پنجشنبه  16مرداد 1399
سال بیست و ششم
شماره 7413

روایت دروازهبان لبنانی ذوبآهن از فاجعه بیروت

مسی و رونالدو در لیگ قهرمانان ناجی میشوند؟

گــروه ورزشــی /ســاعات پایانــی سهشــنبه شــب
اخباری مبنی بر بازداشــت یکی از مدیران باشــگاه
پرســپولیس منتشــر و گفتــه شــد کــه ایــن موضوع
مرتبط با برخی پروندههای خاص اقتصادی است.
البته همســو با این اخبار ،ابتدا اسم یکی از مدیران
و پس از آن اســم فرد دیگری به صورت گمانهزنی
مطرح شد .ساعاتی بعد علیرضا اشرف سرپرست
روابــط عمومی باشــگاه پرســپولیس دربــاره اینکه
گفته میشــود اخبار منتشــر شــده مربــوط به رضا
یلوه معاون اقتصادی و مهدی خواجهوند معاون
حقوقی این باشــگاه اســت ،به فــارس گفت« :من
هــم این شــایعه را در فضای مجازی دیــدم و آن را
تکذیــب میکنــم .معــاون اقتصادی پرســپولیس
صبح سهشــنبه در باشــگاه حضــور داشــت و یکی
دیگر از معاونهای باشگاه هم مدتی به مرخصی
رفته بــود ».در این بیــن یلوه در واکنش به شــایعه
بازداشــت خــودش و خواجهوند به تســنیم گفت:
«شــایعه اســت .البتــه مــن فقــط در مــورد خودم
صحبــت میکنــم و نمیخواهــم بیشــتر بــه ایــن
موضــوع ورود کنــم ».موضــوع به همیــن جا ختم
نشــد و شــایعات شــکل جدیتری به خود گرفت.
روابط عمومــی وزارت ورزش و جوانان اطالعیهای
صادر کرد که نشان میدهد خبر بازداشت صحت
دارد« :با عرض تبریک ایام مبارک دهه والیت ،به
اطالع هواداران فهیم و پرشــور فوتبال میرســاند،
ضمــن تکذیــب مــوارد مطــرح شــده در برخــی از
رســانههای معانــد ،در راســتای مبــارزه بــا فســاد

2

8

7

6

9

4

4

9

5

8

7

9

2

8

8
8

4

6

8

2

8
3

5
9

2

9 7 3 4 5 8 6

4 3 7
9

6

5

7 6

3 7 2

4 3
1

1

1

8
1

9

2

4

8 5 7 9

2 5 8

9

6

1

2 5 6

3 4 8
9 8 5
2

1

6

4 7 3

خیلی سخت

4 3

1

9

5

6 7

1

9 8 5 2

6 4 8 3 9 7 5
6
9

1

4 8 3 5 7

4 8 2

2 5 3 4

6 8
9 7
1

2

1

1

9

9

2

5 6 3 7
8 6

5 7

3 2 8 4

4 6 3 5

2

1

9

9
1

1

7

3 4
6 5

8 7 2

سخت

3 7 8 2 4
5 3 7 6
1

5

9 7

9
1

9

1

9

2 4

6 8 3 5 4

6 4 8 2
9

6 3 5

8

1

1

3 4 7 6 8 2

4 2 7 8 5 6 3
2 4

6 5

1

9

1

9

9

2
1

7 3 5

5 8 3 7 6
8 2

1

6 5 4 3 7

4 7
2

9

متوسط

6 8

1

9

2 5 3 7 4

7

1

5 7 3 2

4 8 6

9

2 5 8

1

3 9

2 4 8 6 7 5

9

3 6 8 2 5 4

9 3
1

4

1

6 7 4

9 3 2 8
1

6 7 4 5

9 3

8 4 2 7 3

1

4 5 6 8 2 7
5 6

1

5 6 7 8 2

9

3 9

1

آسان

حل جدول سودوکو شماره 3447

5

6 8 3 7 4

1

9

6 8 2

1
4 3 7

1
8

5

4

6

5 2

9

3

9

8

6

2

7

1

9

6

1

8

9

5

9

3

5

3

8

6

1

7
7

1

4

2

9

4

5

9

7

5

1

2

5

4

6

7 3 4 2

9

7

7 3 4

4

9

4

3

2

خیلی سخت

4
6

4

3

سخت

1

1

5

5

6

2

8 6

1

7

1

3

9

1

2

9

6

3

2

3
6

3

هفته بیست و هشتم لیگ برتر با چاشنی تقابلهای ویژه برگزار میشود

فرهاد به سهراب رسید ،حسینی به رحمتی

حامــد جیــرودی  /هفته بیســت و هشــتم
لیــگ برتــر امــروز و فــردا بــا برگــزاری 3
مســابقه آغاز میشود و البته شاهد انجام
یک بازی معوقه هم خواهیم بود .پرونده
بازیهــای ایــن هفتــه ،دوشــنبه پیــش رو
بــا برگــزاری  5دیــدار دیگــر بســته خواهد
شــد .اســتقالل و شــهرخودرو از ســاعت
 20امشــب در ورزشــگاه امــام رضــا (ع)
مشــهد ،آغازگــر بازیهــای هفته بیســت
و هشــتم خواهنــد بــود .دیداری حســاس
کــه بــرای هــر  2تیــم از اهمیــت زیــادی
برخوردار اســت .شــهرخودرو که هنوز هم
شــانس آسیایی شــدن دارد ،در بازی قبل
برابــر صنعــت نفــت آبــادان بــه تســاوی
 1-1رســید .مشــهدیها بعد از کنارهگیری
مجتبــی سرآســیایی 4 ،بازی پیاپی اســت
که رنگ برد را ندیدهاند .شهرخودرو با 44
امتیــاز در رتبه پنجم قــرار دارد و هواداران
این تیــم امیدوارند نخســتین بردشــان با
ســرمربیگری ســهراب بختیــاریزاده را
در ایــن دیدار حســاس جشــن بگیرند .در
ســمت مقابل ،استقاللی قرار دارد که این
روزها از وضعیت مناسبی برخوردار است
و در بازی قبل به یک برد  6امتیازی مقابل
ســپاهان دســت یافــت .در حــال حاضــر
مجیدی و شاگردانش با  48امتیاز روی پله
دوم جدول ایستادهاند .نکته حائز اهمیت
اینکه سرنوشت نایب قهرمانی لیگ برتر
در دســتان فرهــاد مجیدی و شــاگردانش
است و آنها میخواهند مقابل شهرخودرو
یــک گام دیگــر بــه کســب ســهمیه آســیا
نزدیکتــر شــوند .آبیپوشــان پایتخــت 6
هفتــه اســت کــه نباختهانــد و هدفشــان
ادامه همین روند است .البته شهرخودرو
در خانــه بازی میکند و بختیاری زاده هم
انگیزه زیــادی دارد تا عیار خود را در دیدار
مقابل تیم دوران بازیگریاش نشان دهد.
در واقــع دوئل بختیاری زاده و مجیدی که
سرشــار از انگیزه هســتند ،میتواند کمک
کند تا شاهد فوتبالی جذاب باشیم .ضمن
اینکــه تقابــل دوباره ســیدمهدی رحمتی
دروازهبان سابق استقالل با همتیمیهای
سابق خود بخصوص سیدحسین حسینی
از نکات ویژه این دیدار است .در این دیدار
آرش رضاوند به دلیل محرومیت (اخراج
در بــازی قبــل برابــر ســپاهان) و داریوش
شــجاعیان بــه علت صــادر نشــدن کارت
بــازیاش قــادر بــه همراهــی آبیپوشــان
نیســتند .همچنیــن علی دشــتی به علت
آماده نبودن شرایط جســمیاش ،در این
بازی نمیتواند به میدان برود .گرچه امید
استقاللیها به شیخ دیاباته است که با 12

قلعه نویی برد می خواهد ،فکری امتیاز

محمود فکری ،ســرمربی نساجی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر
ســپاهان گفــت« :میدانیم بازی ســختی داریم و با توجه بــه اینکه ما میهمان
هستیم مطمئناً در درجه اول به کسب یک امتیاز فکر میکنیم .البته فقط برای
بسته بازی کردن به زمین نمیرویم اما امیدواریم با امتیاز برگردیم ».امیر قلعه
نویی ،سرمربی سپاهان هم گفت « :اگر بتوانیم نساجی را ببریم هم در جدول
شرایط بهتری پیدا میکنیم و هم از نظر روحی برای مسابقه جام حذفی آماده
میشویم .این بازی برای ما خیلی مهم است ».او درباره وضعیت سالمتیاش
هم توضیح داد « :خدا را شکر وضعیتم نسبت به هفته قبل بهتر است .تا فردا
مشخص میشود که آیا میتوانم برابر نساجی روی نیمکت بنشینم یا نه».
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عملکرد مالی مدیران سابق باشگاه پرسپولیس نیز
قضایی شده و شنیدهها حاکی از آن است که برخی
از این مدیران احضار و بازجویی شــدهاند تا زوایای
پنهان پرونده روشن شود .بازداشت یکی از مدیران
میانــی باشــگاه پرســپولیس که طبــق اخبــار تأیید
نشــده منصب حقوقی داشت ،به دستور قضایی و
از ســوی مأموران امنیتی و اطالعاتی انجام شــده و
آغاز اجرایی شــدن طرح سالمسازی فوتبال است.
گفته میشود احتماالًمدیران سابق باشگاه و برخی
از افــرادی کــه در  3دوره قبلی مدیریتی با باشــگاه
پرسپولیس همکاری داشــتهاند ،احضار میشوند.
همچنین احتمال تغییرات اساسی در رده مدیران
میانی باشگاه پرســپولیس و حتی در هیأت مدیره
این باشگاه وجود دارد.

ëëورود نهادهای نظارتی به قرارداد شــگفتانگیز و
واکنشکارگزار
همانطور که انتظــار میرفت ،ابعاد قراردادها
باعث شــد تــا نهادهای نظارتی جهت رســیدگی و
افشــای ایــن ماجراها وارد عمل شــوند .بــه تعابیر
برخی از افراد مطلع ،شــگفتانگیز و غیرمتعارف
بودن قرارداد باشــگاه پرســپولیس بــا کارگزار مالی
آن یعنی شرکت آتیه داده پرداز ،باعث شده بود تا
به این قرارداد «ترکمانچای» لقب داده شــود ولی
همزمان بــا این موضوع برخــی نهادهای نظارتی
برای بررســی اینگونه قراردادها وارد عمل شــده و
تحقیقات گســتردهای را آغاز کردند .در نهایت نیز
ماجرا به این نقطه رسید که وزارت ورزش و جوانان
در اطالعیهای که منتشــر شــد ،بازداشت یک مدیر

میانی در یک باشگاه ورزشی پایتخت را تأیید کرد.
بعد از تأیید بازداشــت یکی از معاونان باشگاه
پرسپولیس ،کارگزار این باشگاه در بیانیهای نسبت
بــه این موضــوع واکنــش نشــان داد .شــرکت آتیه
دادهپــرداز در ایــن بیانیه نوشــت« :اخیــراً برخی از
خبرگزاریها و صفحههای شــبکههای اجتماعی،
اخبــاری را در راســتای نســبت دادن قــرارداد
کارگــزاری بــه بازداشــت یکــی از مدیــران میانــی
باشــگاه پرســپولیس منتشــر کردهانــد و در ادامــه
جوســازیهای چنــد مــاه گذشــته خود بــه عبارتی
همچون «ترکمانچای» اشــاره داشتهاند .ما ضمن
دعوت از این مبادی رســانهای به رعایت انصاف و
حفظ شأن قلم و دوری از جریانهایی که هدفشان
ضربه زدن به باشــگاه پرسپولیس است ،به اطالع
میرســانیم همان طور که در بیانیــه وزارت ورزش
و جوانان نیز اشــاره شــد موضوع بازداشــت یکی از
مدیران میانی در راســتای مبارزه با فساد در ورزش
صورت گرفته و هیچ ارتباطی به موضوع همکاری
کارگزار با باشــگاه پرســپولیس و قرارداد فی مابین
نــدارد .تمام تعهــدات مالــی کارگزار تا ایــن تاریخ
در شــرایط اقتصادی نابســامان فعلــی و فراگیری
بیماری کرونا با تمام دشواریهای اجرایی از سوی
کارگــزار تأمیــن و بــه انجام رســیده و در تالشــیم با
کمک هواداران طرحهای بزرگ اقتصادی دیگری
را برای باشــگاه محبوب مان اجرا کنیم .امید است
که صداقت و شــفافیت سرلوحه کار همه ما در هر
سمت و جایگاهی که هستیم ،باشد».

نمایی از تمرین استقالل  /عکس :سایت باشگاه
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در ورزش بــا پیگیریهــای ایــن وزارتخانــه و اقدام
سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطالعات
یکی از مدیران میانی یک باشگاه ورزشی پایتخت با
حکم مقامات قضایی بازداشت شد .بدیهی است
اقدامات الزم برای مبارزه با فساد در ورزش با قوت
و قــدرت و با هماهنگی مســئوالن دو وزارت ورزش
و جوانان و اطالعات تداوم خواهد داشت ».در این
شــرایط ،ظهر دیروز سرپرست باشگاه پرسپولیس
اعــام کرد کــه فرد مــورد نظــر در اطالعیــه وزارت
ورزش که بازداشــت شــده ،از مسئوالن این باشگاه
اســت .مهدی رســول پنــاه در این زمینه گفــت« :از
روز اولی که به باشــگاه رفتم ،بحث فساد را مطرح
کــردم .گزارشــی در این زمینه بــه نهادهای امنیتی
دادم و از آنها خواســتم که به این قضایا ورود کنند.
مدیران قبلی و جدید همه باید پاسخگو باشند».
ëëمدیرانسابقباشگاههماحضارمیشوند
اطالعیــه وزارت ورزش و جوانــان در خصــوص
بازداشت یک مدیر میانی ،نه تنها به تالشها برای
تکذیــب چنیــن اتفاقی پایــان داد بلکــه در انتهای
آن تأکید شــده که مبــارزه با فســاد در ورزش ادامه
خواهد داشت .در این میان ،سایت «طرفداری» در
گزارشی مدعی شد که سازمان بازرسی و اطالعات
اســتان تهران در حال بررســی پرونده حیف و میل
منابع مالی در باشگاه پرسپولیس است .به همین
علــت ،بــرای پرســپولیس پرونده قضایی تشــکیل
شــده و این اتفاق در باشگاههای سرخابی پایتخت
ادامــهدار خواهــد بــود .در همیــن راســتا ،پرونــده

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

آسان
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اسطوره رئالمادرید از فوتبال خداحافظی
کرد .ایکر کاســیاس دروازه بان ســابق تیم
ملــی اســپانیا ،بــرای کهکشــانیها یکی از
بزرگترین بازیکنان تاریخشــان به شــمار
میآیــد و بیــن رئالیهــا جایــگاه بســیار
ویــژهای دارد .موضوعی که این روزنامه به
آن پرداخته و با عکس قهرمانی او در جام
«کاســیاس زندگی من»
جهانی  2010تیتر
ِ
را برای آن برگزیده است.

فوالم مقابل برنتفورد 1-2 ،به پیروزی
رســید تا خودش را دوباره به لیگ برتر
برســاند .بــه ایــن ترتیب سفیدپوشــان
جنــوب لندن با ســرمربیگری اســکات
پارکــر ،تنهــا پــس از یک فصــل دوری
از لیــگ برتــر ،بــه ســطح اول فوتبــال
باشــگاهی انگلیــس بازگشــتند .ایــن
روزنامــه هــم با تیتــر «فــوالم در وقت
بزرگ برگشت» به آن پرداخته است.

اجرای مبارزه با فساد در فوتبال

رسولپناه :بخشی از طلب برانکو را دادیم

جــــدول سـودوکو

تایمز اسپورت (انگلیس)

مدیر میانی باشگاه پرسپولیس توسط وزارت اطالعات بازداشت شد

مهلت پرسپولیس برای پرداخت پول برانکو در حالی امروز به پایان میرسد
که مهدی رســولپناه سرپرســت این باشــگاه درخصوص آخرین وضعیت
پرداخت مطالبات برانکو به رســانه پرسپولیس گفت« :زالتکو ،ایگور ،مارکو
و برانکو از ما شــکایت کردهاند که طلب  3نفر از آنها پرداخت شــده اســت.
البته چون رقم خود آقای برانکو سنگین است ،یک بخش از آن را پرداخت
کردیم .نامهای تهیه شــده و به کمیته انضباطی فیفا ارســال شده .عمان به
دلیــل عیــد قربان 12 ،روز تعطیل بوده و قرار اســت یکشــنبه بخش دیگری
از مطالبــات برانکو پرداخت شــود .یکــی از منابع درآمدی ما پــول بیرانوند
بوده و تا دیشــب (سهشنبه) به حساب واسطه ما ننشسته بود .رقمی حدود
 515هزار دالر باید از باشگاه بلژیکی به حساب ما منتقل میشد تا آن را به
برانکو بدهیم که امروز صبح (دیروز) به حساب ما واریز شده است .بخشی
از این پرداخت ما از محل مطالباتمان در فیفا بوده و این زمانبر اســت .تا
چنــد روز آتی هــم طلب این مربی پرداخت خواهد شــد .در یک ماهی هم
که فرصت داده شــده ،کار را انجام میدهیم و مشــکلی نخواهیم داشــت».
این صحبتها در حالی انجام شــده که دارو بوســیچ ،وکیل برانکو به فارس
گفت« :پرسپولیس فقط  20هزار یورو از پول زالتکو و ایگور را پرداخت کرده
و تاکنون هیچ پولی به برانکو پرداخت نشده است».
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آس (اسپانیا)

سرنوشــت آنتونیــو کونتــه در اینتــر،
زالتــان ابراهیموویچ در میــان ،پائولو
دیباال در یوونتوس و سالواتوره سیریگو
در تورینــو هنــوز نامشــخص اســت.
ســوژهای که ایــن روزنامه به ســراغ آن
رفتــه و عنــوان « ۴مرد در چهــارراه» را
برای تیتر یک خود و بررسی سرنوشت
این ســتارههای ســری  Aفوتبال ایتالیا
انتخاب کرده است.

دور برگشــت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ،فرداشب و شنبه
با برگزاری  4دیدار پیگیری میشــود .از ساعت  23:30جمعه منچسترسیتی
در ورزشــگاه اتحاد میزبان رئالمادرید است .شــاگردان پپ گواردیوال در بازی
رفت موفق شــدند  1-2یاران زینالدین زیدان را در ورزشــگاه سانتیاگو برنابئو
شکست دهند و حاال باید دید کهکشانیها میتوانند پس از فتح اللیگا در لیگ
قهرمانان هم موفق باشند؟ در دیگر دیدار نیز ،یوونتوس که در بازی رفت 0-1
مغلوب لیون شد ،میزبان این تیم است .حاال سرنوشت مائوریتسیو ساری با
وجود قهرمانی که تیمش در سری  Aبه دست آورده ،به این بازی بستگی دارد
و او امیدوار است کریستیانو رونالدو ناجی تیمش شود .در بازیهای شنبه هم
که ساعت  23:30آغاز میشود ،بایرن مونیخ که در بازی رفت  0-3چلسی را
از پیش رو برداشــت ،پذیرای این تیم اســت و حاال باواریاییها پس از دبل در
فوتبال آلمان ،میخواهند به درخشش در اروپا هم ادامه دهند .بارسلونا هم
در حالی در ورزشگاه نیوکمپ برابر ناپولی قرار میگیرد که در بازی رفت با این
تیم به تساوی  1-1رسید و حاال باید دید یاران لیونل مسی میتوانند با عبور از
این تیم ،ناکامی در اللیگا را به فراموشی بسپارند یا کار برای کیکه ستین روی
نیمکت آبی و اناریها سختتر خواهد شد.
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توتو اسپورت (ایتالیا)

اخبــــار

مهــدی خلیــل ،دروازهبان لبنانــی ذوب آهن در رابطه بــا انفجار مهیب
بیــروت بــه ورزش ســه گفــت« :من شــب ایــن ویدئــو رو دیــدم .من در
تمریــن بودم .وقتی تمرینم تمام شــد ،دیدم که همســرم ایــن ویدئو را
برای من ارســال کرده اســت .وقتی ویدئو را دیدم ،شــوکه شــدم و قلبم
شکســت .باورم نمیشد چیزهایی را که داشتم میدیدم ،چرا که انفجار
باورنکردنــی بــود .نمیتوانســتم حســم را توصیــف کنــم .حــس دیوانه
کننــدهای بود و مــن واقعاً خیلی ناراحت شــدم .همه چیز از ماشــینها
گرفتــه تا خانهها و آدمها تکه تکه شــدند .میگویند ترکیبات شــیمیایی
علت انفجار بوده ولی خدا را شکر خانواده و دوستانم سالمند».

http://irannewspaper.ir

گل بــه شــهریار مغانلو مهاجــم پیکان در
صدر جــدول گلزنان رســیده و میخواهد
آمار گلزنیهایش را بهتر کند .در این میان
شــاید مهــدی قائدی هــم بتواند طلســم
گلنزدنهــای خــود را بشــکند .گفتنــی
اســت ،حســن جعفــری (مدافع راســت)
و ســعید صادقــی (وینگــر) شــهرخودرو
مصــدوم هســتند و علی فرامــرزی هم به
دلیــل محرومیت مقابل اســتقالل غایب
خواهند بود .امــا این تیم بازیکنانی مانند
امین قاسمی نژاد و محمدرضا خلعتبری
دارد که روی آنها حساب میکند .استقالل
و شهرخودرو تاکنون  11بار در لیگ برتر به
مصاف هم رفتهاند کــه حاصل آن  3برد
اســتقالل 2 ،بــرد شــهرخودرو و  6تســاوی
بــوده اســت .در ایــن بازیها ،اســتقالل 7
گل زده و  6گل هــم دریافــت کرده اســت.
اســتقالل بازی رفــت را  0-1بــا گل دیاباته
بــرد ولــی آخرین بــازی دو تیم در مشــهد
 0-1بــه ســود تیم مشــهدی کــه آن موقع
پدیــده نام داشــت ،به پایان رســید .ســید
وحیــد کاظمی بــه همراه حســن ظهیری
و ســعید قاســمی قضاوت این مسابقه را
برعهده دارند.
ëëسپاهان-نساجی؛قلعهنوییمقابلیک
استقاللیدیگر
ســپاهان در حالــی از ســاعت 20:30
امشــب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان
میزبان نســاجی اســت که پیــروزی در این

مســابقه برای زردپوشــان بســیار اهمیت
دارد .سپاهانیها هفته پیش در غیاب امیر
قلعه نویی که با توصیه پزشــک به تهران
سفر نکرده بود ،به استقالل باختند و با 45
امتیاز به رده چهارم سقوط کردند .اگر آنها
در این مســابقه صاحب  3امتیاز نشــوند،
ممکن اســت شانس کســب سهمیه آسیا
را هم از دســت بدهند و هواداران سپاهان
اصــاً نمی خواهند شــاهد چنیــن اتفاقی
باشــند .ژنــرال پــس از تقابــل از راه دور
بــا فرهــاد مجیــدی ،امشــب بایــد مقابل
یــک مربــی اســتقاللی دیگر تیمــش را به
میدان بفرستد .نکته اینکه محمود فکری
عملکرد تحسین برانگیزی داشته و تیمی
ساخته که در  8هفته گذشته مغلوب هیچ
حریفی نشده است .نساجی در بازی قبل
برابــر پرســپولیس به تســاوی  1-1رســید و
حــاال با  33امتیــاز در رده نهم قــرار دارد.
ســپاهان در این مســابقه امیــد نورافکن و
شــایان مصلح را به دلیــل محرومیت در
اختیار ندارد .گفتنی است دو تیم در بازی
رفت به تساوی  2- 2رضایت دادند.
ëëفــوالد  -نفــت مسجدســلیمان؛ نبــرد
خوزستانیها
فوالد و نفت مسجدسلیمان از ساعت
 21امشــب دیدار معوقه از هفته بیســت و
چهارم را در ورزشــگاه شهدای فوالد اهواز
برگزار میکنند .دیداری که به دلیل ابتالی
تعدادی از بازیکنان فوالد و قرنطینه شدن

آنها به تعویــق افتاده بود .فــوالد در بازی
قبــل برابــر گل گهــر به تســاوی بــدون گل
رسید و با  43امتیاز در رده ششم قرار دارد.
شــاگردان جواد نکونام که به دنبال کسب
ســهمیه لیگ قهرمانان آســیا هستند ،در
صورتی که امشــب امتیاز از دســت بدهند
امیدشــان برای این مهم کمرنگ خواهد
شــد .نفت هــم در بــازی قبل برابــر ذوب
آهن به تساوی  1-1رسید تا با  34امتیاز در
رده هشتم جدول باشد .بنابراین شاگردان
مهدی تارتار نگرانی بابت سقوط ندارند و
با خیال راحت به میدان میروند.
ëëپرســپولیس  -ذوب آهــن؛ ســرخها در
انتظارجشنقهرمانی
در تنهــا بــازی فــردا شــب (جمعــه)،
پرســپولیس و ذوب آهــن از ســاعت
 20:30در ورزشــگاه آزادی تهــران بــا هــم
دیدار میکننــد .سرخپوشــان پایتخت که
قهرمانی خــود در لیگ نوزدهم را قطعی
کــرده انــد ،در بــازی قبــل پــس از  7بــرد
پیاپی برابر نســاجی متوقف شــدند .البته
انگیزه شاگردان یحیی گل محمدی برای
موفقیــت در بــازی امشــب بیشــتر اســت
چرا که قرار اســت مراسم جشن قهرمانی
برگــزار شــود و آنهــا میخواهنــد با بــرد و
کســب  3امتیاز دیگر ،جشــن باشکوه تری
داشته باشند .البته اگر مشکل دیگری کام
سرخپوشــان و هواداران شان را تلخ نکند.
چــرا که امروز(پنجشــنبه) ،آخرین مهلت
پرداخــت بدهی باشــگاه به برانکو اســت
و اگــر ایــن اتفاق نیفتد شــاید فیفا حکمی
صــادر کند که باعث ابری شــدن آســمان
قرمزها شــود .از سوی دیگر ،ذوب آهنیها
در شــرایطی به میدان میروند که هنوز از
بقــای خود در لیگ برتر مطمئن نیســتند
و موفقیت در این بازی برای آنها اهمیت
خاصــی دارد .ذوبیهــا بــا  26امتیــاز در
رده دوازدهم هســتند و اگر شــاگردان لوکا
بوناچیــچ در این بازی هــم امتیاز نگیرند،
زنــگ خطر به صــدا درمیآید .بازی رفت
 0-3به ســود پرســپولیس به پایان رسید.
این دیدار بازی شماره  64دو تیم است .از
این تعداد  29برد ســهم سرخپوشان و 13
پیروزی ســهم سبزپوشــان بوده و  21بازی
هم مســاوی شــده اســت .دو تیم در ادوار
لیگ برتر  37بار مقابل هم قرار گرفتهاند
که پرسپولیس  14و ذوبآهن  11بار موفق
به کســب پیــروزی شــدهاند و  12بــازی نیز
با تســاوی بــه اتمام رســیده اســت .کوپال
ناظمی به همــراه محمدرضا ابوالفضلی
و علــی میرزابیگی تیــم داوری ایــن دیدار
هستند.

