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نکونام  -مجیدی ،گلمحمدی  -نویدکیا؛ دوئلهایی که لیگ را داغ میکند

شطرنج سرنوشت

ایران-کانادا؛نخستینگامآمادهسازی
شاگرداناسکوچیچ

ملیپوشان با تیمی ناشناخته و البته قدرتمند بازی میکنند

گزارش

قانون گل زده در خانه حریف مالک ردهبندی
سرخابیها

سرخابیها بدون حضور هواداران در هفته بیستوهفتم با سپاهان و فوالد بازی میکنند

جذابیت در سکوت

خبر

پایانکاربیرانونددربوآویشتا

دروازهبان شماره یک تیم ملی در پیامی که به زبان پرتغالی منتشر کرد،
از انجــام آخریــن تمرینــش در تیم بوآویشــتا خبــر داد و نوشــت با وجود
تالشــی که برای کمک به تیم انجام داد اما حاال زمان جدایی فرا رســیده
است .بیرانوند در استوری خود نوشت« :این
آخرین عکس من در تمرین بوآویشتاســت.
من از اینکه با بواویشــتا به آخر خط رسیدم،
ناراحتم .اما من خوششانس نبودم و برای
کمــک به تیم همیشــه آماده بــودم و تالش
کــردم ».علیرضا بیرانوند یک فصل در لیگ
پرتغال حضور داشــت و در مســابقات لیگ
 8بــازی انجام داد و با ثبت یک کلینشــیت
کار خــود را بــه پایــان رســاند .ایــن در حالــی
اســت کــه بیرانوند تحــت قرارداد تیــمآنتورپ اســت و بهصورت قرضی
در ترکیــب تیم بوآویشــتا حضور داشــت و حاال برای فصــل جدید باید با
آنتــورپ تعییــن تکلیف کند .بیرو کــه در هفتههای آخر لیــگ نوزدهم از
پرســپولیس جدا شد ،پیشــتر اعالم کرد که در صورت پیشــنهاد این تیم،
اولویتش بازگشــت به جمع سرخپوشــان خواهد بود و در عین حال رضا
درویش مدیرعامل پرسپولیس نیز نسبت به بازگشت او ابراز تمایل کرد.

حامد جیرودی  /دیدار این هفته فوالد  -استقالل و نیز پرسپولیس
 ســپاهان ،محــل تقابــل مربیانی خوشــفکر و موفق اســت کهنســل متفاوتــی از مربیان شــاغل در فوتبــال ایران را تشــکیل
دادهاند .جواد نکونــام ،فرهاد مجیدی ،یحیی گلمحمدی و
محــرم نویدکیا .چهرههایی که در ســالهای زیــادی از دوران
بازیگریشــان را بهطــور مشــترک ســپری کردنــد و حــاال هم
روی نیمکــت تیمهــای سرشــناس لیــگ برتــر ایــران بــا هم
رقابــت میکنند .بــه غیــر از گلمحمدی که ســال چهاردهم
مربیگریاش را ســپری میکند ،نکونام ( 6ســال) ،مجیدی (4
ســال) و نویدکیا ( 2ســال) اســت که به صورت جــدی مربیگری
میکننــد .در میــان ایــن مربیــان ،یحیــی بــا دو قهرمانــی لیــگ
برتــر (پرســپولیس) ،دو جــام حذفــی (ذوبآهــن) و دو ســوپرجام
(پرســپولیس و ذوبآهن) یکی از مربیان پرافتخــار فوتبال ایران به
شمار میرود .در این بین ،جواد هم یک جام حذفی و یک سوپرجام
با فوالد به دســت آورده تا نشــان دهد مربی آیندهداری است .محرم
در لیگ بیســتم تا آســتانه قهرمانــی پیش رفت و حاال هــم فرهاد در
آستانه کسب اولین قهرمانیاش با استقالل است .مجیدی که در حال
نزدیک شــدن به  46ســالگی اســت ،باید برای چهارمین بار با نکونام
 40ســاله رقابــت کند .نکونام اولین بــار در هفته هفتم لیگ هجدهم
بهعنوان سرمربی نساجی رودرروی استقالل تحت مربیگری وینفرد
شــفر قــرار گرفت کــه آن دیدار بدون گل مســاوی شــد .نکــو در لیگ
نوزدهــم هدایت فوالد را برعهده گرفت و دو بار با اســتقالل مالقات
کــرد کــه در بازی رفت با تیم تحت هدایت آندره آ اســتراماچونی 1-1
شد ولی بازی برگشت در اهواز که اولین تقابل جواد و فرهاد بهعنوان
ســرمربی بــود ،فوالد به پیــروزی  1-2دســت یافت .اســتقالل در بازی
رفت لیگ بیســتم ،با مربیگری محمود فکری هم مقابل فوالد قرار

گرفــت که آن بازی را هم به شــاگردان نکونــام  1-2باخت ولی
اســتقالل در بازی برگشت دوباره مجیدی را روی نیمکتش
داشــت و فوالد را  0-1شکســت داد تا فرهاد اولین بردش
برابــر نکونــام را تجربــه کند .ایــن دو هم تیمی ســابق در
اســتقالل ،در فینال جام حذفی فصل  1399-1400برابر
هم قرار گرفتند که آن بازی در وقتهای قانونی و اضافه
با تســاوی بدون گل به پایان رســید ولی فوالد در ضربات
پنالتــی به پیــروزی  2-4دســت یافت تا شــاگردان نکونام
جــام قهرمانــی را باالی ســر ببرنــد .اما کاپیتان اســبق تیم
ملــی ،بــازی رفت این فصــل را  0-1به اســتقالل واگــذار کرد تا
طعم دومین شکست برابر فرهاد را بچشد.
گلمحمدی  51ساله هم در حالی برابر نویدکیا  39ساله قرار
میگیــرد که اولین تقابل ایــن دو همبازی قدیمی در تیم ملی به
عنوان ســرمربی ،در هفته هفتم لیگ بیســتم رقــم خورد که بازی
پرســپولیس و سپاهان در تهران با تســاوی بدون گل به پایان رسید.
آنها در بازی برگشــت که در هفته بیســت و دوم و در اصفهان برگزار
شــد هم مقابل هم قرار گرفتند که آن دیدار هم با تســاوی  1-1خاتمه
یافــت .رقابت شــاگردان یحیی و محــرم تا هفته پایانی ادامه داشــت
ولــی این سرخپوشــان بودند که برای پنجمین بــار پیاپی جام را باالی
ســر بردند و تیم خوب نویدکیا دوم شد .پرسپولیس و سپاهان ،قبل از
بازی قرمزها برابر الهالل عربستان در لیگ قهرمانان آسیا در دیداری
دوستانه برابر هم قرار گرفتند که تیم یحیی آن بازی را از تیم نویدکیا
 1-3برد اما سومین تقابل رسمی شان بازی رفت این فصل و در هفته
دوازدهــم بود که با برتری  0-1پرســپولیس به پایان رســید و حاال باید
دید محرم میتواند باالخره یحیی را شکســت دهــد یا باز هم برابر او
ناکام خواهد بود.

قهرمانیاستقاللامشبقطعیمیشود؟
نکته

گروه ورزشی /تیم ملی فوتبال ایران بامداد  16خرداد در اولین دیدار دوستانه
خود در راستای آمادهسازی برای شرکت در جام جهانی  2022قطر به مصاف
کانادا خواهد رفت .فدراسیون فوتبال کانادا اعالم کرد ،مجموعه ورزشی BC
 PLACEدر شهر ونکوور در استان بریتیش کلمبیا ،میزبان این بازی تدارکاتی
خواهد بود .تقابل ایران و کانادا از ساعت  16به وقت محلی 3:30 ،بامداد به
وقت ایران برگزار میشــود و بلیتهای مســابقه از  24اردیبهشت به فروش
میرســد .ایــران در گروه  Bجــام جهانی با تیمهای انگلیــس ،امریکا و برنده
پلیآف اروپا (ولز ،اوکراین /اسکاتلند) رقابت میکند.
ëëآشنایی با اولین حریف تدارکاتی تیم ملی
کانادا برخالف ایران که برای ســومین دوره متوالی در جام جهانی شــرکت
میکنــد ،بــرای اولین بار پس از  36ســال برای دومین بار توانســته جواز حضور
در جام جهانی را کســب کند .این تیم در نخســتین حضــورش در جام جهانی
 1986در مکزیک مقابل تیمهای فرانســه ،مجارســتان و شوروی سابق ،باخت
و حــذف شــد .گروهی که این تیم در جام جهانی قطــر در آن قرار گرفته یکی از
ســختترین گروههای جام اســت و به همین دلیل کمتر کســی شانســی برای
صعــود کانادا به مرحله بعدی متصور اســت .کاناداییها در گروه  Fبا تیمهای
بلژیک پرستاره ،کرواسی نایب قهرمان دوره قبلی جام جهانی و مراکش یکی از
ِ
سرسختترین تیمهای قاره آفریقا مصاف خواهند کرد .کانادا برای رسیدن به
جــام جهانی  2022هر  6بازی دور اول مرحله انتخابی منطقه کونکاکاف را برد
و به همین دلیل به دور دوم رســید که به صورت لیگ برگزار شد .این تیم آنجا
هم باالتر از مکزیک (به لطف تفاضل گل) به عنوان تیم اول این منطقه به جام
جهانــی صعود کرد .در این فرایند ،کانادا  19امتیاز از  21امتیاز ممکن بازیهای
خانگیاش را کســب کرد که شــامل پیروزی برابر امریکا و مکزیک هم میشــد.
در مرحله انتخابی ،کایل الرین ،بازیکن کانادایی سابق تیم اورالندوسیتی امریکا
با ثبت  13گل آقای گل مرحله انتخابی جام جهانی در منطقه کونکاکاف شد.
در همیــن حال آلفونســو دیویس بازیکن کانادایی بایرن مونیــخ هم با  8پاس
گل بهترین پاســور این تیم بود .جاناتان دیوید بازیکن تیم لیل فرانســه و آتیبا
هاچینسون بازیکن تیم بشیکتاش ترکیه دیگر بازیکنان معروف تیم ملی کانادا
هســتند که نفر آخر کاپیتان این تیم نیز هســت .کانادا در آخرین ردهبندی فیفا
ی وهشتم قرار دارد که  17پله پایینتر از تیم ملی کشورمان است.
در جایگاه س 
این تیم پس از مکزیک ،امریکا و کاســتاریکا چهارمین تیم در ردهبندی فیفا از
تیمهــای منطقه کونکاکاف اســت .با این حال این تیم کــه در جامهای جهانی
حضور زیادی نداشــته و در این مســابقات ناشــناخته است ،در مرحله انتخابی
جــام جهانــی  2022قدرتمند کار کــرد و میتواند محکی خوب برای شــاگردان
اسکوچیچ باشد .هدایت کانادا برعهده جان هردمان انگلیسی است .این مرد
 46ســاله مربی نسبتاً کمتجربهای است .با این حال او در مرحله انتخابی جام
جهانــی  2022در امریکای
شمالی،خیلیهاراغافلگیر
کــرد ،از جملــه امریــکا
(حریــف ایــران در مرحلــه
گروهی جام جهانی) .کانادا
در خــاک امریــکا برابر این
تیم یک  -یک مساوی کرد
و در دور برگشــت در خانــه
خودش همسایه جنوبی را
 2بر صفر شکست داد.
ëëایران بزرگترین حریف کانادا در خارج از منطقه کونکاکاف
امــا رویارویی ایــران با کانادا در این دیدار دوســتانه با واکنش ســایتهای
کانادایــی همراه بــود و بر همین اســاس ســایت «»vancouverisawesome
کانادا نوشــت« :تیم ملی فوتبال کشــورمان در اولین بازی خانگی خود در راه
آمادهسازی برای حضور در جام جهانی  2022قطر قرار است به مصاف تیم
ملی ایران برود .ایران تیم اول آســیا اســت و در ردهبندی فیفا هم در جایگاه
 21جهــان قــرار دارد .ایــران بزرگترین تیمی خواهــد بود که کانــادا خارج از
کونــکاکاف (که شــامل امریکای شــمالی ،امریکای مرکزی و دریــای کارائیب
میشــود) در چند ســال اخیر (آنها در ســال  2016با مراکش بــازی کردند) با
آن بازی میکند».
 ëëتیم ملی به واسطه حضور در کانادا مبلغی هم دریافت میکند
احســان اصولی ،سخنگو و عضو هیأترئیسه فدراســیون فوتبال در مورد
برگزاری دیدار دوســتانه با کانادا اظهار داشــت« :با مذاکــرات و پیگیریهای
فشــرده همه ارکان مرتبط ،بازی با کانادا به میزبانی این کشور برگزار خواهد
شــد .تیــم ملی و فدراســیون فوتبال فقــط هزینه پــرواز به کانــادا را پرداخت
خواهنــد کــرد و بــرای اولیــن بار شــاهد خواهیم بود کــه فدراســیون میتواند
وجهی را هم برای برگزاری بازی دوستانه دریافت کند .در ادامه درباره سایر
جزئیات صحبت خواهیم کرد ،اما دیدار با کانادا با چنین وضعیتی اتفاق رو
به جلویی اســت که در راستای تدارک تیم ملی برای دیدارهای جام جهانی
انجــام میشــود ».او در گفتوگــو بــا برنامــه ورزش و مردم در مــورد آخرین
وضعیت دیدار با نیوزیلند و اسپانسر پیراهن تیم ملی در جام جهانی گفت:
«اســکوچیچ در مورد بازی با نیوزیلند نظر مثبتی نداشــت و به همین دلیل
برگزاری این مســابقه منتفی شد .در حال حاضر دیدار با کانادا قطعی است
و مشــغول برنامهریــزی برای برگزاری بازی دوم در همین فیفادی هســتیم.
آن مســابقه هــم در چند روز آینده قطعی خواهد شــد و نــام حریف را اعالم
میکنیــم .البته هنوز بــرای فیفادی بعدی محلی را مشــخص و برنامهریزی
نکردهایم .برای تأمین البسه تیم ملی در جام جهانی  2شرکت داخلی ،یک
شــرکت داخلی که تحت الیســنس خارجی اســت ،اما در داخل کشــور تولید
میکند و  3شرکت خارجی از طریق ایمیلهای پست شده پیشنهادهای خود
را بــرای ما فرســتادند ،اما تولیدکننده ایرانی بــرای لباس تیم ملی ارجحیت
دارد .با هر شرکتی که بتواند صالحیتهای الزم را برای تأمین البسه ورزشی
ما در  3سال آینده تأمین کند  ،قرارداد خواهیم بست».

آدرینــا ورشــینگر /هفته بیســت وهفتم لیگ
برتــر فوتبــال ،امروز برگزار میشــود و شــاهد
بازیهای حساس و تعیینکنندهای خواهیم
بود .از ســاعت  18هوادار در ورزشــگاه شهید
دستگردی تهران میزبان فجرسپاسی است.
شــاگردان رضا عنایتی که در بازی قبلشــان
بعــد از  9هفتــه بازنــده شــدند ،بــا  31امتیاز
در رده دهــم جــدول ایســتادهاند .در مقابل،
شــیرازیها  21هفتــه اســت که در لیــگ برتر
نبردهانــد تــا رکورد منفــی عجیبــی را از خود
بــه جا گذاشــته باشــند و بــا  17امتیــاز در رده
پانزدهــم باشــند .بــازی رفــت  2تیــم بــدون
گل بــه پایــان رســید .از ســاعت  19:30نفــت
مسجدســلیمان در ورزشــگاه شــهید بهنــام
محمدی این شــهر ،پذیرای نســاجی اســت.
شــاگردان محمدرضا مهاجری که در  2بازی
قبلی شــان  2مســاوی گرفتهاند ،بــا  19امتیاز
در رده چهاردهــم هســتند و بــرای بقا تالش
میکنند .اما سرخپوشــان قائمشــهری که در
 5بــازی قبلــی شــان به پیــروزی نرســیدهاند
و بــا  28امتیــاز در رده دوازدهــم قــرار دارند،
در حالــی بــه میــدان میرونــد کــه بعــد از
جدایی پر ســر وصدای ســاکت الهامی ،حاال
اســماعیل اســماعیلی سرپرســت تیم شــان
را تــا پایــان فصــل بــه عنــوان ســرمربی خود
انتخــاب کردهانــد .بــازی رفــت  2تیــم 1-1
مساوی شد .در بازی همزمان ،آلومینیوم در
ورزشــگاه امام خمینــی(ره) اراک به مصاف
صنعت نفت میرود .شــاگردان سید مهدی
رحمتــی که در  3بازی قبلی شــان به پیروزی
نرســیدهاند ،بــا  31امتیــاز در رده یازدهــم
هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه شــاگردان
علیرضــا منصوریان هم  5هفته اســت رنگ
بــرد را ندیدهاند و با  32امتیاز در رده هشــتم
ایســتادهاند .بازی رفت  1-3به سود نفت به
پایــان رســید و حاال بایــد دید تقابــل مربیان
اســتقاللی دو تیــم چــه نتیجــهای خواهــد
داشت .در سومین بازی ساعت  ،19:30مس

در ورزشــگاه شــهید زینلی سرچشــمه ،دربی
اســتان کرمان را برابر گلگهــر برگزار میکند.
شــاگردان محمد ربیعی که بــا  2برد متوالی
به شــرایط ایــدهآل بازگشــتهاند ،بــا  41امتیاز
در ردههــای پنجم قرار دارند .شــاگردان امیر
قلعهنویــی هــم بعــد از  4مســاوی پیاپی ،در
بــازی قبلشــان برنده شــدند تا بــا  39امتیاز
در رده ششــم باشــند .البتــه ســیرجانیها
امیــدوار بودنــد کــه بــا تجدیدنظرخواهــی 7
امتیازشــان برگردد کــه کمیته اســتیناف این
درخواســت را رد کرد .بــازی رفت  2تیم 2-2
به پایان رســید .از ساعت  20شــهرخودرو در
ورزشــگاه ثامناالئمه مشــهد با پیکان دیدار
میکند .شــاگردان داود سیدعباســی که در 4
بازی قبلیشان به برد دست نیافتهاند ،با 16
امتیاز در رده شانزدهم قرار دارند و کاندیدای
اصلی سقوط به شمار میروند .این در حالی
اســت که شــاگردان مجتبی حســینی هم در
 8هفتــه اخیــرش بــردی نداشــته و  2باخت
پیاپی نصیبشــان شــده تــا بــا  33امتیاز در
رده هفتم باشــند .مســابقه رفت دو تیم 1-1
مساوی شد .در بازی همزمان ،ذوب آهن در
ورزشــگاه فوالد شهر اصفهان ،مقابل تراکتور
قــرار میگیرد .شــاگردان مهدی تارتــار که در
 3بــازی قبلیشــان برنــده نشــدهاند ،بــا 32
امتیاز در رده نهم هســتند و باید با شــاگردان
ارطغرل ســاغالم دیدار کنند کــه با  24امتیاز
روی پله ســیزدهم قرار گرفتهاند .بازی رفت
 2تیم  0-1به سود ذوب آهن به پایان رسید.
ëëفوالد  -استقالل؛ گذرگاه قهرمانی
در یکــی از حســاسترین بازیهــای ایــن
هفتــه ،فــوالد از ســاعت  19:45دقیقــه در
ورزشــگاه شــهدای فــوالد اهــواز ،رودرروی
اســتقالل قــرار میگیــرد .دیــداری که محمد
حســین زاهدیفــر بــه همــراه کمکهایــش
حســین مرادی و علی احمــدی قضاوت آن
را بــر عهــده دارنــد و بــدون حضور تماشــاگر
برگزار خواهد شد .شــاگردان جواد نکونام در

حالی در این بازی به میدان میروند که پس
حضوری قدرتمندانه در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا که با صعود بدون باختشان
همــراه بود ،در لیــگ برتر هم  5بــازی بدون
باخــت کــه بــا  4بــرد همــراه بــوده را ســپری
کردهانــد و بــا  42امتیــاز در رده چهــارم قــرار
دارند .آنها حاال میزبان اســتقاللی هستند که
بــدون باخت و با  60امتیاز صدرنشــین لیگ
هســتند .شــاگردان فرهــاد مجیدی بــا بردی
که مقابل شــهرخودرو به دست آوردند ،گام
بلنــدی به ســوی قهرمانــی برداشــتند و حاال
امیدوارنــد با عبور از گذرگاه ســخت فوالد ،به
قهرمانــی نزدیکتر شــوند .اســتقالل اگرچه
بــا  9گل خــورده ،بهتریــن خط دفــاع لیگ را
در اختیــار دارد اما فوالدیها هــم در دفاع با
برنامــه و منســجم هســتند و دروازهشــان به
سختی باز میشود و در این شرایط ،باید دید
 2تیم چــه نتیجهای را کســب میکنند .نکته
جالب این دیدار این است که صالح حردانی
کــه در نیم فصل اول در فــوالد بازی میکرد،
راهی استقالل شــده و آرش رضاوند و عارف
آقاسی که در نیم فصل اول استقاللی بودند،
لبــاس فــوالد را بــر تــن دارنــد و حــاال تقابــل
این بازیکنــان با تیمهای سابقشــان دیدنی
خواهد بود .اســتقالل و فــوالد  39بار در لیگ
برتر به مصــاف هم رفتهاند که اســتقالل 18
و فــوالد  10بار به برتری رســیدهاند و  11دیدار
هم مساوی شــده است .فوالد به هیچ تیمی
در لیگ برتر ،بیشتر از استقالل نباخته و بازی
رفت را هم  0-1به این تیم واگذار کرد.
ëëپرسپولیس  -سپاهان؛ دوئل سخت در کویر
یکــی دیگــر از بازیهــای مهــم و جــذاب
هفتــه از ســاعت  ۲۱:۵۰در ورزشــگاه شــهید
ســردار ســلیمانی ســیرجان انجام میشــود
تــا پرســپولیس و ســپاهان برگــزار کننــده
آخریــن بــازی هفته بیســت و هفتم باشــند.
دیــداری کــه بیــژن حیــدری داور آن اســت و
محمدرضــا ابوالفضلــی وعلیرضــا ایلــدروم

نیــز کمکهــای او هســتند .ایــن دیــدار هــم
بدون حضور تماشــاگر برگزار میشــود تا این
دیــدار دیدنــی هم ماننــد بازی بــزرگ فوالد
و اســتقالل ،هــواداران کــه باعــث جذابیــت
مسابقه میشوند را به خود نبیند! موضوعی
که اعتراض باشــگاه پرسپولیس را هم در پی
داشته است .سرخپوشــان پایتخت در حالی
در ایــن بازی به میدان میروند که با تســاوی
برابر ذوب آهن 54 ،امتیازی شــدند تا در رده
دوم ،اختالف شــان با اســتقالل دوبــاره به 6
امتیاز برســد و اگــر در این بازی هــم امتیاز از
دست بدهند ،ممکن اســت زمینه قهرمانی
زودهنگام رقیــب خود را فراهم کنند .این در
حالی اســت که ســپاهانیها هم بــا  49امتیاز
در رده ســوم قــرار دارنــد و به دنبال رســیدن
به رده دوم هســتند .در این شرایط ،شاگردان
گلمحمدی که در ســیرجان ســوپرجام را به
فوالد واگــذار کردند و حاال هم ممکن اســت
در این شــهر با قهرمانی لیگ برتر وداع کنند
اما پرسپولیسیها میدانند که اگر میخواهند
جنــگ قهرمانــی بــاز هــم ادامــه یابــد ،باید
ســپاهان را شکســت دهند .البته پرسپولیس
در ایــن بازی وحید امیری تــازه عمل کرده را
در اختیــار نــدارد امــا یحیی میتوانــد از امید
عالیشاه که در بازی قبل محروم بود ،استفاده
کند .ضمن اینکه سپاهان هم مسعود ریگی
را به دلیل محرومیت به همراه ندارد .با این
حال تقابل بازیکنانی چون شــهریار مغانلو،
ســروش رفیعــی و فرشــاد احمــدزاده با تیم
ســابق شــان دیدنی خواهد بود .پرســپولیس
و ســپاهان از  22بهمــن  1350تاکنــون 77
بــار برابر هم قرار گرفتهاند که  27برد ســهم
پرســپولیس و  18برد ســهم ســپاهان بوده و
 32بازی هم با تساوی به پایان رسیده و حاال
باید دید این الکالسیکوی وطنی که در بازی
رفت و در اراک 0-1 ،به ســود پرســپولیس به
پایان رسید ،این بار چه نتیجهای در بر خواهد
داشت.

گــروه ورزشــی /در ابتــدای لیــگ بیســت و یکــم بود
کــه مدیــران فدراســیون فوتبــال از قانون جدیــدی برای
بهکارگیــری تعییــن رتبه تیمهــای دارای امتیاز مســاوی
خبر دادند و اعالم شد بهجای تفاضل گل جهت تعیین
رتبــه تیمهای هم امتیاز ،از قانون بازی رودررو اســتفاده
خواهد شــد امــا نتایج اســتقالل و پرســپولیس بهعنوان
تیمهــای مدعی کســب عنوان قهرمانی و کســب نتیجه
تســاوی در دو بازی رفتو برگشت باعث شد تا پای این
قانــون جدید یکبــار دیگر به محافل فوتبالی کشــور باز
شود و سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان
لیــگ در گفتوگویــی بــا برنامــه فوتبال برتر اعــام کرد
در ایــن زمینه به مــاده  ۱۰آییننامه برگزاری مســابقات
لیگ برتر اســتناد میشــود کــه در آنجــا گل زده در خانه
حریف نیز مدنظر قرار گرفته و به همین دلیل اســتقالل
نســبت به پرســپولیس برتری دارد .چرا کــه در دربی که
به میزبانی پرســپولیس برگزار شــد 2 ،تیم بهتساوی 1-1
رســیدند و نتیجــه دیگر دربــی صفر -صفر شــد و بدین
ترتیب شاگردان فرهاد مجیدی بهدلیل گل زده در خانه
حریــف ،نســبت بــه رقیب ســنتی دارای شــرایط بهتری
هســتند .موضوعی کــه با اعتراض باشــگاه پرســپولیس
همــراه شــد و آنها گفتند مســئولین فدراســیون شــرایط
پیشآمــده را در قانون مصوبه پیشبینی نکرده بودند و
نامی از محاسبه گل زده در خانه حریف به میان نیامده
بــود .بــا این حال ،ســایت ســازمان لیــگ در اطالعیهای
نحــوه رتبهبنــدی تیمهــا در جــدول ردهبنــدی و تعیین
ط کننــده ،صعودکننده و اعطای ســهمیه
تیمهای ســقو 
پــس از پایــان مســابقات را اعالم کرد که بر اســاس آن و
پس از بیشــترین امتیاز بهدستآمده در همه مسابقات
گروهی ،نتایج حاصل از بازی رودررو ،تفاضل گل بیشتر
بین دو یا چند تیم هم امتیاز و بیشترین گل زده بهدست
آمده در مســابقات بین دو یا چنــد تیم همامتیاز مالک
خواهد بود .بنابراین درصورتیکه استقالل و پرسپولیس
در پایــان لیــگ دارای امتیاز یکســانی باشــند ،شــاگردان
فرهاد مجیدی جام قهرمانی را باالی سر میبرند .نکته
مهم اینکه اگر امشــب استقالل ،فوالد را شکست دهد و
پرسپولیس هم به سپاهان ببازد ،اختالف سرخابیها به
 9امتیاز میرسد و استقالل  3هفته مانده به پایان لیگ،
عنوان قهرمانی را از آن خود میکند .گفتنی است سهیل
مهــدی مســئول برگــزاری مســابقات ســازمان لیــگ در
توگــو با خبرنگار «ایــران» این موضوع را تأیید کرد و
گف 
حجتاهلل بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ نیز
اعالم کرد در صورت رخ دادن این اتفاق جشن قهرمانی
برگزار نخواهد شــد و جام در هفتــه آخر به تیم قهرمان
اعطا میشود.

درویش :اگر قرار بود تماشاگر نیاید  ،در کرج میزبان میشدیم

گلمحمدی سال آینده هم سرمربی پرسپولیس است

رضا درویــش ،مدیرعامــل پرســپولیس درمورد
بدون تماشاگر شدن دیدار پرسپولیس و سپاهان
در ورزشــگاه شــهید ســلیمانی ســیرجان ،اظهار
داشــت« :نزدیک به  10روز اســت این موضوع را
پیگیــری کرده و مجموعه ورزشــیهای مختلفی
را معرفی کردیم .اســتان البرز که نزدیک ماست
گفــت بــازی باید بدون تماشــاگر باشــد .در تبریز
گفتند نمیتوانید بازی را برگزار کنید .در مشــهد
هم اعالم کردند برگزاری این مسابقه در ورزشگاه
امام رضا(ع) باید بدون تماشاگر باشد .در نهایت

با ســیرجان موافقت کردند .امــا  3-4روز قبل به
ما گفتند امکان حضور تماشــاگران در استادیوم
گلگهر وجود دارد ».او افزود« :ما هم تدارکات را
انجــام داده و هتــل گرفتیم اما  2ســاعت قبل به
ما اعالم کردند بازی بدون تماشاگر است .اگر بنا
اســت چنین اتفاقی بیفتد ،امروز که یک میلیون
پول درآوردن به سختی انجام میشود ،باید 700
میلیون تومان هزینه سفر به سیرجان را بدهیم.
چه کســی بایــد پاســخگوی هزینه تحمیل شــده
به پرســپولیس باشــد .بــا این پول میتوانســتیم

مشــکالت دیگرمان را برطرف کنیم .اگر قرار بود
بازی بدون تماشــاگر باشد ،آن را در کرج که شهر
نزدیــک مــا اســت برگــزار میکردیــم و این همه
هزینه نمیدادیم».
مدیرعامــل پرســپولیس دربــاره اینکــه آیــا
بــرای رعایــت پروتکلهای بهداشــتی بــا حضور
تماشاگران در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
مخالفت شــده اســت ،عنوان کرد« :پروتکلهای
بهداشــتی کــه تمــام شــد! کــدام پروتکلهــا؟ با
حضور تماشاگر درآمدی برای ما ایجاد میشد و

میتوانســتیم هزینههای خود را پوشش بدهیم.
البتــه ما با اصــل موضوع برگزاری بازی در شــهر
بیطــرف هــم مشــکل داریــم زیــرا در آخریــن
بــازی پرســپولیس و ســپاهان با پرتــاب نارنجک
بــه اتوبوس ،تیــم مــا را تهدید کردنــد اما جالب
این اســت با این اقــدام هواداران حریــف ،هر دو
تیم از بازی خانگی محروم شــدند ».مدیرعامل
توگــو بــا برنامــه «ورزش و
پرســپولیس در گف 
مــردم» درباره آخرین وضعیــت تمدید قرارداد
بازیکنــان پرســپولیس و احتمــال ادامه فعالیت

یحیی گل محمدی در این تیم برای فصل آینده،
توضیح داد« :در هفته آینده برای تمدید قرارداد
در خدمــت بازیکنــان هســتیم .فاصلــه بازیهــا
خیلی کم اســت و بازیکن خســته است .نظر گل
محمــدی ایــن بــود بــا توجه به فشــردگی شــاید
هماکنون مذاکره برای تمدید قرارداد بازیکنان از
لحاظ روحی و روانی جالب نباشــد .گلمحمدی
بــا ما قرارداد دارد و در ســال آینــده در خدمتش
هســتیم .متأســفانه جــو ایجــاد کــرده و دوســت
ندارند آرامش در پرسپولیس برقرار شود».

