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 گروه ورزشی -  برنامه مسابقات لیگ برتر طی هفته های ۲۱ تا ۲۳ توسط 
سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم شد که به شرح زیر است:

هفته بیست و یکم
پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

نساجی مازندران- فوالد مبارکه سپاهان - ساعت ۲۱- ورزشگاه شهید 
وطنی قائمشهر  

آلومینیوم اراک - پیکان تهران- ساعت ۲۱- ورزشگاه امام خمینی )ره( 
اراک   

نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهید بهنام 
محمدی مسجد سلیمان

جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
گل گهر سیرجان- صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۰:۴۰ – ورزشگاه شهید 

سردار سلیمانی سیرجان 
زمان دیدارهای زیر متعاقبا اعالم خواهد شد:

ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس -  ورزشگاه فوالد شهر اصفهان 
تراکتور تبریز - ماشین سازی تبریز-  ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقالل- شهر خودرو مشهد -  ورزشگاه آزادی تهران

سایپا تهران - فوالد خوزستان-  ورزشگاه  قوامین تهران
هفته بیست و دوم

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
استقالل - ذوب آهن اصفهان - ساعت ۲۱:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
فوالدمبارکه سپاهان- پرسپولیس- ساعت ۲۱:۱۵- ورزشگاه نقش 

جهان  اصفهان
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مس رفسنجان- نساجی مازندران- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه شهدای 
مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان- آلومینیوم اراک - ساعت ۲۱:۱۵- ورزشگاه تختی 
آبادان

ماشین سازی تبریز- سایپا تهران - ســاعت ۲۱:۱۵- ورزشگاه شهید 
سردارسلیمانی  تبریز

پیکان تهران - تراکتور تبریز- ساعت ۲۱:۲۰- ورزشگاه شهدا شهر قدس
 زمان دیدارهای زیر متعاقبا اعالم خواهد شد:

فوالد خوزستان- نفت مسجدسلیمان – ورزشگاه شهدای فوالد  اهواز
شهرخودرو مشهد- گل گهر سیرجان – ورزشگاه اما رضا )ع( مشهد

هفته بیست و سوم
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

پرسپولیس- استقالل - ساعت ۲۱:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران
گل گهر سیرجان- ذوب آهن اصفهان  - ساعت ۲۱- ورزشگاه شهید 

سردار  سلیمانی سیرجان
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

فوالدمبارکه سپاهان - مس رفسنجان- ساعت ۲۱:۱۵- ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان

آلومینیوم اراک- شهرخودرو مشــهد- ساعت ۲۱:۳۰- ورزشگاه امام 
خمینی )ره( اراک

سایپا تهران- پیکان تهران- ساعت ۲۱:۳۰- ورزشگاه قوامین  تهران
تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۱:۵۰- ورزشگاه یادگار 

امام تبریز
نساجی مازندران- فوالدخوزستان - ساعت ۲۱:۲۰- ورزشگاه شهید 

وطنی قائمشهر
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی تبریز- ساعت ۲۱:۳۰- ورزشگاه 

شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

  برنامه هفته های بیست و یکم تا بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی مشخص شد که سرخابی های پایتخت باید در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه 
از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه به مصاف هم بروند.

اعالم برنامه هفته های ۲۱ تا ۲۳ لیگ برتر و شهرآورد شبانه پایتخت
دوشنبه 16 فروردین 1400، 22 شعبان 1442 ،5 آوریل 2021، شماره 3704 

     گروه ورزشــي - ضعف دفاعی تیم ملی در دیدار با ســوریه هم 
به چشم آمد و ایران خوش شانس بود که دیرک دروازه و همینطور 
علیرضا بیرانوند را برای بسته نگه داشتن چارچوب، در اختیار داشت.

اسکوچیچ بارها از نگرانی خود برای رفع مشکالت در خط دفاعی 
تیم ملی ســخن گفته اســت. او چندی قبل عنوان کرده بود که تنها 
نگرانی او مربوط به خط دفاعی اســت و تیمش مشــکلی در خط 

حمله ندارد.
این مشــکل در هر سه بازی گذشــته ایران مقابل رقبای خود یعنی 
ازبکســتان، بوسنی و سوریه نمود داشته و هنوز کادرفنی راهکاری 
بــرای حل آن پیدا نکرده اســت. در غیبت بازیکنانی مانند مرتضی 
پورعلی گنجی و صادق محرمی، مشکل دفاعی ایران در دیدار اخیر 
با ســوریه بیش از گذشــته هم به چشم آمد و چندین بار دروازه تیم 

ملی به بدترین شکل ممکن تهدید شد.
همه به خصوص کادرفنی تیم ملی از ضرورت کسب پیروزی مقابل 
تیم های عراق و بحرین خبر دارند. حتی کســب تساوی هم در این 
دو دیدار دوستانه دغدغه های ایران را برطرف نمی کند. در نتیجه هر 
دو رقیب تیم ملی به جای بازی تهاجمی، چشــم به بازی تدافعی و 

ضدحمالت تند و تیز به روی دروازه ایران خواهند داشت.
با در نظر گرفتن این موارد و همینطور ضعف ایران در خط دفاعی، 
می توان به نگرانی اسکوچیچ پی برد چرا که دریافت گل از عراق و 

بحرین بدترین اتفاق ممکن برای بازگشت ایران به جدول مسابقات 
انتخابی جام جهانی است.

*ترکیب های مختلف برای رفع ضعف دفاعی ایران
اســکوچیچ برای حل این مشکل در دو بازی دوستانه با ازبکستان 
و بوســنی با ترکیب هایی نه چندان قدیمی در خط دفاعی به میدان 
رفت. او با استفاده از سه مدافع مرکزی یعنی پورعلی گنجی، خلیل زاده 
و کنعانی زادگان و اســتفاده از صــادق محرمی و میالد محمدی به 
عنوان دو مدافع - هافبک و همینطور دو هافبک دفاعی یعنی احسان 
حاج صفی و احمد نوراللهی ســعی در بهبود عملکرد خط دفاعی 
داشــت که تاحدودی هم خوب بود ولی همچنان مشکالت دیده 

می شد.
در بازی با ســوریه، ترکیب تیم ملی تغییر کرد و کامال هجومی بود. 
استفاده از خط دفاعی چهاره نفره با استفاده از دو مدافع چپ و راست 
کوتاه قامت اما تند و تیز برای شرکت در حمالت، باعث شکاف هایی 
در خط دفاعی شده بود که آمادگی بیرانوند و همینطور خوش شانسی 

ایران مانع از بازی شدن دروازه تیم ملی شد.
اسکوچیچ از هم اکنون حدود دو ماه فرصت دارد تا مشکالت تیمش 
را برطرف کند. او در اردوی کیش این فرصت را به دســت خواهد 
آورد تا همچنان روی ضعف دفاعی تیم ملی کار کند و تا بازی های 

سرنوشت ساز مقابل بحرین و عراق، به راهکار مناسب دست یابد.

معضلی که اسکوچیچ پاسخی برای آن 
پیدا نکرده است      گروه ورزشــي -  برنامه رقابت های کشــتی انتخابی 

بازی های المپیک توکیو اعالم شد. این پیکارها روزهای ۲۰ 
و ۲۲ فروردین در قزاقستان برگزار می شود.

رقابت های گزینشــی المپیک در قاره آسیا برای مشخص 
شــدن ۳۶ سهمیه کشتی فرنگی، زنان و آزاد روزهای ۲۰ تا 

۲۲ فروردین ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود.
نفرات راه یافته به دیدار نهایی این رقابت ها سهمیه المپیک 

۲۰۲۱ توکیو را کسب خواهند کرد.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنج شــنبه ۱۹ فروردین: ساعت ۱۷ تا ۱۸ قرعه کشی تمامی 
رشته ها

جمعه ۲۰ فروردین:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹ وزن کشی تمامی اوزان فرنگی

ساعت ۱۱ تا ۱۳ مسابقات مقدماتی تمامی اوزان فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۱ مسابقات فینال تمامی اوزان فرنگی

یکشنبه ۲۲ فروردین:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰ وزن کشی تمامی اوزان آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ مسابقات مقدماتی تمامی اوزان آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱ مسابقات فینال تمامی اوزان آزاد

اختالف ساعت قزاقستان با ایران ۹۰ دقیقه است به طوری 
که ساعت ۱۱ به وقت قزاقستان، ۹:۳۰ به وقت ایران است.

بر این اساس فرنگی کاران کشورمان بامداد روز ۱۷ فروردین 
ماه و آزادکاران کشورمان نیز بامداد روز ۱۹ فروردین ماه برای 

حضور در این رقابت ها راهی کشور قزاقستان می شوند.

اسامی نمایندگان کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح 
زیر است:

کشتی فرنگی:
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

همراهان: محمد بنا )ســرمربی(،  رســول جزینی، بهروز 
حضرتی پور )مربیان(

کشتی آزاد:
۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان

همراهان: غالمرضا محمدی )سرمربی(،  عباس حاج کناری 
و داود رخش خورشید )مربیان(

ماساژور: محمد علیزاده )آزاد و فرنگی( و متخصص تغذیه: 
دکتر رامین امیرساسان )آزاد و فرنگی(

برنامه رقابت های کشتی انتخابی المپیک در آسیا اعالم شد

گروه ورزشــي -  مرحلــه نیمه نهایی لیگ برتر 
بســکتبال مردان ایران در حالی از امروز )دوشنبه( 
۱۶ فروردین آغاز می شود که در نخستین مسابقه، 
شاگردان هاشمی و شاهین طبع به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت.
با به پایان رســیدن رقابت های مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ برتر بســکتبال مردان ایران، شهرداری 
گــرگان، مهرام تهران، نفت آبادان و شــیمیدر قم 
به عنوان چهار تیم پایانی مســابقات معرفی شدند 
که از )دوشــنبه( ۱۶ فروردین به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت.
بازی هــای مرحله نیمه نهایــی لیگ برخالف دو 
دور گذشــته بازی های پلی آف )یک هشتم و یک 
چهارم( که به شــکل ۲ برد از ۳ مسابقه بود، باید با 
شــیوه جدید و ۳ برد از ۵ مسابقه برگزار شوند. با 
این شــرایط هر تیمی که بتواند سه پیروزی را در 
بازی رو در رو با حریف خود کســب کند، راهی 

دیدار پایانی خواهد شد.
* شهرداری گرگان - شیمیدر قم

این بازی را می توان دشــوارترین آزمون شاگردان 
مصطفی هاشــمی در طول لیگ دانست، چرا که 
شــهرداری گرگان با هدایت مهران شــاهین طبع 
تــا این لحظه در ۱۴ بــازی دور گروهی و ۴ بازی 
مرحله پلی آف هیچ شکستی را در کارنامه نداشته  
و بــا آمار ۱۰۰ درصد برد در همه مســابقات پا به 
این مرحله گذاشــته  است. ضمن اینکه شاگردان 
شاهین طبع را می توان یکی از اصلی ترین مدعیان 

کسب عنوان قهرمانی دانست.
البته شیمیدر قم نیز در دور پلی آف با جذب نفراتی 
چون "ایکچوکو ســومتو دیگو" در پست سنتر و 
"ایرل ژرود رولند" در پست گارد، از تیم هایی بود 
که به واسطه درخشش این نفرات خصوصا دیگو 
نیجریه ای، تغییرات زیادی در سبک بازی خود داد 
و با عملکردی قابل قبول در بازی سوم مرحله یک  
چهارم، از سد تیم سختکوش اکسون تهران تحت 

هدایت البرز آبکناری عبور کرد.
مســلما یکــی از نقاط قوت هــر دو تیم نیمکت 
قدرتمنــد آن ها خصوصا تیم گرگان اســت. باید 
دید هاشــمی می تواند با تکیــه بر نقطه قوت تیم 
خود یعنی استفاده از دیگو و نفراتی چون ارسالن 
کاظمــی در ریباند، از پس تیم بدون باخت گرگان 
برآمده و نخســتین شکست گرگانی ها در لیگ را 

رقم بزند یا خیر.
برنامه بازی های شهرداری گرگان و شیمیدر قم :

شــهرداری گرگان - شــیمیدر قم )دوشــنبه ۱۶ 
فروردین، ساعت ۱۸:۳۰(

شیمیدر قم - شــهرداری گرگان )چهارشنبه ۱۸ 
فروردین، ساعت ۱۸:۰۰(

شــهرداری گرگان - شــیمیدر قــم )جمعه ۲۰ 
فروردین، ساعت ۱۸:۰۰(

شــیمیدر قم - شــهرداری گرگان )یکشــنبه ۲۲ 
فروردین، ساعت ۱۶:۰۰(

شــهرداری گرگان - شــیمیدر قم )سه شنبه ۲۴ 
فروردین، ساعت ۱۶:۰۰(

* مهرام تهران - نفت آبادان
اما در ســوی دیگر جدول مسابقات نیز تیم نفت 
آبادان باید به مصاف صدرنشین گروه ب مسابقات 
یعنی مهرام تهران، برود. شاگردان علی آرزومندی 
بعد از شهرداری گرگان بهترین آمار از نظر کسب 
پیروزی در مسابقات این فصل را داشته اند. صمد 
نیکخواه و هم تیمی هایش تنها با یک باخت مقابل 
شیمدر در دور برگشت و برد در سایر دیدارها  پا 

به این مرحله گذاشته اند.
در مقابل مهرامی ها، نفت آبادانی قرار دارد که آن ها 
را می توان آخرین قهرمان مســابقات سوپر لیگ 
بسکتبال دانست، چرا که فصل گذشته مسابقات با 

وجــود صدرنشــینی گرگانی ها،  به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا نیمــه کاره و بدون معرفی قهرمان 

به پایان رسید.
از جمع چهار تیم موجــود در مرحله نیمه نهایی، 
حماد سامری تنها ســرمربی است که با بازیکنان 
داخلی کار می کنــد و هیچ خارجی را در ترکیب 
تیم خود ندارد. البته این روزها نفراتی چون محمد 
حسن زاده، سعید داورپناه و آرن داودی ستاره های 
ملی پوش فعلی و ســابقی هســتند که در ترکیب 
آبادانی ها خوش درخشــیده اند و قطعا می توانند 

برای مهرام اذیت کننده باشند.
برنامــه بازی های مهرام تهران و نفت آبادان )همه 
بازی های این دو تیم ســاعت ۱۶:۰۰ و تنها بازی 

آخر آن ها ساعت ۱۸:۰۰ برگزار خواهد شد(:
مهرام تهران - پاالیش نفت آبادان )سه شــنبه ۱۷ 

فروردین ماه(
پاالیش نفت آبادان - مهرام تهران )پنج شــنبه ۱۹ 

فروردین(
مهــرام تهــران - پاالیش نفت آبادان )شــنبه ۲۱ 

فروردین(
پاالیــش نفت آبادان - مهرام تهران )دوشــنبه ۲۳ 

فروردین(
مهرام تهران - پاالیش نفت آبادان )چهارشنبه ۲۵ 

فروردین(

آغاز نیمه نهایی لیگ بسکتبال با تقابل هاشمی
 و شاهین طبع


