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پاداش نوبتي و بدون مراسم!

وزارت ورزش که در یک ســال گذشــته هیچ 
مراســمی بابت تقدیر از مدال آوران برگزار نکرد، 
تجلیل از این قهرمانان را از ســر گرفته است؛ البته 
بدون برگزاری مراســم و به صورت نوبتی. وزارت 
ورزش بعد از یک سال، پرداخت پاداش مدال آوران 
میادین بین المللی را با ۱۳ فدراسیون آغاز می کند. 
کشتی )فرنگی و آزاد(، بوکس، تیراندازی، تنیس 
روی میز، شمشیربازی، اســکی، اسکواش، شنا، 
ژیمناســتیک، جــودو، نابینایــان و کم بینایان، 
دوومیدانی و کوهنوردی فدراسیون هایی هستند 
که در فهرست اولیه وزارت ورزش برای تخصیص 
مبلغ پاداش پیش بینی شده قرار گرفته اند. علیرضا 
خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های 
ورزشــی در این باره گفت:»ورزشــکاران این ۱۳ 
فدراسیون جزو مدال آوران سال ۹۷ در هر دو بخش 
مردان و بانوان هستند. پرداخت کامل پاداش همه 
مدال آورانی که از سال ۹۷ تاکنون تجلیل نشده اند، 
نیازمند بودجه سنگینی بود که تامین یکباره آن با 
توجه به مسائل اقتصادی روز کشور، از توان وزارت 

ورزش خارج است.«
     

بنا: مقداري مطالعه كنيد!
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی 
درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر حذف کشتی 
فرنگی از المپیک ۲۰۲۴، گفت:»بیشتر کشورهای 
صاحب کشتی در دنیا به غیر از کشوری مثل آمریکا 
هم در  کشتی آزاد و هم فرنگی خوب هستند و حتی 
کشورهای خواهان کشتی فرنگی بیشتر است. بحث 
بر این بوده که زمانی کشتی به طور کلی از المپیک 
حذف شود که نشــد. این حرف دروغ و بدون سند 
است.« وي افزود:»المپیک ۲۰۲۴ در فرانسه برگزار 
می شود که در کشــتی فرنگی فعال است و حرف 
برای گفتن دارد. وقتی کشــوری مثل سنگال به 
عنوان میزبان المپیک جوانان ورزش خاصی ندارد، 
می تواند درخواست حذف یکی،دو رشته را بدهد و به 
جای آن رشته های دیگری که در آن قوی تر هستند 
را جایگزین کنند. در المپیک جوانان هر کشور فقط 
می تواند در دو وزن حضور داشته باشد. خب آمدند 
به میزبان گفتند کشتی را به طور کامل نمی توانی 
حذف کنی و در نهایت به این نتیجه رسیدند بین 
کشتی فرنگی، آزاد و زنان، کشتی فرنگی نباشد و 
به جای آن کشتی ساحلی باشــد. این موضوع چه 
ربطی به المپیک بزرگساالن دارد؟ اصال این بحث 
ارتباطی با یکدیگر ندارد و دلیل نمی شــود آن را به 
المپیک بزرگســاالن ربط بدهیم. حال یک نفر از 
فدراسیون آذربایجان آمده گفته کشتی فرنگی از 
المپیک حذف می شود. یک مقداری مطالعه کنید یا 
از بین الملل فدراسیون کشتی بپرسید تا از اتحادیه 

جهانی پرس و جو کند.«
     

شكست دوم حدادي
رقابت های لیگ بســکتبال چیــن در مرحله 
پلی آف ادامه یافت و تیم نانجینگ در حضور حامد 
حدادی بازیکن ایرانی اش مقابل کیتگدائو به میدان 
رفت. در این بازی که با حساب ۱۰۳ بر ۹5 به سود 
کینگدائو خاتمه یافت، حدادی ۱8 دقیقه و ۳۰ ثانیه 
دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشــت و در این 
مدت 6 امتیاز، هشت ریباند و چهار بالک شات را در 
کارنامه آماری خود ثبت کرد. یاران حدادی در بازی 
قبلی خود مغلوب ژیجیانگ شده بودند و در سومین 
مسابقه مقابل بینجینگ صف آرایی می کنند. لیگ 
بسکتبال چین پس از پنج ماه تعطیلی از ۳۱ خرداد 

دوباره از سر گرفته شد.
     

اسلم دانك ارسالن در نبرد جهاني
در چالش انتخاب برترین اسلم دانک جهان در 
یک دهه اخیر، ارسالن کاظمی ملی پوش کشورمان 
هم حضور دارد و توانســت بــا آرای عالقه مندان 
بسکتبال و با پشت سر گذاشتن بازیکن فیلیپینی 
به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاظمی در مراحل 
قبلی توانسته بود بازیکنانی از لبنان، ژاپن و فیلیپین 
را از پیش رو بردارد. در مرحله آخر هکرهای فیلیپینی 
قصد داشتند ارسالن را با تقلب شکست دهند که 
در نهایت موفق نشدند. این بازیکن برای صعود به 
فینال با حریفی از برزیل به نام رافائل مینیرو رقابت 
خواهد کرد و برای فینالیست شدن به آرای مردم 
و عالقه مندان به بسکتبال در کشورمان نیاز دارد. 
در ســوی دیگر دو بازیکن از لیتوانی و آنگوال با هم 

رقابت دارند.

منهای فوتبال

آریا طاری

»بــازی دو نیمــه متفاوت 
داشــت«. این جملــه، یکی از 
تغییرناپذیرترین جمالت مربیان 
ایــران در کنفرانس های خبری 
بازی های فوتبال به شمار می رود. 
جمله ای که معموال حقیقت هم 
ندارد و تنها از سر عادت به زبان 
می آید. در مــورد جدول فعلی 
لیگ برتر اما می تــوان دقیقا از 
همین عبارت استفاده کرد. چراکه 
جدول در 21 هفته گذشته، به دو 
نیمه کامال متفاوت تقسیم شده 
است. در نیمه باالیی، همه تیم ها 
شانس کسب سهمیه دارند و در 
نیمه پایینی، همه تیم ها در خطر 
سقوط هستند. در واقع برخالف 

چیزی که گفته می شــود، هنوز 
نمی توان هیچ تیمی را نســبت 
بــه جایگاهــش در ادامه فصل 

»بی تفاوت« و بی انگیزه دانست.
     

نیمه اول؛ از قهرمانی تا سهمیه
لیگ برتر نوزدهم در شــرایطی از 
سر گرفته می شود که پرسپولیسی ها 
با ۱۰ امتیاز برتری نســبت بــه رقبا، 
برای خودشان حاشــیه امن به وجود 
آورده اند اما اگر آنها تصور کنند که همین 
اختالف برای قهرمانی لیگ کافی به نظر 
می رسد، ممکن است اوضاع برای این 
تیم عوض شود. تنها چند لغزش از سوی 
پرسپولیس، می تواند رقبا را برای گرفتن 
این تیم در جــدول مصمم کند. به نظر 
می رسد همه چیز به همین چند هفته 
اول مربوط می شود و یک شروع خوب 

از پرسپولیس، آنها را در مسیر قهرمانی 
قرار خواهد داد. قرمزها صاحب کم ترین 
تساوی در این فصل هستند. تیمی که 
در ۲۱ هفته، فقط دو بار مساوی کرده 
و با ۱5 برد، در ایــن زمینه رکورددار به 
نظر می رســد. آنها فاکتور مهمی برای 
موفقیت دارند و این فاکتور، در اختیار 
داشتن بهترین خط دفاعی لیگ برتر 
با تنها ۱۰ گل خورده است. تفاضل گل 
این تیم هم از همه رقبای باالی جدولی 
بیشتر است. با این حال، هنوز نمی توان 

آنها را قهرمان قطعی این فصل دانست.
درســت مثل جــدول نهایی فصل 
گذشته، ســپاهان یک پله پایین تر از 
پرسپولیس دیده می شــود. تیم امیر 
قلعه نویی را می توان نبازترین تیم این 
فصل دانست. زردها در لیگ نوزدهم فقط 
یک بار در جریان بازی شکست خورده اند 

و دومین شکست شان نیز با رای انضباطی 
اتفاق افتاده است. این سرسختی می تواند 
در ادامه فصل به آنها کمک کند. به نظر 
می رسد مربع قهرمانی این فصل، با حضور 
پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و استقالل 
تشکیل شده اســت. تراکتور مشکالت 
زیادی دارد و ســتاره های باتجربه این 
باشــگاه، حاضر به بازی برای این تیم 
نیستند اما شــاید بتوان از استقالل، به 
عنوان جدی ترین رقیب پرســپولیس 
در مسیر کسب جام نام برد. تیمی که با 
بهترین خط حمله لیگ و زوج رویایی 
شیخ و قائدی، می تواند هر دفاعی را به مرز 
نابودی بکشاند. استقالل یک بازی معوقه 
دارد و اگر فردا موفق به شکســت دادن 
فوالد شود، فاصله اش را با پرسپولیس  
به هشت امتیاز می رساند. فاصله ای که 
 به هیچ وجه جبران نشدنی نخواهد بود. 

در نگاه منطقی، شــاید نبرد قهرمانی 
و ســهمیه بین همین چهار تیم باشد. 
چراکه آنها در جــام حذفی نیز در زمره 
مدعیان دیده می شوند. با این حال چهار 
تیم بعدی جدول نیز، هنوز از کســب 
سهمیه لیگ قهرمانان ناامید نیستند. 
شهرخودرو در جدول لیگ، تنها دو امتیاز 
با سپاهان و تراکتور فاصله دارد و رسیدن 
به این تیم ها را یک ماموریت ممکن برای 

خودش می داند. 
فوالد و نفت آبادان نیز با ۳۳ امتیاز، 
هنوز قادر بــه انجام کارهــای بزرگ 
هستند. فوالدی ها اگر برنده دیدار معوقه 
با استقالل باشند، با این تیم هم امتیاز 
می شــوند و به یک قدمی ســپاهان و 
تراکتور می رسند. نفت مسجدسلیمان 
با ۲8 امتیاز، شانس زیادی برای تصاحب 
سهمیه ندارد اما اگر پسران مهدی تارتار 
دوباره مثل نیم فصل اول شگفتی ساز 
شــوند، می توان برای خلق این معجزه 

روی آنها حساب کرد.
 نیمه دوم؛ تالش برای زنده ماندن

شــاید در پایان نیم فصل اول لیگ، 
می شد با قاطعیت قابل توجهی از سقوط 
گل گهر و شاهین در پایان فصل صحبت 
کرد اما هر دو تیم به خوبــی از پنجره 
تابســتانی نقل و انتقاالت اســتفاده 
کردند و جان تازه ای گرفتند. حاال دیگر 
پیش بینی تیم سقوط کننده اصال راحت 

به نظر نمی رسد.
پیکان با ۱5 امتیاز در انتهای جدول 
قرار گرفته و اوضاعــی نگران کننده تر 
از سایر رقبا دارد. آنها امیدوارند عبدا... 
ویسی، نقشه بقا در جیب هایش داشته 
باشد. یک رده باالتر از پیکان، شاهین 
۱6 امتیازی نیــز در منطقه قرمز دیده 
می شــود. تیمی که البتــه در آخرین 
هفته های لیگ قبــل از ویروس کرونا، 

کامال متحول شده نشان داد.

ســایپا با ۱۹ امتیــاز، تیم بعدی 
در این نقطه از جدول اســت. جالب 
اســت بدانید که نارنجی ها تا امروز، 
هرگز طعم ســقوط از لیــگ برتر را 
نچشــیده اند. گل گهر نیز در جدول، 
امتیازهایی مشابه ســایپا دارد. آنها با 
کنار زدن استقالل، حاال از اعتماد به 
نفس فوق العاده ای برخوردار شده اند. 
پارس، ذوب، نساجی و ماشین سازی 
با ۲۲ تــا ۲8 امتیــاز، تیم های بعدی 
نیمه پایینی جدول  به شمار می روند. 
هنوز ۲۷ امتیــاز تا پایــان راه لیگ 
باقی مانده و نمی تــوان با اطمینان از 
بقای این تیم ها در لیگ برتر صحبت 
کرد. درست به اندازه نبرد قهرمانی و 
سهمیه، جنگ بقا در لیگ نیز هیجان 
و حساســیت زیادی خواهد داشت. 
حاال همه در انتظــار رونمایی از ادامه 
لیگ هستند. لیگی که همه را مدت ها 
منتظر نگه داشــته و حاال قرار است 
با ظاهری جدید در اســتادیوم های 

خالی، به زندگی برگردد.

نگاهی به جدول لیگ برتر؛ در آستانه بازگشت فوتبال

دو نیمه متفاوت!

اتفاق روز

سوژه روز

رئال مادرید با شکست دادن سوسیه داد 
در دیدار حساس و سرنوشت ساز این هفته، 
دوباره به صــدر جدول اللیگا برگشــت اما 
نمایش پســران زیزو در بیشــتر دقایق این 
بازی، اصال درخشــان نبــود. آن چه در این 
نبرد بیشــتر از هــر چیز دیگری به چشــم 
آمد، قضاوت عجیب گــروه داوری و به ویژه، 
تصمیم هــای خاص وی.ای.آر بــود. پس از 
پایان بازی، برخی رســانه های اسپانیایی به 
کنایه نوشــتند که حتما شخص »فلورنتینو 
پرز« در اتفاق بازبینــی صحنه های داوری 
حضور داشته است! استفاده از این تکنولوژی 
در اسپانیا، با انتقادهای شدیدی همراه بوده 
و حاال پس از ایــن مســابقه، انتقادها تند و 

تیزتر هم شده اند. شــاید در هیچ کشوری به 
اندازه اسپانیا، استفاده از کمک داور ویدئویی 
جنجال ســاز نبوده اســت. چراکــه به نظر 
می رسد تصمیم های کمک داور ویدئویی در 
اللیگا، در بســیاری از موارد کامال »اشتباه« 

هستند. 
نمونه این اتفــاق را می تــوان در همین 
جــدال رئال مادرید و سوســیه داد تماشــا 
کرد. اوایل نیمه دوم و در شــرایطی که رئال 
موقعیت چندانــی برای باز کــردن دروازه 
حریف نداشــت، وینیســیوس جونیور در 
محوطه جریمه ســرنگون شد و داور به سود 
مادریدی ها پنالتی گرفــت. بازبینی صحنه 
به روشــنی نشــان می داد که خطایی روی 

این بازیکن برزیلی صــورت نگرفته اما داور 
از تصمیمش صرف نظر نکرد و این پنالتی را 
به رئالی ها داد. اواسط نیمه دوم، سوسیه داد 
به گل تساوی رســید اما این گل با تصمیم 
بحث برانگیــز داور مردود شــد. آن هم در 

شرایطی که بر اساس تصاویر 
ر، بازیکــن  آ ای. وی.
سوســیه داد در زمان 

نواخته  شــدن این 
شــوت، جلوی دید 
کورتوآ را نگرفته بود. 
تنها لحظاتــی بعد، 
رئال مادریــد روی 
یک صحنه مشکوک 

دیگر به گل دست پیدا 
کرد و در حالی که به نظر 

می رسید توپ به دست بنزما 
برخورد داشته، گل به سود رئال مادرید 

اعالم شد. بارسلونایی ها با قرار دادن تصویری 
از لئو مســی در دیدار با آتلتی، معتقد بودند 
که در اجــرای وی.ای.آر در اســپانیا، نوعی 
»اســتاندارد دوگانه« وجــود دارد. چراکه 
درست صحنه مشــابه هند بنزما، برای 
لئو مسی رخ داده بود و در آن مقطع، 

داور خطای هند اعالم کرده بود.
کمــک داور ویدئویــی از راه 
رسید تا مشکالت داوری فوتبال 
را کمرنــگ کند امــا به نظر 
می رسد این تکنولوژی، 
حاال خــودش به یک 
مشکل بزرگ برای 
دیدارهای فوتبال 
تبدیل شــده 
است. به نظر 
می رسد باید 
در نوع استفاده 

از آن، بازبینی صورت بگیــرد و اجازه تکرار 
اشــتباه به همین ســادگی به داوران داده 
نشود. اگر وی.ای. آر در اللیگا تا همین اندازه 
ناکارآمد بماند، پــس از مدتی دیگر ضرورت 
استفاده از ان احســاس نخواهد شد. حتی 
این احتمال وجود دارد که اســتفاده از این 
فناوری برای همیشه متوقف شود. کمک داور 
ویدئویی در لیگ فوتبال اسپانیا، تا امروز یک 
شکست بزرگ بوده اســت. اگر اوضاع تغییر 
نکند و همه چیز به همین منوال بماند، دیگر 
هیچ کس به تصمیم هایی که در اتاق وی.ای.

آر گرفته می شــود اعتماد نخواهد کرد. این 
موضوع می تواند ضربه بزرگی به اللیگا بزند و 
اعتبار و سالمت این لیگ را به طور کامل زیر 
سوال ببرد. صحنه پنالتی روی وینیسیوس، 
می تواند یک نقطه عطــف تاریخی در نحوه 
اســتفاده از کمک داور ویدئویــی در اللیگا 

تلقی شود.

آریا رهنورد

باز شدن مدارس فوتبال شــهرخودرو همزمان با اصرار 
مالک این باشــگاه به تعطیلی رقابت هــای لیگ، یک پیام 
واضح دارد. ظاهرا مالکان این باشگاه تصور می کنند ویروس 
کرونا، تنها ممکن است در لیگ برتر مشاهده شود و امکان 
ندارد که در رده های ســنی پایه، گریبان فوتبالیست ها را 
بگیرد. فرهاد حمیداوی این روزها یکی از سوژه های اصلی 
خبرهای فوتبالی است. مالکی که دائما از خطرات کووید ۱۹ 
حرف می زند اما در دیدارهای تدارکاتی، تا امروز با »ماسک« 
دیده نشده است. مدیری که در یک اقدام حیرت آور، تهدید 
به »استعفا« از مالکیت شهرخودرو می کند. البد او باید این 
اســتعفا را به خودش تحویل بدهد و خودش هم پای آن را 

امضا بزند!
شــاید اظهارنظرهای مالک باشــگاه پدیده، در ســایه 
جنجال های بزرگ زنوزی کم تر مورد توجه قرار گرفته باشد 
اما با این وجود، نمی توان نســبت به رفتارهای خاص مالک 
باشگاه شــهرخودرو در دوران تعطیلی لیگ، بی توجه بود. 
اگر زنوزی در روســیه، برای لیگ برتر حکم صادر می کند 

و حتی حاضر نیســت برای انجام چنین کاری راهی ایران 
شــود، فرهاد حمیدوای حضور مســتمری در جلسه های 
تمرینی و دیدارهای تدارکاتی تیمش دارد و تا حد امکان، 
در برنامه های تلویزیونی و گفتگوهای رسانه ای نیز شرکت 
می کنــد. رفتاری که از ایــن مدیر در هفته های گذشــته 
دیده ایم، سرشار از تناقض بوده است. حمیداوی به صورت 
زنده در تلویزیون اعالم کرده که تیمش مشــکلی با هزینه 
پروتکل ها ندارد اما به خاطر مســائل بهداشتی و سالمتی 
نگران شروع مسابقات است. همین مدیر اما تنها چند روز بعد 
از یک تریبون دیگر اعالم کرده که اگر هزینه  برگزاری بازی ها 
و رعایت پروتکل را به این باشگاه بدهند، تیمش را به زمین 
می فرستد. باالخره معلوم نیســت آیا مشکل شهرخودرو، 
»مالی« است یا به مسائل بهداشتی ربط دارد. هر چه هست، 
آنها مالکی دارند که ممکن است هر چند روز یک بار، حرفش 
را کامال عوض کند. برای پی بــردن به آن چه در ذهن آقای 
مالک می گذرد، کافی است به تصاویر حضور او در دیدارهای 
تدارکاتی نگاه کنیم. او که منتقد جدی برگزاری بازی های 
لیگ نوزدهم اســت و این دیدارها را تهدیدی جدی برای 
سالمتی عنوان می کند، حتی حاضر به استفاده از یک ماسک 
ساده ارزان قیمت هم نیست. فرهاد حمیداوی نه تنها ماسک 
نمی زند، بلکه دائما با بازیکنان خوش و بش می کند، با آنها 
دست می دهد و حتی مهره های تیمش را در آغوش می گیرد. 
در حقیقت در مصاحبه های این مالــک، کرونا بزرگ ترین 

تهدید برای سالمتی اســت اما در رفتار او، نمی توان هیچ 
نشــانه ای از همه گیری یک ویروس در ایران و جهان پیدا 
کرد. حمیداوی شبیه حرف هایی که می زند، نیست و همین 
موضوع جبهه او و سایر مدیران را برای تعطیلی مسابقه ها، از 

»طرفدار« خالی کرده است.
در نــگاه مالک شــهرخودرو به فوتبــال، حتی ذره ای 
جاه طلبی دیــده نمی شــود. تیــم او در رده پنجم جدول 
لیگ برتر قرار دارد اما فاصله آنها با ســایر مدعیان کســب 
سهمیه، بسیار کم به نظر می رســد. این تیم در ادامه راه با 
چند پیروزی متوالی، هم می تواند به سهمیه نزدیک شود و 
هم به صورت خوش بینانه، می تواند به کورس قهرمانی قدم 
بگذارد. حمیداوی اما بــا بی تفاوتی حیرت انگیزش، حاضر 
است شانس رسیدن به سهمیه را نیز از دست بدهد و به هر 
قیمتی، بر طبل تعطیلی بکوبد. او حتی حاضر اســت بر سر 
جایگاه این فصل تیمش در لیگ قهرمانان نیز قمار کند. طبعا 
اگر شهرخودرو در ادامه لیگ مسابقه نداشته باشد، امکان 
حضور در دیدارهای تابستانی لیگ قهرمانان نیز برای این 
باشگاه فراهم نخواهد بود. این جایگاه پس از سال های سال 
برای فوتبال مشهد به دست آمده و آقای مالک، آماده است 
تا به همین سادگی آن را به حراج بگذارد. اگر حمیداوی تا 
این اندازه به تیمش »بی اعتماد« است، طبیعتا بازیکنان و 
مربیان شــهرخودرو نیز نباید اعتمادی به او و وعده هایش 
داشــته باشــند. اگر او تا این اندازه پشــت تیمش را خالی 

می کند، قطعا نباید انتظار داشته باشد که هوادارها به پروژه 
او در این باشــگاه دل ببندند. اگر این مالک پول الزم برای 
برگزاری ۹ هفته پایانی لیگ را در اختیار ندارد، بهتر است 
شهرخودرو را به فروش برساند. در مشهد، هیچ کس تیمی 
نمی خواهد که این چنین از میدان مسابقه فراری باشد. در 
مشهد، هیچ کس تیمی نمی خواهد که این چنین خودش 
را از صحنه یک رقابت کنار بکشد. تا پیش از این تعطیالت، 
خیلی ها تصور می کردند شهرخودرو به یکی از قدرت های 
همیشگی لیگ برتر تبدیل شــود اما حاال، به نظر می رسد 
مالک این باشگاه در هر شرایطی، بازی نکردن برای صرفه 
جویی در هزینه ها را به بازی کــردن برای تصاحب افتخار، 

ترجیح می دهد.
استعفا از مالکیت، مد تازه فوتبال ایران است. موضوعی 
که در نوع خودش، باورنکردنی به نظر می رسد. مگر می شود 
یک باشگاه فوتبال را بخری و بعد از این خرید، استعفا بدهی؟ 
به عنوان مالک باشگاه، این استعفا را باید به چه کسی تقدیم 
کنی؟ حمیدوای مدیرعامل باشــگاه نیست که از سمتش 
استعفا بدهد و برود. او این باشگاه را خریده، آن را خصوصی 
کرده و اگــر نمی خواهد این کار را ادامه بدهد، بهتر اســت 
شهرخودرو را به فروش برساند. اسم این نوع مالکیت اما دیگر 
با چنین رفتارهای آماتوری، مالکیت خصوصی نیست. آنها 
که عوض کردن اســم تیم ها را خوب بلد هستند، باید اسم 

خصوصی که روی باشگاه ها گذاشته اند را نیز عوض کنند.

فاجعه تمام عیار داوری در آنوئتا

واكسن وی.ای.آر را كشف كنيد

درباره مالکی که »ماسک« نمی زند

زنوزی دوم!

تراکتور مشکالت زیادی 
دارد و ستاره های باتجربه 
این باشگاه، حاضر به بازی 

برای این تیم نیستند اما 
شاید بتوان از استقالل، به 
عنوان جدی ترین رقیب 

پرسپولیس در مسیر کسب 
جام نام برد. تیمی که با 

بهترین خط حمله لیگ و 
زوج رویایی شیخ و قائدی، 

می تواند هر دفاعی را به مرز 
نابودی بکشاند. استقالل 

یک بازی معوقه دارد
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