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برگزاری بازی دوستانه ایران و عراق پشت درهای بسته
تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم عراق می رود. 
این بازی از ســاعت 11 در ورزشگاه آزادی و پشت درهای بسته برگزار می شود. 
برگزاری این بازی در شرایطی است که ابراهیمی یکی از بازیکنان تیم   ملی فوتبال 
معتقد اســت برگزاری دیدار دوســتانه برابر عراق به آمادگی و هماهنگی بیشتر 
بازیکنان برای مصاف با قطر و چین، کمک می کند. وی روز گذشته اظهار داشت: 
عراق تیم خوبی اســت و دیدار تدارکاتی برابر این تیم، قبل از دو بازی مهم قطر 
و چیــن به هماهنگی و آمادگی تیم کمک زیادی می کند. امیدوارم نتیجه  خوبی 

بگیریم و در ادامه  راه موفق عمل کنیم. 
اخراج ویسی از سپاهان!

عبداهلل ویســی که در این فصل روزهای پرفراز و نشیبی را با سپاهان پشت 
سرگذاشته است، با تصمیم مدیران این تیم از سمت سرمربیگری طالیی پوشان 
اصفهانی اخراج شــد و دیگــر در تمرینات این تیم شــرکت نخواهد کرد. گفته 
می شــود زالتکو کرانچار در آســتانه عقد قرارداد با ســپاهان است و از روز سوم 

فروردین ماه در تمرین این تیم شرکت خواهد کرد. 
اعالم گروه ایران در مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱۸ 

با انجام قرعه کشی رقابت های فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰1۸ چین، تیم ملی 
فوتبال امید ایران در مرحله مقدماتی این مســابقات، در گروه نخست، با عمان، 

سریالنکا و قرقیزستان هم گروه شد. 
پایان اعتصاب آبی پوشان پس از واریز شدن شبانگاهی پول 

بعد از کش و قوس های فراوان ســرانجام استقاللی ها یک تمرین بی حرف و 
حدیث انجام دادند. تمرین دیروز تیم اســتقالل در حالی از ساعت 1۲ در کمپ 
حجازی آغاز شد که غایب این تمرین علیرضا منصوریان سرمربی آبی پوشان بود. 
استقاللی ها که پنجشنبه شب بخشی از مطالبات خود را دریافت کردند، سرانجام 
امــروز تمرینات گروهی خود را دنبــال کردند و محمد خرمگاه در غیاب علیرضا 
منصوریان هدایت تمرینات این تیم را بر عهده داشت. نزدیک ترین بازی شاگردان 
علیرضا منصوریان در سال ۹۶ یک دیدار با تیم فوالد اهواز در چارچوب لیگ برتر 
است. دیداری که روز 1۲ فروردین به میزبانی آبی پوشان در تهران برگزار می شود.

مخالفت وزیر ورزش با استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره استقالل 
سیدرضا افتخاری با تایید استعفای جهانیان از عضویت در هیئت مدیره این 
باشگاه به سایت باشگاه استقالل گفت: آقای دکتر سلطانی فر با استعفای جهانیان 
مخالفت کرد و در تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشــت همه مسائل را زیر نظر 
دارد و در جا به جایی افراد تسلیم هیاهو نخواهد شد. مدیرعامل باشگاه استقالل 
برخی از رفتارهای اخیر را بر خالف عظمت نام استقالل دانست و گفت: مشکالت 
همواره وجود داشــته اما حفاظت از ارزش و حرمت پیراهن و نام بزرگ استقالل 
بر همه افراد واجب اســت. افتخاری ادامه داد: مشــکالت پیش آمده در خصوص 
پرداخت پول بازیکنان ارتباطی به آقای جهانیان ندارد بلکه آقای جهانیان جهت 
رفع مشکل پیش آمده نه تنها همکاری نمودند بلکه پیگیر رفع مشکل بازیکنان 

بودند.
روایت AFC از جام جهانی جوانان 

مراســم قرعه کشی مســابقات جام جهانی فوتبال جوانان روز چهارشنبه در 
کشور کره جنوبی برگزار شد که تیم ایران در گروه سوم در کنار تیم های پرتغال، 
زامبیا و کاستاریکا قرار گرفت.سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ارزیابی اش 
از این گروه، نوشــت: »زامبیا قهرمان قاره آفریقا بــا موجی از اعتماد به نفس به 
مســابقات جام جهانی آمده اســت ولی در دیدار نخســت باید به مصاف پرتغال 
برود که قرعه سختی اســت. تیم اروپایی )پرتغال( همانند همگروهش ایران در 
مســابقات قاره ای نتوانست به فینال برسد ولی قهرمان دو دوره مسابقات جهانی 
 AFC یک چالش جدی برای تمام تیم ها خواهد بود.« در ادامه گزارش ســایت
آمده اســت: »ایران بعد از 1۶ سال غیبت به مســابقات جهانی بازگشته است و 
انگیزه زیادی دارد تا این غیبت و زمان از دست رفته را جبران کند. در حالی که 
کاستاریکا بعد از دو دوره غیبت در مسابقات جهانی، با تفاضل گل به این مسابقات 
برگشــته است.« مســابقات جام جهانی جوانان خردادماه سال آینده به میزبانی 

کشور کره جنوبی برگزار خواهد شد.
محرومیت مازیار زارع از همراهی خونه به خونه 

کمیته انضباطی رای خود را درباره تخلفات دیدار تیم های خونه به خونه بابل 
و ایرانجوان بوشهر صادر کرد. این مسابقه در تاریخ ۹ اسفند ماه برگزار و از سوی 
تماشاگران تیم خونه به خونه بابل تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیا مختلف به زمین 
مسابقه رخ داد. این تیم طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به 1۰۰ میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم اســت.همچنین مازیار زارع بازیکن تیم خونه به خونه بابل 
به دلیل اهانت به داوری که منجر به اخراجش شــد، طبق بند ۴ ماده ۶۶ آیین 
نامه انضباطی به یک جلســه محرومیــت از همراهی تیم و پرداخت ۲۰ میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد.آرای فوق از سوی کمیته انضباطی قطعی است.
شکایت االهلی عربستان از داوران بازی با ذوب آهن و العین 

باشــگاه االهلی عربستان در گروه سوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در کنار 
ذوب آهن ایران، العین امارات و بنیادکار ازبکســتان قرار دارد و در حال حاضر با 
۷ امتیــاز )برد مقابل ذوب آهن و بنیادکار و تســاوی برابر العین( در صدر جدول 
این گروه قرار دارد.با این حال مســئوالن این تیم عربستانی از عملکرد داوری ها 
در بازی هــای دور رفت مرحله مقدماتی لیگ قهرمانــان بخصوص بازی با ذوب 
آهن و العین راضی نیستند و به زودی شکایتی رسمی را به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا می دهند. روزنامه »الشرق االوســط« عربستان با انتشار گزارشی به نقل از 
یــک منبع آگاه در تیم االهلی، اعالم کرد که به خاطر اشــتباهات داوری در دو 
بازی اخیر این تیم در آســیا و دریافــت کارت های زرد و قرمز مقابل ذوب آهن و 
العین، این باشگاه به زودی شکایتی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه می دهد. 
مسئوالن تیم االهلی معتقدند داوران در بعضی از صحنه ها کارت های بی موردی 
به بازیکنان این تیم نشان داده اند و این مسئله در دور برگشت مسابقات به ضرر 

نماینده عربستان خواهد بود.
اشتباه عجیب سایت فدراسیون فوتبال 

سایت فدراسیون فوتبال در اشتباهی عجیب خبر از دعوت حسین ماهینی به 
تیم ملی فوتبال داده بود که پس از چند دقیقه پس از این خبر، دانیال ماهینی را 
جایگزین خبر خود کرد. بر این اساس دانیال ماهینی بازیکن استقالل خوزستان 

توسط کارلوس کی روش به تیم ملی فوتبال دعوت شده است.

حذف تیم های انصاری فرد و آزمون از لیگ اروپا
در ادامه دور برگشــت یک هشتم نهایی لیگ اروپا سه دیدار برگزار شد که 
در حساس ترین بازی المپیاکوس که کریم انصاری فرد را در ترکیب اصلی خود 
داشــت با نتیجه چهار بر یک برابر بشیکتاتش ترکیه تن به شکست داد و از دور 
رقابت ها حذف شد. المپیاکوس در دیدار رفت که در یونان برگزار شد به نتیجه 
ای بهتر از تساوی یک بر یک دست پیدا نکرد تا با شکست سنگین چهار بر یک 
در دیدار برگشت از دور رقابت ها حذف شود. روستوف نماینده کشور روسیه نیز 
در این مرحله از لیگ اروپا برابر منچستر یونایتد به میدان رفت و با شکست یک 
بر صفر از دور مسابقات حذف شد. تک گل این دیدار را خوان ماتا در دقیقه ۷۲ 
به ثمر رساند. سردار آزمون ستاره ایرانی روستوف در این دیدار در ترکیب اصلی 
تیمش به میدان رفت. او در دقیقه ۶۲ تعویض شد و جای خود را به بخاروف داد.
کاناوارو: دوست دارم بوفون قهرمان اروپا شود 
یوونتوس فصل خوبی را در حال  سپری کردن است. آن ها می توانند حتی به 
ســه گانه نیز دست یابند. صدرنشین لیگ ایتالیا در جام حذفی در مرحله نیمه 
نهایی قرار دارد و در لیگ قهرمانان اروپا نیز به جمع هشت تیم برتر این رقابت ها 
حضور دارد.فابیو کاناوارو، مدافع پیشــین یوونتوس و رئال  مادرید ابراز امیدواری 
کرد بوفون بتواند امسال قهرمان شود. دروازه بان با تجربه یوونتوس با وجود تمام 
افتخارات از جمله قهرمانی در جام جهانی نتوانســته قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا را داشته باشد. کاناوارو درباره این موضوع، گفت : من دوست دارم که امسال 
یوونتوس قهرمان شود، چون دروازه بان بزرگی هم چون بوفون را دارد . او شایسته 
این هست که در سال های پایانی فوتبالی اش جام قهرمانی را باالی سر ببرد. او با 
وجود تمام افتخارات بزرگ هنوز قهرمان اروپا نشده است و من دوست دارم که 

امسال این اتفاق برای او رخ دهد.
تمایل اینیستا برای بازنشستگی در بارسلونا

آندرس اینیستای ۳۲ ســاله محصول آکادمی الماسیا، در دوران حضورش 
در این تیم اسپانیایی توانست به افتخارات زیادی دست یابد و هم چنین در تیم  
 ملی فوتبال اســپانیا نیز قهرمانی در جام جهانی و یورو را در کارنامه خود دارد.
او تا اواســط سال ۲۰1۸ با بارســلونا قرارداد دارد و از همین االن به فکر تمدید 
قرارداد خود با باشــگاه است تا تنها در یک باشــگاه بازی کند. آندرس اینیستا 
درباره شرایط خود گفت : هر کسی می تواند حدس بزند که من چه نظری درباره 
موضوع تمدید قراردادم با باشگاه بارسلونا دارم. در حال  حاضر تنها چیزی که من 
نگران آن هستم، بحث قهرمانی در پایان فصل است. بعد از این که این فصل به 
پایان برسد همه مســائل را مورد بررسی قرار می دهم تا بهترین تصمیم ممکن 
را درباره تمدید قراردادم بگیــرم. من این را نمی گویم که نمی خواهم قراردادم 
را تمدید کنم،  بلکه این را می گویم که دوســت دارم در بارسلونا بازنشسته شوم. 
البته این چیزی است که احساسی نیست،  بلکه به عملکرد من نیز بستگی دارد. 

دوست ندارم وقتی بازیکن مهمی نیستم در بارسلونا باقی بمانم.
افسوس اسپالتی از حذف رم از لیگ اروپا 

رم در دور برگشــت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ اروپا در حالی که برای 
صعود باید دو بر صفر لیون را شکست می داد، در نهایت به نتیجه ای بهتر از برد 
دو بر یک دست نیافت تا رمی ها از لیگ اروپا حذف شوند.لوچیانو اسپالتی بعد از 
حذف تیمش از لیگ اروپا، گفت : متاســفم که این اتفاق رخ داد. شایسته صعود 
بودیم، ولی متاســفانه اتفاقات علیه ما بود. دقایقی در این مسابقه ما در حد تیم 
خودمان نبودیم. در اواخر مسابقه یادمان افتاد که باید چطور بازی کنیم. متاسفم 
که نتوانســتیم به مرحله بعد راه یابیم. البته کمی هم بد شانس بودیم. سرمربی 
رمی ها ادامه  داد: نتیجه ای که در بازی رفت کسب شد کار ما را برای صعود خیلی 
ســخت کرد. نتوانستیم آن نتیجه  را جبران کنیم. شــاید اگر در فرانسه نتیجه  
بهتری را کسب می کردیم می توانستیم امشب جشن صعود بگیریم. اتفاق ناراحت 

کننده ای برای ماست، اما همه در حال  حاضر مقصر هستیم.
خانه تکانی ۱۰۰ میلیون یورویی در منچسترسیتی 

رســانه های انگلیسی خبر دادند که گواردیوال قصد دارد خانه تکانی اساسی 
در سیتی داشته باشد و چندین بازیکن را در تابستان از تیم کنار خواهد گذاشت. 
بنابر گفته  رســانه های انگلیســی این انتظار می رود که بیــش از 1۰ بازیکن از 
منچسترســیتی جدا شــوند که اغلب بازیکنان پا به سن گذاشته ای هستند که 
امسال در سیتی جایگاه چندان ثابتی نداشتند.پابولو زابالتا، مدافع آرژانتینی که 
به ســال های پایانی دوران فوتبالی خودش نزدیک می شود یکی از این بازیکنان 
است. در کنار او ونســان کمپانی، مدافع همیشه مصدوم سیتی، ویلی کابایرو ، 
دروازه بان دوم این تیم و همین طور افرادی هم چون یحیی توره، باکالی ســانیا، 
خســوس ناواس، گائل کلیچی، از جمله این بازیکنان هستند. هم چنین به نظر 
می رســد که سرخیو آگوئرو نیز در تابستان سیتی را ترک کند و به تیمی دیگر 
ملحق شود.گواردیوال در فصل نخست نیز چندین بازیکن را از تیم کنار گذاشت 
که از جمله آنها می توان به سمیر نصری و مانگاال اشاره کرد. پپ گواردیوال انتظار 
دارد که بیش از 1۰۰ میلیون یورو از فروش این بازیکنان نصیب باشگاه کند و در 

ادامه  با خرید چند بازیکن کیفیت فنی تیمش را باال ببرد.
دوری حداقل سه هفته ای پوگبا از مسابقات 

پل پوگبا در جریان بازی منچستریونایتد برابر روستوف در لیگ اروپا دچار 
مصدومیت شد و جای خود را به فلینی داد. کادر پزشکی یونایتد تاکید کرد که 
این بازیکن به دلیل مصدومیت بازی یک شنبه این تیم برابر میدلزبورو را از دست 
داده اســت و همچنین نخواهد توانست تیم   ملی فرانسه را در دو دیدار پیش رو 
همراهی کند. از پل پوگبا در این فصل انتقادات زیادی شده است، خصوصا بعد از 
نمایش ضعیف او در بازی چلسی در جام حذفی که در مقایسه با کانته، هموطن 
خود عملکرد ضعیفی داشت. پل پوگبا این فصل هفت گل برای منچستریونایتد 
به ثمر رســانده و پنج پاس گل نیز در ۴1 دیدار تیمش در تمامی رقابت ها ثبت 

کرده است.
رونالدینیو: نیمار در سطح مسی و رونالدو است 
بعــد از نمایش خوب نیمار در بازی برابر پاری ســن ژرمن تمجیدها از این 
بازیکن زیاد شــده اســت.بعد از آنکه کاکا به تمجید از نیمــار پرداخت، این بار 
رونالدینیو نیز همین کار را انجام داد و گفت نیمار دوســت نزدیک من اســت و 
اکنون بهترین بازیکن فوتبال برزیل محسوب می شود. او اکنون در سطح رونالدو 
و مسی است و به نظر من چیزی از این بازیکن کمتر ندارد. من و همه برزیلی ها 
امیدواریم او یک روز برنده توپ طال شــود. فکر کنم زمان باعث شــود او به این 
مهم برســد.  رونالدینیو که ۹۷ بازی ملی در کارنامه دارد، دوســت ندارد بارسا 
فعلی را با بارسا زمان خود مقایسه کند. او در این باره گفت: مقایسه ها را دوست 
ندارم. زمانی که من در بارســا بودم، هم تیمی های بزرگی داشتم. تیم کنونی هم 
بازیکنان بزرگی دارد. خوشحالم که در طول این مدت بارسلونا به جام های زیادی 
رسیده است. برای آنها بهترین ها را آرزو می کنم. فقط این را می گویم که مقایسه 

کردن را دوست ندارم.

خواندنی از ورزش ایران

*شهاب الدین سفال منش که که با تیم اف سی تورنتوی کانادا به مقام قهرمانی لیگ این کشور دست یافت، 
با فدراسیون فوتبال لبنان برای سرمربیگری تیم   ملی فوتسال این کشور به توافق رسید و جایگزین فرانسیسکو 

آراخو شد. سفال منش، دستیار سابق وحید شمسایی در تاسیسات دریایی بود.
*بازی های کشورهای اسالمی اردیبهشت ماه سال آینده در باکو برگزار می شود که در رشته فوتبال ۸ تیم حضور خواهند 
داشت. آذربایجان به عنوان میزبان این بازی ها به همراه ترکیه، عربستان، کامرون، مراکش، عمان، فلسطین و الجزایر تیم های 
شرکت کننده در رشــته فوتبال در بازی های کشورهای اسالمی هستند.تیم های شــرکت کننده باید بازیکنانی در رده سنی 
زیر ۲۳ ســال داشــته باشند. البته آنها می توانند از ۳ بازیکن باالی ۲۳ ســال استفاده کنند. تیم ها در دو گروه ۴ تیمی باهم 
رقابت کنند. دو تیم برتر هر گروه نیز به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند. در مجموع 1۶ مسابقه برگزار خواهد شد و ۴ ورزشگاه 

برای مسابقات فوتبال در باکو در نظر گرفته شده است. مسابقات از ۸ می آغاز خواهد شد.
*ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پایان لیگ برتر ایران و مشخص شدن، همکاران 
و دعوت از 23 بازیکن به نخستین اردوی تیم ملی، تهران به مقصد شهر »نیس« فرانسه ترک کرد. سرمربی تیم 

ملی والیبال ایران روز جمعه 18 فروردین 1396 برای تشکیل نخستین اردوی تیم ملی در تهران خواهد بود. 

تیم ملی کشــتی فرنگی ایران با پیروزی مقابل 
ترکیه در دیدار رده بندی به عنوان سومی جام جهانی 

2۰1۷ رسید.
شــاگردان جوان علی اشکانی که روز پنجشنبه در عین 
شایســتگی مقابل روســیه با همه عنوان دارانش با نتیجه 
نزدیک و البته ناداوری در برخی مبارزات شکســت خورده 
بودنــد،در این دیدار مقابل ترکیــه مقتدرانه به برتری ۶ بر 
دو رسیدند و بر سکوی ســوم جام جهانی تکیه زدند. البته 
ابتدا نتیجه ۷ بر یک بود اما به دلیل جابجایی کشــتی گیر 
ایران در وزن ۸5 کیلوگرم، نتیجه این کشتی به سود ترکیه 
برگشــت. حسین نوری دقایقی قبل از مسابقه در زمان گرم 
کردن دچار شکستگی پا شد و نتوانست به روی تشک بیاید 

و به جای او مهدی فالح مسابقه داد.
 از مهمتریــن نتایج بدســت آمده میتــوان به پیروزی 

ســخت قادریان فرنگی کار وزن ۸۰ کیلوگرم ایران و دارنده 
مــدال برنز جهان مقابل اصالن آتم دارنده مدال های نقره و 
برنز جهان اشــاره کرد. در حالیکه طبق لیســت اعالم شده 
از ســوی کادر فنی ایران بنا بود حســین نوری در وزن ۸5 
کیلوگرم کشــتی بگیــرد اما به دالیل نامشــخص ،مهدی 
فالح در این وزن به روی تشــک رفت که با اعتراض ترکها 
 همراه شــد و در حالی که فالح پیروز شــده بود نتیجه این 

کشتی برگشت.
روسیه قهرمان جام جهانی شد

فینال جام جهانی کشــتی فرنگی ۲۰1۷ بین روسیه و 
آذربایجان برگزار شــد که نتیجه انفرادی این دیدار 5 بر ۳ 
شد تا روسیه پس از ۴ سال به عنوان قهرمانی برسد.  آخرین 
قهرمانی روســیه به جام جهانی ۲۰1۴ باز می گشت و این 

تیم در سه سال گذشته نایب قهرمان شده بود.

قهرمانی روسیه پس از چهار سال

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی سوم شد 

وزیر ورزش و جوانان در نشست با روسای فدراسیون ها:

نتایجارزیابیفدراسیونهاتاپایانفروردینسال96اعالممیشود

مصاف بایرن - رئال مادرید و یوونتوس- بارسلونا
 در لیگ قهرمانان اروپا

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و تیم های راه یافته به این مرحله 
حریفان خود را شناختند.

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در شهر نیون سوئیس برگزار شد و هشت تیم راه یافته به 
این مرحله حریفان خود را شناختند. در این مرحله دو دیدار بسیار جذاب برگزار خواهد شد که رئال مادرید با بایرن 
مونیخ دیدار می کند و یوونتوس نیز با بارسلونا بازی خواهد داشت. نتیجه قرعه کشی این مرحله لیگ قهرمانان به این 
شــرح است: * اتلتیکومادرید- لسترسیتی * بوروسیا دورتموند - موناکو * بایرن مونیخ - رئال مادرید *یوونتوس – 

بارسلونا.دیدار نهایی این دوره از رقابت ها قرار است در ورزشگاه میلینیوم شهر کاردیف ولز برگزار شود.

لجبازی های مرد پرتغالی تمام شدنی نیست

حدیث دشت عشقکیروش،مربیانایرانیتیمملیرااخراجکرد!

صفحه ۹
 شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 

۱۹ جمادی الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۸۸

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به موجب پرونده کالســه 950508 شعبه هشــتم دادگاه حقوقی سنندج 
آقــای محمود جعفری با وکالت آقای اقبال اختر کاوان دادخواســتی به 
طرفیت آقای محمدعلی ساعدی به خواسته اعاده دادرسی به این دادگاه 
تقدیم نموده اســت. با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
حقوقی مصوب 1379 به آقای محمدعلی ســاعدی ابالغ می گردد که به 
منظور رسیدگی به دادخواست خواهان در ساعت 11 صبح تاریخ 96/2/3 
در جلسه رسیدگی این دادگاه حضور یابد انتشار این آگهی به منزله ابالغ 
وقت رسیدگی محسوب می شود و در صورت عدم حضور نامبرده، دادگاه 

به صورت غیابی رأی مقتضی را صادر خواهد نمود.
عظیمی نیا - مدیر دفتر شعبه هشتم 
دادگاه حقوقی سنندج م الف4656

ســند مالکیــت اتومبیل پــژو آردی بــه رنگ 
شــماره  بــه   1۳۸۰ مــدل  روشــن  طوســی 
شاســی  شــماره  و   ۲۲۳۲۸۰1۲۲۴۰ موتــور 
۰۰۸۰۷1۲5۷۲ به شــماره انتظامی ۹۶۲س۳۷ 

ایران 1۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی همدان

آقای علی رضا هاشــمی فرید فرزند حســین به شــماره شناسنامه 8686 و 
خانم بتول هاشــمی فرید فرزند عباسعلی به شــماره شناسنامه  7 به شرح 
دادخواست به کالسه 950855 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه نجفی به شناسنامه 91878 
در تاریــخ 1375/10/18 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ابراهیم هاشمی فرزند زیادعلی 
رهبریان به شماره شناسنامه  1083 2- حسن هاشمی هما فرزند زیادعلی به 
شماره شناسنامه 978 پسران مرحوم 3- زهرا هاشمی فرید فرزند محمدعلی 

به شماره شناسنامه 79631 تنها دختر مرحوم والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.

وزیــر ورزش و جوانــان در آخرین نشســت با 
روسای فدراســیون ها در سال 95 عنوان کرد ارزیابی 

فدراسیونها تا پایان فروردین سال 96 اعالم می شود.
مســعود ســلطانی فر در آخریــن نشســت با روســای 
فدراســیون ها در ســال جاری، ســال ۹5 را سال حساس و 
ســختی دانست و اظهار داشــت: طبیعی است که در ورزش 
یک ســو پیروز و در سوی دیگر نیز شکست ها وجود دارد اما 
مهم این اســت که از منابع و امکانات خودمان بصورت بهینه 

استفاده کنیم و ضریب بهره وری را افزایش دهیم.
ســلطانی فر با اشاره به نشســتی که بهمن ماه با حضور 
مدیران کل اســتانی برگزار شد، اظهار داشت: در آن نشست 
معاونت هــای مختلف با توجه به اهداف کمی از پیش تعیین 
شــده ارزیابی دقیق خود را از ادارات کل ورزش و جوانان به 
منظور مشخص شــدن 5 استان برتر،5 استان ضعیف تر ارائه 
دادنــد تا براســاس تحلیل وضعیت موجود هر اســتان برای 
توســعه و پیشرفت برنامه ریزی الزم را مطابق با جایگاهی که 

دارد، انجام دهد.
وزیر  ورزش و جوانان تصریح کرد: عملکرد فدراسیون ها 
نیــز با محوریت معاونت حوزه قهرمانی و در نظر گرفتن همه 
فعالیت های آنها در حوزه قهرمانی، همگانی، فرهنگی، منابع 
مالی و انســانی و بانوان ارزیابی می شود و این ارزیابی دقیق و 
متناســب با اهداف از پیش تعیین شده فدراسیون هاست و 
نتایج آن که بیانگر فدراسیون های موفق تر، موفق، متوسط و 

ضعیف است تا پایان فروردین ماه مشخص خواهد شد.

ســلطانی فر در ادامه به اســتفاده از ظرفیت های قانونی 
به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز فدراســیون ها تاکید و 
اظهار داشــت: در کنار منابعی کــه از طریق وزارت ورزش و 
جوانان به فدراســیون ها تعلق می گیرد، فدراسیون ها نیز باید 
در راســتای ظرفیت های قانونی در جهت جذب اسپانسرها و 

حامیان مالی و ایجاد شــرایط مناســب برای تشویق سرمایه 
گذاران استفاده کنند.

سیاست وزارت ورزش دادن میزبانی به استان هاست
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان روز پنجشنبه نیز سفری 
به استان خوزستان داشــت. وی در حاشیه این سفر با بیان 

اینکه یکی از سیاســت های وزارت ورزش و جوانان واگذاری 
میزبانی به اســتان های مختلف اســت، گفت: هفته گذشته 
مســابقات وزنه برداری جام فجر با حضــور تیم های خارجی 
با کیفیت خوب در این اســتان برگزار شــد و این هفته نیز 
برگزاری جام جهانی کشــتی  فرنگی در آبــادان واقعاً اتفاق 

بزرگی است. 
وی احکام ورزشــی برنامه ششــم توســعه کشــور را 
تحول آفرین خواند و اظهار داشت: بودجه ورزش سال ۹۶ یک 
برشی از برنامه ششم توسعه کشور است که خوشبختانه همه 
مواردی که از احکام ورزشــی در قالب این برنامه پیش بینی 
شــده بود، محقق شــده و در حقیقت یک عزم و اراده خوبی 
در کشــور بین مسئوالن اجرایی و مجلس به وجود آمده تا با 

همگرایی بتوانند به ورزش کمک کنند.
سلطانی فر گفت: اگر ۴ تا 5 سال با همین رویه جلو برویم 
می توانیــم تعدادی از پروژه های نیمه تمــام را به بهره برداری 

برسانیم و در مسابقات مختلف هم نتایج بهتری بگیریم.
وزیر ورزش و جوانان ابراز کرد: امیدواریم دســتاوردهای 
خوبی در بازی های آسیایی جاکارتا به ارمغان آوریم و حضور 
خوب و مؤثری در جام جهانی فوتبال داشــته باشــیم و در 

المپیک ۲۰۲۰ هم نتیجه تاریخی بگیریم.
وی یکــی از رویکردهای اصلــی وزارت ورزش و جوانان 
را توجــه به ورزش بانوان در ابعاد مختلف مدیریتی، قهرمانی 
و همگانی عنــوان و ابراز امیدواری کرد کــه بانوان ایران در 

المپیک ۲۰۲۰ مدال های خوبی بگیرند.

احمد ســلیمانی در ســال 1۳۳۶ در شهر بافت 
)روستای قنات ملِک کرمان( دیده به جهان گشود.

احمد عالقه ویژه ای به جلســات مرحوم آیت اهلل 
حقیقی داشــت و در همان جلســاتی که در مسجد 
کرمــان برگزار می شــد، به انقالب اتصــال پیدا کرد 
و حقیقتــاً از همان دوران روح حاکــم بر احمد روح 
شــهادت بود که بعد از پیروزی انقالب اســالمی این 
حس شدیدتر شد و او را یک انقالبی درجه یک کرد.

وی در دوران خدمت خود در جنگ تحمیلی ســمت های مختلفی از جمله 
معاون اطالعات و عملیات و جانشــین ســتاد لشــکر ۴1 ثاراهلل در عملیات های 
مختلف را بر عهده داشــت.وقتی که در شب شــهادتش مشغول خواندن دعای 
کمیل بود، حال عجیبی داشــت. از اول تا آخر دعا سر به سجده بود و انگار الهام 

شده بود که قرار است فردا 1۰ صبح به شهادت برسد.
حاج احمد سلیمانی سرانجام در مهر ماه 1۳۶۳ در ارتفاعات میمک به همراه 
جمع دیگری از یارانش ابدی شد.این شهادت، دیدنی ترین صحنه عمر فرمانده و 

برادرش سرلشکر حاج قاسم سلیمانی را در طول دفاع مقدس رقم زد.
شهید احمد سلیمانی به روایت برادرش قاسم سلیمانی: »دست تقدیر این بود 
که من از دوران کودکی با احمد بودم، در زمان شهادتش هم باالی سرش حاضر 
شوم و اگر بخواهم کلمه ای را اختصاصاً و حقیقتاً  به عنوان مشخصه این شهید ذکر 

کنم، باید بگویم »انسان پاک« الیق این شهید بزرگوار است.«
بخشی از وصیتنامه شهید حاج احمد سلیمانی:

این دنیا ســرابی اســت که ما درآن چند روزی بیش نیستیم. این دنیا پراز 
رنگ ها و نیرنگها و دلبســتگی های پوچ می باشــد که مانند ماری خوش خط و 
خال انسان را به خود مشغول میکند و ما دو راه بیشتر نداریم یا ماندن و غوطه ور 
بودن دراین منجالب دو روزه و یا دل کندن و جهش کردن و روح را پروازدادن به 
ملکوت اعلی و کمک خواستن از معبود که ما را از این غربت و تنهایی نجات دهد.

»به یاد شهید حاج احمد سلیمانی«
دیدنی ترین صحنۀ عمِر حاج قاسم سلیمانی سرویس ورزشی –

تمرینات تیم ملــی فوتبال ایران برای برگزاری دو 
دیدار حســاس برابر قطر و چین در شرایطی از دیروز 
آغاز شد که کی روش در اقدامی عجیب مربیان ایرانی 

تیم ملی را کنار گذاشت.
نخستین جلســه تمرینی تیم   ملی فوتبال ایران برای دو 
دیدار مهم در مقابل قطر و چین ) ســوم و هشــتم فروردین 
1۳۹۶( در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰1۸ روســیه، دیروز 
از ساعت یازده در ورزشگاه آزادی برگزار شد. برای این اردوی 
تیم   ملی 1۹ بازیکن به اردو دعوت شــده بودند که احســان 
پهلوان به دلیل حضور در مراســم عروسی خود با اجازه کادر 
فنــی اردوی تیم   ملی را ترک کرد ولی دانیال ماهینی، مدافع 
راســت اســتقالل خوزســتان به این اردو دعوت شد و تعداد 

بازیکنان کماکان روی عدد 1۹ باقی ماند.
در این تمرین امید ابراهیمی، وریا غفوری، عزت اهلل پورقاز، 
مهدی ترابــی، علیرضا بیرانوند، محمد انصاری، ســید جالل 
حسینی، مهدی طارمی، وحید امیری، رامین رضاییان، احسان 
حاج صفی، دانیال ماهینی، رشــید مظاهری، پژمان منتظری، 
مرتضی پورعلی گنجی، ساســان انصاری، مسعود ابراهیم زاده، 

مرتضی تبریزی و محمدرضا اخباری حضور داشتند.
پس از انجام تمرین کششی و گرم شدن بدن ها کارلوس 
کی روش بازیکنان را به وســط زمین فرا خواند و به مدت 1۰ 
تا 15  دقیقه با آن ها گفت وگو کرد. پس از این بازیکنان فریاد 
بلندی ســر دادنــد و هر کدام در گوشــه ای از زمین زیر نظر 

مربیان به تمرینات پرداختند.
اکثر بخش های این تمرین بر روی کار با توپ و پاسکاری 
با ســرعت باال بود. سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران نیز با دقت 
باالیی تمرین دیروز را زیر نظر داشت و کار بازیکنانش را نظاره 
می کرد و هر از چند گاهی پس از شوخی بازیکنان لبخندی را 

به حاضران تمرین تحویل می داد.  
غیبت مربیان ایرانی

امــا نکته مهم تمرین دیروز غیبت اجباری تمام همکاران 
ایرانی تیــم ملی بود. جواد نکونام، مــارکار آقاجانیان مربیان 

ایرانی تیم ملی، افشین پیروانی سرپرست تیم و آرین قاسمی 
مترجم تیم   ملی و اعضای رسانه یی تیم ملی دیروز در تمرین 
حضور نداشتند. هم چنین دن گاسپار، مربی دروازه بان تیم   ملی 
نیز در این تمرین غایب بود اما ســایر مربیان خارجی اوسیانو 

کروز، دیگو مارکو، سباستین و میکاییل و ... حضور داشتند. 
دلیل اختالف کی روش

 با مربیان ایرانی چیست؟
غیبت مربیــان ایرانی موضوع قابل پیش بینی بود ولی با 
توجه به وعده رئیس فدراسیون فوتبال مبنی بر بازگشت آنها 
به تمرینات تیم ملــی تصور می رفت مربیان ایرانی در تمرین 

حضور داشته باشند اما این چنین نشد. 
داستان اختالف کی روش و مربیان ایرانی از آنجا شروع 
شــد که چند هفته قبل تیم ملی به اردوی امارات رفت و 
برانکــو در مصاحبه ای کی روش و تیمش را بخاطر بدموقع 
بودن این اردو به باد انتقاد گرفت. در ادامه ســرمربی تیم 

ملــی از اینکه چرا این مصاحبه در موعد مقرر به اطالعش 
نرســیده بود ابراز ناراحتی کرده و از دســتیاران ایرانی از 
مربــی تا مترجم می خواهد تا اردو را ترک کنند. این اتفاق 
هم می افتد اما دســتور تاج موجب برگشت دوباره آنها به 
اردو و ناراحتی مضاعف کی روش می شــود تا جایی که او 
تصمیم قطعی برای قطع همکاری با این دســته از مربیان 

را می گیرد. 
در میان روز گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی 
شد که کی روش از یک عده از این مربیان درخواست می کند 
تا حتی علیه برانکو نیز مصاحبه کنند که این درخواســت او 
بــا واکنش منفی یکی از مربیان تــازه کار تیم ملی که اتفاقا 
افتخــارات زیــادی را نیز برای تیم ملی کســب کرده ) جواد 
نکونام(، می  شــود و این طور به نظر می رسد که داستان تیم 
ملی فوتبال ایران و دستیاری اش برای همیشه برای این مربی 

جوان به پایان رسیده باشد. 

رفتار عجیب کی روش
 مسبوق به سابقه است

این رفتار کی روش مسبوق به سابقه است؛ وی در این 
۶ ســال همکاری از نمازی گرفته تا صالح و علی کریمی و 
حتی برخی هموطنانش مثل سیموئز، اما داستان همکاری با 
نکونام و مارکار و حتی آنالیزوری مثل خانبان با بقیه متفات 

بود.
مارکار در این سالها محرم اسرار و یار همیشگی کارلوس 
بود و چه بســا خیلی کمتر از آنچه که می توانســت از لحاظ 
مالی در تیم ملی به دســت آورد. نکونام نیز به قول کی روش 
بهترین کاپیتان این مربی در طول دوران مربیگری اش بوده و 
جواد یک جورهایی رابطــه اش فراتر از رابطه مربی - بازیکن 
بــا مرد پرتغالی بوده و حتی به توصیه کی روش نیز از میادین 

خداحافظی کرده است.
قطع همکاری موقتی است؟!

اگرچه شنیده می شــود قطع همکاری با ایرانی ها موقتی 
و تا پایان دیدار با قطر و چین محســوب می شود اما گویا این 
دسته از مربیان ایرانی بخاطر رفتارهای دور از احترام و شاید به 
نوعی بخاطر بی معرفتی کی روش به اندازه ای ناراحت هستند 
که تصمیم خود را برای جدایی همیشگی از تیم ملی گرفته اند 
و چه بســا داســتان دســتیاران قبلی امروز نیز دوباره به نوع 

دیگری در حال تکرار است.
در این میان اما مهدی تاج می  توانســت با سیاســت 
دیگری به این ماجرا پایان بخشــیده تا ته داستان شیرین 
شــود چرا که خود او درخواست کرده بود تا مربیان ایرانی 
در اردوی دوبی از بازگشت به ایران امتناع کرده و حاال نیز 
خودش هم می توانست بازگشت دوباره این کادر به اردو را 

فراهم کند.
در نهایــت اینکه با وجود آنکه در قرارداد کی روش تاکید 
شده که مربیان ایرانی در کادر او باشند، چطور در این اردو به 
جز پزشــکان ایرانی هیچ مربی ایرانی حضور ندارد و مشخص 
نیست در این خصوص چه کسی باید پاسخگو باشد؛ فدراسیون 

فوتبال یا شخص کارلوس کی روش؟!

مربی فرانسوی حســن تفتیان گفت: با توجه به شرایطی 
که این دونده دارد او می تواند به نتیجه خوبی برسد و المپیک 
توکیو المپیک تفتیان است. گزیده ای از صحبت های »اونتانن 

گای« مربی فرانسوی سریعترین دونده ایران در ادامه می آید:
*تمرینات خیلی خوبی برگزار کردیم و از عملکرد او راضی 
هســتم. خوشحالم که هرچه می گویم حسن زود یاد می گیرد. 
او ورزشــکار حرفه ای است و آن چه که باید را رعایت می کند. 
گاهی برایم باورنکردنی است که او اینگونه خوب کار می کند. از 
لحاظ انجام درست تکنیک ها و تمرین ها از او راضی هستم. از 

اینکه مربی این دونده شده ام راضی ام. 
*اولین بار ما یکدیگر را در پیســت گرم المپیک دیدیم. 
جالب بود که از کشــور ایران که دوومیدانی قدرتمندی ندارد 

یک دونده 1۰۰ متر به نیمه نهایی المپیک رسیده است. 

*امکانات در فرانسه بسیار خوب است و می توان تمرینات 
بهتری انجام داد. من دوســت دارم کنار خانواده ام و در کشورم 

باشم. دوست ندارم دور از کشورم باشم. 
*مطمئنم که تفتیان می تواند زیر 1۰ ثانیه بدود. امیدوارم 
او زودتــر به رکورد مورد نظر برســد و البته باید پله پله پیش 
برویــم. اول او باید رکورد 1۰ ثانیه را بزنــد و بعد به کمتر از 

آن برسد. 
*باید تا بازی های آسیایی او رکورد قابل قبولی داشته باشد 
که با آن زمان ها بتواند در کــورس قهرمانی 1۰۰ و ۲۰۰ متر 
باشــد. برنامه کوتاه مدت ما تا قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان 
است و بعد یک برنامه بلند مدت برای بازی های آسیایی داریم. 
در پایــان باید تاکید کنم که المپیــک توکیو المپیک تفتیان 
است و با شرایط خوبی که دارد می تواند به نتیجه خوبی برسد. 

وعده های مربی فرانسوی سریعترین دونده ایران 

المپیک توکیو،  المپیک تفتیان است

در پایــان رقابت های انتخابی تیم ملــی تکواندو 9 تکواندوکار از جمع اردونشــینان تیم اعزامی به بازی های 
کشورهای اسالمی حذف شدند.

رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو برای اعزام به بازی های همبســتگی کشــورهای اســالمی، صبح دیروز در خانه تکواندو 
برگزار شد و در نهایت با حذف  ۹ تکواندوکار، این تیم کار خود را با 1۶ ملی پوش زیر نظر کادر فنی و در دو نوبت صبح و عصر 
پیگیری می کند.بر همین اساس مهدی اسحاقی، جعفر خلیل زاده، محمد گودرزی، صادق دهقان، آریان محمدی، مهدی یوسفی، 
سیدحســین احسانی، محمد صفایی، احمد خســرو فر، مهدی جاللی، مهدی قیاسی، علیرضا درویش پور، احمد محمدی، فرشاد 
قیاســی، حسین قربان زاده و آرش تفرشــی دباغ تکواندوکاران حاضر در این اردو هستند.هدایت تیم ملی برعهده فریبرز عسکری 
بعنوان سرمربی، علی محمد بسحاق و مهدی احمدی بعنوان مربی می باشد. چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمی ۲۶ تا ۲۸ 

اردیبهشت ماه سال آینده در »باکو« آذربایجان برگزار می شود.

تیم بسکتبال پتروشــیمی با کسب پیروزی برابر 
شیمیدر راهی فینال رقابت های غرب آسیا شد.

در نخســتین دیــدار از مرحله نیمه نهایــی رقابت های 
بسکتبال باشــگاه های غرب آسیا پتروشــیمی مدافع عنوان 
قهرمانی برابر شــیمیدر دیگر نماینده ایــران رفت و با نتیجه 

۹1 بر ۸5 به برتری رسید و راهی فینال شد. در دومین دیدار 
مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا، 
تیــم نفت آبادان به مصاف الریاضــی لبنان رفت. نفتی که در 
مرحله گروهی مغلوب این تیم شده بودند، در این بازی هم ۷۴ 
بر ۶۴ مغلوب حریف خود شدند و از صعود به فینال بازماندند. 

صعود نماینده بسکتبال ایران به فینال غرب آسیا

مرخص شدن عضو تیم ملی ووشو بانوان ایران از بیمارستان
با تأیید پزشــک معالج شهربانو منصوریان قهرمان ووشو جهان، وی مشــکل قلبی نداشته و با مساعد شدن 

وضعیت از بیمارستان ترخیص شد.
روز پنج شنبه خبر رسید که شهربانو منصوریان قهرمان ووشو جهان به دلیل حمله قلبی در ICU بیمارستان سمیرم بستری 
شــده است. انتشــار این خبر موجی از نگرانی را در بین اهالی جامعه ورزش ایجاد کرد اما با پیگیری ها مشخص شد که وی روز 
گذشته از بیمارستان سمیرم مرخص شده است.منصوری پزشک معالج شهربانو منصوریان تأکید کرد این ورزشکار مشکل قلبی 
ندارد و تست های ورزشی مورد نیاز هم انجام شده و وی پس از استراحت کوتاه مدت می تواند همانند گذشته به ورزش حرفه ای 
ادامه بدهد.وی افزود: خانم منصوریان با نظر پزشکان بستری شدند و آزمایش های موردنظر انجام شد و خدا را شکر مشکلی نداشته 
و در صحت و سالمت به سر می برد. شهربانو منصوریان نیز در گفت و گویی با خبرگزاری فارس تأکید کرد: از نظر قلبی مشکلی 

ندارم و می توانم به زودی تمریناتم را شروع کنم.

معاون توســعه منابع و پشــتیبانی وزارت ورزش و 
جوانان از پرداخت تخصیص آخر به فدراسیون ها خبر داد.

ســید منــاف هاشــمی در خصــوص توزیــع اعتبارات 
فدراســیون های ورزشــی گفت: با توجه به ایــن موضوع که 
ســال های ۹۴ و ۹5 از سخت ترین  ســال های مالی دولت در 
همه بخش ها و دســتگاه ها بود، اما توانســتیم با پیگیری های 
ســلطانی فر تخصیــص آخر فدراســیون ها  را نیــز پرداخت 
کنیم. هاشمی تصریح کرد: عدد متوسط ۸5 درصد از منابع به 
فدراســیون های حوزه قهرمانی و ۸۰ درصد به فدراسیون های 
همگانی  پرداخت شد که این تفاوت 5 درصدی به دلیل سال 
المپیک و پارالمپیک برای فدراسیون های قهرمانی بود.  معاون 

توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش  و جوانان در خصوص 
پرداخــت پاداش هــای قهرمانان نیز گفت: بــا توجه به قول 
 هایی که رئیس جمهور به ورزشکاران در مراسم های مختلف 
به ویژه مراســم بدرقه کاروان ایران بــه المپیک و پارالمپیک 
 برای پرداخت پاداش به آنها تا پایان ســال دادند، این مراسم 
برگزار شد و روز سه شنبه فدراسیون های المپیکی به جز یک 
فدراسیون و ۶ فدراســیون پارالمپیکی به عالوه ۴ فدراسیون 
قهرمانی پاداش های خود  را قبل از سال ۹۶ دریافت می کنند 
که به عبارتی 5۰ درصد پاداش ها در سال ۹5 پرداخت می شود 
و مابقی آن ها هم از هفته سوم  فروردین ۹۶ طی 1۰ الی 15 

روز به قهرمانان پرداخت خواهد شد. 

پرداخت آخرین تخصیص مالی به فدراسیون های ورزشی

دیدار رئیس رسانه ملی
 با اعضای هیئت  رئیسه فدراسیون فوتبال 

رئیس و مدیران رسانه ملی با اعضای هیئت  رئیسه فدراسیون فوتبال دیدار و گفت وگو کردند.
علی عســگری در دیدار مدیران فدراســیون فوتبال با اشاره به سنت حسنه صدا وسیما در حمایت از تیم های ملی، افزود: به 
عنوان یار دوازدهم تیم ملی فوتبال کشورمان با تمام قوا نقش حمایتی خود را ایفا کنیم تا در پرتو عشق و عالقه و شور ملت ایران 
شــاهد صعود تیم ملی به مسابقات جام جهانی و افتخار آفرینی های آتی باشیم. وی تصریح کرد: ظهور و بروز روحیه حماسی در 
پیروزی انقالب و دوران دفاع مقدس اثرگذار بوده و امروز با همین روحیه در رشــته های مختلف ورزشــی دارای یک تراز هستیم 
و این باید تقویت شــود. رئیس سازمان صداوسیما با اشــاره به آثار مثبت ورزش قهرمانی در جامعه، گفت: رسانه ملی همچنین 
برای ورزش همگانی در تعامل با وزارت ورزش برنامه ریزی کالن تری خواهد کرد تا اثرات آن در ســالمت جسمی و روحی جامعه 
را شــاهد باشــیم. علی عسگری در پایان اظهار امیدواری کرد که در مسابقات فروردین ماه سال ۹۶ شاهد موفقیت های تیم ملی 

فوتبال کشورمان باشیم.

حذف 9 تکواندوکار از اردوی تیم ملی


