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اصال شما قعرنشین هستید

خیلی هم جای شان خالی نبود

چراغ سبز به همه

همیشــه در فوتبال ایران 2مسابقه 
همزمان بین باشگاه ها در جریان 
بوده است؛ اولی برای خرج کردن 
بیشــتر، دومی برای اینكه نشان 
بدهند کمتــر از ســایرین هزینه 
می کنند! باشگاه های محترم موقع عقد 
قرارداد از هیچ بند و تبصره ای بــرای دلربایی از بازیكنان دریغ 
نمی کنند و تا جایی که بتوانند سر کیسه را شل می گیرند، اما 
همین که فصل نقل وانتقاالت تمام شد و نوبت مسابقات رسید، 
همه شروع به مظلوم نمایی می  کنند که »ما اصال چیزی خرج 
نكردیم!« تازه ترین مصداق این داســتان هم استقالل است؛ 
باشگاهی که انتشار فهرســت هزینه های تقریبا 400 میلیارد 
تومانی اش برای بازیكنان حسابی سر و صدا کرد، اما حاال محمد 
مومنی، عضو هیأت مدیره می گوید:»استقالل از نظر هزینه در 
میانه های جدول قرار می گیرد.« شكسته نفسی نفرمایید قربان!

مســابقه آلومینیوم و پرسپولیس در 
هفته ســوم لیگ برتــر باید بدون 
حضور تماشاگران برگزار می شد. 
دلیل این اتفاق هم تخلفات قبلی 
باشگاه اراکی و محرومیت انضباطی 
هواداران ایــن تیم بود. قبــل از بازی 
مدیران آلومینیوم تالش کردند نظر فدراسیون را تغییر بدهند 
اما به نتیجه نرسیدند و بازی »مثال« بدون تماشاگر برگزار شد، 
هرچند گروهی از هواداران یک گوشــه نشسته بودند، بی پروا 
تیم شان را تشویق می کردند و حتی در یک نوبت با فحاشی به 
اعضای تیم رقیب باعث ایجاد اختالل در روند برگزاری مسابقه 
شدند. بعد جالب است که در تمام طول بازی گزارشگر به طور 
مرتب تأکید می کرد جای تماشاگران در ورزشگاه خالی است. 
حاال یا این بنده خدا متوجه حضور غیرقانونی هواداران نشده بود، 
یا می خواست موضوع را انكار کند و استادیوم را خالی جلوه بدهد.

این روزها هر 2ســاعت یک بار یكی 
از خبرگزاری هــا تیتــر می زنــد: 
»چراغ ســبز کارلــوس کی روش 
بــه پرافتخارترین تیــم جهان.« 
منظورشان هم االهلی مصر است که 
در قاره آفریقا قهرمانی های زیادی کسب 
کرده است. گویا این باشگاه نیم نگاهی به جذب کی روش دارد و 
مربی پرتغالی هم هر از گاهی یک عالمت مثبت به آنها نشــان 
می دهد. البته چراغ سبز نشان دادن کارلوس چیز عجیبی نیست، 
چرا که او بعد از پایان همكاری اش با تیم ملی مصر تقریبا به همه 
چشمک می زند. همین چند روز پیش بود که بعد از اظهارنظر 
مهدی تاج در مورد احتمال بازگشت کی روش روی نیمكت تیم 
ملی، این مربی فیلمی بحث برانگیــز از رختكن ایران در دوران 
خودش منتشر کرد و خبرساز شــد. باید دید جوش و خروش 

کی روش با حضور روی نیمكت کدام تیم به پایان می رسد.

شــریدین بوبویــف بــا زدن تــک گل 
صنعت نفــت آبادان در بازي بــا هوادار، 
بهترین بازیكن زمین شــد و از متریكا 
نمــره 7.74 را دریافت کرد. این بازیكن 
اهل تاجیكستان که چند روزي بیشتر نیست با نفتي ها قرارداد بسته 
در اولین بازي اش براي این تیم 6نبرد موفــق، 5بازیابي توپ، یک 
دریبل موفق و یک گل زده داشت که البته با کمک مدافع حریف به 
ثمر رسید. جالب اینكه او با همین 90دقیقه بازي در سایت متریكا 
صدرنشین جدول بازیكنان لیگ شده است. بهترین بازیكن هوادار 
در این مســابقه نیز عزت پورقاز بود که نمره 7.10 گرفت. پورقاز در 
هفته اول هم با نمره باال در تیم منتخب هفته قرار گرفته بود اما این 

هفته درخشش او نتوانست مانع گل خوردن و شكست هوادار شود.

میالد زکي پــور با کســب امتیاز 7.82 
بهترین بازیكن بازي سپاهان و گل گهر 
ســیرجان شــد. زکي پور که مقابل تیم 
سابقش بازي مي کرد براي اولین بار در 
تاریخ حضورش در لیگ برتر بریس کرد و هر 2گل سپاهان را به ثمر 
رساند. او در این مســابقه به امید نورافكن ترجیح داده شد و جالب 
اینكه وقتي از زمین بیرون رفت و جایــش را به نورافكن داد، نتیجه 
بازي تغییر کرد و برد سپاهان از دســت رفت. زکي پور در مصاف با 
گل گهر فقط 2شوت زد که هر دوي آنها تبدیل به گل شدند. بهترین 
بازیكن گل گهر در این مسابقه نیز علیرضا علیزاده بود که گل تساوي 
تیمــش را زد و از متریكا نمــره 7.62 گرفت. نوید عاشــوري هم با 

29دقیقه بازي دومین بازیكن برتر گل گهر بود.

اما در پرگل ترین بــازي هفته که میان 
فــوالد و تراکتــور برگزار شــد، عنوان 
بهترین بازیكن به مجید علیاري رسید 
که نمره عالي 8.10 را از متریكا گرفت. 
علیاري زننده گل اول فوالد از روي نقطه پنالتي بود و پاس گل سوم 
تیمش را هم براي اشكان دژاگه ارســال کرد. او در 15نبرد تن به تن 
مقابل تراکتوري ها برنده بود که آمار قابل توجهي است. در تیم مقابل 
هم ریكاردو آلوز که براي ســومین هفته متوالي در ترکیب تراکتور 
پاس گل داد با نمره 8.04 بهترین بازیكن تیمش شــد. در واقع در 
هفته سوم فقط 2بازیكن توانســتند به نمره باالتر از 8 برسند که هر 
دوي آنها در بازي فوالد و تراکتور به این نمره رسیدند. اشكان دژاگه 

هم با 10دقیقه بازي چهارمین نمره خوب مسابقه را گرفت.
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کاوه رضایی 
سرخپوش می شود؟

کاوه رضایی که بعد از چند فصل حضور در فوتبال 
بلژیک در این فصل عزم بازگشت به لیگ برتر را دارد، 
با بن بست در انتقال به استقالل مواجه شده است. پر 
بودن لیست استقالل نیز باعث شده تا احتماال این 
انتقال تا نیم فصل نهایی نشود. از طرفی رضایی که به 
امید حضور در جام جهانی و نمایشی موفق در لیگ 
برتر ایران قصد بازگشت به استقالل را داشت، اکنون 
باید در فرصت باقیمانده تصمیم مهمی اتخاذ کند و 

فرصت را بیش از این از دست ندهد.
در این میان باشگاه پرسپولیس با کاوه رضایی وارد 
مذاکره شده تا این بازیكن را جذب کند، این در حالی 
است که باشگاه استقالل بعد از عدم موفقیت در فسخ 
قرارداد ارسالن مطهری نتوانست قرارداد رضایی را 
ثبت کند. از طرفی گفته می شود مشكل رضایی برای 
خروج از بلژیک )در بحث گرفتن اقامت این کشور( 
هنوز برطرف نشده و باید منتظر ماند و دید که روند 
مذاکرات پرسپولیس با رضایی به کجا خواهد رسید. 
کاوه براي آنكه بتواند اقامتش را در کشــور بلژیک 
تمدید کند باید تحت قرارداد شــارلروا باقي بماند 
و با قراردادي قرضي در تیم هــاي ایراني بازي کند. 
به خاطر همین نكتــه بود که قرارداد او با باشــگاه 
استقالل به مشكل برخورد و باید دید پرسپولیسي ها 
مي توانند بر سر این موضوع با کاوه رضایي به توافق 

برسند یا خیر.
یكی از مدیران پرســپولیس با تایید خبر مذاکره با 
رضایی به همشــهری می گوید: »ما با کاوه در حال 
مذاکره هستیم ولی هنوز چیزی قطعی نشده است. از 
طرفی شیخ دیاباته هم فعال پاسخ نهایی را به ما نداده 
ولی به هر حال طبق خواسته یحیی گل محمدی باید 

یک مهاجم جذب کنیم.«

ماجرا زمانی جالب تر می شود 
که عنوان شــده براســاس 
محاســبه نرخ هر ثانیه تبلیغ در رسانه ملی قبل 
از شــروع دیدارهای فوتبال، پخش مسابقه های 
پرســپولیس و اســتقالل به صورت زنده در یک 
فصل چیــزی حدود 31هــزار میلیــارد تومان 
نصیب رسانه ملی می کند. در حقیقت، استقالل 
و پرسپولیس مســتقیما مشــغول درآمدزایی 
برای تلویزیون هســتند، بدون آنكه حتی هزار 
تومان از این درآمد سهم خودشان شود. این دو 
باشگاه شبیه بازیگران بی جیره و مواجبی هستند 
که برای این ســازمان کار می کننــد، مخاطب 
می آورند، تبلیغ می گیرند و آخر ماجرا محتاج نان 
شب شان می مانند. همین حق پخش، به تنهایی 
این دو باشــگاه را ثروتمند می کند و به نیازهای 
آنها پاســخ می دهد اما تلویزیون همچنان مانع 
بزرگی برای رسیدن باشــگاه های ایرانی به این 

حق قانونی است.
    تلویزیون موضع مشخصی در مورد حق پخش 
دارد. آنها می خواهنــد در ازای پرداخت مبلغی 
ناچیز، در درآمد تبلیغات محیطی سهیم شوند. 
روندی که اصال حرفه ای به نظر نمی رسد. ظاهرا 
هر چقدر این روند طوالنی شــود، مجاب کردن 
صداوسیما برای پرداخت حقوق فوتبال، دشوارتر 
خواهد شد. تا اینجا رابطه باشــگاه های ایرانی و 
تلویزیون، یک رابطه کامال یكطرفه بوده است. از 
یک سو باشگاه ها برای صداوسیما مخاطب جذب 
می کنند، میلیون ها نفر را پای صفحه تلویزیون 
می کشــانند و ارزش هر تبلیغ را در این رســانه 
باالتر می برند و از سوی دیگر صداوسیما حاضر 
نمی شود بخشــی از این درآمد را به خود فوتبال 
برگرداند. آنها با فوتبــال مثل یک کاالی مجانی 
برخورد می کنند و پخش بازی ها را حق خودشان 
می دانند. این تلقی می تواند آینده باشــگاه های 

فوتبال در ایران را به بن بست بكشاند.
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خاموش، بیرون از اینستاگرام
اولین نمایش یورگن لوکادیا در پرسپولیس چندان خوشایند 

نبود، هرچند هنوز برای قضاوت زود است

اللهیار صیادمنش، مهاجم تیم ملی ایران و عضو باشگاه هال سیتی، 2هفته 
پیش در بازی با بارنلی با مصدومیت شدیدی از ناحیه همسترینگ مواجه 
شد. بعد از این بازی چند رســانه انگلیسی خبر دادند که صیادمنش برای 
مدت 6هفته از میادین دور خواهد بود، اما به نظر می رســد آسیب دیدگی 
مهاجم ملی پوش ایرانی جدی است. البته در آن مقطع سرمربی هال سیتی به 
این موضوع اشاره کرد که نمی توان اظهارنظر روشنی در مورد این مصدومیت 
داشــت و باید زمان بگذرد تا همه  چیز مشخص شود، حاال با گذشت چند 
روز مشخص شده که مصدومیت این بازیكن جدی تر از آن چیزی بوده که 
خیلی ها تصور می کردند و صیادمنش با این وضعیت جام جهانی قطر را از 

دست خواهد داد.
سایت »hulldailymail« انگلیس خبر بدی در مورد وضعیت این مهاجم 
ایرانی داد و نوشــت: »پارگی همسترینگ صیادمنش مثبت نیست و این 
مهاجم نیاز به عمل جراحی پیدا کرده است. قرار است مهاجم ایرانی در همین 
هفته در لندن زیر تیغ جراحی برود و برای بازگشت به میدان حداقل 3ماه 
از میادین دور خواهد بود.« برخی رسانه های انگلیس هم نوشتند این امكان 

وجود داشت که صیادمنش با چند ماه استراحت جراحی نكند ولی ریسک این 
کار باال بود و امكان داشت که او دوباره از این ناحیه مصدوم شود.

در چند روز گذشته دکتر شهاب پزشک تیم ملی هم با صیادمنش در تماس 
بود تا پیگیر وضعیت این بازیكن باشد. با پزشک تیم ملی در مورد وضعیت 
صیادمنش صحبت کردیم و او به خبرنگار همشهری ورزشی گفت: »متأسفانه 
مصدومیت  اللهیار گرید3 است و این نوع مصدومیت نیاز به 12هفته زمان 
دارد تا بازیكن به شــرایط بازی برسد. با این شرایط خیلی سخت است که 

صیادمنش به جام جهانی برسد و این مصدومیت اتفاق تلخی است.«
صیادمنش در استقالل خودش را به عنوان یكی از استعدادهای فوتبال ایران 
معرفی کرد و در سال های اخیر بازی در تیم هایی چون فنرباغچه، استانبول 
اسپور، زوریا و هال سیتی را تجربه کرد. او بعد از رفتن به فوتبال انگلیس این 
اواخر شرایط خوبی در هال سیتی پیدا کرد و امیدوار بود که با قرار گرفتن در 
لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی، اتفاقات خوبی را برای خودش رقم 
بزند. حاال این بازیكن 21ساله باید با جام جهانی خداحافظی کرده و برای 

رسیدن به یكی از رویاهای مهم فوتبالش، 4سال دیگر صبر کند.

خداحافظی صیادمنش با جام جهانی
لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 

امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

337-6-321سپاهان1

316 -14-32استقالل2

16-4-13-32پیکان3
315-4-312گل گهرسیرجان4
215-3-312فوالد5
015-1-312پرسپولیس6
4-5-31115نفت مسجد سلیمان7

4-2-31112هوادار8
4-1-31111صنعت نفت آبادان9

413-25-31مس کرمان10
3-1-1-3-3ذوب آهن11
3-1-1-3-3مس رفسنجان12
13-2-21-31آلومینیوم اراک13
12-5-214-3نساجی مازندران14
21-6-124-3تراکتور15
31-6-123-3ملوان16

داستان کشدار و طوالنی پرسپولیسی ها در مورد جذب 
مهاجم جدید به جایی رســید که یورگن لوکادیا، مهاجم 
28ساله هلندی به عنوان نخستین فوروارد خارجی این 
تیم استخدام شد؛ بازیکنی که سابقه حضور در تیم های 
معتبر در لیگ های هلند، انگلســتان و آلمان را داشت و 
همین مسئله موجی از رضایت و خرسندی را بین هواداران 
به وجود آورد. با وجود این از ابتدا هم 2نکته در مورد او گفته 
می شد؛ هشــدارهایی که در هیاهوی خرید این بازیکن 
چندان جدی گرفته نشد. مســئله اول ناآمادگی و دوری 
او از فرم بازی بود و مســئله دوم، افت آمار گلزنی لوکادیا 
طی ســال های اخیر. حاال اما ممکن است بعد از نخستین 
نمایش لوکادیا برای قرمزها، تازه این موارد برای هواداران و 

منتقدان جدی  تر شده باشد.
پرسپولیس در حالی با یک گل آلومینیوم اراک را شکست 
داد که لوکادیا در ترکیب اصلی قرمزها قرار گرفته بود اما 
بســیار به ندرت در زمین دیده شد. اضافه وزن محسوس 
او، تحرک پایین این بازیکن و نیز نمایش محو او باعث شد 
انتقادات زودرس زیادی از وی به عمل بیاید. البته که از این 
داستان ها همیشــه در فوتبال ایران داشته ایم و خیلی ها 

عالقه دارند به سرعت یک بازیکن جدید را قضاوت کنند، 
اما خب لوکادیا هم بهانه های الزم برای شــماتت شدن را 
دســت منتقدانش داد. او بیش از 3ماه بازی نکرده بود و 
عجیب اینکه به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای، عالقه ای 
هم به کنترل وزن و حفظ آمادگی اش در این مدت نشــان 
نداده اســت. ورژن فعلی مهاجم هلندی که در دسترس 
پرســپولیس قرار گرفته، برای رســیدن به فرم ایده آل 
نیاز به هفته ها کار دارد و شــاید این برای باشگاه چندان 

خوشحال کننده نباشد.
به عالوه پرسپولیس که در خلق موقعیت مشکل دارد، دنبال 
مهاجمی بود که خودش فرصت بسازد و در موقعیت گل قرار 
بگیرد، اما لوکادیا دست کم در گام اول چنین بازیکنی نشان 
نداد. او میل به بازی در کناره ها دارد و مدام از دروازه فاصله 
می گیرد. این چیزی نیست که پرسپولیسی ها خواهانش 
بودند؛ حاال یا فرم بازی او در ادامه راه بهبود می یابد، یا جذب 
مهاجم جدید شرایط را عوض می کند. هر چه هست، در گام 
اول لوکادیا با آن ستاره فعال و حاضرجواب اینستاگرام فرق 
دارد. هر چقدر نسخه مجازی او در این چند روز سروصدا 

کرد، نسخه حقیقی اش ناامیدکننده بود!

نه چندان »پرسپولیس«!
باالخره نخستین پیروزی فصل قرمزها به دست آمد، اما هنوز خیلی ها راضی نیستند

بهروز رسایلی| طلســم اولین ها برای پرسپولیس سرانجام 
شكست و این تیم با تنها گل میالد سرلک در هفته سوم، موفق 
شد آلومینیوم اراک را شكســت بدهد. این نخستین گل فصل 
سرخ ها بود و به عالوه نخستین پیروزی پرسپولیس بر آلومینیوم 
در اراک به شمار می  آمد. به این ترتیب 3امتیاز مهم، در مقطعی 
که می رفت کار بحرانی شود به حساب پرسپولیسی ها واریز شد، 
اما »نتیجه« تنها چیزی است که ســرخ ها می توانند بابت آن 
خوشحال باشند. بعد از بازی، هواداران زیادی از شكل نمایش 
پرسپولیس ابراز گالیه می کردند؛ درد دلی پرتكرار طی ماه های 

اخیر که روشن نیست چه زمانی برطرف خواهد شد.

   فقط یک ضربه در چارچوب
پرســپولیس در حالی موفق به شكســت آلومینیوم اراک شد 
که در این بازی تنها 2 موقعیت گلزنی در اختیار سرخپوشــان 
قرار گرفت و آنها تنها یک ضربه در چارچوب داشــتند؛ همانی 
که میالد سرلک با یک ضربه نرم از باالی سر دروازه بان تبدیل 
به گلش کرد. اینكه پرسپولیس نمی تواند موقعیت گل بسازد 
واقعا عجیب است. آنها برابر فوالد خوزستان هم همین مشكل را 
داشتند و در بازی هفته اول با ذوب آهن هم به شكلی خفیف تر 

با آن مواجه شدند. پرسپولیس بهترین پاسورهای لیگ را گرد 
هم آورده و چنان خط هافبكی دارد که برای برخی ستاره ها جا 
نیست، اما همچنان شــاهد فوتبال زیبایی از این تیم نیستیم. 
گروهی از مدافعان کادرفنی بازی بــا امثال ذوب آهن، فوالد و 
آلومینیوم را »دشوار« قلمداد می کنند، اما چنین نگاهی برازنده 
پرسپولیس، قهرمان 5دوره پیاپی لیگ برتر نیست. اگر آنها برابر 
چنین تیم هایی نتوانند فوتبال خوب بازی کنند، پس چه زمانی 
نوبت نمایش جذاب و پیروزی های قاطعانه خواهد رسید؟ یحیی 
گل محمدی در نشست خبری بعد از بازی اراک گفته: »نباید در 
هر بازی از پرسپولیس انتظار پیروزی های پرگل داشت.« بله؛ 

مدت هاست هواداران چنین عادتی را ترک کرده اند!

   بقیه مسابقات را می بینید؟
در طول یكی، دو فصل اخیر زیاد گفتیم و نوشــتیم که مسابقات 
لیگ برتر فوتبال ایران »زیبا« نیســت و از نظر فنی مخاطب را 
سیراب نمی کند. در این مدت پرســپولیس هم بخشی از همین 
داستان بود و می شد شكل مالل آور بازی سرخ ها را تا حدی توجیه 
کرد. فصل جدید اما به شــكل متفاوتی آغاز شده است. اگرچه 
3هفته برای قضاوت بسیار زود به نظر می رسد، اما در همین مدت 

شاهد بازی های جذاب پرشــماری بوده ایم. دو تقابل سپاهان با 
نساجی و گل گهر تماشایی بودند، خود نساجی این هفته فوتبال 
خوبی برابر ملوان بازی کرد، ملوان برابر استقالل یک بازی زیبا به 
نمایش گذاشت، این هفته دیدار فوالد و تراکتور فوق العاده زیبا 
بود و حتی تیمی مثل نفت مسجدسلیمان هم مسابقات پرافت و 
خیز و جالبی داشته است. زیبنده نیست که هیچ یک از مسابقات 
پرسپولیس در شمار بازی های دیدنی این فصل قرار نمی گیرد. 
البته که دیوار توجیه بلند است، اما پرسپولیس برای راضی کردن 

هوادارانش باید خیلی بهتر از اینها باشد.

  نکته مثبت مهم
معایب و مشكالت را گفتیم و حاال نوبت یادآوری مهم ترین نقطه 
قوت پرسپولیس در فصل جدید است؛ جایی که آنها در دفاع، 
بســیار مقاوم تر و سختكوش تر از فصل قبل شــده اند. طبیعتا 
بازگشــت علیرضا بیرانوند به قفس توری سرخ ها اتفاق مهمی 
برای این تیم بود و البته گولسیانی هم فعال در خط دفاع عملكرد 
خوبی داشته است. 3کلین شیت در آغاز فصل، نشانه خوبی برای 
عبور از بحران دفاعی فصل گذشته به نظر می رسد، هرچند هنوز 

مسابقات دشوارتر پرسپولیس در راه است.

پرسپولیس به یک نمی رسد
پرسپولیس در سومین بازی این فصلش آلومینیوم اراک را در حالی 
شكست داد که امید گل به دســت آمده اش حتی از 2بازی قبلی هم 
کمتر بود! تیم یحیی در هیچ یک از مسابقات این فصل نتوانسته به 
اندازه زدن یک گل، موقعیت ایجاد کند. امید گل سرخپوشان در بازی 
اول 0.79، در بازی دوم 0.45 و در بازی سوم 0.43 بوده است. یعنی 
آنها به طور میانگین در هر بازی به امید گل 0.56 رسیده و نهایتا در 
مســابقه ای که کمترین امید گل و تنها یک شوت داخل چارچوب 

داشتند، تنها گل فصل خود را زدند و برنده شدند. 
پرسپولیس در زمین آلومینیوم اراک 53درصد مالكیت توپ داشت 
که کمترین میزان مالكیت این تیم در فصل جاری بوده است. تیمی 
که در 2بــازی قبلی به آمارهای 73درصد و 60درصد رســیده بود، 
این هفته در 47درصد دقایق توپ را به حریف اراکی ســپرد. تعداد 
پاس های دو تیم نیز 486 به 414 به سود پرسپولیس بود و اختالف 
چندانی میان آنها دیده نمی شد. آلومینیوم در این مسابقه 9شوت زد 
که یک سوم آنها داخل چارچوب بودند پرسپولیس 6شوت زد که فقط 
یكی از آنها داخل چارچوب بود و همان یكی هم تبدیل به گل شد. با 
اینكه آلومینیوم شوت های بیشتری به سمت دروازه پرسپولیس زد 
اما امید گل این تیم از 0.17 فراتر نرفت تا میزبان در موقعیت سازی از 
حریفش ضعیف تر عمل کرده باشد. بهترین بازیكن آلومینیوم در این 
میدان قائد رحمتی بود که از متریكا نمره7.22 را دریافت کرد. بعد از 
او، وحید محمدزاده و 2بازیكن خارجی آلومینیوم هم دیگر بازیكنانی 
بودند که نمره باالتر از 7 گرفتند. در ترکیب پرسپولیس میالد سرلک 
بود که نمره7.74 را دریافت کرد و بهترین بازیكن زمین شد. مهدی 
ترابی و بیرانوند، دیگر سرخپوشانی بودند که نمره باالتر از 7 گرفتند. 

ترابی با نمره7.59 دومین بازیكن برتر میدان بعد از سرلک بود.

 فوتبال مجانی
نیست!


