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دوپينگ، دسيسه يا انتقام؟!

پس از افشــا شــدن خبر مثبت بودن تست 
دوپینگ حمیدرضا قلی پــور و محرومیت چهار 
ساله کاپیتان سابق تیم  ملی ووشو از فعالیت های 
بین المللی در این رشته، او در آخرین صحبت های 
خود اعالم  کرد به هیچ عنوان عمدا ماده ای را برای 
دوپینگ کردن استفاده نکرده است و این اتفاق 
به صورت سازمان یافته توســط افرادی خاص، 
در اردوهای تیم ملی بــرای او و معین تقوی رخ 
داده اســت. چراکه از برخی افراد شــنیده است 
که نگذاشته اند آب معدنی که به اتاق او فرستاده 
می شــود را مورد آزمایش قرار دهند! قلي پور که 
در گفتگو با رادیو ایران، از اتفاقات یك روز قبل از 
اعزام به مسابقات صحبت کرد. اتفاقاتي که قول 
افشاي آن در زمان مناســب را دارد. او همچنین 
ماجراي دوپینگ خودش و تقوي را یك جریان 
برنامه ریزي شده  دانست. این در حالي است که 
قلي پور در ایمیل ارســالي به فدراسیون جهاني 
این اتفاق را اقدام تالفی جویانه شوهرخواهرش 
علیه خود اعالم کرده است! قلي پور گفته به دلیل 
اختالف در تقسیم ارثیه پدری، شوهرخواهرش 
با او مشکل داشــته و او را تهدید می کرده که به 
حرفه او در ووشو پایان خواهد داد و وجهه اش در 
جامعه را نیز از او خواهد گرفت. در همین راســتا 
در یك دورهمی خانوادگی شوهرخواهرش این 
ماده دوپینگ را در نوشــیدنی او ریخته اســت. 
قلی پور همچنین در اظهاراتش به فدراســیون 
جهانی مدعی شده که پس از مثبت شدن تست 
دوپینگش، شــوهر خواهر او نــزد خواهرش به 
عملش اعتراف کرده و با حضور در فدراســیون 
ووشــو و در حضور دبیرکل فدراسیون اعتراف و 
ابراز شرمساری کرده است. در ادامه دادخواست 
قلی پور آورده شده است که حتی طی یك تماس 
اســکایپی )تصویری( با حضور شــوهرخواهر 
قلی پور، حمیدرضا قلی پور و یك مترجم، شوهر 
خواهر قلی پور به مســئوالن فدراسیون جهانی 
اعتراف کرده اســت که این  اقدام را او انجام داده 
است. این در حالي اســت که متدین دبیر وقت 
فدراسیون نه تنها این تماس را تکذیب کرد، بلکه 
اعالم کرد از ماجراي دو دوپینگ چند روز گذشته 
باخبر شده اســت. جالب اســت بدانید شنیده 
مي شود درباره دوپینگ در ووشو اخبار جدیدي 
هم به گوش خواهد رسید و دوپینگ سومي هم 

در راه است.
    

آغاز ليگ بسكتبال در پاييز
جلسه شورای برنامه ریزی فدراسیون بسکتبال 
با حضور اعضای برخی از باشگاه های لیگ برتری 
برگزار شد که در پایان این نشست، زمان برگزاری 
فصل جدید لیگ برتر مشخص شد. به این ترتیب بر 
اساس نظر اعضای شورای برنامه ریزی فدراسیون، 
تاریخ شروع مسابقات لیگ برتر مردان24 مهرماه 
خواهد بود و لیــگ برتر بانوان از ســوم مهر آغاز 
مي شــود. چهارم مهر هم زمان آغاز لیگ دسته 
یك مردان اعالم شد. البته در صورت ابالغ هرگونه 
دستورالعمل اجرایی توسط ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا، در مورد زمان شــروع مســابقات مجدد 
تصمیم گیری می شــود. طبق تصمیم شــورای 
برنامه ریزی فدراسیون بسکتبال، مسابقات لیگ 
با اولویت سالمت ورزشکاران، مربیان و داوران و با 
اخذ نظرات و پیشنهادات مدیران عامل باشگاه ها 

بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
    

 تمرين ويژه براي 
بازگشت مقتدرانه

علیرضا کریمی دارنده مدال هــای نقره و برنز 
کشتی آزاد جهان سال گذشته پس از مصدومیت 
شــدید مجبور به عمل جراحی شــد. این آزادکار 
عنوان دار با توجه به این وضعیت، عمال شانس حضور 
در المپیك 2۰2۰ توکیو را از دســت داد اما شیوع 
ویروس کرونا و تعویق بازی های المپیك باعث شد 
تا او نیز فرصت خوبی برای درمان کامل و بازگشت 
به میدان به دست آورد. کریمی مدتی است تمرینات 
ویژه خود را برای هرچه بهتر شدن شرایط فیزیکی 
انجام می دهد. پزشك کریمي پس از عمل جراحی 
و آغاز روند درمانی کریمی، اعالم کرد وی می تواند 
تا ۶ ماه دیگر روی تشك برود و در وضعیتی مطلوب 
به کشتی ادامه دهد. بدین ترتیب تعویق المپیك هم 
به نفع کریمی تمام شد، چراکه او فرصت کافی دارد 
تا روند درمان خود را به خوبی و به طور کامل تا زمان 

بازگشت به میدان پشت سر بگذارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

برخورد استقالل و سپاهان از 
آن نبردهایی است که حساسیتش 
را در هیچ شرایطی نمی توان نادیده 
گرفت. حتی اگر دو تیم یک هدف 
مشترک برای جنگیدن در جدول 
لیگ برتر نداشته باشند. این بار به 
چند دلیل، این مسابقه حساس تر از 
همیشه به نظر می رسد. جدالی که 
در تعیین سرنوشت نهایی دو تیم در 
جدول، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. 
با هر نتیجه ای اما این آخرین مسابقه 
فصل استقالل و سپاهان نیست. 
چراکه دو تیم کم تر از دو هفته دیگر 

باید در آخرین مسابقه از مرحله 
یک چهارم نهایی جــام حذفی، 

دوباره روبه روی هم بایستند.
    

می خواهم به آسیا بروم
قهرمانی لیگ، از دســت رفته اما 
رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا می تواند 
یك دســتاورد مهم برای هر دو باشگاه 
تلقی شــود. استقالل و ســپاهان هر 
دو از 2۶ بــازی گذشــته، 45 امتیاز 
به دســت آورده اند اما تنهــا تیم های 
45 امتیــازی جدول لیگ محســوب 
نمی شــوند. تراکتور درست با همین 
تعداد امتیاز در رده ســوم قرار گرفته و 
فوالد خوزســتان نیز اگــر برنده بازی 

معوقه باشد، امتیازهایش را به همین 
عدد می رساند. شــهرخودرو نیز با 43 
امتیاز، یکی از مدعیان جدی کســب 
سهمیه اســت. در لیگ برتر پنج تیم 
برای دو جایــگاه مبــارزه می کنند و 
برای رســیدن به رده های دوم و سوم، 
نباید هیچ امتیاز مهمی از دست برود. 
این مســابقه، یك جدال ۶ امتیازی در 
مسیر کسب سهمیه خواهد بود و تیم 
بازنده اش، به احتمال زیاد از این کورس 
عقب خواهد ماند. از دست دادن فرصت 
رسیدن به آسیا، یك ضربه بزرگ برای 
هر کدام از این دو باشگاه خواهد بود. آنها 
به هیچ قیمتی نمی خواهند این فرصت 

ایده آل را از دست بدهند.

یک دعوای قدیمی
همه می دانند که رابطه امیر قلعه نویی 
و فرهاد مجیدی، همیشــه یك رابطه 
سینوسی بوده اســت. آنها گاهی رابطه 
خوبی با هم داشته اند اما در بیشتر موارد، 
نتوانسته اند با هم کنار بیایند و حتی این 
دشمنی را علنی نیز کرده اند. آخرین قاب 
مشــترک آنها در فوتبال ایران، شادی 
فرهاد پس از گل دیرهنگام آیاندا پاتوسی 
به سپاهان در ورزشگاه نقش جهان بود. 
مجیدی آن روزها به عنوان دستیار شفر، 
روی نیمکت اســتقالل حضور داشت. 
حتی اگر شرایط جدول را به طور کامل 
فراموش کنیم، باز هم نبرد این دو مربی 
بسیار حساس به نظر می رسد. چراکه 

آنها اصال نمی خواهند نتیجه را به حریف 
واگذار کنند. باختن به امیر برای فرهاد 
و شکســت خوردن مقابل فرهاد برای 
امیر، کابوسی بزرگ تر از پایین رفتن در 
جدول خواهد بود. اگر ژنرال برنده این 
بازی باشد، دوباره زمزمه های بازگشت 
او به اســتقالل راه می افتند و اگر فرهاد 
برنده باشــد، خیلی ها از پایــان دوران 
امیرقلعه نویی حرف می زنند. هیچ کدام 
از آنها دوســت ندارند این سناریو برای 

رقیب شان اتفاق بیفتد.
اعاده حیثیت

مســاله، تنها یك دعوای شخصی 
نیست. مجیدی و قلعه نویی برای نجات 
موقعیت شغلی فعلی شان، باید از کابوس 
شکست در این مسابقه رها شوند. امیر با 
یك قرارداد مالی سنگین، راهی سپاهان 
شده و در دومین فصل حضورش در این 
باشگاه، هنوز نتوانسته موفقیتی برای 
طالیی ها به دست بیاورد. اگر او این بازی 
را واگذار کند و در ادامه فصل از منطقه 
سهمیه نیز خارج شود، دیگر نمی تواند به 
باقی ماندن در این موقعیت امیدوار باشد. 
اوضاع فرهاد نیز این روزها چندان ایده آل 
نیست. هم ســپاهان و هم استقالل، با 
پیروزی در هفته گذشته به این بازی قدم 
گذاشته اند اما حتی آن بردها نیز، چیزی 
از فشار انتظارها در اطراف این دو مربی کم 
نخواهد کرد. این روزها نام های زیادی به 
عنوان آلترناتیو فرهاد در اطراف استقالل 
مطرح می شوند و این موضوع اصال برای 
این مربی خوشایند نیســت. عالوه بر 
این، ماجرای بازگشــت استراماچونی 
نیز ظاهرا قرار نیست از ذهن طرفداران 
آبی بیرون برود. مجیدی اگر می خواهد 
در استقالل بماند، باید کارهایی را انجام 
بدهد که استراما قادر به انجام شان نبود. 
شکست دادن ســپاهان ژنرال، یکی از 

همان کارها محسوب می شود.
جنجال های بازی رفت

جنجال هایی که به مــرور زمان در 
نبردهای اســتقالل و ســپاهان شکل 

گرفته اند، این بازی را به یك تقابل بسیار 
خاص و پرحاشیه در فوتبال ایران تبدیل 
کرده اند. حتی مســابقه رفت دو تیم در 
همین فصل نیز، بســیار پرحاشیه به 
نظر می رسید. شادی گل امید نورافکن 
روبــه روی تیم ســابقش، اولین اتفاق 
خبرســاز بازی رفت بود. بازیکنی که 
بعدها در چند نوبت کری های سختی 
برای استقاللی ها خواند. امید پس از ابتال 
به ویروس کرونا، هنوز اولین بازی اش را 
در لیگ برتر انجام نداده و شــاید در این 
بازی دوباره به زمیــن برگردد. دومین 
ماجرای جنجال ساز آن مسابقه، تصمیم 
عجیب داور برای نگرفتن پنالتی به سود 
آبی ها بود. تصمیمی که یك اشتباه کامال 
بزرگ به نظر می رســید و جو نیمکت 
استقالل را نیز به هم ریخت. آن جدال 
جذاب در نهایت با تساوی دو-دو به پایان 
رسید اما مربی ها پس از پایان بازی برای 
هم خط و نشان کشیدند و وعده دیدار 
بازگشت را به هم دادند. از آن دو مربی، 
حاال یك نفر دیگر در فوتبال ایران حاضر 
نیســت اما بازی اســتقالل و سپاهان 
در اســتادیوم خالی، هنوز هم به همان 
اندازه جذاب، تماشــایی و نفس گیر به 

نظر می رسد.

به چند دلیل، این یکی از مهم ترین دیدارهای فصل است

همه چیز اینجاست!

اتفاق روز

سوژه روز

از 1۶ میلیون مبتال به بیماری کووید 19 
در تمام دنیا، 3۰۰ هزار نفــر آنها به بریتانیا 
تعلق دارنــد. در این منطقه تــا امروز حدود 
45 هزار نفر زندگی شــان را در اثــر ابتال به 
این بیماری از دســت داده اند. بــا این حال 
در روزهای گذشــته برخالف کشــورهایی 
مثل اسپانیا و روســیه، اوضاع ویروس کرونا 
در این منطقه به وضعیتی باثبات رســیده 
و وضعیــت مرگ و میر، کمی کنترل شــده 
اســت. همین موضوع شــرایطی را فراهم 
کرده که احتمال بازگشــت تماشــاگرها به 
استادیوم های فوتبال، بار دیگر مطرح شوند. 

پس از پایان تعطیالت نســبتا طوالنی مدت 
فوتبال، هیچ تماشــاگری تــا آخرین هفته 
از لیگ برتــر اجازه حضور در اســتادیوم ها 
را نداشــت. همه نبردهای حســاس برای 
ســهمیه لیگ قهرمانان و بقا در لیگ برتر در 
حالی رقم خوردند که هیچ خبری از حضور 
هوادارها در استادیوم نبود. حتی لیورپول نیز 
جشــن قهرمانی اش را پس از 3۰ سال بدون 
حضور حتی یك هوادار در ورزشــگاه آنفیلد 
برپا کرد. تحمل این همــه اتفاق مهم بدون 
حضور تماشاگرها، بیش از حد سخت به نظر 
می رسید اما حتی با رعایت پروتکل ها، ورود 

هواداران فوتبال کامــال خطرناک بود. با این 
حال حاال اتحادیه فوتبال انگلیس شرایط را 
برای حضور تماشــاگرها در دیدار سوپرجام 
فوتبــال جزیــره فراهم کرده اســت. گفته 
می شود این مسابقه با حضور هواداران فوتبال 
برگزار خواهد شد. این تصمیم البته هنوز به 
صورت رسمی اعالم نشده و نیاز به تایید دولت 
انگلستان دارد. اتحادیه فوتبال انگلیس با این 
نقشه جاه طلبانه، دست به یك ریسك بزرگ 
می زند و اگر موجب گسترش موج کرونا در 
کشور شود، با انتقادهای سرسختانه ای دست 
و پنجه نرم خواهد کرد. جالب اینجاست که 
خود هواداران فوتبال، مشتاق حضور دوباره 
در استادیوم هســتند و اصال نگران ویروس 
کرونا به نظر نمی رسند. در روزهای گذشته 
هواداران لیورپول چند بار با حضور گسترده 

و حداکثری در خیابان های شــهر، قهرمانی 
تیم شــان را بدون رعایت هر نــوع پروتکلی 

جشن گرفته اند.
در طرح اتحادیه فوتبــال انگلیس برای 
ورود تماشاگرها به استادیوم ومبلی، بین 15 
تا 2۰ هزار تماشــاگر اجازه ورود به ورزشگاه 
را خواهند داشــت. با این روند احتماال برای 
بلیت این بازی، یك بازار سیاه تمام عیار شکل 
خواهد گرفت. تا امروز حضــور لیورپول در 
مسابقه سوپرجام یا همان کامیونیتی شیلد 
قطعی شده و تیم دوم از بین آرسنال و چلسی 
در فینال جام اتحادیه انتخاب خواهد شــد. 
گفته می شــود که در فصل جدید لیگ برتر، 
تماشاگرها دوباره بخشی از بازی ها خواهند 
بود اما دیدار سوپرجام، می تواند یك شروع 
بسیار جذاب برای این اتفاق تلقی شود. این 

اولین بازی با تماشاگر در فوتبال انگلیس پس 
از گسترش اپیدمی ویروس کرونا خواهد بود. 
مســابقه ای که البته در آن تماشاگرها باید 
نکات خاصی بهداشــتی را نیز رعایت کنند. 
به محض آن که حضور هــواداران فوتبال در 
این بازی قطعی شــود، دســتورالعمل های 
مربوط به آنها در استادیوم نیز منتشر خواهد 
شد. حتی با بازگشت هوادارها، هنوز اوضاع 
کامال عادی نیست و هنوز باید نکات خاصی 
را برای برگزاری هر مســابقه در نظر گرفت. 
خیلی ها فوتبال را به گسترش ویروس کرونا 
در کل قاره اروپا متهــم می کنند. چراکه در 
آغاز شیوع کرونا، انگلیسی ها حاضر به خالی 
کردن استادیوم ها نبودند. با این حال تماشای 
فوتبال بدون تماشــاگرها جذابیت زیادی 
ندارد و بازگشت آنها، فوتبال را زنده می کند.

آریا رهنورد

از همین هفته به بعد، نتایج پرسپولیس دیگر نمی توانند 
تاثیری روی جایگاه این تیــم در جدول رده بندی لیگ برتر 
داشته باشــند. پرســپولیس نه می تواند از این باالتر برود و 
نه ممکن اســت که حتی به اندازه یك پله سقوط کند. آنها 
قهرمان لیگ شــده اند و حاال دیگر بازی ها بــرای این تیم 
تشــریفاتی خواهد بود اما به نظر می رسد سرخ ها حتی این 
مســابقه را هم جدی می گیرند. آنها که رکورد سریع ترین 
قهرمانی تاریخ لیگ را در اختیار دارند، در آستانه شکستن 
چند رکورد تاریخی دیگر هم هستند. در بین همه نفرات این 
فصل پرسپولیس، تنها یك نفر در همه بازی های گذشته این 
فصل فیکس بوده است. بازیکنی که احتماال در چهار مسابقه 

باقی مانده نیز از ترکیب ثابت تیم جدا نخواهد شد.
گابریل کالــدرون و یحیی گل محمــدی، یك ویژگی 
مشترک داشتند. آنها چند بار ترکیب اصلی تیم شان را تغییر 
دادند اما هرگز حاضر نشدند احمد نوراللهی را از بین نفرات 
ثابت تیم شان خارج کنند. احمد با آمادگی مثال زدنی اش در 
همه 2۶ هفته گذشته بازیکن ثابت سرخپوشان بوده است. 
در بین همه نفرات دیگر تیم، هیچ بازیکنی نیست که چنین 
تجربه ای داشته باشــد. کالدرون و یحیی هیچ وقت انگیزه و 
دلیل فنی برای کنار گذاشتن احمد نور نداشتند و حتی برای 
یك مسابقه نیز، وادار به چنین کاری نشدند. چراکه نوراللهی 
دائما از مصدومیت و محرومیت فاصله دارد. او نه خودش را در 

معرض کارت های بی مورد قرار می دهد و نه خطاهای بی مورد 
و خشنی را به نمایش می گذارد. نوراللهی برخالف بسیاری از 
هم تیمی ها، اهل تکل های ناگهانی و اعتراض همیشگی به 
داور نیست و از آمادگی اش پیداست که در زندگی شخصی 
نیز، کامال اصول حرفه ای مورد نیاز برای یك فوتبالیست را 
رعایت می کند. شاید این فصل، مهره های گل زنی مثل ترابی 
و علی علیپور به خاطر تاثیر هجومی شان در بازی تیم بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته باشند. شاید این فصل، به نفراتی که با 
گل های سه امتیازی سرنوشت بازی را به سود پرسپولیس 
تغییر داده اند بیشتر توجه شده باشــد. البته که این نفرات، 
شایسته چنین توجهی هســتند اما نباید نقش نوراللهی را 
در موفقیت های این فصل پرسپولیس تحت هیچ شرایطی 
نادیده گرفت. احمد در این فصل، در ســطح فوق العاده ای 
فوتبال بازی کرده اســت. او هم در رده باشگاهی با پیراهن 
پرسپولیس درخشیده و هم در تیم ملی با گل زنی روبه روی 
عراق و درخشش روبه روی بحرین، یك مهره کلیدی برای 
ایران بوده است. نوراللهی در بسیاری از هفته های این فصل 
بازوبند کاپیتانی قرمزها را بر بازو داشته و به نظر می رسد در 
دیدارهای سرنوشت ساز تیم ملی در اولین مرحله از مقدماتی 

جام جهانی نیز، بخشی از ترکیب ثابت تیم اسکوچیچ باشد.
نوراللهی و هم تیمی ها در حالی برای مسابقه خارج از خانه 
امروز با نساجی آماده می شوند که در نیم فصل دوم فقط دو 
امتیاز از دست داده اند. در کنار همه رکوردهای بزرگ، این 
تیم می تواند با اختالف زیاد خالــق بهترین نیم فصل تاریخ 

یك باشگاه در لیگ برتر شود. آنها قبل از نبرد امروز، در 1۰ 
بازی خارج از خانه متوالی زمین را به عنوان تیم برنده ترک 
کرده اند. اتفاقی که در تاریخ لیگ برتر برای پرســپولیس و 
هیچ تیم دیگری رخ نداده بود. در صورت پیروزی در مسابقه 
امروز، آنها صاحب یازدهمیــن پیروزی پیاپی در زمین رقبا 
می شوند. رکوردی که شاید برای سال ها دست نخورده باقی 
بماند. روبه رو شدن انبوه ستاره های مازندرانی پرسپولیس با 
نساجی در این بازی جذابیت زیادی خواهد داشت. چهره هایی 
مثل شجاع خلیل زاده، محسن ربیع خواه، علی علیپور و مهدی 
عبدی که اصالتا مازندرانی هستند، امروز روبه روی نساجی در 
زمین مسابقه حاضر می شوند. در سمت مقابل نیز مهره های 
سابق پرســپولیس مثل علیرضا حقیقی، حسین ماهینی و 
محمد عباس زاده، انگیزه های بسیار زیادی برای درخشیدن 
روبه روی تیم سابق شان خواهند داشت. این بار دیگر خبری 
از »بهتاش فریبا«)!( سریال پایتخت در ترکیب نساجی نیز 
نخواهد بود. تیم محمود فکری این اواخر درخشــان ظاهر 
شده است. آنها با کام بك تماشایی شان روبه روی فوالد، نشان 
دادند که بقا در لیگ دیگر تنها هدف شــان نیست. این تیم 
کامال از پایین جدول جدا شده و اگر کیفیت این روزهایش 
را حفظ کند، می تواند در فصل آینده نتایج بهتری به دست 
بیاورد. غول کش بزرگ این روزهای فوتبــال ایران، پس از 
پایان تعطیالت تراکتور و فوالد را شکست داده و استقالل را 
نیز متوقف کرده  است. آنها می خواهند با گرفتن یك نتیجه 
خوب روبه روی پرسپولیس، به روزهای باشکوه در لیگ تداوم 
ببخشــند اما کنار زدن تیمی که احمد نوراللهی را در خط 
میانی دارد و این روزها رقبا را یك به یك از دم تیغ می گذراند، 

اصال ساده به نظر نمی رسد.
پس از ســیدجالل حســینی، احمد نور دومین بازیکن 

باسابقه پرسپولیس به شمار می رود. هافبکی که قبل از شروع 
لیگ چهاردهم در عین ناشناختگی به جمع قرمزها اضافه شد 
و به مرور زمان، توانست استعدادهایش را به همه نشان بدهد. 
او در پرسپولیس وارث پیراهنی شده که بر تن اسطوره های 
بزرگ تاریخ این باشگاه بوده است. نوراللهی روزهای سخت 
جدایی اجبــاری از پرســپولیس برای ســربازی، و دوری 
طوالنی مدت از فوتبال پس از محرومیت تراکتور را پشت سر 
گذاشت و تالش زیادی به خرج داد تا آمادگی اش را به دست 
بیاورد. او حاال الماس تراش خورده ترکیب پرسپولیس است. 
بازیکنی که در 2۶ هفته گذشته، هیچ وقت یك مسابقه را از 

روی نیمکت آغاز نکرده است.

یک احتمال جذاب برای فوتبال انگلیس

تماشاچی ها برمی گردند!

نساجی-پرسپولیس و ستاره ای که ترکیب را ترک نمی کند

احمد نور؛ الماس تراش خورده

همه می دانند که رابطه امیر 
قلعه نویی و فرهاد مجیدی، 

همیشه یک رابطه سینوسی 
بوده است. آنها گاهی رابطه 
خوبی با هم داشته اند اما در 
بیشتر موارد، نتوانسته اند 

با هم کنار بیایند و حتی 
این دشمنی را علنی نیز 

کرده اند. آخرین قاب 
مشترک آنها در فوتبال 
ایران، شادی فرهاد پس 

از گل دیرهنگام آیاندا 
پاتوسی به سپاهان در 

ورزشگاه نقش جهان بود
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