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برگزاری جام حذفی به نام «خلیج فارس»
رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری مرحله یک شانزدهم رقابت های جام حذفی 
باشــگاه های کشــور تحت عنوان جام خلیج فارس خبــر داد. در پی واکنش فیفا و 
جیانی اینفانتینو برای انتشــار خبر برگزاری جام کشورهای عرب با عنوان جعلی به 
جای نام اصیل خلیج فارس، فدراسیون فوتبال ایران مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی را با عنوان «خلیج فارس» برگزار می کند. این اقدام در حالی اســت که جام 
حذفی، در سال های گذشته با عنوان «یادواره آزادسازی خرمشهر» برگزار شده است. 
فدراسیون فوتبال درباره این مسئله نوشت: مهدی تاج، رئیس فدراسیون، روز گذشته 
در نامه ای به سازمان لیگ فوتبال ابالغ کرد مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
باشــگاه های کشور (یادواره آزادسازی خرمشــهر) در هفته جاری همانند مسابقات 
لیگ برتر تحت عنوان جام خلیج فارس برگزار شــود. مرحله یک شــانزدهم پایانی 

رقابت های جام حذفی روزهای ۲۰ تا ۲۲ دی ماه برگزار خواهد شد.
سه شنبه ۲۰ دی

هوادار تهران - چادرملو اردکان، ساعت ۱۴، ورزشگاه پاس قوامین تهران
پارس جنوبی جم - ایمان سبز شیراز، ساعت ۱۴، ورزشگاه تختی جم

گل گهر سیرجان - مس شهر بابک، ساعت ۱۴، ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
بعثت کرمانشاه - نود ارومیه، ساعت ۱۴، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

آریو اسالمشهر - آلومینیوم اراک، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم می شود
پرسپولیس - ون پارس اصفهان ، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران

فوالد خوزستان - خوشه طالیی ساوه، ساعت ۱۶، ورزشگاه شهدای فوالد اهواز
چهارشنبه ۲۱ دی

شهرداری همدان - دریای کاســپین (رایکا) بابل، ساعت ۱۴، ورزشگاه حاجی بابایی 
همدان

ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۴، ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان - استقالل مالثانی، ساعت ۱۴، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

پیکان تهران - استقالل خوزستان، ساعت ۱۴، ورزشگاه انقالب کرج
مس رفسنجان - ذوب آهن اصفهان، ساعت ۱۴، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

نساجی مازندران - فجر شهید سپاسی، ساعت ۱۴، ورزشگاه وطنی قائم شهر
سپاهان اصفهان - سایپا، ساعت ۱۶، ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پنجشنبه ۲۲ دی
مس کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۴، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

استقالل - تراکتور تبریز، ساعت ۱۵،  ورزشگاه آزادی تهران

نساجی؛ عجیب ترین تیم نیم فصل لیگ برتر فوتبال
شــاگردان مطهری در  عین حال که دومین تیم ضعیف لیــگ در آمار دریافت 
گل هســتند، یکی از بهترین خطوط حمله را نیز در اختیار دارند. به گزارش ایسنا، 
قائم شــهری ها در آخرین دیدار خود در نیم فصل اول لیگ برتر مقابل پرسپولیس 
متحمل شکســت سنگینی شدند. آنها از حریف خود پنج گل دریافت کردند تا با 
یک آمار ضعیف در خط دفاع نیم فصل را به پایان برســانند. شــاگردان مطهری 
بــا دریافت ۲۰ گل پس از نفت مسجدســلیمان دومین خــط دفاع ضعیف لیگ 
لقــب گرفتند. حمید مطهری باید در نیم فصــل فکری به حال خط دفاع تیمش 
کند و به دنبال ترمیم نقاط ضعف تیمش باشــد. ادامه این روند آسیب زیادی را 
در نیم فصل دوم به این تیم وارد خواهد کرد. قائم شــهری ها یکی از عجیب ترین 
تیم های لیگ برتر هســتند. آنها با وجود ضعف در خط دفاعی، یکی از قوی ترین 
خطــوط حمله لیگ را در اختیار دارند. تیم مطهری که همواره در زمین هجومی 
بــازی می کند، تاکنون توانســته ۱۸ گل به ثمر برســاند و چهارمین تیم برتر لیگ 
از نظــر گل زنی لقب گرفته اســت. در جــدول گل زنان لیگ برتر حامد شــیری و 
ایوب کالنتری چهارگله و کریم اســالمی سه گله هســتند و همواره امید گل زنی 
قائم شــهری ها بوده اند. حمید مطهری پس از شکســت مقابل استقالل از چند 
بازیکــن تیمش انتقاد و درباره فلســفه تیمــش صحبت کــرد. او در این زمینه 
عنوان کرد: شــاید این فلسفه بی احتیاطی اســت، اما این فلسفه من است و من 
دوســت دارم تیمم به این شــکل بازی کند و رو به جلو باشد و بازی لذت بخشی 
ارائه دهیم. شــما بازی مــا را مقابل تراکتور ببینید و در ادامــه بازی ما را مقابل 
پرسپولیس نگاه کنید. سرمربی نســاجی همچنین بیان کرد: درست است که در 
خانه بهتر نتیجه گرفتیم، اما تفکر من این طور نیســت که استراتژی تیم در داخل 
و خارج از خانه متفاوت باشــد. اســتراتژی من همیشــه رو به جلو بودن است. 
مسئولیت این باخت گردن من است و تا جایی که بتوانم تیمم را درست و ترمیم 
می کنم. نســاجی تا پایان نیم فصل پنج پیروزی، پنج تساوی و پنج شکست را به 
ثبت رســانده و عملکرد باثباتی نداشــته اســت. باید دید در ادامه لیگ نساجی 
می تواند نقاط ضعف خود در خط دفاعی را برطرف کند و در خط حمله روند رو 

به رشدی را به ثبت برساند یا خیر.

اســتقالل، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتــر فوتبال ایران، در  حالی نیم فصل نخســت لیگ جاری را به 
پایان برده که نشــانی از تیم منسجم و شکست ناپذیر فصل گذشــته نداشته است. آنها در هفته پانزدهم و 
در دیداری بحث برانگیز برابر تراکتور با دو گل مغلوب شــدند تا فاصله شان با صدر جدول، جایی که رقیب 
ســنتی آنها یعنی پرســپولیس جا خوش کرده، به عدد پنج برســد. همین موضوع و البته کســب نتایج به 
نسبت سینوسی در این فصل باعث شده تا خیلی زود، این باشگاه اسیر حواشی ناخواسته شود. شایعاتی از 
قبیل اینکه قرار اســت ریکاردو ســا پینتو، سرمربی استقالل از کار برکنار شود یا از آن بدتر، شایعاتی که خبر 
از کم کاری بازیکنان استقالل برای زمین زدن سا پینتو می دهد. مورد عجیب اینکه برای ادعای دوم، یکی، دو 
فیلم ناقص هم در مجازی دست به دســت شده تا مثال ادعای کم کاری بازیکنان استقالل به نمایش گذاشته 
شــود. این شــایعات یکباره چنان قوت گرفته که همین روز گذشــته تعدادی از هواداران معترض باشگاه به 
محل تمرین استقالل رفته و به شدت از بازیکنان به ویژه زمان خروج آنها از محل تمرین گالیه کرده اند. هم زمان 
هم اخباری تأیید نشــده از مذاکره اســتقالل با چند مربی ریز و درشت منتشر شــده تا مشخص شود شرایط برای 
این باشــگاه، سرمربی و بازیکنانش فعال چندان ساده نیســت. در کنار تمامی این مشکالت، انتشار اخباری مبنی 
بر اینکه این تیم گران ترین و پرهزینه ترین تیم لیگ برتر ایران در فصل جاری هم بوده، مزید بر علت شــده اســت. 
این اخبار را باید کنار ســوژه های جدیدی گذاشــت که در ۲۴ ساعت اخیر در رســانه ها منتشر شده است؛ از هزینه 
سنگین برای اقامت ریکاردو سا پینتو در هتل گرفته تا هزینه عجیب و غریبی که ادعا شده استقالل به مترجم باشگاه 
می پردازد. جمیع این اتفاقات نشــان از سردی بیش از حد زمستان در باشگاه استقالل دارد و حاال همه چیز دست کم 
برای ســرمربی این باشــگاه که تازه یک نیم فصل از حضورش در ایران می گذرد، به مویی بســته شــده است. کم نیست 
شــایعاتی که می گویند ریکاردو سا پینتو از همین حاال هشــدار گرفته که اگر در جام حذفی برابر تراکتور که قرار است چند 

روز دیگر برگزار شود، نتیجه نگیرد، باید قید حضور در ایران را بزند.
این را که چنین موضوعاتی صحت داشــته باشــند یا نه، نمی توان با پاســخی روشــن در مقطع فعلی جواب داد. شاید 
زمان بهترین پاســخ ها را برای این شــایعات که تعدادی از آنها ناخوشایند است، به همراه داشــته باشد. با این حال  مسئله ای 
که می توان مورد ارزیابی قرار داد این اســت که آیا در چنین مقطعی، اســتقالل باید سرمربی اش را اخراج کند؟ برای این یکی 

می شود با آوردن چند فکت و دلیل به پاسخی نزدیک رسید.
برای شــروع می توان به کارنامه ریکاردو ســا پینتو در اســتقالل پرداخت. در مقایســه این کارنامه با کارنامه فرهاد مجیدی، 
سرمربی فصل پیش استقالل که این تیم را قهرمان لیگ برتر کرد، سا پینتو آماری ضعیف تر  و تیمش انسجام کمتری دارد. استقالل 
در شــرایطی فعال با کســب ۲۷ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی ایستاده که فصل پیش در چنین مقطعی صدرنشین بود و ۳۵ 
امتیاز هم گرفته بود. نکته قابل توجه درباره تیم فرهاد مجیدی تا نیم فصل اینکه فقط پنج بار دروازه شــان باز شــد و ۲۴ گل زده هم 
داشتند. در این فصل استقالل عالوه بر امتیاز کمتر و رتبه پایین تر، در بخش گل خورده و گل زده هم آمار ضعیف تری دارد. ثبت ۱۵ گل 
زده و دریافت ۱۰ گل نشــان می دهد که شــاگردان سا پینتو هم در فاز تهاجمی و هم در فاز دفاعی نسبت به استقالِل لیگ بیست ویکم 
عملکرد ضعیف تری داشته اند. آنها این روزها پنجمین خط دفاعی لیگ برتر و ششمین تیم هجومی این لیگ هستند که ناگفته پیداست 
نمی توان در حدواندازه های یک تیم مدعی باشد. نهایتا اینکه فرهاد مجیدی در پایان نیم فصل نخست میانگین امتیازی ۲٫۳ را داشت 
و ریکاردو ســا پینتو با میانگین ۱٫۸ امتیاز در هر مســابقه به کار خود در نیم فصل اول پایان داده اســت. این یکی هم نشان می دهد که 

روند امتیازگیری سا پینتو در استقالل از میانگین الزم برای قهرمانی در لیگ برتر ایران پایین تر است.
نکته دیگر که کارنامه اســتقالل با این ســرمربی پرتغالی را مورد بحث می کند عملکرد خط دفاعی این تیم در مقابل رقبای مدعی 
و تیم های بزرگ است که تقریبا در اکثر آنها ناکام نشان داده است. سا پینتو همچنین از سه بازی ای که برابر سایر مربیان خارجی لیگ 
برتر داشته هم کارنامه ای بحث برانگیز دارد. تیم او در هفته نخست برابر ژوزه مورایس و در هفته آخر نیم فصل برابر پاکو خمز بازنده 
شد و فقط در هفته سیزدهم در آبادان توانست صنعت نفت را با سرمربی خارجی اش یعنی ادسون تاوارس از پیش رو بردارد. نتیجه 
آنکه در ســه رویارویی آبی ها با ســه سرمربی خارجی، سا پینتو فقط در یک بازی توانسته با دست پر و پیروزی از میدان مسابقه خارج 

شود و دو شکست در کارنامه سرمربی پرتغالی استقالل به چشم می خورد.
با این حال و با وجود آمار منفی ای که درباره این مرد پرتغالی وجود دارد، به نظر می رســد قطع همکاری با ســا پینتو در این مقطع 
زمانی کار چندان درســتی نباشــد. واقعیت این اســت که تیم او این روزها در شــرایطی در رده چهارم قرار گرفته که به دلیل تفاضل 
گل رده دوم را از دســت داده اســت و بدون درنظر گرفتن بازی معوقه گل گهر، این شانس را داشت تا نیم فصل را در رده دوم به پایان 
برساند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که فاصله آنها با صدر جدول تنها پنج امتیاز است که با توجه به ۱۵ بازی باقی مانده جبران این 
همه امتیاز کاری کامال شــدنی اســت. موضوع دیگری که نباید در مقایسه با کارنامه فرهاد مجیدی از یاد برد، این است که تیم فرهاد 
مجیدی دو امتیاز به عالوه ســه گل زده اش در نیم فصل نخســت فصل پیش را از بازی ۳ بر صفر شده گل گهر داشت و چه بسا اگر آن 
رأی به ســود فرهاد صادر نمی شــد، یکه تازی اش در نیم فصل تحت تأثیر قرار می گرفت. در کنار این مورد نباید فراموش کرد که انتقاد 
از زیبا بازی نکردن تیم سا پینتو در شرایطی شیب صعودی گرفته که مشابه با همین انتقادات را هم فرهاد مجیدی به جان خرید ولی 
درست زمانی که جام قهرمانی را باالی سر برد، دیگر کسی به یاد نداشت فرهاد با فوتبال زیبا قهرمان شد یا با نمایشی محافظه کارانه. 
دیگر دلیلی که جدایی ســا پینتو از اســتقالل را در این مقطع غیرمنطقی جلوه می دهد، قرارداد مالی این سرمربی با استقالل است که 
بدیهی اســت می تواند بار مالی بیشتری روی دوش باشگاه بگذارد. مســئوالن این تیم همین حاال با پرونده قطور آندره آ استراماچونی 
و پرونده ســبک تر گابریله پین، سرمربی و مربی سابق باشگاه دست و پنجه نرم می کنند و با توجه به مفتوح بودن چنین پرونده هایی جا 

برای پرونده جدید ندارند.
البته نباید شــرایط کنونی اســتقالل را تمام و کمال گردن ریکاردو ســا پینتو انداخت. درست است که در پاره ای از اوقات می شود به 
ترکیب و تصمیمات فنی او به صورت کلی ایراداتی گرفت ولی واقعیت این است که بازیکنان این تیم هم از فرم ایدئال خارج شده اند. 
مهدی قایدی، بازیکنی که هزینه زیادی برای بازگشــت او به اســتقالل انجام شــده، یکی از همین متهمان است. او نشانی از قایدی ای 
که اســتقالل را ترک کرد و به امارات رفت ندارد. شــاید بخشی از خاموشی خط حمله استقالل برگرفته از همین مورد باشد. به غیر از 
خط حمله، بزر گ ترین ایراد اســتقالل را باید در خط میانی هم جســت؛ جایی که به طرز شگفت آوری هافبک های این تیم در طول ۱۵ 
هفته فقط دو پاس گل داده اند! آماری حیرت آور که نیاز به خریدن یک هافبک بازی ساز را از نان شب در این باشگاه واجب تر می داند.
بیان این موارد به معنی بســامان بودن اوضاع سا پینتو در استقالل هم نیست. تیم او در دو هفته پیش رو دو بازی بسیار حساس در 
جام حذفی و لیگ برتر دارد که می تواند تأثیر مســتقیمی روی سرنوشــت این مرد پرتغالی داشته باشد. آنها ابتدا باید در یک شانزدهم 
نهایی جام حذفی به مصاف تراکتور بروند و بعد در هفته شــانزدهم لیگ برتر هم ســپاهان، یکی از رقبای مستقیم در مسیر قهرمانی 
در لیگ برتر را پیش رو دارند. بدیهی اســت که اگر آنها به دنبال برتری در این دو بازی هســتند، به مواردی مهم تر از شــایعات کنونی 

نیاز دارند.

استقالل باید مربی اش را
 اخراج کند؟
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