
ورزشی

سرویس ورزشی-
در شرایطی  برداری  وزنه  فدراســیون  انتخابات 
امروز برگزار می شــود که نامزدها برای رســیدن به 

صندلی ریاست رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند.
بعد از مدت ها انتظار انتخابات فدراســیون وزنه برداری 
امروز یکشنبه برگزار می شود تا این رشته مدال آور و المپیکی 

سکاندار خود را برای یک دوره ۴ ساله دیگر بشناسد. 
ثبت از کاندیداهای وزنه برداری 23 بهمن 97 آغاز شد و 
در پایان 10 روز کاری 10 نفر )سجاد انوشیروانی، محمدرضا 
آخوندی، حســین رضازاده، علی مرادی، کــوروش باقری، 
حســین مقامی، عبدالکریم پورکیان، فرشاد غزالیان، شهرام 

عظیمی و نصرت اله عابدینی( کاندیدای ریاست شدند.
پس از برگزاری کمیسیون تطبیق، صالحیت مدیریتی 
مقامی و باقری تایید نشــد که البته باقــری با ارائه مدارک 
بیشــتر توانست این مرحله را پشت ســر بگذارد و به جمع 

کاندیداها برگردد.
دوره ریاســت علی مرادی هم هفت اردیبهشت 98 به 
پایان رســید اما از آنجا که علی مــرادی به همراه تیم ملی 
بزرگساالن در مســابقات قهرمانی آسیا چین حضور داشت، 
وزارت ورزش پــس از بازگشــت تیم از مســابقات و در روز 
دوازدهم اردیبهشت علیرضا خسروی را به عنوان سرپرست 
تعیین کرد. اکنون نیز زمان انتخابات فرا رسیده و قرار است 
اعضای مجمع ســاعت 10 صبح امروز یک شنبه 16 تیر در 
آکادمی ملی المپیک دور هم جمع شــوند و با تصمیم خود 

داستان انتخابات را به پایان برسانند.
اعضای مجمع فدراســیون وزنه برداری، تا روز گذشته 
هشــت مدعی )مقامــی و عظیمی انصراف دادنــد( را برای 
انتخاب اصلح ترین کاندیدا، پیش رو داشــتند. اســتفاده از 

لفظ فعال از آن جهت اســت که احتمــاال پیش از برگزاری 
 مجمع شــاهد کناره گیری برخی نامزدهــای دیگر خواهیم 

بود. 
معمــوال در هــر انتخاباتی کار رئیس فدراســیون برای 
انتخاب شــدن راحت تر از نامزدهای دیگر است، اما به نظر 
می رســد علی مرادی کار ســاده ای برای کسب آرای الزم و 
ابقا در مسئولیت قبلی پیش رو ندارد و این بار باید به جنگ 
رقبایی برود که ماههاست در حال رایزنی و ائتالف با یکدیگر 

و حتی برخی اعضای مجمع هستند.
رقابت در وزنه برداری نزدیک است

آنچه طی هفته های گذشته از تالش کاندیداها مشخص 

شده، اینکه حتی کم شــانس ترین گزینه ریاست هم نقش 
مهمی در تقسیم آرا دارد و یک ائتالف سنجیده و تاکتیکی، 
می تواند ســبد آرای رقیبی خاص را پُــر یا خالی کند.بازی 
پشــت پرده انتخابات فدراسیون وزنه برداری کار را به جایی 
کشــانده که برخی مدعیان ریاســت هم اعتقــاد دارند کار 
در دور اول تمــام نمی شــود و آرا در دور دوم تعیین کننده 
رئیس خواهد بود.در بین مدعیان ریاست هرچند علی مرادی 
به عنوان رئیس قبلی فردی شــناخته شده است اما افرادی 
چون سجاد انوشیروانی، محمدرضا آخوندی، کوروش باقری و 
حسین رضازاده تالش زیادی کرده اند تا آرای اعضای مجمع 

را جلب کنند.

بــا توجه به آئین نامــه انتخاب رئیس فدراســیون های 
ورزشی اسامی ۴۴ عضو حاضر در مجمع انتخابات فدراسیون 

وزنه برداری که حق رای دارند، به شرح زیر است:
*محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 

وزارت ورزش و جوانان )به عنوان رئیس مجمع(
*کیکاووس سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک، 

روسای 31 هیئت استانی
*نماینده فدراسیون ورزش های دانش آموزی

*نماینده فدراسیون ورزش های دانشگاهی
*نماینده فدراسیون ورزش های کارگری

*نماینده نیروهای مسلح
*ســهراب مرادی و سعید علی حســینی به عنوان نماینده 

ورزشکاران در بخش مردان
*سیده الهام حسینی نیز نماینده وزنه برداران بانوان

*محسن جلیلی به عنوان نماینده داوران
*محمد حسن برخواه سرمربی تیم ملی نماینده مربیان

*نمایندگان 2 باشگاه بیمه رازی و شرکت ملی حفاری اهواز
رای گیری به صورت دستی است

خبر مهــم پیش از برگزاری انتخابات فدراســیون وزنه 
بــرداری، منتفی شــدن رای گیری به صــورت الکترونیکی 
بود. بعد از بحث هایی که در مــورد نحوه رأی گیری مجمع 
انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری مطرح شده بود، محمدرضا 
داورزنی در حاشیه افتتاح سالن فارسی آکادمی ملی المپیک 

اعالم کرد انتخابات به صورت دستی برگزار می شود.
داورزنی گفت: شــرایط برگــزاری رأی گیری به صورت 
الکترونیکی فراهم اســت اما برای اینکه شائبه ای پیش نیاید 
رأی گیری مجمع انتخابات وزنه برداری و کشتی مانند قبل و 

به صورت دستی است. 

8 نامزد برای رسیدن به صندلی ریاست رقابت دارند

روز سرنوشت ساز وزنه برداری
ائتالف نامزدها، انتخابات را به دور دوم می کشاند؟!

*شــهرام عظیمی که وظیفه مهیا کردن شــرایط را برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های 
رزمی را دارد، نه تنها در این خصوص فعالیتی صورت نداده، بلکه طی روزهای گذشــته در برخی کمیته ها و 
سمت های این فدراسیون تغییراتی را انجام داده است.به نطر می رسد تغییرات آقای سرپرست پایانی ندارد و 
در تازه ترین اقدام، فرهنگ شادنیا نیز از سمت دبیری فدراسیون برکنار شده است. پیش از سرپرست دبیری، 
رئیس کمیته آموزش و صدور احکام، دبیر کمیته آموزش و… برکنار شــده بودند. مهلت چهار ساله ریاست 
محمود رشیدی در رئیس فدراسیون ورزش های رزمی یکشــنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به پایان رسید و طبق 
تصمیم مسئوالن وزارت ورزش و جوانان شهرام عظیمی به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شد تا به مدت 

سه ماه به عنوان سرپرست در این فدراسیون فعالیت کند.
* مهرداد صمصامی، ملی پوش هندبال ایران، با یک قرارداد دو ساله به تیم االهلی قطر پیوست. این اولین حضور صمصامی 
در لیگ های خارجی است. تیم االهلی قطر عالوه بر صمصامی با افشین صادقی نیز قرارداد بسته است و این دو هندبالیست 

ایرانی از 10 شهریورماه به اردوهای این تیم خواهند پیوست.
* رقابت های انتخابی تیم کشتی آزاد امید برای حضور در مسابقات جهانی مجارستان، روز ۲۱ تیرماه در سالن 
شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.رقابت های جهانی کشتی امید )زیر ۲۳ سال( روزهای ۶ تا ۱۲ آبان ماه 

در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.
* پرویز جالیر پیشکسوت وزنه برداری کشورمان و نایب قهرمان المپیک 1968 مکزیکوسیتی، امروز در سن 80 سالگی 
دارفانی را وداع گفت. جالیر از پیشکسوتان نامدار وزنه برداری کشورمان بود که مدال نقره المپیک 1968 مکزیکوسیتی، 
مدال برنز مسابقات قهرمانی جهانی 1966 و مدال طال بازی های آسیایی 1966 توکیو را در کارنامه داشت. مرحوم جالیر 

مدتی به دلیل بیماری گوارشی در بستر بیماری بود که بامداد دیروز در منزلش چشم از جهان فرو بست.
سرویس ورزشی روزنامه کیهان این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش تسلیت می گوید.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم ماشاءاهلل شمسه
شهادت آرزویش بود

شهید مدافع حرم ماشــاءاهلل شمسه، سال 
13۴6 در روستای سراب زارم شهرستان بروجرد 
متولد شــد. در دوران دفاع مقدس، با وجود سن 
پایین اما به عنوان رزمنده بســیجی راهی جبهه 
نبرد حق علیه باطل شــد. وی در دوران تهدید 
حرم آل اهلل از سوی تکفیری ها با اینکه بازنشسته 
بود اما به طور داوطلبانه راهی نبرد با تروریست ها 
شــد. وی ســرانجام،13 فروردین  ســال 95 در 

سوریه و در حین حفاظت از حرم حضرت زینب)س( هدف گلوله تک تیرانداز 
داعشی قرار گرفت و به شهادت رسید.

همسر شهید ماشاءاهلل شمسه در مصاحبه ای می گوید: »وقتی لحظه اول 
خبر شهادتش را شنیدم تنها جمله ای که در آن حال گفتم تبریک شهادتش 

بود چون شهادت آرزویش بود و به آرزویش هم رسید.«
شهید مدافع حرم ماشاءاهلل شمسه در وصیت نامه اش نوشته: »... به خاطر 
مشکالت دنیا و کمبود حقوق و مزایا و زن و بچه از یاری نمودن دین خدا که 
همانا اسالم عزیز است دســت برندارند و در کارهای محوله کوتاهی نکنند و 
همان طور که امام بزرگوار فرمود:پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما 
آسیبی نرسد. پس شما عزیزان هم در این امر کوتاهی نکنید و پشتیبان رهبر 
عزیز باشــید.عزیزان من،بنده از زمانی که تصمیم گرفتم جزء مدافعین حرم 
باشم به قرآن رجوع نمودم و از آن کمک خواستم که آیه بیست و نه سوره حج 
آمد و در آن تاکید شده بود به مسلمانان زمانی که به مدینه هجرت نموده اند 

با توجه به جنگ و ظلمی که به آنها روا شده قدم بردارند و مبارزه کنند...«

حدیث دشت عشق

توافق اولیه دیاباته با استقالل 
مسئوالن باشگاه استقالل طبق درخواست آندره آ استراماچونی با شیخ 
دیاباته، مهاجم اهل کشــور مالی وارد مذاکره شــده و حتی با این بازیکن 
به توافق رسیده اند. دیاباته ســابقه بازی در تیم های بنوونتو ایتالیا، بوردو 
و نانســی فرانســه و... را دارد. او فصل گذشــته از لیگ ایتالیا راهی تیم 
عثمانلی ترکیه شــد و ســپس به صورت قرضی به تیم االمارات پیوست. 
قرارداد دیاباته 31 ســاله با اســتقالل دو ساله خواهد بود و مهاجم جدید 
آبی پوشــان امروز به تهران می آید تا فردا)دوشنبه( در تست های پزشکی 
شــرکت کند. دیاباته برای تیم ملی کشورش هم نزدیک به ۴0 بازی ملی 

انجام داده است.
مهاجم ازبکی منتظر پاسخ نهایی کالدرون

باشــگاه پرســپولیس که قبل از توافق با گابریل کالدرون برای جذب 
ایگور سرگیف اقدام کرده بود، حاال برای عقد قرارداد با این بازیکن منتظر 
پاسخ نهایی سرمربی آرژانتینی اش است. سرگیف همان مهاجمی است که 
تقریباً دو ماه پیش با گل دقایق پایانی خود به پرسپولیس زمینه حذف این 
تیم از را در لیگ قهرمانان فراهم آورد.این مهاجم 29 ساله فصل پیش در 
تیم الظفره امارات به مدت یک نیم فصل عضویت داشت و فقط موفق شد 
یک گل برای این تیم به ثمر برساند از این رو مجدداً به پاختاکور برگشت 
و در 11 بازی که برای این تیم انجام داده موفق به زدن چهار گل شــد. 
قیمت این بازیکن در ترانســفر مارکت یک میلیون و چهارصد هزار یورو 
اعالم شــده است، اما ظاهراً مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای جذب او با 

رقم ۴00 هزار دالر توافق کرده اند.
هافبک استقالل در در لیگ برتر پرتغال 

یک منبع خبری در پرتغال نوشته که هافبک تیم فوتبال استقالل تا 
پیوســتن به تیم آوس فاصله زیادی ندارد.نشریه رکورد پرتغال نوشت که 
علی کریمی هافبک تیم فوتبال استقالل ممکن است در آینده ای نزدیک 
به تیم آوس در لیگ برتر پرتغال ملحق شــود.طبق ادعای این نشــریه، 
آوس که پیش از این هم اخباری درباره پیوســتن مهرداد محمدی به این 
تیم منتشر شده بود، با علی کریمی مذاکراتی داشته و طرفین در آستانه 

رسیدن به توافق هستند.
ماریو بودیمیر به تیم لوکوموتیو کرواسی پیوست

ماریو بودیمیر مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس که نیم فصل 
در ایــن تیم حضور داشــت با عقد قراردادی به تیم لوکوموتیو کرواســی 
پیوســت. این بازیکن که در تیم دیناموزاگرب هم ســابقه بازی داشته با 
عقد قراردادی فصل آینده در تیم لوکوموتیو بازی خواهد کرد. به نوشــته 
سایت گرمانیجاک، بودیمیر در شرایط کنونی قیمتش در نقل و انتقاالت 
600 هزار یورو اســت. او فصل گذشته با قراردادی معادل 750 هزار یورو 
در پرسپولیس حضور داشت. بودیمیر به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از 

پرسپولیس جدا شد و قرار است جانشین دژان رادونچیچ شود.
نامه رسمی سپاهان به باشگاه ترابزون اسپور

باشگاه ســپاهان با ارسال نامه ای به باشــگاه ترابزون اسپور خواستار 
 ،yeniakit جذب وحید امیری برای فصل جدید شــد. به گزارش ســایت
وحید امیری، بازیکن ایرانی نتوانست با تراکتورسازی قرارداد امضا کند که 
هدایت این تیم را مصطفی دنیزلی بر عهده دارد. اکنون باشگاه سپاهان با 
ارسال ایمیل به باشگاه ترابزون، به طور رسمی خواستار جذب این بازیکن 
ایرانی شده است.در این ایمیل باشگاه سپاهان ضمن ابراز تمایل به جذب 
امیری، از سران تیم ترکیه ای خواسته است تا رقم پیشنهادی شان را برای 
فروش این بازیکن ایرانی اعالم کنند. این در حالی اســت تیم پرسپولیس 

هم خواهان بازگشت دوباره امیری به این تیم شده است.
شکاری: امروز با پرسپولیس می بندم

رضا شــکاری درخصــوص آخرین وضعیتش با مســئوالن باشــگاه 
پرسپولیس برای پیوستن به این تیم، گفت: ما مذاکرات خوبی انجام دادیم، 
اما هنوز قراردادی امضا نشده است. امروز)دیروز( قرارداد امضا نمی شود و 
بــه احتمال فراوان تا فردا)امروز( قرارداد همکاری با پرســپولیس را امضا 
خواهم کرد. وی در پاسخ به این سؤال که قراردادت با پرسپولیس قرضی 
خواهــد بود یا به صورت دائم به این تیم می آیی، افزود: من به عنوان یک 
بازیکن با قرارداد قطعی به پرسپولیس می آیم و قراردادم هم قرضی نیست 
بلکه قراردادم با پرســپولیس دائمی خواهد بــود. البته برای عقد قرارداد، 
یکســری حرف ها مانده که باید آنها را در جلســه بعــدی مطرح کنیم و 

درنهایت قرارداد را به امضا برسانیم.
فرصت 24 ساعته باشگاه استقالل به چشمی

 روزبه چشــمی چند روزی است به تهران برگشته اما هنوز به صورت 
جدی با مسئوالن باشگاه استقالل وارد مذاکره نشده است. مدیران باشگاه 
اســتقالل طی روزهای اخیر با مدیر برنامه ایــن بازیکن تماس گرفته و 
خواســتار روشن شدن تکلیف چشمی با استقالل شده اند. استقاللی ها به 
چشــمی اعالم کرده اند تا 2۴ ساعت آینده خبر نهایی در مورد حضورش 
در اســتقالل را به آنها بدهد در غیر این صورت باشگاه قید مذاکره با این 
بازیکن را خواهد زد.از طرف دیگر استقاللی ها مذاکرات جدی با رضا اسدی 
هافبک تیم فوتبال ســایپا را آغاز کرده اند و در صورتی که مذاکرات با این 

بازیکن به سرانجام برسد وی آبی پوش خواهد شد.
 شفر قراردادش با استقالل را یکطرفه فسخ کرد

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال استقالل قرارداد خود با این باشگاه 
را به صورت یکطرفه فســخ کرد تا به عضویت باشــگاه اماراتی در بیاید. 
وینفرد شــفر که از باشگاه استقالل به فیفا شکایت کرده است با پیشنهاد 
جدی باشــگاه بنی یاس امارات مواجه شده و امروز برای در دست گرفتن 
سکان مربیگری این تیم وارد امارات شده است. این مربی آلمانی برای عقد 
قرارداد با باشگاه اماراتی قرارداد خود با استقالل را به صورت یکطرفه فسخ 
کرده اســت تا بتواند با باشگاه اماراتی قرارداد ببندد. البته شفر شکایت از 
باشگاه استقالل را در فیفا پیگیری می کند ولی مسئوالن باشگاه استقالل 

هم قصد دارند دفاعیات خود را در صورت لزوم به فیفا ارسال کنند.
قرعه کشی لیگ برتر در هاله ای از ابهام

بدون مهیا شدن شرایط ورزشگاه ها قرعه کشی نوزدهمین دوره لیگ 
برتر انجام نمی شود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ 
در نامه هایی جداگانه به مدیران کل ورزش اســتان ها، هیئت های فوتبال 
و باشگاه های لیگ برتری خواســتار مهیا شدن شرایط و استانداردسازی 
ورزشــگاه ها برای آغاز لیگ برتر نوزدهم شــدند که هنوز این شرایط در 
ورزشــگاه ها فراهم نشده اســت. به همین دلیل تا ایجاد شرایط مناسب 
در ورزشــگاه ها زمانی برای قرعه کشی لیگ برتر نوزدهم مشخص واعالم 

نشده است.
استراماچونی ۳ بازیکن استقالل را کنار گذاشت

آندره آ اســتراماچونی و مسئوالن اســتقالل هفته جاری درباره کنار 
گذاشتن سه بازیکن تصمیم گیری خواهند کرد.

آندره آ استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقالل بعد از تمرین صبح 
دیروز آرمین ســهرابیان، روح اهلل باقری و رضا کریمی را کنار گذاشــت. با 
توجه به کمبود بازیکن در اســتقالل، تصمیم استراماچونی ناگهانی بود، 
اما ســرمربی ایتالیایی آبی پوشان تصمیم خودش را گرفته است.قرار است 
فردا )دوشــنبه( جلسه ای بین مسئوالن استقالل و استراماچونی در مورد 
این سه بازیکن برگزار شود تا اگر راهی وجود داشته باشد، آنها به تمرینات 
بازگردند، در غیر این صورت از جمع آبی پوشان جدا خواهند شد. این سه 
بازیکن با اســتقالل قرارداد دارند و شاید به صورت قرضی راهی تیم های 
دیگری شــوند.تیم اســتقالل این هفته برای برگــزاری اردو راهی ترکیه 

خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان می گوید دوره اختالف در ورزش تمام شده و تفرقه افکن ها باید بساط شان را جمع 
کنند و بروند.

مراسم افتتاح سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک دیروز شنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، رضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و دیگر معاونان و مدیران این دو نهاد، برگزار شد. سالن فارسی که محل برگزاری 
مجامع و همایش های فدراسیون های ورزشی است، از ماه های پایانی سال گذشته با همت کمیته ملی المپیک و پیگیری 

شخص صالحی امیری برای اختصاص بودجه ویژه برای آن، مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفت.
مســعود سلطانی فر وزیر ورزش در مراسم افتتاح سالن فارسی اکادمی المپیک و پارالمپیک گفت: ان شااهلل همه ما با 
همدلی و وحدت یک دوره تاریخی را بر جا بگذاریم. راه اندازی موزه و بازســازی این سالن در خور تحسین است. علیرغم 
همه محدودیت هایی که وجود دارد، ما تالش می کنیم و عنایت خدا مشــمول زحمت کشان است. ما می دویم تا منابعش 
تامین شود. وزیر ورزش تاکید کرد: دلمان می خواهد که همه در جهت وحدت قدم بردارند. دوره اختالف تمام شده است. 
تالش می کنیم نگذاریم باقیمانده عناصری که دنبال اختالف افکنی هســتند، فعالیت داشــته باشند. این افراد باید ساک 
خود را جمع کنند. فکر می کنیم در هیچ جامعه متشنجی، توسعه محقق نمی شود. در مدیریت عالی ورزش کشور فضایی 
برای ایجاد اختالف نیســت. صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک نیز در این مراســم عنوان داشت:تمام تالش ما این 
است که شرایطی را فراهم آوریم که شرایط ورزش بهتر شود. باید خودخواهی ها از ورزش خارج شود و پیروزی ها متعلق 
به همه باشــد. شــرایط ورزش ایران به سمت توسعه و تعالی است و وفاق الزم وجود دارد. هر کسی که بر طبل اختالف و 

نفاق بکوبد، خیرخواه ورزش نیست.

سلطانی فر: دوره اختالف در ورزش تمام شده است
سرپرست فدراسیون والیبال اظهارات عجیبی در واکنش به احتمال سفرش به آمریکا داشت.

تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال صبح دیروز شــنبه راهی آمریکا شــد تا در 
کنار پنج تیم دیگر در شهر شیکاگو برای رسیدن به سکو تالش کند.افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال هنوز با تیم 

ملی به آمریکا نرفته و در ایران به سر می برد.
وی درباره احتمال ســفرش به آمریکا اظهارنظری عجیب داشــت و به رادیو تهران گفت: اگر خدا بخواهد می رویم یا 
نمی رویم! مهم این است که تیم نتیجه بگیرد. امیدوارم تیم ملی بدون حاشیه به نتیجه برسد. سرپرست فدراسیون والیبال 
در پاســخ به این سؤال که آیا رفتن شما به آمریکا منتفی است؟ از ارائه پاسخ شفاف خودداری کرد و گفت: در خدمتتان 

هستم!
اظهارات مبهم سرپرست فدراسیون والیبال در شرایطی است که پیش از این خوش خبر سرپرست تیم ملی اعالم کرده 
داوری نیز برای تماشای مسابقات تیم ملی در آمریکا حاضر خواهد شد اما انتقادات نسبت به سفر داوری به اندازه ای باال 

گرفته که او ترجیح داده بدین شکل از ارایه پاسخ روشن دوری کند.
در همین خصوص روزنامه کیهان هم روز شــنبه انتقادات را متوجه وزارت ورزش کرد و خطاب به مســئوالن وزارت 
ورزش یادآور شد که آنها به امروز نه تنها مخالفتی با این سفرهای غیرضروری نداشته اند بلکه با سکوتشان نشان داده اند که 
شاید موافق چنین رویه ای نیز هستند. اگر روال به همین منوال است پس وزیر ورزش هم در جلسه با روسای فدراسیون ها 
از کم کردن هزینه ها و حذف ســفرهای غیرضروری نگوید زیرا دیگر کســی این حرف را جدی نمی گیرد، حتی معاونان 

کنار دست وزیر!

واکنش عجیب سرپرست فدراسیون والیبال به سفر به آمریکا 

سرپرست تیم ملی والیبال گفت: آمریکا معموال میزبانی های خوبی نداشته، اما این بار چون فینال رقابت ها 
را میزبانی می کند، احتماال شرایط متفاوت باشد.

امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال قبل از سفر به آمریکا برای حضور در مرحله نهایی لیگ ملت های 2019 
اظهار داشت:  همه می دانند که تا اینجا تیم ملی چه مسیر سختی را طی کرده و چطور به مرحله نهایی رسیده است. االن 
در جایی هســتیم که با یک ُهل کوچک می توانیم تاریخ ساز شویم. امیدوارم بتوانیم موفقیت بزرگی را برای کشورمان به 

ارمغان بیاوریم.
وی افزد: بازیکنان ســرحال هســتند و همه چیز خوب اســت. آنها از نظر روحی در شــرایط بســیار خوبی به سر 
می برند. باید به آمریکا برســیم و ببینیم که شــرایط چگونه اســت. احتماال تمرینات خــود را از پس فردا آغاز می کنیم. 
 آمریکا معموال میزبانی های خوبی نداشــته، اما این بار چون فینال رقابت ها را میزبانی می کند، احتماال شــرایط متفاوت 

باشد.
خوش خبر در پایان گفت: شرایط پروازی باعث شد اعضای تیم ملی در 3 گروه راهی آمریکا شوند. بازیکنان و مربیان 
با پروازهای لوفتانزا، ترکیش و اتریش به ســوی شــیکاگو حرکت کردند. پرواز برخی از بازیکنان بیزنس است و با شرایط 

بهتری به آمریکا می رسند. از مردم می خواهم که ما را دعا کنند.

سرپرست تیم ملی والیبال: آمریکا معموال میزبانی خوبی نداشته است
رئیس فدراســیون جهانی کارگری از مســئوالن کاروان ایران به خاطر اتفاق رخ داده در مسابقات جودو 

عذرخواهی کرد.
مســابقات جهانی کارگری این روزها در اســپانیا در حال برگزاری است و ورزشکاران زیادی از ایران هم در این رقابت ها 
حاضر هستند. در این میان مراسم اهدای مدال آزیتا شکاری، جودوکار وزن 57- کیلوگرم ایران که به مقام سوم رسیده بود، 
با اتفاقات جالب توجهی همراه بود که نشــان از توجه ورزشکاران کشورمان به اعتقادات اسالمی است. در جریان این مراسم 
زمانی که مسئول مسن برگزاری مسابقات، مدال آزیتا شکاری را به او اهدا کرد، دست خود را جلو آورد تا با او دست بدهد اما 
ملی پوش جودوی بانوان کارگران از دست دادن امتناع کرد. این مسئول که با فرهنگ اسالمی ایرانی ها آشنایی نداشت، تصور 

کرد جودوکار ایرانی با این کار به او توهین کرده و به همین دلیل مراسم را به حالت قهر ترک کرد!
مسئوالن کاروان ایران سعی کردند این مسئله را به رئیس برگزاری مسابقات توضیح بدهند. این فرد هم بعد از چند دقیقه 
قهر کردن باالخره راضی شد که به پای سکو بازگردد. البته در این میان مسئوالن ایرانی هم تهدید کردند با ادامه این رفتارها 
ســالن را ترک خواهند کرد، اما در نهایت همه چیز ختم به خیر شــد.  به دنبال این اتفاق »موله آ« رئیس فدراسیون جهانی 
ورزش کارگری در گفت و گو با مسئوالن فدراسیون کارگری از واکنش نامناسب رئیس انجمن جهانی جودو در هنگام اهدا مدال 
و دست ندادن بانوی مسلمان ایرانی با وی بدلیل اعتقادات دینی عذرخواهی کرد و قول پیگیری شایسته این موضوع را داد.

اقدام شایسته دختر جودوکار ایرانی در مسابقات جهانی کارگری

قدرت نمایی گاتلین در دوی ۱۰۰ متر لیگ الماس
جاســتین گاتلین توانست با ثبت رکورد 9/92 در دوی 100 متر مدال 

طالی لیگ الماس را به دست بیاورد.
جاتســین گاتلین، دونده آمریکایی که بعد از کنار رفتن یوسین بولت، 
اکنون بهتریــن عملکرد را در دوی 100 متر جهان دارد توانســت با ثبت 
رکــورد 9/92 در دوی 100 متر، مدال طال لیــگ الماس 2019 را که در 
ســوئیس برگزار می شــود را به دســت بیاورد و مایک راجرز را کنار بزند. 
رســانه های آمریکایی هم چنین خبر دادند این دونده آمریکایی اعالم کرده 
اســت قصد دارد با کسب مدال طال در المپیک 2020 توکیو، از این رشته 

ورزشی خداحافظی کند.
دنی آلوس؛ آقای جام

کاپیتان تیم ملی فوتبال برزیل خــود را آماده باال بردن چهلمین جام 
خود می کند.

با وجود آنکه 35 ســال ســن دارد اما همچنان از آمادگی بسیار باالیی 
برخوردار اســت و در تیــم ملی فوتبال برزیل هــم در ترکیب اصلی بازی 
می کنــد. دنی آلوس در دیدار برابر آرژانتیــن در نیمه نهایی کوپا آمه ریکا 
عملکرد درخشــانی از خود نشــان داد و به عنــوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب شــد.این ستاره برزیلی از نظر کســب جام رکوردی عجیب و باور 
نکردنی را به نام خود به ثبت رســانده است. او در تیم های باشگاهی و تیم 
ملی برزیل تا االن 39 جام به دســت آورده و خود را آماده کسب چهلمین 
جام خود می کند. تیم ملی فوتبال برزیل به فینال رقابت های کوپا آمه ریکا 
راه پیدا کرده و در صورت پیروزی برابر پرو، دنی آلوس، چهلمین جام خود 
را باالی ســر می برد. این بازیکن برزیلی در فوتبال اروپا برای تیم های سویا، 
بارســلونا، یوونتوس و پاری سن ژرمن بازی کرده است. او بعد از جدایی از 
پاری ســن ژرمن هنوز تیم بعدی خــود را انتخاب نکرده و حتی خبرهایی 

درباره احتمال بازگشت او به بارسلونا به گوش می رسد.
غیبت ستاره های فرانسه در فینال لیگ ملت های والیبال

تیم ملی والیبال فرانسه با چهار غایب بزرگ عازم بازی های فینال لیگ 
ملت های 2019 در شیکاگو شد.

ترکیب تیم ملی والیبال فرانســه برای حضــور در مرحله فینال لیگ 
ملت های والیبال 2019 در شــیکاگو اعالم شــد که طبق این لیست چهار 
غایب بزرگ در میان شــاگردان تیلیه وجود دارد.بــه این ترتیب تیم ملی 
والیبال فرانســه برای حضور در آمریــکا بازیکنانی چون اروین انگاپت، ژنیا 
گربنیکوف، اســتیفن بویه و نیکــوال لگاف را در اختیار نــدارد. در مرحله 
مقدماتی لیگ ملت ها نیز این بازیکنان برای تیم ملی فرانســه بازی نکردند 
اما آنها توانستند برای پنجمین دوره متوالی راهی فینال این مسابقات شوند. 
فرانســه با کســب 11 برد، ۴ باخت و 3۴ امتیاز به عنوان تیم چهارم راهی 
فینال لیگ ملت ها شد. شاگردان تیلیه در فینال با تیم های آمریکا و روسیه 

هم گروه هستند.

صفحه 9
یک شنبه ۱۶ تیر ۱۳9۸
4 ذی القعده ۱44۰ - شماره 2222۶

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم مرحله دوم
شــهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از 

طریق مناقصه عمومی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
مشــاوران متقاضــی می تواننــد از تاریــخ 1398/04/15 تــا تاریخ 
1398/04/19 اســناد مناقصــه از طریق مراجعه به واحــد دبیرخانه 

شهرداری خورموج دریافت نمایند.

ضمنا مهلت تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1398/04/20 تا پایان وقت 
اداری تاریخ 1398/05/02 می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 9 

صبح روز شنبه 1398/05/05 می باشد.
نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین در معامالت شهرداری ها می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت رشته و گروه 
در مناقصه ریال

دستگاه 
نظارت

محل اجرا 
پروژه 

1
مطالعه و طراحی تجمیع 

بازار مرکزی شهر 
خورموج

دفتر فنی 50/000/000شهرسازی1/000/000/000
خورموجشهرداری

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت دوم: 1398/0۴/16

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 98/397 مــورخ 98/3/11 هیئت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمدرضا بنی عامریان فرزند محمد بشــماره شناسنامه 228 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179/36 مترمربع در قســمتی از پالک 1555 اصلی واقع 
در اســدآباد شهرک ولیعصر پشت مخابرات خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای سیدجمال فاطمی 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/16 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/1  
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد م الف۲۲۱

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
)نوبت اول( شرکت پزشکی بهاران سنندج )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 4۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۰۳25 
سرمایه ثبت شده 55۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بدینوسیله از تمامی سهامداران شرکت پزشکی بهاران سنندج)سهامی خاص( دعوت می نماید 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه 
مورخه 98/4/29 در محل بیمارســتان آریا واقع در ســنندج- شــهرک بهاران- ساختمان 

بیمارستان آریا- تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دســتور جلسه مجمع مذکور به شرح ذیل می باشــد: 1- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره 
2- انتخــاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل 3- گزارش مدیرعامل شــرکت در مورد روند 
فعالیت های شرکت و برنامه های آینده 4- قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت 5- رسیدگی 

به حسابهای مالی سود و زیان و ترازنامه سال 97 و تصویب آن
رئیس هیئت مدیره شرکت پزشکی بهاران سنندج
 دکتر شاهرخ ادهمی

تلفن: 33783400 تلفن فکس: 33783300
سنندج- بهاران- میدان قانع- جنب پارک کد پستی 6617867461

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 97۰۰4۰۸
بدینوســیله به خانم ها لیدا رحمانی فرزند محمدعلی شــماره ملی 3874146081 و 
فرزانه نظری،  فرزند حبیب شــماره ملی 3874654729 بدهکاران پرونده کالســه 
97/00408 که برابر گزارش 97/7/15 مامور کالنتری خدمات شــناخته نگردیده اید 
ابالغ می گــردد که برابر قــرارداد 25874-94/5/19 بین شــما و بانک ملت مبلغ 
196/500/000 ریال که از تاریخ 97/3/3 روزانه مبلغ 100870 ریال اضافه می گردد، 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18آیین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/4/16 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
 جالل حدادی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 97۰۰4۰۶
بدینوســیله بــه خانم ســیده اکرم حســینی اصــل فرزند ســیدمحمد کد ملی 
3875237341 و آقای محمد احمدی فرزند احد، شــماره ملی 3871552860 و 
آقای جمشــید احمدی فرزند حمید، شماره ملی 3860664220  بدهکاران پرونده 
کالســه 9700406 که برابر گزارش 97/3/31 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد 
که برابر 9524785743- 95/4/21 بین شــما و بانک ملت مبلغ 369/500/000 
ریــال که از تاریخ 97/3/3 روزانه مبلــغ 233/634 ریال اضافه می گردد، بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.                          تاریخ انتشار: 98/4/16
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان-جالل حدادی

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 97۰۰۳۸7

بدینوســیله به اصغر عبدلی خرســند نام پدر: علی تاریــخ تولد: 1356/1/2 
شــماره ملی: 4051222594 شــماره شناســنامه: 2770 به نشانی: همدان 
خیابان کرمانشــاه ابتدای شهید زمانی جنب سنگکی سوپرامید ابالغ می شود 
که بانک ملت جهــت وصول مبلغ 153/000/000 ریال بــه قرارداد بانکی 
شــماره 94133946316 مورخ 1394/8/27 علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالســه 9700387 در این اداره تشکیل شده و چون محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفــاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.          تاریخ انتشار 1398/4/16
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860317007001290 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهــان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقــای غالم حیدری فرزند کریم به 
شناســنامه 904 و شماره ملی 1860975771 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 88/55 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 5777/133 اصلی 
واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی به موجب ســند رسمی شماره 
26101-61/2/19 دفترخانه 14بهبهان احراز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی 
مورد تقاضــا به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/16                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/30
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره 139860317007001281 هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالم حیدری فرزند کریم بشناســنامه 904 و شماره ملی 
1860975771 صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 341/40 مترمربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 5797 اصلی واقع در بخش یــک بهبهان خریداری از مالک 
رسمی خورشید هویدانی احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/16                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/30
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی تغییرات شرکت صنایع فوالد آتیه کارون 
سهامی خاص به شماره ثبت 2۶9۱۱

 و شناسه ملی ۱۰۸۶۰9۱7۱4۰
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ1397/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شعبه شرکت خارجی آسکوتک 
هلدینگ به شناســه ملی 10100177262 به نمایندگی رشــید قاسمی اصل به شماره 
ملی: 2800336072 مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و فرامرز چراغ گوز به شماره 
ملی 0073004881 رئیس هیئت مدیره و مهدی بیضائی اســکوئی به شــماره ملی: 
1709361751 عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک،  سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک مدیرعامل یا یکی از 
اعضاء هیئت مدیره از یک طرف و آقای احمد صادقیان )شــماره ملی 0077609085( 
به ســمت مدیراجرایی یا آقای عباس مشهدی محمد )شماره ملی 0056263831( به 

سمت مدیر صندوق از طرف دیگر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
شناسه آگهی 507185                             شناسه نوبت چاپ 5۴۴۴95

روز پنجشنبه برای اولین بار کاپ جام جهانی یک رشته تیمی وارد پایتخت ایران می شود.
در حالی که جام جهانی بســکتبال 2019 حدود 2 ماه دیگر در چین استارت می خورد، کاپ قهرمانی این رقابت ها طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته روز پنجشنبه وارد تهران می شود. فدراسیون بسکتبال هم برنامه های مختلفی برای حضور یک روزه 
کاپ جام جهانی در پایتخت ایران دارد. رامین طباطبایی گفت: بر اساس برنامه ریزی های فیبا مقرر شده است، کاپ مسابقات 
جام جهانی 2019 پیش از برگزاری رقابت ها ، یک روز مهمان چند کشور راه یافته به این آوردگاه بزرگ باشد، تصریح کرد: برای 
نخستین بار، پنج شنبه 20 تیر ماه این کاپ میهمان کشورمان ایران خواهد بود.وی با اشاره به اینکه خانواده بسکتبال کشورمان 
برای برگزار کردن مراســم اســتقبال و میزبانی از کاپ جام جهانی برنامه های ویژه ای تدارک دیده اند گفت: یکی از مهم ترین 
برنامه ها حضور مسئوالن فدراسیون جهانی بسکتبال به همراه کاپ جام جهانی در موزه المپیک ایران است که در این فرصت 
2۴ ساعته انجام خواهد شد.طباطبایی با اعالم اینکه برج آزادی و برج میالد از سایر مکان هایی است که برای رونمایی از این 
کاپ انتخاب شــده اســت گفت: با توجه به شعار این دوره از مسابقات که »حمایت از کودکان مبتال به سرطان« است مسابقه 

نمادین بسکتبال در رده نونهاالن برای حمایت از این کودکان در سالن بسکتبال آزادی برگزار خواهد شد.

زهرا نعمتــی دارنده دو مدال طــالی بازی های 
پارالمپیک در ریکرو زنان برای شــرکت در مسابقات 
آزمایشی تیروکمان دوشنبه ۱۷ تیر عازم توکیو ژاپن 

می شود.
زهرا نعمتی که ســابقه حضور در بازی های پارالمپیک 
2012 و 2016 لنــدن و ریــو را در کارنامه خود دارد برای 
شرکت در مسابقات آزمایشی تیروکمان روز دوشنبه 17 تیر 

عازم توکیو ژاپن می شود.
این مســابقات از 19 تا 26 تیر در توکیو و در محلی که 
قرار است مسابقات تیروکمان پارالمپیک 2020 برگزار شود، 
انجام خواهد شــد. در این تورنمنت زهــرا نعمتی به همراه 
مجید میررحیمی، ســرمربی تیم ملی ریکرو و امید نجاری 
مدیر تیم های ملی حضور خواهند داشــت. تمام هزینه های 

این سفر بر عهده اسپانسر زهرا نعمتی است.

کاپ جام جهانی بسکتبال پنجشنبه در برج میالد

حضور زهرا نعمتی در مسابقات آزمایشی المپیک


