
درسی از آنفیلد

 فینال 
سبز و قرمز

 فوتبال مهم است 
اما انسانیت خیلی خیلی مهم تر

لیورپول بازی بزرگ این هفته فوتبال انگلیس را 
با 4گل از رقیب دیرینه اش یعنی منچستریونایتد 
برد، با این حال پیروزی بزرگ دیگر این تیم روی 
سکوها رقم خورد؛ جایی که هواداران در دقیقه 
هفتم بازی سر پا ایســتادند و به افتخار کریس 
رونالدو کــف زدند. چرا؟ چون ســتاره پرتغالی 
تیم حریف به دلیل از دست دادن فرزند پسرش 
داغدار بود و اصال به همین دلیل نتوانســت در 
این مسابقه حاضر شــود. رونالدو یک دوقلو در 
راه داشت که فرزند پسرش از دست رفت و تنها 
دختر او سالم به دنیا آمد. کریس این خبر را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و البته نوشت 
که بسیار اندوهگین است. بعد از انتشار این خبر، 
لیورپولی ها تصمیم گرفتند به بازیکن پرتغالی 

دلگرمی بدهند و این کار را هم انجام دادند.
طبیعتا رفتار دوستانه هواداران لیورپول بازتاب 
بسیار مثبتی داشت؛ مخصوصا از این جهت که 
آنها و منچســتریونایتد دو دشــمن قدیمی در 
فوتبال جزیره به شــمار می آیند، اما انســانیت 
همیشه از فوتبال مهم تر است. این درسی است 
که کاش خیلی ها در ایران هم فرا گرفته باشند. 
ما ریشه های ستبر تاریخی داریم و به واقع حیف 
اســت اگر به خاطر فوتبال چنیــن به جان هم 
بیفتیم و مرده و زنده هم را به فحش بکشــیم. 
شــاید دیده باشــید و اگر ندیده اید خوش به 
حال تان؛ اما عده ای از به اصطالح هواداران فوتبال 
ایران در کل کل های ســخیف و مبتذل شــان 
حتی به چهره های فقید باشگاه رقیب هم رحم 
نمی کنند. این همه زشتی و پلشتی، این میزان 
خشونت کالمی به خاطر چه؟ به خاطر فوتبال؟ 
ببینید که خود انگلیسی ها به عنوان مبدعان این 
رشته ورزشــی در چنین مواردی چه رفتاری از 

خود نشان می دهند... افسوس.

نساجی و آلومینیوم به فینال رسیدند و 
ورزشگاه آزادی می تواند میزبان یک بازی 

پرشور و پرتماشاگر باشد، اما برگزارکنندگان 
هنوز بین تهران و تبریز تردید دارند

فینال جام حذفی ایــران در فصل 1400-01 
به یکــی از جالب ترین فینال هــای تاریخ این 
رقابت ها بدل شد. نساجی قائمشهر و آلومینیوم 
اراک، دو تیمی که تا به حال رنگ نیمه نهایی 
را هم ندیده بودند، به فینال رسیدند و حاال در 
نزدیک ترین فاصله ممکن با جامی هستند که 
هرگز از این نزدیکی بــه آن نگاه نکرده بودند. 
این یک اتفاق مثبت برای جام حذفی اســت 
که تیم های ریشــه دار اما کوچک شهرستانی 
را در این مرحله می بیند و شور و حال عجیب 
و بی سابقه ای را در دو شــهر اراک و قائمشهر 
ایجاد کرده است؛ البته به شرط آنکه مسئوالن 
برگزاری در انتخاب میزبان بازی فینال دچار 
اشتباه نشوند و هواداران دو تیم را از تماشای 

این بازی محروم نکنند.

  صعود با پنالتی، قبل از پنالتی
سه شنبه شب در بازی دوم از مرحله نیمه نهایی، 
نساجی قائمشهر کامال بر حریف دسته اولی اش 
برتری داشت اما سختی زیادی کشید تا باالخره 
این تیم را در پایان 120دقیقه شکســت داد. 
مالکیت توپ 70 به 30 و ثبت 777پاس برای 
تیم نســاجی کامال نشــان دهنده شکل بازی 
و احاطه کامل میزبان بر توپ و زمین اســت؛ 
البته میزبانی که مثل بازی های لیگ در زمین 
بی طــرف از میهمانش پذیرایــی می کرد، اما 
حضور پرشــور هزاران تماشاگر قائمشهری در 
تهران، حس و حال ویژه ای به بازی بخشــیده 
بود و نساجی را کامال از امتیاز میزبانی بهره مند 
می کرد. نساجی با وجود این مالکیت باال و زدن 
21شــوت نتوانســت موقعیت های خطرناک 
زیادی خلق کند و تا دقیقه118 هم بدون گل 
ماند. اما نهایتا محمدمهدی نظری یک پنالتی 
برای میزبان پرطرفدار این بازی گرفت و حامد 
شیری هم مثل همیشــه توپ را تبدیل به گل 
کرد. ضربه پنالتی شیری، ششمین ضربه داخل 
چارچوب نساجی بود و این تیم را مقابل حریفی 
برنده کرد که در طــول 120دقیقه فقط یک 

ضربه داخل چارچوب داشت.

  7اردیبهشت، انشاءاهلل آزادی
بالفاصله بعــد از پایان بــازی و در حالی  که 
هواداران نساجی مشغول پایکوبی در ورزشگاه 
آزادی بودند، مســئوالن برگزاری مسابقات 
اعالم کردند بازی فینال در ورزشــگاه یادگار 
امام شهر تبریز برگزار خواهد شد. این تصمیم 
البته با انتقاد هواداران هر دو تیم و رســانه ها 
روبه رو شــد. طبیعی اســت که هــر دو تیم 
آلومینیوم و نساجی، بازی در ورزشگاه آزادی 

را ترجیح می دهند و با 
توجه به فاصله مساوی 

هر دو شــهر با تهران، انتخاب این ورزشــگاه 
می تواند تصمیم عادالنه ای باشد.

فوتبال ایران
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منهای مهدی
طارمی ویترین فریبنده لژیونرهای ایرانی است؛ 
غیراز او اما اوضاع اصال خوب نیست و خبرهای 
خوبی از آسیا گرفته تا اروپا به گوش نمی رسد
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دژاگه 36ساله دلش می خواهد دوران حرفه ای 
فوتبالش را در یکی از 2قطب سنتی کشور تمام 

کند.  آیا او به درد سرخابی ها می خورد؟

شب صعود نکو؟دیر آمدی ای نگار سرمست
در پنجمین شب از مرحله گروهی رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا دو تیم فوالد و سپاهان 
امشب به مصاف حریفان می روند
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

مس 

آلومینیوم

پرسپولیس

سپاهان

فجر 

نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

برنامه بازی

سپاهان

پاختاکور
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

شنبه 3 اردیبهشت1401

جمعه 2 اردیبهشت1401

الغرافه

فوالد
00:45

جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

رئال سوسیداد

بارسلونا
00:00

اللیگا اسپانیا

سوژه روز

 ادامه  در
 صفحه19
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ناصر عليزاده، برنده مدال طالی 
قهرمانی آسيا بالفاصله بعد از 
بازگشت به تهران به اردو برمی گردد 
تا برای رقابت های بعدی آماده شود

هدفم مدال 
المپیک است

کشتی فرنگی ايران 
بيشترين طال را در 

قهرمانی آسيا گرفت 
اما به لحاظ امتيازی 

دوم شد و عنوان 
نايب قهرمانی قاره را 

به دست آورد

نایب قهرمان
 با  ۴ قهرمان


