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چهارده  ورزشــی-روز  گروه 
مرداد 1397 یکی از به یاد ماندنی ترین 
تمرینات تیم تراکتور که آن زمان هنوز 
پسوند "سازی" را در کنار نامش می دید 
برگزار شــد؛ آن روز زمین اختصاصی 
تراکتور دو چهره جدید داشت؛ چهره 
هایی که حضورشــان باعث شده بود 
چند هزار هــوادار در محل تمرین آن 
زمــان که در نزدیکی های ســاختمان 
باشــگاه و کارخانه تراکتورسازی بود، 
حضــور پیــدا کنند. تعــداد زیادی از 
خبرنــگاران و عکاســان هم حضور 

داشتند تا این لحظات را ثبت کنند. 
سرانجام زمان موعود فرا رسید و 
حوالی ساعت 17:30 مسعود شجاعی 
و اشــکان دژاگه، دو چهره مطرح تیم 
ملــی در آن دوران با لباس تمرین تیم 
تراکتور وارد زمین تمرین شدند؛ جوی 
که روی ســکوها شاهد بودیم یک جو 
بی نظیر بود و بیشــتر به جو یک بازی 
رســمی شــبیه بود تا تمرین! مسعود 
شجاعی و اشــکان دژاگه پیش از آغاز 
لیگ برتــر 98-97 با حضور در ترکیه 
بــا محمدرضا زنــوزی، مالک جدید 
باشــگاه تراکتور دیدار کردند و پس از 
انجام مذاکره با او قراردادی 3 ســاله را 
با سرخ پوشان فوتبال آذربایجان منعقد 
کردند؛ قراردادی که در پایان این فصل به 
پایان می رسد. در ادامه می خواهیم این 
یــک ماه پر حرف و حدیث را با تمامی 

جزئیات مورد بررسی قرار دهیم:  
مسعود شجاعی پس از برکناری 
زودهنگام علیرضا منصوریان به عنوان 
بازیکن-مربی هدایت موقت تراکتور 
را به عهده گرفت اما کسب چند نتیجه 
خوب باعث شــد تا این شرایط تا پایان 

نیم فصــل اول ادامه پیــدا کند. بعد از 
شکســت تراکتور مقابل پرسپولیس 
در تبریــز، انتقادات زیادی از اشــکان 
دژاگه و مسعود شجاعی شاهد بودیم؛ 
هواداران تراکتــور که از جا ماندن تیم 
شــان از کــورس قهرمانی به شــدت 
عصبانی بودند، در شبکه های اجتماعی 
به دو ســتاره تیم شان توپیدند و نتیجه 
آن اســتوری جنجالی بود که اشکان در 
اینستاگرام منتشر کرد؛ اقدامی که خیلی 
غیر منتظره بــود و هیچ کس انتظار آن 
را نداشــت. او در واکنش به اعتراضات 
نوشته بود: "نگران نباشین این چند ماهی 
که مونده به زودی تموم میشه شما هم از 
ما دیگه راحت میشید. انگار سخت بود 
این چند ســالی که مارو تحمل کردید. 
ممنون به بقیه هوادارا که همیشه پشت 
بازیکنان و پشت تیم هستند و بودند تو 
موقع خوب یا سخت." دژاگه البته چند 
ساعت بعد استوری یاد شده را پاک کرد 
ولی از همان مقطع می شد حدس زد که 

اتفاقاتی قرار است رخ بدهد.
بیعــت با خطیبــی پیش از 

آسیا
پس از به روی کار آمدن رســول 
خطیبی، مســعود شــجاعی به عنوان 
بازیکن به همکاری خود با تراکتور ادامه 
داد؛ اتفاقی که البته برخی ها برعکس آن 
را پیش بینی می کردند ولی شــروع کار 
خطیبی در تراکتور همراه بود با حضور 
اشکان و مسعود که حتی در واکنش به 
شایعات در پیامی مشترک اعالم کردند 
که "در کنار رسول خطیبی با قدرت در 
تراکتــور ادامه می دهیم. از اول هم قرار 
نبــود جایی برویــم. این همه زحمت 
کشیدیم و حاال برای لیگ قهرمانان آسیا 

آماده می شویم." این پیام روز 25 اسفند 
1399 منتشر شد و اشکان و مسعود در 
سال اردیبهشت 1400 به همراه تراکتور 
در لیگ قهرمانان آســیا حضور یافتند. 
برخالف دژاگه، شجاعی در این رقابت 
ها فرصت زیادی برای بازی پیدا نکرد. 
در بازگشــت از لیگ قهرمانان آسیا بود 
که کلید جدایی دژاگه و شجاعی رسما 

زده شد.
از مرخصی تا پدل و فوتبال 

دورهمی
بعد از بازگشــت تراکتور از آسیا، 
شــاهد غیبــت دژاگه و شــجاعی در 
تمرینات بودیم. واکنش اولیه باشــگاه 
تراکتــور به این موضوع جو را نســبتا 
آرام کــرد؛ این باشــگاه اعالم کرد که 
مســعود و اشکان با هماهنگی خطیبی 

در مرخصی به ســر می برند و به 
زودی به تمرینــات باز خواهند 

گشت. این "به زودی" اما هیچ گاه فرا 
نرسید و پس از انتشار تصاویری از دو 
کاپیتان در حالی که مشغول انجام بازی 
هــای دورهمی در کــوران بازی های 
لیگ بودند مشخص کرد که کار آنها در 

تراکتور به پایان رسیده است. 
در حالی که دژاگه و شــجاعی در 
بــازی تراکتــور و صنعت نفت غایب 
بودند، تصاویری از آنها در حین انجام 
بازی پدل منتشــر شد. در این تصاویر 
اشکان و مسعود در مجموعه تیم ملی به 
همراه سعید آوک بازیکن تیم ملی پدل 
در حال انجام تمرین این رشته ورزشی 
بودند. یک هفته بعد تصاویری از فوتبال 
دورهمی آنها در کنار دوستانشان منتشر 
شــد و دیگر تکذیب باشگاه هم توان 
الپوشــانی قضیه را نداشت و بر همه 

آشکار شده بود که کار شجاعی و دژاگه 
در تراکتور به پایان رســیده است. این 
موضوع زمانی پر رنگ تر شــد که یک 
فایل صوتی کوتاه از شجاعی منتشر شد. 
فایلی که شجاعی در آن گفته بود: "...رد 
شــدند از آن و دیگر با این شرایط قابل 
تحمل نیست. ماندن من هم جایز نیست 
همین طور آقا اشکان که خصوصیات 

اخالقی اش را می شناسم."
تحویل اتاق های مسعود و 

اشکان در هتل
تراکتــوری ها که دیگــر به نبود 
اشــکان و مســعود عادت کرده بودند 

بازی های خــود را بدون حضور این 
بازیکنان انجام می دادند تا اینکه به دلیل 
برگزاری بازی های تیم ملی در مقدماتی 
جام جهانی، بازی های لیگ برتر تعطیل 
شد. پیش از تعطیلی مسابقات، باشگاه 
تراکتور نســبت به تحویل گرفتن اتاق 
هــای دو بازیکن در هتل محل اقامت 
شان در شهر تبریز اقدام نمود اما این کار 
بدون حضور اشــکان و مسعود امکان 
پذیــر نبود تا اینکه حدود 3 هفته پیش 
اشکان دژاگه شــخصا در هتل کایای 
تبریز حضور یافته و اتاق خود را تحویل 
اتفاقی که حاکی از پایان کار او در تبریز گرفته و با کارکنان هتل خداحافظی کرد؛ 

بود. مســعود شجاعی هم این کار را به 
صــورت غیر حضوری و مدتی قبل تر 

از اشکان دژاگه انجام داده بود.
مالقات با زنوزی در ترکیه؛ 

پایان کار در مبدا!
شــجاعی و دژاگه که در تصمیم 
شــان برای پایان پیش از موعد کارشان 
در تراکتور به جمع بندی نهایی رسیده 
بودند پس از اینکه پرونده حضورشان در 
تبریز را بستند برای دیدار با محمدرضا 
زنوزی، مالک باشگاه تراکتور راهی 
ترکیه شدند. این دو در ترکیه موفق 
به دیدار با زنوزی شــده و برای 
جدایی زودهنگام به توافقات 
الزم دست یافتند. در این دیدار 
خصوصی که جزئیات آن هیچ 
گاه به بیرون درز پیدا نکرد، طرفین بر سر 
مبلغی مشــخص توافق کردند تا بدون 
شکایت و اقدام قانونی به همکاری خود 
پایان بدهند. با وجود چنین توافقی، خبر 
آن از سوی باشگاه  تراکتور اعالم نشد 
و جالب اینجاســت که روز 11 خرداد 
نقل قولی از جانــب گودرزی، معاون 

باشــگاه تراکتور منتشر شد که به هیچ 
عنــوان با اصل ماجرا تطابق نداشــت: 
"دژاگه قرارداد خود را با تراکتور فسخ 
نکرده و وقتی با شــجاعی به استانبول 
رفتند توافقاتی داشــتند و تا پایان فصل 
قراردادشان با باشگاه برقرار است. آن ها 
تا پایان قراردادشــان بازیکن تراکتور 
هستند. اکنون در مرخصی هستند و در 
تمرینات شرکت نمی کنند اما بازیکن 
تراکتور بوده و قراردادشان را هم فسخ 
نکرده اند." اظهاراتی که یا از بی اطالعی 
بــوده یا به قصد تداوم ماجرا با تاکتیک 

"به زودی" انجام شد. 
اشکان و مســعود در ینگه 

دنیا
مسعود شــجاعی و اشکان دژاگه 
پــس از دیــدار و مذاکره با محمدرضا 
زنــوزی و با توجه به اینکه پیش از این 
دیــدار تمامی کارهای خود در شــهر 
تبریــز را انجام داده بودند دیگر به ایران 
برنگشتند. مسعود شجاعی راهی امریکا 
شــد و هم اینک در این کشور حضور 
دارد. اشکان دژاگه هم به آلمان سفر کرد 
تا در کنار همســر و فرزندانش حضور 

پیدا کند؛ البتــه برخی از منابع خبر می 
دهند که اشــکان هم به زودی به همراه 
خانواده اش به مسعود در امریکا ملحق 

خواهد شد.
ماجــرای نامه شــجاعی و 

دژاگه چه بود؟
بعــد از تمامی این اتفاقات دیروز 
یک خبر عجیب در برخی از رســانه ها 
منتشر شــد؛ خبری که با بررسی های 
صــورت گرفته مشــخص گردید که 

صحت ندارد.
 ارســال نامه فسخ به سازمان لیگ 
و باشــگاه تراکتور از سوی شجاعی و 
دژاگه، موضوعی بود که در خبر یاد شده 
به آن اشاره شد اما بر اساس پیگیری های 
صورت گرفته مشخص شد که چنین 
نامه ای نه به باشگاه تراکتور ارسال شده 
و نه به سازمان لیگ! چند تن از مدیران 
باشگاه تراکتور هم طی تماس هایی که 
داشــتیم این موضوع را تکذیب کردند 
و حسن آذرنیا، سرپرست تراکتور هم 
دیروز در پاسخ به سوال خبرنگاران در 
خصوص وضعیت دژاگه و مســعود، 

ترجیح داد سکوت کند.

با وجود همه انکارها، شایعات و گمانه زنی ها، شجاعی و دژاگه پس از دیدار با زنوزی به کار خود 
در تراکتور پایان داده اند.

در صورتی  گروه ورزشــی- 
که فدراســیون فوتبال آسیا بر حضور 
VAR در مرحله پایانی مقدماتی جام 
جهانی تأکید کنــد،  میزبانی ایران و 5 
تیم دیگر در معرض خطر قرار خواهد 
گرفت.مرحله پایانی و سرنوشت ساز 
انتخابی جام جهانی، از 11 شــهریور 
آغاز می شــود و 12 تیــم در دو گروه 
6 تیمی برای کسب 4 سهمیه مستقیم 
حضور در جام جهانی و یک ســهمیه 
غیرمستقیم رقابت می کنند که البته قرعه 
کشــی این دو گروه قرار است دهم تیر 
ماه در کواالالمپور مالزی برگزار شود.اما 
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته به 
صورت رســمی اعالم کرد که در دور 
پایانی مرحله انتخابی جام جهانی 2022 
که با حضور 12 تیم آسیایی قرار است 
از شــهریور ماه آغاز شود، از فناوری 
کمک  داور ویدئویی )VAR( استفاده 
خواهد شــد. خبری که باعث نگرانی 

عالقه مندان به فوتبال در ایران شد.
هنوز کنفدراســیون فوتبال آسیا 
نحوه برگزاری مســابقات دور پایانی 
مقدماتی جام جهانی را مشخص نکرده 
و معلوم نیســت این بازی ها با چه نوع 
مکانیزمی برگزار می شوند ولی با توجه 
به فاصلــه زمانی طوالنی میان اولین و 
آخرین بازی، کمی ســخت و بعید به 
نظر می رســد این بازی ها به صورت 
متمرکز برگزار شوند چرا که برای انجام 
هر بــازی، تیم ها باید از چند روز قبل 
در کشــور میزبان حضور پیدا کرده و 
پس از طی کردن فرآیند پروتکل های 
بهداشــتی، آماده حضور در مسابقات 
شــوند.از طرف دیگر، کنفدراســیون 
فوتبال آسیا قصد دارد این بازی ها را به 
صورت رفت و برگشتی برگزار کند تا 
در راستای اجرای عادالنه این مرحله، 
از حضور تماشــاگران در ورزشگاه ها 
نیز بهره گیرد. علت این تصمیم، جبران 
برخی از خســارات مالی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و فدراسیون های شرکت 
کننده به دلیل بحــران ویروس کرونا 

نامیده شده است.
اما نکته اصلی این است که در میان 

12 تیم حاضر در این رقابت ها، تنها 6 
کشور از سیستم کمک داور ویدیویی 
بهره می برند. کره جنوبی در دو سطح 
نخست لیگ کشورش یعنی کی لیگ 
1 و کی لیگ 2 از VAR اســتفاده می 
کند. استرالیا، چین، امارات و عربستان 
نیز چند وقتی اســت کــه کمک داور 
ویدیویی را در لیگ های داخلیشــان 
مورد استفاده قرار می دهند.در این میان 
ژاپن نیز از این تکنولوژی بهره می برد 
ولی در زمان شیوع ویروس کرونا آنها 
جلساتی را درخصوص لغو استفاده از 
VAR در جــی لیگ برگزار کردند که 
دلیل این امر، کاهش تجمعات و حضور 
افراد در اســتادیوم ها برای ممانعت از 
تکثیــر ویروس کرونا نامیده شــد که 
اکنون این کشــور مشــکلی برای راه 
اندازی تکنولوژی کمک داور ویدیویی 

در بازی هایش ندارد.
بجز کشــورهای ذکر شده، 6 تیم 
دیگــر از جمله ایران، عــراق، لبنان، 
ســوریه، عمان و ویتنــام هنوز به این 
تکنولوژی مجهز نشده اند. فدراسیون 
فوتبال ویتنام از ســال 2019 به دنبال 
راه اندازی اســتفاده از سیستم کمک 
داور ویدیویی بــود و آنها حتی قصد 
داشتند برای نیم فصل دوم "وی لیگ"، 
باالترین ســطح لیگ داخلی خود در 
فصــل 2019-2020 از تکنولــوژی 
VAR بهــره گیرند که بــه دلیل عدم 
امکانات سخت افزاری و عدم آموزش 
داوران، ایــن اتفاق رخ نداد و با بحران 

ویروس کرونا، این مسئله به فراموشی 
سپرده شد.

اما در ایــن رابطه و پس از اعالم 
 ،VAR مبنی بر لزوم استفاده از AFC
فدراسیون فوتبال عراق بالفاصله روز 
گذشــته با رئیس بخــش VAR فیفا 
جلسه گذاشــت تا این تکنولوژی را 
به لیگ فوتبال کشــورش بیاورد. طبق 
اعالم فدراسیون عراق برای تجهیز هر 
ورزشگاه به این تکنولوژی مبلغ حدود 
30 تــا 35 هــزار دالر باید هزینه کند.

ســهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات 
ســازمان لیگ اعالم کــرد که تجهیز 
اســتادیوم ها به فناوری VAR زمانبر 
بوده و حداقــل به 6 ماه زمان نیاز دارد 
یعنی حتی اگر امروز برای اســتفاده از 
این تکنولوژی اقدام کرد، ممکن است 
برای نیــم فصل دوم رقابت های لیگ 
بیست و یکم بتوان از VAR بهره برد.

طوالنی بودن پروسه تجهیز ورزشگاه 
ها به فناوری کمــک داور ویدیویی، 
ممکن است زمان برگزاری بازی ها را 
نیز دستخوش تغییر کند. طبق برنامه ای 
که اعالم شده، 10 دیدار مرحله پایانی 
در ماه های شهریور، مهر، آبان، بهمن و 
فروردین سال آینده برگزار خواهند شد 
و در صورتی که این برنامه دستخوش 
تغییر نشود، احتمال برگزاری متمرکز 
بازی ها ســخت به نظر می رسد چرا 
که برای هر بار برگزاری مسابقات، باید 
تشکیالت و مقدمات آن را فراهم کرد 
که مهمترین آن، مسائل و پروتکل های 

بهداشتی اســت.به هر حال AFC با 
چالش عجیبی روبرو شده و مشخص 
نیســت که قصــد دارد دور پایانی از 
مرحله مقدماتی جام جهانی را چگونه 
برگزار کند. لزوم استفاده از VAR آن 
هم در حالیکه نصف کشــورها از این 
تکنولوژی بی بهره اند، شرایط میزبانی 
را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر 
برگــزاری متمرکز بازی ها در فواصل 
طوالنی، ســخت و طاقت فرسا به نظر 

می رسد.
تا برگزاری نخســتین بازی تیم 
ملــی در این رقابت ها زمــان زیادی 
باقی نمانده است. قطعا در صورتی که 
AFC استفاده از VAR در استادیوم 
ها را الزامی کند، فدراسیون فوتبال ایران 
تنهــا دو راه را پیش روی خود می بیند. 
یا آنها باید تا قبل از شهریور ماه حداقل 
اســتادیوم آزادی به عنوان میزبان بازی 
های تیم ملــی را به تکنولوژی کمک 
داور ویدیویی مجهز کنند که امری بعید 
و غیرممکن به نظر می رسد و یا اینکه 
دیدارهای ایران در کشوری بی طرف 
که از VAR بهره می برد، برگزار کنند.

راه حل ســومی که ممکن است 
پیش روی کنفدراســیون فوتبال آسیا 
قرار بگیرد، برگزاری متمرکز بازی ها 
در یک کشــور خواهد بــود که در آن 
صورت، ممکن است برنامه برگزاری 
بــازی ها نیز تغییر کند و این رقابت ها 
همچون دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا 
یا مرحله قبلی مقدماتی جام جهانی به 

صورت پیوسته برگزار شود.
امــا در صورتی کــه AFC این 
مرحله را به صورت رفت و برگشــت 
برگزار کند و استفاده از VAR الزامی 
شــود و فدراســیون موفق به تجهیز 
اســتادیوم خانگــی تیم ملــی به این 
تکنولوژی نشود، قطعا برگزاری بازی 
های ایران در زمین بی طرف و در سوی 
مقابل بازی مقابل هواداران رقبایی چون 
کره جنوبی، استرالیا، چین، عربستان، 
امارات و... ســخت خواهد بود. پس 
تــا دیر نشــده، باید چــاره ای در این 

خصوص اندیشید.

گروه ورزشی- رقابت های هفته 
سی ام لیگ آزادگان، با برگزاری 9 دیدار 
امروز پیگیری می شود. مسابقات هفته 
ســی ام لیگ آزادگان، امــروز با دیدار 
تیم های فوتبال اســتقالل خوزستان - 

فجرسپاسی شیراز پیگیری می شود. 
 - خوزســتان  اســتقالل 

فجرسپاسی

استقالل خوزستان هفته گذشته 
مقابل شاهین شهرداری بوشهر، با نتیجه 
2 بر یک شکســت خورد تا از ســایر 
مدعیان فاصله بگیرد. شاگردان خلیفه 
اصل )سرمربی اســتقالل خوزستان( 
در 3 دیدار گذشــته خود، نتواسنته اند 
به برتری برســند و اوضــاع برای آنها 
بغرنج شــده است. این تیم از 29 دیدار 

گذشته خود 10 برد کسب کرده و در 7 
دیدار شکست خورده است. استقالل 
خوزســتان 27 گل زده و 17 گل نیــز 
دریافت کرده است. این تیم با 42 امتیاز 

در رده هشتم جدول قرار دارد.
فجرسپاسی هفته گذشته موفق شد 
با نتیجه 2 بر صفر رایکا بابل را شکست 
دهد و وضعیت خود را در جدول، سر 
و سامان دهد. فجرسپاسی در 29 بازی 
گذشــته خود، 12 برد به دست آورده و 
در 6 مســابقه، شکست خورده است. 
فجرسپاسی در لیگ آزادگان، 31 گل به 
ثمر رسانده و 19 گل نیز دریافت کرده 
اســت. این تیم با 47 امتیاز در رده سوم 
جدول قــرار دارد و می تواند با برد در 
ایــن دیدار، نیم نگاهی به صدر جدول 

داشته باشد.
پــارس جنوبی جم - بادران 

تهران
بادران بعد از روی کار آمدن امید 
روانخواه، توانسته نتایج فوق العاده ای 
کســب کند و بخت اصلــی صعود به 
لیگ برتر تبدیل شــود. این تیم موفق 
شد هفته گذشته، مس کرمان را با نتیجه 
یــک بر صفر از پیــش رو بردارد و برد 
ارزشــمندی را کسب کند. بادران با 50 
امتیاز، صدرنشین لیگ آزادگان است و 
روز های خوبی را پشت سر می گذارد. 
شاگردان روانخواه از 29 بازی گذشته، 
15 برد به دســت آورده و در 9 مسابقه 
تن به شکست داده اند. این تیم با 35 گل 
زده، برترین خط حمله لیگ آزادگان را 
دارد. ایمان غالمی با 7 گل، برترین گلزن 

بادران و لیگ آزادگان است.
در سوی مقابل پارس جنوبی هفته 
گذشته در عین ناباوری، مقابل استقالل 

مالثانی شکســت خورد تا از ســایر 
مدعیان جا بماند. پارس جنوبی جم در 
29 دیدار گذشــته خود، 12 برد کسب 
کرده و در 11 دیدار، شکســت خورده 
اســت. شــاگردان نصرتی )سرمربی 
پــارس جنوبی جم( با 33 گل زده، آمار 
خوبی را در گلزنی ثبت کرده اند. 29 بار 
دروازه این تیم باز شده و عملکرد خوبی 

در خط دفاعی خود نداشته است.
پارس جنوبی جم برای جا نماندن 
از سایر مدعیان، کار سختی مقابل بادران 

دارد.
هوادار تهــران - گل ریحان 

البرز
هــوادار تهران توانســته به ثبات 
برسد و خود را در قامت مدعی معرفی 
کند. این تیم کــه هدایت آن را عنایتی 
بر عهده دارد، هفته گذشــته موفق شد 

خیبــر خرم آباد را با نتیجه یک بر صفر 
را شکســت دهد. هوادار در 29 دیدار 
در این فصل، در 14 مســابقه به برتری 
رسیده و در 7 مسابقه، شکست خورده 
اســت. این تیم توانسته با 33 گل زده، 
خــط حمله خطرناکی دارد. با توجه به 
اینکه ســقوط گل ریحان به لیگ دسته 
2 قطعی شــده اســت، انتظار می رود 
شاگردان عنایتی بتوانند دست پر زمین 

مسابقه را ترک کنند.
ملــوان بندر انزلــی - مس 

کرمان
مس کرمان هفته گذشته با نتیجه 
یک بــر صفر مقابل بادران شکســت 
خورد و صدر جدول را از دســت داد. 
رضا مهاجری بعد از آن بازی اســتعفا 
کرد و ایــن موضوع با موافقت مدیران 
این باشــگاه همراه شــد. مس کرمان، 

فرهــاد کاظمی را به عنوان ســرمربی 
جدید این تیم انتخاب کرد. کاظمی کار 
سختی در چند هفته باقی مانده مسابقات 
لیگ آزادگان دارد. مسی ها می خواهند 
شــانس خود برای صعود به لیگ برتر 
را این بار بــا کاظمی امتحان کنند. این 
تیــم از 29 دیدار گذشــته، 13 برد به 
دســت آورده و در 9 مسابقه، شکست 
خورده است. مس کرمان در این فصل 
از رقابت های لیگ آزادگان، 26 گل زده 
و 19 گل دریافت کرده اســت. مسی ها 
با 46 امتیاز، در رده ششــم جدول رده 
بندی قرار دارند. ملوان بندر انزلی هفته 
گذشته با نتیجه 2 بر صفر مقابل خوشه 
طالیی شکست خورد. شاگردان مازیار 
زارع )سرمربی ملوان بندر انزلی( از 29 
دیدار گذشــته خود، 10 برد به دست 
آورده و در 10 دیدار نیز نتیجه را واگذار 

کرده است. این تیم در این فصل از لیگ 
آزادگان، 22 گل زده و 25 گل دریافت 
کرده اســت. ملوان با 39 امتیاز، در رده 

یازدهم جدول قرار دارد.
برنامه دیدار های هفته سی 

ام لیگ آزادگان:
ملوان - مس کرمان 19:00

رایکا بابل - شهرداری آستارا 19:00
چوکا تالش - استقالل مالثانی 19:00

آرمان گهر - نود ارومیه 19:15
قشقایی شــیراز - خوشه طالیی ساوه 

19:30
هوادار - گل ریحان البرز 19:50

خیبر خرم آباد - شاهین شهرداری بوشهر 
19:55

پارس جنوبی جم - بادران تهران 20:35
اســتقالل خوزســتان - فجر سپاسی 

20:50

شش کشور صعود کننده VAR ندارند؛

برنامه مقدماتی آسیا زیر و رو می شود؟

رقابت حساس هوادار و بادران برای صدرنشینی؛ مس کرمان با کاظمی به دنبال فرار از بحران

هیچ کس نامه فسخ را تایید نکرد اما ...

پایان همکاری با مسعود 
و اشکان در استانبول
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