
هفت���ه هفت����م 
دنیا حیدری
    گزارش

رقابت ه��ای لیگ 
برتر عص��ر امروز با 
برگزاری سه دیدار آغاز می شود؛ نخستین بازی ساعت 
16 در تبریز به میزبانی ماشین سازی برابر فوالد انجام 
می شود و در دو بازی بعدی که به طور همزمان ساعت 
18 برگزار می شوند، پارس جنوبی در دربی نفتی لیگ 
با نفتی های آبادان دیدار می کند و پرس��پولیس در 

ورزشگاه خالی از جمعیت به مصاف پیکان می رود.
اوضاع بر وفق مراد قهرمان سه دوره لیگ نیست. 
جا خوش کردن در رده هفتم جدول در پی کسب 
تنها 9 امتیاز از ش��ش دیدار گذشته، باخت به هر 
سه مدعی لیگ )تراکتور، سپاهان و شهرخودرو( 
و به ثمر رساندن تنها سه گل در شش بازی و خط 
حمله ای که هنوز کالدرون نمی داند تکلیفش با آن 
چیست، نشان از شرایط نامناسب تیمی دارد که 
بعد از سه قهرمانی پیاپی و یک نایب قهرمانی، هنوز 
چهره یک مدعی را از خود به نمایش نگذاشته و حاال 
میزبانی در ورزشگاهی با سکوهای خالی که شرایط 

را برای سرخپوشان به مراتب بدتر هم می کند.
   بازگشت کاپیتان 

چیدمان خط دفاعی پرسپولیس بدون سیدجالل 
در هفته های گذشته انتقادهای بسیاری را به دنبال 
داشت و حتی این شایعه را بر سر زبان ها انداخته بود 
که کاپیتان سرخپوشان دیگر قرار نیست در ترکیب 

این تیم به میدان برود، اما محرومیت سیدجالل، 
سپری کردن دوران نقاهت و درخشش این روزهای 
او در تمرینات پرسپولیس نوید بازگشت کاپیتان 
به قلب خط دفاع��ی را می دهد. کاپیتانی که عدم 
حضورش در بازی های قبلی سرخپوشان به شدت 
به چش��م آمد و حاال با تکرار پ��رش بلندی که در 
دیدار با الس��د قطر از خود به نمایش گذاشته بود 
در تمرینات رسماً بازگش��ت خود را اعالم کرده؛ 
بازگشتی که در کنار نفراتی چون کنعانی زادگان، 
ربیع خواه، انصاری و نادری می تواند تضمینی برای 

قلب دفاع پرسپولیس باشد.
  معضل حمله

برخ��الف خط دفاع که با بازگش��ت س��یدجالل 
خیال هواداران بابت آن راحت شده، معضل اصلی 
پرسپولیس همچنان به قوت خود باقی است. بدون 
تردید آنچه باعث ش��ده مدافع عنوان قهرمانی با 
قبول سه شکست تلخ برابر سه مدعی لیگ 9 امتیاز 
حساس را از دست بدهد، ضعف مفرط خط حمله 
این تیم یعنی علی علیپور و جونیور براندائو است 
که به واسطه عملکرد بسیار ضعیفی که در طول 
شش بازی گذش��ته از خود به نمایش گذاشتند، 
صدای همه از تماش��اگران روی سکوها گرفته تا 
پیشکسوتان و حتی مسئوالن باشگاه را درآورده اند، 
به طوری که بسیاری بر این باورند که با نشاندن این 
دو مهاجم روی نیمکت و بها دادن به نفراتی چون 

عبدی و امیر روستایی، پرسپولیس می تواند جانی 
دوباره بگیرد و برای رساندن خود به رده های باالتر 
جدول خیز بردارد، خصوصاً که امیر روس��تایی و 
همچنین مهدی ش��یری انگیزه های زیادی برای 
بازی مقابل تیم سابق خود دارند و بدون شک مرد 
آرژانتینی از فرصت دادن ب��ه آنها به جای علیپور 
و جونیور که ای��ن فصل هیچ نکت��ه مثبتی برای 

سرخپوشان نداشتند ضرر نخواهد کرد.
  آمارمان خوب نیست، باید جبران کنیم

کالدرون خوب می داند در ش��ش بازی گذش��ته 
نتوانسته رضایت هواداران تیم را جلب کند، خصوصاً 
که بردهای تیمش نیز همه ناپلئونی و با حداقل گل 
زده بوده و همین مس��ئله می تواند کم کم صدای 
اعتراض ها روی سکوها را به گوش او برساند، مگر 
آنکه در بازی با پیکان با پاره کردن نوار ناکامی های 
تیمش روند تازه ای را در پیش بگیرد. البته گرفتن 
امتیاز از پیکان در ورزشگاه خالی از جمعیت کار 
س��اده ای نیس��ت، خصوصاً که مرد آرژانتینی در 
این بازی عالوه بر ش��جاع، ترابی را ه��م به دلیل 
مصدومیت به همراه ندارد و باید تیمش را برابر یاران 
فرکی با ترکیبی متفاوت روانه میدان کند تا شاید به 
قول خود آمار بد شاگردانش را تغییر دهد: »خوب 
می دانیم که آمارمان خوب نبوده، امتیازهای زیادی 
از دست داده ایم و حاال هر بازی برای ما یک فینال 
است. مهم نیست که پیکان چه جایگاهی در جدول 

دارد، این تیم خوب گل می زند. کار سختی مقابل 
پیکان داریم، آن هم در شرایطی که با محروم شدن 
تماش��اگران گویی با یک بازیکن کمتر به مصاف 
حریف می رویم. با این حال خوش بین هستیم، به 
گلزنی و برتری در این دیدار. باید ببریم، این تنها 

چیزی است که می خواهیم.«
   باید پرسپولیس را ببریم

روی کاغذ البته پیکان نمی تواند حریف دس��ت و 
پاگیری برای پرسپولیس باشد. تیم رده سیزدهمی 
تنها 5 امتیاز، یک برد، دو تساوی و سه باخت دارد، 
اما اگر نخواهیم به انگیزه ه��ای باالی یاران فرکی 
مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ اشاره کنیم، همین 
اعداد و ارقام نشان می دهد که پیکان قعرنشین با 
هشت گل زده و پنج گل خورده آماری به مراتب 
بهتر از سرخپوشان در امر گلزنی دارد و این می تواند 
خبر از یک روز سخت برای مدافعان کالدرون داشته 
باشد. خط دفاعی که در طول شش بازی چهار گل 
دریافت کرده ک��ه این برای پرسپولیس��ی که در 
طول فصل های گذشته به س��ختی دروازه اش باز   
می شد، اصالً آمار جالب توجهی نیست. با وجود این 
فرکی تأکید می کند که نه خودش و نه شاگردانش 
توجهی به این آمار و ارقام و نتایج بازی های قبلی 
سرخپوشان ندارند: »بازی با پرسپولیس انگیزه های 
خوبی به ما می دهد، برای جبران و گام برداشتن در 

روندی رو به رشد. پس باید این تیم را ببریم.«
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هفته هفتم لیگ برتر از امروز آغاز مي شود

سعید احمديان

آغاز مأموریت ووشوکاران در جهاني شانگهای
پانزدهمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی جهان امروز در شانگهای 
چین آغاز می شود و تیم ملی کشورمان در این دوره و به ویژه در بخش 
ساندا رقابت تنگاتنگی با چینی ها دارد، به خصوص که قهرمانی 
سانداکاران ایرانی در رقابت های جهانی 2017 شکست 
بزرگی برای چینی ها محسوب می ش��ود. در اولین روز 
رقابت ها اله��ه منصوریان، ش��هربانو منصوریان و مریم 
هاش��می در س��اندای بانوان، عرفان آهنگریان، محمد 
سیفی، یوسف صبری، علی خورشیدی و میالد عارفی مقام 

در ساندای مردان به مصاف حریفان خود می روند. 

پیروزی بزرگ هندبالیست ها در مسیر المپیک
تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین دیدار از رقابت های انتخابی المپیک 
2020 مقابل کره جنوبی به برتری 28 بر 27  دست یافت. شاگردان علیرضا 

حبیبی عصر امروز دومین دیدار خود را برابر بحرین برگزار می کنند. 

 کسب ۲ نقره و یک سهمیه توکیو 
پاراتیراندازان در سیدنی

تیم ملی پاراتیراندازی ایران با کسب دو نشان نقره )انفرادی و تیمی( و یک 
سهمیه مستقیم پارالمپیک در رشته تفنگ بادی 10 متر به کار خود در 
رقابت های قهرمانی جهان در سیدنی استرالیا پایان داد. ساره جوانمردی در 
تپانچه بادی مدال نقره گرفت و رقیه شجاعی نیز با قرار گرفتن در رده پنجم 
جهان سهمیه پارالمپیک توکیو در ماده تفنگ بادی 10 متر را کسب کرد.

شیوا نوروزی

مانی سعیدی

راه سخت ووشو برای عبور از دیوار چین
رقابت ووشوکاران ایرانی از امروز در رقابت های قهرمانی جهان این رشته 
آغاز شده و از آنجا که نمایندگان کشورمان بارها شایستگی های خود را 
در عرصه بین المللی به اثبات رس��انده اند، مطمئن هستیم این بار نیز با 
تمام قوا و با همه تعصبی که به پیراهن ملی دارند به جنگ رقبای خود 
می روند. ووشوی ایران سال هاست که در کنار چین، یکی از قدرت های 
اصلی این رشته رزمی در جهان محسوب می شود تا جایی که رویارویی 
با ملی پوشان ایرانی به کابوس بسیاری از مدعیان دنیا تبدیل شده است، 
اما موضوع اصلی که در این دوره برای میزبان اهمیت دارد پس گرفتن 
جایگاهی اس��ت که ایران از چنگ شان درآورده اس��ت. در رقابت های 
جهانی 2017 سانداکاران ما آنقدر خوش درخشیدند که مقام قهرمانی 
را از انحصار چینی ها خارج کردند. قهرمانی تیم ساندای ایران در کازان 
روسیه نشان داد که دوران سلطه گری چین در ووشو به پایان رسیده و 
این تیم کشور ماس��ت که از این پس به عنوان قدرت اول دنیا شناخته 
می ش��ود. این درخش��ش ها با قهرمانی در رقابت های جهانی جوانان، 
جام جهانی و بازی های آس��یایی جاکارتا تداوم پیدا کرد تا مش��خص 
شود که موفقیت ووشوکاران ایران زمین اتفاقی نبوده است. با تمام این 
تفاسیر انتظارات از کاروان ووشوی کشورمان در این دوره از رقابت های 
جهانی بسیار باالست و همین مسئله بار سنگینی روی دوش تیم ملی 
گذاشته است. نباید فراموش کرد که چین مهد ووشوی دنیاست و برای 
بازگرداندن اعتبار گذشته خود هیچ فرصتی را از دست نمی دهد. استفاده 
از امتیاز میزبانی و اعمال نفوذهای پنهانی و آشکار از جمله مسائلی است 
که اعضای تیم ملی و به ویژه مربیان و همراهان تیم باید به آن توجه ویژه 
داشته باشند. در ورزش حرفه ای، حفظ قهرمانی از به دست آوردن آن 
سخت تر است و همه آنها که دستی بر آتش دارند به این واقعیت واقف 
هستند. امیدواریم این بار نیز ووش��وی ایران از دیوار چین عبور کند و 

افتخاری دیگر برای ورزش کشور به دست آورد. 
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 تأکید دوباره غالمی 
بر حمایت از مظلومیت  فلسطین

آرین غالمی، شطرنج باز نوجوان کشورمان که چند ماه پیش در رقابت های 
سوئد حاضر به رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس نشد، این بار در 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان هم برای نش��ان دادن عقایدش دوباره 
تصمیم گرفت با رقیب صهیونیستی اش مسابقه ندهد. غالمی پس از اینکه 
تصمیمش را گرفت و حاضر به رقابت نشد از حضور در ادامه رقابت های 
قهرمانی جهان نیز انصراف داد. اقدام ارزشی شطرنج باز ایرانی واکنش های 
زیادی را در پی داشته و از آنجا که تصمیم غالمی مسبوق به سابقه است 
فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( نیز به این مسئله حساس شده است. 
با توجه ب��ه جبهه گیری های مغرضانه علی��ه ورزش ای��ران و البی های 
صهیونیستی هیچ بعید نیست شطرنج باز کشورمان به خاطر حمایتش از 

مظلومان فلسطینی با محرومیت مواجه شود. 

مدیران آچار فرانسه ورزش!
انتصاب ایرج عرب، مدیرعامل سابق پرسپولیس به عنوان سرپرست فدراسیون 
دوومیداني از آن دست خبرهاي قابل تأمل آخر هفته گذشته بود که خیلي ها از 
شنیدن آن متعجب شدند. با این حال اسباب کشی عرب از باشگاه پرسپولیس 
با تمام حاش��یه های مدیریتي که از خودش به جا گذاش��ت به فدراسیون 
دوومیداني گویاي این است که براي مسئوالن وزارت ورزش تخصص و سابقه 
کاري کمترین اهمیت را دارد و در انتصابات وزارت ورزش، رابطه ها برخالف 
ضابطه ها حرف اول را می زند. مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در حالي 
فدراسیون دوومیداني را تحویل می گیرد که پیش از نشستن روي صندلي 

مدیرعاملي قرمزها، مسئول حراست وزارت ورزش بود! 
عرب در حالي در چند سال اخیر از حراست وزارت ورزش به مدیرعاملي 
پرسپولیس و امروز به سرپرستي فدراسیون دوومیداني رسیده است که در 
هیچ  کدام از سه پستي که داشته وجه اشتراکي ندارند  و تنها سنخیت آن 
فعالیت در فضاي مدیریتي ورزش است و بدیهي است که حراست، فوتبال 
و دوومیداني سه فضا و جو کامالً متفاوتی در ورزش دارند و مدیریت این سه 

بخش هم افرادي مطلع و آشنا به آن حوزه را می خواهد. 
البته حکم ع��رب تنها یک نمونه از انتصابات بی ش��ماری اس��ت که در 
مجموعه ورزش رخ می دهد، آن هم بدون اینکه مدیر مربوط کوچک ترین 
سررشته ای از فضاي محیط کاری اش داشته باشد. حاال تصور کنید آینده 
مدیریتي این مجموعه  که مدیر آن روزي در حراست بوده و سپس به فوتبال 
رفته و امروز قرار است در دوومیداني فعالیت کند چه خواهد شد. در این 
باره می توان بهرام افشارزاده را مثال زد، مدیر خوشنام و سختکوش کمیته 
ملي المپیک که به یک باره با حکم وزارت ورزش به عنوان مدیرعامل باشگاه 
استقالل وارد فوتبال شد و آن چهره خوبي که از مدیریت وي به جا مانده 
بود، لکه دار شد. البته  بیش از آنکه چنین مدیراني به دلیل قبول پست هایی 
که کمترین تخصصي در آن دارند قابل سرزنش و نکوهش باشند، مسئوالن 
وزارت ورزش و مجموعه مدیریتي ورزش مورد اتهام هستند که همواره 
رویکردشان این بوده که براي افراد پس��ت انتخاب کنند، به جای اینکه 

بخواهند براي پست مدیریتي خالي مانده یک مدیر انتخاب کنند!
در پیش گرفتن چنین رویکردي در وزارت ورزش سبب می شود با اولویت 
قرارداد رابطه های حزبي و جناحي و البته شخصي در انتصابات، ورزش ضربه 
بخورد. ماجراي حاشیه ها و عملکرد ضعیف ایرج عرب در باشگاه پرسپولیس 
که منجر به جدایي برانکو شد هنوز از خاطره ها نرفته است. چنین مدیري با 
توجه به چنین حواشي از پرسپولیس برکنار می شود و در ادامه و پس از چند 
هفته یک پست جدید می گیرد، بدون اینکه کارنامه گذشته او در مسئولیتي 
که داشته مورد بررس��ي و کنکاش قرار گیرد و اینکه آیا توانسته است در 

چارچوب سیاست ها و برنامه های بخش مدیریتی اش موفق باشد یا نه؟ 
چنین نوع نگاهي در انتصابات مدیریتي در مجموعه ورزش کش��ور یکي از 
مهم ترین دالیلي است که سبب ش��ده ورزش کشور در بخش های مختلف 
مدیریتي با چالش های زیادي روبه رو باشد و هزینه های زماني و مالي زیادي 
در این رابطه صرف سوءمدیریت هاي مدیراني شود که  تخصصي نسبت به 
مسئولیتي که برعهده گرفته اند، ندارند و اشتباهي روي صندلي نشسته اند که 

تنها رابطه ها در رسیدن آنها به این صندلي ها تعیین کننده بوده است.
این در حالي است که براي پیشرفت و توسعه ورزش کشورمان و رسیدن 
به جایگاه های باالتر در میادین جهاني و المپیک، باید شایسته ساالری 
و تخصص جایگزین رابطه های حزبي و شخصي شود تا از زد و بندهاي 
پشت پرده مدیریتي که منجر به حضور افراد بی تجربه و فاقد تخصص در 

پست هایی که صالحیت آن را ندارند جلوگیري شود.
بدیهي اس��ت با حضور مدیران شایس��ته و با کارنامه مدیریتي روشن 
می توان امیدوار بود تا ورزش کش��ورمان که ظرفیت ها و پتانسیل های 
بزرگي در بخش های مختلف دارد، حتي در سخت ترین شرایط اقتصادي 
و کمبود امکانات بتواند کارنامه موفقي داش��ته باشد، هدفي که ورزش 
ایران با رویکرد فعلي و مدیران اشتباهی اش هر روز از آن دورتر می شود.

 رونالدو 
رکورد ملی ام را می شکند

کیا، نماینده آسیا در نهاد قانون گذاری فوتبال
ملی پوش اسبق       بازتاب
فوتبال ایران به 
عنوان یکی از نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا 
 IFAB .در نهاد قانون گذاری فوتبال انتخاب شد
همان نهادی است که هرچند وقت یک بار قوانین 
فوتبال را تغییر می دهد یا قوانین جدیدی را وضع 
می کند. با توجه به پستی که به یکی از چهره های 
فوتبالی ایران داده شده، از این پس مهدوی کیا نیز 
در این پنل مش��ورتی حضور و در وض��ع یا تغییر 
 IFAB قوانین نقش خواهد داشت. در بیانیه ای  که
در خصوص انتخاب کیا اعالم کرد به 11 سال حضور 

او در بوندس لیگا و کسب توپ طالی آسیا اشاره شده 
است. پست جدید مهدوی کیا افتخار بزرگی برای 
فوتبال ایران محسوب می شود؛ کاپیتان اسبق تیم 
ملی که برخالف بسیاری از فوتبالیست های وطنی 
فعالً عالقه ای  به حضور در لیگ برتر و سرمربیگری 
نشان نداده در این سال ها با تأسیس آکادمی خود 
برای پرورش استعدادهای ایرانی تالش زیادی کرده 
است. بازیکن اسبق تیم هامبورگ در صورتی که 
بتواند از عهده مسئولیت جدیدش برآید احتماالً در 
آینده می تواند به پست های مهم  مدیریتی در عرصه 

فوتبال بین المللی نیز برسد.

دیدار رف��ت دو تیم بارس��لونا – 
اشرف رامین
     حاشیه

رئال مادرید دو م��اه دیگر برگزار 
می ش��ود. در حالی که ق��رار بود 
حساس ترین دیدار هفته دهم این فصل اللیگا چهارم آبان ماه در 
نیوکمپ برگزار شود، تنش های سیاسی کاتالونیا موجب به تعویق 
افتادن این دیدار سنتی ش��د. اوضاع سیاسی در ایالت کاتالونیای 
اس��پانیا اصاًل روبه راه نیس��ت؛ دس��تگیری ها و تظاه��رات اخیر 
جدایی طلبان کار را به جایی رسانده که مسئوالن فوتبال اسپانیا 
مجبور به تعویق ال کالسیکوی رفت شدند. از آنجا که بارسا میزبان 
جدال رفت دو تیم است و شرایط برای برگزاری این بازی حیثیتی 
در نیوکمپ مهیا نبود چاره ای  جز تعویق زمان مسابقه وجود نداشت. 
البته مسئوالن اسپانیایی تالش کردند میزبانان بازی رفت و برگشت 
در اللیگا را با هم جابه جا کنند که این پیشنهاد با مخالفت جدی هر 
دو باشگاه بارسلونا و رئال مادرید روبه رو شد. در نهایت هر دو باشگاه 
توافق کردند این بازی در تاریخ 27 آذر )18  دسامبر( برگزار شود. 

ارنس��تو والورده با تأکید بر اینکه آبی واناری ه��ا به خوبی میزبان 
ال کالس��یکو خواهند بود اظهار داش��ت: »ما اطمینان داریم که 
می توانیم میزبان این بازی باشیم. پیشنهاد دادند که بازی در برنابئو 
برگزار شود، اما ما این پیشنهاد را قبول نکردیم.« زیدان، سرمربی 
فرانسوی کهکشانی ها نیز واکنش جالبی به تعویق زمان ال کالسیکو 
داشت: »برای شما جذاب است که بدانید چه تاریخی را می پسندم، 
اما در نهایت آنها به ما می گویند چه کاری انجام دهیم. مهم تر از همه 
این است که هواداران زمانی که بازی می کنیم نسبت به ما احساس 
غرور کنند. می دانم در رابط��ه با تاریخ بازی بح��ث وجود دارد و 
منطقی است، اما سمت من، مربی رئال مادرید است. می دانیم که 
بازی در روز 27 آذر برگزار خواهد ش��د. خود را ب��ا آن تاریخ وفق 
خواهیم داد.« تظاهرات جدایی طلبان به این دلیل شدت یافته که 
دولت اسپانیا برخی از رهبران آنها را دستگیر کرده است. اعتراضات 
در شهر بارسلون شدیدتر از حد تصور دولت بود و به همین خاطر نیز 

اجازه برگزاری ال کالسیکو در تاریخ مقرر داده نشد.

تنش ها و تظاهرات   در کاتالونیا 
ال کالسیکوي 4 آبان هوا شد!

علی دای��ی  از اینکه       چهره
احتمال شکس��ته 
شدن رکوردش توسط کریس رونالدو وجود دارد 
اصالً ناراحت نیست.  دایی آقای گل فوتبال جهان 
)در عرصه ملی( به شمار می رود اما رونالدو مهاجم 
پرتغالی تنه��ا 16 گل دیگر باید ب��رای تیم ملی 

کشورش بزند تا بتواند رکورد دایی را بشکند. دایی 
در گفت وگو با گازتادال اسپرت،  نشریه ایتالیایی به 
این موضوع اینطور واکنش نشان داد: »در مورد 
شکس��تن این رکورد نمی توانم تاریخ دقیقی را 
مشخص کنم، اما آنچه مسلم است اینکه با توجه 
به شناختی که از رونالدو دارم، این اعجوبه پرتغالی 
تصمیم گرفته فراتر از رکورد من برود و دیر یا زود 

موفق به انجام این کار خواهد شد. من از این موضوع 
اصاًل ناراحت نیس��تم و به این رکورد جهانی افتخار 

می کنم. این رکورد فقط متعلق به من نیس��ت، بلکه 
متعلق به تمام مردم ایران اس��ت. شکسته شدن رکوردم 
توسط کریستیانو رونالدو برایم ناامیدکننده نیست، چراکه 
تمام رکوردها برای شکسته شدن هستند. رونالدو نسبت به 
مسی در بازی های ملی درخشش بیشتری دارد، به همین 
خاطر است که معتقدم از بین مسی و رونالدو، ستاره پرتغالی 

از رکوردم عبور خواهد کرد.«

نگاهي به نتایج مرحله یک هشتم نهایي جام حذفي
موتور شگفتي سازها روشن شد 

جام حذفي فوتبال ایران کم کم دارد آنچه را که از آن انتظار می رود 
رو می کند و هواداران فوتبال را ش�گفت زده. هر چقدر در مرحله 
یک هشتم نهایي، ش�گفتي کم بود و ناچیز، اما مرحله یک هشتم 
نهایي در همین پنج بازي برگزار شده در سه بازي آن نتایجي رقم 
خورده که همه محاسبات را به هم زده و تیم هایی پیروز شده اند که 
شانس کمتري براي پیروزي داشته اند، اما جام حذفي است و همین 
شگفتی هایش که یک آخر هفته پرهیجان را براي فوتبالي ها رقم زد.

  آبی ها متخصص برد در جام حذفي
باز هم مقابل یک تیم دسته اولي و به قول هادي عامل چغر و بد بدن قرار 
گرفتند، مس��ابقه ای که باز هم به وقت های اضافه رف��ت و البته باز هم با 

پیروزي استقاللي ها همراه بود!
 آبي ها در حالي در مرحله یک شانزدهم نهایي برابر گل ریحان البرز تا پایان 
120 دقیقه براي پیروزي مقابل حریف سرسخت ش��ان جنگیدند که  در 
یک هشتم نهایي همان ماجرا برایشان تکرار شد. استقاللی ها این بار پنج شنبه 
در آزادي میزبان فجر شهید سپاسي بودند، تیم بازیکن سازي که با شاغالم 
در فوتبال ایران تا یک دهه گذشته اسم و رسمي داشت، اما چند وقتي است 
که دیگر از آن ابهت گذشته فجر که با دست خالي یقه تیم های ثروتمند را 
می گرفت کمتر خبري است. با این حال شاگردان داوود مهابادي که امسال 
گویا لیگ دسته اول را با توپ پر و براي لیگ برتري شدن طوفاني آغاز کرده اند 
در جام حذفي هم پس از حذف فوالد، پنج شنبه نیز نقشه حذف استقالل 
را در سر داشتند.  هرچند 90 دقیقه مقاومت کردند و با نمایش درخشان 
دروازه بانشان کار را به وقت های اضافه کشاندند، اما در دو نیمه 15 دقیقه ای 
مقاومت شان شکست و اس��تقالل با سه گل برنده بازي ش��د تا شاگردان 

استراماچوني راهي یک چهارم نهایي شوند و پرونده فجر هم بسته شود.
آبي ها با این پیروزي حاال براي جبران نتایج ضعیف گذشته شان در لیگ 
دورخیز کرده اند. استقالل اگرچه در جام حذفي به جمع هشت تیم پایاني 
رسیده، اما در لیگ برتر در رده یازدهم قرار گرفته، رده ای که کمتر کسي از 
تیمي که از یک مربي و بازیکنان گران قیمت در ترکیبش بهره می برد، انتظار 
دارد. با این حال بازگشت دوباره وریا غفوري به اوج و رو آمدن بازیکنان جوان 

و ناشناخته استقالل، هواداران این تیم را امیدوار کرده است. 
  شگفتی سازها

درست است که فجر سپاسي نتوانست غول کشي یک شانزدهم را تکرار کند 
و به استقالل باخت و حذف شد، اما نتایج سه مسابقه دیگر با شگفتي همراه 
بود. شاهین شهرداري بوشهر هر چقدر در لیگ ضعیف کار می کند و تیم 
آخر جدول رده بندی و بدون برد است، اما در جام حذفي چهره دیگري از 
خود نشان داده است. بوشهري ها پس از برکناري عبداهلل ویسي در مرحله 
یک هشتم نهایي توانستند سایپا را که با ابراهیم صادقي که در لیگ خوب 
نتیجه گرفته و در میانه جدول اس��ت با دو گل شکس��ت دهند و یکي از 

تیم های مرحله یک چهارم نهایي باشند.
دومین شگفتي در مشهد رخ دارد، جایي که پدیده مدعي به مصاف نفت 
مسجدسلیمان رفت. شاگردان گل محمدي که با قرار گرفتن در رده سوم 
در لیگ جزو مدعیان هستند در این بازي خانگي با یک گل مغلوب تیمي 
شدند که مهدي تارتار س��رمربي آن پس از یک قهر کوتاه مدت دوباره به 
تمرینات این تیم بازگشته بود و شاگردانش را آماده بازي با پدیده کرده 
بود. با این حال مسجدسلیمانی ها همانطور که در لیگ عملکرد قابل قبولي 
داشته اند، در جام حذفي هم همان تیم قابل احترام لیگ بودند و با حذف 

پدیده نشان دادند که جایگاه ها در جدول تعیین کننده نیست.
مس کرمان دیگر شگفتی ساز جام حذفي است، صدرنشین لیگ دسته اول 
که با مجتبي حسیني براي لیگ برتري شدن اسبش را زین کرده است. 
آنها در جام حذفي هم همان روند خوب شان را ادامه دادند و ذوب را 4 بر 2 
از پیش رو برداشتند تا عرصه را براي منصوریان روي نیمکت ذوب تنگ تر 
کنند، به خصوص که ذوب در لیگ برتر هم با 4 امتیاز در رده س��یزدهم 
جدول است و حاال با کنار رفتن از جام حذفي، سبزپوشان اصفهاني روزهاي 

سختي را در فصل جدید تجربه می کنند.
مرحله یک هشتم یک دربي هم داش��ت؛ دربي ماهشهری ها، رویارویي 
شهرداري دسته دومي و استقالل دسته سومي، مسابقه ای که در نهایت 
با برتري شهرداري ماهشهر تمام شد و این تیم 2 بر یک به برتری رسید تا 

حضور یک تیم دسته دومي در جمع هشت تیم پایاني شگفتی ساز شود.
   3 بازي ماند براي 5 آذر

البته سه بازي از مرحله یک هش��تم نهایي به خاطر داشتن بیش از سه 
ملی پوش به تعویق افتاده و طبق برنامه قرار است پرسپولیس- صنعت 
نفت، نود ارومیه – تراکتور و سپاهان- پیکان پنجم آذر به مصاف هم بروند 

تا چهره سه تیم باقی  مانده مرحله یک چهارم نهایي هم مشخص شود.

پرسپولیس– پیکان در ورزشگاه خالی


