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فریدون رئیسی- سرویس ورزشی
فجر شهید سپاسی شیراز یک- ون پارس نقش جهان 

صفر
گل: محسن سیفی دقیقه 75

عصر دیروز رقابت های لیگ یک استارت دوباره خورد و 
فجری ها در ورزشگاه حافظیه شیراز که تبدیل به زمین 
خاکی شده است و بیشتر شبیه زمین کشاورزی بود تا 
زمین فوتبال موفق شــدند در یک بازی کم موقعیت با 
گل زنی سیفی در اولین دقایق بازی اش در فصل جاری 
بــرای فجــر کــه نیمــه دوم وارد میدان شــد، یــک بر صفر 

مقابل تیم ون پارس نقش جهان پیروز شوند.
در ایــن دیــدار آنچه بیش از خود بازی دیده شــد و بارها 
و بارهــا گزارشــگر صــدا و ســیما به درســتی به آن اشــاره 
کــرد وضعیــت اســفبار ورزشــگاه حافظیــه شــیراز بود و 
متأسفانه سال های سال است همه مسئولین استان 
فارس با هم نتوانسته اند یک زمین چمن باکیفیت در 
تمــام اســتان فارس ایجاد کنند و فجری هــا باید در یک 
زمیــن خراب به مصاف حریفــان بروند و اگر فجر صعود 
نکنــد یکــی از دالیل اصلی آن نبود یــک چمن باکیفیت 
در اســتان پهناور فارس اســت، چون تیم خوب مهدی 
 رجــب زاده یــک فوتبــال مالکانــه و روی زمیــن را دنبــال 
مــی کنــد و با فوتبــال بکش زیرش بیگانه اســت و یکی 

از ابزار موفقیت چنین تیم هایی چمنی همواره است.
موضــوع دوم کــه در دیدار روز چهارشــنبه مشــهود بود 
ســوت هــای اشــتباه داور بــازی بود که تعجــب همگان 
را در پــی داشــت و در یــک صحنــه کارت زرد اشــتباهی 
بــه مهاجم فجــر داد. در حالــی که مدافــع اصفهانی روی 
مهاجــم فجــر خطــای پنالتــی مرتکــب شــد و در نیمــه 
را  گل  صددرصــد  موقعیــت  و  تــک  بــه  تــک  یــک  دوم 
کمــک داور بــه اشــتباه آفســاید اعــام کــرد و مشــخص 
را  فجــر  تیــم  ســر  هــم  شــیراز  در  داوران  چــرا   نیســت 
 مــی برنــد و هیــچ فریــادرس و صــدای اعتراضــی شــنیده 

نمی شود!!!
بــه هــر حال بعد از ظهر دیروز در ورزشــگاه حافظیه تیم 
فجــر شــهید سپاســی میزبــان ون پــارس اصفهــان بود 
و توانســت بــا گل محســن ســیفی  که در دقیقــه 75 به 
دست آمد حریف خود را شکست داده و با ۲۹ امتیاز به 
مــکان دوم جدول صعــود کند. دو تیم فجر و ون پارس 
در حالــی برابــر یکدیگر قرار گرفتند که هفته گذشــته در 
جــام حذفــی هــر چنــد کــه دو  تیــم از گردونه مســابقات 
حذف شدند اما فجری ها در جدال  با قهرمان دوره قبل 
این مســابقات ارائه گر یک بازی جــذاب و خوبی بودند. 
ون پــارس نیــز برابر صدرنشــین لیگ برتر باشــگاه های 
کشور یک بازی خوب را به نمایش گذاشت و با تساوی 
دو بــر دو در وقــت قانونــی و اضافــه در ماراتن  پنالتی ها 
بــازی را بــه پرســپولیس واگذار کــرد. با توجه بــه بازی دو 
تیم در فوتبال حذفی کشــورمان تماشاگران انتظار یک 

فوتبال خوب و زیبا را  از دو تیم داشتند. 
فجری ها که در دور رفت مســابقات فراز و نشــیب های 
بــا ۲۶ امتیــاز در  پایــان مســابقات  زیــادی داشــتند، در 
مکان ســوم جدول قرار گرفتند. آنها برای اینکه بتوانند 
در زمــره مدعیــان باشــند در بــازی هــای دور برگشــت 
مســابقات محکــوم بــه پیــروزی برابــر حریفان خــود می 
باشــند. ون پارس نیز برای اینکه بتواند از میانه جدول 
جــدا و بــه تیم هــای بــاالی جــدول بپیوندد با تمــام توان 
آمــده بــود تــا بتواند برابر فجرسپاســی شــیراز یــک بازی 
خــوب را بــه نمایش بگذارد. مهدی رجب زاده ســرمربی 
فجر شــهید سپاســی که نیک می دانســت شاگردانش 
 جــدال ســختی را با حریــف اصفهانی دارند ترکیــب فرزاد 
طیبــی پور، حمید ملکی، رســول بهارونــدی، محمدرضا 
حســین  محمــد  ع،  زار ســعید  آژیــر،  محمــد  خــدری، 
خســروی، احمدرضا زنــده روح، داوود رجبــی، ابوالفضل 
بابایی و حســین مهربان شــاگردان خود را روانه میدان 

کرد. هر چند که دو تیم در نیمه اول یک فوتبال محتاط  
را بــه نمایــش گذاشــتند و حمــات پراکنــده ای بــر روی 
دروازه یکدیگــر داشــتند بازیکنــان دو تیــم نتوانســتند 
از موقعیت هــا اســتفاده کننــد و نیمــه اول علــی رغــم 
تــاش بازیکنــان دو تیــم بــدون رد و بدل شــدن گلی به 
 پایــان رســید. در نیمــه دوم بازیکنــان فجــر سپاســی که 
نمی خواستند در خانه به تساوی هم دست پیدا کنند 
و چشــم به پیروزی در این دیدار داشتند بهتر از حریف 
خــود تــوپ را در زمیــن بــه گــردش درآوردند و پــس از به 
هدر دادن چندین موقعیت در دقیقه 75 روی شــلیک 
 خــوب محســن ســیفی  بــه گل دســت پیــدا کردنــد تــا 
فجــری هــا بتواننــد ایــن دیــدار را بــا پیــروزی پشــت ســر 
گذاشــته و بــا کســب ۳ امتیــاز اندوختــه های خــود را به 
عــدد ۲۹ رســانده و بــا توجــه به شکســت تیم ســایپا به 
مکان دوم جدول صعود کنند. فجری ها شروع خوبی را 
در لیگ دســته اول باشگاه های کشور در دور برگشت 
آغــاز کردنــد و مطمئنــا تــداوم آن مــی توانــد زمینــه ســاز 
موفقیت آنها در ادامه مســابقات و صعود به لیگ برتر 

باشد.

* ناکامی استقاللی ها در 9 هفته متوالی 
دیــدار اســتقال ماثانــی و خلیــج فــارس ماهشــهر بــا 
تســاوی بــه پایــان رســید تا دو تیــم همچنان در شــرایط 

نامطلوبی قرار داشته باشند.
در یکــی از دیدارهای هفته هجدهم رقابت های دســته 
اول، تیــم فوتبال اســتقال ماثانی در اســتادیوم غدیر 
اهــواز میزبان خلیج فارس ماهشــهر بود کــه این دیدار 

در نهایت با تســاوی یک - یک به پایان رســید و دو تیم 
امتیازها را تقسیم کردند.

اســتقال ماثانــی کــه در هفتــه هــای گذشــته روی نوار 
ناکامــی قــدم برداشــته اســت، پــس از جدایــی ابراهیــم 
اشکش موفق به کسب پیروزی نشده بود و در روزهای 
گذشــته نیز مدیران این باشــگاه با عزیز فریسات برای 

هدایت تیمشان به توافق رسیدند.
خــود  قبلــی  دیــدار  هشــت  در  کــه  ماثانــی  اســتقال 
ج شود، امیدوار بود که  نتوانسته بود برنده از زمین خار
برابر تیم قعر جدولی خلیج فارس ماهشــهر به پیروزی 
برســد و به نــوار ناکامی های خود پایان دهــد که در این 
امــر ناموفــق بود و دیدارهای متوالی بــدون پیروزی این 

تیم به ۹ بازی رسید.
ایــن بــازی برخــاف انتظــار ماثانــی آغــاز شــد. در همان 
دقایق ابتدایی بازی بود که مصطفی بهزادپور توانست 
از  زود  خیلــی  میهمــان  تــا  کنــد  بــاز  را  اســتقال  دروازه 

شاگردان فریسات پیش بیفتد.
پــس از ایــن گل، تــاش هــای اســتقال ماثانــی بــرای 
اینکــه  از  پــس  و  گل تســاوی جــواب داد  بــه  رســیدن 

احســان  روی  بــه   ۲0 دقیقــه  در  میهمــان  مدافعیــن 
علــوان زاده مرتکــب خطای پنالتی شــدند، محمدامین 
ســعیداوی توانســت این تــوپ را وارد دروازه کــرده و کار 

را به تساوی بکشاند.
ایــن گل حمــات پردامنــه اســتقال ماثانــی  از  پــس 
 بــرای رســیدن بــه گل برتــری ادامــه پیــدا کــرد و این تیم 
فرصــت هایی را نیز خلق کرد که همگی بی ثمر بودند و 

در نهایت این بازی با تساوی یک - یک به پایان رسید.
بدین ترتیب استقال ماثانی با این تساوی ۲۲ امتیازی 
شــد و در رده هشــتم باقی ماند. خلیج فارس ماهشهر 

نیز با ۹ امتیاز در رده شانزدهم حضور دارد.
* تساوی در منطقه خطر

تیم های آرمان گهر و چادر ملو که در نیمه پایین جدول 
قــرار دارنــد، با وجود نیاز به کســب ســه امتیــاز جدال با 

هم، به تساوی بدون گل رضایت دادند. 
البته نیاز تیم آرمان گهر به ســه امتیاز این دیدار بیشتر 
از تیم میهمان بود. به این خاطر که نزدیک ترین تیم به 
منطقه خطر اســت. بــا این وجود و به رغــم ارائه بازی رو 
به جلو نتوانست سه امتیاز را از آن خود کند. تیم آرمان 

گهر بازیکنان جدیدی را هم به ترکیب اضافه کرده اما به 
نظر می رسد این نفرات برای هماهنگی با دیگر اعضای 

تیم نیاز به زمان دارند.
بــا این تســاوی شــمار امتیازات تیــم آرمان گهــر به عدد 
17 رســید و چادرملــو هــم 1۹ امتیــازی شــد. آرمــان گهــر 
 در حالــی نزدیــک تریــن تیم به منطقه خطر اســت که در 

فصــل هــای گذشــته همــواره یکــی از تیــم هــای مدعــی 
صعــود بــه لیــگ برتر بــود اما کاهــش بودجه مالــی این 
باشگاه و هم چنین مشکلی که در پرداخت ها به وجود 
آمــد، موجب شــد تا تیم قاســم شــهبا از روزهــای خوب 
خــود فاصله بگیرد. در ســوی دیگر میــدان چادرملو که 
اولین فصل حضور در لیگ یک را تجربه می کند، بیشتر 
به دنبال کسب تجربه برای حضور موفق در فصل های 

بعدی است.
کســب یــک امتیــاز از ایــن بــازی بــرای آرمان گهــر رخداد 
خوبی نبود اما به طور حتم تیم میهمان با رضایت زمین 
بــازی را ترک کرد. هر چند تیم چادر ملو هم برای پیروزی 
در ایــن دیــدار پــر تاش ظاهر شــد امــا دراین مســابقه 

حمات هیچ یک از دو تیم با نتیجه همراه نبود.
* باخت بد موقع فکری در سرزمین مادری

ســایپا در هفته نخســت دور برگشــت مســابقات لیگ 
یــک باخت بد موقعی را مقابل نماینده مازندران تجربه 

کرد.
 سایپایی ها با سفر به استان مازندران و شهر بابل دور 
برگشت مسابقات لیگ را آغاز اما برابر تیم فوتبال دریا 

در نهایت باخت بد موقعی را تجربه کردند.
شــاگردان یونس گراییلی در دریا از همان ابتدا حمات 
نهایــت  و در  ترتیــب دادنــد  روی دروازه ســایپا  خوبــی 
خیلــی زود بــه گل رســیدند. در دقیقــه 15 بــا پــاس در 
عمــق ســینا قنبرپــور، معیــن قربانــی بــا گلر ســایپا تک 
 بــه تــک شــد و توانســت گل اول را بــرای میزبــان به ثمر 

برساند.
در ادامــه بازیکنــان ســایپا بــا ارائــه نمایشــی نــه چندان 
گل  جبــران  بــرای  موقعیــت  خلــق  بــه  موفــق  خــوب، 
خورده، نشدند و بازیکنان دریا با کنترل مسابقه به برد 

ارزشمندی دست پیدا کردند.
شاگردان محمود فکری با این باخت رده دوم جدول را 
به فجر سپاسی تقدیم کردند و با ۲۹ امتیاز به رده سوم 
رسیدند. دریای بابل نیز با 1۹ امتیاز در رده 1۲ جدول قرار 

گرفت.
* بدشانسی خیبر برای پیروزی در نبرد حساس

خیبر خرم آباد در حالی مقابل پارس جنوبی جم متوقف 
شد که فرصت های گلزنی خوبی را از دست داد

کــه در  آبــاد  پــارس جنوبــی جــم و خیبــر خــرم  تیــم  دو 
چارچــوب یکــی از مهمتریــن دیدارهای هفتــه هجدهم 
مســابقات لیــگ یــک از ســاعت 14 امــروز بــه مصــاف 
رضایــت  گل  بــدون  تســاوی  بــه  پایــان  در  رفتنــد   هــم 

دادند.
برتــر  تیــم  کــه خیبــر  رقــم خــورد  ایــن نتیجــه در حالــی 
میــدان بــود و بــا بدشانســی نتوانســت پیروز مســابقه 
شــود. مهــرداد هدایتیــان در نیمــه اول صاحب فرصت 
گلزنــی بســیار خوبــی شــد امــا از آن بهــره نبــرد و نیمــه 
دوم نیــز مهــران امیری با شــوتی خطرنــاک دروازه پارس 
 جنوبــی را تهدیــد کــرد امــا ایــن تــوپ نیــز بــه گل تبدیل 

نشد.
کوپــال ناظمــی به عنــوان داور مســابقه قضاوت بســیار 
خوبی داشت و اجازه بروز حواشی به دو تیم داده نشد.

در حالی که هر دو تیم پارس جنوبی و خیبر خرم آباد این 
فرصت را داشــتند تا با پیروزی در این مصاف خود را به 
باالی جدول نزدیکتر کنند، با این تســاوی به ترتیب ۲۶ 
و ۲5 امتیازی شــدند و در رده های چهارم و پنجم جدول 

قرار گرفتند.

عصر دیروز در شروع نیم فصل دوم لیگ یک؛

برد فجر در زمین خاکی حافظیه!

فوالد خوزستان بهترین تیم ایرانی در رده بندی جهانی 2022
در  ایــران  فوتبــال  نماینــده  تنهــا 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در رتبه 
نخســت تیم هــای ایرانــی در رده بنــدی 

جهانی سال ۲0۲۲ قرار گرفت.
تاریــخ  و  آمــار  بین المللــی  فدراســیون 

ســال ۲0۲۲  پایــان  در   )IFFHS( فوتبــال 
تیم هــای  برتریــن  رده بنــدی  میــادی، 
کارشناســان  نــگاه  از  را  باشــگاهی 
خــود منتشــر  کــرد. در رتبه بنــدی اعام 
شــده، فــوالد خوزســتان موفــق شــده 

در  امتیــاز   5/77 کســب  بــا  اســت 
 رتبــه ۲1۳ دنیــا، 1۲ آســیا و 1 ایــران قــرار 

بگیرد.
رتبه بنــدی گذشــته، تنهــا نماینــده  در 
فوتبــال ایــران در لیگ قهرمانان آســیا 

در جایــگاه ۲۲۳ قــرار داشــت کــه نتایج 
خوب این تیم در هفته های اخیر باعث 
شــد تیــم نکونام جهش خوبــی در این 

رده بندی داشته باشد.
تیم هــای  خوزســتان،  فــوالد  از  پــس 

و   ۳0۸ رده  در  اصفهــان  ســپاهان 
اســتقال تهــران در رده 4۶1 جهان قرار 
دارند رسید. این سه تیم تنها تیم های 
ایرانی حاضر در بین 500 تیم برتر جهان 

سال ۲0۲۲ هستند.

 جدال همسایه ها در مرداب
تله سپاهان برای ضربه ای دیگر به استقال؛

حبیب کاشانی مدیر تیم ملی فوتبال 
امید شد

با اعام رئیس فدراسیون فوتبال، حبیب کاشانی به عنوان 
مدیر تیم ملی امید انتخاب شد. با اعام مهدی تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبــال، حبیــب کاشــانی، مدیرعامــل ســابق 
پرسپولیس به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال امید انتخاب 

شد و تا دو روز دیگر نیز حکم او داده می شود.
پیــش از این مناف هاشــمی، دبیــرکل کمیته ملی المپیک 
خبر از این اتفاق داده بود و از صادر نشــدن حکم کاشــانی 

تعجب کرده بود.
کاشــانی ســابقه مدیرعاملــی باشــگاه های پرســپولیس و 
سایپا را در کارنامه خود دارد و پیش از این نیز برای مدتی با 

تیم ملی امید فوتبال ایران همکاری داشته است.

نعمتی و پاکدل مقابل درب خروج 
پرسپولیس!

دو بازیکــن تیــم فوتبــال پرســپولیس با تصمیم ســرمربی 
این تیم در آستانه جدایی قرار دارند. یحیی گل محمدی در 
آخریــن تصمیم خود برای ترمیــم تیمش در نقل وانتقاالت 
نیم فصل، نام ســیامک نعمتی و حامد پاکدل را در لیست 
مازاد قرار داد و اعام کرد که به این دو بازیکن نیازی ندارد. 
از ایــن رو نعمتــی و پاکــدل در تمریــن دیــروز پرســپولیس 
باشــگاه  در  حضــور  بــا  اســت  قــرار  و  نکردنــد  شــرکت 

پرسپولیس تکلیف خود را مشخص کنند.
گل محمدی در حالی دو بازیکن تیمش را در لیســت مازاد 
قرار داده که گفته می شد تصمیم دارد نام یک بازیکن دیگر 

را هم برای جدایی به باشگاه بدهد.
ســیامک نعمتی در این فصل تنها در 145 دقیقه لیگ برتر 
و 45 دقیقــه جام حذفی برای پرســپولیس بــه میدان رفت 
و پاکــدل نیــز تنهــا 7۹ دقیقــه در لیــگ بیســت ودوم بــرای 

پرسپولیس بازی کرد.

دلیل لغو یک مسابقه در لیگ دسته 
اول فوتبال

یکــی از بازی هــای این هفته لیگ یک لغو شــد.یک دیدار از 
هفته هجدهم لیگ دســته اول فوتبال کشــور لغو شد.در 
چارچــوب مســابقات ایــن هفتــه لیــگ آزادگان قــرار بود دو 
تیــم خوشــه طایی ســاوه و شــمس آذر قزوین از ســاعت 
14دیروز  به مصاف هم بروند اما بازیکنان خوشه طایی در 
اعتراض به مشکات مالی مقابل حریف حاضر نشدند.به 
این ترتیب این دیدار لغو شــد و مســئوالن مربوطه در این 

خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.

شوک به رفسنجان ؛ دو ستاره محروم 
شدند

کمیتــه انضباطــی رأی خــود را در خصــوص تخلفــات دیــدار 
دوتیــم  دیــدار  کــرد.  صــادر  رفســنجان  مــس  و  اســتقال 
استقال تهران و مس رفسنجان در هفته چهاردهم لیگ 
، مربی تیم اســتقال  برتــر برگــزار و از ســوی بهــزاد غامپــور
تخلفاتــی مبنــی بــر رفتــار غیرورزشــی در قبال مقام رســمی 
خ داد. وی بــه 400  مســابقه کــه منجــر بــه اخراجــش شــد، ر
یــک جلســه محرومیــت  و  نقــدی  ریــال جریمــه  میلیــون 
تعلیقــی تــا پایان فصل مســابقات محروم شــد. ایــن رای از 
حیــث جریمــه قابــل تجدیــد نظــر اســت. ابراهیــم صادقی، 
مربــی تیــم مــس رفســنجان به دلیــل رفتــار غیرورزشــی در 
قبال مقام رســمی مســابقه که منجر به اخراجش شــد، به 
پرداخــت 400 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. این 
رأی قابــل تجدیــد نظر اســت. مهــرداد رضایــی، بازیکن تیم 
مــس رفســنجان به خاطــر رفتار غیرورزشــی در قبــال مقام 
رســمی مســابقه که منجر به اخراجش شــد، به دو جلســه 
از همراهــی تیــم خــود محروم شــد و باید ۳00 میلیــون ریال 
جریمــه نقــدی پرداخــت کنــد. ایــن رأی قابــل تجدیــد نظــر 
اســت. گفتنــی اســت، میثــم تیمــوری، بازیکــن تیــم مــس 
رفســنجان به دلیل رفتار غیرورزشــی در قبال مقام رســمی 
مســابقه که منجر به اخراجش شــد، از همراهی تیم خود ۲ 
جلســه محروم است و باید ۳00 میلیون ریال جریمه نقدی 

پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

هفتــه شــانزدهم لیگ برتــر با انجام ســه مســابقه امروز 
آغاز می شــود. دیدارهای دور برگشــت لیگ برتر از امروز 
پنجشــنبه آغــاز می شــود. در واقع به دلیل برگــزاری جام 
جهانــی در پاییــز و تعطیــات 50 روزه لیــگ در آن زمــان 
دیگــر تعطیلــی بیــن دو نیــم فصــل وجــود نــدارد. در دور 
رفــت پرســپولیس قهرمان نیم فصل شــد اما جــام را در 
 پایــان فصــل بــه تیم قهرمــان مــی دهند و سرخپوشــان 
می دانند که مدعیان جدی مثل استقال، سپاهان، گل 

گهر و حتی تراکتور تبریز در تعقیب شان هستند.
نگاهی به سه بازی می اندازیم؛

دوبــاره  آغــاز  مازنــدران؛  نســاجی   - رفســنجان  مــس   *
مربیان جوان

دو تیــم شــرایط مطلوبــی در جدول لیگ دارنــد، مس ۲۲ 
امتیازی در رده پنجم جدول ایســتاد و نساجی مازندران 
۲0 امتیازی نهم اســت. هر دو تیم آخرین شکست شان 
را در لیگ مقابل پرسپولیس متحمل شدند البته مس 
در هفتــه نهــم باخــت و بعــد از آن دیگر بازنده نشــد اما 
نســاجی مازنــدران در هفتــه چهاردهم لیــگ برتر مقابل 
پرســپولیس 5 بــر یــک شکســت خــورد تــا انتقادهــای 
زیــادی از حمید مطهری ســرمربی تیم شــود اما باشــگاه 
یــک فصــل دیگــر قــراردادش را تمدیــد کــرد تــا نشــان 
بدهــد کــه به ایــن مربی جــوان خــود اعتماد کامــل دارد. 

 ربیعــی امــا احتماال فصــل آینــده دیگر در مــس نخواهد 
بود. 

مــس رفســنجان بــا 4 گل خــورده مســتحکم ترین خط 
دفــاع لیــگ را دارد و هر تیمی نمی تواند به مس گل بزند 
از ســویی دیگر نســاجی مازندران ۲0 گل خــورده و 1۸ گل 
زده کــه تقریبــا دو برابــر گل هــای زده تیــم مــس اســت. 
مســعود شــجاعی در نیــم فصــل از نســاجی جــدا شــد و 
در تیم مس هم احتمال گادوین منشــا از این تیم جدا 
خواهد شــد.  بازی رفت دو تیم با نتیجه مســاوی یک بر 
یک تمام شد.مس در صورت پیروزی در همان رده خود 
در جدول لیگ باقی می ماند اما نســاجی اگر برنده شود 

دو سه پله در جدول لیگ صعود خواهد کرد.
* ملوان انزلی- پیکان تهران؛ دیدار همسایه های پایین 

جدولی
دیدار همســایه هــای پایین جدولی لیگ مــی تواند برای 

تمامــی تیــم هــای قعرنشــین جــذاب باشــد. ملــوان 15 
امتیازی در رده سیزدهم جدول ایستاده است و پیکان 
با 1۶ امتیاز در رد دوازدهم جدول لیگ قرار گرفته است. 
نکتــه جالب اینکه پیکان با 7 گل زده ضعیف ترین خط 
حملــه لیگ را در اختیار دارد. البته ملوان هم فقط 11 گل 
زده اســت. نکتــه جالب هر دو تیم اســتفاده از بازیکنان 
جــوان اســت بخصوص پیــکان کــه بازیکنــان مطرحی را 
در ایــن فصل به لیگ برتر معرفی کرد که شــاخص ترین 
آنهــا ســامان فاح اســت. در دیدار رفت تیــم پیکان یک 
بر صفر به پیروزی رسید اما اکنون ملوان 5 هفته است 
شکســتی نخــورده ولــی پیــکان نتایــج سینوســی دارد. 
 نکتــه جالــب در مــورد ملوان این اســت که ایــن تیم که 
نمــی خواســت جــام حذفــی را جــدی بگیــرد ۳ بــر یــک 
بــه  شــد  بازنــده  هــم  مسجدســلیمان  نفــت  مقابــل 
دلیــل اســتفاده حریــف از بازیکــن غیرمجــاز احتمــاال بــه 

 مرحلــه یــک هشــتم نهایی جــام حذفــی صعــود خواهد 
کرد.

* سپاهان - استقالل؛ دربی پرتغالی!
دو تیــم مدعی قهرمانی لیگ برتر دور رفت را با رتبه های 
ســوم و چهــارم بــه پایــان رســاندند و هــر دو ۲7 امتیــازی 
هســتند امــا ســپاهان به لطــف خط حمله آتشــین خود 
یک رده باالتر از آبی های پایتخت اســت. هر دو تیم هم 
از کادر فنــی پرتغالــی برخوردارنــد در یــک ســوی میــدان 
نیمکــت  روی  جــوش  و  پرجنــب  همیشــه  ســاپینتو 
نشســته و ســپاهان را مورایس آرام و متین هدایت می 
کنــد با این حال هر دو نفر هنوز نتوانســته اند انتظارات 
طرفــداران دو آتشــه و ســختگیر خــود را در لیــگ برآورده 
کنند زیرا آنها از استقال و سپاهان می خواهند همیشه 

بهترین باشند و صدرنشین! 
اســتقال فصل را با باخت به ســپاهان در آزادی شــروع 

آزادی  ورزشــگاه  در  نبــردن  مســابقه  آن  از  بعــد  و  کــرد 
برایــش تبدیــل بــه عادتــی بــد در این فصل شــد بــا این 
ج از خانــه بهتــر نتیجــه گرفتــه  حــال اســتقالی هــا خــار
انــد. ایــن بــازی را مــی تــوان دربــی پرتغالــی هــای فوتبال 
کشــورمان نامید. استقال نیم فصل اول را با شکست 
مقابــل تراکتــور تمــام کــرد امــا در جــام حذفــی انتقــام آن 
باخــت را گرفت. ســپاهان هــم در هفتــه چهاردهم لیگ 
را ثبــت  از انتظــاری   برتــر مقابــل پیــکان شکســت دور 

کرد. 
در این بازی ســجاد شــهباززاده مهاجم اســبق سپاهان 
ایــن مرتبــه برای اســتقال بــازی خواهد کــرد. مهم ترین 
اســتقالی هــا مصدومیــت حســین حســینی  دغدغــه 
دروازه بان ملی پوش اســت و کادرپزشــکی اســتقال در 
تاشند تا او را برای این بازی مهم اماده کنند در سپاهان 
امــا مانــول فرناندز بازیکــن خوب و پرتغالی ســپاهان به 

این بازی می رسد.
هفتــه شــانزدهم: والدت حضــرت محمــد باقــر )ع( - روز 

غزه
پنجشنبه ۲۹ دی

 -15 ســاعت   - مازنــدران  نســاجی   - رفســنجان  مــس 
ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

ملوان بندرانزلی- پیکان تهران - ســاعت 15- ورزشــگاه 
تختی انزلی

 -1۶:۳0 ســاعت   - اســتقال   - ســپاهان  مبارکــه  فــوالد 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان

جمعه ۳0 دی
مــس کرمــان- نفــت مســجد ســلیمان - ســاعت 15- 

ورزشگاه امام علی )ع( کرمان
 -1۶:۳0 ســاعت  اصفهــان-  آهــن  ذوب   - پرســپولیس 

ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان- فوالد خوزســتان - ســاعت 17:۳0- 

ورزشگاه تختی آبادان
شنبه اول بهمن

تراکتور تبریز- گل گهر ســیرجان - ســاعت 15- ورزشگاه 
شهید سردار سلیمانی تبریز

هــوادار تهران - آلومینیوم اراک - ســاعت 15- ورزشــگاه 
پاس قوامین تهران.


