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خار پاشنه، معضل تازه 
دووميداني!

دووميدانی ايران تا بوده بيش از هر چيز درگير 
مشكالت و حواشــي اش بوده است. مشكالتي 
كه سد بزرگي در مســير پيشرفت اين رشته بود 
و باعث درجا زدنش مي شــود. نبود رييس، عدم 
برنامه ريزی و مديريت، كمبود بودجه و رها شدن 
ورزشكاران تنها گوشه اي از مشكالت ورزش مادر 
است. اين روزها اما معضل جديدي وارد اين رشته 
شده است كه آن هم به خارپاشنه احسان حدادي 
و جراحي اش در آلمان برمي گردد! حدادی تصميم 
گرفته بود كه برای درمان با حمايت فدراسيون و 
كميته ملی المپيک به آلمان اعزام شود، اما ظاهرا 
مخالفت هايی صورت گرفته است. هيات اجرايی 
كميته ملی المپيک در حالی با اين اعزام مخالفت 
كرد كــه طبق صحبت های مبينی سرپرســت 
فدراســيون، صالحی اميری، رييــس كميته با 
اين كار موافق بوده اســت. طبق صحبت هايی 
كه می شود، عمل خار پاشنه به راحتی در ايران 
درمان می شــود و كار چندان سختی نيست، اما 
مبينی آن را حساس قلمداد كرده و در پاسخ به اين 
سوال كه ضرورت اعزام حدادی به آلمان چيست، 
گفته است:»پزشكی كه قرار است حدادی را عمل 
كند، بسيار حاذق است و قبال هم خار پاشنه راست 
و كتفش را عمل كرده بود. عــالوه بر اين، عمل 
حساسی است. از طرفی اين پزشک اكثر قهرمانان 
جهان و حتی ســهراب مرادی را هم عمل كرده 
است.« نكته مهم درباره اين معضل جديد بحث 
هزينه هاي آن است. ظاهرا هزينه های باالی اعزام 
به آلمان آن هم با قيمــت فعلی دالر و يورو باعث 
اين مخالفت شده اســت. برخی عنوان می كنند 
پزشكان برجســته ای در ايران حضور دارند كه 
می توانند اين عمل هــا را انجام داده و مانع خارج 
شدن ارز از كشور شوند. در اينكه احسان حدادی 
پرافتخارترين ورزشكار تاريخ دووميدانی ايران 
بوده و موفقيت های زيادی را نصيب ورزش كشور 
كرده است، شكی نيســت، اما به هرحال كشور 
با مشــكالت اقتصادی زيادی روبه رو است و به 
قول تيمور غياثی، پيشكسوت اين رشته حدادی 

انصاف دارد و در ايران پای خود را درمان می كند.
     

12 تيم در ليگ واليبال
شــهرام عظيمی سرپرست كميته برگزاری 
رويدادها و مســابقات فدراســيون واليبال، از 
قطعي شــدن حضور 12 تيــم در فصل جديد 
رقابت هــاي ليگ واليبال خبــر داد. اين تيم ها 
عبارتند از شهرداری اروميه، لبنيات هراز آمل، 
فوالد سيرجان ايرانيان، شهرداری گنبد، فوالد 
مباركه ســپاهان، هورسان رامســر، آذرباتری 
اروميه، شــهداب يزد، خاتم اردكان، شهرداری 
ورامين، پيكان و ســايپا كه خود را آماده حضور 
در مســابقات مي كنند. عظيمــي همچنين از 
جايگزيني و واگذاري امتياز شــهرداری اراک، 
پيام خراســان و راه ياب ملل كه در فصل جديد 
شركت نمي كنند نيز صحبت كرد. او همچنين 
تاكيد كرد كه حضور باشــگاه ها در قرعه كشی 
ليگ برتر ســال ۹۹، منوط به نداشتن شكايت 
مالی از سوی بازيكنان و كادر فنی است. كميته 
برگزاری رويدادها و مســابقات، در نظر دارد در 
صورت تاييد ستاد ملی مقابله با كرونا، مسابقات 
واليبال باشگاه های برتر مردان سال ۹۹ ايران را 

از نيمه های شهريورماه آغاز كند.
     

نوري از امروز استارت مي زند
حســين نوری دارنده مدال برنز كشــتی 
فرنگی جهان و يكــی از مدعيــان حضور در 
المپيک توكيــو، چندی پيش بــه دليل ابتال 
به ويروس كرونا و وخامت حالــش از كرج به 
تهران منتقل و در نهايت در بخش مراقبت های 
ويژه بيمارستان مسيح دانشوری بستری شد. 
وضعيت نامطلوب تنفسی او باعث شده بود تا 
نوری به كمک دســتگاه قادر به تنفس باشد، 
چراكه ويروس كرونا ريه او را كامال درگير كرده 
بود. اما خوشــبختانه وی در ادامه روند درمان 
توانســت به شرايط بهتری برســد و به بخش 
عمومی منتقل شــود. حال او به حدي مساعد 
شده كه تصميم گرفته تمريناتش را استارت 
بزند. او كه براي اين كار مجوز پزشک معالجش 
را دارد، از امروز تمرينات آمادگي جسماني اش 
را آغاز خواهــد كرد تا از كــورس رقابت براي 

مسابقات و المپيک توكيو جا نماند.

منهای فوتبال

آریا طاری

لیگ برتــر ایــران را با همه 
مهیــج  ی  نی هــا ما قهر ن  آ
لحظه آخری اش به یاد می آوریم 
اما در همین لیــگ، تیم هایی هم 
بوده اند که توانســته اند نسخه 
قهرمانی را قبل از رسیدن آخرین 
هفته بپیچند. تا امروز فقط چهار 
باشگاه توانسته اند دست به چنین 
کاری بزنند و ایــن عدد حداقل تا 
پایان فصل، تغییــر نخواهد کرد. 
سپاهانی ها با سه قهرمانی قبل از 
هفته پایانی، در این زمینه رکورددار 
هســتند اما در پایان این فصل، 
پرســپولیس نیز با این تیم برابر 
خواهد شد. یحیی و پسرها حاال 
در آستانه رسیدن به سریع ترین 

قهرمانی تاریخ لیگ برتر هستند. 
تجربه ای که به احتمال بسیار قوی 
در هفته بیست و ششم لیگ برای 

آنها رقم خواهد خورد.
     

سپاهان؛ لیگ برتر دوم
شاگردان فرهاد كاظمی در سپاهان، 
قهرمان مقتــدر دوميــن دوره ليگ 
برتر بودند. تيمی كه باالتــر از پارس و 
پرسپوليس، اولين قهرمانی اش در ليگ 
برتر را جشن گرفت. طاليی ها سه هفته 
قبل از پايان رقابت ها، قهرمانی شان را 
قطعی كردند. اين ركورد برای ســال ها 
در اختيار باشگاه اصفهانی قرار داشت. 
سپاهان كاظمی پس از مسجل  شدن 
قهرمانی، در دو مســابقه آخر به نفرات 
ذخيــره اش بازی داد و هر دو مســابقه 
را واگذار كرد تــا اختالفش با تيم های 

تعقيب كننده كم تر شود. اين نخستين 
بار بود كه يک تيم، ليــگ برتر را قبل از 

هفته پايانی رقابت ها فتح می كند.
 فوالد خوزستان؛ لیگ برتر چهارم

فوالدی ها كه در ليگ چهارم مالدن 
فرانچيچ را روی نيمكت داشتند، دست به 
يک كار بزرگي زدند و قهرمانی ليگ برتر 
را برای اولين بار از آن خودشان كردند. اين 
تيم به كمک يک نسل جوان و درخشان از 
ستاره های نوظهور، چشم ها را خيره كرد 
و در نهايت جام را باالی سر برد. در ليگی 
كه آن روزها نيز با حضور 16 تيم و در 30 
هفته برگزار می شد، فوالد در هفته بيست 
و نهم پگاه رشــت را با دبل ايمان مبعلی 
شكست داد و قهرمانی اش را يک هفته 
قبل از پايان رقابت ها مسجل كرد. پس از 
اين تيم، ذوب آهن و استقالل در رده های 

بعدی جدول مسابقه ها قرار گرفتند.

سپاهان؛ لیگ برتر نهم
در فاصله ليگ های چهــارم تا نهم، 
ديگر همه جام ها درست در هفته پايانی 
صاحب شان را شــناختند اما سپاهان 
دوباره اين روند را تغيير داد. آنها در ليگ 
نهم برای اولين بــار در هفته دوازدهم 
به صدر جدول رســيدند و ديگر تحت 
هيچ شرايطی، فرصت صدرنشينی را از 

دست ندادند. 
ســپاهان در هفته ماقبل پايانی با 
شكســت دادن پيكان، به طور قطعی 
قهرمان ليگ برتر شــد. آنها در جدول 
پايانی فصل، باالتر از ذوب آهن، استقالل 
و پرسپوليس ايســتادند. در آن فصل، 
عماد رضا آقای گل ليگ شــد و احسان 
حاج صفی نيز بيشــترين پاس گل را به 
نام خود ثبت كرد تا همه عناوين فردی، 
در اختيار شاگردان اميرقلعه نويی قرار 

بگيــرد. اين دوميــن قهرمانی متوالی 
ژنرال در رقابت های ليگ برتر ايران بود و 
سومين تجربه قهرمانی اين مربی در ليگ 

برتر به شمار می رفت.
سپاهان؛ لیگ برتر دهم

تيمی كه ليگ نهم را زودتر از پايان 
فصل فتح كرده بــود، در ليگ دهم نيز 
دوباره چنين سرنوشــتی را پشت سر 
گذاشت. ســپاهان قلعه نويی در حالی 
كه اســتقالل را به عنــوان جدی ترين 
رقيب خود می ديد، با تساوی روبه روی 
پرســپوليس در هفته ماقبــل پايانی، 
قهرمانی اش را مسجل كرد. آنها كه در 
فاصله دو هفته به پايــان ليگ 6 امتياز 
بيشتر از استقالل داشــتند، با همين 
تساوی نيز بدون هيچ مشكلی قهرمان 
ليگ برتر شدند تا در فاصله يک هفته به 
پايان رقابت ها، بار ديگر بر بام فوتبال ايران 
بايستند. ســپاهان پس از قطعی  شدن 
قهرمانی، در هفته پايانی شكست خورد تا 
فاصله اش در جدول نهايی با استقاللی ها 
به حداقل برســد. آنها در حالی قهرمان 
ليگ شــدند كه بهترين آمار هجومی و 
بهترين آمار دفاعی مسابقه ها را نيز در 

اختيار داشتند. 
استقالل؛ لیگ برتر دوازدهم

باز هم امير قلعه نويی و باز هم قهرمانی 
زودهنگام. اين مربی به تنهايی در ســه 
قهرمانی ســريع در فوتبال ايران سهم 
داشته اســت. ژنرال و تيمش در ليگ 
دوازدهم، يــک هفته زودتــر از پايان 
رقابت ها قهرمان ليگ برتر شــدند. اين 
تجربه در حالی رقم خورد كه از آخرين 
قهرمانی آنها در ليگ برتر چهار ســال 
می گذشت. تا امروز، اين اولين و آخرين 
قهرمانی زودهنگام آبی ها در ليگ برتر 
بوده اســت. آنها در هفته ماقبل پايانی 
بردن جام را مســجل كردند و در جدال 
هفته آخر بــا داماش گيالن، جشــن 
قهرمانی گرفتند. استقالل البته در آن 
نبرد روبه روی داماش شكست خورد اما 
اين نتيجه، لذت جشن قهرمانی را از اين 

تيم نگرفت.

پرسپولیس؛ لیگ برتر شانزدهم
طلسم ۹ سال دوری پرسپوليسی ها 
از قهرمانی ليگ، باالخره با برانكو شكسته 
شد. او در ليگ شانزدهم تيمی ساخت كه 
تقريبا همه می دانستند به راحتی فاتح 
جام قهرمانی خواهد شد.  تيم برانكو در 
هفته بيست و هفتم و چهار هفته قبل از 
پايان رقابت ها، قهرمانی اش را مسجل 
كرد تا ركورد ســريع ترين فتح جام را از 
سپاهان سرقت كند. اين تيم قهرمانی اش 
را با شكســت دادن ماشين ســازی در 
تبريز قطعی كرد و پس از آن از سه ديدار 
باقی مانده، فقط يک پيروزی به دســت 
آورد. تا قبل از اين فصل، پرسپوليس ليگ 
شانزدهم صاحب ركورد زودهنگام ترين 

قهرمانی فصل بود. 
پرسپولیس: لیگ هفدهم

پرســپوليس برانكو دوباره قهرمان 
شد و دوباره، اين كار را خيلی زود انجام 
داد. آنها اين بار در هفته بيست و هفتم 
پس از پيــروزی ديرهنــگام روبه روی 
پديده مشــهد، جــام قهرمانــی را به 
دســت آوردند. در جدول نهايی ليگ 
هفدهم، پرسپوليسی ها ۹ امتياز بيشتر 
از نزديک تريــن تعقيب كننده يعنی 
ذوب آهن داشتند. اين دومين قهرمانی 
متوالی تيم برانكــو در رقابت های ليگ 

برتر بود.

نگاهی به همه قهرمان های زودهنگام لیگ برتر

جاِمباعجله!

اتفاق روز

سوژه روز

فليكس ماگات می گويد اگر علی كريمی در اروپا به دنيا آمده 
بود، بايرن مونيخ بودجه الزم برای خريدش را نداشــت. مهدی 
طارمی هم اگر در اروپا به دنيا آمده بود، بدون شک و ترديد حاال 
برای يكی از غول های اروپايی بازی می كرد. او تا همين مرحله را نيز 
با تالش و پشتكار مثال زدنی طی كرده است. در همان سن و سالی 
كه فوتباليست های اروپايی اوج می گيرند و در تورنمنت های 
مهم بازی می كننــد، مهدی طارمی دوران ســربازی اش را در 
پادگان نيروی دريايی بوشهر درست مثل يک سرباز عادی سپری 
می كرد. اگر او كمی زودتر كشف شده بود، بعيد به نظر می رسيد 
كه ســقف آرزوهايش بازی برای پورتو يا بنفيكا باشد. مهدی 
باالخره كشف شد و در پرسپوليس نامی برای خودش دست و 
پا كرد. دوران بازی برای الغرافه، باعث پيشرفت او نشد اما انتقال 

به ليگ پرتغال، يک تصميم درست و منطقی برای اين بازيكن 
بود. وقتی مهدی آن موقعيت سرنوشت ساز را روبه روی تيم ملی 
پرتغال از دست داد، تصور می شد كه روحيه اش تا سال ها ديگر 
احيا نمی شود. او اما همه تصورات نااميدكننده را كنار زد. اگر آن 
توپ به تور دروازه قهرمان اروپا می چسبيد، طارمی خيلی بيشتر 
ديده می شد و می توانست يک پيشنهاد بزرگ به دست بياورد اما 
ظاهرا او در دوران فوتبالش با ميانبرها بيگانه است. او عادت ندارد 
كارهای سخت را از مسيرهای صاف و ساده انجام بدهد و هميشه 
آماده است تا مسئوليت های بزرگ را به سخت ترين شيوه ممكن 

سپری كند.
نمايش مهدی طارمی در ليگ پرتغال، استثنايی بوده است. 
او در اين فصل 16 گل به ثمر رسانده و پس از دبل اين هفته، حاال 

در فاصله يک قدمی صدر جدول گل زنان اســت. اگر مهدی در 
آخرين بازی فصل ريو آوه هم بدرخشد و آقای گل شود، پس از 
عليرضا جهانبخش دومين آقای گل آسيايی در تاريخ ليگ های 
اروپايی خواهد بود. او می تواند افتخاری را به دســت بياورد كه 
پيش از اين نصيب ستاره هايی مثل جكســون مارتينز، باس 
دوست، اسكار كاردوزو، هالک، ليســاندرو لوپز، سيمائو و بنی 
مک كارتی شده اســت. او در فصل آينده ديگر در لباس باشگاه 
ريو آوه ديده نخواهد شــد. همين حاال نيز يک جنگ تمام عيار 
بين دو باشگاه پورتو و بنفيكا بر سر خريد او در گرفته است. تنها 
مانعی كه بين مهدی و بازی برای بزرگ ترين باشگاه های اروپايی 
وجود دارد، شرايط سنی اســت. اين باشگاه ها معموال به دنبال 
مهره های جوان تر هستند و كم تر به سراغ چهره هايی در حوالی 
30 سالگی می روند. مهدی همين حاال 28 ساله است و فرصت 
زيادی برای انجــام اين كار بزرگ ندارد. او بــرای رفتن به يكی 
از بهترين ليگ های دنيا و بازی برای تيم های افســانه ای، بايد 
يک فصل رويايی و استثنايی را در تيم بعدی اش سپری كند و 

به كمک همان فصل، در كانون توجه قرار بگيرد. خيلی ها باور 
دارند كه فوتباليست های خاورميانه ای، خيلی زود از خودشان 
راضی می شوند و جاه طلبی شان را نيز از دست می دهند اما در 
همين فوتبال، بازيكنانی داشته ايم كه به پيراهن بايرن مونيخ هم 
رسيده اند. مهدی هم اگر دست از تالش برندارد، به چنين نقطه  
باشكوهی نزديک خواهد شد. او می تواند حتی از سطح بازی برای 

باشگاه هايی مثل پورتو يا بنفيكا هم، بهتر باشد.

آریا رهنورد

وقتی قيمت دالر هنوز بــه حد و مرز امروزش 
نرســيده بود، فوتبال ايران مشــكالت زيادی با 
خريدهای خارجی داشــت. حاال اين مشكالت، 
چندين برابر شــده اند و باال رفتن نرخ ارز، خريد 
مهره های خارجی را برای تيم ها به شدت دشوار 
اســت. تعداد خارجی های خوب، آماده و به درد 
بخور در فوتبــال ايران، هر روز كم تر می شــود و 
مهره های موثر خارجی در ليگ برتر، انگشت شمار 
به نظر می رسد. در همين شرايط هم اما بعضی از 
مهره های خارجی، توانسته اند باری از روی دوش 
تيم شان بردارند. هرچند كه با اين نرخ دالر، شانس 
حفظ شدن آنها در باشــگاه های ايرانی اصال زياد 

نخواهد بود.
 خط دروازه:

بوژیدار رادوشوویچ
رادو اين فصــل در ليگ برتــر و جام حذفی 
11 بار برای پرســپوليس به ميدان رفته و در 10 
مسابقه دروازه اش را بسته نگه داشته است. عددی 
اعجاب آور كه می تواند در حــد و اندازه های يک 
ركورد جهانی باشد. فرشاد فرجی از شهرخودرو، 

تنها بازيكنی اســت كه در اين فصل موفق شده 
دروازه رادوشوويچ را باز كند. اين گلر پس از چندين 
فصل ذخيره بودن، حــاال باالخره جای ثابتی در 
تركيب تيم پيدا كرده و به هيچ قيمتی نمی خواهد 
كه اين فرصت طاليی را از دست بدهد. او در اين 
فصل نه فقط بهترين گلر خارجی، بلكه موفق ترين 

گلر ليگ برتر ايران بوده است.
 خط دفاع:

 گئورگی گولسیانی
تا قبل از مصدوميت اين بازيكن، ســپاهان 
خيلی خوب و منظم دفــاع می كرد. بدون ترديد 
او يكی از بهترين خريدهای اين فصل ليگ برتر 
بوده است. بازيكنی كه هم شــم گل زنی بااليی 
دارد و هم پنالتی زن اول باشگاه سپاهان به شمار 
می رود. بدون شک اگر اين بازيكن آسيب نمی ديد، 
سپاهانی ها در ليگ برتر شــرايط ايده آل تری را 

تجربه می كردند.
موسی کولیبالی

مدافع ماليايی فوالد چندين سال است كه 
در فوتبال ايران حضور دارد و تجربه بسيار خوبی 
در ليگ برتر به دست آورده است. در تيم تدافعی 
نكونام، او يک مهره مطمئن به شــمار می رود. 

بازيكنی كه كم تر اشــتباه می كند و در جريان 
بازی تمركــزش را از دســت نمی دهد. او يک 
سرزن بســيار خوب نيز به شمار می رود و روی 

نبردهای هوايی، همواره موفق ظاهر می  شود.
ادوارد ماشا دوس سانتوس

اين فصل بيشتر از هر بازيكن خارجی ديگری 
در ليگ برتر به ميدان رفته است. ماشا به عنوان يک 
عنصر تغييرناپذير در تركيب دفاعی ماشين سازی 
به ميدان رفته و به اين تيم استحكام دفاعی خوبی 
بخشيده است. ماشين ســازی در اين فصل زياد 
مربی عوض كرده اما ماشا همواره در تركيب ثابت 
تيم حضور داشــته اســت. او يكی از خريدهای 
خارجی خوب اين فصل ليگ برتر به شمار می رود 
و احتماال فصل آينده نيــز به حضور در ليگ برتر 

ايران ادامه خواهد داد.
هروویه میلیچ

ميليچ به لحاظ ظاهری شــبيه لئو مســی 
اســت اما هيچ كس انتظار نــدارد كه بازی اش 
نيز به مســی شــبيه باشــد. او به عنوان يک 
مدافع-هافبک كناری، عملكرد نســبتا خوبی 
در اســتقالل داشــته و در بازی های حساس 
زيادی برای اين باشــگاه به ميدان رفته است. 
ميليچ بــا رزومه ای بســيار قابــل توجهی به 
اســتقالل ملحق شــده و انتظار مــی رود در 
 آينده حتی نمايش های بهتــری نيز برای اين 

تيم ارائه كند.

خط هافبک:
مگنو باتیستا

هافبک محبوب فراز كمالوند در پارس جنوبی 
جم نيز همراه ايــن مربی بود. او در بســياری از 
هفته های اين فصل در پست غيرتخصصی دفاع 
ميانی به ميدان رفت و نمايش بدی نداشت. مگنو 
آنقدر در فوتبال ايران حضور داشته كه ديگر يک 
فوتباليست ايرانی تلقی می شود. شايد او بازيكنی 
درجه يک نباشد اما در بين هافبک های خارجی 

اين فصل ليگ، عملكرد قابل قبولی داشته است.
بشار رسن

در اين فصل كمی دير به پرسپوليس ملحق 
شــد و همين موضوع، بازی هــای اول فصل را از 
اين بازيكن گرفت. بشــار اما به مرور زمان دوباره 
به تركيب اصلی تيم برگشــت. بدون ترديد زدن 
گل تساوی به استقالل در دربی، مهم ترين لحظه 
فصل برای بشار رسن بود. با توجه به مشكالت مالی 
پرسپوليس، به نظر می رســد اين آخرين فصل 

ستاره خالق عراقی در تركيب قرمزها بوده باشد.
والدیمیر کومان

او كه فصل گذشته يكی از بهترين خارجی های 
ليگ بــود، در اين فصل به طــور كامل انتظارات 
قلعه نويی را بــرآورده نكرد. با ايــن وجود هنوز 
نمی توان رقيبی برای كومــان در اين جايگاه در 
نظر گرفت. شايد اگر پاتوسی كمي زودتر به فوالد 
ملحق شده بود، اين جايگاه را از كومان می گرفت. 

پاس های كليدی و شــم گل زنــی، مهم ترين 
ويژگی های كومان به شمار می روند.

خط حمله:
شیخ دیاباته

بدون ترديد او بهترين خارجی اين فصل ليگ 
برتر بوده است. بازيكنی كه پيروزی های استقالل 
كامال وابسته به حضور او در زمين هستند. شيخ يک 
چارچوب شناس تمام عيار است و بخت های گل زنی 
را به راحتی از دست نمی دهد. او يک تمام كننده 
فوق العاده است كه اگر كمی كم تر مصدوم شود، 

گل های بيشتری هم به ثمر می رساند.
 کی روش استنلی

كی روش به خوبی فصل گذشته نبوده اما باز هم 
بهترين گل زن سپاهان است. شايد اگر اين بازيكن 
در دوران بعد از تعطيالت همان آمادگی قبلی را 
داشت، سپاهان هم نتايج بهتری به دست می آورد. 
قدرت سرزنی اين بازيكن، هنوز هم در ليگ برتر 

ايران بی نظير به نظر می رسد.
ایوان مارکوویچ

مهاجم صربستانی ذوب در هفته های گذشته، 
فوق العاده نشان داده است. او بسياری از مشكالت 
هجومی تيم اصفهانی را حل كرده و هر هفته موفق 
به گل زنی برای اين باشگاه می شود. ماركوويچ اگر 
در پايان فصل حفظ شــود، با اين كيفيت شانس 
زيادی برای جنگيدن بر ســر آقای گلی در ليگ 

بيستم خواهد داشت.

نمایش مهدی طارمی در لیگ پرتغال، استثنایی بوده است

بجنب مهدی، بجنب!

تیم منتخب خارجی های لیگ نوزدهم

کلين شيت؛ پنالتی و پنجه ببر!

در فاصله لیگ های چهارم 
تا نهم، دیگر همه جام ها 
درست در هفته پایانی 

صاحب شان را شناختند 
اما سپاهان دوباره این روند 

را تغییر داد. آنها در لیگ 
نهم برای اولین بار در هفته 

دوازدهم به صدر جدول 
رسیدند و دیگر تحت 

هیچ شرایطی، فرصت 
صدرنشینی را از دست 

ندادند
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