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پس از کــش و قوس هــای فراوان 
سرانجام سیرجان به عنوان شهر میزبان 
دیدار حساس پرســپولیس و سپاهان 
اعالم شد. شــهرهای مختلفی از سوی 
باشگاه پرسپولیس برای برگزاری بازی 
در زمین بی طرف به سازمان لیگ معرفی 
شدند و سرانجام از بین همه آن شهرها، 
میزبانی به سیرجان رســید. این بازی 
عمال آخرین شانس سرخپوشان برای 
نگه داشتن امیدهای قهرمانی به حساب 
می آید. یک دیدار همیشــه سخت که 
فارغ از همه حساســیت های جدولی 
نیز همواره سرشار از هیجان و جذابیت 

بوده است.
آخرین شانس 

لغزش هفته گذشته روبه روی ذوب 
آهن کار پرســپولیس را برای قهرمانی 
لیگ بیست و یکم بســیار دشوار کرد. 
قبل از شروع دیدارهای هفته بیست و 
ششم، تیم یحیی گل محمدی امیدوار 
به توقف اســتقالل و پیروزی خودش 
روبه روی ذوب بود اما عکس این ماجرا 
اتفاق افتاد. در عمل این آبی ها بودند که 
به هر زحمتی شــهرخودرو را شکست 
دادند و پرســپولیس به نتیجه ای بهتر 
از تساوي مقابل ذوب آهن نرسید. این 
یعنی اختالف دو تیــم در صدر جدول 
دوباره بــه عدد ۶ بازگشــت. در فاصله 
چهار هفته تا پایان لیــگ برتر، جبران 
چنین فاصله ای بیش از حد دشــوار به 
نظر می رسد. استقالل باید در دو مسابقه 
از چهار بازی آینده اش شکست بخورد 
تا به شرط پیروزی قرمزها در هر چهار 
مســابقه، امتیازهای دو تیم در جدول 

رده بندی برابر شود. حتی در این صورت 
نیز استقالل تفاضل گل بهتری نسبت 
به حریف خواهد داشــت. بــا این حال 
شــاگردان گل محمدی هنــوز کامال 
ناامید نیستند و با امیدواری به مصاف 

سپاهان می روند.
در غیاب یک ستاره 

یکــی از نگرانی هــای بــزرگ 
گل محمــدی برای این نبــرد، غیبت 
وحید امیری خواهد بــود. بازیکنی که 

در ماه های آینده نمی تواند پرسپولیس 
را همراهی کند. آنچه در این سال ها برای 
پرسپولیس اتفاق افتاده نشان می دهد 
که امیــری همواره یکــی از مهم ترین 
بازیکنان این تیم بوده است. فوتبالیست 
بی حاشیه و جنگجویی که در چند پست 
مختلف برای قرمزها به میدان می رود و 
همواره نمایشی فراتر از حد انتظار دارد. با 
این حال پرسپولیسی ها باید به پر کردن 
جای خالی او عادت کنند. چراکه امیری 

نه فقط ادامه لیگ بیســت و یکم بلکه 
شاید حدود نیمی از لیگ بیست و دوم 

را نیز از دست بدهد.  
این یکی را ببر

برای محرم نویدکیا نیــز این بازی 
فوق العاده مهم به نظر می رسد. باشگاه 
همچنان از محــرم حمایت می کند اما 
شاید موضع حداقل بخشی از طرفداران 
سپاهان نسبت به این مربی و پروژه اش در 
باشگاه کمی تغییر کرده باشد. سپاهان 

این فصل را نیز بدون جام تمام می کند 
و این اصــال خبر خوبی بــرای این تیم 
پرافتخار محسوب نمی شــود. اگر آنها 
بتوانند تیمی مثل پرسپولیس را شکست 
بدهند، حداقل ثابت می  کنند که قابلیت 
انجام کارهای بزرگ را دارند. شکست در 
دیدار امروز اما شاید این نبرد را به آخرین 
مســابقه محرم روی نیمکت سپاهان 
تبدیل کند. او قبال دو بار استعفا داده و 
هر دو استعفایش توسط باشگاه رد شده 
اما هیچ تضمینی وجود نــدارد که این 
اتفاق یک بار دیگر نیز رخ بدهد و باشگاه 
همچنان قصد حمایــت از این مربی را 

داشته باشد.
تماشاگرها کجا هستند؟ 

ســوال کلیدی دربــاره لیگ برتر 
همچنان اینجاست که چرا تماشاگرها 
همچنان ســهمی از بیشــتر بازی ها 
ندارند؟ چرا هنوز در بسیاری از شهرها 
تماشــاگران نمی تواننــد بــه دیدن 
بازی های لیــگ برتر برونــد؟ این در 
حالی است که آمار فوتی های ویروس 
کرونا در کشور کامال تک رقمی شده و 
حتی به ۶ نفر در روز رسیده است. این 
کج سلیقگی آشکار بدون شک به فوتبال 
ایران لطمه می زند و ظاهــرا اراده ای 
وجــود دارد تا جلوی ورود گســترده 
هوادارها به فوتبال ایران گرفته شود. 
این بازی نیز می توانســت تماشاگران 
زیادی را به اســتادیوم بکشاند اما قرار 
است هیچ تماشــاگری در آن حضور 

نداشته باشد.
امیدی برای سپاهان 

نکته جالــب در مورد دیــدار هفته 
گذشته سپاهان، حضور امید نورافکن 
در قلب دفاع بود. اتفاقی که قبل از این 

در تیم ملی نیز سابقه داشت. محرم هفته 
گذشته در آزمون دفاعی روبه روی پیکان 
موفق نشان داد و طالیی ها آن مسابقه 
را با کلین شیت ترک کردند. حاال بعید 
نیست این مدافع در جریان دیدار امروز 
نیز در مرکز خط دفاعی تیم محرم قرار 
بگیرد. امید در پســت های هجومی تر 
کمی بی دقت نشــان داده اما به عنوان 
یک مدافع، بازیکــن امیدوارکننده ای 

بوده است.
در انتظار دو بازگشت

شرزود تمیروف باالخره اولین گل با 
لباس سرخ را زد و به شدت هم خوشحالی 
کرد اما همچنان عملکرد او در خط حمله 
پرسپولیس به اندازه کافی امیدوارکننده 
به نظر نمی رسد. بعید نیست مهره هایی 
مثل مهدی عبدی و سیامک نعمتی بعد 
از مدت ها دور مانــدن از ترکیب اصلی 
دوباره به جمع قرمزها برگردند و برای 
این تیم به میدان بروند. سیامک مدت 
زیادی را با مصدومیت گذرانده و مهدی 
عبدی مورد تنبیه انضباطی باشگاه قرار 

گرفته است. 

6 نکته از الکالسیکوی فوتبال ایران 

امیدوار به معجزه 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جواد نکونــام و فرهاد مجیدی از آن دســت 
جدال هایی است که اصال نباید فرصت دیدنش 
را از دست داد. برخورد این دو مربی بدون تردید 
لحظه های حساس، هیجان انگیز و سرگرم کننده 
زیادی به هواداران فوتبال در ایران هدیه خواهد 

داد. 
با هیچ نتیجه ای در پایان مسابقه امروز استقالل 
و فوالد، قهرمانی در لیگ برتر قطع نخواهد شد. 
حتی اگر پرسپولیســی ها در مسابقه با سپاهان 
شکست بخورند و اســتقالل برنده شود باز هم 
قهرمانی این تیم مسجل نمی شود اما دیگر محال 
است تیمي به جز استقالل بتواند قهرمانی لیگ را به 
دست بیاورد. با این سناریو استقالل تنها در صورت 
کسب یک امتیاز در سه بازی آینده قهرمانی لیگ 
را جشــن خواهد گرفت. با این حال بدون شک 
قهرمانی با شکست دادن حریفي مثل فوالد برای 
آنها شیرین تر هم می شود. استقالل در مسابقه 

رفت با فوالد با گل استثنایی مهدی مهدی پور به 
برتری رسید و حاال در بازی برگشت نیز روبه روي 
تیم منظم و منســجم جواد نکونام با انگیزه های 
زیادی به زمین خواهد رفت. استقاللی ها به خوبی 
می دانند که اگر دچار اشتباه شوند در هفته های 
پایانی تحت فشــار قرار می گیرند و به رقبا برای 
نزدیک تر شدن به صدر جدول انگیزه می دهند. 
به همین خاطر است که شکست دادن تیمي مثل 
فوالد برای آنها حائز اهمیت بسیار زیادی خواهد 
بود. بدون شک این سخت ترین مسابقه استقالل تا 
پایان فصل به حساب می آید و بردن این بازی همه 
چیز را به سود آنها تغییر می دهد. تساوي نتیجه 
بدی در این نبرد برای آبی های پایتخت به حساب 
نمی آید برای این تیم بسیار مهم خواهد بود که در 
این بازی نتیجه اي به جز شکست را تجربه کنند. 

هر دو تیم در این مســابقه سرشــار از انگیزه 
هستند. در یک سمت ماجرا تیم فوالد خوزستان 
قرار گرفته کرد. تیمي که شکست را در رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا تجربه نکرد و راهی مرحله 

حذفی شده است. تیمی که در تازه ترین فهرست 
تیم های آسیایی در بین ۱۰ تیم برتر قرار گرفته و 
شرایط بسیار خوبی داشته است. در سمت مقابل 
استقالل است که در این فصل فقط یک بار شکست 
خورد و هرگز زمین مسابقه را به عنوان تیم بازنده 
ترک نکرده است. دانستن همین دو مورد کافی 
اســت که بدانیم دو تیم با چه سطحی از آمادگی 
و چه قدرتی روبه روی یکدیگــر قرار می گیرند. 
استقاللي ها امیدوارند به پیروزي برابر فوالد در 
این فصل فوق العاده تداوم بخشــند و یک قدم 
بسیار مهم را به سمت قهرمانی لیگ برتر دارند. 
آنها در مسیر رسیدن به قهرمانی قصد دارند این 
حقیقت را نشان  دهند که سزاوار این جایزه هستند 
و آماده هستند خودشان را به جام برسانند. جواد 
نکونام نیز می خواهد نشان بدهد که به سادگی 
تسلیم هیچ حریفی نمی شود. آنچه در این مسابقه 
اهمیت دارد، بیزاری دو تیم از شکست است. دو 
تیم بسیار منظم که خطوط دفاعی فوق العاده ای 
دارند. انسجام تیمی یکی از نکاتی است که در مورد 
هر دو تیم می توان به آن اشاره کرد. انتظار نمی رود 
که این بازی نبرد چندان پرگلی باشد چراکه هر دو 
تیم در دفاع صاحب ترکیب بسیار خوبی هستند. 
روبه رو شدن عارف آقاسی با تیم سابقش یکی از 
جذابیت های نبرد خواهد بود. آقاسي فصل اول 

بازیکن استقالل بود و فرصت زیادی برای بازی 
کردن در این تیم دســت نمی آورد. او فصل دوم 
استقالل را به مقصد فوالد ترک کرد و به بازیکن 

ثابت این تیم تبدیل شد. 
آخرین قهرمانی استقالل در لیگ برتر در همین 
اهواز قطعي شــد. در روزهایی که جواد نکونام و 
فرهاد مجیدی هــر دو برای این تیــم به میدان 

می رفتند. حاال اما جواد روی نیمکت فوالد دیده 
می شود و فرهاد هدایت استقاللی ها را برعهده دارد. 
شاگردان فرهاد در یک قدمی بردن جام هستند با 
این حال توجه به این جام به تنهایی برای جذابیت 
این برد کافی نخواهد بود چراکه انگیزه های دو تیم 
از جام قهرمانی نیز باالتر است و به دنبال کسب 

پیروزي برابر همدیگر هستند. 

سرانجام برنامه یکی از دیدارهای تدارکاتی تیم ملی قطعی 
شد تا ایران روز پانزدهم خردادماه در بی سی پاالس در شهر 
ونکوور به مصاف کانادا برود. تیم ملی کانادا بعد از ۶ دهه به جام 
جهانی برگشته و انگیزه های بســیار زیادی برای شرکت در 
این جام دارد. آنها در مرحله مقدماتی جام جهانی تیم بسیار 
خوبی نشــان دادند و می خواهند یکی از شگفتی سازهای 
احتمالی جام لقب بگیرند. بازی با کانادا تنها از این جهت برای 
فوتبال ایران مهم نیست. نباید فراموش کرد ایران در مرحله 
گروهی جام جهانی قطر با آمریکا همگروه شده است و فوتبال 
کانادا شباهت های زیادی با فوتبال ارائه شده از سوی تیم ملی 
آمریکا دارد. حتی این حقیقت هم به تنهایی ارزش این مسابقه 
را نشان نمی دهد. نکته کلیدی اینجاست که تیم ملی برای 
برگزاری یک اردوی دوستانه به کشوری مثل کانادا می رود 
و در این کشور همه امکانات را نیز در اختیار خواهد داشت. 
عالوه بر این، ایرانیان پرشمار ساکن در کانادا نیز برای تشویق 
تیم ملی و روحیه دادن به این تیم قدم جلو خواهند گذاشت. 
جالب است بدانید که روابط دیپلماتیک بین دو کشور اصال 

در سطح باالیی نیست و کانادا یکی از اولین کشورهایی بود 
که در سال های اخیر ســفارتش را در پایتخت ایران تعطیل 
کرده است. این اتفاق نشان می دهد که دیپلماسی ورزش چه 
اهمیتی دارد و توانایی فوتبال چقدر زیاد است. بازی کردن 
روبه روی یکی از تیم های خوب دوره مقدماتی و بازی کردن 
روبه روی ستاره های آلفونسو دیویس که در بایرن مونیخ توپ 
می زنند تجربه بسیار خوبی برای ســتاره های ایرانی است. 
اما نباید تصور کنیم که با انجام همین یک مسابقه کار تمام 
شده خواهد بود. تیم ملی هنوز باید حداقل چهار بازی دیگر 
نیز برگزار کند. فراموش نکنید که صحبت از تیم هایی مثل 
برزیل و آرژانتین نیز به عنوان حریف تدارکاتی احتمالی تیم 
ملی مطرح بوده است. اگر قرار است بازی با آمریکا را بازسازی 
کنیم نباید فراموش کنیم که روبه روی تیم ملی انگلیس نیز 
به میدان می رویم پس حتما باید در یــک دیدار تدارکاتی 
روبه روی یکی از قدرت های مهم دنیــا نیز بازی کنیم. پس 
بازی با کانادا فرصت خوبی است اما نباید فوتبال ایران را بیش 

از حد هیجان زده کند.

تقابل دوباره فرهاد و نکونام

جنگ در جنوب! 

چهرهبهچهره

سپاهان این فصل را نیز 
بدون جام تمام می کند و 
این اصال خبر خوبی برای 

این تیم پرافتخار محسوب 
نمی شود. اگر آنها بتوانند 
تیمی مثل پرسپولیس را 
شکست بدهند، حداقل 
ثابت می  کنند که قابلیت 

انجام کارهای بزرگ را 
دارند
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 مشكات در فینال
 تور جهانی تهران

مســابقات تور 
جهاني زیر ۱8 سال 
تنیس تهــران در 
حالي دنبال شد که 
نماینده کشورمان 
به فینال دختران راه پیدا کرد. در مرحله نیمه نهایي 
بخش دختران، مشکات الزهرا صفی از ایران موفق 
شد با نتیجه هفت بر ۶ و ۶ بر ســه ارینا اریفولینا از 
روسیه را شکست دهد و به عنوان اولین فینالیست 
معرفی شــود. در دیگر دیدار این مرحله مارگات 
فانتاال از فرانسه و آسلی اوزجان از ترکیه رودرروی 
یکدیگر قرار گرفتند که برنده ایــن دیدار امروز به 
مصاف نماینده کشورمان می رود. پس از این دیدار، 
مشکات الزهرا صفی از ایران- کات کوپه از بلژیک 
و نمایندگان ترکیه برای کســب عنوان قهرمانی 
بخش دونفره با هم دیدار می کننــد. پیش از این 
صفی با کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی در 
رقابت های جهانی و حضور در گرند اسلم استرالیا 
برای کشــورمان افتخار آفرینی کرده و تاریخ ساز 
شده بود. مشکات از زماني که تاریخ ساز شد اهداف 
بزرگي براي خود مشــخص کرد و براي رسیدن به 
آنها، در مسیر پیشرفت قرار دارد. این مسابقات امروز 
با برگزاری دیدار فینال انفرادی دختران و پسران به 

پایان می رسد.
    

 اعزام دختران اپه بانوان
 به جام جهاني

جام جهانی شمشــیربازی امــارات در بخش 
اســلحه اپــه بانــوان از روز گذشــته )جمعه( با 
حضور نمایندگان کشــورمان در دوبی آغاز شد. 
شمشیربازان ملی پوش اسلحه اپه بانوان ایران صبح 
روز پنجشنبه عازم امارات شدند تا در این رقابت ها 
شرکت داشته باشند. اعظم بختی، سکینه نوری و 
پریا ماهرخ ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی امارات 
را تشــکیل می دهند. در این ترکیب اعظم بختی 
به عنوان بازیکن - مربی تیــم اعزامی را همراهی 
می کند ضمن اینکه حامد صداقتی هم سرپرست 
تیم اعزامی است. جام جهانی شمشیربازی امارات 
در دو بخش تیمــی و انفرادی برگزار می شــود. 
دو روز نخســت این رقابت ها )جمعه و شنبه( به 
دیدارهای انفرادی اختصاص دارد و روز یکشنبه 

هم دیدارهای تیمی برگزار می شود.
    

معافیت 9 آزادكار از جام تختي
چندی پیش پژمان درستکار سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد اعالم کرد ترکیب تیم ملی با تصمیم 
فدراسیون و پس از جام تختی مشخص خواهد شد. 
رقابت های بین المللی جام تختی نیز خردادماه در 
تنکابن استان مازندران برگزار می شود که مدعیان 
کسب دوبنده تیم ملی باید در این میدان بین المللی 
داخلی به مصاف هم بروند. اما بر اســاس چرخه 
انتخابی تیم ملی مقرر شده بود هر کشتی گیری 
که در مسابقات جهانی سال گذشته و رقابت های 
قهرمانی آســیا امســال به مدال طال رســید، از 
حضور در جام تختی معاف شــود کــه طبق این 
مصوبه ۹ آزادکار عنوان دار در جام تختی کشتی 
نخواهند گرفت. بدین ترتیب رحمان عموزاد در 
۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، علی 
سوادکوهی در ۷۹ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور 
در ۹۲ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در ۹۷ 
کیلوگرم و یدا... محبی در ۱۲۵ کیلوگرم با توجه 
به کسب مدال طال در مسابقات قهرمانی ۲۰۲۲ 
آسیا و همچنین حســن یزدانی در 8۶ کیلوگرم، 
کامران قاســم پور در ۹۲ کیلوگرم و امیرحسین 
زارع در ۹۷ کیلوگرم به دلیل کســب مدال طالی 
جهان در سال ۲۰۲۱ از حضور در جام تختی معاف 
شدند. البته دیگر مدال آوران رقابت های جهانی 
همچنان باید در جام تختی شرکت کنند که طی 
آن علیرضا ســرلک در وزن ۵۷ کیلوگرم، محمد 
نخودی در وزن ۷۹ کیلوگــرم و مجتبی گلیج در 
وزن ۹۷ کیلوگرم با وجود کسب مدال نقره و برنز در 
رقابت های جهانی ۲۰۲۱ نروژ باید در قالب چرخه 
انتخابی در جام تختی حضور یابند. تیم ملی کشتی 
آزاد کشورمان با توجه به تعویق بازی های آسیایی 
هانگژو چین خود را برای مسابقات قهرمانی جهان 
آماده می کند که این رویداد مهم بین المللی طی 
روزهای ۱۹ تا ۲۷ شــهریورماه در شــهر بلگراد 

صربستان برگزار می شود.

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 

رونمایی از اولین حریف تدارکاتی تیم ملی 

آلفونسو و دوستان!


