ورزشی

یک شنبه اول خرداد 1401
 20شوال .۱۴۴۳شماره 20942
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'گفت وگو

آفساید

مگربقیهمجانیکارمیکنند؟!

تبریکاستراماچونیبهاستقاللیها

ابقری :همه یمدانند
اولویمت پرسپولیس است

آندرهاستراماچونیسرمربیپیشینوایتالیاییاستقالل
بــا انتشار پیامی در صفحه مــجــازی خــود ،قهرمانی
زودهنگام آبی پوشان در لیگ برتر را تبریک گفت.وی در
بخشی از این پیام که آن را به دو زبان انگلیسی و فارسی
منتشرکرد،نوشت«:تبریکبهاستقاللبرایاینپیروزی
فو قالعاده و کسب عنوان قهرمانی لیگ و تبریک به
فرهاد مجیدی برای کار فوق العاده اش».

کریم باقری درباره بحث حضور همزمانش در تیم ملی و پرسپولیس ،قهرمان
نشدن پرسپولیس در لیگ ،رسانهای شدن مبلغ قراردادش با تیم ملی و مسائل
مختلف دیگر به سؤاالت پاسخ داده است که مشروح آن در زیر میآید:
▪تسنیم:اینروزهابحثانتخابنهایی
شما از میان پرسپولیس و تیم ملی خیلی
خبرساز شــده اســت .بــاالخــره تصمیم
نهاییتانچیست؟

نمیدانماالنچراچنینبحثهاییمطرح
شدهاست،آنهمدرحالیکهماقراردادی
با تیم ملی نــداریــم .دوستان ابتدا باید
برادریشان را ثابت و با ما تسویه حساب
کنندوبعد ًابهاینبحثپرداختهشود.

▪ظاهر ًا بابت حرف و حدیثهای چند
روزاخیرناراحتهستید؟

بحث ناراحتی نیست .آقای اسکوچیچ از
من خواست که با تیم ملی همکاری کنم و
اینهمکاریدرفدراسیونقبلیهمایجاد
شد .حاال بحث نهادهای نظارتی مطرح
شده است و نمیدانم چرا تا دو ماه پیش
از این خبرها نبود.تا زمانی که با ما تسویه
حسابنکنندنمیتوانندازقراردادبستن
صحبت کنند و بگویند که آیا میخواهم
بمانمیابروم.

▪از مسئوالن فدراسیون کسی با شما
تماسگرفتهاست؟

من فقط دو بار با حمید استیلی صحبت
کردم و گفتم که باید با ما تسویه حساب
کنند.

▪ اگــر با شما تسویه حساب کنند و
قرارداد جدیدی برای تیم ملی پیشنهاد
بدهند ،در نهایت پرسپولیس را انتخاب
میکنیدیاتیمملی؟

همهمیداننداولویتمنپرسپولیساست
ویکفصلدیگرهمبااینتیمقرارداددارم.
منمشکلیدرپرسپولیسندارموبودندر
اینتیمبزرگبرایمافتخاراست.درضمن

منتیهمسرهیچکسنمیگذارم.مندر
پرسپولیسراحتهستمودوستانمدراین
تیمهستند،اگریحییگلمحمدیصالح
بدانددرخدمتتیمهستم.

کارشناسحقوقیدرگفتوگو با خراسان اعالمکرد

احتماال پرسپولیس 3برصفر برنده میشود

▪ هفته گذشته هم دستمزد شما در
تیم ملی رسانهای شد .در این بــاره چه
صحبتیدارید؟

آیامربیانباشگاهیوملیدرجاهایدیگر
مجانیکارمیکنند؟!همهجاعرفاست
که بازیکن یا مربی قرارداد امضا میکند
و براساس آن قـــرارداد ،دستمزدش را
میگیرد.مگرمندزدیکردمکهاینگونه
حاشیهدرستمیکنند؟

▪ پرسپولیس بعد از  5سال در لیگ
قهرمان نشد و ایــن موضوع ناراحتی
هواداران را در پی داشت .در این باره چه
صحبتیدارید؟

فــوتــبــال هــمــیــن اســـت و قــــرار نیست
پرسپولیس پنج سال قهرمان شود .هیچ
جای دنیا نمیبینید که یک تیم هر سال
قهرمانشودواینجذابیتفوتبالاستکه
نمیتوانچیزیراپیشبینیکرد.
▪ در بــاره اتفاقات حاشیهای بــازی با
تراکتورچهصحبتیدارید؟

متأسفانهاتفاقاتیرخدادکهقشنگنبود.
ما نباید چنین چیزهایی را در ورزشگاهها
ببینیم.

▪آیــا ایــن درس ــت اســت کــه برخی از
هوادارانتراکتورعلیهشماشعاردادند؟

من هم دیــدم که برخی رسانهها چنین
موضوعی را نوشتند ،ولی حقیقت ندارد.
من ندیدم که آن ها علیه من شعار بدهند
یاتوهینکنند.

گروه ورزش /پنج شنبه ورزشگاه یادگار امــام(ره) تبریز ،میزبان یکی از
جنجالی ترین بازی های چند سال اخیر فوتبال ایران بود؛دیداری که بین
تراکتوروپرسپولیسبرگزارشدوبارانسنگودرگیریهایشدیداجازهنداد
اینبازیبهدقیقه 90برسد.حاالوباگذشت 72ساعتازاینبازیجنجالی،
پسلرزههایآنادامهداردودرگیریلفظیمسئوالن 2باشگاهدربرنامههای
تلویزیونیوواکنشبازیکنانبهاتفاقاتتلخورزشگاهیادگارامام(ره)همچنان
سوژهاصلیفوتبالکشوراست.طبقآخریناخباررسیدهبهخبرنگارخراسان
قراراستجلسهکمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالبرایبررسیاتفاقاتاین
مسابقه،فردا(دوشنبه) با حضور تمامی اعضای کمیته برگزار شود و با توجه
به حساسیت موضوع ،نمایندگان باشگاههای تراکتور و پرسپولیس در این
نشستحضورنخواهندداشتواعضایکمیتهانضباطیقصددارندبراساس
گزارشناظربازیوبررسیفیلمهایمربوطبهاتفاقاتتبریزحکمنهاییخود
راصادرکنند.فریدوناصفهانیانکهبهعنوانناظرداوریدرورزشگاهحضور
داشت ،به بیان اتفاقات رخ داده پرداخته و گفته «:باید بررسی بشود که علت
ایناتفاقاتچهبود.گزارشکاملداور،نمایندهفدراسیونوبندهبهفدراسیون
ارسال شده .تمام بازیکنان و مربیان هر دو تیم همکاری کامل را داشتند.
حتیسرمربی،کاپیتانوسرپرستتراکتورازتماشاگرانخواهشکردندبه
رفتارشانپایانبدهندکهآنهاگوشنکردند».
▪شکایتدرمراجعقضایی

همان طور که انتظار می رفت جنجال ها و پس لرزه های بازی تراکتور و
پرسپولیس با شکایت طرفین از هم در مراجع قضایی ادامه دارد .اعضای
باشگاه پرسپولیس پس از آن که بیش از سهساعت در رختکن ورزشگاه تبریز
حبس بودند با آرام شدن شرایط حوالی ساعات ۲تا ۳بامداد جمعه به تهران
رسیدندومدیرانباشگاهشنبهصبحازطریقمراجعقضاییفدراسیونپیگیر
شکایت از میزبان شدند .باشگاه پرسپولیس بهدلیل رفتارهای بد و زننده و
سنگپراکنی تعدادی از هواداران تراکتور از افراد به مراجع قضایی شکایت

هدیه  15میلیاردی صیادمنش به استقالل

اللهیار صیادمنش ستاره جوان و آینده دار تیم ملی کشورمان در سال  2019با
مبلغ  800هزار دالر از استقالل راهی فنرباغچه ترکیه شد و بعد از آن قرضی به
زوریا اوکراین و بعد هم هال سیتی پیوست.عملکرد خوب مهاجم تیم ملی ایران
با هال سیتی باعث شده تا مدیران باشگاه انگلیسی به دنبال خرید دایمی این
بازیکن از فنرباغچه باشند .هال سیتی مبلغ  2میلیون یورو برای خرید دایمی
صیادمنش آماده کرده و توافقات برای انتقال دایمی این بازیکن انجام شده
است.طبق اعالم مدیران سابق باشگاه استقالل بندی در قرارداد انتقال
صیادمنش از استقالل با فنرباغچه وجود دارد که در صورت فروش این بازیکن
از سوی باشگاه ترکیه ای مبلغ  20درصد این انتقال به آبی پوشان پایتخت می
رسد.بدین ترتیب در صورت انتقال دایمی صیادمنش به هال سیتی مبلغ 400
هزار یورو(حدود  15میلیارد تومان) به باشگاه استقالل می رسد.

سوژه

نگاهی به لیست حریف تیم ملی
در جام جهانی

استارت آمریکا با  17لژیونر اروپایی

گــروه ورزش /یکی از رقــبــای تیم ملی ایـــران در جام
جهانی آمریکا خواهد بود تا برای بار دوم ،دنیای فوتبال
شاهد تقابل ایــران و آمریکا در جام جهانی باشد.گرگ
برهالتر ،سرمربی تیم ملی ایاالت متحده ۲۷ ،بازیکن این
کشور را برای بازیهای دوستانه با اروگوئه و مراکش به
اردوی آمادگی دعوت کرد .کریستین پولیشیچ ،مهاجم
چلسی و اریک پالمر براون ،مدافع پیشین اسپورتینگ،
سرشناس ترین بازیکنانی هستند که در این فهرست
حضور دارند .ایاالت متحده در گروه  Bبا انگلیس ،ایران
و برنده پلی آف اروپا قرار گرفته است.فهرست  27نفره
آمریکایی ها از  ۱۷بازیکن شاغل در لیگ های اروپایی و
 ۱۰بازیکن از لیگ داخلی تشکیل شده است .در لیست
بازیکنان دعــوت شده به اردوی تیم ملی آمریکا ،لیگ
ام ال اس ( ،)۹انگلیس ( ،)۴آلمان ( ،)۴فرانسه ( )۲و
اتریش،کانادا،ایتالیا ،هلند  ،پرتغال ،اسکاتلند ،اسپانیا و
ترکیه هرکدامیکنمایندهدارند.میانگینسنیبازیکنان
دعوت شده  ۲۴سال و  ۲۱۱روز خواهد بود16 .بازیکن
 ۲۴ساله یا کمتر هستند .دی آندره یدلین با  ۷۳بازی
ملی ،مسنترین بازیکن فهرست است و پس از آن کلین
آکوستا ( ،)۵۱کریستین پولیسیچ ( ،)۴۸جردن موریس
( )۴۶و پل آریوال ( )۴۴قرار دارند.همچنین در جدیدترین
لیست تیم ملی آمریکا  3تازه وارد هم دیده می شوند و این
سه بازیکن این شانس را دارند که اولین بازی ملی خود
را انجام دهند .مالک تیلمن (بایرن مونیخ) ،حاجی رایت
(آنتالیا اسپور) و جو اسکالی (بوروسیا مونشن گالدباخ)
نفراتی هستند که برای اولین بار به تیم ملی آمریکا دعوت
شده اند و امیدوارند با درخشش در بازی های تدارکاتی،
اولین حضور خود در جام جهانی را هم تجربه کنند.

طارمیدرپورتو میماند

کرد .ضمن این که یک شکایت هم از باشگاه میزبان بهدلیل آن که نتوانست
امنیتشرایطبازیرافراهمکندبهکمیتهانضباطیارسالشد.ناگفتهنماند
دوتماشاگریکههنگامحضورگلمحمدیدرجایگاهبهویحملهکردندهم
شناسایی شدهاند و شکایت از این  2نفر هم در جریان است.در سوی مقابل
باشگاه تراکتور هم بیکار نشستند و شکایت این باشگاه از سعید آقایی و امید
عالیشاهبهمراجعقضاییارسالشدهاست.طبقادعایباشگاهتراکتورسعید
آقایی بازیکن پرسپولیس هنگام خروج از زمین مسابقه و در مسیر منتهی به
تونلورزشگاهخطاببههوادارانتراکتور،بهشکلزنندهایتوهینمیکند.
بر اساس ادعای باشگاه تراکتور ،امید عالیشاه نیز رفتار مشابهی در قبال
هوادارانتراکتورداشتهاستواین 2بازیکنبارفتارخودبهنوعیباعثتحریم
هوادارانحاضردرورزشگاهشدهاند.
▪نظر کارشناسحقوقی

برای بررسی حکم احتمالی کمیته انضباطی درباره دیدار تیم های تراکتور و
پرسپولیسخبرنگارخراسانبایکیازکارشناسانحقوقیفعالدرحوزهورزش
تماس گرفت .آرش شکرریز که یکی از کارشناسان حقوقی شناخته شده در
حوزهورزشاستدرخصوصاتفاقاتتبریزگفت«:طبقماده ۶۵و ۸۵مسئول
اتفاقاتاینچنینیباشگاهمیزباناست.هوادارانمنتسببهباشگاهتراکتور
باعث شدند تا بازی نیمه تمام بماند و با توجه به این مسئله که تراکتور میزبان
بودهبهاحتمالزیادحکمکمیتهانضباطیبهضررتراکتوروبهسودپرسپولیس
خواهد بود و به اعتقاد من نتیجه بازی  3بر صفر بهسود پرسپولیس میشود.
البته با توجه به گسترده بودن حواشی و جنجال ها حکم کمیته انضباطی به
همینجاختمنمیشودوبایدمنتظرمحرومیتوجرایممالیهمباشیم.یکی
ازکسانیکهاحتماالباجریمهمواجهخواهدشدامیدعالیشاهاست.براساس
قانون رفتار عالیشاه تحریک کننده بوده و او با پرتاب کردن سنگ به نوعی جو
ملتهب ورزشگاه را تشدید کرده است و این رفتار احتماال محرومیت و جریمه
خواهدداشت.محرومیتممکناستتا 3جلسههمباشد».

عزیزی جانشین باقری می شود؟

دراگــان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران به همراه مسئوالن
اجرایی فدراسیون فوتبال با توجه به صعود تیم ملی به جام جهانی
 ۲۰۲۲با حضور همزمان کریم باقری در پرسپولیس و تیم ملی
مخالفت کردهاند .از این رو اسم کریم باقری از جمع دستیاران
اسکوچیچ خارج شده است و او به طور قطع در سفر به کانادا همراه
ملیپوشان نخواهد بود.از سوی دیگر میرشاد ماجدی سرپرست
فدراسیون فوتبال با نظر مثبت کادر اجرایی و فنی تیم ملی ایران
با حضور خداداد عزیزی در کادر فنی تیم ملی ایران در سفر به
کانادا موافقت کرده است .مهاجم پیشین تیم ملی ایران در لیست
فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت روادید قرار گرفته است و
احتماال به کادر فنی تیم ملی اضافه خواهد شد.

بایگانی پیراهن شماره  4مقابل چشمان اشکبار سعید معروف

خداحافظکاپیتان!

گروهورزش/هشتمینقهرمانیپیکاندربیستودومیندورهرقابتهایوالیبال
قهرمانی باشگاه های مردان آسیا آبستن دو اتفاق متفاوت و به یاد ماندنی بود؛
اتفاقاتی که خاطره و البته بیشتر احساسات تاریخ را تا ابد تحت تاثیر قرار خواهد
داد؛رونماییازچهرهمتفاوتسعیدمعروفوبایگانیکردنپیراهنشماره 4توسط
باشگاهپیکاندرستایشکاپیتانیکهچهره،دیسیپلینونبوعورزشیاششناسنامه
زرینیبرایوالیبالایراندرجهانبهیادگارگذاشت.تیمپیکانتهراندرحالیبعد
از 11سالدرجامباشگاههایآسیارویسکویقهرمانیایستادکهسعیدمعروف
اسطوره بی بدیل والیبال ایران بعد از مدت ها دوری از وطن و آن خداحافظی
اینستاگرامیاشازتیمملیدوبارهترکیبتیمپیکانبهسالن12هزارنفریآزادی
پا گذاشت تا این بار در کسوت یک ابرستاره تکرارنشدنی ،خداحافظی اش با تیم
ملیوالیبالرارسمیکند.البتهبههمتباشگاهپیکان.باشگاهخودروسازانبعد
ازقرارگرفتنرویسکویقهرمانی،بهپاسسالهازحماتسعیدمعروفپاسورو
کاپیتانتیمملیوپیکانازاوتقدیرکردوبرایهمیشهپیراهنشماره 4اینباشگاه
را بایگانی کرد تا کاپیتان معروف در میان تشویق تماشاگران و با چشمانی اشکبار
به طوررسمی با تیم ملی وداع کند .البته معروف در جریان این اتفاق تاکید کرد که
تنها از تیم ملی خداحافظی کرده و نه والیبال ایران« :بحث خداحافظی از تیم ملی
بود که در اینستاگرامم گذاشتم اما معنایش خداحافظی از والیبال ایران نیست.
این که بتوانم تا ۴۵سالگی بازی کنم می تواند در جاهای مختلف باشد که ایران
هم جزو آن هاست ».او که سال ها با رسانه های ایران جز در نشست های خبری،
مصاحبه اختصاصی نداشت ،در برگشت اما چهره متفاوتی از خود روکرد؛ چهره
ایکهازسعیدیرونماییکردکهآرامترومنعطفترازقبلبارسانههایداخلیبود
تامعروفدرتوضیحاینچهرهجدیدچنینبگوید«:زندگیآرامیدارموخیلیتغییر
نکرده ام اما بار مسئولیت سنگینی که در تیم ملی روی دوشم بود حس نمی کنم
و این تاثیرگذار است ».معروف متفاوت ،درحالی در میان اشک و شاید اندوه خود
و هوادارانش با بازی های ملی خداحافظی کرد که تاکید داشت خداوند همیشه
بهترینهارابرایشرقممیزند«:معموالایناتفاقدرایرانازطرففدراسیوننمی
افتدوبازیکنانراحتکنارگذاشتهمیشوندومیروند.اماخدامنرادوستداشت
کهدرجوسالنآزادی،باپیروزیدرمسابقهواینکهبعدازمدتهابازیمیکردم،
ایناتفاقرابرایمرقمزد.حسشقابلوصفنیست.اینکارخدابودوخداآنقدرمن
رادوستداردکهبهترینهارابرایمرقممیزند».

مهدی طارمی در فصل گذشته فوتبال پرتغال عملکرد
درخشانی داشت و با ثبت  20گل و  12پاس گل ،نقش
تأثیرگذاری برای شاگردان سرجیو کونسیسائو ایفا
کرد.روزنامه «آبوال» در شماره دیروز (شنبه) خود ،یکی
از تیترها را به وضعیت طارمی در پورتو اختصاص داد.
آبوال درباره مهاجم ایرانی پورتو نوشت که وی برای فصل
 2022-23در پورتو ماندنی میشود.

دروازهبانپیکانجانشینرضاییشد
پس از این که فرهاد مجیدی برخالف توافق با مهدی
مهدویکیا ،مانع حضور علیرضا رضایی در اردوی این
تیم شد ،رضا کاخساز ،دروازه بان تیم پیکان در اردوی
تیم امید جانشین رضایی شد.

ویژه

یک حکم جنجالی و تغییر دبیر
فدراسیون ژیمناستیک!
اتفاقات فدراسیون ژیمناستیک در چند سال اخیر حاشیه
هایزیادیبرایاینرشتهایجادکردوکاررابهمراجعقضایی
و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشاند .به گزارش
مهردرتازهتریناتفاق،حکمیدربارهرئیسپیشینودبیراین
فدراسیونمنتشرشدهکهاینحکمدادگاهکیفریمنجربه
صدور«قرارجلببهدادرسی»شدهاست.مهرمدعیشدمتن
اینحکموموارداتهامدراختیارگروهورزشیاینخبرگزاری
قرارداردامابنابهمالحظاتیازانتشارآنخودداریمیشود.
بهدنبالایناتفاقفدراسیونژیمناستیکازتعیینسرپرست
دبیری جدید خبر داد و احمدی سرپرست فدراسیون
ژیمناستیک در حکمی سید مقداد قلندرپور را به جای
محسنسلیمانی،بهعنوانسرپرستدبیریمنصوبکرد.

قائدی دوباره شاگرد استرا میشود؟

مهدی قائدی مهاجم ملی پوش کشورمان فصل گذشته از استقالل راهی شباب االهلی
دبی شد.ستاره ایرانی در ابتدای حضورش عملکرد خوبی داشت ولی رفته رفته از
ترکیب اصلی کنار ،گذاشته و به یک نیمکت نشین تبدیل شد .مهدی علی سرمربی
شباب االهلی به نظر می رسد اعتقادی به قائدی ندارد به همین خاطر او را از
ترکیب خط زد.در همین زمینه سایت « اسپورت نیوز» امارات خبر داد باشگاه
الغرافه قطر یکی از مشتریان مهدی قائدی مهاجم ایرانی شباب االهلی در
تابستان است.استراماچونی سرمربی اسبق استقالل در این فصل هدایت
الغرافه را در اختیار دارد .پیش از این هم استراماچونی در فصل گذشته قبل
از انتقال قائدی به شباب االهلی به دنبال جذب این بازیکن ایرانی بود.قائدی قراردادی 5
ساله با شباب االهلی امضا کرد و یک سال از قرارداد به پایان رسیده و هر باشگاهی به دنبال
جذب ستاره ایرانی باشد باید مبلغی باال را پرداخت کند.

گزارش

داستان دنبالهدار بازیکن گابنی
محمداسفندیارپور،مدیرعاملباشگاهگلگهرپسازرداعادهدادرسیاینباشگاه
برای پرونده بازیکن گابنی اعالم کرد که این پرونده را به دیوان داوری ورزش
( )CASنمیبرند .او درباره دالیل این تصمیم توضیح داد که "مجموعه گلگهر
قصدنداردبااینکاربهبهانهجویانیکهبهدنبالضربهزدنبهایرانهستند،بهانه
بدهد".اظهاراتمدیرعاملگلگهراینسوالرادرذهنمخاطبایجادمیکندکه
شانساینباشگاهدرپروندهبازیکنگابنیچقدربودهکهگلگهربانبردنپرونده
به،CASبهفوتبالایرانلطفکردهاست؟ضمناینکهایناظهاراتدرشرایطی
مطرح شده که گلگهر با ارائه درخواست اعاده دادرسی به فدراسیون فوتبال
ایران ،به روند رسیدگی به پرونده بازیکن گابنی گره کور زده است.به بهمن ماه
سالگذشتهبرمیگردیم؛جاییکهکمیتهاستیناففدراسیونفوتبالدرتاریخ۱۲
بهمن،رایکمیتهانضباطیدربارهبازیکنگابنیگلگهرراتاییدکردوفقطجرایم
نقدیراکاهشداد.باشگاهگلگهرازآنتاریختا ۲۱روزبعدفرصتداشتکهاین
پروندهرابه CASببردامابهجایاینکار،تصمیمگرفتبهفدراسیونفوتبالایران
درخواستاعادهدادرسیبدهدوفرصتاعتراضبه CASرابسوزاند.درخواست
اعادهدادرسیباشگاهگلگهربهنوبهخودعجیببهنظرمیرسیدچراکهاینباشگاه
توقعداشتارکانقضاییفدراسیونفوتبال،استقاللنداشتنخودشرادرصدور
رایبازیکنگابنیتاییدکندتادوبارهپروندهبازیکنگابنیبررسیشود.سوایاین
موضوع ،درخواست اعاده دادرسی ،پیگیری پرونده در  CASرا دشوارتر از قبل
کرد،بهایندلیلکهدر CASفقطبهآخرینحکمصادرشدهمیتواناعتراضکرد.
درنتیجهباتوجهبهاینکهآخرینحکمکمیتهانضباطیمبنیبررداعادهدادرسی
بودهواصالبهپروندهورودنکردهاست،باشگاهگلگهرفقطمیتواندنسبتبهرد
اعادهدادرسیاشاعتراضکند.درحالیکهاگرباشگاهگلگهردربهمنسالقبل
پروندهرابه CASمیبرد،میتوانستبهرایکسرامتیازاعتراضکندچونآخرین
حکمصادرشدهدربارهاینموضوعبودهواستینافبهماهیتپروندهورودکردهبود.
درنهایتمیتوانگفتکهباشگاهگلگهربامسیریکهبرایپیگیریپروندهبازیکن
گابنیانتخابکرد،راهرابرایخودشدشوارودشوارترکردبهطوریکهاگراالن
بخواهدبه CASمراجعهکند،بایدهمهزینهوهمزمانزیادیصرفکندتابهنتیجه
برسد .در نتیجه مدیران این باشگاه با تصمیماتشان هیچ منتی بر گردن فوتبال
نگذاشتهاندونبایدبااستفادهازعباراتیمانندندادنبهانهبهبهانهجویان،بهشکلی
صحبتکنندکهانگاربانبردنپروندهبه،CASبهفوتبالایرانلطفکردهاند.

