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ورزشی

یک شیرازی در ترکیب تیم ملی کشتی 
فرنگی جوانان 

محمد رضا مختاری به تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای اعزام به صربستان 
دعوت شد. به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل 
ورزش و جوانان فارس ، پیکارهای بین المللی کشــتی فرنگی یادواره لوبومیر 
ایوانوویچ روز شــنبه 11 خردادماه در کشور صربســتان آغاز می شود که در 
 ترکیب تیم کشتی فرنگی جوانان کشــورمان محمدرضا مختاری کشتی گیر 
شــیرازی به روی تشــک خواهد رفت.رســتمی و ارجمند دیگر ملی پوشان 
شــیرازی تیم. ملی فرنگی جوانان بودند که در این مسابقات حاضر نیستند، 
این در حالیست که هر دو در مسابقات بین المللی فروردین ماه یک نقره و برنز 
برای تیم ملی به دست آوردند. نفرات تیم در این مسابقات به شرح زیر است:

60 کیلوگرم: میالد رضانژاد حسینوند
67 کیلوگرم: محمدرضا مختاری

77 کیلوگرم: محمد ناقوسی
82 کیلوگرم: حسین فروزنده
87 کیلوگرم: حسن فروزنده

97 کیلوگرم: وحید دادخواه و ابوالفضل سیدمهدوی
130 کیلوگرم: علی اکبر یوسفی

سرمربی: حمید باوفا
داور: حمیدرضا عابدی     سرپرست و مدیر فنی: حسن بابک 

تیم ملی کشــتی فرنگی جوانان کشورمان خود را برای شرکت در رقابت های 
قهرمانی آسیا که روزهای 18 تا 23 تیرماه در شهر چونبوری تایلند و مسابقات 
قهرمانی جوانان جهان که روزهای 21 تا 27 مردادماه در شهر تالین استونی 

برگزار می شود، آماده می کند.

نفرات برتر رقابت های تنیس روی میز جام 
رمضان مرودشت معرفی شدند 

به مناســبت ماه مبارک رمضان مســابقات تنیس روی میز تحت عنوان جام 
رمضان در شهرستان مروشت برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند. 

به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره کل ورزش 
و جوانــان فارس، به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
مرودشت مسابقات تنیس روی میز جام رمضان 98 این شهرستان مرودشت 
 در بخش انفرادی به اتمام رســید.بر اســاس این گــزارش این رقابت ها 
پنج شــنبه دوم خرداد ماه در سالن مرحوم شمس در بخش انفرادی برگزار و 
نفرات برتر مسابقات جوایز نقدی ، تندیس و حکم قهرمانی را دریافت کردند.

گفتنی است؛ بازیکنان در یک جدول دو حذفی با هم به رقابت پرداختند و بعد از 
۵ ساعت رقابت مهیج و دیدنی نفرات برتر مسابقات مشخص شدند.

وحید هنرمند، محمدحسین دیندارلو به ترتیب اول و دوم شدند و میثم رزمجو 
و مهران کریمی مشترکاً در جایگاه سوم ایستادند.

مراسم اهدای گواهینامه های تنیس روی 
میز طرح وزارتی پایه پنجم دبستان داراب 

برگزار شد
طرح وزارتــی آموزش تنیس روی میز مخصوص دانــش آموزان پایه پنجم 
دبستان، با حضور بیش از 90 نفر از دانش آموزان دختر، در طول سال تحصیلی 

98-97 در خانه تنیس روی میز داراب برگزار شد.
 این طرح با همکاری اداره آموزش و پرورش و هیئت تنیس روی میز داراب به 
انجام رسید و این دانش آموزان به مدت 12 جلسه تحت آموزش تنیس روی 

میز قرار گرفتند و موفق به اخذ گواهینامه شدند.
مراســم اهدای گواهینامه هــای این دانش آموزان با حضــور دکتر تمدن و 
 آقای رضایی رئیس و معــاون اداره ورزش و جوانان، آقای یزدان پناه و خانم 
ملک زاده رئیس و نایب رئیس هیأت تنیس روی میز داراب در دبســتان های 
شــهید خاکپور و شایق داراب برگزار شد. در این مراسم از دانش آموزانی که 
موفق به اخذ گواهینامه شدند تجلیل به عمل آمد، همچنین توسط هیأت تنیس 
روی میز داراب نفرات برتر به صورت مجانی در ایام تابســتان تحت آموزش 
قرار خواهند گرفت. از طرف اداره ورزش و جوانان از دانش آموز فاطمه یزدان 
پناه به جهت کســب عناوین سوم تیمی و انفرادی مسابقات تنیس روی میز 

قهرمانی کشور، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

مدیران پرسپولیس دوشنبه راهی اصفهان 
می شوند

تعدادی از مدیران و مشاوران باشگاه پرسپولیس، روز دوشنبه راهی اصفهان 
خواهند شد تا ضمن بررسی مسائل امنیتی، مقدمات سفر سرخپوشان را فراهم 
آورند. به نقل از ســایت رسمی باشگاه پرســپولیس، حسین خبیری و سهند 
حبیب زاده مشــاوران مدیر عامل و محمد فارســیان افسر امنیتی تیم فوتبال 
پرســپولیس روز دوشنبه راهی اصفهان خواهند شد. هدف از این سفر فراهم 
آوردن مقدمات سفر سرخپوشان و در عین حال بررسی مسائل امنیتی مربوط 
به این بازی است که در روزهای گذشته بسیار درباره آن صحبت شده است.

تیم فوتبال پرسپولیس رورز سه شنبه عازم اصفهان می شود تا برای بازی روز 
8 خرداد در نیمه نهایی جام حذفی آماده شود.

رئیس دپارتمان داوران می گوید: اولین دوره آموزشــی سیســتم 
ویدئوچک بــا حضور 24 داور زیر نظر مــدرس فیفا در مرکز ملی 
فوتبال برگزار می شود. داود رفعتی در این باره به سایت فدراسیون 
فوتبال گفت: از میان 10 برندی که فیفا و بورد بین المللی آن ها را به 
فدراسیون فوتبال معرفی کرده بود، با یکی از این شرکت به توافق 
رســیدیم و به زودی دوره آموزش داوران را که مهمترین بحث در 
اجرای این سیستم می باشد، را آغاز خواهیم کرد. با توجه به اینکه 
در مسابقات جام جهانی جوانان در لهستان هستم با نمایندگان فیفا 
در این باره صحبت های الزم را انجام دادم  و قرار شد اولین دوره 
آموزشــی از اول تیرماه به مدت هفــت روز زیر نظر مدرس فیفا با 
حضور 24 داور در مرکز ملی فوتبال  به صورت تئوری و عملی برگزار 
می شود. رئیس دپارتمان داوران در خصوص روند خرید تجهیزات 
سیستم این تکنولوژی گفت: در این رابطه با فیفا و بورد بین المللی 

مکاتبات و هماهنگی را انجام خواهیم داد و به زودی با این شرکت 
قرارداد بسته می شود تا دستگاه مورد نظر خریداری و در مرکز ملی 
فوتبال برای آموزش داوران نصب خواهد شــد. همزمان باشگاه ها 
نیــز باید همکاری های الزم در این زمینه را انجام دهند و از طریق 
فدراسیون فوتبال این سیستم را خریداری و در ورزشگاه ها نصب  
کنند. تمام  تالش مان را می کنیم تا در برهه زمانی سه ماهه آموزش 
داوران را به اتمام برسانیم. دوره ای را نیز همزمان برای اپراتورهای 
سراسر کشــور برگزار خواهیم کرد. در این کالس ترجیحاً داورانی 
حضور دارند که به سیســتم فن آوری و آی تی کامالً آشــنا باشند.  
رئیس دپارتمان داوران در پایان ضمن تشکر از صدا و سیما گفت: 
جا دارد از صدا و ســیما به خاطر همکاری خوبی که با فدراســیون 
فوتبال دارد، تشکر کنم. به خصوص اینکه قبل از خرید دستگاه ما 
آموزش داوران را براساس تجهیزات صدا و سیما انجام خواهیم داد.

 چندی پیش یکی از گزینه های ســرمربیگری اســتقالل نامش 
رسانه ای شــد که همین مسئله باعث شــد هواداران به صفحه 
شخصی او در اینستاگرام هجوم ببرند و با درخواست های مختلف 

از او باعث شدند این مربی قیمت خود را تا حد زیادی باال ببرد.
* مدیران استقالل برای جلوگیری از بازارگرمی که از طریق 
صفحات مجازی انجام می شود تصمیم دارند در سکوت مطلق کار 

خود را برای انتخاب سرمربی انجام بدهند
باشگاه استقالل به یک دلیل مشخص تصمیم ندارد نام گزینه های 

مربیگری خود را تا قبل از امضای قرارداد رسانه ای کند.
به گزارش ورزش سه، مدیران اســتقالل در حال حاضر روزهای 
پرفشاری را برای انتخاب سرمربی فصل آینده این تیم پشت سر 
می گذارند اما فعال ترجیح داده اند کوچک ترین صحبتی در رسانه ها 

در این باره انجام ندهند.

 دلیل این که مدیران اســتقالل نام گزینه های خود را رســانه ای 
نمی کنند این است که چندی پیش یکی از گزینه های سرمربیگری 
استقالل نامش رسانه ای شد که همین مسئله باعث شد هواداران 
 به صفحه شخصی او در اینستاگرام هجوم ببرند و با درخواست های 
مختلف از او باعث شدند این مربی قیمت خود را تا حد زیادی باال 

ببرد که در نهایت جذب او از سوی باشگاه استقالل منتفی شد.
 مدیران استقالل برای جلوگیری از فضای بازارگرمی که از طریق 
صفحات مجازی انجام می شود تصمیم دارند در سکوت مطلق کار 
خود را برای انتخاب ســرمربی خود انجام بدهند تا بعد از امضای 

قرارداد نام سرمربی جدید آبی ها را در اختیار رسانه ها قرار بدهند.
 استقالل 3 یا 4 گزینه نهایی برای سرمربیگری دارد که به احتمال 
فراوان تا پایان هفته یکی به عنوان سرمربی فصل بعد آبی ها نامش 

معرفی خواهد شد.

 داوود رفعتی 
خبر داد: 

توافق فدراسیون با 
یک شرکت خارجی 

 var برای خرید

چرا 
نام گزینه های 

مربیگری استقالل 
رسانه ای نمی شود؟ 

 از مشکالت با کی روش درس گرفتیم؛

تاج: ویلموتس اجازه رسانه ای کردن مبلغ قرارداد را ندارد! 

پروین: پرسپولیس در جام حذفی هم قهرمان می شود
ســرمربی اســبق تیم فوتبال پرســپولیس گفت: 
پرســپولیس این توانایی را دارد با پیــروزی مقابل 
سپاهان اصفهان به فینال جام حذفی رسیده و با غلبه 

بر داماش گیالن به قهرمانی این مسابقات برسد. 
»علی پروین« اظهار داشــت: پرســپولیس در جام 
حذفی بازی ســختی را برابر سپاهان پیش رو دارد و 
این مسابقه برای قرمزپوشان تهرانی از اهمیت زیادی 
برخوردار است. وی افزود: پرسپولیس این توانایی را 
دارد با پیروزی مقابل ســپاهان اصفهان به فینال جام 
حذفی رســیده و با غلبه بر داماش گیالن به قهرمانی 
رسیده و به دومین جام خود برسد. این اتفاق می تواند 
فصل خاطره انگیر و رویایی پرسپولیس را تکمیل کند.

پیشکسوت پرســپولیس تصریح کرد: پرسپولیس با 
شایستگی و اقتدار توانست قهرمان لیگ برتر شود و 
تیمی که سه سال پیاپی به این مهم می رسد لیاقت آن 

را داشته است.
پروین خاطرنشان کرد: متأسفانه پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آســیا حذف شد و این اتفاق با بدشانسی و 
اشــتباهات داوری صورت گرفت. این تیم در بازی با 
العین امارات نشان داد استحقاق رفتن به مرحله بعدی 

لیگ قهرمانان آسیا را داشت.
سرمربی سابق پرسپولیس با اشــاره به خداحافظی 
ژاوی در ورزشــگاه آزادی تاکید کــرد: ژاوی یکی از 
بزرگ ترین و بهترین هافبک هــای دنیای فوتبال بود 
که خاطره های زیادی را برای فوتبالدوستان رقم زده 
است. به طور حتم سال ها طول خواهد کشید تا چنین 

بازیکن با کیفیتی متولد شود.
وی در پایان گفت: به طور حتم پرســپولیس می تواند 
فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی گرفته و 

بتواند در این جام معتبر به موفقیت بزرگ برسد.

رئیس فدراســیون فوتبال می گوید با توجه به بند قرارداد 
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال، نه فدراسیون و ویلموتس 

حق رسانه ای کردن مبلغ قرارداد این مربی را ندارند.
مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال درباره حضور مارک 
ویلموتــس روی نیمکت تیم ملی گفــت: بحث مذاکره با 
ویلموتس بحث امضا کردن نبــود بلکه موانعی بود که در 
قرارداد او پیش بینی شــده بود. باید آن مشکالت را رفع 
می کردیم. بعضی دوســتان فکــر می کردند که فقط برای 
امضای قرارداد اســت که با او صحبــت می کنیم و باید به 
بلژیک برویــم اما امضا را در همین داخل کشــور 10 بار 

می شود انجام داد.
او افزود: بعضی از این موانع مانند انتقال پول بود که به چه 
شیوه ای بتوان دســتمزد او را پرداخت کرد. ما باید تقریباً 
ویلموتس را سرمربی ایران بدانیم. او یک شنبه یا دوشنبه 
به ایران می آید و دوشنبه یا سه شنبه اسامی تیم ملی را هم 
اعالم خواهد کرد و می توانیم فصل جدیدی را با این مربی 
خوب در مسابقاتی که کمیته فنی مناسب دیده آغاز کنیم. 
ما مربی جوانی می خواستیم که بین ۵0 تا ۵۵ سال داشته 

باشد که این اتفاق افتاد.
او درباره این که چرا تاکنون قرارداد ویلموتس با فدراسیون 
فوتبال امضا نشده اســت؟ تصریح کرد: هنوز بحث هایی 

مثل حوزه مالی مانده اســت و چیزی نیست که در اختیار 
فدراسیون فوتبال باشد که در یک جلسه رئیس فدراسیون 
یا هیأت رئیسه تصمیم بگیرند این کار را انجام دهند یا خیر.

رئیس فدراســیون فوتبال درباره مبلغ قرارداد ویلموتس 
گفت: مبلغ قرارداد این مربی برای دو طرف قابل انتشــار 

نیســت و این در قرارداد آمده اســت. در قرارداد او موارد 
خوبی ذکر شده است. مثالً در اواخر سرمربیگری کی روش 
در تیم ملی، 10 یا 11 دســتیار خارجی در تیم ملی بود که 
در قرارداد با این مربی بلژیکی، تعداد دســتیاران به 2 یا 
3 دستیار کاهش یافته است. دستیاران ایرانی او افزایش 

یافته است و فدراسیون آن ها را به ویلموتس معرفی کرده 
است که تا دوشنبه نهایی می شــود. نگاه ویژه به آکادمی 
یکی دیگر از مفاد قرارداد او اســت که باید نظارت دقیقی 
داشته باشــد و سوپروایزر این مجموعه ها باشد. هم چنین 
در قرارداد آمده است که از مصاحبه علیه تیم های دیگر که 
در گذشته از آن رنجیده شــده ایم پرهیز کند. سفرهایش 
باید با هماهنگی با رئیس فدراسیون فوتبال باشد. بندهای 
قرارداد بــا ویلموتس 2 یــا 3 برابر بندهای قــرارداد با 
کی روش است که از مشکالتی که با سرمربی قبلی داشتیم 
درس گرفته شده اســت.تاج درباره این که آیا ویلموتس 
مربی پروازی اســت یا نه گفت: به هیچ وجه بحث مربی 
پروازی مطرح نیســت و او کارش را از دوشــنبه شروع 
 خواهد کرد. شــخص ویلموتس نیز چنین خواسته ای از ما 

نداشت.
وی درباره این که سطح ویلموتس از کی روش باالتر است 
یا نه؟ تصریح کرد: ویلموتس مری جوانی است و کارنامه 
موفقی دارد. کی روش هم پیش از تیم ملی در رئال حضور 
داشــت اما مشکالتی داشــت. کی روش هم موفقیت ها و 
شکســت هایی داشت اما چیزی که مهم است جوان بودن 
سرمربی بلژیکی و پایه گذاری نسل طالیی فوتبال بلژیک 

است.

بلیت فروشی، مشکل حل نشدنی ورزشگاه ها؛
رضائیان: تماشاگرنماها از باشگاه ها اخاذی 

می کنند
* باید بتوانیم اشخاصی که در ورزشگاه ها حضور دارند را شناسایی کرده و از 
دوربین های قوی برای کنترل رفتار آنان استفاده کنیم تا افراد ناهنجار را بعد 

از شناسایی جریمه کنیم
معاون باشگاه صنعت نفت آبادان معتقد است که برای کنترل امنیت در ورزشگاه ها 
نباید فقط به شماره گذاری صندلی ها توجه کرد،  بلکه باید بتوانیم اشخاصی که در 
ورزشگاه ها حضور دارند را شناسایی کرده و از دوربین های قوی برای کنترل رفتار 
آنان استفاده کنیم تا افراد ناهنجار را بعد از شناسایی جریمه کنیم. مسعود رضائیان 
در گفت وگو با ایسنا، در خصوص شماره گذاری صندلی ورزشگاه ها و نابسامانی که 
در بلیت فروشی وجود دارد، اظهار کرد: معتقدم که شماره گذاری برای کنترل امنیت 
ورزشگاه ها کافی نیست. به عنوان مثال شما صندلی ها را شماره گذاری کردید و اگر 
تماشــاگری فحاشی کند یا بطری به کنار زمین پرت کند شما فقط از آن تماشاگر 
شــماره صندلی خواهی داشت و اطالعات فرد خاطی در اختیار شما قرار نمی گیرد 
پس بهتر است عالوه بر شماره گذاری ، اطالعات افراد هنگام ورود به ورزشگاه ها 

گرفته شود.
او افزود: می توان با دوربین های بســیار قوی که در اکثر ورزشگاه های دنیا استفاده 
می شود به کنترل افراد حتی در زمان شلوغی و هیاهوی بسیار پرداخت و تمام حرکات 
فرد را زیر نظر گرفت و اگر اتفاقی افتاد با داشتن اطالعات فرد خاطی او را جریمه 
کرد. همچنین بلیت هایی که در روز مسابقه فروخته می شود باعث می شود که این 
امکان از ما صلب گردد. معاون باشگاه صنعت نفت آبادان به اخاذی تماشاگر نماها 
از باشگاه ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که اگر فحاشی و اتفاقی 
در ورزشگاه ها صورت گیرد فدراسیون باشگاه ها را جریمه می کند و بسیاری از افراد 
هم باشگاه ها را تهدید می کنند که اگر مقداری پول به آنان ندهند در بازی های خانگی 
در ورزشگاه حضور پیدا می کنند و شروع به فحاشی و سنگ زنی می کنند که این امر 
باعث جریمه باشگاه ها شود و به نوعی از باشگاه ها اخاذی می شود و باشگاه مجبور 
است که این گونه افراد را راضی نگه دارد و این امر در بین افراد در حال گسترش 
و شیوع است. رضائیان ادامه داد: اگر فدراسیون اندیشه ای برای جریمه کردن خود 
افراد خاطی داشته باشد و بتواند جو استادیوم را خوب کنترل کند دیگر شاهد این 
 گونه رفتارها در ورزشگاه نیستیم و افراد سودجو نمی توانند از باشگاه ها اخاذی کنند.

او در خصوص نظم فوق العاده ورزشــگاه ها در مقابل ناظران AFC، گفت : قدیم ها 
در مــدارس اگر ناظری از آمــوزش و پرورش می آمد همگــی لباس های مرتب 
می پوشــیدند و معلم ها با خود کتاب های فوق درسی را سر کالس همراه می کردند 
و بهترین کیفیت آموزشی را داشتیم ولی وقتی ناظر از مدرسه می رفت همه چیزی 
مثل روز اول می شــد و متأســفانه این یک فرهنگ در خون ما شده است که اگر 
ناظری بیاید همگی مرتب باشیم و روی اصول کار کنیم ولی وقتی آنجا را ترک کرد 
به حالت اولیه بر گردیم. معاون باشــگاه صنعت نفت آبادان در پایان، خاطر نشان 
کرد: مدیران ما به فکر توســعه ورزش و فرهنگ آن نیستند و فقط به فکر راضی 
نگه داشتن ناظران AFC هســتند و در این راه به جای مستندسازی، سندسازی 
می کننــد و مواردی که وجود ندارد و حتی کیفیت خوبی ندارد را با ســند ســازی 
 خوب جلوه می دهند مانند نور اســتادیوم ها که همواره مشکل اساسی استادیوم ها 

بوده است.

سپاهان و پرسپولیس چهار روز دیگر برای نهمین بار در جام حذفی در یک 
دیدار کالسیک و حساس در شهر اصفهان به مصاف هم می روند تا حدودی 

بتوانند خودشان را به قهرمانی در جام حذفی نزدیک کنند.
پرسپولیس سپاهان تا به حال 8 بار با هم در جام حذفی بازی کرده اند. اولین 
بار بیست ســال قبل و در دوران علی پروین و زمانی که عبدا... ویسی هنوز 
بازی می کرد.  در این بین هر تیم سه بار دیگری را حذف کرده و در مجموع 

به مرحله بعدی صعود کرده است.
* بازی های بزرگ و پرحادثه

بازی های پرسپولیس و سپاهان در جام حذفی بازی هایی است که از همان 
قبل از شروع بازی و روی سکوها همه چیز مشخص است. همیشه انگار در 
ورزشــگاه گرد و خاک قبل از جنگ برپا شــده است و مسابقاتشان در جام 
حذفی یک جنگ تمام عیار بوده اســت و پر از حاشیه و اتفاق. از آن پنالتی 
که مســعود مرادی در اصفهان نگرفت تا پنالتی محسن قهرمانی در تهران 
در دقیقه 86 بازی، تا اشــک های مهدی وقتی چهار گوشه زمین را در حالی 
که جام از دســت رفته بود می بوسید و شادی بی پایان علی دایی وقتی در 
اولین سال های حضورش روی نیمکت پرسپولیس سپاهان را در جام حذفی 

شکست داد.
 * اولین برد در عصر غول ها

در عصر غول هــای فوتبال، زمانی که علی پرویــن، ناصرحجازی، منصور 
پورحیدری و مهدی مناجاتی هنوز مربیــان درجه یک و اصلی فوتبال ایران 
بودند پرســپولیس و ســپاهان در جام حذفی به هم خوردند. بازی رفت در 
تهران در روز هشــتم خرداد سال 1378 برگزار شد و در نهایت دو بر دو به 
پایان رســید. علیرضا امامی فر و اسماعیل حاللی برای پرسپولیس و مجید 
بصیرت و عبدا... ویســی برای ســپاهان گل زدند. اما پروین بازی برگشت 
را از مناجاتی برد و تک گل پرســپولیس را هم ادموند بزیک در اصفهان به 

طالیی ها زد.
* انتقام؛ هفت سال بعد

پرسپولیس و سپاهان هفت ســال در جام حذفی به پست هم نخوردند اما 

عاقبــت در فینال جام حذفــی فصل 84-8۵ با هم روبرو شــدند. روزهای 
متفاوتی بود. سپاهان دیگر آن سپاهان کم تجربه قبل از لیگ برتر نبود و حاال 
با قهرمانی هایش یکی از مدعیان فوتبال ایران بود. سرمربی پرسپولیس در 
آن زمان مصطفی دنیزلی بود که تازه به پرسپولیس آمده بود و در آن سو لوکا 
بوناچیچ روی نیمکت می نشست. بازی در تهران با گل های علیرضا نیکبخت 
 واحدی و حمید شــفیعی یک بر یک تمام شــد اما بازی برگشت حکایت 
بازی های سپاهان و پرسپولیس را برای همیشه تغییر داد. نکته بازی رفت اما 
پنالتی بود که معدنچی برای پرسپولیس از دست داد. در دقیقه 119 بازی در 
حالی که دو تیم با گل های ابراهیم اســدی و حمید شفیعی یک بر یک بودند 
انگار جرقه های این جنگ فوتبالی تمام عیار خورد. ال کالسیکوی ایرانی از 
اینجا آغاز شد. وقتی مسعود مرادی پنالتی روی مهاجم پرسپولیس را نگرفت 
بازی به پنالتی رفت. این بار نیکبخت پنالتی اش را هدر داد تا سپاهان جام 

حذفی را ببرد.
 * آن پنالتی و بازگشت انتقام

پرســپولیس بعد از آن بازی جنجالی حسابی در انتظار یک موقعیت انتقامی 
از سپاهان می گشت و خیلی زود و در نیمه نهایی جام حذفی سال بعد یعنی 
ســال 86 دو تیم به هم خوردند. بازی طبق روال در مرحله نیمه نهایی تک 
بازی بود و اتفاقا بازی هم در ورزشگاه آزادی برگزار می شد. همه چیز برای 
انتقام آماده بود حســین کعبی یک پنالتی برای پرسپولیس گرفت و فرزاد 
آشوبی هم آن را تبدیل به گل کرد. یک پنالتی مورد اعتراض پرسپولیسی ها 
از سوی محسن قهرمانی داور مسابقه در دقیقه 86 بازی گرفته شد و هادی 
عقیلی هم تبدیل به گلش کرد. پرسپولیس بعد از این گل قافیه را باخت و در 
حالی که کریم باقری در دفاع بازی می کرد در وقت های اضافه سه گل دیگر 

از محمود کریمی خورد تا دنیزلی بازهم از لوکا در جام حذفی شکست بخورد 
و با این شکســت سنگین از ایران برود. دروازه بان پرسپولیس در آن بازی 

فرشید کریمی بود که البته روی گل های دریافتی زیاد مقصر نبود.
 در مرحله یک هشتم نهایی بیست و دومین دوره جام حذفی، برای چهارمین 
و آخرین مرتبه تیم های پرسپولیس و سپاهان برابر همدیگر قرار گرفتند که 
در این بازی تیم پرسپولیس با تک گل مازیار زارع از سد سپاهان گذشت تا 

زردپوشان اصفهانی وداع تلخی با این جام داشته باشند.
* بردن در بهترین فرصت

در بیستم اردیبهشت ســال 88 پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی و 
در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی به هم خوردند. در این بازی بیژن 
طاهری بعــد از جدایی فرهاد کاظمی به عنوان مربــی موقت روی نیمکت 
سپاهان می نشست و در آن سو هم نلو وینگادا بود که دوران خیلی باشکوهی 
را با پرســپولیس نداشت. در این بازی مازیار زارع یک پنالتی را هدر داد اما 

در نهایت خودش گل برتری را زد تا پرسپولیس سپاهان را شکست دهد.
 * روزی که نوری سیاه کار شد

هفتمین بازی دو تیم در جام حذفی در خرداد سال 90 برگزار شد. علی دایی 
سرمربی پرسپولیس بود و امیر قلعه نویی هدایت سپاهان را به عهده داشت. 
بازی یک مســابقه درگیرانه بود و دایی در پایان بازی معتقد بود تیمش باید 
بازی را در نود دقیقه می برد اما این اتفاق نیفتاد تا اولین رقابت امیر قلعه نویی 
و علی دایی به عنوان سرمربیان سپاهان و پرسپولیس به پنالتی کشیده شود. 
دروازه بان سپاهان در آن بازی مهدی رحمتی و دروازه بان پرسپولیس در آن 
مسابقه علیرضا حقیقی بود. قبل از ضربات پنالتی فرزند مهدی رحمتی را از 
ال به الی تماشــاچیان آوردند و رحمتی با او دیدار کرد. اما مازیار زارع ضربه 

اول پرســپولیس را گل کرد اما عادی عقیلی ضربه سپاهانی ها را نزد. وحید 
هاشــمیان برای پرسپولیس عالی زد و توپش رفت زیر طاق دروازه رحمتی. 
ابراهیم توره مهاجم سپاهان پنالتی بعدی این تیم را به بیرون زد اما مجتبی 
شیری پرسپولیس هم توپ را به تیر دروازه کوبید. هاشم بیک زاده هم توپش 
را تبدیل به گل کرد اما ضربه محمد نوری بود که حاشیه ساز شد. نوری مکث 
کرد هنگام ضربه و رحمتی به ترکی اعتراض کرد. آخر بازی هم رحمتی گفت: 
آقای نوری سیاه باز است همیشه عادت دارد اینگونه حرف بزند. و در نهایت 
پنالتی حمیدرضا علی عسگری تبدیل به گل شد تا پرسپولیس ببرد. اما این از 

معدود بازی هایی است که رحمتی هیچ پنالتی را از حریف نگرفت.
* جشن سپاهان در روز اشک های مهدی

در حالی که سپاهانی ها جشن قهرمانی برگزار می کردند مهدی مهدوی کیا با 
آن گزارش شورانگیز عادل فردوسی پور و خشم علی کریمی که بعد از بازی 
خداحافظی کرد، داشــت دور تا دور زمین را برای همیشــه می بوسید. ابتدا 
کریم انصاریفرد برای پرسپولیســی ها گل زد اما از بدترین روزهای نیلسون 
دروازه بان پرسپولیس بود که باعث شد جواهیر سوکای بازی را مساوی کند. 
محمد نوری در وقت اضافه پرسپولیس را پیش انداخت اما ده دقیقه بعد باز 
هم نیلسون یکی از بدترین گل های تاریخش را خورد تا بازی برده به پنالتی 

کشیده شود. پنالتی ها و جشنی که پشت اشک های مهدی گم شد.
 * چند نکته ریز

آخرین بازی دو تیم در جام حذفی در پانزدهم اردیبهشت سال 1392 برگزار 
شد که با برتری سپاهان در فینال جام حذفی به پایان رسید.

 این ســومین بار اســت که دو تیم در خردادماه در جام حذفی به مصاف هم 
می روند. اولین بار در سال 78 پرسپولیس و سپاهان در تهران 2 بر 2 شدند 

هرچند پرسپولیس در مجموع رفت و برگشت برنده شد.
دومین بازی دوتیم در یازدهم خرداد 86 برگزار شد که سپاهان با نتیجه 4 بر 
یک پرسپولیس را در تهران شکست داد. سومین بازی دو تیم در جام حذفی 
و در سومین ماه سال هشتم خرداد نود برگزار شد که پرسپولیس در پایان با 

نتیجه 4 بر دو در پنالتی ها به پیروزی رسید.

فرشــاد ماجدی که در هفته های پایانی و به دعوت 
فرهاد مجیدی به کمک استقالل آمده بود در ادامه باید 

در تمرینات تیم امید حاضر شود.
او دراین باره می گوید: من با تیم امید قرارداد دارم و 

طبیعتا باید به تمرینات این تیم برگردم.
از فرشــاد ماجدی خواســتیم بدون در نظر گرفتن 
رفاقتی که با فرهاد مجیدی دارد در مورد سرمربیگری 
فرهــاد در ۵ هفته پایانی بازی ها اظهار نظر کند و به 
این سؤال پاسخ دهد که آیا فرهاد گزینه مناسبی برای 
سرمربیگری استقالل هست یا نه؟ مربی استقالل این 
چنین پاســخ داد: در تیم های بزرگی چون استقالل 
مدیریت مربی حرف اول را می زند. در هفته هایی که 
در کنار فرهاد بودم به خوبی دیدم او تیم را مدیریت 
کرد. نظم و انضباط دراین هفتــه ها حرف اول را در 
اردوی اســتقالل می زند و به نظر من فرهاد بهترین 
گزینه برای هدایت اســتقالل اســت. اگر بخواهم 
تعریف درســتی از فرهاد مجیدی داشته باشم باید 
بگویم مربی بادانشی است و همه چیز را به خوبی زیر 
نظر دارد و از دســتیارانش مشورت می گیرد و همان 
طور که اشاره کردم تیم را به خوبی مدیریت می کند. 
البته که تصمیم گیرنده در این زمینه باشگاه است و 

من نظر خود را ارائه دادم. باید به این نکته اشاره کنم 
فرهاد شرایط ســنی نزدیک به بازیکنان دارد و این 
باعث می شود به خوبی با بچه ها ارتباط برقرار کند. 
نکته دیگری که موجب می شود انتخاب فرهاد ضریب 
موفقیت تیم استقالل را باال ببرد میل او به ارائه بازی 
تهاجمی از سوی تیم است. مجیدی با توجه به اینکه 
در زمان بازیگری مهاجم بوده عالقمند است تیمش 
ارایه گر بازی تهاجمی باشد و این ضریب موفقیت تیم 
را دو چندان می کند. از سویی در این هفته ها دیدید 
که فرهاد مجیدی بــه خوبی به جوان ها بازی داد که 
این می تواند تیم استقالل را به یک تیم خوب و اکتیو 
در آینده تبدیل کند. به این دلیل تیمی که به جوان ها 
بازی می دهد به یک تیم ســرعتی و غیر قابل پیش 
بینی تبدیل می شود. مربی استقالل در پاسخ به این 
سؤال که منتقدین فرهاد مجیدی می گویند انتخاب 
او به عنوان سرمربی استقالل باعث سرمایه سوزی 
 می شــود به این دلیل که فرهاد مربی کم تجربه ای 
است، گفت: من این دیدگاه را قبول ندارم. در دنیای 
امروز قرار نیست شما همه چیز را تجربه کنی چرا که 
در این صورت زمان را از دســت می دهی و به هدف 
نمی رسی. در چنین شرایطی آدم موفق سعی می کند 

از تجربیات دیگران استفاده کند که فرهاد این روحیه 
را دارد و در ۵ هفته ای که تیم را هدایت کرد به خوبی 
با دســتیاران خود و هم چنین دیگر دوستان معتمد 
مشــورت می کرد. در تیم هایی چون استقالل همان 
طور که گفتم مدیریت مربی مهم ترین فاکتور برای 
موفقیت است که فرهاد این خصیصه را دارد و من این 
را به خوبی در هفته هایی که در کنار مجیدی بودم در 

او دیدم.  پایان بخش صحبت های فرشاد ماجدی در 
مورد تیم امید بود. او در این باره گفت: زمان در حال از 
دست رفتن است و تیم امید باید به سرعت سرمربی 
خــود را انتخاب کند. اگر این اتفاق صورت گیرد و ما 
در ادامه مسیر بازی های دوستانه خوبی را با تیم های 
شاخص اروپایی و آسیایی برگزار کنیم شانس صعود 

به المپیک را خواهیم داشت. 

* بحث مذاکره با ویلموتس بحث امضا 
کردن نبود بلکه موانعی بود که در قرارداد او 
پیش بینی شده بود، باید آن مشکالت را رفع 

می کردیم
* او یک شنبه یا دوشنبه به ایران می آید و 

دوشنبه یا سه شنبه اسامی تیم ملی را هم اعالم 
خواهد کرد

* در قرارداد با این مربی بلژیکی، تعداد 
دستیاران به 2 یا 3 دستیار کاهش یافته و 

دستیاران ایرانی او افزایش یافته که فدراسیون 
آن ها را به ویلموتس معرفی کرده است

* نگاه ویژه به آکادمی یکی دیگر از مفاد 
قرارداد او است که باید نظارت دقیقی داشته 

باشد و سوپروایزر این مجموعه ها باشد
 * در قرارداد آمده است که ویلموتس از 

مصاحبه علیه تیم های دیگر که در گذشته از 
آن رنجیده شده ایم پرهیز کند 

* سفرهای ویلموتس باید با هماهنگی با رئیس 
فدراسیون فوتبال باشد 

ماجدی: بهترین انتخاب برای استقالل مجیدی است!

چهاربازی از هشت بازی قبلی دو تیم در وقت معمول بازی مساوی شده است.
محمود کریمی با 3 و حمید شفیعی با 2 گل بهترین گلزنان بازی های رودروی دو 

تیم در جام حذفی و هر دو سپاهانی هستند.
لوکا بوناچیچ با دو بار شکست پرســپولیس در جام حذفی بهترین عملکرد را در 

میان مربیان دارد.
امیر قلعه نویی تا به حال با سپاهان در جام حذفی نتوانسته برابر پرسپولیس پیروز 

شود و تنها مسابقه اش را ضربات پنالتی به دایی باخته است.
* سه بار بازی های دو تیم در جام حذفی به پنالتی کشیده شده که دو بار سپاهان 

و یک بار پرسپولیس پیروز شده اند.
* در مجموع هشت بازی جام حذفی هر تیم تا به حال توانسته سه بار تیم دیگر را 

حذف کند)بعضی بازی ها رفت و برگشت بوده است.(

پرسپولیس و سپاهان؛ مهم ترین بازی تاریخ جام حذفی؛

شش سال و بیست و چهار روز بعد از اشک های مهدی


