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1- نشانگر رابطه میان نهاده های تولیدی و نرخ ستاده است - عبارت است از مقادیر 
مختلفی از کاال که خریدار به فرض ثبات سایر شرایط در قیمت های مختلف و در 

طی یک دوره زمانی معین حاضر به خرید آن است
2- دارای اختالالت روحی - نیزه کوتاه - سرزمین

3- باالی چشم - از عوامل نهادی در توسعه اقتصادی - سر حد
4- مرد درمانده در سخن - شیر تازی - پسوند شباهت - تراویدن

5- چهار دندان نیش - سمبل - چهره
6- در اصطالح حساب به توان سوم هر عدد اطالق می شود - جاندار تک سلولی 

- مسلک
7- سر خط ها - نوعی درخت خاردار - منحنی

8- زر و سیم خالص - درخت انار - کتف و دوش
9- زرین پوش اسب - رود اروپایی - به عقیده این اقتصاددان، کاالهایی وجود 
دارند که با افزایش قیمت، تقاضا برای آنها زیاد می شود که به این کاالها، کاالهای 

پست  می گویند 
10- مساعدت - ارزش و نرخ کاال - تربیت

11- پوستین - نقاش - جمع بیت
12- ثلث - مایه آبادانی - مردانگی - بدی

13- ناشنوا بودن - جایی که راه دوشاخه شود - معلون ابدی تاریخ
14- خجسته و مبارک - خاموشی - ندا داده شده

15- گوناگون - صاحب کارخانه یا زمین زراعی و کارگر.

1- راهبندان - از عناصر مهم در اقتصاد یک کشور
2- خیمه و چادر - به مقادیر مختلفی از یک کاال که در قیمت های 
مختلف به شرط ثبات سایر عوامل آماده فروش است، اطالق می شود 

- گرامیداشت
3- دفعه و مرتبه - عمل آب دادن به زمین و گیاهان - روی

4- عبارت باالی مقاله - طرف و جهت - نوعی یقه - جنس مذکر
5- خط کش مهندسی - سیاستمدار - بهره کار تجارت

6- همیشگی - خوب فرنگی - به اندازه
7- مبالغه در سخن - ترازنامه - از دانشمندان علم اقتصاد و صاحب 

کتاب »سرمایه«
8- ناامید - سفید آب - ایمان قلبی 

9- گردش دایره مانند - از بنشن - شکستن  دندان کسی از بن
10- چه کسی - شدنی - بنا کرده شده

11- قومی از مغول - زمین شوره زار - نت سوم موسیقی
12- بلندا - نوعی باال پوش - از ضمایر انگلیسی - ابزار خودبینی

13- اشاره - کیفر - توشه
14- قحط و تنگی - یکی از ستارگان نسر واقع - واله

15- به معنی تفاوت بین دارایی و بدهی و معرف وضع مالکیت یک 
موسسه است - آبستن.

 پس از پیگیری های مسئوالن فدراسیون ژیمناستیک، سرانجام مدال برنز »هادی خناری 
نژاد« در مسابقات قهرمانی 2015 آسیا و پس از 4 سال به کاپیتان سابق و با اخالق 
ایران رسید.خناری نژاد در رقابت ها ژیمناستیک قهرمانی سال 2015 آسیا به میزبانی 
هیروشیمای ژاپن به مقام چهارم در وسیله دارحلقه رسید. اما پس از مثبت اعالم شدن 
دوپینگ »عزیزبیک« ژیمناست قزاقستانی و نفر سوم این مسابقات، مدال برنز او به خناری 
نژاد تعلق گرفت.این مدل در جریان رقابت های قهرمانی آسیا 2019 که میزبانی شهر 

اوالن باتور درکشور مغولستان در حال برگزاری است از طرف نماینده فدراسیون جهانی 
به »محمدرضا خیرخواه« سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران تحویل داده شد.تیم 
ملی ژیمناستیک هنری ایران با ترکیب سعیدرضا کیخا، محمدرضا خسرونژاد، مهدی الفتی، 
مهدی احمد کهنی و ایمان خاموشی در هشتمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا 2019 
شرکت کرده است.در این رقابت ها 80 ورزشکار از 19 کشور، در قالب 15 کشور با تیم 

کامل و 4 کشور به صورت انفرادی حضور دارند.

مدال برنز آسیا به ژیمناست ایرانی رسید

عضو تیم ملی کشتی آزاد در جهانی 2018 بوداپست گفت: من هنوز 
هم نمی دانم دقیقا چه اتفاقی رخ داد، فقط می دانم خیلی بدشانسم.

محمدباقر یخ کشی در مورد اینکه بهروز نعمتی بعد از سفر سوئیسش 
اعالم کرد مدال طالی او در جام ساساری بازگردانده می شود،  اظهار 
داشت: من هنوز هم نمی دانم دقیقا چه اتفاقی رخ داد، فقط می دانم 
خیلی بدشانسم. تا زمانی هم که مدال را نگیرم باورم نمی شود مسئله 
حل شده است. این مدال برایم آنقدر ارزش ندارد، مسئله رنکینگ بود 
که اول شدن در جام ساساری روی رنکینگم تاثیر خوبی داشت.وی 
در خصوص اینکه گفته می شود شانس بهنام احسان پور برای رسیدن 
به دوبنده وزن 61 کیلوگرم بیشتر از اوست، خاطرنشان کرد: من و 
بهنام اهل یک روستا، فامیل و دوست هستیم. هیچ مشکلی با هم 
نداریم. واقعا کادرفنی تیم ملی هر چه صالح بداند به آن احترام خواهم 

گذاشت. بهنام احسان پور قبال هم مدعی تیم ملی بود اما به دلیل 
مشکالتی که داشت، یک مدت تمرین نکرد و حاال دوباره تمرینات 
منظمش را آغاز کرده و قطعا مربیان تیم ملی کشتی گیری که بیشتر 
و بهتر می تواند به تیم ملی کمک کند را انتخاب خواهند کرد. ما 
همه سرباز تیم ملی هستیم و وظیفه مان فقط کشتی گرفتن است.

این کشتی گیر بهشهری وزن 61 کیلوگرم تاکید کرد: من هنوز شرایط 
سنی کشتی گرفتن در رده سنی امید را دارم. البته ممکن است نظر 
کادرفنی این باشد که در یکی از دو تورنمنت یاشاردوغو و لهستان 
کشتی بگیریم و بعد از این انتخاب انجام می شود. غالمرضا محمدی 
هم به ما در اردو گفته و هم در مصاحبه هایش که تیم ملی اعزامی به 
جهانی قزاقستان هنوز انتخاب نشده، به همین دلیل همه کشتی گیران 

باید برای رسیدن به دوبنده تیم ملی تالش کنند.

یخ کشی: 
تا مدالم را نگیرم باورم نمی شود مشکل حل شده

اخبار ضد و نقیضی درباره تیم خونه به خونه شنیده می شود و هنوز این تیم مازندرانی 
تکلیفش را برای فصل آینده نمی داند.

 خونه به خونه بابل تیمی است که در لیگ دسته یک فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده 
است. خونه به خونه تیمی بود که فصل 97-96 با قرارگیری در نیمه باالی جدول، شانس 
حضور در لیگ برتر و در صورت پیروزی بر استقالل در فینال جام حذفی امکان حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را داشت. اما به هیچ کدام یک از آن ها نرسید و در فصل بعد لیگ دسته 
یک عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داد و با 31 امتیاز در رتبه دوازدهم قرار گرفت.

از فصل گذشته، قاسم حسن زاده امیری، مالک باشگاه خونه به خونه حاشیه های زیادی 
به خاطر صعود نکردن تیمش به لیگ برتر ایجاد کرد و حتی تهدید کرد دیگر تیم داری 
نخواهد کرد. او مدعی بود که تیم نساجی مازندران که رقیب اصلی اش برای صعود بود 
در بازی آخر فصل 97-96 لیگ دسته یک برابر راه آهن تبانی کرده است که در نهایت 
این اتهام هم اثبات نشد و خونه به خونه در لیگ دسته یک باقی ماند. او در ادامه از سر 

لج و لجبازی قصد حضور در لیگ دسته یک را نداشت و تا هفته های اول لیگ دسته یک 
این تیم بالتکلیف مانده بود.با پایان این فصل از لیگ دسته یک، دوباره شایعاتی مبنی بر 
فروش این تیم مازندرانی شنیده می شود. اخبار حاکی از آن است که گیالن و قزوین از 
مشتریان اصلی خونه به خونه هستند. حتی شنیده شده داماش گیالن قصد دارد امتیازخونه 
به خونه را بگیرد و به جای این تیم در لیگ دسته یک حضور پیدا کند و به نوعی آن 
اتفاقات مرحله پلی آف لیگ دسته دوم را جبران کند.اما هنوز هیچ چیزی تأیید نشده 
است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، باید هیأت فوتبال و اداره کل وزارت ورزش و جوانان 
استان مازندران آن را تأیید کند که هیچ کدام از آن ها هنوز این اخبار را تأیید نکرده اند.اما 
قاسم حسن زاده امیری اعالم کرد که ظرف یک هفته آینده تکلیف باشگاه خونه به خونه 
مشخص خواهد شد و باید دید آینده این تیم مازندرانی به چه سرنوشتی منجر می شود. 
آیا باید شاهد نابودی یک تیم محبوب دیگر شمالی باشیم یا قرار است خونه به خونه به 

فعالیتش ادامه دهد.

بالتکلیفی در شمال

 داماش جای خونه به خونه را می گیرد؟

سرپرست کاروان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۰ جوانان انتخاب شد
 رییس کمیته ملی المپیک در حکمی »سید عبدی افتخاری« را به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی های المپیک زمستانی 2020 جوانان منصوب کرد.»سید رضا صالحی امیری« در بخشی از این حکم که در پایگاه 
اطالع رسانی کمیته ملی المپیک منتشر شد؛ نوشت: با توجه به تعهد، تجربه و تخصص و با استناد به مصوبه سی و هفتمین جلسه هیأت اجرایی به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست کاروان بازی های المپیک زمستانی 

جوانان 2019" منصوب می شوید.افتخاری رئیس فدراسیون اسکی و عضو هیأت اجرایی کمیته است.این بازی ها از 19 دی تا 2 بهمن 98 امسال در لوزان سوئیس برگزار خواهد شد.

بسکتبالیست دو رگه تیم ملی هم به اردو اضافه شد
 »آرون گرامی پور« تنها بازیکن غایب در اردوی تیم ملی بسکتبال ایران بود که او نیز به جمع ملی پوشان در اردوی تیم ملی اضافه شد.اردوی تیم ملی بسکتبال ایران از شنبه آغاز شد و ملی پوشان زیر نظر کادر فنی خود را برای حضور 
در جام جهانی 2019 به میزبانی چین آماده می کنند. 19 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده اند که »آرون گرامی پور« غایب تمرینات بود اما این بازیکن نیز وارد ایران شده و در کنار سایر ورزشکاران تمریناتش را انجام می دهد.

گرامی پور بازیکن دو رگه )ایرانی - انگلیسی( بسکتبال ایران است که یک بار در لیگ برتر کشور نیز به میدان رفته اما به دلیل اینکه مشمول خدمت سربازی بود دیگر وارد کشور نشد اما حاال با حل شدن این موضوع توانسته وارد 
ایران شود.با حضور این بازیکن ایران، اردوی تیم ملی با نفرات کامل خود تمریناتش را ادامه می دهد و قرار است در چند تورنمنت بین المللی قبل از جام جهانی چین شرکت کند.روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، حامد حدادی، محمد 
حسن زاده، حامد حسین زاده، مایک رستم پور، نوید رضایی فر، کیوان ریاعی، آرمان زنگنه، امیر صدیقی، آرون گرامی پور، بهشاد عرب زاده، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم میرزایی، نوید نیکتاش، صمد نیکخواه بهرامی، سینا واحدی 
و بهنام یخچالی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.تیم ملی ایران در گروه C جام جهانی باید برابر اسپانیا، پورتوریکو و تونس به میدان برود و دیدارهایش در شهر گوانژو چین برگزار می شود.جام جهانی 2019 به دلیل اینکه 

سهمیه المپیک توکیو به حساب می آید اهمیت زیادی دارد. بهترین تیم آسیایی می تواند به طور مستقیم سهمیه المپیک 2020 را کسب کند.

مالک باشگاه نساجی مازندران گفت:زمانی که گولیسیانی را آوردیم دالر 6 هزار تومان بود ولی با پول او می توانم 6-5 
بازیکن ایرانی بگیرم.فرهاد صنیعی فر در خصوص مشکالتی که فصل گذشته باشگاه نساجی با آن دست و پنجه نرم می کرد 
و قول هایی که به وی برای همکاری داشته شده است گفت:به نظر من شرایط ما از خیلی از تیم های لیگ برتری حتی از 
نظر پرداختی بهتر از تیم های پایتخت بود ضمن آنکه ما یک ورزشگاه اختصاصی در اختیار داشتیم که تمریناتمان در آنجا 
برگزار می شد.وی افزود: تیم های پایتخت با توجه به بازی های آسیایی که داشتند درگیر پیدا کردن زمین تمرین بودند.ما تنها 
خواهشمان از استاندار این بود که نگاه ویژه به نساجی داشته باشند که خوشبختانه استاندار خودش فوتبالی است. من بیشتر 
روی سخت افزارها حرف داشتم چون باشگاه لیگ برتری حتما باید از این نظر به روز باشد. خواسته ما فقط همین بود چون 
مسئوالن استانی از نظر مالی محدودیت دارند.مالک نساجی تاکید کرد: شموشک، ملوان، سپیدرود همه در لیگ برتر حضور 
ندارند و تنها تیم شمالی لیگ برتر در حال حاضر نساجی است و من فکر می کنم همین موضوع باعث شده تا انگیزه حمایت 
از تنها تیم شمالی لیگ برتر بیشتر شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلش با حدادیان حل شد یا خیر گفت: هر کسی 
ممکن است حتی با برادرش و یا دوستش مشکل داشته باشد.متاسفانه حدادیان کمی از من ظریف تر هستند و شاید این اتفاق 
باعث شد تا حرف هایی به وجود بیاید وگرنه  بحث ما این بود که با هم در نساجی حضور داشته باشیم.حدادیان هم فشارهایی 
را از طرف افراد خاص متحمل می شد که این افرادی که می گویم در اطراف نساجی می چرخند.صنیعی فر تصریح کرد: اصال 
من بد هستم ولی مثال تیم امید ما به اردو رفته و 3 روز همه امکانات را داشته و صنیعی فر یادش رفته پول اتوبوس تیم که 
700 هزار تومان می شود را بدهد، آقایی که دلت برای تیم می سوزد  شما لطفا دست داخل جیبت کن و پول اتوبوس تیم را 

بده، نه اینکه عکس و فیلم آن را بگیری و به سایت ها بدهی و یا رضا حدادیان را بکوبی.وی در خصوص اینکه حرف وی 
ممکن است معرفتی درست باشد ولی از نظر حرفه ای درست نیست گفت:متاسفانه کسی از نظر حرفه ای حرف ما را گوش 
نمی کند.ما معرفتی می گوییم دوست عزیز باید به تیم استانت کمک کنی.شما متعلق به استان مازندران هستی من که مال آن 
استان نیستم.ما هم فقط نباید نوک بینی خودمان را ببینیم.مالک نساجی در پاسخ به این سوال که مشکلش با حدادیان بر سر 
تیمداری چه بود گفت: متاسفانه دور و اطراف تیم ما افرادی بودند که یک چیزی به من می گفتند و یک چیز به رضا حدادیان.

مثال در ورزشگاه کارگران می خواستند زمین را غلتک بزنند و از اعضای تیم می خواستند که در یک زمین دیگر مجموعه 
تمرین کنند اما به یکباره می شنیدیم همه جا پر شده که به نساجی زمین تمرین ندادند.چرا این مسائل اتفاق می افتاد؟ متاسفانه 
حواشی زیادی وجود داشت. شما دیدید که ما نه به پرسپولیس، نه به استقالل و تراکتورسازی در قائمشهر باختیم و پدیده 
را در آنجا بردیم و این نشان می دهد ما خوب کار کرده بودیم.وی در خصوص اینکه در هر صورت مشکالت با شریکش 
نساجی را عقب انداخته است گفت:اینگونه نیست، ما با 3 مربی ایرانی صحبت کردیم و حتی به نتایج خوبی هم رسیدیم. 
به دلیل شرایط اقتصادی خاص در ایران و با توجه به صحبت هایی که از فدراسیون برای انتخاب بازیکنان و مربیان ایرانی 
مطرح شد با گزینه های ایرانی صحبت کردیم.صنیعی فر تاکید کرد: تیم ما از نظر پرداختی حدی دارد،زمانی که گولیسیانی را 
آوردیم دالر 6 هزار تومان بود ولی با پول امروز او می توانم 5-6 بازیکن ایرانی بگیرم. دوست دارم حداکثر تیم ما بومی باشد 
و حتی با مربیان هم در این زمینه حرف زدم. پتانسیل خوبی در مازندران هست ولی سال ها است به آن توجه نمی شود. من 
دوست داشتم برنامه ریزی 4-5 سال آینده را انجام بدهم. ما در همه رده ها همه تیم هایمان را در لیگ برتر داریم.و آیا این 

رده ها حمایت نمی خواهد؟ اگر من در مازندران بگویم ما از فردا تست می گیریم قول می دهم هزاران نفر صف بکشند.وی در 
خصوص اینکه کمیته انضباطی اعالم کرده نساجی به 46 نفر بدهکار است گفت:شما توجه کنید این اسامی برای چه زمانی 
است. ما طلبکار داریم که 10 سال پیش به عنوان مشاور در باشگاه نساجی کار می کرده و 200 میلیون تومان طلبکار است! 
ببینید که مدیرعامل چقدر می گرفته که مشاورش 200 میلیون از ما طلب دارد.این بدهی ها مربوط به قبل از حضور ما بوده 
است. مثال از قدیم به هتل بدهکار بوده اند ولی ما در این 2 سال به اتوبوس، هتل و ... بدهی نداریم. ما باالی 60 درصد به 
بازیکنان پول دادیم و بازیکنان خارجی را هم تسویه کردیم. ما به بازیکنان بدهی داریم ولی یک عده از آنها جریمه شده اند، 
یک عده به تمرین نرفتند و این مسائل در پرداختی به آنها لحاظ می شود.مالک نساجی ادامه داد: این 46 فقره بدهی مربوط به 
ما نیست.زمانی که باشگاه را خریدم مبلغ بدهی جزئی بود ولی به یکباره طلبکاران پیدا شدند. اصال آن زمان حسابرسی وجود 
نداشت. من قول می دهم این 46 مورد را فردا حل کنیم 46 مورد دیگر هم پیدا می شود! یک عده هم ما را دوست داشتند 
و فعال شکایت نکردند. البته این مشکالت شاید به مدیریت بد من هم باشد.وی در خصوص پیشنهاداتی که بابت فروش 
نساجی مطرح شده است گفت: من نمی دانم این موضوع از کجا در آمده و اصال ما نمی توانیم باشگاه را به جای دیگری انتقال 
بدهیم. این مسئله قانونی نیست. من اگر عاشق نساجی هستم به خاطر حضور بچه 12 ساله ای است که با پای گچ گرفته به 
ورزشگاه می آید و بازی را تماشا میکند. در قائمشهر متاسفانه حتی سینما هم نیست. روزی که این تیم به لیگ برتر آمد دیگر 
نگویند امید شهر خسته و بگویند امید شهر خندان و پویا. امیدوارم در این شرایط مسئوالن کمی حمایت کنند تا به سرنوشت 

تیم هایی مثل سپیدرود و ملوان .... دچار نشود./فارس

صنیعی فر:با 3 مربی ایرانی برای نساجی صحبت کرده ایم
*باپولگولیسیانی6بازیکنایرانیمیخرم!

در فاصله 10 روز مانده تا برگزاری رقابت های مهم انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که قرار است در 5 وزن 
برگزار شود، هنوز قانون برگزاری این رقابت ها و اینکه کشتی گیران در چند مبارزه و بر چه اساسی 
انتخاب می شوند، مشخص نشده است.بر اساس تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد رقابت های 
انتخابی تیم ملی برای شناخت نفرات نهایی جهت حضور در رقابت های جهانی 2019 قزاقستان در 
اوزان 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم با حضور نفرات مطرح و عنوان دار کشتی ایران همچون، حسن 
یزدانی، کمیل قاسمی، رضا یزدانی، کامران قاسمپور، پرویز هادی، یداهلل محبی و … جمعه 7 تیر ماه 
در سالن هفتم تیر تهران برگزار می شود.بر این اساس در وزن 65 کیلوگرم، پیمان بیابانی، امیر محمد 
یزدانی، مرتضی قیاسی و ایمان صادقی، در وزن 74 کیلوگرم رضا افضلی، محمد نخودی، سید احمد 
محمدی و حامد رشیدی، در وزن 86 کیلوگرم، حسن یزدانی و کامران قاسمپور، در وزن 97 کیلوگرم، 
رضا یزدانی، حامد طالبی زرین کمر، علیرضا گودرزی و علی شعبانی و باالخره در وزن 125 کیلوگرم 
کمیل قاسمی، پرویز هادی و یداهلل محبی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در رقابت های قهرمانی جهان 
به روی تشک می روند.اما در حالی که تنها 10 روز تا برگزاری این رقابت های حساس و سرنوشت ساز 
میان برترین چهره های کشتی ایران زمان باقی است، اما هنوز کادر فنی تیم ملی نحوه انتخاب نفرات 
برتر و اینکه کشتی گیران بر اساس چه قانونی انتخاب می شوند را مشخص نکرده است!به عنوان مثال 
سرمربی تیم ملی اعالم نکرده در وزن 86 کیلوگرم که حساسیت بسیار باالیی نیز برای کشتی دوستان 
سراسر ایران دارد، حسن یزدانی و کامران قاسمپور در چند مبارزه باید به مصاف هم بروند؟ انتخابی به 
صورت تک کشتی است یا مانند سالهای اخیر هر کشتی گیری که به 2 برد از 3 مبارزه برسد به عنوان 
ملی پوش ایران انتخاب می شود؟یا در 125 کیلوگرم رقابت ها دوره ای برگزار می شود و هر 3 آزادکار 
این وزن باید به مصاف هم بروند و در نهایت نفر برتر انتخاب شود یا اینکه مثاًل کمیل قاسمی و یداهلل 
محبی با هم کشتی بگیرند و نفر برتر برابر پرویز هادی ملی پوش سال گذشته و دارنده مدال برنز جهان 
مصاف کند؟یا در وزن 97 کیلوگرم چگونه ملی پوش ایران در رقابت های جهانی مشخص می شود؟ 
اینکه زرین کمر، شعبانی و گودرزی باید به مصاف هم بروند و نفر برتر در نهایت با رضا یزدانی سرشاخ 
شود یا مسابقات در عین عدالت بصورتدوره ای برگزار می شود.برگزاری عادالنه رقابت های انتخابی تیم 
ملی و شناخت نفرات برتر در شرایط برابر مهمترین اصلی است که کادر فنی تیم ملی باید بدون توجه 

به اسامی کشتی گیران به آن توجه کند، همانطور که کشورهایی مثل آمریکا نیز این اصل را هر ساله 
و بدون توجه به نام نفرات بزرگی همچون جردن باروز و کایالسنایدر و … در عمل اجرا می کنند.ملی 
پوشان آمریکا در رقابت های جهانی چند روز پیش بر اساس رقابت انتخابی مشخص شدند تا جایی که 
جردن باروزدارنده مدال های طالی جهان و المپیک در 3 مبارزه برابر حریف گمنام خود به میدان رفت 
و در حالی که در مبارزه دوم نیز شکست خورد در نهایت با دو پیروزی به دوبنده تیم ملی رسید و باروز 
که چندین مدال جهانی و المپیک دارد هیچ اعتراضی به چرایی برگزاری انتخابی نداشت.بهتر است کادر 
فنی تیم ملی هر چه سریع تر موضع خود را درباره نحوه برگزاری رقابت های انتخابی در اوزان فوق با 
صراحت اعالم کند تا هم کشتی گیران و هم مردم با علم به نحوه اجرای قانون و انتخاب نفرات برتر در 

انتظار این رویداد مهیج و سرنوشت ساز باشند.

ابهام در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد

 یزدانی و قاسمپور چند بار باید کشتی بگیرند؟


