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آموزش زبان ويژه كشتي گيران المپيكي 
تنها 33 روز ديگر بهترين ورزش��كاران جهان رقابت شان در بازي هاي 
المپيك را آغاز مي كنند. در فاصله اندك باقي مانده تا شروع بازي ها در 
توكيو مربيان و مديران فدراسيون ها تالش خود را به حداكثر رسانده اند 
تا تيم هاي اعزامي شان بهترين نتيجه را كسب كنند. جدا از بحث هاي 
فني و تكنيكي موضوعات ديگري از جمله بحث هاي آموزشي نيز بايد 
مورد توجه قرار بگيرد. فدراسيون كشتي در ادامه فعاليت هايش براي 
اعزام هرچه بهتر و مؤثرتر المپيكي هاي خود اين بار اقدام به برگزاري 
كالس هاي آموزش زبان انگليسي كرده است. تمامي ملي پوشان فرنگي 
و آزاد هر هفته در كالس��ي كه در خانه كشتي ش��هيد ابراهيم هادي 
تشكيل مي شود ش��ركت مي كنند تا در طول برگزاري المپيك براي 
برقراري ارتباط با ورزشكاران و دست اندركاران خارجي مشكلي نداشته 
باشند. اميدواريم اين اقدام خوب و قابل تقدير عليرضا دبير و همكارانش 
الگوي خوبي باشد براي ساير فدراس��يون ها تا آنها نيز حواس شان به 

مسائل غيرفني المپيكي هاي شان باشد. 

 سعيد احمديان 

شيوا نوروزي

ايتاليا – ولز، جنگ صعود ياران گرت بيل
سه شيرها با مدعي شدن فاصله دارند!

يورو 2020 جمعه شب با بازي هاي گروه D ادامه يافت، گروهي كه انگليس، 
چك، اسكاتلند و كرواسي براي صعود به مرحله بعد تالش مي كنند. 
رويارويي انگليس و اس��كاتلند در دربي بريتانيايي ها يكي از مصاف هاي 
حساس جمعه ش��ب گروه D بود، جايي كه در ورزش��گاه ويمبلي لندن، 
شاگردان گرت ساوت گيت مقابل تيم استيو كالرك قرار گرفتند. سه شيرها 
پس از برد يك بر صفر كرواسي در بازي اول در بازي با اسكاتلندي ها به دنبال 
دومين برد و هموار كردن راه صعودشان بودند، اما دفاع مستحكم شاگردان 
كالرك مانع باز شدن دروازه ديويد مارشال شد تا در نهايت دو تيم با تساوي 

و تقسيم امتيازها كارشان را تمام كنند. 
 ساوت گيت، س��رمربي تيم ملي انگليس پس از تساوي با اسكاتلند تأييد 
كرد كه تيمش به اندازه كافي براي پي��روزي تالش نكرد، اما گفت كه اين 
نتيجه براي بازيكنان جوان او آموزنده خواهد بود: »فكر مي كنم كه ش��ب 
نااميدكننده اي بود. ما مي دانيم كه مي توانيم بهتر از اين بازي كنيم. البته بايد 
به اسكاتلند هم تبريك گفت، آنها دالورانه دفاع كردند. ما براي پيروزي در اين 
بازي به اندازه كافي كار نكرديم. بايد به خودمان نگاه كنيم و اول از همه خودم، 
ما بايد بهتر شويم. بايد برويم و به بازي امشب نگاه كنيم. مي دانيم كه اين براي 

طرفداران ما نااميد كننده است، اما بايد خودمان را بتكانيم و ادامه دهيم.«
استيو كالرك كه شاگردانش اولين امتياز را در يورو پس از باخت روز اول 
مقابل چك كس��ب كردند از عملكرد تيمش مقابل شاگردان ساوت گيت 
دفاع كرد: »ما طوري بازي كرديم كه اگر كسي اين دو تيم را نمي شناخت، 
نمي توانست تشخيص بدهد كه كدام يك از آنها مدعي حضور در مرحله 
نيمه نهايي رقابت هاست. هر بار كه انگليس صاحب توپ مي شد، ما سخت 
اين تيم را تحت فشار قرار مي داديم. با اين حال لذت بخش ترين چيز اين بود 

كه با هر بار صاحب توپ شدنمان موقعيت هايي براي گلزني داشتيم.«
در ديگر بازي اين گروه هم مصاف كرواسي و چك با تساوي يك – يك 
تمام شد تا بازي هاي جمعه ش��ب يورو برنده اي نداش��ته باشد. با اين 
تس��اوي كار كروات ها كه نايب قهرماني جهان را يدك مي كشند براي 
مرحله بعد س��خت ش��د. زالتكو داليچ اما به تيمش اميدوار است: »ما 
نيازمند انرژي بيشتري هستيم. در نيمه دوم عملكرد بهتري داشتيم، 
ولي ب��راي پيروزي كافي نبود. بازي مقابل اس��كاتلند براي ما س��خت 
خواهد بود، چرا كه اين رقابت نامش يوروست و هر ديدار دشوار است. ما 
مي خواهيم از اين شانس صعود استفاده كنيم و با بازي بهتر در مسابقه 

انتهايي به پيروزي دست يابيم.«
 ياروسالو سيلهاوي، س��رمربي چك كه تيمش در صدر گروه قرار گرفته، 
معتقد است كه در بازي با كرواسي غافلگير شده است: »بايد اعتراف كنم كه 
از عملكرد و ميزان تملك توپ بازيكنانم در نيمه اول غافلگير شدم. همچنين 
از اينكه حريف از خط حمله اش ما را پرس نكرد و اجازه داد كه بازي كنيم.«

با توجه به نتايج جمعه شب در گروه D چك و انگليس با چهار امتياز در رده 
اول و دوم و كرواسي و اسكاتلند با يك امتياز تيم هاي سوم و چهارم هستند تا 
كار صعود اين گروه به بازي هاي روز آخر و مصاف هاي كرواسي – اسكاتلند 

و انگليس – چك كشيده شود. 
    سوئد به صعود نزديك شد

جمعه شب در گروه E هم يك بازي برگزار شد و سوئد با يك گل اسلواكي 
را برد تا چهار امتيازي شود و بدون احتساب نتيجه بازي ديشب اسپانيا و 
لهستان در صدر گروه قرار بگيرد. يان اندرسن، سرمربي سوئد نيز معتقد است 
كه تيمش دو نيمه متفاوت داشته است: »در نيمه اول، آن بازي را كه دوست 
داشتيم به نمايش نگذاشتيم. اسلواكي خيلي خوب دفاع كرد و فضاها را براي 

ما بست، ولي در نيمه دوم همه چيز عوض شد.« 
اسلواكي هم با همان سه امتياز برد مقابل لهستان در بازي اول سه امتيازی 
باقي ماند تا كار سختي به گفته اشتفان تاركوويچ، سرمربي اش در بازي آخر 
مقابل ماتادورها براي صعود به مرحله پيش رو داشته باشد: »ما همان كيفيتي 
را كه در بازي اول از خودمان نش��ان داديم در ديدار بعدي به ثبت خواهيم 

رساند. در ديدار مقابل اسپانيا به يك معجزه نياز داريم.« 
    ولز براي صعود مي جنگد

از امشب هم بازي هاي سوم و پاياني مرحله گروهي با انجام دو مسابقه گروه 
A آغاز مي شود. ايتاليا كه با مانچيني با دو برد 3 بر صفر برابر تركيه و سوئيس، 
صعودش را به مرحله بعد قطعي كرده است، رودرروي ولز ياران گرت بيل قرار 
مي گيرد كه با برد تركيه و تساوي با سوئيس چهار امتيازي است و شانس 
زيادي براي صعود به عنوان تيم دوم دارد. در ديگر بازي گروه A هم سوئيس 

يك امتيازي مقابل تركيه بدون امتياز قرار مي گيرد. 

مسي در كوپا امريكا مي درخشد
آرژانتي��ن جمع��ه ش��ب در كالس��يكو 
كوپاامريكا يك بر صفر اروگوئه را شكست 
داد و ليونل مس��ي بار ديگر نشان داد كه 
مي تواند تيمش را به سمت صعود ببرد و 
تفاوت سازنده اين تيم با بقيه رقبا باشد. 
ستاره آرژانتيني در شروع كوپا با به ثمر 
رساندن هفتادوس��ومين گل بين المللي 
خود با يك ضربه آزاد عالي مقابل شيلي 
قدرت خود را به رخ كش��يد كه اين بازي 
يك – يك به پايان رسيد. او در دومين بازي آرژانتين در گروه B مقابل 
اروگوئه با يك پاس گل خارق العاده براي گيدو رودريگز، آرژانتين را به 
س��مت برتري يك بر صفر هدايت كرد. در صحنه گل، مسي با ارسال 
يك پاس عالي از كنار دروازه، توپ را ارسال كرد تا رودريگز با ضربه سر 
توپ را وارد دروازه كند. پيروزي مقابل اروگوئه س��ه امتياز عالي براي 
آلبي سلسته داشت، پيروزي كه آنها را به مقام اول گروه خود مي رساند 
و آرژانتيني ها يك قدم ديگر به مرحله يك چهارم نهايي رقابت نزديك 
مي شوند. البته مهاجم بارسلونا هرگز موفق به كسب قهرماني در كوپا 
امريكا نش��ده و به گفته بس��ياري اين مي تواند آخرين فرصت او براي 
دستيابي به جام باشد و اگر آرژانتين در تابستان امسال به اين موفقيت 
برسد، از طريق اعتماد به مسي خواهد بود كه با الهام بخشي به اين تيم، 
آنها را به سمت جام خواهد برد. با توجه به عملكرد دو بازي اول مسي در 
كوپا، او در حال نزديك شدن به بهترين عملكردش است. با اين حال، 
اين بازيكن 33 ساله اميدوار است كه بتواند سطح باالتري را نشان دهد 
تا بتواند شك و ترديدهايي را كه درباره تأثيرگذاري اش در تيم ملي و 
سطح بين المللي وجود دارد از بين ببرد و اولين جام خود را با تيم ملي 
آرژانتين باالي س��ر ببرد. همه مي دانند كه اگر مس��ي غيرقابل توقف 
باشد و به سطح باالتري دست يابد، مي تواند آرژانتين را در هفته هاي 
پيش رو در مسابقات كوپا در برزيل يك رهبري همه جانبه بكند. بازي 
با پاراگوئه كه بامداد سه شنبه برگزار مي شود، سومين بازي آرژانتين 

در كوپا خواهد بود. 

گرگور چاپل 

  ماركا

ولخرج مثل احسان حدادي

سهراب در دنياي قهرماني بماند، استقبال مي كنيم
محسن بيرانوند، دبير فدراسيون وزنه برداري ابراز اميدواري كرد سهراب       خبر
مرادي همچنان در دنياي قهرماني بماند و مدال آور باش��د. بيرانوند 
مي گويد: »به سهراب مرادي گفته ايم به فدراسيون بيايد تا در اين مورد صحبت كنيم. ما از اينكه مرادي 
بخواهد ادامه دهد، استقبال مي كنيم. اين يك تصميم كاماًل شخصي است و سهراب مرادي بايد خودش 
در اين باره تصميم بگيرد، اما اميدواريم كه او به كارش ادامه بدهد، به نظر من مي تواند. رس��يدن به 
آمادگي مطلوب در بلندمدت ش��رايط خوب��ي را ب��راي او در ادامه كار ايجاد مي كن��د. اينكه مرادي 
مي خواست در 40 روز به اوج برسد و به المپيك برود كار سختي بود، اما اينكه او تا مهرماه براي كسب 
آمادگي زمان داشته باشد، مي تواند شرايط خوبي را براي كسب مدال ايجاد كند. فدراسيون جهاني 

مي خواهد مسابقات قهرماني جهان را مهر ماه برگزار كند و احتماالً گرجستان ميزبان خواهد بود.«

بيست و چهارمين دوره رقابت هاي 
حامد قهرمانی

     بازتاب
تكواندوي قهرماني آسيا با درخشش 
بان��وان تكواندوي ايران و كس��ب 
عنوان نايب قهرماني قاره كهن توسط آنها به پايان رسيد. اين عنوان 
در حالي به دست آمد كه بانوان تكواندوي كشورمان تاكنون موفق به 
رفتن روي سكوي قهرماني قاره كهن نشده بودند. در قسمت مردان 
هم تيم ملي ايران مقام سوم رقابت ها را از آن خود كرد. بانوان شايسته 
ايران با يك مدال ط��ال، يك نقره، چهار برن��ز و 265 امتياز بعد از 
كره جنوبي عنوان نايب قهرماني قاره كهن را به خود اختصاص دادند. 
براي ايران نگار اسماعيلي طال گرفت، مليكا ميرحسيني به مدال نقره 
دست پيدا كرد و غزل سلطاني، ناهيد كياني، پريسا جوادي و زهرا 
پوراسماعيل نيز برنز گرفتند تا شاگردان مهرو كمراني كه خود نيز 
عنوان برترين مربي را از آن خود كرد در تمام اوزان مدال آوري كرده 
باشند، موفقيتي كه كمتر شاهد آن بوديم، اما سرانجام محقق شد. 

در بخش مردان نيز ش��اگردان فريبرز عسكري با كسب يك طال، 

يك نقره، يك برنز و 207 امتياز بر سكوي سوم آسيا ايستادند. در 
بخش مردان كره جنوبي با دو طال، دو نقره، يك برنز و 381 امتياز 
قهرمان شد. ازبكستان با يك طال، چهار برنز و 239 امتياز عنوان 
نايب قهرماني را به دست آورد و اردن هم با يك طال، يك نقره، يك 
برنز و 207 امتياز در رده چهارم قرار گرفت. تيم ملي مردان با تركيب 
آرمين هادي پور، سروش احمدي، ميرهاشم حسيني، اميرمحمد 
بخشي، مهران برخورداري و سجاد مرداني در اين رويداد حضور پيدا 
كرد كه موفق به كسب يك مدال طال، نقره و برنز به ترتيب توسط 

مرداني، بخشي و هادي پور شد. 
حاال تكواندوكاران كشورمان بعد از مسابقات قهرماني آسيا خود را 
آماده ميداني بزرگ تر و مهم تری به نام المپيك مي كنند. جايي كه 
ناهيد كياني در بخش زنان و ميرهاشم حسيني و آرمين هادي پور 
در بخش مردان بايد به مصاف رقباي بزرگ جهاني خود بروند و با 
كسب خوش��رنگ ترين مدال براي كاروان ورزشي ايران در توكيو 

مبارزه كنند. 

تكواندوی قهرماني آسيا – لبنان

 تاريخ سازي بانوان
عنوان سومي مردان 

مي گف��ت باي��د 
فريدون حسن

     چهره
حتماً خ��ارج از 
كشور و مشخصاً 
امريكا تمرين كند. مي گفت بايد حتماً مربي اش 
را خ��ودش انتخاب كن��د و با همي��ن حرف ها 
هزينه هاي كالني را روي دس��ت فدراس��يون، 
وزرات ورزش و كميته ملي المپيك گذاش��ت. 
هزينه هاي��ي ك��ه بقي��ه بچه ه��اي ملي پوش 
دووميداني حس��رت درصدي از آن را داشته و 

دارند. ب��ا اين حال هم��ه گفتن��د و گفتيم كه 
ح��دادي دارن��ده تنها م��دال المپي��ك تاريخ 
دووميداني ايران است و بايد براي آمادگي اش 

خرج كرد، اما ... 
اما خرج نبود، بلكه ولخرجي بود. احسان حدادي 
در تمام روزهاي��ي كه اميدوار ب��ه آمادگي اش 
براي حضور مقتدرانه در المپيك توكيو بوديم 
سركارمان گذاش��ته بود. يك روز به بهانه خار 
پاشنه و حاال به بهانه ديسك كمري كه نمي دانيم 
از چه زماني بيرون زده است كه او حتي تمرين 
درست و حسابي هم نمي تواند بكند و جالب تر 
اينكه به زور مجب��ورش كرديم به ايران بيايد تا 
تكليف مشخص شود و حاال مي شنويم كه نبايد 
چندان به او اميدوار باش��يم، چون ممكن است 
اصاًل به المپيك نرسد و اگر هم برسد نمي تواند 
ديسك را درس��ت پرتاب كند و اين يعني 
بهانه پرتابگر پرحاشيه كشورمان براي 
عدم موفقيت جور است. خب خسته 
نباشي كه فقط خوب خرج كردي و 
گشت و  گذار كه البته حاال هم بايد 
خرج دوا و درمانت را بدهيم و بي خيال 

مدال المپيك شويم. 

 پاداش ۱۰۰ ميليوني 
براي سهميه المپيك تيراندازي با كمان 

رئيس فدراسيون تيراندازي با كمان از پاداش 100ميليوني در صورت 
كسب سهميه المپيك خبر داد. تيم ملي تيراندازي با كمان كشورمان 
در ماده ريكرو براي حضور در مسابقات كسب سهميه فرانسه، بامداد 
پنج ش��نبه راهي پاريس مي ش��ود. غالمرضا ش��عباني بهار در آخرين 
جلسه اي كه با كمانداران ريكرو داش��ت، اعالم كرد در صورت كسب 
س��هميه انفرادي پاداش 100 ميلي��ون توماني پرداخت مي ش��ود و 
در صورتي كه س��هميه تيمي گرفته ش��ود، به هر كدام از كمانداران 

100ميليون تومان پاداش اهدا خواهد شد. 

 وعده استفاده از مشاوران خارجي 
در تيم هاي ملي فوتبال بانوان

نايب رئيس زنان فدراسيون فوتبال وعده استفاده از مشاوران خارجي 
در تيم هاي بانوان را داد. ش��هره موس��وي با اش��اره به برنامه ريزي ها 
جهت تقويت تيم هاي فوتبال بانوان گف��ت: »قصد داريم براي تقويت 
سرمربيان تيم هاي ملي فوتبال از مشاوران خارجي استفاده كنيم و اين 
را در دستور كار قرار داده ايم. با توجه به نگاه جديد فدراسيون فوتبال 
به زنان مي خواهيم بهترين مشاوران خارجي در حوزه زنان را انتخاب 
كنيم. درصدد شناخت آنها هستيم و مكاتبات اداري و بين المللي اين 

امور را به زودي انجام خواهيم داد.«

 پروژه سعودي – اماراتي
 و بي خيالي فدراسيون فوتبال!

گويا كسي حواسش نيست؛ فدراسيون فوتبال فعاًل مشغول جمع آوري 
پاداش هاي كالن ميلياردي از س��ازمان ها و افراد مختلف است، اما در 
بحبوحه جشن و خوش��حالي ما بابت صعود به مرحله دوم رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني، كنفدراس��يون فوتبال در اقدامي تاريخي و البته 
بودار با همكاري دو كشور عربي فيفا را وادار به انتشار رنكينگ جديد 
تيم هاي آسيايي كرد. رنكينگي كه با جابه جايي دو تيم در رده بندي، 

سعودي ها و اماراتي ها را به هدف شان رساند. 
در روزهايي كه ما حواسمان ششدانگ به چهار بازي مرحله اول مقدماتي 
جام جهاني بود و آقايان از شكست بحرين و عراق سر از پا نمي شناختند، 
البي پرقدرت عربي در  اي اف س��ي پ��روژه اي كه مدت هاس��ت براي آن 
برنامه ريزي كرده اند را به خوبي پيش برد. خريد امتياز پخش تلويزيوني 
از سوي عربس��تان و امارات، قدرت نفوذ آنها در جهت دادن يا بهتر است 
بگوييم وادار كردن سران كنفدراسيون آس��يا به گرفتن تصميماتي در 
جهت منافع ش��ان را باز هم افزايش داده است. عالوه بر آسيا، فدراسيون 
جهاني نيز با اعالم رنكينگي كه قرار بود مردادماه اعالم شود رسماً به ياري 
اين دو كشور آمد. بر اساس رنكينگ جديد ژاپن، ايران، استراليا، كره جنوبي، 
عربستان، امارات، عراق و چين در رده هاي اول تا نهم قرار گرفته اند. تغيير 
اصلي اين رنكينگ جابه جايي تيم هاي هفتم و هشتم بود، يعني امارات با 
يك پله صعود هفتم شده و عراق هشتم. به اين ترتيب سعودي ها در كنار 
هم پيمان خود امارات براي قرعه كشي مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 
در سيد سه قرار مي گيرند و قطعاً با هم همگروه نخواهند شد. در عوض تيم 
ايران احتمال دارد هم با عربستان همگروه شود و هم با عراق! پروژه ديگر نيز  
مجبور كردن آسيايي ها به برگزاري متمركز رقابت هاي انتخابي جام جهاني 
و ليگ قهرمانان است. در اين صورت است كه عربستان و امارات ميزباني هر 

دو رويداد را برعهده مي گيرند و پروژه پخش بازي ها به ثمر مي نشيند. 
حال سؤال اصلي اينجاست كه در اين اوضاع بلبشو ما كجاي كار هستيم. 
فدراسيون فوتبال چه برنامه اي براي مقابله با البي قوي شيخ نشين هاي 
مخالف ايران دارد. در ليگ قهرمانان هنوز سه نماينده داريم و مرحله دوم 
مقدماتي هم همين هفته قرعه كشي مي شود. آقايان بفرمايند براي اين 
دو رويداد حساس چه تداركي ديده اند. در مرحله اول كه امتياز ميزباني 
را به اسم برگزاي متمركز مسابقات از ما گرفتند و تيم هاي باشگاهي مان 
را به عربستان، امارات و هند فرستاديم و تيم ملي هم در بحرين بازي كرد. 
با خيزي كه سعودي ها و متحدان بله  قربان گويش برداشته اند  اي اف سي 
دوباره در فكر برگزاري متمركز مرحله نهايي ليگ قهرمانان و انتخابي 
جام جهاني قطر است. اين بار البي سياسي عربي عالوه بر  اي اف سي، فيفا 
را نيز تحت تأثير قرار داده و تنها كاري كه فدراسيون كرده اين است كه 
عزيزي خادم طي نامه اي خواستار سفر تيم هاي عربستاني به كشورمان 
ش��ده اس��ت. در حالي كه خودمان هم مي دانيم آل س��عود با يك نامه 
ساده، آن هم براي خالي نبودن عريضه دس��ت از سياسي كاري هايش 
برنمي دارد. حال كه فيفا و  اي اف س��ي حمايت هاي همه جانبه خود را 
از البي سعودي – اماراتي اعالم كرده اند چطور فدراسيون ما قرار است 
مقابل اين جريان بايستد. سال هاست كه در مواجه با قانون شكني هاي 
متعدد سران آس��يا، آن هم در جهت منافع يك كشور خاص منفعالنه 
برخورد كرده ايم و براي گرفتن حق و حقوق ملت و كشور قدم محكمي 
برنداشته ايم. مديران فدراسيون فوتبال و حتي وزارت ورزش در خصوص 
كارشكني و حق خوري كنفدراسيون آسيا تنها به چند مصاحبه و دادن 
شعارهاي واهي بس��نده كرده اند و در نهايت نيز بازي در زمين ثالث را 
پذيرفته اند. ادامه اين نوع برخوردهاي منفعالنه و مديريت محافظه كارانه 
در حقيقت راه را براي دسيسه چيني و توطئه عليه فوتبال و ورزش ايران 
هموار مي سازد. مقابله با توطئه هاي ضدايراني تنها با برخوردهاي قاطع، 

هوشمندانه و كوبنده مديران ارشد ورزش ميسر خواهد شد. 

ورزشگاه آزادي 
دنيا حيدري 
   گزارش

 19:50 س�اعت 
ام�روز ميزب�ان 
سوپرجام است؛ مصاف پرسپوليس و تراكتور، 
قهرمان ليگ و قهرمان جام حذفي كه به دليل 
 همه گيري كرون�ا قبل از ش�روع رقابت هاي 
اي�ن فص�ل لي�گ برت�ر برگ�زار نش�د. 
تراكتور با از سد راه برداشتن استقالل در گام آخر 
موفق به باال بردن جام قهرماني رقابت هاي حذفي 
كشور در فصلي كه گذشت شد و پرسپوليس نيز 
براي چهارمين مرتبه پياپ��ي قهرماني ليگ را به 
نام خود زد و حال دو قهرمان ليگ براي مشخص 
شدن قهرمان قهرمانان عصر امروز در آزادي برابر 
هم صف آرايي مي كنند. البته س��وپرجام همواره 
قبل از ش��روع رقابت هاي ليگ برگزار مي شد، اما 
همه گيري كرونا اين ديدار را يك سال عقب انداخت 
و حاال پرسپوليس و تراكتور عصر امروز به عنوان 
قهرمانان ليگ و جام حذفي در سوپرجام به مصاف 
هم مي روند، آن هم در شرايطي كه حاال هر دو تيم 
با حضوري موفق در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا 
راهي يك هشتم نهايي شده اند و همين موفقيت 
مي تواند زمينه س��از مصافي جذاب و ديدني از دو 

تيم قهرمان باشد. 
       

پرس��پوليس طي 11 هفته اخير در رقابت هاي 
ليگ رنگ باخت به خود نديده است. با وجود اين 
عدم همراهي ملي پوشان پرسپوليس در تمرينات 
اخير اين تيم شرايط را براي يحيي سخت كرده 
است، اما دغدغه اصلي گل محمدی در اين مصاف 
حس��اس عدم حضور كمال كاميابي نيا و وحيد 

اميري دو تن از مهره هاي كليدي پرسپوليس است 
كه به دليل مصدوميت در جريان بازي هاي مرحله 
مقدماتي جام جهاني ديدار حساس با تراكتور در 
سوپرجام را از دست داده اند. البته تراكتور نيز پنج 
هفته اي است كه در رقابت هاي ليگ رنگ باخت 
به خود نديده، اما با قبول شكست برابر آلومينيوم 
اراك در مسابقات حذفي از گردونه اين رقابت ها 
كنار رفت. نكته مهم در مقابل ثبات پرسپوليس 
با يحيي، تغييرات مكرري است كه سرخپوشان 
تبريزي با وجود هزينه هاي بسياري كه كرده اند 
آنها را با دردس��ر مواجه كرده اس��ت. با اين حال 
حضور خطيبي روي نيمكت تراكتور توانس��ته 
آرامش نسبي را به اين تيم تبريزي بازگرداند، اما 
بايد ديد خطيبي مي تواند از عهده مدافع عنوان 
قهرماني برآيد و نخستين جام 1400 را با خود به 

تبريز ببرد يا خير.
       

مطهري، مربي سرخپوشان پايتخت با اطمينان 
مي گويد كه اولي��ن ج��ام 1400 را در تهران نگه 
مي داريم: »بازي امروز يك تك بازي نيس��ت. اين 
بازي قهرمانان دو جام اس��ت؛ جام حذفي و ليگ. 
بازي بزرگي ك��ه قهرمان قهرمانان را مش��خص 
مي كند. تراكتور تيم خوبي اس��ت و پيروزي برابر 
اين تيم كار ساده اي نيست، اما ما هم پرسپوليس 
هستيم. با بازيكناني س��طح باال و اهدافي بلند كه 
يكي از آنها نگه داشتن نخس��تين جام 1400 در 
تهران است.« البته كه اين اتفاق دور از انتظار هم 
نيست و شاگردان يحيي در صورت ادامه مسيري 
كه در ليگ و همچنين ليگ قهرمانان آسيا در پيش 
گرفته اند، مي توانند با كسب نخستين جام اين فصل 

خط و نشاني جدي براي حريفان چه در مسير كسب 
جام قهرماني و چه در مسير كسب جام رقابت هاي 
حذفي بكشند. با وجود اين پرواضح است كه كسب 
پيروزي در اين مصاف حساس كار چندان ساده اي 
نخواهد بود و گواه آن ه��م نحوه صعود تراكتور به 
مرحله يك هشتم ليگ قهرمانان آسياست. تيمي 
كه استاد گرفتن تساوي است و زمين گير كردن 
تيم هاي مدعي. با اين حال باال بردن جام سوپرجام 
در آزادي مي تواند شرايط را براي ادامه موفقيت هاي 

تيم يحيي هموارتر كند. 
       

برخالف سرخپوشان كه اوضاع مالي خوبي ندارند 
و عالوه بر نارضايتي بازيكنان به دليل عدم دريافت 
مطالبات شان توافق مجدد با رادوشوويچ و همچنين 
پرونده كالدرون اين روزها دردس��رهاي بسياري 
براي شان ايجاد كرده، تبريزي ها نه فقط از اين بابت 
مشكلي ندارند كه بازيكنان اين تيم قبل از سوپرجام 
شارژ مالي شده اند و بخشي از قرارداد خود را دريافت 
كردند تا با انگيزه و روحيه  خوبي برابر سرخپوشان 
پايتخت به ميدان بروند. حال آنكه سرخپوش��ان 
همچنان چشم انتظار محقق شدن وعده مديران 
تيم در خصوص مسائل مالي و پرداخت هاي عقب 
افتاده اي هستند كه طي ماه هاي اخير بارها صداي 
بازيكنان را درآورده است. مسئله اي كه اگرچه تا 
به امروز در روند نتيجه گيري پرسپوليس تأثيري 
نداشته، اما مي تواند كار را در ادامه مسير براي اين 

تيم پيچيده كند. 
       

سرخپوشان تبريزي عصر امروز با تركيبي متفاوت 
برابر سرخپوشان تهراني به ميدان مي روند. البته 

پيمان بابايي ني��ز به دليل مصدومي��ت از ناحيه 
همسترينگ نمي تواند تيمش را در مصاف حساس 
با پرس��پوليس همراهي كند. اما شايد مهم ترين 
تغيير ايجاد شده در تركيب سرخپوشان تبريزي 
برابر قرمزپوشان تهراني تصميم خطيبي براي عدم 
استفاده از شجاعي و دژاگه در تركيب تراكتور باشد. 
با توجه به جدايي احسان حاج صفي در نيم فصل 
اين نخس��تين ديداري اس��ت كه تراكتور بعد از 
مدت ها بدون حضور شجاعي، دژاگه و حاج صفي 
در مصافي حساس به ميدان خواهد رفت. سرمربي 
جوان سرخپوشان تبريزي اما در نظر دارد در بازي 
با پرسپوليس از اميدهاي تراكتور به جاي نفراتي 
چون حاج صفي، شجاعي، دژاگه و بابايي استفاده 
كند و ب��ه همين منظور خطيبي ك��ه تيم هايش 
همواره مقابل اس��تقالل و پرس��پوليس جنگنده 
بازي مي كنند از روزها قبل سعي در آماده سازي 
ش��اگردانش از نظر ذهني براي مص��اف با ياران 

گل محمدي كرده است. 
       

برگ برنده تراكتور در اين بازي بدون شك محمد 
عب��اس زاده اس��ت. بهترين گلزن اي��ن روزهاي 
تراكتور كه نه فقط در ليگ قهرمانان آسيا خوش 
درخشيد كه براي تيم سابق خود نيز خط و نشان 
كشيده و مي تواند دفاع مستحكم پرسپوليس را در 
بازي امروز آزار بدهد. مهاجمي چهارچوب شناس 
كه برخالف مهاجمان پرس��پوليس راه گلزني را 
به خوبي مي داند و چند روز قبل از سوپرجام در 
ديداري دوس��تان برابر پيكان بار ديگر با گلزني 
براي تبريزي ها براي پرس��پوليس و مدافعانش 

خط و نشان كشيد. 

دوئل براي نخستين جام ۱4۰۰
پرسپوليس – تراكتور، مصاف قهرمانان بعد از يك سال براي فتح سوپرجام


