
قهرماني استقالل 
سعيد احمديان

      گفت وگو
در جام حذفي پس 
از يك فصل سخت 
براي آبي ها، لذت بيشتري داشت. آنها با منصوريان 
شروع خوبي نداشتند اما با آمدن شفر آلماني از اين 
رو به آن رو شدند تا پس از كسب مقام سوم در ليگ، 
جام قهرماني حذف�ي را هم باالي س�ر ببرند. در 
گفت وگو با حسن روش�ن پيشكسوت استقالل، 
روند آبي پوشان را از روزهاي بحراني اول فصل تا 
روزهاي خ�وش پايان فص�ل بررس�ي كرده ايم. 

    
قهرماني جام حذفي پ�س از يك آغاز 
ضعيف براي اس�تقالل خيلي دلچسب 
بود. ب�ه اول فصل برگرديم ب�ا توجه به 
مهره هاي خوبي كه استقالل به خدمت 
گرفت ام�ا تيم ب�ا منصوريان ش�روع 

ضعيفي داشت، چرا اين اتفاق افتاد؟
آقاي منصوريان دو اشتباه بزرگ داشت و اميدوارم 
اگر مي خواهد دوباره به نيمكت مربيگري تيم هاي 
بزرگ برگردد، اين اشتباهات را تكرار نكند. به هر 
حال جو تيمي مانند استقالل نسبت به تيم هايي 
مانند نفت فرق مي كند. زمان��ي كه منصوريان به 
استقالل آمد يك خودمختاري كاملي را به صورت 
مجازي برايش درست كردند، بدون اينكه خودش 
بفهمد. مثاًل بنرهاي بزرگ��ي 20 در 50 متر نصب 
كردند، تمرينات با حضور 4 يا 5 هزار هوادار برگزار 
مي ش��د و به منصوريان تلقين ش��ده بود كه همه 

كارها را بايد خودش انجام دهد. مديريت جديد هم 
با توجه به اينكه منصوريان پيش از آمدن افتخاري 
انتخاب شده بود، كاري به مربي نداشت و منصوريان 
تك افتاده بود و به تنهايي كارش را انجام مي داد و 
خبري از نظارت مديريت بر عملكرد كادر فني نبود 
و منصوريان خودش تصميم مي گرفت و خودش 
انجام مي داد. همچنين متأسفانه هرچقدر بازيكناني 

كه در استقالل منصوريان در اختيار داشت خوب 
بودند، دستياران منصوريان كوچك بودند. اشتباه 
او اين بود كه مك درموت بدنساز سابق تيم ملي را 
با پيشنهاد آقاي كرش قبول كرد. وقتي كه تيم از 
نظر بدني آماده باشد، تاكتيك پذيرتر است، بنابراين 
بدنسازي درموت نامناس��ب بود و انرژي بازيكنان 

استقالل حبس شده بود.
يعني اس�تقالل زم�ان منصوري�ان از 
انتخاب ه�اي نامناس�ب دس�تياران و 

مديريت ضعيف ضربه خورد؟
قطعاً؛ مك درموت با پول كالني به استقالل آمد. 
به رغم اين هزينه ها مك درموت نتوانس��ت براي 
اس��تقالل در اين زمينه مثمرثمر باش��د و ضعف 
بدني در تيم در جريان مسابقات مشهود بود. وقتي 
تيم با يك آمادگي جس��ماني خوب مس��ابقات را 
ش��روع نكرد و بازي اول را هم باخت، روحيه تيم 
به  هم ريخت و با توجه به بدنسازي نامناسب تيم 
مصدوم هم داد. حركات منصوريان در كنار زمين 
هم حواس بازيكنان را پرت مي كرد كه حواسشان 
به بازي باشد يا مربي و به نوعي در بند بودند. نتيجه 
اين مسئله هم باخت هاي پي در پي بود كه باعث 
شد آقاي شفر به استقالل بيايند. البته معتقدم در 
اين زمينه مديريت باش��گاه مقصر بود كه نظارتي 
نداشت و همه چيز قائم به شخص بود و سبب شد تا 

منصوريان تحت فشار باشد و فدا شود. 
با رفتن منصوريان و آمدن ش�فر شاهد 
بوديم استقالل به مرور از تيم بحراني اول 

فصل به تيمي مدعي در پايان فصل تبديل 
شد؛ راز اين موفقيت را در چه مي بينيد؟

قبل از آمدن شفر، بازيكنان يك بازي بدون حضور 
درموت در رشت مقابل سپيدرود انجام دادند كه 
نش��ان مي داد تيم با رفتن مربيان قبلي انرژي اش 
آزاد شده است. با آمدن ش��فر روند صعودي تيم 
سرعت گرفت، دست شفر از حيث بازيكن هم خالي 
نبود، صبر هواداران و تالش بيش از اندازه بازيكنان 
سبب شد تا اين موفقيت ها رقم بخورد. به هر حال 
رقم قرارداد يك بازيكن وقتي تيم س��وم ش��ود يا 
سيزدهم فرق مي كند و به همين خاطر هم بازيكن 
س��عي خودش را دوچندان مي كند تا تيم موفق 
باشد و قراردادهاي باالتري در سال آينده ببندد. 
اين دو مسئله در كنار هم سبب شد تا تيم با آمدن 
شفر باال بيايد و نتيجه بگيرد. وقتي پيروزي ها به 
دست آمد، روحيه و انگيزه هم به تيم برگشت و با 

اداره شفر استقالل توانست متحول شود. 
البت�ه نمي توان نق�ش ش�فر را در اين 

موفقيت ناديده گرفت!
شفر 15 سال پيش در العين امارات بود و من هم در 
آكادمي باشگاه فعاليت مي كردم و مربي اي نشان 
داد كه شجاعت جوانگرايي دارد و از جواناني مانند 
احمد خليل كه آن زمان 16 س��ال بيشتر نداشت 
در تركيب تيم العين اس��تفاده مي كرد. ش��رط و 
ش��روط هايي كه در قرارداد شفر با استقالل آمده 
بود، در موفقيت اين مربي تأثيرگذار بود. به هر حال 
وقتي در قرارداد ي��ك مربي بيايد كه اگر موفقيت 

را به دست آوردي، اين آپشن ها را خواهيد داشت، 
سعي مربي بيشتر مي ش��ود. اگر در قرارداد شفر 

شرط و شروط نباشد، اين جديت نخواهد بود.
اما خيلي ها معتقدند كه ش�فر با آمدن 
به استقالل، سبك بازي آبي ها را از يك 
روند كس�الت  آور به يك بازي بانظم و 

تماشايي تبديل كرد. 
قطعاً؛ در اين مسئله شكي نيست. با حضور مربيان 
آلماني و سيس��تمي كه ژرمن ها دارن��د، تيم چه 
نتيجه بگي��رد و چه نگيرد، فوتبالي كه تيمش��ان 
بازي مي كند، نظم دارد. وقتي شفر آمد بزرگ ترين 
مس��ئله اي كه با آن روب��ه رو بود، ع��دم آمادگي 
جسماني مربيان بود. در اين چند ساله تعطيالت 
ليگ به نفع اس��تقالل شد و سبب ش��د تا شفر با 
استفاده از اين فرصت تيم را از نظر جسماني آماده 
كند. تيم وقتي از نظر بدني آماده ش��د و روحي و 

رواني تقويت شد، موفقيت استقالل رقم خورد. 
نقش مديريت در اي�ن موفقيت چقدر 
بود؟ در صحبت هايتان اشاره اي به نقش 

مديران نداشتيد. 
با همه اين موفقيت ها معتقدم كه مديريت باشگاه 
ضعيف است و زير سايه اين موفقيت ها قرار گرفته 
اس��ت. در يك باش��گاه ب��راي بس��تن قراردادها و 
تصميماتي كه گرفته مي شود، كميته هاي مختلفي 
مانند حقوقي، اقتصادي، فني و... بايد در نظر گرفته 
شود. استقالل متأسفانه كميته ها و زيرساخت هاي 
مناسبي ندارد و تنها از حيث توانايي هاي يك مربي 
و بازيكنان تيم توانست نتيجه خوبي بگيرد و براي 
باش��گاه آبروداري كند. براي تداوم موفقيت ها بايد 
كميته فني، كميته جوانان و آكادمي قوي تشكيل 
شود، آن وقت است كه مي شود گفت مديريت باشگاه 
هم رشد كرده است. قوي بودن به اين نيست كه تيم 
قهرمان ش��ده، بلكه تيم بايد از نظر س��اختاري هم 

درست باشد و طبق اصول همه چيز پيش برود. 
با تمام اين تفاسير، با قهرماني در جام 
حذفي، انتظارها از استقالل و شفر باال 
رفته اس�ت؛ براي ادامه اين موفقيت ها 

چه كار بايد كرد؟
كار استقالل سخت تر مي شود، دفاع از عنوان قهرماني 
سخت تر از به دست آوردن آن اس��ت. ادامه اين روند 
بستگي به قرارداد آقاي شفر دارد كه چطور تنظيم شود. 
اين هم بستگي به دالالني دارد كه با شركت خارجي 
طرف قرارداد كرش همكاري دارند و در بين مسئوالن 
استقالل هم هستند! اينكه قرارداد با شفر بدون شرط 

بسته شود يا اينكه شرط و شروط گذاشته شود.

رقابت هاي جام حذفي فرصت مناسبي براي كسب 
يك جام در طول يك فصل اس�ت و البته كسب 
سهميه ليگ قهرمانان آسيا از مسيري كوتاه تر 
و با پشت سر گذاش�تن تنها پنج بازي؛ فرصتي 
كه البت�ه تيم هاي زيادي ق�درش را نمي دانند و 
برخي هم اما بهترين استفاده را از آن مي كنند. 
اما آنچه مس�لم است و ثابت ش�ده، رقابت هاي 
جام حذفي فوتبال ايران، فضايي كاماًل متفاوت 
از ليگ دارد. به طوري كه بارها شاهد اتفاقات نادر 
در آن هستيم. اتفاقاتي چون رسيدن تيم هاي 
گمنام رده هايي پايين تر به مراحل پاياني يا حذف 
زودهنگام مدعياني كه در رقابت هاي ليگ برتر 
براي عنوان هاي�ي چون قهرمان�ي مي جنگند. 

   قهرماني ركورددار قهرماني
قهرماني اي��ن دوره از رقابت هاي جام حذفي بعد 
از شش سال به استقالل رسيد. تيمي كه ليگ را 
خوب شروع نكرد اما با تحوالتي كه شفر آلماني با 
نشستن روي نيمكت اين تيم ايجاد كرد، موفق شد 
با كنار زدن گل گهر سيرجان، نساجي مازندران، 
ايرانجوان بوش��هر، نفت آبادان و دس��ت آخر هم 
خونه به خونه، هفتمين قهرماني خود در رقابت هاي 
جام حذفي كشور را به دست آورد و ركورد خود را 
در اين زمينه مس��تحكم تر كند. اس��تقالل با اين 
قهرماني، تعداد قهرماني هاي خود را در جام حذفي 
به عدد هفت رساند. حال آنكه پرسپوليس، رقيب 
ديرينه آبي پوشان پايتخت با دو قهرماني كمتر، در 

تعقيب اين تيم است. 
   حذف زودهنگام مدعيان

جام حذفي اگرچه يك ميانبر كوتاه اس��ت براي 
كسب عنوان قهرماني و همچنين سهميه آسيا اما 
بسياري از مدعيان ليگ برتري به سادگي هرچه 
تمام تر اين فرصت طاليي را از دس��ت مي دهند؛ 
اتفاقي كه در اين دوره نيز تكرار ش��ده و بسياري 

از تيم هايي ك��ه انتظار مي رف��ت عملكرد خوبي 
در اين دوره از رقابت ها داش��ته باشند، در كمال 
ناباوري در همان مراح��ل اول از دور اين رقابت ها 
كنار رفتند. ذوب آهن اصفهان، قهرمان دو فصل 
پيش رقابت هاي ليگ برت��ر، در همان مرحله اول 
)يك شانزدهم(، با قبول شكست در ضربات پنالتي، 
برابر تيم ليگ يكي فجر سپاس��ي ش��يراز حذف 
مي ش��ود. پيكاني كه اين فصل بارها قيافه مدعي 
به خود گرفته بود، به ب��ادران ليگ يكي مي بازد. 
س��پاهان به نفت آب��ادان مي بازد و نف��ت تهران، 
قهرمان دوره قبل اما در يك هشتم به پرسپوليس 

تا با آبروداري و شكست برابر قهرمان ليگ از دور 
رقابت ها كنار رود، اما قهرمان ليگ هم تا يك چهارم 
بيشتر پيش نمي رود و مقابل زردپوشان آباداني كم 
مي آورد. تيمي كه در مرحله بعد مقابل آبي پوشان 
پايتخت از دور رقابت ها كنار مي رود. فوالد هم در 
همان يك شانزدهم پرونده جام حذفي را با شكست 
برابر ايرانجوان بوشهر مي بندد. درست مثل سايپا 
كه در گام اول برابر تيم ليگ يكي اكسين البرز جا 
مي زند. آن هم در حالي كه در رقابت هاي ليگ بارها 
در مثلث قهرماني قرار گرفته و پرونده ليگ را با قرار 

گرفتن در رده چهارم جدول مي بندد!

   جامي كه باز هم از دست رفت
پرسپوليس يكي از مدعيان اصلي جام رقابت هاي 
حذفي محسوب مي شد. برانكو هم از همان ابتدا 
وعده قهرماني داده بود. خيلي هم دور از انتظار يا 
عجيب نبود اگر صدرنشين بالمنازع ليگ كه چند 
هفته قبل از پايان ليگ قهرماني اش مسجل شده 
بود جام اين دوره از رقابت هاي حذفي كشور را نيز 
از آن خود مي كرد؛ جامي كه جاي آن در كارنامه 
افتخارات برانكو در پرس��پوليس خالي اس��ت اما 
سرخپوشان پايتخت نتوانستند موفقيت ليگ را 
در رقابت هاي جام حذفي دنبال كنند و اگرچه نفت 

تهران، قهرمان دور قبل را در يك شانزدهم و بادران 
ليگ يكي را در يك هشتم كنار زدند اما دست آخر 
مغلوب برزيلي هاي آبادان شده و با قبول شكست 
در ضربات پنالتي، حواس خود را جمع ليگ كردند 
و يك بار ديگر از كس��ب ج��ام رقابت هاي حذفي 
بازماندند تا حسرت قهرماني در اين رقابت ها هفت 
ساله شود. پرسپوليس بعد از دو قهرماني پياپي در 
سال هاي 89 و 90، ديگر موفق به تكرار اين عنوان 
نشد. سرخپوشان تهراني سال 92 هم تا پاي فينال 
رفتند اما درست همانند سال 85 در فينال با قبول 
شكست در ضربات پنالتي برابر سپاهان، جام را از 

دست دادند. 
   شگفتي ساز بدشانس

شگفتي س��از اين دوره اما با بدشانس��ي از كسب 
عنوان قهرماني باز مان��د. خونه به خونه مازندران 
كه از يك سو براي صعود به ليگ برتر مي جنگيد و 
از سوي ديگر براي كسب عنوان قهرماني، اگرچه 
تا پاي فينال ه��م خوب آمد و تيم ه��اي راه آهن، 
سياهجامگان، گسترش فوالد و استقالل خوزستان 
را از سد راه برداشت، در گام آخر قافيه را باخت و 
با قبول شكست برابر اس��تقالل، در هر دو جبهه 
ليگ و جام حذفي ناكام ماند. هرچند فينال جام 
حذفي مي توانست به گونه اي ديگر رقم بخورد اگر 
خونه به خونه درگير حاشيه هاي جاماندن از صعود 
به ليگ برتر نمي ش��د و داس��تان عدم حضورش 
در فينال را مطرح نمي كرد. اي��ن تيم در حالي با 
پادرمياني اهالي فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ 
راهي خرمشهر شد براي بازي مقابل استقالل كه 
هشت بازيكن اصلي خود را به همراه نداشت كه اگر 
آنها بودند، شايد داس��تان فينال به گونه اي ديگر 
نوشته مي شد؛ وقتي شگفتي ساز در غياب هشت 
بازيكن اصلي خود باز هم با نتيجه لب مرز يك بر 

صفر بازي را واگذار كرد و از خير جام گذشت.
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ركورددارياستقالل،تاريخسازيدستهاوليها
گذري كوتاه بر آنچه در جام حذفي گذشت

براي تداوم موفقيت ه�ا بايد كميته 
فني، كميته جوان�ان و آكادمي قوي 
تش�كيل ش�ود، آن وقت اس�ت كه 
مي ش�ود گفت مديريت باشگاه هم 
رش�د كرده اس�ت. قوي بودن به اين 
نيست كه تيم قهرمان شده، بلكه تيم 
بايد از نظر ساختاري هم درست باشد

منصوريان دو اشتباه بزرگ داشت 
و اميدوارم اگر مي خواهد دوباره به 
نيمكت مربيگ�ري تيم هاي بزرگ 
برگردد، اي�ن اش�تباهات را تكرار 
نكند. به هر حال ج�و تيمي مانند 
استقالل نسبت به تيم هايي مانند 

نفت فرق مي كند

بازيكنان تالش بيشتری كردند چون رقم قرارداد وقتی تيم سوم شود يا سيزدهم فرق می كند!

بررسی روند استقالل در فصل97-96 به بهانه قهرمانی در جام حذفی در گفت وگوی »جوان« با حسن روشن

ضعف مديريت زير سايه قهرمانی حذفی حذف نشود

حرکاتمنصوریاندرکنارزمینحواسبازیکنانراپرتمیکرد! موفقيت در جام حذفي يكي از راه هاي 
شيوا نوروزي

     نگاه
رسيدن به س��هميه ليگ قهرمانان 
آس��يا اس��ت كه حتي ب��ه تيم هاي 
دسته هاي پايين تر نيز اين فرصت را مي دهد تا شانس خود را براي 
رسيدن به سكوي قهرماني و همچنين آسيايي شدن محك بزنند. با 
اينكه استقالل جام قهرماني را باالي سر برد ولي ديگر فيناليست اين 
رقابت تيمي از دسته يك بود و سوداي فتح جام حذفي را هم در سر 
داشت. با اين حال در اين دوره حواشي ديدار پاياني آنقدر زياد بود كه 
كل مسابقات را تحت الش��عاع قرار داد تا معلوم ش��ود هنوز توانايي 

برگزاري يك مراسم ساده را هم نداريم.
براي فوتبالي كه در آسيا اول است و براي فدراسيوني كه به چند ستاره 
بودنش مي نازد تأسف آور است كه يك پاي فينال قصد كناره گيري از 
رقابت ها را داش��ت و در فاصله يكي دو روز مانده تا موعد مقرر تكليف 
برگزاري يا لغو فينال مشخص نبود. به رغم همه اين مسائل خونه به خونه 
رودرروي آبي ها قرار گرفت تا ماهيت جام حذفي حفظ شود. درواقع 
رسيدن خونه به خونه به فينال نشان داد كه هنوز هم تيم هاي دسته هاي 
پايين تر و با امكانات كمتر نس��بت به حريفان پرطرفدار توانايي خلق 
شگفتي و حذف تيم هاي بزرگ را دارند. به همين خاطر است كه نبايد 
از كنار فرصتي كه جام حذفي به همه تيم ها مي دهد راحت عبور كرد. 
در ادوار گذشته اين رقابت ها همواره تيم هاي مدعي چون سرخابي ها 
حضور داشته اند و تيم هاي ليگ برتري مثل سپاهان، تراكتورسازي، 
ذوب و خيلي هاي ديگر نيز براي تصاحب جام نقشه كشيده اند ولي بارها 
ثابت شده كه احتمال حذف تيم هاي پرهزينه و اسم و رسم دار به دست 

تيم هاي ناشناخته وجود دارد. 
اين مسئله تنها مختص فوتبال ايران نيست و حتي در ليگ هاي معتبر 
اروپايي نيز تيم هاي مطرح جهان در مراحل پاياني مجبور به رويارويي با 
تيم هاي دسته چندمي مي شوند. با اين تفاوت كه در فوتبال ما حواشي 
زياد بر خاصيت جام حذفي سايه انداخته است. چالش هاي ريز و درشت 
مستطيل سبز در كشورمان اين اجازه را به تيم ها نمي دهد تا برنامه ريزي 
ويژه اي براي اين فرصت ايده آل داش��ته باش��ند. تا جايي كه تيم هاي 
ضعيف تر در دسته هاي پايين تنها با تكيه بر انگيزه خود و كسب شهرت 
مقابل تيم هاي بزرگ تر به ميدان مي روند و سرخابي ها و ساير تيم هاي 
پرهزينه هم زماني كه از كس��ب عنوان قهرماني در ليگ برتر و كسب 
سهميه آسيا نااميد مي ش��وند به فكر جام حذفي مي افتند تا با كسب 
حداقل يك جام منتقدان را وادار به سكوت كنند. اين تمام برنامه ريزي 
ما در رقابت هاي حذفي است؛ رقابتي كه امسال به نفع استقالل و به ضرر 
هواداران تمام شد. افتضاح جشن قهرماني آبي ها يك بار ديگر ثابت كرد 
كه فوتبال ايران عالوه بر بخش هاي فني در بخش مديريت نيز فاصله اي 
نجومي تا حرفه اي شدن دارد. در چنين آش��فته بازاري كنار كشيدن 
زودهنگام تيم ها، داغ شدن بحث هاي حاش��يه اي و به بيراهه كشيده 

شدن جام حذفي اتفاق عجيبي نخواهد بود.

جام حذف��ي، جام شگفتي هاس��ت. 
فريدون حسن

      حاشيه
فرصت��ي ب��راي تيم ه��اي گمنام و 
پايين تر از سطح اول فوتبال كه بيايند 

و خود را نشان دهند. فرصتي كه توانايي هاي خود را ثابت كنند.
جام حذفي، جام خلق شگفتي هاي ناب است، تفاوتي هم نمي كند كه 
كجاي دنيا برگزار شود، اگر اينجا در ايران تيمي مانند خونه به خونه 
از دسته اول به فينال مي رس��د در انگلستان با آن سطح فوتبال باال 
هم تيمي چون لينكولن پيدا مي شود و به مراحل باال صعود مي كند 
و اين در شرايطي است كه لينكولني ها بر خالف خونه به خونه دسته 
اولي ما در دسته پنجم فوتبال انگلستان حضور دارند و فصل قبل كل 
انگلستان را متعجب كردند. درخشش اين دو تيم در رقابت هاي جام 
 حذفي ايران و انگلستان بهانه اي شد تا مروري كوتاه به شگفتي سازان 

تاريخ جام حذفي در ايران و انگلستان داشته باشيم.
    اكبري، مربي فراموش نشدني

هرچند به ندرت اتفاق افتاده كه جام  حذفي به تيمي گمنام برس��د و 
تيم هاي نامدار فوتبال ايران ركورددار كس��ب آن هستند اما در طول 
تاريخ برگزاري اين جام تيم هايي بوده اند كه با حذف بزرگان نام خود را 
جاودانه كرده اند. خيبر خرم آباد را شايد بتوان اولين شگفتي ساز ناميد؛ 
تيمي كه در اوايل دهه 60 پرسپوليس تيم بزرگ آن سال هاي فوتبال 
ايران را از گردونه مسابقات خارج كرد. اتفاقي كه هنوز هم در خرم آباد 
با گذشت نزديك به سه دهه از آن صحبت مي شود. جلوتر كه بياييم 
به ماشين سازي تبريز، نوژن ساري، مس رفسنجان، گل گهر سيرجان، 
فتح تهران و حتي پاس همدان هم مي رسيم كه به رغم گمنامي و كمبود 
امكانات در جام  حذفي خوش درخشيدند. در ميان اين تيم ها و مربيان 
آنها اما نام اصغر اكبري به طوري حتم در ذهن هواداران پرسپوليس و 
استقالل تا سال ها باقي خواهد ماند. اين مربي گمنام با دو تيم گمنام 
در جام حذفي مقابل سرخابي هاي پايتخت قد علم كرد. سال 85 اكبري 
با مقاومت شيراز استقالل را حذف كرد و 10 سال بعد با قشقايي شيراز 

پرسپوليس را تا نامش هميشه در جام حذفي باقي بماند.
  سين سيل بانك وحشتناك!

جام  حذفي انگلستان هم با دنيايي از اين شگفتي سازان روبه روست. 
از لينكولن گمنام كه در فصل 18-2017 همه را شگفت زده كرد كه 
بگذريم مي توانيم به دهه ها و سال هاي دورتر برويم و مثال بزنيم از 
ساندرلند سال 1973 كه در عين ناباوري جام قهرماني را باالي سر 
برد يا ويمبلدون 1988 كه ليورپول افس��انه اي آن سال ها را حذف 
كرد. چستر فيلد ديگر تيمي اس��ت كه در گمنامي مطلق تا مرحله 
نيمه نهايي جام حذفي در س��ال 1997 باال آم��د. برات فورد هم در 
سال 2015 در مرحله يك چهارم نهايي چلسي را با هدايت مورينيو 
چهارگله و حذف كرد. نكته جالب در خصوص تيم هاي گمنام در جام 
حذفي اينكه همواره حضور در زمين آنها براي تيم هاي بزرگ با ترس 
و دلهره همراه بوده است. به عنوان مثال گراهام تيلور سرمربي فقيد 
تيم ملي انگلس��تان در خصوص ورزشگاه سين سيل بانك لينكولن 
سيتي اظهارنظر جالبي داشته است. تيلور گفته بود: »حضور در اين 

ورزشگاه هر تيم بزرگي را با ترس روبه رو و دچار مشكل مي كند.«

فرصتيبهنامجامحذفي

وقتيبزرگانبهچالشكشيدهميشوند
ازايرانتاانگلستانباشگفتيسازانجامحذفي

دنيا حيدري
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