فوتبال

ناتواني فدراسيون فوتبال در مديريت يک پيراهن مقدس

تيم فوتسال
تاسيسات دريايي منحل شد

شرکت تاسيس��ات دريايي قيد تيمداري
در ليگ برتر فوتس��ال را زد تا عمر يکي
از پرافتخارترين تيمهاي فوتسال ايران
در ليگ برتر به  ۶سال نرسد.به گزارش
مهر ،تيم فوتسال تاسيسات دريايي بعد از
جلسه هيات مديره اين باشگاه و تصميم
مجمع شرکت س��ال آينده در ليگ برتر
حضور نخواهد داشت .اين تيم که سال
 ۹۱ب��ا خريد امتياز تيم اس��تيل آذين در
ليگ دسته اول حاضر شده بود ،سال ۹۲
ب��ه ليگ برتر صعود کرد و توانس��ت در
اين چند س��ال دوبار به عنوان قهرماني
در ليگ برتر و يکبار به عنوان قهرماني
در آسيا برسد.کنگاني عضو هيات مديره
باش��گاه تاسيس��ات دريايي با تاييد اين
مطل��ب به خبرنگار مهر ،گف��ت :ما روز
گذشته جلس��ه هيات مديره را داشتيم.
در نهاي��ت مقرر ش��د تا تيم فوتس��ال
تاسيس��ات در ليگ برتر حضور نداشته
باش��د.وي تاکيد کرد :باشگاه ما منحل
نشده اس��ت و در ساير رش��تهها به جز
فوتسال به فعاليت خودمان ادامه خواهيم
داد.عضو هيات مديره باشگاه تاسيسات
درب��اره اينکه آيا تصميم باش��گاه براي
کناره گيري از ليگ برتر فوتسال قطعي
اس��ت؟ گفت :اين تصميم قطعي است
مگ��ر اينکه اتفاقات ديگ��ري رخ بدهد.
علت کناره گيري تاسيس��ات از فوتسال
مشکالت مالي است.
تفاضل گل مالک رتبهبندي
تيمهاي ليگ برتر

مس��ئول برگزاري رقابتهاي س��ازمان
ليگ ميگويد مالک رتبهبندي تيمها در
صورت برابر ش��دن امتيازاتشان تفاضل
گل اس��ت.ب ه گزارشايسنا ،در شرايطي
که ليگ برتر به هفتههاي پاياني خودش
رس��يده رقاب��ت در ب��اال و پايين جدول
ردهبن��دي به اوج حساس��يت رس��يده و
تيمها براي کسب سهميه ليگ قهرمانان
آسيا و بقا در ليگ با هم ميجنگند.سعيد
فتاحي در گفتوگو با ايسنا ،در پاسخ به
اين سوال که در صورت برابري امتيازات
تيمها آيا مالک رتبه بندي آنها تفاضل
گل يا بازي رو در رو است ،اظهار کرد :ما
مانند خيلي از ليگهاي دنيا تفاضل گل
را مالک رتبه بندي ق��رار داده و تيمها
در صورت برابر شدن امتيازاتشان تنها با
تفاضل گل رتبه بندي ميشوند.مسئول
برگزاري رقابتهاي سازمان ليگ فوتبال
در ادام ه دربار حواش��ي رخ داده در بازي
س��پاهان و صنعت نفت آبادان ،تصريح
کرد :ما گزارش اين ديدار را براي کميت ه
انضباطي ارسال کرديم و به احتمال زياد
محروميتي براي باشگاه سپاهان در نظر
گرفته شود.
موقعيت خطرناک سپاهان به کل
فوتبال ايران ضربه ميزند

سرمربي تيم فوتبال سپاهان اين حق را
براي مسئوالن سپاهان قائل است که از
حاال به دنبال سرمربي موردنظرشان براي
فصل آينده باشند.منصور ابراهيمزاده در
توگو با تس��نيم ,درباره وضعيت تيم
گف 
فوتبال س��پاهان و اينک��ه هنوز اين تيم
در خطر س��قوط به ليگ دسته اول قرار
دارد ,اظهار داش��ت :با توجه به امتيازاتي
که تاکنون جمع کردهايم ,هدفمان اين
اس��ت که بازيهاي ليگ برتر به خوبي
تمام ش��ود و در ادامه به اينکه س��پاهان
در فصل آينده ش��رايط خوب و مناسبي
داش��ته باش��د فکر کنيم تا اي��ن تيم در
فصل آين��ده از لحاظ نوع فوتبالي که به
نمايش ميگذارد ،بهتر شود.سرمربي تيم
فوتبال سپاهان راج ع به بازي هفته آينده
اين تيم مقابل استقالل خوزستان عنوان
کرد :شرايط هر دوي تيمها يکسان است
و به نظر من اس��تقالل خوزستان نسبت
به ديگر تيمهاي انتهاي جدول وضعيت
بهتري دارد .از لحاظ امتيازي شرايط نفت
تهران خطرناکتر از ديگر تيمهاست.

گ�روه ورزش�ی :تيم ملي فوتب��ال ايران
درحال��ي خ��ود را براي حض��ور در جام
جهاني آماده ميکند که هنوز از پيراهن
رسميخود براي اين مسابقات رونمايي
نک��رده و همي��ن ام��ر انتقادات��ي را به
همراه داشته اس��ت .اتفاقات تلخ دوباره
تکرار ميش��ود .س��وژههاي آزار دهنده
ورزش اي��ران دوباره نقل محافل خبري
ميشود .ماجرا دوباره به پيراهن و لباس
برميگردد .درست مثل المپيک و درست
مثل دورههاي گذش��ته حضور تيم ملي
فوتبال اي��ران در جامجهاني.ماجرا کامال
تکراري است؛ کجسليقگي و بيتدبيري و
مديريت ضعيف براي انتخاب يک لباس
و يک پيراهن ک��ه از نگاه همه مقدس
است اما کمترين توجهي به آن نميشود.
ظاه��را مق��دس بودن��ش فق��ط براي
مصاحبههاي آقايان است.به گزارش مهر
آنجا که بايد براي مقدس بودنش سنگ
تمام بگذارند کار را به افرادي س��پردهاند
که بيشتر دنبال س��ود بردن از قراردادها
و نفع ماليشان هس��تند تا اداي دين به
مقدس بودن!پيراهن تي��م ملي فوتبال
ايران بازهم س��وژه شده اس��ت .اين بار
هم به بدترين ش��کل ممکن و همراه با
انتقادات به حق .کسي تعريف و تمجيد
نميکند .چون اصال تعريفي نيست! اصال

گرهاي که فدراسيون به دندان کشيد

شايس��ته تمجيد نيس��ت .آن از انتخاب
برند البس��ه تيم ملي و آن قرارداد براي
کيفيت درجه چندميو آن واسطه گري،
اين ه��م از طراحي و توجيهات نامعقول
و غيرعقالني ب��راي بيتدبيريهاي که
صورت گرفته است.درحالي که ماههاست
حضور تيم مل��ي فوتبال اي��ران قطعي
ش��ده و کمتر از دوم��اه به حضور در اين
رويداد بزرگ باقي مانده ،پيراهن تيم ملي
هنوز رونمايي نشده و حرف و حديث در
اين مورد به اوج خودش رس��يده اس��ت.

فدراس��يون هم واکنش رسمينداش��ته
و اف��رادي هم که داش��تهاند کار را بدتر
کردهاند و بر ب��ي تدبيري مهر تاييد زده
اند.گرهاي که ميش��د چند ماها قبل با
دس��ت باز ک��رد حاال به دندان کش��يده
شده است و ظاهرا نميشود با دندان هم
بازش کرد .حاال اوضاع پيچيده تر از آن
شده که فدراسيون بتواند به راحتي از اين
پيراهن رونمايي کند .حاال مقصر کيست
هنوز مشخص نيست و شايد مثل موارد
ديگر هيچ وقت هم مشخص نشود!آنچه

مسلم است بي تدبيري و سوء مديريت در
انجام کار س��ادهاي است که ميتوانست
ب��ه يک نقطه مثبت و ان��رژي بخش از
س��وي فدراس��يون فوتبال منجر شود و
روحيه و انگيزه بازيکنان تيم ملي را هم
باال ببرد .اما حاال به چماقي بر سر فوتبال
تبديل شده که نه تنها کمکي به انگيزه
بازيکنان نميکند بلکه موجي از انتقادات
را نيز به همراه داشته است .اين همه بي
تدبيري و س��وء مديريت را از کجا آورده
فدراس��يون فوتبال؟يعن��ي در مجموعه
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بزرگ فدراسيون فردي پيدا نميشد که
از ماهه��ا قبل به فکر منافع ملي و حفظ
شان پيراهن تيم ملي بود؟ يعني مهدي
تاج اينقدر تدبير نداش��ت که مس��تقيم
ب��ه ماجراي تيم مل��ي ورود کند و اجازه
ندهد برخي افراد براي رسيدن به منافع
ش��خصي شان چنين باليي سر انتخاب
يک پيراهن بياورند؟ يعني موضوعي به
اين مهميبراي فدراسيون پيش پا افتاده
ب��ود که کار را رها کند و حاال به چهکنم
چهکنمبيافتد؟
االن چه کسي پاسخگوي اين کم کاري
و نامديريتي اس��ت؟ چه کسي مسئوليت
اين کار را ميپذيرد که با اعتبار تيم ملي
فوتبال ايران بازي شده و پيراهن تيم ملي
به سوژه طنز اهالي اين رشته تبديل شده
و قطعا همچنان ادامه هم خواهد داشت؟
تا کي قرار اس��ت برخي افراد از کنار اين
قراردادها سود ش��خصي ببرند و صداي
کس��ي هم در نيايد؟ تا کي قرار اس��ت با
مس��ائل مهم و تاثيرگذاري مثل انتخاب
پيراهن تيم ملي فوتبال ايران براي حضور
در جام جهاني بازي ش��ود؟ چرا کس��ي
پاسخگو نيست؟ چرا کسي سوال و جواب
نميکند از فدراسيون؟ چرا کسي به فکر
اعتبار فوتبال ايران نيس��ت؟ شايد همه
دنبال قرارداد جديد و منافع جديد هستند!

نامه رسول خادم به شوراي امنيت ملي؛

صالحی امیری:

با ديپلماسي مانع از تعليق کشتي شويد

کمیسیون ورزشکاران بازوی مشورتی است

رسول خادم با ارسال نامه به اعضاي شوراي امنيت
ملي از آنها خواس��ت با ورود تيم ديپلماسي کشور
مانع از محروميت کش��تيگيران و تعليق کشتي
اي��ران ش��وند.به گزارش مهر ،رئيس فدراس��يون
کش��تي به نمايندگي از خانواده بزرگ کش��تي با
ارس��ال نامه به اعضاي شوراي امنيت ملي از آنها
درخواس��ت کرد با ورود تيم ديپلماس��ي کشور در
برابر مناسبات آمريکايي – صهيونيستي کميته بين
المللي المپيک ،مانع از محروميت کشتي گيران و
تعليق کشتي ايران ش��وند.خادم در بخشي از اين
نامه با اش��اره به اينکه تالشها و تقاضاي کمک
خانواده بزرگ کش��تي در چهارماه گذشته و بويژه
دوماه اخي��ر براي حل اين مش��کل به نتيجهاي
نرس��يده از اعضاي ش��وراي امنيت ملي خواست
ت��ا با توجه به کارنامه مديريتي کميته بين المللي
المپيک در چشم بس��تن در برابر مواضع سياسي
کش��ورهاي دنيا و برخورده��اي دوگانه اين نهاد
که نش��ان دهنده مناس��بات ديپلماتيک در درون
کميته بين المللي المپيک اس��ت با ورود تيمهاي
ديپلماسي واجد شرايط براي مذاکره با کميته بين
المللي المپيک ،در اين زمينه از ورزش ملي کشور
دفاع شود.خادم در ادامه اين نامه با اشاره به اينکه
رقابتهاي جهاني کش��تي از تيرماه آغاز ميش��ود،
زمان بس��يار محدود و فعالي��ت ديپلماتيک کاري
زمان بر است و قهرمانان ملي در صف اول ميدان

پرچمدار دفاع از آبرو و عزت ايران هستند ،خواستار
دس��تور اقدام عاجل در اين زمينه شد .در قسمتي
از اين نامه امده است... :درخواست خانواده بزرگ
کش��تي ايران اين است که به دستگاه ديپلماسي
کشور ابالغ کنيد تا براي حمايت از قهرمانان ملي
کشتي و بطور کلي ورزش ايران ،دربرابر مناسبات
آمريکايي -اسراييلي «کميته بين المللي المپيک»،
که مردم عزيز کش��ورمان را از کس��ب افتخارات
ملي توسط قهرمانان نام آورشان محرو م ميکند،
با ورود تيمهاي ديپلماسي واجد شرايط به کميته
ياد ش��ده ،دفاع ش��ود.الزم به توضيح ميداند ،در
کارنامه مديريتي «کميته بي��ن المللي المپيک»
 ،دهه��ا مصداق از چش��م بس��تن در برابر مواضع
سياس��ي کش��ورهاي دنيا وجود دارد .دربرابر اين
چشم پوشيها ،مثالهاي متعددي نيز از اختصاص
جرائم و محروميتهاي مختلف در قبال رفتارهاي
سياس��ي ورزش��کاران به چش��م ميخ��ورد .اين
برخوردهاي دوگانه از سوي اين نهاد بين المللي،
نشان از آن دارد که مناسبات ديپلماتيک دردرون
کميته بين المللي المپيک ،کاربرد جدي داش��ته و
ميتواند در سرنوشت قهرمانان ملي ما ،در مواجهه
با سياستهاي جديد آن ،بشدت موثر باشد...گمان
نميشود «سکوت» و «سکون « پاسخي مناسب
براي درخواست منطقي و کامال کاربردي قهرمانان
ملي کشور باشد.

رئی��س کمیته مل��ی المپیک گفت :کمیس��یون
ورزش��کاران بازوی مش��ورتی برای کمیته ملی
المپیک اس��ت .ب��ه گزارش مه��ر ،رضا صالحی
امیری در نشست کمیس��یون ورزشکاران گفت:
امروز روز پر برکتی برای ما اس��ت.آنچه صحنه
را جال��ب تر می کن��د حضور بان��وان در عرصه
های مختلف اس��ت ک��ه در رویدادهای مختلف
افتخ��ارات زیادی کس��ب کرده ای��م .آنچه کار
را ش��یرین تر کرد این بود ک��ه یک خانم بدون
توجه ب��ه محدودیت های جس��مانی در میادین
حاضر می ش��ود و پرچمدار می ش��ود که بسیار
ارزش��مند است.وی افزود :کمیسیون ورزشکاران
ب��ازوی مش��ورتی ب��رای کمیته مل��ی المپیک
اس��ت .مجموع��ه ای از برنامه ه��ا برای تجلیل
از قهرمان��ان ،تدوین زندگی نام��ه ،تالش برای
حل مش��کالت اقتصادی ،اجتماعی و اشتغال به
تصویب رسید که ما هم متعهد هستیم برای اجرا

س��رمربی تیم فوتب��ال ذوبآهن در نشس��ت
خبری قب��ل از بازی با لوکوموتی��و از میزبانی
ازبکس��تانیها به ش��دت انتقاد کرد.به گزارش
ایس��نا ،بازیکن��ان ذوب آه��ن دو روز پیش با
وجود هماهنگی قبلی قصد داشتند در ورزشگاه
لوکوموتیو تاش��کند تمرین کنند اما مسئوالن
ازبکس��تانی با خاموش ک��ردن نورافکنها این
اج��ازه را به حری��ف اصفهانی خ��ود ندادند تا
جن��گ های روان��ی علیه این تیم در آس��تانه
مصاف حس��اس دو تیم به اوج خود برسد.این
رفتار باعث خش��م امیر قلعه نویی و انتقاد تند
او از میزبانی ازبکها ش��د .سرمربی ذوب آهن
در کنفرانس خب��ری قبل از بازی با لوکوموتیو
تاشکند با بیان این که  ۱۰سال پیش مسئوالن
باش��گاه پاختاکور به او برای مربیگری در این
تیم پیشنهاد داده بودند نسبت به رفتارهایی که
مسئوالن ورزشگاه لوکوموتیو در تاشکند داشتند
انتقاد کرد و مدعی ش��د ذوب آهن در اصفهان

نوبت اول

آگهی مزایده (تجدید)

شهرداری خان ببین برابرمصوبه شماره  23مورخ  96/10/23شورای اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده
عمومی اقدام به فروش ملک (ساختمان تجاری و مسکونی ) متعلق به شهرداری نماید  ،لذا از متقاضیان دعوت
بعمل می آید  ،جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند  .تلفن
تماس 35862338:
چاپ نوبت اول  97/1/28:چاپ نوبت دوم 97/2/5 :
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

همکاری کنیم.رئیس کمیته ملی المپیک تاکید
کرد :مجموعه جامعه ورزشی برای رویداد بزرگ
در جاکارتا آماده می ش��ود که طی روزهای آتی
کمیت و کیفیت از طریق سرپرست کاروان اعالم
خواهد ش��د.صالحی امیری یادآور شد :در حوزه
قهرمانی شرایط تیم های اعزامی بسیار خوب و
قابل دفاع است .کلیه تیم ها در اردوهای داخلی و
خارجی هستند .ستاد اعزام به صورت روزانه فعال
اس��ت .ستاد عالی جاکارتا به ریاست وزیر ورزش
به صورت هفتگی جلس��ه دارد .اولین جلسه روز
گذشته برگزار شد و جلسه بعدی روز چهارشنبه با
فدراسیون ها خواهد بود.وی ادامه داد :در بهترین
شرایط همکاری و هماهنگی با وزارت ورزش و
جوانان هستیم .با بازگشت رسول خادم به کشتی
شرایط جدیدی ان شاءاهلل در کشتی شکل خواهد
گرفت و امیدواریم این رش��ته کهن ایرانی ها در
جاکارتا بدرخشد.

شرکت گازآذربایجان شرقی

اخبار
آغاز نااميدکننده جودو
در سال جديد

جودو ايران سال جديد را با حضور در چند
تورنمنت بين المللي آغاز کرد اما نتايجي
که در اين تورنمنتها کس��ب شد نه تنها
اميدها را زنده نکرد بلکه نگرانيها را هم
افزايش داد.به گ��زارش مهر ،جودوکاران
کش��ورمان از ابت��داي س��ال تاکنون دو
تورنمن��ت گرندپ��ري در کش��ورهاي
گرجس��تان و ترکيه را تجربه کردهاند که
اع��زام  ۱۶جودوکار حاصلي جز يک نقره
در تفلي��س و ي��ک نقره ب��ه همراه يک
برنز در آنتاليا براي تيم اعزاميکشورمان
نداشته است.
ي
ترکيب تيم کشتي فرنگ 
نوجوانان مشخص شد

نشست شوراي فني تيمهاي ملي کشتي
فرنگي ،صبح دیروز در محل خانه کشتي
برگ��زار و چندين م��ورد مطرح و تصويب
شد.به گزارش مهر ،مصوبات اين نشست
که صبح دیروز دوشنبه با حضور اعضاي
شوراي فني تيمهاي ملي کشتي فرنگي
برگزار شد به شرح زير است :فرشاد عليزاده
سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي نوجوانان
کشور گزارشي در خصوص نحوه انتخاب
نفرات تيم ملي نوجوانان براي شرکت در
مسابقات قهرماني آسيا به اعضاي شوراي
فني ارائ��ه و داليل انتخاب نف��رات اول
انتخابي تيم ملي در گزارش مذکور اعالم
شد.اساميکشتي گيران منتخب عبارتند از
 ۴۵:کيلو  :اميررض��ا ده بزرگي ۴۸ /کيلو
 :س��جاد عباس پ��ور ۵۱ /کيل��و  :ايمان
محمدي ۵۵ /کيلو  :اميرحيسن خوانساري/
 ۶۰کيلو  :شاهين بداغي ۶۵ /کيلو  :حسين
قاس��مي ۷۱ /کيلو :مس��عود کاوسي۸۰ /
کيل��و :محمد ناقوس��ي۹۲ /کيلو  :محمد
نصرتي ۱۱۰ /کيل��و  :محمدرضا عبديان
مربيان  :عبدالکري��م کاکاحاجي -بهروز
حضرتي پور -يک مربي سازنده به معرفي
هيات کشتي استان مازندران ،يک مربي
سازنده تش��ويقي به معرفي هيات کشتي
اس��تان خوزستان بدليل داشتن  ۷سهميه
از نفرات منتخب تيم ملي نوجوانان فرنگي
ايران در مسابقات آسيايي.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
س��ازمان جهادکشاورزی استان گلستان در نظردارد پروژه های ذیل را باروش مناقصه عمومی یک مرحله ای به
ش��رکتها ی تشخیص صالحیت شده و دارای مجوز از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار
نماید .

محدوده

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ ضمانت نامه

در

4/518/000/000

452/000/000

ردیف

نام پروژه

1

گشت انتظامی حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغی در سطح استان به
شماره مناقصه  -97/010اق

استان

2

خرید خدمات اداری در سطح استان
توسط مدیریت امور اراضی به شماره
مناقصه  -97/011اق

استان

6/384/000/000

بانکی (ریال)

640/000/000

حداقل رتبه و رشته مورد نظر

شرکتها و موسسات
غیردولتی ذیصالح با حداکثر
ظرفیت مجاز به کار
شرکتها و موسسات غیردولتی
ذیصالح با حداکثر ظرفیت
مجاز به کار

الف  :نوع تضمین
ضمانت نامه بانکی به مدت  3ماه با قابلیت تمدید مجدد یا واریز نقدی به شماره حساب 2174204753007
نزد بانک ملی مرکزی تحت عنوان دریافت وجوه سپرده تملک دارایی سرمایه ای به نام سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان (زمان استرداد سپرده نقدی حدود  60روز می باشد)
ب:آدرس  ،تاریخ توزیع اسناد و تحویل پاکات :
1ـ استان گلستان – خیابان شهید بهشتی – سازمان جهادکشاورزی – ساختمان شماره  1دفتر فنی سازمان
2ـ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
3ـ زمان توزیع اسناد از روز دوشنبه  97/1/27لغایت ساعت  19روز پنجشنبه مورخ 97/1/30
4ـ مهلت تسلیم تا ساعت  19روز یکشنبه مورخ 97/2/9
5ـ زمان بازگشایی پاکات  :زمان بازگشایی پاکات مناقصه  ،روز دوشنبه ساعت  9صبح مورخ 97/2/10
6ـ ش��رکت کنن��دگان می بایس��ت ضمن بارگذاری تضمین ش��رکت در فراین��د ارجاع کار در س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت اصل آنرا در پاکت الف به مناقصه گزار به آدرس ردیف  1تحویل و رسید اخذ نماید.
یادآوری  :کلیه فرایند مناقصه فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود واز ارسال اسناد
بصورت کاغذی (بجز ردیف  )6خودداری گردد.
دفتر فنی و امور قراردادهای سازمان جهادکشاورزی استان گلستان
تلفن تماس 017-32232031:

از تبدیل بخاری وس�ایر وسایلی که با س�وختهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند
به نوع گاز سوز جدا خودداری نمایید.

www.asre-iranian.ir

نوبت دوم

انتقاد قلعهنویی از میزبانی ازبکها در تاشکند

میزبانی شایس��تهای از حریف خود داشت.قلعه
نویی گفت :در فرودگاه تاشکند به ما گفتند که
در ورزش��گاه لوکوموتیو بازی در حال برگزاری
است .پرسیدیم برای تمرین عصر ورزشگاه نور
دارد که تأیید کردند اما در نهایت نورافکنها را
روشن نکردند و در تاریکی تمرین کردیم .این
در حالی است که وقتی لوکوموتیو به اصفهان
آمد ما نهایت مهمان نوازی را انجام دادیم.وی
ادام��ه داد :اصال انتظار چنین رفتاری از حریف
نداش��تیم به خصوص بعد از ای��ن که در بازی
رف��ت تمام امکانات مورد نظ��ر را برای راحتی
ای��ن تیم در نظر گرفته بودی��م .قرار بود ما به
محض ورود به تاش��کند در ورزش��گاه تمرین
کنیم اما گفتند که بازی در جریان اس��ت و بعد
از اتم��ام بازی میتوانیم تمرین کنیم اما وقتی
آمدیم با نورافکنهای خاموش و زمین تاریک
روبرو شدیم که این اصال رفتار خوبی نبود آن
هم از کشوری مثل ازبکستان.
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