
سومين شب  مرحله 
حامد قهرماني

     فوتبال اروپا
يک هش��تم نهايي 
ليگ قهرمانان اروپا 
با قدرت نمايي بايرن مونيخ در انگلستان و توقف 

بارسا در ايتاليا همراه شد. 
سه شنبه شب اس��تمفورد بريج لندن شب تلخي 
را سپري کرد. چلسي در حالي برابر بايرن مونيخ 
به ميدان رفت که کمتر هواداري توقع شکس��ت 
3برصفر را در زمين خودي داشت، اما بايرن مونيخ 
نش��ان داد که چرا هميش��ه بايد فوتبال آلمان را 
ستود. مردان فليک در اين بازي درس بزرگي به 
شاگردان لمپارد دادند، درسي که خود لمپارد در 
مورد آن اينگونه مي گويد: »اين شکست برای ما 
درس سختی بود. اين بازی در سطح ليگ قهرمانان 
بود و واقعيت اين اس��ت که ما سال هاست تجربه 
زيادی از حضور در مراحل حذف��ی اين رقابت ها 
نداش��ته ايم و اين واقعيتی اس��ت ک��ه در چنين 
ش��رايطی بايد با آن روبه رو ش��ويم. شايد امشب 
اين حرف عجيب به نظر برس��د، ولی بازيکنان ما 
بايد بکوشند و اين شکست را به تجربه ای با تأثير 
مثبت تبديل کنند. آنها بايد بدانند که سطح ليگ 

قهرمانان در اين مرحله از رقابت ها در همين حد 
است.« هانسي فليک، سرمربي بايرن هم با اشاره 
به اينکه تيمش حاکم مطلق ميدان بوده، عنوان 
می کند: »ما امروز در کل 90 دقيقه عملکرد تيمی 
کاماًل متمرکزی داشتيم. ابتدا روی حريف فشار 

وارد کرديم و حاکم مطلق ميدان بوديم. از بابت اين 
پيروزی خيلی خيلی خوشحاليم.« اما بازي ناپولي و 
بارسا ثابت کرد که بارساي ستين با بارساي مقتدر 
سال هاي قبل فاصله زيادي دارد. تساوي يک - يک 
هرچند شانس صعود بارسا در بازي برگشت را باال 

برد، اما اين بارسا آن تيمي نيست که بتوان به آن 
اطمينان کامل داشت، حتي با وجود تالش هاي 

بي وقفه و رکوردشکني هاي خاص مسي!
کيکه ستين، سرمربي بارسا بعد از تساوي در زمين 
ناپولي گفت: »از نظر من اي��ن يک نتيجه خوب 
است و حاال يک بازی برگش��ت خواهيم داشت 
که می توانيم در خانه کار صع��ود را تمام کنيم. 
ناپولی با 10 نفر دفاع می کرد و مرتب در اطراف 
محوطه جريمه خودشان متمرکز بودند. درست 
اس��ت که نتوانستيم ش��انس های گلزنی زيادی 
خلق کنيم، ولی برابر تيم دفاعی مثل ناپولی بايد 

صبور می بوديم.«
در آن سو گتوزو، سرمربي ناپولي با اشاره به شانس 
زياد تيمش براي حذف بارسا عنوان کرد: »با زره و 
کاله خود برای ديدار برگشت با بارسا به نيوکمپ 
مي رويم. با همه ابزارهای الزم به مصاف بارس��ا 
خواهيم رفت. هنوز هيچ چيز تمام نش��ده است. 
از نتيجه اين بازی ناراحت هس��تم، چون ما يک 
اشتباه دفاعی کرديم و آنها از همان اشتباه به ما 
ضربه زدند. در اينکه ما می توانستيم بهتر کار کنيم 

هيچ شکی نيست.«

آژی�ر قرم�ز در 
شیوا نوروزی
    گزارش

اردوگاه آبی ها به 
ص�دا درآم�ده 
است. جلسه ای که سه شنبه شب با حضور چند 
نفر از اعضای هیئت مدیره باش�گاه استقالل 
برگزار ش�د و حاصلش اس�تعفای خلیل زاده 
سرپرست باش�گاه، انتخاب غیررسمی علی 
فتح اهلل زاده ب�ه عن�وان مدیرعام�ل جدید، 
برکناری س�عید رمضانی از سرپرستی تیم و 
اس�تعفای غیررس�می فرهاد مجی�دی بود!

مجمع س��االنه باش��گاه اس��تقالل روز دوشنبه 
برگزار شد و يک روز پس از آن نيز هيئت مديره 
تش��کيل جلس��ه داد. مبحث اصلی اين جلسه 
انتخاب مديرعامل جديد بود و در حالی که گفته 
می شود کار انتخاب فتح اهلل زاده به پايان رسيده 
بود، اما در نهاي��ت اين اتفاق رخ ن��داد تا گزينه 
اصلی مديرعاملی همچنان در حسرت رسيدن 

به صندلی رياست باشگاه باقی بماند.
    

جلسه سه شنبه شب در ش��رايطی خاص برگزار 
ش��ده اس��ت؛ بعد از موافقت اعض��ای حاضر در 
جلس��ه هيئت مديره آبی ها با علی فتح اهلل زاده 
تماس گرفته می شود تا تأييد نهايی او را بگيرند. 
نکته عجيب اينکه گزينه ای ک��ه ماه ها به دنبال 
رسيدن به پست مديرعاملی بود پاسخ تماس ها 
را نمی دهد تا اين بحث منتفی شود. در اين بين 
عبدالرضا موس��وی تنها عضو هيئت مديره بود 
که در اين خصوص اظهارنظر کرد. موس��وی در 
صفحه اينس��تاگرامش به اتفاقات اين جلس��ه 
پرحاشيه اشاره کرده اس��ت: »در مورد انتخاب 
مديرعام��ل صحبت کرديم و حت��ی مديرعامل 
تا يک قدمی انتخاب هم رف��ت، ولی بيش از دو 
ساعت منتظر وی بوديم که صورتجلسه را امضا 
و به وزارت ورزش ارس��ال کنيم، متأس��فانه او 
تلفنش را جواب نداد و خلف وعده کرد، اما بعد از 

پايان جلسه تماس گرفت و ادعا کرد می تواند در 
نشست حاضر شود، ولی ديگر دير شده بود. من 
هم از انتخاب اين شخص منصرف شدم و به اميد 
خدا رايزنی برای انتخاب مديرعامل جديد باشگاه 
را آغاز می کنيم.« بعد از انتشار اين پست بود که 
اسماعيل خليل زاده از سرپرستی باشگاه استعفا 
داد تا از اين پ��س تنها به عن��وان رئيس هيئت 

مديره استقالل به کارش ادامه دهد.
فتح اهلل زاده که عضو هيئت مديره باشگاه نيز هست 
در گفت وگو با تس��نيم به صحبت های موس��وی 
اينط��ور واکنش نش��ان داد: »اي��ن صحبت ها به 
باشگاه اس��تقالل لطمه می زند و درست نيست. 
باشگاه استقالل بايد مثل گذشته به يک نفر واگذار 
شود، مثل دوران سعيدلو که سرپرست کل باشگاه 
بودم و همه تصميمات را می گرفتم و پاسخگو نيز 
بودم. نتيجه اش هم قهرمانی های آن زمان بود، اما 
وقتی قانون تصويب می شود که تصميمات با نظر 
اعضای هيئت مديره گرفته شود بايد به آن احترام 

گذاش��ت. وقتی اکثريت اعضا رأی می دهند همه 
بايد احترام بگذارند و تمکين کنند. اگر شرايط در 
هيئت مديره اينگونه باشد من نمی توانم ادامه دهم. 
دوست داشتم به باشگاه کمک کنم، نه اينکه ژست 
مديريت بگيرم و بگويم مديرعامل استقالل هستم. 
موس��وی چون کار آزاد کرده، س��ريع می خواهد 
تصميم بگيرد اما آدم بايد ب��ه نظرات ديگران هم 
احترام بگذارد. اگر حرفی هم بزنيم ناراحت می شود 
و زود ب��ه او برمی خ��ورد.« رئيس هيئ��ت مديره 
اس��تقالل فتح اهلل زاده را مديرعامل جديد آبی ها 
ناميد. خليل زاده  که از سرپرس��تی باشگاه استعفا 
داده ديروز در گفت وگو با شبکه خبر در خصوص 
وضعيت مديريت اين باش��گاه گفت: »در جلسه 
هيئت مديره اصرار کردم که از سرپرستی باشگاه 
کنار بروم و دوستان هم اين موضوع را پذيرفتند که 
من ديگر سرپرست نباشم و در قالب رئيس هيئت 
مديره به کارم ادامه دهم. ف��ردی بايد مديرعامل 
استقالل شود که ش��بانه روز در اختيار استقالل 

باشد. فتح اهلل زاده با من صحبت کرده و پذيرفته که 
مديرعاملی استقالل را قبول کند و فکر کنم نهايتاً 

تا امروز حکم مديرعاملی او صادر شود.«
    

حواشی استقالل به اينجا ختم نمی شود؛ برکناری 
سعيد رمضانی از سرپرستی تيم همان اتفاقی است 
که با واکنش تند فرهاد مجيدی روبه رو شده است. 
گويا مديران باشگاه از غيبت رمضانی در سفر تيم 
به کويت ناراحت شدند و در جلسه هيئت مديره 
و با حمايت موسوی، س��عيد رمضانی از سمتش 

برکنار و پرويز مظلومی جانشين او شد! 
تصميم عجيبی که با مخالفت شديد سرمربی تيم 
همراه شده و حتی شنيده می ش��ود که مجيدی 
اس��تعفايش را نيز اع��الم کرده اس��ت. مجيدی 
مخالفتش با آمدن مظلومی را هم با انتشار پستی 
در اينستاگرام نشان داده، اما اينکه سرمربی سابق 
آبی ها چگونه و به چه انگيزه ای قرار است به عنوان 
سرپرست اس��تقالل روی نيمکت بنشيند، ابهام 
بزرگی برای استقاللی ها محسوب می شود. در حالی 
که مجيدی يک بار ديگر عليه اعضای هيئت مديره 
موضع گيری کرده، خليل زاده در حمايت از هيئت 
مديره گفت: »من سعيد رمضانی را برکنار نکردم. 
احترام اعضای هيئت مديره واجب است، ولی عزل و 
نصب در باشگاه استقالل نياز به مصوبه هيئت مديره 
ندارد و مديرعامل اين کار را انجام می دهد. اعضا به 
اين نتيجه رسيدند که رمضانی در استقالل نباشد و 
مظلومی بيايد، من هم به احترام هر دو نفر مظلومی 
و رمضان��ی را دعوت کردم و با آنه��ا حرف زدم، اما 

تاکنون هيچ حکمی برای کسی صادر نکرده ام.«
آبی ها شرايط بحرانی را پشت سر می گذارند. کاماًل 
مشخص اس��ت که کادر فنی اختالفاتی عميق با 
مديريت باش��گاه دارد و از طرفی همچنان بحث 
انتخاب مديرعاملی مطرح اس��ت. ادامه اين روند 
قطعاً در نتايج استقالل چه در ليگ برتر و چه در 

ليگ قهرمانان تأثيرات منفی خواهد داشت.
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فريدون حسن دنيا حيدري

بارساي ستین بارسا نیست! 
طوفان بايرن در استمفوردبريج

حکم مديرعاملی فتح اهلل زاده در انتظار امضای آخر
از برکناری سرپرست تا استعفای فرهاد مجیدی از استقالل

ليگ قهرمانان آسيا به تعويق افتاد 
تمام مسابقات هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا با تصميم AFC و به خاطر 
شيوع ويروس کرونا به تعويق افتاد. جلسه فوری کنفدراسيون فوتبال آسيا 
در ارتباط با ش��يوع ويروس کرونا و تصميم گيری درباره بازی های ليگ 
قهرمانان آسيا ديروز در کواالالمپور برگزار شد. با شيوع ويروس کرونا در 
کشورهای مختلف از جمله چين، کره جنوبی، ژاپن، ايران و چند کشور 
حاشيه خليج فارس، کشورهای مختلف خواهان به تعويق افتادن يا لغو 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا بودند. مسئوالن AFC در همان ساعت اوليه 
جلسه امروز خود در مورد مسابقات در شرق آسيا به اين جمع بندی رسيدند 
که بازی های شرق به تعويق بيفتد. سپس با کسب رضايت از طرف های 
حاضر در منطقه غرب آسيا نيز مسابقات در اين منطقه هم به تعويق افتاد.

رکورد ورودي 360 براي سهراب مرادي
رکورد ورودی سهراب مرادی در مس��ابقات گزينشی المپيک غرب آسيا 
مشخص شد. ليست نهايی وزنه برداران حاضر در مسابقات غرب آسيا اعالم 
شد و با وجود اينکه ايران نام سه وزنه بردار مرد و چهار وزنه بردار دختر را برای 
اين مسابقات رد کرده است، اما تنها سهراب مرادی جمعه روی تخته می رود. 
بقيه نفرات به دليل لغو پروازها از سوی امارات شانس حضور در مسابقات را از 
دست دادند. بر اين اساس سهراب مرادی که به دنبال کامل کردن مسابقات 
گزينشی المپيک خود است در دسته 9۶ کيلوگرم روی تخته خواهد رفت. 
رکورد ورودی او 3۶0 کيلوگرم اعالم شده که بيشترين رکورد ورودی را دارد. 

سه وزنه بردار ديگر از عربستان، ازبکستان و يمن هستند.

فيفا و AFC چگونه روی ما حساس می شوند
هرچه جلوتر مي رويم هنرنمايي هاي فدراسيون پنج ستاره مهدي تاج 
بيشتر از قبل خودنمايي مي کند. اين روزها که فدراسيون فوتبال بی سر 
و صاحب تر از هميشه روزگار مي گذراند، کنفدراسيون فوتبال آسيا هم 
زمان خوبي را براي ريز شدن روي وضعيت نابسامان فوتبال ايران پيدا 
کرده و در اين بررس��ي ها چيزهايي رو شده که به سود ما نيست. سؤال 
اصلي اما اين است که آنها چگونه االن در اين خصوص حساس شده اند؟

عصر سه شنبه بود که خبر رسيد کنفدراسيون فوتبال آسيا ايران را متهم 
به صدور مجوز حرفه اي نادرست براي تيم هايش به منظور شرکت در 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 2019 کرده است. اتهامي که با جريمه 
120هزار دالري همراه است. حاال بايد آقايان را پيدا کرد و پرسيد آن 
روز که براي باشگاه هاي بدهکارتان سندسازي مي کرديد و با اعتراض 

رسانه ها روبه رو شديد، آيا فکر اين روز را نکرده بوديد؟ 
تازه اگر خوش بين باشيم که خودشان بعد از در خطر افتادن جايگاه شان 

در فدراسيون آمار داده باشند.
البته اين پايان ماجرا نبود، چرا که کنفدراسيون فوتبال آسيا بعد از اين 
اتهام و جريمه، به اساسنامه فدراس��يون هم ايراد گرفت و رسماً اعالم 
کرد که با اين اساسنامه نمي توان انتخابات را برگزار کرد و بايد انتخابات 
رياست فدراسيون را به تعويق انداخت تا اساسنامه اصالح شود و متعاقب 
آن فيفا هم تهديد خود را رسانه ای کرد و  باز ما همچنان اميدواريم که 

ردپايي از آقايان فدراسيوني در اين ماجرا پيدا نشود.
فدراسيون فوتبال فاسد اس��ت؛ آنها که مي گويند نيست يا خودشان را 
به راهي ديگر زده اند يا سهمي در اين فساد دارند. اتفاقي که اين روزها 
خبرش پشت سر هم مي رسد و ناش��ي از آن است که يک جريان براي 
قدرت نگرفتن جريان مقابل در فدراسيون فوتبال چشمش را روي تمام 
تخلفات علي کفاشيان، مهدي تاج و بقيه بازماندگان شان بسته و حاال 
هم دست روي دست گذاشته و به آبرو ريزي هاي پشت سرهمي که رخ 

می دهد، نگاه مي کند.
اينها ثمره کار فدراسيوني است پرتخلف و جالب تر اينکه رؤساي سابقش 
هم به آن باور داشتند و بدون هيچ ابايي آن را تأييد مي کردند. حاال فوتبال 
ايران در بزنگاهي تاريخي اسير تصميمات کنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا 
شده است، اسير اتهامات و کم کاري هايي که حتماً از داخل کشور خط دهي 
مي شود، واال چگونه است که کنفدراسيون آسيا تاکنون به اساسنامه ما 
ايراد نگرفته و چطور است که از سندسازي روشن و جعلي ما براي تيم هاي 
بدهکارمان در تمام سال هاي گذشته به راحتي چشم پوشي کرده است؟ 
اينها اتفاقاتي معمولي و دم دستي نيست که بتوان به سادگي از کنارش 
گذشت، بايد حس��اس بود و دقيق، عده اي که از سفره فوتبال تاکنون 
ميلياردها ميليارد خورده اند و برده اند، نمي خواهند از پاي اين س��فره 
کنده ش��وند و در اين راه از هيچ تالش��ي فروگذار نخواهن��د بود. اين 
واقعيتي است که اگر از آن غفلت شود فوتبال کشور همچنان در سيطره 
اين افراد باقي خواهد ماند و مثل تمام سال هايي که گذشته درجا خواهد 
زد و تنها دلخوش به ستاره هاي توخالی و واهي خواهد ماند. ستاره هايي 
که حتي آنها که به دست ش��ان آورده اند اين روزها مظلومانه هنوز به 

دنبال پاداش هاي شان مي دوند.

آگهى تغییرات شرکت آویژه فیدار ایرسا شیروان چرداول شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 891 و شناسه ملى 14006082120

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شیروان و چرداول (772204)

آگهى مفقودي 

آگهى تغییرات شرکت بهسامان مبتکران فاخربا مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 13568 و شناسه ملى 14005865626 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (787655)

آگهى تغییرات شرکت خدماتى نقش کاران ماهر سهامى 
خاص به شماره ثبت 2015 و شناسه ملى 14005847462

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى میاندوآب (786611)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى کشاورزى دامداران محمدیار 
به شماره ثبت 393 و شناسه ملى 10980285782 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نقده (787805)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى روستایى ورین 
به شماره ثبت 22 و شناسه ملى 10861927840 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى محالت (787658)

 آگهی مزایده اموال منقول مربوط به پرونده اجرایی 9801377

رئیس اجراي ثبت زنجان - مینا تقیلو

آگهى تغییرات شرکت فنى خدماتى صدف بوشهر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1018 و شناسه ملى 10320062337 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارى بوشهر

آگهى فقدان مدرك فارغ التحصیلى 

 آگهى تغییرات شرکت تعاونى آریا سنگ دلیجان
 به شماره ثبت 425 و شناسه ملى 10780025080 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (787654)

آگهى تغییرات شرکت سهامى خاص برج و باروى کهن 
به شماره ثبت 11063 و شناسه ملى 10780146238 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (787657)

آگهى تغییرات شرکت سهامى خاص برج و باروى کهن
 به شماره ثبت 11063 و شناسه ملى 10780146238 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (787656)

سپاهان مانع از برگزاری دربی اصفهان نمی شود؟!
پرسپوليس برابر تيم سابق يحيی

هفته بيست و يکم رقابت های ليگ برتر در حالی عصر پنج شنبه با برگزاری 
پنج ديدار آغاز می شود و عصر جمعه با مصاف ديگر بازی های باقيمانده به 
پايان می رسد که رقابت های اين هفته نيز همچنان تحت تأثير کروناست!

  واکنش به برگزاری بازی ها به رغم شیوع کرونا
به دنبال شيوع ويروس کرونا، خليل زاده سرپرست باشگاه استقالل تأکيد 
کرد که اين تيم برای بازی با گل گهر به سيرجان سفر نمی کند. تصميمی 
که با مخالفت مسئوالن سازمان ليگ برای لغو اين بازی تغيير کرد. سرمربی 
س��ايپا نيز در اعتراض به برگزاری ليگ با وجود وي��روس کرونا گفت که 
مصلحت انديشی گوش ها را پر کرده است: »سالمتی انسان ها از هر قهرمانی و 
مدالی ارزشمندتر است«. گل محمدی اما به رغم حضور با دستکش بهداشتی 
در کنفرانس قبل از بازی تأکيد کرد که اگرچه شرايط سختی است، ولی 

پرسپوليس از هر تصميمی که از باال گرفته شود تبعيت می کند.
   اوضاع بغرنج استقالل برابر تیم ته جدولی

رقابت های اين هفته ساعت 15:30 امروز با مصاف ماشين سازی تبريز- 
نساجی مازندران آغاز می ش��ود و با رويارويی فوالد خوزستان و شاهين 
بوشهر که هفته گذشته از قعر جدول جدا شد، ادامه پيدا می کند. ديداری 
که همزمان با مصاف گل گهر سيرجان- اس��تقالل در ساعت1۶برگزار 
می شود. آبی پوش��ان تهرانی در شرايطی بسيار حس��اس عصر امروز در 
کرمان برابر گل گهر س��يرجان به ميدان می روند. اس��تقالل در صورت 
پيروزی می تواند برای24 ساعت هم که شده جای تراکتورسازان را در رده 
دوم جدول بگيرد. البته روی کاغذ آبی پوشان تهرانی برابر سيرجانی هايی 
که در رده های آخر جدول قرار گرفته ا ند، کار سختی ندارد. با وجود اين 
بدون ترديد اوضاع نابسامان مديريتی اين باشگاه و همچنين استعفای 
مجيدی که البته مورد موافقت قرار نگرفته و حضور پرويز مظلومی در کنار 
تيم به عنوان سرپرست می تواند تمرکز استقالل را در بازی برابر گل گهر 
 به هم بزند و کار اين تيم در سيرجان را سخت کند، خصوصاً که آبی پوشان 
اصرار داشتند که به دليل شيوع کرونا راهی کرمان نشوند، اما درخواست 
آنها برای لغو بازی مورد موافقت قرار نگرفت تا اين تيم در شرايطی نه چندان 

جالب برای رويارويی با گل گهر راهی سيرجان شود.
   دربی اصفهان اگر برگزار شود!

در ديگر بازی حساس امروز ذوب آهن رأس ساعت 1۶:15 برابر سپاهان به 
ميدان می رود. البته به شرط آنکه زردپوشان اصفهانی باز هم به دليل برگزاری 
بازی بدون تماشاگر از حضور در زمين س��رباز نزنند و برای راهی شدن به 
ورزشگاه خواهان زيرلفظی نباش��ند تا دربی اصفهان در سکوت ورزشگاه 
برگزار شود و داستان تازه ای از اصفهان برای کميته انضباطی مخابره نشود. 
ذوب آهن هفته گذشته نتيجه بازی خود را به استقالل واگذار کرد و حاال 
برای صعودی يک پله ای در جدول به دنبال پيروزی در دربی اصفهان است، 
آن هم برابر سپاهانی که هفته گذشته به بهانه برگزاری بازی بدون تماشاگر 
حاضر نشد مقابل سرخپوشان تهرانی به ميدان برود. شاگردان قلعه نويی در 
صورت پيروزی در اين بازی تنها به شرط شکست يا تساوی استقالل است که 

می توانند صعودی يک پله ای در جدول رده بندی داشته باشند.
   یحیی مقابل تیم شهرخودرو

بازی های امروز اما با مصاف پرسپوليس – شهرخودرو )ساعت 18:30( 
به پايان می رسد، جايی که يحيی گل محمدی برابر تيم سابق خود قرار 
می گيرد. پرس��پوليس که با يک بازی کمتر از ديگ��ر تيم های ليگ در 
صدر جدول قرار دارد، بعد از اتفاقاتی ک��ه در اصفهان تجربه کرد حاال 
بايد در يکی از بازی های س��خت نيم فصل دوم به مصاف ش��هرخودرو 
برود. تيمی که سومين باخت اين فصل را به سرخپوشان تحميل کرده 
بود. شهرخودرو بعد از تراکتور و سپاهان سومين تيمی بود که موفق به 
برتری مقابل شاگردان کالدرون شد، آن هم با هدايت يحيی گل محمدی. 
در نيم فصل دوم اما شرايط تغيير کرد و با رفتن کالدرون، يحيی سکان 
هدايت پرسپوليس را به دست گرفت و حاال شهرخودرو برابر تيمی در 
آزادی به ميدان می رود که نيم فصل اول با سرمربی آن موفق به برتری 
مقابل پرسپوليس شده بود، آن هم در ديداری که نتيجه اش برای يحيی و 
شاگردانش و همچنين حفظ صدرنشينی اهميت زيادی دارد، چراکه اين 
تيم به رغم يک بازی کمتر با 41 امتياز و فاصله  چهار امتيازی از تيم دوم 
جدول صدرنشين است و در صورت پيروزی برابر شهرخودرو می تواند 

جايگاهش را مستحکم تر از قبل کند.


