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پرونده لژیونر شدن دروازهبان پرسپولیس باز ماند

بیرانوند آخر فصل میرود

دی بیاسی :درحال مذاکره بر سر جزئیات هستم

سخنگوی فدراسیون فوتبال جمعه تأکید کرد که برخالف
اخبار منتشــر شــده در رســانهها ،جیانی دی بیاســی مربی
اخبـــار
ایتالیایــی جــزو گزینههای ســرمربیگری تیم ملــی فوتبال
ایــران نیســت .با این حــال ،دیروز دی بیاســی در مصاحبه با شــبکه «Italia
 »Seraدربــاره اینکه چه زمانی بــا ایران قرارداد امضا میکند ،گفت« :درباره
جزئیــات قــرارداد در حال گفتوگو هســتیم تا قــرارداد را امضــا کنیم .هنوز
چیزی به پایان نرســیده و نمیتوان تا پایان مذاکرات آن را نهایی دانســت».
انتشــار گفتوگــوی جدیــد از این مربی نشــان از عــزم او برای نشســتن روی
نیمکت تیم ملی ایران دارد .در این میان شاید انتشار اخبار ضد و نقیض به
این دلیل اســت که اعتماد الزم به دستگاه تصمیمگیری در مورد آینده تیم
ملی وجود ندارد و شــاید هم افرادی در فدراســیون هســتند که با دی بیاسی
مذاکره کرده و برای اعالم ،در انتظار نهایی شدن توافق هستند.

دومین پیروزی پر گل دختران ایران در کافاکاپ

تیــم ملــی فوتبــال دختران زیــر  20ســال ایــران دیــروز در دومین بــازیاش در
چارچوب مسابقات قهرمانی آسیای میانه (کافاکاپ) که در تاجیکستان جریان
دارد ،افغانستان را با نتیجه یکطرفه  16-1درهم کوبید .رقیه صومعه با زدن 7
گل و مارال ترکمان و فهیمه ارزانی هر یک با به ثمر رساندن سه گل ،موفقترین
زنان این میدان بودند .ایران در بازی اولش تاجیکستان را هم  5-0برده بود.

قضاوت دو بانوی ایرانی در مسابقات تنیس روی میز جهان

رقابتهای تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان از  3تا  10فروردین ماه سال
آینده به میزبانی شهر بوسان در کره جنوبی برگزار خواهد شد و تیمهای ملی
مردان و بانوان کشــورمان نیز در این رویداد حضور خواهند داشت .براساس
اعالم فدراســیون جهانی تنیس روی میز ســیمین رضایی و نصیبه هروی دو
داور ایرانی هستند که در این رقابت ها قضاوت خواهند کرد.

فتحاهللزاده :مجیدی اختالف دارد اما دعوا ندارد!

علــی فتــحاهللزاده کــه پــس از چنــد ســال دوری از اســتقالل به این باشــگاه
برگشــته و عضو هیأت مدیره آن شده ،در مصاحبهای تلویزیونی مدعی شد
هرچند فرهاد مجیدی با مدیران باشــگاه اختالفاتــی دارد اما دعوایی وجود
نــدارد! وی افــزود به ســبب کثــرت مشــکالت و ناتوانی باشــگاه در رفع آنها،
ممکن است بزودی از جمع آبیها برود.

ششمی هندبال ایران در قهرمانی آسیا

تیم ملی هندبال کشورمان که با تساوی مقابل کره شانس حضور در جمع 4
تیم پایانی مســابقات قهرمانی آســیا و سهمیه مسابقات جهانی  2021مصر
را از دســت داد ،دیــروز در کویت به مصاف امارات رفــت و با نتیجه 26 -29
مقابل این تیم شکست خورد و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت.

گلمحمدی :بازیکنان فقط وعده شنیدهاند

الهامی :معجزه در فوتبال نداریم

ســاکت الهامــی در نشســت خبری پیــش از بازی امــروز مقابل پرســپولیس
گفــت« :امیــدوارم یــک بــازی باکیفیــت انجــام و تیــم الیــق پیــروز شــود.
پرسپولیس قهرمان نیم فصل اول شد اما ما هم تراکتور هستیم و با حمایت
تماشــاگرانمان برای موفقیت تالش میکنیم .جای ریســک و عقبنشینی
نداریــم .در نیم فصل اول به اندازه کافی امتیاز از دســت دادهایم ».واکنش
ســرمربی تراکتور به اینکه گفته میشــود او با این تیــم تراکتور معجزه کرده،
چنیــن بــود« :معجــزهای در فوتبــال وجــود ندارد .هر کســی بیشــتر زحمت
بکشد ،خوش شانستر است و میتواند موفق شود».

ایــن نشــریه روی دو موضــوع تمرکــز
کرده اســت .یکــی مســابقه جدید تیم
ملی کریکت انگلیس مقابل پاکســتان
در شــهر لنــدن که بن اســتوکز ،ســتاره
کریکــت انگلیــس در آن چهــرهای
نــه چنــدان موفــق داشــت و دیگــری،
یورش لیورپــول به جام حذفی فوتبال
انگلیــس همزمــان بــا برگــزاری دور
چهــارم این مســابقات و تأکیــد یورگن
کلوپ به لزوم فتح این رقابتها.

ایــن روزنامــه بــا اعــام قطعــی شــدن
انتقــال ادینســون کاوانــی ،مهاجــم
اروگوئــهای پــاری ســنژرمن بــه
اتلتیکومادریــد ،جزئیاتــی از این انتقال
را آورده و متذکر شــده کــه وی میتواند
حــال مشــکالت تهاجمــی تیــم دیهگو
ســیمئونه در ایــن فصــل باشــد .مــارکا
گزارشــی دربــاره نتایــج اخیر تیــم ملی
هندبال اســپانیا و خیز این تیم به سوی
عنوان قهرمانی جهان هم دارد.

دیدار شــب گذشــته تیم مارســی با انژه
در لیــگ فوتبــال فرانســه و نگاهــی بــه
مشــکالت و اهداف امسال آندره ویاس
بــواش ،ســرمربی پرتغالــی مارســی و
شاگردانش تشــکیل دهنده گزارش اول
این نشــریه اســت .بررســی جدیدترین
تحوالت لیگ حرفهای بسکتبال امریکا
( )NBAو تمرکــز روی دیدارهــای اخیر
تیــم میلواکــی باکــز ،از دیگــر مطالــب
اکیپ است.

استقالل و شهرخودرو در پلی آف لیگ قهرمانان خوش درخشیدند

استارت پرقدرت ایران در آسیا

گروه ورزش  /اســتقالل بعد از روزهای
پرفراز و نشــیب و ســفر پرماجرایی که
بــه دوبــی داشــت ،دیــروز در مرحلــه
دوم پلــیآف لیگ قهرمانان آســیا در
ورزشــگاه العویر دوبی مقابل الکویت
قــرار گرفت تا نخســتین بــازی خود با
ســرمربیگری فرهاد مجیدی را برگزار
کنــد .آبیهــا در دقایــق ابتدایی بازی،
تــوپ و میــدان را در اختیــار گرفتنــد
و فشــار زیــادی روی دروازه الکویــت
آوردنــد امــا هر بار بــا دفــاع چند الیه
تیــم کویتــی مواجــه و حمالتشــان
خنثــی شــد .در ایــن بیــن کویتیهــا
برنامــه زیــادی بــرای زمانی کــه توپ
را از بازیکنــان اســتقالل میگرفتنــد،
نداشــتند و تمرکزشــان روی ایــن
تاکتیــک بود که توپ را بــه عال عباس
و بیســمارک برســانند تــا شــاید روی
خالقیــت ایــن دو بازیکــن بــه هــدف
برســند .این رونــد تا دقیقــه  ۲۶ادامه
پیــدا کــرد تــا این کــه شــیخ دیاباته در
میــان مدافعان الکویت صاحب توپ
شــد و بــا اســتفاده از قــدرت بدنــی و
تکنیــک باال موفق شــد درون محوطه
جریمــه الکویــت بــا چرخشــی زیبــا و
ضربهای دقیــق ،دروازه حریــف را باز
کند .پس از این گل ،بازیکنان الکویت
کمــی جلــو کشــیدند و در یکــی ،دو
صحنــه روی شــوت خــارج از محوطه

جریمــه و ضربه ســر داخــل  18قدم،
دروازه اســتقالل را تهدیــد کردنــد .در
ادامه شاگردان فرهاد مجیدی شانس
داشــتند که توســط دیاباته به گل دوم
برســند امــا ضربــه ســر ایــن بازیکــن
توســط مدافع الکویت دفع شد .درهر
حــال آبیها نیمه نخســت را با برتری
به پایان رساندند.
استقالل نیمه دوم را هم هجومی
آغــاز کــرد و دقیقــه  53بــه گل دوم
رســید .وریــا غفــوری بــا ســماجت از
مدافــع الکویــت توپربایــی کــرد و
ســانتر دقیقــی از ســمت راســت بــه
محوطــه جریمــه الکویت داشــت که
تــوپ به شــیخ دیاباته رســید .او پس
از اســتپ تــوپ ،ضربــهاش را بــه گل
دوم خــود و اســتقالل تبدیــل کــرد.
دقیقه  58با خطایی که روی دیاباته
شد ،ضربه ایستگاهی پشت محوطه
جریمــه الکویــت بــه ســود اســتقالل
اعالم شد و غفوری با یک ضربه زیبا
آن را به گل ســوم آبیپوشــان تبدیل
کرد .دقیقه  63اســتقالل روی سانتر
مهــدی قائدی از ضربه ایســتگاهی و
ضربــه محمد دانشــگر به گل رســید
امــا محمــد بــن نصرالدیــن داور
مالزیایــی آفســاید مدافــع آبیهــا را
اعالم کــرد .در این شــرایط ،مجیدی
دســت به تعویض زد و امیر ارســان

تکذیب جا ماندن لباس شهرخودروییها

تیم فوتبال شــهرخودرو در شرایطی
دیروز در دیدار پلیآف مقابل الرفاع
خبــــر
بحریــن بــه میــدان رفــت کــه صبح
همین روز خبر عجیبی منتشر شد مبنی بر اینکه اعضای
تیم ،البســه مســابقه را با خود به امــارات نبردهاند! این
خبر دســتمایه طنز توســط کاربــران در فضــای مجازی
مطهــری مهاجــم جدیــد ایــن تیــم
را در دقیقــه  67جایگزیــن دیاباتــه
کــرد .ضمــن اینکــه دقیقــه  74هــم

شــد اما سخنگوی باشگاه شــهرخودرو نداشتن لباس را
تکذیــب کرد .جــواد تاری بخش به ایســنا گفت«:چنین
چیــزی کذب محض اســت و این خبر درســت نیســت.
لباسهای ما رســیده بود و نمیدانم چرا این خبر پس
از ایــن همــه آزار و اذیــت ما ،بایــد در فضــای مجازی و
رسانههای مختلف منتشر شود».

هرویــه میلیــچ جایگزیــن میالد زکی
پــور مصدوم شــد .دقیقــه  80ضربه
ایســتگاهی تماشــایی عــاء عباس از

گفتوگوی «ایران» با مسعود سعادتی ،فوتسالیستی که گفته شد در چین قرنطینه شده است

پیش از شیوع ویروس به ایران آمدم ،خدا مرا در آغوش گرفت
هیچ کدام از لژیونرهای ایرانی در چین حضور ندارند« /ووهان» شبیه شهر مردگان شده است
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

شــرایط در کشــور چیــن بحرانی اســت.
شــیوع یک ویــروس ناشــناخته بــه نام
«کرونــا» باعث شــده تا فضــای امنیتی
شــدیدی در شــهر «ووهــان» و برخــی
دیگر از شــهرهای چین حاکم شود .این
شــرایط نگرانیهایــی را هــم در ســطح
جامعه ورزشی ایران به وجود آورد چرا
که در سال جاری تعدادی از ورزشکاران
کشــورمان در رشــتههای بســکتبال و
فوتسال به لیگ چین پیوستند .مسعود
ســعادتی ،بازیکــن تیــم ملی فوتســال
ایــران جــزو همیــن بازیکنــان اســت.
بازیکنــی کــه در تیــم «ووهــان» چیــن
عضویت دارد و «ووهان» همان شهری
اســت که این ویروس از آنجا شیوع پیدا
کرده اســت .در روزهای گذشــته خبری
درخصــوص قرنطینــه شــدن مســعود
ســعادتی منتشــر و اعــام شــد کــه این
بازیکن در شهر  11میلیون نفری ووهان
حبــس شــده و اجــازه خــروج از شــهر
نــدارد .خبــری که صحــت نــدارد و این
بازیکن فوتسال در حال حاضر در ایران
به سر میبرد و حالش هم خوب است.
مســعود سعادتی با اشاره به اخبار
منتشر شده به خبرنگار «ایران» گفت:
« 2هفتــه پیــش بــه ایــران بازگشــتم.
زمانــی کــه بــه ایــران آمــدم ،از اخبــار
«ووهــان» بــی اطــاع بــودم تــا اینکه
برادر و دوســتانم خبر قرنطینه شدنم
در چیــن را ارســال کردنــد .با شــنیدن
این خبر شوکه شدم و از طرفی تماس
دوســتان و آشــنایان بــا منزلمــان،
باعث نگرانی مادرم شد .گرچه اخبار
مبنی بر قرنطینه شدنم اصالً صحت
نداشــت .زمانــی که مــن در «ووهان»
بــودم ،هیچ اثری از ایــن ویروس نبود
و بعــد از یــک هفته شــیوع پیــدا کرد.
رئیس باشــگاه «ووهان» آکادمی دارد
و بــه مــن گفــت کــه در چیــن بمانم و
بــه او کمک کنم اما نتوانســتم بمانم.
تعطیــات عید چینیها بــود و رئیس
باشــگاه نظرش تغییر کــرد و گفت که
با توجه به تمام شدن مجوز حضورت

در چیــن بــه ایــران بازگــرد .خواســت
خــدا بــود کــه مــن بــه ایــران بیایــم و
زمان شــیوع ویروس «کرونا» در چین
نباشــم .احســاس کــردم خــدا بــا این
لطف من را در آغوش گرفت».
این لژیونر فوتســال به ســؤالی مبنی
بر اینکه آیا از شــرایط «ووهــان» اطالع
داری؟ پاســخ داد« :بــا دوســتانم که در
ایــن شــهر هســتند ،صحبت کــردهام و
میگوینــد که اصالً اوضــاع خوبی ندارد
و رفــت و آمــد بــه شــهر ممنوع اســت.
دولــت چین تدابیــر ویژهای بــرای حل
این موضوع اندیشیده و یکهزار میلیارد
یوان بودجه برای پاکسازی «ووهان» در
نظر گرفتند».
عالوه بر مسعود سعادتی ،بازیکنان
دیگــری همچــون احمــد اســماعیل
پــور ،علــی اصغــر حســن زاده ،فرهاد
توکلــی و چند بازیکن دیگر از فوتســال
کشــورمان در لیگ چین حضور دارند.
او اظهار داشــت« :لیــگ چین تعطیل
اســت و هیــچ کــدام از ایــن بازیکنــان
در چیــن حضــور نــدارد ،آنها حــدود 2
هفتــه پیش به کشــور بازگشــتند .لیگ
چین به دلیــل عید چینیها و برگزاری
مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا
تا اسفند ( 3ماه) تعطیل است .غذای
چینیهــا چندان به مــذاق ما ایرانیها
خوش نمیآید اما این گونه نیســت که
بگوییم مثالً با نخــوردن فالن غذا این
ویــروس را نگیریــم ،ویــروس «کرونا»
بــه گونهای اســت کــه از طریــق تنفس
به انســان منتقل میشــود .با بازیکنان
تیــم کــه صحبــت میکنــم ،میگویند
کــه خود را در خانــه حبس کردهاند و با
ترس فــراوان از خانه بیرون میروند».
مسعود سعادتی صحبتهایش را این
گونــه ادامــه داد« :عالوه بــر «ووهان»،
چند شــهر دیگــر هم بــه ایــن ویروس
آلوده شدهاند« .ووهان» جزو شهرهای
بزرگ چین اســت که جمعیت زیادی
دارد .همبازیانــم میگویند تــا به حال
ندیدهانــد کــه اوضاع شــهر تــا این حد
بــد باشــد .همــه از شــرایطی کــه بــه
وجــود آمده میترســند و جو «ووهان»
وحشــتناک شــده اســت .عکسهــای

فرار حامد حدادی از«کرونا»

شــیوع ویــروس «کرونــا»
در کشــور چیــن باعــث شــد
بازتــاب در روزهــای اخیــر برخــی
عالقهمنــدان بــه ورزش بابــت ســامتی
لژیونرهــای ایرانــی حاضــر در این کشــور ابراز
نگرانی کنند .حامد حدادی ،سنتر لژیونر ایران
در لیــگ بســکتبال چیــن در ایــن بــاره گفــت:
«ویــروس کرونا شــرایط حادی در کشــور چین به وجود آورده اســت .در
تماســی که با باشــگاه داشتم ،اعالم شد فعالً مســابقات لیگ به تعویق
افتاده است .در ایران هستم و در سالمتی کامل به سر می برم».
شهر را برایم فرستادهاند ،چیزی شبیه
شهر مردگان شده است».
او بــا اشــاره بــه اینکــه دلیــل اصلــی
حضــورم در لیــگ چیــن شــرایط مالی
خــوب این کشــور اســت ،بیان داشــت:
«قرارداد من در سال آخری که در ایران

پشت محوطه جریمه به کنج دروازه
اســتقالل را سیدحســین حســینی بــا
واکنــش تماشــایی تبدیــل بــه کرنــر

کــرد .در نهایــت ایــن بــازی  0-3بــه
ســود اســتقالل بــه پایــان رســید تــا
اســتقاللیها راهی مرحله بعد شوند
و سهشــنبه هفتــه جــاری در قطــر به
مصاف الریان بروند.
ëëاولین بازی و اولین برد شهرخودرو
در دیگر بازی مرحله پلیآف لیگ
قهرمانــان آســیا ،شــهرخودرو ایران و
الرفــاع بحرین در شــارجه امــارات به
مصاف هــم رفتند .شــهرخودرو بازی
را هجومــی آغــاز کــرد و محمدرضــا
خلعتبــری کــه دوبــاره بــه جمــع
مشــهدیها بازگشــته توانســت دقیقه
 ۱۹نماینــده ایــران را پیــش بینــدازد.
دقیقــه  ۳۳بازیکنــان شــهرخودرو
فرصت داشتند تا اختالف را به دو گل
برسانند اما شوت مهاجم شهرخودرو
بــه تیــر دروازه برخــورد کــرد .صالــح
الطاهــر روی یک ضدحمله در دقیقه
 ،۳۵توانســت حســاب کار را  1-1کنــد
تــا دو تیم مســاوی به رختکــن بروند.
شــهرخودروییها در نیمه دوم تالش
خود را برای زدن گل دوم ادامه دادند
تا اینکه امین قاســمی نــژاد در دقیقه
 82گل دوم ایــن تیــم را وارد دروازه
الرفــاع کــرد تــا مشــهدیها بــه اولین
پیــروزی خــود در اولیــن دیــدار تاریخ
خود در آسیا دست پیدا کنند و حریف
السیلیه قطر در مرحله بعد شوند.

پرسپولیس  -تراکتور؛ رونمایی از یحیی

ایران

یحیــی گلمحمــدی دیروز در نشســت خبــری پیش از بــازی با تراکتــور گفت:
«حــدود  ۱۰روز اســت کــه در پرســپولیس هســتم و فرصــت کــم بــود بتوانیم
تمرینــات تاکتیکــی و گروهی داشــته باشــیم اما ســعی کردیــم از این فرصت
بخوبی استفاده کنیم .مقابل تیمی بازی داریم که روند خوبی در  4بازی اخیر
داشــته اســت .با ایــن حال گرفتن  3امتیــاز از تراکتور هدف اصلی ماســت و از
هواداران میخواهیم حضور پرشــوری داشــته باشــند تا با پیروزی دل آنها را
شاد کنیم ».سرمربی پرسپولیس در ادامه از وضعیت باشگاه گالیه کرد« :یک
ســری از بازیکنان مشــکالتی دارند که واقعاً آزاردهنده اســت .از روزی که من
آمــدم ،قرار بود که پرداختیها انجام شــود اما هنــوز این اتفاق نیفتاده و فقط
وعده شنیدهاند .بازیکنان از این مسأله شاکی بودند .فکر نمیکردم مشکالت
باشگاه اینقدر زیاد باشد .از انصاریفرد میخواهم تالش بیشتری داشته باشد
چون پرســپولیس تیمی معمولی نیســت و نمیتوانیم نســبت به مشــکالت
بیتفاوت باشــیم ».یحیی درباره وضعیت اســتوکس و اوســاگونا هم توضیح
داد« :اوســاگونا با ما تمرین میکند و در آینده از او اســتفاده خواهم کرد .زمان
ملحق شدن استوکس به تیم بستگی به بحثهای مالی دارد اما اگر مشکالت
زیاد باشد ،فکر میکنم بهتر باشد چنین بازیکنانی را جذب نکنیم».

استار اسپورت (انگلیس)

مارکا (اسپانیا)

اکیپ (فرانسه)

سایت باشگاه استقالل

طــی یکی دو روز گذشــته مذاکرات فشــردهای بــرای لژیونر
شــدن علیرضا بیرانوند انجام شد اما او در نهایت تصمیم
چهـــره
به ماندن گرفت ولی پرونده رفتن او همچنان باز اســت .به
گزارش ایسنا ،با وجود اینکه باشگاه انتورپ بلژیک برای دروازهبان پرسپولیس
بلیت هواپیما ارســال کرده بود اما بیرانوند راهی بلژیک نشد تا روند انتقالش
وارد فاز جدیدی شود .از این رو راهکار جدیدی ارائه شد تا برای همه طرفها
ســود به همراه داشــته باشــد .طبق توافق انجام شــده ،بیرانوند تا پایان فصل
در پرســپولیس میماند تا این تیم از نبود دروازهبان متضرر نشــود .بر اســاس
توافق انجام شده ،بیرانوند با قراردادی  3ساله به انتورپ میپیوندد و باشگاه
پرسپولیس هم بابت این انتقال مبلغ  ٧٠٠هزار
دالر دریافت میکند.
محمدحســن انصاری فــرد دربــاره جدایی
بیرانوند به ســایت رســمی پرســپولیس گفت:
«بیرانونــد با وجــود پیشــنهادهای مالی کالنی
که داشــت ،قید جدایــی از پرســپولیس در این
مقطــع را زد و طبق توافقــی که صورت گرفت،
او در تابســتان پیــش رو راهــی لیــگ بلژیــک
خواهد شد .بخشی از مبلغ رضایتنامه او نیز در
روزهای آینده به باشگاه پرداخت خواهد شد».
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس راجــع به
پیشــنهاد خنــک بلژیــک بــه بیرانونــد چنیــن
توضیح داد« :خنک چهارشــنبه شب با ارسال
نامــهای بــه صــورت رســمی خواهــان جــذب
بیرانوند شــد .پنجشــنبه پیشــنهاد دیگری باز هم از ســوی تیمــی بلژیکی به
خود بیرانوند ارائه شــد .هر دو تیم پیشنهادهای مالی عالی به بیرانوند ارائه
کرده و آمادگی داشتند مبلغ رضایتنامه را هم به باشگاه پرداخت کنند ولی
بیرانونــد در نهایــت تصمیــم به مانــدن گرفــت .وی درباره تیم آینــده بیرو
توضیحی نداد« :ما در حال نهایی کردن توافقها هســتیم .البته نام باشــگاه
بلژیکــی را نمیبــرم چون نمیدانیــم آنها برای خود چــه مصالحی دارند و
این مسأله به خود آنها و بیرانوند مربوط میشود».
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حضور داشــتم 100 ،میلیــون تومان بود
که باشگاه تنها  60درصد آن را پرداخت
کرد .در ضمــن از این مبلغ مالیات هم
کســر میشــد .حاال هم که چیــن با این
شرایط مواجه شــده و اگر شرایط عادی
شود ،به «ووهان» بازمیگردم».

حامد جیرودی /هفته هفدهم لیگ برتر دیروز با انجام  4بازی
ادامــه پیدا کرد .ماشینســازی و ســپاهان در ورزشــگاه شــهید
لیگ برتر سردار قاسم سلیمانی تبریز به تساوی بدون گل رسیدند .بازی
گلگهر و ســایپا در ورزشــگاه امام علی (ع) سیرجان با تساوی  1-1به پایان رسید.
یونــس شــاکری ( )۳۹برای گلگهر و امیرحســین حســینزاده ( )۶۳برای ســایپا
گلزنی کردند .نساجی در ورزشگاه شهدای شهرقدس برابر میزبانش پیکان با گل
حامد شیری ( -٣۶پنالتی) به پیروزی رسید .ذوب آهن هم در ورزشگاه فوالدشهر
با گل قاسم حدادی فر ( )44برابر پارس جنوبی  0-1برنده شد.
رقابتهــای هفته هفدهم لیگ برتر امروز با برگزاری دو دیدار دیگر به پایان
میرســد که پرســپولیس و تراکتــور با قضــاوت محمدرضــا اکبریــان در دیداری
حســاس از ســاعت  15:15در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم میرونــد .از نکات
قابــل اشــاره اینکه بابک عباســقلی زاده داور چهــارم این مســابقه خواهد بود و
امروز از دنیای داوری خداحافظی میکند .او که به  43سالگی رسیده ،در آخرین
حضورش در یک مسابقه رسمی مورد تقدیر و تجلیل قرار میگیرد.
دو تیم در شــرایطی به مصاف هم میروند که نیمکتشــان نســبت به بازی
رفت ،دســتخوش تغییر شــده اســت .تراکتور در شــرایطی بازی هفته دوم لیگ
(دیــدار رفــت) را با گل احســان حــاج صفی  0-1به ســود خود به پایان رســاند که
مصطفــی دنیزلــی هدایــت این تیــم را برعهــده داشــت و گابریل کالــدرون هم
ســرمربی پرسپولیس بود .حاال این دو مربی ترکیهای و آرژانتینی از ایران رفتهاند
و جــای خــود را به دو مربی وطنــی دادهاند؛ یحیی گلمحمدی در پرســپولیس و
ساکت الهامی در تراکتور .گلمحمدی که امروز نخستین مسابقه رسمی خود را با
پرسپولیس تجربه میکند ،هدایت این تیم را در شرایط بسیار ویژه و البته خوبی
در اختیار گرفت .تیمی که بیشــترین پیروزی ( 11برد) در نیم فصل اول به دســت
آورد ،کمترین تساوی (یک بازی) و کمترین گل خورده ( 7گل) را دارد و رکورددار
بــرد پیاپــی خارج از خانه اســت ( 5بازی) و بــا  34امتیاز صدر جــدول را در پایان
نیم فصل از آن خود کرد .یحیی تیمی موفق را از کالدرون تحویل گرفته و انتظار
زیادی از او وجود دارد تا جایگاه این تیم را حفظ کرده و قهرمانی پیاپی چهارم را
برای هواداران به ارمغان بیاورد .البته سرمربی پیشین شهرخودرو در دومین دوره
حضور خود روی نیمکت قرمزها کار سختی پیش رو دارد و شاگردانش در اولین
بازی که حساس هم هست ،باید برابر تراکتور صفآرایی کنند.
در سمت مقابل ،الهامی توانسته شرایط خوبی را با تراکتور رقم بزند .او پس
از اینکه تراکتور در  2بازی با احد شــیخ الری به تســاوی و باخت رســید ،سرمربی
این تیم شد و توانست  4برد پیاپی را برای سرخپوشان تبریزی به ارمغان بیاورد
که اتفاقاً یکی از آنها دیدار معوقه از هفته یازدهم مقابل شــهرخودرو با هدایت
گلمحمدی بود .پرسپولیس و تراکتور ،تاکنون  45بازی برگزار کردهاند که  19برد
برای پرسپولیس و  11پیروزی برای تراکتور ثبت شده و  15بازی با تساوی به پایان
رسیده است .دو تیم در ادوار لیگ برتر  23بار مقابل هم قرار گرفتهاند که سهم
هر کدام  9پیروزی بوده و  5بازی نیز مســاوی شــده است .در مجموع تقابلهای
دو تیم ،پرسپولیس  61و تراکتور  43گل به ثمر رساندهاند.
ëëدربینفتیخوزستان
نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان از ساعت  15:30دربی نفتیها را
در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار میکنند .صنعت نفت
با دراگان اسکوچیچ خود را در جمع مدعیان لیگ برتر میبیند و در سوی مقابل،
تیم شــهر اولینهــا در  16بازی با هدایت مهدی تارتار تنها یک باخت به دســت
آورد تــا در واقــع نیــم فصلی بدون باخت را ســپری کرده باشــد .صنعت نفت 6
هفته است که نباخته و نفت مسجدسلیمان هم اولین شکست خود را در هفته
شــانزدهم مقابــل تراکتور متحمل شــد .دو تیم تاکنــون  3تقابل داشــتهاند که 2
مساوی و یک برد برای صنعت نفت ،حاصل آن بوده است .بازی رفت دو تیم با
نتیجه مساوی  1-1به پایان رسید .گفتنی است ،تنها مسابقه باقی مانده این هفته
بین استقالل و فوالد خوزستان است که زمان برگزاری آن هنوز اعالم نشده است.

