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ورود بی واهمه به مسابقات کسب 
سهمیه المپیک 

هدیه کاظمی، بانوی ملی پــوش کایاک ایران 
درباره وضعیتش در فاصله کوتاهی که به مسابقات 
کسب ســهمیه المپیک باقی مانده، عنوان کرد: 
»دور سوم تمرینات ما از چند روز پیش آغاز شده و 
مسابقات کسب سهمیه هم اگر جابه جا نشود قرار 
است اردیبهشت برگزار شــود که امیدوارم نتایج 
خوبی کسب کنیم. تعویق مسابقات برنامه ما را بهم 
می ریزد چراکه مربی برای یک مسابقه در زمان خاص 
برنامه ریزی می کند اما تعویق یا لغو مسابقات همه 
چیز را بهم می ریزد.« وی درباره اینکه مدت طوالنی 
از مســابقات دور بوده اید، ورود مستقیم به کسب 
سهمیه برای شما نگران کننده نیست، گفت: »وقتی 
در مسابقات زیادی شــرکت می کنیم می توانیم 
سطح خودمان را نسبت به رقبا بسنجیم و ببینیم 
کجای کار هستیم اما وقتی در این مدت مسابقه ای 
برگزار نشده چیز ترسناکی هم برای ما وجود ندارد. ما 
رکوردهای خودمان را داریم و نسبت به گذشته روند 
رو به رشدی داشته ایم. اگرچه اردوها مدتی برگزار 
نشد اما مرتب تمرین داشتیم. تنها مشکل این است 
که نمی دانیم رقیبان چه شرایطی دارند، امیدوارم 
با این رکوردهایی که داریم شرایط برای مسابقات 

قابل قبول باشد.« 
    

 دختران ژيمناست 
به جهاني مي روند

بــا موافقــت وزارت ورزش و جوانــان، بانوان 
ژیمناســت ایران می توانند با پوشش اسالمی در 
مســابقات بین المللی آکروباتیک ژیمناستیک 
شرکت کنند. آذر سال ۹۸ بود که پس از رایزنی های 
زهرا اینچه درگاهی رییس فدراسیون ژیمناستیک 
با رییــس کمیتــه آکروژیم فدراســیون جهانی 
ژیمناســتیک، مجوز حضور بانوان کشــورمان با 
حجاب اسالمی در مسابقات بین المللی آکروباتیک 
صادر شد. در ادامه و پس از برگزاری جلسات مختلف 
با مســئوالن وزارت ورزش، این وزارتخانه موافقت 
خود را در این خصــوص اعالم کرد تــا در اتفاقی 
تاریخی بانوان ژیمناستیک ایران بتوانند با رعایت 
شئونات اسالمی در رویدادهای بین المللی شرکت 
کنند. مهین فرهای زاد، معــاون امور بانوان وزارت 
ورزش و جوانان در نامه ای به اینچه درگاهی، مجوز 
حضور بانوان ژیمناست را در مسابقات بین المللی 
 آکروباتیک ژیمناســتیک اعالم کــرد. نوع برنامه 
اجرایی بانوان ژیمناست باید پیش از اعزام به تایید 

وزارت ورزش و جوانان برسد.
    

قهرماني جديد بهداد در لیگ
رقابت های لیگ برتر وزنه برداری باشــگاه های 
کشور ســال ۹۹ که در شــهر اهواز آغاز شده بود با 
قهرمانی تیم گل گهر ســیرجان به اتمام رســید. 
سرمربیگری این تیم را بهداد سلیمی قهرمان چندین 
دوره بازی های المپیک و آسیایی و مسابقات جهانی 
بر عهده داشت که سال گذشته نیز توانسته بود تیم 
ایران مال را به قهرمانی برساند. این قهرمانی برای 
تیم گهرزمین سیرجان در حالی به دست آمد که 
رقابت های دسته فوق سنگین هنوز به اتمام نرسیده 
بود و این تیم در این دسته نماینده ای نداشت. بهداد 
در حالي بار دیگر عنوان قهرماني لیگ را به عنوان 
مربي به دست آورد که پس از خداحافظي با ورزش 
قهرماني در یک دوره پیشرفته مربیگري سه ماهه در 
مجارستان شرکت کرد و به نظر مي رسد این دوره 
کمک بسیار زیادي براي او بوده است. چراکه تیم گهر 
زمین یکي از آخرین تیم هایي بود که براي حضور در 
لیگ بسته شد و با این حال سکوي قهرماني را پیش 

از تمام شدن تمام مسابقات تصاحب کرد. 
    

 مشايخی به پنجره سوم مي رسد
با برطرف شــدن مصدومیت سجاد مشایخی 
و به تعویق افتادن بازی های پنجره ســوم  انتخابی 
کاپ آسیا، او می تواند در ترکیب تیم ملی بسکتبال 
قرار بگیرد. مشــایخي در این باره گفت:»من یک 
مصدومیت قدیمی از ناحیه مچ پا دارم که در جریان 
بازی با شــیمیدر شدیدتر شــد. چون  مصدومیت 
خطرناکی است ریسک خیلی زیادی بود که بخواهم 
به بازی کردن ادامه دهم. حدودا سه هفته ای بود که 
فقط فیزیوتراپی انجام دادم تا شرایطم بهتر شود و 
خدا را شکر بازی های پنجره سوم هم عقب تر افتاد 
و اکنون امکان این هست که به تیم ملی کمک کنم. 
اگر مسابقات در همان زمان قبلی برگزار می شد قطعا 
من به بازی ها نمی رسیدم اما االن تمرینات را شروع 
کرده ام و سبک تر کار می کنم تا کم کم آماده تر شوم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سنگین ترین شکست کارنامه 
لیگ برتــری امیرقلعه نویی، این 
هفته روبه روی پرســپولیس رقم 
خورد. شاید برای ژنرال، این یک 
تجربه عجیب و غیرمنتظره باشد اما 
پرسپولیسی ها در ادوار لیگ برتر، 
با چنین نتیجه ای بیگانه نبوده اند. 
این برد پرگل و دلچسب در حالی 
برای تیم یحیی به دست آمده که 
این تیم در ترکیب اصلی اش برای 
دیدار با گل گهر، »هفت هافبک« 
داشته است. این چهاردهمین بار در 
تاریخ لیگ برتر است که قرمزها یک 
رقیب را با اختالف چهار گل یا بیشتر 
از پیش رو برمی دارند. سرخ ها به 
کمک این برد، قهرمانی نیم فصل 

لیگ برتر بیستم را جشن گرفتند.
    

پرسپولیس 8-2 پگاه
اولین برد فوق العاده پرگل قرمزها 
در تاریخ لیگ برتر، در ســومین دوره از 
این لیگ رقم خورد. همــان هفته اول 
لیگ برتر سوم بود که تیم وینگو بگوویچ، 
پگاه رشت را با نتیجه باورنکردنی هشت 
بر دو شکست داد. هنوز هم این بهترین 
برد پرسپولیس در همه ادوار لیگ برتر 
به شــمار می رود. تیمی کــه با حضور 
انبوهی از ســتاره ها آن روز وینگو را در 
آزادی به رقص درآورده بود البته تحت 
تاثیر حواشــی، پایان خوشی نداشت و 
در نهایت فصل را در رده پنجم جدول 

تمام کرد.

پرسپولیس 5-2 فجرسپاسی
دو هفتــه بعــد از خــرد کــردن 
اســتخوان های پــگاه در آزادی، 
پرسپولیس روبه روی فجرسپاسی قرار 
گرفت و باز هم توفان به پا کرد. آنها این 
بار اولین گل بازی را از مهرزاد معدنچی 
دریافت کردند اما خیلــی زود به بازی 
برگشتند. رضا جباری گل تساوی را به 
ثمر رساند و در ادامه پرسپولیس با دبل 
علی دایی و گل هــای جواد کاظمیان و 
کریم باقری، حریف را در معرض نابودی 
قرار داد. این بازی به نوعی آخرین تجربه 
شیرین وینگو با پرسپولیس بود. تیم او 
بعد از این برد تاریخــی، در چهار هفته 
متوالی حتــی یک برد را هم جشــن 

نگرفت.
پرسپولیس 4- صفر برق شیراز

این برد ســنگین هم در لیگ برتر 
ســوم اتفاق افتاد. آن چه این مسابقه را 
به یک بازی فراموش نشــدنی تبدیل 
کرد، مصاحبه جنجالی سرمربی وقت 
برق شیراز محمد احمدزاده بود. او پس 
از چهار گلی که از ســهراب انتظاری و 
علی دایی خورد، ادعا کرد که تیم حریف 
شرایط »طبیعی« نداشته و به نوعی به 
پرسپولیســی ها اتهام »دوپینگ« زد. 
اتهامی که در زمان خودش، سروصدای 

وحشتناکی در فوتبال ایران به پا کرد.
پرسپولیس 5-یک فجرسپاسی

بــرای چنــد ســال متوالــی، 
پرسپولیســی ها متخصــص بــردن 
تیم های شیرازی با نتایج پرگل بودند. 
پرسپولیس در لیگ برتر چهارم، این بال 
را سر فجرسپاسی آورد و حریفش را در 

استادیوم آزادی با نتیجه سنگین پنج بر 
یک از پیش رو برداشت. مهرداد اوالدی 
و علی انصاریان، دو نفر از گل زنان قرمزها 
در آن مسابقه بودند. ستاره هایی که حاال 
دیگر نفس نمی کشند و تنها خاطره ای از 

آنها برای اهالی فوتبال باقی مانده است.
پرسپولیس 6-صفر پگاه

اواخر لیــگ برتر چهــارم بود که 
پرسپولیس، ضربه ســنگینی به پگاه 
رشــت وارد آورد و این تیم را با نتیجه 
6 بر صفر از پیش رو برداشــت. ابراهیم 
اســدی اولین گل تیم را در دقیقه 20 
به ثمر رساند و پس از آن، رضا جباری، 
سهراب انتظاری، علیرضا امامی فر، جواد 
کاظمیان و مهرداد اوالدی برای این تیم 
گل زدند. قرمزها در این بازی 6 گل زن 
مختلف داشتند. موضوعی که به نوعی 
یک رکورد در فوتبال ایران محســوب 

می شود.
پرسپولیس 4-صفر استقالل اهواز

پرســپولیس لیگ برتر ششــم با 
دنیزلی، تیم بســیار جذابــی به نظر 
می رســید. آن تیــم در هفته چهارم 
لیگ، شکست سنگینی را به استقالل 
اهواز تحمیل کرد. مهرزاد معدنچی، 
تنها گل نیمه اول آن مسابقه را از خط 
دروازه رقیب عبور داد و در نیمه دوم، 
حســین بادامکی اختالف را دو برابر 
کــرد. در دقایق پایانی ایــن نبرد نیز 
علیرضا نیکبخت دو گل به ثمر رساند 
تا پرسپولیس مســابقه را با یک برد 
پرگل و سنگین به پایان ببرد. قرمزها 
در آن فصل یک تیم بســیار جذاب و 
هجومی بودند. هرچند که در نهایت 

موفق نشــدند قهرمانی رقابت های 
لیگ را به دست بیاورند.

پرسپولیس 5-صفر شیرین فراز
تیم افشین قطبی هم در فصل منجر 
به قهرمانی دراماتیــک در لیگ برتر، 
یک پیروزی پرگل و دلچسب را جشن 
گرفت. آنها در لیگ برتر هفتم و روبه روی 
30 هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی، پنج 
بار دروازه شــیرین فراز کرمانشاه را باز 
کردند. محســن خلیلی دو بار در این 
جدال گل زنی کــرد و گل های دیگر را 
فرهاد خیرخواه، ماتــه دراگه جوویچ و 
محمد نصرتی به ثمر رســاندند. چهار 
هفته پس از این جدال، پرسپولیس یکی 
از استثنایی ترین قهرمانی هایش را در 
لیگ برتر با گل ثانیه های پایانی سپهر 

حیدری جشن گرفت.
پرسپولیس 5-یک پیکان

برای چند ســال، پرسپولیسی ها 
بردهای پرگل را از یاد بــرده بودند اما 

در آخرین هفته از لیگ برتر دهم، یک 
برد جذاب و یک طرفه دیگر را به دست 
آوردند. پرسپولیس در آن نبرد، پیکان 
را با نتیجه پنج بر یک کنار زد و فصل را 
به بهترین شکل به پایان رساند. هادی 
شیری، مجتبی شیری و مازیار زارع در 
آن جدال برای پرســپولیس یک گل 
زدند و حسین بادامکی هم دو بار موفق 
به باز کردن دروازه رقیب شــد. سرخ ها 
در پایان آن فصل، تیــم چهارم جدول 
رده بندی لیگ برتر شدند و در نهایت به 

لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کردند.
پرسپولیس 6-صفر پیکان

در لیــگ برتــر دوازدهــم وقتی 
پرسپولیســی ها 6 بار دروازه پیکان را 
باز کردند، کم تر کســی تصور می کرد 
این یکی از آخریــن تجربه های حضور 
مانوئل ژوزه روی نیمکت این باشــگاه 
باشد. تیمی که در شــروع فصل کامال 
بحران زده به نظر می رسید، با هت تریک 
کریم انصاری فرد، پیکان را با یک شکست 
وحشتناک روبه رو کرد. سه گل دیگر این 
تیم را هم علیرضا نورمحمدی، محمد 
قاضی و محمد نوری زدند تا سرخ ها یک 
پیروزی بسیار دلچسب و فوق العاده را 

در استادیوم آزادی پشت سر بگذارند.
مس کرمان صفر-6 پرسپولیس

سنت بردهای 6 بر صفر پرسپولیس، 
در لیگ برتر ســیزدهم هم ادامه پیدا 
کرد. اهمیت این برد بیشتر به این خاطر 
است که نه در اســتادیوم آزادی، بلکه 
در ورزشــگاه خانگی حریف به دست 
آمد. تنها چهار دقیقه از شروع این بازی 
گذشته بود که محسن مسلمان اولین 
گل بازی را به ثمر رساند. سپس مهرداد 
کفشــگری، محمدرضــا خلعتبری، 
ســیدمهدی ســیدصالحی، پیــام 
صادقیان و حتی فرزاد حاتمی هم برای 
پرسپولیس گل زدند تا یکی از بردهای 
سنگین پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر 

در این بازی رقم بخورد.
پرسپولیس 4-صفر پدیده مشهد

در روزی که سرخ ها پس از ۹ سال 
جام قهرمانی لیگ برتر را باالی ســر 
بردند، یک پیروزی پــرگل برای این 
تیم در آزادی به دست آمد. قهرمانی 
تیم برانکو حتی قبل از آن مســابقه 
هم قطعی شده بود و دیدار با پدیده، 
یک نبرد تشریفاتی به نظر می رسید 
اما پروفســور و پســرها این دیدار را 
هم کامال جدی گرفتنــد و با تمام قوا 
به مصاف پدیده مشــهد رفتند. همه 
گل های پرســپولیس در این دیدار 
در نیمــه دوم به ثمر رســید. کمال 
کامیابی نیــا، علی علیپــور، مهدی 

طارمی و فرشــاد احمــدزاده در آن 
نبرد توپ را از خط دروازه پدیده عبور 
دادند تا جشن قهرمانی پرسپولیس به 
باشکوه ترین شکل ممکن رقم بخورد.

پرسپولیس 4-صفر ذوب  آهن
حاال کــه ســریال قهرمانی های 
پرسپولیس با برانکو شروع شده بود، 
بردهای پرگل ایــن تیم هم بدجوری 
در جریان بودند. در لیگ برتر هفدهم، 
سرخ ها ذوب آهن را از دم تیغ گذراندند 
و این تیــم را با نتیجه چهــار بر صفر 
شکســت دادند. علی علیپور، کمال 
کامیابی نیا، گادوین منشــا و فرشاد 
احمدزاده گل زنان پرسپولیس در این 
مسابقه به شمار می رفتند. مسابقه ای 
که در آن مرتضی تبریــزی هم یک 

ضربه پنالتی را از دست داد.
شاهین بوشهر صفر-6 پرسپولیس

نکته جالب توجه در مورد بردهای 
پرگل پرســپولیس، نقــش پررنگ 
مربیان خارجی در این بردها اســت. 
گابریل کالدرون هــم یکی از مربیان 
خارجی پرسپولیس به شمار می رود 
که در بردهای پرگل این تیم در تاریخ 
لیگ برتر ســهم داشته است. قرمزها 
فصل گذشــته و در شــرایطی که در 
فشار انتقادها بودند، به بوشهر رفتند 
و شاهین را با یک شکست خوفناک، 

مجازات کردند. 
نکته جالب این مسابقه، درخشش 
علــی علیپور بــود که بــا هت تریک 
روبه روی شــاهین، به کورس آقای 
گلی برگشت و برای مدتی از انتقادها 
فاصله گرفت. تیم کالدرون در بیشتر 
هفته های فصل، نتایج بسیار کم گلی 
را تجربه می کرد و بازی با شاهین، یک 
تجربه درخشان برای این مربی بود. تا 
قبل از دیدار بــا گل گهر، این آخرین 
برد ســنگین و یک طرفه سرخ ها در 
لیگ برتــر به شــمار می رفت. همان 
تیمی که خیلــی از رقبــا معتقدند 
بازی هایــش را بــا نتایــج خفیف و 

اقتصادی می برد. 

همه بردهای وحشتناک پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر

شکارچیان استخوان! 

اتفاق روز

آریا طاری

در همه این ســال ها هــر وقــت بازیکنی 
درخشیده و در مقطعی فراتر از حد انتظار ظاهر 
شده، رسانه ها از »پایان دوران مسی و رونالدو« 
حرف زده اند. همیشه هم ثابت شده که پایانی در 
کار نیست و درخشش آن بازیکن چندان به طول 
نمی انجامد اما به نظر می رسد طرفداران تئوری 
پایان این دو ابرستاره، حاال دست باالتر را داشته 
باشــند. وقتی لئو دوباره در لباس بارسا تحقیر 
می شود و کریس حتی روبه روی تیمی مثل پورتو 
نمی درخشد، باید هم از یک دوران تازه حرف زد. 
دورانی که انگار قرار است پادشاه های جدیدش، 
ارلینگ هالند و کیلیان ا م باپه باشــند. دو ستاره 
جوان که انگیزه های زیادی برای تبدیل شدن به 

شماره  یک های عصر جدید فوتبال دارند.
هت تریک کــردن در اولین تجربــه بازی در 
نیوکمپ، کافی به نظر می رسد تا فوتبالی ها برای 
روزهــا و هفته ها در مورد یــک بازیکن صحبت 
کنند اما کیلیان ام باپه فقط به مدت 24 ســاعت 
»تیترهای اول« را به صــورت انفرادی در اختیار 
داشــت و پس از آن، ناچار شــد این تیترها را با 

ستاره جوان باشگاه دورتموند، به شراکت بگذارد. 
درخشش استثنایی کیلیان و ارلینگ به فاصله 
یک شــب در خاک اســپانیا کامال با هم مرتبط 
بودند. چراکه هالند پس از پیــروزی فوق العاده 
تیمش روبه روی قهرمان فصل گذشته لیگ اروپا، 
مستقیما از ام باپه تشکر کرد. »وقتی هت تریک 
ام باپه را دیدم، انگیزه مضاعفــی پیدا کردم که 
در لیگ قهرمانان گل های بیشــتری بزنم و این 
هفته بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم. باید 
از کیلیان برای این انگیزه مجانی تشــکر کنم.« 
درست از لحظه ای که بازی دورتموند و سویا به 
پایان رسید، اهالی فوتبال یک بحث تازه را کلید 
زدند. اینکه همه شواهد از شروع یک دوران جدید 
در دنیای فوتبال خبر می دهند و ظاهرا قرار است 
این دو پسر فرانســوی و نروژی، آغازکننده این 
دوران باشند. دو پسربچه که هنوز در اوج جوانی 
هستند اما کارهای بسیار بزرگی برای انجام دادن 
در پیش دارند. بین آنها البته تفاوت هایی هم دیده 
می شود. ام باپه تجربه بیشتری دارد و قبال حتی 
با فرانسه قهرمان جام جهانی شــده است. او در 
فینال لیگ قهرمانان هم حاضر بوده و در یکی از 
بزرگ ترین باشگاه های فوتبال اروپا توپ می زند. 

هالند اما کمی جوان تر است و شاید در رده ملی، 
هرگز نتواند دستاورد ویژه ای داشته باشد. با این 
حال او یک ماشــین گل زنی تمام عیار محسوب 
می شود. این دو نفر، می توانند مسی و رونالدوی 
بعدی دنیای فوتبال باشند. آنها حداقل مختصات 
اولیه انجام چنین کاری را دارند اما آن چه سی آر 
سون و لئو را به دو اسطوره بی بدیل و تکرارنشدنی 
تبدیل کرده، مساله »تداوم« بوده است. ماندن در 
این سطح شگفت انگیز برای یک دوره طوالنی، 
یک جور توانایی خارق العاده است که هر بازیکنی 
نمی تواند از آن برخوردار شــود. برای باور اینکه 
کریس و مســی آرام آرام در حال رانده شدن به 
سایه هســتند، کافی اســت به آمار و ارقام دقت 
کنیم. از زمان شروع فصل گذشته، مسی و رونالدو 
روی هم 17 گل در لیگ قهرمانان اروپا زده اند اما 
ارلینگ هالند به تنهایی 1۸ گل در این رقابت ها 
به ثمر رسانده است. کریس از شروع سال گذشته 
مجموعا 55 گل زده و سهم لئو مسی نیز 47 گل 
بوده اما هالند 62 گل به ثمر رسانده و ام باپه نیز با 
بازی های به مراتب کم تر از مسینالدو 44 گل زده 
در کارنامه دارد. این دو نفر به آرامی در حال ربودن 
گوی سبقت از دو فوق ستاره دنیای فوتبال هستند 
و دیگر نمی توان چنین اتفاقی را انکار کرد. با این 
حال به نظر می رسد »رقابت« آنها در تیم هایی از 
لیگ فرانسه یا بوندس لیگا، هرگز تکمیل نخواهد 
شد. این رقابت زمانی به اوج می رسد که این دو نفر 
در یک لیگ مشترک با حساسیت و هیجان باال به 

میدان بروند. اگر پیش بینی های اولیه به حقیقت 
تبدیل شود، ام باپه راهی رئال مادرید خواهد شد 
و ارلینگ هالند نیز به بارســلونا می رود. آن وقت 
می توان انتظار داشت که داستان مسی و رونالدو 
حقیقتا برای آنها تکرار شود. البته فلورنتینو پرز 
دوســت دارد هر دو بازیکن را به مادرید ببرد اما 
شاید جذب آنها در شرایط فعلی و پرداخت حقوق 
این دو نفر، بیش از حد سخت و حتی نشدنی باشد. 
اگر آنها روبه روی هم قرار بگیرند، بعید نیست که 
برای چندین سال به سوژه اصلی هواداران فوتبال 
در تمام دنیا تبدیل شوند و جای پرسش تکراری 
مسی بهتر است یا رونالدو، سوال ام باپه بهتر است 

یا هالند را به صورت مداوم بشنویم.

بین این دو ستاره جذاب و هیجان انگیز، یک 
شباهت جالب توجه نیز وجود دارد و آن شباهت، 
سرعت مثال زدنی شان است. هر دو نفر در استارت 
زدن و حمله ور شدن به ســمت دفاع حریف با 
بیشترین سرعت ممکن، تخصص عجیبی دارند. 
آنقدر که حتی می توان رقابت میان آنها را به یک 
رقابت »فرمول یکی« بیــن لوئیس همیلتون و 
سباستین فتل ربط داد. کیلیان و ارلینگ به هیچ 
وجه »تکرار خط به خط« مسی و رونالدو نیستند. 
آنها ویژگی های خاص خودشــان را دارند اما به 
کمک همین ویژگی هــا، می توانند بدون تقلید 
از این دو ســتاره، یک جنگ تاریخی دیگر را در 

دنیای فوتبال شروع کنند.

ارلینگ و کیلیان؛ آیا عصر جدید فوتبال آغاز شده است؟

فرمول يک! 

نکته جالب توجه در مورد 
بردهای پرگل پرسپولیس، 

نقش پررنگ مربیان خارجی 
در این بردها است. گابریل 

کالدرون هم یکی از مربیان 
خارجی پرسپولیس به شمار 
می رود که در بردهای پرگل 
این تیم در تاریخ لیگ برتر 

سهم داشته است

برای چند سال، 
پرسپولیسی ها بردهای 
پرگل را از یاد برده بودند 

اما در آخرین هفته از لیگ 
برتر دهم، یک برد جذاب و 
یک طرفه دیگر را به دست 

آوردند. پرسپولیس در 
آن نبرد، پیکان را با نتیجه 
پنج بر یک کنار زد و فصل 

را به بهترین شکل به پایان 
رساند
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