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بیشتر دیدارهای این مرحله از جام 
حذفی امروز برگزار خواهد شد. تیم های 
لیگ برتری در ایــن مرحله به مصاف 
رقبا می روند و شانس شــان را در جام 
حذفی محک می زنند. در بین نبردهای 
امروز، فقط در یک مسابقه دو تیم لیگ 
برتری حاضر می شوند. این یعنی حذف 
حداقل یکی از لیــگ برتری ها در این 
مرحله قطعی خواهد بود. این احتمال 
هم وجود دارد که در نبردهای قبلی، 
شگفتی های دیگری هم اتفاق بیفتد. 
چراکه جام حذفی، همیشه سرشار از 

شگفتی های مختلف بوده است.
استقالل-نود

بعد از چند نتیجه ایده آل در لیگ 
برتر، استقاللی ها امروز خودشان را برای 
نبرد با نود ارومیه در جام حذفی آماده 
می کنند. رای کمیته انضباطی دیدار با 
گل گهر هم روحیه این تیم را در آستانه 
شروع دیدارهای این فصل جام حذفی 
افزایش داده است. فرهاد مجیدی در 
هر دو فصل گذشته، توانسته تیمش 
را به مسابقه نهایی جام حذفی برساند. 
به نظر می رسد رسیدن به فینال این 
تورنمنــت، به تخصص مهــم آبی ها 
تبدیل شــده اســت. بردن فینال اما 
حداقل در این دو ســال، تخصص آنها 
نبوده است. اســتقالل دو سال قبل 
در فینال مغلوب تراکتور شــد و فصل 
گذشته هم در پنالتی ها، دیدار نهایی 
را به فوالد واگذار کرد. حاال این سومین 
تالش جدی مجیدی برای رسیدن به 
فینال جام حذفی خواهد بود. او هنور 
روی نیمکت استقالل جامی تصاحب 
نکرده و امیدوار اســت امسال حداقل 
یکی از جام های داخلی فوتبال ایران را 
به دست بیاورد. حریف امروز استقالل، 
تیم نود ارومیه است که زمانی در لیگ 

یک خوش می درخشــید اما به مرور 
زمان شرایط ایده آلش را از دست داد و 
حاال در دسته های پایین تر حضور دارد. 
به نظر می رسد این فرصت خوبی برای 
فرهاد مجیدی خواهد بود تا به برخی 
از نفرات ذخیره اش در این فصل بازی 
بدهد. نفراتی که در طول فصل فرصت 
کم تری برای قــرار گرفتن در ترکیب 
آبی های پایتخت داشته اند. این مسابقه 
همچنین می تواند یک محک خوب 
برای مهره های جوان تر استقالل هم 
باشد. وریا غفوری همانند چند مسابقه 
قبلی، در این جدال استقالل هم غایب 

خواهد بود.
سپاهان-ستارگان اسالمشهر

صدرنشــین لیگ برتر پس از رای 
کمیته انضباطی، حاال یک نبرد نسبتا 
ساده را در جام حذفی پشت سر خواهد 
گذاشت. این فرصت بسیار خوبی برای 
محرم و تیمش اســت تا بتوانند پس 
از شکســت روبه روی استقالل و قبل 
از برخــورد با پرســپولیس ریکاوری 
کنند. مشکل بزرگ و کلیدی سپاهان 
در بســیاری از نبردهای قبلی اش در 
لیگ برتر، از دست دادن فرصت های 
گل زنی بوده است. این مشکلی است 
که در دیدار با اســتقالل هم این تیم 
را به شــدت آزار داد. حــاال روبه روی 
حریف اسالمشــهری، انتظار می رود 
طالیی ها به بهترین شــکل ممکن از 
فرصت های شان استفاده کنند و یک 

برد پرگل را پشت سر بگذارند.
شاهین بوشهر- نفت مسجدسلیمان

تیم ماقبل پایانی جدول لیگ برتر 
ایران امروز روبه روی تیم ماقبل پایانی 
جدول لیگ دســته یک قرار خواهد 
گرفت. هر دو تیم شرایطی کامال بحرانی 
را پشت ســر می گذارند و هر دو تیم از 
مشکالت مالی شــدید رنج می برند. 
شاهین حتی در دیدار هفته دهم لیگ 

حاضر نشده و در خطر اخراج از لیگ یک 
قرار دارد. نفت مسجدسلیمان هم یکی 
از گزینه های جدی سقوط از لیگ برتر 
به شمار می رود. این بازی بدون شک 
یکی از آنها را از بحران خارج می کند. 
تیم بازنده اما احتماال بــرای تغییر و 
تحوالت روی نیمکت آماده خواهد شد.

پیکان-قشقایی
نام قشــقایی به شگفتی سازی در 
جدول جام حذفی گره خورده است. 
آنها یکی از بزرگ ترین شگفتی های یک 
دهه اخیر جام حذفی فوتبال ایران را با 
حذف تیم برانکو رقم زده اند. این یکی 
از نبردهای بسیار جذاب جام حذفی 
خواهد بود. چراکه قشقایی فصل بسیار 
خوبی را پشت سر گذاشته و در رده دوم 
جدول لیگ یک دیده می شود. این تیم 
فقط یک امتیاز با صدر جدول رده بندی 
لیگ یک فاصله دارد. در مقابل، پیکان 
عملکرد نسبتا متوسطی در لیگ برتر 
داشته اما در دو مسابقه اخیر روبه روی 
استقالل و پرسپولیس، 6 گل دریافت 
کرده اســت. بردن در جــام حذفی و 
رسیدن به جمع 16 تیم برتر، پیکان 
را در موقعیت مطلوبی قرار خواهد داد. 
تیم مجتبی حسینی دست به هر کاری 
می زند تا نتایج بد اخیرش در لیگ برتر 

را به فراموشي بسپارد.
آرمان گهر-نساجی

تیم ساکت الهامی این هفته در لیگ 
برتر دست به کار مهمی زد و توانست 
دروازه بهترین خط دفاعی لیگ را باز 
کند. آنها این هفته به آلومینیومی گل 
زدند که در 9 مسابقه هشت کلین شیت 
داشــت. با این حال نساجی نتوانست 
همه امتیازهای این نبرد را به دســت 
بیاورد و در نهایت به تساوی روبه روی 
حریف اراکی اش رضایت داد. ساکت 
الهامی و تیمش امروز روبه روی آرمان 
گهر قرار می گیرند. حریفی که در 10 

مسابقه این فصل لیگ یک، 18 امتیاز به 
دست آورده و در رده سوم جدول دیده 
می شود. نساجی به لحاظ فنی یکی از 
تیم های خوب این فصل لیگ برتر بوده 
و حریف آنها هم یکی از مدعیان صعود 
به رقابت های لیگ برتر از جدول لیگ 
یک است. در نتیجه انتظار می رود این 
مســابقه جذابیت های زیادی داشته 

باشد.
گل گهر-شهرداری آستارا

این اولین مســابقه گل گهر بعد از 
صدور رای جنجالی کمیته انضباطی 
اســت و طبیعتا اریک بایناما در این 
جدال به میدان نخواهد رفت. شاید این 
بدشانسی شهرداری آستارا باشد که 
در چنین شرایطی به گل گهر برخورد 
کرده است. چراکه تیم سیرجانی در 
واکنش به اتفاقات اخیر، طبیعتا سرشار 
از انگیزه خواهد بود تا به هر قیمتی با 
یک برد پرگل، تلخی های این چند روز 
را پشت سر بگذارد. شهرداری آستارا 
در چند فصل گذشــته همیشه تیم 
متوســطی در جدول لیگ یک بوده و 
همین حاال هم تیمــی میانه جدولی 
به حساب می آید. تیمی که نه صعود 
می کند و نه نگرانی خاصــی از بابت 

سقوط خواهد داشت.

ذوب آهن-رایکا بابل
تیم مهدی تارتار بعد از شکســت 
دادن سپاهان، شرایط بسیار خوبی در 
جدول لیگ پیدا کرد و خیلی ها از ذوب 
حتی به عنوان یــک مدعی در جنگ 
ســهمیه نام بردند. پس از آن نتیجه 
عالی اما اوضاع برای سبزهای اصفهانی 
اصال خوب پیش نرفــت. ذوب در پنج 
هفته اخیر لیگ برتــر، حتی یک برد 
هم به دست نیاورده و روزهای خوبی را 
پشت سر نمی گذارد. آنها به فوالد، مس 
رفسنجان و هوادار باخته اند و روبه روی 
نفت مسجدســلیمان و آلومینیوم به 
تساوی رســیده اند. ذوب در این پنج 
مســابقه فقط یک گل زده تا مشکل 
خط حمله این تیم به شدت به چشم 
بیاید. روبه رو شدن با رایکا این شانس 
را به ذوب می دهــد که روند فعلی اش 
را حداقل کمی عوض کند. تیم مهدی 
تارتار با وجود نتایج ناخوشایند اخیر، 
هنوز می تواند در این فصل حرف های 

زیادی برای گفتن داشته باشد.
فوالد-شهرداری بوشهر

جواد نکونام و تیمش با شکســت 
دادن گل گهر، دوباره در مسیر همان 
نتایج موردعالقه این مربی قرار گرفتند. 
او همیشه با فوالد استاد بردن بازی ها با 
نتیجه یک بر صفر بوده و حاال این کار 
را روبه روی یکــی از مدعیان قهرمانی 
لیگ برتر تکرار کرده اســت. فوالد در 
روزی که احتمــاال به بخش  عمده ای 
از نفرات ترکیب اصلی اش استراحت 
می دهد، روبه روی شهرداری بوشهر 
قرار خواهد گرفت. این مسابقه چالش 
چندان دشــواری برای فوالد به نظر 
نمی رســد. تیمی که احتماال بدون 
هیچ دردســری، حریفش را شکست 
می دهد تا راهی مرحلــه بعدی جام 
حذفی شود. فوالدی ها مدافع عنوان 
قهرمانی جام حذفی هستند. تیمی که 
فصل گذشته برای اولین بار این جام را 
فتح کرد و امیدوار است در این فصل هم 

این موفقیت را تکرار کند.
آلومینیوم-فجر سپاسی

این تنها مسابقه تماما لیگ برتری 
امروز جام حذفی فوتبال ایران خواهد 
بود. یک مســابقه ســخت و پیچیده 
بین دو تیمــی که ثابــت کرده اند در 
دفاع مستحکم هســتند و به راحتی 
گل نمی خورنــد. آلومینیوم خطیبی 
در این فصل فراتر از حد انتظار نشــان 
داده  اســت. آنها با آمــاری رویایی در 
دفاع و نتایجی خوب، در بین تیم های 
باالنشین جدول لیگ قرار داشته اند. 
فجر هم با وجود اینکه در همین فصل 
لیگ برتری شده، نمایش های خوبی 
داشته و به خصوص در نبردهای سخت 
مثل مسابقه با اســتقالل، عالی نشان 
داده اســت. این شــاید مهیج ترین و 
غیرقابل پیش بینی ترین مسابقه امروز 

رقابت های جام حذفی باشد. یک نبرد 
تماشایی بین خطیبی و کالنتری که 
نشان داده اند قابلیت های فنی خوبی 
دارند و برای هر لحظه از مسابقه، نقشه 

مناسبی در ذهن می کشند.
صنعت نفت- شمس آذر

تیم علیمنصور ایــن فصل تیم به 
شدت پرنوســانی بوده است. تیمی 
که فصل را بسیار بد شــروع کرد اما با 
چند نتیجه خوب به زندگی برگشت. 
صنعت دوباره در چنــد هفته خوب 
نتیجه نگرفت و این هفته با گل دیدنی 
و دیرهنگام شروین بزرگ، سه امتیاز 
بسیار حساس مســابقه خانگی اش با 
پدیده را به دســت آورد. صنعت امروز 
روبــه روی تیم چهاردهــم لیگ یک 
قرار می گیرد. تیمی که اســمش به 
تازگی در رقابت های لیگ یک مطرح 
شده است. نفتی ها در آبادان مشکل 
چندانی برای شکست دادن این حریف 
نخواهند داشــت. هرچنــد که تیم 
منصوریان عادت کرده با از دست دادن 
فرصت های خوب، بازی ها را کمی برای 

خودش سخت کند.
ماشین سازی-مس کرمان

این نبرد هم بین دو تیم کامال لیگ 
یکی برگزار می شود. تیم هایی که البته 
هر دو سابقه لیگ برتری بودن را دارند. 
ماشین فصل گذشته راهی لیگ یک 
شد و مس در دو فصل گذشته هر بار در 
آستانه لیگ برتری شدن، این فرصت 
را از  دســت داده اســت. تیم تبریزی 
شرایطی به شــدت بحرانی دارد و این 
فصل در لیگ یک فقط دو امتیاز گرفته 
است. آنها در آخرین رده جدول لیگ 
یک دیده می شوند. مس هم نتوانسته 
همانند فصل های گذشته عالی نتیجه 
بگیرد و فعال یک تیم میانه جدولی در 

لیگ یک است.
خیبر خرم آباد-مس شهر بابک

بین ایــن دو تیــم در جدول لیگ 
یک، فقط یک امتیاز فاصله وجود دارد. 
موضوعی که نشــان می دهد رقابت 
امروز آنها در جام حذفی چقدر حساس 
خواهد بود. هر دو تیم از تیم های خوب 
این فصل لیگ یک هستند و این نبرد، 

بسیار نفس گیر دنبال خواهد شد.

نگاهی به همه دیدارهای امروز جام حذفی

شانسذخیرهها!

اتفاق روز

پرونده مسابقات قهرماني جهان وزنه برداري 
به میزباني تاشکند ازبکستان با نایب قهرماني تیم 
ملي مردان کشورمان به پایان رسید. در پایان این 
مسابقات روس ها که به دلیل محرومیت تحت 
عنوان فدراسیون وزنه برداري روسیه در تاشکند 
حضور پیدا کردند، طبق انتظار عنوان قهرماني را 
به نام خود زدند. آنها براي قهرماني 581 امتیاز 
به دســت آوردند. ایران هم که با 10 وزنه بردار 
در بخش مردان به ایــن میدان رفته بود، با 548 
امتیاز نایب قهرمان جهان شــد. ازبکستان نیز 
با 525 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. البته تیم 
حسین برخواه در بخش مدالي با دو مدال طال، سه 
نقره و سه برنز در رده پنجم قرار گرفت، اما آنچه 
که مالك اعطاي کاپ تیمي اســت، رده بندي 

امتیازي است.
در بخش زنان، ایران که با سه وزنه بردار در 
رقابت ها حاضر بود، بــا 151 امتیاز در جایگاه 

بیست و ســوم جهان قرار گرفت و چون مدالی 
کسب نکرد جایی در رده بندی مدالی نداشت. 
در بخش مــردان هم به جــز اوزان 81 و 102 
کیلوگرم کــه وزنه برداران ایرانی روی ســکو 
رفتند و درخشیدند، در ســایر اوزان خبري از 
مدال نبــود. در وزن 81 کیلوگرم میرمصطفی 
جــوادی دو مدال نقره در دوضــرب و مجموع 
و یک برنز در یک ضرب کســب کرد، در 102 
کیلوگرم رسول معتمدی در دوضرب و مجموع 
به مدال طال رسید و در یک ضرب به مدال نقره 
دست یافت تا شاهکار ایران روي تخته جهاني 
2021 باشد و امیر حقوقی دیگر نماینده وزن 
102 کیلوگرم یک نقره در دوضرب و یک برنز 
در مجموع کســب کرد. با توجه به اینکه ایران 
همیشه در دسته فوق سنگین مدعي بود، انتظار 
مي رفت این بار هم مدالي در این وزن به دست 
بیاید. اما در غیاب علــي داودي نایب قهرمان 

المپیک توکیو، آیت شریفي و علیرضا یوسفي 
ســکوي جهاني را ندیدند. البته رکوردشکني 
یوسفي اتفاق مهمي بود که مورد توجه و تمجید 
فدراســیون جهاني هم قرار گرفت. یوسفي که 
در رده سنی  جوانان قرار دارد، توانست با مهار 
وزنه 2۳8 رکورد دوضرب جوانان جهان را که 
در اختیار علی داودی بود، یک کیلوگرم بشکند. 
به همین دلیل هم ســایت فدراسیون جهان او 
را نابغه اي توصیف کرد که بعد از انزو کورورگه 
از هلند در دسته 109+ کیلوگرم رکوردشکني 

کرده است. 
در هــر حال همان طــور که پیــش از آغاز 
مســابقات از ســوي کادر فني اعالم شده بود، 
تیم به هدف خود که ایســتادن روي ســکوي 
جهاني بود، رســید. البته این اتفاق نباید باعث 
شود که مشــکالت بســیار زیاد این رشته در 
کشور به دســت فراموشي ســپرده شود. در 

روزهایــي که الشــا تاالخادزه به ســرعت در 
حال رکوردشــکني اســت و هر روز بهتر کار 
مي کند، وزنه برداران ایران بعد از مدال آوري در 
مصاحبه هاي شان از شرایط اسفناك اردوهاي 
ملي صحبت مي کنند. اینکه ملي پوشان حتي 
در آب و غذا مشکل داشته باشند، بیشتر از یک 
فاجعه اســت. در این باره علــي مرادي رییس 
فدراســیون هرچقدر هم از کمیته المپیک و 

وزارت ورزش گالیه داشته باشد که توجهي به 
این رشته نمي شــود، جاي توجیه ندارد. اینکه 
یک فدراسیون حتي در تامین تغذیه ملي پوشان 
ناتوان باشد نشان از ضعف شدید مدیریتي دارد. 
بنابراین امید مي رود که این نایب قهرماني که 
به همت وزنه برداران حاصل شــده، ســایه اي 
روي مشکالت این رشــته نیندازد و در آینده 

حمایت هاي بهتري از تیم صورت بگیرد. 

پایان مسابقات جهاني وزنه برداري با هشت مدال ایران

نايب قهرماني جهان بدون آب و غذا!

بعد از چند نتیجه ایده آل 
در لیگ برتر، استقاللی ها 

امروز خودشان را برای نبرد 
با نود ارومیه در جام حذفی 
آماده می کنند. رای کمیته 
انضباطی دیدار با گل گهر 

هم روحیه این تیم را در 
آستانه شروع دیدارهای 

این فصل جام حذفی 
افزایش داده است

صدرنشین لیگ برتر پس 
از رای کمیته انضباطی، 

حاال یک نبرد نسبتا ساده 
را در جام حذفی پشت سر 

خواهد گذاشت. این فرصت 
بسیار خوبی برای محرم 
و تیمش است تا بتوانند 

پس از شکست روبه روی 
استقالل و قبل از برخورد با 
پرسپولیس ریکاوری کنند
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 برنامه فوتبال بانوان
 در مسير جام ملت ها

ملــي  تیــم 
فوتبال بانوان ایران 
که با تاریخ سازي 
ي  ا بــر د  خــو
نخستین بار مجوز 
حضــور در جام 
ملت هاي آسیا را 

به دست آورده اســت، این روزها خود را آماده این 
رویداد مي کند. البته کادر فني هم در کنار تمرینات 
نشست هاي الزم براي پیشروي مناسب در این مسیر 
را در برنامه دارند. در همین راستا روز گذشته کادر فني 
تیم ملي بانوان با حضور شهره موسوي نایب رییس 
بانوان فدراسیون جلسه اي برگزار کرد که مباحث فني 
محور آن بود. در ابتدای این نشست مریم ایراندوست، 
سرمربی تیم ملی فوتبال برنامه های آماده سازی این 
تیم را تا آغاز رقابت های جام ملت های آسیا 2022 
هند به حاضرین در جلسه ارائه کرد و مقرر شد آخرین 
اردوی آماده ســازی بانوان پیش از اعزام به هند در 
جزیره کیش به مدت 10 روز برگزار شود. همچنین 
در این نشست آیین نامه و دستورالعمل مسابقات 
جام ملت های آسیا 2022 مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت. شاگردان ایراندوست از روز گذشته در 
مرکز ملي فوتبال دور جدیــد تمرینات خود را آغاز 
کردند. ســرمربي تیم ملي در این مرحله از اردو که 
تا هشت دي ماه ادامه دارد از یاسمن فرماني و مریم 
نامي نیز دعوت کرده است. تیم ملی فوتبال بانوان 
کشورمان در گروه A جام ملت ها با تیم های هند، 
چین و چین تایپه همگروه است و در نخستین دیدار 

خود به مصاف میزبان )هند( می رود.

 خارجي ها 
در ليگ شمشيربازي ايران

حدود یک دهــه پیش لیگ شمشــیربازي 
ایران با حضور بازیکنان خارجي برگزار مي شــد. 
زماني که لیگ این رشته شــرایط بهتري داشت 
و تیم هایي مانند نفت و پیــکان با خدمت گرفتن 
بازیکنانی از اوکراین و روســیه ترکیــب خود را 
کامل می کردند. حاال پس از گذشــت سال ها تیم 
سرهنگ پور قرار است خارجي ها را به رقابت هاي 
باشگاهي شمشیربازي کشور برگرداند. مسئوالن 
تیم ســرهنگ پور اصفهان برای فصــل پیش رو 
اقدام به جذب دو بازیکن از کشــورهای انگلستان 
)روسی االصل( و قبرس کرده اند. این دو شمشیرباز 
در ترکیب اســلحه فلوره این تیم بــه کار گرفته 
می شوند. در شرایطي که بسیاري از شمشیربازان 
از کیفیت لیگ و البته مبلغ قراردادها دل خوشي 
ندارند، بازگشت خارجي ها مي تواند به جذابیت ها 
و البته کیفیت مسابقات کمک شایاني کند. فصل 
جدید رقابت های باشــگاهی شمشیربازی ایران 
از اوایل دی ماه آغاز می شــود. روز نخست از هفته 
نخست این فصل از مسابقات به برگزاری دیدارهای 

اسلحه سابر اختصاص دارد.
    

الهامي در رينگ سازمان روسي
مازیار الهامی کاپیتان پیشین تیم ملی کاراته 
ایران و دارنده چندین نشــان مســابقات جهانی 
و آســیایی این رشــته، در ادامه فعالیت هایش در 
مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی )MMA( این بار 
قرار است روز چهارشنبه اول دی ماه )22 دسامبر( در 
سازمان UFL2 روسیه هنرنمایی کند. الهامی طبق 
توافق قرار است دو مبارزه در این سازمان انجام دهد 
که در اولین مبارزه به مصاف »رسوالن ناژ مودینو« 
روسی خواهد رفت. این ورزشکار روسی 6 پیروزی 
بدون باخت در کارنامه ورزشی خود به ثبت رسانده 
است. او قهرمان سامبو اروپا و یک کشتي گیر کاربلد 
با پاهاي بسیار قوي است. اما الهامي باانگیزه برای 
شکست وی پای به قفس روسیه خواهد گذاشت. 
هدف الهامي این است که پس از جمع کردن رکورد 
و امتیازات الزم، دوباره به سازمان ACA بازگردد. 

    
 10 مدال كاراته

  در روز اول آسيايي
در نخســتین روز از رقابت هاي کاراته قهرماني 
رده هاي سني آســیا، ملي پوشان کشورمان موفق 
به کســب 6 مدال طال، دو نقره و دو برنز شدند. در 
کاتاي انفرادي نوجوانان ســاجده جهانشاهي طال 
و علي حاجي زاده نقره گرفتند، در کاتای انفرادي 
جوانان ملیکا عزتی طال و امیرحسن معین الدیني 
نقره  گرفتند و در کاتاي تیمي جوانان امیرحســن 
معین الدینی، ابوالفضل شیخ شجاعی و ابوالفضل 
فرامرزپور طالیي شــدند. در بخــش کومیته نیز 
فاطمه زهرا سعیدآبادي، ابوالفضل همدمجو و علي 
موسوي قهرمان شدند، پارسا محمدي به مدال نقره 
رسید و شهداد پورســلیمانی، علیرضا لطیفه پور، 

مائده زارع و رومینا خادمی مدال برنز کسب کردند.

 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا طاري 


