با موالنای جان
در راه یگانگی چه طاعت چه گناه
در کوی خرابات چه درویش چه شاه
رخسار قلندری ،چه روشن ،چه سیاه
بر کنگره عرش ،چه خورشید چه ماه

آرش وکیلی
عرف تمام تعاریف اخالقی از زندگی جمعی میگویند:
ِ
وقتی که مسئولیتی به ما سپرده میشود یعنی اعتمادی
قبال آن نفعی دو سویه به
شکل گرفته و قرار است در ِ
ما و دیگران برسد ،پس ما از همان لحظه الزام ًا مسئول
هرآنچه رخ میدهد خواهیم بود .باید تمام تالشمان را به
کار ببندیم تا جوابگوی اعتمادی که به ما بذل شده است
باشیم و اگر از پس مسئولیتی که بر گردنمان است بر
نیاییم باید پاسخگوی عملکردمان باشیم .نمیشود که در
نگران دیگران
جواب انتقادها و اعتراضات توی چشمهای
ِ
نگاه کنیم و سؤالهایشان را با سؤال پاسخ دهیم! هشت
سال تمام در ایران مردی بر اریکهی قدرت نشسته بود
ِ
که هرچه خواست کرد و هیچگاه مسئولیت آنچه انجام
دادهبود را نپذیرفت و به راستی که امیرالمونین چه نیکو
فرمودند که «الناس علی دین ملوکهم»؛ آری مردم
به روش و طریقه حاکمان و پادشاهان خویش زندگی
جان جامعه
عمق ِ
میکنند .در این سالها بیمسئولیتی در ِ
نهادینه شد و هرکس هرچه کرد یا نکرد گفت من هم
مثل فالنی! چه فرقی میکند؟ کارمندی که سالها به
بیکارگی و وقت گذراندن در ساعات اداری عادت کرده
باشد را کدام مدیری میتواند توبیخ کند؟ مدیری که
خود سالهاست بر مسندی لرزان نشسته و خود به نیکی
میداند جوانهای الیق و تحصیلکردهای هستند که
اطالعات تخصصیشان بیش از اوست ولی هرگز رنگ
آن میز را نخواهند دید!!! پس همان بهتر که به کارمن ِد
بیمسئولیتش بسنده کند .معلمی که مسئولیت نسلی نو
بر عهدهاش گذارده شده وقتی که بیش از هرچیز به فکر
مشکالت مالی خودش باشد؟ استاد دانشگاهی که از وقت
و دانشش برای دانشجویانش کم میگذارد .اینها همه
خبر از اتفاقی میدهد که سبب شده در جامعه برخی
مفاهیم دچار خدشهای اساسی شوند .واژههایی همچون
تعهد اجتماعی تبدیل به مفاهیمی انتزاعی شدهاند که
جز در کتابها نمیتوان ازشان نشان یافت.حاال اگر هر
دوره که موسم انتخابات میرسد چشم به راه باشیم تا
رئیسجمهوری بیاید و بخواهد همهی این کاستیهایمان
را جبران نماید واقعا بیانصافیاست .برخی مسائل هست
که در این سالها برایمان درونی شده است بیایید احساس
مسئولیت را از خودمان شروع کنیم تا در گام بعدی بتوانیم
بر عملکرد دولتمردان نیز تاثیر بگذاریم .مطمئن باشید
تنها با عزم درونی ما ممکن است «تغییرات» واقعی در
زندگی روزمره جلوهگر شود.

انتخابات در فرانسه در سطح ملي شامل انتخاب
رئیس دولت و قانونگذاران است .رئیسجمهور هر
پنج سال یکبار بهصورت مستقيم برگزيده ميشود.
پارلمان در فرانسه داراي دو بخش است :مجمع ملي
و سنا .مجمع ملي داراي  577عضو است كه براي
يك دوره پنجساله توسط مردم انتخاب ميشوند .سنا
داراي  321عضو است كه  304نفر از آنها براي يك
دوره ششساله توسط يك شوراي انتخاباتي شامل
نمايندگان منتخب هر بخش انتخاب ميشوند .در
فرانسه همچنين تعداد متنوعي از انتخابات محلي

برگزار ميشود .اين انتخابات شامل برگزيدن برخي
مشاغل غيرسياسي همچون نهادهاي حافظ حقوق
كار است كه توسط كارگران و كارمندان انتخاب
ميشوند و همچنين «قضات مسئول اجاره زمينهاي
روستايي» نيز انتخاب ميشوند .فرانسه داراي يك
نظام دوحزبی كامل نيست بلكه داراي نظامي است
كه تعداد زيادي حزب سياسي در آن فعاليت ميكنند،
ولي تنها دو حزب ميتواند اكثريت ُپستهاي مهم
را كسب كند .بااینحال ،در عمل همواره نشانههايي
وجود داشته مبني بر اينكه احزاب اصلي در فرانسه

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران موفق شد با پیروزی
 5-6برابر نیجریه به مرحله بعد مسابقات راه یابد
و حریف سوئیس در این مرحله شود .تیم فوتبال
ساحلی ایران بامداد امروز در یک دیدار حساس به
مصاف تیم نیجریه رفت .محمد احمدزاده کاپیتان
تیم ملی ایران با یک ضربه برگردان زیبا در وقت
اول تنها گل بازی را به ثمر رساند.
در نیمه دوم اما بازی با گل تیم ملی نیجریه
شروع شد و پسازآن محمدعلی مختاری بازهم تیم

ما را پیش انداخت .نیجریهایها که نمیخواستند
خود را حذف شده ببینند بازهم بازی را بهتساوی
کشاندند.در ادامه سومین گل ایران توسط کاپیتان
احمدزاده به ثمر رسید اما نایبقهرمان آفریقا دست
از تالش نکشید و توانست بازی را بهتساوی
بکشاند .در وقت پایانی این بار نوبت نیجریه بود که
از حریف قدرش پیش بیفتد اما محمدعلی مختاری
آن را پاسخ داد تا بازی بهتساوی کشیده شود و
ضربات پنالتی تکلیف تیم صعودکننده را مشخص

شخصی خانم تاچر بود .تاچر در نهم ژوئن  ۱۹۸۳برای بار دوم
و در  ۱۱ژوئن  ۱۹۸۷برای بار سوم در این سمت ابقا گردید.
وی طوالنیترین دوران نخستوزیری انگلیس در قرن بیستم
را ثبت کرد و اولین زنی بود که توانست به باالترین مقام
اجرایی انگلیس دست یابد .سبک خاص وی همچنین سنگ
بنای جدیدی در سیاستهای حزب محافظهکار بود تا جایی
که سیاستهای وی به «تاچریسم» موسوم شد .وی تا پیش
از آنکه در سال  1959از منطقه «فینچلی» به پارلمان انگلیس
راه یابد ،شیمیدان بود .تاچر بعدها در سال  1970از سوی
«ادوارد هیث» بهعنوان وزیر آموزش و علوم انتخاب شد .او

در سال  1975در انتخابات درونحزبی محافظهکاران «هیث»
را شکست داد و به رهبری مخالفان دولت رسید .او اولین زنی
بود که رهبری یک حزب بزرگ انگلیس را در اختیار داشت.

وی در بحثهای اقتصادی بر بازار کار آزاد ،خصوصیسازی
شرکتهای دولتی و کاهش توان و نفوذ اتحادیههای بازرگانی
تأکید داشت .این سیاستها در دوره اول نخستوزیری وی با
رکود اقتصادی و نرخ باالی بیکاری همراه شد و موجب کاهش
شدید محبوبیت او شد .بااینوجود جنگ سال  1982بر سر
جزایر «مالویناس» و پیروزی انگلیس بر آرژانتین ،نجاتبخش
وی بود و موجب شد تا او بتواند در انتخابات سال 1983

نیز در پست خود ابقا شود .تاچر در اوج دوران جنگ سرد به
قدرت رسید و در این دوره به همراهی کامل با «رونالد ریگان»
رئیسجمهور وقت آمریکا پرداخت .تاچر یکی از اولین رهبران

اروپایی بود که از روی کار آمدن «میخائیل گورباچوف» رهبر
اصالحطلب شوروی استقبال کرد .وی پس از دیدار دوجانبه
میان «ریگان» و «گورباچوف» در نوامبر  1988گفت که جهان
دیگر در دوران جنگ سرد به سر نمیبرد« .بانوی آهنین» پس
از استعفا از نخستوزیری همچنان در مجلس عوام انگلیس
حضور داشت .وی نهایت ًا در سال  1992از حضور در مجلس
عوام هم کنارهگیری کرد.
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استداللهای تخیلی!

هشت صبح تا شش بعدازظهر در شهرهاي كوچك
و هشت بعدازظهر در شهرهاي بزرگ داير هستند .بر
طبق قانون ،انتشار نتايج يا ارزيابي نتايج در اين دوره
زماني ممنوع است .تنها سايتهاي اینترنتی خارجي
تا قبل از پايان انتخابات ،برخي ارزيابيهاي اوليه را
منتشر ميكنند ،اما در خود فرانسه اين اقدام خالف
قانون است .علت اين امر اين است كه مردمي كه در
نواحي مرزي و دورتر فرانسه هنوز در حال رأي دادن
هستند .نتايج اوليه مناطق ديگر را دريافته و اين امر
ممكن است بر انتخاب آنها تأثير بگذارد.
دریچه

کند .در ضربات پنالتی تیم ملی ایران موفق شد با
نتیجه  1-2پیروز شود و با مجموع  5-6به مرحله
بعد بهعنوان تیم دوم صعود کند .تیم ملی ایران که
به جمع 8تیم برتر جام جهانی پیوسته در مرحله بعد
باید به مصاف تیم ملی سوئیس سرگروه دیگر گروه
این مسابقات برود ،این دیدار ساعت  3بامداد جمعه
( 15اردیبهشت) بهوقت ایران برگزار خواهد شد.
گفتنی است مسابقات جام جهانی  2017در
باهاما برگزار میشود.

یوری کوزبوکین

واکنش سوشا به شایعه بازگشتش به پرسپولیس
سنگربان سابق سرخپوشان
بهاحتمال بازگشتش به این تیم
واکنش نشان داد.
بعدازآنکه علیرضا بیرانوند اظهارات
جنجالی اخیر را بر زبان آورد شایعاتی
درباره جدایی او به گوش رسید و

همین باعث شد تا از جایگزینهای
احتمالی او سخن به میان آید .یکی
از گزینههای جایگزینی بیرانوند در
صورت جدایی از پرسپولیس سوشا
مکانی سنگربان سابق سرخ پوشان
است که خود او اینگونه به خبر

بازگشتش به تیم بزرگ پایتخت
واکنش نشان داد :پرسپولیس خانه
من است اما صحبتی برای بازگشت
به پرسپولیس انجام ندادهام .حتم ًا به
مالقات برانکو میروم اما نه برای
بازگشت به پرسپولیس بلکه برای

تشکر و عرض ادب.
بعید به نظر میرسد که پرسپولیس
به دنبال جذب دروازهبان دیگری
باشد چراکه بیرانوند رسم ًا عذرخواهی
و اعالم کرد که در سرخ پوشان
میماند.

روشن شدن مشعل بازیهای محالت در غرب تهران

آيين افتتاح فعاليت هاي ورزشي-رقابتي محالت غرب تهران و اختتاميه مسابقات
کارگري تهران برگزار شد .به گزارش سرویس ورزشی روزنامه مستقل به نقل از
روابط عمومي شهرداري منطقه  ،21جمال بافراني شهردار اين منطقه در گفتگو با
خبرنگار مهر در حاشيه مراسم افتتاحيه ورزش محالت با تاکيد بر اينکه اجراي
برنامه هاي اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي سبب تقويت روحيه و اعتماد به نفس
ميان شهروندان به ويژه جوانان مي شود ،گفت :يکي از اهداف شهرداري تهران
ارتقا سطح فرهنگ و اصالح الگوهاي شهروندان در مسير رعايت استانداردهاي
زندگي شهري ست.
وي تاکيد کرد :از همين رو در نظر داريم با رويکردي جديد برنامه هايي در
زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي به اجرا در آوريم که توجه ويژه به ورزش
محالت يکي از اين برنامه هاست.

روی کار آمدن بانوی آهنین

مارگارت تاچر بر ویلی وایتالو پیروز شد و بدین ترتیب وی
به اولین زنی در تاریخ تبدیل شد که به چنین مقامی دست
پیدا کرده .او با سرعت به بیان دیدگاههای خود پرداخت و
از آن زمان میزان تأثیر و نفوذ خود را نشان داد .در جریان
یک سخنرانی در سال  ۱۹۷۶او بهشدت از اختناق حاکم بر
اتحاد جماهیر شوروی انتقاد کرد .یکی از روزنامههای شوروی
در واکنش وی را «بانوی آهنین» لقب داد که مایه مسرت

گرايش بهنوعی ائتالف با ديگر احزاب داشتهاند .مث ً
ال
در مورد چپها گرايش به حزب «سوسياليست»
فرانسه و در مورد راستها گرايش به حزب «اتحاد
براي جنبش مردمي» ديده ميشود.
در فرانسه انتخابات هميشه در روز يکشنبه برگزار
ميشود .مبارزات انتخاباتي نيز در نیمهشب جمعه قبل
از انتخابات به پايان ميرسد .بر اساس قانون از اين
زمان تا زمان برگزاري انتخابات هيچ نظرسنجياي
منتشر نميشود و هيچ كانديدايي در تلويزيون
صحبت نميكند .حوزههاي رأيگيري از ساعت

ساحلی بازان ایران در جمع  8تیم برتر دنیا

برگی ازتاریخ

 4می شاید برای مردم بریتانیا و تمام دنیا روزی
سرنوشتساز در تاریخ بوده باشد .در  ۳می  ۱۹۷۹با پیروزی
محافظهکاران در انتخابات پارلمانی ،مارگارت تاچر به سمت
نخستوزیری انگلستان انتخاب شد .در دور دوم رأیگیری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :حمید کریمی
ویراستار :عاطفه مجیدی

نگاهی به نظام انتخاباتي در مهد آزادی

گذر و نظر

همه چیز را گردن دولت نیندازیم

از ماست که
بر ماست!
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شهردار منطقه  21ادامه داد :در آموزه هاي ديني بر سالمت و شادابي جسم و
روح بندگان تاکيد فراواني شده است که تحقق اين امر ،جز با ورزش و تحرک بدني
ميسر نخواهد شد.
وي افزود :در اين راستا مديريت کالنشهر تهران با اتخاذ سياست ها و تدابير
مدبرانه ،توسعه زيرساختهاي ورزشي و اجراي برنامه هاي متنوع ،گامهاي
ارزشمندي را جهت ارتقاي سالمت جسم و روان شهروندان و ايجاد فضايي توام با
نشاط و آرامش برداشته است و ما نيز با پيروي از راهبردها و نقطه نظرات شهردار
تهران ،توسعه ورزش همگاني ،خصوصا ورزش محالت را در دستور کار خود قرار
داده ايم.
در اين مراسم عالوه بر شهردار منطقه ،21عليرضا دبير عضو شوراي اسالمي شهر
تهران و محمد رضايي رئيس سازمان ورزش شهرداري تهران نيز حضور داشتند.

آمادگی تیم ملی شنا برای مسابقات کشورهای اسالمی
به گزارش مستقل و به نقل از سایت فداسیون شنا ،شیرجه و
واترپلو ،چهارمین دوره مسابقات کشورهای اسالمی  12تا  22می
( 22اردیبهشت تا اول خرداد  )1396در باکو آذربایجان آغاز خواهد
شد.
شنای ایران در این دوره از مسابقات  5نماینده دارد.
طبق برنامه اعالم شده مسابقات شنا از روز شنبه ( 23اردیبهشت  )1396آغاز و
تا روز چهارشنبه ( 27اردیبهشت ماه  )1396ادامه پیدا میکند.
اعضای تیم ملی شنا اعزامی به مسابقات کشورهای اسالمی باکو:

زنان هنرمندان!

آزاده زارعی بازیگر کشورمان عکسی از خودش در تمرین
تیم فوتسال هنرمندان زن را منتشر کرد.
از جمله هنرمندان زنی که عضو تیم فوتسال هستند میتوان
به مریم وطن پور ،فقیهه سلطانی ،شراره رخام ،آزاده زارعی،
مریم خدارحمی و ...اشاره کرد .سوگل عرب و حمیده حمیدی
مربیان این تیم و آتوسا حجازی دختر مرحوم ناصر حجازی سر
مربی این تیم می باشند.
از دیگر اعضای این تیم میتوان به سوگل عرب(مربى)،
گلنار بایبوردى ،سمیرا حسینى ،رویا بختیارى و مهناز شیرازى
اشاره کرد .این تیم قصد دارد همچون تیم آقایان هنرمند به
فعالیتهای خیریه و برگزاری بازیهای مردمی جهت خانمها
اقدام نماید .در عکس زیر آزاده زارعی در کنار آتوسا حجازی,
سوگل عرب و حمیده حمیدی دیده می شود.

سرمربی تیم سپیدرود رشت بعد
از صعود تیمش به لیگ برتر به یاد

مادرش افتاد و اشک ریخت .علی نظر
محمدی فصل سختی را پشت سر

گذاشت .او عالوه بر مشکالتی که در
بحث مالی برای سپیدرود پیش آمد و
امکانات این تیم در حد ایده آل نبود،
در زندگی شخصی اش نیز شرایط
سختی را متحمل شد .نظر محمدی
در اواسط فصل مادرش را از دست داد
و به همین خاطر ضربه بزرگی خورد.
نظرمحمدی که در فراموش نشدنی
ترین فصل فوتبالی دوران زندگی اش
در سوگ از دست دادن مادرش نشست،

تیم ملی ایران در حالیکه شرایط ایدهآلی برای
صعود به جام جهانی دارد باید در ادامه رقابتهای
مقدماتی جام جهانی  2018روسیه در خردادماه از
ازبکستان در تهران پذیرایی کند.
صدرنشین گروه  Aمقدماتی جام جهانی 2018
روسیه که از شرایط بسیار مطلوبی برای رسیدن به
این تورنمنت بزرگ برای دومین دوره متوالی برخوردار
است خردادماه میزبان ازبکستان خواهد بود تا با برتری
مقابل این حریف جشن صعود زودهنگامی را برپا کند.
در شرایطی که کادر فنی تیم ملی تصمیم دارد

عذرخواهی گلر یاغی

علیرضا بیرانوند یکی از اتفاقات جالب روزهای
اخیر فوتبال بود .یک روز بعد از جلسه مهم در
وزارت ورزش ،علیرضا بیرانوند که به شدت از باشگاه
پرسپولیس انتقاد کرده بود ،در رسانه ها عذر خواست
و به تمرینات تیمش برگشت.

گل گهر چشم انتظار حکم

تبعید ستارهها به لیگ یک

قبل از بازی دیروز با نساجی گفته بود
اگر صعود تیمش به لیگ برتر قطعی
شود ،به مزار مادرش می رود و از او
تشکر می کند.
سرمربی سپیدرود دوشنبه با صعود
تیمش به لیگ برتر بدون اینکه با کسی
صحبتی انجام دهد ،اشک می ریخت و
دلیل این اشک ها مادرش بود .او بعد از
بازی نیز به مزار مادر مرحومه اش رفت
و بابت دعاهایش از او تشکر کرد.

انتشار فهرست تیم ملی بعد از فینال حذفی
اردوی آماده سازی را از اوایل خردادماه آغاز کند از
فدراسیون فوتبال خبر می رسد کارلوس کیروش
برای این اردو  25تا  30بازیکن را در فهرست نفرات
خود قرار داده و تصمیم دارد فهرست بازیکنان مد
نظرش را بعد از فینال جام حذفی در اختیار رسانهها
قرار دهد.
تیم ملی اردوی خود را در تهران آغاز و سپس راهی
اروپا می شود تا عالوه بر انجام بازی تدارکاتی با
مونته نگرو چند روزی هم در این کشور اردو بزند و
برای بازی با ازبکستان در روز  22خردادماه آماده شود.

کوتاه ورزشی

دو بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس فصل آینده
نمیتوانند در لیگ برتر به میدان بروند .امید عالیشاه و
احمد نوراللهی که باید دوران سربازی خود را سپری کنند
با توجه به محرومیت تراکتورسازی و عدم صعود ملوان به
لیگ برتر باید فصل بعد را در لیگ یک بگذرانند.

طعم صعود با اشکهای علی نظر محمدی

حجازی در تیم فوتسال

این روزها آنچنان بازار گفتگوهای انتخاباتی
داغ است که هرکس هرچه دلش میخواهد
میگوید آنوقت کسی هم به این فکر نمیکند
که ممکن است روابط علی معلولی گفتههای
نامزدهای محترم زیاد با هم ارتباطی نداشتهباشند
و بیشتر شبیه به ارتباط نامشروع گودرزخان و
شقایق خانوم باشد! لذا تصمیم گرفتیم نمونههایی
تاریخی از استداللهایی اینگونه برایتان بیاوریم!
در رسالهی دلگشای عبید زاکانی آمده است:
«در خانه ُج َحی بدزدیدند .او برفت و در مسجد
برکند و به خانه میبرد ،گفتند« :چرا در مسجد
برکندهای؟» گفت« :در خانه من دزدیدهاند و
خداوند این در ،دزد را میشناسد؛ دزد را به من
سپارد و در خانه خود باز ستاند».
اَس َتر طلخک بدزدیدند .یکی میگفت« :گنا ِه
پاس آن اهمال ورزیدی ».دیگری
توست که از ِ
میگفت« :گنا ِه مهتر است که در طویله باز
گذاشته است ».گفت« :پس در این صورت دزد
را گناه نباشد؟»
چنین استداللی بیشتر شبیه به استداللهای
یکی از نامزدهاست که قصد دارد همهی گناهان
آقای ب.ز و دار و دستهی انحرافی را بر گردن
دولت امید بیندازد! یکی نیست بگوید پس گناه
دزد چه میشود؟؟؟؟؟
همچنین آورده اند که« :خراسانی را اسبی الغر
بود .گفتند« :چرا این را جو نمیدهی؟» گفت:
«هرشب ده من جو میخورد ».گفتند« :پس چرا
این چنین الغر است؟» گفت «:یک ماهه ُج َوش
نزد من به قرض است».
این هم شبیه آن نامزدی است که میگوید من
خودم میبینم چقدر مردم در فقر و بدبختی زندگی
میکنند! چرا دولت کاری برای آنها نمیکند؟ یکی
نیست بگوید عزیز جان شما که خودت مسئول
ارگانی هستی که آنقدر بودجه دارد که میتواند
حتی به دولت قرض دهد چرا تو کاری نمیکنی؟
نکند یک ماهه ُج ِو مردم هم نزد شما قرض است
و حتما باید رئیسجمهور شوید تا قرضتان را پس
بدهید؟؟؟

کمیته انضباطی
اگر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به سود
باشگاه گل گهر رأی صادر کند ،سیرجانی ها به
جای سپیدرود به لیگ برتر صعود می کنند.

عشق آباد –  22اردیبهشت تا اول خرداد 1396
 -1جمال چاوشیفر
 -2مهدی انصاری
 -3سینا غالمپور
 -4بنیامین قرهحسنلو
 -5آریا نسیمی شاد
همچنین خشایار حضرتی و عباسعلی شکتکار بعنوان کادر فنی ملی پوشان را در
این سفر همراهی میکنند.

آزاده زارعی و آتوسا

نیش نیش میرزا

مجتبی جباری« :یوسف آدم»
من را نابود کرد

ستاره ایرانی االهلی قطر به انتقاد از سرمربی این
تیم پرداخت و تاکید کرد که یوسف آدم باعث شد تا
او نابود شود .جباری تاکید کرد که هیچ پیشنهادی
ندارد و درباره آینده خود تصمیمی نگرفته است.

ایران همچنان در صدر

در رده بندی ماه مِی فیفا ،تیم تحت هدایت کارلوس
کیروش با حفظ جایگاه خود همچنان بهترین تیم
آسیایی خواهد بود.
هشدار جدی فیفا به باشگاه سعودی
در نامه فیفا به این باشگاه سعودی آمده است که باید
طلب  880هزار دالری جپاروف به همراه  155هزار دالر
جریمه تاخیر پرداخت به این بازیکن ازبکستانی پرداخت
شود ،در غیر این صورت فیفا از آنها امتیاز کسر خواهد
کرد و چه بسا حکم سقوط آنها به لیگ پایینتر را هم
صادر کند.
فراخوان بزرگ عادل:

هوادار چه
تیمی هستید؟

عادل فردوسی پور در نود هفته آینده درباره میزان
هواداران تیم های فوتبال نظرسنجی برگزار می کند.
اما این بار نظرسنجی این برنامه نسبت به دفعات
گذشته تغییراتی دارد که می تواند میزان شفافیتها
را درباره تعداد هواداران باشگاه ها به مراتب باالتر ببرد.

