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 برنامه بسكتبال براي صعود 
در كاپ آسيا

سومین و آخرین پنجره رقابت های بسکتبال 
انتخابی کاپ آســیا از ۳۰ بهمــن در گروه های 
شــش گانه آغاز می شــود. تیم ملی بســکتبال 
کشورمان که در گروه E این رقابت ها با تیم های 
عربستان، قطر و ســوریه همگروه است به دلیل 
بحران کرونا و همه گیری این ویروس دیدارهای 
خود در پنجره ســوم را همچون پنجره دوم در 
قطر برگزار خواهد کرد. پروتکل های بهداشــتی 
که برای پنجره دوم انتخابی کاپ آســیا مصوب 
و توجه به آنها از ســوی تیم های شرکت کننده 
الزامی اعالم شــده بود در این پنجــره هم اجرا 
خواهد شد. بر این اساس تیم ملی بسکتبال ایران 
باید حداقل چهار روز زودتر پیش از اولین دیدار 
خود راهی دوحه شــود. تیم ملی بسکتبال ایران 
در چارچوب پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا ۳۰ 
بهمن به مصاف قطر می رود و ســه اسفندماه هم 
با عربســتان دیدار می کند. طبق برنامه مصوب 
این تیم ۲۷ بهمن تهران را به مقصد دوحه ترک 
می کند. اردوی تیم ملی بسکتبال هم از ۱۷ بهمن 
با ورود اردونشــینان به محل اردو آغاز می شود. 
روز نخست به گرفتن تســت PCR از بازیکنان 
اختصاص دارد و از ۱۸ بهمن هم جلسات تمرینی 
برگزار می شــود. رقابت های انتخابی کاپ آسیا 
اسفندماه سال گذشــته با برگزاری دیدارهای 
پنجره نخست آغاز شــد. در این پنجره تیم ملی 
بسکتبال کشورمان طی دو دیدار خانگی موفق 
به شکست سوریه )۹۴ بر ۴۸( و قطر )۹۵ بر ۵۲( 
شــد. این تیم در پنجره دوم مسابقات که آذرماه 
برگزار شد مقابل عربستان پیروز شد )۷۱ بر ۶۴( 
اما نتیجه دیدار برابر سوریه را )۷۷ به ۷۰( واگذار 
کرد. در پایان پنجره سوم مسابقات انتخابی کاپ 
آســیا دو تیم برتر هر یک از گروه های شش گانه 
همراه با چهــار تیم برتر که رده ســوم هر یک از 
این گروه ها را کســب کرده اند ترکیب ۱۶ تیمی 
کاپ آســیا را تشــکیل خواهند داد. طبق اعالم 
کنفدراســیون بسکتبال آســیا )فیبا آسیا( این 
مسابقات ۲۵ مردادماه تا ۶ شهریورماه سال آینده 

به میزبانی اندونزی برگزار می شود.
    

 در واليبال نوجوانان
چه خبر است؟!

محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال 
چندی پیش مدعی شد که محمد وکیلی، سرمربی 
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به دالیلی از جمله 
کتک زدن بازیکنان و کسب نتایج دور از انتظار از 
سمت خود کنار گذاشته خواهد شد. داورزنی در 
ادامه این مسیر مسعود آرمات را جایگزین وکیلی 
کرد. پس از گذشت حدود یک ســال داورزنی به 
رادیو ایران عنوان کرد:»ما تصمیم داریم تیمی را 
آماده کنیم تا در سال ۱۴۰۱ در مسابقات قهرمانی 
آسیا حاضر شود. ما وکیلی را به عنوان سرمربی این 
تیم انتخاب کردیم. وکیلی از حاال به مدت حدود 
دو سال زمان دارد تا بازیکنان مستعد را شناسایی 
کند.« وی ادامــه داد:»این تیم در ســال ۱۴۰۱ 
باید در مسابقات آســیایی حضور پیدا کند. افراد 
مستعد انتخاب می شوند تا تیم قدرتمندتری برای 
مسابقات پیش رو داشته باشیم.« به نظر مي رسد 
که مشخص نیســت در تیم ملي نوجوانان دقیقا 
چه خبر است؟ در ابتدا مسعود آرمات در حالي به 
عنوان سرمربي انتخاب شد که حرف و حدیث هاي 
بسیاري پیرامونش شکل گرفت. در ادامه انتخاب 
سرپرســت این تیم که رییس اتحادیه چلوکبابي 
قزوین بود حاشیه ساز شــد و حاال داورزني براي 
تیمي که تازه تکلیف نیمکتش مشــخص شده، 

سرمربي آینده اش را انتخاب کرده است!
    

انتقاد بنا كارساز شد
رضا صالحی امیری رییس کمیته ملي المپیک 
از کمک یک میلیارد تومانی به کشــتی گیران و 
مربیان آزاد و فرنگی خبر داد. قرار است این مبلغ 
طي یکی، دو روز آینده به حساب فدراسیون واریز 
شود. این یک میلیارد کمک ویژه کمیته المپیک 
به کشتی اســت و رییس کمیته المپیک تاکید 
کرده نمی توانیم به بقیه فدراسیون ها این کمک 
را داشــته باشــیم. پیش از این محمد بنا از عدم 
حمایت های کافی کمیته المپیک از تیم های ملی 
کشتی در ســال المپیک انتقاد کرده بود که نظر 

مي رسد این انتقادات کارساز بوده است.

منهای فوتبال

آریا طاری

م  نجا ا ســر یمــی  کر علــی 
کاندیداتــوری اش را برای انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال به صورت 
رسمی اعالم کرده است. در روزهای 
گذشته، حرف و حدیث های زیادی 
در این مورد وجود داشــت اما حاال 
جادوگر رســما تایید کرده که برای 
تغییــر دادن فضای فوتبــال، وارد 
گود خواهد شــد. این یک تصمیم 
فوق العــاده مهم از ســوی یکی از 
بهترین ســتاره  های تاریخ فوتبال 
ایران به شمار می رود. چهره ای که 
با اساسنامه قبلی به خاطر نداشتن 
ســابقه مدیریت، نمی توانست وارد 
این رقابت شــود اما پــس از اصالح 
اساسنامه، حاال بدون مشکل قانونی 
اجازه حضور در این رقابت را خواهد 

داشت. 
حضــور چهره ای مثــل کریمی 
در راس هرم فدراسیون، یک اتفاق 
هیجان انگیز خواهد بود. در بسیاری 
از کشورهای دیگر دنیا هم مدیریت 
فوتبال، بــه چهره های شــاخص 
باســابقه حضور درخشــان در تیم 
ملی سپرده می شــود و حاال پس از 
دوران تلــخ و ناامیدکننده مدیریت 

چهره هایی مثل کفاشــیان و تاج، 
شاید کریمی بتواند فوتبال ایران را 
از نو بسازد. علی پس از پایان دوران 
بازی، مدتی به عنوان سرمربی کار 
کرد اما خیلی زود متوجه شد که این 
حوزه برایش مناسب نیست. او در این 
مقطع درست همان کاری را انجام 
داد که خیلی از ستاره های قدیمی 
فوتبال ایران شهامت انجام دادنش 

را نداشته اند.
 جادوگر وارد یک عرصه مهم شده 
و یک رقابت بســیار جدی را پشت 
سر خواهد گذاشت. او برای ریاست 
فدراسیونی دورخیز کرده که سراسر 
از فساد و مشکالت مالی است اما نام 
جادوگر می تواند شــرایط را تغییر 
بدهد و درهای جدیــدی را به روی 

فوتبال ایران باز کند. 
بدون شــک در صــورت حضور 
کریمی، اسپانسرها هم به همکاری 
با فدراســیون فوتبــال عالقه مند 
می شــوند و اوضاع اداره فوتبال به 
مراتب بهتر از شرایط فعلی خواهد 
شــد.  چهره ای مثل حیدر بهاروند 
هرگز در حــد و اندازه های مدیریت 
یک فدراسیون نیست. امثال مهدی 
تاج هــم که بــا قــرارداد فاجعه بار 
ویلموتس، ســطح توانایی شــان 

را نشــان داده اند. با ایــن حال این 
گزینه ها همیشه در مجمع هواداران 
زیادی دارند و شــنیده می شود که 
پشــت پرده در حال مطرح کردن 
گزینه هــای جدیدشــان بــرای  

فدراسیون هستند. 
علــی کریمــی در توضیــح 
کاندیداتوری اش بــرای انتخابات 
نوشته:»می خواهم همچنان کنار 
مــردم ســرزمینم باشــم و برای 

سربلندی دوباره فوتبال ایران، 
به عنوان کاندیدا در پســت 
ریاست فدراســیون فوتبال 
در انتخابات شــرکت کنم. 
تغییرات اساسی از سوی فیفا 

و ای اف سی در اساسنامه شکل 
گرفته و حــاال فوتبالی ها راحت تر 
می توانند وارد عرصه انتخابات شوند 
و من امیدوارم در روز ۱۰ اســفند 
فوتبال ایران عزیزمان یک روز پاک و 
عاری از هرگونه زد و بندهای ناسالم 

را تجربه کند.«
 او به شــکل واضحی از دســت 
انــدرکاران انتخابات خواســته تا 
همه چیز را پاک، ســالم و شــفاف 
برگزار کنند.  موضوعی که معموال 
 در انتخابــات فدراســیون فوتبال 

رخ نمی دهد. 

جادوگر یکــی از محبوب ترین 
چهره های تاریخ فوتبال ایران است 
و بدون تردید همه هواداران فوتبال 
در کشــور، او را شایســته چنیــن 
اعتمادی می دانند. اعضای مجمع 

اما ممکــن اســت در نهایت 

انتخاب دیگری برای فدراســیون 
انجام بدهند. 

ورود فوتبالی ها، تنور انتخابات 
را از همیشــه داغ تر خواهد کرد. 
حاال افرادی در ایــن انتخابات 
سهم دارند که در گذشته همواره 
با تابلوی ورود ممنوع، به بازی 
تصمیم سازی در فوتبال ایران 

راه داده نمی شدند.

یک گزینه جذاب برای انتخابات فدراسیون فوتبال

جادوگر وارد می شود! 

چهره به چهره

اتفاق روز 

شروع سال جدید میالدی و باز شدن پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی، بار دیگر گمانه زنی ها در مورد ارزش مالی مهره های 
مختلف را به اوج رسانده اســت. برخی از فوتبالیست ها در سال 
۲۰۲۰ قیمت باالتری پیدا کردنــد اما بعضی های دیگر در یک 
سال ناامیدکننده، با افت وحشــتناک ارزش روبه رو شدند. این 
تغییر برای ۱۰ ســتاره به مراتب محســوس تر از دیگران بود. 
مهره هایی که سال را با آرزوهای بزرگی کلید زدند اما سال ۲۰۲۰ 
را به شکلی کابوس وار پشت سر گذاشتند و حاال اگر تصمیم به 
جابه جایی بگیرند، با رقم بسیار کم تری نسبت به شروع سال این 

اتفاق برای شان رخ خواهد داد.
ادن هازارد؛ منفی 60 میلیون یورو!

ارزش هیچ بازیکنی در دنیای فوتبال نســبت به اولین روز 
سال ۲۰۲۰ به اندازه ســتاره بلژیکی رئال مادرید سقوط نکرده 
است. قیمت ادن هازارد در شــروع سال گذشته میالدی ۱۲۰ 
میلیون یورو برآورد می شد اما این رقم حاال به ۶۰ میلیون یورو 
رسیده است. ادن در مادرید، چیزی به جز مصدومیت نداشته و 
به یک کابوس بزرگ تر از گرت بیل برای هواداران این باشــگاه 

تبدیل شده است.

کریستین اریکسن؛ منفی 55 میلیون یورو
وقتی برای تاتنهام به میدان می رفت، برچســب قیمت ۹۰ 
میلیون یورویی داشت اما سپری کردن یک دوران ناامیدکننده 
در اینتر، ارزش اریکسن را حاال به حوالی ۳۵ میلیون یورو رسانده 
است. اینتر، انتخاب درستی برای ستاره اهل دانمارک نبود. او 
هیچ وقت به مهره موردعالقه کونته تبدیل نشد. او این روزها دیگر 
در اردوی اینتری ها حضور ندارد و تصمیمش را برای جدایی از 

این باشگاه گرفته است.
دله علی؛ منفی 52 میلیون یورو! 

درست همان طور که آنتونیو کونته نتوانست با اریکسن رابطه 
برقرار کند، مورینیو هم از همان روز اول با دله علی به بن بســت 
رسید. در چند مقطع، تصور می شد همه چیز بین آنها درست 
شــده اما علی دوباره جایگاهش را در ترکیب تاتنهام از دست 
می داد. ۲۰۲۰ یک ســال وحشتناک برای ســتاره بااستعداد 
انگلیسی بود. سالی که موجب شد ارزش او از ۸۰ میلیون یورو 
به ۳۸ میلیون یورو برســد. یک کاهش چشــمگیر برای یک 

فوتبالیست مستعد.
رحیم استرلینگ؛ منفی 50 میلیون یورو

در پایان سال ۲۰۱۹ استرلینگ یکی از آماده ترین مهاجمان 
دنیای فوتبال به شمار می رفت اما در سال ۲۰۲۰ رحیم درخشش 
چندانی در تیم پپ گواردیوال نداشت. خیلی ها معتقدند موقعیت 
فوق العاده ای که او در لیگ قهرمانان روبه روی لیون خراب کرد، 

بزرگ ترین دلیل برای افت روحی این ســتاره بوده است. این 
بازیکن ۲۶ ساله در اولین روز سال ۲۰۲۰ قیمت ۱۶۰ میلیون 
یورویی داشت و این رقم حاال به ۱۱۰ میلیون یورو رسیده است. 
استرلینگ اما هنوز فرصت کافی را برای تغییر دادن شرایط در 

اختیار دارد.
کپا آریزاباالگا؛ منفی 45 میلیون یورو

گران ترین گلر تمــام تاریخ، حاال در چلســی به یک مهره 
نیمکت نشین تبدیل شــده است. کپا در ســال ۲۰۲۰ آنقدر 
اشــتباه های بزرگی داشت که هواداران باشــگاه دیگر به هیچ 
قیمتی به او اعتماد ندارند. این گلر در شروع سال ۶۰ میلیون یورو 
می ارزید و حاال ارزش اش به ۱۵ میلیون یورو رسیده است. اگر از 
طرفداران چلسی بپرسید، حتی همین رقم هم برای کپا زیاد به 

نظر می رسد!
لئو مسی؛ منفی 40 میلیون یورو

در سال ۲۰۲۰ میالدی، مثل همیشه گل زن و بی رحم نشان 
نداد. لئو که سال پرحاشیه ای را ســپری کرده بود، حاال ۱۰۰ 
میلیون یورو ارزش گذاری شده است. این در حالی است که ارزش 
او در شروع سال ۲۰۲۰ رقم ۱۴۰ میلیون یورو بود. مسی از همین 
حاال بازیکن آزاد است و این اجازه را دارد که به صورت آزادانه با هر 

باشگاهی برای آینده اش مذاکره کند.
آنتوان گریزمان؛ منفی 40 میلیون یورو

در زمین با لئو مسی هماهنگ نشــده اما به لحاظ کاهش 

ارزش قیمتی، به شدت با این ستاره هماهنگ به نظر می رسد. 
او در شروع ســال ۱۲۰ میلیون یورو می ارزید و حاال ارزشی ۸۰ 
میلیون یورویی دارد. جالب اســت بدانید که مهاجم فرانسوی 
بارسا در هفت بازی گذشته با لباس این تیم نه گل زده و نه حتی 
یک پاس گل داده است. این فصل به بدترین شکل ممکن برای 

آنتوان سپری می شود.
انگولو کانته؛ منفی 40 میلیون یورو

سن کانته کمی باال رفته و فرانک لمپارد هم اعتقاد زیادی به 
این هافبک دونده ندارد. این عوامل در کنار هم موجب شده اند 
ارزش انگولو از ۱۰۰ میلیون یورو به ۶۰ میلیون یورو برسد. سال 
۲۰۲۰ سال درخشانی برای این فوتبالیست نبوده و ارزش او نیز 

با یک سقوط بزرگ روبه رو شده است.
پل پوگبا؛ منفی 35 میلیون یورو

خیلی ها انتظار داشتند پوگبا در یونایتد به یکی از بهترین های 
دنیا تبدیل شــود اما این اتفاق رخ نــداده و دوران حضور او در 
منچستر رو به اتمام به نظر می رسد. برچسب قیمتی پوگبا در 
سال ۲۰۲۰ از ۱۰۰میلیون یورو به ۶۵ میلیون یورو رسیده است.

الکساندر الکازت؛ منفی 35 میلیون  یورو
حضور پررنگ فرانســوی ها در این فهرست، جالب توجه به 
نظر می رسد. الکازت هم در سال ۲۰۲۰ روزهای خوبی را سپری 
نکرده تا ارزش اش در بازار نقل و انتقاالت از ۷۰ میلیون یورو به ۳۵ 

میلیون یورو کاهش پیدا کند.

آریا رهنورد

چندین ماه پس از نبرد برگزارنشــده 
نقش جهان، پرسپولیس و سپاهان دوباره 
به هم می رسند. ماجراهای جنجالی آخرین 
تقابل آنها، حساسیت های مسابقه امروز را 
به اوج خواهد رساند. محرم و یحیی، روزهای 
دشواری را از شــروع فصل جدید سپری 
کرده اند و حاال برای یک برخورد هیجان انگیز 
در آزادی آماده می شوند. هر دو تیم از مدعیان 
مهم قهرمانی لیگ بیستم به شمار می روند 
و نتیجه این مســابقه، اهمیت زیادی در 

سرنوشت شان خواهد داشت. پرسپولیس 
هنوز در این فصل طعم شکست را نچشیده 
اما آنها از شروع لیگ بیستم هرگز حریفی به 
سرسختی سپاهان نداشته اند. این مسابقه تا 
حدود زیادی کیفیت واقعی دو تیم را در این 

فصل نمایان خواهد کرد.
    

ورزشگاه آزادی امروز میزبان یکی از مهم ترین 
جدال های لیگ برتر خواهد بود. مســابقه ای که 
همیشــه تنش ها، جذابیت ها و اتفاق های زیادی 
در خودش داشــته است. پرســپولیس با دو برد و 
چهار تساوی در ۶ مسابقه و ســپاهان با چهار برد، 

دو تساوی و دو شکست در هشــت بازی برای این 
نبرد آماده می شوند. تیم محرم در سه دیدار اخیر 
هفت امتیاز به دســت آورده و در فرم بسیار خوبی 
قرار دارد اما پرسپولیســی ها از زمان برگشتن از 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، برنده هیچ مسابقه ای در 
لیگ برتر نبوده اند. با این وجود تیم یحیی، همچنان 
تنها تیم بدون شکست لیگ برتر به شمار می رود. 
روبه رو شدن چند ستاره با تیم های سابق، بخشی از 
جذابیت های این نبرد به شمار می رود. در سپاهان، 
سروش رفیعی و شــایان مصلح با تیم قبلی شان 
در فوتبال ایــران روبه رو می شــوند و در ترکیب 
پرسپولیس، میالد سرلک و سیدجالل حسینی 
روبه روی تیم سابق شان قرار می گیرند. این بازی، 
نبرد تیم هایی است که به فوتبال هجومی اعتقاد 
دارند و در این فصل چندین نبرد سرگرم کننده را 
پشت سر گذاشته اند. تیم هایی که پرافتخارترین 
تیم های تاریخ لیگ به شمار می روند و در ۱۹ فصل 

گذشته مجموعا ۱۱ بار روی سکوی اول لیگ قرار 
گرفته اند. بزرگ ترین نگرانی پرسپولیسی ها برای 
این جدال، به سمت چپ خط دفاعی برمی گردد. 
جایی که سعید آقایی به دلیل محرومیت، نمی تواند 
تیم یحیی را برابر ســپاهان همراهی کند. محمد 
انصاری به تازگی چراغ سبز پزشــکی را دریافت 
کرده اما بعید به نظر می رسد که پس از ماه ها دوری 
از میادین در چنین مسابقه مهمی از آمادگی الزم 
برخوردار باشد. احتماال ســیامک نعمتی در این 
نبرد به عنوان مدافع ســمت چپ برای سرخ ها به 
میدان خواهد رفت. البته احتمال به کارگرفتن علی 
شجاعی نیز در این نقطه از زمین برای پرسپولیس 
وجود دارد. او سابقه بازی به عنوان مدافع سمت چپ 
را در کارنامه دارد. دومین نگرانی مهم پرسپولیسی ها 
برای این نبرد خانگی نیز به وضعیت خط حمله این 
تیم مربوط می شود. مهدی عبدی هنوز موفق به 
گل زنی در لیگ بیستم نشــده و آرمان رمضانی از 
زمان پیوســتن به قرمزها هرگز برای این باشگاه 
گل نزده است. کیفیت خط حمله پرسپولیس در 
این فصل با انتقادهای زیادی روبه رو شــده و باید 
دید که این انتقادها چه زمانی بــه پایان خواهند 
رسید. در مقابل ســپاهانی ها با چند مهاجم آماده 
به این مسابقه قدم می گذارند. سجاد شهباززاده با 
هشت گل زده، آماده ترین مهاجم داخلی فوتبال 
ایران به شمار می رود و کی روش استنلی همیشه 
روبه روی پرســپولیس نمایش های خوبی داشته 
است. سپاهانی ها فصل گذشته در همین ورزشگاه، 
میزبان شان را شکست دادند اما ماجراهای دیدار 
برگشت با همین رقیب در نهایت برای شان بسیار 
گران تمام شد. پرسپولیس و ســپاهان امروز در 

شــرایطی در لیگ برتر به مصاف هم می روند که 
آخرین جدال شان در فوتبال ایران به یک جنجال 
تمام عیار تبدیل شده است. فصل گذشته در اولین 
روزهای ورود ویروس کرونا به ایران، قرار شد جدال 
دو تیم پشت درهای بسته برگزار شود. این موضوع 
اصال به مذاق هواداران سپاهان که تیم شان آن روزها 
دو مصدوم مهم هم داشت خوش نیامد و آنها مانع 
رسیدن اتوبوس تیم به ورزشگاه در زمان مقرر شدند. 
به نظر می رسید اعضای کادر فنی باشگاه نیز راضی 
به برگزاری بازی نیســتند و ترجیح می دهند این 
مسابقه در زمان دیگری انجام شود. آنها پیش بینی 
رای کمیته انضباطی را نمی کردند و امیدوار بودند در 
وقت دیگری مجوز برگزاری دوباره بازی را دریافت 
کنند اما این اتفاق رخ نداد و سپاهان نقره داغ شد. 
اگر تیم قلعه نویی آن روز موفق به شکســت دادن 
پرسپولیس می شــد، فاصله اش با این تیم را کم  و 
کم تر می کرد اما باختن در پرونده مربوط به آن بازی، 
عمال سپاهان را به مرز فروپاشــی رساند. این تیم 
دیگر امیدش را برای قهرمانی از دست داد و با یک 
ضربه کاری روبه رو شد. اتفاقات آن بازی هم رویای 
قهرمانی اصفهانی ها را بر باد داد و هم به پایان حضور 
امیر قلعه نویی روی نیمکت باشگاه انجامید. حاال 
محرم و شاگردها، اهمیت این نبرد را خیلی خوب 
درک می کنند. اگر آخرین جدال با پرســپولیس 
همه چیز را برای این تیم خراب کرده، مسابقه امروز 
می تواند همه چیز را درست کند. هر چند که یحیی و 
پسرها نیز انگیزه های بسیار زیادی برای این مسابقه 
دارند و می خواهند ثابت کنند که در زمین هم بدون 
هیچ مشکلی، از قدرت الزم برای شکست دادن تیم 

اصفهانی برخوردار هستند.

فاحش ترین افت قیمت ستاره ها در سال 2020

ورشكسته ها! 

سپاهان و پرسپولیس دوباره روبه روي هم

ال كالسيكو در آزادی!

ورزشگاه آزادی امروز میزبان یکی 
از مهم ترین جدال های لیگ برتر 

خواهد بود. مسابقه ای که همیشه 
تنش ها، جذابیت ها و اتفاق های 
زیادی در خودش داشته است. 

پرسپولیس با دو برد و چهار 
تساوی در 6 مسابقه و سپاهان با 

چهار برد، دو تساوی و دو شکست 
در هشت بازی برای این نبرد آماده 

می شوند

جادوگر یکی از 
محبوب ترین چهره های 

تاریخ فوتبال ایران است و 
بدون تردید همه هواداران 

فوتبال در کشور، او را 
شایسته چنین اعتمادی 
می دانند. اعضای مجمع 
اما ممکن است در نهایت 

انتخاب دیگری برای 
فدراسیون انجام بدهند
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