میش��د ترابی با
تراکتوریه��ا تفاه��م کرده بود ک��ه اگر این تیم
نظامی ماند و اگر او خواس��ت به خدمت سربازی
برود ،راهی تبریز شود اما هم این باشگاه به بخش
خصوصی واگذار ش��د و هم مهدی ترابی تصمیم
گرف��ت تحصیل دانش��گاهیاش را ادامه بدهد و
حداقل به مدت  4تا  5سال معاف باشد .البته پس
از اعالم حکم ،سران  2باشگاه و همچنین مهدی
ترابی واکنشی به این موضوع نداشتهاند و بیش از
همه باید منتظر صحبتهای محمدرضا زنوزی و

بارسلونا  ۹امتیاز به خاطر اشتباههای پیکه در
اللیگا از دست داده است .جرارد پیکه در آخرین
اظهار نظر خود اعالم کرد که مد ش��ده اس��ت او
را در گلهای خورده بارس��لونا مقصر میدانند .با
این حال تصاویر ثبت شده نشاندهنده همه چیز
اس��ت و با وجود اینکه فوتبال یک بازی گروهی
اس��ت اما او از  6گل دریافت��ی آبیواناریها در 5
گل نقش داشته است .این گلها باعث شده تیم
کاتاالنی  ۹امتیاز از دس��ت بدهد و نش��ان دهد
قدرت فصل گذشته بارسلونا (خط دفاعی) دیگر
در این روزها دیده میشود.
 5اشتباه مدافع اسپانیایی از دیدار برابر خیرونا
آغاز شد .استوانی پس از عبور از او توانست بازی
را به تساوی بکش��اند و در دومین گل نیز پورتو
توانست از بازیکن بارسا پیشی بگیرد.
پیکه پس از تس��اوی یک بر یک بارس��لونا
مقابل والنسیا اعتراف کرد در شکست  ۲بر یک
برابر لگانس اشتباه خیلی بزرگی داشت .او هنگام

مدیران باشگاه تراکتورسازی در این زمینه باشیم
و ببینی��م آیا آنها به این حک��م اعتراض دارند یا
خی��ر؟ البته س��ود بزرگ را در این بین باش��گاه
پرس��پولیس کرد .برانکو روی ترابی در نیمفصل
دوم حس��اب ویژهای باز کرده است .بعد از رفتن
وحید امیری قرمزها هنوز هیچ وینگری در حد و
اندارههای او پیدا نکردهاند و گفته میشود مهدی
ترابی بهترین گزینه برای برانکو در آن منطقه از
زمین است.
ق احمدی :نه مهر داشت نه تاریخ!
■■وثو 

روزب��ه وثوقاحمدی ،رئی��س کمیته تعیین
وضعی��ت فدراس��یون فوتبال گف��ت در قرارداد
باشگاه تراکتورس��ازی با مهدی ترابی ،نه تاریخ
قید شده بود نه مهر باشگاه وجود داشت .روزبه
وثوقاحم��دی درباره پرونده ش��کایت باش��گاه
تراکتورسازی تبریز از مهدی ترابی اظهار داشت:
باشگاه تراکتورسازی اعالم کرده بود با ترابی در
اواخر فصل  96-97قرارداد بست ه است ،بازیکنی
که در گذش��ته ق��رارداد  4فصله با س��ایپا هم
منعقد کرده بود .باش��گاه تراکتورسازی از ترابی

ش��کایت کرده و مدعی شده بود او قرارداد خود
را نقض کرده و باید برای این تیم بازی کند .وی
افزود :از طرفی ،در رس��انهها مطرح ش��د ترابی
با باش��گاه پرس��پولیس هم ق��رارداد امضا کرده
اس��ت ،به همین دلیل تشکیل پرونده دادیم .در
رس��یدگی به این پرونده ،به این نتیجه رسیدیم
که تراکتورسازی با ترابی در اواخر فصل 96-97
و خارج از پنج��ره نقلوانتقاالت قراردادی برای
فص��ول  97-98و  98-99بس��ته ک��ه در آن
ع�لاوه بر قید نش��دن تاریخ ،مبلغ ق��رارداد هم
عنوان نشده اس��ت .ما از طرفین پرونده و حتی
واس��طه این ق��رارداد تحقیق کردی��م و به این
نتیجه رس��یدیم قراردادی امضا شده اما تاریخ و
مبلغ قرارداد عنوان نشده است .تنها یک بند به
عنوان پاداش قید شده که سال اول حضورش در
تراکتورسازی مبلغی خواهد گرفت و برای فصل
ی ترابی ادامه پیدا
بع��د و در صورتی که س��رباز 
کن��د ،این پاداش باالتر رفت��ه و مبلغ دیگری به
عنوان پاداش داده میشود .همچنین در قرارداد،
مهر باش��گاه تراکتورس��ازی دیده نمیشود ،در

بارسلونا به خاطر اشتباههای پیکه چند امتیاز از دست داده است؟

فاجعه مطلق

 ۲بر یک شدن نتیج ه بازی
توپ را تقدیم اس��کار کرد.
مداف��ع اس��پانیایی مقابل
اتلتیک بیلبائو تمرکز خود
را از دس��ت داد و در حالی
که مدافعان دیگر جلو رفته
بودن��د ،در جای خود مان��د .این حرکت موجب
ش��د حرکت ب��رای دی مارکوس راحت ش��ود
و او دروازه م��ارک آن��دره تراش��تگن را باز کند.
حرک��ت عجیبش مقابل والنس��یا پس از ضربه
فرمایلن باعث ش��د دروازهبان نتواند خارج شود
و بفهمد پشت س��رش چه اتفاقی رخ میدهد.
این اش��تباههای پیاپی باعث ش��د آبیواناریها
امتیازهای زیادی از دست دهند.
تاکن��ون پیک��ه در چند ب��ازی پیاپی چنین

اشتباههای فاحش��ی انجام
نداده بود و این شرایط برای
بازیکنی که دوران باشکوهی
در بارسا داش��ت عجیب به
نظر میرسد .البته اشتباههای
پیکه بیشتر به خاطر ضعف
خط دفاعی آبیواناریها نس��بت به سال گذشته
اس��ت .دیگر مدافع میانی تیم آسیب دیده است
و هنوز مشخص نیس��ت آیا النگله ذخیره پیکه
محس��وب میش��ود یا نه .فرمایلن هم که اغلب
آسیبدیده است.
ای��ن بازیکن اس��پانیایی اعالم ک��رد از لحاظ
جس��مانی در شرایط خوبی قرار دارد و نسبت به
سیستم چرخش��ی در خط دفاع اعتراضی ندارد.
او همیش��ه با این موضوع موافقت کرده و معتقد

صورتی که در قرارداد قید ش��ده که اعتبار این
قرارداد منوط به مهر باشگاه است .رئیس کمیته
تعیین وضعیت فدراس��یون فوتبال خاطرنش��ان
کرد :زمانی که ترابی با باش��گاه تراکتورس��ازی
ق��رارداد امضا ک��رد ،دفترچه اع��زام به خدمت
داشت اما سربازی یک نفر زمانی آغاز میشود که
به خدمت اعزام شده باشد که ترابی اعزام نشده
ب��ود .ترابی پیش از منعقد ک��ردن قراردادش با
تراکتورسازی ،از سربازی رفتن انصراف داده و از
قانون نظام وظیفه استفاده کرد و مجددا ً معافیت
تحصیلی گرف��ت .ترابی از معافیت تحصیلیاش
اس��تفاده کرد تا س��ربازی رفتنش منتفی شود،
در صورت��ی که از نظر کمیت��ه وضعیت ،قرارداد
او با تراکتورس��ازی منوط به س��ربازی رفتن او
بود .عالوه بر این موارد ،بخش��نامه جدیدی هم
از س��وی ستاد نیروهای مس��لح منتشر شد که
بازیکنان ملیپوش تا  30و بازیکنان لیگ برتری
تا  28س��الگی معاف از رفتن به سربازی هستند
که این بخش��نامه هم مد نظ��ر کمیته وضعیت
قرار گرفته است.
اس��ت روش خوبی برای رس��یدن ب��ه فرم مورد
نظر محس��وب میش��ود .او پیش از این یک بار
اعالم کرده در ش��روع فصلها هدف مش��خصی
وج��ود ندارد و تنها زمانی که ب��ه فتح عناوین و
بازیهای تعیینکننده نزدیک میشویم آمادگی
 ۱۰۰درصد به وجود میآید.
پیکه در باش��گاه نقش مهم��ی دارد و چهره
رس��انهای تیم کاتاالنی محس��وب میشود و به
همین خاطر این اش��تباههای ب��زرگ او همه را
شگفتزده کرده اس��ت .او به تواناییهایش باور
دارد اما پس از فیفادی  3امتحان سخت پیش رو
دارد؛ بارسلونا  2هفته بعد به مصاف سویا میرود،
س��پس برابر اینتر و رئال مادرید قرار میگیرد.
تعطیلی لیگها در اکتبر مهمترین فیفادی برای
این بازیکن اس��پانیایی محسوب میشود چون
پس از آن میتوان فهمید یکی از تاثیرگذارترین
مدافعهای میانی جهان در یک دهه اخیر در چه
شرایطی قرار دارد.

کیوسک
مارکا

عصری با  3صدرنشین

شروع توفانی کاروان پارآسیایی

آغازی از جنس طال

س��ومین دوره بازیه��ای پارآس��یایی دیروز
در جاکارت��ا ادام��ه یافت که روز پ��ر مدالی برای
کاروان ای��ران بود .در ادامه به تفصیل به عملکرد
ورزشکاران کشورمان میپردازیم.
■■دوومیدانی

اسپورت

موندودپورتیوو

مسی و یک امتیاز

لیگ داغ

آ.اس

لوپتگی تا ال کالسیکو می ماند

در م��اده پرت��اب کالب کالس  F32یون��س
سیفیپور با حدنصاب  30متر و  16سانتیمتر به
مدال طال دست یافت و دومین طال را برای کاروان
ایران به ارمغان آورد .در این بخش ورزشکارانی از
عمان و کویت به ترتی��ب با رکوردهای  29/11و
 24/76متر دوم و سوم شدند .در ادامه رقابتهای
دوومیدانی بازیهای پارآس��یایی  2018جاکارتا
 4نماین��ده کش��ورمان در ماده پرتاب دیس��ک
کالس ادغامی F/54/55/56به رقابت با حریفان
پرداختن��د که در نهایت مداله��ای طال ،نقره و
برن��ز را از آن خود کردن��د .در این رقابت علیرضا
قلعهناصری با حدنصاب  43/12متر طال گرفت،
جلیل باقری با رک��ورد  37/14متر به مدال نقره
دس��ت یاف��ت و حامد امیری ب��ا پرتابی به طول
 30/12متر صاحب مدال برنز شد .همچنین علی
امی��دی در کالس  F42-44/61-64ماده پرتاب
نیزه با حدنصاب  58/97متر سوم شد و به مدال
برنز رسید.
عذرا مهدویکیا نماینده کش��ورمان نیز در
م��اده دوی  1500متر بان��وان کالس ادغامی
T12  13-ب��ه رقابت با حریفان پرداخت که در
نهایت م��دال طال را از آن خود کرد .همچنین
وحی��د علینجیمی در ماده  200متر موفق به
کسب مدال طال شد.
■■جودو

س��یدمیثم بنیطب��ا در وزن  -60کیلوگرم
مقابل نماینده مغولس��تان به برتری رسید اما در
مرحل��ه نیمهنهایی مقابل نمازوف از ازبکس��تان
شکس��ت خ��ورد و از راهیابی به فین��ال بازماند.
بنیطبا پس از شکس��ت مقابل قهرمان ازبک که
سابقه قهرمانی در مسابقات جهانی و پارالمپیک
را داراس��ت ،برای کسب عنوان سومی تالش کرد
و در دیدار ردهبندی مقابل نماینده هند به برتری
رس��ید و صاحب گردنآویز برنز شد .در وزن -66
کیلوگرم رضا غالمی ابتدا مقابل تران ویت هانگ از
ویتنام پیروز شد و به مرحله نیمهنهایی رسید اما
در این مرحله به نیگماتوف از ازبکستان باخت و
نتوانست فینالیست شود .او هم در ادامه مسابقات
برای کسب رتبه س��وم در دیدار ردهبندی مقابل
جودوکاری از چین به برتری رسید و صاحب مدال
برنز شد.
■■تیراندازی

رقیه شجاعی تنها نماینده تیراندازی ایران در
ماده تفنگ بادی ایس��تاده ( )R2با  618/1امتیاز
عن��وان پنجم مقدماتی را کس��ب ک��رد و راهی
مرحله فینال ش��د .تیرانداز چی��ن در این ماده با
 627/8امتیاز ضمن قرار گرفتن در جایگاه نخست
رکورد جهان را نی��ز در مرحله مقدماتی جابهجا
کرد .رقیه ش��جاعی در فینال با پیشی گرفتن از
رقبا طالیی شد .همچنین ساره جوانمردی ،عالیه
محمودیکردخیلی،مجیدفالحاردشیروسمیراارم
در تیراندازی دسته  50متر میکس وارد رقابتها
شدند که نمایندگانی از کش��ورهای چین ،هند،
ازبکستان ،کرهجنوبی ،تایلند ،مغولستان و اندونزی
نیز روی خط آتش حضور داش��تند .در پایان دور
مقدماتی و از جمع  19ورزش��کار ،س��میرا ارم و
ساره جوانمردی توانس��تند جواز صعود به فینال
این رقابتها را کس��ب کنند .مجید فالح و عالیه
محمودی نیز حذف ش��دههای کشورمان در این
بخش لقب گرفتند .در فینال تیراندازی ماده 50
متر میکس ساره جوانمردی و سمیرا ارم روی خط
آتش ایستادند تا با نمایندگانی از ژاپن ،کرهجنوبی،
چین ،هند و ازبکستان به رقابت بپردازند .در این
رقابت نفسگیر که مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و
جوانان نیز با حضور در مجموعه تیراندازی سانایان
شاهد تالش  2تیراندازمان بود ،جوانمردی توانست
ب��ا عبور از همه رقبای خود به قهرمانی برس��د و
صاحب گردنآویز طال ش��ود 2 .ورزشکار از هند،
صاحب گردنآویز نقره و برنز شدند و سمیرا ارم از
ایران در جایگاه ششم این رقابت ایستاد.
■■شنا

شاهین ایزدیار در رشته شنا ماده  100متر آزاد
کالس S10باشناگرانیازکشورهایهند،سریالنکا،
قزاقستان ،کامبوج و تایلند به رقابت پرداخت که در
نهایت با ثبت زم��ان  57ثانیه و  15صدم ثانیه به
مدال طال رسید .این دومین طالی این ورزشکار بود.

آغاز فصل جدید لیگ بسکتبال
ن ماه
از  ۳آبا 

فصل جدید مس��ابقات بس��کتبال لیگ برتر
باش��گاههای کش��ور از  ۳آبانم��اه ب��ا برگزاری
 5دیدار آغاز خواهد ش��د؛ شهرداری تبریز مدافع
عن��وان قهرمان��ی در این هفته اس��تراحت دارد.
جلسه قرعهکش��ی لیگ برتر در حالی انجام شد
ک��ه تا روز یکش��نبه  ۹تیم برای حض��ور در این
مسابقات اعالم آمادگی کرده بودند اما در نهایت
تعداد تیمها با اضافه ش��دن «پگاه ایران» و البته
قطعی شدن حضور «شهرداری تبریز» به  ۱۱تیم
افزایش یافت .بدینترتیب فصل جدید مسابقات
باش��گاههای بس��کتبال با حضور  ۱۱تیم برگزار
میشود .در جلسه برگزار شده دیروز مقرر شد این
رقابتها از سوم آبانماه آغاز شود.

گزارش

ترابی از شکایت تراکتورسازی تبرئه شد

پرداخت مطالبات برانکو
با ارز ثانویه!

سرمربی پرسپولیس با مساعدت وزارت ورزش
و جوان��ان و ب��ا ارز ثانویه بع��د از  ۵ماه به حقوق
معوقهاش خواهد رسید .از آنجایی که درآمدهای
باشگاه پرسپولیس به صورت ریالی بوده اما برای
پرداخت پول مربیان و بازیکنان خارجیاش باید
از ارز استفاده کند ،این موضوع بار مالی سنگینی
را به پرس��پولیس وارد کرده اس��ت .این در حالی
است که باال رفتن نرخ ارز در ماههای اخیر باعث
شده پرسپولیسیها نتوانند حدود  ۵ماه به تعهدات
خود به مربیان و بازیکنان خارجیشان عمل کنند.
تالشها و نامهنگاریهایی برای حل این مشکل
انجام شد .در نامهنگاریهایی که با وزارت ورزش و
جوانان هم انجام شد ،مسؤوالن مربوط در نهایت
به این جمعبندی رسیدند که حقوق معوقه برانکو
را بپردازند .در بررسیها خدمات برانکو به فوتبال
ایران و تالش برای اعتالی نام ایران در رقابتهای
بینالمللی مثبت و مفید ارزیابی شده و قرار است
با ارز ثانویه مطالبات برانکو و دستیارانش پرداخت
شود .قرار است تا قبل از بازی برگشت مقابل السد
قطر ،با ارز ثانویه  7هزار تومانی و با همکاری وزارت
ورزش و جوانان معوقات  5ماهه مربیان خارجی
پرسپولیس پرداخت شود.

سهشنبه  17مهر 1397

■■وزنهبرداری

به نظ��ر میرس��د مهاجم خارجی اس��تقالل
جایی در تفکرات ش��فر ندارد و در زمستان از این
تیم جدا خواهد شد .فصل گذشته تیام با عملکرد
درخش��انی که در استقالل داش��ت فراتر از انتظار
ظاهر شد و توانست به محبوبیت باالیی دست پیدا
کند .این مهاجم سنگالی با درخشش در استقالل
پیشنهادهای زیادی داشت و در نهایت هم تصمیم
به جدایی گرفت ،هر چند او مدعی است مقصر این
جدایی نیست .جایگزین تیام یک بازیکن نیجریهای

مهاجم استقالل رفتنی است

گروکشی از گرو

بود؛ بازیکنی که مدتها بود زیر نظر شفر بود و در
نهایت او راهی تیم آبیپوشان پایتخت شد .الحاجی
گرو جایگزین تیام در استقالل است اما این بازیکن
نتوانسته انتظارات را برآورده کند و جایی در ترکیب
اصل��ی ندارد .این مهاجم باتجربه با بدشانس��ی در

اس��تقالل مواجه شده است .او تنها دو -سه دیدار
در ترکیب اصلی بازی کرده و نه توانس��ته گلی به
ثمر برساند و نه در موقعیت خوب گلزنی قرار گرفته
اس��ت .ش��فر تنها بعد از چند دیدار به این نتیجه
رس��یده که گرو به درد تی��م او نمیخورد .او حتی

مرتضی تبریزی را هم نیمکتنشین کرده است و
ترجیح میدهد با مثلث روحاهلل باقری ،صیادمنش
و قائدی به میدان برود و این بازیکنان در دو دیدار
اخیر برابر نفت مسجدس��لیمان انتظارات سرمربی
استقالل را برآورده کردهاند .آنچه روشن است اینکه
گرو در نیمفصل دوم از اس��تقالل رفتنی است .به
نظر میرسد شفر به دنبال جایگزینی شایسته برای
این بازیکن نیجریهای اس��ت و شاید هم به جای او
یک هافبک بازیساز جذب کند.

مس��ابقات دس��ته  59کیلوگرم وزنهبرداری
س��ومین دوره بازیهای پارآس��یایی با حضور 6
شرکتکننده برگزار شد که مدالهای طال و نقره
در این دسته به ورزشکاران کشورمان رسید.
در این مسابقات امیر جعفری به مدال طال و
یوسف یوسفی نیز به مدال نقره رسیدند .جعفری
در انتخ��اب نخس��تش وزن��ه  ،173در انتخاب
دومش وزنه  178و در سومین انتخاب وزنه 184
کیلوگرم را مهار کرد .یوسف یوسفی برنده مدال
نقره نیز توانس��ت در انتخاب نخستش وزنه 170
کیلویی را باالی سر ببرد و در انتخاب دوم بر وزنه
 175کیلوگرم غلبه کرد اما در سومین انتخابش
نتوانست بر وزنه  183کیلوگرمی غلبه کند.

