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 جذب او بسیار دشوار بودمورایس: خوش شانس بودیم که بازی بدون تماشاگر برگزار شد

باشگاه  پالما: اوالدقباد یکی از کامل ترین 
بازیکنان جهان است

مدیر ورزشی باشگاه پالما، جذب بازیکن تیم ملی فوتسال 
ایران در جام جهانی ۲۰۲۱ را بسیار دشوار توصیف کرد.

 مسلم اوالدقباد درباره پیوستن به تیم فوتسال این باشگاه 
بسیار  پالما  چون  بزرگی  باشگاه  به  پیوستن  از  داشت:  اظهار 
خوشحال هستم. تمام تالش خود را می کنم تا پالما به موفقیت 
به  دارم  دوست  شوم.  تیم  این  هواداران  شادی  باعث  و  برسد 
بزرگی مانند وادیو  با مربی  اسپانیا برسم و  برتر  قهرمانی لیگ 
و  بگیرم  یاد  مربی  این  از  زیادی  چیزهای  امیدوارم  کنم.  کار 
تجربه خوبی در بهترین لیگ جهان داشته باشم.خوسه تیرادو 
انتقال گفت: خوشحالیم  این  پالما درباره  باشگاه  مدیر ورزشی 
او وینگر و  از مدتی زیاد به خدمت گرفتیم.  که مسلم را پس 
بازیسازی با توانایی باورنکردنی در نفوذ است و می تواند تفاوت را 
رقم بزند. اوالدقباد در جام جهانی درخشید و یکی از کامل ترین 

دنیاست. بازیکنان 
وی با اشاره به کار سخت پالما برای جذب ستاره تیم ملی 
فوتسال ایران تصریح کرد: یکی از موانع ما، مطابقت اوالدقباد با 
فرهنگی کاماًل متفاوت، لیگی چون اسپانیا و تیم ماست. اگر این 
بازیکن با لیگ برتر اسپانیا هماهنگ شود، می توانیم از داشتن 
بازیکنی عالی لذت ببریم. نهایی کردن این انتقال برای ما بسیار 
دشوار بود؛ به ویژه به دلیل پیچیدگی مراحل اداری. هنوز منتظر 
مدارک بیشتری هستیم و باید ببینیم او چه زمان می تواند به 
تیم ما ملحق شود.باشگاه پالما همچنین در مورد سختی نهایی 
از بزرگ ترین مشکالت در  انتقال اوالدقباد نوشت: یکی  کردن 
جذب او، رویه های اداری و قطعی کردن انتقال بود. حاال باشگاه 

تالش می کند تا این بازیکن در اسرع وقت عازم مایورکا شود.
نامه مشترک باشگاه های پرسپولیس و 
استقالل به رئیس سازمان صدا و سیما 

دو باشگاه پرسپولیس و استقالل، در نامه ای مشترک به رئیس 
سازمان صدا و سیما، خواهان رعایت برخی از نکات شدند.

خطاب  مشترک  نامه ای  در  استقالل  و  پرسپولیس  باشگاه  دو 
به پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، خواهان رعایت برخی 
از حقوق حقه دو باشگاه شدند.در این نامه ضمن اشاره به توافقات 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس با سازمان لیگ جهت بهره برداری 
از ظرفیت های رسانه ای دو باشگاه و واگذاری آنها به مردم در فرابورس 
و جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهام داران، از پیمان جبلی رئیس 
سازمان صدا و سیما موارد زیر به طور مشخص درخواست شده است:

۱- عدم پخش گزیده بازی ها و گل های به ثمر رسیده دو تیم در 
بخش های خبری و برنامه هایی مثل فوتبال برتر، شب های فوتبالی، 

ورزشگاه و …
پلتفرم   در  تیم  دو  بازی های  غیرزنده  یا  زنده  پخش  عدم   -۲

اینترنتی. تلویزیون های  و  تلوبیون 
در پایان این نامه به آمادگی دو باشگاه جهت مذاکره در راستای 
واگذاری حقوق ذکر شده به صدا و سیما در ازای تحصیل منافع برای 

باشگاه ها اشاره شده است.

محبی رسماً به استقالل پیوست 
تیم  به عضویت  پرتغال  تیم فوتبال سانتا کالرا  بازیکن پیشین 
باشگاه  دو  میان  توافق  و  اقدامات الزم  انجام  از  درآمد.بعد  استقالل 
از روزپنجشنبه در تمرین تیم  استقالل و سانتاکالرا، محمد محبی 
فوتبال استقالل حاضر می شود.کارهای نهایی عقد و ثبت قرارداد این 

بازیکن در روزهای آتی انجام می شود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: خوش شانس بودیم که بازی با 
از پیروزی ۲ بر  استقالل بدون تماشاگر برگزار شد. ژوزه مورایس پس 
صفر سپاهان مقابل استقالل در هفته نخست لیگ برتر گفت: بازی عادی 
و کالسیکی را دیدیم که آسان نبود. اگر هم دیدار اول لیگ هم باشد، 
سخت تر و بدتر می شود. »تیمی که در خانه خود بازی می کند، محکوم 
وی ضمن  داشت.«  وجود  فشار  استقالل  بازیکنان  روی  و  است  برد  به 
بیان این جمله گفت: در نیمه اول تالش کردیم فضاها را ببندیم و بازی 
می آوریم،  وجود  به  که  موقعیت هایی  از  می خواستیم  کنیم.  کنترل  را 
بیاوریم  وجود  به  را  تعادل  توانستیم  اول  دقیقه   ۱۰ در  کنیم.  استفاده 
بازپس گیری  لحاظ  از  گرفت،  اختیار  در  را  بازی  استقالل  که  زمانی  و 
توپ توانستیم موفقیت خود را نشان دهیم. در آن لحظات خوش شانس 
بودیم که گلی دریافت نکردیم. سرمربی سپاهان با اشاره به تغییراتی که 

در تیمش به وجود آورد، تصریح کرد: بین دو نیمه تغییراتی به وجود 
آوردیم و جای گیری بازیکنان را درست کردیم. توانستیم فشار خود را 
افزایش دهیم و روی ضد حمله به گل رسیدیم. جبران برای تیمی که در 
چنین دیدارهایی گل می خورد، سخت است؛ به ویژه زمانی که هواداری 
ندارید که از شما حمایت کند. مورایس با بیان اینکه سپاهان برد شیرینی 
به دست آورده است، خاطرنشان کرد: قباًل هم آدم خوش شانسی بودم 
و امروز هم خوش شانس بودم که برنده این بازی بدون تماشاگر باشم. 
تبریک  آنها  به  اما  بودند،  ما هم خیلی خوب  بازیکنان  بگویم  نمی توانم 
می گویم. وی درخصوص برتری در جدال مربیان پرتغالی در نیمه مربیان 
بیان کرد: هدف من این نیست که درباره نکات ضعف و قدرت تیم مقابل 
صحبت کنم. بازی آسانی برای دو تیم نبود و از این برد خیلی خوشحال 
هستیم. حریف قابل احترامی داشتیم و نمی خواهم درباره کیفیت مربیان 

سرمربی  است.  باکیفیت  مربی  یک  )ساپینتو(  او  چون  کنم؛  صحبت 
سپاهان با اشاره مجدد به شانس خوب طالیی پوشان عنوان کرد: خیلی 
خوش شانس بودیم که بازی بدون تماشاگر بود؛ چون ممکن بود شرایط 
به گونه دیگری رقم بخورد. با این حال اگر ورزشگاه پُر از تماشاگر بود، 
همین روند را طی می کردیم و کارمان را با همین روال انجام می دادیم. 
نداد،  استقالل  به  چندانی  موقعیت  سپاهان  که  مورد  این  در  مورایس 
اظهار داشت:  وظیفه مربی ایجاد تعادل است و تالش می کنیم همیشه 
تعادل را حفظ کنیم. نباید هیچ وقت اندازه خودمان از دست بدهیم و این 
روندی است که یک تیم باید حفظ کند. از لحاظ دفاعی انسجام داشتیم، 
اما به این فکر نمی کنیم که حریف می توانست چه تعداد موقعیت گلزنی 
خلق کند. هدف ما بازپس گیری توپ برای گلزنی بود و این تنها تفکر 

ما محسوب می شد.

مثل سال های نه چندان دور؛

درگیری قهرمانی و بادامکی در بازی 
دوستانه!

ورزش  رسانه  فوتبال  تیم  دیدار  توجه  جالب  نکات  از  یکی 
و  بادامکی  حسین  آن  متن  در  که  بود  جنجالی  مشهد  منتخب  و 
محسن قهرمانی قرار داشتند.این دیداری نمادین بود که با میزبانی 
شد؛  برگزار  ثامن  ورزشگاه  در  ورزش  رسانه  تیم  از  مشهدی ها 
علیرضا  عزیزی،  خداداد  نظیر  مشهد  فوتبال  پیشکسوتان  که  جایی 
 ... نیکبخت واحدی، حسین بادامکی، ناصحی، سیروس سنگچولی و 
نیز  در ترکیب تیم منتخب مشهد حضور داشتند و در سوی دیگر 
رسانه ورزش با نفراتی همچون عادل فردوسی پور و سایر خبرنگاران 
ورزشی مقابل این تیم قرار گرفته بود.این دیدار که در پایان با گل 
زیبای نیکبخت واحدی روی پاس دقیق بادامکی به سود تیم رسانه 
ورزش خاتمه پیدا کرد، البته کم حاشیه هم نبود و به ویژه در نیمه 
اول که محسن قهرمانی قضاوت بازی را بر دست داشت، شاهد چند 
برخورد شدید میان بازیکنان دو تیم بودیم که در یک صحنه بادامکی 
هافبک سابق پرسپولیس از کوره در رفت و محسن قهرمانی نیز مقابل 
او کوتاه نیامد.در این صحنه برخورد شدید میان حسین بادامکی و 
تیم  این  جریمه  محوطه  پشت  ورزش  رسانه   تیم  بازیکنان  از  یکی 
خطا  هم  را  دیگر  شدید  برخورد  چند  که  قهرمانی  محسن  نگاه  از 
تشخیص نداده بود، با ادامه بازی همراه شد ولی بادامکی و خداداد 
عزیزی از این تصمیم داور پیشکسوت فوتبال ایران به شدت شاکی 
شدند و اعتقاد داشتند که این شیوه داوری قهرمانی سبب مصدومیت 
بازیکنان می شود.چند ثانیه پس از فریادهای بلند بازیکنان منتخب 
مشهد بود که قهرمانی هم نتوانست خودش را کنترل کند و با وجود 
رفتار  همان  بود  مشهود  قضاوت  دوران  به  نسبت  که  وزنی  اضافه 
همیشگی را از خود بروز داد و او هم خطاب به بادامکی چند بار فریاد 
زد که به بازی اش ادامه بدهد و کاری به قضاوت او نداشته باشد.البته 
این مسابقه  با مصدومیت رباط صلیبی قضاوت در  قهرمانی هم که 
خیرخواهانه را پذیرفته بود پس از پایان نیمه اول جای خود را به 
سخندان دیگر داور مشهور فوتبال کشور و مشهد داد. این دیدار البته 
در نیمه دوم نیز صحنه های خشنی داشت که سخندان با لبخند از 

آنها گذر می کرد.

 ناتوانی سازمان لیگ در اجرای قانون
 30 درصدی حضور تماشاگران

که  شد  برگزار  حالی  در  دیروز  فوتسال  برتر  لیگ  هفته ششم 
بودیم. ورزشی  غیر  حرکات  و  حواشی  شاهد 

هفته ششم لیگ برتر فوتسال دیروز با انجام 7 دیدار برگزار شد. 
مسابقات  برگزاری  های  سالن  در  هایی  نظمی  بی  شاهد  هفته  این 
بودیم.در بازی کراپ و گیتی پسند به میزبانی قزوین به دلیل عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور بیش انداره تماشاگران، نیمه 
و  مس  بازی  در  و  هرمزگان  شد.در  برگزار  تاخیر  با  بازی  این  دوم 
بود  معمول  حد  از  بیشتر  تماشاگران  حضور  هم  پشتیبانی  صنایع 
کرمان،  شد.در  واقع  تبریز  نماینده  اعتراض  مورد  موضوع  این  که 
شاهد  هم  باز  که  بود  شهر  این  زرند  فوالد  میهمان  ساوه  ایچ  سن 
حضور تماشاگران بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی بودیم.در مشهد 
فراش آرای این شهر میزبان زندی بتن کالردشت بود که متاسفانه 
با  تیم  دو  بازیکنان  که  بودیم  ورزشی  غیر  حرکات  شاهد  هم   باز 
برای  بازی  این  که  شد  موجب  درگیری  این  شدند.  درگیر  یکدیگر 
دقایقی تعطیل شود.موضوعی که مطرح است اینکه چرا سازمان لیگ 
قانون 3۰ درصدی حضور تماشاگران را رعایت نمی  کند. امید است 
سازمان لیگ با برخورد قانونی با متخلفان و  همچنین  با رعایت کلیه 
پروتکل های بهداشتی از حضور تماشاگران بیش از 3۰ درصد اعالمی 

کند. جلوگیری 

پاشایی: امیدواریم کمیته انضباطی بهترین تصمیم را درباره اسدبیگی بگیرد
جدایی  گفت:  ذوب آهن  فوتبال  تیم  مربی 
و  نیست  پسندیده  اخالقی  لحاظ  به  اسدبیگی 
وضعیت  تعیین  و  انضباطی  کمیته های  امیدواریم 

شود. اجحاف  ذوب آهن  از  حقی  نگذارند 
حسین پاشایی در نشست خبری پیش از دیدار 
با  فردا  داشت:  اظهار  پرسپولیس  مقابل  ذوب آهن 
اصلی  مدعیان  جزو  همیشه  که  داریم  بازی  تیمی 
پرسپولیس  اینکه  به  توجه  با  است.  بوده  قهرمانی 
بازیکنان  همین طور  و  حفظ  را  اصلی اش  شاکله 
باکیفیت و ممتاز لیگ را جذب کرده است یک بازی 
سخت برای ما خواهد بود. ما هم به لحاظ یارگیری، 
حفظ  توانستیم  را  گذشته مان  فصل  اصلی   بازیکنان 
باکیفیت  بازیکنان  یکسری  آن  کنار  در  و  کنیم 
جذب کردیم.وی ادامه داد: روی نقاط ضعف و قوت 
را  خوبی  خیلی  تمرینات  و  کردیم  کار  پرسپولیس 
پشت سر گذاشتیم و بسیار مصمم و باانگیزه هستیم 
تا بتوانیم فردا در کنار یک بازی خوب سه امتیاز را 
این فصل  در  استارت خوب  و یک  هم کسب کنیم 
و  خوب  بسیار  تیم  یک  پرسپولیس  باشیم.  داشته 
باشخصیت است که کادر فنی بسیار قوی هم دارد. 
تیم  دو  سرمربیان  از  همه  که  شناختی  به  توجه  با 

دارند قطعاً یک بازی خیلی خوب و تاکتیکی را شاهد 
بود. خواهیم 

این  به  پاسخ  در  ذوب آهن  فوتبال  تیم  مربی 
سؤال که پس از جدایی اسدبیگی، در پست هافبک 
بازیکن خواهند داشت  دفاعی تصمیمی برای جذب 
یا خیر، گفت: درباره اسدبیگی باید توضیحاتی بدهم. 
به دو جنبه این مسئله می شود نگاه کرد، یکی جنبه 
ذوب آهن  باشگاه  مسئوالن  که  است  حرفه ای گری 
بدون  بازیکن شان  نگذارند  که  باشند  پخته  اینقدر 
تستی  بازیکن  االن  کند.  تمرین  ماه  یک  قرارداد 
ببندید.  قرارداد  من  با  می گوید  اول  می آوریم  هم 
و  هست  مسئله  این  پیگیر  باشگاه  حقوقی  معاونت 
امیدواریم که کمیته های انضباطی و تعیین وضعیت 
ذوب آهن  از  حقی  و  بدهند  رأی  شکل  بهترین  به 
خاطرنشان  زمینه  همین  در  پاشایی  نشود.  اجحاف 
کرد: از بُعد اخالقی هم بخواهیم به این مسئله نگاه 
به  ما  و  کرد  تمرین  ماه  یک  ما  با  اسدبیگی  کنیم. 
می توانستیم  که  گزینه هایی  تمام  او،  حضور  خاطر 
این  نخواستیم.  و  کردیم  رد  کنیم  راحتی جذب  به 
و کارش  ایفمارک حاضر شد  در  ما  با  بازیکن حتی 
فرد  به  متکی  ما  نیست.  پسندیده  اخالقی  لحاظ  به 

نیستیم و قطعاً بازیکنانی که داریم فراتر از اسدبیگی 
هستند و مطمئن هستیم که به راحتی و به خوبی در 

می کنند. ایفا  نقش  ما  هافبک  خط 
شنیده  که  موضوع  این  به  واکنش  در  وی 
می شود پس از حضور مهاجم خارجی در پرسپولیس، 
تمیروف است، تصریح کرد:  ذوب آهن در پی جذب 
ما با توجه به نیازمان نفراتی که می خواستیم، جذب 
کردیم. اگر تمیروف هم از سیستم پرسپولیس بیرون 
مانده است، من نمی توانم تکذیب کنم که دنبال او 
نبودیم. قطعاً در یک برهه ای دنبال مهاجم بودیم و 
تمیروف هم یکی از بازیکنانی بود که مدنظرمان بود، 
فوتبال  تیم  است.مربی  بسته شده  ما  تیم  االن  ولی 
ذوب آهن در پاسخ به این پرسش که »در بازی فردا 
غیبت دو سرمربی می تواند تأثیرگذار باشد؟«، گفت: 
من درباره تیم خودمان صحبت می کنم. وجود تارتار 
البته  تیم.  برای  است  قلب  قوت  زمین یک  کنار  در 
تارتار در طول هفته تمام نکات را به بازیکنان گوشزد 
توجیه  بازیکنان  تمام  فردا  بازی  برای  قطعاً  و  کرده 
هستند و امیدوارم نبود سرمربی تیم کمترین تأثیر را 

در بازی فردا داشته باشد.
پاشایی در پاسخ به این سؤال که پس از جدایی 

بازی  تیمی  مقابل  فردا  باید  اسدبیگی،  و  خدابنده لو 
کنند که خط هافبک پرقدرتی دارد، ذوب آهن چگونه 
می تواند تعادل را در خط هافبکش ایجاد کند، عنوان 
کرد: ما از لحاظ مالی قدرت برابری با خیلی از تیم ها 
را نداریم. بودجه هایی که یکسری از تیم ها در لیگ 
توانایی  اینقدر  اما  نیست،  ما  با  مقایسه  قابل  دارند 
فنی بازیکنان ما باالست که بتوانیم این فاصله را با 
باانگیزه رفع کنیم.وی درباره حضور  بازیکنان  وجود 
تماشای  تیم ملی در ورزشگاه فوالدشهر و  سرمربی 
با  کرد:  خاطرنشان  پرسپولیس   - ذوب آهن  دیدار 
توجه به اینکه ما نزدیک جام جهانی هستیم حضور 
بازیکنان  به  خاصی  انگیزه  یک  ملی  تیم  سرمربی 
می دهد، به ویژه بازیکنانی که کمتر دیده می شوند. 
حاال بازیکنان پرسپولیس تقریباً هفته ای یک بار در 
ذوب آهن  بازیکنان  ولی  می شوند،  دیده  تلویزیون 
فرصت  بهترین  فردا  و  دارند  شدن  دیده  به  احتیاج 
است که هم خودشان را به تماشاگران و هم سرمربی 
روز  که  فردا  که  امیدوارم  من  کنند.  ثابت  ملی  تیم 
شروع لیگ است، شاهد یک لیگ پویا و سالم باشیم 
داشته  فصل  پایان  در  مفید  بسیار  خروجی  یک  تا 

باشیم.

اولین گل لیگ بیست و دو را چه کسی زد؟
مدافع پیکان موفق شد اولین گل لیگ برتر در فصل بیست و دوم را به نام خود کند.در شرایطی که لیگ برتر در فصل بیست و دوم امروز با دیدار دو تیم پیکان و ملوان بندر انزلی در استادیوم دستگردی و همچنین 
استقالل و سپاهان در آزادی استارت خورده، این تیم پیکان بود که توانست توسط دانیال جهانبخش اولین گل فصل را به نام خود کند.در شرایطی که دو تیم بازی پایاپایی را تا دقایق پایانی نیمه اول به نمایش می گذاشتند، 
اشتباه بازیکن ملوان اولین گل بازی و فصل را رقم زد.شعبانلو در شرایطی که در میانه میدان قصد عبور از بازیکن روبروی خود را داشت، با اشتباه خود توپ را در اختیار بازیکن حریف قرار داد و در ادامه نیز جهانبخش 
با سرعت باال و توپ ربایی در این صحنه، مسافتی 3۰ متری را تا محوطه جریمه ملوان طی کرد.یک سرتوپ از این مدافع پیش تاخته و در ادامه ضربه پای راست دانیال جهانبخش به زاویه مخالف دروازه، گل اول بازی 

را رقم زد تا پیکان برنده راهی رختکن شود.دانیال جهانبخش نیز با این ضربه تمام کننده اولین گل فصل بیست و دوم را به نام خود کرد.
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ساپینتو: سپاهانی ها منتظر اشتباه ما بودند
استقالل گفت: سپاهانی ها  فوتبال  تیم  سرمربی 
آن  از  و  کنیم  اشتباه  ما  که  بودند  این  منتظر  فقط 
بر  از شکست ۲  استفاده کنند.ریکاردو ساپینتو پس 
اظهار  صفر تیمش مقابل سپاهان در نشست خبری 
داشت: در نیمه اول خوب بودیم. تیم حریف موقعیت 
زیادی نداشت و فقط یک موقعیت داشت. کنترل ما 
خوب بود و سپاهانی ها فقط منتظر این بودند که ما 

اشتباه کنیم و از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: سپاهانی ها منتظر اشتباه ما بودند 
اینکه  از  بعد  این اشتباهات هم استفاده کردند.  از  و 

گل اول را خوردیم تمرکزمان را از دست دادیم و گل 
دوم هم کار را برای مان خیلی سخت کرد. همانطور 
که قباًل گفتم داور یک پنالتی ما را نگرفت. ما نباید از 
این اشتباهات کوچک مقابل این تیم ها داشته باشیم. 
امیدوارم در آینده بتوانیم خوب کار کنیم و با تمرکز 

باال عملکردمان را بهبود ببخشیم.
سرمربی تیم استقالل در واکنش به این موضوع 
که تیمش رکورد شکست ناپذیری را از دست داده و 
به نظرش چقدر این موضوع فشار را از روی بازیکنان 
این تیم خواهد برداشت و چقدر هم می تواند به ضرر 

مهم  خیلی  رکورد  من  برای  گفت:  باشد،  آبی پوشان 
بعد  به  این  از  باختیم.  که  می باختیم  نباید  ما  نبود. 
سعی می کنیم بهتر ظاهر شویم و رشد کنیم. خیلی 
در  امیدوارم  و  نیست  جالبی  حرف  من  برای  رکورد 

آینده بهتر از این ظاهر شویم.
سیستم  با  افتادید  عقب  خود  حریف  از  »وقتی 
چهار دفاعی بازی کردید، آیا این می تواند سرآغازی 
عالقه  مورد  دفاعی  چهار  سیستم  به  بازگشت  برای 
شما باشد؟«، ساپینتو در پاسخ به این سؤال تصریح 
کرد: ما سیستم مان را به ۱-3-۲-4 تغییر ندادیم؛ ما 

سیستمی که بازی می کردیم و تغییر دادیم 5-3-۲ 
بودیم  تمرینات  ما در سه چهار هفته ای که در  بود. 
روی این کارها زیاد تمرین کرده بودیم. در فاز دفاعی 
کند  نفوذ  خوب  می توانست  عارف  بودیم.  خوب  هم 
ایجاد  زیادی  برتری  می توانست  هم  جاللی راد  و 
بابایی هم می توانستند  پیمان  کند. جعفر سلمانی و 
تهاجمی تر کار کنند. ما با دو هافبک کارمان را ادامه 
دادیم، ولی متأسفانه بعد از گل دوم ذهنیت مان را از 
دست دادیم. با پنالتی هم که نگرفتند می توانستیم به 

ایجاد نشد. بازی برگردیم، ولی این امکان 

لوکادیا به پرسپولیس پیوست

کامرانی فر: برخی از بازیکنان تیم ملی 
مسیر را اشتباه رفتند

آغاز لیگ برتر با پرداخت مطالبات 
معوقه داوران

پیوس: پرسپولیس به دو مهاجم جدید نیاز دارد


