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خبر خوش براي دختران فوتبال
بازگشت به رنكينگ فيفا

چندي پيش خارج شــدن تيم ملي فوتبال 
زنان ايران از رنكينگ فيفا حســابي خبرســاز 
شــد. اتفاقي كه بــا وجود درخشــش دختران 
فوتباليســت يك گام بزرگ رو بــه عقب و يك 
پسرفت اساسي بود. فوتبال بانوان ايران هميشه 
مشــكالت و بي توجهي هاي خــاص خودش را 
داشته است. مشــكالتي كه هنوز هم ادامه دارد 
و به نظر نمي رســد عجله اي براي حل شدنش از 
سوي مسئوالن وجود داشته باشد. نمونه تازه آن 
درگيري كادر فني و ملي پوشــان در ليگ دسته 
يك فوتبال است، در حالي كه تا چند وقت ديگر 
مسابقات ليگ ملت هاي آسيا برگزار مي شود. در 
اين ميان و در تمام اين ناراحتي ها يك اتفاق خوب 
هم افتاد و آن چيزي نيست جز بازگشت دختران 
فوتبال ايــران به رنكينگ فيفــا. در جديدترين 
رنكينگي كه فدراســيون جهاني منتشــر كرد، 
تيم ملی ايران در جايگاه ۷۰ جهان قرار دارد. تيم 
ايران در آسيا هم در جايگاه چهاردهم قرار گرفته 
اســت. در اين رده بندی آمريــكا، آلمان، هلند، 
فرانسه، سوئد، انگليس، برزيل، كانادا، استراليا و 
كره شمالی تيم های اول تا دهم هستند. ناگفته 
نماند ايران ۲۸ آذر ۱۳۹۹ به دليل نزديك به دو 
سال دوری از مسابقات از رنكينگ خارج شده بود. 
البته ايران در اين مدت فعاليتی نداشته و بيش از 
دو سال است كه تعطيل شده اما همراه با برخی 
تيم ها به رنكينگ بازگشته است. در هر حال اين 
بازگشــت به رنكينگ مي تواند جرقه اي باشــد 
براي مســئولين تا كمي به اين فرزند سر راهي 

توجه كنند. 
    

جودو با بريمانلو المپيكي شد
سايت جهاني فدراسيون جودو با گذشت يك 
هفته از پايان رقابت های قهرمانی آسيا امتيازات 
اين رقابت ها را در رنكينگ جهانی و المپيكی ثبت 
كرد. همين موضوع باعث شــد تا اولين سهميه 
المپيك برای جودو كشورمان فعال كسب شود. 
محمد محمدی بريمانلو سرگروه تيم ملی جودو 
در رقابت هــای قهرمانی آســيا در تيم پنج نفره 
كشورمان بهترين عملكرد را داشت و با ايستادن 
در مكان پنجم ۱۲۶ امتياز كرد و با ايســتادن در 
مكان پنجاه وششــم رنكينگ المپيكی از طريق 
سهميه قاره ای، جواز حضور در بازی های المپيك 
۲۰۲۱ توكيو را كســب كرد. بر اســاس قوانين 
فدراســيون جهانی نفرات اول تا بيســت و دوم 
رنكينگ فدراســيون جهانی به صورت مستقيم 
جواز حضور در المپيك را كســب خواهند كرد و 
بهترين جودوكار هر قــاره در وزن خودش نيز از 
طريق ســهميه قاره ای جواز حضور در المپيك 
را كسب می كند. با توجه به مسابقات پيش رو و 
فاصله اندک تا بازی های المپيك احتمال تغيير 
در اين ســهميه وجود دارد. در همين راســتا او 
برای ارتقای رنكينگ جهانی خود به دو مسابقه 
بين المللی و گزينشــی المپيــك توكيو اعزام 

خواهد شد.  
    

تنور بسكتبال داغ تر از هميشه
تيم های مهرام و شهرداری گرگان با شكست 
حريفان خود به فينال ليگ برتر بســكتبال راه 
يافتند و قرار است از امروز ســری مرحله نهايی 
را در ســالن آزادی تهران آغاز كنند. شهرداری 
گرگان با سه برد پياپی مقابل شيميدر به فينال 
رسيد اما مهرامی ها يك ماراتن نفسگير را با نفت 
آبادان داشــتند و پس از پنج بازی خودشان را به 
مسابقه نهايی رســاندند. هر دو تيم پيش از اين 
ســابقه حضور در فينال را دارنــد و تنها تفاوت 
آنها تعداد حضورشــان اســت كه مهرامی ها در 
اين زمينه نسبت به حريف گرگانی خود برتری 
دارنــد. گرگانی ها در دو،ســه فصل گذشــته با 
ســرمايه گذاری كه كرده اند، خودشان را مدعی 
قهرمانی نشان دادند. آنها دو فصل قبل در فينال 
به آبادان باختند و دوم شدند و فصل قبل هم كه 
در صدر جدول بودنــد، رقابت ها نيمه كاره ماند. 
امسال هم همين شــرايط در تيم شاهين طبع 
حكم فرماســت و آنهــا تنها تيم بــدون باخت 
محسوب می شــوند و بايد ديد مقابل مهرام هم 
می توانند اين روند را ادامه دهند و يك ركورد را 
به نام خود ثبت كنند يــا صمد نيكخواه بهرامی و 
يارانش ترمز آنها را می كشند. مسابقات فينال به 

صورت سه از پنج برگزار می شود.

خبر ورزشی

آریا طاری

فصل گذشته استقالل در شرايطی 
برای برگــزاری متمركز ليگ قهرمانان 
راهی قطر شد كه به تازگی سرمربی اش 
را از دســت داده بود و با سرمربی موقت 
هدايت می شد. واضح بود كه استقالل با 
آن روحيه و آن وضعيت خاص، به جايی 
نمی رســد و نمی تواند به بلندپروازی 
در آسيا دل ببندد. حاال اما حكايت اين 

تيم كامال متفاوت اســت. آنها به خوبی 
قابليت های خودشان را می شناسند و با 
روحيه ای مثال زدنی به آسيا رسيده اند. 
استقالل ديگر با بالتكليفی درگير نيست 
و به خوبی توانسته خودش را برای حضور 
در ليگ قهرمانان آمــاده كند. البته كه 
نبايد نتيجه مســابقه رفت، دليلی برای 
برد حتمی آنها در ديدار با الشرطه عراق 
باشد. استقاللی ها بايد آن مسابقه و هر 
اتفاق ديگری در گذشته را به فراموشی 

بســپارند و همه هوش و حواس شان را 
به ۹۰ دقيقه تعيين كننده نبرد با حريف 
عراقی بدهند. برخالف چيزی كه از ابتدا 
تصور می شــد، صعود از اين گروه هرگز 
بزرگ تريــن آرزوی آبی ها نخواهد بود. 
آنها می توانند به راحتی قدرتمندترين 
تيم گروه باشند و در نهايت به عنوان تيم 
اول راهی مرحله بعدی شوند. شكست 
دادن الشرطه برای رسيدن به اين هدف، 

كليدی خواهد بود.

حريف امشب استقالل در ديدار اول 
مرحله گروهی با الدحيــل، اصال آماده 
نشــان نداد. آنها در جريان شكست دو 
بر صفر روبه روی رقيب قطری، بســيار 
كم دقت ظاهر شــدند و تنها يك شوت 
درون چارچوب داشتند. الشرطه، تنها 
44 درصــد مالكيت تــوپ را در اختيار 
داشــت و با وجود زدن كرنرهای زياد، 
نتوانســت تهديد بزرگی بــرای دروازه 
حريف به وجود بياورد. آنها با سيســتم 

پايه ۲-4-4 وارد زمين شدند و در جريان 
يك بازی يك بار با اشتباه كريم شوايلی، 
دروازه خودشان را باز كردند. اميدواری 
اصلی نماينده عراق برای اين مســابقه، 
به زوج هجومی اين تيــم برمی گردد. از 
جلمين ريواس ونزوئاليی كه قبال برای 
تيم هايی مثل االتحاد، الهالل و شارجه 
توپ زده تا رافائل سيلوا دوس سانتوس 
برزيلی كه اولين تجربه حضور در فوتبال 
آسيا را با الشــرطه تجربه می كند. اگر 
مدافعان استقالل بتوانند اين دو بازيكن را 
به خوبی مهار كنند، بعيد است كه دروازه 
اين تيم روبه روی حريف عراقی به خطر 
بيفتد. شايد اين بازی از يك جهت ديگر 
هم برای فوتبال ايران اهميت دارد. تيم 
ملی در آينده ای نزديك بايد در يك بازی 
حساس و تعيين كننده روبه روی تيم ملی 
عراق قرار بگيرد و بد نيست كه اعتماد به 
نفس ستاره های ايرانی روبه روی عراقی ها 
در رده باشگاهی كمی  باالتر برود. فصل 
گذشته، هر دو نبرد استقالل و الشرطه 
در دور گروهی با تساوی به پايان رسيد 
اما در نهايت اين آبی های ايرانی بودند كه 
توانستند راه شان را به طرف مرحله بعدی 

رقابت ها هموار كنند.
جذاب  تريــن نكته در اســتقالل تا 
اينجا در ليگ قهرمانان آســيا، آمادگی 
فردی نفرات اين تيم بوده است. فرشيد 
اسماعيلی به ويژه در نيمه نخست ديدار 
با االهلی، يكــی از بهترين بازی هايش 
با لباس اســتقالل را پشت سر گذاشت. 
مدت ها بود كه هيچ كس فرشــيد را در 
چنين فرمی نمی ديد. مهدی قايدی با 
ســرعت  و و دقت مثال زدنی اش در گل 
اول و قدرت باورنكردنــی اش روی گل 
دوم، نشــان داد كه می خواهد به يكی از 
بهترين مهره های فوتبال در قاره آســيا 
تبديل شــود. محمد نادری كه مدت ها 
بــود در معرض انتقادهای بــزرگ قرار 

داشت، خودی نشان داد و نقش پررنگ 
و غيرقابل انكاری در حمله های تيم پيدا 
كرد. ارسالن مطهری هم مثل هميشه 
فداكارانه در خدمت تيم بود و با همه وجود 
برای هم تيمی ها موقعيت می ساخت. 
با وجود برد پرگل و يك طرفه استقالل، 
رشــيد مظاهری هم يكی از ستاره های 
بازی بود. سيو ديدنی او روی شوت عمر 
در حالی كه بازی با برتری شكننده دو بر 
يك به سود استقالل دنبال می شد، تاثير 
مهمی در اين پيروزی ايفا كرد. اين همه 
نمايش دلچسب و اميدواركننده فردی 
در يك ۹۰ دقيقه، به وضوح نشان می دهد 
كه استقالل به لحاظ روحی و روانی كامال 
آماده حضور در اين جام شده است. اين 
يكی از حريص ترين، فرصت طلب ترين 
و بهترين استقالل های يك دهه اخير به 
شمار می رود. تيمی كه نه فقط برای صعود 
از گروه، بلكه برای رسيدن به جام سرشار 
از انگيزه است. تيمی كه همه نفرات در 
آن، از نيمكت نشين ها تا مهره های اصلی، 
به يك اندازه از گل زدن و برنده شــدن 
خوشحال می شــوند. تيمی كه به نظر 
می رسد متحدتر از هميشــه، به دنبال 

رسيدن به يك موفقيت بزرگ است. 

در انتظار کوالک دوم استقالل در آسیا

به پشت سر نگاه نکن! 

اتفاق روز

چهره به چهره

اگر بخواهیم تنها یک نیمه 45 دقیقه ای را از این فصل استقالل به عنوان بهترین نیمه باشگاه جدا کنیم، بدون تردید 
نیمه دوم دیدار با االهلی بهترین گزینه به نظر می رسد. نیمه ای که در آن آبی ها از همان زمان شروع، بی وقفه به سمت 

دروازه حریف حمله بردند و با وجود خراب شدن چند موقعیت در همان لحظات ابتدایی، برابر حریف فوق العاده بی رحم 
ظاهر شدند. استقالل شروع محشری در آسیا داشت و حاال بامداد فردا برای رسیدن به برد دیگری در لیگ قهرمانان 

مبارزه خواهد کرد. الشرطه عراق می تواند قربانی بعدی فرهاد و پسرها در لیگ قهرمانان آسیا باشد.

خبر شكايت رســمی فدراســيون فوتبال هند از باشگاه 
پرســپوليس به خاطر »مزخرفاتی« كه در صفحه »رسمی« 
اين باشگاه نوشته شــده، حقيقتا خجالت آور است. شبكه های 
اجتماعی در دنيای فوتبال، هميشه محلی برای به تصوير كشيدن 
جذابيت ها و كاراكتر حرفه ای يك باشگاه هستند اما در ايران به 
دست يك مشت غيرحرفه ای افتاده اند تا اين چنين شخصيت 
باشگاه ها را زير ســوال ببرند. اينكه سفر به هندوستان به »فتح 
الفتوح« تشبيه شده و اشــاره ای از »جنگ« هم به ميان آمده، 
هيچ ارتباطی به روح فوتبال ندارد. بعضی ها با ساده انگاری از اين 

مساله عبور می كنند و معتقدند هندی ها به يك ماجرای ساده 
بيش از حد دامن زده اند اما اگر يك باشگاه »عراقی« قبل از سفر 
به ايران با افتخار از »جنگ« ياد كند و از هجوم به كشور ميزبان 
حرف بزند، همين افراد اولين نفراتی هستند كه گريبان می درند 
و خواهان مجازات رقيب می شوند! بايد بپذيريم اتفاقی كه رخ 
داده، فراتر از »بی مســئوليتی« است. اينكه چنين متن زشتی 
از دريچه اينستاگرام رسمی يك تيم فوتبال عبور كند، نشان از 
اوج بی سليقگی و كم اطالعی در آن باشگاه دارد. پرسپوليسی ها 
البته خيلی زود دست به كار شدند و يك متن خلق الساعه برای 
عذرخواهی از كشور ميزبان منتشر كردند اما كار از كار گذشته 
بود و هندی ها مصر به نظر می رسيدند تا شكايت شان را به ای.اف.

سی تسليم كنند. همين ۶ ماه قبل بود كه »عيسی آل كثير« به 
خاطر يك شادی گل شائبه برانگيز، شانس حضور در ديدار نهايی 

ليگ قهرمانان آسيا را از دست داد و يك محروميت تلخ را تجربه 
كرد. محروميتی كه در نهايت شانس بردن جام را از فوتبال ايران 
گرفت. اين اتفاق می توانست يك تلنگر بزرگ و تاريخی باشد. 
يك تلنگر كه نشان از عمق بی اطالعی و ناآشنايی اهالی فوتبال 
ايران با قوانين سفت و سخت تورنمنت های رايج فوتبال در دنيا 
داشــت. انتظار می رفت پس از اين محروميت سخت، حداقل 
باشگاه پرسپوليس دست به كار شــود و قوانين را كمی بيشتر 
برای بازيكنان و كاركنانش توضيح بدهد اما حاال اين باشگاه به 
سادگی در معرض يك ماجرای حقوقی ديگر قرار گرفته است. 
حقيقتا نمی توان پيش بينی كرد كه ای.اف.سی چه تصميمی در 
اين مورد خواهد گرفت اما روبه رو شدن با هيچ برخوردی از سوی 
اين نهاد عجيب نيست. حتی عجيب نيست كه ای.اف.سی همين 
امروز پرسپوليس را از ليگ قهرمانان كنار بگذارد. آنها قبال هم 

نشان داده اند كه منتظر كوچك ترين بهانه برای برخورد با قرمزها 
هستند و جالب اينكه باشگاه هر روز بهانه تازه ای به دست شان 
می دهــد. در خوش بينانه ترين حالت ممكــن، يك جريمه 
سنگين انتظار پرسپوليس را می كشد. باشگاهی كه همين حاال 
با انبوهی از مشكالت مالی دست و پنجه نرم می كند، حاال بايد 
زير بار اين جريمه سنگين هم برود. اسم اين اتفاق را نمی توان 
يك خطای انسانی ساده دانست. اين يك ضعف آشكار مديريتی 
برای مجموعه ای است كه ظاهرا قدرت كنترل صفحه هايش در 
شبكه های اجتماعی را ندارد. باشگاهی كه می خواهد به هر قيمتی 
از اين فضا درآمدزايی كند اما حاال ميليون ها تومان را به سادگی 
هرچه تمام تر به خاطر ضعف در كنترل محتوا از دست می دهد. 
اين يك كار تخصصی است اما ظاهرا باشگاه پرسپوليس، اراده 

صفحه های اجتماعی اش را به دست افرادی نابلد سپرده است.

آریا رهنورد

طبيعی به نظر می رسد كه درصد بسيار زيادی 
از اخبار فوتبال اروپا، به تيم های بزرگ و مدعی 
اختصاص داشته باشند اما همه هيجان فوتبال 
را نمی توان تنها در تيم های گرانقيمت و پرستاره 
جست وجو كرد. در هياهوی فوتبال اروپا، مربيانی 
هم هستند كه توانسته اند با تيم های معمولی، 
نتايجی غيرمعمولی به دست بياورند. مربيانی 
كه تا اين هفته از فصــل، نتايجی حيرت انگيز را 
تجربه كرده اند و قصد دارند اين روند را تا آخرين 
هفته و آخرين مسابقه حفظ كنند. ديويد، اوليور 
و كريستوف، پديده های مهم مربيگری فوتبال 

در اين فصل به شمار می روند.
فرگوسن؛ با تاخیر! 

وقتی ســر الكس فرگوسن بازنشستگی اش 
از فوتبال را به طور رســمی اعالم كرد، اسم های 
زيادی در اطراف باشــگاه منچســتريونايتد به 
گوش می رسيد. خيلی از هواداران اين باشگاه، 
در انتظار انتخاب يــك چهره ويژه برای نيمكت 
تيم شان بودند اما ســر الكس انتخابش را از قبل 
انجام داده بود. او »ديويد مويــس« را به عنوان 
جانشــين انتخاب كرد. مردی كه برای سال ها 

در باشگاه اورتون حضور داشــت و توانسته بود 
ثبات خوبی در اين باشــگاه به وجــود بياورد. 
مويس كارش را با خوش بينی آغاز كرد اما دوران 
حضورش در يونايتد، اصــال موفقيت آميز نبود. 
طرفدارها خيلی زود اعتمادشان را به او از دست 
دادند و بن بست مرد اسكاتلندی در تئاتر روياها 
آغاز شد. او فقط يك سال در يونايتد دوام آورد و 
برای فرار از اين كابوس، به فوتبال اسپانيا رفت 
اما نتوانست در سوسيه داد هم موفق عمل كند. 
ديويد پس از مدتی به ســاندرلند در انگلستان 
برگشــت اما در پايان فصل، او و تيمش به دسته 
پايين تر ســقوط كردند. اين اولين ســقوط در 
كارنامه مويس و اولين سقوط ساندرلند پس از دو 
دهه به شمار می رفت. درست در همين نقطه بود 
كه تصور می شد بايد دوران مربيگری اين چهره 
را تمام شده بدانيم اما انتخاب وستهم، همه چيز 

را عوض كرد. 
حاال وستهم با اين مربی در جدول ليگ برتر، 
باالتر از رقبايی مثل چلسی، ليورپول، تاتنهام و 
آرسنال ديده می شود. آنها با رسيدن به 55 امتياز 
در ۳۱ بازی، تيم چهارم جدول هســتند و اگر 
همين جايگاه را حفظ كنند، به رقابت های فصل 
آينده ليگ قهرمانان اروپا می رسند. برای آن كه 

بدانيد اين اتفاق چقدر بزرگ و تاريخی اســت، 
كافی است به اين نكته توجه كنيد كه وستهم از 
سال ۲۰۰۰ به بعد هرگز نتوانسته در بين پنج تيم 

باالی جدول ليگ برتر قرار بگيرد. 
آنها در چهار فصل گذشــته همواره رتبه ای 
دورقمی در جــدول داشــته اند. اگر چكش ها 
بتوانند رتبه چهــارم را حفظ كننــد، بهترين 
نتيجه شان در تاريخ برگزاری رقابت های ليگ 
برتر با فرمت فعلی را جشن خواهند گرفت. جالب 
اينكه اين باشگاه در تمام سال های حياتش هرگز 
در ليگ قهرمانان و جام باشگاه ها به ميدان نرفته 
و فقط ســابقه بازی در يوروليگ را داشته است. 
ظاهرا جانشين فرگوسن، پس از سال ها باالخره 

خودش را اثبات كرده است. مويس به گفته 
خودش اين روزها بيشتر از هميشه از 

مربيگری لذت می برد. با اين عملكرد 
فوق العاده، بعيد نيست خيلی زود 
تيم های بزرگ انگليسی اين مربی 

را برای نيمكت شان در نظر بگيرند.
اولیور شگفت انگیز

اينكه صدر جــدول بوندس ليگا 
در اختيار تيمی مثل بايرن 

مونيخ باشد، اصال جای 
تعجب نــدارد. اينكه 
اليپزيش بــا مربی 
فوق العاده ای مثل 
ناگلزمان هم اين 
تيــم را تعقيــب 

كند، عجيب نيســت امــا اين موضــوع كه به 
جای تيم های پرســتاره ای مثــل دورتموند و 
فرانكفورت، وولفســبورگ در رده سوم جدول 
بوندس ليگا حضور پيدا كند، يك اتفاق معمولی 
به نظر نمی رسد. سبزها ۱۲ سال بعد از آخرين 
قهرمانی شان در بوندس ليگا، حاال دوباره به يك 

تيم جذاب تبديل شده اند. 
آنها اين اواخر، ســال های سختی را سپری 
كرده بودند. وولفسبورگ در سال های ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۸ در جدول ۱۸ تيمی بوندس ليگا شانزدهم 
شد و به لطف حضور در ديدار پلی آف توانست بقا 
در اين ليگ را قطعی كند. همين تيم اما با هدايت 
اوليور گالسنر، فصل گذشته به رده هفتم جدول 
رسيد و حاال در فاصله ای كوتاه با پايان فصل، 
تيم ســوم جدول بوندس ليگا محسوب 
می شود. اولی گالسنر 4۶ ساله، مرد اول 
رنسانس اين باشگاه بوده است. مردی 
كه تقريبا همه عمر دوران فوتبالش را 
در باشگاه ريد در فوتبال اتريش 
سپری كرد و به عنوان مربی 
پس از يك ســال كار 
كردن در اين باشگاه 
و چهــار ســال 
هدايت السك، 
حاال به نيمكت 
لفســبورگ  وو
رســيده است. 
باشــگاه با اولی، 

عملكردی درخشان داشته و ظرف دو سال، به 
يكی از بهترين  تيم های فوتبــال آلمان تبديل 
شده است. او حاال وولفسبورگ را در يك قدمی 
رسيدن به رقابت های فصل آينده ليگ قهرمانان 
قرار داده و در حال سپری كردن يك فصل رويايی 

با اين باشگاه است.
شورش علیه نفت! 

شــش هفته قبل از پايان فصــل در فوتبال 
فرانسه، معموال زمانی برای قطعی شدن قهرمانی 
پی اس جی اســت اما اين تيم با همه ستاره های 
بزرگ و نامدارش، اين روزها پشت سر ليل ديده 
می شود. رقيب سرسختی كه اين فصل فقط سه 
بار شكست خورده و با ۱۹ گل دريافتی، بهترين 
خط دفاعی ليگ را در اختيار دارد. پشــت اين 
فرم شــگفت انگيز، يك مربی فوق العاده ديده 
می شود. كريســتوف گالتيه كه در دوران بازی 
برای تيم های زيادی در ليگ فرانسه توپ زده، 
سال ۲۰۰۹ سرمربی سن اتين شد و برای هشت 
سال در اين باشــگاه فعاليت كرد. او باالخره در 
سال ۲۰۱۷ از اين باشگاه فاصله گرفت تا به عنوان 
سرمربی جديد باشگاه ليل انتخاب شود. ليل در 
همه تاريخش تنها يك بار در سال ۲۰۱۱ قهرمان 
ليگ فرانسه شده و حاال اگر برای دومين بار دست 
به اين كار بزند، يك معجــزه تاريخی انجام داده 
اســت. كنار زدن پی اس جی به عنــوان يكی از 
گرانقيمت ترين تيم های تاريخ فوتبال، داستانی 
است كه اگر به تكامل برسد، نام گالتيه را به متن 

كتاب های تاريخی خواهد برد! 

تاریخی که تکرار می شود، درسی که نمی گیریم

رسوايی آماتورها! 

نگاهی به سه مربی غافلگیرکننده این فصل فوتبال اروپا

کارخانه شگفتی سازی! 

برخالف چیزی که از ابتدا 
تصور می شد، صعود از این 

گروه هرگز بزرگ ترین 
آرزوی آبی ها نخواهد بود. 

آنها می توانند به راحتی 
قدرتمندترین تیم گروه 

باشند و در نهایت به عنوان 
تیم اول راهی مرحله بعدی 

شوند. شکست دادن 
الشرطه برای رسیدن به این 

هدف، کلیدی خواهد بود
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