منهای فوتبال
غزل حکیمیفرد تغییر تابعیتش
را تکذیب کرد

فارس :غزل حکیمیفرد شــطرنج باز کشورمان
تغییر تابعیت خود را در کشــور سوئیس تکذیب
کرد .در حالی که خبری در مورد تغییر تابعیت غزل
حکیمی فرد ،شطرنج باز کشورمان منتشر شد و
حواشی زیادی را به وجود آورد ،اما این ورزشکار در
صفحه شخصی خود این موضوع را شدیدا ً تکذیب
و اعالم کــرد تغییر پرچم در فدراســیون جهانی
به منزله تغییر تابعیت نیســت بلکه امکان حضور
حرفهای در مسابقات شطرنج اروپاست.

پاسور باتجربه والیبال ایران
به سپاهان پیوست

ایرنا :تیم والیبال ســپاهان اصفهــان چهارمین
بازیکن جدید خود را جذب کرد و پاسور باتجربه
والیبال ایران را به خدمت گرفت .پرویز پزشــکی
که فصل گذشته برای شــهرداری ورامین بازی
میکرد ،قرارداد خود را به صورت رسمی با سپاهان
امضا کرد .به غیرازپزشکی« ،علیاصغر مجرد» و
«مجتبی میرزاجانپور» دو بازیکن دیگری هستند
که امسال از شهرداری ورامین به سپاهان منتقل
شــدند .هدایت این تیم برای دومین سال پیاپی
برعهده «رحمان محمدیراد» قــرار دارد .فصل
گذشته لیگ برتر والیبال ایران به دلیل گسترش
ویروس کرونا ،بدون معرفی قهرمان متوقف شد.

ایسنا :مسئوالن کشــتی هند اعالم کردند که با
برگزاری مسابقات کشتی در سال  ۲۰۲۰مخالف
هســتند .در حالی که اتحادیه جهانی کشتی به
دنبال نظرخواهی از کشورهای عضو برای برگزاری
مسابقات در سال  ۲۰۲۰است و کشور روسیه نیز
عالقه زیادی برای برگــزاری رقابتهای جهانی
بزرگساالن در سالجاری دارد ،اما کشورهای دیگر
از جمله ایران و آمریکا با انجام این رقابتها مخالف
هستند .بر این اساس مســئوالن کشتی هند نیز
اعالم کردهاند که به دلیــل تعطیل بودن اردوها و
تمرینات و همچنین با توجه به رهنمودهای صادر
شده توســط اداره ورزش هند برای پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا ،فع ً
ال هیچ مسابقه و اردویی را
برگزار نمیکنند.

حسن یزدانی فینالیست لیگ
مجازی شد

مهر :حسن یزدانی به مرحله فینال رقابت مجازی
کشتیگیران در پیج اینستاگرام اتحادیه جهانی
کشتی راه یافت .صفحه اینستاگرام اتحادیه جهانی
کشتی در روزهای گذشــته با انتشار عکسهای
دونفره قهرمانان شــاخص کشــورها اقــدام به
نظرسنجی از بین مخاطبانش برای اطالع از میزان
محبوبیت آنها در سراســر دنیا کرد .در مرحله
نیمهنهایی رقابت بین حسن یزدانی قهرمان کشتی
آزاد المپیک و جهان از کشــورمان و عبدالرشید
ســعدالهیف دارنده مدالهای طالی کشتی آزاد
المپیک و جهان برگزار شد که کشتیگیر ارزشمند
کشورمان با کسب آرای بیشتر موفق به صعود به
مرحله فینال شد.

مسابقات موی تای قهرمانی
جهان مجازی برگزار میشود

فارس :رئیس انجمن مویتای ایران و عضو شورای
ریاســت فدراســیون جهانی گفت :رقابتهای
مویتای قهرمانی جهان به صورت مجازی مهرماه
سال جاری به طور مشــترک در سرتاسر جهان
برگزار خواهد شــد .جواد نصیــری در خصوص
برگزاری مســابقات جهانی مویتــای به صورت
مجازی ،اظهار داشت :فدراسیون جهانی مویتای
(ایفما) اعالم کرده مســابقات جهانی به صورت
مجازی ،اکتبر ســال ( 2020مهرماه سالجاری)
برگزار میشود .این رقابتها ،در تمام ردههای سنی
و در دو بخش آقایان و بانوان به صورت ویدئویی و
در بخش اجرای حرکات انفرادی نمایشی و تمرینی
برگزار خواهد شد.

تدابیر ویژ ه ژوزه مورینیوخاص
برای تاتنهام

خوزه مورینیو در نظر دارد تا بازیکنان تاتنهام برای
سازگاری بیشتر در ورزشگاه خالی از تماشاگر ،در
ورزشــگاه خانگی خود چند بازی دوستانه برگزار
کنند .با کاهش شــیوع ویروس کرونا در انگلیس
اتحادیه فوتبال این کشور نیز در نظر دارد تا همچون
اللیگا و بوندسلیگا مسابقات لیگ جزیره را با رعایت
پروتکلهای بهداشتی از ســر بگیرد .یکی از این
موارد عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه است .به
گزارش  fourfourtwoبه همین خاطر خوزه مورینیو
بر اهمیت عــادت بازیکنان تاتنهام در ورزشــگاه
تاکید ویژهای دارد و معتقد است پیش از بازی روز
جمعه با منچستریونایتد بازیکنان تاتنهام در چند
بازی تدارکاتی در ورزشگاه خانگی خود به مصاف
حریفان برود تا بازیکنان با جو ورزشگاه بیشتر آشنا
شوند .پیش از این در روز جمعه نیز تاتنهام در یک
بازی دوستانه در ورزشگاه خالی از تماشاگر خود به
میدان رفت .این بازی به چهار دوره  30دقیقهای
تقسیم شد تا بازیکنان فرصت بیشتری داشته باشند
تا در ورزشگاه خالی از تماشاگر بازی کنند.

باشــگاه یوونتوس برای خروج از بحران مالی به دنبال فروش هافبک ولزیاش به تاتنهام است .نشریه «سان» انگلیس خبر داد
باشگاه یوونتوس به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار بحران مالی شده به همین خاطر مسئوالن باشگاه به دنبال فروش بازیکنان
مازاد و با دستمزد باالست.
آرون رمزی ،هافبک ولزی یوونتوس یکی از گزینههای فروش است .ســاری این هافبک را در لیست فروش گذاشته و دستمزد
هفتگی  400هزار پوندی یکی از دالیل بیانکونری برای فروش این بازیکن است .این بحران مالی باشگاه تورینی رمزی را به سوی
خیانت به آرسنال باشگاه سابقش سوق میدهد .رمزی سالها برای توپچیهای لندن بازی کرد و جزو بازیکنان قدیمی این تیم
لندنی به شمار میآید.

یاران جهانبخش در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه خانگی برایتون مقابل یکدیگر قرار گرفتند .روز گذشته به دستور گراهام پاتر
سرمربی  45ساله باشگاه برایتون به منظور آمادگی هر چه بیشتر بازیکنان این تیم و آشنایی با ورزشگاه خالی از تماشاگر ،بازیکنان
برایتون از جمله جهانبخش در یک مسابقه درون تیمی به دو تیم تقسیم شدند و مقابل هم قرار گرفتند که در این میان علیرضا
جهانبخش در ترکیب تیم دوم برایتون قرار گرفت.
او این بار هم در هر دو تیم چون بازی را بسیار جدی گرفته بود درخشید تا امید برای بازگشت تیمش به لیگ و حضور فیکس او
بیشتر از قبل باشد.
گفتنی است؛ ضربه برگردان در زبان انگلیسی به  bicycle kickیا ضربه دوچرخه مشهور است.
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درخواست ملیپوش سابق والیبال از
رئیس قوهقضائیه

با این تیمی که داریم میشود
در المپیک موفق شد

آیا کسی دلش برای دالرهای آبی میسوزد؟ مدیریت
استقالل به سبک فتحی

وقتی ۵۵۰هزار دالر
غرامت پیروزی است

صحبتهای اخیر امیرحســین فتحــی در خصوص
غرامت وینفرد شفر نشان میدهد ادعاهای مدیرعامل
سابق استقالل درباره این مسئله با تناقض همراه است.
تناقضی که خســارت و غرامت  ۵۵۰هزار دالری برای
استقالل به همراه داشته است .در چند روز اخیر ،پرونده
وینفرد شفر سرمربی اسبق تیم استقالل و درخواست
غرامت خود از این باشگاه به سوژه روز رسانهها تبدیل
شده است .این مربی آلمانی پس از جدایی از استقالل،
بارها و به طرق مختلف پیگیر مطالباتش از آبیپوشان
پایتخت بود .مدیران وقت باشگاه استقالل پس از این که
قرارداد این مربی آلمانــی را به حالت تعلیق درآوردند،
اقدام خاصی برای مذاکره با او انجام ندادند و وضعیتش را
در هالهای از ابهام گذاشتند.
پس از بیتوجهیهای باشــگاه استقالل ،شفر تصمیم
به شکایت از اســتقالل به محاکم قضایی فیفا گرفت و
در ادامه پروندهاش را برای رســیدگی به فیفا فرستاد
تا رســماً از استقاللیها شــکایت کرده باشد .شکایت
این مربی آلمانی پس از بررسیهای الزم به ثبت نهایی
توسط فیفا رسید.
مســئلهای که در خصوص این پرونــده میتواند حائز
اهمیت باشــد ،صحبتهای مســئوالن وقت باشگاه
استقالل است که در رأس آنها امیرحسین فتحی قرار
داشت .پس از جدایی وینفرد شفر از استقالل مدیرعامل
سابق آبیپوشان در نخستین اظهارات خود در این رابطه

یادداشت

گفت« :فقط شفر و کولی یک سال دیگر قرارداد دارند.
کمترین غرامت را خواهیم داشت .با هماهنگی رضایت
شــفر را جلب خواهیم کرد .هواداران عزیز و خوب ما و
کارشناسان فوتبال و دوســتداران استقالل مطمئن
باشــند که با کمترین هزینه این کار انجام میشــود.
من اگر در فوتبال کاری بلد نباشم ،به عنوان کسی که
حقوقدان ورزشی هستم و  ۱۰سال مسئولیت کمیته
انضباطی و حل اختالف را بر عهده داشتم ،کار حقوقی
را میدانم .اجــازه دهید با راههــای حقوقی کارمان را
انجام دهیم».
امیرحسین فتحی در اظهاراتی دیگر باز هم ادعا کرد که
پرونده وینفرد شفر مثل پروندههای بازیکنان خارجی
آن فصل همچون الحاجی گرو و نیومایر به سالمت به
پایان خواهد رسید .او در این خصوص خاطرنشان کرد:
«همه دوستانی که این قراردادهای عجیب را بستهاند
شاید به دلیل فشارهای زیاد این تصمیمات را گرفتهاند
و قطعاً هدفشان کمک به باشگاه بوده است .به هواداران
بزرگ و عزیز اســتقالل قول میدهم که ما همه تالش
خود را خواهیم کرد تا با کمترین آسیب به باشگاه این
موضوع را به پایان برسانیم .ضمن اینکه آقای شفر برای
ادامه فعالیت مربیگری خود مجبور اســت قراردادش
با استقالل را به پایان برســاند و به همین دلیل قطعاً
همکاریهای الزم را انجام میدهد .همانند گرو و نیومایر
که با مذاکرات ما بدون هیچ حاشیه و آسیبی به باشگاه

عکس  :خبر ورزشی

هند هیچ رقابتی را در سال ۲۰۲۰
برگزار نمیکند

رمزی در آستانه خیانت به آرسنال

حضور علیرضا جهانبخش در بازی درون تیمی برایتون

از تیم جدا شدند».

اطمینانی کــه در صحبتهای فتحی وجود داشــت،
حاکی از آن بود که مدیرعامل سابق استقالل این امید
را به هواداران داده اســت که پرونده شفر با پشت سر
گذاشتن مراحل کارشناســی خود بدون هیچ مشکلی
به پایان میرسد ،اما وضعیت طور دیگری رقم خورد و
تعلل مدیران وقت استقالل و بالتکلیف ماندن شفر در
مواجه با مطالبات خود ،باعث شــد تا این مربی آلمانی
دست به شــکایت از طریق فیفا بزند و با پیگیریهای
الزم مبلغ  ۵۵۰هزار دالر از باشــگاه استقالل غرامت
درخواست کند.
با این حال امیرحســین فتحی بعد از مدتها دوری از
اســتقالل ،در آخرین اظهارات خود مدعی است که به
وقوع پیوستن چنین غرامتی ،یک اتفاق خوب به شمار
میآید .او در این رابطه گفت« :ما از این مسئله آگاه بودیم
که شفر قصد طرح دعوی دارد و به همین دلیل قرارداد
او را فسخ کردیم .یقین داشتیم او در فیفا طرح دعوی
میکند ،شاید خیلیها از حرف من تعجب کنند ولی ما

خبر روز

در فیفا برنده شدیم .شفر خواستار یک میلیون و ۶۰۰
هزار دالر از باشگاه استقالل شد و شکایت خود را به فیفا
داد ،اما با البیهایی که با فیفا انجام دادیم و با الیحهای
که نوشتیم در نهایت باشگاه فقط با رقم  ۵۵۰هزار دالر
محکوم شد .فراموش نکنید که  ۳۲۰هزار دالر از این رقم
( ۵۵۰هزار دالر) حقوق معوقه شفر بود که ما پرداخت
نکرده بودیم ،یعنی در این پرونده ،رأی به نفع ما صادر
شد نه به نفع شفر».
این اظهارات متفاوت نشــان میدهد مدیرعاملی که
ابتدا به دنبال کمترین غرامت از پرونده شــفر بود ،به
جایی رسیده اســت که پرداخت  ۵۵۰هزار دالر را یک
پیروزی قلمداد میکند .در حال حاضر اســتقالل در
چند روز اخیر با مشــکالت متفاوتی مواجه شده است
و زمانی تا ضرباالجل پرداخت مطالبات وینفرد شفر
باقی نمانده اســت و این اتفاق در حالی است که شاید
مدیران وقت اســتقالل اگــر در آن موقع در خصوص
پرونده شفر تعلل نمیکردند ،استقالل به این بن بست
نمیرسید.

محمدحسینمیثاقی
برندهای که میبازد

ترس از کرونا یا مطالبات مالی؟

چندی پیش محمدحسین میثاقی یکی از بهترین مصاحبههای خود را با رئیس پیشین فدراسیون فوتبال
انجام داد ،اما در پایان دوباره از همان نقطه ضعف همیشگیاش ضربه خورد و مهدی تاج توانست بازی را به
نفع خود عوض کند.
اگر متن مصاحبه محمدحسین میثاقی با مهدی تاج را بخوانید ،میفهمید که مجری فوتبال برتر کام ً
ال رئیس
پیشین فدراسیون فوتبال را محکوم کرده است و تنها در بخشی از مصاحبه خود با مهدی تاج نتوانسته شرایط
را کنترل کند و کمی از بحث اصلی مصاحبه خارج شده است ،اما وقتی پای تصویر و پیوسته دیدن ماجرا به
میان میآید ،مصاحبه تاج و میثاقی از ابتدا تا انتها مورد بحث همگان قرار میگیرد؛ دیگر وقت استراحتی که
تاج درخواست آن را کرد هم اهمیت خود را از دست میدهد و ذهن افکار عمومی به سمت یک اسم میرود؛
عادل فردوسیپور.
محمدحسین میثاقی از زمان شــروع برنامهاش روی یک نقطه ایستاده است .نمیخواهد باور کند بیش از
یکسال است که صندلی «استاد» را گرفته و این تغییر فراتر از عوض شدن نام نود با فوتبال برتر در جدول
پخش شبکه سه است .او با اینکه آگاه است زمانی که میهمانان برنامه تحت فشار قرار میگیرند چه برگ برنده
مهمی را در مقابل او در اختیار دارند ،هنوز حاضر نشده است سیاستی مانند توصیه تیریون لنیستر در سریال
بازی تاج و تخت را در پیش بگیرد و موضوعی که وجود دارد را مانند زره به تن کند تا میهمان برنامهاش از
این راه به او آسیبی نزند .به همین علت است که وقتی صحبتهای تاج تمام شد محمدحسین میثاقی بازهم
نتوانسته بود اعتماد فضای مجازی و افکار عمومی را به دست آورد؛ میثاقی هر چقدر در طول مصاحبه با نفر
اول سابق فدراسیون فوتبال او را برای قراردادهایی که در طول حضورش در فدراسیون فوتبال امضا شده بود
محکوم کرد ،در پایان شکست خورد .در طول مصاحبه مهدی تاج آرام آرام از جایگاه رئیس سابق فدراسیون
فوتبال به فردی تبدیل شد که صرفاً نظرات خزانهدار و وکیل فدراسیون فوتبال را در برنامه اعالم میکرد و با
اکراه درباره نظر شخصیاش سخن میگفت ،اما درنهایت روی نقطه ضعف میثاقی دست گذاشت تا حداقل
در پایان برنامه لباس یک بازنده را به تن نکند.
درک نکردن این شرایط باعث شد تا محمدحســین میثاقی خود را مستقل از گذشته ببیند و بحث «سپر
رسانهای» را پیش بکشد .اگر فرض کنیم چنین ادعایی صحت داشته باشد ،مجری فوتبال برتر بهتر از هرکسی
میداند خودش قسمتی از این ماجرا بوده است چراکه برای سالها در کنار عادل فردوسیپور فعالیت کرده و
مدتها نفر دوم برنامههای او بوده است .اگر هم چنین ادعایی صحت ندارد و درستی آن ثابت نشده است ،پس
چرا آن را مطرح کرده است تا اینگونه در شبکههای اجتماعی محکوم شود و در شبی که در حد و اندازههای
یک برنده ظاهر شده بود ،بازنده لقب بگیرد؟
منبع :خبرآنالین

کاپیتان تراکتور با انتشــار عکســی که دست در
گردن دوســتان و آشــنایان خود بــود ،به تبلیغ
فروشگاهی پرداخت و نشــان داد ترس از ویروس
کرونا اصلیترین دلیــل او برای غیبتش در ایران و
تمرینات تراکتور نیست.
اشــکان دژاگه ،کاپیتان تراکتور حــدود یک ماه
پیش در مصاحبهای با سایت رسمی این باشگاه از
مسئوالن کشور و فوتبال خواست که لیگ نوزدهم
ادامه پیدا نکند و به فکر ورزشکارانی مثل او باشند
که کرونا جان آنها را در فوتبال تهدید میکند.
البته این طور به نظر میرسد که کرونا برای کاپیتان
دوم تیم ملــی فقط در زمین فوتبال اســت و این
ویروس حق حضــور در مغازهها و فروشــگاهها را
ندارد! دژاگه با انتشار عکســی در صفحه شخصی خود ضمن تبلیغات یک فروشــگاه ،نشان داد به رعایت
پروتکلها و حفظ فاصلــه اجتماعی و فیزیکــی خیلی اهمیت نمیدهد و دســت در گردن دوســتان و
آشــنایان خود عکس یادگاری میاندازد .کشــور آلمان در جایگاه نهم کشــورهایی است که بیشترین
مبتال به کرونا را داشــتهاند و تعداد بیمارهای این کشــور از  ۱۸۴هزار و  ۹۲۳نفــر در تاریخ  ۱۶خرداد به
 ۱۸۷هزار و  ۴۲۳نفر در تاریخ  ۲۵خرداد افزایش یافته است .این نشــان میدهد که شرایط در آلمان هم
وجود
به خطرناکی ایران است و همین موضوع شــبهههایی در دالیل اصلی او برای بازگشــت به ایران به 
میآورد.
بازیکن تیم فوتبال تراکتور که به خاطر ترس از کرونا هنوز به ایران برنگشته و در آلمان سکونت دارد ،زمانی که
علت غیبتش در تمرینات تراکتور مباحث مالی و پرداخت نشدن مطالباتش گفته شد ،خیلی زود این موضوع
را تکذیب کرد و ترس از کرونا را بهانه بازنگشتنش به ایران و غیبت در تمرینات تیمش عنوان کرد .حاال این
برخورد دوگانه کاپیتان دوم تیم تبریزی نشان میدهد ویروس کرونا و ترس از ابتال به آن جزو اولویتهای
بهترین بازیکن آسیایی تاریخ بوندسلیگا از نگاه کاربران سایت  AFCنیست و مسائل مالی باعث شده تا او حتی
در فاصله دو هفتهای تا شروع مجدد لیگ ایران در تبریز حاضر نباشد.
باید دید واکنش باشگاه تراکتور به این عکس و موضوع چه خواهد بود و چه توجیه قانعکنندهای برای بهانهها
و دالیل یکی از کاپیتانهای خود میآورد.

تیم فوتبال ترابزون اسپور با حضور مدافع ایرانیاش تمریناتش را پیگیری کرد.

تناقض بزرگ دژاگه در آلمان

دروازهبان تیم فوتبال پرســپولیس که آخرین تمرین خود را پیش از ســفر بــه بلژیک همراه با
همتیمیهایش انجام داد ،بدون خداحافظی محل تمرین را ترک کرد.

تماس با فرهاد نظری افشــار ،بازیکنی
که ســالها در تیم ملی والیبال بازی
کرده اســت با یک اتفاق عجیب همراه
بود .او حرفی را در سینهاش داشت که
مدتها پنهان کرده بود و برای خودش
دالیل خاصی داشــت .فرهــاد نظری
افشــار از یک کالهبرداری حرف زد که
برای او و خانوادهاش اتفاق افتاده است.
کالهبرداری که باعث شده تا سرمایهای
که حاصل ســالها تــاش او بوده از
دستشــان برود .حرفهای ملیپوش
سابق والیبال خواندنی است.
خیلی وقت است که خبری از شما
نیست.
درگیر زندگی هستم و کلی مشکالت.
از والیبال چه خبر؟ بعد از رفتن
کوالکوویچ هنوز ســرمربی تیم
ملی انتخاب نشــده اســت .خیلیها
میگویند باید مربی بیاید که بزرگتر از
کوالکوویچ باشد ،بعضیها نظرشان روی
مربی ایرانی است و هر کسی نظر خودش
را میدهد.
من نظــرم روی آمدن مربی خارجی اســت.
حضور یک مربی درجه یک در دنیا میتواند
شوک خوبی به ملیپوشــان وارد کند .من از
تغییر در یک ساختار حرف میزنم .ساختاری
که روحیه بچهها را هم تغییــر بدهد .به نظر
در شــرایط فعلی فقط این شــوک است که
میتواند هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ ذهنی و
هوشــی روی بچهها تأثیر داشته باشد .آنها
اگر حضور یک مربی خوب و کاربلد را احساس
کنند قطعاً میتوانند خودشان را نشان بدهند
به شــرطی که این مربی خوب و درجه یک
باشد.
البته و به قول داورزنی با به تعویق
افتادن المپیــک عجلهای برای
انتخاب سرمربی نیست.
کرونا و شرایطی که پیش آورد خیلی چیزها
را تغییر داد .جدا از انتخاب سرمربی خوب به
نظرم مسئوالن هم باید بچههای المپیکی را
حمایت کنند .اگر روحیه بچهها خوب باشد
شک نداشته باشــید که این تیم به المپیک
میرود و با دست پر بر میگردد.
این دســت پر و نتیجه خوبی که
میگویید رفتن روی سکوست؟
من فکر میکنم اگر شانس با بچهها یار باشد
میتوانند نتایج خوبی بگیرند .برای این حرفم
دلیل هم دارم .شک نکنید که بعد از المپیک
 80-90درصد از بچههای با تجربه از تیم ملی
خداحافظی میکنند .آنها بــرای المپیک
انگیــزه دارند و میخواهند بهترین باشــند،
اما همانطور که گفتم نیاز به حمایت دارند.
حضور سرمربی جدید هم که میتواند شوک
را وارد و به تیم کمک کند.
خیلیها نظرشان روی سرمربی
ایرانی است .شما هم همین عقیده
را دارید؟
دراین شرایط نتیجه گرفتن با سرمربی ایرانی
در المپیک ســخت اســت .ما مربیان خیلی
خوبی داریم که در ردههای سنی مختلف نتایج
خوبی هم گرفتهاند ،اما به این زودی نمیشود
این اتفاق را در تیم بزرگساالن رقم زد .بعد از
المپیک نفرات زیــادی از جمع تیم ملی جدا
خواهند شد و این بهترین فرصت برای مربیان
ایرانی است تا بیایند و کار کنند.
از خودتان چه خبر؟ این روزها چه
کار میکنید؟
درگیــر زندگی هســتم و ایــن روزها کمی
آشفتهام.
چرا؟
هفت سال است بالیی سر من آمده که
تا به حال به کسی نگفته بودم 19.سال ورزش
کردم ،ذره ذره پولهایی کــه گرفته بودم را
جمع کردم ،اما یک کالهبردار بالیی ســر من
آورده که درگیرش هستم .برای تنها خواستهام
میخواهم با رئیس قوهقضائیه صحبت کنم تا
بلکه حقم را بگیرم.
االن سر شما را کاله گذاشتهاند؟
متاســفانه کالهبــرداری هایــی که
میشود مشکلساز است .واقعاً نمیدانم باید
چه کار کنم .امیدوارم مشــکالتم حل شود.
حاصل سالها تالشــم بر باد رفته است .واقعاً
ذهنم درگیر است و نمیدانم باید چه کار کنم.
همه کاری انجام دادهام ،اما این گره هفت سال
است که باز نشده است.

