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از »اپ« تكواندو رونمايي شد

آئیــن رونمایــی از فاز نخســت اپلیکیشــن 
تخصصی تکواندو به نام TaekApp به مناسبت 
گرامیداشت عید سعید غدیرخم با حضور مهدی 
علی نژاد معاون توسعه قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان، علیرضا خســروی مدیرکل امور 
مشــترک فدراســیون ها، ســیدمحمد پوالدگر 
رییس فدراســیون، فریبرز عسگری سرمربی تیم 
ملی، پیشکسوتان و المپین ها در سالن مسابقات 
فدراسیون برگزار شد. طراح این اپلیکیشن در مورد 
خدماتی که قرار است ارائه شــود گفت:»با هدف 
دسترسی آسان به اخبار، بخشــنامه ها، آزمون و 
رویدادهای آنالین، دوره های هماهنگی و آموزشی، 
آموزش فرم ها و حــرکات و ...، این برنامه راه اندازی 
شده است.« علي نژاد نیز با تشکر از فدراسیون تکواندو 
بابت راه اندازي این اپلیکیشن و گام برداشتن درست 
در دنیاي تکنولوژي، گفت تمام فدراسیون ها بهتر 
است که از این ابزار استفاده کنند. او که اخیرا تحت 
هجمه هاي بسیاري بابت دوپینگ ها در ووشو قرار 

دارد، از پاسخگویي درباره این رشته امتناع کرد.
    

ثبت نام غيرمحبوب ها در 
دووميداني! 

در حالي که مهلت ثبت نام نامزدهاي کســب 
کرسي ریاست فدراسیون دوومیداني به روزهاي 
آخر خود نزدیك مي شود، ثبت نام هاشم صیامي 
دبیر سابق این فدراسیون جالب توجه به نظر مي رسد. 
صیامي در حالي براي ریاست دوومیداني اقدام کرده 
است که در زمان روي کار بودن مجید کیهاني پست 
دبیري فدراسیون را برعهده داشــت و نکته مهم 
اینجاست که او در دوره حضورش هیچ وقت مورد 
اقبال اهالي این رشته قرار نگرفت و مي توان او را در 
لیست غیرمحبوب هاي این رشته قرار داد. ثبت نام 
از کاندیداهای ریاســت دوومیدانی از ۶ مرداد آغاز 
شده و تا ۲۰ مرداد به مدت ۱۰ روز کاری ادامه دارد. 
تاکنون مجید کیهانی، حبیب ا... دشتی، محمدرضا 
محققی، روح ا... محمــدی، مصطفی زرین افضل 
و هاشم صیامی ثبت نام کرده اند. نکته قابل توجه 
اینجاست که افشین داوري که در انتخابات ابطال 
شده این فدراسیون راي اعتماد گرفت و به عنوان 
رییس فدراسیون انتخاب شد، تا ظهر روز گذشته 

براي دور جدید انتخابات ثبت نام نکرده بود.
    

نيما عالميان در راه فرانسه
نیما عالمیان ملی پوش تنیــس روی میز ایران 
همراه با برادرش نوشاد بخشی از فعالیت سال گذشته 
خود را به حضور در لیگ فرانســه اختصاص دادند. 
اگرچه این حضور به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو 
پیش از موعد مسابقات باشگاهی این کشور، نیمه 
تمام ماند. نیما عالمیان البته امسال هم بازی در لیگ 
دســته اول تنیس روی میز فرانسه را دنبال خواهد 
کرد اما در ترکیب تیمی جدید؛ این پینگ پنگ باز که 
سال گذشته برای تیم »ویلنوا« بازی می کرد امسال 
با تیم »رومانا« عقد قرارداد کرده اســت. قرار است 
فصل جدید مسابقات باشگاهی دسته اول فرانسه 
از مهرماه آغاز شــود اما طبق درخواست مسئوالن 
تیم جدید نیما عالمیان، این بازیکن امروز راهی این 
کشور می شود تا تمریناتش را زیر نظر مربیان رومانا 
آغاز کند. نوشاد عالمیان هم سال گذشته در لیگ 
دسته دوم فرانسه و برای تیم »تورین« بازی کرد اما 
وضعیت وی برای سال جاری هنوز نهایی نشده است. 
این دو، از شانس هاي کسب سهمیه المپیك هستند.

    
 لغو مسابقات دوچرخه سواري 

به خاطر كرونا
با توجه به شیوع کرونا، فدراسیون دوچرخه سواری 
در نظر داشــت بعد از ۶ ماه مسابقات قهرمانی کشور 
جاده را با رعایت پروتکل های بهداشتی در شهریورماه 
برگزار کند، اما باز هم به خاطر وضعیت قرمز ۱5 استان 
و وضعیت هشدار در دیگر استان ها مجبور شد آن را 
به زمان دیگری موکول کند. هم اکنون اســتان های 
مازندران، تهران، قم، گلســتان، خراسان شمالی، 
اردبیل، اصفهــان، البرز، خراســان رضوی، کرمان، 
سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیالن در 
وضعیت قرمز قرار دارند و اســتان های فارس، ایالم، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، 
بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویر احمد هم در وضعیت هشدار هستند. پیش از این 
فدراسیون در خردادماه هم در نظر داشت یك دوره 
مسابقه جایزه بزرگ را در احمدآباد مستوفی برگزار 

کند که آن هم به خاطر شیوع ویروس کرونا لغو شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

وقتــی آبی ها قهرمانــی لیگ برتر 
دوازدهــم را به دســت آوردنــد، امیر 
قلعه نویــی روی نیمکت بــود و فرهاد 
مجیــدی، بازوبند کاپیتانــی تیم را به 
بازو می بســت. آنها در کنــار هم دیده 
می شــدند. دو عضو مشــترک از یك 
استقالل قدرتمند. مربی موفق و مهاجم 

محبوب. چهره هایی که کارشــان را به 
درســتی انجام دادند تا استقالل، روی 
ســکوی اول لیگ برود. هفت سال بعد 
از آن قهرمانی درخشان، حاال این دو نفر 
درست روبه روی هم قرار گرفته اند. فرهاد 
مرد اول نیمکت استقالل است و امیر روی 
نیمکت سپاهان می نشیند. بین این دو 
نفر، تفاوت های زیادی وجود دارد. یکی 
در آغاز دوران مربیگری است و دیگری 

به سال های پایانی نزدیك می شود. یکی 
تیمش را به سهمیه نزدیك کرده و این 
اواخر چند نتیجه خوب گرفته و دیگری 
اصال نتوانسته انتظارات را برآورده کند. 
یکی در همین چند ماه جانشین سرمربی 
قبلی باشگاه شده و دیگری از  شروع فصل 
گذشته، سرمربی تیمش بوده است. کنار 
همه این تفاوت ها، باید به یك شباهت 
بزرگ هم اشــاره کرد. اینکــه فرهاد و 

امیر اساسا دل خوشی از هم ندارند. چه 
آن سال های مشــترک در استقالل و 
چه امروز، رابطه بین آنها هرگز چندان 
دوستانه نبوده است. گاهی دشمنی شان 
را مخفی کرده انــد. گاهی به هم لبخند 
زده اند. حتی گاهی یکدیگر را به آغوش 
کشــیده اند و از هم حمایــت کرده اند 
اما در واقعیت، آنها دو روی یك ســکه 
هستند و هرگز نمی توانند به طور کامل 

با هم کنار بیایند. حاال دیگر جایی برای 
مخفی  شدن وجود ندارد. برای اولین بار 
در فوتبال ایران، آنها در یك اســتادیوم 
مشترک به عنوان دو سرمربی روبه روی 
هم قرار می گیرند. در تجربه قبلی، امیر 
به دلیل مشکالت پزشکی به تهران سفر 
نکرد. مسابقه ای که با نمایش »عالمت 
سکوت« فرهاد روبه روی دوربین ها به 
پایان رسید. باید منتظر ماند و دید که در 
مسابقه امشب، بلندترین صدا متعلق به 

کدام مربی خواهد بود.
از زمان بازگشت قلعه نویی به نیمکت 
سپاهان، این مربی چهار تقابل با استقالل 
را پشت سر گذاشته و در این بازی ها فقط 
یك بار برنده بوده است. برد اوایل فصل 
گذشته با گل دیرهنگام کی روش استنلی 
در استادیوم آزادی، تنها پیروزی ژنرال در 
این چهار مسابقه به شمار می رود. اوضاع 
برای سپاهانی ها روبه روی استقالل در 
سال های گذشته، اصال ایده آل به نظر 
نمی رسد. از سال 93 تا امروز سپاهان تنها 
یك بار موفق به شکست حریف آبی پوش 
شده است. در حقیقت طالیی ها در ۱۱ 
تقابل گذشــته با اســتقالل، فقط یك 
بار طعم پیروزی را چشــیده اند. این در 
حالی است که اســتقالل در همین ۱۱ 
بازی، هفت بار به عنوان تیم برنده از زمین 
خارج شده است. در واقع به نظر می رسد 
در این عصر از فوتبال ایران، استقالل در 
جدال های رودررو با سپاهان به مراتب 
موفق تر بوده است. اگر تنها جام حذفی 
را در این نبردها در نظر بگیریم، وضعیت 
سپاهان کامال مطلوب تر به نظر می رسد. 
در هفت تقابل حذفی بین این دو تیم، 
ســپاهان پنج بار برنده بوده و استقالل 
تنها یك بار توانسته حریف اصفهانی اش 

را در جام حذفی کنار بزند.
آن چه در این مســابقه بیشتر از هر 
چیز دیگری زیر ذره بین قرار می گیرد، 
سوت های داور بازی است. هیچ تردیدی 
وجود ندارد که هر دو نیمکت، روی هر 
صحنه ریز و درشــت به داوری اعتراض 
خواهند کرد. سپاهانی ها هنوز از داوری 
دیدار برگشت و پنالتی دیاباته شکایت 
دارند و اســتقاللی ها نیز مسابقه رفت 
و خطای هند گولســیانی را به حریف 

یادآوری می کنند. در حقیقت هر کدام 
از نبردهای این فصل دو باشگاه، حداقل 
یك جنجال بزرگ داوری داشته و حاال 
شاید برای سومین بار نیز چنین اتفاقی 
رخ بدهد. تردیدی وجود ندارد که هر دو 
طرف نسبت به مسائل داوری گذشته 
کامال برافروخته هســتند و آماده فشار 
گذاشــتن روی داور به نظر می رسند. 
این تنها داور مســابقه نیست که با هر 
حرکــت در زمین، مــورد قضاوت ها و 
شاید نقدهای بی رحمانه قرار می گیرد. 
امید نورافکن هــم در جریان این بازی، 
چنیــن ماجرایــی را تجربــه خواهد 
کرد. او پــس از درگیری هــای اخیر با 
هم تیمی های ســابق، به شدت تحت 
فشار هواداران اســتقالل قرار گرفته و 
اگر باز هم به جنجال سازی ادامه بدهد، 
شاید قلعه نویی این بازیکن را از ترکیب 
تیم خارج کند. همه چیز برای برگزاری 
یك مسابقه بزرگ در آزادی فراهم به نظر 
می رسد. حضور تماشاگرها می توانست 
شــکوه خاصی به این بازی ببخشد اما 
حتی خالی بودن ســکوها نیــز، روی 
اهمیت وافر این مســابقه هیچ تاثیری 
نخواهد گذاشــت. جدالی که تا حدود 
زیادی سرنوشت دو تیم را در ادامه این 

فصل، مشخص خواهد کرد.

 به استقبال مرگ و زندگی ترین نبرد این فصل

حق نداری ببازی!

اتفاق روز

چهره به چهره

از تساوی جنجالی در مسابقه رفت نقش جهان تا برد استقالل 10 نفره روبه روی سکوهای خالی آزادی، برخوردهای 
این فصل آبی های پایتخت و طالیی های اصفهان پر از لحظه های جذاب و نفس گیر بوده اند. داستان رویارویی های 

این فصل دو باشگاه اما در همین نقطه تمام نمی شود. آنها امشب برای سومین بار روبه روی هم قرار می گیرند تا یکی از 
سرنوشت سازترین دیدارهای این فصل از فوتبال ایران را برگزار کنند. از اصفهان خبرهایی مبنی بر اعالم جانشین برای 

قلعه نویی به گوش می رسد و در تهران، دائما از گزینه های مختلف به عنوان آلترناتیو فرهاد یاد می کنند. این بازی بهترین 
فرصت برای هر دو مربی است که نگاه ها را نسبت به خودشان تغییر بدهند. مسابقه ای که یک بار به خاطر تیم ملی امید و 

کمی بعد به خاطر ویروس کرونا لغو شده، امشب باالخره در آزادی برگزار خواهد شد.

هنوز آفتاب روز بعد از شکســت یووه در لیگ 
قهرمانان غروب نکرده بود که مدیران باشــگاه، 
یك تصمیم فوری گرفتند. آنیلی خیلی زود یك 
جلسه اضطراری در باشگاه گذاشت و سرانجام قید 
ادامه همکاری با مائوریتسیو ساری را زد. باشگاه 
یوونتوس به شکل واضحی به سرمربی اش اعالم 
کرده بود که موفقیت در اروپا، تنها راه ابقای او در 
این موقعیت اســت. بانوی پیر در همه سال های 
گذشته نیز قهرمان ســری آ شده و طبیعتا به این 

قهرمانی، به شکل یك دستاورد ویژه برای ساری 
نگاه نمی کند. بانوی پیر قبل از ساری نه فقط یك 
جام، بلکه برنده هر دو جام داخلی می شد و فقط 
در بردن لیگ قهرمانان مشــکل داشت. برخالف 
همه تصورها، سرمربی تیم قهرمان فصل گذشته 
یورولیگ، مشکل این تیم در لیگ قهرمانان را حل 
نکرد و حتی شانس قهرمانی در جام حذفی را نیز 
از دست داد. یوونتوس در این فصل هم »بازنده« 
دیدار سوپرجام شد و هم دســتش از کوپاایتالیا 

کوتاه ماند. با این حال آنهــا باالتر از اینتر و التزیو، 
اسکودتو رو به دست آوردند تا ساری مسن ترین 
مربی قهرمان در تاریخ این لیگ لقب بگیرد. حاال 
دیگر آینده شــغلی او، به نتیجه یــووه برابر لیون 
بستگی داشت. نتیجه ای که اصال باب میل هواداران 
یوونتوس نبود. تیم ساری، مشکالت عمیق تری هم 
داشت. آنها خوب بازی نمی کردند، گل های زیادی 
نمی زدند، هیجان انگیز نبودند و در دفاع نیز، نظم و 
انسجام مطلوب را نداشتند. ساری از حمایت کامل 
رختکن نیز برخوردار نبود. بانکدار سابق ایتالیایی 
در باشگاه ناپولی به عنوان یك مربی بزرگ به دنیای 
فوتبال معرفی شد. همان روزها خیلی ها در اشاره به 
رقم پایین دستمزد ساری، او را به کنایه، »سرمربی 

رایگان« خطاب می کردند اما مائوریتسیو از ایتالیا 
به انگلستان رفت و اتفاقا در چلسی، دستمزد خوبی 
هم گرفت. با وجود بردن یورولیگ، او در چلســی 
نشــان داد که در قواره های کار کردن در چنین 
باشگاهی نیست. با این حال تجربه ساری در سری 
آ، موجب شد که مدیران یوونتوس با او قرارداد امضا 
کنند. قراردادی که حاال دیگر ســرانجام خوشی 
نداشته است. ساری در فاصله یك سال، از دو تیم 
مختلف اخراج شده و دو پروژه ناموفق را پشت سر 
گذاشته است. انتخاب یووه برای جانشینی ساری، 
کامال غیرمنتظره بوده است. آنها فعال آندره آ پیرلو 
را به صورت موقت به عنوان سرمربی تیم معرفی 
کرده اند. چهره ای که اصال سابقه مربیگری ندارد 

و همین اواخر به عنوان ســرمربی جوانان باشگاه 
یووه انتخاب شده بود. به نظر می رسد این انتخاب، 
معنای خاص خودش را دارد. باشــگاه ایتالیایی، 
خواهان یك مربی بزرگ تر است که ظاهرا جذب 
او فعال امکان پذیر نیست. شاید آنها منتظر هستند 
که در پایان لیگ قهرمانان، پپ از سیتی جدا شود. 
گواردیــوال البته خودش قویا اعــالم کرده که در 
سیتی خواهد ماند. از پوچتینو و سیمونه اینزاگی 
نیز به عنوان گزینه های جدی دیگر باشگاه یووه نام 
برده می شود. آیا آنها به تجربه  باشگاه های بارسا و 
رئال مادرید با پپ و زیزو اعتماد می کنند و هدایت 
تیم را در شروع فصل بعدی به هافبك سابق شان 
می سپارند؟ زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

آریا رهنورد

رونالدو رفت و مسی ماند. زیدان رفت و گواردیوال ماند. برای 
خیلی از هــواداران فوتبال، این خالصــه ای مفید و مختصر از 
دیدارهای باقی مانده مرحله یك هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
بود. نبردهایی که در شرایط عادی باید ماه ها قبل برگزار می شدند. 
بازگشــت دوباره چمپیونزلیگ پس از ماه ها غیبت اما، هیجان 
زایدالوصفی داشــت. طرفداران مهم ترین تورنمنت باشگاهی 
فوتبال در جهان آنقدر منتظر شروع دوباره این رقابت ها بودند که 
حتی سکوهای کامال خالی ورزشگاه ها هم، چندان توی ذوق شان 
نزد. گل های تماشایی، شگفتی های بزرگ، تحسین و اخراج و 
البته ماجراهای کونیت چاکر با کمك داور ویدئویی، بخشی از 

هیجان لیگ قهرمانان در بازگشت دوباره به زندگی بودند.
تتوی شیر، قلب شیر! 

ممفیس دیپای، عالقه ویژه ای به شــیر دارد. او روی بدنش 
تصویر بزرگی از یك شیر را خالکوبی کرده و در زمین مسابقه هم 
قلب شیر دارد. جسارت چیپ زدن پنالتی در یك مسابقه حساس 
و سرنوشت ساز، تنها از عهده بازیکنی برمی آید که واقعا شهامت 
زیادی داشته باشد. ممفیس پنالتی دقایق اول بازی را با یك ضربه 
چیپ وارد دروازه یوونتوس کرد و بیانکونری پس از دریافت این 
گل، حتی با زدن دو گل هم نتوانست خودش را به مرحله بعدی 
برساند. ستاره هلندی، حاال کاپیتان تیم شگفتی ساز لیون به 
شمار می رود. تیمی که در مرحله بعدی رقابت ها با سیتی مسابقه 

می دهد. دورتموندی ها جدی ترین مشتری ممفیس برای فصل 
آینده هستند.

مکث به سبک مکسونس
دیپای تنها بازیکن لیون در رقابت هــای این هفته از لیگ 
قهرمانان نبود که حسابی خوش درخشید. نمایش مکسونس هم 
در ترکیب این تیم، فوق العاده به نظر می رسید. محصول جذاب 
آکادمی باشگاه لیون در ۲۰ سالگی روبه روی یووه شاهکار کرد و 
بارها و بارها مدافعان این تیم را دریبل زد. بدون شك، او یکی از 
بهترین های این هفته از لیگ قهرمانان اروپا بود. ستاره  جدیدی 

که حاال به فوتبال فرانسه و اروپا معرفی شده است.
کریس به تعطیالت رفت

خانواده رونالدو آماده سفر به پرتغال بودند تا مرحله یك چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان را در سرزمین مادری سپری کنند اما این 
سفر در نهایت انجام نشــد. چراکه کریس و تیمش از اروپا کنار 
رفتند. این اولین بار در ۱۱ سال گذشته است که رونالدو شانس 
حضور در یك چهارم نهایی لیگ قهرمانان را از دست می دهد. او 
پس از سه قهرمانی متوالی در رئال مادرید، حاال دومین تجربه 
شکســت خورده با یووه برای بردن چمپیونزلیگ را پشت سر 

گذاشته است.
خداحافظ آقای ساری

دیدارهای این هفته لیگ قهرمانــان، یك قربانی بزرگ هم 
داشت. مائوریتسیو ساری پس از شکســت روبه روی لیون در 
مجموع دو بازی رفت و برگشت، شغلش را از دست داد و ناچار به 
ترک نیمکت یووه شد. او همین چند هفته قابل، فاتح اسکودتو 
شده بود اما نتیجه نگرفتن در اروپا، برای اخراج مربیان در باشگاه 
یوونتوس کافی به نظر می رسد. تجربه ای برای کونته و آلگری هم 

اتفاق افتاده است.

سقوط واران
این هفته از چمپیونزلیگ برای هیچ بازیکنی دردناک تر از 
رافائل واران نبود. مدافع فرانسوی در غیاب زوج همیشگی اش 
سرخیو راموس، دو گل را به پپ گواردیوال و سیتی تقدیم کرد. او با 
دو اشتباه باورنکردنی، زمینه ساز هر دو گل سیتیزن ها شد و یك 
شب فاجعه بار را در ورزشگاه اتحاد پشت سر گذاشت. شبی که 

هرگز از ذهن این مدافع پاک نخواهد شد.
گفت وگوی دو نابغه

لحظاتی پس از پایان مســابقه رئال و سیتی، دوربین ها در 
ورزشگاه گفت وگوی دو نفره پپ گواردیوال و زیدان را شکار کردند. 
هیچ کدام از این دو مربی، اهل جنجال نیستند و همیشه نیز به 
تحسین یکدیگر پرداخته اند. پپ حاال اولین مربی دنیای فوتبال 
است که توانسته زیدان را از لیگ قهرمانان حذف کند. زیزو در هر 
سه تجربه قبلی اروپایی اش با رئال مادرید، روی سکوی اول این 

رقابت ها رفته بود.
کوین روی سیاره مسی

به نظر می رسد این روزها اگر یك بازیکن »زمینی« بیشتر 
از دیگران به سیاره لئو مسی نزدیك باشد، آن بازیکن کسی به 
جز کوین دی بروینه نیست. او در خلق موقعیت روبه روی رئال 
مادرید، یك رکورد ویژه پشت سر گذاشت و باز هم مادریدی ها 
را به شدت آزار داد. در جریان دو بازی رفت و برگشت با رئال، دی 
بروینه بهترین بازیکن ســیتی بود. اگر امسال مراسم توپ طال 
برگزار می شد، کوین یکی از شایسته ترین چهره ها برای بردن 

این جایزه به شمار می رفت.
مانوئل هنوز نویر نیست

بایرن فقط چلســی را شکســت نداد. بلکــه در دو بازی، 
اســتخوان های حریف را هم خرد کرد. با این حال یك اشتباه 

بزرگ از نویر در جریان بازی برگشت، برای هواداران این باشگاه 
نگران کننده به نظر می رسید. نویر هنوز نتوانسته فرم درخشان 
قبلی اش را به دست بیاورد. او در تقابل قبلی با مسی حسابی برای 
این بازیکن کری خواند و در زمین مجازات شد. تجربه ای که شاید 

دوباره برای او تکرار شود.
مهارنشدنی مثل لوا

بایرن در دو بازی رفت و برگشــت هفت گل به چلســی زد. 
جالب است بدانید لوا با گل و یا پاس گل، روی هر هفت گل تاثیر 
مستقیمی داشــت. او در آخرین روزها از یك فصل رویایی، به 
بردن لیگ قهرمانان فکر می کند. تیم فلیك این پتانسیل را دارد 

که سه گانه تاریخی یوپ هاینکس را تکرار کنند.
وار و بارسا

داستان بارسا و کمك داور ویدئویی در جریان بازی با ناپولی، 
کامال عجیب به نظر می رسید. در این مسابقه چهار بار از کمك داور 
ویدئویی کمك گرفته شد و در سه نوبت، رای نهایی به سود بارسا 
بود اما کاتاالن ها به مردود شدن گل ظاهرا سالم لئو مسی اعتراض 
داشــتند. نه در اللیگا و نه در لیگ قهرمانان، ظاهرا کمك داور 

ویدئویی از مردود کردن گل های لئو دست نمی کشد!

 24 ساعت توفانی در باشگاه یووه

پيرلوبال به جای ساری بال!

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان در 10 پرده

 ! VAR چاكِر آقاِی

اوضاع برای سپاهانی ها 
روبه روی استقالل در 

سال های گذشته، اصال 
ایده آل به نظر نمی رسد. از 
سال 93 تا امروز سپاهان 

تنها یک بار موفق به 
شکست حریف آبی پوش 

شده است. در حقیقت 
طالیی ها در 11 تقابل 

گذشته با استقالل، فقط 
یک بار طعم پیروزی را 

چشیده اند. این در حالی 
است که استقالل در همین 
11 بازی، هفت بار به عنوان 

تیم برنده از زمین خارج 
شده است

 شماره   584 /       دوشنبه 20 مرداد   1399  /   20  ذی الحجه 1441  /  10  اوت   2020


