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پایان مهلت یک ماهه جودو

پس از مهلت یک ماهه دادگاه حکمیت ورزش 
به فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی جودو برای 
سازش، این فرصت یک ماهه روز گذشته )شنبه( 
به پایان رسید. دادگاه رسیدگی به شکایت ایران از 
فدراسیون جهانی جودو در اعتراص به تعلیق کامل 
جودوی ایران به بهانه روبه رو نشــدن ورزشکاران 
ایران مقابل جودوکاران رژیم صهیونیستی روز ۲۶ 
شهریور در لوزان سوییس برگزار شد. قضات دادگاه 
حکمیت ورزش در نهایت پس از استماع اظهارات 
شــهود و وکالی دو طرف، به فدراسیون جودوی 
ایران و فدراســیون جهانی جودو یک ماه فرصت 
دادند تا به تفاهم برسند، در غیر این صورت دادگاه 
CAS پس از یک ماه رای خود را در خصوص این 
پرونده اعالم خواهد کرد. این فرصت درنهایت روز 
گذشته به پایان رسید و حال باید منتظر ماند و دید 
که فدراسیون جودوي ایران و فدراسیون جهاني از 
در صلح وارد مي شوند یا عاقبت این پرونده به دستان 

دادگاه حکمیت ورزش تعیین مي شود. 
    

واكنش دبير به نبود چرخه انتخابي
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی درباره 
برگزار شدن مســابقات قهرماني جهان گفت:»به 
شخصه می دانستم که اتحادیه جهانی، رقابت های 
قهرمانی بزرگساالن جهان را برگزار می کند چراکه 
کشورهای شــوروی از جمله روسیه و کشورهای 
دیگر که در اتحادیه جهانی صاحب نفوذ نیز هستند، 
زمانی می توانند از دولت های شــان بودجه بگیرند 
که برگزاری مسابقات کشتی در میان باشد.« وي 
افزود:»در ایمیلی که اتحادیــه جهانی زده، اعالم 
کرده اند که مســابقات به صورت قطعــی برگزار 
می شــود اما یک اما و اگر گذاشته اند که بلیت ها را 
طوری بگیرید که بتوانید پس دهید و شیوع ویروس 
کرونا نیز در کشورها باال نرود. اما همه این ها دلیل 
نمی شود که ما کار نکنیم و در جلسه ای که با سفیر 
صربستان داشــتیم هماهنگی های الزم را انجام 
دادیم.« رییس فدراسیون کشتی در مورد چرخه 
انتخابی گفت:»به شــخصه به این چرخه معتقدم 
اما اجرای آن به ۶ ماه زمان نیــاز دارد ولی در حال 
حاضر که برای اولین بار در تاریخ اتحادیه جهانی دو 
ماه قبل از برگزاری مســابقات اعالم به انجام شدن 
آن می کنند، باید تدبیر دیگری اندیشیده می شد، 
چراکه ما زمان نداشتیم و تا ۱۵ آبان باید اسامی تیم 
ملی به اتحادیه جهانی اعالم شود و قطعا مسابقات 

انتخابی درون اردویی نیز خواهیم داشت.« 
    

اردوي جدید تكواندو 
دور جدیــد تمرینات تیم ملــی تکواندو بعد از 
نزدیک به ۱۲ روز استراحت ملی پوشان، از دوشنبه 
در خانه تکواندو آغاز می شود. از سوی فریبرز عسگری 
ســرمربی تیم ملی آرمین هادی پور، میرهاشــم 
حسینی، سجاد مردانی، سروش احمدی، امیرمحمد 
بخشی و عرفان ناظمی به اردو دعوت شده اند. نفرات 
دعوت شده در مسیر حضور در بازی های المپیک 
و همچنین رقابت های تیمی این بازی ها هستند. 
در خصوص اردوی تیم ملی بانوان که قرار اســت 
برای کســب دو ســهمیه المپیک در رقابت های 
انتخابی قاره ای شــرکت کنند، بعد از چند مرحله 
تاخیر ســرانجام تمریناتی که در چند نوبت بدون 
هماهنگی فدراسیون و با دعوت سرمربی تیم ملی 
در یکی از سالن های کرج برگزار شده بود، این بار به 
صورت رسمی و در خانه تکواندو آغاز می شود. مهال 
مومن زاده و غزل سلطانی )۴۹- کیلوگرم( و ناهید 
کیانی و یلدا ولی نژاد )۵۷- کیلوگرم( به اردوی تیم 

ملی دعوت شده اند. 
    

دومي فيروزجا در سوپرتورنمنت
علیرضا فیروزجا نابغه ایرانی شــطرنج جهان 
موفق شــد در دور آخر ســوپرتورنمنت حضوری 
شطرنج به پیروزی برسد و به عنوان نایب قهرمانی 
این مسابقات دست پیدا کند. در دور آخر فیروزجا در 
بازی کالسیک توانست یان کریشتف دودا را با مهره 
سفید شکست دهد و نایب قهرمان این مسابقات 
بزرگ شود. مگنوس کارلسن نفر اول شطرنج جهان 
که موفق شده بود قهرمان زودهنگام این رقابت ها 
شود مقابل لوون آرونیان شکست خورد. فیروزجا 
۱۷ ســاله با یک امتیاز اختالف نسبت به کارلسن 
نایب قهرمان این مسابقات شد و با توجه به جوایز 
این مسابقات، ۳۹ هزار دالر برنده شد. فیروزجا اگر در 
این بازی ها بدشانسی نمی آورد می توانست قهرمان 

این رقابت ها شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

تقریبا همه، داســتان نقل و 
انتقاالت این فصل پرسپولیس 
ننــد.  و اســتقالل را می دا
تیم های دیگری مثل سپاهان، 
تراکتورسازی، شــهرخودرو و 
فوالد هم که فصــل را در قامت 
تیم های مدعی شروع خواهند 
کرد، در فصل نقــل و انتقاالت 
پرکار نشــان داده انــد. با این 
حال فارغ از جمــع مدعی ها، 
جابجایی بازیکن ها بین تیم های 
معمولی تر نیز با هیجان زیادی 
دنبال می شود. وضعیت بازار نقل 
و انتقاالت در فوتبال ایران، حاال به 
شکلی شده که حتی متوسط ترین 
بازیکن ها هم قرارداد میلیاردی 
دریافت می کنند اما تب و تاب نقل 
و انتقاالت همچنان در این فوتبال 
دیده می شــود. بخش مهمی از 
سرنوشت هر تیم، در همین پنجره 
نقل و انتقاالت تعیین می شود اما 
الزاما قرار نیســت باشگاه هایی 
که بیشــترین خریدها را انجام 
داده اند، بهترین نتایج را به دست 

بیاورند.
    

آلومینیوم اراک
اراکی ها چندین سال  برای حضور 
در لیگ برتــر تالش کردنــد و چند 
بار درســت در آســتانه لیگ برتری 
شــدن، این فرصت فوق العــاده را از 
دست دادند. این طلسم اما سرانجام 
شکســت و آلومینیوم، راهــش را به 
طرف باالترین ســطح فوتبال ایران 
هموار کرد. آن هــا مهره های کلیدی 
فصل گذشته لیگ یک را با خودشان 
به لیگ برتر آورده انــد اما در مجموع 
خریدهای چندان جذابی نداشته اند 
و بعید به نظر می رسد در اولین فصل 
حضور در لیگ، اهدافــی جاه طلبانه 

را برای خودشــان در نظــر بگیرند. 
سرشناس ترین خرید خطیبی برای 
آلومینیوم »اسماعیل شریفات« بوده 
است. بازیکنی که دقیقا یک دهه قبل 
در عضویت باشگاه اســتقالل بود و از 
شهرتی که در آن مقطع به دست آورد، 
برای چندین سال بازی در لیگ برتر 
استفاده کرد. اسماعیل بعد از استقالل 
برای فوالد، ذوب، استقالل خوزستان، 
نفت مسجدسلیمان، پیکان و شاهین 
توپ زده و هرگز دوباره در سطح یک 
ستاره ظاهر نشده است. او حاال در ۳۲ 
سالگی برای آلومینیوم توپ خواهد 
زد. این باشــگاه با »عزیز معبودی« 
هم قرارداد بســته که ظاهرا بازیکن 
موردعالقه خطیبی است. امیرحسین 
یحیی زاده، مجیــد عیدی و مصطفی 
احمدی، دیگر خریدهای باشــگاهی 
هستند که فصل نقل و انتقاالت بسیار 
کم فروغی را پشت سر گذاشته و شاید 
اصلی ترین هــدف اش در این فصل را 
بر مبنای فرار از ســقوط استوار کرده 

است.
پیکاِن تهران

عجیب ترین خرید پیکانی ها برای 
فصل جدید، »محمد نــوری« بوده 
است. بازیکنی که ظاهرا در ۳8 سالگی 
نیز همچنان قصد کنار رفتن از دنیای 
بازی را  ندارد. نوری فصل گذشته در 
عضویت پارس جنوبی بود و با این تیم 
به دسته پایین تر سقوط کرد. او حاال 
برای عبداهلل ویســی در پیکان توپ 
خواهد زد. پیکانی هــا در این پنجره 
نقل و انتقاالت، چنــد خرید جذاب 
داشته اند. از پوریا آریاکیا که در پارس 
جنوبی چهره شــد، تا رضــا جبیره و 
محمد دریس که فصــل خوبی را در 
نفت آبادان پشت سر گذاشتند. معین 
عباســیان هم در چند فصل گذشته، 
قابلیت های مثبتی از خودش نشــان 
داده و مهدی شــریفی نیز در لباس 
پیکان از فوتبــال آذربایجان به لیگ 

برتر برگشته اســت. اسماعیل بابایی 
و حســین حیدری، خریدهای دیگر 
پیکان در این پنجــره نقل و انتقاالت 

بوده اند.
ذوب آهن

سیاســت اصلی ذوبی ها در فصل 
نقــل و انتقــاالت، بازگرداندن چند 
ســتاره قدیمی بوده اســت. شهاب 
گردان که زمانی ســه فصل  برای این 
تیم توپ زده بود، حاال از فوالد جذب 
شــده و مهرداد قنبری که در همین 
ذوب چهره شده بود پس از حضور در 
مس کرمان و گســترش فوالد، حاال 
دوباره پیراهن تیم اصفهانی را به تن 
می کند. رحمان رضایی روی نیمکت 
ذوب، علی دشــتی را از استقالل به 
خدمت گرفتــه و با محمد قریشــی 
نیز قرارداد امضا کرده اســت. یکی از 
کلیدی ترین خریدهای این باشــگاه 
میالد جهانــی اســت. بازیکنی که 
فصل گذشته در ترکیب صنعت نفت، 
فوق العاده بود و به صورت مشترک با 
 مهدی قایدی، بهترین پاســور فصل 

نیز لقب گرفت.
سایپا

امضای قرارداد با حسین ماهینی، 
نشان می دهد ابراهیم صادقی دیگر به 
اندازه گذشــته روی استفاده حتمی 
از مهره های جوان در ســایپا، اصرار 
خاصی نــدارد. ماهینی کــه پس از 
ترک پرسپولیس برای نساجی توپ 
می زند، حاال بــه تهران برگشــته و 
پیراهــن نارنجی به تن کرده اســت. 
حســین مالکی که فصل گذشته در 
خط حمله شاهین به میدان می رفت، 
خرید دیگر ابراهیــم صادقی در این 
فصل اســت. این باشــگاه همچنین 
مجید گلزاری، فریبرز گرامی، مهرداد 
حیدری، مهرداد عبدی و کورش ملکی 
را نیز به خدمت گرفته اســت. آن ها 
 فصل نقل و انتقاالت بســیار آرامی را 

سپری کرده اند.

صنعت نفت آبادان
شاید هیچ باشگاهی در پنجره نقل 
و انتقاالت به اندازه صنعت نفت، تکه و 
پاره نشد. باشــگاهی که انگار اعضای 
بدن اش را به تیم های مختلف تقدیم 
کرده است. نفت فصل گذشته شروع 
درخشانی در فوتبال ایران داشت اما 
پس از مدتی، سرمربی اش را از دست 
داد و در نهایت نوبت به ستاره ها رسید 
تا یکی یکی از آبادان بروند. عیســی 
آل کثیر، رضا جبیره، میالد جهانی، 
مهدی مومنی، عقیل کعبی و ... دیگر 
برای نفــت توپ نمی زنند و باشــگاه 
امیدوار اســت که جای خالی آن ها را 
با نفراتی مثل حامد فالح زاده، حکیم 
نصاری، علی پورمحمدی، علی عبداهلل 
زاده، فرزین گروسیان و محسن آقایی 
پر کند. صنعت در این پنجره، دو خرید 
مهم هم داشته است. اول محمد طیبی 
که تا همین چند هفته قبل در عضویت 
باشگاه ســپاهان بود و در قلب دفاعی 
این تیم به میدان می رفت و دوم علی 
آل کثیر، که قرار است جای آل کثیر 
قبلی را در این باشــگاه پر کند. علی 
یکی از همان نفراتــی بود که داماش 
گیالن را به عنوان یک شگفتی ســاز 

بزرگ، به دیدار فینــال جام حذفی و 
تقابل با پرســپولیس در این مرحله 

رساندند.
گل گهر سیرجان

این دومین فصل حضور گل گهر 
در لیگ برتر خواهد بود اما این باشگاه 
به طور کلــی هیچ شــباهتی با یک 
تیم تــازه وارد ندارد. ســیرجانی ها با 
جذب امیرقلعه نویی، نشــان داده اند 
که به هیچ قیمتی نمی خواهند دوباره 
برای فــرار از ســقوط بجنگند. آن ها 
آرزوهــای بزرگی دارنــد و اگر کم تر 
به فدراســیون فوتبال پــول قرض 
بدهند، هزینه هــای بزرگ تری هم 
در لیگ برتر انجــام خواهند داد! این 
تیم متمول با نظــر ژنرال، خریدهای 
خوبی برای فصل جدید داشته است. 
آن ها با آرمین ســهرابیان که یکی از 
بهترین های ســایپا در لیگ نوزدهم 
بود، به توافق رسیده اند. رضا شربتی 
که زمانی در تراکتور عضویت داشت 
نیز به این باشــگاه ملحق شده است. 
ســعید صادقی، علی اصغر عاشوری 
و علیرضا آرتا، بخشــی از خریدهای 
دیگر این باشگاه هســتند. در مورد 
نقل و انتقاالت گل گهر، باید به ســه 
خرید مهم تر نیز اشــاره کرد. علیرضا 
حقیقــی درون دروازه ایــن تیم قرار 
خواهد گرفت، محمد میری که فصل 
گذشته با شلیک های راه دورش گلرها 
را مبهوت کرده بود مدافع چپ جدید 
گل گهر به شــمار می رود و محســن 
کریمی نیز از استقالل به این باشگاه 

ملحق شده است.
ماشین سازی تبریز

ماشین در این سال ها، محل رفت 
و آمد بازیکنان بوده و هیچوقت، ثبات 
زیادی نداشــته اســت. آن ها عادت 
قدیمی  شان را ترک نکرده اند و در این 
پنجره نقل و انتقــاالت هم، ۹ بازیکن 
خریده اند. اکبــر آفاقی، ایمان باصفا، 
بهمن ساالری، ســیروس صادقیان، 
سیدمحمد حسینی، فرشاد بیابانی، 
فرشاد اســدی، محمدباقر صادقی و 
مهدی مومنی، خریدهای این باشگاه 
به شمار می روند. تیمی که تا امروز در 
پنجره نقل و انتقــاالت، ۱0 خروجی 

داشته است.
مس رفسنجان

با ۱۶ خریــد جدید بــرای لیگ 
بیستم، مس رفســنجان رکورددار 
جذب نفــرات در این پنجــره نقل و 
انتقــاالت فوتبــال ایران به شــمار 
می رود. در فهرســت خریــد آن ها، 
نفرات آشــنایی به چشم می خورند. 
از فراز امامعلی که فصل گذشــته در 
پیکان توپ می زد تــا رحیم زهیوی 
که همین چند سال قبل لژیونر شده 
بود.امید لطیفی، حســین شــنانی، 
نوشــی صوفیانی، ســجاد آشوری، 
عقیل کعبی، سعید کریمی، علیرضا 
نقــی زاده، علیرضا دغاغله، مســیح 
زاهدی، میثم نقی زاده، ناصر ساالری، 
قائم اسالمی خواه، محمد آقاجانپور و 
عماد میرجوان، همه نفراتی هستند 
که مس رفســنجان امیدوار اســت 

تیمش را با آن ها از نو بسازد.
نساجی مازندران

بعــد از جدایی حقیقــی، میری، 

ماهینی و علی شجاعی، نساجی چی ها 
هم دست به کار شــدند و چند خرید 
جدید را رســما ثبت کردند که شاید 
عجیب ترین شان آرش افشین باشد. 
بازیکنی که این اواخر کامال از فضای 
فوتبال دور بود و حتــی به کارهایی 
مثل مدلینگ و بازیگری روی آورده 
بود. کم تر کسی تصور می کرد آرش را 
دوباره در زمین فوتبال تماشا کند اما 
این اتفاق رخ داده و حاال این بازیکن، 
برای نســاجی مازندران بــه میدان 
خواهد رفت. ایــوب کالنتری، روزبه 
شاه علیدوســت، مهــرداد بایرامی، 
فردین عابدینی و میــالد کمندانی، 
چهره هــای شناخته شــده دیگری 
هســتند که در فصل جدید پیراهن 
باشــگاه نســاجی را به تن می کنند. 
این تیم همچنین در این پنجره نقل 
و انتقاالت، امیرمهــدی جانملکی، 
شاهین مجیدی، مصطفی نوروزی و 
کریم اسالمی را نیز به خدمت گرفته 

است.
نفت مسجدسلیمان

سالطین تســاوی فصل گذشته 
لیگ برتــر، کم کارتریــن تیم لیگ 
بیســتم در پنجره نقــل و انتقاالت 
بوده اند. با وجود نتایج بســیار خوب 
فصل گذشــته این باشــگاه، مهدی 
تارتار در اعتراض بــه وضعیت مالی 
نفت تصمیــم به جدایــی گرفت. او 
تیمش را بــه نیمه نهایی جام حذفی 
نیز رسانده بود. پس از جدایی تارتار، 
مجتبــی حســینی ســرمربی نفت 
مسجدسلیمان شد اما این مربی هم 
در روزهای گذشته کامال از وضعیت 
باشگاه ناراضی بوده و بعید نیست قبل 
از شروع رقابت ها، تصمیم به ترک این 
باشــگاه بگیرد. نفت تا امروز فقط با 
سه بازیکن جدید قرارداد امضا کرده 
و از این حیــث، کم تحرک ترین تیم 
پنجره نقل و انتقاالت به شمار می رود. 
آن ها فرید کریمــی بهزادی را جذب 
کرده اند و با نیما انتظاری و امین جهان 
کهن نیز قرارداد بســته اند. به صورت 
همزمان، این باشــگاه چنــد مهره 
کلیدی فصل گذشــته را نیز از دست 
داده است. حبیب فرعباسی به تراکتور 
رفته، احمد الجبوری به شهرخودرو 
ملحق شــده و عماد میرجوان نیز به 
مس رفسنجان پیوسته است. به نظر 
می رسد ترکیب اولیه نفت نسبت به 
فصل گذشته تضعیف شــده و با این 
روند، آن ها در فصل جدید باید برای 

فرار از سقوط مبارزه کنند.

نقل و انتقاالت معمولی ها

پدیدههاوولنکنها!

اتفاق روز

آریا رهنورد

ظاهرا قرار است باشــگاه پاری سن ژرمن، 
همیشه در آستانه از دســت دادن یک ستاره 
کلیدی باشد. فصل گذشته، زمزمه های جدایی 
نیمار جدی شد و این بازیکن در آستانه بازگشت 
به بارسلونا قرار داشــت اما چنین انتقالی سر 
نگرفت و پاریســی ها به هیچ قیمتی حاضر به 
از دست دادن سوپراستار برزیلی شان نشدند. 
ناصر الخلیفی، تالش زیــادی انجام داد تا مانع 
پیوستن نیمار به بارسا شود. چرا که معتقد بود 
این انتقال، به برند باشگاه پاریسی لطمه خواهد 
زد. ناصر و رفقا، ســرانجام مانــع رقم خوردن 
این اتفاق شــدند اما حاال از دست دادن کیلین 
ام باپه برای آن ها تا حــدودی اجتناب ناپذیر به 

نظر می رسد. چرا که این بازیکن تا امروز، همه 
پشنهادهای تمدید قرارداد باشگاه را با قاطعیت 
رد کرده است. لئوناردو در سمت مدیر ورزشی 
باشــگاه پی اس جی، اعالم کرده که نمی تواند 
قولی برای نگه داشــتن این استعداد فرانسوی 
در باشگاه بدهد. چرا که بر خالف نیمار، قرارداد 
امباپه رو به پایان است و فعال توپ در زمین این 
بازیکن قرار دارد. زمان آخرین قرارداد کیلین 
در پاریس، اواسط سال ۲0۲۲ به پایان خواهد 
رسید. یعنی او در پایان فصل آینده، می تواند به 
عنوان بازیکن آزاد از جمع پاریسی ها جدا شود. 
مالکان پی اس جی هرگز اجازه نمی دهند یکی 
از گرانقیمت ترین فوتبالیست های حال حاضر، 
به همین سادگی باشگاه را ترک کند. در نتیجه 
احتماال مذاکرات برای انتقال او، تابستان آینده 

پس از برگزاری یورو کلید خواهد خورد. اگر آن 
روزها امباپه هنوز اصرار به جدایی داشته باشد، 
باشگاه دیگر در مسیر او سنگ اندازی نخواهد 
کرد. چرا که جدایی با یک رقم ســنگین، بهتر 
از منتظر ماندن برای جدایی این ستاره با یک 

قرارداد آزاد خواهد بود.
تقریبا همــه از عالقه لیورپــول و کلوپ به 
امباپه خبر دارنــد اما جنگ اصلــی برای این 
بازیکن، همین حاال بین دو باشگاه بارسا و رئال 
مادرید آغاز شده است. یکی از نامزدهای جدی 
ریاست بارسا، وعده داده که در صورت انتخاب 
شده کیلین را جذب خواهد کرد اما نباید از یاد 
برد که ایــن بازیکــن از دوران کودکی، هوادار 
رئال مادریــد بوده و این موضــوع را نیز پنهان 
نکرده است. جنگ رئال و بارسا بر سر این ستاره 
کلیدی، یادآور تالش دو باشــگاه برای امضای 
قرارداد بــا دیوید بکام اســت. آن روزها خوان 
الپورتا که نامزد ریاســت کاتاالن ها بود، وعده 
جذب دیوید بکام را به اعضای رســمی باشگاه 

داد اما با وجود انتخاب او به ریاســت بارســا، 
بکام راهی رئال مادرید شــد. بالفاصله بارسا به 
زمین مبارزه برگشــت و با طرح ساندرو راسل، 
رونالدینیو را به خدمت گرفت تا شکســت در 
پروژه بکام را فراموش کند. حاال هم اگر امباپه 
از دست برود، بارسلونایی ها باید در تالش برای 
به خدمــت گرفتن رونالدینیوی بعدی شــان 

باشند. مشکالت مربوط به کرونا موجب شد که 
در این پنجره نقل و انتقاالت، جابجایی بزرگی 
صورت نگیرد اما به نظر می رسد تابستان آینده، 
هیجان نقل و انتقاالت فوق العاده زیاد خواهد 
بود. تابســتانی که در آن، رئال یا بارسا الماس 
پی اس جی را به دســت خواهند آورد و آینده 
تیم شان را بر مبنای این خرید خواهند ساخت.

جنگ جدید رئال و بارسا بر سر یک ستاره

كيلين و كفش های بكام!

سیرجانی ها با جذب 
امیرقلعه نویی، نشان 

داده اند که به هیچ قیمتی 
نمی خواهند دوباره برای 

فرار از سقوط بجنگند. 
آن ها آرزوهای بزرگی دارند 

و اگر کم تر به فدراسیون 
فوتبال پول قرض بدهند، 

هزینه های بزرگ تری هم در 
لیگ برتر انجام خواهند داد! 
این تیم متمول با نظر ژنرال، 
خریدهای خوبی برای فصل 

جدید داشته است

سرشناس ترین خرید 
خطیبی برای آلومینیوم 

»اسماعیل شریفات« بوده 
است. بازیکنی که دقیقا یک 
دهه قبل در عضویت باشگاه 

استقالل بود و از شهرتی که در 
آن مقطع به دست آورد، برای 

چندین سال بازی در لیگ 
برتر استفاده کرد. اسماعیل 
بعد از استقالل برای فوالد، 
ذوب، استقالل خوزستان، 

نفت مسجدسلیمان، پیکان و 
شاهین توپ زده است
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