دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مدالهایمرامیدهم،آمبوالنسبدهید

دارنده مدال طال و نقره بازیهای پاراآســیایی از وزیر بهداشــت
خواســت تا برای کمک به مردم روستایی در اصفهان دو دستگاه
آمبوالنس اهدا کند.به گزارش تســنیم  ،علیرضا مختاری که در
مســابقات دوومیدانی صاحب  2مدال طال و برنز شده بود ،درباره
مدال برنز مســابقات پرتاب دیسک گفت :از ســال  2014که در
اینچئــون  2تا مدال طال در پرتاب وزنه و پرتاب دیســک گرفتم
توقع داشتم که در این دوره هم این مدالها را تکرار کنم اما نشد.
بدنم سنگین بود و نتوانستم خودم را جمع کنم .مختاری ادامه داد:

معموال قبل از مسابقه اندکی زودتر در ورزشگاه حاضر
میشوم تا بتوانم خودم را جمع و جور کنم اما متاسفانه
این بار نتوانســتم این کار را انجام بدهم .شاید یکی
از دالیل شکســتم همین بود.وی درباره کسب مدال
طال در رشــته پرتاب وزنه هم گفت :از سه شنبه که
مسابقات پرتاب دیسک شروع شد رقابتهای خودم را شروع کردم
اما دیروز هم طال گرفتم و هم رکوردی را زدم که  15سال بود جابه
جا نشده بود .این رکورد متعلق به ورزشکار مکزیکی بود .مختاری

aftab.yz@gmail.com

ورزشی

همچنین با بیان اینکه درخواســتی از وزیر بهداشت
دارد ،گفت :اصلیتم اصفهانی است و از توابع شهرستان
زرین شهر اما متاسفانه این منطقه به لحاظ تجهیزات
پزشکی و داشتن آمبوالنس با سختی روبرو است .به
همین دلیل در خواستی از وزیر بهداشت دارم؛ در این
دوره  2مــدال گرفتم که هر  2مدال را میدهم و به جای آن  2تا
آمبوالنس به روستای همام از توابع شهرستان زرین شهر بدهند ،تا
وضعیت اورژانس بهبود پیدا کند.

ن فوتبال در حق فوتسال
ادامه نامهربانیهای فدراسیو 

پاداش نمیدهند ،بازی دوستانه هم َپر!
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علیرضا بیرانوند؛ دستان امن پرسپولیس

 AFCبه تمجید ویژهای از دروازهبان ملیپوش پرســپولیس به خاطر عملکردش در بازی با السد
پرداخت.کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCاز طریق حساب کاربری رسمیلیگ قهرمانان آسیا به
تمجیدازعملکردعلیرضابیرانونددربازیباالسددردوررفتازمرحلهنیمهنهاییلیگقهرمانانآسیا
پرداخت AFC.باانتشارفیلمیازلحظهواکنشبیرانوندمقابلشوتبازیکنالسددردقیقه 43بازی،
نوشت«:دستانامن.علیرضابیرانوندباموفقیتحملهالسددرزمینخودشانرادفعکرد».

علیکریمیبهترینهافبکتاریخجامملتهایآسیاشد

علی کریمی،هافبک پیشــین تیم ملی فوتبال
کشورمان عنوان بهترینهافبک تاریخ رقابتهای
جام ملتهای آســیا را به خــود اختصاص داد.
به گزارش تســنیم ،سایت رسمیکنفدراسیون
فوتبال آسیا ( )AFCیک هفته پیش با معرفی
برترینهافبکهای تاریخ مسابقات جام ملتهای
آســیا ،از کاربران خود خواست تا با شرکت در
نظرســنجی طراحی شــده ،اقدام بــه انتخاب
بهترینهافبک تمامیادوار این مسابقات کنند
که علی کریمی،هافبک پیشین تیم ملی فوتبال

کشورمان با کســب 91درصد آرا ( 431هزار و 86آرا)
این عنــوان را به خود اختصاص داد .نشــأت
اکرم با کســب  4درصد آرا نیز در رده دوم قرار
کرفت .ســتاره پیشین پرسپولیس برای کسب
این عنوان با کیم جو سونگ از کره جنوبی ،فهد
الهریفی از عربستان ،شونسوکه ناکامورا از ژاپن،
شائو جیایی از چین ،نشأت اکرم از عراق ،هری
کیول از استرالیا ،ســرور جپاروف از ازبکستان،
کیســوکه هوندا از ژاپن و کــو جاچئول از کره
جنوبی رقابت میکرد.

ایزدیار پنجمین طالی خود را ضرب کرد

دیدار دوســتانه تیم ملی فوتســال برابر برزیل در حالی بهدلیل
مشکالت مالی لغو شــد که از آخرین اردو و دیدار تدارکاتی تیم
ملی فوتسال در خارج از کشور نزدیک به هشت ماه میگذرد.
به گزارش تسنیم ،دیدار دوســتانه تیم ملی فوتسال ایران مقابل
برزیل روزچهارشــنبه لغو شــد ،خبــری که از چنــد روز پیش
زمزمههای آن به گوش میرســید .این اتفاق در حالی رخ داد که
از آخرین اعزام تیم ملی فوتســال به خارج از کشور برای برگزاری
دیدار دوستانه ،نزدیک به هشت ماه میگذرد و در سالی که رویداد
فوتسالی چندانی وجود ندارد ،کادر فنی تیم ملی ،حساب ویژهای
روی بازی با برزیل باز کرده بود .بیمهری فدراسیوننشــینها به
فوتســال بحث تازهای نیست و در ســالهای گذشته بارها شاهد
ایــن اتفاق بودهایم؛ از عقب افتادن متوالی پاداش ملیپوشــان تا
لباسهای بیکیفیت و حاشیهساز در جام جهانی  2016کلمبیا.
مسئوالن فدراســیون که برای اهدای جام قهرمانی بههمراه چند
مســئول دیگر کیلومترها تــا چین تایپه میروند تــا خود را در
قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا شریک کنند و عکسی با کاپ
قهرمانی بیندازند ،حاال حاضر نیستند کوچکترین هزینهای برای
سفر فوتسالیســتها و حتی پرداخت همان پاداش قهرمانی آسیا
انجام دهند .مهدی تاج و علی کفاشیان که خروجی جلسه روزسه
شنبه گذشتهشان لغو سفر ملیپوشــان به برزیل بود ،بهمن ماه
سال گذشــته در مراسم قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا وعده
پرداخت پاداش 22میلیونی را به ملیپوشان دادند اما هنوز به این
وعده خود عمل نکرد ه و بهنظر میرسد بهطور کامل این موضوع را
فراموش کردهاند.نکته جالب این است که علی کفاشیان اسفندماه
سال گذشته در مورد دلیل عدمپرداخت پاداش تیم ملی فوتسال
گفته بود« ،مگــر پاداشها عقب افتاده؟ عیبی نــدارد ،جوانیم و
انشــاءاهلل کار میکنیم و پرداخت میکنیم (با خنده) .دیر یا زود
دارد ،اما سوخت و سوز ندارد» (لینک مصاحبه) ،جوانی که هنوز
با حکم سرپرســتی کار میکند ،اما از پرداخت پاداشهای وعده
دادهشده خبری نیست .فدراسیون فوتبال در حالی دلیل لغو سفر
تیم ملی فوتسال به برزیل را مسائل مالی عنوان میکند که همین
فدراسیون قرار است برای برنامه آمادهسازی تیم ملی فوتبال برای
حضور در جام ملتهای آســیا مبلــغ  5میلیون و  800هزار دالر
هزینه کند! هزینه سرسامآوری که فدراسیون فوتبال اعالم کرده
 2میلیون و  500هزار دالر آن را وزارت ورزش تقبل کرده و بقیه
آن را هم هنوز نتوانســته تأمین کند .فدراسیون فوتبال که برای
بازی دوســتانه تیمهای فوتبال ایران و بولیوی نزدیک  2میلیارد
تومان هزینه کرده تا تیم پنجاهوهشــتم دنیــا را به ایران بیاورد،
نمیتواند منابع مالی اعزام تیم فوتســال به برزیل را تأمین کند؟
تمام این هزینهها برای تیم ملی فوتبال انجام میشود تا این تیم

دیدار دوســتانه تیم ملی فوتســال برابر برزیل در حالی بهدلیل مشکالت مالی لغو شــد ،از عقب افتادن متوالی پاداش
ملیپوشــان تا لباسهای بیکیفیت و حاشیهســاز در جام جهانی  2016کلمبیا.مسئوالن فدراســیون که برای اهدای
جام قهرمانی بههمراه چند مسئول دیگر کیلومترها تا چین تایپه میروند تا خود را در قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا
شریک کنند و عکسی با کاپ قهرمانی بیندازند ،حاال حاضر نیستند کوچکترین هزینهای برای سفر فوتسالیستها و حتی
پرداخت همان پاداش قهرمانی آسیا انجام دهند
کاپیتــان پیشــین تیم ملی فوتســال
کشورمان گفت :با این شرایط باید یواش
یواش یک قفل بیاوریم و در فوتسال ایران
را ببندیم.وحید شمســایی در گفتگو با
میــزان ،در مورد لغو دیدار تیمهای ملی
فوتسال ایران و برزیل اظهار داشت :یکی
از دوستانی که االن در فوتسال پست دارد
چند ســال پیش هم وقتی بازی ایران و
اسپانیا لغو شــد مسئولیت داشت ،حاال
بازهم همان اتفاق تکرار شد.وی ادامه داد:
این مسئله از نظر بینالمللی برای ما خوب
نیســت .خوب اســت که ما با بالروس،
اوکرایــن و ژاپن بازی کنیــم اما باید با
تیمهای بزرگ دنیا مثل برزیل ،اسپانیا
و ایتالیا هم بازی دوستانه داشته باشیم.
البته به لطف دوستان قبال اسپانیا و حاال
برزیــل را کاری کردیم کــه دیگر بازی
دوستانه با ما انجام ندهند.کاپیتان پیشین
تیم ملی فوتسال کشورمان تصریح کرد:
امیدوارم تبعات لغو بازی با برزیل دامن
فوتسال ما را نگیرد .مدتها است میگویم
فوتسال ورشکست شده اما کسی گوش
نمیکند .وقتی بازیکنان فوتسال ایران به
کشورهای خارجی میروند یعنی فوتسال

شمسایی:

َ
باید «در» فوتسال ایران را قفل کنیم!
ِ

> امینی مدال طالی پرتاب نیزه بانوان را
بر گردن آویخت

پرتابگر نیزه کشورمان موفق به کسب مدال طالی

ورشکست شده .با این شرایط باید یواش
یــواش یک قفل بیاوریم و در فوتســال
ایران را ببندیم.شمســایی در پاسخ به
این مســئله که گفته میشــود دیدار
ایران و برزیل به خاطر مشــکالت مالی
لغو شــده ،گفت :من کارمند فدارسیون
نیســتم و این چیزهــا را نمیدانم ولی
ماندهام که چطور نتوانستیم چند بلیت

در جام ملتهای  2019آسیا قهرمان و باعث شادی مردم شود .آن
وقت همین فدراسیون به تیم ملی فوتسال که عنوان سومیجهان
را یدک میکشــد بیتوجهی و با این تیم همانند طفل سرراهی
برخورد میکند.اینکه برای موفقیت تیم ملی فوتبال هزینه شود
کاری غیرمنطقی نیســت اما اینکه سایر رشــتهها در فدراسیون
فوتبال نادیده گرفته شــود ،حتماً غیرمنطقی اســت.بیتوجهی
فدراســیون فوتبال به بسیاری از مســائل و مشکالت فوتسال و
انصراف باشگاههای بزرگ از تیمداری ،باعث نزول این رشته و فرار
بازیکنان ملیپوش به خارج از کشور شده است ،اتفاقی که دیر یا

گرشاسبی:

برای ترمیم ورزشگاه آزادی هزینه نمیکنیم
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس گفت :ما برای ترمیم و تجهیز
ورزشگاه آزادی هزینه نمیکنیم بلکه آقای سلطانیفر گروهی
را انتخاب کرده تا این کارها را انجام دهند.حمیدرضا گرشاسبی
در گفتگو با فارس ،در خصوص آخرین شرایط تیم پرسپولیس
در آســتانه بازی با السد قطر ،شانس این باشگاه برای صعود به
فینال لیگ قهرمانان آســیا و برخی مــوارد دیگر صحبتهایی
کرد که در زیر میخوانید.

تهیه کنیم و به برزیل سفر کنیم .تبعات
این مسئله خیلی ،خیلی سنگین است.
وی ادامــه داد :ما افتخــار میکنیم که
علی کفاشیان نایب رئیس کنفدراسیون
آســیا اســت اما چرا باید چنین اتفاقی
رخ بدهد؟ باور کنید اگر نیروی انســانی و
بازیکنان را از فوتسال ایران بگیریم ،فوتسال
ایرانهیچچیزندارد.

زود تأثیرات آن را در بدنه فوتســال و نتیجهگیریهای این رشته
در آسیا و جهان خواهیم دید.بهنظر میرسد راهحل مناسب برای
فرار فوتسالیها از این اتفاقات ،جدایی کمیته فوتسال از فدراسیون
فوتبال اســت ،اتفاقی که سالهاســت اهالی فوتسال بهدنبال آن
هســتند اما هیچ وقت این فرضیه حتی بــه واقعیت نزدیک هم
نشده است .کمیته فوتسال که بودجه مشخصی از سوی فدراسیون
فوتبال ندارد ،قطعاً برای اعزام تیمهایش در مقاطع مختلف دچار
مشکل خواهد شد و باید راهکار مناسبی برای این مسئله از سوی
مسئوالن کمیته فوتسال در نظر گرفته شود.
برآورد هزینههای شــما از برگــزاری بازی فینال لیگ
قهرمانان آسیا چقدر است؟
طبق برآورد هزینههای ما رقمیدر حدود  5میلیارد تومان برای بازی
فینال هزینه خواهیم داشت هر چند که شاید این رقم حتی بیشتر
هم بشود.
در خصوص درگیری دو بازیکن تیم پرسپولیس و احضار
آنها به باشگاه هم توضیح دهید.
به هر حال در هر تیمیاین مسائل پیش میآید که یک دروازهبان با
بازیکنان تیمش صحبت کند .حتی شما خبرنگاران هم وقتی با هم
فوتبال بازی میکنید شاید بین شما هم بحث و چالشی به وجود بیاید
که این مسائل به دلیل فشار و تنشی است که در بازیها و تمرینات
وجود دارد .بازیکنان خسته هستند و این فشار باعث میشود تا گاهی
تنشهایی به وجود بیاید .به این دو بازیکن تذکر دادیم و دیگر آن را
ادامه ندادیم چرا که خیلی این اتفاقها مهم نیست.

برای بازی با السد قطر چه تدابیری اندیشیدهاید؟
به هر حال مطابق همه بازیها تیم حریف به تهران خواهد آمد و اگر
انشاءاهلل به فینال برسیم کار ما برای بازی فینال سخت خواهد بود چرا
که بازی برگشت در تهران برگزار میشود و نزدیک به  200شخصیت
مهم از فوتبال آسیا ،اروپا و شخصیتهای مهم به تهران میآیند و باید
با یک عزم ملی این کارها را انجام دهیم.
چقدر شانس صعود برای پرسپولیس به فینال آسیا قائل
هستید؟
به هر حال از روز اول ما به رفتن به فینال فکر میکردیم و حتی در
بازی با الســد هم تالش کردیم به این مهم دست پیدا کنیم و هنوز
هم امیدواریم که این اتفاق رخ بدهد .البته بازی با السد بازی بسیار
سختی خواهد بود چرا که آنها اصطالحاً زخمیهستند و با همه وجود
به تهران میآیند تا در تهران نتیجه بگیرند اما ما هم باید با درایت و
تدبیر مناسب به میدان برویم و قطعاً آقای برانکو و دستیارانش تدابیر
الزم را در این باره خواهند اندیشید .ما باید با یک برنامهریزی مناسب
و با مراقبت ویژه به مصاف حریف برویم و انشاءاهلل بتوانیم با کسب
نتیجه مورد نظر به فینال آسیا برسیم.

پســر طالیی کاروان ایران در پنجمین مسابقه
خود ،پنجمین طال را دشت کرد.به گزارش ایسنا ،
شاهین ایزدیار بار دیگر برای کاروان ایران طال
گرفت .او این بــار در  ۵۰متر کرال آزاد کالس
 S۱۰با رقبایی از ازبکستان ،هند و تایلند رقابت
کرد که در نهایت توانست با ثبت بهترین رکورد
ممکــن ،قهرمانی دوبــاره را از آن خود کند.در
بخش اطالعات شــناگران در لیست اولیه بازی
عنوان شده بود ایزدیار با رکورد ۲۵ثانیه و ۳۲صدم
ثانیه بین  ۶ورزشــکار دیگر نیز نفر اول اســت
و او توانست بار دیگر از این موقعیت خود دفاع
کرده و صاحب قهرمانی در این رشــته و کالس
شد.شاهین در دو رشته دیگر طی دو روز باقی
مانده از رقابتهای شنا ،شانس کسب مدال طال
دارد و با توجه به تواناییها و پتانسیلی که نشان
داده ،میتوان این دو مدال را برایش از حاال کنار
گذاشت.

مشکالت ارزی باشگاه پرسپولیس برطرف شد؟
با همکاری وزارت ورزش اقداماتی انجام شد و موفق شدیم یک سوم
ارز مورد نیــاز را تهیه کنیم و تالش خواهیم کرد تا بقیه ارز الزم را
تأمینکنیم.
گفته میشــود باشگاه پرســپولیس باید هزینه تجهیز
و ترمیم ورزشــگاه آزادی برای فینال لیگ قهرمانان آسیا را
بپردازد .چنین پولی در باشــگاه پرســپولیس وجود دارد که
بتواند حدود چند میلیارد تومان هزینه کند؟
ببینید این طور نیست .آقای سلطانیفر تیم ویژهای را برای این مسئله
انتخاب کرده تا کارها انجام شود .باشگاه پرسپولیس برای این مسائل
هزینه نمیکند اما هزینههای برگزاری بازی فینال واقعا باالست.

اینکه گفته میشــود در راســتای خصوصیسازی قرار
است باشــگاه پرسپولیس در اختیار شــرکت ایرانسل قرار
بگیرد ،صحت دارد؟
من چنین مسئلهای نشنیدم و باید این موضوع را از وزارت ورزش و
جوانان پیگیر شوید چرا که متولی باشگاه پرسپولیس وزارت ورزش
اســت .البته من درباره این مســئله دقیق نمیدانم اما تا جایی که
میدانم ایرانسل یک شرکت خصوصی است که شریک یک شرکت
در آفریقای جنوبی به حساب میآید.
بحث پرواز چارتر پرســپولیس به شرق آسیا در صورت
صعود به فینال لیگ قهرمانان به کجا رسید؟
فع ً
ال مشخص نیست اما ما به دنبال صالح باشگاه هستیم .قطعاً اگر
شرایط ایجاب کند ما هم راضی هستیم که با پرواز چارتر به این سفر
برویم اما باید شرایط مهیا باشد.

رقابتهای پرتاب نیزه زنان بازیهای پاراآسیایی
 2018شد.در ادامه رقابتهای دوومیدانی بازیهای
پاراآســیایی  ،2018نمایندگان کشــورمان در
ماده پرتاب نیــزه بانوان کالس  F57به مصاف
حریفانشان رفتند که امینی موفق به کسب مدال
طال شد.مهناز امینی با ثبت رکورد  25.68ضمن
کسب مدال طال موفق به شکستن رکورد آسیا
و بازیها نیز شد.عشرت کردستانی دیگر نماینده
کشــورمان با رکورد  19.52به عنوانی بهتر از
پنجمینرسید.نمایندگان ازبکستان با  24.19و
ویتنام با  23.06نقره و برنز گرفتند.

تصمیم عجیب موسوی؛ ستاره والیبال خانه نشین شد!
یکی از ســتارههای یک دهه اخیر والیبال ایران
تصمیم گرفته یک فصل خانه نشینی را به خاطر
نداشتن پیشنهاد مالی مناســب و پایین آمدن
کیفیت لیگ به جان بخرد.به گزارش "ورزش سه"،
ســیدمحمد موســوی بدون تیم مانــد! این
خبر باورنکردنی اســت؛ اما صحت دارد .بازیکن
باتجربه تیم ملی والیبــال که در یک دهه اخیر
یکی از موثرترین بازیکنــان والیبال ایران بوده و
حضور ثابت در بازیهای ملی داشــته ،ترجیح
داده با شــرایط فعلی در هیچ تیم باشــگاهی به
میدان نرود.سرعتی زن  ۱۹۸سانتی متری که به
اعتقاد برخیها نسبت به دوران اوجش افت کرده،
همچنان یکی از ستارههای والیبال ایران به حساب
میآید و خیلی از تیمها آرزو
دارند او را در ترکیب تیمشان
داشته باشــند.این بازیکن
باتجربه تیم ملی که پس از
ســه فصل حضور در بانک
ســرمایه باتوجه به انحالل
این تیم تصمیم به بازی در
تیم دیگری گرفت ،در اولین
روزهای نقــل وانتقاالت به
شــهرداری ارومیه پیوست؛
اما باتوجه مشــکالت این
تیم وتصمیم به انحالل آن
باشگاه قراردادش رابا آن تیم
فسخ کرد .او که سابقه  ۱۱قهرمانی در لیگ برتر
دارد و از این حیث رکورددار میباشد ،ازسال ۸۵
تا  ۹۷به صورت متوالی و فقط به جز سال  ۹۰درهر
تیمیبــوده ،آن تیم به مقام قهرمانی رســیده
است.گرانی دالر و پایین آمدن سطح قراردادهای
تیمهای داخلی و البته طوالنی شدن لیگ نسبت
به سالهای قبلی باعث شده تا محمد موسوی قید
حضور در بازیهای باشگاهی را بزند! این تصمیم
کــه به اعتقاد خودش هم از نظر فنی و هم مالی
به ضررش به حساب میآید ،در شرایطی گرفته
شده که موسوی با چند پیشنهاد خارجی هم روبه
رو بود؛ اما به دالیل مختلف آنها را رد کرد.آخرین
پیشــنهاد هم مربوط به تیمهالک بانک ترکیه
میشود که موسوی به خاطر پیشنهاد مالی پایین
حاضر نشده با این تیم قرارداد امضا کند.پیرامون
این تصمیم با سیدمحمد موسوی همکالم شدیم.

این بازیکن  ۳۱ساله با نارضایتی درباره وضعیت
لیــگ ایران صحبت میکند .در ادامه مشــروح
صحبتهای این ملی پوش والیبال را میخوانید.
>تصمیم گرفتم این فصل بازی نکنم!

با شرایطی که وجود دارد ،تصمیم گرفتم در این
فصل بازی نکنم .شــاید هم از نظر مالی و هم
از نظر فنی این تصمیم به ضررم باشــد؛ اما بعد
از بررســیهایی که روی پیشنهاداتم داشتم ،به
این تصمیم رسیدم .متاسفانه شرایط خیلی به
هم ریخته است و با این وضعیت ترجیح میدهم
بیرون باشــم تا فصل بعد که ببینیم چه اتفاقی
میافتد! البته ســعی میکنــم از نظر بدنی با
انجام تمرینات شخصی بتوانم
وضعیت خوبی داشته باشم و
از بقیه عقب نیفتم.
> باهالک بانک ترکیه
به توافق نرسیدم

تیمهای داخلی که نه وضعیت
جالبی دارند و نه از نظر مالی
پیشنهادهای خوبی میدهند.
اخیرا از تیمهالک بانک ترکیه
هم پیشنهاد داشتم؛ اما شرایط
مناســبی برای من نبود و به
همین خاطر نپذیرفتم .البته
من قبل از شــروع بازیهای ملی پیشنهادهای
خوبی از اروپا داشــتم؛ اما فکــر نمیکردم که
شــرایط اینطور پیش برود؛ وگرنه آنها را قبول
میکردم.
> در این لیگ  ۱۰تیم هم باقی نمیمانند

واقعا وضعیت لیگ ایران خوب نیست .هم از نظر
مالی و هم ســطح کیفی و زمانبندی رقابتها
تصمیمــات عجیبی گرفته شــده اســت .چرا
میخواهند بی جهت یک لیگ بی کیفیت را تا
اردیبهشت ماه سال آینده ادامه بدهند؟ مطمئن
باشید تا آخر مسابقات  ۱۰تیم هم در لیگ برتر
باقی نمیمانند و یکی ،یکی تیمهایی که بدون
برنامه وارد شدند ،کنار میکشند .هر تیمیکه
 ۱۰۰میلیــون ورودی میدهد ،نباید به همین
راحتی وارد لیگ شود.

