ورزشی
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گفت وگو

خبر

استقالل به جام طالیی
نزدیک شد

سیدعبایس:

بگیر و ببندها اتثیرش را
در هشر خودرو گذاشت
گروه ورزش /شهر خودرو با شکست مقابل سپاهان یک
گام دیگر به سقوط نزدیک شد تا احتماال در لیگ بیست و دوم
خراسان و شرق کشور هیچ نماینده ای در لیگ برتر نداشته باشد.
داوود سیدعباسی سرمربی شهرخودرو معتقد است که مشکالت
مدیریتی باعث شده تا نماینده مشهد کاندیدای اصلی سقوط به لیگ آزادگان لقب بگیرد.

بارانسنگ،بازیتراکتور-پرسپولیس رانیمهتمامگذاشت

دربیسرخ به رنگ سیاه!

▪شهرخودروبهسپاهانباختوباتوجهبهروندبازی،سپاهانمستحقاینبردبود؟

بزرگ ترین مشکل ما خودمان هستیم ،امروز (پنج شنبه گذشته) بدترین بازیمان را
به نمایش گذاشتیم و فکر میکنم گلهای بد دست از سر ما برنمیدارد .فکر میکنم
بهترین بازیکنان ایران در تیم سپاهان بازی میکنند و سپاهان شایسته بود تا هفته آخر
برای قهرمانی بجنگد .سپاهان با بازیکنان ،مربی و ساختار مناسبی که دارد در کشورمان
به خوبی در رقابتها ظاهر میشود .امروز ما از روزهای خوب مان فاصله داشتیم ،به تیم
سپاهان و نویدکیا تبریک میگویم اما واقعیت این است زورمان به سپاهان نرسید.

گروه ورزش /بــدون شک مهم ترین اتفاق هفته
بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر نیمه تمام
ماندن دیدار تیم های تراکتور و پرسپولیس بود.
جنجال و حاشیه همیشه یکی از سکانس های
تکراری دربی سرخ فوتبال ایران بوده و در آخرین
تقابل این دو تیم این سکانس ها به حدی اکشن
شدکهدرنهایتداورتصمیمگرفتبازینیمهتمام
باقی بماند.بیش از  60هزار تماشاگر برای دیدن
مسابقه تراکتور و پرسپولیس به ورزشگاه آمده
بودند و همه چیز در نیمه اول خوب پیش رفت اما
از دقیقه  52مسابقه با سنگ پرانی و پرتاب بطری
به سمت بازیکنان پرسپولیس اوضــاع وخیم شد
به طوری که ادامــه بازی به دلیل تهدید سالمتی
بازیکنانپرسپولیسوداورانامکانپذیرنبود.این
رفتاردورازشأنوشخصیتفقطچهرهفوتبالتبریز
را خدشه دار کرد و در نهایت بازی نیمه تمام ماند.
مهم ترین و اصلی ترین سوال در خصوص حواشی
پیش آمده درباره تعداد هواداران تبریزی است .هر
چند مسئوالن تراکتور توپ را به زمین افرادی که
نفوذی می خوانند می اندازند و مدعی اند که آن ها
طرفداران تراکتور نبوده اند .طبق اعالم سازمان
لیگ مدت هاست که فقط به انــدازه  30درصد از
ظرفیت ورزشگاه بلیت فروشی صورت می گیرد
اما در بازی پنج شنبه گذشته شاهد حضور 100
درصــدی ه ــواداران تراکتور در ورزشگاه یادگار

▪شهرخودرواینفصلاصالخوبنبود.شماهمقبولدارید؟

قصه شهر خــودرو قصه مثنوی هفتاد من است اگر بگویم؛ من اول فصل نبودم و از
اتفاقاتی که نیم فصل اول افتاد مطلع نبودم اما اگر شما به عقب برگردید میبینید چه
شده است؟ کامال مشخص است ،دوستان کارشناسی کنند ،تیمی که در لیگ دو فصل
خوب را سپری کرد .سیر نزولی از ابتدای این فصل مشهود بود اما اتفاقاتی که افتاد و بگیر
و ببندها تاثیر خود را گذاشت.
▪منظورازبگیروببندهاچیست؟

در این مورد بیشتر حرف نزنم بهتر است.هنوز دو بازی باقی مانده و تمرکز ما باید روی دو
بازی باقی مانده باشد.به هر حال هنوز شانس داریم که در لیگ بمانیم؛ هر چند کم اما
دوست نداریم این شانس را از دست بدهیم.
▪مشکلاصلیشهرخودرودراینفصلچهبود؟

در تیم ما متعادل نبودن مشهود است .اگر نگاهی به ترکیب تیم ما داشته باشید بازیکنانی
داریم که از ابتدا تا االن  90دقیقه بازی کردهاند .بازیکنانی داریم که اگر روز خوبشان
نباشد به مشکل برمیخوریم .در پستهای مختلف این را میگویم چون بین بازیکنانم
فرقی نیست.
▪یکی از انتقاداتی که به شما وارد بوده حضور یکی از مربیان آکادمی شما در لیست
بازیکنانشهرخودروست.دوستداریددراینخصوصصحبتکنید؟

سال قبل که این بازیکن به شهر خودرو آمد من خودم مدیر اجرایی بودم .امیرحسین
نعمتی مربی آکادمی خودم است و امسال اول فصل در لیست نبود و بازی نمیکرد اما با
توجه به شناختی که از او داشتم از روزی که آمدیم به تیم اضافه شده و عصای دستمان
هم بوده است ،کار هم میکند مهم هم نیست کجا ،همین که باری را از روی دوش تیم
بردارد خوب است .شرایط تیم ما با هیچ کدام از تیمهای لیگ برتر قابل مقایسه نیست.
شهرخودرو واقعا میلیونها سال نوری با شرایط عادی فاصله داشته و همه این را می دانند.

امـــام(ره) تبریز بودیم.ششکالنی رئیس هیئت
فوتبالاستانآذربایجانشرقیدرتوجیهایناتفاق
و بی قانونی مدعی شده که فقط  30هزار بلیت
فروخته شده اما تماشاگران به ورزشگاه هجوم
آوردندوکنترلنکردنمناسبباعثشدهتابیشاز
 60هزارنفرواردورزشگاهشوند! بایکنتیجهگیری
ساده میتوان این طور برداشت کرد که جدا از ۴۶
هزارنفریکهدرطبقاتپایینمستقرشدند،تقریبا
نزدیک به  ۲۰هــزار نفر بــدون بلیت توانستند در
ورزشگاه حضور پیدا کنند! موضوعی که هر چقدر
هم دلیل آن به ازدحام جمعیت ربط داده شود ،باز
هم با در نظر گرفتن شرایط و سختگیریهای
سازمان لیگ موجه به نظر نمیرسد.تنش ها در
دیدارجنجالیپنجشنبهزمانیاوجگرفتکهبرخی
هوادارانتراکتورباسنگازامیدعالیشاهاستقبال
کردند و پرتابها به قدری شدید بود که سرانجام
صبر کاپیتان پرسپولیس لبریز شد و وی با لحن
تند و اشاره دست و پرتاب یکی از سنگهای روی
زمین ،به اتفاقات بازی واکنش نشان داد .پیمان
باباییاولینکسیبودکهبهحرکتعالیشاهواکنش
نشاندادوتنشبهداخلزمینسرایتکردو محمد
مسلمیپوروحامدپاکدلهمگالویزشدندوباشدت
گرفتن درگیری ها بازی نیمه تمام ماند تا در روزی
که تراکتور امیدوار بود با حمایت تماشاگرانش،
به مانند دو بازی خانگی قبلیاش ،از پرسپولیس

امتیاز بگیرد ،خروجی اتفاقاتی که در ورزشگاه
یادگارامام(ره)رخدادباعثشدکهحاالاحتماالیک
شکست بیرون زمین در انتظار شاگردان ارطغرل
ساغالم باشد.در این باره قانون نظر صریحی دارد.
طبق ماده  62که به برگزار نشدن مسابقه و ترک
کــردن مسابقه اشــاره دارد آمــده که «اگــر به علت
رفتار یک تیم یا رفتاری که یک باشگاه مسئول آن
شناخته میشود و یک مسابقه برگزار نشود یا نیمه
تمام بماند ،باشگاهی که مسئول شناخته میشود
توسط کمیته انضباطی  3بر صفر بازنده اعالم و به
پرداختحداقل 50میلیونتومانجریمهنقدیبه
عالوهکلیهخسارتهای واردشدهبهسازمانلیگ
وفدراسیونفوتبالمحکوممیشود».همچنیندر
اینمادهقانونیآمدهکهکمیتهانضباطیفدراسیون
فوتبال باید در نهایت تا یک هفته به این موضوع
رسیدگی و رأی را صادر کند.هر چه هست تراکتور
مسابقهای را که به نظر میرسید میتواند همچون
دو بازی قبلی خانگی خود با حمایت هوادارانش
حتی با پیروزی به اتمام برساند ،حاال با اتفاقات
عجیبرویسکوها،بایددرانتظارباختانضباطی
باشد.البتهباشگاهتراکتورادعاکردهافرادینفوذی
بین هــوادارانــش با نیت قبلی حضور داشتند که
باید بتواند آن را اثبات کند .در هر حال باید منتظر
ماند و دید در نهایت چه تصمیمی برای جنجالی
ترین بــازی فصل لیگ برتر گرفته خواهد شد.

گروه ورزش /پرونده هفته بیست و هشتم رقابت
های لیگ برتر با یک بازی نیمه تمام بسته شد.
در بازی های این هفته تیمهای سپاهان و شهر
خــودرو به مصاف هم رفتند که این مسابقه با
نتیجه  3بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت.
سپاهان با این برد  55امتیازی شد و به دلیل
نیم ه تمام ماندن بازی پرسپولیس ،به طور موقت
در جایگاه دوم قرار گرفت .شهرخودرو نیز با 16
امتیاز قعرنشین جدول ردهبندی است.
استقالل با وجود از دست دادن  2امتیاز مقابل
آلومینیوم توانست روند شکست ناپذیری خود
را حفظ کند و یک گام دیگر به قهرمانی بدون
شکست یا همان جام طالیی نزدیک شود.
نکته مهم شکست همزمان سه تیم فانوس به
دست بود که باعث شد جنگ سقوط و بقا به
دو هفته پایانی کشیده شــود.در رقابت های
هفته بیست و هشتم لیگ برتر  14بــار توپ
از خط دروازه ها عبور کرد و فقط بــازی نیمه
تمام تراکتور و پرسپولیس و دیدار استقالل و
آلومینیوم گل نداشت.

جدول رده بندی لیگ برتر
تیم

استقالل
سپاهان
پرسپولیس
گل گهر سیرجان
فوالد
مس رفسنجان
ذوب آهن
آلومینیوم اراک
پیکان
هوادار
نساجی مازندران
صنعت نفت آبادان
تراکتور

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

نفت مسجد سلیمان

فجرسپاسی
شهرخودرو

نادری به استقالل بر میگردد؟

فغانی باز هم در جام جهانی

قدوس ،غایب اردوی تیم ملی؟

محمد نادری بعد از تجربه بازی در تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقالل در
ایران ،تصمیم گرفت به لیگ ترکیه برود و یک فصل در تیم آلتای بازی کند .با
این حال دومین تجربه لژیونر شدن برای نادری بعد از بلژیک ،این بار در ترکیه
عاقبت خوبی نداشت و آلتای از سوپر لیگ ترکیه سقوط کرد.طبق اعالم بعضی
از رسانههای ترکیه ،باشگاه آلتای باید تا روز جمعه مبلغ ۱۸۸هزار یورو به نادری
پرداخت میکرد؛ در غیر این صورت مدافع ایرانی میتواند قراردادش را
فسخ کند و به عنوان بازیکن آزاد ،به تیم جدیدی برود.به دنبال انتشار این
خبر در روزهای گذشته بعضی از شایعات حاکی از عالقه باشگاه استقالل به
جذب محمد نادری بود؛ اما این خبر تأیید نشده است.البته با توجه به شرایط
نامشخص نادری در ترکیه و اعتقاد مجیدی به این بازیکن اصال بعید نیست که
او یکی از خریدهای آبی ها در نقل و انتقاالت تابستانی باشد.

فیفا از داوران حاضر در جــام جهانی  2022قطر
رونمایی کرد که نام سه داور از کشورمان در آن دیده
میشود 36.داور وسط 69 ،کمک داور و  24داور
در اتاق ویدئوچک در جام جهانی  2022قطر حضور
خواهند داشت.علیرضا فغانی به همراه دو کمک خود
یعنی محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری در
این رقابت ها حضور خواهد داشت.علیرضا فغانی داور
ایرانی برای سومین بار متوالی در مسابقات جام جهانی
قضاوت خواهد کرد و با تجربه زیــاد در جام جهانی
 2022قطر حضور خواهد داشت.مسابقات جام
جهانی  2022از تاریخ  29آبان در قطر آغاز می شود.

سامان قدوس بازیکن ایرانی تیم فوتبال برنتفورد به دلیل آسیب دیدگی ،دیدار هفته
پایانی در لیگ برتر انگلیس را هم از دست داد و حضورش در اردوی تیم ملی ایران مبهم
است.به گفته سرمربی برنتفورد ،قدوس به دلیل بهبود نیافتن کامل مصدومیتش،
هنوز شرایط مسابقه را ندارد و انتظار میرود این بازیکن اول ژوئن ( ۱۱خرداد)
شرایط بازی کردن را پیدا کند .وی آخرین بار روز سوم اردیبهشت در دیدار با تاتنهام
در لیگ برتر به میدان رفت و در آن مسابقه دچار آسیب دیدگی مچ پا شد .ستاره تیم
ملی کشورمان به همین دلیل سه بازی با منچستریونایتد ،ساوت همپتون و برایتون را
از دست داد و همان طور که سرمربی برنتفورد اعالم کرد ،در آخرین بازی هم غایب
خواهد بود.این در حالی است که تیم ملی فوتبال ایران روزهای ۱۶و ۲۱خرداد در
کانادا به مصاف تیم ملی این کشور و تیم اکوادور خواهد رفت و باید دید آیا قدوس
با این شرایط از سوی «دراگان اسکوچیچ» به اردوی تیم ملی دعوت میشود یا نه.

اخبار

 ۱۵ورزشکار ایرانی در لیست بورسیه IOC
کمیته بینالمللی المپیک نام  ۱۵ورزشکار ایرانی برای دریافت
بورسیه را تایید کرد IOC .این ورزشکاران را برای المپیک ۲۰۲۴
پاریس بورسیه کرده و به آنها ماهانه  ۵۰۰دالر پرداخت خواهد
کرد .جواد فروغی و فاطمه کرمزاده از تیراندازی ،محمدرضا گرایی
و امیرحسین زارع از کشتی ،سمیه یزدانی از دوچرخه ســواری،
نازنین مالیی از قایقرانی ،دانیال شهبخش از بوکس ،رضا علیپور
از صخرهنوردی ،الهام حسینی و علی داوودی از وزنهبرداری ،علی
پاکدامنازشمشیربازی،ریحانهمبینیازدوومیدانی،مهالمومنزاده
از تکواندو ،مهرشاد افقری از شنا و احمد کهنی از ژیمناستیک نفرات
تاییدشدههستند.

مهاجرت پدیده شنای ایران به انگلیس!
متین بالسینی ،شناگر  22ساله و رکــورددار شنای پروانه ایران به
انگلیسمهاجرتوازاینکشوردرخواستپناهندگیکرد.بهگزارش
جیپالس،بالسینیدربارهدلیلتصمیمشگفت«:دوماهیاستبه
انگلیسآمدهامتابهدورازحواشیبرایمسابقاتجهانیپیشروتمرین
کنم اما در سایت فدراسیون خبرش را خواندم که رئیس فدراسیون
گفتهچونمندرایرانحضورندارمازتیمملیخطخوردهام.منبهجز
شناهیچمهارتیندارمواگرنتوانممسابقهایبدهمآیندهایهمندارم.
دوستنداشتمایناتفاقرخبدهداماکاریکردندکهمنچارهدیگری
نداشتهباشم.مجبورشدمدرخواستپناهندگیبهانگلیسبدهم».

بازگشت دو رگهها به تیم ملی بسکتبال
سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران که به تازگی هدایت
بلندقامتانرابرعهدهگرفته ۲۱،بازیکنباتجربهوجوانرابرایحضور
یکرد.ازنکاتقابلتوجهلیستمعرفیشده
دردورجدیداردوهامعرف 
بازگشت بازیکنان دو ملیتی و خط خوردن دوباره مهدی کامرانی و
اصغر کاردوست ،گارد راس و سنتر کارکشته تیم ملی است .آنها از
جملهبازیکنانیبودندکهدرزمانمصطفیهاشمیپسازسالهابه
تیمملیدعوتشدند.

درجلسهدبیرکلملیالمپیکبامسئوالنسازمانبرنامه و بودجهچهگذشت؟

سعیدی:بودجهفدراسیونهای ورزشی 50درصد افزایش داشته است
گــروه ورزش /حــدود  10روز پیش بــود که
دبیرکل ،خزانه دار و سرپرستان کاروانهای
ورزشــی ایــران با حضور در سازمان برنامه و
بودجه با مسئوالن و کارشناسان این سازمان
دیــدار و گفتوگو کــردنــد؛ دیـــداری که طی
آن کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی
المپیک،احمدباباییخزانهدار،اصغررحیمی
مشاور رئیس و سرپرست ک ــاروان ایــران در
بــازیهــای همبستگی کشورهای اسالمی
قونیه ،پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر
تیمهای ملی و سرپرست ک ــاروان ایــران در
بازیهای آسیایی هانگژو ضمن ارائه گزارش
فعالیتها با رجایینیا ،رئیس امور فرهنگی
سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئوالن
و کارشناسان این سازمان بحث و تبادل نظر
کردند و رجایینیا هم از توجه ویژه کمیته ملی
المپیک به مقوله آمــوزش و قــرار گرفتن این
امــر ،در دستور کار این نهاد صحبت و تاکید
کرد ورزش قهرمانی سهم بسزایی در ورزش
همگانی و توجه مردم به ورزش عمومی دارد.
ن چه در خروجی اخبار این جلسه مغفول
اما آ 
ماند ،درخواستهای سرپرستان کاروانهای

ایران در قونیه و هانگژو از مسئوالن سازمان
برنامه و بودجه بود و این که مهم ترین مسائلی
که از ســوی دبیرکل کمیته ملی المپیک با
مسئوالنسازمانبرنامهوبودجهمطرحشد،چه
مباحثی بود و طرف مقابل چه واکنشی به این
درخواستهاداشت؟سعیدیدبیرکلکمیته
ملی المپیک در مصاحبه با روزنامه خراسان،
مهمترینمباحثمطرحشدهدردیدارمسئوالن
کمیتهبارجایینیارئیسامورفرهنگیسازمان
برنامه و بودجه را اینطور تشریح میکند« :در
ابتدابایدتاکیدکنمدولتنگاهمثبتیبهورزش
قهرمانیدارد.اینجلسهباهدفتامیناعتبار
مورد نیاز برای بازیهای پیشرو طی امسال
بودودرمجموعفضایخوبومثبتیبرجلسه
حاکم بود ».دبیرکل کمیته ملی المپیک که
امیدواراستخروجیاینجلسهتخصیصهای
مــورد نیاز کمیته باشد ،میگوید« :طی این
جلسه ،بین طرفین تبادل نظر صورت گرفت
و گــزارش ها توسط سرپرستان کاروانهای
اعزامیایرانارائهشد».سعیدیامابهافزایش
 50درصدی بودجه فدراسیونهای ورزشی
توسط کمیته ملی المپیک هم اشاره میکند

احتمال لغو دیدار تیم ملی ایران با اکوادور
تیم ملی فوتبال ایران روز  ۱۶خرداد در دیداری تدارکاتی در کانادا به
مصافتیمملیفوتبالاینکشورمیرود.چهارشنبهشببودکهحمید
استیلیمدیرتیمملیایراندریکگفتوگویتلویزیونیخبردادایران
بعد از کانادا ،در روز  ۲۱خرداد دیداری تدارکاتی با اکــوادور برگزار
میکند.با این حال هنوز سه روز از اعالم این خبر نگذشته است که

و میگوید« :امسال با مصوبه هیئت اجرایی،
افزایشقابلمالحظهایدربودجهفدراسیون
در نظر گرفته شده و  50درصد افزایش پیش
بینیشدهاستکهالبته 43درصدآنبهصورت
علیالحساب به فدراسیونها پرداخت شد تا
بتوانندامورمربوطبهاعزام،آمادهسازیاردوها
و بازیهای تدارکاتی را دنبال کنند ».گفتنی
است بــرای سال  1401رقم  320میلیارد
تومانبودجهبهکمیتهملیالمپیکتخصیص
یافتهاست.ایندرحالیاستکهپیشترقراربود
ایران در سه رویداد مهم بازیهای کشورهای
اسالمی ،بازیهای آسیایی و المپیک آسیایی
جوانان طی امسال شرکت کند و به همین
منظور کمیته ملی المپیک ایران درخواست
 180میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای
حضور در این سه رویداد را مطرح کرده بود که
تنها با 80میلیارد تومان آن موافقت شد .اما با
تعویق میزبانی چین از بازیهای آسیایی و لغو
المپیکآسیاییجوانانبهنظرمیرسدبودجه
کنونیکمیتهبرایبرگزاریرویدادهایامسال
(البته به شرطی که نرخ ارز طی ماههای آینده
افزایشقابلتوجهینداشتهباشد)کافیباشد.

احتماللغوبازیبااکوادوروتغییرکلیبرنامههایتیمملیایرانمطرح
شدهاست.مهمترینموضوعظاهر ًامحلبرگزاریبازیبااکوادوراست
که تاکنون هیچ شهری نهایی نشده است.حتی بحث برگزاری بازی
ایران-اکوادوردرکشوراسپانیاهمبهمیانآمدکهبامخالفتفدراسیون
فوتبالایرانمواجهشدچراکهفرصتیبرایگرفتنروادیدوسفردوباره
بهاروپابرایتیمدراگاناسکوچیچمهیانبود.
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سوژه

حسینی به دستکش طالیی رسید
دیــدار استقالل و آلومینیوم جــدا از همه
حساسیت هایی که در خــود داشــت ،یک
تقابلویژهرابینگلرهایدوتیمبهوجودآورد.
سیدحسین حسینی و حسن پورحمیدی
دروازهبـــان های استقالل و آلومینیوم در
مسابقه پنج شنبه شــب گذشته وظیفه
حراست از قفس توری تیمشان را بر عهده
داشتند.این تقابل در شرایطی بود که دو
دروازهبانبرایکسبرکوردبیشترینکلین
شیتدرلیگبرتروکسبدستکشطالییبا
هم رقابت میکردند و به همین دلیل انگیزه
زیادی داشتند تا گلی دریافت نکنند.تا قبل
از این بازی حسینی با  15کلین شیت در
صدر جدول بهترین دروازهبــانهــای لیگ
برتر قرار داشت و پورحمیدی با  13کلین
شیت در تعقیب او بود .در بازی پنج شنبه
شبگذشتهاستقاللوآلومینیومهمهردوی
آن ها دروازهشان را بسته نگه داشتند اما در
فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ مشخص
شــد کــه دیگر پورحمیدی بــه حسینی
نخواهدرسید.پورحمیدیدرثانیههای
پایانیمسابقهبااستقاللازداوربازیبه
دلیلاتالفوقتکارتزرددریافت
کرد؛ این کارت زرد ،چهارمین
اخطار او بود.پورحمیدی که
میدانست با این کارت زرد از
بازی بعدی محروم شده ،بسیار ناراحت
بود و اعتراضهایش علیه داور مسابقه
را افزایش داد .این دروازهبـــان جوان
که در استقالل با حسینی همبازی

هم بوده ،انگیزه زیادی داشت تا در دو هفته
پایانیهمدروازهاشرابستهنگهداردتاشاید
بتواند به رکــورد  16کلین شیت حسینی
برسد اما با محرومیتی که برایش پیش آمد،
دیگر به چنین هدفی نخواهد رسید.بر این
اساس حسینی که اکنون 16بار درواز هاش
را بسته نگه داشته است ،این شانس را دارد
در دو بــازی آینده با مس رفسنجان و نفت
مسجد سلیمان هم این رکــورد را افزایش
بدهد.حسینی در فصل جاری لیگ برتر در
 24بازی درون دروازه استقالل قرار گرفته
و ثبت  16کلین شیت در این تعداد بازی
آمار فوقالعادهای برای کاپیتان دوم آبی ها
محسوب میشود.حسینی اگر بتواند در دو
بازی آینده استقالل هم دروازهاش را بسته
نگه دارد به رکورد  18کلین شیت خواهد
رسید اما پورحمیدی درنهایت می تواند
یک کلین شیت به  14تای قبلی
اضافه کند.سیدحسین حسینی
بعد از پایان بازی با آبپاش چمن
ورزشگاه آزادی و به همراه جاللی
ومطهریشادیخودازدریافت
دستکش طــایــی را جشن
گرفت.گلر باتجربه استقالل
در این فصل تنها 9گل خورده
در کارنامه اش ثبت شــده که
ایــن آمــار هم بــرای او بینظیر
است و هیچ دروازهبــان دیگری
نتوانستهدرفصلجاریچنین
رکوردهاییرابهثبتبرساند.

