ورزشی
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سوژه

خبر

پیام تبریک رئیسجمهور

واکنش عزیزی خادم
به بحث جادوگری!
شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال بعد
از برد تیم ملی ایران مقابل عراق و صعود زودهنگام به جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر دربــاره مسائل مختلف صحبت کرد.
وی ابتدا در زمینه صعود تیم ملی گفت «:این پیروزی بزرگ
و تاریخی را که سریعترین صعود به جام جهانی است به ملت
بزرگ ایران و خانواده فوتبال تبریک می گویم .کار بسیار
سختی بود .در فراتالطم بحرین خوش بین ترین هواداران
هم زیر  ۵درصد امید داشتند ،اعتبار فوتبال کم شده بود،
میزبانی را از ما گرفته بودند و کار سخت شده بود .خداوند
عالم کمک و عنایت ویژه کرد .کادر فنی و بازیکنان زحمت
کشیدند و همه با همدلی از آن مرحله ،سربلند بیرون
آمدیم».رئیس فدراسیون فوتبال درباره کلمه «خوبان عالم»
وبحثجادوگریگفت«:خوبانعالمشهدا،ائمهاطهارواهل
بیت پیغمبر(ص) هستند ما که بچه مسلمان هستیم افتخار
می کنیم به شهدا و این پیروزی را به شهدا تقدیم می کنیم
که وجب به وجب کشور حاصل خون آن هاو وجودمان از این
هاست .افتخار می کنیم در شرایط سخت معیشتی و تحریم
های ظالمانه که بر کشور تحمیل شده ،این برد را به مردم
تقدیم می کنیم».وی که با برنامه «ورزش و مردم» گفت وگو
می کرد ،درباره الزامات فیفا برای حضور بانوان در ورزشگاه
تاکید کرد«:پنج شنبه فضای ورزشگاه مثل اکسیژن بود.
دولتباصالبترفتارکردوکمککردند.مسئولتماشاگرما
نیستیم .ورود و سخت افزارش مربوط به وزارت ورزش است.
باید بپذیریم پروتکل های بهداشتی خط قرمز است.در باره
حضور بانوان سال  ۲۰۱۷تعهدی به فیفا داده شده است که
تماشاگران برای بازی با کامبوج هم آمدند .در سال ۲۰۲۰
هم تعهدی برای حضور تماشاگران در بحث باشگاهی بوده
است اما در دو سال گذشته به خاطر کرونا ،همه چیز راکد
بودهاست.بایککارسنگینمیزبانیتیمملیرابرگرداندیم.
فراموشیذاتبشراستکههفت،هشتماهپیشکجابودیم
و االن کجا هستیم .ضرب االجل فیفا سر جای خودش است.
اگر تماشاگر به ورزشگاه برگردد ،بانوان تماشاگر هم باید
باشند .دو اتفاق در این دولت افتاد .یکی بحث تماشاگران
بود و یکی هم بیانیه رئیس جمهور که خانم خزعلی در تمرین
تیم ملی بانوان پیش از اعزام به جام ملت های آسیا قرائت
کرد .این ضرب االجلی است که فیفا داده و واقعیتی غیر
قابل کتمان است».

ایراناولینمسافرآسیاییجامجهانی2022

صعود شیرین با یک نمایش دلچسب
گــروه ورزش/تــیــم ملی فوتبال ای ــران با
پیروزی مقابل عراق به عنوان اولین تیم
آسیاییجوازحضوردرجامجهانی2022
قطر را گرفت.تیم ملی فوتبال ایران پس از
این که در  6مسابقه مرحله مقدماتی جام
جهانی در گــروه  Aمنطقه آسیا توانست
مقابلتیمهایسوریه( 2بار)،عراق،امارات
ولبنانبهپیروزیدستپیداکندوبهتساوی
برابر کره جنوبی برسد ،پنج شنبه هم با
نمایشی کامال برتر و عملکردی هجومی
از سد عراق عبور کرد و با گلی که مهدی
طارمی در دقیقه  48به ثمر رساند ،سه
امتیازدیگربهدستآوردتازودترازهمیشه
صعودشبهجامجهانیراقطعیکند.
▪ششمینحضورایراندرجامجهانی

مجید مرتضایی مربی مشهدی به عنوان سرمربی تیم ملی
فوتسال افغانستان انتخاب شد .مجید مرتضایی که در نیمفصل
نخست این فصل فوتسال ایران در تیم فرشآرای مشهد حضور
داشت ،بعد از جدایی توافقی از تیم مشهدی عازم سرچشمه شد
و بهعنوان مدیرفنی کار خود را در تیم مس سرچشمه دنبال کرد
اما حاال بعد از گذشت تنها یک ماه بعد از حضور مرتضایی در این
تیم کرمانی ،او تصمیم جدیدی برای ادامه کار خود گرفت و با
مدیران فدراسیون فوتبال افغانستان به توافق رسید و جانشین
عبدالرزاق ممرک شد تا در اولین حضورش تیم ملی افغانستان
را به مسابقات آسیایی هدایت کند .تیم ملی فوتسال افغانستان
برای حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا ،فروردین سال
آینده باید در رقابتهای مقدماتی جام ملتها شرکت کند.
تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله مقدماتی جام ملتهای
آسیا در منطقه مرکزی در گــروه دوم با تیمهای ازبکستان،
تاجیکستان و نپال هم گروه است و از شانس باالیی برای صعود
به جمع  ۱۵تیم صعود کرده به جام ملتها برخوردار است.

کریخوانی ترسناکترین مرد جهان
برای هالک ایرانی

سجاد غریبی ملقب به «هالک ایرانی» و مارتین فورد مشهور به
«ترسناکترین مرد روی کره زمین» ،روز  ۱۳فروردین ۱۴۰۱
در لندن برابر هم پیکار خواهند کرد .فورد در مصاحبه با دیلی
استار اسپورت قول داده بهترین نمایش خود را مقابل سجاد
غریبی داشته باشد .با توجه به وزن دو ورزشکار ،این رقابت
سنگینترین مبارزه سنگین وزن جهان لقب گرفته .فورد شب
سختی را برای رقیب ایرانی خود پیشبینی کرد و گفت« :فکر
میکنم این رویداد سجاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد .من به
این مرد نگاه نمیکنم که به اینجا آمده و چه برنامهای دارد .کار
خودم را میکنم .این واقع ًا یک مبارزه مطلق است».

▪صعودبانمایشیدلچسب

صعود تیم ملی به جام جهانی در شرایطی
رقــم خــورد کــه نمایش تیم ملی ،بــازی
بــه بــازی پختهتر ،زیباتر و تاکتیکیتر
شــد .تیمی کــه بــا ذکـــاوت مثا لزدنی
در بین تکتک ارکــانــش ،اجـــازه نــداد
غافلگیر یهای تاریخی فوتبال ایــران
به سراغش آیــد .تیمی که برخالف پنج
تیم دیگری که به جــام جهانی رفتند،
چندان با خوشبینی و نگاه مثبت بدرقه
نشد و برای جلب اعتماد افکار عمومی
کــار بسیار سختی داشــت و بیش از هر
تیمی برای اثبات اینکه یک «تیم» است
کــه نــم ـیتــوان بین ارکــانــش اختالف
ایجاد کرد یا فرق گذاشت؛ بیش از هر
زمانی جنگید.حاال همان تیمی که از
نظر استعداد و توانمندی با تیم تاریخی

تکذیبسیلیخوردنوزیرورزشازهوادارپرسپولیس

محمدحسین مرادمند مدافع تیم فوتبال استقالل درباره بحث خدمت سربازی اش و این که گفته
میشودمشمولخدمتشدهاست،گفت:یکسریشیطنتهامیشود.نمیدانمایناتفاقاتازکجا
جوی علیه استقالل راه بیندازند که
میآید.برایمنناراحتکنندهاست.میخواهند
منازکنارشردشدمویککلمههمحرفنزدم.
وی تاکید کرد :من سرباز نیستم .دفعه قبل به
اردویتیمملیدعوتشدموازقانوناستفادهکردم
وتا ۳۰سالگیمیشودازآناستفادهکرد.البتهاینقانون ۶ماهیک
بار تمدید میشود .باید حضور در تیم ملی استمرار داشته باشد.مدافع تیم استقالل
همچنینیادآورشد:منتااالنازمعافیتهایمختلفمثلمعافیتتحصیلیاستفادهکردم.
ایناتفاقاتباعثشددنبالمعافیتکفالتهمبروم.مرادمنددربارهاحتمالانتقالبهتیم
فجرسپاسیدرنیمفصلبرایگذراندنخدمتسربازیاظهارکرد:هرجابروم،فجرنمیروم!

مربی مشهدی ،سکاندار فوتسال
افغانستان

▪چهاردهمینتیمصعودکننده

پیش از ایران  13تیم جواز حضور در جام
جهانی قطر را کسب کرده بودند و تیم ملی
ایــران چهاردهمین تیمی است که نامش
وارد لیست حاضرین در بزرگ ترین رویداد
فوتبال دنیا شد .با توجه به پایان دور نهایی
مقدماتی در اروپــا ،تکلیف تیم های صعود
کنندهدراینقارهمشخصشدهوتنهامرحله
پلیآفباقیماندهتاسهمیههایبعدیاین
قارهمشخصشود.دردیگرقارههاهمفقط
تکلیف صعود آرژانتین و برزیل در آمریکای
جنوبی مشخص شده است.به این ترتیب
تیم ملی فوتبال ایران به عنوان اولین تیم
آسیایی است (بدون در نظر گرفتن قطر که
به عنوان میزبان حضور خواهد داشت) که
به همراه برزیل ،آرژانتین ،قطر (میزبان) و
صدرنشینهایگروههایدهگانهمقدماتی
در اروپا (آلمان ،دانمارک ،فرانسه ،بلژیک،
کرواسی ،اسپانیا ،صربستان ،انگلستان،

این ششمین بار است که تیمملی فوتبال
ایران موفق میشود به جام جهانی فوتبال
صعود کند و پیشتر در جا مهای جهانی
 ۲۰۱۴ ،۲۰۰۶ ،۱۹۹۸ ،۱۹۷۸و
 ۲۰۱۸حضور پیدا کرده بود .همچنین
صعود تیم ملی فوتبال ایـــران بــه جام
جهانی ۲۰۲۲قطر ،سومین صعود پیاپی

مدافع استقالل دنبال معافیت کفالت سربازی

اخبار

ملیپوشان فوتبال ایران به جام جهانی
است؛اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ
فوتبال ایران رخ داده است.

سوئیس و هلند) تا این لحظه صعود خود را
بهجامجهانی 2022قطعیکردهاست.با
قطعیشدنصعودایران 18،سهمیهدیگر
باقیماندهکهحداقلسهمورددیگرآنراتیم
هایآسیاییتشکیلخواهندداد.

در جریان دیدار تیم ملی ایران و عراق ،خبر و فیلمی مبنی بر این که «هنگام
ورود سیدحمید سجادی به ورزشگاه آزادی ،یکی از هــواداران پرسپولیس،
ناراحتی خود را از شرایط این باشگاه با سیلی به صورت وزیر ورزش و جوانان
نشان داد» ،منتشر شده که روابــط عمومی وزارت ورزش و جوانان قویا این
موضوع را تکذیب کرده و اعالم میکند،طبق اعالم پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوانان ،تماشاگران فهیم حاضر درورزشگاه آزادی در کمال احترام جناب
مخبر و سیدحمید سجادی را در کنارخود پذیرا شدند و معاون اول
رئیس جمهوری ،وزیر ورزش و جوانان به همراه هواداران فوتبال
بهتشویقتیمملیپرداختند.انتسابچنینشایعاتیبهباشگاه
وزین فرهنگی ورزشــی پرسپولیس که اخالق مدارترین
طرفدارانرادارد،مبناییجزتخریباینباشگاهندارد.

 ۱۹۹۸مقایسه مـیشــود راحتترین
صعود را به فوتبال ایران هدیه داده است
در حالیکه سختترین صعود به تیم ۹۸
تعلق دارد .اینجاست که باید پذیرفت
این موفقیت به نام «تیم ملی ایران» باید
نوشته ش ــود .بــه خــصــوص آنک ــه رونــد
پیشرفت تاکتیکی تیم ملی که بهخوبی
در بازی با عراق خود را نشان داد جای
هیچ بهانهای برای این دستهبندیهایی
که از فرط تکرار ،اعتبار خود را از دست
دادهانــد؛ نمیگذارد.وقتی تیمی با یک
روند ثابت در تمام بازیهای خود بازی
میکند و کمتر گرفتار غافلگیری و افت
میشود و از پس همان یکی دو غافلگیری
هم خیلی سریع در همان زمین مسابقه
برمیآید یعنی این که باید به ساختارش
اعتماد کرد.بازی مقابل عراق ،نمایشی با
فراغبال واعتماد به نفس کافی ،دلپذیر و
با انگیزهای باال بود .صعودی دلچسب که
تردیدها را درباره این تیم کنار میزند و
باعث میشود تا منصفانهتر و امیدوارانهتر
به تیم  ۲۰۲۲نگاه شــود .به تیمی که
میخواهد تاریخساز شود.

از تیم ام حمایت کنم شاید تلنگری ایجاد شود .اگر
میخواهیم در پرسپولیس کار کنیم باید مشکالت
را ریشهای حل کنیم ».بعد از مشخص شدن شروط
یحیی برای بازگشت حاال همه نگاه ها به درویش
است اما شایعه حضور گل محمدی در اصفهان و
روی نیمکت سپاهان را هم نمی توان نادیده گرفت.
به دنبال مطرح شــدن شایعه استعفای نویدکیا
سرمربی سپاهان برخی رسانه ها از پیشنهاد
نجومی سپاهانی ها به سرمربی پرسپولیس خبر
دادند که باعث وسوسه شدن یحیی شده است! اما
سرمربی پرسپولیس کال این موضوع را تکذیب کرد
و گفت :از هیچ تیمی پیشنهاد ندارم؛ میخواستم
مسافرت بروم اما به خاطر شایعات کنسل کردم.
آن قدر مشکالت زیاد است که خسته شــدهام .هر
هتلی میرویم بدهکار هستیم ،هر دفتر هواپیمایی
میرویم بدهکار هستیم .با این شرایط توان ادامه
دادن را ندارم.

مراسم سالگرد میناوند در حضور پیش کسوتان
یک ســال پیش در چنین روزهــایــی با خبر شوکه
کننده فوت مهرداد میناوند ،عالقهمندان به فوتبال
یکی از تلخترین روزهــای دوران کرونا را تجربه
کــردنــد.روز گذشته به مناسبت اولین سالگرد
درگــذشــت بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس
مراسمی در قطعه نام آوران بهشت زهرای تهران

برگزار شد تا بار دیگر یاد و خاطره مهرداد فوتبال
ایــران زنده نگه داشته شــود.در حالی که قرار بود
این مراسم از ساعت  10:30برگزار شود تعدادی
از پیش کسوتان پرسپولیس و تیم ملی خود را زودتر
بر سر مزار مرحوم میناوند رساندند .علی کریمی
یک ساعت زودتر در بهشت زهرا حاضر بود و پس از

حضور مقامات در بین هواداران
یکی از اتفاقات جالب در حاشیه دیدار تیم ملی
فوتبال کشورمان مقابل عراق حضور مقامات
دولتی در بین هــواداران بود.پنج شنبه ،محمد
مخبر معاون اول رئیس جمهور ،حمید سجادی
وزیر ورزش و جوانان ،سیدرضا صالحی امیری
رئیس کمیته ملی المپیک و شهاب الدین عزیزی
خادم رئیس فدراسیون ،از دقیقه  65از جایگاه
ویژه خارج شدند و در میان تماشاگران ادامه بازی
را تماشا کردند.

طارمی بهترین بازیکن شد
مهاجم تیم ملی فوتبال ایــران عنوان بهترین
بازیکن دیدار مقابل عراق را از آن خود کرد .ایران
در ورزشگاه آزادی با نتیجه یک بر صفر مقابل
عــراق به پیروزی رسید و بــرای ششمین بار در
تاریخ سهمیه حضور در جام جهانی را به دست
آورد .مهدی طارمی در دقیقه  ۴۸تنها گل این
بــازی را به ثمر رساند و در پایان مسابقه هم به
عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

باشگاه پرسپولیس اعالم کرد که بدهی اوساگونا بازیکن نیجریهای و سابق این باشگاه پرداخت
شد.طلب  ۱۰۱هزار و  ۵۰۰دالری کریستین اوساگونا بازیکن نیجریهای سابق پرسپولیس
پرداخت شد.با تالش رضا درویش ،مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دیروز بدهی باشگاه به
اوساگونا را پرداخت و به وکیل وی و فیفا اطالع داده شد تا پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس
باز شود.رضا درویش ،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت :پس از حضورم در باشگاه سریع
اقدام به پرداخت مطالبات اوساگونا کردم اما به دلیل مشکالتی که وجود داشت دو بار پول
به خاطر موانع تحریم و اشکال در شماره حساب برگشت خورد اما شکر خدا امروز پول واریز
شد تا دغدغه هواداران در این باره برطرف شود.وی افزود :واریز پول هم به فیفا و هم به
وکیل اوساگونا اطالع داده شده و منتظر تاییدیه وکیل اوساگونا هستیم که پنجره نقل
و انتقاالت توسط فیفا باز شود.پرسپولیسی ها منتظر باز شدن پنجره نقل و انتقاالت
هستند تا فعالیت شان را برای جذب بازیکن در نیم فصل آغاز کنند.

شروط سهگانهیحییبرایبازگشت

گروه ورزش/بازیکنان پرسپولیس از چهارشنبه
هفته گذشته در اعــتــراض بــه پــرداخــت نشدن
مطالبات شان دست به اعتصاب زدند و در ادامه هم
یحیی گل محمدی سرمربی سرخ ها از سمت اش
استعفا کرد .در پی این اتفاق رضا درویش مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس قول داد که  10درصد از طلب
بازیکنان را تا پایان هفته گذشته واریز کند و پنج
شنبه بازیکنان پرسپولیس متوجه شدند دریافتی
آن ها کمتر از  ۱۰درصد است و حدود  8درصد می
شود و برای همین بار دیگر تمرین را تعطیل کردند
و به اعتصاب خود ادامه دادنــد .اما مشکل اصلی
استعفای گل محمدی است که باعث شده مدیریت
باشگاه از سوی رسانه ها و هــواداران تحت فشار
قرار بگیرد از این رو درویش با سرمربی مستعفی
تیم اش تماس گرفت و با او گفت و گو کرد تا یحیی
را به ادامه همکاری متقاعد کند .رسانه ها از شرط
و شروط یحیی برای ادامه همکاری خبر دادند که

آفساید

پرسپولیس بدهی اوساگونا را پرداخت

ادامهاعتصابپرسپولیسیهاوشایعهپیشنهادنجومیسپاهانبهگلمحمدی

حل شدن مشکالت مالی در اولویت قرار داشت .روز
گذشته یحیی گلمحمدی ،سرمربی تیم مستعفی
پرسپولیس در گفتوگو با برنامه تلویزیونی «ورزش و
مردم» درباره استعفایش از سرمربیگری پرسپولیس
و همچنین مشکالت این تیم صحبتهایی کرد و
شرایط اش برای ادامه کار را گفت« .من با درویش
صحبت کــردم ،به پیش کسوتان باشگاه توضیح
دادیــم .هیچ کدام از مــواردی را که خواستم برای
خــودم نیست .درخــواســت کــردم پرداختیها تا
 ۵۰درصد برسد و پادا شها را بدهند .یک زمین
تمرین خوب فراهم کنند و یکی ،دو بازیکن خوب
جذب کنند.هیچ مشکلی با درویش نداریم ،چون
مشکالت برای این یکی ،دو هفته نیست .کار واقع ًا
سخت است.بحث ما مالی نیست در این  ۷ ،۶ماه
خیلی وعده دادنــد اما هر کسی وارد این باشگاه
میشود باید منابع مالی را فراهم کند و امکانات
حداقلی را به بازیکنان بدهد .با این کار میخواهم

رئیسجمهوری در پیامی به ملت ایران راهیابی
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی  ۲۰۲۲را
تبریکگفت.متنپیامتبریکسیدابراهیمرئیسی
ما...الرحمن الرحیم
بدین شرح است «:بس 
پیروزیهای پیدرپی و مقتدرانه تیم ملی فوتبال
کشورمان در مرحله مقدماتی انتخابی جام
جهانی و راهیــابــی به جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر
موجی از شادی و شعف را برای ملت سربلند ایران
به ارمغان آورد.اینجانب با تبریک این موفقیت
بزرگ به مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و
مردم غیور ایران که تجلی پویایی و شکوه یک ملت
است ،از تالشهای ارزنده همه دستاندرکاران،
مربیان و بهویژه بازیکنان توانمند و باغیرت تیم
ملی فوتبال ،صمیمانه سپاسگزارم و از درگاه
خــداونــد آرزوی سالمتی ،ســرافــرازی و ادامــه
پیروزی آنان را در مراحل بعدی دارم».

آن بهنام ابوالقاسمپور و مجتبی محرمی نیز در این
مراسم دیده شدند .حمید استیلی ،رضا درویش
مدیرعامل پرسپولیس ،شهاب عزیزی خادم رئیس
فــدراســیــون فوتبال ،ناصر محمدخانی ،محمد
مایلیکهن و تعداد زیادی از چهره های ورزشی نیز
در این مراسم حضور داشتند.

ویژه

کالف سردرگم در پرونده بازیکن گابنی
یکی از جنجالیترین پروندههایی که در یک یا حتی دو دهه اخیر سر از
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در آورد ،بی تردید پرونده مربوط
به بازیکن غیر مجاز ،گابنی بود که تیم گل گهر از آن استفاده کرده تا با
حکم کمیته انضباطی نتیجه  ۳بازی این تیم مقابل استقالل ،سپاهان
و پیکان تغییر کند و  ۷امتیاز از گل گهر کسر و به حساب این  ۳تیم
ریخته شود.این پرونده از آن جایی ابعاد گستردهتری به خود گرفت
که به جز گل گهر که به طورمستقیم یک طرف پرونده قرار داشت و به
رای اعتراض کرد ،یک طرف دیگر به اسم پرسپولیس هم به آن اضافه
شد .پرسپولیسیها در حالی به مدعیان این پرونده اضافه شدند که نه
شاکی بودند و نه متشاکی و به صورت رسمی هیچ نقشی در این پرونده
نداشتند؛ با وجوداین ،آن ها نیز جبههای سنگین علیه رای کمیته
انضباطی باز کردند تا فشار افکار عمومی نیز در سرنوشت نهایی این
پرونده بی تاثیر نباشد.سرانجام با گذشت مدت نسبت ًا زیادی از رای
کمیته انضباطی ،روز گذشته کمیته استیناف در حالی برای صدور رای
نهایی تشکیل جلسه داد که پیش از آن شائبههایی درباره رای نهایی
ایجاد شده بود و دخیل شدن احساسات! برخی از افراد تاثیرگذار در
حوزه رسانه نیز بر این شائبهها افزود تا جایی که باشگاههای ذی نفع
در این پرونده بالفاصله به احساسات رسانهای واکنش نشان دادند و
آن را فضا سازی برای تغییر رای جنجالی دانستند.یکی از احتماالت
پررنگ که در محافل فوتبالی به شکل گمانه زنی مطرح شد و حتی
باشگاههای ذی نفع نیز به آن فکر میکردند ،کسر امتیازات اضافه
شده به  ۳باشگاه شاکی و بازنگشتن این امتیازات به گل گهر است.
یکی دیگر از احتماالت نیز بازگشت کامل امتیازات به تیم گل گهر بود.
جلسه کمیته استیناف در حالی برگزار شد که یکی از اعضای آن به دلیل
ابتال به کرونا در این نشست غیبت داشت تا جلسه مهم بدون حضور همه
اعضاتشکیلشود.ماحصلنشستکمیتهاستینافاستعالمهایجدید
از برخی نهادهای مربوط و دعوت از یک سری افراد جدید مرتبط به این
پرونده و تحقیقات مستقیم از آن ها شد تا پس از تکمیل شدن اطالعات
این پرونده ،کمیته استیناف در جلسهای که تمام اعضای آن حضور
دارند در هفته جاری راجع به این پرونده جنجالی تصمیم گیری کند.

