
ورزشی

حدیث دشت عشق

صفحه 9
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳9۸ 
۱۶ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۸

خواندنی از ورزش ایران

درگیری شدید میان رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی و یکی دیگر از مسئوالن این کمیته، پرده 
جدیدی در ادامه اتفاقات ناخوشایند سفر تیم پیشکسوتان کشتی به گرجستان است.

حضور تیم پیشکســوتان کشــتی ایران که با کاروان ۷۰ نفره عازم تفلیس پایتخت گرجستان شده اند، تمامی ندارد تا 
جایی که این روزها شدیدا کشتی و ورزش ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 پس از حضور یکی از کشــتی گیران ایران بر روی ســکوی دریافت مدال کنار یکی از ورزشکاران صهیونیست و پس از 
آن تصویر حاشیه ســاز بر روی پیراهن یکی دیگر از کشــتی گیران که سر و صدای زیادی را به پا کرد، درگیری شدید میان 
مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی و یکی دیگر از مسئوالن کمیته پیشکسوتان در گرجستان یکی دیگر از اتفاقات 

ناخوشایند در این سفر بوده است. 
علی اکبر جیر ســرایی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی که هم اینک در گرجستان به سر می برد، دراین باره 

اظهار کرد: متاسفانه فردی که در کشتی ایران جایگاهی ندارد باعث حواشی زیاد برای تیم اعزامی ایران به این رقابت ها شد.
پیشکسوت کشتی ایران افزود: ما در هتلی که اتحادیه جهانی برای تیم ها در نظر گرفته، اسکان داشتیم و برای هر نفر 
بابت هر شب ۱۴۱ دالر پرداخت کردیم که همگی این مبالغ از جیب خود کشتی گیران و اعضای تیم پرداخت شد اما این فرد 
انتظار داشت هزینه های اضافی او را نیز پرداخت کنیم. هر چند قبال به او گفته بودیم فقط هزینه بلیت هواپیما و الیسنس او 
را پرداخت می کنیم و قرار نبود پول هتل او را ما پرداخت کنیم اما او توقع داشت هم هزینه ۴ شب هتل و هم یک شب اضافه 

را که زودتر از بقیه تیم به گرجستان رسیده بود را نیز ما پرداخت کنیم. 
جیرسرایی ادامه داد: وقتی این موضوع با مخالفت من رو به رو شد، او با من درگیر شد و یقه ام را گرفت اما من مراعات سن 
او را کردم و چیزی نگفتم.وی در پایان گفت: گزارش تمامی این اتفاقات را به رئیس  فدراسیون و دیگر مسئوالن داده ام و هر 

زمان که به تهران برسم از طریق حراست این موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهم کرد.

درگیری مسئوالن، آخرین پرده  سفر پرحاشیه پیشکسوتان کشتی
با وجود گذشــت بیش از یک ماه از پایان دوره ریاست چهار ســاله کیهانی و یک هفته از وعده وزارت 

ورزش، هنوز سرپرستی برای فدراسیون دوومیدانی تعیین نشده است.
بالتکلیفی در برخی از فدراسیون های ورزش تبدیل به موضوعی عادی و روزمره شده است. یکی از این فدراسیون ها، 
دوومیدانی اســت. دوره ریاست چهار ساله مجید کیهانی در فدراسیون دوومیدانی روز ۱5 شهریور به پایان رسید. همان 
زمان شنیده شد که با توجه به شرایط این فدراسیون و در پیش بودن انتخابات فدراسیون جهانی، حضور کیهانی به مدت 

یک ماه یعنی تا ۱5 مهر ماه تمدید شده و قرار است در این تاریخ سرپرست جدید معرفی شود.
این اتفاق نیز رخ داد و کیهانی در انتخابات فدراسیون جهانی شرکت کرد، لیگ را به پایان رساند و به گفته خودش، 

کارهای مربوط به خرید تجهیزات را نیز به سرانجام رساند.
روز ۱5 مهر ماه فرا رسید، اما باز هم خبری از معرفی سرپرست نشد. این در حالی بود که اسبقیان مدیرکل دفتر امور 
مشترک فدراسیون ها روز ۷ مهر ماه اعالم کرد: کیهانی تا ۱5 مهر به کارش ادامه خواهد داد و پس از این تاریخ، سرپرست 
فدراسیون معرفی می شود تا امور مربوط به برگزاری انتخابات را انجام دهد. حاال یک هفته از تاریخی که اسبقیان وعده اش 
را داده بود، گذشــته اما همچنان خبری از معرفی سرپرست نشده اســت. امروز و فردا کردن ها ظاهراً در نهاد اول ورزش 
کشور تمامی ندارد و قرار نیست به پایان برسد. این در حالی است که مجید کیهانی هم نمی تواند برنامه ریزی کند، چرا که 

او نیز خودش منتظر معرفی سرپرست است و شاید این سرپرست برنامه هایش را قبول نداشته باشد.
با روندی که در حال حاضر برای فدراسیون دوومیدانی به وجود آمده، به نظر می رسد پروسه برگزاری انتخابات ریاست 
این فدراسیون حداقل تا اواسط زمستان به طول بینجامد. بدین ترتیب رشته ای که ضلع چهارم مدال آوری ایران در المپیک 
بوده، باید چند ماه بدون رئیس  بماند. این در حالی است که سرپرست آینده فدراسیون سودای ریاست به سرش نزند، چرا 

که در این صورت دوران سرپرستی ادامه خواهد داشت.

وعده های توخالی وزارت ورزش

وزنه برداران نوجوان و جوان ایران خودشان دست به کار شدند و از وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک 
خواستند کمک کنند تا آنها به مسابقات قهرمانی آسیا کره شمالی اعزام شوند.

پس از اینکه در دقیقه ۹۰ اعزام تیم های ملی نوجوانان و جوانان وزنه برداری به مسابقات قهرمانی آسیا کره شمالی لغو شد، 
تعدادی از وزنه برداران خودشان دست به کار شدند و از مسئوالن کمک خواستند تا پس از تمرین پنج ماهه عازم کره شمالی 
شوند. فدراسیون وزنه برداری در فاصله زمان کمتر از یک هفته تا آغاز مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا اعالم کرد به 
دلیل مشــکالت مالی اعزام لغو شده است. این در حالی بود که از ماه ها قبل وزنه برداران نوجوانان و جوان ایران در اردو بودند 
و برای این مســابقات آماده می شدند. اکنون تعدادی از وزنه برداران با انتشار فیلمی در صفحات شخصی خود از وزیر ورزش و 
رئیس کمیته ملی المپیک خواستند به آنها کمک کنند تا تیم به مسابقات اعزام شود. آنها همچنین گفتند پنج ماه در اردوی 
تیم ملی با جان و دل جنگیدند به امید اینکه به مســابقات بروند و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند. وظیفه فدراســیون این 
است که شرایط اعزام به مسابقات را فراهم کند و به دنبال رایزنی ها برای جذب کمک های مالی باشد. قطعا اینکه ورزشکاران 
رشته ای مانند وزنه برداری به جای اینکه تمرکز خود را بر روی تمرینات بگذارند اینچنین بخواهند دست به دامان مسئوالن 

شوند، زیبنده ورزش کشور نیست. بدیهی است که وظایف فدراسیون را نباید ورزشکار انجام دهد.

وظایف فدراسیون وزنه برداری بر دوش ورزشکاران!

شاگردان کوالکوویچ امروز در آخرین دیدار جام جهانی به مصاف لهستان می روند

والیبال ایران بازی برده را به ایتالیا باخت

به یاد شهید روح اهلل مهرابی
مدافع حرمی که فدای زائران اربعین شد

برگ ســبز خودرو سواری سایپا به شــماره پالک 375 ه  34- ایران 14 به 
رنگ ســفید مدل 1398 و شماره موتور  M13/6222204 و شماره شاسی 

 NAS411100K3494987 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی خودرو مزدا وانت- دوکابین بی 2000 آی به شــماره پالک 
783 ط 15- ایران 14 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1389 و شماره موتور 
 FE143450 و شماره شاســی  NAGDPX2PC19E40175 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت فعالیت  ناوگان عمومی به شماره 4167984 متعلق به کامیون باری 
بنز ال 52/1921 به شــماره انتظامــی 262 ع 36 ایران 83 مدل 1362 
موتور00294406 شاسی 55048354 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ــــــــــــــــــــــــ
ســند مالکیت )برگ ســبز( ســواری رانــا TU5 به شــماره انتظامی 
798 ص 19 ایــران 93 مــدل 1395 موتور  163B0245559 شاســی 
  NAAU01FE7GT137884 بــه نام الهام پارســا مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شهرداری شــهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اســالمی شهر به شماره 735 
مورخ 98/4/5 نســبت به »انجام آســفالت مکانیزه معابر مرکز شــهر و مناطــق« با اعتبار 
60/000/000/000 ریال از طریــق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد 
شــرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به 

دفتر امور پیمان و قرارداد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1( مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه 3/000/000/000 ریال می باشد )مطابق آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی( 2( ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مســترد نخواهد 
شــد.3( ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است. 4( 
شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 
می باشد. 6( متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری 
در رشته راه و باند باشند. 7( ارائه تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری ایمنی پیمانکاران از اداره 
کار و امور اجتماعی و گواهی ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد. 8( آخرین 
مهلت دریافت اســناد مناقصه تا تاریخ 98/8/9 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت 

اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 98/8/11 خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول: 98/7/16                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/23

آگهی تجدید مناقصه عمومی )آسفالت 
مکانیزه معابر مرکز شهر و مناطق( نوبت دوم

حجت علی بابائی- سرپرست شهرداری شهریار

ســند کمپانی و برگ ســبز خــودرو ســواری ســایپا 131SE به شــماره پالک 
872 ص 78 - ایران 14  به رنگ نوک مدادی- متالیک مدل 1395 و شماره موتور 
M135784396  و شــماره شاســی NAS411100G3581370 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سایپا 131SE  به شماره پالک 441 ن 37- ایران 14 به 
رنگ ســفید - روغنی مدل 1395و شماره موتور M13/5692715  و شماره شاسی 

NAS411100G3605171  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شــماره پالک 861 ج 94- ایران 14 
به رنگ مســی- متالیک مدل 1386 و شــماره موتور 1839645 و شــماره شاسی 

S1412285026814  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواری پژو PARSTU5  به شماره پالک 735 ن 34- ایران 14 
به رنگ سفید- روغنی مدل 1395 و شماره موتور 139B0131719 و شماره شاسی 

NAAN11FE7GH720279 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 
9۸۰۰۶۰۳-اجرای ثبت سبزوار

بدین وســیله به آقای متعهد )زوج( جواد نامنی نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1374/1/22 شماره 
ملی 0780585844 شــماره شناسنامه: 0780585844 به نشــانی: سبزوار چهل متری دوم 
باهنــر 32 کوچه 10 متری عدالت پالک 3 ابالغ می شــود که خانــم زهرا ترخاصی جهت 
وصول تعداد یکصد و چهارده عدد ســکه طال کامل بهار آزادی به اســتناد مهریه مندرج در 
سند ازدواج شــماره 14151-93/8/15 دفترخانه ازدواج 1 ســبزوار علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800603 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
98/7/17 اداره پســت شهرستان ســبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 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 

اجرائی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار: سه شنبه 98/7/23

)م الف 98/100/3075(
رئیس ثبت اسناد سبزوار
علی آب باریکی

آگهی تغییرات شرکت طیف الکتریک ساری سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۰۲5 و شناسه ملی ۱۰7۶۰۲۸۱۴7۶

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شــرکت در واحد ثبتی محمودآباد به آدرس استان مازندران، شهرستان محمودآباد، بخش سرخرود، 
شــهر سرخرود، امامزاده مجید، کوچه شهید اسماعیلی، کوچه شهید موسوی)بهار5(، پالک 3، طبقه 
همکف کدپستی: 4631315535 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

 شناسه آگهی: )628163(

تیم ملی فوتبال ایران در سومین مسابقه مرحله 
مقدماتی جام جهانی امشب میهمان تیم بحرین است.
تیــم ملی فوتبال ایران در چارچــوب دومین مرحله از 
رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های 
۲۰۲۳ چین باید امشــب از ساعت ۲۰ به وقت تهران مقابل 
حریف سرســختی به نام بحرین صف آرایی کند. این دیدار 
در حالی برگزار خواهد شــد که ۲ تیم بعــد از ۱۷۳۸ روز 
)حدود چهار ســال( بار دیگر مقابل یکدیگر قرار می گیرند. 
بحرین حریف چغری برای فوتبال ایران محسوب می شوند. 
یکی از تلخ ترین خاطره های فوتبالدوستان ایرانی در بحرین 
رقم خورد همان شــبی که همه منتظر بودند تا تیم ملی با 
یک مساوی راهی جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن شود اما با 
شکســت ۳ بر صفر این کشور را ترک کرد. فوتبال بحرینی 
در ادبیات رسانه ای فوتبال ایران معنایش وقت کشی! بازی 
ناجوانمردانه و... است. بحرین تیمی است که هنوز موفق به 
حضور در جام جهانی نشده اســت. در رده بندی فیفا روی 
پله ۱۰5 ایســتاده و ۸۰ پله پایین تر از تیم ملی ایران است. 
با این حال دلیل نمی شــود که نتواند ملی پوشــان ایرانی را 
متوقف کند. بحرین از دو مسابقه قبلی خود یک برد یک بر 
صفر مقابل کامبوج و یک مساوی یک بر یک با عراق داشته 
 C اســت. این تیم در حال حاضر در رده ســوم جدول گروه
قرار دارد. هلیو سوسا سرمربی پرتغالی بعد از جام ملت های 
آسیا هدایت بحرین را برعهده گرفته است مربی پرتغالی که 
مثل کارلوس کی روش ســرمربی تیم های پایه پرتغال هم 
بوده اســت. برخی او را کارلوس کی روش جدید می نامند! 
بحرین با هدایت این مربی پرتغالی ۴ برد، ۲ تســاوی و یک 
باخت داشته است. شکست بحرین مقابل آذربایجان در بازی 
دوستانه با نتیجه ۳ بر ۲ رقم خورد و هر ۴ برد بحرین با این 

مربی هم با نتیجه یک بر صفر بوده است. 
تیم ملی ایران اما از نظر توانایی فردی به هیچ عنوان قابل 
مقایسه با بحرین نیست. ملی پوشان ایرانی فوتبالیست های 
توانمندی هســتند که برخی از آنها در باشگاه های اروپایی 
توپ می زنند. ضمن اینکه تیم ملی با دانش مربی خود مارک 

تیم ملی والیبــال ایران در دهمین دیدار خود در 
جام جهانی در شرایطی که دو ست از ایتالیا پیش بود 
و می توانست برنده این دیدار لقب بگیرد، بازی را به 

حریف خود واگذار کرد.
تیم ملی والیبال ایران در روز دهم مسابقات جام جهانی 
والیبال از ساعت ۹:۳۰ صبح دیروز به مصاف ایتالیا رفت و با 

نتیجه ۲ به ۳ این مسابقه را واگذار کرد. 
* ست نخست؛ ۲۷ بر ۲۵ به سود ایران

ایگــور کوالکوویچ در این دیدار تیــم ایران را با ترکیب 
میالد عبادی پور، سعید معروف، امیر غفور، علی اصغر مجرد، 
علی شفیعی، امیر حسین اسفندیار و محمدرضا موذن روانه 
زمین کرد. ایتالیا در ابتــدای بازی با نمایش بهتر در حمله 
تیم برتر زمین شــد و نخســتین تایم اســتراحت فنی را با 
نتیجه ۸ بر ۴ پیروز پشت سر گذاشت. با شروع مجدد بازی، 
ســرویس های بدون نقص ســعید معروف اختالف امتیاز را 
جبران کرد و بازی برابر ۸ شد. بازی برابر دو تیم تا امتیاز ۱۰ 
پیش رفت تا علی شفیعی با یک امتیاز سرویس و دفاع ایران 
بازی را ۱۲ بر ۱۰ به سود ملی پوشان پیش انداخت و بلیجینی 
سرمربی ایتالیا تقاضای تایم استراحت داد. پس از این وقفه 
بازی بار دیگر برابر شد و دومین تایم استراحت فنی با برتری 
۱۶ بر ۱5 ایتالیا همراه شــد. بازی برابر دو تیم تا امتیاز ۱۸ 
پیش رفت و اشتباه ملی پوشان باعث کسب دو امتیاز متوالی 
ایتالیا شد تا آنها ۲۰ بر ۱۸ تیم برتر زمین شوند. همین باعث 
شد تا کوالکوویچ تقاضای تایم استراحت دهد. ایتالیا تا امتیاز 
۲۲ دو امتیاز برتری اش را حفظ کرد و در نهایت این ست با 

نتیجه ۲۷ بر ۲5 به سود ایران تمام شد.
*ست دوم؛ ۲۹ بر ۲۷ به سود ایران

ســرویس های ایران در شروع ست دوم باعث برتری 
۳ بر صفر ملی پوشــان شد. در ادامه ایتالیا اختالف را کم 

سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت های ۲۰۲۳

ایران – بحرین؛ محک جدی ملی پوشان در منامه 
ویلموتس: می خواهیم تاریخ را برعکس کنیم

ویلموتس به دنبال ارایه یک بازی هجومی و تماشاگرپســند 
است. سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران بعد از برد ۱۴ بر صفر 
مقابل کامبوج گفت فلسفه فوتبال من تهاجمی است و حتی 

اگر بازنده هم بشوم این شرایط تغییر نخواهد کرد. 
برد پــرگل مقابل کامبــوج روحیه و اعتمــاد به نفس 
ملی پوشــان را باالتر برده اما بحرین قابل مقایسه با آن تیم 
بی آزار نیســت. شکســت دادن بحرین با مربی پرتغالی هم 

می تواند برای فوتبالدوستان ایرانی دلنشین باشد. 
تیم ملی در صورت پیروزی در این مســابقه ۹ امتیازی 
خواهد شــد و در صدر جدول باقی می ماند البته مساوی در 
خانه حریف هم نتیجه بدی محسوب نخواهد شد بخصوص 

اینکه همچنان تیم ایران را در صدر گروه نگه می دارد. 
اشکان دژاگه به احتمال زیاد در بازی با بحرین به دلیل 
مصدومیت غایب خواهد بود. به جز او ســایر نفرات تیم ملی 

ظاهرا مشکل خاصی ندارند. 

با اعالم فیفا والنتین کوالنکوف ازبکستانی با کمک های 
آندری سانپکو و تیمور جانیولین این بازی را قضاوت خواهند 
کرد. ایلجیز تانتاشو از ازبکستان نیز به عنوان داور چهارم برای 
این دیدار انتخاب شده است. ناظر داوری از استرالیا و نماینده 

مسابقه از کشور چین تایپه است.
ویلموتس:باید با صبر باال مقابل بحرین بازی کرد

مارک ویلموتس، ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
ظهر دیروز در نشســت خبری پیش از دیدار مقابل بحرین 
گفت: ما دو بازی داشتیم و ۶ امتیاز کسب کردیم. هدف مان 

برنده شدن در بازی سوم است.
او ادامه داد: بحرین حریف سرســختی هســت. ما فیلم 
بازی های این تیم را دیده ایم. بحرین سخت به حریف فرصت 

می دهد با این وجود سعی می کنیم برنده بازی باشیم.
وی درباره اینکه آیا به دنبال تکرار نتایج قبلی بازی تیم 
ملی مقابل کامبوج در مسابقات آتی است یا نه؟ اظهار کرد: 

برد ۱۴ بر صفر تمام شــده اســت. باید آن بازی را فراموش 
کنیم. واقعیت این است که بحرین سخت به حریف موقعیت 

می دهد. باید با صبر باال مقابل این تیم بازی کرد. 
ویلموتس دربــاره تفاوت این بازی با مســابقه کامبوج 
عنوان کرد: بحرین یک دفاع قوی دارد و با کامبوج متفاوت 
است. ما دو بازی متفاوت داریم. اگر بازیکنان ما تصور  کنند 

حریف آسانی در پیش دارند با مشکل روبه رو می شوند.
ســرمربی تیم ملی در پاســخ به پرسش خبرنگار بحرینی 
که ایــران در خارج از خانه بحرین را نبرده و ارزیابی اش از این 
مســابقه چیســت؟ گفت: باید به حریف احترام بگذاریم ولی 
آمده ایــم تاریخ را برعکس کنیم. قطعــا با تمرکز باال به مصاف 
حریف می رویم و این بازیکنان هستند که تاریخ  سازی می کنند.

دنبال تغییر فلسفه تیم هستم
ویلموتس درباره اینکه ایران  ۶ امتیاز دارد و پیش بینی اش 
چند امتیاز دیگر در این مرحله است؟ گفت: من نگاهم بازی 
به بازی است.سعی می کنیم بیش ترین امتیاز را کسب کنیم 

و در گروه تیم نخست شویم.
وی ادامه داد: هم اکنون ابتدای مســیر انتخاب جام 
جهانی هستیم. فلسفه مان کسب حداکثر امتیازات ممکن 
اســت . هدف اولیه من تغییر فلسفه تیم جهت ارائه بازی 
تهاجمی با صعود به جام جهانی و جام ملت ها خواهد بود.
ویلموتــس درباره تفاوت دو بازی گذشــته ایران مقابل 
هنگ کنگ و کامبوج و دیدار با بحرین تصریح کرد: هر بازی 
شــرایط خودش را دارد. ما بحرین را آنالیز کردیم. این تیم 
ساده نیست و یک خط قوی در دفاع دارد. من هرگز بحرین 

را تیم ساده ای نمی دانم.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان ابنیه ساز 
خوزستان نو سهامی خاص به شماره ثبت ۱9۰۰ 
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کرد اما بی فایده بود و نخســتین تایم استراحت فنی با 
برتری ۸ بر ۶ ایران همراه شــد. شاگردان کوالکوویچ دو 
اختالف امتیــاز خود را تا امتیاز ۱5 بر ۱۳ حفظ کردند. 
دومین تایم اســتراحت فنی با نتیجه ۱۶ بر ۱5 به سود 
ایران همراه شــد. با درخشش نلی از ایتالیا، بازی دو تیم 
در ادامــه تا امتیاز ۱۸ برابر پیش رفت و با برتری ۱۹ بر 
۱۸ حریف، کوالکوویچ تقاضای تایم اســتراحت داد. این 
وقفه تاثیری در روند امتیاز آوری ایتالیا نداشت و این تیم 
۲۲ بر ۱۹ به برتری خود ادامه داد تا بار دیگر کوالکوویچ 
را مجبور به گرفتن تایم استراحت برای ایران کند. همین 
وقفه منجر شــد ملی پوشان با کســب دو امتیاز متوالی 
حساب کار را ۲۲ بر ۲۱ کند تا این بار بلیجینی تقاضای 
تایم اســتراحت دهد. پس از این وقفه پوریا فیاضی بازی 

را در امتیــاز ۲۲ برابر کرد و نلی بــار دیگر امتیاز ۲۳ را 
برای ایتالیا گرفت. اما در این ســت هم تیم ایران بود که 
توانســت برنده رقابت با ایتالیا شود و با نتیجه ۲۹ بر ۲۷ 

زمین را ترک کرد. 
* ست سوم؛ ۳۰ بر ۲۸ به سود ایتالیا

دو تیــم در این ســت بازی برابر و پایاپایی داشــتند و 
نخســتین تایم اســتراحت فنی با نتیجه ۸ بر ۶ ملی پوشان 
ایران همراه شــد. رفته رفته شاگردان کوالکوویچ ۴ اختالف 
امتیاز در بازی ایجاد و با نتیجه ۱۰ بر ۶ پیش افتادند تا ایتالیا 
بار دیگر مجبور به گرفتن تایم اســتراحت شود که تاثیری 
نداشــت و ایران ۱۳ بر ۸ همچنان تیم برتر زمین باقی ماند. 
در نهایت دومین تایم استراحت فنی نیز با برتری ۱۶ بر ۱۱ 
ایران همراه شد. بازی پراشــتباه ایتالیا اختالف امتیاز را به 

سود ایران افزایش داد تا ایران ۱۸ بر ۱۴ پیش باشد. یک بار 
دیگر عملکرد خــوب »نلی« اختالف را کاهش داد تا نتیجه 
۱۹ بر ۱۷ شــود و ایگور کوالکوویچ تقاضای تایم استراحت 
دهد. ایتالیا بازی را در امتیاز ۲۳ برابر کرد تا رالی نفســگیر 
آغاز شــود و در نهایت ایتالیا این ست را ۳۰ بر ۲۸ به سود 

خود خاتمه داد.
*ست چهارم؛ ۲۵ بر ۱۷ به سود ایتالیا

ایتالیا که ســت باخته سوم را به پیروزی تبدیل کرد در 
ست چهارم نیز شروع خوبی داشت و نخستین تایم استراحت 
فنی را با نتیجه ۸ بر ۶ با پیروزی پشت سر گذاشت. شاگردان 
بلیجینی رفته رفته با عملکــرد بهتر در دفاع اختالف امتیاز 
را افزایــش و ۱۲ بر ۸ پیش افتادند تا کوالکوویچ برای ایجاد 
وقفه تقاضای تایم اســتراحت دهد. این وقفه تاثیری نداشت 
و دومین تایم اســتراحت فنی نیز با برتری ۱۶ بر ۱۰ ایتالیا 
همراه شــد. ســرویس و دفاع خوب ایتالیا ادامه داشت بازی 
با نتیجه ۱۹ بر ۱۱ به ســود ایتالیا همراه شــد. امیر حسین 
اسفندیار در امتیاز ۲۱ ایتالیا در حالی که به دنبال توپ رفت 
از ناحیه کتف دچار آسیب شــد. در نهایت این ست با بازی 
یک طرفه ایتالیا با برتری ۲5 بر ۱۷ به سود ایتالیا خاتمه یافت.

*ست پنجم؛ ۱۵ بر ۱۳ به سود ایتالیا
دو تیم تا امتیــاز ۲ برابر پیش رفتند و در ادامه ایتالیا 5 
بر ۳ پیش افتاد. امتیاز ســرویس مجرد بــازی را در امتیاز ۶ 
برابر کرد و تایم اســتراحت فنی با نتیجه ۸ بر ۷ به سود ایران 
همراه شد. ایتالیا یک بار دیگر با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ پیش افتاد 
تا کوالکوویچ تقاضای تایم اســتراحت دهد. در نهایت ایران با 
نتیجه ۱۳ به ۱5 مغلوب ایتالیا شــد تا بازی برده را با باخت 

عوض کند.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از ساعت ۷ 

امروز به مصاف لهستان می رود.

فتح اهلل زاده:معاونان وزیر نمی گذارند مدیرعامل شوم!
طی روزهای اخیر شایعات زیادی در مورد تغییر مدیریتی در باشگاه استقالل 
مطرح شده و حتی دیروز صحبت از بازگشت علی فتح اهلل زاده و یا کاظم اولیایی 

به جمع آبی پوشان عنوان شده است.
علی فتح اهلل زاده مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در این خصوص گفت: هر 
روز این اخبار می آید و می رود. از همان روزی که از استقالل جدا شدم در مورد 
ما صحبت می کردند. روزی که فتحی به استقالل آمد گفتم این تیم بدهی دارد 
و اگر کسی می خواهد مدیرعاملش شود بداند که باید تمام مشکالت و سختی ها 
را به جان بخرد و اگر قرار است فقط از اسم مدیریت استقالل لذت ببرد خیانت 
است.مدیرعامل سابق باشگاه استقالل ادامه داد: امیدوارم اگر این دفعه وزارت به 
نتیجه رسیده که در باشگاه استقالل تغییراتی ایجاد کند با فکر و تخصص فردی 
را معرفی کند که زیر کار نماند و بتواند استقالل را از این مرحله عبور دهد. وی 
در پاسخ به این سؤال که آیا با او صحبتی پیرامون مدیریت در استقالل شده یا 
خیر، گفت:  با من صحبتی نشده اســت. تا زمانی که مازیار ناظمی در وزارتخانه 
حضور دارد او اجازه نمی دهد من مدیرعامل اســتقالل شوم.این آقا )ناظمی( من 
را خیلی دوست دارد و از طرفی خود وزیر هم به خاطر اینکه معاونانش ناراحت 
می شود من را انتخاب نخواهد کرد ولی امیدوارم این بار انتخابی با وجدان داشته 

باشند و یک فرد قوی را مدیرعامل استقالل کنند.
زرینچه:کاپیتان کریم باقری بودم

 ولی می گویند استقالل یکی مثل او کم دارد
سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل می گوید:متاســفانه هر روز می بینم که 
می گویند پرسپولیس کریم باقری دارد و استقالل یک شخصی مثل او نیاز دارد 
اما آنهایی که این صحبت را می کنند نمی دانند مِن جواد زرینچه کاپیتان کریم 
باقــری بوده ام. جواد زرینچه گفت: آیا آنهایی که این موضوع را مطرح می کنند، 
نمی دانند باقری در پرسپولیس نقش فنی دارد و من سرپرست تیم هستم؟ من 
طبق قراری که با اســتراماچونی از روز اول گذاشته ام هیچ دخالتی در امور فنی 
نداشــته و ندارم و طبیعتا هرگز نمی توانم نقش کریم باقری را داشــته باشم که 
کمک کالدرون اســت، البته از آن طرف من هم ســال ها در این استقالل بازی 
کردم و می دانم باال و پایین این تیم چیست. شاید ۲۰ سال سرپرستی استقالل 
را نکرده باشــم و امسال این مســئولیت را پذیرفتم ولی قبول دارم ممکن است 
اشتباهاتی داشته ام و آدم کاملی نباشم. من همیشه از بچه ها خواسته ام کنار ما 
باشند و با هم دوست باشیم اما هوادار هم باید قبول کند استقالل نیاز به آرامش 
دارد و شــرایط همین است. ما هم دوست داریم استقالل رو به جلو حرکت کند 
و نتایجی را بگیریم که مردم دوســت دارند اما کاری از دست مان بر نمی آید جز 

اینکه شرایط را به بهترین شکل با داشته  هایمان پیش ببریم.
ورود کمیته اخالق به کالس های غیر قانونی مربیگری

رئیس کمیته آموزش فدراســیون فوتبال گفت: متأسفانه در فضای مجازی 
عده ای در حال سوءاستفاده از مردم هستند و با تبلیغات کالس های دانش افزایی 

فوتبال و فوتسال کالهبرداری می کنند.
میرشــاد ماجدی ضمن انتقاد از روندی که در فضای مجازی برای تبلیغات 
کالس های مربیگری فوتبال رخ داده اســت گفت: متأســفانه در فضای مجازی 
عده ای در حال سوءاستفاده از مردم هستند و با تبلیغات کالس های دانش افزایی 
فوتبال و فوتســال به دنبال سودجویی و به نوعی کالهبرداری از افرادی هستند 
که اطالعاتی در زمینه برگزاری این کالس ها ندارند. وی افزود: جالب است که در 
این تبلیغات مجازی عنوان شده که مدارک تخصصی هم به حاضران در کالس 
تعلق می گیرد، اما همین امروز به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال نامه نوشتیم و 
قرار است این موضوع بالفاصله پیگیری شود.رئیس کمیته آموزش در ادامه تأکید 
کرد: اگر قرار باشد کالســی در زمینه دانش افزایی برای افراد برگزار شود، قطعا 
زیرنظر فدراسیون و هیئت های فوتبال در تهران و شهرستان ها برگزار می شود و 
مطمئناً شماره حساب شخصی نیز اعالم نخواهد شد. همه واریزها برای کالس ها 
به شماره حساب فدراســیون فوتبال یا هیئت های فوتبال واریز می شود و جای 
تعجب دارد که عده ای در فضای مجازی با شماره حساب شخصی قصد برگزاری 

کالس هایی را دارند که صددرصد تخلف است. 
احتمال جدایی انصاری فرد از السیلیه در زمستان

روزنامه قطری الرای از عملکرد انصاری فرد در الســیلیه راضی نیســت و از 
احتمال جدایی او در فصل نقل و انتقاالت زمستانی خبر داد.

السیلیه در فصل قبل لیگ ستارگان قطر عملکرد بسیار خوبی از خود نشان 
داد و با قرار گرفتن در رده ســوم جدول رده بندی عنوان تیم شگفتی ساز را به 
خود اختصاص داد اما این تیم در فصل جاری عملکرد خوبی از خود نشان نداده 
است.روزنامه الرای در گزارشی از تغییرات زیاد تیم های قطری در زمستان سخن 
به میان آورد. این روزنامه درباره الســیلیه نوشت: السیلیه فصل قبل خوب ظاهر 
شد اما در فصل جاری با وجود عقد قرارداد با بازیکنان بزرگی مثل کریم بوصوفه 
و کریم انصاری فرد نتوانسته انتظارات را برآورده کند. این بازیکنان اگر در ادامه 
نتوانند شرایط تیم را بهتر کنند احتمال جدایی آنها در زمستان وجود دارد.کریم 
انصاری فرد در ۶ بازی که در فصل جاری برای السیلیه به میدان رفته، توانسته 
۳ گل به ثمر برساند که البته یکی از این گل ها از روی نقطه پنالتی بوده و با این 

آمار احتمال دارد که او در زمستان السیلیه را ترک کند.
حضور مهدوی کیا در بازی خداحافظی فان در فارت

ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران در بازی خداحافظی رافائل فان در فارت 
حاضر بود.

رافائل فان در فارت هافبک هلندی که سال ها برای تیم فوتبال هامبورگ به 
میدان رفت در دیداری دوستانه در مقابل تیم منتخب بازیکنان بازنشسته فوتبال 
هلند به دیدار تیم منتخــب بازیکنان قدیمی هامبورگ رفت. مهدی مهدوی کیا 
یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال هامبورگ نیز در این دیدار حضور داشــت 
و بــه میدان رفت. لوئیس فان خال هدایــت تیم منتخب بازیکنان هلندی را بر 
عهده داشت و بازیکنان بزرگی چون آرین روبن، رود فان نیستلروی، ادوین فان 
در سار و خالد بوالهروز، آیلتون، درک کوئیت، مارکو فان بومل و میشل سالگادو 
را در ترکیب خود می دید.مهدوی کیا در هامبورگ در کنار رافائل فان در فارت به 
میدان می رفت. بازیکن هلندی که تجربه تقریبا ناموفقی در رئال مادرید داشت، 
در تیم هایی چون اسپیرگ و میتیلند به میدان رفت و از فوتبال خداحافظی کرد.

دلیل حضور علی دایی در فدراسیون فوتبال 
سرمربی پیشین تیم فوتبال سایپا برای پیگیری شکایتش از این باشگاه در 

فدراسیون فوتبال حضور یافت.
ظهر دیروز علی دایی به همراه وکیلش در ســاختمان فدراســیون فوتبال 
حضور یافت تا به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان برود و در جلســه ای 
با حضور نمایندگان باشــگاه سایپا شرکت کند.این سومین جلسه کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان و مربیان بود که درباره پرونده شکایت علی دایی از باشگاه سایپا 
برگزار می شد. در جلســه قبل دو طرف الیحه دفاعی خود را ارائه کرده اند و در 
این جلســه که به جلسه »مواجهه« اختصاص داشت، نمایندگان حقوقی باشگاه 
ســایپا و علی دایی حاضر شدند تا درباره پرونده صحبت کنند.سرمربی پیشین 
تیم فوتبال ســایپا حدود ۴۰ درصد از قراردادش را از این باشگاه طلبکار است و 
از طرفی دیگر به خاطر پرداخت هزینه های درمان رضا اســدی بازیکن پیشین 
سایپا از این باشگاه شکایت کرده است تا مطالبات خود را دریافت کند.مسئوالن 
حقوقی باشــگاه سایپا نیز در این جلســه با ارائه ادله مختلف به دفاع در مقابل 

شکایت سرمربی پیشین شان سایپا پرداختند.
علی کریمی پیشنهاد شاهین را رد کرد

سرپرســت باشگاه شــاهین شهرداری بوشــهر می گوید ســه گزینه برای 
سرمربی گری تیمش انتخاب شده و تا قبل از مسابقات جام حذفی سرمربی جدید 
شاهین انتخاب می شود. سعید مسیگر، سرپرست باشگاه شاهین شهرداری بوشهر 
درباره مذاکره مســئوالن باشگاه با علی کریمی برای سرمربی گری این تیم گفت:  
علی کریمی جزو گزینه های ما برای هدایت تیم شــاهین بوشهر بودند اما ایشان 
این پیشــنهاد را رد کردند. او درباره ســرمربی آینده شاهین بوشهر گفت:  ما سه 
گزینه را برای سرمربی گری تیم شاهین بوشهر نهایی کردیم و قرار است امروز در 
جلســه هیئت مدیره آنها را بررسی کنیم و سعی می کنیم قبل از مسابقات جام 

حذفی، سرمربی جدید معرفی شود تا کارهای مورد نظر را پیش ببریم.

برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال 

چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸
*شهر خودرو....................................................نفت مسجدسلیمان)ساعت ۱۶:۲۰(
*ذوب آهن اصفهان.................................................... مس کرمان)ساعت ۱۶:5۰(
*شاهین شهرداری بوشهر.................................................سایپا تهران)ساعت ۱۸(

پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۸
*شهرداری ماهشهر..................................................استقالل ماهشهر )ساعت ۱۶(
* سپاهان اصفهان..................................................... پیکان تهران)ساعت ۱۶:5۰(
*استقالل تهران.................................................فجرسپاسی شیراز)ساعت ۱۶:5۰(

سه شنبه ۵ آذر ۹۸
*پرسپولیس تهران..................................... صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۶:۱5(

*نود ارومیه.........................تراکتورسازی تبریز)ساعت و محل برگزاری مسابقه 
متعاقبا اعالم می شود(

سهشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
*بحرین.............................................................................................ایران)ساعت۲۰:۰۰(

پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
*عراق.................................................................................................ایران)ساعت۱۴:۳۰(

پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
*ایران....................................................................................هنگ کنگ)ساعت ۱۴:۳۰(

سهشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
*کامبوج.............................................................................................ایران)ساعت۱۴:۳۰(

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
*ایران..............................................................................................بحرین)ساعت۱۴:۳۰(

سهشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
*ایران................................................................................................عراق)ساعت۱۴:۳۰(

C برنامه بازی های ایران در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲- گروه

جدول رده بندی لیگ برترفوتبال - جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1642080814. سپاهان

2642040414. تراکتور

3641173413. شهر خودرو

4632153211. صنعت نفت آبادان

56231121029. نساجی مازندران

662313219. فوالد

19-7630334. پرسپولیس

861506518. نفت  مسجدسلیمان

17-96213910. سایپا

37-106213710. ماشین سازی تبریز

16-11613267. استقالل

16-12613267. پارس جنوبی جم

136123121205. پیکان

34-14604258. ذوب آهن

33-15603336. گل گهرسیرجان

91-166015413. شاهین شهرداری بوشهر

برنامه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
*ماشین  سازی تبریز........................................................................فوالد)ساعت۱۶(
*پارس جنوبی جم..............................................صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۸(
*پرسپولیس.................................................................................پیکان)ساعت ۱۸(

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
*نساجی مازندران...............................................................تراکتور)ساعت۱5:۳۰(
*گل گهرسیرجان...............................................................سپاهان)ساعت۱۶:۳۰(
*سایپا...................................................................................استقالل)ساعت۱۶:۴5(
*ذوب آهن.....................................................................شهر خودرو)ساعت۱۶:5۰(
*نفت  مسجدسلیمان...................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱۷(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

12200160166. ایران

221103124. عراق

321102114. بحرین

41-4301215. هنگ کنگ 

151-53012116. کامبوج

C جدول رده بندی مقدماتی جام جهانی- گروه

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

سهشنبه ۲۳ مهر
جام جهانی والیبال

*ایران................................................................لهستان)ساعت۰۷:۰۰- شبکه سه(
*ایتالیا.............................................................برزیل)ساعت۰۹:۳۰- شبکه ورزش(
*آرژانتین...................................................استرالیا)ساعت ۱۲:۱5- شبکه ورزش(

مقدماتی جام جهانی فوتبال
*بحرین.................................................................ایران)ساعت۲۰:۰۰- شبکه سه(

مقدماتی فوتبال یورو ۲۰۲۰
*سوئد............................................................اسپانیا)ساعت۲۲:۱5-شبکه ورزش(

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
جام حذفی فوتبال ایران

*شهرخودرو........................نفت  مسجدسلیمان)ساعت ۱۶:۱5- شبکه ورزش(

اگــر امروز میلیون ها نفــر از ایران و اقصی 
نقاط جهان، بــا امنیت خاطر بــه راهپیمایی 
باشــکوه اربعین می پیوندند، قطعــا به دلیل از 
خودگذشــتگی مدافعان حرم اســت که مسیر 
نجف تا کربال را از لوث وجود تروریســت های 

تکفیری پاک کردند.
شــهید مدافع حــرم روح اهلل مهرابی یکی 
از دالورمردانــی بــود که به طور مســتقیم در 
راه برقراری امنیت در مســیر نجف تا کربال به 

شــهادت رسید. وی از دانشجویان ممتاز دانشــگاه بود که در رشته مهندسی 
برق تحصیل کرد. قصد ادامه تحصیل داشت اما وقتی مسئله خطر تکفیری ها 
و تهدید حرمین عســکریین پیش آمد، عزم نبرد کرد. همسرش گفته که در 
زیارت امام رضا)ع( از آن حضرت خواســت تا بتواند راهی کربال شــود و مدتی 
عازم عراق شد. وی به طور داوطلبانه به جمع مدافعان حرم پیوست و در تاریخ 

دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ شربت شهادت را نوشید.
روح اهلل مهرابی در عملیات عاشــورا در عراق به شــهادت رســید. همان 
عملیاتی که منجر به آزادســازي منطقه »جرف الصخر« از اشغال تکفیري هاي 
داعش و القاعده شــد؛ یکــی از اهداف این عملیات نیز تأمیــن امنیت زائران 
پیــاده روي اربعین بود. در روند اجراي عملیات بــود که روح اهلل همراه یکي از 
همرزمانــش براي تعمیــر چند تانک به جلو مي روند و بعــد از اتمام کار و در 
فاصله اي که منتظر خودرو براي بازگشــت به پایگاه بودند در کنار مخروبه اي، 
پناه مي گیرنــد که در همین حین تله انفجاري کنار مخروبه منفجر شــده و 
روح اهلل به همراه همرزمانش به شهادت رسید. مراسم تشییع پیکر وی نیز روز 

اول محرم برگزار شد.

* بازیکنان تیم ملی واترپلو بزرگساالن برای حضور در دور جدید تمرینات در آستانه اعزام به اردوی تدارکاتی کشور سنگاپور در 
استخر ۹ دی اردو می زنند. اردوی تدارکاتی سنگاپور از تاریخ ۳۰ مهر الی ۱۱ آبان ۱۳۹۸ به میزبانی این کشور برگزار می شود.

به پیشنهاد الکساندر چیریچ سرمربی تیم ملی واترپلو ایران، ۱۰ نفر از بازیکنان رده سنی جوانان )زیر ۱۷ سال( به منظور کسب 
تجربه و آمادگی هرچه بیشتر، همزمان با اردو تیم ملی بزرگسال در استخر ۹ دی برنامه های آمادگی و تمرینات خود را دنبال 
می کنند.اسامی بازیکنان تیم ملی واترپلو بزرگســاالن حاضر در اردو:محمد بیات، امیرحسین کیهانی، مهدی یزدان خواه، جواد 
عباســی، پیمان اسدی، خشایار قره ضیاالدین، ارشیا الماسی، سهیل رستمیان، امیرحسین رهبر، حامد خانبانان، امین قویدل و 

امید آقائی.
* تیم ملی ووشو ایران فردا شب برای حضور در پانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان با پروازی مستقیم تهران را به مقصد 
شانگهای محل برگزاری این دوره از رقابت ها ترک می کند. پانزدهمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی جهان ۲۷ مهرماه در چین 

آغاز و چهار روز به طول خواهد انجامید. 
* از سوی کمیته تیم های ملی دوچرخه سواری ۲۰ رکابزن به اردوی تیم ملی کوهستان کشورمان دعوت شدند. اردوی تدارکاتی 
تیم ملی کوهســتان آقایان و بانوان، به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ تایلند از ۲۶ تا ۳۰ مهر در کمپ تیم های 

ملی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.


