حضور  ۶قهرمان  ۲۰۱۹جهان در جامجهانی تهران

یکشنبه  19آبان 1398
وطنامروز شماره 2786

اتحادیه جهانی کشتی از حضور  6قهرمان سال  ۲۰۱۹کشتی فرنگی جهان در جامجهانی تهران خبر داد .بخش فارسی سایت اتحادیه جهانی کشتی
نوشت :ورزشگاه آزادی تهران ،پایتخت ایران به استعدادهای سطح باالی جهان برای حضور در جامجهانی کشتی فرنگی که  ۲۸و  ۲۹نوامبر برگزار
میشود ،خوشامد خواهد گفت 6 .فرنگیکار مدافع عنوان قهرمانی جهان به تهران سفر خواهند کرد تا در جامجهانی کشتی فرنگی مبارزه کنند.

ورزشی

اخبار
فدراسیون عراق :ایران اعتراضی به برگزاری بازی
در اربیل نداشت

بحرین باعث انتقال بازیها شد

فدراسیون فوتبال عراق دلیل اصلی انتقال بازی تیمملی
این کش��ور با ایران به اردن را اعتراض فدراسیون بحرین
اعالم کرد .س��ایت «اسپورت» خبر داد فدراسیون عراق
اعالم کرده دلیل اصلی انتقال بازیهای این کشور به زمین
بیطرف،اعتراضایراننیستبلکهفدراسیونبحرینحاضر
به حضور در اربیل نشده است .فدراسیون جهانی فوتبال
(فیفا) برگزاری دیدارهای عراق با ایران و بحرین در بصره
را بهخاطر ناآرامیهای اخیر نپذیرفت .فدراس��یون عراق
میخواست این بازیها را به اربیل منتقل کند اما بحرین
نپذیرفت .در نتیجه ،هر دو رقابت به کشور سوم منتقل و
در نهایت اردن به عنوان میزبان انتخاب شد .دیدار تیمهای
ایران و عراق قرار اس��ت ساعت ش��انزده  23آبانماه در
ورزشگاه بینالمللی امان (پایتخت کشور اردن) برگزار شود.

 23بازیکن منتخب ویلموتس
برای رویارویی با عراق

سرمربی تیمملی برای بازی حساس با عراق در روز 23
آبانماه از  23بازیکن برای حضور در اردوی تیمملی دعوت
به عمل آورد .همانطور که وعده داده شده بود فهرست
جدی��د تیمملی برای بازی با عراق اعالم ش��د که مارک
ویلموتس این بار هم نفرات جدیدی به جمع شاگردانش
در فهرست  23نفره اضافه کرد از جمله دوقلوهای آماده
و سرحال این روزهای باشگاه شارلوا در ژوپیرلیگ .اسامی
 23بازیکن دعوتشده به اردوی تیمملی به این شرح است:
دروازهبانها

علیرضا بیرانوند (پرسپولیس)
محمد رشید مظاهری (تراکتور)
سید پیام نیازمند (سپاهان)

مدافعان

وریا غفوری (استقالل)
سیدمجید حسینی (ترابوزان اسپور)
حسین کنعانیزادگان (پرسپولیس)
میالد محمدی (خنت)
محمد نادری (پرسپولیس)
مرتضی پورعلیگنجی (العربی)
رامین رضاییان (الشحانیه)
سیاوش یزدانی (استقالل)

هافبکها

امید ابراهیمی (یوپن)
احسان حاجصفی (تراکتور)
علی کریمی (استقالل)
احمد نوراللهی (پرسپولیس)
مسعود شجاعی (تراکتور)
وحید امیری (پرسپولیس)
مهاجمان

کریم انصاریفرد (السیلیه)
علی قلیزاده (شارلوا)
محمد محبی (سپاهان)
کاوه رضایی (شارلوا)
سردار آزمون (زنیت)
مهدی طارمی (ریوآوه)

زه�ره فلاح زاده :دکت��ر حمیدرض��ا آصفی ،س��خنگوی
اس��بق وزارت امور خارجه بهواس��طه مصاحبهای که هفته
گذشته پیرامون میزبانی بازی عراق  -ایران کرده بود ،مورد
هجمه رسانهای جریان معاند واقع شد ،به گونهای که وارونه
مطرح کردند آصفی در این جنجال س��وی حریف را گرفته
است .به همین بهانه سراغ ایشان رفتیم تا درباره دیدگاهش
بیش��تر توضیح دهد .وی که هم اینک به عنوان مشاور امور
بینالملل فدراسیون فوتبال هم فعالیت میکند ،در بخشی
از صحبتهای��ش با «وطن ام��روز» به دخالتهای «جیانی
اینفانتینو» در فوتبال ایران اش��اره و اظهار کرد رئیس فیفا
بی��ش از آنک��ه فکر منافع فوتبال ما باش��د ،به فکر نمایش
خودش است .آصفی اعتقاد دارد منابع مالی ما در فدراسیون
جهانی فوتبال به صورت کامل بلوکه شده که این عین دخالت
سیاس��ت در ورزش است اما عوض حل این مشکل ،مرتب
ش��اهد دخالتهای اینفانتینو در امور فوتبال ایران هستیم.
صحبتهای شما درباره میزبانی عراق با انتقادات و حمالتی
همراه شد .با توجه به وضعیت ناآرام این کشور عربی ،عالقه
داشتید ایران در بصره بازی کند؟

م��ن از  2منظر امنیتی و سیاس��ی درباره میزبانی عراق
صحبت ک��ردم .عراقیها بهخاطر وضعیتی که دارند ،خیلی
تالش کردند میزبانی کش��ورهای مختلف را بگیرند .یادمان
نرود که  2کش��ور امارات و عربس��تان دارند تالش میکنند
ع��راق را ناام��ن کنند .هم پول خ��رج میکنند و هم تالش
میکنند بگویند عراق ناامن اس��ت .م��ا هم به لحاظ اینکه
عراق همس��ایه ما اس��ت و هم روابط نزدیکی با این کش��ور
داریم ،دوست داریم دشمنان عراق ناکام شوند .خیلی روشن
اس��ت که توطئههایی علیه عراق جری��ان دارد ،بنابراین از
لحاظ سیاسی ،ترجیح ما این بود در عراق بازی کنیم .حتما

جمهوری اس�لامی دوست دارد ما در این کشور بازی کنیم
ولی در کنار سیاس��ت ،موضوع دیگری هم وجود دارد و آن
بحث امنیت است .من گفتم ما باید از عراق تضمین بگیریم
و با وزارت امور خارجه و سفارتخانه خودمان صحبت کنیم
که اگر عراق امنیت کشورش را تضمین کند ،بازی کردن در
آنجا منعی ندارد اما اگر تضمین ندهد ،هیچ کس موافق این
نیس��ت که تیمملی کش��ورمان در عراق ناامن بازی کند .به
هرحال  AFCو ارگانهای برگزارکننده مس��ابقه تشخیص
دادهاند این دیدار در کشور دیگری برگزار شود.

چرا خود ایران بهخاطر همین ناآرامی عراق نامهای نزد تا در
کشور دیگری بازی کند؟

ایران گفتوگوهای نزدیک و زیادی با عراقیها داشت .حتی
یک تیم را فرستاد تا از نزدیک وضعیت این کشور را بررسی
کند .وقتی بررسی کردند احساس کردند شرایط بازی کردن
در عراق  ۵۰-۵۰است .بحث این است اگر عراق میتوانست با
شرایط موجود در کشورش از ایران میزبانی کند ،دست ما بازتر
و قویتر بود و میگفتیم وقتی عراق توانسته از ایران میزبانی
کند ،پس سعودیها هم میتوانند در ایران بازی کنند .درواقع
صحبت من از بازی کردن در عراق این بود که  AFCرا مجاب
کنیم س��عودیها را برای برگزاری مسابقات به ایران بکشاند.
بعضی از دوستان که انتقادی هم داشتند اگر این صحبتهای
من را بشنوند حتما تجدیدنظر خواهند کرد.
بازی ایران  -عراق در اردن برگزار خواهد شد ،نظرتان درباره
میزبانی این کشور چیست؟

مس��افت برای ما دورتر میش��ود .عراق کشور نزدیک به
خودش را انتخاب کرده است .شاید عراقیها احساس کردند
اگر کشورهایی مثل امارات و قطر را به عنوان محل برگزاری
مسابقه انتخاب کنند تماش��اگران ایرانی بیشتر به ورزشگاه
میآیند و این به نفع ایران و به ضرر آنهاس��ت .طبیعی است
کشوری مثل اردن را انتخاب کنند که به نفعشان باشد .رابطه

کشور ما با اردن عادی است و عراق خواسته از شرایط میزبانی
بخوبی استفاده کند.

بحث میزبانی در کش�ور سوم شد؛ چرا دیپلماسی ورزشی
ما برابر سعودیها در این چند سال ضعیف عمل کرده است؟
اینکه ما نتوانستهایم از قدرتمان استفاده کنیم و سعودیها
را به ایران بکشانیم.

عربس��تانیها تا میتوانند پ��ول خرج میکنند .طبیعی
اس��ت امکانات مالی ما به اندازه این کش��ور نیس��ت .پولی
ه��م که داریم فیفا و ارگانه��ای بینالمللی فوتبال بلوکه
کردهاند در حالی که باید با آمریکاییها صحبت میکردند
تا این پولهای بلوکه به ایران داده شود .فیفا ادعا میکند
فوتبال سیاس��ی نیست .خب! بلوکه کردن پولهای ما یک
اقدام سیاسی است .نمیشود نگاهی دوگانه و تبعیضآمیز
داشت .فیفا باید مقابل سیاست آمریکا بایستد اما تا به حال
این کار را نکرده است.
تمهیداتی نیندیشیدهایم که حداقل از این به بعد سعودیها
مجبور شوند برای انجام مسابقات به ایران بیایند؟

فدراسیون در زوریخ و در سطح آسیا صحبت کرده تا بتوان
این عمل را انجام داد اما تا به امروز نتیجهای نگرفتهایم .فعال
پول سعودیها بیشتر از ما است.

را درس��ت مدیریت کنیم .با ساماندهی و برنامهریزی درست
میشود این مشکالت مالی را رفع کرد.

اینفانتینو در صحبتهای اخی�ر خود اعالم کرد بزودی به
ایران سفر میکند تا در کنار بانوان به تماشای بازیهای لیگ
بنشیند .این یعنی فشار فیفا موجب شده است بانوان برای
لیگ هم به استادیوم بیایند یا خود فدراسیون هم قصد انجام
این کار را دارد؟

اگر ش��رایط ورزش��گاه ها را به گون��های فراهم کنیم که
خانمها هم بتوانند بیایند ،اقدام بدی نیست .بانوان هم نیمی
از جامعه هستند .بازی با کامبوج در استادیوم حضور داشتم
و خیلی رفتار متمدنانهای هم از خانمها دیدم .اما اینفانتینو
بهتر اس��ت به جای اینکه برای بازیه��ای داخلی که به او
مربوط نیست فشار بیاورد ،به فکر پولهای بلوکه ما باشد تا
این نمایشهای سیاسی.
س�ؤال آخر؛ گفته میشود تا پایان سال  2باشگاه استقالل
و پرسپولیس خصوصی میشوند ،به نظر شما شدنی است؟

بعید میدانم ،بیشتر شبیه یک شوخی است.

مشکالت مالی تا حدی است که سرمربی تیمملی با وجود
اینکه تنها یک هفته تا بازی حس�اس ما با عراق باقی مانده
غایب بود و خبری از او نبود.

دوستان در فدراسیون درصدد رفع این مشکالت هستند،
البت��ه دولت باید به تیمهای فوتب��ال ما کمک مالی کند ،به
هرحال پولهای بلوکه آنها داده میشود و تا ابد که تحریمها
باقی نمیماند .کاش دولت  10-20میلیون دالر به فدراسیون
بدهد .با توج ه به هزینههایی که دولت میکند ،این مقدار مبلغ
باالیی نیست .پیش از اینکه مشکالت ما ربط پیدا کند به اینکه
ما بیپول هستیم ،بازمیگردد به اینکه نمیتوانیم منابع مالی

دکترحمیدرضا آصفی در گفت وگو با « وطن امروز» با اشاره به اظهارات
مداخلهجویانه رئیس فیفا درباره حضور بانوان در بازی های لیگ:

به اینفانتینو
ربطی ندارد

اینفانتینو بهتراستبهجایاینکهبرای
بازیهای داخلی که به او مربوط نیس�ت
فشار بیاورد ،به فکر پولهای بلوکه ما باشد
تا این نمایشهای سیاسی.

نگاه

 2بازی و یک هدف!

ادامه از صفحه اول

تروئی��کای اروپایی عم�لا یک معادله س��اده «یک
مجهولی» به نام «خروج آمریکا از برجام» و «لزوم بازگشت
بدون قید و ش��رط آن به توافق هس��تهای» را تبدیل به
معادلهای «چندمجهولی»کرده است که اخیرا «»FATF
نیز به یکی دیگر از مؤلفههای آن اضافه شده است.
در اینجاس��ت که متوجه ارزش راهبردی فرمایش��ات
اخی��ر حض��رت آیتاهللالعظمی خامن��های رهبر حکیم
انقالب اسالمی درباره «نحوه مواجهه با اروپا» خواهیم شد:
«انگيزههاي دشمني اروپاييها با جمهوري اسالمي ،تفاوت
اصولي با دشمني آمريكا ندارد .اروپاييها در ظاهر بهعنوان
ميانجي وارد ميشوند و حرفهاي طوالني هم ميزنند اما
همه آنها پوچ است .اروپاييها بهرغم وعدههاي خود ،عم ً
ال به
تحريمهاي آمريكا پايبند ماندند و هيچ اقدامي انجام ندادند
و از اين پس هم بعيد است کاري براي جمهوري اسالمي
انجام دهند ،بنابراين بايد بهکلي از اروپاييها قطع اميد کرد».
 -2پیوس��تگی « »FATFو «مذاکرات برجامی مدنظر
اروپا» ،ذیل یک استراتژی کالن به نام «مهار همهجانبه
ایران» تعریف میشود .بنابراین اقدام کشورهای اروپایی
درباره اعمال فشار بر ایران جهت پذیرش بدون قید و شرط
لوایح چهارگانه و تالش آنها برای تحمیل توافقی فراتر از
برجام به کشورمان ،از یک مصدر استراتژیک واحد منبعث
میشود .تحلیل هر دو نوع رفتار و بازی اروپاییان ،باید ناظر
به این مصدر واحد اس��تراتژیک صورت گیرد .اروپاییان
ذیل استراتژی «مهار ایران قدرتمند» ،تاکتیکهایی مانند
«پیچیدهسازی زمین بازی»« ،تاریک کردن اتاق بازی»،
«هدایت بازی در حوزه دیپلماسی پنهان» و ...را در دستور
کار قرار دادهاند.
 -3هر اندازه به ماه فوریه س��ال  2020نزدیکتر شویم،
فشار اروپاییان بر ایران جهت پذیرش لوایح چهارگانه(حتی
بدون در نظر گرفتن حق تحفظ) ،افزایش خواهد یافت .این
فشارهای همهجانبه ،جنبههایی سیاسی -تبلیغاتی -روانی
خواهد داش��ت .در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی و
سیاس��ت خارجی کشورمان باید مراقب باشد تا خود به
صورت ناخواسته به کاتالیزور و عاملی تسریعکننده برای
پیشبرد بازی تروئیکای اروپایی در قبال کشورمان تبدیل
نش��ود .در اینباره الزم اس��ت وزارت امور خارجه دست
به افش��اگری علیه بازی هدفمند ،بازدارنده و خطرناک
تروئیکای اروپایی (با هدایت کاخ سفید) علیه کشورمان
بزند .بازی غرب علیه کشورمان که 2رکن آن «انعقاد توافق
محدودکنندهتر با ایران» و «پذیرش لوایح چهارگانه» است،
تنها در یک صورت مهار میشود و آن ،کشاندن و هدایت
این بازی از عرصه «دیپلماس��ی پنهان» به «دیپلماسی
عمومی» است به گونهای که ابعاد مخفی بازی مشترک
آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه کشورمان ،در معرض دید
افکار عمومی ایران و دنیا قرار گیرد.

لیگ برتر لیگ برتر به هفته دهم خود رسید و
تنها  5هفته تا پایان نیمفصل رقابتها
باقی مانده است تا قهرمان نیمفصل رقابتها مشخص شود.
امسال هم مثل سال گذشته شاهد حضور  5تیم استقالل،
پرسپولیس ،شهرخودرو ،تراکتور و سپاهان در میان مدعیان
هستیم و این  5تیم که میتوان به آنها لقب « بیگ فایو» را
داد ،نسبت به دیگر تیمها از شانس بیشتری برای قهرمانی
برخوردار هستند.
س�پاهان :صدرنش��ین فعلی رقابتها در این فصل شرایط
بسیار خوبی را تجربه میکند و اگر  2تساوی ناامیدکننده مقابل
پارسجنوبی و سایپا نبود ،سپاهان اکنون با اقتدار بیشتری در
رتبه نخست جدول قرار میگرفت .شاگردان قلعهنویی در 10
بازی ابتدایی خود تنها یک گل خوردهاند و با  22امتیازی که
دارند ،امسال از هر زمانی برای قهرمانی آمادهتر هستند .زردپوشان
س��پاهان در  5هفته آینده با تیمهای نفت آبادان ،اس��تقالل،
نساجی ،شهرخودرو و پیکان بازی خواهند کرد که دیدار مقابل
تیمهای استقالل و شهرخودرو تعیینکننده خواهد بود.
پرس�پولیس :قرمزهای پایتخت که برخالف س��الهای
گذشته با یک مربی جدید در لیگ برتر حاضر شدهاند ،امسال
هم در ردههای باالی جدول حضور دارند و از مدعیان اصلی

تغیی��ر تابعی��ت یک��ی دیگ��ر از اعضای
رزمی
خان��واده تکواندو که س��الها ب��رای این
رش��ته افتخارآفرینی کرده بود ،زنگ هشدار را برای مسؤوالن
فدراس��یون به ص��دا درآورد که مراقب نفرات بعدی باش��ند.
مهدی خدابخش��ی که روزگای به «ویرانگ��ر» در تکواندوی
دنیا معروف بود و مدالهای باارزش��ی برای ایران در میادین
بینالمللی کس��ب میکرد ،به دلی��ل ازدواج با یک ملیپوش
مسلمان و سابق تکواندوی اهل صربستان که مدتی است در
عرصه رس��انه فعالیت میکند ،تغییر تابعیت داده و با زندگی
در این کش��ور ،رش��ته مورد عالقه خود را نیز در صربس��تان
ادامه خواهد داد .به عبارت س��ادهتر ،تکواندوکاری که پدرش
از داوران و مربیان برجس��ته تکواندوی ایران اس��ت و برای او
هزینه زیادی از بیتالمال در جهت رشد ،ارتقا و کسب افتخار
صرف شده ،از این پس با نام کشوری دیگر روی «شیاپچانگ»
رفت��ه و احتماال مدال و افتخار کس��ب کند .ای��ن موضوع از
 2جنبه قابل بحث و بررسی است.
کاری به مشکالت گذشته وی با فدراسیون و سرمربی وقت
تیمملی (مهدی بیباک) نداریم ولی آیا فدراسیون و به قولی
سازمان عریض و طویل تیمهای ملی نمیتوانست راهی برای
حفظ این استعداد تکواندو و استعدادهای دیگری که جسته و
گریخته خبر خروج آنها شنیده میشود ،طراحی و اجرا کند؟

رقابت تنگاتنگ  5تیم برای قهرمانی نیمفصل

حمله به نصف جام

کسب عنوان قهرمانی هستند .پرسپولیس پس از  3باخت در
 6بازی اول بخوبی خودش را بازیابی کرد و اگر چیپ بدموقع
علیپور نبود آنها تنها یک امتیاز از سپاهان کمتر داشتند ولی
اکنون با  19امتیاز در تعقیب این تیم هستند .مزیت شاگردان
کالدرون به دیگر تیمها این اس��ت که آنها بازیهای خود با
تیمهای مدعی را انجام داده و در  5هفته آینده باید با نفت
مسجدسلیمان ،نساجی ،ذوبآهن ،گلگهر و سایپا بازی کنند
و این شانس را دارند که به سپاهان برسند.
استقالل :بعد از آن شروع ضعیف کمتر کسی فکر میکرد
استقالل با استراماچونی اینگونه اوج بگیرد و به ردههای باالی
جدول برسد؛ آبیهای پایتخت اما با  5برد پیاپی  18امتیازی
شده و به جرأت آمادهترین تیم لیگ برتر هستند .استقالل
اگر بتواند فرم هفتههای اخیر خود را حفظ کند ،مدعی جدی
قهرمانی لیگ نوزدهم خواهد بود و با توجه به بازی مستقیم
با سپاهان و شهرخودرو ،شانس قهرمانی نیم فصل اول را هم
دارد .آبیها به جز سپاهان و شهرخودروی باالنشین با تیمهای

نساجی ،پیکان و شاهین بازی خواهند کرد.
ش�هرخودرو :ش��اگردان یحیی گلمحمدی در تیم شهر
خودرو ،امسال هم مانند سال گذشته رقیبی سرسخت برای
مدعیان هستند و با یک بازی کمتر و  20امتیاز دوم هستند و
در صورت برد در بازی عقب افتاده میتوانند صدرنشین شوند.
شهرخودرو در ادامه باید به مصاف تیمهای گلگهر ،تراکتور،
نفت آبادان ،استقالل ،سپاهان و نساجی برود .با فرم خوب تیم
یحیی و بازیهای بیشتر آنها نسبت به دیگر تیمها ،شهرخودرو
از مدعیان جدی قهرمانی نیمفصل اول خواهد بود.
تراکتور :تیم متمول تراکتور فصل را رویایی آغاز کرد ولی
 3شکست پیاپی ،این تیم را در بحرانی فرو برده که بیرون آمدن
از آن کار راحتی نیست .تراکتور در هفتههای ابتدایی برخالف
تیمهای سابق دنیزلی اصال گل نمیخورد ولی
در  3ب��ازی اخیر به
اندازه تمام هفتههای
قبلی گل خ��ورده و

نفر بعدی لیست خروجی تکواندو کیست؟!

زیر آوار سوءمدیریت

اصوال سازمانی که رئیسش دائم در حال سفر با تیمملی است و
برای شبکه مورد عالقه خود گزارش تهیه میکند ،چه برنامهای
در این بخش میتواند داش��ته باشد؟ زمانی که خدابخشی به
دلیل آس��یبدیدگی حضور در مسابقات انتخابی را از دست
داد ،آیا فدراس��یون و س��ازمان تیمهای ملی برای رفع آسیب
او و بازگش��تش به اردو برنامهای داشت؟ از همان زمان بحث
رفتن خدابخش��ی مطرح بود و متاسفانه بیتفاوت از کنار آن
گذشتند .ش��اید برای نخستینبار بود که روابط عمومی یک
فدراسیون ورزشی با انتشار خبر و گفتوگوی یک ورزشکار به
تغییر تابعیت او مشروعیت میداد! ولی آیا نوع برخورد میتواند
قصور فدراسیون در نادیده گرفتن و از دست رفتن سرمایههای
این مرز و بوم را پوشش دهد؟ این درست که خدابخشی ازدواج
ک��رده و مح��ل زندگی خود را تغییر داده ولی برای آینده چه
برنامهای خواهیم داشت؟ اگر خدابخشی هم مانند میالد بیگی
در میادین مختلف درخش��ید و مدال کسب کرد ،باز هم باید
گفتایکاش او را حفظ میکردیم و...؟ مسؤوالن فدراسیون در
جریان هستند که ممکن است باز هم شاهد چنین اتفاقاتی در

تیمملی باشیم و به نوعی باید
پرسید نفر بعدی لیست خروجی
کیست؟ به هر حال تکواندوی ایران
پتانس��یل باالی��ی از نیروی انس��انی
مستعد و با کیفیت دارد که اگر سازمان
بهاصطالح تیمهایملی برای آنها برنامه
نداش��ته باش��د ،ش��ک نکنید موج خروج
تکواندوکاران از ایران که طی سالهای گذشته
شیب اندکی داشته ،شدت خواهد گرفت .فدراسیون
تکواندو میتواند با یک برنامهریزی اصولی و منطقی
نهتنها برای تکواندوکاران مس��تعد ،بلکه برای مربیان
کارآزموده و تاثیرگذار که تعدادش��ان هم کم نیس��ت
برنامه داش��ته باش��د .امید میرود چالشهایی از این
دست از سوی مسؤوالن فدراسیون جدی گرفته شود
تا باز هم شاهد خروجی دیگری نباشیم و استعدادهای
ورزش��ی زیر پرچم مقدس کش��ورمان افتخارآفرین
باشند.

حاال با  17امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به شهرخودرو که
 2بازی کمتر از آنها دارد ،در رده پنجم است .فاصله  5امتیازی
تبریزیها تا صدر جدول کار آنها را برای قهرمانی دشوار کرده
ولی تعطیلی لیگ و بازیهای آسانتر آنها نسبت به دیگر مدعیان
میتواند تراکتور را از این بحران خارج کند .تبریزیها در  5هفته
آینده به ترتیب به مصاف شهرخودرو ،پیکان ،شاهین بوشهر،
ماشینسازی و فوالد خواهند رفت.

■■شانس کدام تیم بیشتر است؟

با توجه به وضعیت تیمها در جدول و قرعه آنها در هفتههای
آتی ،به نظر میرس��د تیمهای س��پاهان و پرسپولیس از شانس
بیشتری برای قهرمانی نیمفصل لیگ نوزدهم برخوردارند ولی از
استقالل و شهرخودرو که این روزها شدیدا ً سرحال و آماده
هستند نباید غافل شویم.

