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بر اساس لوایحی که از سوی فدراسیون جودو 
برای ارائه در جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق ایران 
نام 6 نفر دیده آورده شــده بود، خروج نام یک نفر 
برخی معادالت را برهم خواهد زد. پیش از این قرار 
بود آرش میراسماعیلی، محمدرضا داورزنی، نصرا... 
سجادی، مجید زارعیان، ساعد به عنوان وکیل و 
دستیارش برای دفاع از حقانیت ورزش ایران راهی 
سوئیس شده و در جلسه دادگاه شرکت کنند. اما 
شنیده ها حاکی از آن است که سجادی از همراهی 
هیات اعزامی ایران منصرف شده است. در اینکه این 
پرونده نه تنها برای جودو که برای کل ورزش ایران 
حائز اهمیت است شکی نیست. به جرأت باید گفت 
که آینده ورزش کشور به خصوص حضور ایران در 
بازی های المپیک پیش رو بــه نتیجه این دادگاه 
بستگی دارد و حذف هر کدام از این نفرات می تواند 
تبعات خاص خود را داشته باشد. از سوی دیگر نام 
سجادی در لوایح ارسالی فدراسیون جودو به عنوان 
یکی از شهود پرونده ذکر شده است و حضور وی 
به عنوان یکی از تاثیرگذارتریــن افراد در ورزش 
ایران که چندین دوره مسئولیت کاروان اعزامی 
به بازی های المپیک و بازی های آسیایی را برعهده 
داشت، اهمیت شرکت در جلسه فوق را دوچندان 
می کند. اینکه چرا ســجادی چنین درخواستی 
داشته مشخص نیست و کمیته ملی المپیک باید 
شرایط الزم برای همراهی وی را فراهم کند. جلسه 
دادگاه رسیدگی به پرونده جودو ایران در تاریخ ۲6 
شهریور در لوزان سوئیس برگزار خواهد شد و هیات 
اعزامی ایران در تالش است تا از طریق سفارت این 

کشور در تهران روادید سفر دریافت کند.
    

نصفژاپن،مخالفالمپيك
نظرسنجی های اخیر در ژاپن نشان می دهد 
بیش از نیمی از پاسخ دهندگان مخالف برگزاری 
بازی هــای المپیک و پارالمپیــک توکیو بدون 
محدود کردن حضور تماشــاگران هستند. این 
نظرسنجی یکی از سه پیمایشی است که در دو 
ماه اخیر توسط پژوهشــگاه دانشگاه واسدا برای 
تجارت ورزشی و پژوهشکده مدیریت ورزشی در 
دانشگاه داشیشا انجام شد. نتایج نظرسنجی روز 
سه شنبه منتشر شده است. در آخرین نظرسنجی 
که به مدت 6 روز به طول انجامیده، 5۲.7 درصد 
از پاسخ دهندگان گفتند که آنها مخالف برگزاری 
بازی های المپیک هستند. نسبت افرادی که از 
برگزاری بازی ها بدون چنین محدودیتی حمایت 
کرده اند، در هر نظرســنجی کاهش یافته است. 
شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بازی های المپیک 
توکیو یک سال به تعویق بیفتد. روز یکشنبه نیز 
یکی از خبرگزاری های رسمی ژاپن در خصوص 
برگزاری المپیک در سال ۲0۲1 یک نظرسنجی 
انجام داد که نشــان داد بیش از 75 درصد مردم 

مخالف برگزاری المپیک هستند.
    

12هزارميلياردضررکرونا
بهورزش

عبــاس نظریان رییس مرکز مشــارکت ها، 
ســرمایه گذاری و اقتصاد ورزش در نشســت 
مشــترک معاون اول رییس جمهور با مدیران 
ارشد ورزش کشور، اثرات شیوع ویروس کرونا 
در ورزش را مــورد توجــه قــرار داد و تصریح 
کرد:»برآوردهایــی که صورت گرفته نشــان 
می دهد ماهانه، شــیوع ویروس کرونا بیش از 
ســه هزار میلیارد تومان به صنعت ورزش ضرر 
زده است.« نظریان مجموع ضرر شیوع ویروس 
کرونا به کســب و کارهای ورزشــی را در چهار 
ماه اخیر 1۲ هزار میلیــارد تومان عنوان کرد و 
توضیح داد:»ورزش یــک صنعت 700 میلیارد 
دالری است که دارای دو بخش تولید و خدمات 
اســت که در این بین نه تنها بخش خدمات که 
قسمت عرضه فعالیت های ورزشی باشگاه ها را 
شامل می شود که تحت شعاع کرونا قرار گرفته 
است و 3۲ هزار باشگاه آسیب دیده اند، بلکه در 
بخش تولید نیز صنعت ورزش دارای تولید 10 
هزار قلم جنس ورزش است که در این زمینه هم 
متحمل ضرر شده اند. رییس مرکز مشارکت ها، 
سرمایه گذاری و اقتصاد وزارت ورزش و جوانان 
تاکید کرد که ورزش بــه عنوان صنعت جامع از 
طرف دولت دیده شود و تسهیالت مناسبی برای 
بازگشت رونق تولید در ورزش در بخش خدمات 

و تولید اتفاق بیفتد.

منهای فوتبال

نگار رشيدي

 مقتدرانه تريــن قهرماني 
فصل و جابه جايي تمام ركوردها 
كاري بود كه شهرداري بم موفق به 

انجامش شد. 
 خب مــا دو فصل اســت که اصال 
شکســت نخورده ایم. امســال حتي 
مســاوي هم نداشــتیم و تمام تیم ها 
را مقتدرانه شکســت دادیم. این هم 
خواست خدا و فشــاري بود که بچه ها 
در تمرینات تحمل کردند. بچه ها واقعا 
ســختکوش بودند که در هر شرایطي 
بازي کردند و در تمرینات هر چه من 
گفتم را انجام دادنــد. همچنین این 
قهرماني به خاطر دعاي خیر مردم به 

دســت آمد. مردم بم واقعا تیم شان را 
دوست دارند و همه جوره از ما حمایت 
کردند. در کنار مردم، مســئوالن بم 
هم بودند که درست است از نظر مالي 
مشکالتي داشــتیم اما از نظر معنوي 
حامي مان بودند. خوشــحالم که این 
تیم توانســت بدون حرف و حدیث و 
کوچک ترین شبهه اي مقتدرانه قهرمان 
شود. شهرداري بم هفت سال است که 
قهرمان اســت. قهرمان شدن سخت 
اســت، اما نگه داشــتن این قهرماني 

خیلي سخت تر است. 
 ما فوتباليست هاي خوبي در 
بخش بانوان داريم اما اين رشته 
آنطور كه بايد و شايد ديده نشده و 
حمايت مســئوالن و ســرمايه  

گذارها را ندارد. 
درست است، ولي به آن سرمایه گذار 

هم باید حق داد. چراکه وقتي مسابقات 
ما پخش رسانه اي ندارد، تبلیغات در 
صدا و سیما نمي شــود وجود داشته 
باشد و نمي توان پوشش خبري خوبي 
داشت باعث مي شود که سرمایه گذار 
کم تر ورود کند. با این حال مي شد بنا به 
شرایط کشور اسالمي که داریم و مورد 
تایید همه مان هم هست، از زاویه هاي 
دیگري بحث تبلیغات را داشته باشیم. 
مثال در صحبت مربي ها یا موارد دیگر. 
این کارها را مي توان با برنامه ریزي انجام 
داد که مغایر با شرایط اسالمي جامعه 
هم نباشد. اگر به بانوان ما بها داده و از 
آنها بیشتر حمایت شود، قطعا پتانسیل 
این را دارند که خودشــان را بیشتر در 

سطح بین المللي نشان بدهند.
 به نظر شــما نگاه عرفي كه 
هنوز در جامعه وجــود دارد كه 

برخي رشــته ها مثل فوتبال يا 
وزنه برداري و كشتي را »مردانه« 
تلقي مي كنند، در سطح حمايت ها 

و توجهات تاثيرگذار است؟
 نه من این را قبول ندارم. چراکه 
االن ســرمایه گذاري ها در فوتبال 
بیشتر از بســکتبال و والیبال است. 
االن اینطــور نیســت کــه بگوییم 
فوتبال مردانه اســت چون این را در 
رشته هاي دیگر هم در بخش بانوان 

مي بینیم. 
یعنــي در رشــته هاي دیگر هم 
خیلي سرمایه گذاري نمي شود. اگر 
همان بحث تبلیغات را داشته باشیم، 
وضعیت بهتر مي شود. خب یکسري 
تبعیض ها بیــن خانم هــا و آقایان 
وجود دارد، ولي تبلیغات مي تواند در 
روند سرمایه گذاري تاثیرگذار باشد. 

 طي فصل تيم شما تقريبا در 
بي خبــري بود تــا اينكه موعد 
قهرماني تان رسيد. فكر مي كنيد 
اين موضوع به بي توجهي به ليگ 
فوتبال بانوان مربوط مي شود يا 
دليلــش اين بــود كــه همه 

مي دانستند قهرمان مي شويد؟
مي شــود هر دو دلیل را داشــته 
باشد. تیم ما امسال خیلي خوب پیش 
رفت و از اواســط فصل بیشتر تیم ها 
مي دانســتند که بم قهرمان است. اما 
از طرف دیگــر امســال ورود آقایان 
به اســتادیوم ها را ممنوع کردند که 
به دنبال آن عکاس هــا و خبرنگارها 
کم تر مي توانستند سر بازي ها بیایند 
و طبیعتا اخبار هم کم تر منتشر شد. 

 با زلزله اي كه سال ها پيش در 
بم رخ داد، اين شهر يك تيم كامل 
را از دست داد؛ ولي حاال دوباره تيم 
بم قدرتمندانه شكل گرفته است. 
اين انگيزه از كجا نشأت مي گيرد؟

 آن زلزله شــاید حتي انگیزه ما را 
بیشــتر کرد. وقتي تیم مــن قهرمان 
مي شود و شادي و لبخند را در صورت 
مادري که فرزندش را در زمین لرزه از 
دست داده مي بینم، انگیزه ام دوبرابر 
مي شود که یک بار دیگر با قهرماني آن 
مادر را خوشحال کنم. وقتي در خیابان 
پدر یا مادري به من مي گوید بچه هایم 
را در زلزله از دســت دادم اما وقتي در 
تلویزیون مي بینم که تیم شــهرداري 
بم مقتدرانه هفت،هشــت گل زده و 
برده، فکر مي کنم بچه هاي خودم زنده 
شــدند و دارند بازي مي کنند و شاید 
تا چند روز غم و اندوه نداشــته باشم. 
این حرف ها انگیــزه ما را چندین برابر 
مي کند. من به شخصه تمام هم و غم 
خودم را گذاشــته ام که مردم شهرم را 

خوشحال کنم. 
 شما از 17 سالگي هدايت بم را 
در دست داريد. چطور مي شود كه 
يك نوجوان زندگي اش را پاي يك 

تيم مي گذارد؟
 من در یــک خانــواده فوتبالي به 
دنیا آمــدم. پدرم مربي بــود و یکي از 
برادرهایم فوتبالیســت بود. ما مرتب 

فوتبال بازي مي کردیــم و این ورزش 
تمام زندگي مان شده بود. تا اینکه در 
17 سالگي فوتسال به ایران آمد و همان 
موقع در بم تیم تشکیل دادیم و من هم 
مربي شدم. جالب است که من درسم 
هم خیلي خوب بود. رشته من ریاضي 
بود و معدل سوم دبیرستانم 19/98 بود. 
متاسفانه در همان سال هم فوتسال آمد 
و من با اینکه درســم خیلي خوب بود 
و همه فکر مي کردند جــزو باالترین 
رتبه هاي کنکور باشــم، چسبیدم به 
فوتبال. دور تا دور اتاق من عکس هاي 
فوتبالیست هاي خارجي و ایراني بود. 
وقتي در 17 سالگي مربي شدم، همه 
بازیکن ها از من بزرگ تر بودند. شاید 
االن من را ببینید، چهره آرامي داشته 
باشم اما سر تمرین و مسابقه بي نهایت 

بداخالق هستم. 
آن زمان هم همینطور بود و همیشه 
این انرژي را به بچه ها انتقال مي دادم 
که تمام هم و غم شــان فوتبال باشد. 
چند سال بعدش هم که زلزله رخ داد؛ 
واقعا براي مردم شهرم ماندم و همیشه 
اولویتم این شــهر است. خوشحالم به 
عنوان یک بانوي بمي توانستم لبخند 

را روي لب همشهریانم بیاورم. 
 يعني االن پيشنهاد خارجي 

داشته باشيد، قبول نمي كنيد؟
من پیشنهاد داشتم. هم امسال و 
هم چهار سال پیش پیشنهاد داشتم؛ 
اما اولویتم بم است. تا ببینیم خدا چه 

مي خواهد. 

مرضيه جعفري در گفت وگو با »توسعه ايراني« از سختي هاي فوتبال بانوان مي گويد

زلزلهبمانگيزهمابرايقهرمانيهاست
در حالي كه اين روزها تمام نگاه ها به ليگ فوتبال آقايان است، تيم فوتبال بانوان شهرداري بم مقتدرانه ترين 

قهرماني را با تم جابه جايي تمام ركوردها به نام خودش ثبت كرد. تيمي كه امسال حتي تساوي هم نداشته و قوي تر از 
هر سال جام را به خانه برد. مرضيه جعفري، سرمربي اين تيم كه از 17 سالگي هدايت شهرداري بم را در دست دارد، در 

گفت وگو با »توسعه ايراني« درباره اين قهرماني و انگيزه اي كه براي تكرار اين عنوان دارند، صحبت كرد. 

تيم ما امسال خيلي خوب 
پيش رفت و از اواسط فصل 
بيشتر تيم ها مي دانستند 

كه بم قهرمان است؛ اما 
امسال ورود آقايان به 
استاديوم ها را ممنوع 
كردند كه به دنبال آن 

عكاس ها و خبرنگارها كم تر 
مي توانستند سر بازي ها 
بيايند و طبيعتا اخبار هم 

كم تر منتشر شد
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آريا رهنورد

پرسپولیس یحیی و نفت تارتار، یک ویژگی مشترک دارند. 
اینکه اساسا با شکست رابطه برقرار نمی کنند و به عنوان تیم 
بازنده از زمین خارج نمی شوند. پرسپولیس همچنان روی 
نوار برد است و نفت مسجدسلیمان، سلطان بی چون و چرای 
»تساوی« در لیگ نوزدهم محسوب می شود. پرسپولیس در 
مسابقه جمعه شب، روبه روی طلسم های زیادی قرار می گیرد. 
از طلسم ناکامی همیشگی برابر نفت مسجدسلیمان تا طلسم 
بیستمین پیروزی در یک فصل از لیگ برتر. قرمزها به احتمال 
زیاد قبل یا بعد از این مسابقه، چهارمین قهرمانی متوالی شان 
در لیگ برتر را جشــن خواهنــد گرفــت. 19 و 6. این عدد 
پیروزی های پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان در رقابت های 
این فصل لیگ برتر است. قرمزهای پایتخت تا امروز فقط در 
6 بازی برنده نبوده اند و 19 مسابقه را به عنوان تیم پیروز ترک 
کرده اند. آنها در آستانه خلق یک رکورد استثنایی در همه ادوار 
لیگ برتر هستند. چراکه تا امروز هرگز تیمی نتوانسته در یک 
فصل از لیگ برتر فوتبال ایران، بیشتر از 19 پیروزی به دست 
بیاورد. جالب اینکه حتی قبل از شروع لیگ برتر و در دوران 
جام آزادگان و حتی پیش از آن، پرسپولیسی ها هرگز سابقه 
تصاحب ۲0 پیروزی در یک فصل را نداشتند. بردن بازی ها، 
مهم ترین تخصص تیم یحیی به شمار می رود. تیمی که حتی 
وقتی خوب بازی نمی کند، باز هــم می برد. تیمی که حتی 
اختالفش با حریف در زمین بسیار ناچیز است، باز هم می برد. 
تیمی که حتی وقتی موقعیت چندانی خلق نمی کند و دائما 
توپ روی دروازه نمی ریزد، باز هم می برد. آنها جمعه شب با 
حریفی روبه رو خواهند شد که اتفاقا »نباختن« را خیلی خوب 
بلد است و همین موضوع، دوئل این دو تیم را به شدت جذاب 
می کند. نفت مسجد در این فصل فقط 6 بار برنده بوده است. 
جالب اینجاست که در بین هشت تیم باالی جدول رده بندی 
لیگ، فقط یک تیم هنوز نتوانسته تعداد بردهایش را دورقمی 
کند و آن تیم، نفت مسجدسلیمان است. با این حال آنها هم 

مثل پرسپولیس، در حال خلق یک رکورد هستند. تیم مهدی 
تارتار تا این هفته، 15 نتیجه تساوی را پشت سر گذاشته است. 
یک روند اعجاب آور برای تیم جنوبی که اصال قابل مقایسه با 
تساوی های پرسپولیس است. قرمزهای پایتخت در این فصل 
تنها یک بار زیر نظر کالدرون و یک بار زیر نظر یحیی، تساوی 
را تجربه کرده اند. این دو تیم تفاوت های زیادی با هم دارند اما 
از یک نظر شبیه به هم می رسند و آن، بیگانه بودن با شکست 
است. نفت مسجد در این فصل فقط سه بازی را واگذار کرده و 
پرسپولیس نیز در چهار نبرد بازنده بوده است. در حقیقت اگر 
بازی رودرروی این دو تیم را کنار بگذاریم، هرکدام در جدال با 
سایر لیگ برتری ها، سه بار بازنده بوده اند. شکست در آزادی 
روبه روی نفت مسجدسلیمان، یک نقطه عطف برای فصل 
پرسپولیس بود. درست از همان هفته به بعد، آنها دیگر از این 
تلنگر برای پیشرفت استفاده کردند. پرسپولیس کالدرون بعد 
از آن نبرد تلخ، در ریــل بردهای متوالی قرار گرفت و به صدر 
جدول لیگ رسید و تیم یحیی نیز همان مسیر را ادامه داد. 
پرسپولیسی ها پس از آن مسابقه، دیگر هرگز نباخته اند و فقط 
دو امتیاز را روبه روی استقالل از دست داده اند. آنها متخصص 
بردهای خارج از خانه نیز هستند. پرسپولیس در 9 دیدار خارج 
از خانه متوالی برنده بوده و حاال قصد دارد تعداد پیروزی های 
ســریالی خارج از خانه اش را دورقمی کنــد. موضوعی که 
حکایت از فرم فوق العاده این تیم دارد. حریف این هفته آنها 
اما تیمی اســت که در این فصل »هرگــز« در خانه پذیرای 
شکست نبوده و هیچ گاه در مسجدسلیمان، نباخته است. در 
حقیقت تقابل قدرت پرسپولیسی ها بیرون از خانه با مقاومت 
همیشگی مسجدسلیمانی ها در استادیوم خانگی، فوق العاده 
جذاب خواهد بود. پرسپولیس پس از ماجرای کرونا تک تک 
امتیازهای ممکن را به دست آورده و نفت مسجدسلیمان در 
سه بازی، پنج امتیاز گرفته است. سرخپوشان فصل گذشته در 
جدال با شاگردان مهدی تارتار در جم، قهرمانی شان را مسجل 
کردند و ظاهرا این بار هم قرعه به نام همین مربی افتاده که 
آخرین رقیب این باشــگاه، در مسیر قطعی شدن قهرمانی 
لیگ باشد. جدال فصل گذشته تارتار و پرسپولیس در جم، 
حساسیت های بسیار زیادی داشت اما مسابقه این هفته شاید 

تنها »زمان« قهرمانی را برای قرمزها عوض کند.

آريا طاری

عمر به سرعت برق و باد می گذرد. آنقدر سریع که محمود 
فکری و فرهاد مجیدی از زمین بازی، حاال به اولین دوئل شان 
در عصر مربیگری رســیده اند. کاپیتان فکری از شروع دهه 
هفتاد پیراهن استقالل را بر تن کرد و کاپیتان مجیدی تقریبا 
از اواخر آن دهه آبی پوش شد. محمود به یک نسل قبل از فرهاد 
تعلق داشت و سال های رویایی مجیدی در استقالل، پس از 
بازنشستگی فکری رقم خوردند. هر دوی آن ها نام های بزرگی 
برای باشگاه آبی پایتخت هستند. دو بازیکن محبوب که حاال 
ماجراجویی ها را روی نیمکت ادامه می دهند. دوران حضور 
همزمان فرهاد مجیدی و محمود فکری در باشگاه استقالل، 
چندان طوالنی نبود اما به نظر می رسد عصر طوالنی تقابل 
آن ها به عنوان دو ســرمربی لیگ برتری، آغاز شــده است. 
مسابقه امشب، نبرد مربیانی اســت که اولین و آخرین جام 
قهرمانی استقالل را در لیگ برتر را در جایگاه کاپیتان، باالی 
سر برده اند. در اولین قهرمانی تیم قلعه نویی در ادوار لیگ برتر 
که در چهارمین فصل لیگ رقم خورد، محمود فکری کاپیتان 
آبی ها بود و در آخرین قهرمانی استقالل قلعه نویی در ادوار 
لیگ برتر که در دوازدهمین فصل شکل گرفت، فرهاد بازوبند 
کاپیتانی را در اختیار داشت. هر دوی این نام  ها خاطره هایی 
فراموش نشدنی را برای هواداران اســتقالل رقم زده اند. دو 
بازیکن که پست و سبک بازی شــان کامال متفاوت بود اما با 
تمام وجود برای پیراهن شان مبارزه می کردند و نام شان نیز 
از سکوهای آبی جدا نمی شد. محمود فکری هافبک دفاعی 
پرتالش استقاللی ها به شمار می رفت. بازیکنی همیشه آرام 
و بدون حاشیه که هرگز تحت تاثیر جو بازی های بزرگ قرار 
نمی گرفت. این بازیکن شوت زن، همیشه خونسرد بود و شاید 
به همین خاطر در بازی های حساس، خوش می درخشید. 
او ثبات قابل توجهی داشــت و این موضوع، کمک زیادی به 
حضور طوالنی اش در اســتقالل کرد. فرهاد اما یک مهاجم 
گلزن بود. یک چارچوب شناس تمام عیار که همیشه آماده 

بود تا کار حریف را تمام کنــد. بازیکنی که به خاطر گل ها و 
البته شادی های پس از گل اش، خیلی زود نقل محافل شد 
و سال ها نیز در لیگ های خارجی به میدان رفت. در بازگشت 
به فوتبال ایران، استقاللی ها چهره متفاوت تری از مجیدی 
دیدند. این بار پخته تر و باتجربه تر از همیشه. این بار دقیق تر 
و فرصت طلب تر از همیشه. او در این سال ها هم کاپیتان، هم 
بهترین گلزن، هم دستیار، هم سرمربی موقت و هم سرمربی 
دائمی استقالل بوده است. جایگاهی که خیلی از ستاره های 
پیشکسوت باشگاه، با نگاهی حسرت بار به آن خیره می شوند. 
جدال رفت استقالل و نساجی با دو مربی متفاوت نسبت به 
امروز برگزار شد. مسابقه ای که جذابیت های بسیار زیادی هم 
داشت. آن رو نساجی چی ها در ورزشگاه کامال پر از تماشاگر 
وطنی، موقعیت های زیادی روی دروازه استقالل به وجود 
آوردند اما در نهایت این تیم استراماچونی بود که زمین مسابقه 
را با دست پر ترک کرد. دیدار برگشت این دو باشگاه در حالی 
رقم می خورد که هر دو تیم یک بــازی معوقه نیز در جدول 
رده بندی دارند. پس از پایان تعطیالت طوالنی مدت لیگ برتر، 
هر دو تیم به یک اندازه امتیاز جمع کرده اند. نساجی در سه 
مسابقه با تراکتور، صنعت نفت و نفت مسجدسلیمان، 5 امتیاز 
به دست آورده و یک پیروزی و دو تساوی را در کارنامه داشته 
است. استقالل نیز در 4 مســابقه با فوالد خوزستان، سایپا، 
تراکتورسازی و نفت آبادان، یک بار برنده بوده و با دو تساوی، 
به 5 امتیاز رسیده اســت. بزرگ ترین هدف استقاللی ها در 
ادامه لیگ نوزدهم، رسیدن به منطقه کسب سهمیه آسیایی 
است. آن ها فعال در رده پنجم جدول دیده می شوند اما شانس 
رسیدن به لیگ قهرمانان را دارند. چرا که تیم فرهاد باالخره 
به مسیر پیروزی  برگشته اما رقبایی مثل سپاهان، کامال دور 
از فرم ایده آل به نظر می رســند. آبی ها برای رسیدن به این 
هدف، دیگر حداقل در خانه نباید هیچ امتیازی از دست بدهند 
و پیروزی در برابر نســاجی، برای آن ها بسیار حیاتی به نظر 
می رسد. در نقطه مقابل، تیمی قرار گرفته که با ورود فکری، 
دیگر نه خطر جدی ســقوط را احساس می کند و نه نگرانی 
خاصی برای ادامه فصل دارد. البته آن ها نباید از یاد ببرند که 
فاصله 6 امتیازی با منطقه سقوط، به معنایی رهایی همیشگی 

از کابوس بازگشت به لیگ یک نیست. 

دوئل ستاره های فراموش نشدنی آبی پوش

ششوهفت!
نبرد »نبازها« در مسجدسليمان
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