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 ITCمهدی قایدی صادر شد

اولین مدال شمشیربازی زنان ایران در قونیه
اعظم بختی ملیپوش اپــه ایــران توانست اولین مدال
شمشیربازی زنان ایران را در بازیهای کشورهای اسالمی
بگیرد .بختی تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت و با شکست
برابر نماینده ترکیه به مدال برنز رسید.

مشکل ستاره تازه وارد تیم فوتبال استقالل برای بازی هفته
دوم لیگ برتر مقابل ملوان حل شد .به نقل از سایت باشگاه
استقالل ،مهدی قایدی به صــورت رسمی به استقالل
پیوست و اولین تمرین خود را با آبیپوشان پایتخت برگزار
کرد .روز گذشته هم  ITCاو صادر شد تا بتواند استقالل را
در بازی با ملوان همراهی کند.

▪والیبال زنان ایران نقرهای شد

در پایان مرحلهنهایی مسابقات والیبال زنان باز یهای
همبستگی کشورهای اسالمی تیم ملی والیبال زنان ایران
به مصاف ترکیه میزبان مسابقات رفت و با نتیجه  3بر صفر
شکست خورد .آن ها با پذیرش این شکست به مقام نایب
قهرمانی بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی اکتفا
کردند تا نخستین مدال بینالمللی تاریخ والیبال زنان ایران
نقرهای رنگ شود .گفتنی است ،تیم ملی «ب» والیبال ایران
هم به مقام قهرمانی و مدال طال دست یابد.
 2مدالکامپوندقطعیشد
▪

مسابقات مرحله حذفی تیراندازی با کمان کشورهای
اسالمی درحالی برگزار شد که کمانداران کشورمان در
ماده کامپوند به مصاف رقبای خود رفتند .در بخش مردان،
محمدصالح پالیزبان در نیمهنهایی مقابل کماندار حریف
به پیروزی رسید .پالیزبان روز پنج شنبه برای کسب مدال
طال به مصاف نماینده مالزی میرود .کاظمپور و معدندار
حذف شدند .در بخش زنان گیسا بایبوردی با غلبه بر حریف
ترک ،فینالیست شد .بایبوردی برای کسب مدال طال روز
پنج شنبه به مصاف کماندار دیگری از ترکیه میرود.
▪صعودمقتدرانهبسکتبال 3نفره

در ادامه رقابتهای بسکتبال  ، 3×3تیم ملی مردان ایران
موفق شد با کسب در مجموع چهار پیروزی راهی دور بعد
این مسابقات شود .دختران ایران نیز بعد از صعود به جمع
هشت تیم برتر مسابقات ،شب گذشته مقابل ازبکستان
فآرایی کردند.
ص 
▪کسبیکنقرهویکبرنزبرایشمشیربازیمردان

در رقابتهای شمشیربازی کشورهای اسالمی علی
پاکدامن و محمد رهبری به نیمه نهایی راه یافتند که
پاکدامن موفق به شکست دادن هموطن خود شد و به فینال
رسید .او در فینال از یلدریم بازیکن مطرح ترکیه شکست
خورد و نقرهای شد .رهبری هم به مدال برنز مشترک رسید.
▪  ۱۴جودوکار بدون مدال!

درروزپایانیرقابتهایجودویقهرمانیبازیهایکشورهای
اسالمی،هفتجودوکارایرانباشکستمقابلرقبایشانازدور
مسابقاتکناررفتند.پیشازایننیزهفتجودوکاردیگرایران
باشکستبرابررقبایشانحذفشدهبودند.

انتشار رقم قرارداد بازیکنان سرخابی

استقالل پرهزینه تر از پرسپولیس
گروه ورزش  /همان طور که از پیش اعالم شده بود ،روز
گذشته مــدارک و اسناد مالی دو باشگاه پرسپولیس و
استقالل در وبسایت کدال منتشر شد که شامل مجموع
قراردادبازیکنانایندوتیموکادرفنیآنهانیزمیشود.
بر این اساس باشگاه استقالل در مجموع حدود 350
میلیارد تومان برای بازیکنان و مربیانش هزینه کرده و
باشگاهپرسپولیسنیزباهزینه 250میلیاردتومانیپابه
لیگبیستودومگذاشتهاست.
▪استقالل 350:میلیارد

بر اساس نامه ارسالی باشگاه استقالل ،مجموع قرارداد
تیمهای پایه و بــزرگ ســاالن استقالل  306میلیارد
و  970میلیون تومان و مجموع قـــرارداد کادرفنی
آبیپوشان نیز  36میلیارد تومان اعالم شده است .به
این ترتیب مجموع هزینه باشگاه استقالل برای تیم
بزرگ ساالن و پایه روی عدد  343میلیارد تومان قرار
میگیرد که رشدی فزاینده را نسبت به فصل گذشته
نشان میدهد .بر اساس آمار منتشر شده در سامانه
کــدال ،فصل گذشته استقالل چیزی حــدود 160
میلیارد تومان برای تیمش هزینه کرده بود و حاال این
رقم بیش از دو برابر باال رفته است .همچنین رقم قرارداد
مربیان استقالل نشان میدهد که با معادل یورویی،
ساپینتو و دستیارانش چیزی حدود یک میلیون یورو
دریافت خواهند کرد .البته ناگفته نماند که این نامه
تاریخ 22مرداد را نشان میدهد که هنوز قرارداد محمد
محبی و مهدی قایدی و دو سرباز بازگشته آبی پوش،

پشت پرده عالقه غول ترکیه به جذب طارمی
نشریه «فاناتیک» ترکیه خبر داد ،مدیران باشگاه فنرباغچه این روزها درگیر هستند تا یک
مهاجمخارجیرابهخدمتبگیرندوخطحملهراتقویتکنند.طبقگزارشاینرسانهترکیه
ای،درحالیکهمدیریتباشگاهفنرباغچهنمیتواندبودجهایبرایجذبابوبکروماکسی
گومزاختصاصدهد،مهدیطارمیبهعنوانهدفنقلوانتقاالتنشاندادهمیشود.
مشکالتمالیگریبانگیرفنرباغچهاست.اینباشگاهترکیهایبهتازگیاللهیار
صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان را به مبلغ چهار میلیون یورو به هال
سیتی انگلیس فروخت .مبلغ فروش صیادمنش تاحدودی مشکالت مالی
فنرباغچهرامرتفعکردولینهبهاندازهجذببازیکنانسرشناس.بههمین
دلیلباشگاهترکیهایبهدنبالجذبطارمیبامبلغپایینتراست.طارمی
درسومینفصلحضورشدرلیگپرتغالتوفانیشروع ودربازیاولشدبل
کردوبهعنوانبهترینبازیکنزمینانتخابشد.

ویژه

پشت پرده لغو سفر ماجدی به سوئیس
در حالی که بر اساس اعالم قبلی قرار بود میرشاد ماجدی،
سرپرست به همراه حسن کامرانیفر ،دبیرکل فدراسیون
فوتبال سفری غیرمنتظره به سوئیس داشته باشند و پس
از آن ماجدی راهــی اتریش شــود امــا روز گذشته سایت
فدراسیون فوتبال از سفر انفرادی کامرانیفر بدون همراهی
ماجدی به سوئیس خبر داد .لغو سفر سرپرست فدراسیون
فوتبال بــه سوئیس را باید در طبقه چــهــارم ساختمان
فدراسیون فوتبال جستوجو کرد .گفته میشود باتوجه
به عضویت ماجدی در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
کمیته بدوی انتخابات فدراسیون طی نامهای به سرپرست
فدراسیون اخطار داده به دلیل تعارض منافع به وجود
آمده ،مخیر است یکی از گزینهها را انتخاب کند؛ یا باید از
سمت خود در هیئت رئیسه استعفا یا از شرکت در انتخابات
فدراسیون کنارهگیری کند .همین اتفاقات باعث ناراحتی و
البته سردرگمی ماجدی شده است ،به طوری که وی تصمیم
گرفته فع ً
ال قید این سفر را بزند تا با بررسی شرایط اقدامات
الزم را برای حضور قطعی در انتخابات هشتم شهریور فراهم
کند .سرپرست فدراسیون فوتبال مطابق نامه کمیته بدوی
انتخاباتوهمچنینبااستنادبهاساسنامهفدراسیونفوتبال
در صورتی که بخواهد به عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون
در انتخابات هشتم شهریور حضور داشته باشد ،باید از
عضویتدرهیئترئیسهفدراسیونفوتبالاستعفاکندکهدر
آن صورت از سرپرستی فدراسیون نیز کنار گذاشته خواهد
شد .بر اساس ُمر صریح قانون ،داشتن دو سمت به صورت
همزمان قطع ًا خالف مقررات است و نهادهای نظارتی باید از
این تخلف جلوگیری کنند و اعضای باقی مانده هیئت رئیسه
نیز باید با استناد به نامه کمیته بدوی انتخابات برای انتخاب
جایگزین سرپرست فعلی اقدام کنند .با توجه به این شرایط
باید به زودی منتظر اقدامات میرشاد ماجدی برای برطرف
کردن موانع حقوقی باشیم.

خطقرمزمرفاویروینامیکاستقاللی

محمدحسین مرادمند و سیاوش یزدانی ،رسمی نشده
بود و احتماال با محاسبه رقم قرارداد ستارگان تازه وارد
استقالل مجموع هزینه آبی ها بیش از  350میلیارد
تومان خواهد بود.
▪پرسپولیس؛ 250میلیاردتومان

تیم پرسپولیس که فصل گذشته بودجه  140میلیاردی
داشــت ،ایــن فصل مجموع ارقــام قـــرارداد خــود را به
 220میلیارد تومان رسانده است .این افزایش 80
میلیارد تومانی نیز رشد قابل توجهی محسوب میشود.
پرسپولیس این فصل  9بازیکن جدید به خدمت گرفته
و با  13بازیکن دیگر هم وداع کرده اما باوجود کاهش
تعداد بازیکنان ،رقم قــرارداد آن ها رشد چشمگیری
داشته اســت .پرسپولیس بــرای  14عضو کادرفنی
 33میلیارد و  450میلیون تومان هزینه کرده که این
عدد چهار میلیارد نسبت به فصل گذشته بیشتر شده
است .البته نکته مهم این است که رقم  33میلیاردی
برای اعضای داخلی کادرفنی پرسپولیس است و سه
مربی خارجی په په لوسادا ،وسلی ننکا و اوسمار الس
وی ـهرا  410هــزار دالر دریافت خواهند کــرد .به این
ترتیب ،مجموع دریافتی کادرفنی پرسپولیس به 50
میلیارد تومان میرسد .در بخش بازیکنان داخلی
باشگاه ،پرسپولیس  22نفر را در این فهرست قرار داده
تا مشخص شود دستمزد بازیکنان جوان نظیر محمد
عمری ،ابوالفضل سلیمانی و ...نیز محاسبه شده است.
قرارداد آن ها  153میلیارد و  785میلیون تومان اعالم

شده و نکته مهم این است که احتماال این ارقام چه در
استقالل و چه پرسپولیس ،رقم خام دستمزد بازیکنان
بدون آپشن باشد .این عدد فصل گذشته در پرسپولیس
روی  95میلیارد تومان بسته شد و حاال افزایش حدود
 60میلیارد تومانی را تجربه کــرده اســت .در بخش
بازیکن خارجی ،باشگاه پرسپولیس تاکید کرده که این
مبلغمتعلقبهسهبازیکنپرسپولیساستکه 685هزار
دالر دریافتی از این باشگاه دارند تا مشخص شود حقوق
وحدت حنانوف ،گئورگی گولسیانی و شرزود تمیروف
روی هم حدود 21میلیارد تومان خواهد بود .در مجموع
رقم قرارداد بازیکنان و مربیان پرسپولیس چیزی حدود
 220میلیارد است که نسبت به استقالل رقم کمتری
محسوب میشود اما نکته مهم این است که باشگاه
پرسپولیس قرارداد لوکادیا را هنوز اضافه نکرده است.
باتوجه به تایید ضمنی درویش برای قرارداد یک میلیون
دالری،پرسپولیس را باید تیم 250میلیارد تومانیلیگ
برتر ایران دانست.
در خصوص نامه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به
سازمان خصوص ســازی ،یک ابهام مشترک به چشم
می خورد که آن بی توجهی به تیمهای پایه و بودجه آن
هاست .آکادمی باشگاه پرسپولیس به عنوان بخش
غیرقابل تفکیک در این نامه هیچ جایی ندارد و شفاف
سازی در این باره صورت نگرفته است .مسئلهای که
در نامه ارائه شده از سوی مصطفی آجورلو مدیرعامل
باشگاه استقالل درباره آبی پوشان نیز مشهود است اما
او فع ً
ال توضیحی در این باره نداده است.

پیشنهاداوترختهلندبهجهانبخش
خبرنگار هلندی درباره آینده هافبک ایرانی فاینورد صحبت کرد.
از چند روز پیش در رسانه های هلند اخباری مبنی بر عالقه باشگاه
اوترخت برای جذب علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی کشورمان
و عضو باشگاه فاینورد مطرح می شــود .در همین بــاره «Jeroen
 »Kapteijnsخبرنگار نشریه معتبر تلگراف هلند در تحلیل آینده
کاپیتان تیم ملی ایران نوشت :اف سی اوترخت به دنبال علیرضا
جهانبخش است اما هیچ پیشنهاد رسمی به دست فاینورد نرسیده
است .به نظر می رسد این اخبار تنها در حد رسانه هاست و به طور
رسمی چیزی وجود ندارد .عالقه اوترخت به کالیبر ملموس تر از
جهانبخش است و به صورت جدی به دنبال جذب این بازیکن است
ولی مسائل مالی مانع از محقق شدن این انتقال شده است.

مطرحکردندکه«آیاباشگاهاستقاللمیتواند
ازپولسهامشدربورسبرایپرداختجریمه
سرمربی پیشین خــود استفاده کند؟» که
قربانزادهحاضربهپاسخگویینشدوبالفاصله
تلفن را قطع کرد .گویا باشگاه استقالل که به
شدت مستاصل است با مدیربرنامه و وکیل
استراماچونی تماس گرفته و از او خواسته با
پرداختقسطیطلبشموافقتکندتاباشگاه
بتواند زمان کافی برای تهیه پول داشته باشد
اما مرد ایتالیایی حاضر نشده چنین امتیازی
بهباشگاهاستقاللبدهدوحاالمدیرانباشگاه
نگرانپایانمهلتوبهکارافتادنسازوکارهای
تنبیهی فیفا در صورت پرداخت نشدن پول در
تاریخمقررهستند.ایندرحالیاستکههنوز
وضعیت پرونده شکایت لئوناردو پادووانی
مدافعسابقوبرزیلیاستقاللمشخصنیست
و استقاللی ها باید امیدوار باشند درخواست
غرامت 9میلیوندالریاوتوسطدادگاهعالی
ورزشتاییدنشود.

رکورد در سری  Aبعد از نیم قرن!
در آخرین بازی هفته نخست رقابت های سری  ،Aیوونتوس به مصاف
ساسولو رفت و توانست با سه گل به پیروزی دست پیدا کند .شبکه
آمــاری اوبتا اعالم کرد که هفته نخست رقابت های سری  Aبدون
کسب تساوی در بازی ها به پایان رسید که این یک رکورد در  ۵۰سال
اخیر به شمار می آید .در تاریخ رقابت های سری  Aتنها چهار بار هفته
نخست بدون کسب تساوی در بازی ها به پایان رسیده است که آخرین

واگذاریباشگاهشهرخودروتکذیبشد
در شرایطی که طی روزهای اخیر بیان شده بود امتیاز لیگ
دسته اولی تیم فوتبال شهرخودروی مشهد به یک تیم در
همین شهر واگذار شده ،این باشگاه با انتشار اطالعیهای
به شرح زیر این شایعه را تکذیب کرد و نوشت« :به اطالع
هموطنان عزیز بهویژه عالقهمندان به ورزش فوتبال و
طرفداران باشگاه شهرخودروی خراسان میرساند ،مدتی
است برخی افراد در قالب خریدار امتیاز شهرخودرو در لیگ
یک کشور با کمک صفحات ،گروهها و کانالهای مجازی
جعلی خبر از خرید و توافق در خصوص واگــذاری امتیاز
شهرخودرو می دهند و با طرح این ادعا شروع به جذب
بازیکن،مربیواقداماتیسودجویانهمیکنند.بدینوسیله
به مطرح کنندگان این ادعا و گردانندگان چنین شایعات
مجازی اخطار میشود ،نام خبر توافق با شهرخودرو در
خصوص امتیاز لیگ یک کشور را به کذب مطرح نکنند و
با استفاده از این خبر دروغ ،به جرایم سودجویانه اقدام
نکنند؛ در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قضایی
پیگیری و علیه این افراد اقدام جدی خواهد شد».

قراردادرسمیویکسالهیورگنلوکادیامهاجمهلندیباپرسپولیسبهامضارسیدهاستو
گفته می شود آی تی سی لوکادیا برای بازی با فوالد خوزستان صادر خواهد شد .قرار است
آیتیسیاینمهاجمهلندینیزبهخواستیحییگلمحمدیبرایدیدارحساسمقابل
فوالد خوزستان صادر شود .هر چند به قول سرمربی پرسپولیس ،یورگن لوکادیا
حدود  ۱۰۰روزی است که در بازی های رسمی به میدان نرفته اما با توجه به
نیاز این تیم ،یحیی گل محمدی بدش نمی آید در دیدار با فوالد خوزستان از
او استفاده کند .لوکادیا یک مهاجم با تجربه و گلزن است اما بسیار بعید است
دربازیحساسبافوالدخوزستاندرترکیباولیهپرسپولیسقراربگیرد.این
احتمال البته وجود دارد که یحیی گل محمدی از مهاجم هلندی خود در نیمه
دومدیداربافوالدخوزستانبهعنوانبازیکنتعویضیاستفادهکند.دیدارنخست
پرسپولیسدرفصلجدیدلیگبرترباتساویبدونگلمقابلذوبآهنبهپایانرسید.

دردسر 50میلیاردیآبیها و بدقلقی مرد ایتالیایی
گــروه ورزش /همان طــور کــه پیش بینی
می شد ،باشگاه استقالل در پرونده آندرهآ
استراماچونی سرمربی سابق و ایتالیایی این
تیم محکوم و نقره داغ شد و حاال باید بیش
از یک میلیون و  500هزار یورو به این مربی
ایتالیایی طی فرصتی یک ماهه پرداخت
کند .استراماچونی که در زمــان مدیریت
امیرحسین فتحی سرمربی استقالل شد به
دالیــل نامشخصی که هنوز هم پس از چند
سال رازگشایی نشده به صــورت یک طرفه
ق ــراردادش را با باشگاه ایرانی فسخ کرد و
سپس بابت پــرداخــت نشدن مطالباتش و
مبلغ سال دومقراردادشاز باشگاهاستقالل
شکایت کــرد .حاال حکم نهایی این پرونده
صادر شده و در آستانه مختومه شدن است،
البته به شرط پرداخت حــدود  50میلیارد
غرامت استراماچونی ظرف کمتر از یک ماه!
فوتبال ایران البته از این پرونده ها کم نداشته
و همین چند هفته پیش بود که دادگاه عالی

خبر

ستاره هلندی پرسپولیس به فوالد می رسد

استراماچونی درخواست پرداخت قسطی استقالل را رد کرد!

ورزش ،فدراسیون فوتبال ایران را در پرونده
شکایت مــارک ویلموتس سرمربی سابق و
بلژیکیمحکومبهپرداختبیشازسهمیلیون
یــورو کــرد .چند مــاه پیش از آن هم باشگاه
پرسپولیس در دو پرونده برانکو ایوانکوویچ،
ماریوبودیمیر و گابریل کالدرون به پرداخت
غرامت سنگین محکوم شــده بــود که البته
پرداخت پول آن ها هم با حرف و حدیث هایی
همراه بود و گفته می شد از صندوق اشتغال
زایی مناطق محروم وام و پول برداشت شد تا
بدهی پرسپولیس به این خارجی ها پرداخت
شود! حاال استقالل هم با معضل بزرگ تامین
منابعمالیبرایپرداختطلباستراماچونی
مواجه و گمانه زنی درباره منبع آن آغاز شده
است؛ از کمک کارگزار تا برداشت پول از سود
سهامباشگاهاستقاللدربورسوحتیقسطی
کردن پرداخت پول .حتی روز گذشته برخی
خبرنگاران در تماس تلفنی با قربان زاده،
رئیسسازمانخصوصیسازی،اینپرسشرا

درلیستدعوتشدگانبهاردویتیمملیجوانان،نامعرفان
باقری بازیکن تیم استقالل به چشم نمیخورد .بازیکنی که
چندروزیاستبهتمریناتتیمآبیبرگشتهوبیسروصدادر
تالشبرایجلبنظرساپینتواست.اوپیشازاعزامتیمملی
جوانانبهشهردوشنبهبرایحضوردرمسابقاتکافا،دریکی
ازروزهااردویتیمملیجوانانرابهخاطرگرماترککردوبعد
از آن صمد مرفاوی سرمربی تیم ملی جوانان تصمیم گرفت
روی نام او خط قرمز بکشد .با وجود این که به نظر میرسد او
ازاینرفتارخودپشیمانشدهاست،همچناندرلیستسیاه
سرمربیتیمملیجوانانقراردارد.

بار آن به  ۵۰سال قبل برمی گردد .در فصل های ،1934-1933
 1935-1934و  1972-1971هم هفته نخست بدون تساوی
به پایان رسید و همه بازی ها برنده و بازنده داشت .یوونتوس در دیدار
برابر ساسولو با دبل والهوویچ و تک گل آنخل دی ماریا خرید جدید تیم
به پیروزی دست پیدا کرد تا نشان دهد که در فصل جاری برخالف دو
فصل اخیر شانس باالیی برای کسب عنوان قهرمانی دارد.

سوژه

دست بازساپینتو با تازه واردها
گروه ورزش /استقالل تهران که جام قهرمانی
رقابتهای لیگ برتر در فصل گذشته را به خانه
برده فردا (پنج شنبه) در دومین بازی خود در
بندرانزلی در حالی مهمان ملوان اســت که
نخستین بازی خود در مقابل سپاهان اصفهان
را با دریافت  ۲گل واگــذار کرد .به این ترتیب
تیمی که یک فصل را بدون باخت سپری کرده
بــود ،لیگ برتر را با باخت آغــاز کــرد .شکست
استقاللمقابلسپاهانوعملکردضعیفچند
بازیکن،احتماالتغییراتیرادرترکیباستقالل
برای هفته دوم رقابت های لیگ برتر به دنبال
خواهدداشت.طبقشنیدهها،سرمربیپرتغالی
تیم فوتبال استقالل قصد دارد تیمش را برای
بازی با ملوان بندرانزلی با تغییراتی نسبت
به دیدار هفته اول لیگ برتر وارد
زمین کند .ریکاردو ساپینتو
سرمربیپرتغالیاستقالل
با توجه به بازگشت صالح
حردانی و محمدحسین
مرادمند،قصدداردازایندو
بازیکن در دیدار با ملوان استفاده
کند ،به خصوص از حردانی در دفاع
راســـت کــه پاشنه آشــیــل آبـیپــوشــان
در بــازی با سپاهان بــود .همچنین در
صورتی که  ITCمحمد محبی و مهدی
قایدی برسد ،با توجه به آمادگی آن ها
ساپینتومیتواندازوجودشاناستفاده
کند .تغییر بعدی در فاز تهاجمی است
که ساپینتو با توجه به تمرینات روزهای
اخیردستبهآرایشهجومیآبیپوشان

خواهد زد .کاوه رضایی تنها بازیکنی است که
بهدلیل مشکالت شخصی تکلیفش مشخص
نیستواحتما ًالدربازیباملوانغایبخواهدبود
اما با اضافه شدن قایدی و محبی احتماال این دو
بازیکنبهجمعمهرههایتهاجمیآبیهااضافه
خواهند شد .با حضور صالح حردانی نیز کوین
یامگامیتواندآزادیعملبیشتریداشتهباشد
و بر خالف بازی مقابل سپاهان احتماال نزدیک
تر به دروازه حریف بازی خواهد کرد .در صورتی
کهقایدیومحبیهردوبهبازیفردابرسند،این
احتمال وجود دارد که یامگا به عنوان مهاجم در
ترکیب استقالل قرار بگیرد .این در حالی است
که ستاره فرانسوی آبی ها در  10بازی اخیر
نتوانسته برای تیمش گلزنی کند و بازی مقابل
ملوانفرصتخوبیبرایاوخواهدبود
تابهطلسمگلنزدنهایخودشپایان
دهد .گفتنی است ،استقالل و ملوان
فردا در حالی مقابل هم قرار می گیرند
که پیش از این ۵۸بار با یکدیگر رو در
رو شدهاند که  ۲۴بازی را استقالل
تهران و  ۲۴بازی را ملوان با نتیجه
پیروزیپشتسرگذاشتهو ۱۰بازی
دو تیم نیز با نتیجه تساوی به پایان
رسیده است .در ۵۸بازی گذشته دو
تیم ۱۳۱ ،گل به ثبت رسید که ۸۳
گل سهم استقالل و  ۴۸گل سهم
ملوانبودهاست.آخرینمصافدوتیم
در لیگ برتر نیز یازدهم دی سال ۹۴
به میزبانی ملوان در بندرانزلی بود که
آنبازیهمباتساوی ۲-۲بهپایانرسید.

