رکورد جاودانه کریم عبدالجبار

 10ژانویه 1986

اگر بخواهیم به تاالر افتخ ـ ـ ــارات  NBAنگاهی بیاندازیم ،بدون ش ـ ـ ــک باید به ن ـ ـ ــام کریم عبدالجبار
بهعنوان یکی از اسطورههای این رشته ورزشی اش ـ ـ ــاره کرد .او در سال  1986و در بازی مقابل ایندیانا
توانست س ـ ـ ــی و چهار هزارمین امتیاز خود را در تاریخ  NBAکسب کند که هنوز دست نخورده باقی
مانده است .البته بیشترین امتیاز  38هزار و  387است که عبدالجبار چند سال بعد به آن رسید.

هزارمین بازی روی نیمکت NBA

 10ژانویه 1985

نامهایی در تاریخ بسکتبال حرفهای آمریکا وجود دارد که با رکورد و افتخار همراه شده است .یکی از آنها لنی
ویکنز اس ـ ـ ــت که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی کلی افتخار به نام خودش زده است .یکی از این
رکوردها در س ـ ـ ــال  1985و زمانی بود که مربیگری سیاتل سوپرســـــــونیکز را بر عهده داشت .او در بازی مقابل
گلدناستیت برای هزارمینبار روی نیمکت مربیگری نشست تا از این حیث اولین مربی در تاریخ NBAباشد.
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یادداشت

درگذشت اولین طالیی
بعد از انقالب

پشت پرده پیشرفت عجیب مهدی طارمی چه رازی وجود دارد؟

زندگی به سبک مسی و رونالدو
بدون شـــــــک امروز مهـــــــدی طارمـــــــی یکی از

مطر حترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران اســـــــت.

همین چند روز پیش ق ــرار بــود بشینیم و
خاطرات یک عمر وزنهبرداری را با استاد مهدی
عطاراشرفی مرور کنیم اما افسوس که این بار
هم خیلی زود دیر شد .او صبح دیروز از میان ما
رفت تا حسرت دیدار آخر همیشگی شود.
مــه ــدی عــط ــاراش ــرف ــی ی ـکــی از هــم ــان ن ـفــرات
نسل سوخته ورزش ایــران بــود که اوج دوران
قهرمانیاش خــورد به روزهــای جنگ تحمیلی.
شــش مــاه پــس از انـقــاب گفتند پاسپورتها
را جمع کنید برای سفر به ژاپــن .پس از پیروزی
ان ـقــاب ،اول ـیــن مــجــوز اع ــزام ب ــرای فــدراســیــون
وزن ـ ـ ـ هبـ ـ ــرداری صـ ـ ــادر شـ ــد تـ ــا ت ـی ـمم ـلــی راهـ ــی
رقابتهای قهرمانی آسیا شــود .ترکیب اعالم
شــد .مهدی عطاراشرفی نفر اول بــود و پرویز
جالیر به عنوان مربی نام فیضا ...ناصری ،علی
پاکیزهجمع ،هوشنگ کارگرنژاد و تقی روحانی را
هم در فهرست مسافران ناگویا قرار داد.
چهل و یک سال گذشته و حاال از هفت اسمی
که در باال برده شد ،پنج نفر در بین ما نیستند.
ناقوس مرگ این بار به نام مهدی عطاراشرفی
بــه صــدا درآم ــد ،کسی کــه در رقــابـتهــای ناگویا
س ـتــاره تیمملی ب ــود و تنها طــایــی آن تـیــم در
ژاپ ـ ــن ل ـقــب گ ــرف ــت .عــط ــار نـخـسـتـیــن طــایــی
لهــای پس از انقالب بود.
ورزش ایــران در ســا 
او نــایــب قـهــرمــان آس ـیــا شــد و ط ــای دوض ــرب
دسـتــه هـشـتــادو دوون ـیــم را بــه گ ــردن آویـخــت.
ع ـطــاراشــرفــی ه ـمــانجــا در نــاگــویــا ،ب ــا هـمــان
گرمکنهایی که عکس امــام خمینی (ره) روی
سینهها سنجاق شده بود ،از دنیای وزنهبرداری
خداحافظی کرد.
الـبـتــه داســت ــان نــاگــویــا و م ـهــدی عـطــاراشــرفــی
اینجا تمام نشد .چهار سال بعد وقتی قرار شد
نخستین دوره رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی
جوانان آسیا در ناگویا برگزار شود ،همه نگاهها
به تیمی بــود که مهدی عطاراشرفی هدایتش
را برعهده داشــت .تیم ایــران با عطار ،مقتدرانه
قهرمان نخستین دوره جــوانــان آسیا شــد .در
آن تیم بیژن رضایی ،علی مــرادی و آذر مجیدی
طــایــی ش ــدن ــد .م ـح ـمــد پــورســال ـمــی ،عـبــاس
حـیــدریــان و مظفر اجلی نقره گرفتند و سعید
حمزهنتایج هم به مدال برنز رسید.
عطار اشرفی ،دارنده  ۳طالی ارتشهای جهان،
دارن ــده مــدال بــرنــز بــازیهــای آسیایی تـهــران و
عضو تیمملی در المپیک مونترال ،در یک دهه
پایانی عمر به زبان سرخش شهره بود .او بدون
هیچگونه تملق در وزن ـ هبــرداری ،سعی میکرد
حرف حق را بزند ،از کجرویها و فریبها بگوید
و ضعفها و کاستیها را عیان کند .وزنهبرداری
یکی از دلسوزان خود را از دست داد .روح استاد
مهدی عطاراشرفی شاد و یادش همیشه سبز


توئیت فوتبالی

تبریزی شاگرد قلعهنویی شد
مرتضی تبریزی مهاجم
ف ـصــل گــذش ـتــه تیم
فــوت ـبــال اسـتـقــال
کـ ــه طـ ــی روزه ـ ـ ــای
اخـیــر در تمرینات
ت ـ ـیـ ــم سـ ـی ــرج ــان ــی
گلگهر شرکت کرده
بود به این تیم پیوست.
ق ـ ــرارداد تـبــریــزی بــا ای ــن تـیــم 1/5
ساله خواهد بود .این بازیکن پیش از این در تیم
فوتبالذوبآهنشاگردامیر قلعهنوییبود.

کوالک پرسپولیس در خط دفاع آسیا
س ــه چــه ــره پــرســپــول ـی ـســی ک ــان ــدی ــدای کسب
عنوان بهترین مدافع فصل  2020لیگ قهرمانان
آسیا شدند .شجاع خـلـیـلزاده ،محمدحسین
کنعانیزادگان در دفاع مرکزی و سعید آقایی در
دفاع چپ این سه بازیکن هستند .البته شجاع
از جمع قرمزها جــدا شــده و بــه باشگاه الــریــان
ملحقشدهاست.
نکته خندهدار در زمان اعالم این خبر اما سوتی
کنفدراسیون فوتبال آسیا بــود .آنها به اشتباه
عکسسرلکرامنتشر کردند!

خیلی از رسانهها ،خبرنگاران و طرفداران خارجی
فوتبال او را میشناسند .مهدی این روزها یکی از
سعید اکبری
ورزش

سوژههای جذاب توئیتر در کشور پرتغال است.
طرفداران فوتبال دیوانهوار از او تعریف میکنند،
از مهدی طارمی که در هر بازی بوی گل میدهد .تا
روزی که مهـــــــدی در ایـــــــران بود ،بیـــــــش از آنکه

بازیهای زیبا و گلزنیاش ســـــــوژه رســـــــانهها باشـــــــد ،اتفاقات حاشیهای
زندگیاش در صدر اخبار قرار میگرفت .مهدی ولی حاال هیچ حاشـــــــیهای
ندارد و تنها رسانهها از پیشرفت فنیاش مینویسند .طارمی از نظر همه
تصمیم درســـــــتی گرفت و به پرتغال رفت .بازیکنان تیمملی باور داشتند
مهدی ،همبازیشـــــــان میتواند در اروپا خوش بدرخشد .سردار آزمون و
علیرضا جهانبخش از جمله بازیکنانـــــــی بودند که بارها گفتند جای مهدی
طارمی در اروپاســـــــت .در نهایت او بعد از جدایی از الغرافه و با مشـــــــورت
کارلوس کیروش تصمیم گرفت راهی پرتغال شـــــــود .مهـــــــدی بعد از این

طارمی :همه کمک کردند دو گل بزنم

تابستان گذشـــــــته و بعد از یک فصل درخشـــــــش فوقالعاده در ریوآوه او

مهدی طارمی جمعه شب در بازی پورتو مقابل فامالیکائو موفق شد دو گل برای
پورتو بزند و یک پنالتی هم بگیرد .مهدی درباره درخش ـ ـ ــش دوبارهاش میگوید:
«احس ـ ـ ــاس خوبی دارم و از هم تیمیهایم برای کمک به من در رســـــــیدن به این
دو گل تشکر میکنم .من به زمان کمی نیاز داش ـ ـ ــتم تا به آن عادت کنم ،اشکالی
ندارد ،اما اکنون من به آن عادت ک ـ ـ ــردهام و همه چیز خوب اســـــــت .زدن  ۲گل در
این مسابقه برای من حس خوبی داش ـ ـ ــت باید از دیگر اعضای تیم تشکر کنم که
به من کمک کردند تا این گلها به ثمر برس ـ ـ ــد .در ابتدای ورودم به این تیم نیاز به
هماهنگی داشتم و در دنیای حرفهای فوتبال این یک واقعیت است».

انتقال چیزی دربـــــــاره اهدافش نگفت .او حتی توضیح نـــــــداد چرا پرتغال را
انتخاب کرده و تنها گفت امیدوار است نماینده خوبی برای ایران باشد .در

مهدی در فوتبال
اروپا به یک نتیجه
عمده رسید؛
اینکه اگر بخواهد
پیشرفت کند باید
از خودش مراقبت
کند .اگر میخواهد
پول زیادی
در بیاورد ،باید مثل
یک فوتبالیست
کامال حرفهای
رفتار کند

گفت« :امیدوارم عملکردم راه ایرانیها را به لیگ پرتغال باز کرده باشد ».و
اینطور شد که علیپور و مغانلو هم سر از ماریتیمو و سانتاکالرا درآوردند.

تفاوت آشکار مهدی

انتقال مهدی به پورتو ،هر چند چالشی تازه
برای او به وجود آورد ولی مس ـ ـ ــیر خوبش را
در لی ـ ـ ــگ پرتغال قطع نک ـ ـ ــرد .او حاال یکی از
مطر حترین و بهترین گلزنان لیگ این کشور
به حس ـ ـ ــاب میآید؛ کسی که رسانههای این
کشور در به در دنبال مصاحبه با او هستند.
مهدی اما معموال یک جواب دارد« :بگذارید
تمرکزم روی فوتبال باشد».
این ش ـ ـ ــاه کلید موفقیت مه ـ ـ ــدی طارمی
است .دوستان نزدیک او میتوانند بگویند
چقدر نسبت به گذشته تفاوت کرده است.
مهدی به طور کامل از فضای مجازی فاصله
گرفته و کمت ـ ـ ــر در آن فعالیت میکند .روزی
که او راهی پرتغال ش ـ ـ ــد ،کارلوس کیروش
به این بازیکن گفت اگ ـ ـ ــر بتواند تمام تمرکز
خ ـ ـ ــود را روی فوتبال بگ ـ ـ ــذارد ،به موفقیتی
میرس ـ ـ ــد که کمتر بازیکن ایرانی آن را تجربه
کرده اس ـ ـ ــت .پدر طارمی که از موفقیتهای
این روزهای او به اندازه دیگر ایرانیها ذوق

زده نش ـ ـ ــده و مثل خود مهدی همیش ـ ـ ــه
آرام و ب ـ ـ ــا طمانینه حرف میزن ـ ـ ــد ،میگوید:
«خوش ـ ـ ــحالیم .مردم خیلی لط ـ ـ ــف دارند .از
همه تشکر میکنم .انشاا ...مهدی بتواند
موفقیتش را ادامه دهد .او واقعا تمرکزش
را روی موفقیت در پورتو گذاشته وحتی به
آینده فکر نمیکند».
یب ـ ـ ــرد .او میداند
مهدی در حال به س ـ ـ ــر م 
کلی ـ ـ ــد موفقیت ـ ـ ــش خوب تمر ی ـ ـ ــن کردن،
استفاده مناس ـ ـ ــب از فرصتها ،تمرکز روی
مس ـ ـ ــائل فوتبالی ،تمرین ـ ـ ــات اختصاصی و
دوری از حاشیههاس ـ ـ ــت .ب ـ ـ ــه همین دلیل
کمتر مصاحب ـ ـ ــه میکند ،جمع دوس ـ ـ ــتان
خود را محدودتر کرده و از س ـ ـ ــویی تمرینات
اختصاصی انج ـ ـ ــام میدهد .ب ـ ـ ــه یک نکته
اساس ـ ـ ــی و مهم درباره طارم ـ ـ ــی باید توجه
ک ـ ـ ــرد .او در زمان حض ـــ ــور در ای ـ ـ ــران و قطر،
موقعیتهای زیادی خراب میکرد .مهدی
موقعیتهای فوقالعادهای میساخت اما
گاهی توپهایی را به اوت میزد که باورکردنی

پروین :یحیی کارش را بلد است
علی پروین و حمایت از یحیی و پرس ـ ـ ــپولیس در آستانه دربی .همین که سلطان میگوید
پرسپولیس هنوز هم از اس ـ ـ ــتقالل بهتر است یعنی اینکه دست حمایتش پشت یحیی
و تیم اس ـ ـ ــت .پروین میگوید«:این روزها میبینم که از پرسپولیس و یحیی گلمحمدی
انتقادهایی میش ـ ـ ــود اما این بچهها از نظر روحی بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا هنوز
س ـ ـ ــرحال نش ـ ـ ــدهاند اما من میبینم که کادرفنی از جمله خود یحیی در تالش هس ـ ـ ــتند
و زحمت میکشند .او و اطرافیانش این روزها همه هم و غمش ـ ـ ــان این است که تیم به
شرایط خوب خودش برگردد.
مطمئنم که این دربی یک بازی جوانمردانه میشود و با وجود نگرانیهایی که وجود دارد
معتقدم هنوز پرسپولیس از استقالل بهتر است ».او با اشاره به نگرانی بعضی هواداران
پرسپولیس در آستانه دربی گفت«:مسلما لیگ قهرمانان آس ـ ـ ــیا و این بازی فینال روی
پرسپولیس تاثیر گذاش ـ ـ ــته اس ـ ـ ــت اما همه باید بدانند این تیم با مشکالتی که داشت
همین که به فینال رسید شاهکار کرده است.
اثرات باخت به فینال روی تیم مانده اما ش ـ ـ ــک نکنید از روز دوشنبه تیم همه این روزها
را جبران میکند .ش ـ ـ ــاگردان یحیی یکی ،دو برد بیاورند از این حالت خارج میشوند ».اما
توصیه س ـ ـ ــلطان به یحیی«:خود گلمحمدی مربی باتجربهای است و کارش را بلد است.
او میتواند خیلی زود پرس ـ ـ ــپولیس را روپا کند .باید بگویم که اس ـ ـ ــتقالل هم خوب شده
است و قوی نشان میدهد اما آنها در خط حمله قوی هستند و پرسپولیس در خط دفاع
و هافبک قویتر هس ـ ـ ــت .میگویم هر تیمی گل اول را بزند  3امتیاز این بازی را میگیرد».
کاندیدا شدن علی کریمی برای ریاست فدراسیون فوتبال .پروین در اینباره
ه ـ ـ ــم اظهارنظر میکن ـ ـ ــد و ادام ـ ـ ــه میدهد«:ما
همه پیشکس ـ ـ ــوتان فوتبال از علی
حمای ـ ـ ــت میکنیم .او ک ـ ـ ــه بیاید
امثال مهدویکیا و خداداد عزیزی
ه ـ ـ ــم میآیند .امی ـ ـ ــدوارم این ب ـ ـ ــار دیگر
یکی از جنس فوتبال رای بی ـ ـ ــاورد و رئیس
فدراسیونمان یک فوتبالی باشد .وقتی او بیاید
همه فوتبالیها هم میآیند .حمایت ما فوتبالیها از
علی کریمی اس ـ ـ ــت .به نظر من علی دایی هم باید
سرمربی تیمملی شود .او هم باید بیاید».

نبود .طارمی بعد از ورود ب ـ ـ ــه پرتغال به این
نتیجه رسید که باید در این زمینه یک قدم
مهم ب ـ ـ ــردارد .به همین دلی ـ ـ ــل تمرکز خود
را دوچندان کرد .حاال یک مقایس ـ ـ ــه ساده
انجام دهید؛ آی ـ ـ ــا بازیکنی که موقعیتهای
عالی را از دس ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـیداد ،ام ـ ـ ــروز از کنار
یگ ـ ـ ــذرد؟ طارمی به
موقعیت  60درصدی م 
هیچ دروازهبان و هیچ دفاعی رحم نمیکند.
او ب ـ ـ ــا تمرینات مکرر توانس ـ ـ ــته مش ـ ـ ــکل
عدمتمرکز خود را در زمین مسابقه حل کند
و از سویی به اعتماد به نفس باالیی برسد.
کیروش هم اعتقاد داشت مهدی هنوز آن
اعتماد به نف ـ ـ ــس الزم را پیدا نکرده ولی حاال
مهدی بس ـ ـ ــیار متفاوتتر از زمانی است که
کارلوس این حرف را دربارهاش گفته بود.

کپی مهدی

تمام این اتفاق ـ ـ ــات تنها بـــــــا تمرینات زیاد
میسر شد .مهدی همچنین سبک زندگی
و رژ ی ـ ـ ــم غذایی خـــــــود را تغییـــــــر داد .کرونا
هم یکی از دالیلی شـــــــد تا او بتواند بیشـــــــتر
روی فوتبال ـ ـ ــش تمرکز کنـــــــد .مهدی دقیقا
رژیمی را رعایت میکند که باشـــــــگاه برایش
در نظر گرفته اس ـ ــــت .او و دیگـــــــر بازیکنان
پورتو به ازای هر کیلو اضافـــــــه وزن ،جریمه
سنگینی میشوند.
مه ـ ـ ــدی در فوتبـ ـــــال اروپا به یـــــــک نتیجه
عمده رسید؛ اینکه اگر بخواهد پیشرفت
کند بای ـ ـ ــد از خ ـ ـ ــودش مراقبت کنـــــــد .اگر
میخواهد پول ز ی ــــــادی در بیاورد ،باید مثل
یک فوتبالیس ـ ـ ــت کامـــــــا حرفـــــــهای رفتار

کند .او از بـــــــدو ورود به اروپا دربـــــــاره زندگی
فوتبالیســـــــتهایی مثل مســـــــی و رونالدو
هم تحقیق کرد تا بداند آنها چه مســـــــائلی
را رعایـــــــت میکنند .خیلی زود توانســـــــت از
هر فوتبالیســـــــت بزرگی نکتهای بگیرد و در
نهایت به جایی برســـــــد که االن در آن حضور
دارد.
جالب اســـــــت بدانیـــــــد بعد از درخشـــــــش
فوقالعاده مهدی در پورتو اگـــــــر امروز از او
ســـــــوال کنید آیا ممکن اســـــــت به باشگاه
بزرگتری برود؟ تنها یک جـــــــواب دارد« :تمام
تمرکـــــــزم روی موفقیـــــــت با پورتو اســـــــت و
میخواهم به موفقیتهـــــــای بزرگی با این
باشگاه برسم».
یکـــــــی از هدفهای بـــــــزرگ مهـــــــدی و پورتو
موفقیت در اروپاســـــــت .این تیم در مرحله
یـــــــک هشـــــــتم لیـــــــگ قهرمانـــــــان اروپا به
یوونتوس رسیده .انگار مهدی بدجور خود
را برای آن بازی و البته دیدارهای بزرگتر آماده
کرده است.

پایان ثبتنام برای کاندیداتوری فدراسیون پرطرفدار

پا به توپ شدن فوتبالیها برای دریبل مدیران غیرفوتبالی
بازگشت دوباره کیومرث هاشمی

روز گذشته آخرین روز ثبتنام برای کاندیداتوری
حضور درانتخابات ریاست فدراسیون فوتبال
بود .شاید توقع خیلیها این بود که مثل هر دوره
فقط یکی دو کاندیدای خاص باشند و انتخابات
زیاد وارد حاشیه نشود اما حضور علی کریمی و
ثبتنام برای پست ریاست خیلی از معادالت
را به هم ریخت .کریمی و دوستانش بر این
عقیده هستند که باید فدراسیون از چنگ
غیرفوتبالیها آزاد شود و برای رسیدن به این

دفعه در فوتبال ایران پیدا شد و خیلی زود
به عضویت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
درآمد .او که در دورههای قبل هم تالشهایی
زیرپوستی برای رسیدن به صندلی ریاست
کرده بود اینبار هم قرار بود نایب رئیس
اول حیدر بهاروند باشد اما روز گذشته وارد
فدراسیون فوتبال شد و به صورت مستقل
برای تصدی پست ریاست ثبتنام کرد.او ظاهرا
منصور قنبرزاده را به عنوان نایب رئیس اول
خودش معرفی کرده است.

دوستان نزدیکش بر این عقیده هستند که
او دست به ریسک بزرگی زده است .کریمی
در عرصه مربیگری چندان موفق نبود و حاال
وارد کارزاری شده که چند پله سنگینتر از
مربیگری در لیگبرتر است .او برای ریاست
ثبتنام کرده و قرار است مهدی مهدویکیا
هم نایب رئیس اول ،سعید دقیقی نایب
رئیس دوم و فاطمه علیپور هم نایب رئیس
بانوان او باشند.

حیدر بهاروند ،بدل مهدی محمدنبی

کار تمام تالش خودشان را خواهند کرد .در بین
کسانی که ثبتنام کردند چهرههای ورزشی و
غیرورزشی زیادی دیده میشود اما به عقیده
خیلی از کارشناسان روز دهم اسفند فردی
بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال خواهد
نشست کــه شــایــد حتی پــایــش بــه تــوپ هم
نخورده باشد! شاید مدیر خوبی هم نباشد و
شاید.قصه فوتبال پیچیده است.

ریسک بزرگ علی کریمی

آفتابی شدن دوباره عزیزیخادم

چند وقتی بــود که خبری از شهابالدین
عزیزیخادم نبود .فردی که سروکلهاش یک

بــاور خیلیها ایــن اســت کــه کاندیداتوری
حیدر بهاروند بــرای تصدی پست ریاست
یعنی نشستن نبی روی صندلی ریاست!
آنها بر این عقیده هستند که همه کارها را
نبی انجام خواهد داد و در صورتی که بهاروند
رای بیاورد ریاست او بر فدراسیون فوتبال
اسمی خواهد بــود! بهاروند که سرپرست
فدراسیون هم بــوده به عقیده خودشان
از شــانــس بــاالیــی بـ ــرای رســیــدن بــه ایــن
پست قــرار دارد .او هم مثل عزیزیخادم،
قنبرزاده را بــرای نایب رئیس اول معرفی
کرده است.

نام او برای همه آشناست .کیومرث هاشمی
رئیس پیشین کمیتهملی المپیک بود .او البته
سابقه حضور در فدراسیون در دوران کمیته
انتفالی را داشت با این حال ،حاال به عنوان
یکی از کاندیداها برای تصدی پست ریاست
ثبتنام کرده است .او برای اداره فدراسیون
غالمرضا بهروان ،علیرضا رحیمی و پریا شهریاری
را به عنوان نواب رئیس معرفی کرده است.

لیگبرتریهادر هیاترئیسه

احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقالل و
مهرداد سراجی مدیرعامل باشگاه سایپا برای
حضور در هیاترئیسه فدراسیون فوتبال
ثبتنام کردند .این در حالی است که فرهاد
حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو و اکبر
محمدی مدیرعامل باشگاه پیکان تهران هم
برای حضور در انتخابات هیاترئیسه ثبتنام
کردند .همچنین منصور قنبرزاده عضو سابق
هیاترئیسه نیز که در تیم بهاروند و عزیزیخادم
حضور دارد ثبتنامش را انجام داد.

آجرلو؛ به یاد پاس نابود شده!

مصطفی آجرلو مدیرعامل اسبق باشگاههای
پاس و تراکتور هم برای ریاست فدراسیون
فوتبال ثبتنام کــرد .نایب اول او حسن
نصراصفهانی و لیال محمدیان نایب رئیس
سوم او هستند .نام آجرلو با پاس عجین شده
است و هر بار که اسم او در رسانهها مطرح
میشود ناخودآگاه ذهن آدم را به سمت آن
تیم رویایی میبرد که مسؤوالن با دستان
خودشان حکم نابودیاش را امضا کردند.

