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مدیر سامانه بلیت فروشی ورزشگاههای کشور
گفت :طبق تصمیماتی که مسئوالن برگزاری
شهرآورد سیو یکم شهریور گرفتند ،قرار بر این
شده است که فقط  ۵۷هزار بلیت فروخته شود.
به گزارش ایرنا ،علی اصغر انتظار خیر روز
دوشنبه در گفتو گو با ایرنا اظهار کرد :براساس
تصمیماتی که مسئوالن برگزاری شهرآورد سیو
یکم شهریور گرفتند ،قرار بر این است که فقط
 ۵۷هزار بلیت برای حضور تماشاگران در ورزشگاه
آزادی تهران فروخته شود .وی افزود :اینکه چرا
فقط  ۵۷هزار بلیت به فروش برسد ،در حیطه
اختیارات سازمان لیگ نیست و ما فقط تصمیماتی
که گرفته میشود را اجرایی میکنیم .مدیر سامانه
بلیت فروشی ورزشگاههای کشور در پاسخ به این
پرسش که ظرفیت باقیمانده ورزشگاه در اختیار
چه افرادی قرار میگیرد ،خاطرنشان کرد :قرار
نیست به افرادی خاصی تعلق بگیرد .با توجه به
اینکه آخرین روز از فصل تابستان است و بیشتر
مردم در مسافرت هستند ،استقبال بیشتری از
شهرآورد صورت نخواهد گرفت و تصمیم گرفته
شد سکوهای باقیمانده خالی بماند .انتظار خیر
تصریح کرد :بلیت فروشی شهرآورد تا ساعت ۶
صبح یکشنبه سیو یکم شهریور ادامه پیدا خواهد
کرد و طرفداران  ۲تیم میتوانند با مراجعه به
سامانه بلیت فروشی ،بلیت خود خریداری کنند.
وی تاکید کرد :این برای اولین بار است که بلیت
فروشی در ایران با چنین سیستمی برگزار میشود
و همه چیز بر اساس شفافیت و صداقت است.
مدیر سامانه بلیت فروشی ورزشگاههای کشور
در پایان گفت :هواداران  ۲تیم صبور باشند و از
آنها خواهش میکنیم روز یکشنبه فقط افرادی
که بلیت از طریق سامانه دریافت کردهاند به
ورزشگاه آزادی مراجعه کنند.

محمدبنا:

سردار به دایی رسید

پس از اینکه برترینهای فوتسال در مراسم
انتخاب برترینهای فوتبال معرفی نشدند زمان

فقط  ۵۷هزار بلیت برای شهرآورد
فروخته میشود

خبر

نگاهی به گلزنان ایرانی لیگ قهرمانان اروپا

زمان برگزاری مراسم برترینهای
فوتسال مشخص شد

قطعی برگزاری آن مشخص شد.
به گزارش ایسنا ،مراسم برترینهای فوتبال
ایران در سال  ۹۷اوایل شهریورماه امسال
برگزار شد و در حالی که برترینهای فوتبال و
فوتبال ساحلی انتخاب شدند خبری از انتخاب
برترینهای فوتسال نبود .در آن برهه اعالم
شد که یکی از دالیل اصلی انتخاب نشدن
برترینهای فوتسال غیبت بازیکنان و چهرههای
برتر در ایران است و به زودی ساز و کار آن
مشخص میشود .آرش جابری ،دبیر کمیته
فوتسال در گفتوگو با ایسنا در اینباره گفت:
از هفته آینده مقدمات اولیه برای انتخاب
برترینها را آغاز می کنیم .خوشبختانه زمانی
که در نظر گرفتیم بعد از مسابقات مقدماتی
آسیاست و هم مسابقهای در پیش نیست و
هم بازیکنان فراغت دارند و میتوانند در مراسم
شرکت کنند .تا زمان معرفی برترینها ،ساز و
کار آن مشخص شده و این که چطور انتخاب
کنیم و سپس برترینها را اعالم میکنیم.
جابری در مورد زمان اعالم برترینهای
فوتسال اذعان کرد :ما یک کالس سه روزه
ورک شاپ  AFCدر نیمه اول آبان ماه داریم که
از هر باشگاه سه نماینده در آن شرکت میکند.
در روز پایانی این کالس که مقامات خارجی
و داخلی هم حضور دارند برترینهای فوتسال
ایران در سال  ۹۷را معرفی می کنیم.

پنجشنبه  28 /شهریور  / 1398شماره 4364

به گزارش سایت نود ،سردار آزمون یک بار دیگر
در رقابتهای اروپایی خوش درخشید .او در دیدار
لیون  -زنیت زننده تک گل تیمش بود .سردار
پیش از این دو بار هم با پیراهن روستوف در لیگ
قهرمانان اروپا دروازه حریفان را باز کرده بود .به
این ترتیب او هم اکنون به سه گل در لیگ قهرمانان
اروپا رسیده است و در کنار دایی بهترین گلزن
ایرانی این رقابتها است.
تا به امروز  4ملی پوش ایرانی در لیگ قهرمانان
اروپا موفق به گلزنی شدند.
علی دایی؛  2دوره 15 /بازی 3 /گل
اینجا هم پیشتازی با علی دایی است .جالب
اینکه در یک شب اولین ایرانیهای لیگ قهرمانان
اروپا به میدان رفتند .در  1998/ 9 /30علی دایی
در بازی بایرن مونیخ  -منچستر به میدان رفت و
مهرداد میناوند در دیدار اشتروم گراتس -اینتر.
از آنجا که دایی زودتر از میناوند وارد میدان شد
او میتواند لقب اولین ایرانی که بازی در لیگ
قهرمانان را تجربه کرده از آن خود کند.
حضور در بایرن مونیخ این فرصت را برای علی
دایی پیش آورد که بازی در لیگ قهرمانان اروپا را
تجربه کند .دایی در فصل  98-99عضو بایرن بود و
با این تیم تا فینال هم باال آمد .دایی همانطور که در
فینال فرصت بازی پیدا نکرد ،در بازیهای قبل هم
بیشتر پشت خط ماند و در مجموع  4بار به میدان
رفت که بازی با منچستر در مرحله گروهی یکی از
آنهاست .دایی در آن فصل موفق به گلزنی نشد.
فصل بعد اما فصل آقایی دایی در اروپا بود .او
با هرتابرلین ،لیگ قهرمانان را به لرزه درآورد 11 .بار
به میدان رفت و با دو گل تاریخیاش به چلسی و
گلزنی به میالن با سه گل به بهترین گلزن ایرانی
تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد.
در آن مقطع بازیهای دور دوم هم گروهی
انجام میشد و همین موضوع به دایی کمک کرد تا
بازیهایش در لیگ قهرمانان زیاد شود.
سردار آزمون؛  2دوره 7 /بازی 3 /گل
این فصل دومین فصل حضور سردار آزمون در
لیگ قهرمانان اروپاست .او سه سال پیش با پیراهن
روستوف شش بازی در این رقابتها انجام داد و
موفق شد دو گل بزند؛ دوگل ارزشمند مقابل بایرن
مونیخ و اتلتیکو مادرید .سردار با گلزنی مقابل لیون
سه گله شد و به دایی رسید .این بازیکن این فرصت
را دارد تا با زدن یک گل دیگر در لیگ قهرمانان
اروپا به بهترین گلزن ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان
اروپا تبدیل شود.
مهدی مهدویکیا؛ دو دوره 11/بازی 2 /گل
موشک ایرانیهامبورگ موفق شد دو فصل با این

خدا را شکر تا نزدیکی سکو رفتیم

سردار آزمون در اولین حضور خود با پیراهن زنیت در لیگ قهرمانان اروپا موفق شد اولین گل این فصل این رقابتها را به ثمر برساند.

آزمون هم
اکنون به سه
گل در لیگ
قهرماناناروپا
رسیده است
و در کنار دایی
بهترینگلزن
ایرانی این
رقابتها است
تیم در لیگ قهرمانان اروپا به میدان برود .در فصل
 99-2000از شش بازی هامبورگ در پنج بازی به
میدان رفت و موفق شد به یوونتوس و الکرونیا هم
گل بزند.
بازی مهدی مقابل یوونتوس یکی از
درخشانترین نمایشهای یک ایرانی در تاریخ لیگ
قهرمانان است .مهدی و هامبورگ در فصل -2007
 2006هم به لیگ قهرمانان رسیدند که مهدویکیا
در هر  6بازی تیمش از جمله دو بازی برابر آرسنال
بازی کرد.
در هر دو فصل هامبورگ از گروهش باال
نرفت وگرنه بازی های مهدویکیا بیشتر هم
می شد.
علی کریمی؛ سه فصل 6 /بازی /یک گل
جادوگر هم سابقه سه فصل حضور در لیگ
قهرمانان را دارد .با این حال او خیلی کم به بازی
گرفته شد .کریمی همچنان آخرین گلزن و بازیکن
ایرانی لیگ قهرمانان است.
در فصل  2005-2006که کریمی یک نیم فصل
رویایی در بایرن داشت و در اکثر بازیها ثابت
بود ،در لیگ قهرمانان بیشتر نیمکتنشین میشد.
درمجموع او سه بازی مقابل راپیدوین ،بروخه

بلژیک و میالن انجام داد .گل او به راپیدوین در
تاریخ  2005/11/22آخرین گل یک ایرانی در لیگ
قهرمانان بود .آزمون در سال  2016پس از  11سال
این طلسم را شکست.
کریمی در فصل بعدش هم دو بازی با پیراهن
بایرن مقابل اسپارتاک مسکو و اسپورتینگ لیسبون
انجام داد .او شاید تصور نمیکرد دیگر رنگ لیگ
قهرمانان اروپا را ببیند اما انتقال عجیبش به شالکه
چنین فرصتی را برایش پیش آورد .در فصل -2011
 2010در مرحله یک چهارم نهایی آن رقابتها علی
کریمی در بازی با اینتر چند دقیقهای برای شالکه
بازی کرد.
مهرداد میناوند؛  3دوره 14 /بازی
مهرداد میناوند هم با اشتروم گراتش سوابق قابل
توجهی در لیگ قهرمانان دارد .او سه فصل در این
رقابتها حضور داشت .در فصل  98-99دو حضور
مقابل اینتر و رئال مادرید داشت .در فصل -2000
 99باز هم دو بازی برابر مارسی و منچستر یونایتد
تجربه کرد .پربارترین فصل حضور میناوند در لیگ
قهرمانان به فصل  2000-2001برمیگردد که  10بار
به میدان رفت و دوباره حضور مقابل منچستر را
تجربه کرد.

وحید هاشمیان؛ یک دوره2 /بازی
حضور در بایرنمونیخ فرصت بازی در لیگ
قهرمانان اروپا را برای وحید هاشمیان هم فراهم
کرد .وحید در فصل  2004 -2005دو  10دقیقه
مقابل آژاکس و یوونتوس بازی کرد .هاشمیان در
فصلی که بازیکن هامبورگ بود فرصت بازی در
لیگ قهرمانان را پیدا نکرد.
اشکان دژاگه؛ یک دوره 3 /بازی

اشکان زمانی که در لیگ قهرمانان به میدان رفت
هنوز ایران را برای بازی انتخاب نکرده بود .قهرمانی
وولفسبورگ به اشکان فرصت داد تا بازی در این
سطح را تجربه کند .اشکان سه بار در فصل -2010
 2009در لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت؛ دو بازی
مقابل بشیکتاش و یک بازی برابر منچستر یونایتد.
کاوه رضایی؛ یک دوره 2 /بازی
کاوه رضایی فصل قبل با پیراهن بروژ دو بار
مقابل موناکو در لیگ قهرمانان به میدان رفت اما
موفق به گلزنی نشد.
سعید عزت اللهی؛ یک دوره 2 /بازی
این بازیکن هم با آزمون در روستوف همبازی بود
و در دو بازی به صورت تعویضی وارد زمین شد و
در مجموع دو دقیقه بازی کرد.

جودو ایران تعلیق شد
کامال به منشور المپیک و اصول آن پایبند است و فدراسیون ایران
کامال آن را رعایت میکند.
در ادامه این بیانیه فدراسیون جهانی جودو مدعی شد :ایران عالوه

فدراسیون جهانی جودو ،ایران را از کلیه فعالیتها در این رشته
تعلیق کرد.
به گزارش وب سایت نود ،فدراسیون جهانی جودو اعالم کرد بعد
از اتفاقاتی که در رقابتهای قهرمانی جهان  ۲۰۱۹توکیو رخ داد که
طی آن سعید مالیی (بنا به ادعای فدراسیون جهانی) از طرف مقامات
ایرانی مجبور به کنارهگیری از رقابت خود شد ،این فدراسیون اقدام
به تعلیق جودوی ایران از حضور در کلیه رقابتهای بینالمللی کرد.
در بیانیه فدراسیون جهانی جودو آمده است :این رفتارها در تضاد
کامل با مفاد نامهای است که به تاریخ  ۸مه  ۲۰۱۹به فدراسیون
جهانی جودو ارسال شد که امضای سید رضا صالحی امیری ،رئیس
کمیته ملی المپیک ایران و آرش میراسماعیلی ،رئیس فدراسیون
جودوی ایران در پای آن قرار داشت .در آن نامه اینطور ذکر شده
بود که ما تمایل داریم که این را تایید کنیم که کمیته المپیک ایران

بر این ،نقض آشکار و جدی اساسنامه فدراسیون جهانی جودو را
انجام داده و اهداف و اساس فعالیت فدراسیون جهانی را رعایت
نکرده است .بدون هیچ پیش داوری و یا اتهام احتمالی ،این رفتارها
موارد زیر را نقض کرده است:
 اساسنامه فدراسیون جهانی جودو احترام به اصول جهانی و هرگونه بیطرفی سیاسی ماده  :۱.۲.۴قائل نشدن هرگونه تبعیض به هر دلیلی در رابطهبا نژاد ،رنگ پوست ،جنسیت ،تمایلهای جنسی ،زبان ،مذهب،
گرایشات سیاسی یا عقیدتی ،ثروت و ...
 قوانین سازمانی و ورزشی فدراسیون جهانی جودو ماده :۱.۲.۲تبانی و باخت عمدی (نتیجه غیرواقعی) اصول اخالقی فدراسیون جهانی جودو منشور المپیککمیته اجرایی فدراسیون جهانی جودو در نظر گرفت که چنین
رفتاری غیرقابل تحمل است و در نتیجه با استناد به ماده ۲۸
اساسنامه فدراسیون جهانی جودو پروسه قضایی علیه فدراسیون
ایران و ارائه این پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو
در اسرع وقت صورت میگیرد.

رفتار مورد بحث به قدری جدی است که تعلیق فدراسیون جودوی
ایران را با استناد به ماده  28.2.4اساسنامه فدراسیون جهانی جودو
تصویب کنیم.
کمیسیون دریافته که چنین رفتار مشابهی در گذشته نیز رخ داده
است .در طول بازیهای المپیک  2004آرش میراسماعیلی رئیس
فعلی فدراسیون جودوی ایران از طرف مقامات ایرانی مکلف شد
تا در مقابل حریف اسرائیلی مبارزه نکند .چنین اتفاق مشابهی در
گرنداسلم پاریس  2019برای سعید مالیی رخ داد .رویداد بعدی
فدراسیون جهانی رقابتهای گرندپری ازبکستان است که  2روز دیگر
برگزار میشود.
کمیسیون دالیل کافی دارد که فدراسیون جودوی ایران در آینده نیز
چنین رفتاری را تکرار خواهد کرد که بر خالف منافع ،اصول و اهداف
فدراسیون جهانی جودو است .کمیته انضباطی فدراسیون جهانی
جودو اعالم میدارد ،فدراسیون جودوی ایران از تمامی رقابتها،
تمامی فعالیتهای اجتماعی و اجرایی که از طرف فدراسیون جهانی
جودو سازماندهی میشود ،از  27شهریور ماه  98تا اعالم تصمیم
نهایی این پرونده تعلیق خواهد بود.
با اینکه تصمیم نهایی دراینباره اتخاذ نشده اما این تعلیق قابل
اجرا است .به اطالع فدراسیون جودو ایران رسیده است ،این تصمیم
میتواند به دادگاه عالی ورزش برده شود .محدوده زمانی اعتراض
ایران به دادگاه عالی ورزش  21روز از دریافت این بیانیه است.

پرسپولیس از استقالل سبقت گرفت

کنعانیزادگان صد و پانزدهمین گلزن لیگبرتری قرمزها
یزادگان با گلزنی برابر صنعت نفت آبادان صد و
محمدحسین کنعان 
پانزدهمین گلزن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر لقب گرفت تا این تیم بیشترین
گلزن را در تاریخ این مسابقات داشته باشد.
به گزارش وب سایت نود ،استقالل دارای بیشترین گل زده در تاریخ لیگ
برتر و پرسپولیس صاحب سومین خط حمله موفق ادوار این رقابتها است.
این دو تیم تا پایان هفته دوم لیگ نوزدهم بیشترین تعداد گلزن را در تاریخ
مسابقات داشتند و  114بازیکن برای دو تیم گل زده بودند .در بازی هفته سوم
یزادگان باز
پرسپولیس مقابل صنعت نفت ،گره بازی توسط حسین کنعان 
شد این بازیکن برای نخستین بار در دوران بازی در لیگ برتر از پشت محوطه
جریمه موفق به گلزنی شد تا صد و پانزدهمین گلزن تاریخ پرسپولیس لقب
گیرد .به بهانه این رکوردشکنی تیمهایی که بیش از صد و کمتر از ده گلزن در
تاریخ لیگ برتر داشتند مرور شده است.
پرسپولیس با  115گلزن
همان طور که اشاره شد ،پرسپولیس بیشترین گلزن را در تاریخ لیگ برتر
دارد .اولین گل پرسپولیس در تاریخ این مسابقات را رضا جباری در دیدار
هفته نخست لیگ اول برابر فوالد به ثمر رساند .مهدی طارمی با  45گل
بیشترین گل را برای این تیم وارد دروازه حریفان کرده است.

استقالل یک گلزن کمتر از پرسپولیس
استقالل صاحب بهترین خط حمله تاریخ لیگ است و  114گلزن در تاریخ
این مسابقات دارد .علی موسوی که تک گل این تیم برابر برق شیراز در هفته
اول لیگ نخست به ثمر رساند اولین گلزن تاریخ این تیم است .آرش برهانی
با  79گل ،بهترین گلزن تاریخ این تیم است .استقالل در این فصل بازیکنان
جدید زیادی به خدمت گرفته است و این احتمال میرود که این رکورد را از
پرسپولیس پس گیرد.
پیکان سومین تیم ایران
بعد از پرسپولیس و استقالل ،پیکان قرار دارد .هرچند که پیکان در  4دوره
لیگ برتر غایب بوده و کارنامه چندان درخشانی ندارد ولی گلهای این تیم
توسط بازیکنان مختلفی به ثمر رسیده و این تیم  110گلزن دارد .در دیدار
پیکان با استقالل رشت در لیگ اول ،در دقیقه  20علی اصغر مدیرروستا از
روی نقطه پنالتی نخستین گل تاریخ مسابقات را به نام خود ثبت کرد که
اولین گل پیکان در لیگ برتر محسوب میشود .محمدرضا طهماسبی با 32
گل ،بهترین گلزن تاریخ این باشگاه است.
فوالد خوزستان اولین تیم شهرستانی
در تاریخ لیگ برتر فوالد خوزستان  108گلزن دارد .گل بهنام سراج برابر

پرسپولیس در لیگ نخست ،آغازگر گلزنی نماینده خوزستان در لیگ برتر بود.
لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی این تیم با  37گل بهترین گلزن تاریخ این باشگاه
است.
نارنجی پوشان و طالییپوشان در کنار یکدیگر
سپاهان که یکی از تیمهای پرافتخار تاریخ لیگ برتر است 103 ،گلزن در تاریخ
این مسابقات دارد .عماد رضا با  59گل بهترین گلزن تاریخ این باشگاه است و
محمود کریمی اولین گل تاریخ این باشگاه را به ثمر رسانده است .پیروزی پرگل
سایپا مقابل نساجی ،دو گلزن جدید به فهرست گلزنان تاریخ این باشگاه اضافه
کرد تا سایپا در کنار سپاهان  103گلزن داشته باشد .کریم انصاریفرد بهترین
گلزن و محمد مومنی نخستین گلزن تاریخ این باشگاه است.
فقر گلزن
در تاریخ لیگ برتر 4 ،تیم هستند که تعداد گلزنشان تک رقمی است که
هیچ کدام از این تیمها بیش از یک دوره در لیگ برتر حضور نداشتند .گل گهر
سیرجان که در این فصل ،اولین حضور خود در لیگ برتر را تجربه میکند با
 2گلزن ،کمترین گلزن را در تاریخ این مسابقات داشته است .استقالل رشت
با  8و شهید قندی یزد و پیام خراسان با  9گلزن دیگر تیمهایی هستند که
کمترین گلزن را در تاریخ مسابقات داشتهاند.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی
پس از حضور این تیم در رقابتهای جهانی
قزاقستان گفت :کسب  ۳سهمیه المپیک در
این مسابقات برای ما بسیار مهم بود.
به گزارش ایسنا ،محمد بنا درمورد عملکرد
تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی
قزاقستان که با کسب عنوان چهارمی همراه
بود ،گفت :نسبت به تیم جوانی که داشتیم
هم می توانم بگویم راضی هستم و هم میتوانم
بگویم راضی نیستم .در بعضی از اوزان خصوصا
در روز اول کشتیگیرانمان خواستههایی را که
ما داشتیم برآورده نکردند .اما در مجموع سه
سهمیهای که گرفتیم بسیار مهم بود چراکه
تیم روسیه نیز که قهرمان این مسابقات شد ۳
سهمیه بدست آورد.
وی ادامه داد :باید تالش کنیم که در
مسابقات بعدی سهمیههای باقی مانده را
بگیریم اما در مجموع دوست داشتم که با برد
امیر قاسمی منجزی بعد از سال ها تیم ما به
روی سکو برود و سوم بشود که نشد.
بنا درمورد برنامههای تیم ملی کشتی فرنگی
تصریح کرد :ما تازه اول شروع دوباره کاریم
و با قدرت با این نفرات جوان کارمان را ادامه
میدهیم .به امید خدا در فرصتی که تا المپیک
داریم میتوانیم بهتر و بهتر شویم.
وی در مورد عملکرد کشتی گیران در
مسابقات جهانی قزاقستان اظهار داشت :تیم
جوان آوردن ریسک دارد ۹ ،وزن ما برای اولین
بار شرکت کرده بودند و  ۸کشتی گیر نیز برای
اولین راهی رقابت های جهانی بزرگساالن شده
بودند .محمدعلی گرایی قبال در جهانی حضور
داشته بود ،اما امسال برای اولین بار در وزن ۷۷
کیلوگرم به میدان رفت و اینکه توانست با آن
همه نفرات بزرگ در این وزن مدال برنز بگیرد،
خیلی کار بزرگی است .کاری که علیرضا نجاتی
در وزن  ۶۰کیلوگرم کرد واقعا عالی و فراتر از
انتظار همه بود و هیچ کس فکر نمیکرد که
نجاتی برنز دنیا را بگیرد .سعید عبدولی هم
باید مدال طال را میگرفت .در کنار این ها
محمدهادی ساروی و رامین طاهری در اوزان
 ۸۷و  ۹۷کیلوگرم را هم نباید فراموش کرد
چراکه خیلی تالش کردند و خیلی خوب بودند.
بنا افزود :اما در روز اول از پویا ناصر پور و
امین کاویانی نژاد خیلی بیشتر توقع داشتیم
ولی فضای سنگینی بود ،شاید اگر آن ها روز
سوم کشتی میگرفتند و باتجربههایی مانند
سعید عبدولی در روز اول به میدان میرفتند،
اوضاع فرق میکرد.
دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطرنشان
کرد :خدا را شکر می کنم تا نزدیکی سکو هم
رفتیم و تیم ما چهارم شد و سه مدال برنز هم
گرفتیم .من آینده روشنی را برای این تیم و سایر
جوانانی که در کشتی فرنگی در ایران هستند
می بینم .ما باید از فردا کار را شروع کنیم و
مسابقات مختلفی را از جمله جام جهانی،
قهرمانی آسیا و در نهایت گزینشی المپیک
در فروردین و اردیبهشت سال آینده در پیش
داریم .ما در رقابت های گزینشی المپیک در
آسیا در اوزان  ۸۷و  ۹۷کیلوگرم شانس باالیی
داریم ،اما در وزن  ۶۷کیلوگرم کارمان سخت
است ولی سعی می کنیم با یک انتخاب درست
آن سهمیه را هم بگیریم تا با سهمیه کامل در
المپیک  ۲۰۲۰توکیو شرکت کنیم.

