زمان و شیوه ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد
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وطنامروز شماره 2892

یک روزنامه عربس��تانی مدعی ش��د کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را ماه آگوست و به صورت تک
بازی برگزار کند .شیوع ویروس کرونا در آسیا باعث شد همه رقابتهای فوتبالی تعطیل شود .روزنامه الریاضیه عربستان به نقل از منابع رسمی در
کنفدراسیون فوتبال آسیا مدعی شد  AFCبه دنبال آن است ادامه مرحله گروهی ماه آگوست و به صورت تک بازی در یک کشور برگزار شود.

ورزشی

اخبار

ابتالی پدر و مربی حسن یزدانی
به کرونا

پدر و مربی بدنساز حسن یزدانی ،دارنده مدالهای
طالی جهان و المپیک کش��تی آزاد به ویروس کرونا
مبتال شدند .سیدجالل عسکری ،دبیر فدراسیون کشتی
در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم این خبر اظهار کرد :پدر و
مربی بدنساز حسن یزدانی چهره شاخص کشتی ایران
و دارن��ده مدالهای طالی جهان و المپیک به ویروس
کرونا مبتال ش��ده اند و چند روزی اس��ت در قرنطینه
خانگی به سر میبرند .خوشبختانه این دو عزیز رو به
بهبودی هستند و امیدوارم آنها و دیگر هموطنان مبتال
به این ویروس هر چه س��ریعتر سالمتی کامل خود را
به دست آورند.
وی درباره وضعیت حس��ن یزدانی نیز تاکید کرد:
خوشبختانه حس��ن یزدانی هیچگونه مشکلی ندارد و
در ش��رایط خوبی تمرینات خود را در مازندران دنبال
میکند .یزدانی یک ورزش��کار حرفهای اس��ت و او و
دیگر ملیپوش��ان کشتی تمام موارد بهداشتی الزم را
رعایت میکنند.

بیرانوند نامزد بهترین دروازهبان
پنالتیگیر آسیا

توئیت��ر لیگ قهرمانان آس��یا از علیرضا بیرانوند به
عن��وان یکی از  4دروازهبان پنالتیگیر آس��یا نام برد.
صفح��ه توئیتر لیگ قهرمانان آس��یا در حالی که این
رقابتها با تعطیلی روبهرو شده است اقدام به نظرخواهی
از کاربران خود درباره بازیکنان شناختهشده در این قاره
کرده است .جدیدترین بحث در این صفحه مربوط به
پنالتیگیرترین دروازهبان آسیاست که علیرضا بیرانوند،
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس به عنوان
یکی از گزینهها معرفی شده است.
کاربران میتوانند پنالتیگیرترین دروازهبان آسیا را در
این بخش انتخاب کنند .آنته کویچ (گلرولینگتون فونیکس
استرالیا) ،محمد فرزال (جوهور دارالتعظیم مالزی) و سان
تائه (کاشیما آنتلرز ژاپن) سایر نامزدهای این بخش هستند.
هرچند علیرضا بیرانوند در لیگ قهرمانان آس��یا تاکنون
پنالتیای سیو نکرده است ولی بارها در تیم ملی ایران و
رقابتهای باشگاهی در ایران موفق به این کار شده است.

لیگهای بسکتبال و هاکی روسیه هم
تعطیل شدند

یک رسانه روسی خبر داد لیگهای بسکتبال و هاکی
هم در این کش��ور به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل
ش��دند .به گزارش فارس ،س��ایت «اسپورت اکسپرس»
روسیه خبر داد لغو مسابقات ورزشی تا تاریخ  10آوریل
در روسیه به خاطر شیوع ویروس کرونا تنها شامل فوتبال
نمیشود .بنا به اطالع منبعی آگاه از وزارت ورزش روسیه
این حکم شامل مسابقات بسکتبال و هاکی نیز میشود و
این دو لیگ نیز تا تاریخ  10آوریل تعطیل خواهند بود.

بررسی کارنامه یکسال گذشتهوزارتورزشدرمدیریتسرخابیها

قرض برای باشگاه،اندوه برای هوادار
سال  98چگونه بر سرخابیها گذشت؟ اگر چه پرسپولیس در
این سال موفق شد برای سومین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شود
اما در ادامه تغییر و تحوالت زیادی در رأس مدیریت  2باشگاه رخ
داد و اتفاقات به س��مت و سویی رفت که در روزهای پایانی سال
 98س��رخابیهای پایتخت ،یکی از بدترین سالهای تاریخ خود
را در امور مدیریتی پشتس��ر گذاشتند .فوتبال به واسطه کرونا
تعطیل شد و مشخص نیست تکلیف لیگ نوزدهم چه خواهد شد
اما اتفاق مهمتری که باید به آن اشاره کرد ،وضعیت نگرانکننده
مالی دو تیم محبوب پایتخت اس��ت .وزارت ورزش که به صورت
قانونی مالک واقعی سرخابیها به شمار میرود ،در طول یک سال
گذشته بیشترین تحول را در هیأتمدیره  2تیم به وجود آورد اما
با وجود تعویض چندین مربی در  2تیم و همچنین عوض کردن
متوالی مدیران عامل ،باز هم وضعیت نگرانکننده باقی ماند .سال
 98در حالی به پایان میرسد که  2تیم ،مدیرعاملی را باالی سر
خ��ود نمیبینند و چه چیزی از ای��ن بدتر؟ کدام نهاد جز وزارت
ورزش که چندین س��ال اس��ت مالکیت  2تیم را در اختیار دارد،
مقصر به وجود آمدن این شرایط است؟ چه کسی باید درباره حجم
بدهیهای انباشته توضیح دهد؟
تنها خوششانس��ی وزارت ورزش آنجاس��ت که  5سال قبل،
به واسطه هوش مدیرعامل سابق پرسپولیس(نژادفالح) برانکو به
این تیم بازگشت و با وجود همه مشکالت عدیده مالی ،این مربی
کروات موفق شد درخشانترین دوران چند دهه اخیر قرمزها را
برایشان رقم بزند .از این رو نباید قهرمانیهای پرسپولیس را به
حساب وزارت ورزش نوشت ،چرا که اگر این وزارتخانه نگران آینده
پرسپولیس بود ،نباید اجازه میداد در ابتدای سال  98این مربی
از جمع سرخپوشان جدا شود.
سال  98برای مهمترین باشگاههای فوتبال ایران در حالی به

دومین کرونایی بوندس لیگا ،بازیکنی
از هرتابرلین است

عض��و تیم فوتبال هرتابرلین به ویروس کرونا مبتال
ش��د .این باشگاه آلمانی تایید کرد یکی از بازیکنانش
به ویروس کرونا دچار ش��ده و به قرنطینه رفته است.
این باشگاه از طریق سایت رسمی خود افزود به همین
خاطر تمام اعضای تیم هرتا در قرنطینه به سر میبرند.
باش��گاه هرتابرلین در حالی این خبر را رس��انهای
کرد که نامی از فوتبالیست مبتال به کرونا نبرد .طبق
آنچه در سایت باشگاه قدیمی ژرمنها درج شد ،همه
بازیکنان ،مربیان و کادر سرپرستی مجبورند در قرنطینه
 14روزه خانگی باشند.
ای��ن دومین مورد گزارشش��ده از ابتال به کرونا در
بوندسلیگای آلمان است ،زیرا قبال لوکا کیلیان ،بازیکن
تیم پادرن بورن مبتال به کرونا شد .البته حال جسمانی
این بازیکن خوب گزارش شده است.
طب��ق اع�لام اتحادی��ه فوتب��ال آلمان ،ب��ه خاطر
همهگیری این ویروس خطرناک در آلمان ،رقابتهای
بوندسلیگا تا تاریخ  2آوریل ( 14فروردین  )98تعطیل
اجباری است.

پایان رسید که خوشبینترین هواداران دو تیم هم هیچ امیدی به
سال  99ندارند ،چرا که پروندههای انضباطی فیفا یک به یک از
راه میرسند و فرصت چندانی برای پرداختشان نیست و مهمتر
از همه با کدام منبع مالی باید این حجم از بدهی را پرداخت کرد؟
هواداران 2تیم استقالل و پرسپولیس این روزها منتظر مشخص
شدن وضعیت مدیریتی باشگاه محبوب خود هستند؛ اگر چه در
سالهای اخیر بارها این شرایط را تجربه کردهاند .چند هفته پیش
بود که وزارت ورزش تصمیم گرفت بعد از چند ماه علی فتحاهللزاده
را به عنوان سرپرست استقالل انتخاب کند تا به نوعی این باشگاه
را از بحران خارج کند اما او بعد از  16روز کار متوجه مش��کالت
شد و به نوعی عطای کار را به لقایش بخشید .مشابه همین اتفاق
در پرسپولیس رخ داد و محمدحسن انصاریفرد بعد از حدود 6
ماه کار در این باش��گاه از س��مت خود استعفا کرد .البته قرار بود
بالفاصله سرپرس��ت جدید استقالل معرفی شود که تا امروز این
اتفاق رخ نداده است.
ط��ی روزهای اخیر هم بارها عنوان ش��د مدیران اس��تقالل
و پرس��پولیس بزودی معرفی میش��وند؛ حتی وزی��ر ورزش در
توگویی مدعی شد وضعیت در روزهای آتی مشخص خواهد
گف 
شد .البته هواداران  2باشگاه با این وعدهها بیگانه نیستند و هر بار
این صحبتها را میشنوند و البته ،هر بار بیشتر نگران میشوند.
پیش از این انتقادات زیادی به وزارت ورزش و جوانان وارد میشد
که از افراد غیر فوتبالی و ناکارآمد در راس هرم مدیریتی  2باشگاه
استفاده میکند؛ نمونه آن هم علیاکبر طاهری ،ایرج عرب ،سیدرضا
افتخاری ،فتحی و ...که کارنامه آنها در این  2تیم گویای همه چیز
اس��ت .س��رانجام پس از کش و قوسهای فراوان وزارت ورزش از
محمدحسن انصاریفرد و علیفتحاهللزاده استفاده کرد اما به گفته
هر دو ،حمایتی از آنها نشد تا آنها هم ناکام باشند و عطای کار را

پرسپولیس سال  98را با  3تغییر در رأس مدیریت خود
دنبال کرد .بعد از اینکه ایرج عرب نتوانست مقابل هجمههای
جدای�ی برانکو ایوانکووی�چ تاب بیاورد و ج�ای خود را به
محمدحسن انصاریفرد داد ،این مدیر ورزشی نیز در میانه
فصل ترجیح داد ب�ه دلیل آنچه خود و نزدیکانش اختالف
سلیقه و مشکل با هیأتمدیره مینامند استعفایش را اعالم
کند .جدایی انصاریفرد باعث شد یکی از عجیبترین اعضای
هیاتمدیره در شرایط فعلی که باشگاه درگیر مشکالت مالی
است به عنوان سرپرست کار را دنبال کند .رسول پناه که از
زمان حضور در هیأتمدیره با واکنشهای منفی با توجه به
سابقه خود مواجه بود ،اکنون بیش از سرپرست پرسپولیس
با همان توصیف قدیمی و رشته کاریاش از سوی رسانه ها
و البته هواداران ش�ناخته میشود .باید دید دندانپزشکی
ک�ه اکنون کار در رأس باش�گاه را قبول کرده چه تجویزی
برای عبور از چالش مالی و پروندههای مالی علیه باش�گاه
خواهد داشت.

به لقایش بسپارند .بررسی این روزها نشان میدهد این  2باشگاه
فاقد استراتژی و راهبرد در حوزه مدیریت هستند .وضعیت کنونی
نمایی عریان و تمام رخ از نبود چنین راهبرد و نقشه راهی است
که چنین روزهای نابسامانی را در پی داشته است .به نظر میرسد
هر دو باش��گاه با توجه به انتخابهای غلط انجام ش��ده و فقدان
نقشه راه مشخص و مدون ،به روند کنونی ادامه دهند و بر حجم
بحرانها و مشکالت آنها افزوده شود .برای اثبات اشتباه مدیریتی
دو باشگاه در این دوره فقط کافی است عدد و رقم دقیق بدهیها
در سالهای اخیر و افزایش نجومی قراردادهای کادر فنی و بازیکنان
را بررسی کنیم .برای رفع این مشکل نیز باید به یک نقشه راه رسید
و بدان ملتزم بود که تا امروز ،مدیران ارشد ورزش فاقد آن بودهاند.

استقالل؛سریالمدیریتیپایاننیافتنی
استقالل از ابتدای فصل با مدیریت امیرحسین فتحی
کارش را شروع کرد که فصل قبل به جای افتخاری روی کار
آمده بود و پس از رفتن شفر و جدایی مجیدی ،استراماچونی
را به استقالل آورد .اتفاقات استقالل در زمان فتحی باعث
ش�د او مقبولیتی میان هواداران این تیم نداش�ته باشد و
ماجرای جدایی بازیکنان کلیدی این تیم از جمله تیام و بعد
از آن پاتوسی در حالی که قول ماندنشان را داده بود ،موجب
شدسکوهایآبیحتیدرروزهایدرخششبااستراماچونی
و صدرنشینی ،یکصدا رفتن او را فریاد بزند .اگر چه وزارت
ورزش مقابل این خواسته هواداران استقالل مقاومت میکرد
ولی خروج استراماچونی از ایران و عدم بازگشتش فضا را به
قدری تنگ کرد که دیگر جایی برای ماندن فتحی نبود .او
در نهایت استعفا کرد و بعد از مدتی از هیأتمدیره هم رفت.
اس�تقالل در زمان پسا فتحی مدتی با سرپرستی ریاست
هیأتمدیره باش�گاه یعنی خلی�لزاده کار را پیش برد که
شکستدرپروژهبازگرداندناستراماچونیواستخدامفرهاد
مجیدی ثمرات دوران سرپرستی خلیلزاده بود .پس از آن
به خواست هواداران این فتحاهللزاده بود که به هیأتمدیره
باشگاه وارد شد و بعد از مدتی سرپرست مدیرعاملی شد.
عمر مدیریت فتحاهللزاده هم در این سمت کوتاه بود و وی
به گفته خودش به خاطر شرایط جسمی و بیماری نمیتواند
ادامه دهد و از سمتش استعفا کرد .در حال حاضر باشگاه به
دنبال معرفی مدیرعامل جدید است.

■■باز هم وعده تغییر هیأتمدیره سرخابیها از سوی سلطانیفر

وزیر ورزش و جوانان از اصالح ترکیب هیأتمدیره  2باش��گاه
استقالل و پرسپولیس در آینده نزدیک خبر داد .مسعود سلطانیفر
در حاشیه جلسه ستاد عالی مبارزه با شیوع ویروس کرونا اظهار کرد:
در کوتاهترین زمان ممکن اصالحات الزم در ترکیب هیاتمدیره
و مدیران  2باش��گاه استقالل و پرسپولیس را انجام خواهیم داد.
وی درباره دالیل تغییرات به وجود آمده در  2باشگاه استقالل و
هللزاده و انصاریفرد
پرسپولیس که در نهایت منجر به استعفای فتحا 
از سمت های خود شد ،گفت :شرایط امروز کشور و نیز باشگاهها و
مسائل مالی که با آن مواجه هستند در این تصمیمگیریها دخیل
بوده است .بزودی تصمیمات الزم در این باره اتخاذ میشود .وزیر
ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که طرفدار کدام تیم ورزشی
است ،گفت :طرفدار تیمملی هستم و فکر میکنم اقتضای سن من
هم این مسأله را ایجاب میکند .سلطانیفر درباره مطالبی که در این
باره نیز عنوان میشود ،بیان کرد :این نقطه نظرات لطف دوستان
است و بنده بنا ندارم جواب کسی را بدهم.

ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی بعد از اعتراضات

پایان حق کشی

سرانجام روز گذشته وزارت ورزش
ورزش مادر
تاکید ک��رد انتخابات فدراس��یون
دوومیدانی مجددا برگزار میش��ود .مجمع انتخاباتی فدراسیون
دوومیدانی  2روز زودتر از فدراسیون جانبازان و معلوالن برگزار
ش��د ،با این حال هنوز حکم ریاست افش��ین داوری که در این
مجمع صاحب رأی اکثریت شد ،صادر نشده است .البته درباره
فدراسیون دوومیدانی و انتخابات آن حواشی زیادی وجود داشت
که با وجود برگزاری مجمع و مشخص شدن نتیجه ،همچنان هم
ادامه دارد .تالش برخی کاندیداهای انتخابات فدراسیون دوومیدانی
لغو مجمع این فدراسیون در زمان مقرر ( ۱۹اسفندماه) بود اما در
نهایت وزارت ورزش با این توجیه که ویروس بالتکلیفی خطرناکتر
از هر ویروسی است ،انتخابات را برگزار کرد .غیبت برخی اعضای
مجمع و چگونگی اعالم آرا توسط برخی دیگر از اعضا اما انتخابات
این فدراسیون را وارد فاز جدیدی از حواشی کرد و کار به جایی
رسید که ش��اهد اعتراض رئیس پیشین و یکی از کاندیداها به
سازمان بازرسی کل کشور هم بودیم .حاال همه این مسائل دست
به دس��ت هم داده تا وزارت ورزش نتواند حکم نهایی و قطعی

برای رئیس جدید فدراسیون
دوومیدانی را صادر کند ،در
حالی که برای فدراس��یونی
که بع��د از این فدراس��یون
وارد فاز انتخاباتی ش��د ،این
حکم بدون دغدغه صادر شد.
■■وزارت ورزش کوتاه آمد

مهمترین خبری که روز
گذش��ته از س��وی وزارت
ورزش اع�لام ش��د از زبان
معاون قهرمانی این وزارتخانه بود :انتخابات فدراسیون دوومیدانی
دوباره برگزار میش��ود و بزودی سرپرست فدراسیون را معرفی
میکنیم .مهدی علینژاد با اشاره به اهمیت رشته دوومیدانی
اظهار کرد :وزارت ورزش با توجه به اهمیتی که برای رعایت قانون
قائل است و با بررسیهای دقیق به این نتیجه رسید انتخابات
فدراس��یون دوومیدانی را تجدید کند .این رش��ته در المپیک
رش��تهای اس��ت که هم ما سهمیه گرفتیم و هم امید به مدال

وجود دارد ،وزارت ورزش و
جوانان تصمیمش این بود که
شرایط اداره فدراسیون را با
رئیس داشته باشد و به خاطر
اینکه ثبات مدیریتی داشته
باشیم و از بالتکلیفی دوران
سرپرس��تی خارج ش��ویم،
بویژه در ایامی که نزدیک به
المپیک هستیم ،انتخابات را
برگزار کردیم .علینژاد افزود:
در همین راس��تا ما تمام تالش خود را کردیم که یک مجمع
انتخاباتی را به صورت قانونی برگزار کنیم و تمام تمهیدات الزم
را هم اندیشیدیم و مجمع هم برگزار شد .در روز مجمع هم با
توجه به جمیع جهات ،مش��کل خاصی را مالحظه نکردیم و
انتخابات شکل گرفت .بعد از انتخابات با بعضی اعتراضات توسط
برخی افراد که حضور پیدا نکرده بودند و نمایندگانشان حضور
داشتند ،مواجه شدیم .آنها مدعی شدند نمایندگان توسط خود

این اشخاص معرفی نشدهاند که چند هیات این شرایط را داشتند.
معاون توس��عه ورزش قهرمانی و حرفهای گفت :در این مدت
 7-8روز ابعاد مختلف موضوع را بررس��ی کردیم ،با طرفهای
موض��وع صحبت کردیم و به صورت موش��کافانه و با دقت به
خاطر حساسیتی که وزارت ورزش و جوانان در قانونگرایی دارد،
موضوع را بررسی کردیم و در نهایت جمعبندی این شد درباره
یکی از روس��ای هیاتها ،نامه معرفی که ارسال شده ،از سوی
دبیر هیات بوده ،هر چند بعد اعالم کرد آن نامه که دبیر معرفی
شده مشکلی ندارد اما بهواسطه اینکه ما میخواهیم آییننامه و
مالحظات قانونی را رعایت کنیم و قواعد و قوانین برای ما مهم
است ،از آنجا که نامه مورد اشاره را که روز مجمع ارائه شده ،رئیس
هیات امضا نکرده است ،در نتیجه عمال ما یک رای را نمیتوانیم
منظور کنیم و این بدان معناست که اعضای حاضر در مجمع از
دو سوم کمتر خواهد شد و هر چند اکثریت مجمع حضور داشتند
اما چون الزام به دوسوم برای رسمیت یافتن است ،جمعبندی
این شد که انتخابات را تجدید کنیم ،بنابراین با انتصاب سرپرست
جدید سعی میکنیم انتخابات را در اولین فرصت برگزار کنیم.
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فدراسیون والیبال برزیل
خواهان خروج بازیکنانش از ایتالیا شد

فدراس��یون والیبال برزیل از باش��گاه لوب��ه ایتالیا
درخواس��ت کرد  2بازیکن را به این کش��ور بازگرداند.
فدراسیون والیبال برزیل نامهای را به باشگاه لوبه ایتالیا
ارس��ال کرد .در این نامه از مس��ؤوالن لوبه به عنوان
قهرمان جام باشگاههای اروپا و جهان درخواست شده
 2بازیکن برزیلی این تیم به کشورشان بازگردند .شیوع
ویروس کرونا در ایتالیا موجب تعطیلی موقت رقابتهای
سری آ شده است و به همین دلیل برزیلیها درخواست
کردند برونو رزنده و یواندی لئال ،بازیکنان برزیلی تیم
لوبه به کشورشان بازگردند .مسؤوالن برزیلی قول دادند
به محض عادی شدن شرایط در ایتالیا شرایط بازگشت
این دو بازیکن را فراهم کنند.

پرسپولیس؛ از عرب تا دندانپزشک

در انتظـار 99

المپیک کاروان ورزش ای��ران س��ال  98را با 52
سهمیه المپیک به پایان برد و این امید
وجود دارد تعداد س��همیهها در س��ال جدید افزایش یابد .با
اعطای  4سهمیه در رشته کاراته به ایران ،پرونده کشور در
سال  98با  52سهمیه بسته شد تا با تصمیمگیریهای مقامات
بینالمللی ،ایران در انتظار افزایش سهمیه در سال جدید باشد.

مس��ابقات کس��ب س��همیه را لغو کرده و با سیستم جدید
المپیکیها را مش��خص کنند .در رشته روئینگ ،فدراسیون
جهانی مس��ابقات کسب س��همیه را لغو کرد که همین امر
اعتراض مس��ؤوالن فدراس��یون ایران را به دنبال داشت .در
رشته واترپلو هم فدراسیون جهانی شنا تصمیم گرفت قهرمان
بازیهای آسیایی  2018را به عنوان تیم المپیکی معرفی کند.

شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شد مسابقات انتخابی
المپیک در رشتههای مختلف لغو شود یا به تعویق بیفتد .با
لغو مسابقات کاراته وان مادرید که قرار بود اواخر فروردینماه
برگزار شود ،پرونده کاراته با  4سهمیه بسته شد این در حالی
اس��ت که برخی فدراسیونهای جهانی نیز تصمیم گرفتند

دیروز سهش��نبه کمیته بینالملل��ی المپیک ()IOC
نشس��تی را با فدراس��یونهای بینالمللی داشت تا ضمن
گفتوگو درباره ش��یوع ویروس کرونا ،در جریان مسابقات
کسب سهمیه هم قرار بگیرد .شیوع این ویروس در سراسر
جهان به اندازهای اس��ت که حت��ی صحبتهایی از تعویق

■■ویروسی به نام کرونا و خطری برای تعویق المپیک

[
توتو اسپورت ]

پلی آف؟ نه ممنون

■■نشست فوقالعاده  IOCبا فدراسیونهای بینالمللی

[ مارکا ]

جام های بالتکلیف

المپیک توکیو هم شنیده شد ،هر چند کمیته بینالمللی
المپی��ک تاکید کرد این بازیها طبق برنامه از  24جوالی
آغاز میشود اما برای تصمیمگیری نهایی باید منتظر نظر
سازمان جهانی بهداشت باشد.

■■کسب  52سهمیه تا پایان سال 98

شیوع ویروس کرونا باعث شد تمرینات ورزشکاران ایرانی
هم مانند دیگر قهرمانان جهان تحت تاثیر قرار بگیرد ،به طوری
که فدراسیونهای ورزشی مجبور شدند برخی از ورزشکاران
را راهی خانه کرده و برخی از المپیکیها را در شرایط کامال
ایمنی نگه دارند .کاروان ورزش��ی ایران تاکنون  52سهمیه
کس��ب کرده و این انتظار وجود دارد که تعداد سهمیهها در
سال جدید افزایش یابد.

[ اسپورت ]

در انتظار اوبامیانگ

گ

[

موندودپورتیوو ]

ردش به سمت نیمار

م

[ آ.اس ]

تفاوتتر از همیشه

