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تیم ملی امشب در آخرین دیدارش
به مصاف عراق میرود
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روز
تازهترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی
ایران-ایســپا -میــزان مشــارکت در
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران
را  ۴۲درصــد بــرآورد کــرده اســت .ایــن
نظرســنجی بعــد از مناظره ســوم انجام
شــده اســت .بــر این اســاس بیــش از ۶۵
درصــد مناظــره ســوم را تماشــا نکــرده
بودند .در این نظرســنجی ۷۳.۲ ،درصد
از پاســخگویانی که گفتهانــد در انتخابات
مشــارکت میکننــد ،نامــزد مــورد نظر را
انتخاب کرده بودند.
عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر کشــور
بــا «ضعیــف» خوانــدن رقابتهــای
ریاست جمهوری امسال گفت :مدارس،
دانشــگاهها و مســاجد تقریبــاً تعطیــل
اســت و متأســفانه نامزدهای انتخابات،
طرفــداران و احــزاب ایــن دوره حتــی در
خیلــی اســتانها ســتاد تشــکیل ندادند و
وقتی ســتاد نباشــد ،تجمعات و میتینگ
نیست.
جبهــه اصالحــات ایران که قبــاً اعالم
کرده بود در انتخابات امســال از نامزدی
حمایــت نمیکنــد ،شــامگاه  ۲۴خــرداد
بــا برگــزاری یک جلســه دربــاره حمایت
یــا عدم حمایــت از کاندیداهای ریاســت
جمهــوری رأیگیری کرد .بر این اســاس،
عبدالناصــر همتــی برای کســب حمایت
ایــن جبهه بــه  ۳۰رأی اعضا نیاز داشــت
ولــی تنهــا  ۲۳رأی کســب کــرد .مجمــع
عمومی جبهــه اصالحات ایران  ۴۶عضو
دارد.
ســید محمــد حســینی مســئول ســتاد
دانشــگاهیان آیتاهلل ابراهیم رئیســی با
اشاره به اینکه رئیسی از ادامه رقابتهای
انتخاباتــی کنارهگیــری نمیکنــد گفــت:
توقعــی کــه نیروهــای انقالب دارنــد این
اســت که چهار نامزد دیگر به نفع رئیسی
انصراف بدهند.
محمــد علــی ابطحــی فعــال سیاســی
اصالحطلــب در توئیتــر نوشــت« :ایــن
روزها خیلی اندیشــیدهام .من نمیدانم
رأی دادن در وضعیــت فعلــی مشــکلی
را بــه نفــع مردم حــل میکنــد یا نــه .اما
یقیــن دارم رأی نــدادن هیــچ مشــکلی را
حــل نمیکند! پس من رأی میدهم و به

آنهــا که نظر مــن را قبول ندارنــد احترام
میگذارم .همین».
مالــک شــریعتی ســخنگوی ســتاد
انتخاباتــی علیرضــا زاکانــی کاندیــدای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،انتشــار
اخبــاری دربــاره انصراف زاکانــی از ادامه
حضــور در رقابتهــای انتخاباتــی را
تکذیب کرد.
آیــتاهلل اعرافــی عضو فقهای شــورای
نگهبان دربــاره تجدید نظر در صالحیت
نامزدهای تأیید صالحیت شــده بهدلیل
اظهارنظرهــای مختلــف در رقابتهــای
انتخاباتی را منوط به نظر شورای نگهبان
دانســت و گفت :این مباحث در شــورا در
حال بررســی اســت و طی روزهــای آینده
توسط سخنگوی شورا اعالم خواهد شد.
عبدالناصر همتی درباره احتمال ائتالف
بــا مهرعلیــزاده گفت :صحبتی با ایشــان
نداشــتم و مالقاتی هم با ایشان نداشتم،
از همان ابتــدا گفتم یک اقتصاددان باید
مسئولیت کشور را برعهده گیرد این دلیل
من برای حضور اســت ،محکم ایستادم،
تا سرنوشــت انتخابات را به ســمتی ببرم
که یک فرد با بینش اقتصادی کشور را به
سمت توسعه پایدار سوق دهد.
علــی الریجانــی در پیامــی توئیتــری
نوشــت« :در مــورد بیانــات آیــتاهلل
اعرافــی که فرمودند« :دالیــل عدم احراز
صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری
به آنان به روشنی اعالم میشود اما اعالم
عمومــی ایــن مســأله جــای کار بیشــتری
دارد»،به اســتحضار ایشــان و ملت عزیز
میرســاند:علیرغم تقاضــای مکــرر
اینجانــب و درخواســت رســمی و کتبــی،
شورای محترم نگهبان هیچ مطلبی را در
مورد عــدم احراز صالحیت بــه اینجانب
ارائه ننموده است».
سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز به
تاالر بــورس تهران واقع در ســعادتآباد
سر زد.
محمدرضــا عــارف رئیــس بنیــاد امید
ایرانیــان بــا انتشــار نامــهای خطــاب بــه
مــردم ایران گفت :بــرای آینده ایران رأی
میدهم.
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تیم ملی فوتبال ایران از ساعت  21امشب در آخرین بازیاش در مرحله اول مقدماتی
جام جهانی  2022قطر در ورزشــگاه المحرق منامه بحرین به مصاف عراق میرود.
دیداری حســاس و سرنوشتســاز که نتیجه آن برای تعیین شــرایط فوتبــال ایران در
 4ســال آینده بســیار تأثیرگذار اســت .با پیروزی که کره جنوبی برابر لبنان کســب کرد،
صعــود عــراق به مرحله بعد قطعی شــد و حاال این تیم با تســاوی مقابــل ایران هم
میتواند صدرنشین گروه  Cباقی بماند اما در مقابل تیم ملی هم اگرچه ممکن است
با تســاوی صعود کند ولی این موضوع به نتایج دیگر هم بســتگی دارد .در صورتی که
یکــی از این  3نتیجه رقم بخورد ،ایران با تســاوی مقابــل عراق هم راهی مرحله بعد
خواهد شد .اردن نتواند مقابل استرالیا پیروز شود ،ازبکستان مقابل عربستان شکست
بخورد و امارات نتواند برابر ویتنام پیروز شــود .اما شــاگردان دراگان اســکوچیچ که در
دیدارهــای قبلیشــان برابر هنگ کنگ ،بحریــن و کامبوج به پیروزی رســیدند ،قطعاً
بهخوبی به این شرایط آگاه هستند و میدانند که باید در بازی پایانیشان در گروه هم
به پیروزی برســند تا با خیالی آســوده به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی صعود
کننــد .عــراق تیم چغری اســت که تا بــه اینجای کار موفــق بــوده و در دو دیدارش در
ادامه مســابقات برابر کامبوج و هنگکنگ به برتری رسیده است .تیمی که بازیکنانی
مثل بشــار رســن و طارق همام را دارد که با حضور در پرسپولیس و استقالل با شرایط

فوتبالمان آشــنایی دارند .بشــار که مصدوم شــده بود به این بازی میرسد ولی علی
فائز که درگیر کرونا بود با اینکه خوب شــده ،در این بازی غایب اســت .اما ملیپوشان
ایرانی نشــان دادهاند که در همه پســتها از رقبای عراقیشــان برتر هســتند و در اوج
آمادگــی بهســر میبرند .البتــه قطعاً ترکیب تیم ملی نســبت به بــازی کامبوج تغییر
خواهد کرد .به احتمال زیاد علیرضا بیرانوند درون دروازه بازمیگردد و محمدحسین
کنعانــیزادگان بــه دفــاع میانــی میرود امــا احتماالً احســان حاجصفی جــای میالد
محمــدی در دفــاع چپ را خواهــد گرفت .ضمن اینکه ســردار آزمون هــم به ترکیب
برمیگــردد تــا در کنار مهدی طارمی زوج خط حمله را تشــکیل دهنــد .ایران و عراق
تاکنــون  ۲۸بــار در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل آن ۱۵ ،پیروزی برای ایران،
 ۶پیــروزی بــرای عراق و  ۷تســاوی بود ه اســت .در ایــن بازیها جمعــاً  ۵۸گل به ثمر
رسید ه که سهم ایران  ۳۷و سهم عراق  ۲۱گل بوده است .آخرین پیروزی ایران مقابل
عراق  14دی  1393و در دیداری دوستانه پیش از آغاز جام ملتهای آسیا  2015بوده
که ایران با گل آزمون  0-1به برتری رسید و پس از دو پیروزی برای عراق و دو تساوی
در تقابلهای دو تیم به دســت آمده اســت .اما از آخرین برد رســمی ایران که  21دی
ماه ســال  89در جام ملتهای آســیا  2011بود و تیم ملی در آن  1-2به پیروزی رسید،
 3809روز میگــذرد .آخریــن برد عراق هم بازی رفت در  23آبان  98بود که این تیم
در اردن  1-2بــه برتری رســید ولی حاال یوزها میخواهنــد آن خاطره تلخ را پاک کنند
و با یک برد شــیرین جشــن صعود بگیرند .دیگر دیدار همزمان این گروه را بحرین و
هنگ کنگ برگزار میکنند.

