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فرهاد و یحیی

نقدی بر عملکرد مجیدی در دریب

فرهاد همچنان رسدرگم!

5

نقدی بر عملکرد گل محمدی در دریب

یحیی و ترس همیشیگ

ترسوهایی ابمنطق ضعیف!

پنجمین تساوی متوالی استقالل و از دست دادن 10امتیاز در پنج هفته شرایط را برای فرهاد
مجیدی و شاگردانش سخت کرده است .درست است که در دو بازی اخیر برخی کارشناسان
اعتقادداشتندپنالتیهایاستقاللگرفتهنشدهواینتیمازداوریضررکردهاستامافارغازاین
مسائلفرهادمجیدیبایدازخودشسوالکندآیااینهمانتیمیاستکهدرابتدایفصلوعده
داد همه از بازی اش لذت خواهند برد؟ مجیدی باید از خود سوال
کند آیا در پنج هفته اخیر تیمش به شکلی بازی کرده که برای 3
امتیازبرنامهداشتهباشد؟اگرمجیدیمنطقیباشدقطعاپاسخ
اینسوالخیراست.سرمربیاستقاللموردانتقاداستکه
چرامدامسیستموترکیبتیمشرادستخوشتغییرمی
کند .خیلی ها می گویند او هنوز ترکیب اصلی تیمش
را نشناخته است .آن هم بعد از هشت هفته .مجیدی
تیمش را با آرایش  4-3-3به زمین فرستاد و در
دقایقپایانیسیستمتیمشرا 3-5-2کردکه
اتفاقا جواب هم گرفت .همین تغییر شیوه
باعث شد از حمالت پرسپولیس کاسته
شودوبراثرفشارژستدبتواندآنموقعیت
را که معتقد به پنالتی هستند ،خلق کند .با
گذشت هشت هفته هنوز نفهمیدیم چرا استقالل کارش را با
 3-5-2آغازکردوچرادردوبازیاخیرآرایشاینتیمبه-4-2
 4و  4-4-3تغییر پیدا کرد؟ خود این مسئله یک سردرگمی
است و شاید اگر از مجیدی سوال کنید آیا در سیستم روز
گذشته تیمش اشتباه کرده یا خیر او به این موضوع اعتراف
کند.مجیدیهنوزترکیبایدهآلبهترینتیمفوتبالایرانرا
پیدانکردهاستبااینحالوقتیباانتقاداتپیشکسوتان
استقالل مواجه میشود ،تــاش میکند پاسخ این
فرگوسنداخلی
انتقادات را با کنایه بدهد و منتقدان را
ِ
خطاب کند! مجیدی تا امروز  ۱۰امتیاز ارزشمند را
از دست داده ،اتفاقی که میتواند در ادامه مسابقات
بهترین تیم حاضر در مسابقات را از کورس قهرمانی
دورکند،هرچندتاکنونشکستیدرکارنامهسرمربی
بهترینتیمایران!ثبتنشدهامادردنیایفوتبالوقتی
یکتیمپنجتساویبهدستمیآورد،حکمسهشکست
ویکتساویرادارد!استقاللدرحالیروزبهروزازصدر
جدول فاصله می گیرد که مثل فصول گذشته مشکل
مدیریتی ندارد و مصطفی آجورلو تمام ابزارهای الزم برای
کسبموفقیتیکتیمرابرآوردهکردهاست.بازیکنانخارجی
مدنظرفرهادمجیدیجذبتیمشدهاندوآقایسرمربیراهی
برای فرار ندارد به همین دلیل ترجیح میدهد به جای پذیرش
واقعیتواعترافبهناتوانیخوددرمربیگریوضعففنی،گزینه
حملهبهمنتقدانوپیشکسوتانراانتخابکند.

فرهاد مجیدی بعد از دربی :غیر از صحنه دقیقه  ۸۷بازی صحبت دیگری ندارم .بازی قبل دو پنالتی
ما را نگرفتند ،این بازی هم یک پنالتی را نگرفتند .اگر با من مشکل دارند بگویند .نمیدانم داور در دو
قدمی چگونه این صحنه را پنالتی نگرفت؟  ۶امتیاز را داوران از استقالل گرفتهاند .االن ما باید با ۲۰
امتیاز در صدر جدول باشیم.
یحیی گل محمدی بعد از دربی :در چند صحنه اتفاقاتی افتاد که داور جریان بازی را به سمت حریف
عوض کرد .او در یک صحنه باید به چشمی کارت نشان میداد اما برعکس به من و عالیشاه کارت زرد
نشان داد که همان صحنه جریان بازی را تغییر داد .داوران خوبی انتخاب شده بودند اما این چند صحنه
فشار روی حریف را از بین برد.
توماس توخل بعد از باخت چلسی :بازی کردن در این جا سخت است.
اشتباهات فردی زیادی داشتیم ،مقابل منچستریونایتد و واتفورد هم همین طور
بود .تیمی که نتیجه میخواهد باید اشتباهاتش را به حداقل برساند .باید بازی
را چند بار ببینیم و با بازیکنان جلسه برگزار کنیم تا نقاط ضعف را پوشش دهیم.
شاید هنوز به اندازه کافی رشد نکردهایم.
مورینیو بعد از باخت رم :من از هواداران عذرخواهی میکنم ،نتیجه بدی در
خانه داشتیم .اینتر در شرایط عادی از ما قویتر است .پتانسیل حمله ما عم ً
ال
صفر بود .خیلی مهم بود که گل بزنیم ،چون فقط دو یا سه موقعیت داشتیم .سه
تا داشتیم و گل نزدیم .فقط می توانم به اینتر تبریک بگویم.
پوچتینو بعد از توقف پاری سن ژرمن :بازی سختی بود .النس از نظر بدنی
تیم قوی بود و به همین دلیل اذیت شدیم .عملکرد النس به شدت من را تحت
تاثیر قــرار داد .آن ها تیم جنگنده ای نشان دادنــد این در حالی بود که ما
اشتباهاتی داشتیم .ما با یک بازی معمولی توانستیم یک امتیاز بگیریم و این
خیلی هم بد نیست.
ژاوی بعد از شکست بارسلونا :زمانی که بهتر از حریف بودیم ،گل خوردیم .باید
با تمرکز بیشتری بازی می کردیم .حریف در نبردهای تن به تن بهتر از ما بود .در
بعضی از دقایق خوب بازی کردیم .ما با این شکست مجازات شدیم .باید از نظر
تاکتیکی بهتر شویم و با هوش باالیی بازی کنیم.

در چند دربی اخیر که یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بوده نشان داده که
برای بازی بزرگی مثل دربی احتیاط برای او حرف اول را می زند .پرسپولیس یحیی
در دربی ها در شروع بازی هیچ نشانی از چهره قهرمان و برنده پنج دوره مسابقات
لیگ برتر نداشت .حمالت استقالل در دقایق ابتدایی روی این حرف ما صحه می
گذارد اما گل محمدی با گذشت یک نیمه در رختکن اشتباهاتش را
اصالح و پرسپولیس نیمه دوم را بهتر از رقیبش آغاز کرد .اگرچه
گل محمدی معتقد بود در این گونه بازی ها فرصت زیادی نصیب
بازیکنان نمی شود و مهاجمان این تیم باید از تک تک فرصت ها
استفاده می کردند اما تجربه نشان داده هر وقت احتیاط کنار
گذاشته شده ،نتیجه داده است .پرسپولیس فارغ از تساوی
در دربی در بازی های قبلی هم چهره یک تیم قهرمان را
نداشته است؛ حتی در دو بازی قبل از دربی که با دو
برد متوالی و بازگشت به جمع مدعیان همراه بود.
یکی از نقدهایی که به یحیی گل محمدی وارد
است خریدهایی است که زیر نظر او به جمع سرخ
ها اضافه شده انــد .رضا اســدی برخالف آن
سروصدایی که برای حضورش در جمع سرخ
پوشان شد در ترکیب تیم یحیی نتوانسته
خودی نشان دهد .در خط دفاعی و کناره ها
نیز پرسپولیس به شدت مشکل دارد و یحیی
نتوانسته در نقل و انتقاالت این مشکل را حل کند.
صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد
از دربی نشان می دهد این تیم هنوز نتوانسته تمرکز
کافی داشته باشد .سرمربی قرمزپوشان اشاره کرد
که روز گذشته باشگاه  15درصد مطالبات بازیکنان
را پرداخت کــرده امــا وی تاکید کــرد مشکالت هنوز
پابرجاست و به موقع درباره اش حرف می زند .این که در
این باشگاه چه می گذرد و چرا باید قهرمان پنج دوره لیگ
به جای این که این روزها همه حواسش به دفاع از عناوین
قهرمانی اش باشد ،به فکر حل شدن مشکالت خارج از
مستطیل سبز است ،در نوع خودش جالب و قابل سوال
است .در پرسپولیس لیگ بیست و یکم خبری از تعویض
های ثمربخش نیست .گلمحمدی برخالف پتانسیل تیمش
بر استفاده از دو مهاجم نوک ،همواره در مسابقات حساس
بهخصوص دربیها با احتیاطی بیش از حد معمول با تک
مهاجم تیمش را روانه میدان میکند .گلمحمدی حتی فرصت
حضور به مهدی عبدی ،ستاره این روزهای پرسپولیس را تنها در
دقایق پایانی مسابقه داد و حتی حاضر نشد در این دقایق هم با دو
مهاجم بازی کند و عبدی را جایگزین آلکثیر کرد تا نشان از تمایل
نداشتن پرسپولیس به بازی هجومی داشته باشد.

رادو تهدید کرد اما پولی نگرفت!

معترضان دربی تهدید شدند!

سردار آزمون و هم تیمی طارمی در لیون

گروه ورزش /استقالل و پرسپولیس در یک دربی کسل کننده به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون
گل دست نیافتند؛ تساوی بدون گلی که به جرئت می توان گفت یکی از زشت ترین تساوی های
تاریخ دربی بود .فقط یک ضربه درچارچوب و ثبت متوسط  350پاس برای دو تیم نشان می
دهد که می توان دربی  97را در کنار بی کیفیت ترین دربی های تاریخ فوتبال ایران قرار داد اما
نکته جالب توجه در پایان این دیدار صحبتهای مربیان دو تیم بود به نوعی که نه تنها حرفی
از ُبعد فنی برای گفتن نداشتند بلکه با ریختن بار تمام مشکالت و ضعفهای فنی خود روی
داوری از زیر بار مسئولیت تیمهایشان شانه خالی کردند .دست بر قضا همین هفته در فوتبال
اروپا نیز شاهد توقف و شکست تیم های بزرگ لیگ های مختلف هم بودیم .همین بهانه خوبی
است تا نگاهی داشته باشیم به اظهارنظر مربیان مطرح اروپایی بعد از ناکامی و مقایسه آن ها
با صحبت هایی که فرهاد و یحیی بعد از دربی داشته اند؛ مقایسه ای که نشان می دهد مربیان
استقالل و پرسپولیس بدون هیچ منطقی به فکر پنهان کردن نقاط ضعف تیمشان هستند!

باشگاهپرسپولیسبازهمپولیکیازبازیکنانخودراپرداختنکرد.باشگاهپرسپولیس
پیشازدربیپایتخت ۱۵،درصدازقراردادبازیکنانوکادرفنیرابهحسابآنهاواریز
کرد تا میزان دریافتیشان در این فصل به ۲۰درصد برسد .با وجود این ،مدیران باشگاه
همزمانباپرداختیبهسایرنفرات،بازهمپولیبهحساببوژیداررادوشوویچدروازهبانکروات
واریزنکردند.رادوکههنوزمطالباتفصلگذشتهاشرابهشکلکاملازپرسپولیسدریافتنکرده،برای
فصلجدیدهمیکریالدریافتینداشتهاست.بههمیندلیلقبلازبازیبانفتمسجدسلیمانباارسال
نامهایبهمدیراناینباشگاهبرایپرداختمطالباتشضرباالجلیکهفتهایداد.مدیرانپرسپولیس
به رادو قول دادهاند در روزهای آینده بخشی از طلب وی را پرداخت خواهند کرد اما در صورت محقق
نشدن این وعده احتمال دارد تهدید این بازیکن مبنی بر خروج از کشورمان و پیگیری دریافت طلبش از
پرسپولیسازطریقفیفاجدیترشود.رادوشوویچپیشازشروعفصلهمتهدیدبهجداییکردوزمانی
کهدرپایانفصلبرایاستراحتبهکرواسیرفت،قصدبازگشتنداشتاماباوعدهپرداختمطالباتش
دوبارهبرگشتواینبارهموعدههامحققنشدوبهنظرمیرسدپایانهمکاریاوباسرخهافرارسیدهاست.

آفساید

صیادمنش
بهترینبازیکنماهزوریا
اللهیار صیادمنش در یــک نظرسنجی میان
هواداران باشگاه زوریا لوهانسک ،بهترین بازیکن
مــاه نوامبر تیمش شــد .در مــاه نوامبر ،شهاب
زاهدی  4گل برای زوریا به ثمر رساند و یک پاس
گل داد و اللهیار صیادمنش نیز یک گل به ثمر
رساند و 2پاس گل هم داد .این دو بازیکن ایرانی،
رقابت جالبی را برای کسب عنوان برترین بازیکن
زوریا در ماه گذشته میالدی داشتند که در نهایت
صیادمنش با اختصاص  61.8درصد آرا در رتبه
نخست قرار گرفت.

مدافع پرسپولیس کاندیدای
بهترین دفاع آسیا

سایت کنفدراسیون فوتبال ،کاندیداهای برترین
مدافع راســت لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۱را
معرفی کرد که در این بین نام منوچهر صفراف
مدافع تاجیکستانی تیم پرسپولیس که فصل
ی زد،
گذشته در تیم استقالل تاجیکستان توپ م 
یشود.
در نظرسنجی  AFCدیده م 

بازیکن سابق تراکتور درگذشت
«نوید خوشهوا» بازیکن سابق تراکتور روز شنبه
در پی سکته قلبی درگذشت .این بازیکن ۳۰
ساله که اصالتا اردبیلی اســت ،بــرای سه سال
عضو تیم تراکتورسازی تبریز بود و سابقه بازیگری
در تیمهای شهرداری اردبیل ،راه آهن ،پیکان
تهران ،پاس همدان ،مس کرمان ،سپاهان و
ذوب آهن اصفهان را داشت.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با خوب ارزیابی
کردن دربی  ۹۷گفت :داوران خط قرمز ما هستند و هجمه
علیه آن ها را نمیپسندیم .ابوالفضل حسنزاده درباره این
کهآیادربیاتفاقاتیداشتکهکمیتهانضباطیبخواهدبهآن
ورودکند،اظهارکرد:منتظرگزارشداوروناظربازیهستیمو
اگرگزارشیبرسد،مشخصمیشوداشخاصچهرفتارهایی
داشتهاند.اودربارهاعتراضمربیانوبازیکنانبهتصمیمات
داور گفت :این همه هجمه علیه داور را نمیپسندیم .داوران
خطقرمزکمیتهانضباطیهستند.اگراشتباهیازسویداور
صورت گرفته باشد ،صالحیت رسیدگی به آن در حیطه
کمیته داوران است .در صالحیت کمیته انضباطی
نیستدربارهاشتباهاتداوریورودکند.

کار بزرگ آلومینیوم و ادامه بحران پدیده

سقوط سرخابی در پایان هفته هشتم

گروه ورزش/درادامهدیدارهایهفتههشتملیگبرترروز
گذشته چهار مسابقه در شهرهای مختلف برگزار شد و بر
خالف روز نخست هفته هشتم ،روز دوم همه بازی ها گل
داشت.درحالیکهدرروزنخستدرچهاربازیفقطشش
گل آن هم در دیدار گل گهر و سپاهان رد و بدل شده بود،
دیروز 9گلدرچهاربازیبهثمررسیدوپرگلترینبازیهم
دراصفهانبودکهمسباسهگلذوبآهنراشکستدادو
بهردهچهارمجدولصعودکرد.اماگذشتهازتعدادگلهای
رد و بدل شده جدول رده بندی در پایان روز دوم تغییرات
جالبی داشت .تیم آلومینیوم اراک در تبریز موفق شد تیم
متحول شده تراکتور را شکست دهد و این تیم با سولدو
سرمربیکرواتشاولینشکسترامتحملشد.باایننتیجه
آلومینیوماراکهممثلسپاهانوگلگهر16امتیازیشدو
باچندپلهصعودباالترازپرسپولیسواستقاللدرردهسوم
*نساجی مازندران-2پدیده مشهد صفر
گل ها :شیری – 54پنالتی و کالنتری 70
*ذوب آهن صفر-مس رفسنجان 3
گل ها :گادوین منشا  -7پنالتی و  56و آذرباد70

قرار گرفت .آلومینیوم عالوه بر صعود در جدول به همراه
استقاللهمچنانتنهاتیمبدونشکستلیگبیستویکم
تا پایان هفته هشتم است .با صعود آلومینیوم ،پرسپولیس
یک پله سقوط کرد و با پیروزی پرگل مس رفسنجان مقابل
ذوبآهنکهبادرخششودبلگادوینمنشاهمراهبود،این
تیم هم 14امتیازی شد و به رده پنجم صعود کرد و به دلیل
تفاضل گل بهتر از استقالل ،باالتر از این تیم قرار گرفت.
تیمپدیدهمشهددرحالیکهمهماننساجیبود،شکست
دیگری را تجربه کرد تا همچنان در قعر جدول رده بندی
بماند.بهنظرمیرسدتنهانمایندهخراسانباادامهاینروند
کاندیدایسقوطبهلیگپایینترباشدمگرآنکهمسئوالن
مشهد و استان فکری به حال این تیم بکنند .در دیگر دیدار
هفتههشتم،تیمفوالدمهمانفجرسپاسیبودکهایندیدار

تابلوی نتایج

*فجر سپاسی یک -فوالد یک
گلها:مهربان 48برایفجرسپاسیوپریرا 75برایفوالد
*تراکتورصفر-آلومینیوم اراک 2
گل ها :شریفات  45و اسدی 49

رونمایی پرسپولیس از کارگزار ۶۳۰میلیاردی!
باشگاه پرسپولیس پس از عقد قرارداد با یک شرکت ،به طور رسمی کارگزار خود را
برای درآمدزایی در فصل جدید معرفی کرد.باشگاه پرسپولیس صبح دیروز با عقد
قراردادی با یک شرکت ،به طور رسمی از کارگزار خود رونمایی کرد تا به این ترتیب
سرخ ها مشکلی برای درآمدزایی در فصل جدید نداشته باشند .مجید صدری،
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس گفت :با چند شرکت مذاکره کرده بودیم که

سردار آزمون و «ژسوس کرونا» دو خرید قطعی باشگاه لیون در نقل و انتقاالت زمستانی
هستند .به نقل از سایت  foot01فرانسه« ،پیتر بوس» سرمربی باشگاه لیون از مدیر
ورزشیاینباشگاهخواستهاستکهدرنقلوانتقاالتزمستانی،تیمراباخریددوبازیکن
هجومی تقویت کند .به گفته «هوگو گیله» خبرنگار فرانسوی ،هیچ چیز پنهانی وجود
ندارد و المپیک لیون قصد دارد سردار آزمون مهاجم ایرانی باشگاه زنیت و ژسوس کرونا
وینگر تیم پورتو را که همبازی مهدی طارمی است ،به خدمت بگیرد .به گفته این خبرنگار،
باشگاه لیون در زمستان برای جذب این دو بازیکن تالش می کند و با توجه به وضعیت مالی
باشگاه ،خریدهای دیگر ممنوع است مگر این که شرایط خاصی بر لیون حاکم شود .پیش از
این اعالم شده بود باشگاه اورتون انگلیس برای جذب سردار آزمون برنامه دارد اما بعضی از رسانه
های روسی به نقل از مدیر فوتبال اورتون این خبر را تکذیب کردند .مارسل برندز ،مدیر ورزشی
باشگاه اورتون در این خصوص گفته بود :اورتون چهار مهاجم دارد .چنک توسون ،سولومون روندون،
ریچارلیسون و دومنیک کلورت لوین .آیا واقعا فکر میکنید ما به دنبال جذب یک مهاجم دیگر هستیم؟

باتساوییک-یکبهپایانرسیدوپریرامهاجمبرزیلیفوالد
با گلی که زد  4گله شد و پس از منشا مهاجم  5گله مس در
ردهدومجدولگلزنانایستاد.
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تیم

گل گهر سیرجان
سپاهان
آلومینیوم اراک
پرسپولیس
مس رفسنجان
استقالل
پیکان
فوالد
ذوب آهن
فجر سپاسی
نساجی مازندران
تراکتور
صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان
هوادار
پدیده مشهد

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

بعد از یونایتد ،سیتی ،لیورپول و تاتنهام
این بار نوبت چلسی بود

ادامه غولکشی چکشها!

جدول رده بندی لیگ برتر
بازی ها

گزارش

امتیاز

16
16
16
15
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14
12
12
10
9
9
8
6
6
5
2

در همه مذاکرات مفاد قرارداد پیشنهادی ما یکسان بود .با این حال در قراردادی که
امضا شده است بحث فضای مجازی ،تبلیغات پیراهن و موارد این چنینی در نظر گرفته
شده که  ۲۲۰میلیارد تومان برای باشگاه درآمد دارد .وی همچنین گفت :با توجه به
کمکآقایسجادیدربحثتبلیغاتمحیطیوهمینطورهمکاریآقایعزیزیخادم
و بهاروند قرار است تبلیغات محیطی را خودمان انجام بدهیم که از این حیث ۱۱۰
میلیارد تومان قرارداد بستهایم .البته اگر موضوع حق پخش تلویزیونی را هم به نتیجه
برسانیم برای باشگاه درآمد  ۳۰۰میلیاردی به همراه دارد.

گروه ورزش /وستهام این فصل در لیگ برتر جزیره ،عملکردی فراتر از حد
انتظارداشتهودرپایانهفتهپانزدهمباالترازمنچستریونایتد،آرسنالوتاتنهام
در رتبه چهارم جدول قرار گرفته است .مسلما با ادامه این روند ،وستهام می
تواند یکی از نمایندگان فوتبال انگلیس در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا
باشد؛ اتفاقی که اگر رخ دهد چکش ها برای دومین بار در تاریخ  126ساله
خود ،حضور در یو سی ال را تجربه خواهند کرد .وستهام برای قرار گرفتن
دربینتیمهایباالیجدولنهفقطتیمهایمتوسطبلکهغولهایفوتبال
جزیرهراقربانیکردهاست.دراینمسیرتازهترینقربانیچکشها،چلسی
و توماس توخل بودند که شنبه شب مقابل دیوید مویس و شاگردانش تن به
شکست دادند .وستهام در حالی از سری مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر
انگلیسبهمصافچلسیرفتکهپیشازاینبازی،درردهچهارمقرارداشت
وتوانستبانمایشیخیرهکنندهدرنهایتبانتیجه2-3حریفخودراشکست
دهد .چلسی در این بازی دو بار از حریف خود پیش افتاد اما نهایت ًا وستهام نه
تنهاکاررابهتساویکشاندبلکهدرلحظاتپایانیبازیگلپیروزیبخشراهم
بهثمررساند.حاالباتوجهبهپیروزیامروزوستهامبرابرچلسیمیتوانازآن
هابهعنوانغولکشجدیدلیگبرترانگلیسنامبرد.درواقعشاگرداندیوید
مویساکنوندرلیگبرترچلسی،لیورپولوتاتنهامراشکستدادهاند.آنها
همچنین پیش از این دو تیم شهر منچستر یعنی سیتی و یونایتد را هم از جام
اتحادیهحذفکردهبودندتااینلقببرازندهشانباشدالبتهشایدباتوجهبه
حضورتیمهاییهمچونمنچستر،چلسی،آرسنال،سیتی،لیورپولوتاتنهام
تیمیبهناموستهامخیلیبرایفوتبالدوستاننامجذابینباشدامابدنیست
بدانیدکههمینتیمبهعلتسابقهدرخشاندرپرورشاستعدادهایناب،لقب
«آکادمیفوتبال»رایدکمیکشد.لقبیکهبههیچوجهمبالغهآمیزنیستو
فقطکافیاستبهفهرستتعدادیازستارههایپرورشیافتهدراینباشگاه
نگاهیبیندازیم:سهبازیکنفاتحجامجهانی 1966یعنیجفهرست،بابی
مورومارتینپیترزواگرکمیجلوتربیاییمبهنامهاییهمچونپلاینس،تروور
بروکینگ،تونیکاتیوآلوینمارتینبرخوردمیکنیم.

