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شهروند|  فوتبال در تعطیالت نوروز 96 بر خالف سایر 
ورزش ها و حوزه های دیگر اصال تعطیل نیس��ت؛ چرا که 
همه منتظر یک اتفاق بزرگ هستند. ماجرایی که می تواند 
باعث شود آغاز  سال نو برای ایرانی ها با شیرین ترین اتفاق 
ممکن همراه شود. عید امسال مردم ایران هر کجا و در هر 
شرایطی که باشند با فوتبال همراه خواهند بود و توجه شان 
به بازی های حساس تیم ملی ایران مقابل قطر و چین است. 
دو مسابقه ای که در صورت موفقیت در آنها،  تیم ملی در 
یک قدمی جام جهانی روس��یه قرار می گی��رد و تقریبا 

صعودش را قطعی خواهد کرد.
وقتی همه تیم های جدول امید دارند

با یک نگاه کلی به جدول رده بن��دی گروه A انتخابی 
جام جهانی در آسیا به خوبی متوجه خواهید شد که ایران 
)11 امتیاز(، کره جنوبی )10 امتیاز( و ازبکستان )9 امتیاز( 
سه تیمی هستند که در این رقابت بسیار نزدیک و تنگاتنگ 
بیشترین ش��انس را برای صعود به جام جهانی برای خود 
قایل هستند؛ اما قضیه وقتی جالب می شود که تیم های 
س��وریه )5 امتیاز( و قطر )4 امتیاز( هم بشدت به صعود 
امید دارند. حتی چین 2 امتیازی هم با امید به بازی های 
برگشت نگاه می  کند؛ چرا که آنها با هدایت مارچلو لیپی 
بزرگ این شانس را برای خود قایل هستند با کسب نتایج 
خوب در 5 بازی باقی مانده، بتوانند در بدترین ش��رایط 
در بازی های پلی آف به دنبال کس��ب مج��وز حضور در 
جام جهانی باشند. البته این اتفاق نیاز به یک معجزه دارد! 
در این بین قطر و سوریه نسبت به چین امید بیشتری دارند 
و به همین دلیل باید نوشت که نتایج مسابقات دور برگشت 

این گروه می تواند با یک شگفتی بزرگ رو به رو شود.
همه رقبا از ایران می ترسند اما...

ایران سال های  س��ال است که بهترین تیم آسیا است. 
کی روش تیم ملی را به یک ثبات تاکتیکی و شخصیتی 
خوب رسانده که همه حریفان از رویارویی با ایران هراس 
دارند. وقتی سرمربی کره جنوبی رسما اعالم می کند آنها 

در دو بازی پیش رو باید به برتری برسند تا قبل از مصاف 
دوباره با ایران صعودشان به جام جهانی قطعی شده باشد،  
کامال مشخص است که حریفان هم معتقد هستند تیم 
کی روش  تیم حاضر در جام جهانی خواهد بود. اما شرایط 
جدول به بحران های داخلی که در ماه های اخیر فوتبال 
ملی ایران پشت سر گذاشته به خوبی نشان می دهد که 
کوچکترین لغزش می تواند به قیمت از دست رفتن شانس 
حضور در جام جهانی برای ایران همراه ش��ود! با توجه به 
رقابت نزدیک تیم ها کی روش و مردم ایران خوب می دانند 
برای اینکه سرنوشت صعود به دست خودمان باشد، باید در 
دو بازی که در تعطیالت نوروزی مقابل قطر و چین برگزار 

خواهیم کرد به موفقیت برسیم.
سوم فروردین و اوج حساسیت در فوتبال ملی

ب��ازی ایران مقاب��ل قطر در روز شش��م مس��ابقات 
سخت ترین بازی تیم کی روش در بازی های دور برگشت 
خواهد بود. ملی پوش��ان فوتبال ایران که در 5 بازی دور 
رفت حتی یک گل هم دریاف��ت نکرده اند،  برای تثبیت 
جایگاه خود در صدر جدول محکوم به کسب نتیجه خوب 
مقابل قطر قدرتمند در دوحه هس��تند. درست است که 
آنها در بازی رفت به پیروزی 2 ب��ر صفر در دقایق پایانی 
بازی دس��ت پیدا کردند اما در طول مسابقه حریف بازی 
بهتری نسبت به ایران مقابل 90 هزار تماشاگر سفیدپوش 
حاضر در ورزشگاه انجام داد. این بازی حاشیه های بسیار 
زیادی هم داش��ت که احتماال روی بازی برگشت روز 3 
فروردین که ساعت 20:30 در دوحه برگزار می شود هم 
تأثیر می گذارد. فوساتی و شاگردانش خوب می دانند برای 
ماندن در جدول و از دس��ت ندادن امید صعود باید یک 
کار سخت با شکست  دادن ایران انجام بدهند. ایرانی که 
به خاطر حواشی ماه های قبل و لغو بازی های دوستانه و 
اردوهای آماده س��ازی اش با مشکالت بس��یار زیادی به 
رغم شایستگی های بسیار زیاد ش رو به رو است. به خاطر 
همین حواشی و مشکالت هم هست که همه اعتقاد دارند 

بازی مقابل قطر سخت ترین آزمون تیم کی روش در دور 
برگشت است. لغزش در این مسابقه نه تنها رقابت با کره و 
ازبکستان در صدر جدول را سخت تر می کند بلکه از قطر 
هم یک تیم مدعی صعود خواهد س��اخت. عالوه بر بازی 
ایران و قطر،  در روز 3 فروردین چین از س��اعت 16:05 از 
کره جنوبی میزبانی خواهد کرد و س��وریه هم از ساعت 

20:30 در مالزی میزبان ازبکستان است.
 هشتم فروردین و تالش برای تحقق رویا

در روز هفتم مس��ابقات انتخابی جام جهانی گروه اول،  
تیم ملی هش��تم فروردین ماه در ورزشگاه آزادی میزبان 
چینی خواهد بود که در  س��ال گذش��ته میالدی فقط 
ح��دود 400 میلیون دالر پول هزینه پیش��رفت فوتبال 
باشگاهی خود کرده است و می خواهد با یک برنامه ریزی 
مناسب و این پشتوانه عظیم پولی در مرحله اول به یکی 
از قدرت های فوتبال آسیا تبدیل شود و بعدها در جهان 
هم با توجه به پتانسیل انسانی ناشی از جمعیت زیاد این 
کش��ور حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. به این 
ترتیب ساعت 16:30 روز سه شنبه 8 فروردین این کشور 
با هدایت مارچلو لیپی در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ملی 
کش��ورمان صف آرایی خواهد کرد. ای��ن انتظار وجود 
دارد که با توجه به تعطیالت نوروزی و حساسیت بسیار 
زیاد مسابقه، مردم با حضور پرشور در ورزشگاه مقدمات 
برگزاری یک جش��ن بزرگ ملی را فراهم کنند. در این 
روز کره جنوبی از ساعت 15:30 به وقت تهران در سئول 
میزبان سوریه ای است که در بازی رفت این تیم را متوقف 
کرده بود. ازبکستان و قطر هم از ساعت 17:30 در تاشکند 
به مصاف هم خواهند رفت. درواقع با پایان روز هفتم این 
احتمال وجود دارد که تا حدود بس��یار زیادی سرنوشت 
تیم ها مشخص شود. اما نباید این نکته را فراموش کرد که 
نتایج بازی های روز ششم که در تاریخ سوم فروردین ماه 
برگزار می شود هم روی شرایط و حساسیت بازی های روز 

هفتم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

شهروند| در نوروز 96 هم مثل هر  سال فوتبال متوقف نمی شود و در اقصی نقاط 
دنیا مسابقات مهمی برگزار می شود که شاید رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 

در قاره های مختلف مهم ترین اتفاقات فوتبالی محسوب می شود.
تکرار فینال کوپا آمریکا

رقابت های مقدماتی جام جهانی در قاره های مختلف در ایام نوروز پیگیری می شود 
که گل سرسبد آنها رویارویی آرژانتین – شیلی خواهد بود. این دو تیم که در 2 سال 
اخیر فینال کوپا آمریکا را برگزار کردند، 4 فروردین به مصاف هم می روند، در شرایطی 
که در دیگر بازی مهم این منطقه اروگوئه - برزیل با هم روبه رو می شوند. همچنین 9 
فروردین دور بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی در آمریکای  جنوبی انجام خواهد 
شد. قاره سبز نیز میزبان مسابقات زیادی در روزهای 4، 5 و 6 فروردین در گروه های 
9 گانه مقدماتی جام جهانی است، اگرچه رقابتی بین 2 تیم سطح باال برگزار نمی شود.

جزیره، میزبان بازی های بزرگ
برخالف ایران، رقاب��ت در لیگ های اروپایی در روزهای پایانی 95 و اوایل  س��ال 
96 ادامه خواهد داش��ت. در هفته 29 لیگ جزیره منچسترس��یتی - لیورپول 29 
اسفندماه با هم روبه رو می شوند. همچنین در بازی مهم هفته 30 لیگ جزیره آرسنال 
-منچسترسیتی روز 12 فروردین ماه در ورزش��گاه امارات به مصاف هم می روند. 
بارسلونا - والنسیا در چارچوب هفته 28 اللیگا، حساس ترین بازی این هفته فوتبال 
اسپانیا را برگزار می کنند. هفته سی ام سری آ نیز بازی حساس ناپولی - یوونتوس را در 

خود جای داده که 13 فروردین انجام خواهد شد.
استارت لیگ ایران در  سال 96

هفته 25 لیگ برتر ایران که نخس��تین رقابت های باشگاهی کشورمان در  سال 
96 محسوب می شود، بعد از 2 بازی حس��اس تیم ملی روزهای 11 و 12 فروردین 
در شهرهای مختلف برگزار می شود. در حس��اس ترین بازی های این هفته که 12 
فروردین انجام خواهد شد، استقالل – فوالد، نفت آبادان - پرسپولیس و تراکتورسازی 

- گسترش فوالد به مصاف هم می روند. 

سال 96، سالی فوتبالی برای 
ابراهیم قاسمپور
کارشناس فوتبال

ایران اس��ت. تیم ه��ای ملی 
درمس��ابقات  بزرگس��االن 
مقدماتی جام جهانی به میدان 
می روند تا سهمیه جام جهانی را کسب کنند. تیم ملی ساحلی و نوجوانان و جوانان هم در 
جام جهانی به میدان می روند تا نمایندگان خوبی برای کشورمان باشند. همه ما به خوبی 
می دانیم برای موفقیت به چه عواملی نیاز داریم. می دانیم که باید چه تمهیداتی اندیشیده 
شود تا تیم های ملی درمسابقات برون مرزی موفق باشند. اتفاقا هم بلدیم خوب حرف 
بزنیم اما وقتی پای عمل می رس��د، خبری نیس��ت و تیم هایمان در اوج بی برنامگی و 
بی امکاناتی عازم مسابقات می شوند. موضوع اینجاست که ورزش ما و ازجمله فوتبال 
همیشه با مشکالت مالی درگیر اس��ت. اگر بودجه الزم مهیا باشد و برنامه ریزی های 
اصولی انجام بگیرند، می توانیم به موفقیت تیم هایمان امیدوارتر باشیم. هر تیمی برای 
رس��یدن به اهداف خود به برگزاری اردوها و بازی های تدارکاتی نیاز دارد. درتمام دنیا 
تیم های قدرتمند روی برگزاری بازی های تدارکات��ی تأکید ویژه ای دارند و این دقیقا 
همان چیزی است که فدراسیون ایران بشدت در آن مشکل دارد. البته تقصیری هم بر 
گردن فدراسیون نیست، چون تا وقتی امکانات و بودجه دراختیار مدیران قرار نگیرد، آنها 
هم نمی توانند کاری از پیش ببرند. اگر برنامه های پیشنهادشده ازطرف کارشناسان اجرا 
شود، حتما تیم های ما می توانند نتایج خوبی درمسابقات خارجی بگیرند. همین حاال 
فوتبال ما را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایس��ه کنید. آنها بهترین امکانات را 
دراختیار دارند و هرچقدر هم بخواهند بودجه به تیم هایشان اختصاص می دهند ولی 
مثل ایران نیروی انسانی ندارند و بازیکنانشان ضعیف و بی استعداد هستند. آن قدر وضع 
نیروی انسانی درکشورهای عربی نابسامان است که گاهی مجبورند بازیکن بخرند و باز 
هم به فوتبال ایران می بازند. حتی کره جنوبی هم ب��ا وجود این که از برترین تیم های 
آسیاست؛ مقابل ایران حرفی برای گفتن ندارد و سال هاست که به تیم ملی ما می بازد. 
بچه های ایران باهوش و بااستعداد هستند و اگر امکاناتی درحد کشورهای عربی به آنها 
اختصاص پیدا کند، ایران قدرتمندتر از این که هست، می شود. با وجود تمام ضعف ها و 
کمبودهایی که در امکانات فوتبال ایران وجود دارد اما باز هم ما تیم برتر آسیا هستیم و 
نگرانی بابت صعود به جام جهانی نداریم. همه تیم های آسیایی از نبرد با تیم های ایران 
درتمام رده ها هراس دارند و این نشان دهنده قدرت ایران است. اگر مسئوالن برنامه ریزی 
بهتری برای فوتبال داشته باشند و بتوانند ازطریق رایزنی ها امکانات بیشتری را به فوتبال 
اختصاص دهند، ایران از این که هست، هم قدرتمندتر می شود. همین حاال نگاه کنید که 
ما صعودمان به جام جهانی را درگروهی دشوار تقریبا قطعی کرده ایم و این نشان دهنده 
قدرت باالی بچه های تیم ملی بزرگسال است. حضور کی روش در فوتبال ایران را هم باید 
به فال نیک بگیریم و از او برای آموزش به رده های پایین تر اس��تفاده کنیم تا نس��لی 

فوق العاده را برای سال های آینده فوتبال پرورش دهیم.

شهروند|  با فرا رسیدن نوروز شاید خیلی از مردم راهی تعطیالت شوند اما قلب فوتبال 
در ایران همچنان می تپ��د. در نوروز 96 نیز تیم ملی ایران 2 دیدار حس��اس در انتخابی 
جام جهانی 2018 در پیش خواهد داشت تا سرنوشت خود را تا حدود زیادی برای رسیدن 
به این رویداد بزرگ، آن هم برای دومین بار متوالی مش��خص کند. در گذشته هم در رده 
ملی و هم باشگاهی شاهد بازی های خاطره انگیزی در عید نوروز بودیم که اکثرا با استقبال 
خوبی از سوی مردم مواجه شده است. بازی هایی که نتایج و حاشیه های آن، مردم ایران 
را یاد روزهای تلخ و ش��یرینی در ایام نوروز می اندازد و نشان می دهد که تعطیالت عید 
هم باعث نمی شود مردم فوتبال دوست ایران از تیم های باشگاهی و ملی مورد عالقه خود 

غافل شوند.
تقابل با آرژانتین و مارادونا در برنابئو

یکی از نخس��تین بازی های خاطره انگیز تیم ملی ایران در نوروز، 2 فروردین  س��ال 
1356 برگزار شد. باشگاه رئال مادرید به مناسبت جشن 75سالگی خود از تیم ملی ایران 
برای حضور در یک تورنمنت چهارجانبه دعوت کرد، تورنمنتی که در آن تیم های ایران، 
آرژانتین، رئال مادرید و مولودیه از الجزایر حضور داش��تند. این دیدار با گل برتونی برای 
آرژانتین در نیمه اول همراه بود اما ایران با گل محمد صادقی در نیمه دوم توانست بازی را 
به تساوی بکشاند، اگرچه درنهایت آلبی سلسته که یک سال بعد از آن قهرمان جام جهانی 
1978 شد، در ضربات پنالتی ایران را شکست داد. محمد صادقی، گلزن ایران در آن مسابقه 
در این باره می گوید: »بازی با آرژانتین بازی افتتاحیه ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بود که به 
دعوت خود آقای برنابئو، رئیس وقت باشگاه رئال مادرید برگزار شد. اتفاق جالب این بازی 
حضور مارادونا 13ساله روی نیمکت آرژانتین بود. در بین دو نیمه مارادونا وارد زمین شد و با 
توپ حرکات تکنیکی انجام می داد. او با توپ جادو می کرد. با این که 13 ساله و ریز نقش بود 

ولی به توپ بسیار مسلط بود. همه بازیکنان تیم ما با تعجب به حرکات او نگاه می کردند.«
تلخ ترین روز استادیوم آزادی

به 12 س��ال قبل برمی گردیم؛ 5 فروردی��ن 1384. جایی که ایران برای رس��یدن به 
جام جهانی 2006 باید از سد ژاپن در یک بازی خانگی می گذشت. حدود 8 ساعت قبل 
از بازی به شکلی عجیب سکوهای ورزشگاه آزادی پر از تماشاگر بود. تیم برانکو توانست 
با 2 گل وحید  هاش��میان روزی به یادماندنی را در تاریخ فوتبال ایران رقم بزند و یک گام 
دیگر برای صعود به جام جهانی بردارد. اما بعد از بازی اتفاقاتی رخ داد که نه تنها شیرینی 
برد را از بین برد، بلکه تلخ ترین روز در تاریخ اس��تادیوم آزادی را رقم زد. فش��ار و ازدحام 
جمعیت آن قدر زیاد بود که 7 تن از کسانی که برای تماشای بازی فوتبال به ورزشگاه رفته 
بودند، به دلیل ماندن زیر دست و پا جان باختند. ایران 5 روز بعد توانست کره شمالی را هم 
در خانه اش از پیش رو بردارد اما کام همه مردم ایران در نوروز 84 به خاطر آن تراژدی در 

ورزشگاه آزادی تلخ بود. 
80 هزار افغان در آزادی

تیم فوتبال امید ایران با یک نسل طالیی که چند لژیونر مثل سردار آزمون و علیرضا 
جهانبخش را در ترکیب خود داشت، رویای حضور در المپیک بعد از 40 سال را با هدایت 
محمد خاکپور در سر می پروراند. امیدهای فوتبال ایران 9 فروردین 1394 در شرایطی به 
مصاف تیم امید افغانستان رفتند که در ورزشگاه آزادی در ظاهر میزبان بازی بودند، اما در 
اتفاقی عجیب و تاریخی 80 هزار نفر از افغانستانی های مهاجر در ایران، برای حمایت از تیم 
خود استادیوم آزادی را پر و تا دقیقه آخر نیز با شعارهای خود تیمشان را حمایت کردند. 
البته این بازی در پایان با نتیجه 6 بر صفر به سود شاگردان خاکپور به پایان رسید. البته 
پیش از این و در نوروز 83 وقتی تیم امید برای حضور در المپیک 2004 با سرمربیگری 
محمد مایلی کهن تالش می کرد، 2 باخت مقابل کره جنوبی و چین کسب کرد تا رویای 
المپیک با نس��ل طالیی که قهرمان بازی های آسیایی بوسان شده بود، بار دیگر از دست 

برود.
شکستی به قیمت برکناری اسطوره

یکی دیگر از بازی های خاطره انگیز تیم ملی ایران در نوروز به 8 فروردین  س��ال 1388 
برمی گردد. شکس��ت 2 بر یک و تلخ تیم علی دایی در برابر عربستان که با رقص و شادی 
عربستانی ها در پایان بازی جلوی چشمان 100 هزار تماشاگر ایرانی همراه شد. همه منتظر 
یک جشن ملی در نوروز و عیدی ش��اگردان دایی به مردم ایران بودند. حتی حساسیت 
مسابقه رئیس جمهوری وقت را هم به ورزشگاه کشاند اما تمام این اتفاقات درنهایت به ضرر 
آقای گل فوتبال جهان شد که در نخستین سال های مربیگری اش، مسئولیت بزرگی را 
برعهده گرفته بود. تلخی این شکست آن قدر زیاد بود که بالفاصله بعد از بازی علی دایی با 
دستوری خارج از فدراسیون فوتبال از کارش برکنار شد و به دوران کوتاه خود روی نیمکت 

تیم ملی خاتمه داد.
بزرگترین برد کی روش، خداحافظی نکو

چند ماه بع��د از جام جهانی و البته حذف تلخ از جام ملت های آس��یای 2015، وقتی 
کارلوس کی روش خروج خود را از تیم ملی ایران با تأیید رئیس وقت فدراس��یون فوتبال 
قطعی می دانست، در نوروز 94 در ظاهر برای آخرین دفعات روی نیمکت تیم ملی ایران 
نشس��ت. 2 بازی بزرگ با تیم های بزرگ اروپا و جهان در پیش بود. ش��اید وقتی ایران 
توانست در اردوی اتریش با نتیجه 2 بر صفر شیلی را با تمام ستارگانش از پیش رو بردارد، 
هنوز هیچ کس به بزرگی این پیروزی پی نبرده بود اما چند ماه بعد وقتی شیلی با هدایت 
سامپائولی آرژانتین بزرگ را شکست داد و قهرمان کوپا آمریکا شد، همگان اعتقاد داشتند 
بزرگترین برد کی روش در طول دوران مربیگری اش در ایران به دست آمده است. چند روز 
بعد از رویارویی با شیلی، ایران در اردوی اروپایی خود به مصاف سوئد رفت و با درخشش 
زالتان 3 بر یک شکست خورد؛ مس��ابقه ای که آخرین بازی ملی جواد نکونام رکورددار 
بازی های ملی در فوتبال ایران محس��وب می ش��ود. البته با وجود خداحافظی نکونام، 

درنهایت کی روش بعد از بازگشت در ایران ماندنی شد. 
6 تایی پرسپولیس در آسیا

در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا بارها تیم های ایرانی در عید نوروز به مصاف حریفان آسیایی 
خود رفتند، اگرچه در سال های اخیر این تاریخ به بازی های ملی اختصاص پیدا کرده است. 
یکی از خاطره انگیزترین بازی هایی که در نوروز و در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا انجام 
شد، مربوط به دیدار پرسپولیس و الشباب در 2 فروردین 1391 می شود. در این مسابقه 
که مصطفی دنیزلی هدایت پرسپولیس را بعد از آن دربی معروف 3 بر 2 در اختیار داشت، 
سرخپوشان یک پیروزی بزرگ و 6 بر یک را مقابل الشباب عربستان کسب کردند. جالب 
است بدانید ایمون زاید در مدت زمان کم حضورش در پرسپولیس دومین هت تریک خود 
را در این بازی انجام داد و غالمرضا رضایی، علی کریمی و امیرحس��ین فشنگچی دیگر 
گل های این تیم را وارد دروازه حریف عربستانی کردند. استقالل هم در 13 فروردین ماه 

 سال 1393 یک بر صفر در امارات الجزیره را شکست داد. 
دربی های نوروزی

پرسپولیس و استقالل از دربی ش��ماره یک تا دربی 84 تاکنون 8بار در فروردین ماه به 
مصاف هم رفته اند که از بین این دیدارها 5 بازی با تس��اوی به پایان رسیده است. با این 
حال 3 مس��ابقه میان 2 تیم در ایام نوروز برگزار شده که حاصل 2 تساوی و یک پیروزی 
برای استقالل بوده است. شهرآورد بیست وهشتم، سومین تقابل پرسپولیس و استقالل 
در فروردین ماه بود. این بار هفتم فروردین ماه  س��ال 66 تاری��خ برگزاری بزرگترین بازی 
باشگاهی ایران بود که دو تیم در لیگ تهران به مصاف هم رفتند. نتیجه، تساوی بدون گل 
بود تا پرسپولیس و استقالل رقم زننده یک تساوی دیگر در دربی ها باشند. در دومین دربی 
نوروزی میان سرخابی های پایتخت یک تساوی دیگر به دست آمد، در دیداری که در لیگ 
ششم و تاریخ 10 فروردین ماه 86 برگزار شد. این بار هم تساوی یک – یک و این بار دو گل از 
دو یاغی. علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن محبوب استقاللی ها که به پرسپولیس رفته بود 
توانست دروازه تیم سابق خود را باز کند و سپس علی علیزاده که پیراهن سرخ را با پیراهن 
آبی عوض کرده بود، موفق شد کار را به تساوی بکشد. تساوی ها در دربی های فروردین ماه 
ادامه داشت تا 2 تیم 10 فروردین ماه 90 به مصاف هم بروند. این بار دربی هفتادم در لیگ 
دهم بود و باالخره استقالل توانس��ت در یکی از دربی های فروردین ماه به پیروزی برسد. 
زننده تک گل استقالل در این بازی که هدایت آن را پرویز مظلومی برعهده داشت، آرش 
برهانی بود. درواقع این دربی یکی از همان مس��ابقات بین 4 برد متوالی استقالل و پرویز 

مظلومی در دربی محسوب می شود که بعدا به نماد استقالل تبدیل شد. 

همه حوادث تلخ و شیرین فوتبالی در ایام عید

از تقابل با مارادونا تا فاجعه ورزشگاه آزادی

8 فروردین تیم ملی را تنها نگذاریم

در انتظار جشن فوتبالی در نوروز
 شاگردان کارلوس کی روش با برد مقابل قطر و چین می توانند راه صعود به جام جهانی را هموار کنند

تعطیالت هیجان انگیز برای عالقه مندان به فوتبال خارجی

از پای تلویزیون ُجم نخورید!
96،  سال جام های  جهانی فوتبال


