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مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
برای استقالل، فقط با یک هدف بزرگ 
دنبال می شود. آنها به دنبال این هستند 
که فصل درخشان شان در فوتبال ایران را 
با بردن هر دو جام تمام کنند. استقالل تا 
امروز در هیچ دوره ای از لیگ برتر »دبل« 
نکرده و هر دو جام داخلی را نبرده و حاال 
شــاگردان فرهاد دســت به هر کاری 
می زنند تا این موفقیت را به دست بیاورند 
و این طلسم بزرگ را نیز از بین ببرند. فعال 
که خبری از برگزاری لیگ برتر نیست، 

شکست دادن همه رقبا در جام حذفی 
به انگیزه بزرگ اســتقالل تبدیل شده 
اســت. هرچند که آنها روبــه روی تیم 
سختکوشی مثل نساجی، کار راحتی 

نخواهند داشت.
مســیر جام حذفی برای استقالل، 
سخت تر از آن چه تصور می شد، کلید 
خورد. آنها روبه روی نود ارومیه، تا یک 
قدمی حذف شدن پیش رفتند و چیزی 
نمانده بود نتیجه بازی را واگذار کنند. 
استقالل در آن جدال تا آخرین ثانیه ها 
از حریف عقب بود و به سختی به مسابقه 
برگشت و در نهایت در پنالتی ها حریف 

را شکســت داد. حتی دومین نبرد تیم 
فرهاد در جام حذفی نیز به شدت سخت 
و پیچیده شد. آنها در 90 دقیقه روبه روی 
پیکان به تساوی رســیدند و سرانجام 
این تیم را با تنها گل ارســالن مطهری 
شکســت دادند. یک برد بسیار سخت 
دیگر که نشان می دهد راه استقاللی ها 
در جام حذفی شباهت چندانی به لیگ 
برتر نداشته اســت. با این وجود آنها در 
این تورنمنت هم مثــل لیگ برتر هیچ 
شکستی را تجربه نکرده اند و همچنان 
بدون باخت مانده اند. مسیر نساجی هم 
در این جام اصال ساده نبوده است. آنها 

در جام حذفی تنها روبه روی نمایندگان 
سیرجان قرار گرفته اند. نساجی در اولین 
نبرد آرمان گهر را شکست داد و در جدال 
دوم با حذف کردن گل گهر سیرجان، 
نتیجــه ای فراتر از حــد انتظار گرفت. 
استقالل و نساجی در این دو فصل دو بار 
هم روبه رو شده اند و هیچکدام از این دو 
مسابقه برنده نداشته است. هر دو جدال 
رفت و برگشت دو تیم با تساوی به پایان 
رســیده اما این بار دیگر تساوی در کار 
نخواهد بود و این بــازی حتما باید یک 
برنده داشته باشد. ساکت الهامی خاطره 
خوبی از روبه رو شدن با استقالل در جام 

حذفی داشته اســت. او روی نیمکت 
تراکتور در فینال حذفی، اســتقالل را 
شکســت داد و اولین جام بزرگ دوران 
مربیگــری اش را به دســت آورد. حاال 
الهامی می خواهد اولین شکست فصل 
استقالل را نیز به نام خودش رقم بزند و 
این موفقیت بزرگ را نیز به دست بیاورد. 
اســتقالل در حالی مهیای برخورد 
با نســاجی می شــود که این هفته در 
لیگ برتر روبه روی پیکان متوقف شده 
اســت. آبی ها در آن جدال خیلی زود 
10 نفره شدند اما باز هم بدون شکست 
ماندند. آن هم در حالــی که پیکان در 
جریان بازی موقعیت های بسیار زیادی 
خلق کرده بــود. با وجود درخشــش 
خیره کننده سیدحسین حسینی در 
آن مســابقه، احتماال علیرضا رضایی 
همانند دیدارهای دیگر جام حذفی در 
مسابقه امروز درون دروازه قرار خواهد 
گرفت. گلر جوان آبی هــا این فصل در 
جام حذفی سنگربان موردعالقه فرهاد 
مجیدی بوده اســت. به نظر می رسد 
آبی ها در این نبرد دوباره به سیستم دفاع 
سه نفره برمی گردند. آنها امروز با تیمی 
روبه رو می شوند که سخت گل می خورد 
و در درگیری های فیزیکی، تیم موفقی 
به نظر می رســد. بعــد از جنجال های 
اخیر، مجیدی از شاگردانش خواسته 
به هیچ وجه مصاحبــه نکنند و با همه 
تمرکز به دنبال بردن جام باشند. شاید 
هیچ چیز در شــرایط فعلی بــه اندازه 
تمرکز به استقالل کمک نکند. تیمی 
که موقعیت حساسی دارد. آن ها از یک 
طرف می توانند همه جام ها را فتح کنند 
و بهترین فصل تاریخ شان در لیگ برتر را 
پشت سر بگذارند و از سوی دیگر، ممکن 
اســت همه چیز را از دست بدهند و در 
نهایت برنده هیچ جامی نشوند. به همین 
خاطر است که موقعیت فعلی باشگاه به 

شدت حساس و خطیر به نظر می رسد 
و این باشگاه نباید هیچ لغزشی را تجربه 
کند. نقطه مقابل استقالل، تیم نساجی 
است که نتوانسته در سه مسابقه اخیرش 
در لیگ برتر به برتری دست پیدا کند. 
آنها شرایط نسبتا سختی دارند و در جام 
حذفی به دنبال رقم زدن یک پایان خوش 
برای این فصل هســتند. حضور چند 
ستاره باتجربه مثل حقیقی، شجاعی و 
کریم اسالمی، آنها را به درخشیدن در 
این نبرد امیدوار می کند. برای نساجی، 

این مهم ترین بازی فصل خواهد بود.
اســتقالل و نســاجی در این فصل 
شرایط متفاوتی داشته اند. در استقالل، 
خواسته های کادر فنی برآورده شده و 
نتایج فرهاد و تیمش هم درخشان بوده 
است. نساجی اما از شروع فصل حتی از 
بازی در زمین خانگی محروم بوده و به 
دلیل نداشتن استادیوم، ناچار شده مدام 
شهر به شهر حرکت کند. با این حال در 
زمان برگزاری این نبرد، همه چیز بین 
آنها برابر اســت و جام حذفی همیشه 
می تواند لحظه هــای غافلگیرکننده 
زیادی داشته باشد. با دو تساوی در این 
فصل لیگ برتر، بازی استقالل و نساجی 

بسیار سخت و نزدیک به نظر می رسد. 

هدف بزرگ آبی ها در یک چهارم نهایی جام حذفی

در جست وجوی جاودانگی! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

برتری خلیج فارس ماهشــهر روبه روی نفت 
مسجدســلیمان، یکی از میخکوب کننده ترین 
نتایج این فصل فوتبال ایران بــود. جالب اینکه 
خلیج فارسی ها حتی قبل از پایان پنالتی ها مقابل 
مس رفسنجان به اشــتباه جشن صعود گرفتند 
اما در نهایت توانســتند این صعود را به واقعیت 
تبدیل کنند. نماینده ماهشــهر تا امروز سه تیم 
لیگ برتری را از جدول جام حذفی خارج کرده و 
راهی مرحله نیمه نهایی شده است. هوادار تهران، 
نفت مسجدسلیمان و مس رفسنجان تیم هایی 
هستند که روبه روی این تیم شکست خورده اند 
و قربانی شگفتی در جام حذفی شده اند. این جام 
قبل از خلیج فارس ماهشهر نیز شگفتی سازان 

پرشماری داشته است. 
داماش گیالن

ســه ســال قبل، داماش گیالن به شکلی 
عجیب و باورنکردنی از لیــگ دو به فینال جام 

حذفی رسید. داماشــی ها البته مسیر چندان 
وحشــتناکی هم تا فینال نداشــتند اما موفق 
شدند خوشه طالیی ساوه، قشقایی شیراز، چوکا 
تالش و ماشین سازی تبریز را که آن روزها لیگ 
برتری بود در مسیر رسیدن به فینال جام حذفی 
شکســت بدهند. در فینالی که در اســتادیوم 
تازه ساز فوالد برگزار می شد، هواداران داماش را 
به سکوها راه ندادند و این باشگاه از بازی امتناع 
کرد تا مسابقه با تاخیر قابل توجهی برگزار شود. 
سرانجام این پرسپولیسی ها بودند که حریف را 
با یک گل شکســت دادند و برنده این نبرد لقب 

گرفتند.
خونه به خونه

یک ســال قبل از اینکه داماش به فینال جام 
حذفی برسد، خونه به خونه بابل دست به یک کار 
بزرگ زد و تا آخرین مسابقه در جدول جام حذفی 
باقی ماند. آنها ابتدا راه آهن را از جدول مسابقات 
کنار زدند، ســپس در پنالتی ها سیاه جامگان را 
از پیش رو برداشتند، بعد گســترش فوالد را به 

راحتی شکســت دادند و در دیدار نیمه نهایی به 
استقالل خوزستان غلبه کردند. خونه به خونه در 
دیدار نهایی نیز عملکرد خوبی داشت و روبه روی 
استقالل عقب نکشــید اما در نهایت با یک گل 
شکست خورد و نتوانست برنده آن جدال حساس 

شود.
شاهین بوشهر

شاهین بوشهر در حالی به فینال سال 91 جام 
حذفی رســید که در لیگ برتر کاندیدای جدی 
سقوط بود و در نهایت ســقوط هم کرد. شاهین 
در شــروع جام حذفی آن فصل نیروی زمینی را 
شکست داد، سپس به ابومســلم غلبه کرد و در 
سومین مسابقه هم توانست داماش گیالن را از 
مسیرش کنار بزند. آنها موفق شدند مس کرمان 
را هم با دو گل شکست بدهند و به دیدار پایانی جام 
حذفی با استقالل برسند. شگفتی شاهین البته 
کامل نشد. چراکه این تیم در ضربات پنالتی دیدار 
فینال مغلوب استقالل شد و جام را به این حریف 

واگذار کرد.
ملوان انزلی

ملوانی ها بــه نوعی متخصــص جام حذفی 
هســتند اما باز هم کم تر کسی انتظار داشت این 
تیم در سال 90 تا فینال جام حذفی پیش برود. 

ایرانجوان و فوالد نطنز، اولین قربانیان ملوان در 
مسیر رســیدن به فینال جام حذفی در آن سال 
محسوب می شدند. ملوان در مرحله سوم روبه روی 
تراکتور قرار گرفت و توانست در پنالتی ها به این 
حریف نیز غلبه کند. شاهکار بزرگ آنها البته با 
حذف استقالل در دیدار نیمه نهایی رقم خورد. 
ملوان برای دو دیدار رفت و برگشــت در فینال 
حذفی روبه روی پرســپولیس قرار گرفت و در 
دیدار رفت با نتیجه چهار-دو شکست خورد. آنها 
با تک گل اوالدی برنده دیدار برگشت شدند اما 
این برد با یک اختالف برای قهرمانی شان در جام 

حذفی کافی نبود.
گسترش فوالد تبریز

فینال جام حذفی در سال 89 نیز یک مهمان 
ناخوانده داشت. گسترش فوالد که آن روزها در 
لیگ یک به میدان می رفت، توانســت تا دیدار 
پایانــی در جام حذفی مقاومــت کند. این تیم 
از همان ابتدا پرقدرت شــروع کرد و تراکتور را 
در همان گام اول شکســت داد. گســترش در 
مسابقه دوم هم توانست به پگاه گیالن غلبه کند. 
مس رفســنجان و ذوب آهن هم قربانیان دیگر 
گســترش بودند. تیمی که در فینال روبه روی 

پرســپولیس علی دایی قرار گرفت و در 

مجموع دو مسابقه با نتیجه چهار بر یک شکست 
خورد تا شانس قهرمانی را نداشته باشد.

پگاه گیالن
یکی از بهترین خاطره های هواداران فوتبال در 
رشت با رسیدن پگاه گیالن به فینال جام حذفی 
ممکن شد. تیم تحت هدایت نادر دست نشان، ابتدا 
مس سرچشمه و سپس صنایع اراک را شکست داد 
و در سومین بازی، برد بزرگی را روبه روی سپاهان 
جشن گرفت. آنها در نیمه نهایی برق شیراز را هم 
بردند تا در فینال مقابل استقالل قرار بگیرند. پگاه 
حتی در دیدار رفت فینال حذفی هم برنده شد اما 
دیدار برگشت را به استقالل باخت و در نهایت روی 

سکوی اول نرفت.
فجرسپاسی

فجرسپاسی دو بار به فینال جام حذفی رسیده 
که اولین تجربه آن یک شگفتی بوده است. تیم 
غالم پیروانی در اولین تجربه فینال حذفی، ذوب 
آهن را در هر دو دیدار رفت و برگشت شکست داد. 
تیمی که همیشه بضاعتش کم بود و داور برایش 
»پنارت« نمی گرفت، با قهرمانی در جام حذفی 
حتی توانست به رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
نیز صعود کند و یک تجربه فراموش نشدنی را به 

دست بیاورد.

شکست روبه روی اورتونی که این هفته ها دائما روی دور 
باخت بوده و از دســت دادن هر سه امتیاز مقابل تیم هفدهم 
جدول، یک اتفاق وحشــتناک دیگر بــرای رالف رانگنیک و 
تیم یونایتد بود. حاال این تیم نه فقط از منطقه ســهمیه لیگ 
قهرمانان، بلکه از منطقه ســهمیه یورولیگ هم خارج شده و 
با این روند باید فصل آینــده در لیگ کنفرانس اروپا به میدان 
برود. این بدترین نمایش قرمزها زیر نظر مربی آلمانی و بهترین 
نمایش اورتون با لمپارد بود. با این وجود اتفاق اصلی دقایقی 
بعد از سوت پایان رقم خورد. جایی که رونالدو در حال خروج از 
ورزشگاه با پای زخمی، به گوشی تلفن همراه یک هوادار اورتون 
ضربه زد و شوک بزرگی به این کودک وارد کرد. کودکی که با 
حفظ فاصله مشــغول فیلم گرفتن از این بازیکن بود. کریس 
که به شدت عصبانی به نظر می رســید، گوشی این کودک را 
روی زمین انداخت. خیلی زود معلوم شد که این کودک مبتال 

به اوتیسم بوده و بالفاصله همه به انتقاد از رفتار عجیب ستاره 
پرتغالی پرداختند. کریس رونالــدو نیز با پی بردن به جدیت 
ماجرا، دست به کار شد و این هوادار را با یک عذرخواهی رسمی، 
به اولدترافورد دعوت کرد اما بعید است که این کودک هوادار 
اورتون، عالقه ای به حضور در استادیوم منچستریونایتد داشته 
باشد. مادر این کودک که در جریان این اتفاق در کنار او حضور 
داشته، از این رفتار به شدت عصبانی شــده و رسما از رونالدو 
شکایت کرده است. او با اشاره به اینکه رونالدو خودش هم یک 
پدر است، از این بازیکن پرسیده که اگر کسی با کودک او چنین 
رفتاری کند، چه واکنشی نشان می دهد. به هر حال جو سختی 

علیه کریس شکل گرفته و احتمال محرومیت سنگین او نیز 
وجود دارد. محرومیتی که شاید به دوران حضور این ستاره در 
انگلیس پایان بدهد. رونالدو بهانه های زیادی برای ترک یونایتد 
دارد. از یک سو، این باشگاه شانس چندانی برای رفتن به لیگ 

قهرمانان ندارد و این موضوع برای سی آر سون آزاردهنده 
است. از سوی دیگر سبک بازی او همخوانی خاصی با 
مدل مطلوب رانگنیک یــا مربی فصل بعد تیم یعنی 
تن هاگ ندارد و این هم می تواند او را به جدایی ترغیب 
کند. باید پذیرفت که دوران حضور مجدد کریس در 

اولدترافورد دوران موفقی نبوده و این بازگشت به سود 
همه تمام نشده است. کریس دیگر از این تصمیم راضی 

نیست و حاال به جست وجوی یک تیم بزرگ برای جدایی 
ادامه خواهد داد. بعید اســت که رونالدو فعال تصمیمی برای 
ترک اروپا داشته باشد اما معلوم نیست که او چه مقصدی را 

برای خودش در نظر می گیرد. فعال اوضاع در 
انگلیس برای این چهره اصال امیدوارکننده 
نیست و احتمال جدایی او بسیار زیاد 
به نظر می رســد. باید منتظر 
ماند و دید که در نهایت 
چه اتفاقــی در این 
مورد رخ می دهد 
امــا رونالدو این 
روزها از همیشه 
عصبانی تر اســت. 
آنقدر که حتی می تواند 
به گوشــی تلفن همراه یک 
هوادار آسیب بزند و روحیه او را به 

سادگی مخدوش کند.

کابوس بزرگ دیگر برای شیاطین سرخ

هیوالیی به نام کریس! 

همه شگفتی سازهای بزرگ جام حذفی ایران

خلیج همیشه شگفتی! 

چهرهبهچهره

استقالل و نساجی در این 
دو فصل دو بار هم روبه رو 

شده اند و هیچکدام از این 
دو مسابقه برنده نداشته 
است. هر دو جدال رفت و 
برگشت دو تیم با تساوی 
به پایان رسیده اما این بار 

دیگر تساوی در کار نخواهد 
بود و این بازی حتما باید 

یک برنده داشته باشد
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 بازگشت مداح
 به تیم ملی تکواندو

فدراسیون تکواندو 
ســرانجام پــس از 
جلسات متعدد تکلیف 
کادرهای تیم های ملی 
را روشن کرد. بر همین 
اساس در تیم مردان فریبرز عسکری جای خود را به 
بیژن مقانلو داد. مقانلو پیش از این نیز هدایت تیم ملی 
را بر عهده داشت. او پس از نتایج ضعیف در المپیک 
ریو از هدایت تیم ملی کنار گذاشته شد و حاال پس از 
گذشت بیش از هشت سال به سمت خود برمی گردد 
و در مسابقات قهرمانی آسیایی و بازی های آسیایی 
هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت. در بخش 
بانوان اما کــه چالش برانگیزتر بود هم یک قدیمی 
بار دیگر به تیم ملی آمــد. مهرو کمرانی همزمان با 
کیمیا علیزاده که مدتی پیش تصمیم گرفت برای 
کشور دیگری مسابقه بدهد به تیم ملی آمد. حاال اما 
مینو مداح که سابقه خوبی در سرمربیگری دارد بار 
دیگر برای این مسئولیت انتخاب شد. گویا به کمرانی 
پیشنهاد شده که به عنوان عضو کادر فنی به فعالیت 
خود ادامه بدهد که با مخالفت و واکنش او روبه رو شده 
است. در هر حال مقانلو و مداح تا بازی های آسیایی 
انتخاب شــدند و عملکرد آنها در این میدان برای 
حضورشان در مسابقات قهرمانی جهان و نیمه دوم 

سال تاثیرگذار است. 
    

آقایی، غایب المپیک آسیایی؟
بازی های آسیایی 2022 هانگژو یکی از میادین 
مهم پیش روی بدمینتون ایران اســت. در همین 
راستا کادرهای فنی تیم ملی بانوان و آقایان برای 
تعیین ترکیب تیم های شان قرار است مسابقات 
انتخابی را در کرج برگزار کنند. مســابقات بانوان 
از روز گذشته آغاز شد و تا 23 فروردین ادامه دارد. 
رقابت هایی که البته یک غایب بــزرگ دارد. ثریا 
آقایی از حدود یک سال پیش که راهش به المپیک 
باز شد و به نخســتین پیروزی اش در این میدان 
دست پیدا کرد، نامش جزو تاریخ سازان بدمینتون 
ایران ثبت شــد. حاال اما طبق اعالم فریبا مددی 
نایب رییس بانوان فدراســیون بدمینتون، آقایی 
احتماال بازی های آسیایی را از دست می دهد. دلیل 
این اتفاق جراحی هــر دو زانوی این بدمینتون باز 
است و طبق توصیه پزشک او نمی تواند در هانگژو 
دست به راکت شــود. آقایی زانوی راست خود را 
چهار سال قبل و زانوی چپش را هم دو سال پیش 
عمل کرد و با ریکاوری در المپیک حاضر شد. فشار 
لیگ اما باعث شد که او تصمیم بگیرد از مسابقات 
دور بماند. به هر حال او تا آخرین لحظه فرصت دارد 
که در ترکیب تیم ملی در بازی های آسیایی قرار 
بگیرد. برای انتخابی 12 نفر دعوت شده اند که چهار 
نفر انتخاب می شوند و درنهایت طبق سهمیه، دو 

نفر در ترکیب اصلی قرار می گیرند. 
    

رونمایی از ترکیب آسیایی 
آزادکاران

مســابقات کشــتی آزاد قهرمانی آسیا طی 
روزهای سوم و چهارم اردیبهشت به میزبان شهر 
اوالنباتور مغولستان برگزار می شود. آزادکاران تیم 
ملی ایران نیز تا به حال دو مرحله از اردو را به پایان 
رساندند و حاال نیز در اردوی سوم به سر می برند. 
پژمان درستکار سرمربی تیم ملی در آستانه این 
مســابقات ترکیب تیم ملی را نیــز معرفی کرد تا 
تمرینات رنگ و بوی جدی تری بــه خود بگیرد. 
به این ترتیب در ۵۷ کیلوگرم رضا مومنی، در ۶1 
کیلوگرم داریوش حضرتقلی زاده، در ۶۵ کیلوگرم 
رحمان عمــوزاد، در ۷0 کیلوگرم محمدمهدی 
یگانه جعفری، در ۷۴ کیلوگرم یونس امامی، در ۷9 
کیلوگرم علی سوادکوهی، در 8۶ کیلوگرم محسن 
مصطفوی، در 92 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور، 
در 9۷ کیلوگــرم محمدحســین محمدیان و در 
12۵ کیلوگرم یداهلل محبی ترکیب تیم ملی را در 
آسیایی تشکیل می دهند. بر اساس چرخه انتخابی 
تیم ملی، نفرات اول رقابت های قهرمانی کشــور، 
راهی این رقابت ها می شوند. تیم ملی کشتی آزاد 
مسابقات مهم جهانی و بازی های آسیایی را پیش 
رو دارد و بنابراین حضوری پرقدرت در مسابقات 
قهرمانی آسیا باعث می شود که روحیه تیم برای دو 
میدان مهم دیگر باال برود. هرچند کشتی آزاد ایران 
همیشه از مدعی ها است و در هر میدانی حسابی 

ویژه روی شان باز می شود. 

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


