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رئیس اتحادیه جهانی کشتی از نقش مهم خادم در کشتی دنیا گفت

کشتی جهان بدون ایران قابل تصور نیست
رئیس اتحادیه جهانی کشتی می گوید که کشتی جهان 
بدون ایران قابل تصور نیست. او از اتفاقات قریب الوقوع در 
کشتی جهان و همچنین برنامه های آینده اتحادیه جهانی 

کشتی سخن گفت.
نناد اللوویچ هفتمین رئیس اتحادیه جهانی کشتی در گفتگو 
با ایسنا از جایگاه ایران درکشتی جهان،حضورش در ioc، تغییرات 
جدیدی در قوانین کشــتی و... سخن گفت که گزیده ای از آن در 

ادامه می آید:
* انتخاب من در IOC می تواند نشــانه ای از انقالبی باشد که 
در کشتی صورت گرفته است، اما برای حفظ کشتی در باز ی های 
المپیک ما به چیزهای بیشــتری احتیاج داریم. ما احتیاج داریم 
که متحد باشــیم. ما اسم مان را تغییر دادیم تا نشان دهیم با هم 
متحد هستیم. ما باید نشان دهیم که به تمام قوانین IOC احترام 
می گذاریم. ما احتیاج داریم که سطح فنی رشته مان را باال بیاوریم 
تا طرفداران و بینندگانمان را افزایش دهیم. همچنین ما نیاز داریم 
که شفافیت و مدیریت را در فدراسیون مان در وضعیت بهتری قرار 
دهیــم. اگر ما این چنین به راهمان ادامــه دهیم در آینده دیگر 

ترسی از تهدیدات پیرامونی ورزشمان نخواهیم داشت.
* بدون ایران کشتی نیز وجود نخواهد داشت. ما نمی توانیم 
چنین چیزی را تصور کنیم. کشــتی دنیا بدون ایران یا روسیه یا 
ژاپن بی معنا می شــود. وظیفه ما این اســت که در همه کشورها 

کشتی را گسترش دهیم، حتی در کشورهای کوچک.
* امیدوارم کشــتی ایران در المپیک ریو صاحب مدال طال 
شود. این به کشتی گیر انتان بستگی دارد. ما شرایط برابری را برای 
همــه مبارزان در المپیک مهیا خواهیم کرد. این وظیفه ماســت 
و اینکه چه کســی برنده می شــود به کار و تالش کشتی گیر ان و 
مربیانشــان بســتگی دارد، اما ایران پتانسیل  کسب مدال طالی 
المپیک را دارد. همان طور که پیش از این نیز مدال های بسیاری 

را برده اســت و حاال باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی می افتد. 
رسول خادم یک فرد فعال در کشتی ایران است و از اینکه سخت 
کار کند هیچ ترســی ندارد. از وقتی که خادم رئیس فدراســیون 
شده، ما در اتحادیه جهانی تجربیات بزرگی را به واسطه فدراسیون 
کشــتی ایران به دست آورده ایم. او فردی است که در آینده نقش 

مهمی در کشتی جهان خواهد داشت.
* بعــد از بازی های المپیــک تغییراتی در کشــتی فرنگی 
خواهیم داشــت که البته با رای گیری صورت گرفته اســت. یک 
موضوع وضعیت خاک در کشتی فرنگی است. در آینده نیز خاک 
در کشــتی فرنگی وجود خواهد داشت، اما باید حریف خود را در 
وضعیت ســرپا خاک کرد، نه اینکه حریــف در خاک در اختیار 
کشــتی گیر قرار گیرد. همچنین قصد داریــم امتیاز بیرون بردن 
حریف از تشک را حذف کنیم چرا که این قانون مربوط به کشتی 

سومو است، اما کشــتی فرنگی باید در سرپا و در حالت سینه به 
سینه انجام شود و شــرایطش کامال متفاوت از کشتی آزاد است. 
در کشتی آزاد بخش زیادی از کشتی ممکن است در خاک انجام 
شود، اما در کشتی فرنگی بخش اصلی به سرپا مربوط می شود که 
البته ممکن اســت حریف را در خاک بنشانیم اما کشتی نباید از 
حالت خاک شروع شود. البته ما این قوانین را در کشتی جوانان و 
نو جو ا نان امتحان خواهیم کرد تا اگر نتیجه  خوبی داشت آن را در 

بز ر گساالن نیز اجرا کنیم.
* تغییــر دیگری که احتمــال دارد انجام شــود، برگزاری 
مســابقات هر وزن در دو روز است چرا که 5 یا 6 کشتی گرفتن 
در یک روز، کشــتی گیران را بسیار خسته می کند. اینها قوانینی 
هســتند که 90 درصد احتمال اجــرای آنها وجــود دارد که از 
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خواندنی از ورزش

* مرحله جدید اردوی مشــترک تیم های ملی کشــتی آزاد جوانان و بزرگساالن روزهای 13 تا 28 بهمن ماه در خانه کشتی 
شماره یک تهران برگزار می شود.

* احسان حدادی پرتابگر المپیکی ایران که برای ادامه تمریناتش به آفریقا سفر کرده است، دور جدید تمریناتش 
را زیر نظر مربی روس خود، کیم بوخونسف و فیزیوتراپ و بدنسازش، کونستانتین زاخاروف، در آفریقا آغاز کرده 

است.
* طبق گزار ش های کشــورهای حوزه خلیج فارس، حکم 6 ماه زندان برای شیخ احمد الصباح، رئیس شورای المپیک آسیا از 

سوی دادگاه کویت برداشته شد.
* دو ملی پوش تنیس روی میز ایران که برای حضور در رقابت های تورجهانی، به آلمان سفر کردند از امروز برابر 
حریفان خود قرار می گیرند.در این رقابت ها و در دور نخســت پوریا عمرانی صبح امروز به مصاف پیتر سئردا از 
اســلواکی می رود. نیما عالمیان دیگر ملی پوش ایران نیز با دانگ کیو از کشور میزبان دیدار می کند. نمایندگان 

ایران در صورت پیروزی در دیدار نخست خود در جمع 128 بازیکن برتر این رقابت ها قرار می گیرند.
* بانــوان ملی پوش قایقرانی آب های آرام بــرای اعتراض به حضور عروجی یکی از مربیان کادرفنی به اردوی تیم ملی نرفتند.
اردوی تیم ملی قایقرانی آب های آرام بانوان از اول بهمن در دریاچه آزادی آغاز شده ولی برخی از ملی پوشان به این اردو نرفتند.

یک هزار مسجد 
در سطح کشور احداث می شود

مدیرعامل مجمع خیرین مسجدســاز کشور گفت: ساخت 
1001 مسجد در سطح کشور در دستور کار مجمع قرار دارد که 
تاکنون 300 مسجد به بهره برداری رسیده یا در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، مجید شایســته در بیست و 
چهارمین اجالس سراسری نماز در قزوین افزود: این مجمع از سال 90 

تاکنون 300 مسجد در سطح کشور احداث کرده است.
وی عنوان کرد: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته باید بیش از یک 

هزار مسجد در نقاط مختلف سطح کشور ساخته شود.
مدیرعامل مجمع خیرین مسجدساز کشور تصریح کرد: با راه اندازی 
مجامع استانی خیرین مسجدساز گام های ارزشمندی در راستای ساخت 
مســجد در سطح کشور برداشته شده و با کمک جمع قابل توجهی از 
خیرین، ساخت مساجد در نقاط مختلف کشور با جدیت پیگیری می شود.

شایســته خاطرنشــان کرد: در حال حاضر نه تنها شهرداری ها از 
مســاجد عوارض دریافت نمی کنند، بلکه همکاری خوبی برای ساخت 

مساجد دارند.
وی اظهار کرد: مطالعات انجام شــده در سطح استان تهران، نشان 
داد که این استان نیاز به ساخت 400 مسجد دارد تا کمبودش در این 

زمینه جبران شود.
مدیرعامل مجمع خیرین مسجدســاز کشــور افــزود: با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته تاکنون موفق شــدیم 200 مســجد در 

پایتخت کشور بسازیم.
شایسته اضافه کرد: استان تهران، فقیرترین استان  کشور به لحاظ 

بهره مندی از مسجد به شمار می رود.
وی گفت: ساخت 110 مسجد در مشهد در دستور کار مجمع خیرین 

مسجدساز کشور قرار گرفته است.

حدیث دشت عشق

شهید »محمدهاشم آل آقا« 2۷ آبان ماه 1324 
در شهر کرمانشــاه  به  دنیا  آمد. با  وجود  عالقه ای  
که به  پرواز  داشــت، در دانشــکده  افسری  نیروی 
زمینی  ارتش  تحصیل  کرد. او  پس از اتمام دانشکده  
افســری بــا رضایت  مادر بــه جرگه  دانشــجویان 
خلبانی  نیروی  هوایی ارتش  پیوســت.  سال 1349 
بــرای  تکمیل  دوره  عالــی  پرواز  به عنوان  خلبان 

هواپیمای  »جنگنده F-4  فانتوم«  و  سال 1356 برای گذراندن دوره  آموزش  خلبانی 
هواپیماهــای  »گرومن F-14 تامکت«  به  آمریکا اعزام  شــد  و پس از گذراندن این 
دوره ها به میهن اسالمی  بازگشت  و به  پایگاه  هشتم  شکاری  رفت. با  شروع  جنگ  
تحمیلی،  فعاالنه وارد صحنه  نبرد  شد و به عنوان  جانشین  فرماندهی عملیات  نیروی 
هوایی  ارتش منصوب  شــد. رسیدن به پست معاونت عملیات نیرو بهانه خوبی بود تا 
»هاشــم« در کنار سرهنگ خلبان »عباس بابایی« خود را هر چه بیشتر درگیر جنگ 
کرده و توانایی های خود را در این عرصه عرضه دارد. نکته جالب توجه این اســت که 
آنها هرگز گرفتار جو پســت و مقام نشــده، و فقط به این مسئله که در کجا می توانند 
منشأ اثر باشند توجه داشتند. در 20 مرداد 1363 »آل آقا« و کمک  خلبانش، در یک  
تامکت  طی ماموریتی  مشغول  اسکورت  نفتکش ها  و کشتی های تجاری کشورمان 
بود، که ناگهان مورد حمله  چند  فروند  جنگنده  میراژ عراقی  قرار گرفت. شــاهدان 
عینی حادثه  که دورادور ناظر درگیری آنها بودند  خطر شلیک شدن موشک  به  سمت  
تامکت را به »آل آقا« خاطرنشــان کردند. اما او در جواب آنها گفته بود هیچ نشانه ای 
دال بر حمله موشــک به سمتشان در سامانه های هشدار دهنده مشاهده نمی کند.این 
مطلب گویای آن بود که عراقی ها با استفاده از اطالعات فنی که آمریکایی ها در اختیار 
آنها قرار داده بودند در اســتفاده از نقاط ضعف F-14 کامال موفق عمل کردند. همسر 
او بعدا از طریق نامه رســمی نیروی هوایی مبنی بر اعالم  شهادت »آل آقا« را  که به 

جرگه شهدای گمنام و جاویداالثر دفاع مقدس پیوسته  دریافت  کرد.

به یاد شهید سرلشکر »محمدهاشم آل آقا«
خلبان جاویداالثر دفاع مقدس 

مسابقات قاره ای رده نوجوانان آغاز خواهیم کرد.تغییر مهم دیگری 
که ممکن اســت رخ دهد این اســت که شاید مسابقات نوجوانان 
جهان را دیگر برگزار نکنیم تا شاهد شرکت کنندگان بیشتری در 
رقابتهای قاره ای نوجوانان باشیم تا با کمتر شدن هزینه ها، شاهد 

حضور کشتی گیران نوجوان بیشتری در مسابقات قاره ای باشیم.
* چندی قبل مسابقات باشــگاه های جهان در ایران برگزار 
شد. این ر قا بت ها بســیار جذاب است که به صورت تیمی برگزار 
می شــود و در آینده طرفداران بیشــتری را جــذب خواهد کرد. 
ر قا بتهای تیمی برای تماشــاگران جذاب تر هســتند.  در اروپا نیز 
کاپ هایی متعددی به صورت تیمی برگزار می شود، اما مشکل این 
اســت که سبک های مختلف به صورت ترکیبی هستند و مثال در 
یک مسابقه چهار کشتی فرنگی و سه مسابقه آزاد نتیجه  را تعیین 
می کند و مسابقات جداگانه فقط برای آزاد و یا فقط برای فرنگی 
وجود ندارد. این در حالی اســت که در بخش های زیادی از اروپا 

کشتی فرنگی محبوب تر است.
* کشتی در ایران طرفداران زیادی دارد. نه تنها ایرانیانی که 
داخل کشــور زندگی می کنند،  بلکه ایرانی های سراسر جهان به 
کشتی عالقه مند هستند. البته دیگر دلیل اصلی از راه اندازی سایت 
فارسی این است که ما جامعه کشتی خانواده  بزرگی هستیم و بین 
ما هیچ تفاوتی وجود ندارد. من عالقه مندم که همه مردم به سایت 
ما دسترسی داشته باشند. حتی آنهایی که به زبان های اسپانیولی، 
چینی، هندو و سایر زبان ها صحبت می کنند. ما می خواهیم یک 
فدراسیون بزرگ باشیم و ورزشمان را در تمام کشورها رواج دهیم. 
البته ما به رواج دادن کشــتی در ایران احتیــاج نداریم، چرا که 
کشــتی در آنجا جریان دارد، اما باید ســایت فارسی را راه اندازی 
می کردیــم تا ایرانی ها هم از اخبار فدراســیون جهانی به راحتی 

مطلع شوند.

با نزدیک شدن به هفته های پایانی مرحله گروهی لیگ برتر والیبال، تالش تیم های میانی جدول برای قرار 
گرفتن در بین 8 تیم برتر و حضور در پلی آف بیشتر می شود. 

هفته هشــتم دور برگشت لیگ برتر والیبال امروز با پنج دیدار در شــهرهای تهران، تبریز، ورامین، ارومیه و بندرعباس 
پیگیری خواهد شــد. دیدار ششم این هفته روز شنبه برگزار شــد و پیکان تهران سه بر صفر گوهر کویر زاهدان را شکست 
داد. اما در مهم ترین بازی های امروز تیم با روحیه هفته، آرمان اردکان اســت که توانسته بازی قبلی خود را مقابل شهرداری 
ارومیه با پیروزی پشت سر بگذارد. آنها در این هفته به تهران می آیند تا با تیم پرمهره و صدرنشین بانک سرمایه دیدار کنند. 
بازی جذاب دیگری در سالن 6 هزار نفری ارومیه بین تیم شهرداری این شهر و کاله برگزار می شود. کاله با روزهایی که امید 
نخســت قهرمانی بود فاصله زیادی دارد و تالش شــاگردان بهروز عطایی در این فصل،  مسجل کردن حضور خود در پلی آف 
است. شهرداری ارومیه نیز برای جبران شکست هفته قبل در یزد محکوم به پیروزی در این بازی خانگی هستند. برنامه سایر 
بازی های هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال به این شــرح اســت: *شهرداری تبریز - بازرگانی جواهری گنبد * متین صالحین 
ورامین - ســایپای تهران * آلومینیوم المهدی هرمزگان - ثامن الحجج خراسان جدول رده بندی لیگ برتر والیبال:1- بانک 

سرمایه)4۷ امتیاز(، 2- پیکان تهران)45 امتیاز(، 3- شهرداری ارومیه)43 امتیاز(، 4-متین صالحین ورامین)32 امتیاز( و...

آخرین تالش ها برای رسیدن به پلی آف لیگ برتر والیبال

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد
 گزارش مجلس مبنی برفساد در فوتبال مستند است

ایران – کره جنوبی؛ گام آخر هندبالیست ها 
برای حضور در رقابت های انتخابی جام جهانی

تیم  ملی هندبــال ایران در آخرین گام از ر قا بت های 
قهرمانی آسیا برای کســب مقام پنجمی به مصاف کره 

جنوبی می رود.
هندبالیســت های ایران  در مرحله حذفی عمان را با نتیجه 
32 بر 2۷ شکســت دادند تا برای تعیین رتبه پنجمی و کسب 
شــانس صعود به مسابقات جهانی 201۷ فرانسه امروز از ساعت 
19:30 به مصاف کره جنوبی بروند. هندبالیست های ایران پیش 
از این ســه پیروزی مقابل امارات، لبنان و چین و همچنین دو 
شکســت برابر بحرین و عربستان در دور مقدماتی کسب کردند 
و از راه یافتن به نیمه نهایی و از کســب سهمیه جهانی در این 
مسابقات بازماندند. تیم  ملی هندبال ایران امیدوار است تا با مقام 

پنجمی در آســیا جواز حضور در ر قا بت های انتخابی بین قاره ای 
برای حضور در مسابقات جهانی 201۷ را کسب کند.

امــا در حالی که کاروان هندبالیســت های ایــران به دلیل 
مصدومیت ســعید حیدری راد و ســعید پورقاسمی و همچنین 
شکستگی دست پویا نوروزی نژاد بدون ترکیب کامل کار می کند 
خبرهای رســیده حاکی از آن است که علیرضا موسوی، لژیونر 
ایرانی تیم دینامو بخارســت رومانی نیز قصد بازگشــت به تیم 
باشگاهی اش را دارد. اگر این اتفاق رخ دهد عمال تیم  ملی هندبال 

ایران تنها با یازده بازیکن باید مقابل کره جنوبی کار کند.
هندبال ایران در دوره قبلی این مســابقات با کسب عنوان 

سوم سهمیه جام جهانی را کسب کرده بود.

خانم فاطمه بابائی ســومار دارای شناســنامه شــماره ۷ به شرح دادخواست 
به کالســه 623/94 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان رشید درویشی به شناسنامه 140 در تاریخ 
94/10/1 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- محمد درویشــی فرزند رشید ش ش 48 ت ت 
1356 صادره از قصر شــیرین فرزند متوفی 2- حمزه درویشی فرزند رشید 
ش ش 552 موالیــد ت ت 1362 صادره از ایــوان فرزند متوفی 3- داریوش 
درویشی فرزند رشید ش ش 1131 ت ت 1365 صادره از ایوان فرزند متوفی 
4- فرشــته درویشــی فرزند رشــید ش ش 42 ت ت 1354 صادره از قصر 
شیرین فرزند متوفی 5- شهریار درویشی فرزند رشید ش ش 44900042۷0 
ت ت 1368 صادره از ایوان فرزند متوفی 6- فریبا درویشی فرزند رشید ش ش 
425 ت ت 1358 صادره از ایوان فرزند متوفی ۷- فاطمه بابائی سومار فرزند 

سهراب ش ش ۷ ت ت 1336 صادره از قصر شیرین همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف ایوان- مراد نژادی

آگهی دعوت به جلسه عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول(

 بدینوســیله از اعضای محترم تعاونی مصرف کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اردبیل دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مورخه 94/11/24 روز شــنبه رأس ســاعت 10 صبح در محل 

نمازخانه سازمان برگزار می گردد شرکت نمایند.
دســتور جلسه: 1- تصویب اساســنامه جدید 2- انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره و 

بازرسان
هیئت مدیره تعاونی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

کارت هوشمند فعالیت حرفه ای راننده به شماره 
28646۷3 و شماره پرونده 9۷2135341 متعلق 
بــه اینجانب علیرضــا شــریعتی نیا فرزند محمد 
شــماره کد ملی 2249802009 مفقود گردیده 

است از درجه اعتبار ساقط است.

کارت هوشــمند پایــه یک راننده به شــماره 
139260۷ به نــام اینجانــب زلفعلی زارعی 
چاه شــیرین فرزند بارانی شــماره شناسنامه 
3 متولد 1345/1/2 صادره از شــیراز مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
یک شــرکت معتبر دولتی قصد دارد قســمتی از عملیات 
اجرایی تقاطع غیر همســطح میدان ولیعصر)عج( را با شرایط 

ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع: اجرای دستمزدی قالب بندی، بتن ریزی و آرماتوربندی 
Span )طبق نقشــه ها، مشخصات فنی و موضوعات مندرج در 
جدول پیوست(، پروژه  تقاطع غیر همسطح میدان ولیعصر)عج(.

محل، مدت، نحوه دریافت اسناد:
الف- از تاریــخ درج آگهی به مدت یــک هفته جهت خرید 
اســناد مناقصه به نشانی شیراز - بلوار پاسداران - نبش خیابان 
مبعــث جنب موسســه مالی و اعتبــاری آرمان - ســاختمان امین  
طبقه4 مدیریت قراردادها شــماره تمــاس: 0۷1-38333220 

داخلی40۷ مراجعه نمایند.
ب- دریافت اســناد فقط با ارائه اصل فیش واریز وجه به مبلغ 
500/000 ریال به حســاب 88۷۷41۷130۷94 بانک مسکن 
شــعبه ولیعصر - در وجه شرکت امکان پذیر است. وجه مذکور 

به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.
ج - میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 35/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی معتبر طبق فرمت مندرج در اسناد و به 

مدت حداقل سه ماه می باشد.
الزم بذکر است کارفرما در انتخاب پیمانکار مختار بوده و هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پروانه ســاختمان به شــماره 12/1۷554 بــه تاریخ صدور 
8۷/12/19 صادره از شــهرداری منطقه یک اهواز به شماره 
پالک ثبتی 2692/10 نــوع پروانه تجاری به نام رضا فیروز 
شاهیان فرزند حسن به شماره شناسنامه 245 صادره از اهواز 

متولد 1348 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری پژو پارس 
TU5 به شماره پالک 942 ل61- ایران14 به رنگ 
 139B0036۷21 سفید مدل 1393 و شماره موتور
 NAAN11FC3DK6۷0139 شماره شاســی  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی و برگ ســبز موتورســیکلت آسمیک 
بــه  بــه شــماره پــالک 565-۷865۷   CDI125
رنــگ قرمــز آلبالوئی مــدل 1390 و شــماره موتور
ســی  ه شا ر N2W-125*وشما *A1051۷21
N2W***125p9008591 به نام عبد نعامی فرزند 

حسین مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند رانندگی به شماره 3151109 و دفترچه 
ثبت ســاعت پلیس راه به شماره 68859 متعلق به آقای 
عبداله بدری حاجی ور فرزند قنبر کد ملی 5558640561 
و به شــماره شناســنامه 3054 صادره از فارسان متولد 

1361 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچــه خدمات کشــاورزی از دفتر خدمات کشــاورزی 
روســتایی اســترآباد جنوبی شــهر جلین گرگان به شماره 
100/9/126 کد 5286 متعلق به اینجانب حســین کمری 
فرزند ابراهیم شــماره شناســنامه 448 صادره از گرگان از 
کشاورزی روستای دودانگه به مساحت یک)1( هکتار زمین 

زراعی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

نکته  ورزشی

به بهانه قرائت گزارش فساد فوتبال در مجلس

مدیریت 
علت العلل ناكامی فوتبال

سرویس ورزشی-
دو روز قبــل بعــد از ماه ها انتظار و بعد از مدت ها تعلــل - که قانع کننده 
نبود- پرونده فســاد فوتبال ایران، از ســوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی، در صحن علنی قرائت شد. ما اینجا قصد ورود به جزئیات و تحلیل بند 
بند این پرونده را نداریم، بلکه به بهانه انتشار این پرونده، می خواهیم حرف های 
همیشــگی خود را البته این بار مســتندتر، تکرار کنیم، حرف هایی که فقط هم 
حرف ما نیست، حرف خیلی از کسانی است که این فوتبال را می شناسند، با زیر 
و بم آن آشــنایند از شرایط، وضعیت، مناســبات رایج در آن، اطالع دارند، و آن 
اینکه فوتبال ما بیمار اســت. سال هاست که ویروس ها و میکروب های خطرناک 
و جانــکاه به جانــش افتاده اند. این فوتبال آفت زده اســت، و... مهمتر و بدتر از 
همــه هم اینکه بیماری فوتبال، فقط براثر ناپرهیزی و بی توجهی نیســت، بلکه 
براثر پروژه ای حسابشــده و کاری سازماندهی شده اســت. جریاناتی از داخل و 
خارج چنیــن اراده کرده اند که چرخ های این فوتبــال چنان بچرخد که منافع 
هر کســی را تأمین کند، خواســته های هر جریان و باندی را پاسخگو باشد، جز 
مردم، جز عالقمندان واقعی. وضعیت فوتبال ایران باید به گونه ای باشد که مردم 
را »بچزاند«، عالقمندان به ویژه جوانان پرشــور این آب و خاک نه فقط نسبت 
به فوتبال و به ورزش، بلکه نســبت به »همه چیز« این مملکت بدبین و دلسرد 
کند. باور کنید، نقشه بدخواهان خیلی مفصل، دقیق، پیچیده و حسابشده است. 
سال ها هم هست که دارند روی آن »کار« می کنند. آنها برخالف »ما« که فوتبال 
را بــازی کودکانه می دانیم و آن را به امان ناکســان رهــا کرده ایم، فوتبال را به 
عنوان رشته ای تأثیرگذار، مهم، جهانی و محبوب جوانان و رشته ای با کارکردهای 
روحی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... سخت جدی گرفته اند 
و... ســعی می کنند به هر حال در این مرز و بوم که پنجه در پنجه حاکمان به 
زمین و زمان افکنده است، فوتبال در خدمت خودشان قرار بگیرد. بازی اساسنامه 
و تعلیق و حمایت های فیفانشــینان و عناوین کاذب »بهترین فدراسیون قاره«!! 
و... را از این منظر و با این تحلیل نگاه و ارزیابی کنید! »آنها«، این فدراســیون 
را »بهتریــن« می دانند، چرا که نه در جهــت تأمین منافع ملی، بلکه در جهت 
خواســته های بدخواهان- آگاهانه یا ناآگاهانه- گام برمی دارد. اینجاست که آن 
ســخن تکان دهنده و پر مغز صادق آل محمد، حضرت امام جعفر)ع(، مصداق و 
معنی عینی پیدا می کند که می فرماید: »ما ابا الی من ائتمنت، خائناً او مضیعاً«! 
)یعنــی از نظر من تفــاوت نمی کند که کار مردم را به خائــن واگذاریم، و به او 
اعتماد کنیم و یا به ضایع کننده غیرمتخصص( وقتی ما در هر عرصه و زمینه ای 
کار را به دســت »نااهل« و »غیرمتخصص«، ســپردیم، او خواسته و ناخواسته، 
نادانســته و دانسته، کار »خائن« را برای شــما انجام می دهد، چون بلد نیست، 
این کاره نیســت، کار را غیرعمد خراب می کند. یعنی همان کاری که خائن به 
عمد انجام می دهد! آنها اوالً ســعی می کنند با تصویب قوانین و اساسنامه هایی، 
مهار اداره فوتبال هر کشــور را به دســت بگیرند به طوری که آن فدراســیون 
آنقدر که به ســازمان های بین المللی )مثل فیفا( باید پاسخگو باشد، به مقامات 
داخلی و مردم و دولت و... ملزم به پاســخگویی نیســت و... ثانیاً سعی می کنند، 
در هر جا که بخواهند و منافعشــان ایجاب می کند از فدراسیون های ناکارآمد و 
نااهل و کار خراب کن، دفاع کنند مثاًل برخالف همه واقعیات روشــن و نظرات 
کارشناســانه، آن فدراسیون را »بهترین قاره« اعالم می کنند!! عنوانی که بیشتر 
»مصــرف داخلــی« دارد و می خواهد فریبکارانه »عوام« را به ســکوت وادارد و 
به »خواص« و »کارشناســان« پاسخ دندان شکن بدهد و...! راستی اگر »بهترین 
فدراسیون قاره« اینها هستند، پس فدراسیون ژاپن و کره و ... چه رتبه و مقامی 

باید داشته باشند ؟!
از موضوع زیاد دور نشــویم، گفتیم غرض از ذکر این مســائل، تکرار همان 
حرف همیشــگی اســت. حرفی که دیگر حرف نیســت فریاد تضرع آمیز اهالی 
واقعی و چکیده های بی تردید ورزش و فوتبال کشــور است. این فوتبال را زشتی 
فراگرفته، فساد دارد آخرین رمقش را هم می گیرد، نااهالن از سر و کول آن باال 
می روند، سودجویان و مغرضان دارند خط و ربط آن را تعیین می کنند، مدیریت 
آن ناکارآمد و نااهل و فاقد لیاقت الزم است و... اینها را ما نمی گوئیم، »واقعیات« 
می گویند، ما نمی گوئیم آقای گل فوتبال جهان و امثال او می گویند: »شــاید ده 
سال اســت که این مسائل را مطرح می کنم و همیشه مورد حمله خیلی ها قرار 
گرفتم. این مســئله )فساد در فوتبال( واضح بود، دســت نمایندگان درد نکند 
و...« این را ما نمی گوئیم پرونده قطور »فســاد در فوتبال« که از ســوی مجلس 
شــورای اسالمی اعالم و منتشر شده اســت، می گوید، پرونده ای که به گمان ما 
هنوز در مرحله »مقدمات« اســت! و خیلی قطورتر از این می تواند باشــد و پای 
خیلی از کســانی که به ویژه طی چند ســال اخیر در این فوتبال اسم و رسمی 
به هم زده اند و مال و منالی ســاخته اند و گرد و خاک راه انداخته اند، و... خط و 
خطوط آن را تعیین کرده اند و... به وسط می آید و... ما نیز سال هاست می گوئیم 
و بارها نوشته ایم شرایط این فوتبال به جایی رسیده که مدیریت خنده و لودگی 
و مســخره بازی و... هرگز و هرگز قادر نیست وضع آن را اصالح کند و به آن سر 
و ســامان الزم را ببخشــد و جهت حرکت آن را از مسیر تأمین منافع دیگران، 
ســودجویان و بدخواهان به سوی منافع ملی،  مطالبات مردم و انتظارات به حق 
عالقمندان تغییر دهد. برای نجات این فوتبال باید شــر آد م های نااهل و عناصر 
عوضی آمده که در جزء جزء تشکیالت و سازمان آن رخنه و نفوذ کرده اند، از سر 
آن کم شود و این، کار هر کسی نیست. باندها و جریانات زیاده خواه و زورگیر به 
کمک عوامل خوش دک و پز و البته جیره خوار و لمپن مآب خود و عمدتا از طریق 
برنامه های زرد تلویزیونی و نشریات زرد ورزشی در برابر این حرکت چنان با تمام 
وجود خواهند ایستاد و چنان ناله و فغانی راه می اندازند و چنان در اندرباب فقدان 
آزادی و مدیریت علمی! و فوتبال روز و...! ســر و صدا می کنند و چنان به خاطر 
مداخله مقامات مســئول ورزش یقه می درانند و... که تنها کسانی که با روحیه 
ملی، انقالبی و اعتقادی به قصد نجات فوتبال و راضی کردن و عشــق به مردم 
به میدان آمده اند، می توانند در برابر آن مردانه بایســتند و بر این ســیاه کاری ها 
و شــارالتان بازی ها و آن برنامه های اشاره شده پیچیده فائق آیند. این جریانات 
همان کســانی است که یکی از چهره های جهانی فوتبال ایران هم به آنان اشاره 
می کند، آنجا که می گوید: »ده ســال است این مسائل را مطرح می کنم همیشه 
مورد حمله خیلی جاها قرار گرفتم...«! توجه فرمودید: »مورد حمله خیلی جاها«! 
می پرسیم این »خیلی جاها« کجاست؟ این خیلی جاها از چه طریقی »حمله« 
می کنند؟! بی گمان یکی از کارســازترین امکانات این »خیلی جاها«، رسانه های 
زرد و باج گیر و مورد حمایت مســئوالن فرهنگی!!! و مطبوعاتی!!! کشور، کسانی 
که بعضی از آنها روزگاری خیلی ادعای »ولوی« بودن! داشــتند، قرار می گیرند. 
این »خیلی جاها« همان کسانی هستند که حسن حبیبی از عصاره های  فوتبال 
ما می گوید: »نتوانســته ایم سرمربی درست و حسابی بسازیم و تا می بینیم یک 
نفر موفق می شــود، همه او را می زنند...«. چه کسانی مربیان الیق و شایسته ما 
را می زنند؟ چه کســانی یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال را آبگوشتی و علی 
اصغری خواندند؟! و منزوی کردند، چه کســانی این مربی و آن مربی با تجربه را 
»تمام شــده« خواندند، چه کسانی مربی جوان و پرافتخار را با 5 دوره قهرمانی 
لیگ )با پوزش از ایشــان( »بند و بســت چی« خواندند، چه کسانی موفق ترین 
مربی دو سه سال اخیر را با دو قهرمانی پیاپی بیکار و خانه نشین کردند و... این 
جریانات مافیایی برای آنکه خودشان »لو« نروند، »دیده« نشوند، با دادن آدرس 
غلط سعی می کنند، نگاه ها را از خود دور کرده، متوجه دیگران کنند. دیگرانی که 
جملگی عصاره و چکیده این فوتبال بودند و هســتند، غریبه نبودند و از خانواده 
فوتبال و بزرگ شده زمین های خاکی  آن بودند... سال هاست در این باره خیلی ها 
از جمله این روزنامه  درباره نفوذ و رخنه و خط دهی جریانات مافیایی، مخرب، 
مشکوک، ســودجو و.... به مسئوالن امر هشــدار می دهند، اما... افسوس و صد 
افسوس که گوش شنوایی پیدا نشد و... کار فوتبال به اینجا کشیده شده است. آن 
از لیگش! آن از تیم امیدش و ناکامی چند باره اش در راه رسیدن به المپیک، و... 
این هم از پرونده فســادش! و... اگر امروز برای آن کاری نکنیم و به ویژه مدیران 
ارشــد ورزش برای بر هم زدن این وضع و نقطه پایــان نهادن بر این دور باطل 
و دفــع عناصر و افراد عوضی آمده خرابکار و جاه طلب و... اقدامی قاطع و انقالبی 
نکنند بدون تردید وضع آن، از این هم که هست، بدتر خواهد شد. با تداوم این 
وضع و شرایط به هیچ وجه نمی توان به آینده امیدوار بود، این وضع و شرایط و 
مسببان رسمی و غیر رسمی، مرئی و نامرئی آن، موجب خواهند شد، شکست ها 
و ناکامی های فوتبال باز هم ادامه داشــته باشد و... اگر منافع عده ای تخریبگر و 
ســودجو باز هم تأمین شــود، اما رقیبانی مثل ژاپن، فاصله شان را از فوتبال ما 
بیشــتر و بیشــتر کنند... این فوتبال برای اصالح بیش از هر چیز به مدیریتی 
کارآمد، الیق، شــجاع و دارای برنامه عقالیی احتیاج دارد. عصر، عصر مدیریت 
است. همان طور که در مقدمه عرض شد، فوتبال ما از ژاپن عقب نیست، جوانان 
و امیدهای ما چیزی از همگنان شــرقی و غربی خود کم ندارند، آنچه فوتبال ما 
را نســبت به ژاپن و امثال آن عقب نگه داشته است، عنصر مدیریت است. بارها 
نوشته ایم که توجه ما به فوتبال از سر »فوتبالزدگی« و این حرف ها نیست ، بلکه 
از آنجاســت که می دانیم »فوتبال« درست و غلط به عنوان یک عامل جذاب و 
جوان پسند از تیررس برنامه های ضد ایرانی و ضد انقالبی بدخواهان این مملکت 
به دور نیســت و ...به هر حال چیزی که در آن تردیدی وجود ندارد و علت العلل 
ناکامی فوتبال ما در آوردگاه اخیر اســت، مدیریت فوتبال ماست، مدیریتی که  
برخالف جوانان و استعدادهای ما که هرگز از ژاپن عقب تر نیستند ، اما بی تردید 

از مدیریت ژاپنی ها در فوتبال عقب تر است...!

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: گزارش کمیسیون مبنی بر فساد در فوتبال کامال مستند است.
محمد علی پورمختار با بیان اینکه باالی یکســال است که کمیســیون اصل 90 درخصوص موضوع فساد در فوتبال بررسی های 
بسیار زیادی کرده است گفت: بیش از صد جلسه با مطلعان امر و 120 نفر از جمله بازیکنان و مربیان و دست اندرکاران مسئوالن 
فوتبال برگزار شــده است.وی با اشاره به اینکه تحقیقات هنوز ادامه دارد افزود:  دستگاه های نظارتی خارج از فوتبال هم اطالعات 
خوبی به ما دادند اما فدراســیون فوتبال همکاری خوبی در این موضوع نداشــت.پور مختار گفت: اسامی مطرح بود اما برای حفظ 
حیثیت افراد تصویب نشــد که اسامی افراد در گزارش ذکر شود؛ بنابراین برخی از عناوین مسئولیتی ذکر شده است. پورمختار با 
بیان اینکه بخشی از این فساد،  مالی است ادامه داد: انعقاد قراردادهای صوری،  پرداخت بی رویه،  افزایش قیمت بازیکنان و مربیان و 
شرط بندی، تبانی و فساد اخالقی از دیگر مفاسد موجود در فوتبال است که ربطی به پول ندارد. پورمختار با تاکید بر اینکه گزارش 
مجلس،  کامال مســتند است گفت:  این ضعف در مدیریت،  اخالقی و فرهنگی است و ناتوانی ساختاری مدیران فوتبال موجب این 

افتضاح در فوتبال شده است.

امام جمعه کاشــان با اشاره به دعوت غیرقانونی 
بازیگر زن دارای پیشینه کشف حجاب گفت: همگان 
بدانند کاشــان به دلیل جایگاهی که در تشیع و در 
طول تاریخ داشته تحمل برگزاری مجالس لهو و لعب 

را ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، آیت اهلل عبدالنبی 
نمازی شــامگاه دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم با ابراز 
تاسف شدید از حادثه یکشنبه شب گذشته در این شهرستان 
اظهار کرد: من همواره در طول سال های حضور در کاشان 
از مسئوالن شهر و نظام حمایت کرده و می کنم و اگر جایی 
گالیه وجود داشته تذکر می دادم اما از طرح آن در اجتماعات، 
ســخنرانی ها و خطبه ها در قالب تذکرهای عمومی پرهیز 
می کردم ولی در روز گذشــته واقعه تلخی در کاشان اتفاق 

افتــاد که ذائقه حزب اللهی ها را تلخ کرد و غصه خوردم که 
مگر در این شهر حساب و کتاب وجود ندارد.

وی با اشاره به دعوت غیرقانونی از هنرپیشه زن دارای 
پیشینه کشف حجاب بیان کرد: چگونه یک نفر که سمتی 
هم ندارد در گوشــه نهادی از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تهران درخواســت اعزام هنرپیشــه ای که- دارای وضعیت 

مناسبی نیست- به کاشان بدهد.
امام جمعه کاشــان با تاکید بر اینکه پس از تذکر به ما 
اعالم شــد که این حضور منتفی شــده است، گفت: شنبه 
شب در شورای فرهنگ عمومی شهرستان کاشان با حضور 
مسئوالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر نهادهای این 

شهرستان عنوان شد که این حضور منتفی است.
نمــازی تصریح کرد: پس از این جریان عصر دوشــنبه 

مطلع شدم که این خانم بازیگر به همراه گروه محافظ وارد 
کاشــان شده اســت. وی در خصوص وضعیت ظاهری این 
بازیگر زن عنوان کرد: آنچنان وضعیت ظاهری وی بد بوده 
که گویا هنگام ورود وی به خیابان تمهیداتی فراهم می کنند 

تا کسی وی را با آن وضعیت نبیند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به مشایعت این 
بازیگر زن توســط برخی افراد به داخل ســالن خاطرنشان 
کرد: متاسفانه برخی مسئوالن نهادهای مسئول این توجیه 
را داشتند که چون ایشان مجوز دارد کسی مزاحم او نشود.
نمازی با اشاره به حضور برخی خانم های چادری که از 
قبل به مکان مراسم رفته بودند، یادآور شد: برخی ماموران 
کسانی که ظاهر اسالمی داشتند را از آنجا بیرون می کنند 
و حتی برخورد ناشایســت بــا برخی بانوان محجبه صورت 

می گیرد حتی یکی از بانوان که مجبور به ترک سالن شده، 
آسیب دیده است.

وی در خصوص عدم شــرکت در شورای اداری دیروز 
شهرستان اضافه کرد: من در این شورا شرکت نکردم تا آنکه 
اســتاندار اصفهان بعد از جلسه به دفترم آمد. من از ایشان 
گالیه کردم و گفتم که این سرزمین با خون هزاران شهید 
استوار است و اما این چه کاری است که آقایان انجام داده اند.

امام جمعه کاشان با اشاره به مطالبه جدی از استاندار در 
مورد این حادثه تلخ تاکید کرد: حتما این حادثه باید مورد 
رسیدگی قرار گیرد و ماموران دولتی که در این قضیه و در 
آسیب رساندن و ضرب و شتم دخالت داشتند باید تحویل 
دستگاه قضایی شده و بر طبق قانون باآنها برخورد شود که 

استاندار در این باره به من قول داد.

امام جمعه:

کاشان تحمل برگزاری مجالس لهو و لعب را ندارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: اگر شورای نگهبان پرونده کسانی 
که رد صالحیت شدند را علنی کند، معلوم نیست 

چه آثاری خواهد داشت.
حجت االسالم احمد سالک در گفت وگو با خبرنگار 
فارس، ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع 
استانداران و فرمانداران و اعضای برگزارکننده انتخابات، 
اظهار کرد: اولین مطلبی که همه مســئوالن از جمله 
رئیس جمهور باید به آن توجه داشته باشند این است 
که همگی براساس مصوبات قانونی باید ماموریت های 
خود را به نحو احسن و برای رضای خداوند انجام دهیم 
و دخالت در امور دیگران و ورود به مرز حقوقی و قانونی 

دیگران ایجاد نگرانی در جامعه می کند.
وی افزود: همه مسئوالن باید به مر قانون عمل کرده 
و وظایفــی که بر عهده دارند را انجام دهند، همچنین 

وظایف جایگاه ریاســت جمهوری در چندین اصل از 
قانون اساسی به صراحت مشخص شده است.

رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس تصریح 
کرد: شــورای نگهبان براســاس اصول قانون اساسی، 
حمایت های معمار کبیر انقالب و رهبر معظم انقالب 
و توقعی که مردم انقالبی جمهوری اســالمی ایران از 
آن دارند، باید سالمت قانون، شرع و نظارت برانتخابات 
را با قدرت حفظ کند و فشار آوردن به شورای نگهبان 
نمی تواند این شورا را از وظایف قانونی خود جدا کند.

سالک با اشاره به اینکه صحبت های رئیس جمهور 
در جمع اســتانداران و فرمانداران دغدغه هایی را در 
جامعه به وجــود آورد، تاکید کرد: مجلس خانه ملت 
اســت و خانه احزاب نیســت و باید درون تشکیالتی 
نظام را براســاس وحدت حول محور حاکمیت دینی 
و والیت تقویت کرده و نباید جوری صحبت شــود که 

جامعه دچار انشقاق شود.
وی به بیان هجمه بی ســابقه به شــورای نگهبان 
پرداخــت و مطرح کرد: از داخل و خارج به شــورای 
نگهبان حمله کرده اند اما شــورای نگهبان به وظیفه 
قانونی خود عمل خواهد کرد؛ اگر روزی این شورا قرار 
شود پرونده کسانی را که رد صالحیت شدند را علنی 
کند، معلوم نیست چه آثاری خواهد داشت در نتیجه 
شورای نگهبان به عنوان محرم اسرار و حافظ حق الناس 
است و تاکنون به آن عمل کرده است و نباید به جایگاه 

قانونی آن فشار آورد.
سالک در پایان تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل به عنوان 
دشمن جمهوری اسالمی ایران به دنبال سست کردن 
ارکان اصل نظام از جمله شــورای نگهبان هســتند و 
مسئوالن و شــخصیت ها نباید طوری عمل کنند که 

خواسته های دشمن عملی شود.

حجت االسالم سالک:

تبعات علنی شدن پرونده رد صالحیت ها برای برخی سنگین است
مقام ارشد صنعت نفت کشور گفت: فازهای 17 و 
18 پارس جنوبی در خرداد ماه سال آینده با ظرفیت 
تولید بیش از 50 میلیون متر مکعب گاز به طور کامل 

به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، »حسن بویری« افزود: تاکنون 
چهار ردیف پاالیشــی این فازها در مدار فعالیت قرار گرفته 

است.
مجری فازهای 1۷ و 18 پارس جنوبی اضافه کرد: تاکنون 
پنج میلیارد و ۷00 میلیون دالر در این فازها سرمایه گذاری 
شده است و در مجموع این پروژه حدود 93 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. بویری با بیان اینکه این فاز دارای چهار سکوی 
دریایی و 44 حلقه چاه است، ادامه داد: ظرفیت نهایی تولید 

این فاز حدود 56 میلیون متر مکعب در روز است.
مجری فازهــای 1۷ و 18 پارس جنوبی گفت:  تاکنون 
دو سکو و 22 حلقه چاه به بهره برداری رسیده و حدود 30 

میلیون متر مکعب گاز توسط آنها تولید می شود.

مجری فازها اعالم کرد
بهره برداری کامل از فازهای 1۷ 

و 18 پارس جنوبی خرداد 95

اخبار کوتاه از فوتبال

صبا با شکست پرسپولیس قهرمان جام شهدا شد
تیم فوتبال صبای قم با برتری یک بر صفر مقابل پرســپولیس قهرمان جام 
شهدا شد. تک گل صبا را در این بازی محمد قاضی به ثمر رساند. پس از پایان 

این دیدار، بابک وسیله بر داور این بازی از دنیای داوری خداحافظی کرد.
انتقاد تند مهاجم پیشین تیم ملی از اتفاقات یک برنامه ورزشی

خداداد عزیزی مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان درخصوص برنامه 
دوشــنبه شــب نود اظهار داشت: من دیشــب برنامه را دیدم ولی صحبت های 
آقای خاکپور را نشــنیدم. فقط می توانم این را بگویم که خیلی متأسف و متأثر 
هســتم که چنین اتفاقاتی در برنامه شب گذشته افتاد. متأسفانه همه چیز خط 
بازی اســت و یک برنامه پربیننده، مرتــب در حال خط دادن به دیگران  و خط  
اســت. وی افزود: دوستان، کارشــناس دعوت کرده اند و در حالی که جاللی و 
چراغپور دو تئوریسین بزرگ این مملکت هستند، حرف آنها را هم قبول ندارند. 
مثاًل قرار اســت بینندگان از حرف های کارشناسان اســتفاده کنند، ولی آقای 
فردوســی پور طوری می خواست حرف در دهان چراغپور و جاللی بگذارد، سؤال 
من اســت؛ مگر قرار نبود در مورد تیم ملی امید و دالیل شکست این تیم بحث 
شــود، پس چرا حرف ها مرتب به سمت کی روش و کرانچار می رفت؟ عزیزی در 
ادامه گفت وگوی خود با خبرگزاری فارس یادآور شد: خنده دارتر اینجاست که 
یــک مجری به جای اینکه برنامه را جلو ببرد، خاکپور را زیر ســؤال می برد. در 
اواسط برنامه مجید جاللی از فردوســی پور سؤال کرد؛ اگر شما سرمربی بودی 
چه کار می کردی؟ که فردوســی پور گفت؛ مثاًل من فالنی را بازی می دادم! من 
به مسئوالن فدراسیون تبریک می گویم که کارشان راحت شد و سرمربی آینده 
تیــم ملی را هم پیدا کردند.دالیل این موضــوع را هم به خوبی می دانم که چرا 
کارشناســی ها اینگونه می شود. یک عده کارشناس، که 24 ساعته در تلویزیون 
با پتو نشســته اند و مرتب فوتبال های اروپا را کارشناسی می کنند، این بال و پر 
را به فردوســی پور داده اند،چون آنها برای اینکه مرتب در چشم باشند، مجبورند 

حرف های فردوسی پور را تأیید کنند و در رسانه ملی باشند.


