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کشتی بی سرپرست و رئیس! 
مجمع انتخاباتی فدراســیون کشــتی 26 
تیرماه بعد از گذشــت هشــت ماه از استعفای 
رسول خادم، برگزار و درنهایت علیرضا دبیر با 
کسب 31 رای به عنوان رییس چهار سال آینده 
این فدراسیون انتخاب شد. این در حالی است که 
هنوز معارفه دبیر انجام شده و از سوی دیگر بهروز 
نعمتی که سرپرســت بود دیگر به فدراسیون 
نمی رود. نعمتی درباره زمان برگزاری جلســه 
تودیع و معارفــه گفت:»من همان طور که قبال 
اعالم کردم از 26 تیر که انتخابات برگزار شد دیگر 
به فدراسیون کشــتی نرفتم. به دبیر هم گفتم 
زمان برگزاری معارفه خودش به فدراســیون 
برود و امور را در دست بگیرد. از زمان برگزاری 
جلسه تودیع و معارفه نیز خبر ندارم چراکه هنوز 
وزارت ورزش چیزی به فدراسیون اعالم نکرده 
است.« وی درباره  مطرح شدن برخی شایعات 
مبنی بر احتمال ابطالل انتخابات فدراســیون 
کشتی گفت:»چنین چیزی نشنیدم و در جریان 
آن نیســتم. مثال درباره انتخابات وزنه برداری 
درخصوص عدد رای بحث هایی مطرح شد که 
آن هم البته مشــکلی نداشت اما درباره کشتی 
که دیگر جای بحثی نیســت و دبیر با 31 رای 
انتخاب شــد.« نعمتی در ادامه درباره عملکرد 
خود در دوران سرپرستی فدراسیون کشتی نیز 
خاطرنشان کرد:»دوستان باید از عملکرد من 
راضی باشــند. در این مدت با وجود مشکالت و 
محدودیت ها و دوران بسیار سختی که داشتیم 
تمامی اعزام ها و اردوها بدون هیچ مشکلی برگزار 
شد و خللی در اجرای برنامه ها پیش نیامد.« به 
این ترتیب به نظر می رسد بهتر است که هرچه 

زودتر جلسه معارفه علیرضا دبیر برگزار شود.
    

 حمایت خادم در کار نبوده؟
حمید بنی تمیم نایب رییس و سرپرســت 
سابق فدراسیون کشــتی و کاندیدای مجمع 
انتخاباتــی این رشــته، برخــالف آنچه گفته 
می شــد برای حضور در انتخابات و کسب رای 
از حمایت های پشت پرده رسول خادم رییس 
سابق فدراسیون کشتی برخوردار بوده یا خیر، با 
تکذیب این موضوع خاطرنشان کرد:»به نظر من 
آقای خادم کار درستی کرد که به بحث انتخابات 
آن طور که باید ورود نکــرد. پیش از انتخابات با 
آقارســول صحبت کردم، او به من گفت شاید 
کمک زیادی به تو نکنم اما اگر از من اســتعالم 
کنند به واسطه شناختی که دارم شما را تایید 
می کنم. رسول خادم عمال دخالتی در انتخابات 
نداشــت و البته من هم توقعی از او نداشــتم. 
باور کنید بنده هیچ تــالش خارج از چارچوبی 
برای کسب رای و رســیدن به صندلی ریاست 
فدراسیون نداشــتم. خیلی ها دوست داشتند 
اتفاقات بد فضای مجازی یا خارج از آن پیش از 
انتخابات را به من ربط دهند اما واقعا بنده هیچ 
دخالتی در این اتفاقات نداشتم. بنده به چرایی 
تایید صالحیت دبیر انتقــادی ندارم و ترجیح 
می دهم برای آرامش کشتی به این مسائل ورود 
نکنم اما در بحث چیدمان مجمع می توانستند 
خیلی بهتر از این عمل کنند. این اتفاقات دیگر 
گذشته و بازگشــت به عقب فایده ای ندارد.« او 
تاکید کرد:»تحت هیچ شرایطی دیگر به کشتی 
برنمی گردم. پیشنهادات مختلفی در سمت های 
ورزشی دارم که فکر می کنم نهایتا طی دو،سه 
روز آینده با قبول یکی از آنها مشغول به کار شوم. 
جایی می روم که آدم ها کمتر پشت سر هم حرف 

بزنند و غیبت یکدیگر را نکنند.«
    

 طالیی و رضایی نیامدند
هفته گذشته اعالم شد جلسه کمیته فنی 
تیم کشتی آزاد امید دیروز در محل فدراسیون 
کشتی برگزار می شود. نشستی که به صورت 
ویژه برای تیم امید و در آســتانه اعزام این تیم 
به رقابت های جهانی برنامه ریزی شده بود. این 
در حالی بود که این جلســه قرار بود با حضور 
محسن کاوه مدیرفنی تیم های ملی، غالمرضا 
محمدی )ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد( 
علیرضا رضایی )ســرمربی تیم کشــتی آزاد 
امید( محمد طالیی )ســرمربی تیم کشــتی 
آزاد جوانان( یدا... اعتصامــی، تقی اکبرنژاد، 
یعقوب نجفی جویباری، مصطفی میرعمادیان 
و مسعود مصطفی جوکار برگزار شود که البته 
این گونه نشد! این نشست، بدون حضور علیرضا 
رضایی و محمد طالیی برگزار شد که غیبت این 
دو سرمربی که ســکان هدایت تیم های امید 
و جوانان را بر عهده دارند بســیار معنادار بود. 
برخی از اهالی کشــتی، غیبت این دو چهره را 
به تغییر و تحوالت احتمالی رییس فدراسیون 
کشتی در آینده ای نزدیک مرتبط می دانند که 
البته هنوز دلیل خاصی هــم برای این غیبت 

عنوان نشده است.

منهای فوتبال

قضاوت عملکــرد گابریل کالدرون 
در پرســپولیس بدون انجام حتی یک 
مسابقه رســمی، ناقص و عجوالنه به 
نظر می رســد اما هواداران باشگاه باید 
با این حقیقت کنار بیایند که تیم شان 
پیش فصل چندان امیدوارکننده ای را 
پشت سر نگذاشته است. به نظر می رسد 
جالی خالی برانکو رفتــه رفته در حال 
نمایان  شدن اســت و مرد آرژانتینی، 
فرصت زیادی برای به وجود آوردن نظم 
و انسجام کافی در تیمش ندارد. قرمزها 
می توانند با چند نتیجه خوب در شروع 
فصل، همه حواشی روزهای گذشته را به 
فراموشی بسپارند. یک شروع بد، درست 
همان اتفاقی اســت که به حاشیه های 

باشگاه پر و بال بیشتری خواهد داد.
پرسپولیسی که برانکو ایوانکوویچ 

تحویل گرفت با پرسپولیســی که به 
گابریل کالدرون تقدیم شد، تفاوت های 
بســیار بزرگی داشــت. مــرد کروات 
ســرمربی تیم بحران زده ای شد که در 
آتش تغییرات نادرســت و مشکالت 
بزرگ مالی و فنی می سوخت. تیمی که 
سال های زیادی از آخرین قهرمانی اش 
در لیگ ســپری شــده بود و در مسیر 
تبدیل شــدن به یک تیم متوسط قرار 
داشت. برانکو پرســپولیس را از حمید 
درخشــان تحویل گرفت و ناچار شد 
تغییرات متعددی در ترکیب این تیم 
به وجود بیاورد. از آخرین ترکیب های 
رسمی این مربی روی نیمکت قرمزها، 
فقط احمد نوراللهی و علی علیپور پیش 
از او بازیکــن پرســپولیس بودند. این 
موضوع به وضوح نشــان می دهد که 

پروفسور چهره پرسپولیس را عوض کرد 
و در طول چند سال، ترکیب ایده آلش را 
برای این تیم ساخت. تیمی که کالدرون 
به عنوان سرمربی اش انتخاب شده اما در 
نقطه اوج قرار دارد. پرسپولیس پیش 
از ایــن مربی قهرمانی ســه دوره لیگ 
برتر را به دســت آورده و فصل گذشته 
هر دو جــام داخلی را باالی ســر برده 
است. البته که او تیم حاضر و آماده تری 
را نسبت به شــروع کار ایوانکوویچ در 
اختیــار دارد اما حاال انتظارهــا از این 
تیم نیز به نســبت موفقیت ها باال رفته 
اســت. اگر نایب قهرمانی پروفسور در 
لیگ پانزدهم یک دستاورد بزرگ تلقی 
می شد، حاال هیچ چیز به جز قهرمانی 
هواداران پرسپولیس را راضی نمی کند. 
آنها انتظار دارند که تیــم هم نمایش 

دلچسبی داشــته باشــد و هم نتایج 
درخشانی به دســت بیاورد. عملکرد 
بی نقــص پرســپولیس در دوران مرد 
کروات، حاشیه های اطراف این تیم را 
به شکل قابل توجهی کاهش داده بود. 
حتی چهره های پیشکســوت باشگاه 
نیز به ندرت به ســراغ اظهارنظرهای 
منفی می رفتند. چراکه می دانســتند 
انتقاد از این تیم رویایــی در درجه اول 
چهره خودشان را مخدوش می کند. به 
محض رفتن سرمربی موفق پرسپولیس 
اما، هجوم حواشی به این تیم آغاز شد. 
خیلی زود افرادی که عالقه داشــتند 
به پست سرپرســتی تیم برگردند، جو 
منفی وحشتناکی علیه محسن خلیلی 
ســاختند و تالش کردند تا او را مقابل 
هواداران باشگاه قرار بدهند.  بعضی از 

هوادارها نیز خواســته یا ناخواسته در 
همین مسیر قدم برداشــتند و حتی 
علیه مهاجم محبوب سابق تیم شان نیز 
شعار دادند. با این وجود سرانجام اثبات 
شد که هیچ جلســه ای برای بازگشت 
افشین قطبی از سوی خلیلی هماهنگ 
نشده و همه ادعاها در مورد این چهره، 
غیرواقعــی بوده اند. با ایــن حال بعید 
نیست سرپرست ســابق و دوستانش، 
دوباره در انتظار فرصتی برای ضربه زدن 

به سرپرست فعلی باشگاه باشند.
تنهــا دلیــل موفقیــت برانکو در 
پرســپولیس، پیشــرفت فنی باشگاه 
زیر نظر این مربی نبــود. ایوانکوویچ به 
مروز زمان تسلط کافی را برای گرفتن 
تصمیم های مهم در باشــگاه به دست 
آورده بود و از این تسلط به خوبی برای 
گرفتــن تصمیم های مهم اســتفاده 

می کرد. 
شاید آن اوایل، مدیران وقت باشگاه 
توانستند نفراتی مثل محسن مسلمان 
یا اوکراینی ها را بدون رضایت پروفسور 
به تیم تزریــق کنند امــا از یک جایی 
به بعد، دیگــر خبری از اضافه شــدن 
بازیکن ها بدون نظر مســتقیم برانکو 
نبود. گابریل کالدرون در شرایط فعلی 
شــناخت چندانی از فوتبالیست های 
ایرانی ندارد و طبیعی به نظر می رســد 
که در زمینه خریدها، باشگاه به جای او 
تصمیم بگیرد. باید زمان بیشتری سپری 
شود تا او بتواند ترکیب مدنظرش را در 
پرسپولیس بسازد و به شناخت کافی از 
فوتبالیست های ایرانی دست پیدا کند. 
برانکو به جز مسائل فنی، همه اتفاقات 
پرسپولیس در طول یک فصل را مدیریت 
می کرد و در تعیین اردوهای پیش فصل 
باشگاه نیز نقشی کلیدی داشت. حاال 
اما باشگاه تابستان را در وضعیت بد آب 

و هوایی یک کمپ در ترکیه پشت سر 
گذاشته و به خاطر همین شرایط جوی، 
حتی نتوانسته یک بازی تدارکاتی برگزار 
کند. در واقع خروجی اردوی ترکیه تنها 
برگزاری تمرین در آب و هوای نه چندان 
خوب و برگزاری دو بازی دوستانه درون 
گروهی بین بازیکن ها بوده است. عالوه بر 
این، حاشیه های مربوط به قرار گرفتن نام 
سروش و شایان مصلح در فهرست مازاد، 
باشگاه را تا حدودی تحت  تاثیر قرار داده 
است. ماجرایی شــبیه به این در چند 
فصل گذشته با برانکو، در تیم به وجود 

نیامده بود.
وقتی برانکو جام ها را یکی یکی برای 
باشگاه درو می کرد، تنها وظیفه مدیران 
پرسپولیس ظاهر شدن در جشن های 
قهرمانی برای انداختن مدال به گردن 
بازیکن ها بود. حاال که زمان آزمودن این 
مدیران از راه رسیده، آنها ثابت کرده اند 
که در قواره های کار در یک باشگاه بزرگ 
نیستند. اگر تیم کالدرون نتیجه بگیرد، 
آنها نیز نجات پیدا خواهند کرد اما در غیر 
این صورت، این نفرات اولین قربانیان 

دوران پسابرانکو خواهند بود.

پیش فصل نه چندان امیدوارکننده پرسپولیس کالدرون 

جای خالی یک پروفسور! 

اتفاق روز

چهره روز

وقتی الجزایر و سنگال در مرحله گروهی جام 
ملت ها با هم روبه رو شــدند، کم تر کسی تصور 
می کرد در حضور مدعیان پرشمار قهرمانی، دیدار 
فینال نیز میان این دو تیم برگزار شود. با این وجود 
این مسابقه یکی از پرتماشاگرترین دیدارهای دور 
گروهی رقابت ها بود و به نظر می رسید مردم هر 
دو کشور، به سرنوشت تیم شان امیدوار هستند. 
سنگال و الجزایر با پرســتاره ترین ترکیب های 
تاریخ شان در تورنمنت ظاهر نشدند اما امیدوار 
بودند بهترین نتایج تاریخ شــان در این جام را به 
دست بیاورند. دیدار گروهی با برتری الجزایری ها و 
البته وعده انتقام سنگالی ها به پایان رسید. سنگال 
با سه پیروزی یک بر صفر در مراحل حذفی، راهش 
را به طرف دیدار نهایی هموار کرد. این تیم از خط 
دفاعی فوق العاده ای برخوردار بود اما در حمله نیز 

قدرت چندانی نداشت و نمی توانست در هر بازی 
گل های زیادی به ثمر برساند. در مقابل الجزایری ها 
شــاید در دفاع بی نقص نبودند اما در حمله، تیم 
زهردارتری به نظر می رسیدند. ضربه ایستگاهی 
تماشــایی ماهرز در دقیقه 95 دیدار نیمه نهایی 
با تونس، مــردم الجزایر را به خیابان ها کشــاند. 
خیلی زود پسربچه ها دست به کار شدند و چالش 
»ماهرز« را در کشورشان پیاده کردند. ویدئوهای 
تقلید از گل ستاره منچسترسیتی در تمام دنیا دیده 
شدند و بازتاب های گسترده ای نیز داشتند. مردم 
الجزایر آماده یک پیروزی بزرگ بودند و این اتفاق 
را سرانجام در دیدار نهایی جشن گرفتند. به محض 
شنیدن صدای سوت داور، ستاره های تیم به طرف 
هواداران شان دویدند و مطابق شادی مرسوم همه 
کشورهای عربی، این قهرمانی تاریخی را با سجده 

جشن گرفتند. بغداد بونجاح با زدن تنها گل دیدار 
نهایی، به قهرمانی بزرگ برای مردم کشــورش 
تبدیل شــد. او دوباره به همه یــادآوری کرد که 
سطحی فراتر از بازی در فوتبال آسیا دارد و باید با 
ترک باشگاه السد، راهش را به طرف قاره اروپا هموار 
کند. جام قهرمانی روی دست های ریاض ماهرز 
باال رفت. ستاره ای که پس از بردن سه جام داخلی 

با منچسترسیتی در این فصل، حاال قهرمانی آفریقا 
را نیز به دست آورد تا یکی از موفق ترین چهره های 

دنیای فوتبال در سال 2019 لقب بگیرد. 
اولیــن قهرمانی الجزایر در جــام ملت های 
آفریقا، چهار ســال پس از حضور جنجالی این 
تیم در جام جهانی 1986 رقم خورد. آنها در جام 
جهانی مکزیک، قربانی یــک تبانی بزرگ بین 

آلمانی و اتریش شــدند و چند سال بعد، دوباره 
ثابت کردند که بهترین تیم قاره آفریقا هستند. 
سال های سیاه فوتبال در الجزایر اما تحت تاثیر 

بحران های داخلی از راه رسیدند. 
جنگجویــان صحرا پنــج دوره متوالی جام 
جهانی را از دســت دادند و در 9 دوره بعدی جام 
ملت های آفریقا نیز هرگز از یک چهارم نهایی رد 
نشدند. فوتبال الجزایر اما از سال 2010 دوباره 
احیا شد. این تیم پس از ســال ها دوری به جام 
جهانی برگشــت و در جام ملت هــا نیز در بین 
چهار تیم نهایی قرار گرفت. این نسل از  فوتبال 
الجزایر، به تدریج ساخته شد تا این تیم بعد از 29 
ســال، دوباره در باالترین جایگاه فوتبال آفریقا 
قرار بگیرد. قهرمانی قــاره، همچنان به عنوان 
یک حسرت بزرگ برای ســنگال باقی مانده اما 
در الجزایر، مردم با رسیدن به بزرگ ترین آرزوی 
فوتبالی شان، سرمست شده اند. حاال دوباره آنها 
قدرت اول قاره به شــمار می رونــد. تیمی که از 
همین حاال برای جام جهانی 2022 قطر، نقشه 

کشیده است.

پرونده پرماجرای بدهی باشگاه استقالل به مهاجم کروات 
سابق این تیم، سرانجام بسته شد. در روزهای گذشته شایعه های 
زیادی در مورد محرومیت احتمالی باشگاه از نقل و انتقاالت به 
گوش می رسید اما مدیران استقالل سرانجام توانستند بدهی 
سنگین باشــگاه به پروپئیچ را از طریق پول های بلوکه  شده در 
حساب فیفا پرداخت کنند. به نظر نمی رسید در شرایط فعلی، 
این درخواست عملی شــود اما در نهایت رایزنی ها نتیجه داد تا 
استقالل بحران پئیچ را برای همیشه پشت سر بگذارد. انتشار 
خبر محرومیت باشــگاه اســتقالل از حضور در پنجره بعدی 
نقل و انتقاالت در یک خبرگزاری رســمی مثل آوار روی ســر 
هواداران آبی ها فرود آمد. بیانیه باشگاه در پاسخ به این شایعه نیز 
با اضطراب زیادی نوشته شده بود و کمک چندانی به آرام شدن 
اوضاع نمی کرد. مدیران استقالل رســما اعالم کردند که هیچ 
نامه ای مبنی بر محرومیت از سوی فیفا به دست شان نرسیده 
است. گروه دیگری نیز البته مدعی بودند که فیفا برای تثبیت 
چنین محرومیت هایی، به هیچ باشگاهی نامه نمی فرستد. به 
نظر می رسد عده ای از منتقدان مدیران باشگاه در داخل، عالقه 

زیادی به رسمی  شــدن این محرومیت داشتند تا خیلی زود با 
موج تغییرات گسترده در اســتقالل، صندلی های مدیریتی را 
به دســت بیاورند اما در عمل، این اتفاق هرگز رخ نداد. چراکه 
فدراسیون بین المللی فوتبال حاضر شــد از محل پاداش های 
جام جهانی استقالل که در حساب این نهاد بلوکه شده اند، طلب 
پروپئیچ را پرداخت کند. آبی ها حتی مبلغ الزم برای پرداخت به 
مهاجم کروات شان را آماده کرده بودند اما توانستند با یک تیر دو 
نشان بزنند و عالوه بر حفظ کردن این مبلغ، بخشی از پول های 
باقی مانده در حساب فیفا را آزاد کنند. با این روند حاال باشگاه عالوه 
بر بستن یک پرونده دردسرساز و جنجالی، حاال مبلغ کافی برای 
خرید جانشین پاتوســی را نیز در اختیار دارد. اگر استقاللی ها 
در این پرونده شکست می خوردند، اوضاع برای این باشگاه در 
روزهای آینده دشوار می شد. پیروزی در این ماجرا اما یک نقطه 
روشن و امیدوارکننده برای ادامه فصل باشگاه است. حاال دیگر 
خطر محرومیت از نقل و انتقاالت، استقالل را تهدید نمی کند 
و هواداران باشگاه را آزار نمی دهد. البته به شرطی که مهره های 
خارجی فعلی استقالل و طلبکاران قبلی باشگاه، شکایت های 

تازه ای را در فیفا مطرح نکنند! تا امروز، انتقادهای زیادی متوجه 
شیوه مدیریت باشگاه استقالل بوده است. فتحی و همکارانش 
در مقاطعی از تصمیم های حرفه ای فاصله گرفته اند و جو تیم را 
به هم ریخته اند. اصرار خطیر به حضور در همه مباحث جنجالی 
مربوط به باشگاه، مصاحبه های تند و افشاگرانه او و اختالفش با 
سرمربی پیشین استقالل، برای مدتی به ضرر تیم تمام شده اما 
حاال خطیر ثابت کرد که به جز مصاحبه های تند و افشاگری علیه 
دیگران، نقش  دیگری نیز در باشگاه استقالل دارد. برای سال ها 
مدیران ارشد باشگاهی در فوتبال ایران، با زبان خارجی بیگانه 
بوده اند و حتی در مواردی با خود فوتبال نیز آشــنایی چندانی 
نداشته اند اما شاید حرکت مثبت خطیر در پرونده پئیچ، فرصتی 
برای مستحکم تر شدن جایگاه او در استقالل و برداشتن قدم های 

مفید دیگری برای تیم باشد. 
اگر این مدیر از حواشی همیشگی فاصله بگیرد، از جنجال ها 
دست بکشد، قید افشاگری را بزند و باشگاه را مهم تر از خودش 
بداند، شاید به مرور زمان تبدیل به یکی از موثرترین مدیران این 
سال های استقالل شود. البته این اولین بار نیست که پرونده یک 
بدهی سنگین در استقالل با مساعدت فیفا بسته می شود. پس 
از جام جهانی 2014 برزیل نیز آبی ها در شــرایط مشابهی قرار 
داشتند. استقالل مدتی پس از جام جهانی برزیل با سه شکایت 
بزرگ در فیفا مواجه شده بود و فاصله چندانی با دریافت حکم کسر 
امتیاز نداشت. آن روزها نیز پاداش فیفا نه به حساب فدراسیون 

واریز شده بود و نه در اختیار باشگاه های ایرانی قرار گرفته بود. 
سرانجام بدهی 380 هزار دالری باشگاه با موافقت فیفا از حساب 
پاداش های استقالل در فدراسیون بین المللی فوتبال به طلبکاران 
پرداخت شــد. این اتفاق در دوران مدیریت افتخاری، بازتاب 
چندانی نداشــت اما در دوران مدیریت فتحی، با واکنش های 

مثبت زیادی همراه شد.
بدون تردید بستن پرونده ســنگین و خطرناک پئیچ، یک 
دستاورد بزرگ برای مدیران فعلی استقالل به شمار می رود اما 
به سختی می توان این پرونده را یک موفقیت برای خود باشگاه 
دانست. چراکه استقاللی ها مدت ها قبل می توانستند با پرداخت 
یک دهم مبلغ امروز، برای همیشه پرونده مهاجم اهل کرواسی را 
ببندند. مدیران سابق استقالل، میراث تلخی برای مدیران فعلی 
باشگاه گذاشتند تا بخشی از تمرکز تیم در حساس ترین روزهای 
پیش فصل، به این موضوع مهم اختصاص پیدا کند. شــاید این 
تجربه، تلنگر خوبی باشد تا حداقل مدیران فعلی استقالل دیگر 
بدهی  به مهره های خارجی را به آینده موکول نکنند و باشگاه را در 
معرض جریمه های سنگین قرار ندهند. البته پیش از این بارها در 
فوتبال ایران ثابت شده که »تجربه« موضوع بی اهمیتی است و در 
این فوتبال عمال هیچ کس از گذشته درس نمی گیرد. این فوتبال 
پروپئیچ های دیگری نیز خواهد داشــت. مهره های سنگین و 
بی تاثیری که خیلی زود طرد می شوند اما نام شان مدام در اطراف 

تیم به گوش می رسد.

جنگجویان صحرا، قهرمان جام ملت های آفریقای جنوبی شدند

جام صحرایی!

پرونده ای که بسته شد و دردسری که به پایان رسید 

موفقیت خطیر!

وقتی برانکو جام ها را یکی 
یکی برای باشگاه درو 

می کرد، تنها وظیفه مدیران 
پرسپولیس ظاهر شدن در 
جشن های قهرمانی برای 

انداختن مدال به گردن 
بازیکن ها بود. حاال که زمان 

آزمودن این مدیران از راه 
رسیده، ثابت کرده اند که 
در قواره های کار در یک 

باشگاه بزرگ نیستند
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