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ورزشی

وطن امروز شماره 2682

اخبار

صادق ورمزیار در گفت وگو با «وطن امروز»:

خرید آن  2خارجی اشتباه بود

یونایتد -بارسلونا در یکچهارم نهایی

قرعه آسان دیگری برای
گواردیوال و سیتی

قرعهکش��ی مرحل��ه یکچه��ارم نهایی و
نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار ش��د تا
تیمها حریفانشان را در این مراحل بشناسند.
این قرعهکشی در نیون سوییس برگزار شد و ۸
تیم حاضر در رقابتها حریفانشان در مرحله
یکچهارم نهایی را ش��ناختند« .ژولیو سزار»
دروازهبان سابق اینتر که با این تیم قهرمان لیگ
قهرمانان اروپا ش��د به عنوان سفیر یوفا در این
مراسم حاضر شد تا قرعهکشی را انجام دهد.
قرعهکش��ی مرحله یکچهارم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا به شرح زیر است (تیمهایی که
نام آنها در ابتدا آمده است میزبان بازی نخست
هس��تند و بازی دوم را باید در خانه تیم مقابل
برگزار کنند):
آژاکس -یوونتوس
لیورپول -پورتو
تاتنهام-منچسترسیتی
منچستریونایتد-بارسلونا
بازیهای رفت این مرحله روزهای سهشنبه
 ۲۰و چهارشنبه  ۲۱فروردینماه برگزار میشود
و دیدارهای برگشت نیز  ۲۷و  ۲۸فروردینماه
برگزار خواهد شد.
همچنین قرعهکشی مرحله نیمهنهایی هم
برگزار شد که به قرار زیر است:
برنده ب��ازی تاتنهام و منچسترس��یتی در
نیمهنهایی باید با برنده آژاکس و یوونتوس دیدار
کند و برنده دیدار منچس��تریونایتد و بارسلونا
نیز باید در مرحله بعد با برنده لیورپول و پورتو
مصاف دهد.
فینال ای��ن دوره از رقابتها در ورزش��گاه
«واندامتروپولیتان��و» ورزش��گاه خانگ��ی
اتلتیکومادرید برگزار خواهد شد.
همچنین از نکات جالب این دوره این است
ک��ه هیچ تیم آلمانی در بین  ۸تیم برتر حاضر
نیست .شالکه ،بایرنمونیخ و دورتموند از جمله
تیمهای حذف شده در مرحله قبل بودند.

تقابل آرسنال و ناپولی
در لیگ اروپا

قرعهکش��ی مرحله یکچهارم نهایی لیگ
اروپا برگزار شد و تیمهای حاضر در این مرحله
حریفانشان را شناختند .این قرعهکشی در شهر
نیون سوییس برگزار شد و  ۸تیم راهیافته به این
مرحله از رقابتها حریفانشان را شناختند .بر
این اساس قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:
ناپولی -آرسنال
ویارئال-والنسیا
بنفیکا-فرانکفورت
اسلویاپراگ-چلسی
دیدارهای رفت و برگش��ت ای��ن رقابتها
فروردین ماه  ۱۳۹۸برگزار خواهد ش��د .دیدار
نهایی این دوره از رقابتها نیز در ش��هر باکوی
آذربایجان برگزار خواهد شد.

حذف ناباورانه فوتبال ساحلی ایران
و از دست دادن جام جهانی

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی
به حذف ایران از فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا
پرداخ��ت .به نق��ل از  ،AFCتیمملی فوتبال
س��احلی ایران در دی��دار یکچه��ارم نهایی
مس��ابقات فوتبال س��احلی قهرمانی آسیا با
نتیج��ه  ۳ب��ر  ۲برابر ژاپن شکس��ت خورد و
حذف شد .س��ایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
نوشت :همه آس��یا انتظار یک دیدار جذاب را
داش��تند وقتی  2تیم فوتبال ساحلی ایران و
ژاپن برابر هم ق��رار گرفتند و همینطور هم
ش��د .تیمملی فوتبال س��احلی ایران توانست
ابت��دا از حریف خود با  2گل پیش بیفتد ولی
در ادام��ه  ۳بار دروازه خود را باز ش��ده دید و
شکست خورد تا ناباورانه حضور در جامجهانی
فوتبال ساحلی را از دست بدهد .این شکست
ضربه سنگینی برای فوتبال ساحلی ایران بود
ک��ه توانس��ته ب��ود در  ۷دوره از  ۸دوره اخیر
جامجهانی فوتبال س��احلی حاضر باشد و در
س��ال  ۲۰۱۷نیز در رده سوم جامجهانی قرار
گرفته بود .مارکو اوکتاویو ،س��رمربی تیمملی
فوتبال س��احلی ایران پس از این بازی گفت:
این دیدار میتوانس��ت در فینال باش��د و من
به بازیکنان ژاپن بابت برتری در این مس��ابقه
تبریک میگوی��م و به بازیکنان ش��جاع تیم
خودم هم خس��ته نباش��ید میگویم .ایران و
ژاپن از نظر تکنیکی  2تیم قدرتمند در سطح
آسیا محسوب میشوند .روی راموس ،سرمربی
تیم فوتبال س��احلی ژاپن نیز گفت :با وجود
مصدومیت و در اختیار نداشتن چند بازیکن
خودم��ان نتیجه خیلی خوب��ی گرفتیم .برابر
حریف قدرتمندی چ��ون ایران در اوایل بازی
مرتکب اشتباهات زیادی شدیم که بیشتر به
خاطر استرس باالی بازی بود ولی رفته رفته
خودمان را در زمین پیدا کردیم و توانستیم به
برتری برسیم.
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زهره فالح زاده :تیم اس��تقالل در حالی
امش��ب به مصاف نس��اجی مازندران در
ورزشگاه آزادی میرود که هفته گذشته
نتوانست مقابل دیدگان هوادارانش العین
ام��ارات را در رقابتهای لیگ قهرمانان
آس��یا شکس��ت دهد و به نتیجه دور از
انتظار مس��اوی رضای��ت داد تا کار برای
صعود آبیپوش��ان به مرحل��ه بعد لیگ
قهرمانان س��خت ش��ود .البته استقالل
در لیگ برتر ش��رایط متفاوتی نسبت به
لیگ قهرمان��ان دارد و با بردهای پیاپی
توانسته به جمع مدعیان اضافه شود .برای
بررسی شرایط اس��تقالل سراغ «صادق
ورمزیار» پیشکسوت استقالل رفتیم .در
ادامه گفتوگوی «وطن امروز» با صادق
ورمزیار را میخوانید.
***
ب�ازی امش�ب اس�تقالل و نس�اجی
مازندران را چطور میبینید؟

بازی س��ختی است .نس��اجی تیم جنگندهای
اس��ت و از نظر قدرت بدن��ی میتواند در زمینی
که بارندگی ب��وده ،بهتر از اس��تقالل عمل کند.
این تیم به زمینهای خیس عادت دارد و شرایط
بهتری را میتواند نسبت به استقالل داشته باشد
اما اس��تقالل هم از نظر روحی-روانی با بردهایی
که داش��ته ،شرایط بس��یار خوبی دارد .استقالل
بازیکنانی در خط حمل��ه دارد که میتوانند خط
دفاع متزلزل نس��اجی را آزار دهند .استقالل روی
نیمک��ت هم بازیکنان خوبی دارد که میتوانند به
هر تیمی بویژه نس��اجی که در دفاع مشکل دارد،
فشار بیاورند.

فکر میکردید اس�تقالل متحول ش�دهای را در
نیمفصل دوم ببینید؟

اس��تقالل نیمفصل اول تیم بسیار خوبی بود
منتهی مش��کل از چیدم��ان ترکیب اس��تقالل
ب��ود ،یعنی اگر از بازیکنانی مث��ل روحاهلل باقری،
مرتضی تبریزی ،رض��ا آذری و اللهیار صیادمنش
فوالد خوزستان و سپاهان اصفهان در هفته
بیس��ت و دوم لیگ برتر به تس��اوی یک  -یک
رضای��ت دادند .فوالد خوزس��تان و س��پاهان
اصفه��ان دی��روز جمع��ه در چارچ��وب هفته
بیست و دوم لیگ برتر با قضاوت محمدحسین
زاهدیفرد در ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان
ی
ن به تس��او 
به مص��اف هم رفتن��د و در پایا 
ک  -یک رس��یدند .ابتدا در ای��ن بازی گل
ی�� 
س��پاهان را کیروش اس��تنلی در دقیقه  ۶۹از
روی نقط��ه پنالت��ی به ثمر رس��اند .ضربه این
بازیک��ن با وجود اینک��ه دروازهبان فوالد جهت
حرکت توپ را درست تشخیص داده بود ،وارد
دروازه میزب��ان ش��د .این پنالتی روی س��جاد
ش��هباززاده رخ داد .در ادام��ه و در دقیقه ۸۱
حسن بیتسعید با ضربهای محکم و تکضرب،
بازی را به تساوی کشاند .فوالد خوزستان با این
تس��اوی  ۲۶امتیازی شد و به رده هفتم جدول

فشردگی بازیهای لیگ برتر به ضرر 2
تیم استقالل و پرسپولیسی است که باید
در لیگ قهرمانان آس�یا هم بازی کنند،
این درحالی است که دیگر مدعیان لیگ
یعنی س�پاهان و تراکتورسازی در آسیا
حضور ندارند و این برنامهریزی به نفع این
دو تیم شده؛ شما موافق این نظر هستید؟

و ...بیشتر اس��تفاده میکردیم ،میتوانستیم بهتر
نتیج��ه بگیریم .ما آمدی��م روی گ��رو و نویمایر
زمان گذاش��تیم اما متأس��فانه ج��واب ندادند .ما
میتوانستیم روی بازیکنان داخلی خودمان وقت
بگذاری��م .به هر حال در نیم فص��ل دوم با اضافه
شدن داریوش شجاعیان که خودش میتواند یک
تیم باش��د و همینطور خارجیهای خوبی که در
این فصل خریداری ش��دند ش��رایط خیلی خوب
برای استقالل پیش رفته است.

ی خوب تیم؛ عملکرد این
گفتید خریدهای خارج 
بازیکنان را چطور ارزیابی میکنید؟

پاتوسی خیلی خوب ظاهر شده اما فکر میکنم
در دو ،سه بازی اخیر از نظر بدنی افت کرده و باید
روی بدنش بیشتر کار کند .منشا و گونسالوس هم
عملکرد خوبی داشتند.
اما مس�اله مهم این اس�ت که اس�تقالل با وجود
ش�رایط خیلی خوب در لیگ برتر ،در آس�یا هنوز
نتوانس�ته نتایج قاب�ل قبولی بگی�رد و در بازی با

العی�ن در حال�ی ک�ه میزبان ب�ود و نی�از مبرم به
 3امتی�از داش�ت ب�ه نتیج�های بهتر از تس�اوی
دست پیدا نکرد.

خیل��ی نمیخواهم به عملکرد تیم در آس��یا
انتقاد کن��م اما فکر میکنم اس��تقالل میتواند
در خانه ب��ا یک هافبک دفاعی ب��ازی کند .این
نظ��ر من اس��ت و ممکن اس��ت خیلیها موافق
نباش��ند اما من میگویم وقت��ی تیم ما در لیگ
قهرمانان تنها  2بازی میزبان است قطعاً باید در
ای��ن  2بازی امتیازات الزم را بگیریم و برای این
مهم باید نف��رات هجومی خود را در زمین بازی
بگذاری��م .ما میتوانیم با ی��ک هافبک دفاعی و
 2هافب��ک هجومی بازی کنیم؛ با این سیس��تم
قدرت ما در حمله بیش��تر میشد و بهتر هم به
گل میرسیدیم.
استقالل در این دیدار از داوری هم ضربه دید.

بله! از نظر داوری تیم ما لطمه دید .داور مسابقه
میتوانست بهتر عمل کند.

فوالد و سپاهان به نفع رقبا یک  -یک کردند

افتتاح ورزشگاه مدرن با تساوی

صعود کرد .سپاهان نیز با  ۴۲امتیاز و یک رده
صعود ،جای پرسپولیس را در رده دوم گرفت.

■■قلعهنویی :ای�ن  ۴داور خاطرات بد زندگی
من هستند

س��رمربی س��پاهان بع��د از  4هفته غیبت
در نشس��ت خبری ( 34روز) در نشست خبری
دیروز حضور یافت و به تش��ریح شرایط تیمش
در جدال با فوالد پرداخت .امیر قلعهنویی که در
تاریخ  20بهمن تنها با حضور در محل برگزاری
نشست خبری و سکوت در برابر قرائت بیانیهاش
که توسط مدیر رسانهای تیم خوانده شد ،بدون
هیچ صحبتی نشس��ت را ترک ک��رد ،بعد از 4
هفت��ه و در پای��ان دی��دار با فوالد خوزس��تان
ب��ار دیگ��ر در نشس��ت خبری حض��ور یافت و

به س��واالت خبرن��گاران پاس��خ داد .قلعهنویی
درب��اره دی��دار ب��ا ف��والد خوزس��تان گف��ت:
ب��ازی اینقدر زیبا ب��ود که من ل��ذت بردم .به
آق��ای قطب��ی هم تبری��ک میگوی��م بهخاطر
تی��م خوب��ی ک��ه درس��ت ک��رده و مطمئنا با
حض��ور ایش��ان در س��الهای نهچن��دان دور
ش��اهد ی��ک ف��والد قدرتمن��د خواهی��م بود.
میتوانم بگویم امروز فوتبال ما را تنبیه کرد .وی
در ادامه صحبتهایش با اش��اره به نتیجه بازی
گفت :جلوی تیم فوالد وقتی این همه موقعیت
را از دست میدهید حقتان است که حتی بازی
را ببازید .هر چند آنه��ا هم فرصتهای زیادی
داش��تند .همانطور که گفتم فوتبال ما را امروز
تنبیه کرد .درست اس��ت که بازی مساوی شد

صحبت ش��ما عی��ن واقعیت اس��ت.
قطعاً اگر فرصت بیش��تری به اس��تقالل
و پرس��پولیس بدهیم ،لیگ ش��ادابتر و
پویاتری را ش��اهد خواهیم بود .استقالل
در تعطیالت نیم فصل هم به دلیل غیبت
ملیپوشانش نتوانست خوب تمرین کند
و به هماهنگی برس��د .فشردگی بازیها
باعث میش��ود بازیکنان کمتر کنار هم
تمری��ن کنند و ریکاوری خوبی نخواهند
داشت .من فکر میکنم میتوانیم کمک
کنیم ب��ه تیمهای آس��یاییمان .باید به
تیمهایی که در آسیا بازی دارند فرا رنگی
نگاه شود و اگر فدراس��یون میتواند با برنامهریزی
بهتر به نمایندگان ما در آسیا کمک کند ،باید این
کار را انجام دهد.

حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت اس�تقالل را
چطور میبینید؟ خیلیها میگویند حداقل از نظر
روحی-روانی حضور او مثمرثمر بوده است.

فرهاد یکی از بازیکنان خوب اس��تقالل بوده
که حاال ب��ه عنوان مربی در تیم فعالیت میکند
و به نظر من میتواند بیش��تر از اینها هم کمک
کند .به هرحال از زمانی که به اس��تقالل اضافه
شده ،تیم روند بهتری را طی کرده است .هرچند
بازیکنان بهتری هم اضافه شدند که به پیشرفت
تیم کمک کردهاند اما حض��ور فرهاد هم کمک
زیادی کرده است.
شانس استقالل برای قهرمانی در لیگ چقدر است؟

فکر میکنم هر  4تیم اس��تقالل ،پرس��پولیس،
تراکتورسازی و س��پاهان به یک اندازه برای قهرمانی
شانس دارند.
اما خوش��حالم که ما تیمی ش��دهایم که فوالد
بعد از تس��اوی برابر ما اینقدر خوشحال و شاد
اس��ت .وی با تمجید از عملکرد و شایس��تگی
تیمش گفت :این مساله قدرت سپاهان را نشان
میدهد که متاسفانه بعد از بازی با پرسپولیس
 8امتی��از از ما گرفتند .م��ن  4داور را تا زمانی
که زنده هس��تم از آنها نخواهم گذشت؛ آقایان
ممبینی ،فغانی ،ترکی و اش��کان خورش��یدی.
اینها خاطرات بد زندگی من هستند و من یک
روز با فیلم و مدارک آن را نشان خواهم داد .ما
میتوانستیم االن شرایط بهتری داشته باشیم اما
یکسری مسائلی که نه دست من امیر قلعهنویی
اس��ت و نه دیگری ،شرایط را سخت کرد .شما
نگاه کنید از روز بازی با پرس��پولیس به این ور،
جلوی استقالل خوزستان و ...چه اتفاقاتی افتاد.
اینها البت��ه فقط جزو صحنههای کارشناس��ی
ش��ده اس��ت و من خیل��ی مس��ائل را نگفتم.
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این بار چه کسی نام «رنار» را
مطرح کرد؟

تنه��ا چن��د روز دیگ��ر ت��ا عید ن��وروز
باق��ی مانده اس��ت و مهدی ت��اج در برنامه
«اختیاریه» گفته ب��ود مربی خارجی بعدی
تیمملی را تا قبل از عید میآورد 2 .روز قبل
مازیار ناظمی عکس��ی از تاج گذاشته بود اما
گفته بود ت��اج به گزینه خارجی جدید برای
تیمملی نزدیک است .حاال چند روزنامهنگار
سرش��ناس ورزشی که عضو کمیته رسانهای
فدراسیون فوتبال هس��تند ،از این نوشتهاند
که نزدیکان ب��ه تاج «هروه رنار» س��رمربی
هیجانانگی��ز تیمملی مراک��ش را به عنوان
گزین��ه بع��دی تیمملی معرف��ی کردهاند .او
فعال مربی تیمملی مراکش است و برای جام
ملتهای آفریقا میجنگد.
بعد از پایان کار تیمملی ایران با کارلوس
کیروش ،مسؤوالن فدراسیون فوتبال به فکر
انتخاب سرمربی بعدی تیمملی هستند .این
روزها اما به نظر کار فدراسیون گره خورده و
مس��ؤوالن برای انتخاب نفر بعدی با چالشی
جدی روبهرو هس��تند چرا که در حال حاضر
کمتر مرب��ی خوبی ب��دون تیم و خ��ارج از
قرارداد است .همین کار ما را برای رسیدن به
گزینه مورد نظر و قابل توجه سخت میکند.
در بین همه مربیانی که ممکن است مدنظر
فدراس��یون باش��ند فقط چند نفر بدون تیم
هستند .اسمهایی مثل الدروپ ،یولن لوپتگی
ی��ا ادووکات که باور حضور ه��ر کدام از این
مربیان در ایران کمی سخت است ،البته یک
گزینه مدنظر دیگر ه��م وجود دارد که فعال
تحت قرارداد است .هروه رنار در حال حاضر
روی نیمکت تیمملی مراکش مینشیند.
اللیگا

بازیکنان رئال مورینیو را نخواستند

زینالدین زی��دان در هفته جاری پس از
یولن لوپتگی و سانتیاگو س��والری به عنوان
س��ومین س��رمربی فصل جاری رئالمادرید
انتخاب ش��د .آنها  12امتیاز ت��ا صدر جدول
ردهبندی اللیگا فاصله دارند و با شکست برابر
آژاکس از مس��ابقات لیگ قهرمانان اروپا کنار
گذاشته ش��دند .زیدان فرانسوی در تابستان
امس��ال ب��ا توجه به اینک��ه  28م��اه از زمان
حضورش ب��ه عنوان س��رمربی روی نیمکت
رئالمادری��د میگذش��ت تصمیم گرفت پس
از کس��ب س��ومین قهرمانی متوالی در لیگ
قهرمانان اروپا از سمتش استعفا بدهد.
ام��ا زی��دان انتخ��اب اول هی��ات مدیره
باش��گاه رئال نبوده؛ رام��ون کالدرون ،رئیس
سابق باشگاه رئالمادرید در این رابطه گفت:
«اولین گزینه مورینیو بود و وی کس��ی بود
که ب��ه رئالمادرید میآمد ،زیرا او تنها مربی
است که احترام فلورنتینو پرس را در اختیار
دارد .فلورنتین��و او را ب��ه عن��وان یک س��پر
میبین��د .بازیکنان ب��زرگ در رختکن برای
نرس��یدن مورینیو به برنابئو پافشاری کردند.
من فک��ر میکنم ژوزه مورینی��و یک گام به
عقب بود؛ زمانی که او در اینجا بود ،بسیاری
از مش��کالت و اختالف��ات وجود داش��ت .او
سرمربی خوبی است اما بسیاری از بازیکنان
فعلی با او خوش��حال نبودن��د و فکر میکنم
تصمیم درس��تی ب��ود که او ب��ه رئالمادرید
نیامد».
سرخابی

پایان جلسه دادگاه CAS
درباره سوپرجام

مهدی مرتضویان :تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز
با پیروزی یک بر صفر مقابل پدیده مش��هد یکی
دیگ��ر از رقب��ای خود را کن��ار زد تا مدعی اصلی
قهرمانی لقب بگیرد.
تراکتورسازی تبریز پنجشنبه گذشته توانست
در هفته بیس��ت و دوم رقابته��ای لیگ برتر در
ورزشگاه یادگار امام تبریز با نتیجه یک بر صفر از
سد پدیده مشهد عبور کند.
ش��اگردان جرج لیکنز که در هفتههای اخیر
بردهای اقتصادی متوالی کسب کردهاند ،در حالی
از س��د پدیده گذش��تند که موتور گلزنی آنتونی
استوکس ،مهاجم ایرلندی تراکتورسازی بار دیگر
روشن شده است تا کسی جلودارش نباشد.
اس��توکس ب��ا گلزن��ی در هفتهه��ای اخی��ر
 ۱۱گله شد تا بار دیگر در کنار کیروش استنلی
از سپاهان در صدر جدول آقای گلهای لیگ برتر

ی ُکش لیگ
تراکتورسازی تیم مدع 

استقالل ،سپاهان و حاال پدیده
فصل جاری قرار بگیرد.
تراکتورس��ازی ابت��دای
فصل در اختی��ار محمدرضا
زن��وزی ق��رار گرفت ت��ا این
تی��م پرطرف��دار ب��ه بخش
خصوصی ملحق شود .مالک
تراکتورس��ازی در همان نقلوانتقاالت لیگ برتر
بازیکنان سرشناس��ی نظیر اشکان دژآگه ،مسعود
ش��جاعی ،احس��ان حاجصفی ،لی اروین و آنتونی
اس��توکس را به خدمت گرفت تا خط حمله این
تیم زهردار ش��ود؛ خط آتشی که تاکنون بخوبی
نتیجه داده اس��ت و این تیم با  ۳۳گل زده در ۲۲

هفته گذشته در کنار سپاهان
اصفهان بهترین آمار گلزنی را
در اختیار دارد.
با این حال جرج لیکنز که
سومین سرمربی سرخپوشان
تبری��زی در فص��ل ج��اری
رقابته��ای لی��گ برتر محس��وب میش��ود ،در
بازیه��ای نیمفصل دوم این تی��م رکورد جالبی
بابت گل نخوردن از خود بر جای گذاش��ته است.
تراکتورس��ازی در نیمفصل دوم تنها یک گل در
بازی با س��پیدرود رش��ت دریافت کرده است .در
واقع محس��ن فروزان ،دروازهبان تراکتورسازی در

تیمی ک��ه کمترین تغیی��ر را در خط دفاعیاش
داشته اس��ت ،توانست « 5کلینشیت» متوالی را
به نام خود ثبت کند.
تراکتورس��ازی که معم��والً در بازیهای خود
موقعیتهای گلزنی خوبی هم به دست میآورد،
در امر دفاع مس��تحکمتر از همیش��ه ظاهر شد ه
اس��ت؛ نقطه قوتی که کمک زی��ادی به این تیم
کرد تا تراکتورس��ازان در بازیهای برگشت خود
با تیمهای مدعی قهرمانی نظیر سپاهان ،استقالل
تهران و پدیده مش��هد پیروز ش��وند و حاال با ۴۳
امتیاز در جمع مدعیان جدی قهرمانی قرار بگیرند.
تراکتورس��ازان با پیروزی در دیدار اخیر خود
مقابل پدیده مشهد ،قامت قهرمان را پیدا کردند
تا ش��اید اینبار جام به جای مان��دن در تهران یا
رفتن به اصفهان س��وار هواپیمای تبریز شده و به
پرشورها داده شود.

دیروز جمعه مدیران  2باشگاه پرسپولیس
و استقالل در دادگاه  CASصحبتهای خود
درباره این مسابقه را انجام دادند .این جلسه
ساعت  ۱۲به وقت ایران برگزار شد و دادگاه
پس از ش��نیدن صحبته��ای طرفین ،زمان
اعالم رای را پایان اردیبهشت ماه اعالم کرد.
تابس��تان  ۹۷زمانی که اس��تقالل در ترکیه
حضور داشت ،س��ازمان لیگ پرسپولیس را
قهرمان س��وپرجام اعالم کرد و چند ماه بعد
نیز جام را به این باشگاه داد اما آبیها شکایت
خود در ای��ن باره را ب��ه دادگاه عالی ورزش
انجام دادند تا قهرمانی س��رخها در هالهای از
ابهام قرار گیرد .با این حال ایرج عرب در چند
نوب��ت تاکید کرد «رای دادگاه  CASبه نفع
پرس��پولیس خواهد بود» .البته استقاللیها
نی��ز چنین عقیدهای دارن��د .در نهایت اعالم
رای در پای��ان اردیبهش��ت ،همزمان با پایان
لیگ نیز خواهد بود و سرخابیها فرصت این
را دارند که عالوه بر جش��ن گرفتن قهرمانی
لیگ ،پی��روزی در یک موض��وع مهم را هم
جشن بگیرند.

