
202019 سپتامبر   21         1441 محرم   21        1398 شهریور   30 شنبه      

برنامه ویژه استقالل براى عماد 

ــاد و خاطره  ٩٠ باشــگاه اســتقالل در نظــر دارد در درب
عماد، (ود( (ه در حاشيه د
دار پرسپوليس-صنعت نفت 
جــان خــود را از دســت داد را زنــده (نــد. عماد (ــود/ ٦ 
ســاله ا4 بود (ه در حاشــيه د
دار پرسپوليس-صنعت نفت 
به علت برق گرفتگ در ورزشــگاه آزاد4 جانش را از دست 
داد. جواد زر
نچه، سرپرست استقالل در تالش است تا اگر 
 ســازمان ليگ مجوز بدهد، باز
<نان استقالل در روز درب
با تصو
ــر ا
ن هــوادار ٦ ســاله وارد چمن ورزشــگاه آزاد4 

شوند.
برگزارى جلسه هماهنگی دربی

د
روز جلســه هماهنگــ دربــ ٩٠ با حضور مســئوالن و 
مد
ران ٢ باشــگاه پرســپوليس و اســتقالل برگزار شد. در 
 ،ا
ن جلســه محمدحســن انصار4 فرد و اميرحسين فتح
مد
ران عامل پرسپوليس و استقالل و مسئوالن 
گان و
ژه 
حضور پيدا (ردند تا درخصوص باز4 ٢ تيم (ه فردا برگزار 

م شود، تصميمات اتخاذ (نند. 
پاس گل تاریخی پورعلی گنجی

تيم العرب دوحه در د
دار4 خانگ برابر تيم الشــحانيه با 
نتيجه ٢-
W به پيروز4 رسيد. محمد صالح عل در دقا
ق 

ــW و ٨٩ زننــده ٢ گل تيم العرب بود. گل تيم الشــحانيه 
نيــز در دقيقــه ٧٤ توســط راميــن رضا
يــان از رو4 نقطــه 
پنالت به ثمر رســيد. اتفــاق جالب ا
ن بــاز4 اما به صحنه 
 گل اول العرب برم گردد (ه در ثانيه ٨ رو4 پاس مرتض
پورعل گنجــ و ضربه محمــد صالح النيل به ثمر رســيد؛ 
گل (ه حاال تبد
ل به ســر
ع تر
ن گل تار
خ ليگ ستارگان 

قطر شده است.
ایران بيست و سوم دنيا باقی ماند

 ســا
ت فدراســيون جهان فوتبال، رده بند4 تيم ها4 مل
دنيا در ماه ســپتامبر ٢٠١٩ را اعالم (رد (ه بر ا
ن اساس 
تيم مل ا
ران بدون تغيير جا
گاه نســبت بــه رده بند4 ماه 
جــوال4 با ١٥٢٢ امتياز در جا
گاه بيست و ســوم دنيا و رده 
نخســت قاره آسيا قرار دارد. در رده بند4 (ل هم تيم ها4 
مل بلژ
W، فرانســه و برز
ل به ترتيب اول تا ســوم هستند 
(ه در ميان آن ها برز
ل با سقوط 
W پله ا4 جا4 خود را به 

فرانسو4 ها داد.
مصدوميت آزمون جدى است

مصدوميــت مــچ پــا4 ســردار آزمــون جــد4 اســت و با
ــد 
استراحت (ند. او قطعا در باز4 هفته دهم ليگ برتر روسيه 
برابر روبين  (ازان غا
ب خواهد بود. ســردار آزمون در باز4 
هفته نخســت ليگ قهرمانــان اروپا برابر تيم ليون فرانســه 

ــW به پا
ان -W
مصــدوم شــد. در ا
ن باز4 (ه بــا نتيجه 

رسيد آزمون در دقيقه ٤١ گل زنيت را به ثمر رساند.
پرسپوليس به برزیل دعوت شد

در د
ــدار ســفير (شــور برز
ــل در ا
ــران بــا محمدحســن 
انصار4 فرد  مد
رعامل پرســپوليس، و4 درخواست (رد تا 
زمينه سفر تيم پرسپوليس به (شــور برز
ل را فراهم (ند تا 
ا
ن تيم بتواند در ا
ن (شور مسابقات دوستانه برگزار (ند.

پيش بين� سخنگو وزارت امور خارجه
احتماال پرسپوليس دربی را می برد

بــه گزارش مدال، عالقــه به فوتبال در ميــان د
پلمات ها4 
 ،ا
ران اتفاق (م ســابقه ا4 نيســت. د(تر حميدرضا آصف
سخنگو4 اسبق وزارت امور خارجه 
W استقالل متعصب 
بود و مرد4 چون عباس عراقچ، معاون (نون وزارت امور 
خارجه نيز حساب پرسپوليســ است. در ا
ن ميان عباس 
موســو4، ســخنگو4 (نونــ وزارت امــور خارجــه (ه جزو 
مد
ران جوان و خوش برخورد دولت محســوب م شود نيز 
حساب اهل ورزش و به و
ژه فوتبال است. سخنگو4 وزارت 
امــور خارجه در وا(نش به ســوال درباره درب گفت: «دلم 
م خواهد مســابقه ا4 جــذاب از آب دربيا
د تــا مردم لذت 
ببرنــد البته در عين حــال نظم رعا
ت شــده و حرمت ها هم 
از هر جهت حفظ شــود.» موســو4 در پاســخ به درخواست 
پيش بينــ نتيجه بــاز4 نيز بــا لبخند گفــت: «ف<ر م (نم 
 احتماال پرسپوليس برنده ا
ن درب شود. البته به طور (ل
دوســت دارم مســابقه بســيار جذاب از آب دربيا
ــد و باعث 

رضا
ت فوتبال دوستان شود.»

رسن با سابقه ترین خارجی تاریخ دربی
بشــار رسن سومين سال حضور در پرسپوليس را سپر4 
م (نــد. او در ليگ هــا4 هفدهم و هجدهم درخشــش 
قابــل توجهــ بــا پيراهــن ســرخ ها داشــت و در مقابــل 
استقالل نيز ٤ بار به ميدان رفت تا در (نار الونگ الونگ 
 و گادو
ــن منشــا، باســابقه تر
ن خارجــ تار
ــخ دربــ
شــود. البته ن<ته قابل توجه ا
ن اســت (ه منشا و الونگ 
بــا پيراهن هر ٢ تيم باز4 (ــرده و تجربه ٤ بار حضور در 
درب را دارند اما رســن فقط سابقه باز4 در پرسپوليس 
او ارزش بيشــتر4 دارد. در  ا
ــن رو ر(ــورد  از  را دارد، 
صورتــ (ه رســن فــردا مقابل اســتقالل بــاز4 (ند، به 
تنها
 باسابقه تر
ن خارج تار
خ درب م شود. او (ه 
در ليست آسيا
 سرخ ها جا4 دارد، اگر گلزن هم (ند 

به نخستين آسيا
 گلزن در درب تبد
ل خواهد شد.

قدوس از فيفا شکایت کرد
ني<الس ليدســتروم، رئيس ســرو
س رســانه ا4 باشــگاه 
اوسترشــوندس ســوئد بــه شــب<ه تلو
ز
ون SVT ســوئد 
گفت: «ســامان قدوس به دليل صــدور ح<م فيفا مبن بر 
محروميــت ٤ ماهه اش از باز4 و جر
مــه نقد4 ٤ ميليون 
 
ورو
ــ، شــ<ا
ت خــود از فيفــا را بــه دادگاه بين الملل
ح<ميت ورزش (CAS) ارسال (رد. باشگاه اوسترشوندس 

با سامان قدوس برا4 ش<ا
تش از فيفا در ارتباط بود.»

(اپيتان تيم فوتبال پرسپوليس به دليل مصدوميت همراه با سا
ر باز
<نان تمر
ن 
ن<ــرد تا حضــورش در دربــ در هالــه ا4 از ابهام قرار بگيــرد. تمر
ن تيــم فوتبال 
پرسپوليس صبح د
روز در زمين پژوهشگاه برگزار شد (ه باز
<نان ز
ر نظر مربيان 
 ،ا
ن تيم تمر
نات خود را پشت سر گذاشتند. در تمر
ن د
روز سيدجالل حسين
(اپيتان تيم فوتبال پرسپوليس همراه با سا
ر باز
<نان تمر
ن ن<رد تا حضورش در 
دربــ در هاله ا4 از ابهام قرار بگيرد. حســين با وجــود حضور در محل تمر
ن اما 
لبــاس تمر
ن نپوشــيد و پس از دقا
ق صحبت با مربيان ا
ــن تيم، محل تمر
ن را 
تر/ (رد. (اپيتان پرسپوليس د
روز پس از تر/ محل تمر
ن به پزشW معالج خود 
مراجعه (رد و برخ آزما
شــات را انجام داد و قرار اســت امــروز صبح از ناحيه ز
ر 

ش<م خود آندوس<وپ بگيرد تا مشخص شود به درب خواهد رسيد 
ا نه.

پرسپوليســ ها تمر
ن د
روز را از ســاعت ١٠ در مجموعه پژوهشگاه نفت ز
ر نظر 
(ادر فنــ برگزار (ردند. تمر
ن پس از صحبت ها4 گابر
ل (الدرون با گرم (ردن 
 آغاز شد. شجاع خليل زاده (ه به دليل مصدوميت چند روز4 ز
ر نظر (ادر پزش<
(ار م (ــرد، از د
ــروز در تمر
نات گروه تيم شــر(ت (رد تا مشــخص شــود ا
ن 
باز
<ن مش<ل برا4 حضور در باز4 حساس فردا مقابل استقالل ندارد. خليل زاده 
حاال مدافع با تجربه ا4 اســت و (الدرون حســاب و
ژه ا4 رو4 او باز م (ند. به ا
ن 
ترتيب به احتمال فراوان شــجاع خليل زاده و ســيدجالل حسين، ٢ مدافع موثر و 
موفق پرسپوليس ط ٢ فصل اخير همچنان مورد تا
يد (ادر فن و گابر
ل (الدرون 
هســتند  اما احتماال در باز4 مقابل استقالل با توجه به مصدوميت سيدجالل زوج  

شجاع و (نعان زادگان در تر(يب قرار بگيرند.

شجاع برا درب� آماده شدمصدوميت سيدجالل و احتمال غيبت در درب� 

کالدرون در تفکرات دوگانگی
(ادر فنــ پرســپوليس برا4 پيــروز4 مقابل 
بــه  اصــرار  نــدارد؛  بيشــتر  راه   ٢ اســتقالل 

ــا ا
جاد شــگفت بــرا4 برد  تا(تيــW قبلــ
مقابــل تيــم اســتراماچون! پرســپوليس در 
حالــ موفــق بــه (ســب پيــروز4 
W-صفر 
مقابل صنعت نفت در هفته ســوم رقابت ها4 
ليگ برتر شــد (ــه اســتراتژ4 ا
ن تيــم برا4 
بــه دســت آوردن ٣ امتياز (امــال تغيير (رده 
بــود. پرســپوليس در نيمه نخســت ا
ن د
دار 
ســع داشــت با حمالت پردامنه خود به گل 
برســد تا بتواند با (ســب پيروز4 بــه د
دار با 
رقيب ســنت خود بــرود؛ هدف (ه ســرخ ها 
با تW گل محمدحســين (نعانــ زادگان در 
دقيقه ٥٧ به آن رســيدند امــا (الدرون برا4 
رســيدن بــه هميــن گل (ــه از راه دور به ثمر 
رســيد مجبور شد سيســتم باز4 تيمش را در 
 نيمه دوم به طور (امل تغيير دهد. ســرمرب
آرژانتينــ پرســپوليس (ه ســع داشــت در 
نيمــه اول بيشــتر از عمــق دفاع نفــت آبادان 
مهاجمان خــود را صاحب موقعيــت گل (ند 
در نيمــه دوم تغييــر تا(تيW داد تا با ارســال 
از (ناره هــا و ســرعت ترابــ و وحيــد امير4 
بتواند فشار بيشتر4 رو4 دروازه برز
ل ها4 
ا
ــران ا
جاد (نــد. تغيير تا(تي<ــ (ه جواب 
هم داد تا پرسپوليس با (سب پيروز4 مقابل 
نفــت آبــادان آمــاده د
ــدار حســاس و نبــرد 
ســنت خود بــا اســتقالل تهران شــود. حال 
با
د د
ــد (ادر فن پرســپوليس (ــه در چند 
روز گذشــته آناليز و
ژه ا4 از حر
� آب پوش 
خود داشــته چه تا(تي< برا4 (ســب نتيجه 
مقابل شــاگردان آندره استراماچون در نظر 
م گيرد. پرسپوليس برخالف استقالل هيچ 
محــروم و مصدوم ندارد تا دســت (الدرون 
بــرا4 ا
جــاد اســتراتژ4 تيم مــورد نظرش 
باز باشــد. (الدرون همچنــان تما
ل به انجام 
باز4 تر(يب و حر(ت تــوپ رو4 زمين دارد 
اما ا
ن روش در ٣ باز4 گذشــته سرخ ها تنها 
 در باز4 نخســت ا
ن تيم مقابل پارس جنوب
ثمربخــش بــود اما در بــاز4 با ترا(تــور منجر 
بــه ش<ســت و در د
ــدار مقابــل صنعت نفــت 
مح<وم به تغيير تا(تيW شــد. پرسپوليس در 
حال فردا مقابل اســتقالل باز4 م (ند (ه 
تمر
نــات ا
ن تيــم تا باز4 با اســتقالل تهران 
پشــت درهــا4 بســته برگــزار خواهد شــد تا 
(ســ نتواند از شــگفت احتمال سرخ ها با 
(الدرون در باز4 بــا آب ها4 پا
تخت اطالع 

داشته باشد.

در  پرســپوليس   تيــم  ســابقه  بــا  (اپيتــان 
صورت حضور در تر(يب تيمش به ســومين 
باز
<ن مســن تار
خ درب تبد
ل م شــود 
و از ر(ــورد (اپيتانــ فرهــاد مجيد4 عبور 
م (نــد. ســيدجالل حســين در بــاز4 با 

صنعت نفت رو4 نيم<ت نشســت تــا آماده 
د
دار مقابل اســتقالل شــود. او همواره در 
بــاز4 با اســتقالل چهره درخشــان بوده و 
در فاز دفاع و هجوم اثرگذار ظاهر شده 
اســت مثل درب ليگ شــانزدهم (ه موفق 
به گلزن شــد 
ا درب ها4 ليــگ دوازدهم 
و ســيزدهم (ه از عوامل اصل (لين شــيت 
ســرخ ها بــود. حــال او در درب پيــش رو به 
ر(وردها
 جالب دســت خواهد 
افت و از 
آمار فرهاد مجيد4 عبور خواهد (رد. جالل 
حســين در ا
ــن درب با ٣٧ ســال و ٧ ماه 
در مقابل حر
� به ميــدان م رود تا ر(ورد 
فرهاد مجيد4 را به عنوان ســومين باز
<ن 

مســن درب بش<ند. در رتبه اول و دوم رضا 
عنا
ت و نيلسون (ور
ا جونيور جا4 دارند. 
 ن<تــه جالب ا
ن (ه عنا
ت در ٣٩ ســالگ
به عنوان 
W مهاجم مقابل پرســپوليس به 
ميدان رفت و حاال سيدجالل برا4 رسيدن 
بــه او با
د ٢ ســال د
گــر در جمع ســرخ ها 
 بماند. از طرف د
گر ســيدجالل حســين
اگر به درب برسد برا4 هفتمين بار بازوبند 
(اپيتان را در باز4 درب در اختيار خواهد 
داشــت و با گذر از ر(ــورد مجيد4، در (نار 
افشــين پيروان و عل پرو
ن قــرار خواهد 
گرفــت. (ر
م باقر4 و هما
ــون بهزاد4 نيز 
باالتر از آن ها هستند و سيدجالل م تواند 

ر(ورد آن ها را نيز بش<ند. (اپيتان سرخ ها 
از ليگ شــانزدهم جلوتر از د
گــر باز
<نان 
وارد زمين م شود و رهبر ا
ن تيم به حساب 
م آ
د. او همچنين در ليگ ها4 دوازدهم و 
ســيزدهم حضــور در دربــ را تجربــه (رد. 
ستاره ٣٧ ساله قرمزها باوجود سن و سال 
بــاال، عمل<ــرد بســيار خوبــ در رقابت هــا 
 از >
داشــته و در (نار شــجاع خليل زاده 
بهتر
ن زوج ها4 دفاع تار
خ پرســپوليس 
را ا
جاد (ــرده و حاال هواداران با
د اميدوار 
باشند (ه تيم پزش< پرسپوليس، شجاع را 
به ا
ن مسابقه برسانند تا در (نار سيدجالل 

ا
فا4 نقش (ند.

(اپيتان سرخ ها در آستانه ثبت +* ر(ورد

عبور سيدجالل از فرهاد مجيد؟

یک نامه و ٢ گاف بزرگ!
ماجرا درخواست بخشش اسماعيل� از سو استقالل

 ،اســماعيل فرشــيد  اخــراج 
باز
<ــن اســتقالل در بــاز4 بــا 
 نفــت مسجدســليمان و محروميــت او از درب
وا(نش ها4 متعدد4 داشت و شاهد اختالف 
نظر داوران و (ارشناسان داور4 در مورد (ارت 
زرد دوم او و اخراجش بود
م تا جا
 (ه باشگاه 
اســتقالل هم پس از باز4 بــه اخراج باز
<نش 
رســما اعتراض (ــرد. انتظار م رفــت پرونده 
 اســماعيل با توجه به حساســيت باال4 درب
 با قيــد فور
ت در دســتور (ار (ميته انضباط
فدراســيون فوتبــال قرار بگيــرد امــا ظاهرا نه 
تنها فور
تــ در (ار نبوده بل<ه روال عاد4 هم 
در مورد نامه اســتقالل ط نشــده اســت. ا
ن 
موضوع اســت (ه مد
رعامل استقالل د
روز 
به آن اشــاره (رد و پرده از راز4 بزرگ برداشت 
و اعالم (رد (ه نامه ا
ن باشــگاه برا4 بخشيده 
شــدن محروميت فرشــيد اســماعيل هنوز به 
دســت (ميتــه انضباطــ نرســيده اســت. به 
گزارش ورزش ســه، اميرحسين فتح در ا
ن 
باره به سا
ت باشگاه استقالل گفت: «ما صبح 
روز دوشنبه با ارسال نامه به فدراسيون فوتبال 
نسبت به محروميت فرشيد اسماعيل اعتراض 
(رد
م. باشگاه مثل ا(ثر
ت قاطع (ارشناسان 
داور4 و ميليون هــا طرفــدار فوتبــال در ا
ران 
معتقد اســت (ه (ارت زرد دوم اســماعيل در 
باز4 با نفت مسجدسليمان (ه منجر به اخراج 

او شــد، بر اثر اشــتباه داور در
افت شــده و ا
ن 
حق مسلم باشــگاه استقالل است (ه معترض 
باشــد.» او ادامه داد: «متاســفانه تــا ا
ن لحظه 
نامه ما به دســت (ميته انضباط فدراســيون 
بــرا4  شــهر
ور  روز ٢٥  نامــه  ا
ــن  نرســيده! 
سازمان ليگ ارسال شد و در همان روز توسط 
آقــا4 بهاروند بــه دبيــر(ل فدراســيون ارجاع 
داده شده؛ نامه ا4 به شــماره ١٤٦٠/٩٨ اما 
موضوع عجيب ا
ن اســت (ه تا به حال نامه به 
دســت (ميتــه انضباطــ نرســيده و ا
ن تعلل 
ابهام آميز است!» مد
رعامل استقالل در پا
ان 
گفت: «ما تا لحظه آخــر منتظر رفع محروميت 
فرشــيد اســماعيل خواهيــم مانــد و بــه طور 

مستمر پيگير ا
ن پرونده هستيم.»
  


ــW طــرف ماجــرا تغييــر قانونــ اســت (ــه 
اســتقالل ها به اســتناد به آن انتظار بخشش 
(ارت زرد دوم فرشــيد اســماعيل را دارنــد. 
اســتقاللي ها مي گو
ند چرا در گذشــته كارت 
زرد باز
كنــان پرســپوليس تصحيــح شــده اما 
اكنون براي فرشيد اسماعيلي ا
ن كار صورت 
نمي گيرد؟ در مقررات قبلــي برابر بند ٣ ماده 
٣١، اشــتباهات واضح داور درباره كارت ها به 
هر نحو قابل تصحيــح و اصالح بود اما مقررات 
فعلي فقــط ناظر بــر اشــتباه در هو
ت اســت. 
بــرا4 مثال اگــر مرتضــ تبر
ز4 خطــا كند و 

فرشــيد اســماعيل كارت بگيرد قابل اصالح 
اســت والغيــر. در چنين شــرا
ط حتــ اگر 
نامه اســتقالل ها در (شو4 جادو
 دبير(ل 
جــا مانده باشــد و بــه (ميته انضباطــ ارجاع 
داده نشــده باشــد ضــرر4 متوجه اســتقالل و 
فرشــيد اســماعيل نيســت چرا(ه بر اســاس 
مــاده ١٤ قانون فعل تشــخيص داور باز4 در 
مورد هو
ت باز
<ن (ارت گرفته اشــتباه نبوده 
و او دقيقا به فرشــيد اسماعيل (ارت زرد دوم 
را نشــان داده و ســپس او را اخراج (رده است. 
امــا طرف د
گر ماجــرا اشــتباه محتوا
 و نوع 

درخواســت نامه باشــگاه اســتقالل اســت. با 
ا
ن (ــه اميرحســين فتحــ مدع شــده نامه 
اعتراض باشــگاه اســتقالل از ســو4 دبير(ل 
فدراســيون فوتبال به (ميته انضباط ارجاع 
نشده اما با نگاه به محتوا4 نامه ا
ن باشگاه 
در خصوص فرشــيد اســماعيل چند اشــتباه 
فاحش در محتوا و درخواســت د
ده م شود. 

كــي از جهــت شــروع به رســيدگي شــكا
ت 
شاكي اســت. حال ســوال ا
نجاســت آ
ا نامه 
اســتقالل را مــي تــوان شــكا
ت فــرض كرد؟ 
كــدام اخطار مدنظر آن هاســت؟ چه دقيقه اي 

از بازي؟ مســتند اثبات ادعا؟ استقالل با
د از 
بهاروند به عنوان رابط باشــگاه ها و فدراسيون 
خواســتار ارجاع به كميته انضباطي مي شــد. 
بهاروند كه نمي تواند رسيدگي كند. استقالل 
با
د هز
نه دادرسي وار
ز مي كرد و اصل فيش 
را به كميته انضباطي ارسال مي كرد. آ
ا فيش  
ارســال شده اســت؟ اگر پاســخ منف باشد با 
توجــه به اشــتباه محتوا
ــ با
د گفــت در ا
ن 
زمينه قصور و (وتاه متوجه باشگاه استقالل 
و نشــان دهنده خال بــزرگ عدم حضــور افراد 

(اربلد و خبره در ا
ن باشگاه است.


<ــ از چهره ها4 و
ــژه درب ٩٠ خواهــد بود؛ باز
<نــ (ه چند  قطعــا ســياوش 
زدان
مــاه قبــل با 
W اظهار نظر عجيب باعث 
W جنجال بزرگ شــد و حاال در آســتانه مصاف با 
  از مهره ها4 (ليد4 اســتراماچون برا4 درب>
 پرسپوليس هاست. ســياوش 
زدان
 ٩٠ اســت؛ باز
<نــ (ــه در ٣ د
ــدار قبل آب هــا با  انگيزه ظاهر شــد. داســتان جنجال
سياوش آب ها و پرسپوليس همان روز4 (ليد خورد (ه در ليگ هجدهم سپاهان در تهران 
مهمان پرسپوليس بود و در پا
ان باز4، 
زدان با ادبيات عجيب خطاب به هواداران سرخ 
گفت (ه بهتر است برا4 باز4 حساس مرحله نيمه نها
 جام حذف به اصفهان و ورزشگاه 
نقش جهــان نيا
ند، در ا
ن غير ا
ن صورت با حضورشــان به نوع خون به پا شــده و جنگ 
واقع با هواداران ســپاهان ا
جاد م شــود. گرچه 
زدان با آن تهد
د عجيب محروم شــد 
اما چند ماه بعد (ه پيراهن اســتقالل را به تن (رد خيل ها انتظار تقابل و4 با پرســپوليس 
در دربــ را م (شــيدند و حاال با
د د
ــد در روز4 (ه نه قرمز و نه آبــ نم خواهند بازنده 
باشند، تقابل ا
ن باز
<ن با مهاجمان پرسپوليس چگونه خواهد بود و از آن مهمتر طرفداران 

زدان است و مسلما  پرســپوليس با ا
ن باز
<ن چه رفتار خواهند داشت. ا
ن اولين درب
ا
ن باز
<ن با توجه به ســرعت باال4 مهاجمان پرســپوليس و جو ورزشگاه، باز4 سخت در 
پيش دارد. با
د ببينيم آ
ا او م تواند از عهده مســئوليت ســنگين خود به خوب بر بيا
د 
ا 

اتفاق د
گر4 رخ م دهد؟

عليرضــا بيرانوند محروميت 
W جلســه ا4 خود را پشــت ســر گذاشــت و حــاال آماده 
د
دار مقابل اســتقالل اســت. او ا
ن فصل تنها 
W بار درون دروازه پرسپوليس قرار 
گرفت اما نتوانست دروازه اش را بسته نگه دارد و حاال اميدوار است در درب به زمين 
برگــردد و نما
ش ها4 درخشــانش را ت<رار (ند. او از ليگ شــانزدهم تا حاال در تمام 
درب هــا به ميدان رفته و توانســته ٤ (لين شــيت ثبت (ند. در جدول (لين شــيت ها 
بيرانوند در (نار  هاد4 طاووســ و نيلســون (ور
ا قرار دارد، البته ا
ن دو با 
W باز4 
(متر نســبت به عل بيرو ا
ن ر(ورد را ثبت (ردند. حال در صورت (ه بيرانوند فردا 
دروازه تيمش را بسته نگه دارد به ر(ورد ناصر حجاز4 م رسد (ه در ١٦ باز4 ٥ بار 
(لين شــيت (رد. همچنين وحيــد قليچ نيز در ٥ باز4 درب هيــچ گل نخورد. ن<ته 
جالب ا
نجاست (ه بيرانوند در صورت (ه در درب ٩٠ دروازه اش را بسته نگه دارد 
ر(ــورد وحيد قليچ، احمدرضا عابدزاده و نيلســون را هم م شــ<ند. گفتن اســت؛ 
احمدرضــا عابدزاده با ٨ حضور در درب ٥ (لين شــيت را برا4 خود به ثبت رســانده 
و وحيد قليچ، دروازه بان و پيش<ســوت پرســپوليس و نيلســون نيز به ترتيب در ٩ و ٥ 
درب ٥ (لين شيت را در (ارنامه دارند. در صدر جدول (لين شيت ها4 درب مهد4 
رحمت حضور دارد (ه در ٩ باز4 دروازه اش را بســته نگه داشــت. ا(نون بيرانوند ٥ 

(لين شيت تا آمار رحمت فاصله دارد.

سياوش چهره ویژه دربی بيرانوند به حجازى می رسد؟چهره روز سوال روز


