
هوادار-پرسپولیس
با یک تماشاگر

 روز مانده تا 
جام جهانی

یحیی گل محمدی که در داربی تهران 
اخراج شد تنها تماشاگر بازی امشب 

پرسپولیس است. او در بازی قبلی هم تا 
هنگام گل استقالل تماشاگر بود

ســال جدید برای پرسپولیســی ها از امشب 
آغاز می شود. نخستین بازی سرخپوشان در 
سال جدید، امشــب در تهران انجام می شود 
اما با وجود این پرسپولیسی ها میزبان نیستند 
و برخــالف اســتقالل نمی تواننــد از حضور 
تماشاگران خود بهره مند باشند. سرخپوشان 
از ساعت20:45 امشــب در ورزشگاه شهید 
دستگردی اکباتان به مصاف هوادار می روند. 
تیمی که اگرچه در رتبــه یازدهم جدول قرار 
دارد اما اصال حریف دست وپابســته و آسانی 
برای پرسپولیســی ها نیســت. کما اینکه در 
بازی رفت هــم این تیم تا دقیقــه90 مقابل 
پرسپولیس برنده بود و قرمزها با خوش شانسی 
توانستند از شکست مقابل شاگردان عنایتی 
فرار کنند. مهاجم ســابق استقالل امسال در 
قامت سرمربی هوادار توانسته از هر دو رقیب 
آبی ها یعنی پرسپولیس و ســپاهان مساوی 
بگیرد امــا در هر دو بازی رفت  و برگشــت به 
اســتقالل باخته اســت. او که در لیگ  پنجم 
به عنوان بازیکن به قهرمانی اســتقالل کمک 
کرده بود امســال هم با نتایجــی که گرفته، 
سهم کوچکی در صدرنشــینی قاطع آبی ها 

داشته است.

  محرومیت رکورددار استعفا
یحیی گل محمدی که ســال1400 را با یک 
تساوی دردناک در تقابل با فرهاد مجیدی به 
پایان رساند، ســال جدید را در مصاف با رضا 
عنایتی آغاز می کند. البتــه او به خاطر اخراج 
در داربی تهران این بازی را از روی ســکوها 
دنبال خواهد کرد. او در ایــن فاصله روزهای 
پرخبــری را گذرانده و یک بــار دیگر با پس 
گرفتن اســتعفایش به نیمکت پرســپولیس 
بازگشته است. جالب است که از مدیرعاملی 
رضا درویش در پرســپولیس هنوز 3ماه هم 
نگذشــته اما او در همین مدت کوتاه 2بار با 
استعفای سرمربی تیمش روبه رو شده است! 
یحیی که با عصبانیت در داربی تهران دقایق 
پایانی بازی را از دست داد و شانس تیمش را 
برای بردن حریف کاهش داد، حاال با 6امتیاز 
اختالف نسبت به رقیب تقریبا پرسپولیسی ها 
را از کسب قهرمانی ناامید کرده است. ضمن 
اینکه تســاوی یک-یک در داربی، برتری در 
بازی رودررو را هم به اســتقالل بخشــید تا 
پرسپولیس برای به زیر کشیدن این تیم نیاز 
به یک برتری 7امتیــازی در 7بازی باقیمانده 

داشته باشد.

  شکست ناپذیر در 7هفته اخیر
حریف امشب پرســپولیس، تیم سرسختی 
است که خیلی از حریفان بزرگ و کوچک را 
در این فصل متوقف کرده است. هوادار در خط 
دفاعی تیم سختگیری است و تعداد گل های 
خورده اش از پرسپولیسی ها کمتر بوده است. 
این تیم طی 23بازی 15گل خورده و صاحب 
ســومین خط دفاعی برتر فصل جاری است، 
درحالی که پرسپولیســی ها 17گل خورده 
دارند و چهارمین خط دفاعی موفق این فصل 
محسوب می شوند. اما در خط حمله وضعیت 
تیم عنایتی چندان خوب نیســت و این تیم 
چهارمین خــط حمله ضعیف ایــن فصل را 
دارد. تیم هوادار فقط 13بار موفق به گلزنی 
شده و از این لحاظ فقط 3تیم انتهای جدول 
یعنی شــهرخودرو، نفت مسجدســلیمان و 
فجرسپاســی گل های زده کمتــری دارند. 
هوادار در 7بــازی اخیرش هیچ شکســتی 
نداشــته اما پرســپولیس در همین 3بازی 
اخیر به یک برد، یک مســاوی و یک باخت 

رسیده است.

  هوادار گل بزند نمی بازد
اگر هوادار تهران در بازی امشــب گل اول 
را بزنــد، کار پرســپولیس برای بازگشــت 
بسیار سخت خواهد شــد. هوادار این فصل 
در 6بازی گل اول را زده و هرگز شکســت 
نخورده است. حاصل این 6بازی برای هوادار 
5برد و یک مســاوی بوده و جالب اینکه آن 
مساوی، مربوط به همان بازی رفت این تیم 
با پرسپولیس است. یعنی تنها تیمی که بعد 
از خوردن گل اول توانسته از شکست مقابل 
هوادار فرار کند همین پرسپولیس بوده که 
این تیم هم با گل دقیقه91 سیامک نعمتی 
نتیجه ای بهتر از مساوی نصیبش نشده است. 
پرسپولیس هم در این فصل هرگز نتوانسته 
بعد از خوردن گل اول، بازی را با پیروزی به 
پایان برساند. همه این آمارها نشان می دهند 
سرخپوشــان چقدر به زدن گل اول در این 
بازی نیاز دارند. آن هم مقابل حریفی که با 
گل های زده و خورده ناچیزش کم گل ترین 
بازی های تاریخ لیگ را آفریده اســت. این 
فصل از لیگ با میانگین گل 1.76 با اختالف 
کم گل ترین دوره تاریخ لیگ برتر بوده و یکی 
از تیم هایی که نقش بسزایی در ثبت این آمار 
داشــته، همین تیم هوادار است. دیدارهای 
این تیم به طور متوسط فقط 1.2گل در هر 

بازی داشته که کمترین 
میانگین گلی است که 

بازی های یک تیم در یک فصــل در تاریخ 
لیگ برتر داشته است.
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