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کنعانی زادگان: بهترین مهاجمی که 

 بازیکن پرسپولیس بودم 
اما بستنـی می فروختم!

مقابلش بازی کردم، ریوالدو بود

 استراماچونی: هر حرفی 
 لوکادیا: به خاطر دارید با وکیلم بزنید

 مادرم شماره ۴ را 
انتخاب کردم

 پیراهن سیدجالل
 بر تن یورگن
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رونمایی شد همه استقاللی ها 
 
به جز کاوه 

ستـاره بازی
رونمایی استقالل و پرسپولیس 

از خرید های جدید 

استقالل پول 
استراماچونی را 
داشت اما نداد!
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پای جام جهانی 
درمیان است 

انصاری فرد 
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به پرسپولیس 
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هدفم ۳ طال بود اما نشد

تریپل حسینی و اولین طالی 
تاریخ وزنه برداری بانوان

سرمقاله
E d i t o r i a l فرهاد اشراقی

پول بود اما به استراماچونی ندادند
یکی از قدیمی های استقالل به نام امیدرضا روانخواه مدعی شده که وقتی 
حکم استراماچونی آمد در باشگاه استقالل پول بود اما پول استراماچونی 
را ندادند! از نهادهای نظارتی که ما دقیقاً نمی دانیم در ماجرای ویلموتس 
چه کار کردند، انتظار می رود حداقل به این مسئله ورود کنند و ببینند ادعای 
روانخواه چقدر صحت دارد؟! نکته اینجاست که استقالل اگر همان موقع 
اقدام می کرد قطعاً پول کمتری به استرا می داد اما حاال باید مبلغ بیشتری 
پرداخت کند و تازه کلی هم پول وکیل بدهد! با مزه اینکه مقصران اصلی 
این پرونده هم سکوت کرده اند و هیچ نمی گویند. آنها می دانستند تا حکم 
دادگاه CAS مدیرعامل عوض می شــود و... باشگاه هم که دولتی است و 
طبعاً کسی پول استراماچونی و امثال او را از جیب نمی دهد. الحمدهلل پول 
بیت المال هست و پرداخت می شود. همان طور که به استوکس و کالدرون 

و... پرداخت شد و به ویلموتس پرداخت می شود.
 

استقالل عالوه بر استراماچونی به احتمال بسیار زیاد در پرونده پادوانی هم 
محکوم می شود. اتفاقاً آن پرونده را هم می شد خیلی راحت با کمتر از 100 
هزار دالر جمع کرد اما حضرات مدیر! دست روی دست گذاشتند تا قضیه 
مثل ماجرای استراماچونی بیخ پیدا کند. خدا رحم کرد که ما در تمام این 
پرونده ها هم بازنده می شویم و کک کسی هم نمی گزد وگرنه دوستان مدیر 
می خواستند چه منتی سر مردم بگذارند که ما این کار را کردیم و  آن کار 

را کردیم و اجازه ندادیم پول بیت المال به جیب خارجی ها برود!

نظر سنجی
SURVEY

ادامه دارد

پرسپولیس 10 درصد بیشتر از استقالل رأی آورد
در نظرسنجی سایت خبرورزشــی که در مورد عملکرد کلی پرسپولیس و 
اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت پرسیده بودیم، پرسپولیسی ها حدود 10 
درصد بیشتر رأی آوردند و بیشتر کاربران خبرورزشی عملکرد این تیم را در 
نقل و انتقاالت بهتر از استقالل قلمداد کردند. شما همچنان می توانید با ورود 

به سایت در این نظرسنجی شرکت کنید. 

چالش جذاب ولی سخت ساپینتو

قایدی و محبی کجا بازی می کنند؟
استقالل تا دل تان بخواهد وینگر و مهاجم دارد. اگر به 
لیســت آبی ها نگاه کنید، حداقــل 10 بازیکن در فاز 
هجومی دارند که ۸ نفرشان مدعی بازی کردن به طور 
ثابت هســتند. مثاًل در نوک خط حمله استقالل کاوه، 
سجاد، آرمان رمضانی، ارسالن مطهری، پیمان بابایی 
و... را دارد یا در کناره ها امثال یامگا، رضا میرزایی، جعفر 
ســلمانی، مهدی قایدی، محمد محبی و... هستند که 
نیمکت نشین کردن هر کدام از آنها داستان های خاص 
خــود را دارد. به طور مثال مهدی قایدی به اســتقالل 
برنگشته که نیمکت نشین شود یا استقالل بابت محبی 

این همه هزینه نکرده که او را روی نیمکت بنشاند.

 
ســاپینتو در فاز هجومی چالش جذاب و شیرین و در 
عین حال ســختی دارد و باید حدود 10 بازیکن را در 
خط حمله مدیریت کند. اینکه مثالً او از قایدی یا محبی 
به عنوان وینگر چپ استفاده کند، خیلی مهم است و 
ســختی کار هم این اســت که یکی از این دو نفر باید 
نیمکت نشین شــود چون در ســمت راست یامگا و 
میرزایی هستند. همین مشکل را 10 سال قبل هم که 
استقالل قهرمان لیگ شــد، قلعه نویی داشت ولی تا 
حدی توانســت ســتاره ها را مدیریت کند. آن سال 
رحمتی، آندو، نکونام، مجیدی و... در استقالل بودند و 

مثالً سر بازوبند کاپیتانی چالش هایی ایجاد شد اما چون 
استقالل نتیجه گرفت و در نهایت قهرمان شد، خیلی 
از آتش های زیر خاکستر ُگر نگرفت و پنهان ماند. امسال 
هم ساپینتو باید بتواند این همه مهره را به  خصوص در 
خط حمله مدیریت کند. او یک مربی حرفه ای است که 
طبعاً به آمادگی بازیکنان فکر می کند نه اســم و رسم 
آنهــا. مثاًل اگر شــهباززاده خــوب کار نکند، راحت 
نیمکت نشینش می کند و تعارف ندارد. به همین دلیل 
ستاره های استقالل باید آماده باشند و رضایت ساپینتو 

را جلب کنند تا آنها را بازی بدهد.
 

استقالل مقابل سپاهان از نظر بدنی مشکل داشت و به 
قول بدنسازها بدن بازیکنان هنوز باز نشده بود. آنها نه 
از نظر تیمی و تاکتیکی خوب بودند و نه از نظر انفرادی 
به طوری که هیچ کــدام از بازیکنان حتی ۵0 درصد 
خودشان هم نبودند. طبعاً ساپینتو برای بازی با ملوان 
نیاز به بازیکنانی آماده تر و تیمی تاکتیکی تر دارد که 
پلن B هم داشــته باشد. مقابل ســپاهان وقتی کار 
استقالل گره خورد و اصفهانی ها همه مهره های اصلی 
این تیم را بستند، استقالل پلن B نداشت و در نهایت 
بازی را باخت. باختی که هواداران انتظار دارند آخرین 

باخت این فصل باشد.

پرویــز برومند، کاپیتان اســبق 
استقالل در گفت وگو با خبرورزشي، 
دربــاره اوضاع و احوال این روزهاي 
تیم اســتقالل و بازي هفته اول و 

دومش اظهاراتي را مطرح کرد. 
  بعدازشکســتاستقالل،
پرسپوليسيهاخيليبراياين
تيمكريخواندند.درجرياناينمسائل

هستيد؟
مــن کاري با فضاي مجازي نــدارم ولي به 
پرسپولیسي ها بگویید اگر خیلي مرد بودید 
خودتــان ذوب آهــن 10نفره را شکســت 
مي دادید. جوجه را آخر پاییز مي شــمارند. 
خیلي به دل  تان صابون نزنید چون استقالل 

با قدرت به صدر جدول برمي گردد. 
  چهشدكهاستقاللبهسپاهانباخت؟

دلیل اصلي این است که من مي گویم، عدم 
شــناخت کافي مربي از بازیکنان! وقتي 

مربي تیم یعني آقاي ساپینتو یک 
مرتبه سه تعویض مي کند و 
دقایقي بعد دو تعویض دیگر 
هم انجــام مي دهد یعني 
اینکه من از ابتدا اشــتباه 

کردم! یعني من بازیکنانم را 
نمي شناسم! یعني کسي به مِن 

ســرمربي کمک نکرده است! چک 
اول را به موقع خوردیم تا بیدار شویم و در 

خواب قهرماني نمانیم. 
  منظورتاناز»كســي«دستياران

اوست؟
بله! خســرو حیدري که دوست خوب ما و از 
بچه هاي با اخالق اســتقالل است چرا نباید 
شناختي از بازیکنان استقالل داشته باشد؟ 
پس خسرو حیدري آنجا چه کار مي کند؟ مگر 
وظیفه خســرو غیر از این اســت که درباره 
خصوصیت هاي فردي بازیکنان استقالل و 
خصوصیت هــاي بازیکنــان حریــف به 

سرمربي  اش اطالعات بدهد!
  بهنظرشــماخسروحيدريدراين

زمينهضعيفعملكردهاست؟

الزم نیست من نظر بدهم! همه دیدیم دیگر! 
همه دیدند که ترکیب استقالل در نیمه دوم 
یک مرتبه چقدر تغییر کرد. وقتي شما چهار 
مهاجــم و یک هافبک تهاجمي را به میدان 
مي فرستید یعني من از اول اشتباه کردم. چرا 
این تغییرات را زودتر انجام ندادید؟ چرا از ابتدا 
با این ترکیب به میدان نرفتید؟ استقالل در 
خانه خــودش بازي مي کرد. چرا با این همه 
مهاجم از همان اول روبه روي ســپاهان به 

میدان نرفت!
  بهنظرشماسپاهاناليقاينبردبود؟

سپاهان الیق برد نبود اما تیم قابل احترامي 
است. من معتقدم ما نیمه مربیان را باختیم. 
چون دســتیاران مورایس بــه او اطالعات 
درست دادند اما دســتیاران ساپینتو هیچ 
کمکي به او نکردند. مربیگري فوتبال ربطي 
به بااخالق بودن ندارد باید بتوانید بازیکن تیم 
خودتان و حریف را آنالیــز کنید. من براي 

ساپینتو یک پیشنهاد دارم. 
  چهپيشنهادي؟

این روزها که در ایران کاري غیر 
از فوتبال ندارد شب ها بنشیند 
به اتفاق دوستان پرتغالي  اش 
تمام مسابقات فصل پیش را نگاه 
کنــد تا متوجــه شــوند تیم ها و 
بازیکنان ایراني چه شرایطي دارند. آن وقت 
مطمئن باشید خیلي بهتر و با شناخت بیشتر 

استقالل را هدایت خواهد کرد. 
  بازيباملــوانراچطورپيشبيني

ميكنيد؟
ملوان تیم قابل احترامي است اما استقالل با 
این باختي که داد و فکر مي کنم به موقع بود 
و با این نفرات نباید کار سختي مقابل ملوان 
داشــته باشــد، گرچه هر حریفي مي تواند 
خطرناک باشد. استقالل دیگر حق امتیاز از 
دســت دادن نــدارد. فعاًل که ســه امتیاز 
فوق  العاده حســاس مقابل یکــي از رقباي 
اصلي  اش از دســت رفت. به نظر من امسال 
سپاهان رقیب اصلي استقالل است نه هیچ 

تیم دیگري. 

  حضورقايدي،محبيوبازيکنانديگر
درجمــعنفراتاســتقاللراچطور

ارزيابيميكنيد؟
چه خوب بود این نفرات زودتر مي آمدند. شما 
که مي خواستید اینها را به استقالل بیاورید 
چرا اینقدر تعلل کردید؟ حاال چند هفته هم 
زمان الزم اســت تا این نفــرات با تیم اصلي 

هماهنگ شوند. 
  حرفديگريدرموردبازياستقالل

داريد؟
دو چیــز برایم خیلي ناراحت کننده بود؛ اول 
اینکه بــازي افتتاحیه یک کشــور در لیگ 
برترش بدون تماشاگر برگزار شد که آن هم 
ظاهراً به خاطر نبودن بانوان بود. واقعاً باعث 
تأسف است که به خاطر ورزشگاه نرفتن بانوان 
بازي افتتاحیه بدون تماشاگر برگزار مي شود. 
دوم هم کیفیت زمین آزادي که به شدت توي 

ذوق مي زد. چمن ورزشگاه افتضاح بود. 
  خبرداريدكهاميدرضاروانخواهدر
تلويزيونگفته»ميدانســتمزمان
استراماچونيميشدپولاستراماچوني
راپرداخــتكنندامانکردندچونآن

زمانخودمدرباشگاهبودم؟«
خسته نباشید آقاي روانخواه! االن چه وقت 
زدن این حرف هاســت؟ چرا آن زمان که در 
باشگاه بودي این حرف را نزدي؟ ترسیدي از 
کار برکنار شوي؟ حاال که امروز بیکار شده اي 
این حرف ها را مي زني؟ واقعاً باعث تأسف است 
که در کشــور ما هیچ کس سر جاي خودش 
نیســت. همین حاال هم در باشگاه افرادي 
هســتند که در مواقع عادي هیچ جایي در 

باشگاه استقالل ندارند. 
  بهعنوانســؤالپايانيدربارهخطاي
صورتگرفتهرويرمضانيصحبتيداريد؟

پنالتي محرز بود. اشتباه صددرصد داور. آن 
وقت گله مي کنند که چرا هواداران به داوران 
معترض مي شوند؟ وقتي خطا به آن واضحي 
جلوي چشم داور رخ مي دهد و آن را نمي گیرد 
چرا اعتراض نکنند؟ امیدوارم این اشتباهات 

سهوي بوده باشد!

  قرارداد ستاره هلندي رسمًا امضا شد 
یورگن لوکادیا با حضور در باشگاه رسماً قراردادش را با پرسپولیس 
امضا کرد. ســتاره هلندي پرسپولیس، تســت هاي پزشکي را با 
موفقیت پشــت  سر گذاشــت و مجوز پزشــکي براي بازي براي 
 ITC پرســپولیس را کســب کرد. این بازیکن به محض رسیدن

مي تواند براي پرسپولیس به میدان برود. 
  اولین تمرین یزداني و قایدي با استقالل 

تمرین تیم اســتقالل عصر دیروز در ورزشــگاه انقالب پیگیري شد و 
بازیکنــان به مرور برنامه هاي تیم براي بــازي هفته دوم مقابل ملوان 
پرداختند.  سیاوش یزداني که فصل گذشته به خاطر پشت  سر گذاشتن 
دوران سربازي به ملوان رفته بود، با اخذ مجوزهاي الزم از نظام وظیفه 
اخیراً به جمع شــاگردان ساپینتو اضافه شــده است.  مدافع با تجربه 
استقالل روز گذشته در تمرین این تیم حاضر شد تا رسماً کارش را براي 
فصل جدید در جمع آبي پوشــان آغاز کرده باشد.  جالب است بدانید 
مهدي قایدي که طي توافق با باشــگاه االهلي امارات به صورت قرضي 
راهي اســتقالل شده، در تمرین امروز تیم حضور یافت.  گفتني است 
یزداني از اســفند سال گذشــته به دلیل گذراندن خدمت سربازي از 
اســتقالل جدا شد و به ملوان پیوست ولي براي این تیم یک دقیقه هم 
به میدان نرفت و از سوي کادر فني کنار گذاشته شد ولي قایدي از اواخر 
مرداد سال گذشته که لیگ بیست ویکم به پایان رسید ترانسفر شد و به 

تیم شباب االهلي امارات پیوست. 
 مشکل لوکادیا برای بازی با فوالد حل شد 

یک لیورپولی را به پرسپولیس معرفی کردند
لوکادیا که در تســت پزشکی پرسپولیس شرکت کرده بود، نتایج همه 
تست هایش مثبت و مشخص شد مشــکلی برای بازی جمعه با فوالد 
خوزســتان ندارد. البته یحیی گل محمدی گفته بود من از شرایط این 
مهاجم خبر ندارم و نمی دانم چقدر آماده است و به همین دلیل عده ای 
می گویند شاید در بازی جمعه به طور ثابت از او استفاده نکند.  خبر دیگر 
از خط حمله پرسپولیس اینکه دیروز مهاجم سابق لیورپول به  نام دنیل 
اســتوریج به این باشگاه معرفی شد. او البته ســابقه بازی در چلسی، 
منچسترســیتی و پرث گلــوری اســترالیا را هم دارد و ارزشــش در 

ترانسفرمارکت ۶00 هزار یورو است.

تیم ملي جوانان بــا هدایت صمد مرفاوي 
توانست قهرمان تورنمنت کافا شود و حاال با 
انگیزه بیشــتري خود را مهیاي حضور در 
پیکارهاي انتخابي قهرماني آســیا مي کند 
مسابقاتي که شهریور امسال برگزار خواهد 
شــد. قهرماني تیم جوانان، سالروز تولد آقا 
صمد و شرایط حاکم بر فوتبال ایران از جمله 
ســوژه هایي بود که عصر دیروز با او در میان 

گذاشتیم و ماحصل آن حاال پیش روی شماست.
قهرمانيتيمجوانان

سطح تورنمنت کافا خیلي خوب بود. تیم هاي پایه ما 
هر چقدر در مســابقات خارجي شرکت کنند به نفع 
فوتبال ایران مي شود چون اصطالحاً تن بازیکنان به 
تن خارجي ها مي خورد و با شرایط مسابقات بین المللي 
و اســتراتژي بازي رقبا آشنا مي شــوند. براي مثال 
ازبکستان 1۶ماه در اردو بود و پنج بازیکن تیم امیدش 
را هم در اختیار داشــت. آنها میزبــان مرحله نهایي 
قهرماني آسیا هم هستند. بازي با چنین تیمي خیلي 

به ایران کمک کرد. اگر چه ابتدا با دو گل عقب 
افتادیم ولي بعداً توانستیم این بازي را به 

تساوي بکشیم و اگر مسابقه چند دقیقه 
دیگر هم طول مي کشید حتماً پیروز 
مي شــدیم. قرقیزســتان هم در این 
مســابقات حضور داشــت. تیمي که 

حریف ما در پیکارهــاي انتخابي جام 
جهاني  است و حتماً کسب اطالع از حریف و 

آشــنایي با سبک بازي آنها مي تواند به ما کمک کند. 
خوشبختانه بچه هاي ما به لطف استعداد ذاتي که دارند 
قطعاً اگر امکانات مطلوبي در اختیارشــان قرار بگیرد 
حرف هاي بسیار زیادي براي گفتن خواهند داشت. این 
بچه ها باید به خودباوري برسند. فعالً چند روز به بچه ها 
اســتراحت داده ایم ولي از جمعه همین هفته دوباره 

استارت مي زنیم. 
پخشنشدنمسابقات

 اینکــه بازي هاي تیم ملي جوانان از تلویزیون پخش 
زنده نشد ارتباطي به کشور میزبان نداشت و اتفاقاً گالیه 
ما از رسانه ها هم همین بود. وقتي تیم نتیجه نمي گیرد 
همه کادر فني را مي کوبند اما وقتي تیم موفق مي شود، 
مانوري روي آن صورت نمي گیرد. آقایان کارشناسي 
عجیــب مي کنند و انتقادات عجیــب و غریب انجام 
مي دهند اما مسابقات تیم ما را پخش زنده نمي کنند! 

خب وقتي رســانه هاي خودمان بــه این تیم توجه 
نمي کنند چطور باید توقع داشته باشیم که دیگران 

حواسشان به فوتبال پایه باشد؟
مهرهتمريني

این قانون که هر تیمي باید سهمیه جوانان 
داشته باشد کار خوبي است ولي متأسفانه 
بعضي تیم ها شجاعت استفاده از بازیکنان 
جــوان را ندارند. نکته اینجاســت که به 
بازیکنان جوان کــه مي توانند براي تیم 

جوانان بازي کنند میدان نمي دهند اما وقتي 
آنها را بــه اردو دعوت مي کنیــم همین تیم ها 

بازیکنان خودشــان را نمي دهند. دلیلش هم خیلي 
واضح هست. بعضي تیم ها از بازیکنان تیم ملي جوانان 
به عنــوان مهره هاي تمریني اســتفاده مي کنند تا 

تمرینات خود را به طور کامل برگزار کنند. 
عدمهمکاري

اغلب باشگاه ها با ما همکاري کردند ولي متأسفانه یک 
باشــگاه در ایــن رابطه تعامل الزم را نداشــت. حاال 
نمي خواهم اسم آن باشگاه را بیاورم اما شاید در 
آینده در موردش بیشتر صحبت کنم. من 
بــه اینجا نیامــده ام تا مقابــل مدیران 
باشگاه ها قرار بگیرم بلکه مي خواهم همه 
چیز در تعامل جلو برود و در نهایت قدمي 

براي پیشرفت فوتبال برداریم. 
 VARداستان

اینکه کمک داور ویدیویي وارد فوتبال ایران شود 
خیلي خوب اســت و قطعاً به ما کمک مي کند اما باید 
حقایق را بپذیریم. واقعیت این است که تا وقتي بحث 
تحریم ها باشد آوردن تکنولوژي VAR به ایران بسیار 
دشوار است. شما ببینید وقتي ما براي انتقال پول مشکل 
داریم و پول فدراسیون و بسیاري از باشگاه ها نیز در خارج 
از ایران بلوکه شده، طبیعي است که آوردن تکنولوژي 
VAR به ایران سخت است و تا وقتي این سیستم نیامده 

باشگاه ها باید صبر و تحمل داشته باشند. 
درگيريباهمديگر

گرفتــن حق پخــش در واقــع حق مســلم همه 
باشگاه هاســت. فوتبــال ما درآمدزا اســت اما نکته 
اینجاست که درآمد فوتبال را به خود فوتبال نمي دهند. 
اینکه مدیران پیگیر بحث حق پخش باشند، کار بسیار 
خوبي اســت و نه تنهــا از این بابت بلکــه باید تمام 
راهکارهاي دیگري که موجب درآمدزایي و رسیدن 

حق فوتبال به خودش مي شــود را مد نظر قرار دهند. 
مدیران ما باید دنبال حق فوتبال باشــند نه اینکه با 
یکدیگر دعوا کنند و یکي پیدا شود که خود را تافته جدا 

بافته بداند. 
قهرمانيدرشبتولد

شب تولد امسال من واقعاً حس و حال 
دیگري داشت چون دقیقاً در همان 
شب تیم ملي جوانان قهرمان جام کافا 
شــد. البته به حرمت ماه محرم هیچ 
جشني برگزار نکردیم، حتي بچه ها در 
اردو هم نمي دانســتند که تولد من است. هر 
وقت تولد مي شود یاد آنهایي مي افتم که برایم خیلي 
عزیز بودند و حاال دیگر کنارم نیســتند از پدر و مادرم 

گرفته تا برادر و خواهرانم و...  
داستاناستراماچوني

مشــکالت فوتبال ما اغلب مشکالت مدیریتي است. 
متأسفانه از این مسائل درس عبرت هم نمي گیریم. این 
همه حکم محرومیت و محکومیت علیه تیم هاي ما 
گرفته اند اما باز هم با جیب خالي سراغ جذب بازیکن 
و مربــي خارجي مي رویم و اصاًل بــه تبعات آن فکر 
نمي کنیم. عــده اي پیش خودشــان مي گویند اگر 
مسئله ای هم پیش بیاید مدیر بعدي باید جوابش را 
بدهد. تا وقتي یکسري مسائل در فوتبال ما قانونمند 
نشود هم این داستان ها را داریم و متأسفانه پول از جیب 
مملکت مي رود. وقتي شرایط و قیمت دالر را مي دانیم 
و کامالً مي دانیم پول الزم براي خرید خارجي را نداریم 
چرا ســراغ آنها مي رویم؟ خارجي ها مي آیند، قرارداد 
مي بندند، شکایت مي کنند و تمام پول خود را کامل 
مي گیرند این وسط دردسرش مي ماند براي فوتبال 
ایران. آقایان یک یورو به استقالل تخفیف نداده اند و 
مطالبات خود را تا آخر گرفته اند یا مي گیرند اما هنوز 

هم عزیز هستند. 
فوتبالغريبه پسند

متأسفانه باید گفت فوتبال ما غریبه پسند است وقتي 
خارجي هــا شــکایت مي کنند و پول خودشــان را 
مي گیرند، عده اي مي گویند حق قانوني آنها بوده و باید 
پرداخت شــود ولي چطور وقتي یک بازیکن یا مربي 
داخلي به دنبال پول خودش مي افتد، کلي برچسب به 
او مي زنند و بنده خدا را متهم به خیانت و بي تعصبي 
مي کنند؟ چرا کسي نمي گوید بعضي از فوتبالیست ها 

و مربیان داخلي حتي دفترچه بیمه هم ندارند. 

پرسپولیسي ها به دلشان صابون نزنند جوجه را آخر پاییز مي شمارند
برومند: خدا کند اشتباه داور استقالل سهوي بوده باشد

بعضي تیم ها بازیکنان تیم ملي جوانان را به چشم مهره تمریني مي بینند 
مرفاوي: انتقادات عجيب مي کردند ولي بازي هاي ما را پخش زنده نکردند! 
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