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حدیث دشت عشق

به یاد شهید مدافع حرم، امین کریمی چنبلو
»نخبۀ مدافع حرم«

»امین کریمــی چنبلو« در یکم فروردین 
سال 65 در شهرســتان مراغه از توابع استان 
آذربایجان شرقی متولد شد. او فارغ التحصیل 
کارشناســی  دانشــجوی  کامپیوتر،  رشــته 
الکترونیک و در 4 رشته، ورزشکاری حرفه ای 
بود.سرانجام، این نخبۀ ورزشکار در حین انجام 
مأموریت در حومه شــهر حلب در سوریه در 
دفاع از حــرم مطهر حضرت زینب )س( و در 

روز پنجشنبه 30 مهر ســال 94 مصادف با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 
به دست نیروهای تکفیری در کشور سوریه به فیض عظیم شهادت نائل آمد. 
بخشــی از وصیت نامه شهید خطاب به همســرش: بنده در کمال صحت و 
ســامت عقل چنین وصیت می کنم؛ بعد از فوت بنده، تمامی دارائی و اموال 
من در اختیار همســر مهربانم قرار گیرد و ایشــان بنا به اختیار و صاح دید 
خود عمل نماید. و در آخر؛ از تمامی عزیزانی که نســبت به بنده حقیر لطف 
کرده انــد، خواهر، بــرادر عزیزم حالیت می طلبم و خواهــش می کنم و باز 
خواهش می کنم که خود را اسیر غم نکنند. لطف و تدبیر خداوند چنین بود.
همسر مهربان و عزیزم،  ای دل آرام هستی من،  ای زیباترین ترانه  زندگی من، 
 ای نازنین؛ از شما خواهش می کنم که باقی عمر گران قدر خود را به تحصیل 
علم و ادامه  زیبای زندگی بپردازی. )من از شــما راضی هســتم(، زیبای من 

خدا نگهدارت باد.

نکونام نزدیک تر از همه به تیم امید
ســرمربی کنونی تیم فوتبال نساجی مازندران به نیمکت تیم ملی امید 
نزدیک تر از هر زمانی شد.یکی از مباحثی که در روزهای اخیر در فدراسیون 
فوتبال به مبحث مهم تبدیل شــده انتخاب کادرفنی برای تیم امید اســت 
که باید خود را برای بازی های آســیایی جاکارتا آماده کند.بازی های آسیایی 
چهار ماه دیگر برگزار می شــود و از همین امروز هم تشــکیل تیم امید برای 
آماده ســازی دیر اســت اما با این حال هنوز سرمربی تیم مشخص نشده اما 
در اقدامی جالب چند شــب قبل مهدی تاج در یــک برنامه تلویزیونی خبر 
از انتخاب حمید اســتیلی به عنوان مدیر تیــم امید داد آن هم در حالی که 
این تیم هنوز ســرمربی خود را نشناخته اســت.طبق آخرین اخباری که از 
فدراسیون فوتبال رســیده گزینه نزدیک و نهایی فدراســیون فوتبال برای 

کادرفنی تیم امید کسی نیست جز جواد نکونام.
نکونــام که بعد از جدایی اش از تیم خونه بــه خونه بابل بعد از مدتی با 
تیم نســاجی مازندران دیگر تیم دسته اولی و مدعی صعود به لیگ برتر بار 
دیگر به صحنه مربیگری بازگشــت این روزها با تیم اول قائمشــهر توانسته 
نتایج خوبی بگیرد و از ســوی دیگر ایــن روزها برخاف تصور مورد حمایت 
کارلوس کی روش هم هست.کی روش که بی دلیل و بدون دالیل قانع کننده 
نکونام را از تیم ملی بزرگســاالن دور کــرد اما به یکباره تغییر موضع داده و 
حتی در جلســاتی که با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال داشته نکونام را 
بهترین گزینه برای هدایت تیم امید معرفی کرده است.فدراسیون فوتبال هم 
مذاکراتی با ســرمربی فعلی نساجی داشته است اما نکونام پاسخ نهایی برای 
قبــول هدایت تیم امید را منوط به پایان بازی های دســته اول فوتبال کرده 
است. ســه هفته دیگر بازی های لیگ دسته یک تمام می شود و نساجی هم 
این روزها وضعیت حساســی دارد. این تیم امروز در یک بازی حســاس باید 
به مصاف نفت مســجد ســلیمان برود. نکونام هم نمی خواهد در این شرایط 
حساس ذهنش از تمرکز بازی های نساجی بهم بریزد.با این حال گزینه اصلی 
و نزدیک به تیم امید نکونام است و به نظر می رسد فدراسیون دیگر گزینه ای 
که هم شــرایط هدایت این تیم را برعهده داشــته باشــد و هم مورد تایید 

روش باشد ندارد. کی 
قرارداد 3 ساله اینیستا با تیم چینی

هافبک بارســلونا در پایان فصل این تیم را ترک می کند و در چین پا به 
توپ خواهد شــد. هفته گذشته از لحاظ ورزشی برای آندرس اینیستا خوب 
نبود. هافبک بارسلونا شکست سختی را در لیگ قهرمانان تجربه کرد و رم با 
پیروزی 3 بر صفر به نیمه نهایی راه یافت. او پس از بازی جز معدود بازیکنانی 
بود که مقابل رســانه ها حاضر شدند. بارسا لیگ قهرمانان را از دست داد اما 
می تواند فاتح اللیگا و کوپا دل ری شود. با این حال حذف بارسلونا باعث شد 
اینیســتا تصمیم نهایی را درباره آینده اش بگیرد. او بارسلونا را ترک خواهد 
کــرد و در لیگ چین پا به توپ خواهد شــد. این اتفاق 30 ژوئن رخ خواهد 
داد و او ســه فصل برای تیم چینی که هنوزش نامش فاش نشده است بازی 
خواهد کرد.اعضای باشگاه بارسلونا از این موضوع خبر دارند. اینیستا قرار است 

دوشنبه هفته آینده به صورت رسمی درباره آینده اش صحبت کند.
تیم فوتسال تاسیسات دریایی منحل شد

تیم فوتســال تاسیسات دریایی تهران به دلیل مشکل مالی از حضور در 
لیگ برتر فوتســال کناره گیری کرد. این تیم سابقه دو قهرمانی و یک نایب 
قهرمانی لیگ و یک قهرمانی آســیا را دارد.موضوع انحال تاسیسات دریایی 
بعــد از اتمام لیگ در بهمن ۱396 مطرح شــده بود اما دیــروز بعد از اباغ 
شرکت تاسیسات دریایی به باشگاه مبنی بر عدم سرمایه گذاری در فوتسال، 
این تیم رســما منحل شد.وحید شمسایی سرمربی گری تاسیسات دریایی را 
به عهده داشــت و ملی پوشانی همچون مهدی جاوید، مهران عالیقدر در آن 
حضور داشتند.مجید حاجی مدیرعامل باشگاه با تائید خبر فوق گفت: تمام 
تاشمان را کردیم اما در نهایت تیم منحل شد. با وجود انحال تیم فوتسال، 

تیم هندبال بانوان به احتمال زیاد در لیگ شرکت خواهد کرد.
تفاضل گل مالک رتبه بندی تیم های لیگ برتر

مســئول برگزاری رقابت های ســازمان لیگ می گوید ماک رتبه بندی 
تیم ها در صورت برابر شــدن امتیازاتشــان تفاضل گل است. در شرایطی که 
لیــگ برتر به هفته های پایانی خودش رســیده رقابت در باال و پایین جدول 
رده بندی به اوج حساسیت رسیده و تیم ها برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
آســیا و بقا در لیگ با هم می جنگند.سعید فتاحی در پاسخ به این سؤال که 
در صورت برابری امتیازات تیم ها آیا ماک رتبه بندی آنها تفاضل گل یا بازی 
در رو است، اظهار کرد: ما مانند خیلی از لیگ های دنیا تفاضل گل را ماک  رو 
رتبه بندی قرار داده و تیم ها در صورت برابر شدن امتیازاتشان تنها با تفاضل 
گل رتبه بندی می شــوند.او در پایان در پاســخ به این سؤال که آیا با توجه 
به صحبت های مدیرکل ورزش جوانان اســتان خوزستان میزبانی فینال جام 
حذفی در ورزشگاه اروند خرمشهر قطعی شده است؟ توضیح داد: ما در بازدید 
گذشته ای که از ورزشــگاه خرمشهر داشتیم به آنها اشکاالت این ورزشگاه را 
گفتیم. احتماال آنها مشکات این ورزشگاه را بر طرف کردند که خبر از قطعی 
شدن میزبانی فینال جام حذفی در ورزشگاه خرمشهر دادند. طبق خبری که 
قبا داده بودیم ما این هفته  بازدید نهایی را از این ورزشگاه انجام می دهیم و 

سپس درباره میزبان فینال جام حذفی تصمیم گیری می کنیم.
تهران میزبان مرحله مقدماتی قهرمانی زیر 23 ساله های آسیا 
اولین نشســت هماهنگی میزبانی مســابقات مرحله مقدماتی قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا صبح دیروز به ریاســت دبیرکل فدراسیون برگزار شد.در 
این نشســت مقرر شد درخواســت میزبانی از سوی فدراســیون فوتبال به 
کنفدراســیون فوتبال آسیا اعام گردد و شــهر تهران به عنوان میزبان این 
رقابتها معرفی شــود.الزم به توضیح اســت، زمان برگزاری مسابقات مرحله 
مقدماتی قهرمانی زیر 23 ســال آسیا در صورت 5 تیمی بودن از 27 اسفند 
97 لغایت 6 فروردین 98 است و در صورت 4 تیمی بودن زمان برگزاری این 

رقابتها از دوم تا ششم فروردین 98 خواهد بود.
شرط دایی برای جدایی ترابی از سایپا

سرمربی تیم فوتبال سایپا برای جدایی بازیکن ملی پوش خود یک شرط 
تعیین کرد.مهدی ترابی بازیکن ملی پوش سایپا قصد دارد در پایان این فصل 
از تیم سایپا جدا شود به یک باشگاه خارجی بپیوندد. این در حالی است که 
ترابی با باشــگاه ســایپا قرارداد دارد. با این حال علی دایی سرمربی سایپا و 
مدیران باشگاه این باشگاه برای جدایی ترابی یک شرط تعیین کرده اند اینکه 
ترابی پیشــنهادی از باشگاه های مطرح و درجه اول اروپایی داشته باشد و به 
یک باشگاه مطرح خارجی برود تا فوتبالش رشد و پیشرفت کند.رضا درویش 
مدیرعامل باشگاه سایپا ضمن تایید این خبر گفت:ترابی فصل گذشته نیز از 
باشگاه هایی از آلمان و هلند پیشنهاد داشت اما ما بر سر انتقال ترابی با آنها 

به توافق نرسیدیم و در نهایت ترابی در سایپا ماند.

* رئیس کمیته ملی المپیک نشان افتخار زهرا نعمتی را دیروز به وی اهدا کرد. زهرا 
نعمتی از ســوی فدراسیون جهانی و با رأی مردم به عنوان بهترین کماندار معلول 
سال معرفی شد.فدراسیون جهانی تیر و کمان یادبودی را به این کماندار کشورمان 
اهدا کرد که دیروز از طریق صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در حاشــیه 
نشست کمیسیون ورزشکاران به وی اهدا شد. همچنین زهرا نعمتی در این مراسم 

به عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران در کمیسیون موزه المپیک معرفی شد.
* ســه شــناگر معلول برای انجام کالس بندی جدید جهت حضور در 
بازی های پاراآســیایی جاکارتا، خردادماه راهی آلمان می شوند. شاهین 
ایزدیار، مصطفی جلیلی و پژمان عطایی شــناگران اعزامی به مسابقات 
جهانی آزاد در آلمان هستند که خردادماه راهی این تورنمنت می شوند.

مسابقات جهانی شنای معلوالن از ۱۷ خرداد در آلمان برگزار می شود و 
به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

*احمد ضیایی رئیس فدراســیون والیبال از حضور تیم ملی »ب« در هفته سوم 
رقابت های لیگ ملت ها خبر داد و گفت: سال جاری سه رویداد بزرگ و مهم برای 
والیبال بزرگساالن ایران داریم. اولین رویداد لیگ ملت های والیبال است که اولین 
بازی پنجم خرداد ماه باید برگزار شــود.وی ادامه داد: تیم ملی ما 26 اردیبهشت 
ماه برای اردوی تدارکاتی ایران را به مقصد صربستان ترک خواهد کرد. هفته های 
لیگ جهانی در کشورهای فرانسه، آرژانتین، روسیه، آمریکا و ایران برگزار می شود. 
ضیایی افزود: ما اصًا زمان ریکاوری نداریم و تیم باید مدام در سفر باشد. وضعیت 
بســیار ســختی داریم و امیدواریم که بتوانیم بازیکنان را آماده کنیم. شاید برای 
هفته سوم در روسیه تیم ب را اعزام کنیم. ضمن اینکه برای بازی های آسیایی هم 
قطعاً تیم ب را اعزام خواهیم کرد. قهرمانی جهان در شــهریور ماه برگزار خواهد 

شد و زمان بسیار کمی برای آماده کردن تیم داریم.

خواندنی از ورزش ایران

صفحه ۹
سه شنبه 2۸ فروردین ۱3۹۷

3۰ رجب ۱43۹ - شماره 2۱۸۸3

برنامه هفته سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال 

سهشنبه 28 فروردین ۱39۷
* ماشین سازی تبریز................................................................................ مس رفسنجان
* نفت  مسجدسلیمان......................................................................... نساجی مازندران
* فجر سپاسی.............................................................................................. مس کرمان 
* ایران جوان بوشهر..................................................................................... اکسین البرز
* آلومینیوم اراک ................................................................................ برق جدید شیراز
* گل گهر سیرجان ................................................................................ شهرداری تبریز
* بادران تهران ................................................................................................. صبای قم
* ملوان انزلی ......................................................................................................... راه آهن
* خونه به خونه ................................................................................. شهرداری ماهشهر

- تمام دیدارهای فوق راس ساعت ۱7 برگزار می شود.

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

131189444222263. نفت  مسجدسلیمان
231177743212258. فجر سپاسی شیراز

3311512434161857. خونه به خونه
431176841261557. نساجی مازندران

5311314445301553. بادران تهران
6311116434241049. ملوان انزلی
731146113631548. مس کرمان

8311113739271246. گل گهرسیرجان
9311210937261146. اکسین البرز

103091382625140. مس رفسنجان
1131108133836238. شهرداری ماهشهر
638-1231911112531. برق جدید شیراز
435-1331714102832. آلومینیوم اراک
635-143198143036. شهرداری تبریز

1130-1531612132031. ماشین سازی تبریز
1729-163178162946. ایران جوان بوشهر

4312-173019202366. صبای قم
4610-183124251460. راه آهن تهران

فوق  در جدول  قم  رفسنجان- صبای  تمام مس  نیمه  بازی  نتیجه   -
لحاظ نشده است.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 

سهشنبه 28 فروردین ۱39۷
لیگ قهرمانان آسیا

* لوکوموتیو ازبکستان ................................. ذوب آهن)ساعت ۱8:30 - شبکه سه(
* تراکتورسازی .................................................... الغرافه)ساعت ۱9- شبکه ورزش(

جام حذفی فوتبال آلمان
* بایرلورکوزن ..................................... بایرن مونیخ)ساعت 23:۱5 - شبکه ورزش(

هفته 33 اللیگا اسپانیا
* سلتاویگو ........................................................ بارسلونا)ساعت 23:30 - شبکه سه(

برنامه هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال

یکشنبه 2 اردیبهشت ۱39۷
* پدیده ...................................................................................................... مشکی پوشان
* ذوب آهن اصفهان ..................................................................................... پرسپولیس
* استقال خوزستان .......................................................................................... سپاهان
* سپیدرود رشت .................................................................................. فوالد خوزستان
* تراکتورسازی تبریز ...................................................................... صنعت نفت آبادان
* سایپا ............................................................................................. گسترش فوالدتبریز
* استقال تهران .................................................................................................... پیکان
* پارس جنوبی جم ...................................................................................... نفت تهران

- تمام دیدارهای فوق راس ساعت ۱8 برگزار می شود.
جدول رده بندی لیگ برتر-  جام خلیج فارس

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

128187344133161. پرسپولیس

22814863833550. سایپا

3281310543291449. ذوب آهن

428139639162348. استقالل

52812972921845. پیکان

628101352826243. فوالد خوزستان

72891453024641. پارس جنوبی جم

828108103232038. صنعت نفت آبادان

835-92898112432. گسترش فوالد

630-102879122632. تراکتورسازی

129-112898113132. پدیده مشهد

129-1228611112930. سپاهان اصفهان

1229-132885152436. سپیدرود رشت

1827-142869131937. استقالل خوزستان

1424-152859142337. نفت تهران

2915-162829171645. مشکی پوشان

معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش می گوید ممنوعیت ورود کاالی خارجی، قرارداد اسپانسری 
لباس تیم ملی فوتبال را تجاری کرد.

محمدرضــا داورزنی در مورد حواشــی مربوط به پیراهن تیم   ملــی فوتبال برای جام جهانی 20۱8 روســیه و این که 
هنــوز از پیراهــن ایران برای حضور در جام جهانی رونمایی نشــده اســت، گفت : اوال که باید بگویم سیاســت کلی وزارت 
ورزش و جوانان حمایت از برندهای داخلی اســت. برای کمک به تولید داخلی، ایجاد اشــتغال و برندســازی وزارت ورزش 
و جوانان کاما از محصوالت داخلی حمایت می کند. پس از بیانات مقام معظم رهبری نیز به تمام فدراســیون ها اعام شــد 
تا در مســابقات داخلی از وسایل ایرانی اســتفاده کنند و به تولید کنندگان محصوالت ورزشی نیز تاکید کردیم تا به سمت 
 بهبود کیفیت حرکت کنند. امیدواریم با تقویت برندهای داخلی کشــورهای دیگر هم از محصوالت ورزشــی ایرانی استفاده 

کنند.
وی ادامه  داد: در حال  حاضر در فدراســیون فوتبال ۱8 تیم   ملی در حال  فعالیت اســت کــه تعداد ۱7 تیم از برندهای 
داخلی اســتفاده می کنند. یک قراردادی در گذشته با نام »قرارداد  اسپانسری« بسته شده بود که بر اساس آن طرف قرارداد 
باید ضمن تامین لباس های تیم   ملی مبلغی را نیز به عنوان  اسپانســر پرداخت می کرد اما با توجه به اینکه بر اســاس تصمیم 
شــورای سیاستگذاری در دولت که ورود محصوالت ورزشی خارجی به کشــور را ممنوع اعام کرد، طبیعی است که درباره 
برندهای خارجی از قرارداد  اسپانسری به سمت قرارداد تجاری حرکت کنیم. یک محصول خارجی برای تبلیغات،  اسپانسر یک 
تیم می شــود اما زمانی که محدودیت هایی از سوی دولت برای ورود کاالهای خارجی اعمال می شود، قراردادها تجاری بسته 
می شود. با توجه به این که قرارداد فدراسیون فوتبال از پیش بسته شده بود تا پایان جام ملت های آسیا این قرارداد ادامه  دارد 

اما این را هم در نظر بگیریم که تخفیف خوبی کسب کرده ایم.

تاثیر ممنوعیت ورود کاالی خارجی بر فعالیت های تیم ملی فوتبال 

بانوی ملی پوش تیراندازی ایران موفق به 
شکستن رکورد جهان در مسابقات کشوری 

شد. 
نخســتین مرحله رقابت هــای آزاد تیراندازی 
کشــور طی روزهای گذشــته در محل سالن 80 
خط مجموعه ورزشــی آزادی برگزار شــد. گوران 
ماکسیموویچ مربی و قهرمان المپیک که به تازگی 
هدایت تیراندازان ایرانــی را برعهده گرفته هم از 
نزدیک تماشاگر این دوره از رقابت ها بود و عملکرد 

ملی پوشان را مورد بررسی قرار داد. 
در مرحله نخست مســابقات آزاد تفنگ، الهه 

احمدی در قانون جدید 60 تیر موفق به کسب 630.3 امتیاز شد و بر سکوی نخست این رقابت ها تکیه زد. سون نیگ از چین 
در مسابقات جهانی مکزیک در اسفندماه 96 با کسب 629.5 امتیاز عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود.

بدین ترتیب بانوی تیرانداز ایرانی که سابقه 2 دوره حضور در المپیک را هم دارد، در مسابقات کشوری موفق به شکستن 
رکورد جهان شد. البته این رکوردشکنی در مسابقات غیررسمی بوده و ارزش چندانی برای فدراسیون جهانی ندارد.

جابجایی رکورد جهانی تیراندازی توسط الهه احمدی در مسابقات غیررسمی

فدراســیون جهانی دوچرخه سواری با اعالم برنامه 
مسابقات برای کسب ســهمیه بازی های المپیک 2۰2۰ 

مشخص شد.
اتحادیــه جهانــی دوچرخه ســواری روش های کســب 
ســهمیه المپیک را با توجه با آغاز مســابقات موثر در کســب 
ســهمیه المپیک توکیو اعام کرد.طبق اعام اتحادیه جهانی 
دوچرخه ســواری در مجموع 76 دوچرخه سوار در رشته کراس 
کانتری شــرکت می کنند که در هر بخش آقایــان و بانوان به 
طور جداگانه 38 نفر اجازه شرکت خواهند داشت. قوانین کسب 

سهمیه مسابقات کراس کانتری به شرح ذیل می باشد:
* در هر بخش 2 ســهمیه بــرای نمایندگان کشــور میزبان 
می باشد.)مجموع 4 سهمیه( * نفرات برتر قاره های آمریکا، آسیا 

و آفریقا در سال 20۱9 هرکدام ۱ سهمیه.)مجموع 3 سهمیه(
* 2نفر برتر مسابقات قهرمانی جهان سال 20۱9 در رده زیر 23 

سال و بزرگساالن.)مجموع 4 سهمیه(
الف:کشــورهایی که در رده بندی ملی اتحادیه جهانی در 
پایان ســال 20۱9 در جایگاه ۱ و2 باشــند 3 ورزشکار در هر 

بخش.)مجموع 6 سهمیه(
ب: کشــورهایی که در رده بندی ملــی اتحادیه جهانی در 
پایان ســال 20۱9 در جایگاه 3 تا 7 باشــند 2 ورزشکار در هر 

بخش.)مجموع ۱0 سهمیه(
ج: کشورهایی که در رده بندی ملی اتحادیه جهانی در پایان 
سال 20۱9 در جایگاه 8 تا 2۱ باشند ۱ ورزشکار در هر بخش.

)مجموع ۱4سهمیه(
 هیچ کشــوری بیش از 3 ســهمیه در هر بخش آقایان و 
بانوان نمی تواند داشــته باشــد. در انتهای سال 20۱9 تمامی 

سهمیه ها اعام می شوند.

راه های رسیدن دوچرخه سواران به المپیک ۲۰۲۰ مشخص شد 

رئیس فدراسیون کشتی به نمایندگی از خانواده بزرگ کشتی با ارسال نامه ای به اعضای شورای امنیت ملی 
از آنها درخواست کرد با ورود تیم دیپلماسی کشور در برابر مناسبات آمریکایی – صهیونیستی کمیته بین المللی 

المپیک، مانع از محرومیت کشتی گیران و تعلیق کشتی ایران شوند.
خادم در بخشــی از این نامه با اشــاره به اینکه تاشها و تقاضای کمک خانواده بزرگ کشتی در 4 ماه گذشته و بویژه 2 
ماه اخیر برای حل این مشــکل به نتیجه ای نرسیده است از اعضای محترم شورای امنیت ملی خواست تا با توجه به کارنامه 
مدیریتی کمیته بین المللی المپیک در چشــم بســتن در برابر مواضع سیاسی کشورهای دنیا و برخوردهای دوگانه این نهاد 
که نشان دهنده مناسبات دیپلماتیک در درون کمیته بین المللی المپیک است با ورود تیمهای دیپلماسی واجد شرایط برای 

مذاکره با کمیته بین المللی المپیک، در این زمینه از ورزش ملی کشور دفاع شود.
رئیس فدراسیون کشتی در بخشی از این نامه تاکید کرده عدم حمایت دیپلماتیک از قهرمانان ملی دربرابر سیاست های 
جدید کمیته بین المللی المپیک، مصداق بارز مواضعی نادرست است. از تیرماه تا آبان ماه سال جاری، قهرمانان  ملی کشتی 
ایران می باید در 8 مســابقه جهانی شرکت کنند. در تک تک این مسابقات، خطر محرومیت هایی که ذکر شد، کشتی گیران 

تیم های ملی و بطور کلی کشتی کشور را تهدید می کند.
خادم در ادامه این نامه با اشــاره به اینکه رقابت های جهانی کشــتی از تیرماه آغاز می شود، زمان بسیار محدود و فعالیت 
دیپلماتیک کاری زمان بر است و قهرمانان ملی در صف اول میدان پرچمدار دفاع از آبرو و عزت ایران هستند خواستار دستور 

اقدام عاجل در این زمینه شد.

خادم: تیم دیپلماسی با حمایت از قهرمانان مانع از تعلیق کشتی شود 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )سند رهنی(
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 34 مترمربع تحت پالک 210 
فرعی از 47 اصلی واقع در بخش 9 قزوین شهرســتان بوئین زهرا جنب 
بانک آینده )تات( که به شماره 2232 در دفتر 14 صفحه 564 به شماره 

چاپی 794155 به ثبت رسیده است محدود به حدود ذیل:
شــماال: بطول 3/60 متر دیوار به دیوار آقای حاج ســیاوش از باقیمانده 

47 اصلی
شرقا: در دو قســمت بطول های 4/60 متر در امتداد دیوار اشتراکی و 4 

متر به دکان پالک 211 فرعی از 47 اصلی
جنوبا: بطول 4/75 متر درب دیواریست به خیابان

غربا: بطول 9/50 متر دیوار به دیوار دکان پالک 209 فرعی از 47 اصلی
ملکی آقای موســی مرادی مدیون پرونده اجرایی کالســه 9200028 
اجــرای ثبت اســناد بوئین زهرا که طبق ســند شــماره 4081 مورخه 
1385/12/5 دفتــر 44 بوئین زهرا در رهن بانک ملی مرکزی بوئین زهرا 
قرار گرفته که مطابق گزارش کارشناسان سه نفره رسمی دادگستری به 
مســاحت 34 مترمربع مغازه تجاری ساخته شده با اسکلت فلزی و طاق 
ضربی با کف و دیوار ســرامیک با درب شیشه سکوریت و کرکره برقی 
فلزی دارای انشعابات و امتیازات مجزا و مستقل آب و برق سه فاز و دو 
خط تلفن ثابت به آدرس: شهرســتان بوئین زهرا جنب بانک آینده تحت 
پالک فوق طبق ســند رهنی شماره 4081 مورخه 1385/12/5 تنظیمی 
دفترخانه شــماره 44 بوئین زهرا در رهن بانــک ملی مرکزی بوئین زهرا 
می باشــد در قبال طلب و هزینه های متعلقه و نیم عشــر اجرایی و یک 

عشر اضافی توســط کارشناسان 2/210/000/000 ریال ارزیابی شده از 
ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شــنبه مورخه 1397/2/15 در محل 
اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان بوئین زهرا به آدرس خیابان ولیعصر 
غربی جنب دادگســتری شهرستان بوئین زهرا از طریق مزایده به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ 2/210/000/000 ریال )معادل دویست بیست 
و یک میلیون تومان( شــروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف 
خریدار فروخته می شــود. فروش کال نقدی می باشــد. ضمنا مورد وثیقه 
تا تاریخ 1398/1/26 دارای بیمه می باشــد. بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشــعاب یا اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شــده یا نشــده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گــردد و چنانچه روز مزایده با 
تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان 
ساعت و مکان تشکیل خواهد شــد. طالبین می توانند در ساعات اداری 
جهت اطالعات بیشــتر به اجرای ثبت بوئین زهرا واقع در خیابان ولیعصر 
غربی جنب اداره دادگستری، اداره ثبت و اسناد و امالک مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 97/1/28
مسیب محمدی
 مسئول اجرای اسناد رسمی بوئین زهرا

 دادنامه
پرونده کالسه 9609985500700501 شورای حل اختالف شماره 7 مجتمع مرکزی شهرستان 

زاهدان تصمیم نهایی شماره
خواهان: آقای خســرو ریگی فرزند خرم به نشــانی اســتان سیســتان و بلوچستان- شهرستان 

زاهدان- شهر زاهدان- خیابان مصطفی خمینی 59- پالک 90
خواندگان:  1.آقای امین ناروئی فرزند علی خان 2. آقای امین اژدری فرزند امراله همگی به نشانی
خواســته : الزام به تنظیم ســند خودرو به شــماره انتظامی 545 هـ 33 ایران 63 به انضمام کلیه 

خسارات قانونی و هزینه دادرسی
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای خســرو ریگی فرزند خرم بــه طرفیت خواندگان 1- امین 
نارویی فرزند علی خان 2- امین اژدری فرزند امراله به خواســته الزام به تنظیم ســند رسمی 
یک دســتگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1391 مقوم به ده میلیون تومان به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و هزینه های دادرسی بدین توضیح که خواهان در تشریح خواسته بیان داشته 
اینجانــب خودرو مورد ادعا را از خوانده ردیــف اول درتاریخ 96/8/8 خریداری نموده و ثمن 
معاملــه را پرداخت نموده ام و خوانده ردیف اول خودرو را طبق قولنامه در تاریخ 92/3/15 از 
خوانده ردیف دوم خریداری نموده که سند و کارت خودرو به نام خوانده ردیف دوم می باشد و 
خودرو با مدارک در اختیار اینجانب می باشد خواستار محکومیت خواندگان به تنظیم و انتقال 
ســند خودرو در حق خود گردیده اســت شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالحظه 
دو برگ قولنامه پیوســت پرونده که حکایت از وقوع بیع فیمابین خواهان و خواندگان دارد و 
اینکه خواندگان علیرغم استحضار از وقت دادرسی که از طریق نشر آگهی به رسیدگی دعوت 
شده اند در جلســه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند و خوانده ردیف دوم طبق 
قرارداد معامله متعهد گردیده ظرف دو ماه نســبت به انتقال ســند و فک پالک خودرو اقدام 
نماید ولی تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته و پاســخ اســتعالم واصله از پلیس 
راهور مرکز اســتان که مالک خودرو را آقای امین اژدری فرزند امراله اعالم نموده و خودرو 
تاکنون فاقد توقیف قضایی می باشــد لذا این شورا با احراز معامله بین طرفین به استناد مواد 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
219 و 220 قانــون مدنی خوانده ردیف دوم )امین اژدری فرزند امراله( را به حضور در یکی 
از دفاتر اســناد رسمی و تنظیم و انتقال ســند خودرو سواری پژو 405 مدل 1391 به شماره 
انتظامــی ایــران 545/63 هـ 33 به نام خواهان و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و ششــصد و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا ادعای خواهان 
نســبت به خوانده ردیف اول با توجه به اینکه هیچگونه مالکیتی نسبت به خودرو مورد ادعا 
ندارد به اســتناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار 
عدم استماع دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روزپس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شــورا و بعد از انقضای مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی زاهدان می باشد.
امید جهانتیغ- قاضی شورای حل اختالف شماره ۷ زاهدان 
نشانی: زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع شوراهای حل 
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ســند کمپانی، بیمه نامه و کارت خودروی بنز کامیون 
کمپرســی به رنگ قرمز روغنی مدل 1372 به شماره 
شاسی 16578919 و شماره موتور 10061253 به نام 
حسن میرزائی به شماره انتظامی 989 ع 17-ایران86 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

فینال لیگ دسته اول فوتبال 
در مسجد سلیمان

هفته سی ودوم لیگ دسته اول فوتبال امروز با انجام 9 بازی برگزار 
می شــود و دریکی از حساس ترین مسابقات تیم نفت مسجدسلیمان 

صدرنشین میزبان تیم نساجی مازندران است.
در حســاس ترین و مهم تریــن بازی لیگ دســته اول عصــر امروز نفت 
مسجدسلیمان صدرنشین مسابقات میزبان تیم رده چهارمی نساجی مازندران 
اســت. نتیجه این بــازی برای تمامی مدعیان صعود به لیگ برتر مهم اســت. 
شــاگردان محمود فکری اگر در این بازی پیروز شوند صعودشان به لیگ برتر 
قطعی می شود و اولین تیم صعود کننده در شهر اولین ها خواهد بود اما نساجی 
حریف سختکوش و قدرتمندی است که به راحتی تسلیم نخواهد شد. نکونام و 
فکری هر دو سابقه حضور در استقال را دارند و تقابل این دو مربی استقالی 
هم در نوع خود جالب توجه است. اگر نساجی در این بازی پیروز شود تنور لیگ 

در دو هفته باقیمانده داغ تر خواهد شد.
فجرسپاســی دیگر مدعی صعود به لیگ برتر هم میزبان تیم مس کرمانی 
است که هیچ شانسی برای صعود ندارد و خونه به خونه دیگر مدعی صعود هم 
بعد از باخت در انزلی و ســقوط به رده سوم جدول میزبان شهرداری ماهشهر 
اســت. در این هفته نیز شــاهد حضور داوران مشهور لیگ برتری در مسابقات 

لیگ دسته اول هستیم.

شکست دوباره الهالل عربستان مقابل آبی پوشان و باخت یاران ژاوی در ورزشگاه آزادی

صعود مقتدرانه استقالل و پرسپولیس به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
سرویس ورزشیـ 

تیم فوتبال پرسپولیس که قبل از هفته پایانی مرحله 
گروهی صعودش به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا را قطعی 
کرده بود در دیداری برای صدرنشــینی برابر السد قطر به 

برتری رسید.
دیدار تیم های فوتبال پرســپولیس ایران و السد قطر در هفته 
ششــم مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آســیا از ســاعت ۱9:30 
دیشــب در ورزشگاه آزادی برگزار شــد که این بازی با برتری یک 
بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. مرتضی پورعلی گنجی)3- گل 
به خودی( برای پرســپولیس گل زد. علیرضا بیرانوند، سید جال 
حســینی )کاپیتان(، شــجاع خلیل زاده، محمد انصــاری، صادق 
محرمی، کمال کامیابی نیا، حســین ماهینی، وحید امیری، احمد 
نورالهی)70- گادوین منشا(، سیامک نعمتی) از دقیقه 87- شایان 
مصلح( و علی علیپور)90+۱- بشار رســن( بازیکنانی بودند که از 
ســوی برانکو ایوانکوویچ در این دیدار به میدان رفتند.سرخپوشان 
که از حمایت 40 هزار تماشــاگران خودی سود می بردند از همان 
دقیقه اول حمات روی دروازه الســد را شروع کردند که در دقیقه 
سوم توپ ارسالی محمد انصاری با ضربه سر مرتضی پورعلی گنجی 

مدافع ایرانی السد وارد دروازه تیم قطری شد.
در ادامــه دو تیــم نمایــش پایاپایــی را داشــتند و صاحب 
موقعیت هایــی هم شــدند اما در نهایت این بــازی در نیمه اول با 
برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. نیمه دوم کم رمق تر 
از نیمه اول شــروع شــد و این تیم قطری بود که تاش می کرد تا 
گل خورده را جبران کند. یاران ژاوی که باخت در ورزشــگاه آزادی 
برایشان حکم از دســت دادن صدرنشین پس از هفته ها را داشت 
حمات پرتعدادی را روی دروازه پرســپولیس پی ریزی کردند اما 
دفاع خوب سرخپوشان اجازه نداد دروازه بیرانوند باز شود. بهترین و 

ایده آل ترین فرصت السد در دقیقه 87 بدست آمد که بونجاح درون 
محوطه شش قدم پس از دریبل یکی از مدافعان پرسپولیس درحالی 
که دروازه خالی را مقابل خود داشت توپ را با قدرت به دیرک افقی 
دروازه کوبید تا پرسپولیس از یک شوک بزرگ نجات پیدا کند. در 
اولین دقیقه وقت های اضافه هم تیم السد یک فرصت ایده آل دیگر 
برای رسیدن به گل تساوی داشت اما بازهم ضربه بازیکن این تیم 
به کنار دروازه رفت تا سرخپوشان نفس راحتی بکشند. پرسپولیس 
با این برد ۱3 امتیازی شد و به صدر جدول گروه C صعود کرد و در 
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا روز ۱7 و 24 اردیبهشت باید 
بازی رفت و برگشت با تیم االهلی عربستان یا الجزیره امارات برگزار 
کند. السد هم با ۱2 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.در دیگر دیدار این 
گروه الوصل امارات میزبان نسف قارشی ازبکستان بود که نماینده 

ازبکستان با حساب 2 بر یک پیروزی رسید. 
تقابل احتمالی استقالل با شاگردان قلعه نوعی

در دیگر دیدار دیشب تیم اســتقال درآخرین دیدار خود در 
مرحله گروهی برابر الهال عربســتان به پیروزی رسید تا به عنوان 
صدرنشین گروه چهارم به مرحله حذفی صعود کنند. در این دیدار 
که از ســاعت 20:۱5 در کویت برگزار شــد تیم استقال همچون 
دیدار رفت با یک گل به پیروزی رســید.وریا غفوری در دقیقه 36 
برای استقال گلزنی کرد. نماینده ایران با این برد ۱2 امتیازی شد 
و به عنوان صدرنشین گروه چهارم به مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
آسیا راه یافت.اســتقال در این بازی با ترکیبی متفاوت نسبت به 
مسابقات قبل و با این بازیکنان به میدان رفت: سید مهدی رحمتی 
)کاپیتان(، خسرو حیدری، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، وریا 
غفوری، امید نورافکن، فرشــید باقری )8- میاد زکی پور(، سرور 
جپاروف، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی )87- علی قربانی( و 

مامه تیام )90- بویان(.

در دیگــر بازی این گروه تیم العین هــم مقابل الریان قطر با 
نتیجه 4 بریک پیروز شــد تا با ۱0 امتیاز بعد از استقال به مرحله 
حذفی برود.اســتقال به عنوان صدرنشین گروه چهارم در مرحله 
حذفــی به مصاف تیم دوم گروه دوم )ذوب آهن ایران یا لوکوموتیو 

ازبکستان( می رود.
کار سخت ذوب آهن در ازبکستان

هفته ششــم لیگ قهرمانان آســیا در حالی امروز با دیدار دو 
نماینده ایران پیگیری می شود که دو تیم ذوب آهن و تراکتورسازی 
شرایط متفاوتی را پشت سر می گذارند.در تبریز تیم تراکتورسازی در 
حالی در خانه میزبان تیم الغرافه قطراست که این دیدار حکم بازی 
تشریفاتی را برای نماینده ایران دارد. تراکتورسازی با سه شکست و 
دو تســاوی و تنها یک گل زده، وداع زودهنگامی را با این مسابقات 
داشــت و باید برای اعاده حیثیت و انتقام باخت سنگین 3 بر صفر 
دیدار رفت برابر مهدی طارمی و یارانش قرار بگیرد. اما در مهم ترین 
دیــدار امروز ذوب آهن ایران مهمان لوکوموتیو اســت. شــاگردان 
قلعه نویی برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی یا تساوی مقابل 
نماینده ازبکستان دارند و در صورت شکست باید در همین مرحله 
گروهی با این مســابقات خداحافظی کنند. نماینده ایران در بازی 
رفت با دو گل مهمانش را شکســت داد و تساوی در دیدار برگشت 
برابر لوکوموتیو می تواند ذوب آهــن را با قانون بازی رو در رو راهی 

مرحله بعد کند.
جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا-گروه سوم

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1641183513.پرسپولیس ایران

26402115612. السد قطر

410-3631248. نسف قارشی ازبکستان

70-46006310. الوصل امارات

سرویس ورزشی-
در شــرایطی که دبیر کمیته ملی المپیک از ورود 
به پرونده کاهش سهمیه وزنه برداری ایران در المپیک 
خبر داده، رئیس  فدراسیون وزنه برداری می گوید تغییر 
رای هیئت  رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری چیزی 

شبیه معجزه است!
پس از انتشار خبر کاهش سهمیه وزنه برداری مردان ایران 
در المپیک 2020 به دو ســهمیه، نشستی با حضور سلطانی 
فر وزیــر ورزش و جوانان، صالحی امیــری رئیس کمیته ملی 
المپیک، داورزنی معاون وزارت ورزش و ســجادی سرپرســت 
کاروان اعزامی ایــران به جاکارتا در محل وزارت ورزش برگزار 

شد تا ابعاد این اتفاق مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشســت وزیــر ورزش از فدراســیون وزنه برداری 
خواست تا تاش و رایزنی های خود برای تغییر در تصمیم هیئت 
 رئیسه IWF را آغاز کرده و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 

نیز پشتیبانی و حمایت الزم را از فدراسیون بعمل آورند. 
رای تغییر نمی کند؟!

درســت 24 ساعت پس از برگزاری این نشست، علی مرادی 
رئیس  فدراســیون وزنه برداری می گوید تغییر رای هیئت  رئیسه 
فدراســیون جهانی وزنه برداری چیزی شبیه معجزه است! وی در 
گفت و گویی با سایت ورزش سه اظهار داشت: در 3 سالی که بنده 
به عنوان رئیس  فدراســیون حضور دارم، سیاســت اصلی ورزش 
کشور یعنی عمل کردن به ورزش پاک را سرلوحه خود قرار دادیم. 
باالی 400 نمونه دوپینگ در ســال های اخیر در ســطح داخلی، 
قاره ای و جهانی از وزنه برداران ما گرفته شده که هیچ کدام به جز 
یک مــورد در رده نوجوانان که آن هم خارج از اردو رخ داده بود؛ 
مثبت نشده اســت. وزنه برداری ایران پاکی خود را ثابت کرده و 
همچنان با دوپینگ مبارزه می کند. البته ما از سیاست های کان 

فدراسیون جهانی وزنه برداری در مبارزه با دوپینگ به ویژه اینکه 
مورد تایید IOC قرار گرفته، حمایت می کنیم. 

مرادی افزود: متاســفانه هیئت  رئیسه فدراسیون جهانی 
تصمیمی برای تنبیه کشورهایی که دوپینگ کرده اند، در نظر 
گرفتــه و مــا را در گروهی قرار داده که بــا ۱0 نمونه مثبت 
از المپیک 2008 به بعد فقط 2 ســهمیه در المپیک 2020 
داریــم. البته این تصمیم معقولی بوده کــه 2 دوره المپیک 
2008 و 20۱2 را در نظــر بگیرنــد چون در این مســابقات 
نمونه های مثبت زیادی رخ داده بود. با این حال ایران از سایر 
کشورها جدا بوده و سال گذشته هم قهرمان جهان شد. انتظار 
مــا این بود که در تصمیم اتخاذ شــده، به موارد خاصی مثل 

ایران توجه شود. 
وزنه برداری جهان از این تصمیم ضرر می کند 

وی ادامه داد: ما قهرمان های بزرگی مثل کیانوش رستمی، 

ســهراب مرادی، علی هاشمی، ســعید علی حسینی و بهداد 
ســلیمی داریم که خیلــی از آنها رکورددار دنیا هم هســتند. 
حضور این وزنه برداران در رقابت های جهانی و المپیک کیفیت 
مسابقات را باال می برد. به طور کلی فدراسیون جهانی 4 سهمیه 
آقایان و 4 سهمیه زنان در نظر گرفته و ما از این تصمیم کمیته 
بین المللی المپیک حمایت می کنیم. با این حال کشوری مثل 
ایران که با دوپینگ مبارزه می کند، نباید محدود شود. ما حتی 
باید الگویی برای ســایر کشورها باشــیم چون در همین دوره 
ایوب موسوی در شرایطی که سوم شده بود، به خاطر دوپینگ 
نفر دوم، به مدال نقره رســید. مطمئنــا وزنه برداری جهان از 
ایــن تصمیم ضرر می کند چون کیفیت رقابت ها با غیبت وزنه 

برداران ایرانی پایین می آید. 
برخی کشورها در این تصمیم نفوذ داشتند 

مرادی خاطرنشــان کرد: از قاره آســیا هم برخی افراد در 

هیئت  رئیســه فدراســیون جهانی هســتند. می توان به نایب 
فدراسیون جهانی که تایلندی است،  اشاره کرد که باعث شده 
تا کشورش با 9 نمونه مثبت دوپینگ سهمیه کامل بگیرد. این 
تصمیمات تحت نفوذ برخی از کشــورها اتخاذ شــده و در این 
ماجرا شــکی نیســت. با این حال من با برخورد با کشورهایی 
که 20 نمونه دوپینگ دارند، موافقم چون حیثیت این رشــته 

را می برند. 
رئیس  فدراسیون وزنه برداری در ادامه تصریح کرد: درباره 
اینکه رای هیئت  رئیســه فدراسیون جهانی وزنه برداری برمی 
گردد یا خیــر؛ باید بگویم خیلی بعید اســت. این تصمیم به 
صورت کلی گرفته شــده و ایران هم در آن چارچوب گنجانده 
شــده اســت. اینکه بخواهیم ایران را از این جمع خارج کنیم، 

بیشتر شبیه یک معجزه است. 
مرادی افزود: برخاف نظر برخی از دوستان که گفته اند، 
این تصمیمات سیاســی اســت؛ من معتقدم که تصمیم کاما 
ورزشی بوده و ربطی به سیاست ندارد. ما چوب اتفاقات گذشته 
را می خوریم. چرا درباره دوپینگ نفراتی مثل ســهراب مرادی 
در مدیریت قبلی شــفاف سازی نشــده و مردم از آن چیزی 
نمی دانند؟ باید به این ابهام ها پاســخ داده شود. چه کسی باید 
پاســخ بدهد که این نمونه های مثبــت دوپینگ چرا رخ داده 
اســت؟ آنهایی که ادعای خیلی از مســائل را دارند، حاال باید 

پاسخ مردم را بدهند. 
در المپیک 2۰2۰ چه کار خواهیم کرد؟ 

وی در پایــان عنوان داشــت: در المپیــک 2020 با این 
وضعیت کاهش سهمیه های وزنه برداری و شرایطی که کشتی 
و تکوانــدو دارند، چــه کار می خواهیم بکنیــم؟ وزنه برداری 
همواره در شرایط سخت به ورزش ایران کمک کرده و کاهش 

سهمیه ها به ضرر ورزش ایران است.

شرایط دشوار ورزش ایران در المپیک 2۰2۰ 

مرادی: بازگرداندن سهمیه وزنه برداری چیزی شبیه معجزه است!
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