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1- اعتقاد به اصالت عقل - ایالتی در مركز كشور آمریكا
2- حكایت - بزرگوارتر - تالیف كننده

3- وسیله نشانه روی - ماده شاخی - مشت تو دهنی
4- نفس خستگان - زمان مرگ - ساز چوپان - حركات معروف

5- بارگاه سلطنتی - ناگزیر - آخرین یک رقمی
6- دورویی - تاج و دیهیم - كشور عربی شمال آفریقا

7- شهری در گیالن - خرده گیری - جسد جانور مرده
8- جلگه وسیع - دیباچه - فیلمی با هنر نمایی پرویز پرستویی 

و علیرضا خمسه
9- چین و چروک پوست - از صنایع شعری - سخت ترین 

جسم شناخته شده 
10- آژانس فضایی آمریكا - فتور - از افعال ربطی

11- بله روسی - ترن زیر زمینی - از مصالح ساختمانی
12- نمایشنامه ای از شكسپیر - سرما - واحد شمارش چهارپایان 

- باربر صبور
13- ضمیر محترمانه دوم شخص - ترمینال - پاندول

14- فرق سر - دسته و تیم - كنایه از راحت طلب
15- گرافیک - كوچک ترین كشور همسایه ایران با مركز ایروان.

1- كنایه از زیاده دستور دادن است
2- جاری - از صحابه رسول اكرم)ص( - به پایان 

رسانیدن
3- چوبه اعدام - قصه - كرمینه

4- ساز زهی اروپایی - باالی فرنگی - شهر آرزو! 
- رمزینه

5- برهنه - كوه ها - مهارتی در فوتبال 
6- گاه سر در گم می شود! - میزان خالصی - كالم 

شرط
7- رفیق - وسیله اطالع رسانی - مهره ای در شطرنج 

8- آحاد - گیاه خورشتی - پناهگاه
9- از عنكبوتیان - سلسله ای از فراعنه مصر - رود 
10- قلت - گاز سیر شده هیدروكربن - كدر و مات

11- نیست - اشاره - بدن
12- خیسی اندک - شهری در یمن - مخترع تلفن 

- عصاره گل ها
13- زیارت كنندگان - همت اگر سلسله جنبان شود، 

مور تواند كه .... شود - مخترع ماشین بخار
14- رنگ ها - پایه ها - شاعره مرثیه سرای عرب 

15- كتابی از پائولو كوئیلو نویسنده برزیلی كه به ایران 
نیز سفر كرده است. 

حضور بانوان در دیدار تیم های ملی فوتبال 
ایران و كامبوج هر چند اتفاق خوبی خواهد 
مسئوالن  بی تدبیری  صورت  در  اما  بود 
داده  آقایان رخ  برای  اتفاقاتی كه  می تواند 
را تشدید كند. تیم ملی فوتبال ایران فردا 
جام  و  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  در 
كامبوج  برابر  شرایطی  در  آسیا  های  ملت 
به میدان خواهد رفت كه ورزشگاه آزادی 
شرایط متفاوتی را مشاهده خواهد كرد.هر 
چند این برای اولین بار نیست كه بانوان وارد 
ورزشگاه آزادی می شوند و پیش از این نیز 
بارها در رویدادها و مسابقات مختلف روی 
سكوها نشسته اند، اما از این جهت كه برای 
نخستین بار بلیت فروشی گسترده صورت 
گرفته و تعداد بیشتری از بانوان به ورزشگاه 

خواهند آمد، متفاوت است. 
دیدگاه  های متفاوت

ورود بانوان به ورزشگاه سالهاست كه یكی 
بارها  و  است  ایران  فوتبال  های  سوژه  از 
مسئوالن  نظران،  صاحب  كارشناسان، 
سیاسی و مذهبی و حتی نهادهای بین المللی 
در این مورد اظهار نظر كرده اند. برخی موافق 
حضور زنان در ورزشگاه بودند و برخی هم 
حضور آنها را به صالح نمی دانستند. طبیعتا 
هركدام هم برای دفاع از اعتقادشان دالیل 
خاصی داشتند. همین اختالف نظرها باعث 
شد در سالهای اخیر با وجود فشارهایی كه از 
سوی فیفا و كنفدراسیون فوتبال آسیا وجود 

داشت، تصمیم واحدی گرفته نشود.
زیرساخت هایی که فراهم نیست

برای  آن  از  مخالفان  كه  دالیلی  از  یكی 
دیكته كردن نظرشان استفاده می كردند، 
فراهم نبودن زیرساخت های حضور بانوان 
منظر  این  از  البته  بود كه  ها  ورزشگاه  در 
ورزشگاه  به  كه  آنهایی  آنهاست.  با  حق 
نگاه  و  اند  زده  سری  ایران  مختلف  های 

تایید  این موضوع دارند  به  بینانه ای  واقع 
می كنند كه ساختار فیزیكی این ورزشگاه 
ها برای حضور آقایان هم مناسب نیست، 
آزادی  ورزشگاه  در  بانوان.  برای  برسد  چه 
هم كه استانداردترین ورزشگاه ایران است، 

چنین شرایطی برای بانوان نیست.
هشدار به مسئوالن فدراسیون 

فوتبال
این درست كه ورود بانوان به ورزشگاه می 
این  برای  مثبت  و  خوب  اتفاق  یک  تواند 
رشته و برای قشر عظیمی از جامعه كشور 
لبه  دو  یک شمشیر  این حضور  اما  باشد، 
تدبیری و سهل  با بی  اگر  بود كه  خواهد 
انگاری مسئوالن همراه شود، این طرح را در 
همین گام اول متوقف خواهد كرد. مسئوالن 
فدراسیون فوتبال نباید از این اتفاق به عنوان 
یک فتح بزرگ یاد كنند و تمركزشان را از 
روی مدیریت این حضور بردارند و شادی 
پیش از پیروزی كنند. چه بسا اگر اتفاقاتی 
كه برای حضور آقایان در ورزشگاه ها افتاده 

در این بازی هم تكرار شود، اوضاع بدتر از 
قبل خواهد شد.

واقعیت تلخی که باید پذیرفت
سالهاست آقایان به ورزشگاه ها می روند تا 
مسابقات فوتبال را از نزدیک تماشا كنند. 
مدیریت  تجربه  حضور  همه  این  طبیعتا 
كردن مسئوالن در ورود تماشاگران را باال 
ورود  برای  هنوز  حال  این  با  است.  برده 
آقایان به ورزشگاه ها مشكالت زیادی وجود 
دارد و كمتر مسابقه ای را شاهد هستیم كه 
طی آن درگیری، مشكالت بلیت فروشی، 
گیت های الكترونیكی، اعتراض به داور و یا 
تیم حریف، پرتاب  اشیاء، شكستن صندلی 
و ...رخ ندهد. واقعیت این است كه زمینه 
حضور بی دردسر و بدون مشكل آقایان هم 
به ورزشگاه ها فراهم نیست، چه برسد به 

حضور بانوان.
دغدغه هایی که باید مدیریت شود

با تاكید بر اینكه ورود بانوان به ورزشگاه ها 
و تماشای مسابقات از نزدیک می تواند یک 

اتفاق خوب باشد، اما بررسی شرایط فیزیكی 
تماشاگران،  شد  و  آمد  و  آزادی  ورزشگاه 
ایجاد  بانوان  برای حضور  را  دغدغه هایی 
می كند. برای دیدار ایران و كامبوج پیش 
بینی حضور حدود پنج هزار تماشاگر خانم 
شده است. اما آیا برای رفت و آمد آنها به 
ورزشگاه، عبور از گیت های ویژه، نشستن 
قرار دادن  اختیار  در سكوهای مناسب، در 
سرویس های بهداشتی و بوفه ها و ... تدبیر 

الزم صورت گرفته است؟
اولین تجربه ای که نباید آخرین 

باشد
مسئوالن فدراسیون فوتبال و هركسی كه 
هوشیار  باید  دارد  مسئولیت  زمینه  این  در 
باشند و تمام توانشان را بگذارند كه اولین 
حضور جدی بانوان در ورزشگاه ها به گونه 
ای مدیریت شود كه آخرین بار آن نباشد. اگر 
اتفاقاتی كه برای ورود آقایان در هفته های 
بانوان  برای  داد،  نوزدهم رخ  لیگ  ابتدایی 
هم بیفتد هر چه تاكنون ساخته شده بود 
فرو خواهد ریخت و شرایط برای ادامه این 
حضور دشوارتر از قبل خواهد شد و مخالفان 

پرچم پیروزی در دست خواهند گرفت. 
همه برای یک »پرچم«

همه  حضور  فردا  دیدار  اتفاق  مهمترین 
است.  تیم  یک  موفقیت  برای  تماشاگران 
برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران است 
كه باعث خواهد شد همه تماشاگران با در 
دست داشتن پرچم ایران به ورزشگاه بیایند 
و یكدل و همراه خواهان پیروزی تیم ملی 
كشورشان خواهند شد. این همدلی و اتحاد 
می تواند نخستین حضور بانوان را به یک 
اتفاق خوب و ماندگار تبدیل كند. جایی كه 
خبری از طرفداری از قرمز و آبی نخواهد 
فریاد  برای سربلندی »ایران«  بود و همه 

خواهد كشید.

باوجود استعفای رضا مهاجری از هدایت تیم نساجی، مدیران این باشگاه موافق جدایی وی نیستند. رضا مهاجری سرمربی 
تیم فوتبال نساجی كه در 6 هفته گذشته از لیگ برتر نتایج خوبی با این تیم گرفته و با 9 امتیاز در رده پنجم جدول قرار 
دارد، خواستار كناره گیری از این تیم شد كه این خواسته با مخالفت  مدیران و مالكان این باشگاه مواجه شد.مالک باشگاه 

نساجی به شدت مخالف جدایی مهاجری از این تیم است و هنوز موضوعی تحت این عنوان به قطعیت نرسیده است. این در 
حالی است كه در روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی در این خصوص به گوش می رسید و حتی گزینه هایی برای جانشینی 

مهاجری مطرح شده بود.

جدایی مهاجری از نساجی قطعی نیست
*مخالفت با استعفای آقای سرمربی

حضور بانوان و شمشیر دو لبه

 اولین تجربه ای که نباید آخرین باشد

به  سفر  از  پس  كشورمان  مردان  هندبال  ملی  تیم  بازیكن 
قطر برای حضور در رقابت های گزینشی المپیک گفت: تیم 
ما با انگیزه كافی راهی مسابقات شده است.مجتبی كرمیان 
در خصوص شرایط این تیم برای حضور در مسابقات انتخابی 
المپیک 2020، گفت: خدا را شكر اردوهای خوبی برگزار شده 
است. بازیكنان بعد از 5 هفته حضور در رقابت های لیگ برتر 
آخرین اردو و مسابقات تداركاتی را زیر نظر آقای حبیبی پشت 
سر گذاشتند.وی در مورد بازی های تداركاتی تورنمنت اصفهان 

هم بیان كرد: بعد از اردوی نهایی، در تورنمنت اصفهان شركت 
جوانان  و  عراق  ملی  تیم  با  تداركاتی  بازی  چند  و  كردیم 
داشتیم كه بازی های خوبی بود.ملی پوش هندبال كشورمان 
خاطرنشان كرد: برای شركت در مسابقات انتخابی المپیک چند 
روز زودتر راهی قطر شده ایم. قرار است پیش از مسابقات 
تمرین و چند بازی با تیم های قطری داشته باشیم. مطمئنا 
شرایط خوبی است و می توانیم از فرصت به دست آمده استفاده 
كنیم تا با آمادگی بیشتری در رقابت های انتخابی المپیک 

راهی  كامل  انگیزه  با  ما  داد:  ادامه  باشیم.وی  داشته  حضور 
مسابقات شده ایم و به نظرم برای كسب سهمیه المپیک هم 
شانس داریم. با توكل بر خدا و شرایط خوب بچه ها امیدوارم 

نتیجه خوبی در این رویداد بگیریم.
تیم ملی هندبال مردان كشورمان 15 مهرماه تهران را به مقصد 
دوحه قطر برای برپایی یک اردوی 10 روزه و برگزاری چند 
دیدار تداركاتی و در نهایت حضور در مسابقات گزینشی المپیک 

2020 ترک كرد. 

لیگ برتر تکواندو؛

رضایت از سیستم 
پیشرفته داوری تا 

غیبت رئیس داوران
فصل جدید رقابتهای لیگ برتر تكواندو در غیاب رئیس كمیته 
داوران فدراسیون و توافق كادر فنی تیم های شركت كننده با 
تیم ملی آغاز شد.پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر تكواندو 
باشگاههای كشور با حضور 9 تیم كن،  فرمانیه، دانشگاه آزاد، 

پاالیش نفت آبادان، شهرداری ورامین،  باشگاه یزدان، پاس 
قوامین ،كانون مهاجر و مس كرمان در خانه تكواندو آغاز شد. 
در هفته نخست استقبال عالقمندان به تكواندو چندان رضایت 
بخش نبود و تنها تكواندوكاران تیم های شركت كننده در 
سالن خانه تكواندو مسابقات را از نزدیک تماشا كردند. هادی 
ساعی مشاور فنی تیم تكواندو فرمانیه در سالن خانه تكواندو 
حضور یافت و علی رغم اصرار مسئوالن برگزاری به جایگاه 
ویژه نرفت و در میان تماشاگران مسابقات تیم خود را دنبال 
كرد. حافظ مهدوی رئیس كمیته داوران فدراسیون تكواندو كه 
برای تدریس داوری راهی پاكستان شده، این هفته حضور 
نداشت و حسینعلی نظری از داوران درجه یک كشور كه سابقه 
ریاست كمیته داوران را در كارنامه دارد، مسئولیت داوران را 

برتر  لیگ  اجرایی  دبیر  بابایی  داشت.مصطفی  برعهده 
تالش زیادی داشت و مسابقات را به بهترین شكل برگزار 

كرد. 
استفاده از سیستم های جدید داوری رضایت مربیان تیم های 
شركت كننده را در پی داشت. تیم ملی تكواندو بانوان با حضور 
در سالن خانه تكواندو مسابقات لیگ برتر را از نزدیک تماشا 
كردند.فریبرز عسگری، علی محمد بسحاق مربیان تیم ملی  
كشورمان و امید غالمزاده مربی ایرانی تیم ملی چین تایپه 
نیز  در سالن حضور داشتند. با هماهنگی كادر فنی تیم ملی و 
مربیان تیم های باشگاهی در بازیهای این هفته ملی پوشان 
اعزامی به رقابتهای گرندپری بلغارستان در تركیب تیم های 

خود قرار نگرفتند. 

سرمربی ساروی تیم ملی كشتی آزاد هند در مسابقات جهانی قزاقستان گفت: مچ پای كشتی گیر هندی آسیب 
دیده بود اما به اندازه ای نبود كه نتواند با حسن یزدانی كشتی بگیرد.حسین كریمی كه به تازگی با فدراسیون 
كشتی هندوستان قطع همكاری كرده است،  اظهار داشت: فروردین ماه امسال بود كه به درخواست فدراسیون 
كشتی هند، از طریق فدراسیون ایران چند گزینه به آنها معرفی شد و آنها براساس رزومه، مرا انتخاب كردند و 
قرارداد رسمی و كاملی منعقد شد. قرارداد ما تا پایان المپیک 2020 توكیو بود و از نظر فنی هم نتایج بسیار خوبی 

در مسابقات جهانی كسب كردیم اما مسائل دیگری وجود داشت كه به قطع همكاری منجر شد.
وی خاطرنشان كرد: مربیان هندی مقابل من گارد گرفته بودند و هرگز نتوانستند با من هماهنگ شوند. از همان 
روز اولی كه به هند رفتم برای اصالح كار خیلی تالش كردم و نتایجی كه در مسابقات جهانی قزاقستان برای 
اولین بار برای هندی ها حاصل شد، نشان می دهد كه مسئله قطع همكاری ما هم به دلیل مسائل فنی نبوده و 
آنها در نامه شان هم این را ذكر كرده اند. مربیان آنها مافیایی كار می كنند. مسائل پیش پا افتاده ای وجود داشت 
كه مشكل ایجاد می كرد. مواردی كه در مورد هتل و هم اتاق نشدن با مربی هندی گفته اند به هیچ وجه صحت 
ندارد. سرپرست تیم و مربی ارشد اتاق ها را تقسیم می كردند و طبق هماهنگی خودشان برای من اتاق در نظر 
گرفته بودند. این چیزهایی كه عنوان شده، بهانه های واهی است.این مربی مازندرانی ادامه داد: زمانی كه به 
هند رفتم، دیدم هیچ برنامه ای ندارند. به خاطر همین با فدراسیون  این كشور برای در نظر گرفتن اردوهای ملی، 
تورنمنت های تداركاتی، برنامه تمرین، تغذیه و... مكاتبه كردم. همه برنامه های قبلی آنها اشتباه بود. در مورد 
زمان برگزاری اردو رفع عیب كردم، اما آنها می گفتند برنامه خودمان خوب است. سیستم غلطی آنجا حاكم بود، 
مثال تمرینات شان از ساعت 6 صبح شروع می شد. من می گفتم وقتی قرار است مسابقه 11 صبح باشد، نباید از 
6 صبح تمرین كرد، اما آنها می گفتند به این كار عادت كرده اند، در حالی  كه عادت غلط را باید اصالح كرد. یكی 

دو جلسه ساعت هفت و نیم صبح تمرین كردند، اما باز به روال سابق برگشتند.
كریمی نحوه انتخاب تیم ملی هند را نیز اشتباه دانست و گفت: آنها از مسابقات كشوری یک سال قبل شان 3، 

4 كشتی گیر را انتخاب می كردند و به آسیایی و اردوهای شبانه روزی می بردند. امسال هم همان نفرات به جام 
ساساری و یاشاردوغو رفتند. 20 روز مانده به مسابقات جهانی یک انتخابی تیم ملی برگزار شد و 5 كشتی گیر 
ملی شان باختند و لیست تیم ملی در 5 وزن تغییر كرد تا نفراتی به مسابقات جهانی بروند كه نه اردوی تیم 
ملی بوده و نه به تورنمنت رفته بودند. این یكی از ایرادهای كار بود كه من در موردش تذكر داده بودم، اما آنها 
نمی خواستند تغییر كنند.این مربی افزود: طبق یكی از بندهای قرارداد باید یک واحد آپارتمان در اختیار من و 
خانواده ام قرار می گرفت كه این كار انجام نشد و یكسری مسائل دیگر هم وجود داشت كه قابل گفتن نیست و 

بهتر است در مورد آنها صحبت نكنم. در مبارزه رده بندی وزن 57 كیلوگرم نیز از آنها خواستم كشتی گیر هندی 
را مقابل رضا اطری كشتی گیر كشورم كوچ نكنم و این طبیعتا خواسته معقولی بود. به همین دلیل مربی هندی 

در كوچ نشست. آنها دنبال بهانه بودند و گفتند چرا در كشتی با رضا اطری در كوچ ننشستم.
سرمربی تیم ملی هند در جهانی قزاقستان در پاسخ به این سوال كه آیا موافق انصراف كشتی گیر هندی وزن 
86 كیلوگرم از مبارزه فینال با حسن یزدانی بوده است به تسنیم گفت: مچ پای كشتی گیر هندی آسیب دیده بود، 
اما این آسیب به اندازه ای نبود كه بخواهد كشتی نگیرد. من  گفتم به چه دلیلی می گویید كشتی نگیرد،  گفتند 
پایش درد می كند. در پاسخ گفتم حضور در فینال آنقدر افتخار است كه ارزش دارد آدم حتی با پای شكسته 
كشتی بگیرد، اما بدون هماهنگی من جلسه گذاشتند و این تصمیم را گرفتند. گفتند می بازد و آبرویش می رود.

كریمی با اشاره به صحبت های رئیس فدراسیون كشتی ایران با رئیس فدراسیون هندوستان در قزاقستان تصریح 
كرد: در نورسلطان كه بودیم علیرضا دبیر با رئیس فدراسیون هندوستان صحبت كرد و گفت حاال كه اینقدر 
خوب نتیجه گرفته اید، اگر پیشرفت می خواهید باید صفر تا صِد كار را به كریمی بدهید و سرمربی تان اختیار كامل 
داشته باشد. دیدید كه اینجا چه نتیجه ای گرفتید، رئیس فدراسیون هند هم این صحبت ها را تایید كرد، چون ما 
در قزاقستان برای اولین بار در تاریخ كشتی هندوستان، 4 مدال و سه سهمیه المپیک گرفتیم. با این حال وقتی 
با آنها مكاتبه كردم كه وضعیت چه می شود، گفتند برنامه های شما مورد موافقت قرار نگرفته و ما می خواهیم با 
برنامه خودمان كار كنیم، در حالی كه این برنامه از نظر من غلط است و باید اصالح شود. به همین دلیل به آنها 

ایمیل زدم كه شاید نتوانیم با هم همكاری كنیم.
این مربی مازندرانی در مورد مطالباتش از كشتی هند گفت: طبق قرارداد قرار بود 40 درصد حقوقم را به روپیه 
بگیرم و 60 درصد را به دالر كه به خاطر مشكالتی كه به خاطر انتقال ارز و موضوع تحریم وجود دارد، 60 
درصد دالر مانده و هرچند به هندی ها گفتم كه باقی پولم را هم به روپیه بدهند اما این كار را انجام ندادند و در 

واقع 60 درصد قراردادم هنوز مانده است.

 کریمی سرمربی ساروی تیم ملی کشتی آزاد هند: 

هندی ها بدون هماهنگی من تصمیم گرفتند با حسن یزدانی کشتی نگیرند
*مربیان آنها مافیایی عمل می کنند

ملی پوش هندبال ایران:

هندبال شانس کسب سهمیه المپیک را دارد

سعی  گفت:  تیراندازی  ساروی  ملی پوش 
می كنم چندان به مشكالتی كه در اردوها 
وجود دارد توجهی نكنم تا بتوانم با آرامش 
كنم.هانیه  شركت  مسابقات  در  بیشتری 
رستمیان در خصوص حضور تیراندازان در 
اردوی تمرینی هانوفر آلمان اظهار داشت: 
فرصت  هانوفر  تمرینی  اردوی  در  حضور 
خوبی برای ما خواهد بود تا در آنجا بتوانیم با 
تعداد فشنگ بیشتری در طول روز به تمرین 
بپردازیم. خوشبختانه در این مدت تمرینات 
ملی پوشان  تمام  و  كرده ایم  سپری  خوبی 
هم از آمادگی نسبتا خوبی برای حضوری 
ادامه  برخوردار هستند.وی  موفق در دوحه 
داد: با توجه به اینكه در مسابقات قبلی تنها 
كره جنوبی  و  چین  هندوستان،  تیراندازان 
شده اند،  المپیک  سهمیه  كسب  به  موفق 

در قهرمانی آسیا مسابقات سختی در پیش 
خواهیم داشت اما با این وجود تمام تالشمان 
بگیریم. شاید  را  نتیجه خوبی  را می كنیم، 
برخی  عنوان كنند مسابقات آسیایی سطح 
پایین تری نسبت به رقابت های جهانی دارد 
اما واقعیت این است كه برترین تیراندازان 
جهان، آسیایی هستند و نباید هیچ یک از 
حریفان مان را دست كم بگیریم.ملی پوش 
تیراندازی تصریح  كرد: ان شاءاهلل اگر شرایط 
مساعد باشد و ركوردهایی را كه در تمرینات 
به ثبت می رسانیم در روز مسابقات هم تكرار 
كنیم امید زیادی خواهیم داشت تا در دوحه 
ضمن كسب بهترین نتایج چند سهمیه را 
دعا  را  ما  مردم  امیدوارم  كنیم.  هم كسب 
ما  برای  اتفاقات در دوحه  بهترین  تا  كنند 
رقم بخورد. خیلی راحت در جام جهانی ریو 

با اختالف ناچیز از رسیدن به كسب سهمیه 
ادامه صحبت هایش  در  بازماندیم.رستمیان 
فشنگ  مشكل  داشتن  به  توجه  با  گفت: 
فدراسیون  مسئوالن  ملی  تیم  اردوی  در 
به  را  ما  تا  كردند  زیادی  تیراندازی تالش 
اردوی برون مرزی اعزام كنند. سعی می كنم 
چندان به مشكالتی كه در اردوها وجود دارد 
توجهی نكنم تا بتوانم با آرامش بیشتری در 
افزود:  پایان  در  كنم.وی  مسابقات شركت 
خیلی خوشحالم كه زیر نظر مربیان ایرانی 
و  تمرینات  در  امیدوارم  می كنیم.  تمرین 
مسابقات از تجربیات آنها استفاده كنیم تا 
بتوانیم بهترین نتیجه را در مسابقات بگیریم. 
ان شاءاهلل در قطر عملكرد خوبی داشته باشیم 
تا از این طریق جواب محبت های كادرفنی و 

مسئوالن فدراسیون را جبران كنیم

 هانیه رستمیان ملی پوش ساروی تیراندازی:

 خوشحالم که زیر نظر مربیان ایرانی 
تمرین می کنیم


