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11 سال بعد
میالن با کمترین ستاره جام را پس گرفت 

تا شاید زالتان به قولش عمل کند و قید 
فوتبال بازی کردن را بزند
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سیتی با یک کامبک قهرمان جزیره شد 
تا لیورپول و کلوپ در آستانه فینال لیگ 

قهرمانان یک جام مهم را از دست داده باشد

اختالف طبقاتی در اللیگابازگشت پپ
فصل برای بارسا با شکست مقابل ویارئال به 

پایان رسید تا رئال با بیشترین فاصله ممکن 
نسبت به تیم دوم فصل را به پایان ببرد
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 روز مانده تا 
جام جهانی
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هفته

 شب
بيست و نهم

 از لیگ برتر فوتبال ایران
  2هفته باقي مانده که یکي از آنها 

امشب برگزار مي شود
هفته بيســت ونهم رقابت هاي ليگ برتر ايران 
امشب برگزار مي شود تا فقط يك هفته به پايان 
اين مسابقات باقي بماند. رقابت هاي دو هفته 
پاياني كامال همزمان شــده و همه بازي هاي 
اين هفته راس ســاعت20 امشب آغاز خواهد 
شــد. البته دو بازي اصفهان و اراك بازي هايي 
هستند كه هيچ نقشي در رقابت صدرنشين ها 
و قعرنشــين ها ندارند و مي توانستند به شكل 
غير همزمان برگزار شــوند. اما سازمان ليگ 
اين دو بازي را هم براي ساعت20 برنامه ريزي 

كرده است.

  آخرين خاكريز ركوردشكني
يكي از مهم ترين بازي هاي امشب قطعا جدال 
استقالل و مس رفسنجان خواهد بود. درست 
است كه آبي ها قهرماني خود را از 2هفته پيش 
قطعي كرده انــد اما اين تيم شــديدا به دنبال 
ركورد قهرمان بي شكســت ليگ است و از آن 
طرف مس رفسنجان هم در رقابت براي كسب 
رتبه چهارم، نياز شديدي به امتيازات اين بازي 
دارد. مس در اختالف يك امتيازي با گل گهر و 
فوالد است و احتماال اگر در اين بازي برنده نشود 
شانس چهارم شدن را كامال از دست مي دهد. 
استقالل هم با توجه به اينكه هفته آخر با نفت 
مسجدسليمان قعرنشــين بازي دارد در اين 
هفته آخرين بازي سختش را برگزار مي كند و 
حفظ ركورد شكست ناپذيري مجيدي در گروي 

نباختن در اين بازي است.

  خاطره تلخ پرسپوليس
پرسپوليس امشــب با تيمي بازي دارد كه در 
بازي رفت 2امتياز حســاس از سرخپوشــان 
گرفت و آنها را در رقابت قهرماني عقب انداخت. 
پديده مشهد به استقالل و ســپاهان 6امتياز 
كامل را داده اما پرسپوليس را در مشهد با نتيجه 
1-1 متوقف كرده است. تيم مشهدي در دور 
برگشت امتيازات بدي نگرفت اما آن امتيازات 
هم براي بقاي اين تيم كافــي نبودند. آخرين 
شــانس پديده، بردن پرســپوليس و فوالد در 
دو بازي پاياني است. پرسپوليس هم در رقابت 
نزديك نايب قهرماني نياز شديدي به 3امتياز 
اين مســابقه دارد. يحيي امشب از محروميت 
4جلسه اي برمي گردد اما تيمش پاكدل و آقايي 
را به خاطر اخراج در بــازي جنجالي تبريز در 

اختيار ندارد.

  فوالد-سپاهان؛ قلدرترين بازي هفته
اين مسابقه هم روي رقابت نايب قهرماني تاثير 
مي گذارد و هم روي رقابت 3تيم براي چهارم 
شدن. فوالد با شكست مقابل استقالل خودش را 
بد جوري به دردسر انداخت وگرنه االن تكليف 
پله چهارم را روشن كرده بود. تيم نكونام براي 
بردن سپاهان كار خيلي سختي خواهد داشت 
چون زردها 13هفته است نباخته اند و به نظر 

مي رسد تيم ديگري شده اند.

  گل گهر صدرنشين مي شود؟!
ســومين ضلع مثلثي كه براي چهارم شــدن 
مي جنگد يعني گل گهر امشب ميهمان هوادار 
تهران خواهد بود. هوادار از هفته شــانزدهم به 
بعد به تيمي شكســت ناپذير بدل شده بود اما 
در 3 هفته اخير وا داده و 2بار شكست خورده 
است. تيم رضا عنايتي اميدي به رتبه هاي باالي 
جدول ندارد اما تيم قلعه نويي حريص امتيازات 
اين بازي است. دستيار قلعه نويي ديروز مدعي 
شــد اگر 7امتياز گل گهر را برگردانند اين تيم 
دوم مي شود! احتماال اگر امشب هوادار را ببرد 
استقالل را هم به زير مي كشــد و صدرنشين 

ليگ مي شود.

  جنگ سقوط؛ روز آخر شيرازي ها
با نتايجي كه قعرنشــين ها در هفته هاي اخير 
گرفته اند احتماال سند ســقوط به نام پديده و 
فجرسپاسي زده مي شود و نفت مسجدسليمان 
در ليگ مي ماند. براي اينكه اين اتفاق رخ ندهد 
فجر و پديده نياز به پيروزي دارند اما اين تيم ها 
هفته هاي زيادي است به پيروزي نرسيده اند. 
فجرسپاسي امشب ميهمان تراكتور است كه 
بعد از جنجال هاي هفته قبل هوادارانش را در 
اختيار ندارد. بعيد است بي تماشاگر بودن اين 
بازي هم به كار شــيرازي ها بيايد چون آنها در 
اين فصل كلي بازي بي تماشاگر را با مساوي و 
باخت تمام كرده اند. فجرسپاسي دقيقا 23هفته 
است پيروز نشده است. رقيب اين تيم يعني نفت 
مسجدسليمان امشب ميزبان نفت آبادان است 
كه در 7بازي اخيرش فقط 2امتياز گرفته است. 
نفت مسجدسليمان االن 3امتياز بيشتر از فجر 
دارد و حتي اگر همين اختالف را براي روز آخر 
حفظ كند قطعا باالتر از اين تيم مي ايستد چون 

بازي رودررو را از شيرازي ها برده است.

هواداران  از نحوه بازی
پرسپولیس ناراضی اند

علیدايیدرواکنشبهانتظارهوادارانپرسپوليسبرایقهرمانیششممیگويد:
باعقلجوردرنمیآيدکهيکتيمهرسالقهرمانشود

ن|
عيا

 زار
يد

 سع
س|

  عك
   


