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دربی ناگهانی خیلی زود تنش آفرید
برخورد حذفی از نوع چهارم!

یک روز پس از صعود استقالل و کامل شدن 
ترکیب مرحله نیمه نهایی جام حذفی، مراسم 
قرعه کشی این مرحله انجام شد. در یک قرعه 
هیجان انگیز، استقالل و پرسپولیس در مرحله 
بعدی روبروی هم قرار گرفتند و تراکتورسازی 
نیز نفت مسجدسلیمان را به عنوان رقیب اش 
در این مرحله شناخت. رویارویی سرخابی ها در 
نیمه نهایی حذفی، یک هیجان دیروقت را برای 

فوتبال ایران به وجود آورده است. 
درست در شــرایطی که همه آماده پایان 
رقابت های این فصل بودند، حاال این مسابقه 
تنور هیجان فوتبال ایران را از همیشــه داغ تر 
خواهد کــرد. یک طرف این جــدال، قهرمان 
لیگ ایســتاده که در این فصل نتیجه دربی را 
به حریف واگذار نکرده و یک طرف دیگر، تیم 
پرانگیزه فرهاد مجیدی ایستاده که آماده است 
آخرین موفقیت بزرگ فصل را به نام خودش 
ثبت کند. این وســط فقط جای تماشاگرانی 
خالی اســت که همیشــه به این بازی خاص، 

هویت ویژه ای بخشیده اند.
به محض پایان مراسم قرعه کشی، تنش ها 
بین دو باشگاه به نقطه اوج رسیده اند. افشین 
پیروانی ابراز امیدواری کــرده که اتفاق های 
چند هفتــه اخیــر بازی های اســتقالل در 
این مســابقه تکرار نشود و ســعید رمضانی، 
سرپرســت حریــف را بــا اتهام جوســازی 
هدف قرار داده اســت. این جــدال لفظی در 
همیــن مرحله بــه پایان نمی رســد و خیلی 
 زود خودش را در زمین مســابقه هم نشــان 

خواهد داد.
این چهارمین برخورد دو باشگاه در تاریخ 
جام حذفی بوده است. اولین بار در یک چهارم 
نهایی جام حذفی ســال 67 بــازی دو تیم به 
تساوی رسید و سرانجام پرسپولیس در ضربات 
پنالتی حریف اش را شکست داد. قرمزها فاتح 
برخــورد دوم حذفی نیز بودند کــه این بار در 
فینال اتفاق افتاد. سومین مســابقه با برتری 
قاطع آبی ها با هدایت پرویز مظلومی همراه بود 
و حاال در چهارمین بازی، این اولین بار اســت 
که دو باشــگاه در »نیمه نهایی« جام حذفی 
با هم مســابقه می دهند. یک نبرد فوق العاده 
هیجان انگیز که آخرین تصویر فصل دو باشگاه 

را می سازد. 

تقدير اينترنتي از بنا و محمدي
شــورای کشــتی آســیا قصد دارد صبح 
روز چهارشــنبه بــه صــورت اینترنتــي از 
برترین هاي کشــتي آســیا تقدیر و آن را به 
صورت زنده پخش کند. این مراســم ساعت 
9:30 صبــح چهارشــنبه از طریــق صفحه 
 اینستاگرام شــورای کشتی آســیا به آدرس 
uww.asia@ پخش می شود که محمد بنا 
و غالمرضا محمدی سرمربیان تیم های فرنگی 
و آزاد کشورمان به عنوان بهترین مربیان آسیا، 
جوایــز دالری خود را دریافــت خواهند کرد. 
بر اســاس توافقات صورت گرفته و با توجه به 
شرایط خاص به وجود آمده، مبلغ 6 هزار دالر 
جایزه مربیان برتر از ســوی فدراسیون به آنها 
اهدا خواهد شد تا در آینده و به نحو مقتضی در 
مورد تســویه این مبلغ با شورای کشتی آسیا 

اقدام شود.
      

پرونده فساد براي پسر يك 
رئيس فدراسيون

ســخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده 
برای پســر یکی از روســای فدراسیون های 
ورزشــی خبر داد. غالمحســین اسماعیلی 
در پاسخ به این پرســش که گفته شده است 
رئیس ســابق یکی از فدراسیون های ورزشی 
فساد مالی داشته است و استعفای وی به دلیل 
همین موضوع بوده اســت یا خیر، گفت:»اگر 
منظورتان همان فردی اســت که در ذهن من 
اســت موضوع ابربدهکاری نداریم. پسر یکی 
از روسای فدراســیون ها مشکالتی داشته که 
برایش پرونده ای تشکیل شده است و استعفا و 
عدم استعفا، تاثیری در رسیدگی های قضایی 

ندارد.«

فوتبال

منهای فوتبال

آریا طاری

وقتی گذشته ات از آینده ات ایده آل تر 
به نظر رســید، یعنی دوران باشکوهت 
دیگر رو به اتمام اســت. این داســتان 
حاال برای امیر قلعه نویــی اتفاق افتاده 
است. مردی که قهرمان پنج دوره لیگ 
برتر ایران شده و هنوز هم در این زمینه 
رکورددار است اما از آخرین قهرمانی اش 
هفت سال گذشته و در همه این سال ها، 

او هرگز نتوانسته جام دیگری به دست 
بیاورد. امیر اصال شبیه گذشته نیست. نه 
از شکست متنفر است و نه سر بازیکنانش 
داد و هوار می زند. نــه نفس بازیکنان را 
در رختکن می گیرد و نه حتی واکنشی 
شدید به داورها دارد. او همیشه یک مربی 
سرسخت بود. بیزار از شکست. شیفته 
پیروزی. خوش فکر و پرجنب و جوش. 
حاال اما دیگر نمی شــود این نشانه ها را 
در ژنرال سابق پیدا کرد. او سقوط کرده. 

درجه اش را از دســت داده و دیگر مثل 
گذشــته، نتایجی فوق العاده به دست 
نمی آورد. امضای قــرارداد با امیر، دیگر 
تضمین موفقیت در لیگ برتر نیســت. 
حتی تضمین رسیدن به سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا هم نیست. آفتاب شکوه 
او در استقالل، وقتی غروب کرد که چپ و 
راست به علیرضا منصوریان باخت. همان 
روزها هواداران آبی دیگر اعتمادشان را 
به قلعه نویی از دســت دادند و روزشمار 

حضور منصوریان روی نیمکت را به راه 
انداختند. حاال این شکست های پیاپی 
روبه روی فرهاد هم معنای واضحی دارد. 
اگر منصوریان دوران حضور قلعه نویی 
در اســتقالل را تمام کــرد، حاال فرهاد 
عمال دوران درخشــان او در لیگ برتر 
را به انتها رسانده است. امیر در بدترین 
کابوس هایش هم دو شکســت متوالی 
روبه روی مجیدی در فاصله چند روز را 
تماشــا نمی کرد. تیم او این روزها، هیچ 

نشانی از انسجام ندارد. بد بازی می کند 
و بد نتیجه می گیرد. در ترکیب سپاهان، 
هیچ نشانی از طراوت نیست و خود امیر 
هم در کنار زمین، ســیمای یک مربی 
بازنده را دارد. یک مربی بازنده با قراردادی 
نزدیک به 9 میلیارد تومــان. با چنین 
قراردادی، واضح اســت که سپاهانی ها 

چنین نتایجی را تحمل نمی کنند.
سپاهان قلعه نویی، فصل را در قامت 
مدعی شماره یک قهرمانی شروع کرد. 
وقتی در دو بــازی اول چهار گل به ثمر 
رساند و 6 امتیاز گرفت، همه از شانس های 
قهرمانی این تیم گفتند. ترکیب سپاهان 
به تسخیر ستاره ها درآمده بود و ماموریت 
نیمه تمام فصل گذشــته، در مسیر به 
اتمام رسیدن قرار داشــت. سپاهان در 
هفت مســابقه اول لیگ، پنج بار برنده 
شــد و فقط چهار امتیاز از دست داد. در 
همین هفت هفته، آنهــا مدافع عنوان 
قهرمانی را در استادیوم آزادی شکست 
دادند. باشگاه در هشت هفته متوالی از 
شروع لیگ، حتی یک گل هم دریافت 
نکــرد و در نیم فصــل اول، فقط یک بار 
شکست خورد. سپاهانی ها اما در نیم فصل 
دوم به تدریج دچار فروپاشــی شدند. 
ماجراهای بازی با پرسپولیس، این تیم 
را بدجوری به زمین کوبید. پس از آن هم 
شکســت روبه روی تراکتور و استقالل، 
تیر خالص را به رویاهــای بزرگ امیر با 
تیمش زد. آنها به چند دلیل، نتوانستند 
به مسیر موفقیت آمیزشان در لیگ برتر 
ادامه بدهند. مهره هــای دکوری مثل 
محسن مسلمان، بخشی از سیاست نقل 
و انتقاالتی اشتباه قلعه نویی بودند. این 
تیم تنوع تاکتیکی اش را هم از دست داد 
و بیش از حد به چند مهره خاص وابسته 
شد. بیشتر از هر چیزی اما مصدومیت دو 
مدافع کلیدی، این تیم را با مشکل روبه رو 
کرد. سپاهان پس از آسیب دیدگی شدید 
پورقاز و گولسیانی، هرگز نتوانست به فرم 

مطلوب برگردد. آنهــا هیچ وقت موفق 
نشدند جای خالی این دو نفر را پر کنند 
و هرگز شباهتی به یک تیم باثبات پیدا 

نکردند.
هیچ کس تصور نمی کرد مردی که 
دو سال قبل در قامت یک برنده از نیمکت 
ذوب آهن به سپاهان رسید، خیلی زود به 
چنین وضعیتی دچار شــود. حاال دیگر 
بازگشت به نیمکت تیم ملی، یک رویای 
دســت نیافتنی برای قلعه نویی به نظر 
می رسد. بازگشت دوباره به استقالل هم 
برای او، دور از دسترس خواهد بود. شاید 
حتی در نیمکت هایی مثل نساجی هم 
جایی برای او وجود نداشته باشد. ژنرال 
قبل از این هم دوره های ناامیدکننده ای 
داشــته و دوباره اوج گرفته امــا این بار 
حتی انگیزه بازگشت در این مربی دیده 
نمی شــود. او به آخر خط نزدیک شده و 
دیگر بعید به نظر می رسد که دوباره به 
همان مربی سابق تبدیل شود. مردی که 
عادت به پیروزی داشــت و حاال، درگیر 

شکست های متوالی شده است.

خداحافظی زشت با اصفهان زیبا

آخرین ضربه را محکم تر خورد!

اتفاق روز

سوژه روز

»خداحافظ اصفهان زیبا«. امیر قلعه نویی با این جمله، از هدایت باشگاه سپاهان استعفا داده است. او پس از باختن به 
استقالل، چاره  دیگری نیز پیش روی خود نمی دید. حتی شنیده می شد که در صورت پیروزی در این نبرد هم، این آخرین 

بازی او روی نیمکت طالیی ها محسوب می شد و باشگاه خیلی زود از جانشینش رونمایی می کرد. با این شکست تلخ، آخرین 
شانس سپاهان برای جام گرفتن در دوران دو ساله قلعه نویی هم از دست رفت. تیم او با وجود همه هزینه های سنگین و ترکیب 
کهکشانی، روزهای امیدوارکننده ای را پشت سر نگذاشت و در نهایت امیر، بزرگ ترین قربانی این نتایج بود. گزینه سابق تیم 

ملی و آلترناتیو فرهاد مجیدی، حاال دیگر چیزی بیشتر از یک مربی با گذشته درخشان و زمان حال فاجعه بار نیست.

آریا رهنورد

پرسپولیس برانکو یک ویژگی کلیدی داشت. 
اینکه هر موفقیت را بــه موفقیت بعدی متصل 
می کرد. اینکه به هیچ قیمتی اشــباع نمی شد و 
خودش را برای جام های بعدی حریص نشــان 
می داد. اتصال مداوم موفقیت ها به هم، در درجه 
اول حاصــل کارهای شــگفت انگیز برانکو برای 
حفظ روحیه تیم بود اما یک دلیل مهم دیگر هم 
داشــت. اینکه ترکیب اصلی پرسپولیس برای 
چند فصل متوالی حفظ شــد و سرمربی کروات 
چارچوب ذهنی اش را با همین نفرات ســاخت. 
حفظ موفقیت های تیم به سبک برانکو، برای یحیی 
گل محمدی بسیار سخت خواهد بود. چراکه به 
نظر می رسد او همین حاال نیز در معرض جدایی 

چند ستاره کلیدی تیمش قرار گرفته است.
حتما این جمله کلیشــه ای را بارهــا و بارها 
شنیده اید که قهرمان ماندن، سخت تر از قهرمان  
شدن است. پرسپولیسی ها در چند سال گذشته، 
بار معنایی این جمله را به بازی گرفته اند. چراکه 
این تیم، توانســته در چهار دوره متوالی قهرمان 
لیگ برتر ایران شــود و جام را حتــی برای یک 
فصل، در اختیار تیــم دیگری قــرار ندهد. این 

پروژه رویایی، با برانکو ایوانکوویچ شروع شد. یک 
قهرمانی مقتدرانه در لیگ شانزدهم و سپس، بردن 
لیگ هفتم با کنار زدن همه رقبا برای برقراری یک 
جشن باشکوه دیگر در ورزشگاه آزادی که هواداران 
پرسپولیس را حسابی به وجد آورد. خیلی ها تصور 
می کردند روند موفقیت های باشــگاه در همین 
نقطه متوقف می شود و خیلی ها هم منتظر کشیده  
شدن ترمز این تیم بودند اما در عمل، اتفاق دیگری 
به وقوع پیوست و تیم پروفسور، لیگ هجدهم را 
هم روی سکوی اول به پایان رساند. پرسپولیس 
ایوانکوویچ، هرگز از قهرمانی خســته نشد اما در 
نهایت خود این مربی تصمیم به ترک فوتبال ایران 
گرفت. در این نقطه دیگر، همه از پایان عصر رویایی 
پرسپولیس حرف می زدند. حتی هواداران باشگاه 
هم منتظر بودند تا تیم های دیگری را روی سکوی 
قهرمانی ببینند اما قرمزها باز هم به برنده  شدن و 
جام گرفتن ادامه دادند. این اتفاق حتی زودتر از 
فصل های گذشته هم رخ داد تا پرسپولیس رکورد 
سریع ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر را به نام خودش 
ثبت کند. از شروع دوران مربیگری یحیی در فوتبال 
ایران، سال های نسبتا زیادی گذشته است. این 
مربی حتی ســابقه یک دوره حضور ناموفق روی 
نیمکت همین باشگاه را دارد. او با ذوب فاتح جام 

حذفی شده بود اما در کارنامه اش اثری از قهرمانی 
لیگ برتر دیده نمی شــد. این قهرمانی سرانجام 
برای این مربی به دســت آمد اما حاال او و تیمش، 
یک فصل بسیار سخت را در پیش خواهند داشت. 
گل محمدی نتوانست انگیزه نفراتش را برای دیدار 
تشریفاتی با ذوب آهن حفظ کند. اگر قرار است 
پرسپولیسی ها باز هم در همین ارتفاع دیده شوند، 
این مربی باید انگیزه های الزم برای گرفتن یک جام 
دیگر را نیز برای ستاره های باشگاه به وجود بیاورد.

کار کردن با مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس، 
یک چالش بزرگ برای یحیی تلقی خواهد شد. در 
پایان همین فصل، قرارداد چند ستاره با باشگاه 
به پایان می رسد و در شرایط فعلی، رسول پناه و 
همکارانش هیچ تالشی برای حفظ نفرات اصلی 
انجام نمی دهند. وقتی صحبت از برگزاری مراسم 
قهرمانی می شود، آقای مدیر خیلی زود خودش را 
به سکو می رساند اما وقتی زمان تمدید قراردادها 
از راه می رسد، هیچ کس نمی تواند رسول پناه را 
پیدا کند. همین روزها، زمزمه هایی از پیوســتن 
علی علیپور به باشگاهی در فوتبال چین به گوش 
رسیده است. حتی گفته می شود که گل زن اصلی 
این سال های پرسپولیس برای امضای این قرارداد، 
رقمی بیشــتر از یک میلیون یورو دریافت کرده 
اســت. قرارداد این مهاجم در پایان همین فصل 
به پایان می رســد اما ظاهرا حتی درآمدزایی از 
این ترانسفر نیز برای مدیران باشگاه پرسپولیس 
اهمیتی ندارد. از دســت دادن علیپور یک شوک 

مهیب بــرای یحیی خواهد بــود. چراکه مهدی 
عبدی، هنوز آمادگی الزم را برای تبدیل شدن به 

مهاجم اصلی تیم ندارد.
 خریــد بازیکن خارجی بــرای تیم هم عمال 
غیرممکن به نظر می رسد. بشار رسن، به احتمال 
بسیار زیاد دومین خروجی سرشناس پرسپولیس 
در پایان این فصل خواهد بود. بدون این نفرات که 
در این سال ها از بهترین های پرسپولیس بوده اند، 
ســاخت یک تیم رویایی اصال کار راحتی به نظر 
نمی رسد. باشگاه حتی ممکن است مهدی ترابی 
و شجاع خلیل زاده را نیز از دست بدهد. اگر چنین 
اتفاقی رقم بخورد، پرسپولیس دیگر صاحب یک 
ترکیب کهکشانی نیست و ممکن است در کورس 
با رقبای جــدی اش، عقب بمانــد. آن روز همه، 
عملکرد ضعیف باشگاه در پنجره نقل و انتقاالتی 

را فراموش می کنند و بدون شک، یحیی را مقصر 
نتایج بد تیم می دانند.

حتی در فاصلــه ای کوتاه پــس از برگزاری 
جشن قهرمانی در لیگ برتر، یحیی گل محمدی 
هنوز با انتقادهایی روبة رو می شود. اینکه تیمش 
تماشاگرپسند فوتبال بازی نمی کند، به ستاره های 
خط دفاعی اش وابسته اســت، اگر گل اول بازی 
را نزند کمی به هم می ریزد و بارها رقبا را با نتیجه 
اقتصادی یک بر صفر شکست داده است. حفظ 
این تیم در وضعیت مطلوب، سخت ترین فصل از 
دوران مربیگری یحیی را رقم می زند. او هم مثل 
برانکو، تالش خواهد کرد تا انگیزه بازیکنان را برای 
قهرمانی های بعدی زنده نگه دارد اما بدون داشتن 
ابزار مناســب، یک فصل نفس گیر در انتظار این 

مربی خواهد بود.

در هفته شکست خوردن صدرنشین لیگ برتر، هیچ کدام از 
تیم های حاضر در کورس سهمیه آسیا موفق به کسب پیروزی 
نشــده اند. حاال که لیگ برتر به هفته های سرنوشت ساز پایانی 
رســیده، حساســیت بازی ها به حدی باال رفته که نبردهای 
احتیاط آمیز و نتایج تساوی، بیشتر از همیشه به چشم می آیند. 
پس از پرسپولیس که توانسته حضورش را در رقابت های فصل 
آینده لیگ قهرمانان قطعی کند، پنج تیم هنوز در نبرد جدی 
برای سهمیه های باقی مانده هستند. اســتقالل با 49 امتیاز، 

همچنان از بیشترین شانس برای رسیدن به آسیا برخوردار است. 
آبی ها در دو هفته آینده با تیم های پایین جدول روبه رو می شوند 
و با دو پیروزی به صورت قطعی راهی لیگ قهرمانان خواهند شد. 
با توجه به تفاضل خوب تیم فرهاد در جدول، حتی یک برد و یک 
تساوی هم برای آسیایی  شــدن این تیم کافی به نظر می رسد. 
استقالل این هفته به تساوی در زمین شهرخودرو رضایت داد. 
این نتیجه، شانس شاگردان بختیاری زاده را نیز برای رسیدن 
به لیگ قهرمانان، کاهش داده اســت. شهرخودرو با 45 امتیاز، 
در رده ششم جدول قرار گرفته و بعید به نظر می رسد که بتواند 
خودش را به منطقه کسب سهمیه برساند. البته این موضوع را 
نیز نباید نادیده گرفت که اگر تراکتور، پرسپولیس و یا استقالل 
قهرمان جام حذفی شوند، تیم چهارم لیگ هم می تواند خودش را 
به آسیا برساند. تراکتور ساکت الهامی با 47 امتیاز، تیم سوم جدول 

رده بندی لیگ برتر است. آنها در سه هفته گذشته با یک مشکل 
بسیار بزرگ روبه رو شده اند. تبریزی ها این روزها نمایش هایی 
بسیار کسل کننده را ارائه داده اند و سه تساوی بدون گل را پشت 
سر گذاشته اند. چهار تساوی بدون گل در پنج مسابقه اخیر، بیشتر 
از همیشه ضعف خط حمله این تیم را به نمایش می گذارد. تراکتور 
همواره پنجره های نقل و انتقاالت را با خریدهایی گران سپری 
می کند اما به نظر می رسد این تیم در خط حمله، با یک ضعف 

مفرط برخورد کرده است.
گل نزدن، مشــکل مشــترک تیم های حاضر در کورس 
سهمیه آسیایی است. چراکه فوالد خوزستان هم این روزها، 
اصال شبیه یک تیم گل زن به نظر نمی رسد. فوالد در سه دیدار 
گذشته، دو تساوی بدون گل را پشت سر گذاشته و بهترین 
گل زنش، این هفته حتی یک ضربه پنالتی را نیز از دست داده 

است. لوســیانو یکی از دو آقای گل فصل گذشته لیگ برتر 
است که در این فصل، در حد و اندازه های خودش نشان نداده 
و نتوانسته انتظارها را برآورده کند. این مشکل برای کی روش 
استنلی هم وجود دارد. مهاجمی که فصل گذشته به صورت 
مشترک با شیمبا آقای گل لیگ برتر شد اما در این فصل، اصال 
زهردار نبود. به نظر می رســد با این روند، هر تیمی که بتواند 
زودتر از مشــکالت گل زنی اش فاصله بگیرد، خودش را در 
نهایت به لیگ قهرمانان خواهد رساند. جدال های مستقیم 
هم، تاثیر زیادی در سرنوشت این نبرد ایفا خواهند کرد. هفته 
آینده سپاهان و شهرخودرو با هم روبه رو می شوند و در هفته 
پایانی نیز فوالد و تراکتور به مصاف هم می روند. این جنگ تا 
آخرین لحظه ها ادامه دارد. نبردی که با هیجان و حساسیت 

وحشتناکی دنبال خواهد شد.

نگرانی یحیی برای ستاره هایی که می روند

غارت قهرمان! 

سکته در مسیر سهمیه آسیایی

آنها گل نمی زنند!

ماجراهای بازی با 
پرسپولیس، این تیم را 

بدجوری به زمین کوبید. 
پس از آن هم شکست 

روبه روی تراکتور و 
استقالل، تیر خالص را 
به رویاهای بزرگ امیر 

با تیمش زد. آنها به چند 
دلیل، نتوانستند به مسیر 

موفقیت آمیزشان در لیگ 
برتر ادامه بدهند. مهره های 

دکوری مثل محسن 
مسلمان، بخشی از سیاست 

نقل و انتقاالتی اشتباه 
قلعه نویی بودند
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