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بازی راحت صدرنشین بسکتبال

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور 
امروز با برگزاری هفت دیــدار وارد هفته پانزدهم 
می شود. در این هفته از رقابت ها شهرداری گرگان 
صدرنشــین جدول رده بندی به مصــاف نیروی 
زمینی می رود که تعــداد بردهایش فقط به اندازه 
تعداد باخت هــای حریف اســت و در آخرین رده 
جدول به سر می برد. همین کافی است برای اینکه 
دیداری یک طرفه برای شــهرداری گرگاِن مدعی 
پیش بینی شود در حالی که دیگر مدعیان در این 
هفته دیدارهایی به مراتب سخت تر و جدی تر دارند 
و از جمله شیمیدر و مهرام هستند که باید رودرروی 
هم قرار بگیرند. این دیدار در شرایطی برگزار می شود 
که مهرام و شیمیدر با ۱۱ برد و ۲۵ امتیاز به ترتیب در 
رده های چهارم و پنجم جدول قرار دارند. شاگردان 
محمدرضا اسالمی قطعا در اندیشه تصاحب جایگاه 
حریف هســتند و مهرامی ها به فکر ایجاد فاصله با 
آنها. پتروشیمی هم که منتظر کوچک ترین لغزش 
گرگانی ها است تا صدرنشین جدول شود، در این 
هفته به مصاف مشــهدی ها خواهد رفت. اگرچه 
آنها در دیدار رفت متحمل شکست شدند اما نشان 
داده اند که می توانند غیرقابل پیش بینی هم باشند. 
در دیگر دیدارهای این هفته، نفت آبادان به مصاف 
شهرداری بندرعباس می رود، اکسون تهران برابر 
شورا و شــهرداری قزوین قرار می گیرد، ذوب آهن 
اصفهان با مس کرمان رودررو می شود و رعد پدافند 
هوایی شــهرکرد و توفارقان آذرشهر نیز به مصاف 

یکدیگر می روند.
    

امروز، لیست والیبال می آید
رقابت های والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا ۱۷ 
تا ۲۲ دی، به میزبانی شهر جیانگمن در کشور چین 
برگزار می شود که تیم ملی ایران نیز باید طبق برنامه 
برگزاری مســابقات تا روز دوشنبه نهم دی اسامی 
نفرات اعزامی خود به این مسابقات را اعالم می کرد که 
این اتفاق رخ نداد. امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی 
در این باره گفت:»چون کوالکوویچ تصمیم داشت تا 
لحظه پایانی صبر کرده و بهترین تصمیم را در مورد 
نفرات اعزامی بگیرد، از مسئوالن برگزاری مسابقات 
وقت گرفتیم تا لیست خود را پنجشنبه صبح اعالم 
کنیم.« او درباره حواشــی به وجود آمده نیز عنوان 
داشت:»برخی می گویند که ما لیست را ارسال کرده 
و از فدراسیون آسیا خواسته ایم که اسامی را منتشر 
نکند! این موضوع اصال درست نیست. ما نمی توانیم 
از فدراسیون آسیا بخواهیم که لیست ایران را مخفی 
نگه دارد. فعال لیست ارسال نشده و روز پنجشنبه این 
اتفاق رخ می دهد.« همچنین مسعود غالمی بازیکن 
تیم ملی والیبال، به دلیل مصدومیت مســابقات 
انتخابی المپیک را از دست داد تا رضا عابدینی بار 

دیگر به تیم ملی دعوت شود.
    

 سقوط شطرنج 
در اولین رنکینگ 2020

همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی، فدراسیون 
جهانی شطرنج رنکینگ جدید خود را منتشر کرد. 
در این رنکینگ شطرنج ایران با میانگین ۲۵۴۸ در 
رده ۲۸ جهان ایستاده اســت. این در حالی است 
که ماه گذشــته ایران رده ۲۰ جهان را در رنکینگ 
فیده به خــود اختصاص داده بود. این ســقوط به 
خاطر تغییر تابعیت علیرضا فیروزجا و جدا شدن 
این سوپراســتاد بزرگ از مجموعه شطرنج ایران 
رقم خورده اســت. او در رنکینگ ماه گذشته فیده 
۹ پله صعود داشــت و باالتر از دیگر ایرانیان در رده 
۲۸ برترین شطرنج بازان جهان قرار گرفت اما ادامه 
فعالیت های فیروزجا با پرچمی غیر از ایران، تمام 
امتیازات و تاثیرگذاری هایش را از رنکینگ تیمی 
کشورمان ســلب کرده اســت. البته که در میان 
کشــورهای آســیایی ایران همچنان در رده سوم 

قرار دارد.
    

دختران آلیش در آسیایی؟
بعد از قهرمانــی تیم ملی آلیش بانــوان ایران 
در مسابقات جهانی این رشــته که چند روز پیش 
در نورســلطان قزاقســتان اتفاق افتاد، این تیم به 
احتمال فراوان فروردین در رقابت های آســیایی 
این رشته نیز شرکت خواهد کرد. به همین منظور 
مســابقات قهرمان کشــوری و انتخابی تیم ملی 
آلیش بانوان بهمن ماه به انجام خواهد رسید. پیش 
از این نیز عنوان شــده بود که اســتارت دوباره کار 
کالسیک کاران از مسابقات کشوری زده می شود 

و این رقابت ها تا پایان سال به انجام خواهد رسید.

منهای فوتبال

آریا طاری

سال 2019 میالدی هم برای همه 
لژیونرهای ایرانی به پایان رسید 
و حاال تقریبا همه آنها مشــغول 
سپری  کردن تعطیالت هستند. 
این سال برای بعضی از ستاره های 
ایرانی شاغل در لیگ های اروپایی، 
فوق العاده بــود. بازیکنانی که 
امیدوارند با ادامه این روند، شانس 
بازی در تیم هــای بزرگ تر را به 
دست بیاورند. برای گروهی دیگر 
از بازیکنان اما ســال 2019 اصال 

خوب سپری نشد. 
حاال یک ســال جدید و پر از 
چالش هــای ســخت روبه روی 
لژیونرهای ایرانی قرار می گیرد. 
بازیکنانی که تــالش می کنند 

تا 2020، بهترین ســال از دوران 
فوتبال شان باشد.

    
خیره کننده ترین ها

بدون تردید در سال ۲۰۱۹ میالدی، 
»سردار آزمون« بهترین لژیونر فوتبال 
ایــران بــود. بازیکنی کــه در همین 
سال، قهرمانی لیگ روســیه با زنیت 
سن پترزبورگ را جشن گرفت، عضوی 
از تیم منتخب فصل گذشته لیگ روسیه 
شد و در فصل جدید نیز تا پایان نیم فصل 
در بین ۱۱ نفر منتخب فصل قرار گرفت. 
زوج سردار و زیوبا با وجود حذف از لیگ 
قهرمانان اروپا، گل های حساسی برای 
زنیت به ثمر رســاندند. آزمون در سال 
۲۰۱۹ میالدی، ۴۲ بــار برای زنیت به 
میدان رفت و آمار درخشــان ۲3 گل و 
۹ پاس گل را از خودش به جا گذاشــت 

تا با اختالف، بهتریــن فصل را در میان 
لژیونرهای وطنی ســپری کرده باشد. 
به جز ســردار آزمون، فقــط دو لژیونر 
ایرانی توانسته اند در سال ۲۰۱۹ تعداد 
گل های شان را دورقمی کنند. یکی از 
آنها »مهدی طارمی« اســت. بازیکنی 
که در این سال ۲۵ بازی باشگاهی انجام 
داد و با ۱۰ گل و چهار پاس گل، شروع 
خوبی در فوتبال پرتغال داشت. طارمی 
در طول این سال، بارها و بارها نیز موفق 
به گرفتــن پنالتی برای تیمش شــد. 
»پیمان بابایی« نیز در تیم سومقابیت، 
۲۸ بــازی انجــام داد و ۱۲ گل زد. هر 
چند که سطح لیگ آذربایجان هرگز با 
لیگ های روسیه و پرتغال قابل مقایسه 
نیســت. »مهرداد محمدی« نیز بدون 
شک یکی از موفق ترین لژیونرهای حال 
حاضر فوتبال ایران است. بازیکنی که 

در انتقالی غیرمنتظره به آوس پرتغال 
پیوست و در این تیم خوش درخشید. 
مهرداد سال ۲۰۱۹ را در فوتبال ایران 
و باشگاه سپاهان شــروع کرد و تنها با 
یک نیم فصل حضور در فوتبال پرتغال، 
آمار ۱۵ بازی، پنج گل و 6 پاس گل را از 
خودش به جا گذاشت. او یکی از بهترین 
پاسورهای لیگ پرتغال به شمار می رود 
و پنالتی زن اول تیمش نیز هست. از نام 
»رامین رضاییان« نیز نباید به سادگی 
عبور کرد. رامین به عنــوان مدافع و در 
بعضی از مواقع هافبک راســت در تیم 
الشــحانیه قطر، ســال ۲۰۱۹ را با ۲۹ 
بازی و ۹ گل زده به پایان رسانده است. 
آماری که برای بازیکنی در پســت او، 
خیره کننده به نظر می رســد. »مجید 
حسینی« نیز که حاال دیگر جای پای 
محکمی در لیگ ترکیه دارد، امســال 

36 بازی برای ترابوزان انجام داده و یک 
بار نیز موفق به گل زنــی برای این تیم 
شده است. به لحاظ تعداد بازی، »میالد 
محمدی« پس از سردار و مجید در رده 
سوم قرار می گیرد. بازیکنی که در این 
سال ۲۹ بازی برای خنت بلژیک انجام 
داده و یک پاس گل را نیز به هم تیمی ها 
رسانده است. این هفت بازیکن، بهترین 
لژیونرهای فوتبال ایران در سال ۲۰۱۹ 

بوده اند.
متوسط ها

به ثمر رســاندن هفت گل در لیگ 
هلند، اصال کار ساده ای به نظر نمی رسد 
اما »رضا قوچان نــژاد« چهار گل از این 
هفت گل را تنها در یک مسابقه به ثمر 
رسانده است. گوچی فصل بدی نداشته 
اما فوق العاده  هم نبوده است. او در سال 
۲۰۱۹ در مجموع ۲۷ بازی انجام داده و 
هفت گل و دو پاس گل در کارنامه دارد. 
کریم انصاری فرد نیز در ســال گذشته 
میالدی، ۱۸ بازی برای باشگاه السیلیه 
انجام داده و هفت گل و سه پاس گل را به 
نام خودش رقم زده است. این آمار نسبت 
به اســتانداردهای انصاری فرد، کمی 
پایین به نظر می رسد. »امید ابراهیمی« 
که امسال به یوپن بلژیک ملحق شد، در 
سال ۲۰۱۹ بیست و یک بازی انجام داد و 
یک بار نیز موفق به باز کردن دروازه رقبا 
شد. »مرتضی  پورعلی گنجی« نیز که 
مدتی  است از فرم ایده آل فاصله گرفته، 
سال ۲۰۱۹ را با ۱۸ بازی و یک گل زده 
تمام کرد. »مهدی شریفی« با ۱۴ بازی 
در لیگ آذربایجان، پنج گل برای تیمش 
زده و یک پاس گل نیز داده است. »امیر 
عابدزاده« ۹ بار درون دروازه ایستاده و 
دو بار موفق به کلین شیت در لیگ پرتغال 
شده است. کاوه رضایی نیز فصل خوبی 
را در فوتبال بلژیک پشت سر گذاشته اما 
هنوز انتظارها از این بازیکن، به مراتب 

باالتر است. کاوه در سال ۲۰۱۹ در ۱۸ 
بازی در لیگ بلژیک هشــت گل زده و 
دو بار به هم تیمی ها پاس گل داده است. 
آمار علی  قلی زاده نیز در این سال، به ۲۰ 
بازی، چهار گل و پنج پاس گل خالصه 
می شود اما هر دو بازیکن این روزها در 
اوج آمادگی هستند و سال جدید را بهتر 

از سال گذشته شروع خواهند کرد.
محوشدگان

یونس دلفی که با آرزوهای بزرگی 
به فوتبال بلژیک رفته، در این کشور به 
نیمکت و سکو دوخته شده است. درست 
مثل سعید عزت اللهی که در سال ۲۰۱۹ 
تنها و تنها پنج بازی باشگاهی انجام داده 
است. از اللهیار صیادمنش نیز نباید به 
سادگی غافل شد. بازیکنی که نتوانست 
خودش را در تیم اصلی باشگاه فنرباغچه 
حفظ کند و به دسته پایین تر قرض داده 
شــد. ۲۰۱۹ برای ســامان قدوس نیز 
کابوس وار بود. فوتبالیســتی که بعد از 
انجام ۱۴ بازی، با محرومیت چهار ماهه 
روبه رو شد تا در این سال میالدی، فقط و 
فقط یک گل به ثمر رسانده باشد. علیرضا 
جهانبخش نیز سال را با »یک گل« تمام 
می کند. گلی که در آخرین روزهای سال 

میالدی به ثمر رسیده است.

مرور عملکرد لژیونرها در سالی که گذشت

سال سردار، سکوت سامان!

اتفاق روز

سوژه روز

آریا رهنورد

البــه الی اعتراض های گابریــل کالدرون به 
رفتارهای غیرحرفه ای باشــگاه پرســپولیس، 
جمله ای بود که البته چندان مورد توجه رسانه ها 
قرار نگرفت. سرمربی آرژانتینی پرسپولیس دست 
روی این نکته گذاشت که بارها برای حل مشکلش 
به باشگاه مراجعه کرده و با جمله »ان شاءاهلل فردا« 
روبه رو شده است. این عبارت برای تان آشنا نیست؟ 
آیا مهدی تــاج هم از همین عبــارت در واکنش 
به پرداخت دســتمزد ویلموتس استفاده نکرده 
بود؟ آیا این، همان راه فراری نیســت که مدیران 
ایرانی همیشه در پیش می گیرند تا از خودشان 
رفع مسئولیت کنند؟ آیا موکول کردن همه چیز 
به زمان دیگر، اصلی ترین دلیــل به وجود آمدن 

بحران ها در فوتبال ایران به شمار نمی رود؟
متهم دانســتن »قیمت ارز« در همه فعل و 
انفعاالت فوتبال ایران، چیزی به جز یک دروغ برای 
آدم های ساده لوح نیست. البته که دالر گران شده 
و این اتفاق، تعامل با مربیان و بازیکنان خارجی را 
سخت کرده است. البته که دالر گران شده و این 
اتفاق، بودجه تیم های مختلف را تحت تاثیر قرار 

داده اما کافی اســت کمی به عقب برگردیم و از 
خودمان بپرسیم آیا وقتی دالر چهار هزار تومان 
بود، چنین مشــکالتی و چنین پرونده هایی در 
فوتبال ایران وجود نداشــت؟ اصال آیا وقتی دالر 
۸۰۰ تومان بود، طلب مربیان و بازیکنان خارجی 
روی دست باشگاه ها نمی ماند و کار به فیفا کشیده 
نمی شــد؟ دروغ دالر را باور نکنید. مشکل، جای 
دیگری است. شــاید مدیران باشگاه ها برای رفع 
تکلیف، همه چیز را به گردن نوسان ارزی بیندازند 
اما در واقع، این ضعف مدیریتی است که گریبان 
فوتبال ایران را گرفته و رها هم نمی کند. در همین 
یک سال اخیر، نمونه های متعددی وجود دارد که 
مدیران فوتبال به جای گرفتن یک تصمیم درست 
در زمان درســت، همه چیز را بــه آینده موکول 
کرده اند و یک بحران بزرگ به وجــود آورده اند. 
اگر از جمالت مدیــران فوتبال ما کلمه »فردا« را 
بگیری، دیگر عمــال حرفی برای گفتن نخواهند 
داشت. چراکه اساسا این مدیرها عادت کرده اند از 
»زمان حال« فرار کنند. در باشگاه های ایرانی، هر 
مدیر با این هدف روی کار می آید که تا می تواند، 
هزینه های دوران خودش را کاهش بدهد و مدیر 
بعد از خودش را »بدهکار« کند. آنها عموما طوری 

قرارداد می بندند که پرداخت بسیاری از بدهی ها، 
به دوران پس از خودشــان موکول شــود. این، 
میراث شومی است که هر مدیر با اصرار به عبارت 
»ان شاءاهلل فردا« از خودش باقی می گذارد. فردایی 
که فقط با رسیدن »هشدار فیفا« برای کسر امتیاز و 

یا سقوط، از راه می رسد!
هیچ چیز مثل »وعده فردا« در این سال ها به 
فوتبال ایران لطمه نزده است. مهدی تاج مدتی 
قبل از مسابقه با عراق، در استودیوی یک برنامه 
زنده تلویزیونی روبه روی چند میلیون مخاطب، 
وعــده داد که نهایتا تا »فردا« مشــکل پرداخت 
دســتمزد مارک ویلموتس حل خواهد شد. این 
فردا آنقدر طول کشید که مرد بلژیکی سرانجام 
قراردادش را با تیم ملی فســخ کرد و تیم را با یک 
چالش بزرگ، به حال خودش گذاشــت. شاید 

اگر این موضوع فقط چنــد روز زودتر مورد توجه 
فدراسیون قرار می گرفت، حاال هیچ مشکلی میان 
آنها و مرد بلژیکی وجود نداشت. در رده باشگاهی 
هم از این اتفاق ها کم نداشته ایم. همین تابستان 
بود که مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس، هر روز 
از آماده بودن پول برانکو »نهایتا تا فردا« خبر می داد 
اما پول مرد کروات، هرگز پرداخت نشد و این مربی 
قراردادش را یک طرفه فسخ کرد. جالب اینکه تا 
مدتی بعد از این فسخ هم، مدیران باشگاه همچنان 
اصرار داشتند که برانکو به ایران بیاید و همه پولش 
را بگیرد! در استقالل هم درست چنین اتفاقی رخ 
داد. جایی که با وجود نشانه های آشکار از نارضایتی 
سرمربی ایتالیایی، فتحی و همکارانش همه چیز را 
نادیده گرفتند و پیگیری وضعیت مرد ایتالیایی را به 
آینده ای نامعلوم موکول کردند. قبل از اینکه آینده 

مدنظر آنها از راه برســد اما استراما با یک حرکت 
انتحاری، تیم را رها کرد و به کشورش برگشت. حاال 
بیشتر از سه هفته است که استقاللی ها به دنبال 
اســتراما می دوند و به او نمی رسند. مدیرانی که 
متخصص کور کردن ساده ترین گره های ممکن 
هســتند! مدیرانی که با وعده های بی سرانجام، 

عنصر اعتماد را در این فوتبال زیر سوال برده اند.
سرنوشت آینده نیمکت استقالل چه خواهد 
شــد؟ نمی دانیم. مذاکره برانکو و تیم ملی بدون 
مهدی تاج بــه کجا خواهد رســید؟ نمی دانیم. 
گزینه مربی داخلی چقــدر برای تیم ملی جدی 
خواهد بود؟ نمی دانیم. آیــا گابریل کالدرون به 
ایران برخواهد گشت؟ این یکی را هم نمی دانیم. 
این بالتکلیفی محض، نتیجه کار مدیرانی است 
که هیچ وقت همین امروز، بــرای امروز تصمیم 
نگرفته اند. مدیرانی که فردای موعودشان، نسبت 
عجیبی با کلمه »هرگز« دارد. اگر همین حاال از 
آنها بپرسید که هواداران تیم شان چه زمانی رنگ 
خوشبختی را خواهند دید، پاسخ شان یک کلمه 
ساده و معمولی خواهد بود:»ان شــاءاهلل فردا!« 
فردایی که نه هیچ کس دیده و نه هیچ کس، چیزی 
درباره آن شنیده است. فردایی که ظاهرا تنها به 
»افسانه ها« تعلق دارد و قرار نیست در حقیقت، 
نشانه ای از آن وجود داشته باشد. این وسط، زمان 
همیشه به سادگی از دست می رود. زمانی که باید 
برای ســاخته  شدن صرف شــود، خرج تخریب 

می شود.

پایان سال ۲۰۱۹، به معنای پایان یک دهه میالدی است. 
به همین خاطر بسیاری از فوتبالیست ها، تصاویری از خودشان 
در شروع و پایان این دهه منتشر کرده اند و بسیاری از باشگاه ها 
نیز افتخارات شان را در شروع و پایان دهه به نمایش گذاشته اند 
تا »تفاوت« ها را در این ۱۰ سال به رخ بکشند. در فوتبال ایران 
اما چنین چالشــی، نتیجه چندان امیدوارکننده ای به دنبال 
نخواهد داشت. چراکه در ۱۰ سال گذشته، پیشرفت خاصی در 
این فوتبال اتفاق نیفتاده است. تیم ملی در این یک دهه، »سه 
بار« در جام ملت های آسیا به میدان رفته و حتی نتوانسته به 

دیدار نهایی راه پیدا کند. در واقع در همه این ۱۰ ســال، هیچ 
قدم بلندی برای شکسته  شدن این طلسم بزرگ وجود نداشته 
است. در نقطه مقابل تیم ملی، قطری ها هستند که در شروع 
دهه استعدادهای جدیدی را در کمپ اسپایر شناسایی کردند 
و در پایان این دهه میالدی، با همان استعدادها قهرمانی آسیا را 
به دست آوردند. پیش از شروع این ۱۰ سال، باشگاه های ایرانی 
هرگز قهرمان »فرمت جدید« لیگ قهرمانان آسیا نشده بودند 
و این حسرت، هنوز هم ادامه دارد. حتی رسیدن پرسپولیس به 
دیدار نهایی نیز، یک تیم ایرانی را روی سکوی اول این رقابت ها 

قرار نداده است. پیش از این ۱۰ ســال، ایران هرگز به دور دوم 
جام جهانی صعود نکرده بود و این روند، همچنان ادامه دارد. 
پیش از این ۱۰ سال، ایران بازنده همه پرونده های شکایت فیفا 
بود و این اتفاق همچنان دائما روی دور تکرار اســت. پیش از 
این ۱۰ سال، مساله حق  پخش در فوتبال ایران حل نشده بود 
و این مساله همچنان الینحل باقی مانده است. پیش از این ۱۰ 
سال، خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس فقط »شعار« بود 
و هنوز هم وزارت ورزش، وعده »آینده« را برای چنین کاری 
می دهد. پیش از این ۱۰ ســال، مربیان و بازیکنان خارجی با 
نارضایتی و شــکایت از فوتبال ایران می رفتند و هنوز هم در 
روی همین پاشنه می چرخد. پیش از این ۱۰ سال، همه تیم ها 
شبانه روز به داوری اعتراض داشتند و این اتفاق هم حتی ذره ای 
تغییر نکرده است. وقتی فرهنگ فوتبال تغییر نمی کند، وفتی 
فوتبال قدمی رو به جلو برنمی دارد، وقتی هیچ تحولی در فضای 

مدیریت شکل نمی گیرد، طبیعتا »نتایج« هم نباید تغییر کنند. 
این داستان تکراری فوتبال ایران است. فوتبالی که رو به جلو 
نمی رود و حتی در مواردی، عقب گرد هم می کند. فوتبالی که 
ممکن است با فرمول خاص یک مربی، برای یک یا چند مسابقه 
در جام جهانی بدرخشد اما درخشش آن هرگز به یک روند ثابت 
تبدیل نمی شود. اگر از همین حاال شروع نکنیم، در پایان دهه 
بعدی هم اوضاع به همین منوال خواهد بود. اگر از همین حاال، 
برنامه مشخصی برای این ۱۰ سال نداشته باشیم، در پایان دهه 
بعدی باز هم مشغول شمردن شکســت ها و ناکامی های مان 
هستیم. در فوتبالی که مدیرانش »بیانیه » نوشتن را مفیدتر از 
»برنامه«  نوشتن می دانند، انتظار پیشرفت حرف گزافی به نظر 
می رسد. در این فوتبال، همه دهه ها با شکست شروع می شوند 
و با شکست به پایان می رســند. در این فوتبال، مدیران مقابل 

تغییر و نتایج مقابل موفقیت، مقاومت می کنند!

دروغ دالر را باور نکنید

ان شاءاهلل فردا!

فوتبالی که رو به جلو نمی رود

چالش 10 ساله!

مجید حسینی نیز که حاال 
دیگر جای پای محکمی در 

لیگ ترکیه دارد، امسال 36 
بازی برای ترابوزان انجام 
داده و یک بار نیز موفق به 
گل زنی برای این تیم شده 
است. به لحاظ تعداد بازی، 

میالد محمدی پس از سردار 
و مجید در رده سوم قرار 

می گیرد

 شماره   422   /  پنجشنبه 12 دی   1398  /    6  جمادی االول 1441  /   2 ژانویه   2020


