حضور بیرانوند در ترکیب اصلی آنتورپ مقابل بروژ
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تی��م فوتب��ال آنت��ورپ دیروز یکش��نبه در هفته ش��انزدهم لیگ برت��ر بلژیک به مصاف کل��وب بروژ رفت.
در همی��ن راس��تا ترکی��ب آنتورپ برای این بازی اعالم ش��د که علیرض��ا بیرانوند ،دروازهب��ان ایرانی برای
نخس��تینبار در لیگ بلژیک در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت و بازی را دو بر صفر به کلوپ بروژ باخت.

ورزشی

اخبار

روزهای سیاه بهترین گلزن آسیا

مهاجم مراکشی النصر و بهترین گلزن لیگ قهرمانان
آسیا در سومین بازی متوالی ضربه پنالتی را از دست داد.
عبدالرزاق حمداهلل ،ستاره مراکشی تیم النصر عربستان
بعد از بازیهای درخشان در لیگ قهرمانان آسیا و پس
از حذف همراه النصر در نیمه نهایی توسط پرسپولیس
ایران ،مانند باشگاهش روزهای سیاهی را سپری میکند.
حمداهلل در دیدار دیروز تیمش برابر االهلی در رقابتهای
لیگ عربستان بار دیگر ضربه پنالتی تیمش را از دست داد.
از هفته هشتم رقابتهای لیگ عربستان النصر در ورزشگاه
ملک فهد میزبان االهلی بود و با نتیجه  ۲بر یک شکست
خورد .در دقیقه  33این مسابقه النصر صاحب یک ضربه
پنالتی شد اما محمد االویس ،دروازهبان االهلی آن را با یک
عکسالعمل خوب دفع کرد .این سومین پنالتی متوالی بود
که حمداهلل در  ۳بازی اخیر تیمش از دست داد .مهاجم
 29ساله مراکشی که در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
در  7مس��ابقه  7گل زد و در حال حاضر در صدر جدول
گلزنان قرار دارد در رقابتهای لیگ سعودی شرایط بسیار
بدی را همراه النصر سپری میکند .او در بازیهای اخیر
حتی بازوبند کاپیتانی النصر را نیز به مایکون برزیلی داده
است .النصر پس از این شکست با  4امتیاز از  8بازی در
رده پانزدهم جدول ردهبندی قرار دارد.

حضور کشتیگیران شاخص روس
منتفی است

فدراسیون کشتی روسیه به سازمان لیگ اعالم کرد با
توجه به محدودیتهای مربوط به کرونا ،با حضور هیچکدام
از کشتیگیران شاخص این کشور در مرحله پایانی لیگ
برتر موافقت نخواهد کرد.
مرحله نیمهنهایی و نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی و
آزاد به ترتیب روزهای  25و  27آذر در خانه کشتی شهید
ابراهیم هادی برگزار خواهد شد.
در مرحل��ه نیمهنهای��ی لی��گ برتر کش��تی فرنگی
سیناصنعت ایذه با دانشگاه آزاد اسالمی و فوالد اکسین
خوزستان با بازار بزرگ ایران کشتی خواهند گرفت و در
لیگ آزاد نیز استقالل به مصاف هیات کشتی قائمشهر
میرود و دانش��گاه آزاد نیز با بازار بزرگ ،کشتی خواهد
گرفت.
در حالی که هنوز هیچ تیمی با قطعیت درباره استفاده
از کشتیگیر خارجی در مرحله پایانی لیگ صحبت نکرده،
س��ازمان لیگ میگوید همه تیمها به جز دانشگاه آزاد
اسالمی برای استفاده از کشتیگیر خارجی اقدام کردهاند.
دانش��گاه آزاد سال گذشته نیز به دلیل دستورالعمل
داخل��ی خود ،در مرحله نیمهنهایی و نهایی لیگ برتر از
کشتیگیر خارجی استفاده نکرد و امسال نیز این تیم با
اتکا به نیروهای داخلیاش لیگ را به پایان خواهد رساند.
البته این به معنای استفاده قطعی از کشتیگیر خارجی
در مرحله پایانی لیگ نیست؛ تیمها با توجه به وضعیت
حریف و ش��رایط مسابقه ،اقدامات اداری و قانونی الزم را
انجام دادهاند تا اگر به کشتیگیر خارجی نیاز شد ،بتوانند
از آنها استفاده کنند.
در همین رابطه همچنین س��ازمان لیگ تاکید کرد
فدراس��یون کشتی روسیه شفاها اعالم کرده با توجه به
محدودیته��ای مربوط به کرونا و ریس��ک ابتال به این
بیماری ،اجازه حضور هیچ یک از کشتیگیران شاخص
خود در لیگ ایران را نخواهد داد.

تعهدنامههای دولتی برای میزبانی
جام ملتهای آسیا ارسال شد

فدراسیون فوتبال سومین مرحله از مستندات خود را
برای کاندیداتوری میزبانی جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۷به
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد.
به گزارش ایسنا ،در ادامه ارسال مدارک و مستندات
مورد نیاز در مسیر میزبانی رقابتهای جام ملتهای آسیا
 ،۲۰۲۷فدراسیون فرم تعهدنامههای دولتی در بخشهای
مختل��ف برای ارائه خدمات گوناگون را در موعد مقرر به
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد.
فدراس��یون فوتبال در هفته نخست شهریور پس از
برگزاری نشستهای متعدد و همچنین نخستین جلسه
ستاد مربوط به پیشنهاد میزبانی جام ملتهای آسیا در
سال ،۲۰۲۷نخستین مدارک و مستندات مورد درخواست
کنفدراسیون فوتبال آسیا را در موعد قانونی به مقر این
کنفدراسیون ارسال کرده بود.
مدارک مربوط مش��تمل بر ویژگیهای سختافزاری و
نرمافزاری کشور در حوزههای گوناگون و در ۱۰بخش از سوی
فدراسیون فوتبال به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد.
در ای��ن ارتب��اط همچنین آبانماه س��ال جاری فرم
تعهدنامه لیست نیازمندیهای میزبان نیز پس از تایید
مقامات فدراس��یون در موعد زمانی تعیینش��ده توسط
فدراسیون بهایافسی ارسال شده بود.
فدراس��یون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در مسیر
میزبانی رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷با کشورهای
قطر ،عربستان ،ازبکستان و هند رقابت خواهد کرد.
با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا ،میزبان رقابتهای
جام ملتهای آس��یا در سال  ۲۰۲۷سال آینده میالدی
اعالم خواهد شد .رقابتهای جام ملتهای آسیا در سال
 ۲۰۲۳به میزبانی کشور چین برگزار میشود.

بهبهانهدرخششبیرانوندبرابرتاتنهامدرنخستینمصافیکهبهاواعتمادکردند

گریز عقاب از قفس

کمتر کسی تصور میکرد نخستین بازی رسمی بیرانوند برای
آنتورپ در اروپا این همه زمان ببرد .اما سرانجام لکو ،سرمربی این
تیم بلژیکی برابر تاتنهام به گلر ملیپوش ایرانی خود اعتماد کرد.
اگر چه آنتورپ با  ۲گل برابر تاتنهام -که این روزها صدرنشین لیگ
برتر انگلیس است -شکست خورد اما تعداد مهارهای بیرانوند موجب
شد او در تیم منتخب هفته لیگ اروپا قرار بگیرد.
از س��وی دیگر صحبتهای لکو نشان میدهد کار برای ادامه
حضور بیرانوند به عنوان گلر شماره یک سخت است اما اگر او بخواهد
ن گونه خوب بماند سخت است مجددا به نیمکت بازگردد.
همی 
واکنشها به نخس��تین حضور علیرضا بیرانوند ،دروازهبان تیم
ملی فوتبال ایران در ترکیب تیم آنتورپ بلژیک ادامه دارد .بیرانوند
برای نخستینبار از زمان انتقالش به فوتبال بلژیک توانست در دیدار
آنت��ورپ مقابل تاتنهام انگلیس در لیگ اروپا به جای «ژان بوتز»
درون دروازه تیمش قرار بگیرد .این بازی با  ۲گل به سود شاگردان
«ژوزه مورینیو» به پایان رسید اما عملکرد بیرانوند واکنش رسانهها
و خبرنگاران بلژیکی را در پی داشت .سایت «اسپورزا» بلژیک به
بهانه نخستین حضور بیرانوند در ترکیب آنتورپ ،اشارهای به زندگی
گذشته این دروازهبان داشته و به نقل از «فیلیپ یوس» گزارشگر
و مفسر فوتبال ،او را یک بازیکن «غیرعادی» دانست .در گزارش
سایت اسپورزا آمده اس��ت« :ایوان لکو ،سرمربی آنتورپ علیرضا
بیرانوند ،دروازهبان ایرانی را برای بازی با تاتنهام به جای ژان بوتز
انتخاب کرد .بیرانوند بازی قابل اعتماد و قابل اعتباری انجام داد اما
او بویژه برای سبک غیرعادی و نامتعارفش مورد توجه بود .بیرانوند
اجازه یافت در بازی لیگ اروپا مقابل تاتنهام برای نخستینبار در
ترکی��ب تیم قرار بگیرد .دروازهب��ان ایرانی  ۲گل دریافت کرد اما
هنوز میتواند با رضایت به این مسابقه نگاه کند .در جریان پخش
زنده مسابقه ،فیلیپ یوس ،مفسر و گزارشگر بازی ،این دروازهبان
را «غیرمتعارف» توصیف کرد .گرت ورهین نیز در الیو فیسبوک
خود نظر مشابهی داشت» .در ادامه صحبتهای فیلیپ یوس در
این سایت منتشر شده است .این مفسر فوتبال گفت« :فکر میکنم
بیرانوند یک مقدار غیرعادی و دارای یک شخصیت خاص است اما
مهارهای او مناسب بود .فکر میکنم او نمیتوانست کار بیشتری
روی ضربه آزاد «گرت بیل» انجام بدهد .البته اگر شما برای چنین

توپهایی کاری انجام ندهید کمی احمقانه است .آیا او «بوتز» را
از دروازه خارج کرد؟ این یک چیز دیگری است .نمیدانم هدف و
نیت «ایوان لکو» از نیمکتنشین کردن بوتز چه بود .بوتز در دیدار
مقابل خنت اشتباه کرد اما آیا این چیزی بود که باعث شد لکو او
را نیمکتنشین کند؟ من فکر نمیکنم».
■■پرتابهای بلند بهمثابه یک نشان تجاری

این سایت بلژیکی با اشاره به پرتابهای بلند بیرانوند که بهمثابه
یک نشان تجاری است ،در بخش دیگری از گزارش خود نوشت:
«پس چرا سبک نامتعارف بیرانوند برجسته شد؟ این دروازهبان ایرانی
از مدتها پیش به دلیل پرتابهای بشدت بلندش و سیوهای دیدنی
خود معروف است .عالوه بر این ،ملیپوش ایران سابقه چشمگیری
دارد .بیرانوند در نوجوانی در حالی که در یک خانواده عشایری زندگی
میکرد ،برای تحقق آرزوی خود و تبدیل شدن به یک فوتبالیست از
خانه فرار کرد .او مدتها بیخانمان بود و حتی به عنوان رفتگر در
خیابان کار میکرد .در نهایت او به عنوان یک دروازهبان به هدفش
رسید و بارها به تیمملی ایران دعوت شد و در جامجهانی ۲۰۱۸
موفق شد پنالتی کریستیانو رونالدو ستاره پرتغال را مهار کند».
■■ایرانیها بیرانوند و آنتورپ را غافلگیر کردند

علیرضا بیرانوند برای نخستینبار در ترکیب آنتورپ بلژیک قرار
گرفت و عملکرد خوبی داشت .او در این دیدار بارها با مهارهای خود
مهاجمان تاتنهام را ناکام گذاشت و بهترین بازیکن تیمش بود .در
واقع بیرانوند جور مدافعان این تیم را هم کشید.
بعد از بازی صفحه اینستاگرام آنتورپ تصاویری از بیرانوند منتشر
کرد که تا جمعه این پست رکورد الیک و کامنت را شکست .باالی
 ۱۸هزار الیک و باالی ۳هزار کامنت پای پست بیرانوند دیده میشد.
خیلی از هواداران به صفحه آنتورپ رفتند و به تعریف و تمجید از
بیرانوند پرداختند .آنها همچنین از مدافعان این تیم انتقاد کردند.
■■تحت فشار تصمیم نمیگیرم

در همین حال س��رمربی تیم فوتبال آنتورپ ضمن تمجید
از عملکرد دروازهبان ایرانی خود ،گفت :تقصیر علیرضا بیرانوند
نیست که ما  ۲دروازهبان سطح باال داریم .ایوان لکو ،سرمربی تیم
فوتبال آنتورپ در پایان این بازی درباره بیرانوند گفت« :او خوب
کار کرد و درون دروازه ایس��تاد چون لیاقتش را داشت .تقصیر

بیرانوند نیست که  ۲دروازهبان خوب داریم .اکنون قصد ندارم از
این ماجرا یک داستان بزرگ بسازم .میدانم فشار زیادی برای
بازی دادن به بیرانوند وجود دارد (بویژه از طرف ایران) اما نباید
تحت فش��ار تصمیم بگیرم .ژان بوتز هم قبال ماههای خوبی را
پشت سر گذاشته است» .سرمربی آنتورپ درباره اینکه دوست
دارد در مرحل��ه بعدی لیگ اروپا با چه تیمی بازی کند ،گفت:
من تیمی را ترجیح میدهم که بتوانیم مقابل آن نتیجه بگیریم.
ش��اید بازی با ما مورد عالقه هر تیمی باشد اما امیدوارم کمی
شانس داشته باشیم و بتوانیم کار را برای حریف سخت کنیم».
لکو درباره رویاروییاش با «ژوزه مورینیو» سرمربی تاتنهام هم
گفت :مورینیو یک جنتلمن اس��ت .او از تیم من تعریف کرد و
من نیز از تیمش تعریف کردم .این برایم افتخار بود که مقابل
یک مربی در این س��طح بازی کنیم .امیدوارم روزی بتوانم به
سطح او نزدیک شوم.
■■از عکس در میدان آزادی تا سلفی با مورینیو

علیرضا بیرانوند در پایان بازی با تاتنهام با مربی مشهور حریف
یعنی ژوزه مورینیو عکس سلفی گرفت .علیرضا که در این بازی

از سوی کارشناسان به عنوان بهترین بازیکن تیمش انتخاب شد
[با وجود اینکه  ۲گل خورد] در پایان بازی در راهروی اس��تادیوم
با س��رمربی حریف عکس سلفی گرفت تا به یادگار این عکس را
نگه دارد .مرد شماره یک تیمملی ایران که در جامجهانی در برابر
س��تارههای فوتبال جهان هم بازیهای خوبی ارائه داد و با مهار
پنالتی کریس رونالدو تبدیل به دروازهبان مشهوری شد ،در برابر
تیم مورینیو هم با وجود دریافت  ۲گل شب خوبی را سپری کرد و
در پایان با گرفتن عکس یادگاری با مربی مشهور فوتبال جهان به
این خاطره خوب پایان داد .هر چند او دوست داشت در این بازی
دروازهاش را بسته نگه دارد اما هر چه تالش کرد نشد .با این وجود
به خاطر دیگر سیوهایی که داشت از سوی کارشناسان به عنوان
بهترین بازیکن تیمش انتخاب شد.
از عکس در میدان آزادی تا عکس س��لفی با مورینیو؛ علیرضا
بیرانوند همچنان در حال پیش��رفت اس��ت .مقصد بعدی او جام
جهانی  2022و راهیابی به یک باش��گاه بزرگتر اروپایی است .با
تالش مثالزدنیای که از علیرضا سراغ داریم رسیدن به این قلهها
برای او دور از دسترس نیست.

پرسپولیسبهقطر رفت

آلکثیر جا ماند
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس بعد از ظهر دیروز عازم دوحه
شد تا خود را برای دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس با یک پرواز چارتر ،از طریق
فرودگاه مهرآباد ،تهران را به مقصد دوحه ترک کرد .پرسپولیس
قرار است از امروز تمرینات خود را برای بازی فینال از سر بگیرد.
غیر از عیسی آلکثیر ،سایر نفرات تیم فوتبال پرسپولیس
در این سفر حضور دارند.
تیم فوتبال پرسپولیس شنبه هفته آینده ( ۲۹آذر) در جریان
دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا ،باید به مصاف اولسان هیوندای
کره جنوبی برود.
■■پیروانی :فینال آسیا ،تقابل ثروت و غیرت است

سرپرست پرسپولیس میگوید دیدار نهایی لیگ قهرمانان
آسیا تقابل غیرت ایرانی و ثروت تیمهای شرقی است.
افشین پیروانی ،سرپرست پرسپولیس ساعاتی قبل از اعزام
پرسپولیس به قطر گفت :شرایط تیم خوب است .فینال آسیا،

تقابل امکانات و ثروت تیمهای شرقی در برابر غیرت و تعصب
ایرانی است .امیدوارم با جام قهرمانی به ایران بازگردیم.
او درباره وضعیت پرسپولیس هم گفت :همه چیز خوب است
و مشکلی نداریم.
■■رغبتی:رئیسجمهورپرسپولیسرا
حمایت کرده است

عضوهیأتمدیرهباشگاهپرسپولیس
میگوی��د رئیسجمهور حمایتهای
الزم را برای قهرمانی سرخپوشان در
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انجام
داده است.
علی رغبتی پیش از سفر سرخپوشان به قطر برای برگزاری
دی��دار فین��ال رقابتهای لی��گ قهرمانان آس��یا گفت :همه
ش��رایطی که تیم نیاز داشت برایش فراهم شد و پرسپولیس
آمادگ��ی الزم را دارد تا با دس��ت پر به ای��ران بازگردد .بنده و

آقای محمدعلیپور در این س��فر همراه تیم هستیم .به خاطر
بحثهایی که با  AFCداشتیم ،تصمیم گرفتیم به این شکل
به قطر برویم و صحبتهای الزم را انجام دهیم.
او ادامه داد :ما تجربه یک ماه قبل را داریم و تمام شرایط فراهم
شده است .قهرمانی پرسپولیس پاداش
معنویاش غیرقابل شمارش است .ما از
حمایتهای رئیسجمهور و ارگانهای
دیگر هم برخورداریم .پیشبینیهای
الزم انجام شده است و در زمانی که به
موفقیت رسیدیم آن را اعالم خواهیم
کرد .به طور قطع پاداشهای مالی برای
قهرمانی پرسپولیس در نظر گرفته شده است.

■■کامیابینیا :امیدوارم براحتی جام قهرمانی آسیا را از دست
ندهیم

هافبک دفاعی پرسپولیس میگوید هر تیمی آرزو دارد به

فینال آسیا برسد و امیدوار است تیمش براحتی جام قهرمانی
را از دست ندهد.
کمال کامیابینیا هنگام س��فر کاروان این تیم به قطر برای
برگزاری دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت :تمرینات خیلی
خوب��ی انجام دادیم .امیدوارم به هدف خودمان برس��یم و دل
مردم را شاد کنیم.
او درباره وضعیت خودش برای این دیدار یادآور شد :تمرینات
خوبی انجام دادیم .فکر میکنم نس��بت به  ۲س��ال گذشته و
نایبقهرمانی مقابل کاش��یما ،االن انگیزه ما هزار برابر اس��ت.
امیدوارم جام را بگیریم و به ایران بازگردیم.
هافبک دفاعی پرسپولیس درباره اهمیت کسب جام قهرمانی
این مسابقات خاطرنشان کرد :به هر حال فکر میکنم این جام
برای کشورمان و لیگ برتر خوب است .همه تیمها آرزو دارند به
فینال آسیا برسند .در حال حاضر ما به فینال رسیدیم و امیدوارم
به این راحتی این فرصت را از دست ندهیم.

شکست رحمتی برابر فکری

استقالل در هفته ششم لیگ برتر فوتبال
لیگ برتر
موفق شد شهرخودروی مشهد را شکست
دهد و با  7پله صعود به صدر جدول لیگ برتر برسد .در ادامه
دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه  ۲بازی انجام
شد که در یکی از این مسابقات ،استقالل تهران در ورزشگاه امام
رضا(ع) مشهد میهمان شهرخودرو بود و در نهایت موفق شد با
نتیجه  ۲بر صفربه پیروزی برس��د .گلهای استقالل را در این
بازی سبحان خاقانی ( )۱۲و محمد دانشگر ( )۴۵به ثمر رساندند
تا آبیها با  ۷پله صعود در جدول ردهبندی ،با  ۱۱امتیاز و تفاضل
گل بهتر جای صنعت نفت را در صدر جدول بگیرند .استقالل
در نیمه نخست تیم برتر میدان بود و موفق شد این نیمه را با ۲
گل به پایان برساند .مهدی قائدی ،مهاجم استقالل در این بازی
موقعیتهای خوبی برای گلزنی داشت اما راه به جایی نبرد و این
سبحان خاقانی ،بازیکن کم نام و نشان استقالل بود که در دقیقه
 ۱۲با یک شوت از درون محوطه شهرخودرو توانست برای آبیها
گلزنی کند .در ادامه و در دقیقه  ،۲۵عرفان معصومی ،بازیکن تیم
ش��هرخودرو به خاطر انجام یک خطای شدید با دریافت کارت
قرمز مستقیم از سوی کوپال ناظمی ،داور بازی از زمین اخراج
شد تا نماینده مشهد با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد .در

[

توتو اسپورت ]

تا  50سالگی

صعود استقالل به صدر جدول

ش��هرخودرو بود .زمان��ی که رحمتی دروازهبان اس��تقالل بود،
چالشهایی بین وی و حس��ینی وجود داشت .نخستین تقابل
رحمتی با اس��تقالل در جایگاه مربی برای وی خوشیمن نبود
و به شکست تیم شهرخودرو و صدرنشینی استقالل منجر شد.
تیم تحت هدایت رحمتی با این باخت  ۷امتیازی باقی ماند.
■■تراکتور برنده داربی تبریز در دقیقه 90+3

حالی که نیمه نخست به پایان نزدیک میشد ،محمد دانشگر
توپ ارسالی مهدیپور را با یک ضربه سر وارد دروازه شهرخودرو
کرد و این نیمه با  ۲گل به سود آبیها تمام شد .در نیمه دوم این
تیم شهرخودرو بود که با وجود یک بازیکن کمتر ،هجومیتر ظاهر
شد .در دقیقه  ۵۲احمد الجبوری ،بازیکن شهرخودرو در مصاف
تکبهتک با دروازهبان استقالل قرار گرفت که رشید مظاهری این

[ مارکا ]

قدرت رئال مادرید

موقعیت را مهار کرد .محمود فکری در این نیمه دست به تعویض
 5بازیکن خود زد تا بتواند نتیجه را مدیریت کند اما با توجه به
 ۱۰نفره بودن شهرخودرو ،این تیم قدرت کافی برای باز کردن
دروازه استقالل را نداشت.
از نکات جالب حاشیهای این مسابقه ،خوشوبش سیدحسین
حس��ینی ،دروازهبان استقالل با سیدمهدی رحمتی ،سرمربی

[م
وندودپورتیوو ]

حاالواکنشنشانبده

[ گاتزتا ]

کریسم ِ
س بوبو

همچنین دیروز دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و ماشینسازی
تبریز با برتری تراکتور به پایان رسید .در چارچوب مسابقات هفته
ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت  ۱۵دیروز ،تیمهای تراکتور و
ماشینسازی تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت
با نتیجه یک بر صفر به سود تراکتور خاتمه یافت .محمدمهدی
قنبری ( )۹۰+۳برای تراکتور گلزنی کرد .این مسابقه در حالی
برگزار شد که هر دو تیم تحت مالکیت محمدرضا زنوزی ،بدون
سرمربی هستند و در این دیدار با مربیان موقت حضور یافتند.
مس��عود شجاعی به عنوان مربی موقت تراکتور و محمدسعید
اخب��اری به عنوان مربی موقت ماشینس��ازی روی نیمکت ۲
تیم نشس��ته بودند .تراکتور با این برد  ۹امتیازی شد و باالتر از
پرسپولیس در رده هفتم جدول قرار گرفت .ماشینسازی هم با
یک امتیاز در قعر جدول (رده شانزدهم) باقی ماند.
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