ورزشی
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ویژه

آفساید

پرسپولیس در بحران

ایران -عراقباتماشاگرشد

اعتصاب رسخ ها در روز استعفای یحیی!
بازیکنانپرسپولیسدرپایانتعطیلیودرشرایطیکهمهیایسوپرکاپمیشوند،روزگذشته
حاضربهتمریننشدند.درشرایطیکهرضادرویش،مدیرعاملباشگاهپرسپولیسبهبازیکنان
و اعضای تیم اعالم کرده بود که ٢۴تا ۴٨ساعت بعد از دیدار مقابل فوالد خوزستان مبلغی از
مطالباتبهحسابشانواریزخواهدشد،باگذشت ۴روزازاینوعده آنهادریافتینداشتند
اتفاقیکهباعثشددردورجدیدتمریناتبرایدیدارسوپرکاپمقابلفوالدخوزستانکهقرار
است  ١٨بهمن در سیرجان برگزار شود ،بازیکنان راضی به انجام تمرین نشوند .بازیکنان با
حضوردرمجموعهشهیدکاظمیبااعالمموضوعبدعهدیمدیراناینباشگاه،اعتراضخود
را از بیتوجهی به این موضوع اعالم کردند و در نهایت تمرین نکردند .اما اعتصاب تنها اتفاق
تمرینپرسپولیسنبودولحظاتیپسازتصمیمبازیکنانبهتحریمتمرین،یحییگلمحمدی
سرمربیاینتیمهمدراعتراضبهمشکالتمالیاستعفاکرد؛اتفاقیکهقابلپیشبینیبود
چرا که یحیی چند روز پیش تهدید به استعفا کرده بود .درویش در واکنش به استعفای گل
محمدیواعتصاببازیکنانبابیاناینکهنامهاستعفایسرمربیتیمشراوصولنکردهوعده
جدیدیبرایپایاناینبحرانداد.درویشقولداد۱۰درصدطلببازیکنانکمتراز۲۴ساعت
پرداخت و۵درصددیگرهمهفتهآیندهبهحسابشانواریزشود.بااینحالمشخصنیست
اینوعدهجدیدمیتوانداوضاعبههمریختهاردوگاهسرخهاراساماندهدوبازیکنانوسرمربی
مستعفیرابهتمرینبرگرداندیانه.پرسپولیسیهادراینفصلتنها ٢٠درصدازمطالباتخود
رادریافتکردهاندو ازفصلهایگذشتههمطلبدارند.تجربهدرفوتبالایراننشانمیدهد
وقتی که به تیمی پول تزریق نمیشود و وعده و وعیدها زیاد میشود ،میتواند دو دلیل روشن
داشته باشد؛ مدیران ارشد باشگاه با مدیرعامل مشکل و قصد دارند با تحت فشار گذاشتن ،او
راواداربهاستعفاکنندیااینکهآنهاباسرمربیتیمدچاراختالفومشکلشدهاند!باتوجهبه
اینکهرضادرویشیکیازدوستانصمیمیحمیدسجادیوزیرورزشوجواناناستو اینکه
اوبهتازگیمدیرعاملباشگاهپرسپولیسشدهبعیداستکسیبااینفردمشکلیداشتهباشد
امادورازذهننیستادعایمنبعمطلعونزدیکبهتیمپرسپولیسدرستباشدومشکلخود
یحیی باشد!پیش از بازی با فوالد خوزستان اخباری منتشر
شد مبنی بر این که سرمربی تیم پرسپولیس به دلیل
مشکالت عدیده باشگاه تصمیم دارد بعد از دیدار مقابل
فوالد خوزستان از هدایت این تیم استعفا کند اما کنار آن
شایعاتی هم درباره بی میلی یحیی به ادامه همکاری با
پرسپولیس به دالیل دیگری جز مشکالت پرسپولیس
به گوش می رسید .البته برخی استعفای یحیی را یک
ترفند برای گرفتن امتیازات بیشتر در آستانه نقل و
انتقاالتبرایجذببازیکنانمدنظروتقویتتیممی
دانندومعتقدنداستعفایاوصوریبودهاست.بااین
حال اگر این گمانه زنی اشتباه باشد و یحیی هم بر
استعفایشاصرارکندباشگاهپرسپولیسبایددنبال
جانشیناوباشد.باتوجهبهدوستینزدیکدرویش
با علی دایی سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی
شایعاتیدربارهمذاکرهباداییهمشنیدهمیشود.

مظاهری همچنان بالتکلیف!
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل در روزهای گذشته دو بازیکن تیمش به نامهای
محمدرضا آزادی و فردین رابط را در لیست مازاد قرار داد و بابک مرادی نیز تصمیم
به جدایی گرفت .هنوز سرمربی استقالل تصمیمی برای خروج بازیکن دیگری
نگرفته ،ولی قرار است تکلیف سه بازیکن را تا هفته آینده مشخص کند .رشید
مظاهری ،سعید مهری و متین کریمزاده از جمله این بازیکنان هستند،
بازیکنانی که در نیمفصل اول فرصت بازی پیدا نکردند.در این بین ،رشید
مظاهریبیشازدیگربازیکناناستقاللبرایجداییبیتابیمیکندواین
در حالی است که باشگاه استقالل اعالم کرده است زمانی به وی رضایتنامه
میدهد که منافع این باشگاه تأمین شود .به همین دلیل برای مبلغ رضایت نامه عدد
مشخصی را تعیین کرده است و رشید مظاهری برای پیدا کردن تیم جدید و جدایی از جمع
آبی ها قبل از هر چیز باید رضایت مدیران استقالل را برای صدور رضایت نامه جلب کند.

خبر

نادال :افتخار بزرگی است
که الها م بخش صفی بودم!
مشکاتالزهرا صفی  17ساله که به عنوان اولین
ایرانی موفق شد به مسابقات گرنداسلم راه پیدا کند
و به عنوان اولین تنیسور ایرانی در این رقابت ها طعم
پیروزی را بچشد ،با یک پیروزی و یک شکست در
بخش انــفــرادی به کــار خــود در گرنداسلم استرالیا
پایان داد .او در حاشیه این تورنمنت معتبر با رافائل
نــادال مرد شماره « »5تنیس جهان دیــداری داشت،
کسی که الگو و الهامبخش او برای حضور در این رشته
ورزشــی بــود .نــادال در پیامی صوتی که بــرای نشریه
« »The Nationalامارات ارسال کرده ،درباره دیداری
که در حاشیه این رقابتها با پدیده ایرانی مسابقات
داشت ،گفت« :در راهروی منتهی به زمین بازی بودم
کهیکیازمسئوالنبرگزاریمسابقاتمنرابهمشکات
الزهرا صفی معرفی کرد و کمی تاریخچه او در این
رشته ورزشی را برایم توضیح داد .برای من لذتبخش
بود که درباره او بیشتر بدانم ،فکر میکنم داستان او
شگفتانگیزاست.فکرمیکنمدیدنبازیکنیازایران
که اکنون در رده سنی جوانان است و یک مسابقه را هم
در این تورنمنت برده است ،فوقالعاده است .این برای
من خاص است .اگر بتوانم الهامبخش کسی باشم و
بتوانم به آن ها کمک کنم تا تصمیمات مثبت بگیرند،
این چیزی است که به آن بسیار افتخار میکنم .در این
موردخاص،اگراینبهمشکاتالزهراصفیکمککرد
تا بتواند تنیس بازی کند و اکنون در جایگاهی است که
قراردارد،برایمنافتخاربزرگیاستوبرایاینبسیار
خوشحالم».صفیپسازکسبچندینعنوانقهرمانی
و نایب قهرمانی در تورهای جهانی تنیس ،با رسیدن
به جایگاه  74دنیا به عنوان نخستین جوان ایرانی پا به
مسابقاتگرنداسلماسترالیاگذاشت.
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بعد از کش و قو س های فــراوان و در فاصله یک روز تا
دیدار ایران و عراق ،باالخره دستور نهایی برای حضور
تماشاگران در دیدار ایران و عراق صادر شد و هواداران تیم
ملی می توانند از این دیدار دیدن کنند .حدود  ۱۰هزار
تماشاگر ایران (هشت هزار مرد و دو هزار زن) میتوانند
صعود احتمالی ایران به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را تماشا
کنند .البته از این تعداد ۱۰ ،درصد یعنی  ۱۰۰۰بلیت
سهم هواداران عراقی است.

ایران -عراق؛ امروز ساعت18

سالم به قطر از آزادی

گروه ورزش /تیم ملی فوتبال کشورمان در
هفتمینمسابقهازدیدارهایمقدماتیراهیابی
به جام جهانی امــروز ساعت  18در ورزشگاه
آزادی به مصاف تیم عراق می رود و در صورت
پیروزیدراینبازیفوتبالایرانزودهنگامترین
صعودخودبهجامجهانیراجشنخواهدگرفت
وبعدازقطرمیزباناولینتیمآسیاییخواهدبود
کهحضورخوددرجامجهانیراقطعیمیکند.
این بازی در حالی برگزار می شود که مثبت
شدن تست کرونای چند بازیکن تاثیرگذار و
اصلیتیممشکالتیرابرایکادرفنیبهدنبال
جصفی،مجیدحسینی،
داشتهاست.احسانحا 
ســردار آزمــون و احمد نوراللهی در همان بدو
استارت اردو برای این جدال با خبر مربوط به
مثبت شدن تست کرونا مواجه شدند تا خیلی
زود دراگان اسکوچیچ نفرات جایگزین آن ها را
بهاردوفرابخواند.اماروزگذشتهودرفاصله٢۴
ساعتتابازیمقابلعراقاعالمشدکهسومین
تستکرونایسردارآزمونواحسانحاجصفی
منفی بوده تا این بازیکنان مشکلی برای پایان
دادن به قرنطینه ،حضور در تهران و همراهی
تیمملینداشتهباشند.بهدنبالاینخبراعالم
شدحاجصفیبهاردواضافهشدهامابااینحال
تاآخرینساعاتروزگذشتهخبریازسفرسردار
به تهران نبود و بعید به نظر می رسد تیم ملی
در بازی حساس مقابل عراق این بازیکن را در
اختیار داشته باشد چرا که با وجود منفی شدن
تستکروناباشگاهزنیتکهبابتجداییسردار
آزمون و عقد قراردادش به صورت بازیکن آزاد

همچنانعصبانیبهنظرمیرسد،مجوزخروج
از قرنطینه را به مهاجم ملیپوش ایرانی نداد!
هر چند که تمامی این مسائل دست در دست
هم داده تا شرایط برای اسکوچیچ و کادر فنی
مقابل تیم سخت کوش و فیزیکی عراق سخت
شود اما فوتبال ایران بدون چند بازیکن اصلی
خود هم یک سر و گردن از فوتبال عراق باالتر
استومسلمادرسختترینشرایطهمپیروزی
مقابلاینرقیبدورازدسترسنخواهدبود.تیم
ملی کشورمان در دور دوم مسابقات مقدماتی
جام جهانی خوش درخشیده و همچنان با16
امتیازوبدونباختصدرنشینگروهاست.ملی
پوشانکشورمانبرایقطعیشدنصعودشان
از  4بــازی باقی مانده فقط به سه امتیاز نیاز
دارنــد و اگر بتوانند عــراق را در خانه شکست
بدهندضمنپیروزیسهگانهمقابلاینحریف
چغر جواز صعود به جام جهانی قطر را به دست
میآورند.البته تیم ملی عــراق هم از ویروس
کرونا در امان نبود و تست کرونا نشان داد یاسر
قاسم ،مناف یونس و امجد عطوان سه بازیکن
کروناییوغایبعراقمقابلتیمملیکشورمان
خواهند بود .عراقیها تالش کردند با اعتراض
به تست کرونا شاید بتوانند با تست جدید مجوز
بازی آن ها را بگیرند که فیفا و ای اف سی این
مسئلهرانپذیرفتند.عراق بدونداشتنبازیکن
کروناییدربازیرفت 3برصفرمقابلمابازنده
شد آن هم با دیک ادوکات باتجربه .اکنون این
مربی هلندی دیگر هدایت عــراق را برعهده
ندارد.عراقبدونبردوبا 4مساویو 2شکست

رسنمقابلایرانفیکساست
تیم ملی فوتبال ایــران امــروز در چــارچــوب مسابقات
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در ورزشگاه آزادی
میزبان عراق اســت.از عراق غیبت امجد عطوان ،یاسر
قاسم و مناف یونس قطعی شده است و فرانس ضیاء،
مهند جعاز ،أمیر العماری و سعد ناطق به اردوی این
تیم در تهران اضافه شدهاند.بشار رسن نیز روز گذشته
بدون مشکل در اردوی عراقی ها تمرین کرد و با توجه به
شناختی که از فوتبال ایران و جو ورزشگاه آزادی دارد
احتماال امروز مقابل ایران در ترکیب اصلی قرار می گیرد.

در رده پنجم جدول ایستاده و شکست در بازی
امروز میتواند به معنای قطع امیدش از صعود
به جام جهانی باشد .بنابراین آن ها با تمام توان
مقابل تیم کشورمان ظاهر خواهند شد.غیبت
بازیکنی مثل سردار آزمون میتواند از قدرت
خط حمله تیم ملی کم کند به خصوص این که
طارمی هم به دلیل گرفتار شدن در برف بی
سابقه ترکیه با شرایط بغرنج خود را به اردوی
تیم ملی رسانده است ولی تیم ملی جمعی از
بهترینها را در اختیار دارد.از سوی دیگر اگر به
خاطرشرایطکروناییحضورتماشاگراندوباره
ممنوعنشودتیمملیباحضور10هزارتماشاگر
شانسزیادیبرایپیروزیوبرپاییجشنصعود
در ورزشگاه آزادی دارد .حضور تماشاگران
انگیزهایمضاعفبهملیپوشانماخواهدداد.
تیمملیکشورماندرروزهایگذشتهتمرینات
منظمیباحضورتمامینفراتنداشتهاماهمه
امیدواریم که این تیم ملی باز هم با درخشش
و توانایی جوانان شایسته ایرانی و تدابیر کادر
فنیبرایسومینمرتبهمتوالیعراقراشکست
بدهد.درمرحلهقبلینیزعراقراشکستداده
بودیم .به هر حال در پنج شنبه  7بهمن همه
ایران منتظر یک بازی خوب و یک برد ارزشمند
هستندتاجشنصعودرادراینروزهایکرونایی
وسختبگیریموبهجامجهانیسالمکنیم.

یکاستقاللیمشهوردررادارتراکتور
باشگاه تراکتور مثل نیم فصل اول ،بخشی از توان خود
در نقل و انتقاالت زمستانی را معطوف به باز کردن پنجره
کرده است؛ پنجره ای که دوباره بسته شده و برای جذب
بازیکنان جدید باید باز شود .در این میان اما مسئوالن
باشگاه مذاکرات خود را با گزینه های مد نظر شروع کرده
اند.با توجه به فرصت و امکان جذب محدود بازیکنان در
این مقطع ،تراکتوری ها سعی می کنند چراغ خاموش و
بدون رسانه ای کردن گزینه های خود ،با آن ها به مذاکره
بپردازند .یکی از گزینه هایی که تراکتوری ها تمایل به
جذبش دارند ،روزبه چشمی است.

تاجیکهایپرسپولیس
بهمرخصیرفتند

منوچهر صفراف و وحدت هنانوف دو بازیکن تاجیک
پرسپولیس ،تهران را به مقصد تاجیکستان ترک کردند.
سفر آن ها با توجه به محدودیت تعداد پروازها بین ایران
و تاجیکستان از طریق دبی انجام شد.این دو بازیکن با
توجه به تعطیلی تمرینات پس از هماهنگی با کادر فنی
راهــی کشورشان شدند تا بعد از این مدت دیــداری با
خانواده داشته باشند.

▪برنامهامروزمسابقاتگروهA

ایران-عراقساعت18
لبنان-کرهجنوبی15:30
امارات-سوریه18:30

جلسه بینتیجه استیناف درخصوص پرونده جنجالی

نامه جدید وکیل استوکس به سرخ ها!

عضوکمیتهاستیناففدراسیونفوتبالاعالمکردکهاعضایاینکمیته
درجلسهروزگذشتهبهجمعبندینهاییدربارهپروندهبازیکنگابنیگل
گهر نرسیدهاند .دادرس ،درباره جلسه کمیته استیناف در خصوص
ل گهر سیرجان اظهار
رسیدگی به پرونده بانیاما بازیکن گابنی تیم گ 
کرد«:امروز (دیروز) جلسه برگزار شد ،ولی هنوز تحقیقات ادامه دارد
و به نتیجه نهایی نرسیدیم .جلسه برگزار شد و حدود  3ساعت و 30
دقیقه نیز طول کشید».عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در
پاسخ به این پرسش که آیا اعضای کمیته استیناف به جمعبندی نهایی
رسیدهاند یا خیر و این که چه زمانی رای نهایی اعالم خواهد شد،
گفت«:هنوز تحقیقات ادامه دارد و آقای صالحی به عنوان رئیس و
سخنگو این موضوع را اعالم خواهد کرد».

باشگاهپرسپولیسباوجودشروعتعطیالتزمستانیوفعالیتباشگاههادرنقلوانتقاالت
میانفصلهمچنانموفقبهپرداختطلب ۱۰۱هزاردالریکریستیناوساگونانشده
است تا پنجره این باشگاه برای جابه جایی بازیکن بسته باقی بماند.رضا درویش،
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از برد یک بر صفر این تیم مقابل فوالد خوزستان
مدعیشدهبودمشکلاوساگونایکیدوروزهحلمیشوداماهنوزبهدلیلتحریمهای
ارزیموفقبهپرداختآننشدهاست.درویشدرحالیازپرداختاینمبلغناکاممانده
کهوکیلآنتونیاستوکسدیگرخارجیپیشیناینتیمهمخواستاردریافتغرامت۸۴
هزاردالریبههمراهسودساالنه 5درصدیآنشدهاست.نامهایکهپرسپولیسیها
بیمآنرادارندباتأییدفیفاتبدیلبهمعضلیجدیدبرایادامهبستهماندنپنجرهنقلو
انتقاالتیشودویحییگلمحمدینتواندبازیکناندلخواهخودنظیرکوشکی،رامین
رضائیانوپیمانباباییرابهخدمتبگیرد.

فصلکابوسوارلیونلمسیهمچنانادامهدارد

روزهای پایانییک ستاره!

مسی از زمان پیوستن به پی اس جی روزهای سختی را سپری
کرده و نه تنها در امر گلزنی موفق نبوده ،بلکه نتوانسته پاس
گلهایزیادینیزارسالوبهنوعیروندهمیشگیخوددرخلق
موقعیتبرایهمتیمیهایشراتکرارکند.مدیرانپیاسجی
امیدواربودندکهحضوراینبازیکنآرژانتینیدرترکیباینتیم
در کنار ستارههایی چون نیمار ،کیلیان امباپه ،آنخل دیماریا و
دیگربازیکنانبزرگحاضردرپارکدوپرنسباعثشودکهآنها
تهایبالمنازعاروپاتبدیلشونداماشرایطبرای
بهیکیازقدر 
آنهابهشکلدیگریپیشرفتهاست.مسیتابهحالدر 12بازی
که در لیگ فرانسه با پیراهن پی اس جی انجام داده تنها یک بار
موفق به باز کردن دروازه حریفان شده و این در حالی است که او
 44شوت به سمت دروازه داشته است.همین آمار عجیب باعث
شده که او در رده دوم از قعر جدول نرخ تبدیل
موقعیت به گل در پنج لیگ معتبر اروپایی قرار
بگیرد.تنها بازیکنی که آماری بدتر از مسی
را در این فصل به ثبت رسانده ژوائو
کانسلو از منچسترسیتی است که
دو شوت بیشتر از او زده و تنها یک
بار موفق به باز کردن دروازه حریف

از روی  46شوت شده است.با این حال عملکرد مسی در لیگ
قهرمانان این فصل به شکل قابل توجهی بهتر از عملکرد او در
لیگ یک فرانسه بوده و موفق شده در پنج بازی که با پیراهن
پی اس جی انجام داده ،پنج گل به ثمر برساند.این ملیپوش
آرژانتینیهمچنینموفقشدهدرلیگداخلیفرانسهپنج پاس
گلنیزبرایدیگرهمتیمیهایشارسالکندتاآمارمشارکتاو
روی گلهای زده درمجموع به شش گل برسد.در همین حال،
روزنامه فرانسوی اکیپ مدعی شده که مسی از سبک بازی
پاریسنژرمنتحتهدایتمائوریسیوپوچتینورضایتنداردو
معتقد است که نمیتواند بهترین کارایی را در این سبک داشته
باشد.این بازیکن با وجود روزهای سختی که در طول یک سال
اخیردربارساوپاریسنژرمنتجربهکردهموفقشدجایزهتوپ
طالرادرمراسمفرانسفوتبالدریافتکندتابرایهفتمینباربه
عنوانبهترینبازیکنسالانتخابشود.مصدومیتاینبازیکنو
همچنینابتالیاوبهکرونادرتعطیالتسالنویمیالدی
درآرژانتینباعثشدکهاوچندهفتهازمیادیندورباشد
و پی اس جی امیدوار است که مسی در آستانه دیدار
حساسبرابررئالمادریددرمرحلهیکهشتملیگ
قهرمانانباردیگربهشرایطایدهآلبرگردد.

سوژه

دربی تهران برای جذب ستاره لیگ برتری

کوشکیدرلیستخریدسرخابی
بدونشکعلیرضاکوشکیمهاجم۲۱سالهپیکان،پدیده
نیم فصل اول لیگ بیست و یکم بوده همین درخشش
باعث شده تا استقالل و پرسپولیس نام این بازیکن را در
لیست خریدهای نیم فصل خود جای دهند.طبق
آخرین اخبار رسیده کوشکی خودش حضور در
پرسپولیس را ترجیح می دهد اما عملی شدن
این انتقال چندان هم آسان و بی دردسر نخواهد
بود.یکی از دالیلی که مانع ســرخ پوش
شدن علیرضا کوشکی شــده ،موضوع
اجرای تعهداتی است که پرسپولیس
باید در قبال این انتقال انجام دهد.
شنیدیم باشگاه پیکان بهرغم این
که با جدایی کوشکی موافقت
نکرده است اما میخواهد
به درخواست رسمی باشگاه
پرسپولیس بـــرای جــذب این
بازیکن پاسخی رسمی بدهد .گفته میشود
اگر مذاکرات صورت بگیرد رقمی که برای
رضایت نامه ایــن بازیکن در نظر میگیرند
کمی از  ۱۰میلیارد تومان کمتر است .اما نکته
مهم بدسابقه بودن باشگاه پرسپولیس در عملی
کردن تعهدات مالی خود به سایر باشگاههاست از
جمله انتقال گلمحمدی از پدیده به پرسپولیس
که سا لها از آن میگذرد ولــی هنوز قرمزها با
مشهد یها تسویه نکرد هاند ،هرچند بدهی 4/5
میلیارد یشان به حدود  ۱۷میلیارد تومان رسیده
است .با توجه به مشکالت مالی شدید پرسپولیس
تجربه پیکانیها میگوید که این باشگاه ب ه موقع به

تعهداتش عمل نمیکند و همین موضوع انجام مذاکره
را برای پیکانیها به شدت سخت کرده است .باید دید
در روزه ــای آینده در ایــن مــورد اتفاق خاصی خواهد
افتاد یا نه! گفتنی است تیم های فوالد خوزستان و
ل تهران هم ب ه دنبال جذب این ستاره جوان
استقال 
هستند ،اما هنوز دوفصلو نیم دیگر از قــرارداد
کوشکی با پیکان باقی مانده است و پیکانیها نقشه
ترانسفر کردن این
بازیکن در پایان
فصل را نیز در سر
دارند و بعید است به
ایــن سادگیها او را به
تیمی در لیگ برتر واگــذار کنند.در این بین
استقالل هم قصد دارد شانس خود را برای
جــذب کوشکی امتحان کند.این بازیکن
در لیست خرید فرهاد هم جای گرفته اما
رقم باالی پیکان برای صدور رضایت نامه،
استقالل را هم با چالش هایی مواجه خواهد
کرد.گفتهمیشوددرصورتجذبکوشکی
با رقمی باال فرهاد مجیدی باید قید حضور
سومین خارجی را در تیمش بزند و به همین
دلیل احتمال دارد ستاره پیکان را از لیست
خرید خود خارج کند.با این حال آبی های
پایتخت قصد دارند با ارائه یک درخواست
رسمی شانس خود را برای جذب کوشکی
امتحان کنند اما در صورتی که پیشنهاد آن
ها از سوی پیکانی ها رد شود دیگر خبری از
افزایش رقم پیشنهادی نخواهد بود.

