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امروز پرسپولیس و ذوبآهن دیدار معوقه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال را برگزار میکنند

باز هم منصوریان و برانکو

بازگشت فوقالعاده در مانیل

 90درصد بسکتبال ایران جهانی شد

تیمملی بس��کتبال ایران با شکست فیلیپین
تقریبا صعود خود به جامجهانی  2019را قطعی
ک��رد .تیمملی بس��کتبال ایران بعد از شکس��ت
سنگینی که برابر اس��ترالیا تجربه کرد ،در خانه
فیلیپین در یک بازی س��خت به میدان رفت که
این دیدار در نهایت با نتیجه  78بر  70به س��ود
ایران تمام ش��د تا یک برد ب��زرگ در مانیل رقم
بخورد .ایران با این پیروزی شانس صعود خود به
جامجهان��ی  2019چین را به بیش از  90درصد
رساند .حاال  2بازی خانگی مقابل استرالیا و ژاپن
در تهران در پنجره ششم باقی مانده که فقط رقم
خوردن اتفاقات عجی��ب و غریب در آن میتواند
ایران را در رس��یدن ب��ه جامجهانی ناکام بگذارد.
ه��م اکنون تیمملی بس��کتبال ایران ب��ا  7برد و
 3باخ��ت در رده دوم ج��دول گ��روه  Bانتخابی
جامجهانی  2019در قاره آسیا قرار دارد .ژاپن هم
با برد دیروز ششمین پیروزی خود را ثبت کرد و
باالتر از فیلپین با  5برد قرار گرفت 3 .تیم از این
گروه به صورت مستقیم راهی جامجهانی میشوند
که ایران با توجه به در پیش داشتن  2بازی خانگی
تقریبا صعود خود را قطعی کرده است.

تکلیف مدیران پرسپولیس
تا پنجشنبه مشخص میشود

جلسه هیات دولت که روز چهارشنبه برگزار
خواهد ش��د تکلیف مدیران بازنشس��ته باشگاه
پرس��پولیس را مش��خص میکن��د ۱۵ .آذرماه
س��ال جاری آخرین فرصت برای تعیین تکلیف
مدیران بازنشس��ته شاغل است و به همین دلیل
به نظر میرسد از این تاریخ به بعد شاهد تغییرات
مدیریتی در سطوح مختلف خواهیم بود که ورزش
و فوتبال هم از این قانون مس��تثنا نخواهند بود.
باشگاه پرسپولیس یکی از باشگاههایی است که
مدیرانش بازنشسته بوده و تکلیف آنها تا  ۱۵آذرماه
مشخص خواهد شد که میتوانند به کار خود ادامه
دهند یا اینکه باید س��مت خود را تحویل دهند.
این در حالی اس��ت که وزی��ر ورزش و جوانان در
تالش است بتواند مجوز ورود سرخابیها به عرصه
خصوصیسازی را بگیرد تا با این اتفاق ،حمیدرضا
گرشاس��بی و اعضای هیات مدیره پرس��پولیس
در س��مت خود باقی بمانند .قرار اس��ت مسعود
سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان در جلسه هیات
دولت که روز چهارشنبه  ۱۴آذرماه برگزار خواهد
شد در این باره رایزنیهایی انجام دهد تا در صورت
فراهم بودن ش��رایط ،مجوز ورود پرس��پولیس و
استقالل به عرصه خصوصیسازی را دریافت کند.

واکنش مدیرعامل استقالل
به بازگشت جپاروف

مدیرعامل باشگاه استقالل به شایعه بازگشت
بازیکن پیش��ین ای��ن تیم واکنش نش��ان داد .در
حال��ی که با نزدیک ش��دن نیمفص��ل لیگ برتر،
لوانتقاالتی هم بیشتر میشود،
گمانهزنیهای نق 
در این باره ش��نیده شده س��رور جپاروف ،بازیکن
ازبکستانی و پیشین استقالل قرار است به این تیم
دوباره برگردد .این در حالی اس��ت که امیرحسین
فتحی ،مدیرعامل باشگاه استقالل در این باره گفت:
هنوز هیچ موضوعی درب��اره نقلوانتقاالت قطعی
نش��ده و ما منتظر فرا رسیدن نیمفصل هستیم تا
بر اساس لیست وینفرد شفر ،سرمربی تیم حرکت
کنیم .در حال حاضر بحث اضافه شدن هیچ بازیکنی
مورد تایید نیس��ت و باید ت��ا نیمفصل صبر کرد.

حضور بیدردسر پرسپولیس و
استقالل در لیگ قهرمانان ۲۰۱۹

 2باش��گاه پرس��پولیس و اس��تقالل در لیگ
قهرمانان  ۲۰۱۹مشکلی برای حضور در مسابقات
ندارند و پروندههای مالی حضور این دو باشگاه را در
آسیا تهدید نمیکند 2 .تیم استقالل و پرسپولیس
فصل گذش��ته ب��رای حضور در لی��گ قهرمانان
آس��یا  ۲۰۱۸دغدغه و استرس فراوانی داشتند و
در نهایت هم ای��ن دو تیم که پروندههای مالی و
شاکیان زیادی داش��تند در دقیقه  ۹۰و با تالش
و حمایت مس��ؤوالن ارش��د ورزش و فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ توانستند مجوز حضور در
لیگ قهرمانان آس��یا را به دست بیاورند اما اکنون
خبر میرسد که این دو تیم برای حضور در لیگ
قهرمانان آس��یا  ۲۰۱۹مشکلی بابت مسائل مالی
ندارند و حضور بیدردس��ری (!) را در آسیا تجربه
خواهن��د کرد .با این حال با توجه به پیوس��تگی
پروندهه��ای مالی و روند رس��یدگی به ش��کایت
احتمالی بازیکنان و مربیان از باشگاهها هر شکایت
جدیدی از این دو باش��گاه یا س��ایر باش��گاههای
ایرانی مطرح شود برای فصل  ۲۰۲۰بر سرنوشت
باشگاههای بدهکار تاثیرگذار خواهد بود ،بنابراین
بهتر است همه باشگاههای ایرانی از هماکنون به
فکر وضعیت پروندههای مالی خود باشند .با توجه به
حساسیت کنفدراسیون فوتبال آسیا روی شکایت
مالی از باش��گاهها باز هم ممکن است در صورت
سهلانگاری در آینده باشگاههای ایرانی با مشکل
حضور در لیگ قهرمانان آسیا مواجه شوند .بویژه
اینکه بازیکنان و مربیان ایرانی یاد گرفتهاند خیلی
زودشکایتخودازباشگاههارابهAFCگزارشکنند.
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پرس��پولیس در دیداری معوقه از هفته یازدهم
لیگ برت��ر فوتبال امرو ز سهش��نبه در ورزش��گاه
آزادی ب��ه مصاف ذوبآه��ن اصفهان خواهد رفت.
پرس��پولیس به دلیل فینالیس��ت ش��دن در لیگ
قهرمانان آس��یا  2بازی معوقه در لیگ برتر مقابل
ذوبآهن و س��پاهان دارد .امروز نخس��تین بازی
سرخپوش��ان تهرانی مقابل ذوبآهن در ورزشگاه
آزادی س��اعت  ۱۶:۱۵آغاز میش��ود .پرسپولیس
قهرمان لی��گ برت��ر و نایبقهرمان آس��یا مقابل
نایبقهرم��ان فصل گذش��ته لیگ ق��رار میگیرد.
اگرچه ذوبآهن نش��انی از آن تی��م مقتدر فصل
گذش��ته ندارد و  ۸هفته اس��ت پیروز نشده با این
ح��ال همواره یک تیم قابل احترام در فوتبال ایران
است ،هرچند آخرین برد ذوبیها با امید نمازی در
هفته چهارم لیگ برتر مقابل ماشینس��ازی تبریز
بود و بعد از آن سبزپوش��ان روی ریل ناکامی قرار
گرفتن��د و در نهایت نم��ازی برکنار ش��د .اکنون
علیرضا منصوریان سکان هدایت نایبقهرمان را به
دس��ت گرفته تا شاید دوباره این تیم را به روزهای
اوج��ش بازگرداند .ذوبآهن در حال حاضر در رده
چهاردهم جدول است ولی اگر بتواند نایبقهرمان
آس��یا را شکس��ت بدهد چند پله در جدول لیگ
صعود خواهد کرد و به رده دهم جدول میرس��د.
البته شکست دادن پرس��پولیس آن هم در آزادی
کار بسیار دشواری است و شبیه عملیات غیرممکن
برای علی منصوریان خواهد بود زیرا سرخپوش��ان
تهرانی در این فصل هنوز نباختهاند .البته منصوریان
هم سابقه نباختن به قرمزپوشان را دارد و باید دید
این آمار میتواند او را در این بازی هم کمک کند.
پرسپولیس اگر بتواند از سد ذوبآهن عبور کند با
یک پله صعود به رده س��وم جدول لیگ میرسد و
به  ۲امتیازی تیم سپاهان صدرنشین خواهد رسید.
به این ترتیب مسابقه معوقه سپاهان و پرسپولیس
حساستر از همیشه خواهد شد .البته برانکو گفته
ذوبآهن توجهی به قهرمانی سپاهان ندارد و برای
موفقیت خودش تالش میکند .در این مسابقه هم
پرس��پولیس  ۴بازیکن خ��ود را در اختیار نخواهد
داشت؛ حس��ین ماهینی ،محمد انصاری ،سیامک
نعمتی و ش��ایان مصلح غایبان ب��ازی بزرگ امروز
خواهند بود .مس��ابقه  2تیم بدون توجه به جدول
لیگ هم حائز اهمیت است زیرا هر  2تیم در لیگ
قهرمانان فصل آینده حضور دارند .البته پرسپولیس
در مرحله گروهی است و ذوبآهن باید در پلیآف
بازی کند .از سوی دیگر برانکو مقابل سرمربی سابق
استقالل قرار میگیرد و همین مساله میتواند بازار
کریخوانی در فوتبال را در یک عصر پاییزی دوباره
داغ کند.
همچنین سیدمهدی سیدعلی به عنوان داور،

آدام بی�ت« :ما خیلی درب��اره اوبامیانگ حرف
نمیزنیم ،چون او همیشه در این یک سال زیر
س��ایه کین و آگوئرو بوده و توجه الزم را به وی
نکردیم اما اگر به آمارش نگاه کنید؛ به میانگین
گل ب��ه دقیقهاش و به درصد موقعیتهایی که
گل میکند ،میبینید هیچ چیزی از هیچکدام
از مهاجم��ان مع��روف لیگ برتر ک��م ندارد».
ای��ن نظر جیمی کرگر بود ،بع��د از  2گلی که
پیرامریک اوبامیانگ در پیروزی  4-2آرس��نال
مقابل تاتنهام زد.
اوبامیان��گ ب��ا ی��ک پنالتی و یک ش��وت
س��رضرب عالی تعداد گلهایش در این فصل
از لی��گ برت��ر را دو رقمی کرد تا ب��ه تنهایی
در ص��در جدول گلزنان این لی��گ قرار بگیرد.
حقیقت درباره عملکرد مهاجم سابق دورتموند
در آرسنال این است که او از همان بازی اولش
در لیگ برتر روندی متداوم و بس��یار چشمگیر
را تا امروز دنبال کرده.
اوبامیان��گ در نخس��تین ب��ازیاش ب��رای
آرس��نال دروازه اورت��ون را در جریان پیروزی
 5-1تیمش باز کرد .این بازی مربوط به فوریه
همین امسال میشود .آمار اوبا حاال بدین شکل
اس��ت 20 :گل در  27بازی لیگ .تنها بازیکنی

حسن ظهیری و آرمان اسعدی به عنوان کمکها،
وحید کاظمی داور چه��ارم و محمدرضا فالح به
عنوان ناظر داوری انتخاب ش دهاند.

■■برانکو :فهرستی در کار نیست

سرمربی پرسپولیس با اشاره به دیدار تیمش
براب��ر ذوبآه��ن با تمجی��د از این تی��م گفت:
ذوبآه��ن لیگ را با کیفیت آغ��از نکرد اما تیم
خوب و قابل احترامی اس��ت .برانکو ایوانکوویچ،
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ظهر دوشنبه در
نشس��ت خبری پیش از بازی با ذوبآهن اظهار
ک��رد :باید با تیم��ی بازی کنیم ک��ه با کیفیتی
ک��ه از آنها س��راغ داریم لیگ را ش��روع نکرده و
نمیتوانن��د از جایگاه فعلی خود راضی باش��ند
و ب��ه همین خاطر تغییرات��ی در کادر فنی خود
دادهاند .او ادام�� ه داد :ذوبآهن مربی باکیفیتی
یعن��ی منصوری��ان را جذب کرده اس��ت که هم
در اس��تقالل و ه��م در نف��ت عالی بوده اس��ت.
بازی با پرس��پولیس برای او یک انگیزه مضاعف
اس��ت تا نقطه عطفی برای آنها در نیمفصل دوم
باشد .ذوبآهنیها برابر حریفان قدرتمند خوب
بازی میکنند .سهش��نبه(امروز) بازی س��ختی
پی��شرو داریم اما میخواهیم برای رس��یدن به
نزدیکترین فاصل��ه پدیده و تراکتورس��ازی به
دنبال  3امتیاز بازی باش��یم هرچند خستگی در
میان بازیکنان وج��ود دارد 4 .مصدوم داریم اما
بیشترین اعتقاد و اعتماد را به تیمم دارم .برانکو
در پاس��خ به این س��وال که با توجه به وضعیت

مصدومان و محرومیت این تیم ،آیا جوانان بیشتر
از گذش��ته بازی میکنند؟ گفت :بله! ما جوانان
خیلی خوبی در اختیار داریم و پیش��رفت خوبی
داشتهاند .سعید حسینپور ،طاهرخانی و اسدی
پیش��رفت خوبی داش��تهاند .ش��اید در این بازی
احس��ان حس��ینی هم برای ما بازی کند .من از
پیش��رفت آنها خیلی خوشحالم .طبیعی است ما
انتظارات بیشتری از علیپور و منشا برای موثرتر
بازی کردن داریم اما در بازیهایی که تا به حال
داشتهایم سخت میشد انتظار داشت جوانان ما
بیشتر از این بازی کنند اما آنها از این به بعد این
ش��انس را خواهند داشت .آنها دارند خودشان را
به تیم تحمیل میکنند .سرمربی پرسپولیس در
پایان درب��اره احتمال جذب مدافع برای تیمش،
خاطرنشان کرد :ما مستمرا در حال آنالیز هستیم
و فکر و ارزیابی میکنیم کدام بازیکنان میتوانند
در پرس��پولیس بازی کنن��د .قطعا نیاز به جذب
مدافع داریم اما هنوز فهرستی را تهیه نکردهایم.
فهرست من در ذهنم است.

■■منصوری�ان :همهچی�ز در مس�تطیل س�بز
مشخص خواهد شد

س��رمربی ذوبآهن نی��ز گفت :ب��ازی خیلی
مهم��ی با پرس��پولیس داریم .این تی��م هارمونی
خاصی دارد.
علیرض��ا منصوری��ان ،س��رمربی ذوبآهن در
نشس��ت خبری پیش از بازی با پرسپولیس گفت:
یک بازی خیلی مهم داریم .این بازی قطعا سخت

تکتیرانداز توپچیهای لندن

آقای گلی به نام اوبا

که از زمان ورود اوبامیانگ به لیگ برتر به اندازه
او در این لیگ گل زده محمد صالح اس��ت ،در
حال��ی که هری کین در ای��ن مقطع  17گل و
سرخیو آگوئرو تنها  12گل زدهاند.
اوبامیان��گ از نظر میانگین گل به دقیقه هم
برترین مهاجم لیگ برتر در  10ماه گذشته بوده

اس��ت .او به ش��کل میانگین در هر  104دقیقه
برای آرس��نال گل زده ،آم��اری که برای آگوئرو
 ،110برای صالح  113و برای کین  135است.
نکته مهمی که در مقایسه اوبامیانگ با کین
و آگوئ��رو باید در نظر بگیریم این اس��ت که او
خیلی وقتها به عنوان بال در ترکیب آرسنال

خواه��د ب��ود با تیمی ک��ه هارمونی خاص��ی دارد
و نایبقهرم��ان آسیاس��ت .امی��دوارم بازی خیلی
خوبی داش��ته باش��یم .او اضافه کرد :م��ا کاری به
نتایج گذشته ذوبآهن مقابل پرسپولیس نداریم.
درست است که پرسپولیس در ویترین افتخاراتش
نایبقهرمانی آسیا را دارد اما چنین افتخاری را هم
ذوبآهن در کارنام��ه خود دارد .بنابراین میدانیم
شأن و جایگاه واقعی ذوبآهن االن اینجای جدول
نیس��ت و باید تالش کنیم رون��د صعودیمان هر
چه زودتر آغاز ش��ود .به همین خاطر به گذش��ته
کاری نداریم و میخواهیم مقابل پرسپولیس بازی
خوبی انج��ام بدهیم و نتیجه بگیریم .میدانیم که
پرس��پولیس چگونه توانست با  ۱۱بازیکن اصلی و
سه چهار بازیکن ذخیره به فینال آسیا صعود کند
اما این بازی ب��رای بازیکنان ما یک امتحان بزرگ
اس��ت و این بازی میتواند ب��رای ما نقطه عطفی
باشد .بنابراین به رکوردهای قبلی ذوبآهن مقابل
پرس��پولیس و اینکه چه نتایجی کسب شده نگاه
نخواهیم کرد.
سرمربی ذوبآهن درباره بازی هم اظهار کرد:
بردن یا باخت��ن قلقی ندارد .به عنوان س��رمربی
باید کاری کنیم بازیکنان به آمادگی برس��ند .اگر
بازیکنان شما آماده نباشند یعنی شما باختهاید و
تنه��ا در صورتی میتوانید امتیازی به خانه ببرید
ک��ه بازیکنانتان را آماده کنی��د .درباره تاکتیک
تیمم در بازی باید بگویم همه چیز در مس��تطیل
سبز مشخص خواهد شد.
ق��رار میگیرد .در واق��ع از  12باری که او این
فصل از ابتدا ب��رای توپچیها به زمین رفته 7
بارش در پست وینگر بازی کرده تا به الکساندر
الکازت اج��ازه دهد نقش مهاجم ش��ماره  9را
ب��ازی کند .به ای��ن خاطر ارزش آم��ار گلزنی
اوبامیانگ بیشتر هم میشود.
ام��ا نظر کرگر در مقایس��ه ای��ن  2مهاجم
چیست؟ «من همیشه به نظرم الکازت بازیکن
خوبی میآمده اما حاال وقتی به اوبامیانگ نگاه
میکنم به نظرم فوتبالیستی فوقالعاده میآید.
او میتواند به یک س��تاره ب��زرگ در لیگ برتر
تبدیل شود».
اوبامیان��گ به ش��کلی باورنکردن��ی هر 10
ضربه اخی��رش در چارچ��وب ،در لیگ برتر را
ب��ه گل تبدیل ک��رده .حفظ چنی��ن رکوردی
تقریبا غیرممکن اس��ت .اما آی��ا اوبا میتواند با
همین تداوم ب��ه روند گلزنیهای خودش برای
آرس��نال ادامه دهد؟ با توجه به عملکرد او در
این  10ماه هیچ دلیلی برای پاسخ منفی دادن
به این سوال نداریم .به نظر میرسد مهاجم 29
س��اله توپچیها در حال حاض��ر به اوج فوتبال
خودش رسیده و قرار هم نیست به این زودیها
افت کند.
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معنای گل اوریگی برای لیگ برتر

مارک اوگدن :خوش��حالی بع��د از گل دقیقه
 96دی��وک اوریگی به اورت��ون فقط مختص
به هواداران لیورپول نمیش��ود .برخی گلها
معنایی فراتر از اهمیتشان در  90دقیقه -در
ای��ن مورد  96دقیقه -یک ب��ازی دارند .فقط
کافی است از یورگن کلوپ در اینباره بپرسید؛
مربیای که در داربی دراماتیک مرسیس��اید،
پیش از سوت پایان بازی به زمین حملهور شد
تا گل پیروزیبخش تیمش را با دروازهبانش،
آلیسون بکر جشن بگیرد.
شکست دادن اورتون اتفاق جدید و نادری
نیس��ت .داربی مرسیساید در سالهای اخیر
بشدت یک طرفه شده .پس دلیل خوشحالی
دیوانهوار کلوپ قطعا چیزی غیر از صرفا بردن
داربی ،آن هم در آنفیلد بود« :من باید از بابت
حرکتی که کردم عذرخواهی کنم ،چون واقعا
قص��د بیاحترامی به اورتون را نداش��تم .ولی
خب! نتوانس��تم در آن لحظه جلوی خودم را
بگیرم و اینطور ش��د! راستش اگر میتوانستم
ای��ن ح��س را توصیف کنم ،راه��ی هم برای
کنترل خودم پیدا میکردم».
ج��دا از ه��واداران اورت��ون و البت��ه
منچسترسیتی ،گلی که اوریگی زد باید باعث
خوشحالی تمام تماش��اگران دیگر لیگ برتر
باشد ،چون این گل شاید ،و فقط شاید ،گلی
بود که کورس قهرمانی را زنده نگه داشت .ما
هنوز به نیمه فصل هم نرس��یدهایم اما سیتی
روز به روز بیش��تر شبیه تیمی تسخیرناپذیر
میش��ود .بنابراین جبران فاصل��ه  4امتیازی
با آنها -که میتوانس��ت به  5هم برس��د اگر
اورتون برای نخستینبار از سال  1999بدین
س��و لیورپول را در آنفیلد شکس��ت میداد-
ماموریتی بسیار دش��وار مینمود .سیتی این
فصل در  14بازی فقط  4امتیاز از دست داده
که  2امتیازش هم مقاب��ل خود لیورپول و با
پنالتی از دست رفته ریاض محرز بود .سیتی
در ادامه فصل هم امتیاز از دس��ت خواهد داد
اما نه به اندازهای که به جدیترین و شاید تنها
رقیبش در کورس قهرمانی این اجازه را بدهد
که در زمین خودش با اورتون مس��اوی کند.
چلسی و آرسنال با وجود شروع چشمگیرشان
در لیگ برتر ،با مربیان جدیدشان ،مائوریتزیو
س��اری و اونای امری ،حاال در ردههای س��وم
و چه��ارم ،ب��ه ترتی��ب  7و  8امتی��از با صدر
ج��دول فاصله دارند و تصور رس��یدن آنها به
سیتی بسیار سخت است .لیورپول این فصل
فقط  5گل خ��ورده ،و فقط یک گل در خانه.
قرمزپوش��ان مرسیس��اید در راه رسیدن به
بهترین شروعشان در تاریخ لیگ برتر هستند
اما مش��کل اینجاس��ت که آنها برای قهرمانی
بای��د با تیمی مقابله کنند که خودش یکی از
مقتدرترین تیمهای تاریخ همین لیگ است .با
وجود اینکه گل اوریگی به معنای حفظ فاصله
 2امتیازی لیورپول با سیتی بود اما شاگردان
کلوپ در این فصل هنوز به فرم ایدهآلش��ان
نرسیدهاند .روبرتو فرمینو در  14بازی اخیرش
ب��رای لیورپول تنها  2گل زده و محمد صالح
همچنان فاصله بسیاری با فرم باورنکردنیاش
در فص��ل گذش��ته دارد .پس ج��ای تعجب
نداشت که هر دوی این مهاجمان در نیمه دوم
تعویض شدند.
با این حال این پیروزی دراماتیک در داربی
میتواند کم��ک زیادی به ب��اال رفتن روحیه
و باور بازیکن��ان لیورپول کن��د ،بویژه بعد از
شکس��ت در خانه پاریس��نژرمن با نمایشی
دور از انتظ��ار ک��ه حضور آنه��ا در دور بعدی
چمپیونزلیگ را هم ب��ه خطر جدی انداخت.
لیورپول در ادامه فصل پیشرفت خواهد کرد.
بازگشت جردن هندرسون و جیمز میلنر برای
بازی مقابل برنلی کمک زیادی به خط میانی
این تیم خواه��د کرد ،خط میانیای که البته
هن��وز خالقیت الزم را ندارد .اینکه لیورپول با
فاصل��ه از بهترین فرمش که در مقاطع پایانی
فصل پی��ش دیدیم ،در ح��ال حاضر فقط 2
امتی��از کمتر از س��یتی دارد ،خ��ودش نکته
مثبتی برای آنها به حساب میآید.
«کس��ی در ط��ول ای��ن بازی ب��ه کورس
قهرمانی فکر نمیکرد و ما فقط میخواستیم
این ب��ازی را ببریم »...ش��اید! اما خود کلوپ
ه��م میداند معنای گل اوریگی صرفا فراتر از
پی��روزی در داربی بود .لیورپول در ادامه لیگ
با چالشهای دیگری شبیه این روبهرو خواهد
شد و رد شدن از آنها تنها راه زنده نگه داشتن
شانس قهرمانیشان خواهد بود.

