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ورزش جهان

سفر رئیس PSG به برزیل با بیم از دست دادن 
نیمار| شایعات و شائبه هایی که درباره احتمال جدایی 
نیمار از پاری سن ژرمن در پایان فصل وجود دارد آن قدر 
شدت گرفته است که ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه را 
مجاب کرده همراه با آنترو انریکه، مدیر ورزشی باشگاه 
PSG به برزیل ســفر کند تا با مهاجم سابق بارسلونا 
درباره آینده اش اتمام حجت کنند. برخی از رسانه های 
فرانسوی ازجمله شــبکه تله فوت اعالم کرده اند که 
سفر الخلیفی و آنترو اول از همه برای پیگیری وضع 
ریکاوری نیمار بعد از عمل جراحی صورت گرفته روی 
قوزک پای اوســت و بعد از آن صحبت بــا وی درباره 
این که آیا واقعاً پیش از پایان قراردادش در سال 2022 

قصد ترک پارک دو پرنس را دارد یا خیر.
چراغ سبز زایتســف به تیم ملی والیبال 
ایتالیا| ایوان زایتسف، بازیکن تیم والیبال پروجای 
ایتالیا پیش از بازی تیمش در نخستین بازی پلی آف 
سری A ایتالیا با کفش های »میزانو« تمرین کرد تا 
کمی از موضع قبلی خود در مقابل فدراسیون والیبال 
ایتالیا کوتاه آمده باشــد. زایتسف به دلیل پوشیدن 
کفش های آدیداس و عدم اســتفاده از کفش های 
میزانو که اسپانســر اصلــی فدراســیون والیبال 
ایتالیاست در سال 2017 برای آتزوری در مسابقات 
قهرمانی اروپا بازی نکرد. استفاده مجدد زایتسف از 
کفش های میزانو، نوعی چراغ سبز از سوی این ستاره 

روسی االصل برای بازگشت به تیم ملی ایتالیاست .
یــک نابینا، پــر مدال ترین ورزشــکار 
پارالمپیک زمستانی| برایان مک کیور با قهرمانی 
در مسابقات کراس کانتری 20 کیلومتر مردان در 
پارالمپیک زمستانی 201۸، پر مدال ترین ورزشکار 
پارالمپیک زمســتانی در تاریخ شــد. برایان مک 
کیور کانادایی توانست در مسابقات کراس کانتری 
پارالمپیک زمستانی مدال طال بگیرد و چهاردهمین 
مدال طالی خود را با این پیروزی به دست آورد. این 
ورزشکار ۳۸ ساله نابینا با زمان ۴۶دقیقه و دو ثانیه و 
چهار صدم ثانیه 20کیلومتر را به پایان رساند. مک 
کیور بعد از این پیروزی گفت : »این پیروزی نشان 
می دهد که ما هنوز در این ســن رقابت ســختی با 
دیگران داریم. فکر می کنم برای ما مسأله مدال آوری 
نیست،  بلکه به چالش کشیدن خودمان است. این که 
تمریناتمان چگونه بر مسابقات تأثیر می گذارند. من 

از تمرینات جدید نمی ترسم.«

کیوسک

می روید بیرون یا ما بیاییم؟!

اتفاقات بازی وســتهام و برنلــی تیتر یک همه 
روزنامه های انگلیسی است؛ در مسابقه ای که وستهام 
۳ بر صفر شکست خورده بود، هواداران این تیم وارد 
زمین شــدند و به درگیری بــا بازیکنان پرداختند. 
روزنامه »ســان« هم با تیتر »بیــرون می روید یا ما 

بیاییم« به این اتفاق پرداخته است.

پادشاه دیباال

دو گلی کــه دیباال برای یــووه در ســری آ زد و 
زمینه ساز برتری بر اودینزه شده با استقبال روزنامه 
ایتالیایی  مواجه شد. »کوریره دلو اسپورت« با تیتر 
»پادشاه دیباال« به درخشش این بازیکن پرداخت و 

از او تمجید کرد.

شایعه روز

 کرانچار
در آستانه سرمربیگری تیم امید

اخیر  روزهــای  در 
شــایعات زیــادی در 
رابطــه بــا انتخــاب 
ســرمربی جدید تیم 
فوتبال امیــد مطرح 
شــده اســت. حتی 
محمدرضــا ســاکت 

دبیرکل فدراسیون فوتبال اعالم کرد که به  زودی 
سرمربی تیم امید انتخاب خواهد شد. در این راستا، 
شایعاتی به گوش می رسد مبنی بر این که سرمربی 
سابق تیم سپاهان شانس زیادی برای سرمربیگری 
تیم امید دارد. ظاهرا زالتکو کرانچار مربی کروات 
ســپاهان که چندی پیش از سرمربیگری این تیم 
برکنار شــد، یکی از گزینه های جدی فدراسیون 
اســت. کرانچــار چند  ســال پیش هــم گزینه 
سرمربیگری در تیم امید بود اما بنا به دالیل عجیبی 
که اعالم شد، نتوانست ســرمربی این تیم شود. به 
همین دلیل قرارگرفتن دوباره او در میان گزینه های 
فدراسیون عجیب به نظر می رسد. گزینه دیگر که 
البته شانس کمتری دارد، حسین فرکی سرمربی 
پیشین تیم های سایپا، سپاهان، فوالدخوزستان 
و مربی تیم ملی بزرگســاالن است. فرکی درحالی 
به عنوان یکی از گزینه های تیم امید مطرح شــده 
که در دو سال اخیر در هیچ تیمی مشغول نبوده و 
پیشنهادی نداشته است. با این وجود، او هم یکی 
از گزینه های فدراســیون اســت. ظاهرا قرار است 
فدراسیون فوتبال به عنوان متولی تیم امید کارهای 
این تیم را برعهده بگیرد و درباره مسائل مربوط به 

این تیم تصمیم گیری کند.

آن سوی مرز

نمره عالی برای پسر عقاب
دروازه بــان ایرانی تیم ماریتیمــوی پرتغال در 
هفته بیست وششم لیگ این کشور به میدان رفت. 
تیم ماریتیمــو درحالی که امیر عابــدزاده را برای 
نخســتین بار در این فصل در ترکیب داشــت، در 
ورزشگاه دوس باریروس میزبان ویتوریا ستوبال رده 
چهاردهمی بود. تیم عابدزاده در این دیدار به برتری 
۴ بر 2 برابر ویتوریا ستوبال رسید تا با ۳۶ امتیازی 
شدن، همچنان جایگاه هشتم جدول را حفظ کند. 
امیر عابدزاده در فصل 1۸-2017 تنها در مسابقات 
جام حذفی برابر ماریتیمو به میدان رفته بود که در 
این بازی برای نخســتین بار در ترکیب این تیم در 
لیگ برتر پرتغال بازی کرد. او به دلیل عملکرد خوبی 
که در این بازی داشت از طرف رسانه های پرتغالی 

مورد تمجید قرار گرفت.

طارمی و اسنایدر در تیم منتخب
ســتاره ایرانی تیم الغرافه در کنار هم تیمی 
سرشناس خود در تیم منتخب هفته بیستم لیگ 
ستارگان قطر قرار گرفت. کارشناسان فوتبال قطر 
در پایان رقابت های هفته بیستم لیگ ستارگان 
تیم منتخب و یازده نفره را معرفی کردند که این 
بار در این تیم سهمیه ایرانی ها به مهاجم گلزن 
و کلیدی الغرافه اختصاص داده شــد تا مهدی 
طارمی نخســتین حضور در تیم منتخب قطر 
را تجربه کنــد. در ترکیب تیــم منتخب لیگ 
ستارگان قطر وســلی اسنایدر کاپیتان هلندی 

الغرافه نیز حضور دارد.
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جدول رده بندی اللیگای اسپانیا
امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف
2822605972بارسلونا1
2819723664اتلتیکومادرید2
2817653757رئالمادرید3
2817562454والنسیا4
645-2814311سویا5
2813510644ویارئال6
281279443خیرونا7
639-2811611ایبار8
2811512338سلتاویگو9
937-2711412بتیس10
289910736ختافه11
235-288119بیلبائو12
835-288119اسپانیول13
289613033رئالسوسیداد14
1133-289613لگانس15
1531-2710116آالوس16
1924-2841212لوانته17
3720-285518السپالماس18
3419-284717دیپرتیووالکرونیا19
2913-283421ماالگا20

جدول رده بندی سری A ایتالیا
امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف
2723225071یوونتوس1
2822424370ناپولی2
2817562456آاسرم3
2816573053التزیو4
27141032152اینتر5
271458847آثمیالن6
271359944سامپدوریا7
261187941آتاالنتا8
271089438فیورنتینا9
278127136تورینو10
333-2710314اودینزه11
733-2810315بولونیا12
730-278613جنوا13
1826-277515کالیاری14
2125-276714کیهوو15
2124-276615کروتونه16
2224-285914اسپال17
3124-276615ساسولو18
2622-276417هالسورونا19
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2621324766بایرنمونیخ1
2613761046شالکه2
2612952045دورتموند3
2612861444بایرلورکوزن4
261268542فرانکفورت5
261178440الیپزیک6
261088538هافنهایم7
26989335آگزبورگ8
35-26105116مونشنگالدباخ9
34-26104126اشتوتگارت10
32-2671181هرتابرلین11
32-2688105هانوفر12
30-26612817فرایبورگ13
27-2569106وردربرمن14
25-2641398وولفسبورگ15
25-26671314ماینتس16
18-26461623هامبورگ17
17-25451622کلن18
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امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف
2925316378منچسترسیتی1
3020553565منچستریونایتد2
3018753461تاتنهام3
3017943460لیورپول4
3017582556چلسی5
30146101448آرسنال6
3011109143برنلی7
30101010240لسترسیتی8
1437-3010713اورتون9
1136-3010614واتفورد10
1234-3081012برایتون11
1333-308913بورنموث12
1032-308814نیوکاسل13
1731-308715سوانسی14
2531-308715هادرسفیلد15
2130-307914وستهام16
1528-3051312ساوتهمتون17
2027-306915کریستالپاالس18
2627-296914استوکسیتی19
2420-3031116وستبرومویچ20

عکس نوشت

تهدید داور توسط مالک مسلح
دیدار پائوک و آِاک آتن از هفته بیست وپنجم سوپرلیگ یونان در دقیقه ۹0 متوقف شد. دو تیم مدعی 
قهرمانی درحالی برابر هم قرار گرفتند که  پیش از این دیدار بین تماشاگران میزبان و پلیس درگیری هایی به 
وجود آمده بود. در لحظات پایانی بازی وارال، بازیکن پائوک با ضربه سر برای تیمش در دقیقه ۹0گلزنی کرد 
اما داور این گل را به دلیل آفساید قبول نکرد تا مالک باشگاه پائوک درحالی اسلحه به کمر داشت وسط زمین 

بیاید و داور را تهدید کند! بعد از این اتفاقات دولت یونان سوپر لیگ این کشور را به حالت تعلیق در آورد.

نوستالژی

تیم ملی تمام خوزستانی ایران!
استان خوزســتان همواره ســتاره های زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرده است. در روزهای آغازین 
سرمربیگری حشمت مهاجرانی در تیم ملی، همه اعضای این تیم را بازیکنان خوزستان تشکیل می دادند. 
در اسفندماه  سال 51 تیم ملی یک بازی دوستانه انجام داد منصور رشیدی، محمد صادقی، جهانگیر نصری، 
حبیب شریفی، حسن کاذرایی، اسفندیاری، حســن نظری، ابراهیم قاسمپور، پرویز مظلومی و علیرضا 

عزیزی 11بازیکن خوزستانی فیکس تیم ملی بودند.
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شهروند| آخرین اردوی تیم ملی فوتبال ایران در  
سال ۹۶ که به نوعی استارت رسمی برای آماده سازی 
جام جهانی است، از روز چهارشنبه رسما آغاز می شود؛ 
اما این اردو بدون حضور لژیونرهــا اردویی جدی و با 

کیفیت نیست.
ریکاوری برای لیگ برتری ها

کارلوس کــی روش در روزهای اخیــر با انتقادات 
زیادی نسبت به حضور نداشتن در تمرینات تیم ملی 
مواجه شــده اســت. درحالی که تمرینات تیم ملی 
فوتبال با حضور بازیکنان لیگ برتری آغاز شده بود 
اما آقای ســرمربی در این تمرینات حضور نداشت تا 
برخی از رســانه ها از بی توجهی او نسبت به آغاز دور 
جدید تمرینات انتقاد کننــد. البته کی روش هم در 
مقابل این انتقادات ساکت نماند و گفت در تعطیالت 
به ســر نمی برد بلکه کارهای مربــوط به تیم ملی را 

دنبال و وضع لژیونرها را بررســی می کند. کی روش 
طی روزهای اخیر به تهران برگشته و یکی دو روزی 
است تمرینات را زیر نظر گرفته است. از آنجایی که 
در روزهای اخیر هم فقــط بازیکنان لیگ برتری در 
اردوی تیم ملی حضور داشته اند و شاید یکی از دالیل 
اصلی جدی نگرفتن تمرینات توسط کی روش همین 

موضوع باشد.
موافقت کی روش با غیبت بازیکنان اصلی

آخرین اردوی رسمی تیم ملی در سال ۹۶ که برای 
برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی سیرالئون برگزار 

شــده، با نفرات کمی پیگیری می شــود. از آنجایی 
که اغلب بازیکنــان ملی پوش لیگ برتــری هم در 
۴ تیم آسیایی حضور دارند، طبیعی است که اردوی 
تیم ملی با تعداد کمی از بازیکنان آغاز شــود. ضمن 
این که لژیونرهای ملی پوش هم به دلیل درگیر بودن 
با بازی های باشگاهی نمی توانند در این اردو شرکت 
کنند. البته طبق توافق اولیــه تاج با کی روش، قرار بر 
این بود که بعد از پایان بازی های لیگ قهرمانان آسیا 
ملی پوشان ۴ نماینده ایران در این رقابت ها در تمرینات 
تیم ملی حاضر شــوند اما با درخواســت فدراسیون، 

کی روش هم قبول کرد که آنها استراحت کنند. دلیل 
کنار آمدن کی روش با خواسته فدراسیون هم این است 
که بعد از لغو شدن حضور تیم ملی لیبی در ایران، قرار 
شد سیرالئون آخرین حریف تدارکی تیم ملی باشد. 
همین موضوع باعث شده به دلیل ضعیف بودن حریف 
تدارکاتی تیم ملی، لژیونرها و بازیکنان تیم های حاضر 
در لیگ قهرمانان در این بازی غایب باشند. البته قرار 
است بازیکنان ۴تیم استقالل، پرسپولیس، تراکتور و 
ذوب آهن صرفاً در اردو حضور داشته باشند اما مقابل 
سیرالئون بازی نکنند. البته نکته مبهمی دراین باره 
وجود دارد که آیا ترکیب 11نفره تیم ملی با بازیکنان 
لیگ برتری تکمیل می شود یا نه که باید منتظر روز 
پنجشنبه و دیدن ترکیب تیم ملی باشیم. با این حال 
لژیونرها برای بازی با تونس به اردو اضافه می شوند و 

شرایط بهتر خواهد شد.

شهروند| مهدی مهدوی کیا، یکی از اسطوره های 
فوتبال ایران که سابقه حضور در 2دوره جام جهانی 
را دارد، در ۴0ســالگی به مربیگری در تیم های پایه 
باشگاه  هامبورگ مشغول اســت. او که همواره در 
کارهای خیر پیشــقدم بوده، چند روز قبل به وعده 
خود در قبــال کودکان و نوجوانان زلزله زده شــهر 
سرپل ذهاب عمل کرد. کاپیتان سابق تیم ملی ایران 
با اســتفاده از اعتبار بین المللی اش توانست به نوبه 
خودش دل خیلــی از کــودکان و نوجوانانی که در 
مناطق زلزله زده زندگی می کنند و به فوتبال عالقه 
دارند را شاد کند. اسطوره فوتبال ایران روز یکشنبه 
به همــراه دخترش در ســاختمان صلح جمعیت 
هالل احمر حاضر شد و با دبیرکل جمعیت مالقات 
کرد تا زمینه اقدامات این چنینــی در آینده هم به 

شکل مطلوب تری فراهم شود. 
گزارش مهدوی کیا از حضور در مناطق 

زلزله زده
مهدی مهدوی کیــا در ابتدای نشســت خود با 
دبیرکل جمعیــت هالل احمر و رئیس ســازمان 
داوطلبان گزارشــی از ســفر خود به شهر زلزله زده 
ســرپل ذهاب ارایه کرد: »بعد از زلزله کرمانشــاه 
احساس کردم هر کسی باید به طریقی کمک کند. 
من هــم در حوزه تخصصی خــودم فکر کردم یک 
مســابقه فوتبال برای بچه ها که معموال در چنین 
حوادثی بیشترین آسیب را می بینند، برگزار کنیم. 
به همین خاطر بــا برخی از باشــگاه های آلمانی و 
انگلیسی مکاتبه کردم تا بتوانیم پیراهن های ورزشی 
این باشــگاه ها را دریافت کنیم تا در چارچوب یک 
تورنمنت ورزشی در ســرپل ذهاب از آنها استفاده 
کنیم. خوشبختانه 1۳باشگاه اعالم آمادگی کردند 
که جالب اســت بگویم اولین باشــگاهی که بعد از 
2روز پیراهن ها را فرستاد، بایرن مونیخ بود. باشگاه 
خود من یعنی  هامبورگ اســتقبال خیلی خوبی 
کرد. اشتوتگارت، ماینتس، الیپزیگ و هوفن هایم 
از بوندس لیگا، 2باشگاه دسته دومی دویسبورگ و 
فورتونا کلن و همچنین ۳باشگاه انگلیسی لیورپول، 
فوالم و کریستال پاالس ازجمله باشگاه هایی بودند 

که پیراهن های خود را به دست ما رساندند.«
وی همچنین در ادامــه می افزاید: »مــن از این 
باشگاه ها درخواست کرده بودم که تعدادی پیراهن 
با سایز کوچک )بچگانه( در اختیار ما قرار دهند که 
استقبال خوبی شد. این باشگاه ها همیشه در کارهای 

انساندوستانه پیشگام هستند و این پیراهن ها را برای 
من فرســتادند. من هم طبق قولی کــه داده بودم، 
روز شــنبه در شهر ســرپل ذهاب حاضر شدم و این 
تورنمنت را برگزار کردیم. امروز هم خدمت شــما 
رسیدم تا به نوعی از جمعیت هالل احمر که بار اصلی 
کمک به زلزله زدگان را به دوش کشیده، تشکر کنم.«
محمدی نسب: ورود ورزشکاران نگاه مردم را 

جلب می کند
سپس مهندس محمود محمدی نسب، دبیرکل 
جمعیت هالل احمر درباره اقدامات این جمعیت در 
حوزه کمک به کودکان زلزله زده کرمانشاه توضیح 
داد: »بخش عمده ای از اقدامات جمعیت در روزهای 
نخست بحث امدادونجات است که بعد از انجام این 
کارها و به موازات آن در حوزه کودکان هم اقداماتی 
انجام شــد. ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
تیم هایی به نام سحر دارد که وظیفه اش ساماندهی 
و حمایت روانی اســت. اصوال کار این تیم ها بررسی 
مسائل روحی و روانی است که برای حادثه دیدگان 
اتفاق می افتد. ما همچنین فضاهای دوستدار کودک 
را هم به وجود آوردیم که بیشتر مربوط به بازی های 
مختلف بود. از سوی دیگر مربیان زیادی آن جا بودند 
که با کودکان نقاشی می کشیدند و بازی می کردند 
تا فضای روحی و روانی آنها از بزرگترها جدا شــود. 
باالخره بزرگترها درگیر مسائل اسکان و امداد هستند 
و در این میان بچه ها فراموش می شوند. خدا را شکر 
بازتاب های خیلی مثبتی در این حوزه داشتیم. البته 
همچنان تیم های سحر در منطقه مستقر هستند و 
به کارشان ادامه می دهند. در چنین فضایی بعد از 2، 
۳ هفته افراد متوجه اوضاع می شوند که تبعات بعدی 
دارد. تیم های سحر برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی 
در منطقه حاضر هستند و ما سعی کردیم کودکان 
را به صورت ویژه ببینیم. حتی اسباب بازی هم بین 

بچه ها توزیع شد.«
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تقدیر 
از اقدامات خیریه مهدی مهدوی کیا گفت: »کاری 
هم که شما کردید، ارزنده اســت. ورود افرادی مثل 
شــما باعث می شــود همه به مردم زلزله زده توجه 
کنند. به هرحال جمعیت هالل احمر کارهای روتین 
را انجام می دهــد اما وقتی یک نفــر که محبوب و 
سرشناس است و وارد این موضوعات می شود، نگاه 
همه را به خــودش جلب می کند. من به نمایندگی 
از جمعیت از شما تشــکر می کنم. پیش از این هم 

علی  دایی به شــکل دیگری به موضوع ورود کرده 
بود. برخی اعتراض می کردند که چرا دایی خارج از 
فضای هالل احمر به زلزله زدگان کمک کرده اما من 
با این موضع مخالف بودم و می گفتم حتی باید دست 
این افراد را هم ببوســیم چون باری را از روی دوش 
ما برمی دارند. اگر در برنامه شما تداوم این ماجرا به 
شــکل های دیگری باشــد، هر کمکی از دستمان 

بربیاید، انجام می دهیم.«
مهدوی کیا: بار اصلی امدادرسانی بر دوش 

هالل احمر بود
بعد از صحبت هــای مهندس محمدی نســب، 
مهدی مهدوی کیا از امدادرسانی به موقع جمعیت 
هالل احمر در جریان حوادث اخیر تشکر کرد و گفت: 
»من به این جا آمدم تا از جمعیت هالل احمر تشکر 
کنم چون بار اصلی قطعا بــر دوش امدادگران بود. 
وقتی این حادثه تلخ رخ داد، من در آلمان بودم و اخبار 
را رصد می کردم. این را قبول دارم که ورزشــکاران و 
هنرمندان حضورشــان می تواند تاثیرگذار باشــد 
اما باز هم می گویم که بــار اصلی بر دوش جمعیت 
هالل احمر بوده اســت. من از همان روز اول دوست 
داشتم در حوزه کودکان کمکی کرده باشم. به هرحال 
چند سالی است که کار آکادمیک انجام می دهیم و با 
بچه ها زیاد سر و کار داریم. دوست داشتم حداقل یک 
روز این بچه ها را شاد کنم که این اتفاق هم افتاد. واقعا 

روز شنبه برای من روز خیلی قشنگی بود.«
ارسال یک چمدان به خراسان یا کرمان

از میان پیراهن هایی که مهــدی مهدوی کیا از 
باشگاه های آلمانی و انگلیسی دریافت کرده بود، یک 
چمدان باقی مانده بود. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال 

اعالم کرد قصد دارد پیراهن های باقی مانده را هم 
در اقدامی مشــابه به خراسان یا کرمان ارسال 
کند. او از امیدواری خود برای ادامه این حرکت 
خیریه خبر داد و گفت: »ان شاءاهلل که دیگر این 
حوادث در ایران نباشد اما امیدوارم بتوانیم به 
همکاری خود با هالل احمر برای کمک رسانی 
به مــردم ادامه دهیم. بعــد از تورنمنتی که در 
ســرپل ذهاب برگزار کردیم، تصاویر اتفاقات را 
برای باشگاه های آلمانی و انگلیسی ارسال کردیم 
تا آنها به مــا برای همکاری هــای بعدی اعتماد 
کنند.« در ادامه دبیرکل جمعیت هالل احمر به 
مهدوی کیا توصیه کرد اقدام خیریه بعدی خود را 
در منطقه های زلزله زده استان کرمان انجام دهد. 

او در این بخش گفت: »متاسفانه اخبار زلزله کرمان 
که تقریبا با زلزله کرمانشــاه همزمان بود، گم شد. 
متاسفانه در برخی از مناطق کرمان هنوز مردم در 

چادر زندگی می کنند و نیاز به کمک دارند.« 
تشریح حوادث  سال 96 برای اسطوره فوتبال

در ادامه این نشست مهدی مهدوی کیا سواالتی را 
بابت حوادث و بالیای طبیعی که در سال ۹۶ در ایران 
رخ داد، مطرح کرد. مهندس محمدی نسب نیز درباره 
شرایط مردم زلزله زده کرمانشاه و کرمان توضیحاتی 
ارایه کرد. دبیرکل جمعیت هالل احمر  ســال ۹۶ را  
سال پرحادثه ای خواند و درباره حادثه سقوط بهمن 
در اشــترانکوه و همچنین حادثه سقوط هواپیمای 
تهران-یاسوج توضیحاتی را به کاپیتان سابق تیم ملی 

فوتبال ارایه کرد. 
عضویت مهدوی کیا در هالل احمر تمدید شد

در پایان این جلســه به پیشنهاد دبیرکل و رئیس 
ســازمان داوطلبــان هالل احمر که با پیشــنهاد 
مهدوی کیا همراه شد، اســطوره فوتبال کشورمان 
عضویت خود در جمعیــت هالل احمر را که مربوط 
به ۸ سال قبل می شــد و به حالت غیرفعال درآمده 
بــود، تمدید کــرد. مهدوی کیا با پوشــیدن لباس 
مخصوص امدادگران و پرکردن 
فرم مخصــوص بــار دیگر 
داوطلــب جمعیت  عضو 

هالل احمر شد. 

مهدی مهدوی کیا در دیدار با دبیرکل جمعیت هالل احمر مطرح کرد: 

بار اصلی امدادرسانی به زلزله زدگان روی دوش هالل بود
 روز قشنگی را برای کودکان کرمانشاهی رقم زدیم                محمود محمدی نسب: ورود ورزشکاران به امور خیریه نگاه مردم را جلب می کند

 عضویت مهدوی کیا در جمعیت هالل احمر تمدید شد

شاگردان کی روش از چهارشنبه بدون لژیونرها رسما برای جام جهانی استارت می زنند
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