
برانکو یا امیرقلعه نویی؛ از میان آنها تنها یک نفر در پایان دیدار 
امشب ورزشگاه را با »لبخند« ترک خواهد کرد. هر دو نفر، ابزار 
کافی را برای بردن این مســابقه در اختیار دارند و این بار دیگر 
برخالف لیگ، امتیازی برای »تقسیم کردن« در اختیار آنها قرار 
نخواهد گرفت. در سپاهان میزبان، نگاه ها به چند ستاره خاص 
دوخته خواهد شد. »پیام نیازمند« پس از درخشش در بازی های 
اخیر، حاال می تواند فصل رویایی اش را با نزدیک کردن سپاهان به 
یک جام تکمیل کند. »سیاوش یزدانی« که بعد از کری خواندن 
برای پرسپولیســی ها در میکســدزون آزادی از سوی کمیته 

انضباطی جریمه شده بود، انگیزه های بسیار زیادی برای این 
جدال دارد. سیاوش در گمانه زنی ها یکی از گزینه های استقالل 
برای فصل آینده به شمار می رود و این موضوع نیز تاثیر مثبتی 
روی انگیزه او خواهد داشت. »عزت پورقاز« که تنها گل این فصل 
سپاهان را وارد دروازه پرســپولیس کرده، یکی دیگر از نفرات 
کلیدی طالیی ها برای این نبرد خواهد بود. »محمد کریمی« 
نیز برای این جدال سرشــار از انگیزه است. چراکه پیش از این 
توانایی هایش مورد پسند برانکو واقع نشد و او شانس پیوستن به 
پرسپولیس را از دست داد تا در سپاهان، آقای پاس گل لیگ شود. 

بدون تردید کی روش استنلی بعد از کری با بیرانوند و درگیری 
با سیدجالل، دست به هر کاری خواهد زد تا موفق به گل زنی در 
این دیدار شود. »محسن مسلمان« نیز به احتمال زیاد کار را از 

روی نیمکت آغاز می کند اما او همیشه دوست داشته که مقابل 
تیم برانکو بدرخشد و هیچ وقت این فرصت را به دست نیاورده 
است. در پرسپولیس، »شجاع خلیل زاده« بیشتر از هر بازیکن 

دیگری زیر ذره بین خواهد بود.
مدافع میانی قرمزها در سفرهای قبلی به اصفهان با برخورد 
مهربانانه ای از سوی هواداران سپاهان روبه رو نشد. او که در دیدار 
برگشت دو تیم در لیگ محروم بود، امروز بیشتر از هر بازیکنی 
تحت فشار قرار خواهد گرفت. زوج او در خط دفاعی، سیدجالل 
حسینی اســت. بازیکنی که به خوبی می داند در صورت عبور 
کردن از این مرحله، به دهمین جامش در فوتبال ایران نزدیک 
خواهد شــد. علیرضا بیرانوند نیز پــس از جنجال های دیدار 
برگشت با سپاهان، انگیزه های زیادی برای کلین شیت کردن 

در این نبرد دارد.
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شهنازی استعفا داد

شاهرخ شهنازی دبیر کل و سخنگوی کمیته 
ملی المپیک باالخره بعد از مدت ها به دلیل برخی 
مشکالت شخصی دیروز  از سمت خود استعفا داد که 
با موافقت دکتر رضا صالحی امیری ریاست کمیته 
ملی المپیک با این این استعفا، کیکاووس سعیدی 
خزانه دار و ذی حساب کمیته المپیک طی حکمی 
به عنوان سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک 
انتخاب شد. شهنازی از زمان آخرین انتخابات کمیته 
ملی المپیک دچار برخی مشکالت شده بود که به 
سبب آن حتی از همراهی کاروان ایران یا داشتن حق 
امضا بازمانده بود. این در حالی است که در میان این 
اتفاقات کمیته بین المللی المپیک از طریق رسانه ها 
متوجه اتفاقاتی که برای دبیرکل کمیته ملی المپیک 
ایران رخ داده، شــده بود و در این باره ایمیلی را به 
کمیته ملی المپیک ارسال کرده بود که بر اساس آن 
رییس کمیته ملی المپیک بتواند تا زمانی که مشکل 
شهنازی حل نشده، برای پست دبیرکل سرپرست 

بگذارد اما صالحی امیری اقدامی نکرده بود.
    

ادامه تنهایی های کیانوش
کیانوش رستمی با تصمیم فدراسیون قبلی با 
تمرینات خود کار می کرد و برادرش هم به عنوان مربی 
کنارش بود اما اکنون که فدراسیون با سرپرست اداره 
می شود، بحث چگونگی ادامه فعالیت رستمی مطرح 
بود که البته با صحبتی که انجام شده تغییری نسبت 
به گذشته در نوع فعالیت این وزنه بردار ایجاد نخواهد 
شد. قرار است رستمی همانند گذشته با برنامه خود 
تمرین  کند و برادرش هم به عنــوان مربی در کنار 
او خواهد بود. البته گفته می شــود رستمی حقوق 
بیشتری نســبت به قبل برای برادرش درخواست 
کرده است که فعال مورد موافقت سرپرست فدراسیون 
قرار نگرفته اســت. این وزنه بردار در حال حاضر در 
شهر خودش کرمانشــاه مشــغول تمرین است. 
مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ شهریور در تایلند 
برگزار می شود که گزینشی المپیک ۲۰۲۰ است و 
وزنه برداران از روز جمعه با حضور در اردوی تیم ملی، 

برای این مسابقات تمرین می کنند.
    

انتخابات کشتی و وزنه برداری 
در تیر

بنا بر اعالم معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
در نیمه اول تیر انتخابات ریاســت سه فدراسیون 
کشــتی، وزنه برداری و کونگ فو برگزار می شــود. 
سرپرستان هر سه فدراســیون موظف هستند تا 
پایان خرداد تکلیف سرپرستان هیات های استانی 
را با برگزاری انتخابات مشخص کنند. این در حالی 
اســت که انتظار می رفت حتی تاریخ دقیق تری از 
برگزاری انتخابات اعالم شود. فدراسیون های کشتی 
و وزنه برداری با حجم زیادی از حواشــی بی صبرانه 

منتظر آمدن رییس چهار سال آینده خود هستند.
    

 بازی جذاب والیبال ایران 
FIVB  از دید

فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی پنج تقابل 
جذاب در پنج هفته از مسابقات لیگ ملت ها را خاص 
و تماشایی معرفی کرده و از عالقه مندان خواسته 
تماشای آنها را از دســت ندهند. در این بین جدال 
ایران و لهســتان در ارومیه هم به چشم می خورد. 
فدراسیون جهانی والیبال نوشته:»پیکار این دو تیم 
همواره با درگیری های لفظی بازیکنان در زیر تور و 
پرهیجان و جذاب دنبال شده است. هواداران ایرانی 
همیشه پرشور از تیم خود حمایت می کنند و این امر 
به زیبایی های بازی اضافه خواهد کرد.« بازی روسیه 
با آمریکا، ایتالیا با صربستان، برزیل با ایتالیا و برزیل 
با لهستان چهار بازی جذاب دیگر از دید فدراسیون 

جهانی بود.
    

توهین عجیب کوبیاک به 
ایرانی ها!

میشــائیل کوبیاک کاپیتان تیم ملی والیبال 
لهستان در اظهاراتی زننده به مردم ایران توهین کرد. 
ســایت »sport.radiozet« لهستان در مطلب 
عجیبی از قول او نوشت:»ایرانی ها همیشه وانمود 
می کنند که بی گناه و مظلوم هســتند اما به نظرم 
آنها مردمانی خشن و بدذات هستند. با وجود اینکه 
آنها ادعا می کنند جدا از عرب ها هستند و خودشان 
را ملت فارس می نامند اما برای من چنین ملتی معنا 
و مفهوم ندارد. در برخی از اوقات ما مجبور به بازی 
با آنها می شــویم اما برای من چنین مردمی وجود 

خارجی ندارد.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

لیگ برتر برای پرسپولیس و سپاهان، 
با پیروزی به پایان رســید. قرمزها در 
جم، پارس جنوبی را شکســت دادند و 
قهرمانی را جشن گرفتند و سپاهانی ها 
در اصفهان با بردن استقالل خوزستان، 
مطمئن شــدند که رتبــه دوم  و البته 
سهمیه آسیایی شــان به هیچ وجه به 
خطر نخواهد افتاد. هر دو تیم مستقیما 
به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 

صعود کرده اند و فصل موفقیت آمیزی 
را پشت سر گذاشته اند. هنوز اما یک جام 
دیگر، میان آنها قرار دارد و نبرد حساس 
امروز، می تواند سرنوشت این جام را نیز 
تا حدود زیادی روشن کند. هر دو بازی 
قبلی ســرخ ها و طالیی ها در این فصل 
لیگ، با »تساوی« به پایان رسیده و در 
پایان دیدار امروز، دیگر خبری از تساوی 
نخواهد بود. هر دو مسابقه پرسپولیس و 
سپاهان در این فصل، کامال جنجالی از 
کار درآمده اند. دیدار رفت با اعالم پنالتی 

علیرضا فغانی به سود تیم برانکو و تشبیه 
کردن فوتبال ایران به »سیرک« توسط 
ژنرال، جنجالی شد و دیدار برگشت نیز 
با درگیری های روی سکو، به اوج تنش 
رســید و حدود 3۰۰ تماشاگر را به دام 
آســیب دیدگی انداخت. پرتاب سنگ 
میان تماشــاگران دو تیم، می توانست 
عواقب فاجعه باری در این مسابقه داشته 
باشد. هر دو بازی گذشته، کامال حساس 
بودند اما حساسیت جدال امروز، حتی 
بیشتر از آن دو مسابقه است. چراکه فصل 

برای تیم بازنده این نبرد تمام خواهد شد 
اما تیم برنده به استقبال دیدار نهایی جام 
حذفی با داماش خواهد رفت. البته که 
داماش به عنوان تیم شگفتی ســاز این 
فصل فوتبال ایران، حریفی دســت و پا 
بسته محسوب نمی شود اما عبور از یک 
تیم لیگ دویی برای بهترین تیم های 
این فصل فوتبال ایران، آنقدرها دشوار 

نخواهد بود.
سپاهان و پرسپولیس، از مسیرهایی 
کامال »اقتصادی« به دیدار نیمه نهایی 

جام حذفی رسیدند. تیم امیر قلعه نویی 
در اولین قدم، شــهرداری ماهشهر را 
از پیــش رو برداشــت و ســپس در 
اصفهان، روبه روی نســاجی قائمشهر 
قرار گرفــت. این بازی با تســاوی یک 
بر یک به پایان رســید و ســرانجام در 
ضربات پنالتی، اصفهانی ها پیروزی را 
جشن گرفتند. زردها در مرحله بعدی 
نیز دوباره در ضربــات پنالتی به برتری 
دست پیدا کردند و این بار مس کرمان 
را از مسیرشان کنار زدند. پرسپولیس 
نیز در اولین مسابقه اش در این تورنمنت، 
نود ارومیه را بــا گل محمد انصاری در 
ورزشگاه آزادی شکست داد. قرمزها در 
دومین مسابقه، سپیدرود را در وقت های 
اضافه با گل سعید کریمی جوان از پیش 
رو برداشــتند و در مرحله یک چهارم 
نهایی، در ضیافــت پنالتی ها از پدیده 
عبور کردند. در واقع هر دو تیم، با پنالتی 
به این مرحله رسیده اند و بعید نیست که 
تیم صعودکننده به فینال نیز با پنالتی  
مشخص شود. سپاهان، صاحب بهترین 
خط حمله این فصل فوتبال ایران بود اما 
تیم برانکو بدون در اختیار داشتن بهترین 
خط حملــه و بهترین خط دفــاع، در 
باالترین نقطه جدول رده بندی ایستاد. 
مصدومیت علیرضا بیرانوند نگرانی بزرگ 
پرسپولیسی ها در روزهای گذشته بود 
اما این ســنگربان آمادگی کامل را به 
دســت آورده و در این جدال به میدان 

خواهد رفت. 
شایان مصلح و بشار رسن، دو مهره 
غایب ســرخ ها در این جدال هستند و 
احتماال محمد نادری و سروش رفیعی 
به جــای این دو نفــر در ترکیب اصلی 
خواهند بود. ســپاهانی ها نیز کومان را 
در پایان مصدومیتش در اختیار دارند و 
احتماال امیر از این هافبک در کنار کیانی 
و محمد کریمی استفاده خواهد کرد. 
شاید محسن مسلمان نیز برای دقایقی 

در این نبرد به بازی گرفته شود. هر دو تیم 
ستاره های زیادی را در اختیار دارند و این 
بازی، تقابل جذابی میان این ستاره ها 

خواهد بود.
پرسپولیس در هفت مسابقه گذشته، 
طعم شکست مقابل سپاهان را نچشیده 
اســت. آنها در این هفت بازی ســه بار 
سپاهان را شکســت داده اند و چهار بار 
مقابل این حریف به تساوی رسیده اند. 
برانکــو، دو تقابل اول با ســپاهان را به 
حسین فرکی باخت اما دیگر هرگز مقابل 
این حریف زانو نزد. در هفت بازی اخیر دو 
تیم در اصفهان اما سپاهان چهار بار به 
عنوان تیم برنده از زمین خارج شــده و 
پرسپولیس تنها یک بار برنده بوده است. 
هنوز هیچ کس سرنوشت فصل آینده 
برانکو و ژنرال را نمی داند. هر دوی آنها به 
ادامه همکاری با باشگاه های شان نزدیک 
هستند اما شاید نتیجه این مسابقه نیز 
روی تصمیم شــان تاثیر بگذارد. همه 
نگرانی ها در مورد این نبرد، به اتفاقات 
روی سکو مربوط می شود. اصفهانی ها 
با اختراع جدید »هفتاد-سی« سکوها 
را به شیوه مورد عالقه خودشان تقسیم 
کرده اند اما هنوز این احتمال وجود دارد 
که تنش های میان دو تیم، صندلی های 
اســتادیوم را در جریان بــازی به پرواز 

دربیاورد!

پرسپولیس-سپاهان؛ دوئل سوم برای جام دوم

این یک فینال است!

سوژه روز

چهره به چهره

سرنوشت دومین فینالیست جام حذفی فوتبال ایران، امروز در نقش جهان اصفهان مشخص خواهد شد. یک طرف 
این دوئل حساس و سرنوشت ساز، امیر قلعه نویی و سپاهان ایستاده اند تا برای فرار از یک فصل بدون جام، پرسپولیس را 

از مسیرشان کنار بزنند. طرف دیگر نیز، برانکو و پرسپولیس به دنبال بردن اولین »دوگانه داخلی« در تاریخ لیگ برتر ایران 
هستند. تیم برنده هنوز باید یک مسابقه دیگر را پشت سر بگذارد اما جدال امروز، عمال »فینال« این فصل جام حذفی خواهد 

بود. چراکه تیم پیروز، کار چندان دشواری برای لمس جام قهرمانی در دیدار پایانی روبه روی داماش گیالن نخواهد داشت.

آریا رهنورد

جدال حساس امشب در نقش جهان؛ هفتاد 
و یکمین مسابقه رسمی سپاهان و پرسپولیس 
و البته نهمین تقابل دو تیم در تاریخ جام حذفی 
خواهد بود. مســابقه های گذشــته قرمزهای 
پایتخت و زردهــای اصفهان در جــام حذفی، 
همواره حساسیت های فوق العاده ای داشته است. 
پرسپولیس و سپاهان با پنج و چهار قهرمانی، در 
میان پرافتخارترین تیم های تاریخ این تورنمنت 
دیده می شــوند. در هشــت تقابل قبلی در جام 
حذفی، پرسپولیس دو بار و سپاهان یک بار برنده 
بوده اند. پنج دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده اما 
در انتهای این تساوی ها، ضربات پنالتی تیم برنده 

را تعیین کرده است.
 برخورد اول؛ عبور از سپاهان 

به مقصد استقالل
اولین تقابل دو تیم در جام حذفی، سال ۱378 
اتفاق افتاد. جایی که پرســپولیس علی پروین، 
روبه روی ســپاهان مهدی مناجاتی قرار گرفت. 
بازی اول با جذابیت بســیار زیاد برگزار شد و دو 

تیم در تهران به تساوی دو بر دو رسیدند. بصیرت 
و عبدا... ویسی در این مســابقه برای سپاهان و 
امامی فر و اسماعیل حاللی نیز برای پرسپولیس 
گل زنی کردند. با این نتیجه، تســاوی بدون گل 
در دیدار برگشــت برای صعود سپاهان کافی به 
نظر می رسید اما پرسپولیس با گل ادموند بزیک 
حریف را از پیش رو برداشت. دیدارهای مراحل 
نیمه نهایی و فینال جام حذفی سال 78 به صورت 
تک مسابقه برگزار شد. برای اولین و آخرین بار، 
دو تیم پرســپولیس و اســتقالل در آن فصل به 
فینال جام حذفی رسیدند. یکی از حساس ترین 
دربی های تاریخ در نهایت با گل دیرهنگام افشین 
پیروانی به سود تیم پروین تمام شد و قرمزها در 
نهایت قهرمانی جام حذفی را از آن خودشــان 

کردند.
لوکا علیه مصطفی!

هفت ســال بعد از آخرین برخورد در جام 
حذفی، پرسپولیس و سپاهان این بار در فینال 
این تورنمنت به هم رسیدند. این بازی به دلیل 
فشــردگی تقویم فوتبال ایران، برای مدتی به 
تعویق افتاد و سرانجام بعد از جام جهانی برگزار 

شــد. پرسپولیســی ها که به تازگی مصطفی 
دنیزلی را به عنوان مربــی جذب کرده بودند با 
چند ستاره تازه وارد به مصاف سپاهان رفتند. در 
دیدار رفت فینال در استادیوم آزادی، معدنچی 
یک ضربه پنالتــی را از دســت داد اما علیرضا 
نیکبخت موفق به باز کردن دروازه سپاهان شد. 
پدیده آن روزهای تیــم اصفهانی یعنی حمید 
شفیعی اما مسابقه را به تساوی کشاند. در دیدار 
برگشت نیز ابراهیم اســدی گل اول بازی را زد 
اما باز هم شفیعی اجازه نداد پرسپولیسی ها به 
عنوان برنده از زمین خارج شوند. کار در نهایت 
به ضربات پنالتی کشــیده شــد. در ورزشگاه 
نقش جهان که هنوز بازسازی نشده بود، شیث 
رضایی و علیرضا نیکبخت ضربات پنالتی شان را 
از دست دادند. در سپاهان اما تنها یدا... اکبری 
پنالتی اش را خــراب کرد. در نهایــت با ضربه 
عماد رضا، جام به ســپاهانی ها رسید. در پایان 
این مسابقه، پرسپولیسی ها به قرارداد مهاجم 
عراقی حریف معترض بودنــد و این قرارداد را 
غیرقانونی می دانســتند اما این اعتراض هرگز 
به جایی نرسید و دست سرخ ها از جام دور ماند.

توفان؛ به سبک محمود کریمی
بوناچیچ و دنیزلی خیلــی زود دوباره در جام 
حذفی به هم رسیدند. چند ماه بعد از دیدار فینال، 
دو تیم این بار در مسابقه نیمه نهایی فصل جدید 
جام حذفی به هم برخورد کردنــد. این بار یک 
مسابقه در تهران، سرنوشــت تیم فینالیست را 
مشــخص می کرد. پرســپولیس با یک نمایش 
جذاب و هجومی و پنالتی دقیقه 64 فرزاد آشوبی، 
در آستانه پیروزی در این جدال قرار داشت. بازی 
تا دقیقه 85 با برتری تیم دنیزلی دنبال می شــد 
اما ناگهان محسن قهرمانی برای سپاهان پنالتی 
اعالم کرد و ضربه هادی عقیلی، همه چیز را تغییر 
داد. بازی در نیمه اول وقت های اضافه نیز مساوی 
شد اما محمود کریمی در ۱5 دقیقه دوم، یکی از 
سریع ترین هت تریک های تاریخ جام حذفی را 
انجام کرد و تیمش را با سرعت نور به فینال جام 
حذفی برد. سپاهانی ها در دو دیدار فینال مجموعا 
چهار گل به صبا زدند و قهرمانی را با اقتدار جشن 

گرفتند.
رویای نافرجام وینگادا

سال 88 پرسپولیس و سپاهان در جام حذفی 
روبه روی هم قرار گرفتند. این مسابقه در مرحله 
یک چهارم نهایی، با برتری قرمزها در ورزشــگاه 
آزادی بــه پایان رســید. مازیــار زارع، تنها گل 
سرخپوشــان را در این جدال وارد دروازه حریف 
کرد. پرســپولیس با بردن این دیــدار به مرحله 

نیمه نهایی جام حذفی رســید اما در این مرحله 
نتیجه را به پاس واگذار کــرد و از تورنمنت کنار 
رفت تا وینگادا نیز نتواند با این تیم به جام قهرمانی 

دست پیدا کند.
حقیقی؛ برنده دوئل با سیدمهدی

یک ســال بعد از آخرین نبرد در جام حذفی، 
پرسپولیس و سپاهان باز هم یک چهارم نهایی جام 
حذفی را در ورزشگاه آزادی برگزار کردند. نبرد 
میان شاگردان دایی و قلعه نویی با تساوی به پایان 
رسید و در ضربات پنالتی، این قرمزها بودند که 
موفق تر نشان دادند. علیرضا حقیقی روی دروازه 
پرسپولیس عملکرد بهتری از سیدمهدی رحمتی 
درون دروازه سپاهان داشت. پرسپولیس پس از 
عبور از این مرحله، فوالد را از نیمه نهایی کنار زد و 
در نهایت با بردن ملوان در مجموع دو دیدار رفت 

و برگشت، قهرمانی جام حذفی را به دست آورد.
موشک و خداحافظی تلخ

آخرین نبرد پرســپولیس و سپاهان در جام 
حذفی تا امروز، در فینال سال ۹۲ این جام برگزار 
شد. جایی که دو تیم در یک نبرد جذاب به تساوی 
دو بر دو رسیدند و در نهایت تیم زالتکو کرانچار 
فاتح جام حذفی شد و شاگردان یحیی را شکست 
داد. نمایش ضعیف نیلســون، تعویض های بد 
یحیی، از دست رفتن پنالتی هادی نوروزی و البته 
خداحافظی تلخ مهدوی کیا، شب کابوس واری را 

در آزادی برای پرسپولیس ساخت.

نگاهی به همه تقابل های پرسپولیس و سپاهان در تاریخ جام حذفی

کابوس و رویای پنالتی ها!

نگاهی به چهره های ویژه جدال حساس امشب در نقش جهان

چه کسی شجاع تر است؟

هر دو بازی گذشته، 
کامال حساس بودند، اما 
حساسیت جدال امروز، 

حتی بیشتر از آن دو مسابقه 
است؛ چراکه فصل برای تیم 
بازنده این نبرد تمام خواهد 
شد اما تیم برنده به استقبال 

دیدار نهایی جام حذفی با 
داماش خواهد رفت
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