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مرحله یک هشتم نهایی جام 
حذفی امروز با برگزاری چهار دیدار 
آغاز می شود. در مسابقات امروز 
تیم های پرسپولیس و ذوب آهن 
به مصاف هــم می روند، تیم های 
آلومینیــوم اراک و ســپاهان با 
همدیگر دیدار می کنند، فوالد با 
مس کرمان تقابل می کند و صنعت 
نفت آبادان حریف خیبر خرم آباد 
است. در دومین روز از مسابقات 
نیز که فردا )سه شــنبه( برگزار 
می شود نساجی مازندران و گل گهر 
سیرجان، مس رفسنجان و پدیده 
مشهد، نفت مسجد سلیمان و خلیج 
فارس ماهشهر و پیکان تهران و 
استقالل برابر هم به میدان می روند. 

ذوب به دنبال انتقام لیگ
پرســپولیس تهــران توانســت با 
پیروزی در آخرین دیــدار خود مقابل 
فجر سپاسی نیم فصل اول لیگ برتر را 
به خوبی تمام کند و در رده دوم جدول 
بایستد. سرخ های پایتخت تا به حال بار 
6 بار قهرمان جام حذفی شده اند و برای 
بیشتر شدن تعداد قهرمانی های شان 
انگیزه های بســیار زیــادی دارند. آنها 
همچنیــن یحیی گل محمــدی که 
تخصص خوبی در ایــن رقابت ها دارد 
را نیــز روی نیمکت دارند. شــاگردان 
گل محمدی در مرحله یک شــانزدهم 
ویســتاتوربین تهران را بــا چهار گل 
شکســت دادند تا امروز روبه روی تیم 
مهدی تارتار قرار بگیرند. تیمی که در 

لیگ برتر شکســت دو بر صفر را برابر 
پرسپولیس تجربه کرده و حاال با انگیزه 
انتقام برابر این تیم بــه میدان می رود. 
ذوبی ها با پنج برد، سه مساوی و هفت 
باخت در رده یازدهم جدول لیگ برتر 
قرار دارند و حاال برای پیشرفت در جام 
حذفی به شکست ســرخ ها نیاز دارند. 
در سوی مقابل اما تیم یحیی هم برای 
حفظ روحیه خــود و ادامه موفق لیگ 
باید خودش را در جام حذفی نگه دارد. 
این دیدار ســاعت۱۵:۳۰ در ورزشگاه 

فوالدشهر برگزار می شود.
تکرار بازی در حذفی

آلومینیوم اراک و ســپاهان آخرین 
دیدارهای نیم فصل شان در لیگ برتر را 
برابر هم برگزار کردند و حاال باید دیدار 
خود را در جام حذفی تکرار کنند. البته 
این بار دو تیم نمی توانند به تساوی رضایت 
بدهند و هر دو طرف برای رســیدن به 
پیروزی دست به هر کاری می زنند. دو تیم 
همسایه در لیگ برتر که در رده های سوم و 
چهارم ایستاده اند، امروز در ورزشگاه امام 
خمینی )ره( اراک با هم دیدار می کنند. 
سپاهان که در شروع فصل مدعی قهرمانی 
بود، ایــن روزها از صدر جــدول فاصله 
گرفته و برای جبران باید در جام حذفی 
صعود کند. البته به نظر می رسد جایگاه 
سپاهان چندان محرم نویدکیا را اذیت 
نمی کند و از آن راضی است. چراکه گفته 
است جدول لیگ نشان می دهد که او چه 
عملکردی داشته و چه جایگاهی دارد. 
در هر حال آنها در مرحله قبل با یک گل 
ستارگان اورکی اسالمشهر را شکست 
دادند اما حریف امــروز آنها از لیگ برتر 

می آید و اتفاقا توانســته فصل خوبی را 
تجربه کند. شــاگردان رسول خطیبی 
امیدوارند امروز هــم به روند خوب خود 
ادامه دهند و با عبور از سپاهان، خودشان 
را در جام حذفی ماندگار کنند. رســول 
خطیبی تاکید کرده که در جام حذفی 
جای هیچ اشتباهی ندارند. آنها همچنین 
متخصص تساوی و گل نخوردن هستند 
و باید دید که این دیدار در 9۰ دقیقه به 
پایان می رسد یا کار به وقت های اضافه و 
ضربات پنالتی می کشد. آلومینیوم اراک 
در مرحله یک شانزدهم دو بر صفر فجر 
سپاسی را شکســت داده بود. این دیدار 

امروز ساعت ۱4 برگزار می شود.
نبرد فوالد و مس

امروز تیم جــواد نکونام برابر حریف 
لیگ یکی خود به میدان می رود. تیمی 
که البته در رده دوم جدول لیگ دسته 

اول قرار دارد و مدعــی صعود به لیگ 
برتر به نظر می رســد. فــوالد با حضور 
جواد نکونام رفته رفته در حال شــکل 

گرفتن است. آنها همچنین بیشتر از سایر 
تیم ها مشغول مسابقه هستند چراکه 
فوالد و سپاهان تنها تیم های حاضر در 
لیگ قهرمانان آســیا به شمار می روند. 
با این حال نکونام و پسرانش به راحتی 
نمی خواهند با جام حذفی وداع کنند. آنها 
در مرحله یک شانزدهم فوالد نوشهر را با 
سه گل شکست دادند و امروز می خواهند 
برد دیگری را در این جام تصاحب کنند. 
در سوی مقابل مسی ها هم برای اینکه 
خودی نشان دهند و روحیه شان را برای 
ادامه رقابت در لیگ دســته یک حفظ 
کنند، به برد در این دیدار نیاز دارند. این 
دیدار ســاعت ۱4:۳۰ در ورزشگاه امام 

علی)ع( کرمان برگزار می شود.
 نفت-خیبر خرم آباد
 با چاشنی اعتصاب

این روزهای صنعت نفــت آبادان 

بر محور اعتصاب بازیکنــان این تیم 
می گذرد. تیمی کــه از ابتدای فصل 
دچار مشکالت مالی بسیار زیاد است 
و هیچ پرداختی اتفاق نیفتاده اســت. 
بازیکنان صنعت نفت در جریان لیگ 
هم برای چند روز اعتصاب کرده بودند و 
حاال آنها در اعتراض دوباره به مشکالت 
مالی تصمیم گرفتند کــه برای دیدار 
برابــر خیبر خرم آبــاد در جام حذفی 
حاضر نشــوند. گویا صبــح دیروز دو 
تن از اعضای هیات رییســه باشــگاه 
صنعت نفت آبــادان بــه هتل محل 
اســکان این تیم رفتند تا با بازیکنان 
صحبت کنند و وعــده ای دیگر برای 
دریافت مطالبات شــان بدهند اما این 
بار بازیکنان صنعت نفــت زیر بار این 
موضوع نرفتنــد و حاضر به ســفر به 

خرم آباد نشدند.

جام حذفی با چهار دیدار دنبال می شود 

انتقام و اعتصاب

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تیم ملی فوتبال بانوان ایران که برای حضور در 
جام ملت های آسیا عازم هند شده بود، به این کشور 
رسید. ملی پوشان ایران در این مسابقات با چین، 
چین تاپیه و هند همگروه هستند. مریم ایراندوست 
سرمربی تیم ملی ایران قول داده که تیم متفاوتی 
از ایران را در این جام خواهیم دید. ملی پوشان نیز 
بعد از چهار ماه تمرین با روحیه باال و انگیزه بسیار 
آماده هستند که به روند تاریخ ســازی خود ادامه 
دهند. فدراســیون فوتبال هم برای بیشتر کردن 
روحیه آنها مراسم بدرقه ای ترتیب داد. هرچند که 
در این مراســم بدرقه نه وزیر ورزش حضور داشت 
و در جمع پیشکسوتان نامدار دعوت شده خبری از 

هیچ کدام از پیشکسوتان فوتبال بانوان نبود، اما اینها 
مواردی است که ملی پوشان نباید به آن توجه کنند 
و تمام تمرکزشان را روی مسابقات شان در این جام 
بگذارند. گروه ایران با حضور چین و چین تایپه که 
جزو برترین گل زنان تاریخ این مسابقات هستند، 
سخت به نظر می رسد. اما با  این حال فاکتور انگیزه 
و غیرت به خوبی در تیم ایراندوست دیده می شود 
و امید می رود کــه آنها بتوانند طعــم پیروزی در 
این جام را بچشــند. تیم ملی بانوان در این مدت از 
حمایت های خوبی برخوردار بود و توانست صعود 
تاریخی به جام ملت های قاره را تجربه کند. سرمربی 
تیم ملی هم اعالم کرده که اگر این حمایت ها ادامه 
داشته باشــد، تیم ایران می تواند راهش به سمت 
جام جهانی را هم همــوار کند. هرچند که طبیعتا 

انتظارات در نخستین حضور ایران در این مسابقات، 
بر محور دیگری می چرخد. 

 در راســتای همین حضور تاریخی، ســایت 
کنفدراســیون فوتبال آســیا هم در گزارشی به 
ســرمربی تیم ملی بانوان ایران پرداخت و درباره 
او نوشت که ایراندوست تیم ملی بانوان ایران را به 
مرزهای جدیدی رسانده اســت. در بخشی از این 
گزارش آمده است:»برای بسیاری این داستان تنها 
حس خوبی از روند انتخابی جام ملت ها بود اما برای 
ایراندوست صعود به جام ملت ها اوج دوره زندگی 
و کار او محسوب می شــود. تیم ملی فوتبال بانوان 
ایران زمانی که در مسابقات مقدماتی ۲۰۲۱ تاشکند 
ازبکستان شرکت کردند، در رنکینگ هفتاد و دوم 
جهان قرار داشت و هرگز راهی جام ملت ها نشده 
بود. آنها در طول این ســال ها برای صعود به جام 
ملت های آسیا ۲۰۱۰، ۲۰۱4 و ۲۰۱۸ تالش کردند 
اما شکســت خوردند اما روحیه و عملکرد آنها در 
مسابقات ازبکستان سبب شد تا صالحیت تاریخی 
برای آنها به ارمغان آورد و چشــم انداز فوتبال زنان 

ایران را تغییر دهد.« 
در ادامه ایراندوست گفت وگویی هم با سایت 
کنفدراسیون آسیا هم داشــت. او در این مصاحبه 

درباره نخستین حضور ایران در جام ملت های آسیا 
عنوان کرد:»از نتایج به دســت آمده در مسابقات 
ازبکستان و صعود به جام ملت ها، راضی ترین فرد 
روی کره زمین هستم. از نظر فنی، تیم ما جای زیادی 
برای پیشرفت دارد و تالش می کنیم این نواقص را 
در اردوهای آماده سازی خود برطرف سازیم تا در 
آینده در شرایط بهتری باشیم و نقاط ضعف خود 
را به حداقل برسانیم.« وی افزود:»همه می دانند 
که از زمان تشــکیل تیم فوتبال بانوان ایران مدت 
زیادی نمی گذرد و ما نمی توانیم همه کاســتی ها 
و مشــکالت را در مدت کوتاهی برطرف کنیم اما 
باید بگویم که همه تالش می کنیم تا مشکالت را 
برطرف کنیم.« واضح است که فوتبال زنان ایران 
گام های فوق العاده ای برداشته است، به ویژه زمانی 
که مریم، دختر نصرت ایراندوست، بازیکن و مربی 
سابق ایرانی به این موضوع فکر می کند که این گام ها 
از کجا شروع شده است. ایراندوست با اشاره به اینکه 
قورمه سبزی غذای محبوب ایرانی است، گفت:»در 
این 4۲ سال بارها از من پرسیده اند که چرا یک دختر 
باید فوتبال بازی کند و بهتر است قورمه سبزی بپزد. 
آیا باور می کنید که از قورمه سبزی متنفرم و دیگر 
آن را نمی خورم؟ دیگر نیازی نیست که بگویید ما 

کی هستیم زیرا همه ایرانی ها فیلم ها و عکس های 
ما را دیده اند و مطمئنم همه ما را می شناسند.« 

شایســتگی تیم ملی فوتبال بانوان در کشور 
فوتبالدوســت ایران بیشــتر شده اســت اما اگر 
چشــم انداز بلندمدت ایراندوست بخواهد محقق 
شــود، تنها یک داســتان بزرگ تر آغاز می شود. 
ایراندوســت عنوان کرد:»وقتی تیم ایران در بین 
۱۲ تیم برتر آســیا قرار می گیــرد و در مهم ترین 
مسابقات آسیایی حضور می یابد، تاثیر مثبتی روی 
فوتبال بانوان ایران خواهد گذاشت. انتظار دارم با 
برنامه ریزی مناسب، تیم های ملی بانوان کشورمان 
در رده های سنی دیگر ساماندهی شوند و برنامه ای 
پنج ساله برای رشد و توســعه فوتبال بانوان اجرا 
شود.« وی اضافه کرد:»در صورت تداوم حمایت های 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و مردم 
ایران، به شما قول می دهم تا پنج سال آینده به جام 

جهانی فوتبال بانوان صعود کنیم.« 
الزم به توضیح اســت، جام ملت های فوتبال 
زنان آســیا از ۳۰ دی تا ۱۷ بهمن با حضور ۱۲ تیم 
به میزبانی هند برگزار می شود. تیم های اول و دوم 
هر گروه و دو تیم برتر از میان تیم های سوم گروه ها 
به مرحله بعدی مســابقات صعود می کنند. تیم 
ملی فوتبال بانوان ایران در نخســتین دیدار خود 
پنجشنبه ۳۰ دی از ســاعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه 

پاتیل بمبئی نو به مصاف هند می رود.

باالخره زمان اعزام تیم ملی هندبال ایران به 
رقابت های قهرمانی آسیای ۲۰۲۲ فرا رسید و 
ملی پوشان ایران شب گذشته ایران را به مقصد 
عربستان ترک کردند. بیستمین دوره مسابقات 
هندبال قهرمانی آســیا و انتخابی مســابقات 
قهرمانی جهان ۲۰۲۳ از ۲۸ دی ماه لغایت یازدهم 
بهمن به میزبانی عربســتان برگزار می شــود. 
میزبانی که ابتدا بر عهده ایران بود اما مدیریت 

ضعیف در مهار کرونا باعث شد که این میزبانی 
از ایران گرفته شود و به عربستانی ها داده شود. 
آن زمان بسیاری امیدوار بودند که امتیاز میزبانی 
بازوی کمک خوبی برای ایران باشد تا هندبال 
بار دیگر به مسیر پیشــرفت برگردد و بار دیگر 
شمایل مدعی در قاره را به خود بگیرد. در هر حال 
هندبال ایران بازیکنان خوب و باتجربه ای دارد که 
می تواند روی آنها در میدان آسیایی حساب کند. 
هندبال یکی از رشته هایی است که لژیونرهای 
بسیار زیادی دارد و هر کدام در تیم ها و لیگ های 
معتبری به میدان می روند و جزو مهره های موثر 
باشگاه های شان به حساب می آیند. فدراسیون 

هندبال برای بازگشت به مسیر پیشرفت و صعود 
به قهرمانی جهان بعد از مدت ها سرمربی خارجی 
هم جذب کرد و سکان را به دست مانوئل فرناندز 
داد. سرمربی که ارتباط خوبی با ملی پوشان دارد و 
از تجربه خوبی هم بهره مند می برد. به این ترتیب 
با وجود کار ســختی که ایران در مقابل رقبای 
قدرتمندش در قهرمانی آســیا دارد، این امید 
وجود دارد که تیم ایران جزو پنج تیم صعود کرده 
به قهرمانی جهان قرار بگیرد. تیم ملی هندبال 
ایران ۲۸ دی ماه مقابل اســترالیا و ۲9 دی ماه 
برابر هند به میدان می رود. ملی پوشان ایران در 
آخرین دیدار مرحله گروهی ۳۰ دی ماه مقابل 

عربستان صف آرایی می کنند. تیمی که میزبانی را 
از ایران گرفته و حاال به دنبال این است که در زمین 
مسابقه هم پیروز باشد و به عنوان صدرنشین به 
مرحله بعد صعود کند. اگر ایران بتواند در نبرد 
با عربســتان به عنوان برنده زمین را ترک کند، 

می تواند صدرنشین گروه باشد. 
یونس آثاری، محمدرضا اورعی، احســان 
ابویی، مجتبی حیدرپور، امیدرضا سرپوشــی، 
محمد سیاوشــی، علــی رحیمــی کازرونی، 
محمدرضــا کاظمی، محمد کیانی، یاســین 
کبیریان، کیــارش طاهــری، محمد غالمی، 
سجاد اســتکی، پویا نوروزی نژاد، سیدمهدی 

موســوی، مهرداد صمصامی، افشین صادقی و 
حسین جهانی ۱۸ ملی پوش ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا را تشکیل می دهند. ۱۸ سربازی 
که باید آماده باشند تا هندبال ایران را دوباره بر 
سر زبان ها بیندازند. آنها برای این مسابقات چند 
دیدار دوستانه هم برگزار کردند که دیدارهای 
تدارکاتی در اسپانیا هم جزوشان بود. تورنمنتی 
که به نظر می رسد برای فرناندز خوب بود چراکه 
به ترکیب اصلی اش رسید و همان نفراتی را با خود 
به عربستان می برد که در اسپانیا محک شان زده 
بود. حال باید دید که این تدارکات برای درخشش 

در قهرمانی قاره کهن کافی است یا نه. 

هندبالیست ها عازم قهرمانی  آسیا شدند

به جهان  برگردید

گزارش سایت AFC از سرمربی تیم ایران

مرزهای جدید با  ایراند وست

چهره به چهره

شاگردان گل محمدی 
در مرحله یک شانزدهم 
ویستاتوربین تهران را با 

چهار گل شکست دادند تا 
امروز روبه روی تیم مهدی 

تارتار قرار بگیرند. تیمی که 
در لیگ برتر شکست دو 

بر صفر را برابر پرسپولیس 
تجربه کرده و حاال با انگیزه 

انتقام برابر این تیم به 
میدان می رود
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معمار والیبال درگذشت
ضــا  ر محمد
یزدانی خــرم کــه 
سابقه طوالنی مدت 
در مدیریــت ورزش 
ایــران را دارد بامداد 
دیروز )یکشنبه( در 
سن ۷۵ سالگی دار فانی را وداع گفت. وی نزدیک به 
۱۷ سال ریاست فدراسیون والیبال را بر عهده داشت 
یعنی از ســال ۱۳6۸ تا ۱۳۸۵. وی سپس از سال 
۱۳۸۵ تا سال ۱۳9۰ در فدراسیون کشتی ریاست 
کرد و یکی از ارکان موفقیت این دو رشته در ایران 
به حساب می آید. یزدانی خرم مدتی پیش به علت 
بیماری عروقی در بیمارستان بهمن بستری شده 
بود. یزدانی خرم یکی از مدیران موفق در ورزش ایران 
بود. از جمله حضور او در فدراسیون والیبال که این 
رشته را دگرگون کرد و زمینه ساز حضور او در سطح 
اول آســیا و همین طور درخشش در سطح جهان 
شد. به همین خاطر هم از او به عنوان معمار والیبال 
ایران یاد می شــود. او پس از موفقیــت در والیبال 
در انتخابات فدراسیون کشــتی حضور پیدا کرد و 
در سال ۸۵ توانســت از مجمع رای اعتماد بگیرد. 
یزدانی خرم تا سال 9۰ در کشتی حضور داشت و بعد 
از آن کم کم از مدیریت ورزش کشور جدا شد. البته 
قانون بازنشستگی و باالی 6۰ سال نیز در جدایی او 
دخیل بود که این موضوع باعث ناراحتی اش هم شده 
بود و معتقد بود همه هنرمندان، نویسندگان شاعران 
و قهرمان ما 6۰ سال به بعد گل می کنند، اما ما آنها 
را کنار می گذاریم، این خیانت به ورزش است. یاد و 

خاطره یزدانی خرم همیشه باقی می ماند. 
    

 ساوه شمشکی، 
المپیکی جدید اسکی

در راستای معرفی ملی پوشان اسکی ایران برای 
حضور در المپیک زمستانی، در پایان رقابت های 
انتخابی حســین ساوه شمشــکی بــا دارا بودن 
بهترین پوئن فیز )امتیاز جهانی( به عنوان نماینده 
اســکی آلپاین مردان در این رقابت ها انتخاب شد. 
ساوه شمشــکی پیش از این در دو دوره بازی های 
المپیک زمســتانی حضور داشته است و به همین 
دلیل یکی از باتجربه های ایران به حساب می آید. 
او در حالی به سومین المپیکش اعزام می شود که 
در مدیریت های قبلی فدراســیون بارها به دالیل 
و بهانه های مختلف کنار گذاشته شــد. اما به نظر 
می رسد که او فعال قصد کنار کشیدن ندارد. پیش از 
این عاطفه احمدی در آلپاین بانوان و سیدستار صید 
نیز در اسکی صحرانوردی مردان به عنوان نماینده 
کشورمان در المپیک زمستانی معرفی شده بودند. 

این مسابقات به میزبانی چین برگزار می شود.
    

 چشم امید آزادکاران غایب
 به کادر فنی

یکی از اتفاقات عجیب و کم سابقه در این دوره از 
رقابت های کشتی آزاد قهرمان کشور در گرگان، عدم 
حضور برخی از کشتی گیران در وزن کشی روز دوم 
مسابقات بود. البته در مجموع ۱۸ آزادکار در طول 
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور وزن کشی نکردن 
که دلیل آن شکست در دور مقدماتی و یا نرسیدن سر 
وزن بود. این اتفاق در پنج وزن کشتی آزاد قهرمانی 
کشــور رخ داد که مدعیان درگیر با این موضوع باید 
برای ادامه حضــور در چرخه انتخابی تیم ملی برای 
حضور در میادین بین المللی آتی در انتظار تصمیم 
کادر فنی باشــند. گفته می شود کادر فنی تیم ملی 
کشتی آزاد هم روی خوشی به تمامی غایبان در وزن 
کشی نشان نخواهد داد و مطمئنا با آن کشتی گیرانی 
که بدون توجیه فنی و مستند در وزن کشی حضور 
نیافتند، برخورد خواهد کرد. البته آن دسته از مدعیان 
مثل رضا اطری و امیرحسین مقصودی که به دلیل سر 
وزن نرسیدن نتوانستند وزن کشی کنند، ممکن است 
شانس ورود دوباره به چرخه انتخابی را داشته باشند. 
بدیهی است فرصت دوباره کادر فنی به برخی مدعیان 
شامل آن دسته از کشتی گیرانی که بعد از باخت در 
دور مقدماتی در روز دوم مسابقات وزن کشی نکردند، 
نخواهد شد. رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور به 
عنوان نخستین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی طی 
روزهای ۲۲ تا ۲4 دی ماه در گرگان برگزار شد. طبق 
مصوبه کادر فنی تیم ملی نفرات برتر این مسابقات به 
عنوان ملی پوشان اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا 
معرفی خواهند شد تا در روزهای پایانی فروردین سال 

۱4۰۱ در اوالن باتور مغولستان به میدان بروند.

منهای فوتبال

آدرنالین

نازنین دشتی

آریا طاري 


