یک ایرانی عضو کمیته پومسه پاراتکواندوی جهان شد

پنجشنبه  1۴اسفند 1399
وطنامروز شماره 316۲

با حکمی از سوی دکتر چو ،رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ،حافظ مهدوی به عضویت کمیته پومسه پاراتکواندوی فدراسیون جهانی منصوب شد .مطالعه و
توسعه پومسه برای تمام معلولیتها ،بازبینی قوانین مسابقات پومسه برای اطمینان از برگزاری در شرایط عادالنه و شفاف ،تحقیق و ارائه رنکینگ در پومسه،
تحقیق درباره ساختار جدید برای پومسه در بخشهای ابداعی ،تیمی و  ۲نفره و همکاری در زمینه ترویج پومسه از اهداف کمیته پومسه پاراتکواندو است.

ورزشی

اخبار

با انتخاب مجیدی به عنوان سرمربی استقالل ،امیدها برای قهرمانی آبیها زنده شد

اشتباه فاحش برای کشتی آزاد
در تورنمنت اوکراین

سخنگوی فدراسیون کشتی میگوید نگرش فدراسیون
این است که مربیان یا سرپرستان تیمهای اعزامی ایران
به مسابقات بینالمللی باید دقت نظر بیشتری نسبت به
امور مربوط داشته باشند .به گزارش ایسنا ،محمدابراهیم
امامی گفت :با بررسی به عمل آمده مشخص شد در روز
پایانی مسابقات اوکراین ،مس��ؤوالن برگزاری نسبت به
تغییر زمان برگزاری مسابقات اقدام کرده و آن را به صورت
اصولی اطالعرسانی نکرده بودند .وی افزود :با صحبتی که با
محسن کاوه ،مدیر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد به عمل
آمد ،ایشان بیان داشت برنامه کامل مسابقات پشت آیدی
کارت درج شده بود و ما نیز طبق آن در رقابتها شرکت
میکردیم و حتی در روز پایانی نیز نماینده کش��ورمان
در وزن  ۹۲کیلوگرم در س��اعت  ۸صبح وزنکشی کرد
و حتی در آنجا نیز به ما اطالع ندادند مسابقات زودتر از
زمان اعالم شده برگزار میشود .امامی تصریح کرد :پس
از اینکه کشتیگیر کشورمان به دلیل عدم اطالعرسانی
صحیح نتوانست در مسابقه شانس مجدد حاضر شود ،آقای
کاوه اعتراض خود را به مسؤوالن برگزاری اعالم داشت اما
آنها پاسخ دادند ما در سالن مسابقات اعالم کرده بودیم
که رقابتها زودتر انجام میشود اما این کار در مسابقات
بینالمللی اصولی نیست ،چرا که باید این مورد به سرپرست
تیمها به صورت حضوری یا کتبی اعالم میشد ،با این حال
بهتر بود کادر فنی و سرپرستی تیم پس از وزنکشی ،زمان
برگزاری مسابقات را از مسؤوالن برگزاری بار دیگر جویا
میشدند .سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان اعالم کرد:
با توجه به اینکه مسؤوالن برگزاری مسابقات حتی در صبح
روز وزنکشی نیز این موضوع را به مربیان و کشتیگیران
اعالم نکردند و اعضای تیم اعزامی هیچ اطالعی به جهت
تغییرزمانبندیمسابقاتنداشتند،کشتیگیرمانتوانست
در مسابقه شانس مجدد حاضر شود .با این اوصاف نگرش
فدراس��یون این است که مربیان یا سرپرستان تیمهای
اعزامی کشورمان به مسابقات بینالمللی باید دقت نظر
بیشتری نسبت به امور مربوط داشته باشند.

اعالم برنامه هفتههای هجدهم
نوزدهم و بیستم لیگ برتر فوتبال

برنامه مسابقات هفتههای هجدهم ،نوزدهم و بیستم لیگ
برتر فوتبال در فصل  ۱۳۹۹-۱۴۰۰اعالم ش��د .به گزارش
سازمان لیگ فوتبال ایران ،برنامه مسابقات هفتههای هجدهم
تا بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

■■هفت�ه هجده�م؛ گرامیداش�ت والدت ب�ا س�عادت
امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) و روز پاسدار و جانباز
چهارشنبه  ۲۷اسفند ۹۹

ماشینسازی تبریز -استقالل ،ساعت ۱۶
پیکان تهران -ذوبآهن اصفهان ،ساعت ۱۶
نساجی مازندران -سایپای تهران ،ساعت ۱۶
فوالد خوزستان -گلگهر سیرجان ،ساعت ۱۷:۴۵

پنجشنبه  ۲۸اسفند ۹۹

فوالدمبارکه سپاهان -تراکتور تبریز ،ساعت ۱۵:۳۰
مس رفسنجان -آلومینیوم اراک ،ساعت ۱۶
صنعتنفت آبادان -شهرخودروی مشهد ،ساعت ۱۶:۳۰
پرسپولیس  -نفت مسجدسلیمان ،ساعت ۱۷:۳۵

■■هفته نوزدهم؛ روز جمهوری اسالمی ایران و روز سالمت
پنجشنبه  ۱۲فروردین ۱۴۰۰

آلومینیوم اراک  -فوالد خوزستان ،ساعت ۱۶:۳۰

شنبه  ۱۴فروردین ۱۴۰۰

شهرخودروی مشهد -پرسپولیس ،ساعت ۱۶:۳۰
تراکتور تبریز  -مس رفسنجان ،ساعت ۱۷
ذوبآهن اصفهان -صنعتنفت آبادان ،ساعت ۱۷:۳۰
استقالل  -پیکان تهران ،ساعت ۱۸:۵۰

دوشنبه  ۱۶فروردین ۱۴۰۰

رؤیای شیرین فرهاد

س��رانجام بعد از  24س��اعت بالتکلیف��ی و توفان اخبار
متناقض ،ظهر دیروز باشگاه استقالل به صورت رسمی عنوان
کرد فرهاد مجیدی سرمربی جدید این تیم خواهد بود؛ خبری
که خیلیها منتظر بودند همان ظهر روز سهشنبه اعالم شود
ام��ا همانطور که در گزارش دیروز صفحه ورزش��ی «وطن
امروز» به آن اش��اره کردیم ،متاس��فانه چند باند مختلف در
باش��گاه استقالل ،مشغول مدیریت حواشی پیچیده این تیم
هس��تند و تضارب آرای همین چند باند و گروه باعث ش��د
ه��واداران میلیون��ی این تیم  24س��اعت عجیب و غریب را
پشت سر بگذارند.
درس��ت در میان اخبار کامال متناقضی که از س��یرجان
مخابره میشد؛ از یک طرف چند خبرگزاری اعالم میکردند
مدیریت گلگهر س��یرجان با جدایی امیر قلعهنویی به هیچ
عنوان موافقت نمیکند و از سوی دیگر چند رسانه نزدیک به
استقالل مرتب این خبر را مخابره میکردند که سیرجانیها
آماده همکاری هستند ،ساکت الهامی وارد ساختمان باشگاه
اس��تقالل شد و بعد از آن مجتبی جباری ،شماره  8همیشه
محبوب استقالل ،طی مصاحبهای اعالم کرد به عنوان دستیار
الهامی حاضر است در استقالل کار کند!
تا همین جای کار ،مشخص بود چندین گروه در تالشند
گزینه خود را به هیات مدیره تحمیل کنند .البته این انشقاق
در میان اعضای هیات مدیره هم هویدا بود .با این وجود ساعت
 15دیروز چهارش��نبه بود که بعد از دیدار فرهاد مجیدی و
رئیس هیات مدیره ،از س��وی رسانههای نزدیک به استقالل
اعالم شد مجیدی به عنوان سرمربی جدید انتخاب شده است.
یعنی آمدن قلعهنویی و حضور الهامی و حتی مذاکره حجت
نظری یکی از اعضای هیات مدیره اس��تقالل با جواد نکونام،
همه و همه پوششی بود برای آمدن مجیدی به استقالل.
فرهاد که فصل قبل نتایج نسبتا خوبی را با استقالل گرفت و
حتی موفق شد با پیروزی در داربی حذفی ،تیمش را به فینال
این مسابقات برساند ،دست آخر قربانی اختالف نظر جدی با
احمد سعادتمند شد و پس از شکست در فینال حذفی برابر
تراکتور ،از س��متش استعفا کرد .او خودش رفت قبل از آنکه
س��عادتمند نقشه اخراجش را اجرا کند .فرهاد که خیلیها با
توجه به توفیقاتش در استقالل منتظر تمدید قراردادش بودند،
با بیمهری سعادتمند و برخی دیگر از اعضای باندش -که هنوز
در هیاتمدیره استقالل هستند -مواجه شد و از استقالل رفت.
مجیدی آن زمان هرگز علیه تیم محبوبش مصاحبه نکرد تا
محمود فکری در بستری بدون حاشیه به کارش بپردازد .نه
اینکه حاشیهای وجود نداشت اما دست کم از سوی مجیدی
و کادر فنی قبلی هیچ فشاری روی کادر محمود فکری نبود.
با این وجود مجیدی چند هفته قبل قصد حضور در تیم
ذوبآهن اصفهان را داش��ت که این حضور مصادف ش��د با
شایعه برکناری محمود فکری از سمتش در استقالل .فرهاد
ب��ا ذوبیها به توافق نرس��ید تا همچنان به عن��وان یکی از
آلترناتیوهای مهم برای حضور در باشگاه استقالل مطرح باشد.
■■چرا مذاکرات طوالنی شد؟

با آمدن مجیدی به اس��تقالل ،امیدها برای قهرمانی آبیها
در این فصل زنده شد اما فرهاد با یک مانع بزرگ روبهرو است.
همچنان چنددس��تگی استقاللیها را آزار میدهد .برای
پی بردن به این واقعیت تنها الزم است نگاهی به  48ساعت
گذشته بیندازید.
چرا آمدن مجیدی که از ابتدا هم حضورش قطعی به نظر
میرسید ،این همه طوالنی شد؟ کشدار شدن روند مذاکرات
اس��تقالل و فرهاد مجیدی ،بیارتباط به برخی مخالفتها با
حضور این سرمربی در استقالل نبود؛ مخالفتهایی که عدهای
میگویند منشأ آن در مدیریت است و با اعتراض چند بازیکن

تیم نمودار شد و عدهای هم معتقدند به تالشهای یک چهره
سرش��ناس مجموعه بازمیگردد؛ چهرهای که خوب میداند
ب��ا آمدن فرهاد باید از اس��تقالل برود .دلیل اینکه باش��گاه
اس��تقالل با گزینههای دیگری ج��ز فرهاد مجیدی در حال
مذاکره بود ،به شایعه مخالفت  ۴بازیکن استقالل با انتخاب
فرهاد مجیدی بازمیگشت اما گویا در نهایت باشگاه به این
بازیکنان اعالم کرده قرارداد دارند و باید تابع تصمیم باشگاه
باشند؛کار درستی که در ابتدا هم باید روی آن تاکید میشد.
در کجای جهان بازیکنان اختیاردار انتخاب س��رمربی جدید
هس��تند؟ آن هم بازیکنانی که حاشیههای مالی و غیرفوتبالی
برای استقالل به بار آوردهاند.
ام��ا اصل ماجرا به نقل از یکی از رس��انههای نزدیک به
اس��تقالل چنین بوده است؛  ۴بازیکن تیم به پرویز مظلومی
گفتهاند نمیتوانند با فرهاد مجیدی همکاری کنند و در همین
راستا باشگاه استقالل با گزینههای دیگری جز فرهاد مجیدی
مذاکره کرده اس��ت .البت��ه از همان لحظهای که خبرگزاری
منتسب به وزارت ورزش در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه
از انتخاب قطعی فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی خبر داد،
مشخص بود کار استقالل با این گزینه تمام شده است.
با این وجود استقاللیها  ۳مذاکره موازی را انجام دادند.
حج��ت نظری با جواد نکونام مذاک��ره کرد ،احمد مددی با
امیر قلعهنویی حرف زد و صبح دیروز هم ساکت الهامی به
عنوان گزینه مدنظر برخی پیشکسوتان استقالل به باشگاه
رف��ت و اعالم کرد مجتبی جباری هم آمادگی دارد با او به
استقالل بیاید .حتی در جریان این جلسه ساکت الهامی با
مجتبی جباری تماس گرفت و مدیرعامل و عضو هیات مدیره
استقالل صدای مجتبی را شنیدند که برای همکاری با ساکت
اع�لام آمادگی کرد .تمام این مذاکرههای موازی گویا برای
س��اکت کردن اعتراض همان  ۴بازیکن معترض بوده است؛
بازیکنانی که ش��ایعه ش��ده بود راضی به بازگشت مجیدی

سایپای تهران – فوالدمبارکه سپاهان ،ساعت ۱۶:۳۰
گلگهر سیرجان  -ماشینسازی تبریز ،ساعت ۱۷
نفت مسجدسلیمان  -نساجی مازندران ،ساعت ۱۷

■■هفته بیستم؛ روز ملی فناوری هستهای
پنجشنبه  ۱۹فروردین ۱۴۰۰

صنعتنفت آبادان -استقالل ،ساعت۱۶:۳۰
پرسپولیس  -نساجی مازندران ،ساعت۱۸:۵۰

یکشنبه  ۲۲فروردین ۱۴۰۰

شهرخودروی مشهد  -ذوبآهن اصفهان ،ساعت ۱۷
مس رفسنجان -سایپای تهران ،ساعت۱۸:۳۰
ماشینسازی تبریز -آلومینیوم اراک ،ساعت۱۹:۲۰

دوشنبه  ۲۳فروردین ۱۴۰۰

پیکان تهران  -گلگهر سیرجان ،ساعت۱۷:۳۰
فوالدمبارکه سپاهان  -نفت مسجدسلیمان ،ساعت۱۸:۵۰
زمان برگزاری دیدار فوالد خوزس��تان -تراکتور تبریز در
ورزشگاه شهدای فوالد اهواز متعاقبا اعالم میشود.

نحوه قرعهکشی رقابتهای
کشتی المپیک اعالم شد

با توجه به اعالم قبلی اتحادیه جهانی کشتی ،رنکینگ
کش��تیگیران در نحوه قرعهکشی رقابتهای گزینشی
المپیک تأثیرگذار خواهد بود .بر این اس��اس با توجه به
اع�لام اتحادیه جهانی کش��تی ۲ ،نفر برتر ه��ر وزن در
رنکینگ اتحادیه جهانی ،در باال و پایین جدول مسابقات
قرار میگیرند .مالک ارزیابی اتحادیه جهانی برای رنکینگ،
مسابقات قهرمانی جهان در سال ،۲۰۱۹رقابتهای قارهای
در سال  ۲۰۲۰و رقابتهای رنکینگ ایتالیا در سال ۲۰۲۰
است .بر این اساس با توجه به نظر اتحادیه جهانی به منظور
برخورد نکردن کش��تیگیران مطرح هر وزن به یکدیگر
تا دیدار فینال ،کشتیگیرانی که در مسابقات گزینشی
المپیک قارهای و جهانی حضور مییابند ،بر اساس رنکینگ
به شرح زیر قرعه کشی میشوند.
  ۲کشتیگیر برتر رنکینگ (اول و دوم) به ترتیب درباال و پایین جدول هر وزن قرار میگیرند.
 هر کشتیگیر حداقل باید در  ۲مسابقه از  ۳مسابقهرنکینگ شرکت کرده باشد.
 در صورت مس��اوی ش��دن امتی��ازات ،اول رتبه درجهانی  ،۲۰۱۹سپس رتبه در مسابقات قارهای  ۲۰۲۰و
بعد از آن تعداد حض��ور در رویداد (حضور در  ۳رویداد)
مالک خواهد بود.

نیستند .البته این احتمال هم وجود دارد که اعتراض این ۴
بازیکن زیر سر یکی از اعضای داخلی مجموعه باشد .همین
حواشی میتواند در ادامه مسیر کامال به ضرر استقالل تمام
ش��ود .باید مدیریت باش��گاه همین امروز به صورت رسمی
موض��ع خود را اعالم کند .از س��وی دیگ��ر فرهاد مجیدی
در س��ومین بازگشتش باید پختهتر از قبل عمل کند .هیچ
بازیکنی بزرگتر از استقالل و منافع این تیم نیست .اگر هر
بازیکنی به ه��ر دلیلی نخواهد با کادر فنی جدید همکاری
کند ،بهتر اس��ت همین امروز فرهاد تکلیف را روش��ن کند.
اس��تقالل در همه آن س��الها قربانی همین چنددستگی و
نفاق از درون تیمش بوده اس��ت .حاال یکی از محبوبترین
مردان تاریخ باشگاه به عنوان سرمربی روی نیمکت این تیم
است و با توجه به  ۲تجربه قبلی ،انتظار میرود فرهاد خیلی
محکم و سریع مقابل حواشی ایستادگی کند تا استقالل از
درون ضربه نخورد.
■■کمالوند ،مدیر فنی و غالمپور ،مربی دروازهبانها

سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل دستیارانش در این تیم
را معرفی کرد .فرهاد مجیدی بعد از عقد قرارداد  2/5س��اله
با باشگاه استقالل ،دستیاران خود را انتخاب کرد .سرمربی
جدید تیم فوتبال استقالل خواهان همکاری با پیروز قربانی،
فراز کمالوند و بهزاد غالمپور (مربی دروازهبانها) شده است.
البته پیروز قربانی با تیم فوتبال سایپا قرارداد دارد و در صورتی
که بتواند رضایتنامه خود را از باش��گاه سایپا دریافت کند به
کادر فنی تیم فوتبال استقالل اضافه خواهد شد .فراز کمالوند
نیز قرار اس��ت به عنوان مدیر فنی در تیم فوتبال اس��تقالل
فعالیت و به این تیم کمک کند .باید دید آیا باشگاه استقالل
میتواند شرایط همکاری این نفرات را فراهم کند یا خیر؟
■■مدیریت چرا وقت را هدر داد؟

در حال��ی ک��ه اس��تقالل بای��د روز ش��نبه در یک��ی از
حساسترین دیدارهای نیمفصل دوم به مصاف فوالد برود،

برای انتخاب فرهاد مجیدی زمان زیادی تلف شد .در حالی
که چند روز از بازی اس��تقالل و مس رفس��نجان میگذرد
و دوشنبهش��ب جدایی محمود فکری از جمع استقاللیها
مشخص شده بود اما مدیران باشگاه استقالل برای انتخاب
جانشین او بیش از حد وقت تلف کردند .تقریبا قابل حدس
بود که فرهاد مجیدی به عنوان س��رمربی جدید آبیپوشان
معرفی خواهد ش��د اما در این میان فرصت اس��تقالل برای
دیدار فوقالعاده حساس مقابل فوالد در روز شنبه به کمترین
میزان خود رسیده است .فوالد و استقالل تنها یک امتیاز با
یکدیگر فاصله دارند و در صورت شکست آبیپوشان در این
دیدار ،جایگاه سومی نیز از دست خواهد رفت و با این وجود
مدیران استقالل و اعضای هیات مدیره برای انتخاب سرمربی
جایگزین اتالف وقت کردند .از زمان جدایی محمود فکری،
 2جلسه تمرینی اس��تقاللیها از دست رفته است و فرهاد
مجیدی که دیروز به عنوان سرمربی آبیپوشان انتخاب شد،
امروز باید به نوعی جلسه معارفه را با بازیکنان خود بگذراند و
عمال آنها فقط روز جمعه را برای مرور کارهای تاکتیکی جهت
دیدار با فوالد فرصت دارند .قطعا برگزاری تمرینات با کادرفنی
جدید و پیاده کردن اندیشههای مجیدی و دستیارانش زمانبر
خواهد بود و این مساله به سود استقاللیها نیست.
به هر حال این نمیتواند شکل واقعی تمرین برای تیمی
در کوران مس��ابقات باش��د که مدعی قهرمانی نیز محسوب
میشود و مدیران استقالل برای انتخاب سرمربی در آستانه
دیدار با یکی از رقیبان رو در رو زمان زیادی را تلف کردند.
به نظر میرس��د اس��تقالل به همان اندازه که بابت مدیریت
فن��ی داخل زمین ضربه دید ،بابت مدیریتهای خارج از آن
نیز متضرر شده است.
با وجود این موانعی که بر سر راه فرهاد مجیدی قرار دارد اما
نمیتوان این واقعیت را کتمان کرد که با آمدن فرهاد به استقالل،
امیدها برای قهرمانی آبیها در این فصل بیشتر شده است.

زمان رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک توکیو مشخص شد

پایان جنجال  20ماهه

لباسهایی که قرار است به عنوان پوشش
المپیک
رسمی و ورزشی ورزشکاران اعزامی به
توکیو مورد استفاده کاروان ایران قرار بگیرد ،سرانجام هفته
آینده در نشست مشترک وزیر و روسا رونمایی خواهد شد.
مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش که معموالً نشستهای ماهانه و
مشترکی را با روسای فدراسیونهای ورزشی دارد ،هفته آینده
آخرین نشست خود با آنها را در سال جاری برگزار خواهد کرد.
البته برگزاری نشستهای مشترک وزیر و روسا طی ماههای
اخیر به دلیل همهگیری کرونا و محدودیتهای آن تا حدی
از نظم همیشگی خارج شده بود اما در هر صورت برگزاری
نشست پایان سال  ۹۹آنها ،برای چهارشنبه هفته آینده (۲۰
اسفندماه) در سالن آکادمی ملی المپیک پیشبینی شده
اس��ت .سیدرضا صالحیامیری ،رئیس کمیته ملی المپیک
همراه با دبیرکل این کمیته و اعضای کادر سرپرستی کاروان
اعزام��ی به المپی��ک توکیو از افراد حاضر در این نشس��ت
[ اسپورت ]

برای فینال

خواهن��د بود ،بوی��ژه که قرار
است رونمایی از لباس رسمی
و ورزشی اعضای کاروان ورزش
ایران هم در همین نشس��ت
انجام ش��ود؛ پوششهایی که
آغ��از به کار ب��رای طراحی و
ارائه نهایی آنها به تیرماه سال
گذشته بازمیگردد اما  ۲۰ماه
طول کش��ید تا این پروسه به
س��رانجام برسد .رس��انهها در گزارشهای مختلف به روند
اقدامات انجامشده برای طراحی «حرفهای» پوشش اعضای
کاروان ای��ران پرداخت��ه بودند و اینکه در ای��ن رابطه برای
نخستین بار پای متخصصان این حوزه در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و همچنین طراحان مد و لباس نیز به میان آمد،
اگرچه در نهایت تصمیم مدیران ورزشی پایانی شد بر تمام
[ کوریره ]

مو
راتا ،یووه را بیدار کرد

شوقوسهای این پروس��ه
ک 
مهم .در واقع چالشهای جدی
مدیران ورزش و در رأس آنها
کمیت��ه ملی المپی��ک برای
پوشش بازیهای المپیک در
دورههای گذش��ته ،باعث شد
برای المپیک توکیو بر همکاری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و ستاد فرهنگی المپیک توکیو
تاکید شود ،بویژه که نمونه اولیه لباس ورزشکاران ایران برای
المپیک ریو بعد از رونمایی رسمی و به خاطر رنگبندی و
طرح نامناسب با موجی از واکنشهای منفی روبهرو و حتی
در ش��بکههای اجتماعی هم به س��وژه کاربران تبدیل شد.
در نهایت کمیته ملی المپیک مجبور به کنار گذاش��تن آن
لباس و بازنگری در طراحی پوششها شد .بر همین اساس

[م
وندودپورتیوو ]

ولومرازیادکنید

[ گاتزتا ]

نشس��تهای مرتبط با بررسی گزینههای پیشنهادی برای
لباس مس��افران توکیو با حضور هیات داوری متش��کل از
متخصصان و کارشناسان حوزه مد و لباس برگزار شد و نتیجه
هم  ۱۲کالکشن لباس ( 3طرح فینالیست برای هر ست) بود
که در نشس��ت آذرماه ستاد عالی مورد بازبینی قرار گرفت.
بعد از آن اما در نشستی که در محل کمیته ملی المپیک و
تنها با حضور ریاست این کمیته همراه با مسعود سلطانیفر
وزیر ورزش ،کادر سرپرستی کاروان اعزامی و نماینده ستاد
فرهنگی المپیک توکیو برگزار شد ،بر اساس گزارش هیات
داوری تصمیمگیری نهایی برای پوش��ش رسمی و ورزشی
ورزش��کاران اعزامی به المپیک توکیو و همراهان آنها انجام
شد تا در نشست پایان سال وزیر و روسا از آن رونمایی شود.
امید میرود پوششی که روندی چند ماهه و تخصصی برای
آن طی شده به گونهای باشد که تفاوت کار را در یاری گرفتن
از متخصصان حوزه مشخص کند.

کریستیانو
رونالدو  767مثل پله
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