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عباسعلي، دومين المپيكي كاراته

در ادامه مســابقات لیگ جهانــی كاراته كه 
اتريش میزباني اش را برعهده دارد، دومین سهمیه 
المپیك براي كاراته ايران به دست آمد. حمیده 
عباسعلي سرگروه تیم ملی بانوان با صعود به ديدار 
نهايی اين رقابت ها، سهمیه حضور در بازی های 

المپیك ۲۰۲۰ توكیو را برای خود قطعی كرد.
عباسعلی در وزن ۶۸+ كیلوگرم در دور نخست 
استراحت داشت و سپس پنج بر صفر »استابلوا« 
از بلغارستان را شکست داد و در ادامه برابر »چنیز 
جمی« از تونس سه بر صفر صاحب برتری شد و با 
پیروزی دو بر صفر در پیکار با »صوفیه برولتسوا« 
از قزاقستان به نیمه نهايی صعود كرد. سرگروه تیم 
ملی بانوان در اين مرحله به ديدار »ماريا گارسیا« 
از اسپانیا رفت و با كسب پیروزی به ديدار نهايی 
رفت. با شکست تعقیب كننده های وی كه نفر يك 
رنکینگ جهانی است، سهمیه حمیده عباسعلی 
برای حضور در المپیك قطعی شــد. او به همراه 
بهمن عسگري روز گذشــته براي مدال طال به 
میدان رفتند و سجاد گنج زاده نیز شانس كسب 
مدال برنز را داشت. همچنین ذبیح ا... پورشیب كه 
به ديدار رده بندی راه يافته بود، در اين مرحله برابر 
»گنجی گريلون« از فرانسه پس از تساوی چهار 
بر چهار ب قانون سنشــو باخت و از دستیابی به 
مدال بازماند. علی اصغر آسیابری، فاطمه صادقی، 
نگین باقری، رزيتا علیپور، سارا بهمنیار و طراوت 
خاكسار نیز با شکست برابر رقبای خود از گردونه 

مسابقات خارج شدند.
    

ليگ واليبال رسما تعطيل شد
نشست فدراســیون والیبال با مديران عامل 
و نماينــدگان باشــگاه های لیگ برتــری برای 
تصمیم گیری درخصوص آينده رقابت های لیگ 
برتر باشگاه های كشور برگزار و مقرر شد با توجه 
به ضرورت حفظ ســالمت جامعه و جلوگیری از 
گســترش ويروس كرونا، پرونده مسابقات لیگ 
برتر والیبال سال ۹۸ بسته شود. همچنین هیچ 
تیمی از لیگ برتر والیبال مردان امسال، به دسته 
يك سقوط نخواهد كرد، اما فدراسیون درخواست 
كرد تا باشگاه ها اقدامات الزم برای تسويه حساب با 
بازيکنان و كادر فنی خود را انجام دهند. فدراسیون 
والیبال موضوع نحوه كمك به باشــگاه ها در اين 
زمینه را در نشســت هیات رئیسه خود مطرح و 
درباره آن تصمیم گیری خواهــد كرد. تیم های 
اول تا سوم لیگ برتر سال ۹۷ در اولويت معرفی 
برای حضور در آسیا قرار دارند، اما با توجه به تاكید 
فدراسیون جهانی، شركت اين تیم ها در مسابقات 
قهرمانی باشــگاه های مردان آســیا، منوط به 
پرداخت كامل بدهی های پیشین خود به بازيکنان 
خارجی است. در صورتی كه تیم شهرداری ورامین 
در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند، 
تیم های سايپا يا كاله مازندران معرفی خواهند 
شد. مصطفی مدبر، مديرعامل باشگاه فرهنگی 
ورزشی سايپا نیز در اين جلسه آمادگی اين باشگاه 
را برای اعــزام تیم بانوان به مســابقات قهرمانی 
باشگاه های زنان آســیا، اعالم كرد. محمدرضا 
داورزني ريیس فدارسیون والیبال با تاكید بر اين 
كه چاره ای جز تعطیلی موقت لیگ برتر نبود و بايد 
برای نحوه ادامه لیگ برتر تصمیم گیری شــود، 
گفت:»فدراسیون به دنبال برگزاری مسابقه است، 
اما واقعا امکانات برای برگزاری وجود ندارد. ۸۰ 
درصد تیم های لیگ برتری امکانات اختصاصی 
ندارند و برای تمرين و مسابقه، با مشکل روبه رو 
هستند، زيرا تمام ســالن ها تعطیل شده است. 
از ســوی ديگر منافع تیم ملی نیــز در برگزاری 
لیگ ها به ويژه لیگ برتر است، بنابراين فدراسیون 

عالقمند به برگزاری مسابقات است.« 
    

تعویق قهرماني آسياي 
شمشيربازي

مســابقات شمشــیربازی قهرمانی آسیا و 
همچنیــن انتخابــی المپیك كه قــرار بود ۲5 
فروردين به میزبانی كره جنوبی برگزار شود، به 
دلیل شیوع ويروس كرونا در كره به تاريخ ديگری 
موكل و میزبان آن تغییر خواهد كرد. كنفدراسیون 
شمشیربازی آسیا يکی از كشورهای ازبکستان يا 
كويت را به عنوان میزبــان معرفی خواهد كرد و 
زمان برگزاری مسابقات نیز تابستان سال آينده 
اعالم خواهد شــد. نفرات اول هر اسلحه در اين 
رقابت ها جواز حضور در المپیك ۲۰۲۰ توكیو را 

كسب خواهند كرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

صدرنشینی دوباره پرسپولیس 
در لیگ برتر، برای بسیاری از رقبای 
این تیم چندان خوشایند به نظر 
نمی رسد. پرسپولیس تا 15 هفته 
اول لیگ، حتی یک بــار نیز در 
باالترین رده جدول دیده نشده 
بود اما از هفته شانزدهم، به صدر 
رســید و تا پایان هفته بیست و 
یکم، اختالفش را با رقبا بیشتر و 
بیشتر کرد. این تیم با هر نتیجه ای 
در هفته های باقی مانده، حداقل تا 
هفته بیست و چهارم صدرنشین 
لیگ برتــر خواهد بــود. نتایج 
درخشــان آنها روبه روی رقبای 
بزرگ در نیم فصــل دوم، قرمزها 
را به قهرمانی نزدیک کرده است. 
شاید اگر آنها در نیم فصل اول نیز 

به همین خوبی رقبای اصلی را کنار 
می زدند، قهرمانی شان از همین 
حاال کامال مسجل شده بود. آنها به 
لحاظ برتری در بازی های بزرگ، 
فعال نسبت به سایر رقبا در وضعیت 

بهتری قرار دارند.
    

پرسپولیس؛ 8 بازی 13 امتیاز
قرعه لیگ برای پرسپولیس طوری 
اتفاق افتاد كه آنها در هفته های ابتدايی 
هر دو نیم فصل، با همه تیم های مدعی 
قهرمانی مســابقه بدهند. آنها در اين 
زمینه، دو نیم فصل كامــال متفاوت را 
ســپری كردند. تیم كالدرون در همان 
هفته های ابتدايی، برابر تراكتورسازی 
شکســت خورد. اين اولین باخت مرد 
آرژانتینــی در فوتبال ايران به شــمار 
می رفت. آنها در هفتــه چهارم، رقیب 
سنتی را از پیش رو برداشتند و دربی را با 

دست های پر ترک كردند اما در دو جدال 
برابر سپاهان و شهرخودرو، هیچ گلی به 
ثمر نرساندند و هیچ امتیازی نگرفتند. 
تیمی كه در نیم فصل اول از چهار نبرد 
با مدعی ها فقط ســه امتیاز گرفته بود، 
در نیم فصل دوم تراكتور و شهرخودرو را 
از پیش رو برداشت. برنده رای انضباطی 
مســابقه جنجالی با ســپاهان شد و از 
استقالل يك امتیاز گرفت تا در مجموع 
در هشــت بازی با رقبــای مدعی 13 
امتیاز تصاحب كند. میانگین امتیازی 
اين تیم برابر رقبای جدی برای كسب 
عنوان قهرمانی، 1.۶۲ امتیاز به ازای هر 
مسابقه است. آنها در ۹ مسابقه پايانی 
اين فصل، ديگر با رقبای بزرگ روبه رو 

نخواهند شد.
سپاهان؛ 5 بازی 8 امتیاز

اولین تقابل تیم ژنــرال با تیم های 
مدعی قهرمانی در اين فصل، فوق العاده 

آغاز شــد. آنها در هفتــه پنجم لیگ با 
درخشــش خیره كننده كــی روش و 
محبی، پرسپولیس را در آزادی شکست 
دادند. پنج هفته بعد، ســپاهان اين بار 
با نتیجه ای مشابه، تراكتورسازی را در 
نقش جهان شکســت داد تا صددرصد 
امتیازها از نبرد با رقبای بزرگ را گرفته 
باشد. در هفته های سیزدهم و پانزدهم 
لیگ اما خبری از پیروزی سپاهانی ها 
روبه روی رقبای مدعی نبود. طاليی ها 
در هفته ســیزدهم لیگ در خانه برابر 
استقالل متوقف شدند و گل تساوی را در 
آخرين ثانیه ها به تیم استراماچونی زدند 
و در هفته پانزدهم نیز برابر شهرخودرو، 
به تساوی يك بر يك رسیدند. سپاهان 
با شکســت در رای انضباطی ديدار با 
پرسپولیس، اولین باخت فصل روبه روی 
رقبای بزرگ را تجربه كرد. در مجموع 
آنها در لیگ نوزدهم پنج بار با تیم های 

مدعی برخورد كرده انــد و در اين پنج 
بازی، صاحب دو پیروزی، دو تساوی و 
يك باخت شده اند. تیم ژنرال از اين پنج 
بازی، هشت امتیاز گرفته و برای آن كه در 
پايان فصل عملکرد بهتری از پرسپولیس 
در ديدارهای بزرگ فصل داشته باشد، 
بايد حداقل دو مسابقه از سه نبرد بعدی 
با استقالل، تراكتور و شــهرخودرو را 
با پیروزی پشت ســر بگذارد. میانگین 
امتیازی آنها در اين نبرد البته درســت 
مثل پرســپولیس، عدد 1.۶ را نشــان 

می دهد.
تراکتورسازی؛ 5 بازی 6 امتیاز

آن چــه تراكتــور را از كــورس 
قهرمانی عقــب انداختــه، نتايج بد 
اين تیــم روبــه روی تیم های مدعی 
قهرمانی بوده است. تراكتور در دوره 
دنیزلی، پرسپولیس را شکست داد و 
بعدتر در دوره الهامی، شهرخودرو را از 
پیش رو برداشت اما شکست تلخ برابر 
اســتقالل در يادگار امام با چهار گل، 
خاطره ای نیست كه به همین سادگی 
از ذهن هواداران باشگاه پاک شود. آنها 
در اصفهان به سپاهان و در تهران نیز 
به پرســپولیس باخته اند. تراكتور به 
ويژه در ديدارهای خــارج از خانه، با 
مشکالت زيادی روبه رو شده است و 
در ادامه فصل، بايد دو ديدار خارج از 
خانه با شهرخودرو و استقالل را نیز در 

مشهد و تهران برگزار كند.
استقالل؛ 5 بازی 8 امتیاز

آمار استقاللی ها در نبردهای بزرگ 
فصل، درســت مثل باشــگاه سپاهان 
است. اين تیم نیز توانسته در پنج جدال 
با تیم های مدعی، هشت امتیاز به دست 
بیاورد. اســتقالل در شــروع فصل، به 
پرسپولیس باخت و در دربی برگشت 
نیز با اين تیم به تســاوی رسید. لیگ 
نوزدهم بــرای آبی ها بدون شکســت 
دادن رقیب ســنتی به پايــان خواهد 

رســید. درخشــان ترين نمايش آنها 
روبه روی تیم های بزرگ، با شکســت 
دادن تراكتورسازی در تبريز رقم خورد. 
اين تیم شــهرخودرو را نیــز در تهران 
شکست داد و در نقش جهان روبه روی 
ســپاهان، فوق العاده بازی كرد. از اين 
پنج بازی، چهار مسابقه و هفت امتیاز 
سهم استراماچونی بوده و فرهاد تا امروز 
تنها يك بار روبــه روی تیم های مدعی 

قهرمانی قرار گرفته است.
شهرخودرو؛ 5 بازی 4 امتیاز

ضعیف تريــن عملکــرد روبه روی 
تیم های مدعی، به شهرخودرو مشهد 
تعلق دارد. تنها برد بــزرگ آنها در اين 
فصل، با شکســت دادن پرسپولیس 
در ورزشــگاه امــام رضا رقــم خورد. 
شهرخودرو در نبرد نیم فصل با سپاهان 
يك مساوی به دست آورد اما به استقالل 
و تراكتورسازی باخت و در نیم فصل دوم 
نیز نتیجه را به پرسپولیس واگذار كرد تا 
از پنج بازی با رقبای مدعی قهرمانی فقط 

چهار امتیاز گرفته باشد.

پرسپولیس چطور به مدعی شماره یک کسب جام تبدیل شد

مهندسی قهرماني!

اتفاق روز

چهره به چهره

شنبه شب، يکی از عجیب ترين سکانس های 
تاريخ رقابت های بوندس لیگا در استاديوم خانگی 
هوفنهايم خلق شــد. اتفاقی كه شايد هیچ وقت 
از حافظه فوتبال پاک نشــود. اين بــازی ۶ گل 
داشت كه همه آنها توسط ســتاره های بايرن به 
ثمر رســیدند اما اين گل ها نیســتند كه از اين 
مسابقه، در يادها خواهند ماند. ۷۷ دقیقه از زمان 
برگزاری بــازی در پرزيرو آره نا گذشــته بود كه 
بنرهای توهین آمیز و شعارهای زشت هواداران 
بايرن برای ريیس باشــگاه رقیب، جريان بازی را 
متوقف كرد. بالفاصله سرمربی مونیخی ها هانس 
فلیك خودش را به تماشاگرها نزديك كرد تا آنها 
را به سکوت و آرامش دعوت كند اما نه اين مربی 
و نه بازيکنان تیم، موفقیتی در عوض كردن جو 

سکوی هواداران تیم مهمان نداشتند. به صورت 
همزمان نیز مديران بايرن، مشغول دلداری دادن 
مالك باشــگاه رقیب روی سکوها بودند. شعارها 
آنقدر تند به نظر می رســیدند كه داور مســابقه 
تصمیم گرفت برای ۲۰ دقیقــه، جريان بازی را 
متوقف كند. به نظر می رســید ادامه بازی ديگر 
ممکن نباشــد اما بازيکنان پس از اين ۲۰ دقیقه 
به زمین آمدند و يکی از عجیب ترين لحظه های 
تاريخ فوتبال را خلق كردند. دو تیم وقتی به زمین 
برگشتند، ديگر قصد فوتبال بازی كردن نداشتند 
و در 13 دقیقه پايانی، تنها به رد و بدل كردن توپ 
میان يکديگر پرداختند. آنها ثابت كردند كه ناچار 
نیستند در هر شرايطی فوتبال بازی كنند و برخی 
از اتفاق ها، مهم تر از نتیجه يك بازی فوتبال به نظر 

می رسند. آن چه بازيکنان دو تیم انجام دادند، درس 
بزرگی برای همه هواداران فوتبال در دنیا بود. يك 
تلنگر انکارنشدنی كه لحظه هايی تکان دهنده در 
بوندس لیگا به وجود آورد. در فوتبال ايران، بارها و 
بارها چنین بی احترامی هايی به چهره های مختلف 
صورت گرفته است. بارها روی سکوها، يك بازيکن، 
مربی و يا مدير خاص، با موجی از اهانت ها روبه رو 
شده اما هیچ مسابقه ای به اين خاطر، متوقف نشده 
است. آن چه بايرنی ها و هوفنهايمی ها انجام دادند، 
بیشتر از هر چیز احترام به روح فوتبال بود. فوتبالی 
كه نبايد در هر شرايطی و به هر قیمتی، برگزار شود.
ســاعاتی پس از ماجراهای عجیب فوتبال 
آلمان، لیورپولی ها باالخره برای اولین بار در اين 
فصل طعم شکست را چشیدند. باخت سنگین به 
واتفورد، موجب شد آنها نتوانند پس از آرسنال، 
به دومین قهرمان بی شکســت تاريخ لیگ برتر 
تبديل شوند. بالفاصله پس از اين نتیجه، اكانت 
رسمی باشگاه آرسنال در توئیتر، خوشحالی اش 

را با توئیت  كردن عبارت »آخیش!« نمايان كرد 
اما خیلی زود با انتشــار يك توئیت ديگر، دوران 
طوالنی بدون شکست ماندن لیورپول در لیگ 
برتر را تبريك گفت و اين تیــم را به خاطر فرم 
درخشانش، مورد ســتايش قرار داد. تماشای 
صحنه هايی شبیه به اين يا آنچه در بوندس لیگا 
اتفاق افتاد، فقط حسرت هواداران فوتبال ايران 

را دوچندان می كند. 

مدت بسیار زيادی اســت كه در اين فوتبال، 
خیلی ها اهمیت »احترام« را از ياد برده اند و به جای 
ستايش دستاوردهای ديگران، همواره مشغول 
زير سوال بردن يکديگر هستند. به جای همه اين 
دشمنی ها، اتهام ها و شمشیرهای از رو بسته شده، 
اگر »لذت بردن« از فوتبال را هم تمرين كنیم، شايد 
ديگر زمین های فوتبال در ايران، به میدان هايی 

برای جنگ تبديل نشوند.

مالك مشترک تراكتور و ماشین ســازی در لیگ برتر، از 
هر فرصتی برای اظهارنظر در مورد تیم های ديگر اســتفاده 
می كند. شايد اگر زنوزی اين حجم از تمركز را برای مديريت 
تیم های تحت مالکیتش در فوتبال ايران می گذاشت، هر دو تیم 
اوضاع به مراتب بهتری را تجربه می كردند. چند سال قبل تصور 
می شد با خصوصی  شدن تراكتورسازی، اين باشگاه در مسیر 
موفقیت های بزرگ و تاريخی قرار می گیرد اما همه بودجه كالنی 
كه آنها برای خريد بازيکن و جذب مربی صرف كرده اند، اين تیم 
را حتی به يك جام قهرمانی نیز نرسانده است. دلیل اين اتفاق را 
می شود در رفتار مالك باشگاه جست وجو كرد. مردی كه ظاهرا 

بیشتر از فوتبال، به حواشی آن عالقه دارد.
»شکست« سرنوشت مشترک ماشین سازی و تراكتور در 
هفته بیست و يکم  لیگ برتر بود. سبزها يك باخت سنگین را 
برابر نساجی تجربه كردند و قرمزها، به يکی از تیم های فانوس 
به دست لیگ برتر باختند. به نظر می رسد انتخاب مربیانی كه 
در حد و اندازه های كار كردن در اين باشــگاه ها نیستند، برای 
دو تیم فوتبال تبريز دردسرساز شده است. تراكتور و ماشین، 

فصل را درخشان آغاز كردند. تراكتور با مصطفی دنیزلی، يکی 
از مدعیان جدی قهرمانی به شمار می رفت. تیمی كه با نتايج 
دلچسب در هفته های ابتدايی، اعتماد سکوها را به دست آورده 
بود و هر هفته جمعیت زيادی را به يادگار امام می كشاند. زنوزی 
اما در حفظ سرمربی تیم، ناكام ماند. خیلی ها از واژه »بركناری« 
برای پايان داستان دنیزلی و تراكتور استفاده می كنند اما اين 
خود مصطفی پاشا بود كه تصمیم به ترک باشگاه گرفت. اگر غیر 
از اين بود، توافق میان آنها به همین سادگی اتفاق نمی افتاد. در 
ماشین سازی نیز، رسول خطیبی شگفت انگیز ظاهر شده بود. 
رسول، يك تیم سختکوش و جنگنده برای ماشین ساخت كه 
در طول فصل، يقه خیلی از تیم های بزرگ لیگ برتر را گرفت. 
آنها در دو مسابقه رفت و برگشت، ۶ امتیاز از استقالل تصاحب 
كردند، برابر پرسپولیس در استاديوم آزادی به تساوی بدون گل 
رسیدند و حتی موفق به  شکست دادن تراكتور در دربی تبريز 
شدند. حفظ رسول، می توانست يکی از بهترين فصول ماشین 
در تاريخ لیگ برتر را رقم بزند اما باشگاه به سادگی اين مربی را 
از دست داد. حتی مهره هايی كلیدی مثل احمد زنده روح نیز از 
ماشین سازی جدا شدند. بازيکنی كه حاال برای گل گهر توپ 
می زند و در لیگ نوزدهم، به ركورد خیره كننده ســه پیروزی 

برابر استقالل دست پیدا كرده است.
مالکی كه روی »اسم« باشگاه های ديگر حساسیت به خرج 
می دهد، ماشین ســازی را به يك بحران تمام عیار دچار كرده 

است. پس از جدايی رسول خطیبی، ماشین حتی يك پیروزی 
در لیگ به دست نیاورده و در پنج ديدار متوالی، تنها دو امتیاز 
گرفته است. ماشــین در اين پنج بازی فقط چهار گل زده و با 
اين روند، يکی از كانديداهای احتمالی سقوط به رقابت های 
دسته يك خواهد بود. شکســت خانگی سنگین برابر تیمی 
مثل نساجی، نشان از انتخاب اشتباه زنوزی برای باشگاه دارد. 
احد شیخ الری گزينه مناسبی برای كار كردن در يك تیم لیگ 
برتری به عنوان نفر اول نیمکت نیست. همان طور كه »ساكت 
الهامی« هرگز نمی تواند تراكتورسازی را به اوج برساند. به نظر 
می رسد در تراكتور الهامی، هر بازيکن  ساز خودش را می زند 
و هیچ كس توجه چندانی به سرمربی تیم ندارد. اين تیم البته 
اواخر نیم فصل گذشــته با اين كادر فنی چهــار برد پیاپی به 
دســت آورد اما در نیم فصل دوم حتی قادر به شکست دادن 
گل گهر سیرجان نبود و به سختی از اين حريف مساوی گرفت. 
شکســت خوردن برابر هومن افاضلی و تیمش، هنری بود كه 
الهامی به تراكتور اضافه كرد. در اين باشگاه، هیچ كس مسئولیت 
نتايج بد و بازی های ناامیدكننده را نمی پذيرد. از راس تا ذيل 
تراكتورسازی، در اختیار افرادی قرار گرفته كه به جای پذيرفتن 
نقش خودشان در اين ناكامی ها، سرگرم اتهام زدن به ديگران 

هستند.
درست در همان روزهايی كه احسان حاج صفی به شکلی 
كنايه آمیز از تمايل باالدستی ها برای جام گرفتن پرسپولیس 

حرف می زند، خبر »تبرئه« محسن فروزان منتشر شده است. 
دروازه بانی كه فصل گذشته، پس از گل های بدی كه در نبرد 
با سپیدرود رشت خورد با انبوهی از اتهام ها روبه رو شد و اتفاقا 
احسان و ســاير هم تیمی ها، كوچك ترين قدمی برای كمك 
به او برنداشتند. ظاهرا جســت وجوی مقصر، عادتی است كه 
هرگز قرار نیست در تیم های زنوزی به فراموشی سپرده شود. 
سال گذشته، محسن فروزان »مقصر« از دست رفتن قهرمانی 
تبريزی ها قلمداد می شد. آن هم در شرايطی كه اگر مالك باشگاه 
كمی طمانینه به خــرج می داد و آن بحران بزرگ را درســت 
نمی كرد، تراكتورسازی هنوز شانس زيادی برای قهرمانی لیگ 
برتر داشت. آنها به همین سادگی به فصل فوق العاده سنگربان 
تیم پشت كردند و وارد يك بحران جدی شدند. اتهام شرط بندی 
علیه فروزان اما هرگز به اثبات نرسید و حاال اين بازيکن پس از 
مدت ها، رسما تبرئه شده است. بدون شك اگر كوچك ترين 
مدركی علیه اين گلر وجود داشت، زنوزی هرگز اجازه نمی داد 
پرونده او چنین سرنوشــتی پیدا كند. به نظر می رسد. امسال 
هم نوبت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش است كه مقصران 
ناكامی دوباره تراكتورسازی باشند. در هیچ نقطه ای از دنیا اما، 
به تیم هايی كه دائما مربی شان را عوض می كنند و حتی از پس 
تیم های قعر جدولی برنمی آيند، جام قهرمانی اهدا نمی شود. 
حداقل احسان حاج صفی با تجربه سال ها فوتبال بازی كردن، 

بايد اين نکته را به خوبی درک كند.

درسی که ظرف چند ساعت، از فوتبال آلمان و انگلیس گرفتیم

احترام گمشده

بحران خودساخته آقای مالک برای ماشین و تراکتور

بن بست زنوزی!

آمار استقاللی ها در 
نبردهای بزرگ فصل، 

درست مثل باشگاه سپاهان 
است. این تیم نیز توانسته 

در پنج جدال با تیم های 
مدعی، هشت امتیاز به 

دست بیاورد. استقالل در 
شروع فصل، به پرسپولیس 
باخت و در دربی برگشت نیز 

با این تیم به تساوی رسید. 
لیگ نوزدهم برای آبی ها 

بدون شکست دادن رقیب 
سنتی به پایان خواهد 

رسید
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