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 صعود دختران بسكتبال 
به جام جهاني

تیم  ملی زنان زیر ۱۵ سال ایران به عنوان تیم برتر 
گروه خود در مسابقات انتخابی آسیایی مهارت های 
فردی به مرحله جهانی صعود کرد. این رویداد که به 
صورت آنالین و با تصویربرداری از شرکت کنندگان 
و مشخص شدن مهارت های بسکتبال تعریف شده 
است، در حوزه آسیا-اقیانوســیه با حضور بیش از 
۵۵ فدراســیون ملی و ۱۳ تیم ملــی در دو بخش 
زنان و مردان برگزار شــد که طی آن تیم ملی زنان 
زیر ۱۵ سال ایران با کسب امتیازات الزم و به عنوان 
صدرنشین به مرحله جهانی صعود کرد. تیم ایران در 
هم گروهی با کشورهای استرالیا و فلسطین توانست 
در مجموع چهار چالش با کسب زمان ۶۰۵ ثانیه، 

هفت امتیاز و سه برد به مرحله جهانی وارد شود.
    

سهميه سارا بهمنيار بدون مدال
سارا بهمنیار کاراته کاي کشورمان که با رسیدن به 
دیدار رده بندي کاراته وان لیسبون توانست امتیازات 
الزم براي سهمیه المپیك را به دست بیاورد، در این 
رقابت ها دستش از مدال کوتاه ماند. در روز پایانی 
مسابقات، بهمنیار برای کسب نشان برنز وزن ۵۰ 
کیلوگرم به مصاف الکساندرا رچیا، قهرمان جهان در 
سال 2۰۱۶ رفت و با نتیجه ۱۰ بر دو مغلوب حریف 
خود شد و از رسیدن به مدال برنز بازماند. همچنین 
رزیتا علیپور دیگر نماینده ایران در دیدار رده بندی 
به مصاف مروه کوبان از ترکیه رفت و در حالی که با 
نتیجه دو بر صفر از حریف خود پیش بود، این مبارزه را 
سه بر دو واگذار کرد و از رسیدن به مدال برنز بازماند. 

    
اميد كشتي فرنگي به عليزاده

رقابت های گزینشی المپیك در سطح جهان به 
عنوان آخرین مرحله از مسابقات انتخابی المپیك 
توکیو، روزهای ۱۶ تا ۱9 اردیبهشت در شهر صوفیه 
بلغارستان برگزار می شود و نفرات راه یافته به دیدار 
فینال این رقابت ها ســهمیه المپیك را به دست 
می آورند. از آن جایی که کشتی ایران فقط نتوانسته 
یك سهمیه در وزن 87 کیلوگرم کشتی فرنگی را 
کسب کند، محمد بنا با معرفی ناصر علیزاده به عنوان 
نفر نهایی، همراه بــا او و حبیب ا... اخالقی به عنوان 
دستیار راهی صوفیه خواهد شد. تیم سه نفره کشتی 
فرنگی ایران برای کسب سهمیه وزن 87 کیلوگرم 
روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت راهی کشور بلغارستان 
می شود. حمید سوریان نیز به عنوان سرپرست تیم 
را همراهی می کند. با اینکه برخی تصور می کردند 
بعد از ناکامی حسین نوری در مسابقات گزینشی 
آسیا، گزینه بعدی رامین طاهری باتجربه باشد، بنا 
این بار به یك جوان باانگیزه اعتماد کرده است. ناصر 
علیزاده در مسابقات قهرمانی آسیا 2۰2۱ توانست 
مدال طال را بر گردن بیاویزد و حاال به امید کســب 
آخرین سهمیه المپیکی و تکمیل کردن سهمیه 

کشتی ایران راهی صوفیه خواهد شد. 
    

 كرونا اردوي دوچرخه را 
تعطيل كرد

این روزهــا بــا اوج دوباره کرونــا، خبرهاي 
زیادي از ابتالي ورزشــکاران به ایــن بیماري 
دوباره به گوش مي رســد. همان طــور که اخیرا 
خبر ابتــالي ملي پوش دوچرخه ســواري که از 
شــانس هاي حضور در المپیك توکیو اســت، 
خبرساز شد. موضوع نگران کننده درباره اردوي 
دوچرخه سواران اما این است که این رکابزن هیچ 
عالئمي از کووید ۱9 نداشته است. در همین راستا 
محمود پراش سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری، 
در مورد شرایط ملی پوشان دوچرخه سواری که 
به ویروس کرونا مبتال شده اند، عنوان داشت:»ما 
طبق برنامه هر سه روز یك بار از ملی پوشانی که در 
اردو هستند، تست کرونا می گیریم که در آخرین 
مورد تست سعید صفرزاده مثبت شد و به قرنطینه 
رفت. این رکابزن هیچ عالئمی نداشــت و برای 
خود ما هم جالب بود.« وی در مورد وضعیت اردو 
نیز عنوان کرد:»پیش از این هم لبیب زاده کرونا 
گرفته بود و بر همین اساس هم به خاطر کرونا هم 
اینکه رکابزنان باید قــرارداد ببندند، از امروز به 
مدت یك هفته اردو را تعطیل می کنیم.« سرمربی 
تیم ملی دوچرخه ســواری در خصوص حضور 
رکابزنان در مسابقات خارجی عنوان کرد:»برنامه 
داریم که ســه، چهار نفر منتخب را به مسابقات 
بین المللی در اروپا اعزام کنیــم و پس از آن نفر 

اصلی را برای المپیك انتخاب خواهیم کرد.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
آســیا، اواخر تابســتان کلید 
می خورد. با ایــن وجود تیم های 
ایرانی بایــد از همین حاال رقبای 
سرسخت شان در این مرحله را زیر 
نظر بگیرند. پرسپولیس، استقالل 
و تراکتور، بخشــی از مرحله یک 
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
خواهند بــود. تیم هایی که باید 
با نمایندگانی از تاجیکســتان و 
عربستان در آسیا روبه رو شوند. 
هر سه مســابقه، بسیار سخت و 
نزدیک خواهد بود. برای رسیدن 
به جمع چهار تیم برتر در منطقه 
غرب آسیا، سرخابی های پایتخت 
و قرمزهای تبریز، باید کامال بی نقص 
نشــان بدهند. شناخت دقیق تر 
آنها از تیم های رقیب، کارشان را 
برای رسیدن به یک چهارم لیگ 

قهرمانان ساده تر خواهد کرد.
    

استقالل سرخپوش! 
پرسپولیسی ها در یك هشتم نهایی 
آسیا باید با صدرنشین گروه اول رقابت ها 
روبه رو شوند. جالب اینکه در برخورد دو 
تیم صدرنشین، تیم تاجیکی به عنوان 
میزبان انتخاب شــده و این مســابقه 
را در خانه خودش پشــت سر خواهد 
گذاشت. اولین نکته در مورد این باشگاه، 
سابقه بســیار کم آن اســت. استقالل 

تاجیکستان در ســال 2۰۰7 تاسیس 
شده و کمی بیشتر از ۱۳ سال از تاسیس 
آن می گذرد. ســابقه ای که اصال قابل 
قیاس با تیمی مثل پرسپولیس به نظر 
نمی رسد. اســتقالل تاجیکستان، با 
پیراهن قرمز به مصاف تیم های رقیب 
می رود. آنها برخالف تیم هم نام شان در 
فوتبال ایران، نسبتی با رنگ آبی ندارند. 
این تیم کارش را در فوتبال تاجیکستان، 
از دسته های پایین تر شــروع کرد و به 
تدریج توانست خودش را به سطح اول 
فوتبال در این کشور برساند. آنها در سال 
2۰۱۰ موفقیت خیره کننده ای را پشت 
سر گذاشتند و توانستند در یك فصل 
قهرمان رقابت های لیگ، جام حذفی و 
همچنین سوپرلیگ تاجیکستان شوند. 
آنها در فوتبال تاجیکســتان صاحب 
یك رکورد خیره کننده نیز هســتند. 
استقالل بین سال های 2۰۱۳ و 2۰۱۶، 
در ۵۱ مسابقه متوالی در لیگ داخلی 
حتی یك بار هم شکست نخورده است. 
رکوردی که بعید است به زودی در این 
کشور شکسته شود. این باشگاه در سال 
2۰2۰ برای اولین بار در تمام تاریخش 
توانست در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا شــرکت کند. آنها اولین مسابقه 
تاریخ شان در این تورنمنت را با پیروزی 
پشت سر گذاشــتند و توانستند با یك 
گل بر لوکوموتیو تاشــکند غلبه کنند. 
این پیروزی، استقالل را به دیدار نهایی 
پلی آف لیگ قهرمانان رساند اما آنها در 
این مسابقه، مغلوب االهلی عربستان 

شدند و نتوانستند در دور گروهی حاضر 
باشند. یك سال بعد، این تیم دوباره به 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و این بار 
با توجه به افزایش تعداد تیم های جام، 
بدون نیاز به مسابقه پلی آف مستقیما 
وارد دور گروهی شد. عملکرد این تیم 
در دور گروهی، فراتر از حد انتظار بود. 
این تیم با سه پیروزی، یك تساوی و دو 
شکست، باالتر از تیم قدرتمند الهالل به 
عنوان صدرنشین راهی مرحله بعدی 
شد. حتی شکســت عجیب روز پایانی 
هم صدرنشــینی این تیــم را به خطر 
نیانداخت. جالب اینکــه اگر الهالل در 
مسابقه همزمان به تساوی می رسید و 
بازی الدحیل و االهلی هم برنده داشت، 
استقالل حتی به عنوان تیم دوم راهی 
این مرحله نمی شــد. آنها با 9 قهرمانی 
در لیــگ داخلــی، پرافتخارترین تیم 
باشــگاهی در تاجیکســتان به شمار 
می روند. تیمی که بین سال های 2۰۱۰ 
تا 2۰2۰، فقط دو بار جام قهرمانی لیگ 

را باالی سر نبرده است.
الهالل؛ آبی پرافتخار

برای پی بردن به اهمیت فوق العاده 
نبرد الهالل و اســتقالل، کافی اســت 
بدانید ایــن دو تیم روی هــم پنج بار 
قهرمان آسیا شــده اند اما ۶ تیم دیگر 
حاضــر در یك هشــتم نهایــی لیگ 
قهرمانان، روی هــم تنها یك قهرمانی 
آســیا در کارنامه دارنــد. الهالل برای 
همه تیم های آســیایی، یك تیم کامال 
شناخته شده است. تیمی که البته در 

مرحله گروهی، نتوانســته انتظارها را 
برآورده کند. با این وجود آنها از همین 
حاال آماده هستند تا با خریدهایی نجومی 
با تمام قدرت به ســراغ لیگ قهرمانان 
بروند. از همبازی مهدی طارمی در پورتو 
یعنی موسی مارگا، به عنوان جدی ترین 
گزینه این باشگاه در تابستان یاد می شود. 
ستاره ای که می تواند کیفیت خط حمله 
الهالل را متحول کنــد. حتما یادتان 
هست که ویروس کرونا در رقابت های 
فصل قبل لیگ قهرمانان، چه بالیی سر 
این تیم آورد. آنها به خاطر هجوم همه 
جانبه کرونا به اردوی شــان در نهایت 
ناچار شدند از مسابقات کنار بروند. شاید 
اگر این اتفاق رخ نداده بود، الهالل یکی از 
مدعیان جدی قهرمانــی در آن جام به 
شمار می رفت. از زمان تاسیس باشگاه 
الهالل ۶۳ سال سپری شده است. آنها 
با بردن ۶۱ جام قهرمانی مختلف، یکی 

از بزرگ ترین باشــگاه های فوتبال در 
قاره هستند. خیلی ها از باشگاه الهالل 
به عنوان رئــال مادرید قاره آســیا یاد 
می کنند. باشگاهی که با ۱۶ قهرمانی، 
رکورددار بردن لیگ عربستان محسوب 
می شود و در مجموع هفت بار در فینال 
لیگ قهرمانان حاضر بوده اســت. این 
هفت تجربه به ســه قهرمانــی و چهار 
نایب قهرمانی برای این تیم ختم شده و 
آخرین قهرمانی آنها نیز در سال 2۰۱9 
به دست آمده است. گفته می شود الهالل 
برای ادامه لیگ قهرمانان حتی به جذب 
مربی جدید هم فکر می کند و قصد دارد 
یکی از دستیاران ژوزه مورینیو را در ادامه 
راه روی نیمکتش بنشاند. این باشگاه 
در فاصله کوتاهی با پایــان این فصل 
لیگ عربستان، هم امتیاز با الشباب در 
صدر جدول دیده می شــود و شانس 
زیادی برای تکرار موفقیت های بزرگ 
گذشته اش در این رقابت دارد. گومیس، 
ویتو و کاریو، ستاره های مهم خارجی 
این باشگاه به شمار می روند. تیمی که 
بدون شك تا تابستان بازسازی می شود 
و برای ادامه حضور در لیگ قهرمانان، 
چند سوپراســتار را به ترکیبش اضافه 
می کند. اســتقاللی ها برای برخورد با 
این حریف، نباید هیچ ســتاره ای را به 
راحتی از دست بدهند. آنها باید هر طور 
که می شود، ترکیب اصلی شان را حفظ 
کنند و در تابستان به دنبال خرید چند 

بازیکن دیگر هم باشند.
النصر، توفان زرد

اگرچه النصر در رقابت های این فصل 
لیگ عربســتان نتایج خوبی را کسب 
نکرده، اما تحت هیچ شرایطی نمی توان 
آنها را یك تیم بحــران زده تصور کرد. 
چراکه همین تیم در یکی از سخت ترین 
گروه های لیگ قهرمانان آســیا، باالتر 
از السد قطر و فوالد خوزستان ایستاده 
اســت. لیگ قهرمانان بــرای النصر، با 
تساوی بدون گل برابر الوحدات آغاز شد 
اما آنها خیلی زود به خودشان آمدند و 
ســه بار دروازه ژاوی و شاگردانش را باز 
کردند. النصر از دو مسابقه با فوالد چهار 
امتیاز گرفته و سپس ۶ امتیاز کامل از دو 
نبرد با الوحدات و السد را کسب کرد تا 
با ۱۱ امتیاز و با قدرت از دور گروهی رد 
شــود. زردها، انگیزه های بسیار زیادی 
برای برخورد با نماینــدگان ایرانی در 
آسیا دارند. چراکه این تیم فصل گذشته 
روبه روی یك تیم ایرانی، شانس رسیدن 
به فینال لیگ قهرمانان را از دست داد. 
در نیمــه نهایی لیگ قهرمانــان، آنها 

روبه روی پرسپولیس به تساوی رسیدند 
و در ضربات پنالتی، نتیجه را به یحیی 
و شاگردانش واگذار کردند تا از حضور 
در دیدار نهایی محروم شــوند. النصر با 
قدمتی ۶۵ ساله، باشگاهی قدیمی تر 
از الهالل به شمار می رود. آنها با بردن 4۵ 
جام مختلف، یکی از باشگاه های بزرگ و 
پرافتخار فوتبال عربستان هستند. تیم 
محبوب نصراوی ها، 9 بار قهرمان فوتبال 
عربستان شده اما تا امروز هرگز نتوانسته 
قهرمانی آسیا را به دست بیاورد. النصر 
سال ۱99۵ در فینال آسیا شکست خورد 
و فصل گذشته نیز در فینال غرب آسیا 
روبه روی پرسپولیس زانو زد. عبدالرزاق 
حمدهلل، کلیدی ترین ستاره النصر به 
شــمار می رود. فوتبالیست درجه یك 
الجزایری کــه همین فصل هم هنرش 
را در آسیا به نمایش گذاشته است. این 
بازیکن مسلط، خونسرد و گل زن البته 
به دلیل محرومیت، دیدار با تراکتور را از 
دست می دهد. این بهترین فرصت برای 
شاگردان خطیبی است که از سد النصر 
عبور کنند و همچنان در آســیا بدون 
شکست باقی بمانند. در قدرت هجومی 
النصر، تردیدی وجود ندارد اما دفاع این 
تیم در بســیاری از موارد، آسیب پذیر 
نشان داده اســت. بر اساس قرعه  های 
از پیش تعیین شده، این تیم در اولین 
مسابقه حذفی میزبان تراکتورسازی 
خواهد بود. بر اساس یك روند عجیب 
و باورنکردنی، تیم های ایرانی در صورت 
میزبانی از عربســتانی ها باید به زمین 
بی طرف بروند اما در صورت مهمانی، باید 
در عربستان مسابقه بدهند! تصمیمی 
که نشان از جایگاه نازل مدیران ایرانی 
در تصمیم ســازی های کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دارد. طبیعتا همانند سایر 
تصمیم ها، امیدی به عوض شدن این 

تصمیم هم وجود نخواهد داشت.

نگاهي به رقباي نمایندگان ایران در یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا

ازاستقاللقرمزپوشتاپرافتخارآبیپوش

اتفاق روز

آریا طاری

فریادهای بلند سیاوش یزدانی پس از سوت 
پایان مسابقه آبی ها با الشــرطه عراق، نشان 
از فشار زیادی داشت که اســتقاللی ها در روز 
آخر مرحله گروهی تحمل کردند. با این وجود 
عکس ها و ویدئوهای منتشرشــده از رختکن 
این تیم، حاوی صحنه های اغراق آمیزی به نظر 
می رسد. فرهاد و تیمش با سربلندی در یکی از 
گروه های دشــوار این فصل لیگ قهرمانان )و 
نه الزاما سخت ترین گروه( صدرنشین شده اند 
اما باید مراقب باشند که این دستاورد را بیش 
از حد جدی نگیرند. برای اســتقالل، این فقط 
یك »شروع« است. شروع تجربه ای که پله به 

پله و مرحله به مرحله، نفس گیرتر خواهد شد.
از بین الدحیــل قطر، االهلی عربســتان، 
الشرطه عراق و اســتقالل تهران، فقط »یك 
تیم« به مرحله یك هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا رســیده و آن تیم، نماینده فوتبال ایران 
است. کاری که استقاللی ها در این گروه انجام 
داده اند، تحسین برانگیز به نظر می رسد. آنها به 
ویژه در دو بازی ابتدایی با زدن هشت گل، قدرت 
هجومی شان را به رخ کشیدند و در دیدارهای 
دیگر هــم طراوت زیــادی را از خودشــان به 

نمایش گذاشتند. این اســتقالل حتی برای 
یك لحظه هم قابل مقایســه با تیم »محمود 
فکری« نیست. اگر تغییر روی نیمکت باشگاه 
رخ نداده بود، شاید آبی ها در کوتاه ترین زمان 
ممکن در مســیر حذف از لیگ قهرمانان قرار 
می گرفتند اما فرهاد تیمی جنگنده و سرحال 
ساخت که حتی به حذف شدن در این مرحله 
فکر هــم نمی کرد. حتی در چند مســابقه ای 
که نتایج کامال ایده آل به نظر نمی رســیدند، 
همه ستاره های استقالل اطمینان داشتند که 
تیم شان راهی دور حذفی خواهد شد. رسیدن به 
چنین اطمینانی در فوتبال، هرگز ساده نیست. 
با این وجود، استقاللی ها نباید در جشن  گرفتن 
برای این صعود، »زیاده روی« کنند. هنوز اتفاقی 
نیفتاده که به انتشار این تعداد فیلم و عکس از 
رختکن نیاز باشد. هنوز اتفاقی نیفتاده که با این 
میزان جشن و پایکوبی، تناسب داشته باشد. تیم 
فرهاد، نباید اشتباه تیم وینفرد شفر را تکرار کند. 
تیمی که بازیکنانش به خاطر تصاحب سهمیه 
آسیا، سرمربی شان را روی هوا می انداختند و 
جشن می گرفتند. تیم فرهاد، نباید به سرنوشت 
تیم های قلعه نویی دچار شود. ژنرال و شاگردها 
در سپاهان، »نایب قهرمانی« لیگ را در رختکن 
جشن گرفتند و یك ســال بعد طوری زمین 

خوردند که حتی دست شــان به سهمیه آسیا 
هم نرسید. استقالل در مقطع فعلی، به جشن  
طوالنی نیاز نــدارد. شــادی می تواند کمی 
صبر کند و در زمان ایده  آل تری ظاهر شــود. 
اســتقالل فعال نیازمند سختکوشــی است. 
کار و کار و کار. تالشــی آنقدر جدی که دیگر 
 هیچ تردیدی در مســیر ماجراجویی آسیایی 

برای آنها باقی نماند.
فرهاد مجیدی اساســا مربی مثبت نگری 
است و این موضوع، به شاگردان او در استقالل 
انرژی خوبی می دهد. اینکه فرهاد شخصا مهدی 
قایدی را در مسیر زمین تا رختکن کول می کند، 
از آن دست اتفاقاتی است که جوی صمیمی تر 
در تیم به وجود مــی آورد. فرهاد در قامت یك 
مربی اما باید نیمه خالی لیــوان را هم ببیند. 
اســتقالل ضعف هایی هم دارد که باید هرچه 
زودتر برطرف شوند. تا شــهریور زمان زیادی 
باقی نمانده و رقبای آبی هــا روز به روز قوی تر 
خواهند شد. در لیگ قهرمانان آسیا و به ویژه در 
مراحل حذفی، دیگر مجالی برای اشتباه کردن 
وجود نخواهد داشت. استقالل در دور گروهی، 
بارها ترکیب اصلی اش را تغییر داده و مجیدی 
هنوز ترکیب اصلی اش را در این تیم شناسایی 

نکرده است. 
عالوه بر این، نباید فراموش کرد که آنها از دو 
دیدار بسیار سخت با الدحیل، فقط یك امتیاز 
به دســت آورده اند. اشتباه های متعدد دفاعی 
روبه روی الدحیل و خوردن ۶ گل از الدحیل در 
دو بازی، موضوعی است که آنها باید حساسیت 

ویژه ای مقابل آن داشــته باشــند. بدون هیچ 
تردیدی، استقالل باید در پنجره نقل و انتقاالت 
نیز تقویت شود. این تیم در میانه میدان و در فاز 
بازیسازی، به مهره های خالقی نیاز دارد. جالی 
خالی علی کریمی هم در استقالل هنوز پر نشده 
و این اتفاقی اســت که فرهاد باید در ماه های 
باقی مانده تا شروع یك هشتم نهایی، با آن دست 
و پنجه نرم کند. با وجود همه این کارهای سخت 
و مسئولیت های بزرگ، دیگر فرصت چندانی 
برای جشــن گرفتن پیــش روی آبی ها باقی 
نمی ماند. آنها باید هر طور که می شود، خودشان 
را مهیای مراحل بعدی جام کنند. حتی در فصل 
گذشته با آن همه مشــکل ریز و درشت هم، 
استقالل توانسته بود از مرحله گروهی صعود 

کند. با این حال آنها خیلی زود در دور حذفی، 
از تورنمنت کنار رفتند و فرصت رســیدن به 

موفقیت های بزرگ تر را از دست دادند.
این وســط، یك اتفاق دلچسب هم وجود 
داشت. اینکه عربســتانی ها در جایگاه کشور 
میزبان با وجود حذف تیم خودشــان از گروه 
اســتقالل، موفقیت این تیم را با ارســال یك 
کیك بــه هتل محــل اقامت آبی هــا تبریك 
گفتند. این اتفاق نشان داد همان طور که سعید 
آذری می گویــد، فوتبال می توانــد پلی برای 
کاهش تنش ها و رسیدن به آرامش بیشتر در 
خاورمیانه باشد. این تصمیم نشان می دهد که 
عربســتانی ها به هیچ وجه میزبان بدی برای 
تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا نبوده اند.

برای استقالل و جشن های تمام نشدنی اش در رختکن

كمی آهسته تر فریاد بزن! 

اگرچه النصر در رقابت های 
این فصل لیگ عربستان 

نتایج خوبی را کسب نکرده، 
اما تحت هیچ شرایطی 

نمی توان آنها را یک تیم 
بحران زده تصور کرد. 

چراکه همین تیم در یکی از 
سخت ترین گروه های لیگ 

قهرمانان آسیا، باالتر از 
السد قطر و فوالد خوزستان 

ایستاده است

برای پی بردن به اهمیت 
فوق العاده نبرد الهالل و 

استقالل، کافی است بدانید 
این دو تیم روی هم پنج 

بار قهرمان آسیا شده اند 
اما 6 تیم دیگر حاضر در 
یک هشتم نهایی لیگ 

قهرمانان، روی هم تنها یک 
قهرمانی آسیا در کارنامه 

دارند
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