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پرسپولیس دو تا »دایی« داشت!
در مورد دو گروه کامال متفاوت از بازیکنان که 

توسط شهریار سرخپوش شدند و سرنوشت های 
متفاوتی پیدا کردند

مربیان استقاللی فوالد و آلومینیوم 
قربانی انتقام جویی هواداران 

پرسپولیس می شوند

نقاط قوت پتی را ببینیدبیچاره نکونام و رحمتی
مهران حاتمی سرمربی شهرداری گرگان 
از دالیل قهرمانی دوباره این تیم در لیگ 

بسکتبال می گوید
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امیرحسین اعظمی |  رقابت های جام جهانی 2022 از آبان ماه در کشور 
قطر آغاز خواهد شد و تیم ملی فوتبال ایران در این جام با تیم های 
انگلیس، آمریکا و تیم دیگری از اروپا همگروه شــده است. بعد از 
قرعه کشی جام جهانی، اظهارنظرهای مختلفی درخصوص گروه تیم 
ملی ایران صورت گرفته و برخی بر این عقیده اند که شاگردان دراگان 
اسکوچیچ می توانند از این گروه صعود کنند، هرچند که برخی نیز 
آســان تصور کردن این گروه برای ایران را یک تفکر ساده لوحانه  
قلمداد می کنند. در این میان صحبت های ارطغرول ساغالم سرمربی 
ترکیه ای تیم فوتبال تراکتور هم در نوع خودش جالب است. او که 
چند سال پیش هدایت این تیم را بر عهده داشت، دوباره چند ماهی 
است که به تبریز آمده و حاال بیشتر از گذشته با شرایط فوتبال ایران 
آشناست. ساغالم بعد از حضور در ایران، تا به امروز با هیچ رسانه ای 
به صورت اختصاصی گفت وگو نکرده بــود اما در مورد جام جهانی و 
شرایط تیم ملی ایران، دقایقی کوتاه با همشهری ورزشی صحبت کرد. 
این گفت وگوی کوتاه با تالش محمد نصرتی دستیار ایرانی ساغالم 

انجام شد و سرمربی تراکتور هم به چند سؤال ما پاسخ داد.

  درخصوص شانس تیم ملی ایران برای صعود به مرحله 

حذفی جام جهانی چه نظری دارید؟ فکر می کنید این اتفاق دور از 
ذهن به نظر می رسد؟

ایران در مرحله مقدماتی با نتایجی خوب و مطمئن راهی جام جهانی شــد و 
عملکرد بسیار خوبی داشت. ایران قطعا این شــانس را هم دارد که در قطر از 
مرحله گروهی صعود کند هر چند که باید بگویم کار تیم ملی شما آسان نیست. 
اگر ایران آماده سازی خوبی برای جام جهانی داشته باشد، شانس خوبی برای 
صعود از گروهش خواهد داشت ولی مسئله مهم این است که روند آماده سازی 
تیم ملی برای حضور در این جام به بهترین شکل پیش برود. به هر حال همه 
می دانند که تیم ها در جام جهانی چه کیفیتی دارند و چگونه خودشان را برای 

حضور در این جام آماده می کنند.

  تیم ملی در نخستین بازی باید برابر انگلیس قرار بگیرد و 
نگاه کارشناسان در ایران نسبت به این بازی هم متفاوت است. تحلیل 

شما در مورد این بازی چیست؟
انگلیس تیم باکیفیتی است که روی این جام حساب باز کرده و فکر می کنم 
انجام نخستین بازی با این تیم می تواند برای ایران یک فرصت بزرگ باشد تا 
شاید حریف خودش را غافلگیر کند. این دو تیم تا حاال با یکدیگر روبه رو نشده اند 
و شناخت انگلیس از ایران هم در حد ایده آل نیست. طبیعتا ایران بازی ساده ای 

نخواهد داشت ولی اگر در نخستین بازی نتیجه بگیرد، فوق العاده خواهد شد. 
در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست و ایران می تواند خوش بین باشد.

  در مورد کیفیت بازیکنان تیم ملی ایران چه صحبتی دارید؟
می دانم که اکثر بازیکنان تیم ملی در خارج از ایران بازی می کنند و فوتبالیست های 
باکیفیتی هستند. از بازیکنانی مثل مهدی طارمی و سردار آزمون شناخت دارم و 
آنها بازیکنان فوق العاده ای هستند که می توانند نقش مهمی در موفقیت تیم ملی 
ایران داشته باشند. من برای بازیکنان، کادر فنی و تمامی اعضای تیم ملی ایران 

آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مردم ایران با نتایج تیم ملی شاد شوند.

  این جام جهانی برای مردم ترکیه شاید چندان شیرین 
نباشد چون تیمشان در این جام حضور ندارد. درست است؟

طبیعتا این موضوع ناراحت کننده اســت و هواداران فوتبال در ترکیه دوست 
داشتند تیمشان در جام جهانی باشد.

  در جام جهانی طرفدار کدام تیم هستید؟
من طرفدار تیم ملی آلمان هستم و فکر می کنم آنها شانس اول قهرمانی باشند، 

هر چند که نمی توان از کنار دیگر مدعیان هم گذشت.

پنجه آخر
رقابت استقالل و پرسپولیس بر سر قهرمانی 

لیگ برتر وارد ۵هفته حساس پایانی شد
در هفته بیست وششــم رقابت های لیگ برتر 
امشــب تیم های اول و آخر جدول مقابل هم 
قرار می گیرند. استقالل در مقابل شهرخودرو 
بعد از 3مســاوی متوالــی امید زیــادی به 
پیروزی و کســب 3امتیــاز دارد. به خصوص 
که پرســپولیس هم خودش را به صدرنشین 
نزدیک تر کــرده و هر توقفی برای اســتقالل 
به معنای از دست رفتن شانس های قهرمانی 
خواهد بود. پرســپولیس که هفته گذشــته 
بعد از اســتقالل بازی کرده بود امشب زودتر 
از این تیم و از ساعت18:30مقابل ذوب آهن 
قرار خواهــد گرفت. یکی دیگــر از بازی های 
حساس این هفته هم در انتهای جدول بین دو 
تیم فجرسپاسی و نفت مسجدسلیمان برگزار 
می شود که نتیجه اش نقش زیادی در رقابت 

این دو تیم برای فرار از سقوط خواهد داشت.

  چراغ اول؛ تراکتور - هوادار
اولین بازی امشب را دو تیم تراکتور و هوادار در 
ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می کنند. این 
ورزشگاه بعد از سکوت دوساله اش امشب برای 
دومین بار میزبان پرشورهای تبریزی است. اما 
سبک بازی هوادار و سابقه بازی های این تیم 
نشان می دهد نمی توان توقع یک بازی زیبا را 
در این میدان داشــت. هوادار با یک سیستم 
کامال دفاعی و کلین شیت های متوالی، صاحب 
دومین خط دفاعی موفق لیگ بعد از استقالل 
صدرنشین است. تیم عنایتی در نیم فصل دوم 
فقط به اســتقالل باخته و در 9بازی اخیرش 
هرگز شکســت نخورده اســت. خط دفاعی 
مســتحکم این تیم بعد از 7کلین شــیت در 
9بازی اخیر از ســاعت16:30امروز در تبریز 
مقابل خــط حمله نه چندان موفــق تراکتور 
صف آرایی می کند. بــا توجه به نتایج قبلی دو 
تیم، از این مسابقه هم بوی تساوی می آید اما 
جوی که هواداران تبریزی در یادگار امام ایجاد 
می کنند ممکن اســت تیم عنایتی را باالخره 

بعد از 9هفته تسلیم کند.

  ذوب آهن-پرسپولیس؛ تله تارتار
یک هفته است هواداران اســتقالل مجتبی 
حســینی را به تبانــی با پرســپولیس متهم 
می کنند و در کنار او نام مهــدی تارتار را هم 
می آورند، بلکه تارتــار و ذوب آهن را تحریک 
کنند و بــا انگیــزه ای دوچندان بــه مصاف 
پرســپولیس بفرســتند. اما نکته اینجاست 
که تارتار مقابل اســتقالل هم که انگیزه های 
صدچندان دارد موفقیت آنچنانی در سال های 
اخیر نداشته است! اساسا در پاسخ به آنها که 
می پرسند چرا تارتار پرســپولیس را متوقف 
نمی کند باید پرسید مگر او کدام تیم بزرگی 
را متوقــف می کنــد؟ تیم یحیی امشــب در 
فوالدشهر امید عالیشــاه را به خاطر اخراج در 
بازی قبلی در اختیار ندارد اما در عوض مهدی 
ترابی از محرومیت برگشته و وحید امیری هم 
شرایط بازی را پیدا کرده است. پرسپولیس از 
5بازی اخیرش فقط 8امتیاز گرفته و اگر جام 
می خواهد باید بهتر از اینها امتیاز بگیرد. شاید 
بردن پیکان آن هم با تیم 10نفره آغازی برای 
تحول مثبت در این تیم باشــد. سرخپوشان 
امشــب مقابل تیمی قرار می گیرند که بعد از 
4برد متوالی از 2بــازی اخیرش هیچ نصیبی 

جز 2باخت نداشته است.

  فینال انتها، انتهای فینال
درســت همزمان بــا مســابقه ذوب آهن و 
پرسپولیس در ساعت18:30یک بازی خیلی 
حساس هم در شیراز آغاز می شود. فجرسپاسی 
با رتبه15میزبان نفت مسجدسلیمان است که 
رتبه14را در اختیــار دارد. این دو تیم انتهای 
جدولی فقط شهرخودروي مشهد را پایین تر 
از خودشــان می بینند و الاقل یکی از آنها در 
پایان فصل سقوط خواهد کرد. فجرسپاسی که 
20هفته است پیروز نشده اگر امشب باالخره 
طلسم را بشــکند و رقیب مستقیمش را ببرد 
بعد از هفته ها به رتبــه چهاردهم برمی گردد. 
اگر این پیروزی با اختالف بیشــتر از یک گل 
باشد که جشن شیرازی ها کامل تر هم می شود. 
چون این تیم بازی رفت را در مسجدسلیمان 
2بر صفر باخته و در پایان فصل اگر دو تیم در 
امتیاز مساوی شوند همین بازی های مستقیم 

تکلیف کار را روشن خواهد کرد.

  استقالل- شهرخودرو؛ سر و ته یکی
و اما از ساعت20:40امشب ســر و ته جدول 
در ورزشگاه آزادی به هم می رسند. استقالل 
42امتیاز بیشتر از شهرخودرو دارد و بازی رفت 

را هم در زمین حریفش 
3بر صفر برده است. اما 

هیچ یک از اینها دلیل نمی شود که بازی را برای 
تیم مجیدی راحت و آسان فرض کنیم. 
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