فوتبال

با  ۳طال ،يک نقره و  ۲برنز

تيم ملي کشتي آزاد ايران نايب قهرمان آسيا شد

پاي بازيکن
سابق استقالل را قطع کردند

بازيکن ســابق استقالل به دليل پيشرفت
بيماري حادش يک پاي خود را از دســت
داد .به گزارش مهر ،ســعيد پاژخ بازيکن
سابق تيمهاي اســتقالل و ماشين سازي
تبريز که مدتي است با بيماريهاي حادي از
جمله بيماري شديد پوستي و ديابت دست و
پنجه نرم ميکند ،به دليل پيشرفت بيماري
يکــي از پاهاي خود را از دســت داد .اين
پيشکسوت فوتبال در حال حاضر در يکي
از بيمارستانهاي تهران بستري است.
سورپرايز برانکو برد استقالل بود

مديرعامل باشگاه استقالل گفت:سورپرايز
برانکو برد استقالل بود و به قول سرمربي
پرسپوليس برد دربي مثل قهرماني است،
پس ما دربي را بردهايم و قهرمان شــديم.
علي فتــحاهلل زاده در گفتوگو با فارس،
درخصوص برتري آبيپوشان در دربي 86
و کريهايي که قبل از اين مسابقه صورت
گرفته بود صحبتهاي زيــر را انجام داد:
بله ،بازي خيلي خوبي بود و اســتقالل با
برنامه و با شجاعت بازي کرد و از احتياط
برانکو نهايت بهره را برد .از آن سو سرمربي
پرســپوليس تصور ميکرد با يک تساوي
ميتواند قهرماني تيمش را جشن بگيرد و
اين در حالت عادي اتفاقي رويايي بود ولي
شفر دست برانکو را خواند و استقالل هم به
برتري رسيد و نشان داد شايسته مقامهاي
باالتر هستند ،به نظرم اگر شفر و تيام زودتر
به استقالل ميآمدند امروز جشن قهرماني
براي اين تيم بود.
در فوتبال نميتوان قول صعود داد

سرمربي تيم فوتبال نساجي مازندران گفت:
هدف من در ادامه راه بردن ،بردن و باز هم
بردن است و بايد بازي به بازي پيش برويم
تا موفق شويم.به گزارش مهر ،تيم فوتبال
نساجي ماندران در نخستين گام خود با جواد
نکونام موفق شد در يک بازي خانگي مس
کرمان را با نتيجه يک بر صفر مغلوب نمايد.
نکونام در نشســت خبري بعد از اين بازي
در اين رابطه گفت :هميشه بازي کردن در
مقابل هوادار لذت و احساس خاصي دارد به
خصوص وقتي مقابل تيمهاي باسابقه بازي
ميکنيم چون درک بهتري از فوتبال دارند.
وي افزود :در شرايط سخت و وقتي تيم ۱۰
نفره شد حمايت گرم مردم را حس کرديم
و اين انگيزه به بازيکنان ما منتقل ميشد
که بتوانيم بازي را با موفقيت پشــت سر
بگذاريم .من از تماشاگران تشکر ميکنم
و واقعا خوشــحالم که عضوي از خانواده
نساجيهستم.
قلعهنويي :بازي با الوحده کليد
ادامه کارمان در آسيا است

ســرمربي تيم فوتبال ذوبآهن ديدار اين
تيــم مقابل الوحده امــارات را کليد ليگ
قهرمانان آسيا دانست .به گزارش تسنیم،
اميــر قلعهنويــي درباره ديــدار تيمهاي
ذوبآهــن و الوحده در هفته ســوم ليگ
قهرمانان آســيا اظهار داشــت :جا دارد از
هواداراني که حضورشــان در ورزشگاه در
ســرما و گرما به ما کمک ميکند ،تشکر
کنم .تفاوتي نميکند که تعداشــان چقدر
اســت و ما به حضور آنها نياز داريم مثل
بازي بــا لوکوموتيو که حضورشــان در
پيروزي تيم خيلي تاثير داشــت .بازي با
الوحده بسيار حســاس است و کليد ادامه
بازيهاي ما در آســيا است و اگر در اين
بازي  3امتيــاز را بگيريم ،خيالمان براي
بازيهاي بعد راحت ميشــود.وي ادامه
داد :از هــواداران خواهش ميکنم که روز
سهشــنبه به ورزشــگاه بيايند .چون ما و
بازيکنان به آنها نياز داريم و حضورشــان
ميتواند به ماقوت قلب بدهد .اگر هم به
ورزشگاه نيامدند از خانه ما را دعا کنند.

گروه ورزشــی :با کســب مــدال برنز
ســنگين وزن توســط امين طاهري،
تيم ملي کشــتي آزاد ايــران در پايان
رقابتهــاي قهرماني آســيا با  ۳طال،
يک نقره و دو برنز نايب قهرمان آســيا
شد.به گزارش ايسنا ،در ادامه رقابتهاي
کشــتي ازاد قهرماني اسيا در بيشکک
پايتخت قزاقستان ،امين طاهري نماينده
ســنگين وزن ايران در ديدار رده بندي
برابر حريفي از ترکمنستان با نتيجه ۱۴
بر  ۴پيروز شد و مدال برنز آسيا را از آن
خود کرد.به اين ترتيب تيم ملي کشتي
ازاد ايران در پايان رقابتهاي قهرماني
آســيا با  ۳مدال طالي عزتاهلل اکبري
در ،۷۹حسن يزداني در  ۸۶و محمد جواد
ابراهيميدر وزن  ۹۲کيلوگرم ،يک مدال
نقره مجتبي گليج در وزن  ۹۷کيلوگرم و
 ۲مدال برنز مصطفي حســين خاني در
 ۷۴و اميــن طاهري در  ۱۲۵کيلوگرم و
 3عنــوان پنجمينادر حاج آقانيا در ،۵۷
ايمان صادقــي در  61و يونس اماميدر
وزن  ۶۵کيلوگرم بر ســکوي دوم آسيا
ايستاد.سيد احمد محمدي تنها نماينده
ايــران در اين رقابتها بود که در همان

دور نخســت حذف شد.عنوان قهرماني
اين رقابتها از آن ازبکســتان شد که
با اســتفاده از کشــتيگيران روسيه و
گرجســتان تيميچند مليتي را تشکيل
داده بود .قزاقســتان نيز بر سکوي سوم
آسيا ايستاد.
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پسر طاليي کشــتي آزاد ايران موفق

شــد مدال طالي قهرماني آســيا را
برگــردن بياندازد.به گــزارش ورزش
سه ،حســن يزداني در فينال وزن ٨٦
کيلوگرم موفق شد اورگو از مغولستان
را بانتيجه  ١٠بر صفر شکســت دهد
و به مدال طال برســد .او پس از اين
پس از اســتراحت در دور اول در دور
دوم عظمت دولت بيکوف دارنده مدال

نقره زير  23سال جهان و نقره آسيا از
قزاقستان را با نتيجه  12بر  2شکست
داد .او در مرحلــه نيمــه نهايي نيز در
کمتر از  3دقيقه جاورايل شــاپيف از
ازبکســتان را با نتيجــه  13بر صفر
مغلوب کرد و راهي ديدار فينال شــد.
حريــف يزداني در اين ديدار اويوتمان
اورگودول دارنده مدال نقره آســيا از

مغولستان بود که او هم با ضربه فني
مدال طال را تقديم نابغه کشتي جهان
کرد.
حســن يزداني بارهــا در رقابتهاي
جهاني و المپيک با نتايج خيره کننده و
ضربه فنيهاي تماشايي رقباي خود را
از پيش رو برداشته بود و حاال در آسيا
نتيجهاي را رقم زد که همه از او انتظار
داشــتند .يزداني حاال نفــر اول وزن
خود در جهان اســت و طبيعتا در آسيا
هيچ رقيبي تــاب مبارزه با او را ندارد.
او يک بار ديگر رقباي خود را اســير
ضربه فنيهاي پي در پي خود کرد تا
او در وزن جديد هم بدون رقيب بماند.
او بر خالف مدل کشــتيهاي کنوني
هيچ گاه براي «برد اقتصادي» و تنها
پيروزي پا به روي تشک نميگذارد و
با پياده کردن تکنيکهاي پي در پي
همواره کشــتي زيبا با فنون گوناگون
را به نمايش ميگذارد .اســتفاده او از
تکنيکهاي پي در پي و کشــتيهاي
زيبا دنيا را طرفدار او کرده است تا در
تمام ميدان طرفداران از کشــتيهاي
زيبا او لذت ببرند.

ساغالم:

برانکو ايوانکوويچ:

ميخواهيم امتيازهاي الزم را برابر الجزيره کسب کنيم

بازي با الوصل از دربي مهمتر است

سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي ايران گفت:
ميخواهيم در دو بازي رفت و برگشــت برابر
الجزيــره امتيازهاي الزم را کســب کنيم.به
گزارش ايســنا ،ارتوئرول سائالم در نشست
خبري پيــش از بازي با الجزيــره امارات در
جمع خبرنــگاران اظهار کرد :ما هر چهار روز
يک بازي برگــزار ميکنيم .در دو بازي قبلي
ليــگ قهرمانان خيلي خوب بــازي کرديم و
موقعيتهاي خوبي کسب کرديم ولي از اين
فرصتها بهره کافي را نبرديم.وي افزود :حال
بايد در يک هفته دو بازي با الجزيره داشــته
باشيم که ميخواهيم در هر دو بازي با عملکرد
خوبي زمين مســابقه را تــرک کنيم چون به
امتيازات اين بازي نياز داريم و با کسب امتياز

الزم ميخواهيم در گروهمان شرايط بهتري
کســب کنيم .ســرمربي تيم تراکتورسازي
تصريح کرد :ميدانيم کــه با يک تيم خوب
بازي داريم و الجزيره بازيکنان خوبي در اختيار
دارد .بازي فردا يک بــازي زيبا خواهد بود و
اميدوارم کيفيت بااليي داشــته باشد .سائالم
تصريح کرد :محمد ايران پوريان تنها محروم
تيــم ما خواهد بود و بهجــز او غايب ديگري
نداريم .اميــدوارم يک بازي زيبا انجام دهيم.
در دو بازي پيــش رو ميخواهيم نتايج کافي
را کســب کنيم و در بازي دوم با الجزيره در
تبريز ميتوانيم با حضور هوادارانمان بهترين
عملکرد ممکن را داشته باشيم.وي تأکيد کرد:
ما در بازي االهلي و الغرافه بدشانسي آورديم.
دو گلي کــه مقابل الغرافه خورديم در فوتبال
خيلي کم ديده شــده است .ميتوان اسم آن
را بدشانســي در فوتبال گذاشت و در کنار آن
موقعيتهايمان را نيز ساده از دست داديم که
بايد اين بار مقابل الجزيره از تکتک فرصتها
استفاده کنيم و بتوانيم از اين طريق امتيازات
کامل بازي را به دست آوريم.

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اينکه بازي
با الوصل از نظر امتيازي از دربي مهمتر اســت،
از تغيير در ترکيب پرســپوليس خبر داد و گفت:
محسن ربيعخواه فردا بازي نميکند.
به گزارش مهر ،برانکو ايوانکوويچ در نشســت
خبري پيش از بازي دوشنبه پرسپوليس با الوصل
امارات گفت :طبيعي است هيچوقت شکست در
دربي خوب نيست .به هر حال اين مسئله عوارض
خودش را در زمين باقي ميگذارد .اين بازي براي
همه مهم اســت .البته براي بازيکنان هم خيلي
ساده نبود که در دربي شکست بخورند.وي افزود:
با اين حال بازي با الوصل از نظر امتيازي مهمتر از
بازي مقابل استقالل است .ميخواهيم سه امتياز
را بگيريــم و به مرحله بعد صعود کنيم .فرصتي
براي غمگين شــدن نداريم .نبايد به خاطر يک
شکست خودمان را غرق شــده بدانيم.سرمربي
پرسپوليس ادامه داد :در بردهايمان مغرور نشديم
و حاال هم ميخواهيم در آسيا بازي کنيم .بازي در
اين رقابتها کالس باالتري نسبت به ديدارهاي
داخلي دارد .ميخواهيم پيروز ميدان شويم.برانکو
در خصوص شــرايط بازيکنان خود تصريح کرد:
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فقط شايان مصلح را به خاطر مصدوميت نداريم.
او ميتوانســت به ما کمک کند اما حاال نيمکت
قوي داريم و روي آنها حساب ميکنيم.برانکو با
اشاره به وضعيت تيم الوصل گفت :حريف با تمام
انگيزه ظاهر ميشــود .آنها براي خود ،خانواده و
باشگاهشــان بازي ميکنند .آنها شايد به نوعي
دنبال جبران دو بازي و باخت قبلي خود هستند.
هر دو بازي مقابل نســف و السد را تماشا کردم.
الوصل حتــي يکي از گزينههاي جدي قهرماني
در امارات بود .برانکو در خصوص انتقاداتي که از
وي بابت باخت مقابل دربي صورت گرفته است و
همچنين ترکيب پرسپوليس ،گفت :ترکيب کلي
تيم تغيير نميکند اما محســن ربيع خواه بازي
نميکند .فکر کنم حاال خيالتان راحت شود!

کيروش:

آماده سازي تيم ملي بايد اصليترين اولويت فوتبال ايران باشد

انتظارات هواداران پاسخ دهد ».فقط آمادهسازي بيپروا
و نوآورانه به انتظار هواداران پاسخ ميدهد به گزارش
ايسنا ،کارلوس کيروش گفت :در سوم مارس ،۱۹۸۹
 ۲۹سال قبل ،پرتغال قهرمان رقابتهاي زير  ۲۰سال
جهان شد .گزارش فني فيفا درباره اين مسابقات نشان
داد که تيم پرتغال کوتاهترين کمپ نهايي آماده سازي
(يک هفته) را پيش از نخســتين ديدارش پشت سر
گذاشته است ،اگرچه پرتغال با يک کار فني پيشرفته
سرمربيتيممليفوتبالايرانميگويد»تنهابرنامهريزي و طوالني در طول چهار سال و با توسعه کار سيستميو
آمادهسازي شجاعانه ،بي پروا و نوآورانه براي تيم ملي تجمعي در مجموع به اين مقام رسيد( .برنامه ميان و
ممکن خواهد بود که به مسئوليتهايش عمل کند و به بلند مدت).او ادامه داد :اين مدل مبتکرانه و پيشــگام

در فرايند آماده سازي ،پايه و اساسي روش شناختي را
در پرتغــال براي يک راه موفقيت آميز در تمرين دادن
بازيکنان جوان و تيمهاي جوان حرفهاي بنا کرد .اگر
براي تقريبا  ۴۰سال ،اعتقادم بر اين بوده باشد که کليد
موفقيت در فوتبال ،آماده سازي سيستماتيک و روش
شناختي تيمها و بازيکنان اســت ،امروز هم ترديدي
درباره آن ندارم.ســرمربي تيم ملي فوتبال همچنين
گفت :در اين لحظه که اهداف و روياهاي فوتبال ايران
معطــوف به جام جهاني  ۲۰۱۸اســت ،هيچ ترديدي
وجود ندارد که تنها با برنامه آمادهســازي شــجاعانه،
بي پروا و نوآورانه براي تيم ملي ممکن خواهد بود که

به مسئوليتهايش عمل کند و به انتظارات هواداران
پاسخ دهد؛ اين نظر فروتنانه اما اعتقاد راسخ من است
که وجــدان حرفهاي ،من را مجاب به بيانش ميکند.
کيروش در ادامه گفت :آماده سازي تيم ملي فوتبال
ايران براي جام جهاني بدون شــک بايد اصليترين
اولويت فوتبال ايران باشد اما درباره اين موضوع کساني
که حق دارند بايد تصميمگيري کنند .ميخواهم پيامم
را با تحسين ،سپاسگزاري و احترام براي همه بازيکنان،
مربيان ،مديران و مسئوالن که کمک کردند تا  ۲۹سال
قبل اين نتيجه فراموش ناشدني ،تاريخي و شايسته در
فوتبال پرتغال رقم بخورد به پايان برسانم.

آذري :بسياري از باشگاهها سال آينده بدون حق پخش نابود ميشوند

مديرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان تأکيد کرد که
صداوســيما بايد حق باشــگاهها را به صورت کامل
پرداخت کند ،در غير اين صورت بسياري از باشگاهها
توگو
سال آينده نابود خواهند شد .سعيد آذري در گف 
با تســنیم ,درباره ديدار تيمهاي ذوبآهن اصفهان
و الوحده امارات در هفته ســوم ليگ قهرمانان آسيا,
اظهار داشــت :اين بازي براي ذوبآهن بسيار مهم
اســت ،چون ميتواند اين بازي بــراي صعود ما به
صدرجدول راهگشا باشد و بتوانيم به صعود اميدوارتر
باشــيم .تيم اماراتي با دو باختي که داشته ,ميتواند
بســيار فريبدهنده باشد .اين تيم ,تيم بزرگي است
و حتي توانســت به الدحيــل دو گل هم بزند .فکر
ميکنم الوحده مقابل لوکوموتيو هم غافلگير شد .وي

با بيان اينکه الوحده تيم قدرتمندي است ,ادامه داد:
اگر بخواهيم در اين باره نتايج قبل الوحده را در نظر
بگيريم ,سادهانگاري است .البته قلعهنويي با توجه به
شــناختي که از تيم الوحده دارد ,انرژي گذاشته و به
خوبي اين تيم اماراتي را آناليز و تيممان را آماده بازي
روز سهشنبه کرده اســت .در اين بازي کار سختي
داريــم ،اما ما اميدواريم مقابــل اين تيم به پيروزي
برسيم .مديرعامل باشگاه ذوبآهن درباره قرار گرفتن
ايــن تيم در رتبه دوم جــدول ردهبندي ليگ برتر و
اينکه ذوبآهــن روي کاغذ هنوز ميتواند قهرماني
را از پرســپوليس بگيرد ,تصريح کرد :ما بحثمان
در ليگ رسيدن به پرسپوليس نيست و رقابتي براي
قهرماني نداريم .هميشــه نگاهمان فرآيندي بوده و

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی تامین کاال
همراه با ارزیابی کیفی شماره 96-14
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مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه :
متقاضيان محترم مي توانند با ارائه معرفي نامه كتبي از تاريخ  96/12/12لغايت  96/12/20در ساعات اداري به اداره پيمان و رسيدگي اداره كل
راه و شهرسازي استان قم مراجعه نمايند .تلفن تماس025 36660001-3:شماره فاكس 02536656061
مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:
پيشنهادها بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  97/1/16به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي قم به آدرس :قم – ما بین عوارضی قم -تهران
وکاشان  -جنب نمایندگی ایران خودرو  -اداره كل راه و شهرسازي استان قم – تحويل داده و رسيد اخذ نمايند.
تاريخ بازگشايي پاکت استعالم كيفی:
پاکت ارزيابي كيفي مناقصه گران راس ساعت  8:30مورخ  97/1/18باز و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
محل و زمان افتتاح پيشنهاد مناقصه (الف ،ب  ،ج):
كميســيون مناقصه راس ســاعت  8:30مورخ  97/1/21و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازي قم تشكيل و پيشنهاداتي كه تا موعد
مقرر وصول گرديده وحداقل شرايط وامتياز ارزيابي كيفي را كسب نموده باشد باز و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
همچنين متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشــتر مي توانند به اداره پيمان و رســيدگي و يا به سايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي
استان قم qom.mrud.irو يا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  iets.mporgirمراجعه نمايند .ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه اطالع
رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.

اداره كل راه و شهرسازي استان قم

دنبال نتيجهگرايي نبودهايــم .ما پنج بازي ديگر در
ت ميکنند
ليگ داريم ,تيمها شانه به شانه دارند رقاب 
و ما فقــط روي بازيهاي خودمان تمرکز ميکنيم.
قاعدت ًا تالشمان اين است که جايگاه بهتري نسبت
به فصل گذشته داشته باشيم و بتوانيم بازهم نماينده
خوب ايران در ليگ قهرمانان آســيا باشــيم .عضو
هيئت رئيسه سازمان ليگ درباره پرداخت حق پخش
تلويزيوني گفت :با همه احتراميکه براي فدراسيون
فوتبال قائل هســتم ،باشــگاه ذوبآهن با کمک
کارشناسان خودش يک طرح براي اين موضوع ارائه
داد که در جلســه مديران باشگاهها هم مطرح شد.
صداوسيما بايد تمام حق باشگاهها را بپردازد ،چراکه
بسياري از باشگاهها سال آينده بدون حق پخش نابود

ورزشي

ميشوند .اين را من که عضو هيئت مديره و نماينده
باشگاهها در سازمان ليگ هستم ،ميگويم .بعضي از
باشگاهها شديداً مشکالت دارند .انشاءاهلل اين بحث
را پيگيري ميکنيم تا ختم به خير شود .آذري درباره
اينکه آيا بازيکنان ذوبآهن همچنان براي تمرينات
ريکاوري تيم ملي دعوت نميشوند ،اظهار داشت :در
اين ارتباط قب ً
ال گفتهام که هر دســتوري کيروش
بدهد ،ما اجرا و همکاري ميکنيم .مواضع کيروش
را نميدانم ،اما ايشان قابل احترام هستند.مديرعامل
باشگاه ذوبآهن تصريح کرد :رشيد مظاهري در اين
هفته از مسابقات ستاره ليگ برتر بود و مطمئن هستم
ي شدهاي که انجام
کيروش با توجه به کار کارشناس 
ميدهد ،بازيکنان شايسته را از قلم نخواهد انداخت.

اخبار
ميزباني ايران خوب بود

«ايگور زاکوردايف» اسکي باز قزاقستاني
ميگويد پيســت برگزار کننده رقابتها و
نحوه ميزباني ايران در قهرماني آسيا بسيار
خوب است .به گزارش خبرنگار مهر ،ايگور
زاکوردايف  ۳۱ساله اسکي باز قزاقستاني
پس از برگزاري رقابتهاي ســوپرجي در
جمع خبرنگاران گفت :يک طال و دو نقره
در بازيهاي آسيايي  ۲۰۱۱آلماتي دارم ،در
بازيهاي آسيايي ساپورو هم به رتبههاي
چهارم و ششم دست پيدا کردم ،سه دوره
هم در المپيک (ونکوور-سوچي و پيونگ
چانگ) حضور داشتم .در قهرماني جوانان
آسيا در ايران(ديزين )هم به رتبههاي دوم
و سوم رسيدم .من شــانس زيادي براي
کســب مدال دارم اما فقــط خدا ميداند
که مدال ميگيرم يا نه.وي افزود :پيست
و مســير برگزاري خيلي خوب است فقط
به خاطــر تاخير مســابقات در پي وزش
باد کميبرف شل شــده بود .زاکوردايف
اظهار کرد :حسين ساوه شمشکي ،پوريا
ساوه شمشکي و محمد کيادربندسري را
ميشناسم.
مرگ کاپيتان فيورنتينا در خواب!

داويده آستوري ،کاپيتان فيورنتينا و مدافع
تيم ملي ايتاليا ،ســاعاتي پيش درگذشت.
به گزارش ورزش سه ،اين مدافع  31ساله،
 14بازي ملي براي تيم ملي ايتاليا انجام داد
و  12ســال نيز در دنياي حرفهاي فوتبال
حضور داشــت .آستوري دو هفته قبل پدر
شده بود .باشگاه فيورنتينا با انتشار بيانيه اي،
مــرگ او را تاييد کرد .در اين بيانيه آمده»:
فيورنتينا خبر شــوکه کننده مرگ داويده
آستوري ،کاپيتان خود را تاييد ميکند ».او
که فوتبالش را در ميالن آغاز کرد ،هيچگاه
از سري آ خارج نشد و پس از ميالن ،راهي
کالياري شد ،باشگاهي که در آنجا خوش
درخشيد و توجهات را به خود جلب کرد .او
 174بازي در  6سال براي اين تيم انجام داد
و به تيم ملي ايتاليا نيز دعوت شد .در سال
 ،2014او به صورت قرضي به رم پيوست و
يک سال بعد راهي فيورنتينا شد و در نهايت
به صورت دائميبه جمع ويوال پيوســت.
آستوري خود را به عنوان يکي از مهمترين
بازيکنان اين تيم معرفي کرد و در اين فصل
نيز  27بازي براي تيمش انجام داد تا تيمش
در رده دهم جدول قرار بگيرد.
جواد محجوب با شکست همه رقبا
به نشان طال دست يافت

جودوکار ســنگين وزن تيم ملي کشورمان
با کســب  ۴پيروزي متوالي برابر رقابتهاي
قدرتمندي چون قهرمان بازيهاي المپيک
به نشان طالي مســابقات آزاد اروپا دست
پيدا کرد .بــه گزارش مهــر ،در ادامه اين
مسابقات که به ميزباني جمهوري چک در
پراگ جريــان دارد ،جواد محجوب در وزن
 +۰۰کيلوگرم دور نخست استراحت داشت
و ســپس در مدت يک دقيقــه و  ۱۹ثانيه
«فيدرپانکو» از اکراين را از پيش رو برداشت
و در ادامه ســپس برابر «حمزه اوچني» از
فرانســه در يک دقيقه و  ۴۱ثانيه صاحب
برتري شد و نيمه نهايي راه يافت .اوج کار
محجوب در مرحله نيمه نهايي بود .جايي
که «لوکاس کارپالک» از کشور ميزبان را
رنکنيگ چهار دنيا و يکي از بهترين سنکين
وزن فعلي دنيا را در يک دقيقه و شش ثانيه
ضربه فني کرد و به ديدار نهايي راه يافت.
نوبت دوم
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