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پس از تســاوی خــارج از خانه با 
مس رفسنجان، پرســپولیس هیچ 
مسابقه دیگری را بیرون از ورزشگاه 
آزادی برگزار نکرده است. آنها در سه 
مسابقه قبلی در همین زمین به میدان 
رفته اند و حاال هم دوبــاره در آزادی 
مسابقه می دهند. پرسپولیس در سه 
هفته گذشــته، صنعت نفت آبادان و 
نفت مسجدسلیمان را شکست داده 
و روبه روی اســتقالل هم به تساوی 

رسیده است. نکته امیدوارکننده در 
مورد تیم یحیی، بازگشت کیفیت از 
دست رفته دفاعی این تیم است. در 
پنج هفته اول لیگ برتر، آنها تنها تیمی 
بودند که موفق به بســته نگه داشتن 
دروازه نشده بود. حاال اما در پایان هفته 
هشتم، پرسپولیس سه کلین شیت 
پیاپی را تجربه کرده و با زوج نعمتی 
و فرجی، عملکرد خوبی در خط دفاع 
داشته است. تعداد اشتباه های تدافعی 
این تیــم هم در چند هفتــه اخیر به 
کم ترین حالت ممکن رسیده است. به 

همین خاطر حتی در صورت بازگشت 
سیدجالل حسینی هم بعید است که 
یحیی دو مهره ثابــت این هفته ها در 
قلب دفاع را تغییر بدهد. پرسپولیس 
که فقــط در یک بــازی از این فصل 
شکست خورده، امروز با تیمی روبه رو 
می شــود که فقط در یک مسابقه از 
این فصل برنده بوده است. شاگردان 
رضا عنایتی در این فصل فقط پدیده 
مشهد را شکست دادند و تنها صاحب 
پنج امتیاز شــده اند. هوادار تنها سه 
امتیاز با آخرین رده جدول لیگ برتر 

فاصله دارد و در مقابل پرسپولیس در 
فاصله یک امتیازی صدر جدول قرار 
گرفته است. بزرگ ترین نقطه ضعف 
هوادار در این فصل، به خط حمله این 
تیم برمی گردد. آنها در هشت مسابقه 
گذشته فقط دو گل به ثمر رسانده اند 
و صاحب دومین خط حمله ضعیف 
رقابت های لیگ برتر هســتند. تیم 
یحیی اما در این فصل موفق به زدن 
9 گل شــده اســت. به لحاظ دفاعی 
اما آمار دو تیم تفاوت چندانی ندارد. 
پرســپولیس در این فصــل پنج گل 

دریافت کرده و این آمار برای هوادار، 6 
گل بوده است.

این دومیــن برخــورد عنایتی 
و پرســپولیس در قامــت یــک 
سرمربی اســت. اولین رویارویی او با 
سرخپوشان به عنوان مربی در لیگ 
برتــر هفدهم رقم خــورد. جایی که 
تیم برانکو در آخرین لحظات موفق 
شد ســیاه جامگان را شکست بدهد. 
عنایتی البته به عنوان بازیکن هم بارها 
روبه روی سرخ ها قرار گرفته و حتی 
سابقه زدن گل سه امتیازی در دربی 
به پرسپولیس را دارد. او فصل گذشته 
تالش زیادی انجام داد تا باشگاه هوادار 
را به لیگ برتر برساند و در پایان، صعود 
به باالترین سطح فوتبال ایران را جشن 
گرفت. هوادار در فصل نقل و انتقاالت 
هم عملکرد خوبی داشت و ستاره های 
زیادی را به خدمت گرفت اما عملکرد 
آنها در ایــن فصل اصال خوشــایند 
نبوده است. آنها البته بدشانسی های 
زیادی را هم پشت ســر گذاشته اند 
و موقعیت های گل زنی پرشــماری 
را هم از دســت داده اند. اگر این روند 
تغییر نکند، هــوادار پای ثابت جنگ 
بقا در لیگ بیست و یکم خواهد شد. 
تیمی که همین حــاال فقط پدیده را 
در جدول پایین تر از خودش می بیند. 
مهم ترین نگرانی آنها غیبت دو ستاره 
کلیدی روبه روی پرسپولیس خواهد 
بود. محمد قاضی که زمانی در همین 
پرسپولیس حضور داشــته در کنار 
داریوش شــجاعیان، این مسابقه را 
از دســت داده اند تا هوادار بدون دو 
ســتاره مهمش روبه روی تیم یحیی 
قرار بگیــرد. در مقابل، بــه احتمال 
زیاد احسان پهلوان این مسابقه را هم 
برای پرسپولیسی ها از دست خواهد 
داد. پرسپولیس در چند هفته اخیر، 
شرایط دفاعی مطلوب تری پیدا کرده 
اما عملکرد ستاره های مهم و کلیدی 

این تیم در فاز هجومی اصال قابل قبول 
نبوده است. به خصوص مهدی ترابی 
و وحید امیری در حــد و اندازه های 
خودشان نشان نداده اند و این موضوع 
هواداران پرسپولیس را کمی نگران 

کرده است.
انتظار مــی رود یحیی تیمش را با 
یک رویکرد کامال هجومی روبه روی 
هوادار به زمین بفرســتد. برخالف 
دربی، این بار احتماال آل کثیر و مهدی 
عبدی به صورت همزمان در ترکیب 
اولیه تیم شان قرار می گیرند. این بار 
دیگر خبری از یــک نمایش احتیاط 
آمیز در آزادی نیســت و سرخ ها به 
خوبی  می دانند که نباید فرصت بردن 
در این مسابقه را از دست بدهند. اگر 
حضور هواداران در این جدال قطعی 
شود، شــانس پیروزی هم برای تیم 
میزبان به شــدت بیشتر خواهد شد. 
هوادارانی که حضورشــان می تواند 
همه معادله ها را به سود پرسپولیس 
تغییر بدهد. تیمی که به دنبال سومین 
برد در چهارمین هفته پیاپی بازی در 
استادیوم خانگی اش در تهران خواهد 
بود. تیمی که امیدوار اســت خیلی 
زود، طعم صدرنشینی در لیگ بیست 

و یکم را بچشد.

روبه روی هوادار، با هوادار

همت برای صدر! 

چهرهبهچهره

اولین برخورد تاریخ دو باشگاه پرسپولیس و هوادار، امروز در استادیوم آزادی برگزار می شود. هوادار البته یک بار به 
این استادیوم قدم گذاشته و در اولین هفته لیگ، روبه روی استقالل به میدان رفته است. مسابقه ای که به شکست خفیف 

شاگردان عنایتی روبه روی تیم فرهاد ختم شد. این هفته پرسپولیس برای چهارمین مسابقه متوالی در آزادی به میدان 
می رود. جدالی که گفته می شود احتماال با حضور هوادارها برگزار خواهد شد. تنها تجربه قبلی حضور هوادارها در یکی از 

دیدارهای این فصل پرسپولیس، برای این باشگاه خوش  یمن بوده و حاال آنها به دنبال تکرار این اتفاق هستند.

ماجراهای دربــی دیگر تمام شــده و حاال 
استقاللی ها باید خودشــان را برای مسابقه با 
پیکان آماده کنند. جدالی که در تهران و البته 
به میزبانی تیم مجتبی حسینی برگزار می شود. 
آن چه در این نبرد برای آبی ها به شدت اهمیت 
دارد، حفظ تمرکز تیم است. استقالل این چند 
هفته، حواشی و جنجال های زیادی را پشت سر 
گذاشته و با مســائل داوری خاصی هم روبه رو 
بوده است. برای فاصله گرفتن از این جو، هیچ 
چیز به اندازه بردن به آنها کمک نمی کند. فرهاد 
و تیمش اصال دوست ندارند روبه روی پیکان، 
برای ششــمین هفته پیاپی فرصت بردن را از 

دست بدهند.
فاصله تیم فرهاد مجیدی بــا صدر جدول 
رده بنــدی لیگ برتــر فقط دو امتیاز اســت. 

فاصله ای که حتی احتمال دارد در پایان همین 
هفته جبران شود و اســتقاللی ها خودشان را 
به صدر جدول برســانند. با ایــن حال این تیم 
در پنج مسابقه گذشــته اش در لیگ، با دست 
پر از زمین خارج نشــده و حاال یک مســابقه 
حساس را روبه روی پیکان پشت سر می گذارد. 
اهمیت این مسابقه بیشــتر از هر چیز دیگری، 
در زمان برگزاری اش نهفته است. استقالل بعد 
از روبه رو شدن با پرسپولیس و قبل از برخورد 
سرنوشت ساز با سپاهان، روبه روی پیکان قرار 
می گیرد و در فاصله دو مسابقه بسیار بزرگ، یک 
حریف معمولی تر را تجربه می کند. این بهترین 
زمان برای بازگشت باشــگاه به مسیر پیروزی 
اســت. اســتقالل فرهاد در این فصل، نوسان 
چندانی نداشــته و تنها دو روند ثابت را سپری 
کرده است. آنها در سه هفته اول لیگ نتیجه ای 
به جز برد و در پنج هفته بعدی، نتیجه ای به جز 
تساوی کسب نکردند. حریف امروز استقالل اما 
یک تیم به شدت پرنوسان در لیگ برتر بیست 
و یکم بوده است. پیکان در شروع فصل، با نفت 
مسجدسلیمان به تساوی رسید و در سه هفته 
بعدی، هوادار، ذوب و تراکتور را شکست داد تا 

با 10 امتیاز به جمع تیم های باالنشین جدول 
لیگ برتر اضافه شــود. این شروع برای پیکان، 
فراتر از حد انتظار بود اما این تیم روبه روی فجر 
سپاسی شکست خورد، با نساجی مساوی کرد، 
به گل گهر باخت و از نفــت آبادان هم تنها یک 
امتیاز گرفت. در واقع 10 امتیــاز چهار هفته 
اول برای پیکانی ها به تنهــا دو امتیاز در چهار 
هفته دوم کاهش پیدا کرد و روند این تیم کامال 
دستخوش تغییر شــد. تیم مجتبی حسینی 
همین حاال هم در شرایط نسبتا خوبی قرار دارد 
و اساسا انتظارات از پیکان در لیگ چندان باال 
نیســت. شــاید همین ماجرا موجب شود آنها 
با آرامش فکری به مراتب بیشــتری روبه روی 

استقالل قرار بگیرند.
اســتادیوم های میزبان پیکان در این فصل 
چند بار تغییــر کرده اند و حاال قرار اســت این 
مسابقه در استادیوم دســتگردی تهران برگزار 
شود. ورزشــگاهی که البته شــرایط چمنش 
چندان ایده آل به نظر نمی رسد. آبی ها برای این 
مسابقه، همچنان وریا غفوری را در اختیار ندارند. 
در غیاب کاپیتان، محمد دانشــگر همچنان در 
سمت راســت خط دفاعی این تیم قرار خواهد 

گرفت. سیدحســین حســینی هم احتماال با 
بازوبند کاپیتانی برای این تیم به میدان می رود. 
کلین شیت دربی، حسینی را دوباره به ترکیب 
ثابت تیم برگردانده اســت. مهم ترین تردیدها 
قبل از شروع این مسابقه اما به دو مهره خارجی 
تیم فرهاد مربوط می شود. بعید نیست مجیدی 
این دو نفر را در این نبرد روی نیمکت قرار بدهد 
و آنها را از ابتدا به زمین نفرستد. شاید در مسابقه 
امروز، نفراتی مثل امین قاســمی نژاد یا ارسالن 
مطهری از ابتدا در ترکیب استقالل قرار بگیرند. 
چراکه عملکرد خط حمله آبی ها در چند هفته 
گذشته اصال درخشان نبوده و لزوم رقم خوردن 
تغییر در آن احساس می شود. داوری این مسابقه 
حساس هم به پیام حیدری سپرده شده است. 
بعد از اعتراض شدید استقالل به عملکرد داورها 
در چند مسابقه گذشته، پیکانی ها نگرانی شان را 
از بابت داوری دیدارهای این هفته اعالم کرده اند. 
بعید نیست این مسابقه هم صحنه های داوری 
جنجالی و بحث برانگیزی داشــته باشد. اساسا 
تا وقتی وی.ای.آر به فوتبال ایران وارد نشــده، 
نمی توان انتظار داشت که آتش این اعتراض ها 

فروکش کند.

پیکان در هشت هفته گذشــته لیگ برتر، 
یک گل بیشــتر از اســتقالل زده و سه گل هم 
بیشــتر از این تیم دریافت کرده اســت. نکته 
امیدوارکننده در مورد این مســابقه، عالقه هر 
دو مربی به نمایش های فنی و تاکتیکی است. 
مرور نبردهای قبلی دو تیم در این فصل، نشان 
می دهد که آنها برای هر جــدال طرح و برنامه 
فنی خاصی داشــته اند و منظــم فوتبال بازی 
کرده اند. پیکان در مسابقه قبلی با صنعت نفت، 
16 شوت به طرف دروازه حریف زده که نسبت 
به استانداردهای فوتبال ایران عدد قابل توجهی 
به نظر می رسد. هرچند که انتظار می رود آنها 
در مسابقه امروز با رویکرد نسبتا تدافعی تری به 
زمین بروند. در مقابل هم کیفیت خط دفاعی به 
بزرگ ترین نقطه قوت اســتقالل تبدیل شده 
اســت. آبی ها اگر این کیفیــت را در خط دفاع 
به گل های بیشــتر در خط حمله پیوند بزنند، 
دوباره شــمایل یک مدعی جــدی را در لیگ 
برتر بیســت و یکم نمایان خواهنــد کرد. قبل 
از هر کاری، آنها نباید اجــازه بدهند که دوران 
دوری شــان از پیروزی در لیگ برتر طوالنی تر 

از این شود.

استقالل و هراس از تساوی ششم

شش و بش! 

پرسپولیس که فقط در 
یک بازی از این فصل 

شکست خورده، امروز با 
تیمی روبه رو می شود که 

فقط در یک مسابقه از این 
فصل برنده بوده است. 

شاگردان رضا عنایتی در 
این فصل فقط پدیده مشهد 

را شکست دادند و تنها 
صاحب پنج امتیاز شده اند
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تیم ملی هندبال زنان ایران سه شــنبه شب در 
سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی از رقابت های 
قهرمانی جهان مقابل قزاقستان به میدان رفت و با 
نتیجه ۲۵ بر ۳1 بازی را واگذار کرد تا با سه شکست 
مرحله گروهي را به پایان برساند. این تیم ابتدا برابر 
روماني و سپس برابر نروژ به میدان رفت و نتیجه هر 
دو دیدار را واگذار کرد. البته این شکست ها نه تنها 
ناراحتي را به دنبال نداشــت بلکه نگاه کشورهاي 
مختلف را هم به سمت خود جلب کرد. چراکه هندبال 
بانوان براي نخستین بار راهي مسابقات جهاني شده 
است و چه از نظر تجربه و چه از نظر امکانات و شرایط 
هیچ برابري با رقبا ندارد. از طرفي در بازي مقابل نروژ 
فاطمه خلیلي دروازه بان تیم ملي به عنوان بهترین 
بازیکن زمین شناخته شــد. در هر حال آنها با قرار 
گرفتن در رده چهارم گروه C به پرزیدنت کاپ راه 
یافتند و حاال باید در ادامه مســابقات براي کسب 
رده هاي ۲۵ تا ۳۲ با حریفان خود رقابت کنند. در 
مرحله پرزیدنت کاپ تیم ملی ایــران با کامرون، 
آنگوال و ازبکستان رقابت خواهد کرد. اولین دیدار 
ایران امروز )پنجشنبه( از ساعت ۲0 مقابل ازبکستان 

برگزار مي شود. 
    

مرد يخي؛ لقب جديد گرايي
عملکرد درخشان محمدرضا گرایي در المپیک 
۲0۲0 و همین طور مسابقات جهاني باعث شده که 
نام او همچنان سر زبان ها باشد؛ فرنگي کار جوان ایران 
که به هیچ حریفي رحم نکرد و از ثانیه ها براي فتح 
سکوي قهرماني بهره برد. حاال اتحادیه جهاني کشتي 
در سایت رسمي خود نام سه  کشتي گیر در رشته آزاد، 
فرنگی و زنان را به عنوان بهترین کشتی گیران سال 
۲0۲1 میالدی از لحاظ عملکرد اعالم کرده که نام 
دو ایراني در آن به چشم مي خورد. به گزارش سایت 
اتحادیــه جهاني محمدرضا گرایــی دارنده مدال 
طالی المپیک و جهان در وزن 6۷ کیلوگرم کشتی 
فرنگی و امیرحسین زارع دارنده مدال برنز المپیک 
و طالی جهان در وزن 1۲۵ کیلوگرم کشــتی آزاد 
بهترین عملکرد را در میان کشتی گیران جهان در 
سال ۲0۲1 داشتند. در این گزارش درباره گرایی و 
زارع آمده است:»گرایی بدون داشتن مدال جهانی 
یا المپیک در کارنامه خود وارد ســال ۲0۲1 شد، 
این کشتی گیر ۲۵ ساله که به »مرد یخی« معروف 
است، تمام معادالت را برهم زد و با کسب مدال طالی 
المپیک توکیو و جهانی نروژ توانست سال ۲0۲1 را 
به پایان برساند. همچنین امیرحسین زارع در سن 
۲0 سالگی، سال بسیار پرباری را پشت سرگذاشت. 
وی یک مدال برنز در المپیک توکیو به دست آورد و 
توانست از سد کشتی گیران مطرحی همچون طاها 
آکگول و گنو پتریاشــویلی که سابقه مدال طالی 
المپیک و جهان را دارند بگــذرد و عنوان قهرمانی 
جهان را از آن خود کند.« این دو کشتي گیر به تازگي 
از سوی کمیته ملی المپیک برای دریافت بورسیه 

تا بازی های المپیک ۲0۲۴ پاریس معرفی شدند.
    

 ميزبان هاي واليبال
 در ليگ ملت ها

لیگ ملت های والیبال ســال ۲0۲۲ در گروه 
مردان از 1۷ خردادماه ســال آینده آغاز می شود و 
در دوم مردادماه با معرفی تیم هــای برتر به پایان 
می رسد. طبق اعالم فدراســیون جهانی والیبال 
برزیل، کانادا، فیلیپین، بلغارستان، روسیه و ژاپن 
کشــورهای میزبان مرحله مقدماتی این رقابت ها 
هستند. مسابقات هفته نخست از 1۷ تا ۲۲ خردادماه 
در دو کشور برزیل و کانادا برگزار خواهد شد که تیم 
ملی ایران در برزیل با تیم های ژاپن، هلند و استرالیا، 
برزیل، روســیه، آمریکا و اســلونی همگروه است. 
فیلیپین و بلغارستان میزبانان هفته دوم هستند 
و شــاگردان بهروز عطایی این هفته در بلغارستان 
با تیم های صربستان، کانادا، استرالیا، بلغارستان، 
برزیل، لهستان و آمریکا همگروه هستند. هفته سوم 
و پایانی مرحله مقدماتی در دو کشور ژاپن و روسیه 
برگزار خواهد شد و ایران در کشور روسیه با تیم های 
ایتالیا، هلند، بلغارستان، روسیه، لهستان، اسلوونی 
و صربستان همگروه است. دیدارهای مرحله نهایی 
نیز از ۲9 تیرماه تا دوم مردادماه پیگیری خواهد شد. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

یک نتیجه تســاوی روبــه روی اتلتیکومادرید، کافی 
بود تا پورتو به مرحله حذفــی رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا صعود کند. شکســت میالن در مســابقه همزمان 
روبه روی لیورپول، مسیر پورتو برای صعود را هموار کرده 
بود. شگفتی ساز فصل گذشته لیگ قهرمانان اما در خانه، 
شب عجیبی را روبه روی آتلتی ســپری کرد. پورتو که در 
مسابقه رفت در اسپانیا، با تیم سیمئونه به تساوی رسیده 
بود و نمایش بســیار خوبی را هم ارائه کرده بود، این بار در 
نیمه دوم دچار فروپاشی شد و نتوانست کنترل مسابقه را 
در دست بگیرد. اواخر نیمه اول، آبی ها صاحب یک فرصت 
کلیدی شــدند اما مهدی طارمی نتوانست توپ را از خط 
دروازه اتلتیکو عبور بدهد. در شروع نیمه دوم هم اشتباه 
مهلک مدافع تیم اسپانیایی، پورتو را صاحب یک فرصت 
ایده آل کرد اما طارمی باز هم با بی دقتی محض توپ را از دو 
قدمی دروازه به بیرون فرســتاد. لحظاتی بعد هم آتلتی با 
ضربه گریزمان به گل رسید و پس از آن، شرایط دیگر باب 
میل تیم میزبان پیش نرفت. حتی 10 نفره شدن تیم چولو 

هم چیزی را تغییر نــداد. چراکه تنها چند دقیقه 
بعد، پورتو هم 10 نفره شــد و بازی در محاصره 
درگیری  و تنش مداوم بیــن نفرات دو تیم قرار 
گرفت. مقصر اصلی حذف پورتو در این مسابقه، 
هیچ کس به جز مهدی طارمی نبود. ستاره ای 

که ایــن روزها بــه شــدت دور از فرم 
آرمانی به نظر می رسد. افت فاحش 

کیفیت طارمی درســت از همان 
وقتی شروع شــد که او آن 

توییــت جنجالی را 
علیه سرمربی تیم 
ملــی زد. پس از آن 

توییت، طارمی تنها در 

دو مسابقه از 10 مسابقه اش برای پورتو موفق به گل زنی 
شده و در هشت مسابقه، هیچ گلی به ثمر نرسانده است. 
این آمار بــرای نزدیک ترین بازیکن پورتــو به دروازه 
تیم های رقیب، ناامیدکننده به نظر می رسد. در همین 
مدت، سرمربی تیم هم مصاحبه ای علیه طارمی 
انجام داده و تصمیم هــای او را به چالش 

کشیده است.
شــاید اگــر زمان 
به عقــب برگردد، 
طارمــی هرگز آن 
جنجــال بــزرگ را 
شروع نمی کند. دود این 
ماجرا بیشتر از همه توی چشم 

خود این بازیکن رفته اســت. تیم ملی بدون طارمی، دو 
مســابقه اش را برد و در یک قدمی صعود مقتدرانه به جام 
جهانی قرار گرفت. طارمی اما بدون تیم ملی دچار مشکالت 
بزرگی شده و بعید نیست حتی به نیمکت پورتو تبعید شود. 
او حاال در بین هواداران باشگاه به عنوان اصلی ترین دلیل 
حذف تیم از لیگ قهرمانان شــناخته می شود. بازیکنی 
که هر وقت بیشــتر از همیشــه باید توپ های حساس و 
سرنوشت ســاز را درون دروازه قرار بدهد، کم می آورد و 
این توپ ها را خراب می کند. طبیعتــا تیم های بزرگ تر 
هم چنیــن مســابقاتی را مدنظر قرار می دهنــد و با این 
موقعیت های خراب شــده، به طارمی اعتماد نمی کنند. 
مهدی در بهترین فرم ممکن بود وقتــی آن جنجال را به 
راه انداخت و خیلی خوب متوجه شــد که یک حاشــیه 
این چنینــی، چطور تاثیر مخربی روی یک فوتبالیســت 
خواهد داشت. او باید از این تجربه به خوبی استفاده کند. 
چراکه یک اشتباه بزرگ دیگر، می تواند به دوران درخشان 

این ستاره در فوتبال اروپا پایان بدهد.

طارمی، ستاره ای که دیگر گل نمی زند 

توييت خودکشی! 


