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موسويدرراهپالسليگا؟

پس از اینکه در روزهای گذشــته مسئوالن 
تیم والیبال سایپا بازگشــت موسوی به لیگ 
لهســتان را تکذیب کردند، اما روز گذشــته 
سایت worldofvolley مدعی شد که این 
بازیکن در حال مذاکره بــا تیم چارنی رادوم در 
لیگ لهستان است. این ســایت عنوان کرد که 
موسوی به دلیل شــیوع ویروس کرونا به ایران 
بازگشــت و در حال حاضر مشــغول مذاکره با 
مسئوالن تیم والیبال چارنی رادوم است تا یک 
بار دیگر به پالس لیگا بازگــردد. وی که یکی از 
بهترین مدافعان حال حاضر جهان محســوب 
می شــود به تازگی با تیم ســایپا قرارداد امضا 
کرده اســت. این مدافع 32 ساله فصل قبل در 
تیم اولیشتن حضور داشت و توانست با 78 دفاع 
یکی از موثرترین بازیکنان در این پست باشد. این 
سایت در پایان هم تاکید کرد که بهترین مدافع 
جام  جهانی و رقابت های قهرمانی آسیا درحال 
مذاکره با مسئوالن تیم چارنی رادوم است. این 
خبر در حالي منتشر شده که هیچ بعید نیست 
موسوي راهش را به ســمت لهستان کج کند. 
چراکه باشگاه ســایپا در حالي که هنوز فاصله 
زیادي تا آغاز لیگ در صــورت برگزاري مانده، 
10 درصد از قرارداد بازیکنان را کسر کرده است. 

موضوعي که با اعتراض تیم مواجه شده است. 
    

ادامهكشمكشمدالكميل
کمیــل قاســمی در خصوص اعــالم خبر 
دریافت مدال طال المپیک لندن توســط وی، 
عنوان داشــت:»من صحبت ها را شــنیدم که 
اعالم شده قانونی در اتحادیه جهانی نداشتیم 
که اگر نفرات برتر دوپینگ کنند، چه کســی 
جایگزین آنها می شود. تعجب کردم چون زمانی 
که کشتی گیر گرجستانی که در المپیک به مدال 
نقره رسیده بود دوپینگش مثبت اعالم شد، از 
بین من و حریف روسی ام )بالل ماخوف( که هر 
دو مشترکا سوم شده بودیم، حریف روسی ام  را 
به عنوان نفر دوم معرفی کردند و گفتند مطابق 
قانون، آخرین نفر بازنده به کشتی گیر دوپینگی 
جایگزین وی می شود.« وی ادامه داد:»بر همین 
مبنا هم وقتی آرتور تایمازوف ازبکستانی که در 
وزن ما مدال طال گرفتــه بود دوپینگش مثبت 
اعالم شــد، اتحادیه جهانی من را به عنوان نفر 
اول و دارنــده طالی المپیک اعــالم کرد. این 
یعنی اتحادیه جهانی در این مورد قانون ثابتی 
دارد.« قاسمی تصریح کرد:»اخیرا اعالم کردند 
روس ها کشتی گیر خودشان را کنار من به عنوان 
دارنده مدال طال قــرار داده اند. این یعنی فقط 
روس ها توانستند نقره خود را طال کنند. البته 
این ها حرف هایی است که در داخل کشور زده 
می شود و هیچ چیز قطعی نیست.« وی تاکید 
کرد:»فدراسیون باید پیگیری کند. اتحادیه در 
این مورد قانون دارد و مطابق قوانینش طال حق 
ایران است. آیا اگر االن تست دوپینگ تایمازوف 
ازبکستانی منفی شود و به او  مدال طال را بدهند، 
مدال نقره ای که به کشتی گیر روس داده بودند 

را به طور مشترک به من هم می دهند؟« 
    

چرخهانتخابيكشتي
دربنبست

محسن کاوه مدیر تیم  ملی کشتی آزاد درباره 
اینکه آیا با برنامه جدید اتحادیه جهانی قادر به 
اجرای چرخه انتخابی تیم ملی نخواهیم بود؟ 
گفت:»حتما همینطور می شــود، چون زمان 
نداریم. ما االن که بخواهیم شروع کنیم و اعالم 
شود مسابقه هست، اصال باشگاه برای تمرین در 
اختیارمان نیست، چون مجوز تمرین در باشگاه 
را نداریم. شرایط قرنطینه خیلی سخت است، 
درست است کشــتی انفرادی است اما اجرای 
تمرینات کشتی و برپایی اردو حداقل به 30 تا 
40 نفر نیاز دارد.« او در مورد اینکه قبال از کیش 
به عنوان شــهر محل برگزاری اردوی قرنطینه 
تیم ملی یاد می شد، تصریح کرد:»آن زمان که 
صحبت کیش مطرح شد، ما مسابقات گزینشی 
المپیک را در پیش داشتیم که مسابقات کنسل 
شد. االن هم به همان صورت است. اگر مسابقه 
حتما برگزار شود، باید فدراسیون کشتی، وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک به همراه ســتاد 
مقابله با کرونا جلساتی بگذارند که چطور بستر 

کار را برای مسابقه و تمرین مهیا کنیم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

یحیی گل محمــدی و گابریل 
کالدرون یک ویژگی مشــترک 
دارند. هر دو مربــی تیمی را برای 
پرسپولیس ســاختند که بیشتر 
از زیبا بودن و شــورانگیز فوتبال 
بازی کردن، »اقتصاد« در فوتبال 
را خوب می فهمید. تیمی که قدر 
موقعیت های سرنوشت ســاز را 
می دانســت و بارها و بارها زمین 
مسابقه را با حداقل اختالف و البته 
با همه سه امتیاز ترک کرد. تیمی که 
تا نیم فصل در اختیار مرد آرژانتینی 
بود و سپس به گل محمدی سپرده 
شد، حاال هدفی بزرگ تر از قهرمانی 
در ســر دارد. آنها بــه دنبال این 
هستند که در آمار و ارقام به عنوان 

موفق ترین تیم در تاریخ لیگ برتر 
شناخته شوند. این فرصت برای آنها 
اصال دست نیافتنی به نظر نمی رسد.
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سال 94 که سپاهان برای »پنجمین 
بار« قهرمــان لیگ برتر فوتبــال ایران 
شــد، پرســپولیس فقط دو قهرمانی 
در کارنامه داشــت. پس از ســپاهان، 
اســتقالل با ســه قهرمانی در رده دوم 
دیده می شد و پرسپولیس در کنار فوالد 
با دو جام، در رده ســوم مشترک بودند. 
حاال اما پرسپولیس و سپاهان در تعداد 
قهرمانی های لیگ برتر، در عدد پنج با هم 
مساوی هستند. اگر قرمزها در پایان این 
فصل جام را باالی سر ببرند، سپاهان را 
کنار می زنند و با »6 قهرمانی« به تنهایی 
رکورددار لیگ برتر می شــوند. این تیم 

تقریبا در یک سوم دوره های لیگ برتر 
قهرمان شــده و دو بار نیز روی سکوی 
دوم رفته است. پرسپولیسی ها به لحاظ 
قهرمانی در فوتبال باشــگاهی ایران، 
رکورددار بوده اند اما حاال می توانند این 
رکورد را در تعداد قهرمانی های لیگ نیز 
جشن بگیرند. از ســال 96 به بعد، هیچ 
تیمی به جز آنها قهرمان لیگ نشده است. 
قبل از این چهار فصل رویایی، این تیم 
فقط و فقط دو بار با علی پروین و افشین 
قطبی جام قهرمانی را در لیگ برتر از آن 

خود کرده بود.
میانگین دست نیافتنی

نه فقط به رکوردهای دیگران، بلکه 
پرسپولیســی ها حتی به رکوردهای 
خودشان هم رحم نمی کنند. این تیم در 
لیگ شانزدهم بهترین میانگین امتیازی 
تاریخ لیگ برتر را بــا ثبت 2.2 امتیاز به 

ازای هر بازی تصاحب کرد. جالب است 
بدانید که رکورد قرمزهــا در این فصل 
تا این جا 2.3 امتیاز به ازای هر مسابقه 
است. در حقیقت آنها در مسیر شکست 
یک رکورد مهم دیگر نیز هستند. تا امروز 
بیشترین امتیاز یک فصل از لیگ برتر 
در تاریخ 67 امتیاز بــوده اما این امتیاز 
به دوره ای برمی گــردد که لیگ در 34 
هفته برگزار می شــد. پرسپولیس اگر 
12 امتیاز دیگر از 6 مسابقه باقی مانده 
به دست بیاورد، با 68 امتیاز یک رکورد 
خارق العاده دیگر را نیــز به نام خودش 

ثبت خواهد کرد.
چهارگانه شماره یک

قبل از شــروع رســمی رقابت های 
لیگ برتر، هیچ تیمی نتوانسته بود سه 
قهرمانی متوالی را در فوتبال ایران جشن 
بگیرد. این طلسم سرانجام با سپاهان و 

فصل های درخشــانش در لیگ برتر به 
پایان رســید. اصفهانی ها در سه فصل 
متوالی، جام را باالی سر بردند و این رکورد 
حیرت انگیز برای چندین ســال دست 
نخورد اما پرسپولیس تبدیل به دومین 
تیم تاریخ فوتبال ایران با ســه قهرمانی 
متوالی شــد. آنها کار بزرگی انجام داده 
بودند اما اولین تیمی به شمار نمی رفتند 
که موفق به ثبت ایــن موفقیت بزرگ 
شده است. حاال اما در صورت رسیدن به 
چهارمین جام متوالی، پرسپولیس اولین 
باشگاه فوتبال ایران خواهد بود که چنین 
تجربه ای را پشت ســر می گذارد. آنها 
می خواهند اولین پوکرکننده قهرمانی در 
همه ادوار فوتبال ایران باشند. موفقیتی 
که حتی برای نســل های اسطوره ای و 
تاریخ ساز این باشگاه نیز دست نیافتنی 

بوده است.
عجله برای بردن جام

شاید در بعضی از فصل ها، حدس  زدن 
تیم قهرمان لیگ کار ساده ای بوده است. 
برای مثال در لیــگ برتر دوم، خیلی ها 
از قبل می دانستند که جام قهرمانی به 
سپاهان می رســد اما رکورد مهمی که 
انتظار یحیی و پســرها را در این فصل 
می کشد، رســیدن به زودهنگام ترین 
قهرمانی »قطعی« در لیگ برتر اســت. 
با این اختالف امتیاز بــا رقبا، آنها حتی 
این شانس را دارند که تا دو هفته دیگر، 
بردن جام را برای خودشان قطعی کنند. 
یک دســتاورد خیره کننده که شــاید 
برای ســال ها دیگر توسط هیچ تیمی 

تکرار نشود.
بیشترین پیروزی

در تاریخ لیگ برتــر فوتبال ایران، 
هیچ وقت تیمی در یک فصل بیشــتر 
از 20 برد به دســت نیاورده اســت. 
پرسپولیسی ها در تاریخ خود باشگاه 
در همه ادوار فوتبال باشــگاهی ایران 
نیز، هرگــز فصلی با بیــش از 20 برد 
نداشته اند. ســرخ ها اما در شرایطی 
فعلی صاحب 18 برد در لیگ نوزدهم 
شده اند و اگر نیمی از بازی های بعدی 
را با پیروزی سپری کنند، این رکورد 

را نیز جابه جا خواهند کرد. این فصل 
می تواند پرپیروزی ترین فصل تاریخ 

باشگاه پرسپولیس لقب بگیرد.
بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ

اســتقالل تهران با 13 گل خورده 
در لیگ برتر هجدهم، صاحب بهترین 
خط دفاعــی تاریخ لیگ برتر اســت. 
پرسپولیسی ها تا امروز 11 گل در لیگ 
برتر دریافت کرده اند و هنوز می توانند به 
تصاحب عنوان بهترین خط دفاعی تاریخ 
لیگ امیدوار باشند. آنها برای رسیدن به 
این رکورد باید در 6 بازی باقی مانده، تنها 

یک گل دریافت کنند.
بیشترین اختالف

در شــرایط فعلی پرسپولیسی ها با 
تیم دوم جدول لیگ، 14 امتیاز اختالف 
دارند. جالب است بدانید که تا امروز در 
تاریخ لیگ برتر، هیچ تیمی نتوانســته 
با اختــالف امتیاز دورقمی نســبت به 
تیم دوم، قهرمان شــود. اگر این اتفاق 
رخ بدهد، پرسپولیسی ها مقتدرترین 

قهرمان تاریخ لیگ خواهند بود.
بهترین تفاضل تاریخ

رســیدن به این رکورد برای قرمزها 
کمی چالش برانگیز به نظر می رســد. 
سپاهان با تفاضل مثبت 37 در لیگ نهم 
از این حیث رکورددار است. پرسپولیس 
در حال حاضر تفاضــل گل مثبت 25 
دارد. چند پیروزی پرگل در ادامه فصل، 
می تواند یحیی و تیمش را به شکستن این 
رکورد نیز امیدوار کند. آنها البته معموال 
بیشتر طرفدار پیروزی هایی با حداقل 

اختالف هستند.

دستپخت مشترک کالدرون و یحیی شاهکار بود

تیم رکوردها!

اتفاق روز

چهره به چهره

از زمانی که چلســی از لباس های فصل آینده اش به صورت 
رســمی رونمایی کرده و این لباس ها را برای هفته های پایانی 
همین فصل در نظر گرفته، نتایج این تیم به شکل عجیبی به عدد 
»سه« گره خورده اند. اسپانسر جدید باشگاه لندنی، عدد »سه« 
را روی پیراهن این باشگاه درج کرده و پس از آن آبی های لندن در 
چهار مسابقه متوالی یا سه گل زده اند و یا سه گل خورده اند. این 
تیم به محض رونمایی از لباس های جدید در جدال با وستهم با 
نتیجه سه بر دو شکست خورد. باختی که هیچ کس انتظارش را 
نداشت. لمپارد و پسرها پس از آن خیلی زود به خودشان آمدند 

و پس از پیروزی سه بر صفر مقابل واتفورد، کریستال پاالس را با 
نتیجه ســه بر دو از پیش رو برداشتند. چلسی اما این هفته یک 
نتیجه غیرمنتظره دیگر را تجربه کرد و در زمین شفیلدیونایتد 
سه بر صفر شکســت خورد. ظاهرا جادوی عدد سه قصد ندارد 
دست از سر لمپسی و شــاگردانش بردارد. جالب اینجاست که 
آنها حتی پس از شکست برابر شفیلد، در رده »سوم« جدول لیگ 
برتر دیده می شــوند تا همچنان به جادوی عدد سه باور داشته 
باشند. این بهترین رده ای است که چلسی می تواند تا پایان این 
فصل برای خودش در نظر بگیرد. با این حال آنها دو رقیب بسیار 

سرسخت برای این جایگاه دارند. یونایتد دوباره با اوله اوج گرفته و 
این هفته ها در زمین مهارنشدنی به نظر می رسد. آنها رقبا را یک 
به یک کنار می زنند و مقابل هیچ حریفی، از خودشان رحم نشان 
نمی دهند. لسترسیتی نیز از پدیده های مهم این فصل بوده و 
با هدایت برندان راجرز شــانس زیادی برای رسیدن به سهمیه 
لیگ قهرمانان دارد. به نظر می رسد جنگ سهمیه، در نهایت بین 
این سه تیم رقم می خورد و باشگاه هایی که در رده های پایین تر 
جدول دیده می شوند، نهایتا می توانند برای رساندن خودشان به 

یورولیگ مبارزه کنند.
چلسی با خرید ستاره های تازه وارد، تیم بسیار جذابی برای 
فصل آینده ساخته است. آنها با جذب زیاش و ورنر، صاحب یکی از 
جذاب ترین ترکیب های هجومی ممکن می شوند و خرید هاورتز، 
این تیم را کامال تکمیل خواهد کرد. شاید هاورتز هم برای گرفتن 

تصمیم نهایی، در انتظار سرنوشت صعود آبی ها به رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا باشد. لمپارد و تیمش برای رسیدن به این موقعیت، 
باید حتما در بین چهار تیم اول لیگ جزیره قرار بگیرند و شکست 
این هفته، کار آ نها را کمی دشــوار خواهد کرد. البته با توجه به 
محرومیت احتمالی منچسترسیتی از دیدارهای فصل آینده لیگ 
قهرمانان، شاید تیم پنجم جدول نیز بتواند خودش را به اروپا برسد. 
در چنین شرایطی، شانس چلسی به مراتب باالتر خواهد رفت. اگر 
آنها تا پایان فصل دیگر درگیر شکست های سه گله نشوند و این سه 
هفته را نیز به سالمت پشت سر بگذارند، هم به هدف اروپایی شان 
می رسند و هم به جذب هاورتز نزدیک می شوند. با این خرید ها 
چلســی یکی از جذاب ترین تیم های فصل آینده فوتبال اروپا 
خواهد شد. تیمی پر از ستاره های جوان که تماشای دیدارهایش 

می تواند هواداران فوتبال را در سراسر دنیا به وجد بیاورد.

آریا طاری

وقتی ششمین پیروزی متوالی فصل استقالل 
روبه روی نساجی در قائمشهر به دست آمد، هواداران 
این باشگاه هیچ سرنوشتی را به جز قهرمانی برای 
تیم شــان متصور نبودند. وقتی آبی ها با کنار زدن 
شهرخودرو در تهران به صدر جدول لیگ رسیدند، 
به راحتی می شد از این باشگاه به عنوان مدعی شماره 
یک قهرمانی نام برد اما همین تیم در 10 مسابقه بعد 
از آن نبرد، فقط سه بار برنده بوده است. فاصله بسیار 
زیاد با صدر جدول، پرونده قهرمانی استقالل در این 
فصل را هم بسته است. قهرمانی، رویای بزرگی برای 
آبی ها بود که در لیگ نوزدهم نیز، به حقیقت تبدیل 
نشد. با این حال این فصل، هنوز برای فرهاد و پسرها 

به پایان نرسیده است.
استراما؛ ماجرای ناتمام

چرا تیمی که در مسیر یک موفقیت بزرگ قرار 
داشت، این چنین از ریل خارج شد؟ اولین پاسخ به 
این سوال را باید در ماجرای جدایی مرد ایتالیایی 
جست وجو کرد. البته که ماندن آندره آ نیز تضمین 
دقیقی بر قهرمانی این فصل آبی ها نبود اما تردیدی 
وجود نداشت که تیم او، در مســیر درستی قرار 
گرفته است. قبل از جدایی استراما، استقالل در 
هشت مسابقه متوالی لیگ برتر هفت پیروزی و یک 

تساوی را تجربه کرده بود. آنها تراکتور و شهرخودرو 
را به عنوان مدعیان جدی کنار زدند و یک نمایش 
درخشان را روبه روی سپاهان در نقش جهان پشت 
سر گذاشتند. همه چیز آماده به نظر می رسید تا این 
تیم دوباره روی سکوی اول لیگ برتر برود و پس از 
چندین سال، حسرت بزرگ قهرمان نشدن را به 
فراموشی بسپارد اما داستان استراما و استقالل، 
ناتمام ماند. بدقولی های ادامه دار مدیران باشگاه، 
موجب ترک ناگهانی ایران از سوی این مربی شد 
و در ادامه نیز تالش ها برای بازگرداندن او، به اندازه 
کافی مصرانه نبود. شاید اگر این جدایی غیرمنتظره 
اتفاق نمی افتاد، استقالل حاال جایگاه دیگری در 
جدول داشت اما این تیم بزرگ ترین زخم ممکن 
را از جدایی مرد ایتالیایی خورد. زخمی که درمان 
شدنش و التیام یافتنش به زمان بسیار زیادی نیاز 

خواهد داشت.
وصله های ناجور

در کنار جدایی مرد ایتالیایی، مدیران باشگاه 
نیز عامل دیگری در فاصله گرفتن اســتقالل از 
جام قهرمانی بودنــد. وزارت ورزش انتخاب های 
ناامیدکننده ای برای اســتقالل انجــام داد و تا 
حدودی واضح بود که هیچ باشگاهی با این مدل 
مدیریت، به موفقیت دست پیدا نمی کند. فتحی 
و تیمش در درجه اول، نشــانه های عصبانیت و 

ناراحتی استراماچونی را نادیده گرفتند. این سهل 
انگاری بزرگ برای استقالل بسیار گران تمام شد. 
پس از آن، نوبت به خلیل زاده رسید تا خودي نشان 
بدهد. مردی که هرگز در قواره های مدیریت یک 
باشگاه فوتبال نبود و اصال تجربه ای در این زمینه 
نداشــت. انتخاب فتح ا... زاده دیگر یک شاهکار 
تمام عیار بود. یک شاهکار که استقالل را حداقل 
یک دهه به عقب برد. پس از همــه این ماجراها، 
نوبت به سعادتمند رســید که وعده های عجیب 
و غریبی به هواداران باشــگاه بدهد. وعده هایی 
که تا امروز به هیچ وجه رنگ حقیقت نگرفته اند. 
او همان مدیری اســت که حتی نمی داند خرید 
بلیت های اضافه در پرواز، تصمیم کامال اشتباهی 
است. چراکه اگر این افراد به پرواز نرسند، بلیت ها 
باطل می شوند و شرکت هواپیمایی بلیت ها را به 
افراد رزرو می فروشــد. همین اشتباه محاسباتی 
آقای مدیر، آن پرواز فاجعه بار را برای استقاللی ها 
به مقصد اهواز رقم زد. پروازی که در نهایت موجب 
اوج گیری سونامی کرونا در این باشگاه شد. همین 
قدر تلخ و همین قدر ناامیدکننده. این خالصه رفتار 
مدیری است که می خواست استقالل را در حد رئال 

مادرید و بارسا اداره کند.
پایی که جا ماند

استقالل از مصدومیت ها نیز کم ضربه نخورد. 
آنها آنقدر ستاره نداشــتند که با آسیب دیدگی 
چند مهره کلیدی کنار بیایند. وقتی شیخ دیاباته 
مصدوم شد، بخشی از قدرت هجومی تیم از دست 
رفت و وقتی مهدی قائدی آســیب دید، آبی ها 
سرعت هجومی شان را از دســت دادند. این تیم 

به چند ستاره خاص وابستگی زیادی داشت و با 
آسیب دیدن آنها، دیگر نتوانست مثل گذشته در 
حمله زهردار باشد. شاید اگر دو سفر به امارات و 
قطر در یک بازه زمانی کوتاه برای دو بازی آسیایی 
در پلی آف نبود، این آسیب دیدگی ها کم تر برای 

تیم اتفاق می افتادند.
تیم »بزنگاه« نبودن

مشکل دیگر استقالل مجیدی، این است که آنها 
تیم بزنگاه های حساس و تعیین کننده نیستند. آنها 
باید بیشتر روی خودشان کار کنند تا در بازی های 
نزدیک، همه امتیازها را به دست بیاورند. این درست 
همان هنری است که پرسپولیس یحیی دارد. آنها 
وقتی خوب بازی نمی کنند هم برنده می شوند اما 
استقالل، به اندازه کافی فرصت طلب نیست. این 
تیم می توانست در دربی برنده باشد اما با وجود یک 
نمایش خوب، پیروزی اش را در آخرین لحظه ها از 
دست داد. این تیم می توانست گل گهر سیرجان را 

ببرد اما با فرصت سوزی بازنده آن نبرد شد. این تیم 
می توانست سایپا را شکست بدهد اما گل به خودی 
زد و این هفته نیز می توانست تراکتور را کنار بزند 
اما تیر دروازه و دستان رشید مظاهری، جلوی این 

اتفاق را گرفتند.
این پایان ماجرا نیست

شــاید داســتان قهرمانی دیگر تمام شده اما 
استقالل، هنوز کارهایی برای انجام دادن در این 
فصل دارد. فرهاد در وعده هایش از گرفتن سهمیه، 
بردن جام حذفی و صعود بــه مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان حرف زده است. اگر همه این اتفاق ها با 
هم رخ بدهند، این فصل بــرای آبی ها نجات پیدا 
کرده اما حقیقت آن است که طرفداران این باشگاه 
بیشتر از هر چیزی، در انتظار بردن لیگ هستند. 
جامی که آخرین بار در لیگ دوازدهم برای این تیم 
به دست آمد و در این چند سال قهرمانی اش همواره 

در تسخیر رقیب سنتی بوده است. 

داستان عجیب چلسی و پیراهن جدید

رازباورنكردنیعدد»سـه«!

چرا استقالل به رویای بزرگش نرسید

مرگتدریجییکرویا!

تیمی که تا نیم فصل در 
اختیار مرد آرژانتینی بود و 

سپس به گل محمدی سپرده 
شد، حاال هدفی بزرگ تر از 

قهرمانی در سر دارد. آنها 
به دنبال این هستند که 
در آمار و ارقام به عنوان 

موفق ترین تیم در تاریخ 
لیگ برتر شناخته شوند
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