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بسکتبال بدون تغییر  در جام جهانی

دور آخر تمرینات آماده سازی تیم ملی بسکتبال 
برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۹ چین از 
امروز )شنبه( در تاالر بسکتبال آزادی آغاز می شود و 
تا زمان سفر به چین و شرکت در تورنمنت بین المللی 
پیک و بعد از آن جام جهانی ادامه خواهد داشت. این 
مرحله از تمرینات با حضور ۱۲ بازیکنی که ترکیب 
تیم ملی را در جام جهانی تشــکیل خواهند داد، 
آغاز می شــود. این بازیکنان همان نفراتی هستند 
که از ســوی کادر فنی تیم ملی و بــرای حضور در 
تورنمنت های پرتغال، روسیه و یونان معرفی شده 
بودند. بر این اســاس صمد نیکخواه بهرامی، حامد 
حدادی، محمد جمشــیدی، محمد حسن زاده، 
حامد حسین زاده، مایک رستم پور، آرمان زنگنه، 
آرون گرامی پور، سجاد مشایخی، رسول مظفری، 
میثم میرزایی و بهنام یخچالی بازیکنان حاضر در 
این مرحله از اردو و بعد از آن جام جهانی خواهند بود. 
جام جهانی ۲۰۱۹ بسکتبال از ۹ شهریور همزمان 
در هشت شهر چین آغاز می شود. تیم ملی ایران در 
گروه سوم رقابت ها با تیم های اسپانیا، پورتوریکو و 
تونس همگروه است و در اولین دیدار به مصاف تیم 

ملی پورتوریکو می رود.
    

20   کاراته کا به ژاپن می روند؟
چهارمین مرحله از رقابت هــای لیگ جهانی 
کاراته از ۱۵ تا ۱۷ شهریور در شــهر توکیو برگزار 
خواهد شد که از ایران نام ۲۰ کاراته کا روی سایت 
مســابقات ثبت شــده که باید دید آیا فدراسیون 
شرایط مالی اعزام همه نفرات را دارد یا خیر! بر همین 
اساس ابوالفضل شهرجردی، مجید حسن نیا، سعید 
احمدی، سیدعلی کریمی، امیر مهدی زاده، هامون 
درفشــی پور، امیررضا میرزایی، بهمن عسگری، 
علی اصغر آســیابری، مهدی قــراری زاده، مهدی 
خدابخشی، ذبیح ا... پورشیب، صالح اباذری و سجاد 
گنج زاده در بخش مردان و نگیــن باقری، فاطمه 
صادقی، سارا بهمنیار، طراوت خاکسار، رزیتا علیپور، 
حمیده عباسعلی در بخش بانوان نفراتی هستند که 
به نمایندگی از کاراته ایران در این مســابقات روی 
تاتامی می روند.  در همین راســتا سومین مرحله 
اردوی آماده سازی تیم ملی برای حضور در ژاپن از ۲۷ 
مرداد در آکادمی ملی المپیک تهران برگزار می شود. 
امتیاز این رقابت ها در رنکینگ جهانی برای کسب 
سهمیه المپیک محاسبه خواهد شد. با توجه به اینکه 
حضور در لیگ جهانی شیلی در هاله ای از ابهام قرار 
دارد، مبارزه کاراته کاها در ژاپن که میزبان المپیک 
۲۰۲۰ است و جمع آوری امتیاز در این رقابت ها بسیار 

حائز اهمیت است.
    

المپیکی ها نگران نباشند
ژاله فرامرزیان معاون مدیریت و توســعه منابع 
وزارت ورزش و جوانــان با بیان اینکــه تاکنون ٤ 
مرحله پرداختی به فدراسیون ها داشتیم، توضیح 
داد:»در ارتباط با ورزشکارانی که سهمیه المپیک 
می گیرند و می خواهند در این زمینه فعالیت کنند، 
بر اساس مصوبه ستاد عالی بازی ها دغدغه ای برای 
هزینه های شان نداشته باشــند و بر اساس همان 
مصوبه اقدام می کنیــم.« وی افزود:»منابع قابل 
توجهی هم به استان ها در ارتباط با المپیاد ورزشی 
اختصاص دادیم و ان شــاءا... به زودی به دست آنها 
می رسد تا استعدادهای جدید شناسایی و مشکالت 
ورزشکارانی که در این راستا فعالیت می کنند نیز 

رفع و رجوع شود.«
    

 ترکیب کایاک  
برای انتخابی المپیک

رقابت های قهرمانی جهان و کســب سهمیه 
المپیک ۲۰۲۰ آب های آرام قرار اســت 3۰ مرداد 
تا 3 شهریور به میزبانی شــهر سگد در مجارستان 
برگزار شود و ملی پوشــان ایران نیز در این رویداد 
حضور خواهند داشــت. بر همین اساس حسین 
ملکی مربی تیم ملی کایــاک ایران ترکیب نهایی 
خود برای حضور در رقابت های جهانی را اعالم کرد 
که طبق نظر وی ایران با پنج پاروزن راهی مجارستان 
می شــود. احمدرضا طالبیان، امین بوداغی، علی 
آقامیرزایی، پیمان قویدل و امید احمدی ملی پوشانی 
هســتند که قرار اســت در رقابت های جهانی به 
میزبانی مجارستان شرکت کنند و مسابقه بدهند. 
قایقران های ایران قرار اســت در کایاک چهار نفره 
۵۰۰ متر، کایاک تک نفره ۵ کیلومتر، ۵۰۰ و ۲۰۰ 
متر به آب بزنند و مســابقه بدهند. همچنین آرزو 
حکیمی، هدیه کاظمی و الناز شفیعیان ملی پوشان 

آب های آرام بانوان هستند.

منهای فوتبال

آریا طاری

پدیده مشهد، یکی از غافلگیری های 
بزرگ لیــگ برتر هجدهم به شــمار 
می رفت. تیمی کــه روی کاغذ کامال 
معمولی و کم ســتاره به نظر می رسید 
اما درون زمین همه معادله ها را به هم 
می ریخت. آنها فصل را با شکست خانگی 
مقابل پرســپولیس آغاز کردند اما در 
همان مســابقه نیز خوش درخشیدند 
و موقعیت های بســیاری روی دروازه 
حریف به وجود آوردند. قرمزهای مشهد 

آرام آرام اعتماد به نفــس الزم را برای 
نتیجه گرفتن در لیگ پیدا کردند و رقبا 
را یک به یک از مسیرشــان کنار زدند. 
این تیم برای مدتی یکی از شانس های 
جدی قهرمانی بــود و حداقل تا پایان 
نیم فصل اول، در میان بخت های اصلی 
بردن جام قرار داشــت. خیلی ها تصور 
می کردند یحیــی و تیمش باالخره در 
مسیر تنزل و سقوط قرار می گیرند و در 
نیم فصل دوم به میانه های جدول تبعید 
می شوند اما مقاومت پدیده بی نظیر بود. 
این تیم اگر چه با کیفیت تیم هایی مثل 

پرسپولیس و ســپاهان فاصله داشت 
اما بــه جنگیدن ادامه داد و ســرانجام 
اولین سهمیه آســیایی تاریخ فوتبال 
مشهد را به دست آورد. آنها در کنار هم، 
کاری را انجام دادند که حتی بهترین و 
پرستاره ترین نسل از ابومسلم مشهد نیز 
قادر به انجامش نبود. درباره پدیده چیزی 
مهم تر از »نتیجه  گرفتن« وجود داشت. 
آنها مدرن و سرگرم کننده فوتبال بازی 
می کردند و همیشه ردپایی از تمرین ها 
در متن مسابقه های شان پیدا بود. پدیده 
با فوتبال مالکانه و پاسکاری های جذاب، 

تماشــاگرانش را به وجد می آورد و به 
عادت همیشگی تیم های یحیی، با بازی 
روی زمین گل های تیمی فوق العاده ای 
به ثمر می رساند. آنها هم خوب موقعیت 
خلق می کردند و هم خوب گل می زدند. 
فرم و نتایج عالی تیم مشهدی، موجب 
شــد یحیی در پایان فصل مورد توجه 
تیم های دیگر نیز قرار بگیرد. فدراسیون 
فوتبال، این مربی را برای تیم ملی امید 
می خواســت اما با وجود اصرار مهدی 
تاج، این قــرارداد هرگز امضا نشــد و 
مالکان پدیده توانســتند قراردادشان 

با گل محمدی را تمدیــد کنند. چند 
هفته بعد، برانکو ایوانکوویچ ناگهان از 
پرسپولیس جدا شد و یحیی جدی ترین 
گزینه داخلی باشگاه برای پر کردن جای 
خالی پروفسور بود اما مالکان پدیده اجازه 
ندادند سرمربی جوان تیم شان، باشگاه را 
ترک کند. با وجود همه کش و قوس ها، 
این همکاری برای دومین ســال ادامه 
پیدا خواهد کرد و حاال روزهای دشواری 
در انتظار یحیی و تیم غافلگیرکننده اش 

خواهد بود.
فصل نقل و انتقــاالت برای پدیده، 
چندان امیدوارکننده آغاز نشــد. آنها 
محمد قاســمی نژاد را به عنوان یکی از 
هافبک های مهم و کلیدی تیم شان از 
دست دادند. پایان قرارداد چند ستاره، 
ضربه بزرگی به پیکر این تیم وارد کرد. 
مســعود ریگی که فصل گذشته حتی 
یک دقیقه را خــارج از ترکیب پدیده 
سپری نکرده بود، راهی باشگاه استقالل 
شد. یوسف بهزادی به ذوب آهن رفت 
و مرتضی منصوری، بهنام برزای، رضا 
ناصحی، سیدعبدا... حسینی و میالد 
فراهانی، خروجی های دیگر تیم بودند. 
لیســت خرید باشــگاه با نفراتی مثل 
اکبر منادی، علیرضا علیزاده، فرشــاد 
محمدی مهر و فرشاد فرجی کامال عادی 
به نظر می رســد اما ناگهان چند اتفاق 
بزرگ در مسیر مشهدی ها قرار گرفت. 
آنها بــرای خط دروازه با ســیدمهدی 
رحمتی به توافق رســیدند، برای خط 
حمله روح ا... باقری را به خدمت گرفتند و 
در خط هافبک، با سروش رفیعی قرارداد 
امضا کردند. جذب دو ستاره از استقالل 
و یک ستاره از پرسپولیس، چهره تازه ای 
به پدیده بخشید و این تیم را نسبت به 
گذشــته متمایز کرد. نفرات تازه وارد، 
شرایط را برای یحیی نیز تغییر خواهند 
داد. برخــالف فصل گذشــته، او حاال 
دیگر تیم کامال یکدســتی را در اختیار 
ندارد و باید برای حواشی بازیکنانی مثل 

رحمتی و سروش آماده باشد. توانایی 
یحیی در کنترل این حواشی، سرنوشت 
این فصل پدیده را رقم خواهد زد. عالوه 
بر این، مشکالت مالی نیز می توانند برای 
باشگاه آزاردهنده باشند. فصل گذشته 
گل محمدی در چنــد مقطع مختلف 
قهر کرد و از تمرین تیمش جدا شــد. 
تکرار چنین اتفاقی برای پدیده، مرگبار 

خواهد بود.
در شروع لیگ هجدهم، هیچ کس 
حســاب ویژه ای روی پدیده مشهد باز 
نمی کرد اما از شروع فصل جدید، آنها 
یک حریف جدی برای تمامی تیم های 
لیگ برتری محسوب می شوند و همه 
رقبا با انگیزه خاصی مقابل شان ظاهر 
خواهند شــد. پدیده باید در سه جام 
مختلف مبارزه کند و این موضوع، یکی 
دیگر از سختی های کار یحیی را در فصل 
جدید می سازد. تعادل برقرار کردن بین 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، بخش 
مهمی از ماموریــت گل محمدی برای 
این فصل به شمار می رود. مدیرانی که به 
هیچ قیمتی با جدایی این مربی موافقت 
نکردند، حاال باید بهترین شرایط را برای 
همکاری با او در طول فصل فراهم کنند. 
بدون تردید در این صورت، انتظار آنها از 
گل محمدی و تیمش نیز باالتر از گذشته 

خواهد بود.

دردسرهای یحیی برای تداوم  بخشیدن به درخشش تیمش

پدیدهمیمانند؟

اتفاق روز

سوژه روز

یک سال قبل در چنین روزهایی، یحیی گل محمدی برای اولین تجربه لیگ برتری روی نیمکت پدیده آماده می شد. 
هیچ کس انتظار نداشت آنها در جمع باالنشین های جدول رده بندی قرار بگیرند و فصل را به شکل فوق العاده ای تمام 

کنند. حاال اما همه با نگاه متفاوتی به سراغ یحیی و تیمش خواهند رفت. گل محمدی پس از انتخاب پدیده برای دومین سال 
متوالی و باشگاه پس از حفظ این مربی به هر قیمتی، انتظارات متفاوتی از هم خواهند داشت. لیگ نوزدهم، چالش بزرگ، 

حساس و دشواری  را مقابل یحیی و تیمش قرار می دهد. تیمی که حاال نسبت به گذشته پرستاره تر نیز شده است.

تصمیم یوفا برای انتخاب داوران زن در ســوپرجام اروپا، 
تصمیمی بحث برانگیز به نظر می رسید و واکنش های مثبت 
و منفی زیادی را به همراه داشت. خیلی ها از این حرکت در 
جهت مبارزه با تبعیض قدردانــی کردند و خیلی ها نیز باور 
داشتند این ریســک بزرگ، می تواند جایگاه داوران زن در 
فوتبال مردان را برای همیشــه به خطر بیندازد. »استفانی 
فراپارت« و دســتیارانش »مانوئال نیکولوسی« و »میشل 
اونیل« در معرض یک آزمایش بســیار بزرگ قرار گرفتند. 
فراپارت از این حقیقت پرده برداشــت که از زمان انتخاب 
برای قضاوت این مسابقه، زندگی اش کامال عوض شده است. 
اتحادیه فوتبال اروپا با انتخاب »جونیت چاکر« سرشناس 

به عنوان داور چهارم مسابقه چلســی و لیورپول، نشان داد 
که نگرانی هایی در مورد مشکالت احتمالی داور وسط این 
مســابقه دارد. با این وجود در جریان بازی هیچ کس حتی 
برای لحظه ای به درایت فراپارت برای ســوت زدن این بازی 
شک نکرد. او دوندگی فوق العاده ای داشت، به همه صحنه ها 
نزدیک بــود، جریان بــازی را به خوبی مدیریــت کرد، در 
برخورد با بازیکنان اقتدار خوبی از خودش نشــان داد و یک 
قضاوت درخشان را پشت سر گذاشت. کمک های این داور 
نیز فوق العاده ظاهر شدند. در جریان بازی چلسی دو بار در 
منطقه آفساید دروازه لیورپول را باز کرد و با وجود میلی متری 
بودن هر دو صحنه، کمک ها تصمیم درستی گرفتند و نیازی 

به اســتفاده از کمک داور ویدئویی نبــود. در واقع این گروه 
مسابقه را طوری قضاوت کردند که وی.ای.آر کامال اضافه و 
غیرضروری به نظر می رسید. در مورد جلوتر بودن گلر لیورپول 
از خط دروازه در زمان نواخته شدن پنالتی آخر تامی آبراهام، 
تردیدهایی وجود دارد و این صحنه می تواند تنها اشتباه این 
گروه داوری تلقی شــود. با این وجود عملکرد آنها در زمین 
خیره کننده بود. این گروه عصر جدیدی را برای دنیای فوتبال 
رقم زدند و از مخاطبان این مسابقه بزرگ، چهار چراغ سفید 

دریافت کردند.
»آنها فوق العاده بودند. به تیمم گفتم اگر ما هم به اندازه 
آنها آماده بودیم، این بازی را 6 بر صفر می بردیم!« این جمالت، 
تمجید یورگن کلوپ از عملکرد داوران زن دیدار سوپرکاپ 
فوتبال اروپا بودند. فرانک لمپارد نیز واکنش مثبتی به این 
قضاوت داشت و هواداران فوتبال هم به مانند این دو مربی، 
از عملکرد داورها کامال راضی به نظر می رســیدند. داور 3۵ 

ساله فرانسوی در استانبول دست به تاریخ سازی زد و راه را 
برای ورود همــه داوران زن به بازی های بــزرگ اروپایی باز 
کرد. بعد از این آزمایش موفق، حاال دیگر هیچ کس تردیدی 
در مورد توانایی ها و پتانسیل های داوران زن دنیای فوتبال 
ندارد. فراپارت از سال ۲۰۰۹ در فهرست فیفا قرار دارد و پس 
از ۱۰ سال درخشش، حاال توانسته قاضی یک جدال بزرگ و 
حساس باشد. او پیش از این در دسته دوم و سطح اول فوتبال 
فرانسه هم داوری کرده و احتماال به همراه دستیارانش برای 
دیدارهای این فصل لیگ قهرمانان نیز انتخاب خواهد شد. 
احتماال در آینده ای نزدیک، شاهد حضور گسترده داوران زن 
در فوتبال مردان خواهیم بود. آنها شایستگی چنین اتفاقی 
را دارند و با این میزان از دقت، شاید به مرور زمان داوران مرد 
را کامال پشت سر بگذارند. باید بپذیریم که دوران تازه ای در 
فوتبال آغاز شده و در این دوران، خط کشی های قدیمی دیگر 

تاثیرشان را از دست داده اند.

آریا رهنورد

فصل جدید، مطابق میل هواداران چلســی 
آغاز نشده است. آنها در اولین هفته لیگ، شکست 
سنگینی را در اولدترافورد تجربه کردند و چند روز 
بعد با وجود ارائه یک نمایش کم نقص، نتوانستند 
قهرمانی ســوپرجام اروپا را به دســت بیاورند. 
دو ناکامــی در دو جــدال ابتدای فصل، نشــانه 
امیدوارکننــده ای برای فرانک لمپــارد جوان و 
تیمش محسوب نمی شود اما در همین دو مسابقه 
هم، بهانه های زیادی برای امیدواری به سرنوشت 
این تیم جوان وجود دارد. آنها بدون ادن هازارد هم 
تیم جذابی هستند اما برای تبدیل شدن به یک تیم 
برنده، هنوز باید کارهای زیادی انجام بدهند. آنها به 
خوبی می دانند که در درازمدت، خوب و بدشانس 

بودن بهتر از بد و خوش شانس بودن است!
شکست و شکست. فصل برای چلسی این طور 
شروع شده اما آیا نتایج همه حقیقت ها را در مورد 
این تیم برمال می کنند؟ چلسی شروع درخشانی 
در اولدترافورد داشت و با وجود غیبت چند ستاره 

کلیدی و استفاده از مهره های کم تجربه تر، نبض 
بازی را در دســت گرفت. آنها یک بار تیر دروازه 
حریف را نیز به لرزه در آوردند و به جای ارائه یک 
نمایش دفاعی، راه هــای گل زدن به تیم میزبان 
را آزمایش کردنــد. با این وجود بخــت با آبی ها 
یار نبود و این تیم نتوانســت توپ را از خط دروازه 
یونایتد عبور بدهد. تیمی کــه در گل زدن ناکام 
مانده بود، با یک اشــتباه فردی به حریف پنالتی 
داد و همین صحنه، مقدمات ســقوط چلســی 
در زمین یونایتد را فراهم کرد. شــیرهای لندن 
درســت در معرض همان اتفاقی قرار گرفتند که 
برای همه تیم های جوان رخ می دهد. فروپاشی 
زودهنگام پس از تحت فشار گرفتن، موجب تحقیر 
شــاگردان لمپس در اولدترافورد شد. قرمزها با 
لبخند فرگوسن سرمست بودند و هواداران باشگاه 
لندنی، نگرانی های زیادی برای آینده داشــتند. 
فرانکی تنها چند روز وقت داشت تا تیمش را برای 
رسیدن به ســوپرجام اروپا ریکاوری کند. حاال 
انگولو کانته در پایان دوران مصدومیت دوباره به 
زمین برگشته بود و پولیشیچ آماده اولین حضور 

فیکس در ترکیب چلسی می شد. نیمه اول بازی 
با لیورپول در استانبول، همه ذهنیت های منفی 
در مورد پسران فرانک لمپارد را تغییر داد. آنها به 
شکل واضحی بهتر از حریف بودند و با یک حرکت 
عمقی تماشایی، دروازه آدرین را باز کردند. دقایقی 
بعد، پولیشیچ اولین گلش را با لباس چلسی جشن 
گرفت اما این ستاره تنها چند سانتی متر پشت خط 
آفساید بود و این گل مردود اعالم شد. اواخر مسابقه 
در نیمه دوم و در حالی کــه هر دو تیم یک گل به 
ثمر رسانده بودند، نوبت به میسن مونت رسید که 
دروازه حریف را با یک ضربه تماشایی و مهارنشدنی 

باز کند. با این وجود این گل نیز آفساید اعالم 
شد. در واقع هواداران چلسی در ورزشگاه 
وودافون، چهار گل را جشــن گرفتند و 
چهار بار به هوا پریدند اما سانتی مترهای 

اضافه، اجازه نــداد که این تیم 
در وقت هــای قانونی کار تیم 
یورگن کلوپ را یکسره کند. 
با این وجود نمایش چلسی 
مقابل ترکیب کامل تیم 
قهرمان لیــگ قهرمانان 
اروپا، شگفت انگیز به نظر 
می رســید و هواداران این 
باشگاه را کامال امیدوار کرد.

نیروی جوانی، درســت همان چیزی است 
که می تواند تیم لمپس را در مسیر موفقیت قرار 
بدهد. آنها یک تیم پرانگیزه و پرانرژی هستند و 
توسط یکی از چهره های اسطوره ای تاریخ باشگاه و 
یکی از بهترین هافبک های تاریخ لیگ برتر هدایت 
می شوند. لمپارد چلسی و لیگ برتر را به خوبی 
می شناسد و تجربه فوق العاده ای در این فضا دارد. 
آبی ها این تابستان از پنجره نقل و انتقاالت محروم 
بودند و تنها پولیشیچ را به عنوان جانشین هازارد 
به خدمــت گرفتند. با این وجود ســرمربی تیم 
مانع جدایی چهره هایی مثل داوید لوییز و دنی 
درینک واتر نشد و ترجیح داد به مهره های جوان تر 
تیمش اعتماد کند. کپا آریزابــاالگا در ۲٤ 
سالگی، گلر اصلی این باشگاه به شمار می رود. 
مرکز خط دفاع به آندرس کریستانسن ۲3 
ساله و کورت زوما ۲٤ ساله سپرده شده 
اســت. در خط هافبک، نام های 
جذابی مثل کانته، جورجینیو 
و کواچیچ دیده می شــوند 
و خط حملــه آبی ها در 
فصل جدید، می تواند با 
ترکیب ســه نفره میسن 
مونت، کریستین پولیشیچ 
و تامی آبراهام شــکل بگیرد. 

سه بازیکنی که میانگین سنی شان کمی بیشتر 
از ۲۰ سال اســت. این تیم نفرات جوان دیگری 
مثل لوفتوس چیک، کالوم هادسون اودوی، ریس 
جیمز، فیکایو توموری و البته نفرات باتجربه تری 
مثل پدرو، ویلیان، اولیویه ژیرو و سزار آزپلیکتا را 
نیز در اختیار دارد. بیشترین نگرانی در مورد این 
تیم، به قلب خط دفاع برمی گردد. اگر زوما دست 
از اشتباه کردن بردارد و به همان مدافع مستحکم 
قبلی تبدیل شود، تیم لمپارد نیز با خیال راحت تری 

به کارهای هجومی اش خواهد پرداخت.
چلسی در این فصل دو بازی انجام داده اما هنوز 
در استمفوردبریج به میدان نرفته است. هواداران 
باشگاه یکشنبه شب برابر لسترســیتی، اولین 
میزبانی فصل را برای چلســی رقم خواهند زد. با 
وجود لغزش های ابتدایی، به نظر می رسد لمپارد 
از حمایت کاملی روی سکوهای بریج برخوردار 
خواهد بود. او و تیمش باید بــرای قرار گرفتن در 
بین چهار تیم پایانی و رســیدن به سهمیه لیگ 
قهرمانان مبارزه کنند. آن هم در شرایطی که یکی 
از خنثی ترین پنجره های نقل و انتقاالت تاریخ شان 
را پشت سر گذاشته اند. فرانکی درون زمین یک 
جادوگر تمام عیار بود و حاال طرفداران چلسی در 
انتظار جادوی او روی نیمکت تیم محبوب شان 

هستند.

درباره قضاوت درخشان داوران سوپرجام اروپا

عصر جدید

چلسی هنوز به آینده امیدوار است

فرانکی معجزه می کند؟

پدیده با فوتبال مالکانه 
و پاسکاری های جذاب، 
تماشاگرانش را به وجد 

می آورد و به عادت 
همیشگی تیم های یحیی، 
با بازی روی زمین گل های 
تیمی فوق العاده ای به ثمر 
می رساند. آنها هم خوب 

موقعیت خلق می کردند و 
هم خوب گل می زدند
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