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فینال با هت تریک ضربه فنی

حسن یزدانی آزادکار پرقدرت ایران که کارش 
را در قهرمانی جهان توفانی آغاز کرد، با تکرار ســه 
ضربه فنی مقتدرانه فینالیست قهرمانی جهان شد. 
یزدانی آزادکار مقتدر وزن 86 کیلوگرم که دومین 
سهمیه المپیک را برای کشتی آزاد به دست آورد، 
پس از استراحت در دور اول، با ضربه کردن حریفانی 
از پورتوریکو، مجارســتان، روســیه و سان مارینو 
فینالیســت شــد تا امروز برای مدال طال بجنگد. 
همچنین رضا اطری آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم تیم 
ملی که نخستین سهمیه را به دست آورده بود، به 
عنوان پنجمی رسید. یدا... محبی، بهمن تیموری و 
علی شعبانی از دور رقابت ها حذف شدند. همچنین 
علیرضا کریمی کشــتی گیر پرآوازه کشورمان که 
فینالیست شده بود، عصر دیروز برای کسب مدال 

طال به تشک رفت.
    

نفتی ها با ستاره ها در بانکوک
تیم پاالیش نفت آبادان برای حضور در مسابقات 
جام باشگاه های آسیا بامداد امروز )یکشنبه( عازم 
تایلند شد. آبادانی ها برای این تورنمنت 12 دارند 
که پنج نفر از ترکیب شان یارهای کمکی این تیم 
هستند. ســتاره هایی که حضورشــان در ترکیب 
نفتی ها به چشم سایت فدراسیون جهانی بسکتبال 
نیز آمد و از حضور اسطوره های ایران در ترکیب نفت 
آبادان نوشــت. نفت آبادان به سرمربیگری حماد 
سامری و با ترکیب سعید داورپناه، وحید حاجیان، 
محمد خالقی فرد، محمــد ترابی، نیما عامری پور، 
محمد شهریان نسل، مهدی مرادی سب و محمد 
حسن زاده، حامد حدادی، ارسالن کاظمی، صمد 
نیکخواه بهرامی و آرن داوودی که یارهای کمکی 
هستند عازم تایلند شد. این رقابت ها از 2 تا ۷ مهر 
برگزار می شــود و تیم پاالیش نفت آبادان در گروه 
A این رقابت ها با محرق بحرین، فوبون بریوز تایوان و 

های تک تایلند همگروه است.
    

فرانسه، منتظر برادران عالمیان
نیما و نوشاد عالمیان که عضو تیم های فرانسوی 
شده اند، با پایان یافتن رقابت های شان در مسابقات 
تنیس روی میز قهرمانی آسیا عازم فرانسه می شوند. 
تیم ملی تنیس روی میز امروز وارد تهران می شود و 
چند ساعت بعد برادران عالمیان تهران را به مقصد 
فرانسه ترک می کنند. هفته اول لیگ تنیس روی 
میز فرانسه آغاز شده که نیما و نوشاد به دلیل حضور 
در قهرمانی آسیا غایب اولین مسابقه تیم های شان 
بودند اما از هفته دوم برای تیم های خود به میدان 
می روند. نیما در تیم ویلنوو و نوشاد در تیم تورین 

فویا بازی می کنند.
    

پورشیب فینالیست شد
در پایان رقابت هــای وزن منهای 8۴ کیلوگرم 
چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان ســری آ 
به میزبانی سانتیاگو شــیلی، ذبیح ا... پورشیب با ۵ 
پیروزی فینالیست شــد تا امروز برای کسب مدال 
طال به مصاف اوگور آکتاش ترکیه ای برود. او ابتدا 
یک بر صفر کارلوس مایا از مکزیک را مغلوب کرد، 
سپس با همین نتیجه والد دقالی از بلژیک را شکست 
داد. در دور سوم بر نبیل اچ چابی از مراکش غلبه کرد 
و در ادامه موفق شــد 6 بر ۳ ریکیتو شیمادا ژاپنی 
دارنده عنوان قهرمانی جوانان جهان 2۰1۷ و برنز 
لیگ جهانی فرانسه 2۰1۹ را شکست دهد و راهی 
نیمه نهایی شود. پورشیب در این مرحله با نتیجه 
۷ بر 6 از ســد دانیار یولداشف قزاقستانی گذشت و 

فینالیست شد.
    

تدارکات داخلی هندبال
چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال 
جهت حضور در مســابقات انتخابی المپیک، اول 
مهر در تهران به پایان می رسد و ملی پوشان راهی 
اصفهان خواهند شــد. با توجه به برگزاری اردوی 
تیم ملی هندبال عراق در اصفهان، تورنمنتی چهار 
جانبه با حضور تیم ملی کشورمان، تیم جوانان، تیم 
سپاهان و عراق در اصفهان برگزار خواهد شد و در 
پایان ترکیب نهایی ایران برای اعزام به قطر معرفی 
خواهد شد. ملی پوشان پس از یک هفته استراحت 
و 1۰ روز قبل از آغاز مســابقات جهت برگزاری دو 
دیدار دوستانه با تیم قطر، راهی این کشور خواهند 
شد. کادر فنی تیم ملی در نظر دارد در صورت حضور 
زودهنگام تیم های حاضــر در انتخابی المپیک در 
محل مسابقات، با کشورهایی که در گروه ایران قرار 

ندارند نیز دیدار دوستانه برگزار کنند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اولیــن برخورد اســتقالل و 
پرسپولیس در لیگ نوزدهم، امروز 
در ورزشگاه آزادی اتفاق می افتد. 
مسابقه ای که مثل همیشه برای 
هر دو تیم و هواداران شان اهمیت 
فوق العاده ای خواهد داشت. این 
بازی برای همه بازیکنان توی زمین، 
به شدت حساس است اما بعضی از 
چهره های دربی، فشار بیشتری را 
روی خودشان احساس می کنند. 

چراکه به شدت زیر ذره بین هستند 
و چاره  ای به جز درخشــیدن در 
این نبرد ندارند. آنها ستاره های 
تعیین کننده این جدال خواهند 
بود و سرنوشت بازی، به آمادگی، 
هوش و تصمیم های لحظه ای شان 
بســتگی خواهد داشت. همانند 
دربی های گذشــته، این بار هم 
»محافظه کاری« در دستور کار هر 
دو تیم قرار خواهد گرفت اما شاید 
برای لحظاتی، دو تیم از جلد احتیاط 

خارج شوند.

آندره آ استراماچونی
ماشین ســازی، فــوالد و نفــت 
مسجدســلیمان در این فصل قربانی 
استراماچونی و تیمش نشدند و حاال مرد 
ایتالیایی امیدوار است اولین پیروزی اش 
روی نیمکت استقالل را در دربی جشن 
بگیرد. وینفرد شفر فصل گذشته در دربی 
برگشت شکست خورد و همان باخت، 
مقدمات اخراجش از باشــگاه را فراهم 
کرد. استراما برای قرار نگرفتن در مسیر 
مرد آلمانی، باید از این بازی امتیاز بگیرد. 
تا پایان هفته سوم، هنوز واکنش های 

عمومی به عملکرد سرمربی استقالل 
چندان مثبت نیست. بهترین میانبر او 
برای محبوب  شــدن در بین هواداران 
باشگاه، شکست دادن رقیب سنتی در 

بازی بزرگ امروز خواهد بود.
گابریل کالدرون

پرسپولیس در سه هفته سپری شده 
از لیگ دو بار برنده شده اما هنوز یک جای 
کار در مورد این تیم می لنگد. آنها تماشایی 
فوتبال بازی نمی کننــد، موقعیت های 
زیادی به دست نمی آورند و در گل زنی نیز 
چندان موفق نیستند. قهرمان سه دوره 
گذشته لیگ برتر، در 2۷۰ دقیقه از لیگ 
نوزدهم تنها دو گل به ثمر رسانده و هنوز 
کیفیتی در حد و اندازه فصل های گذشته 
ندارد. قرمزها حتی با برانکو نیز در شهرآورد 
شکست ناپذیر نبودند اما پروفسور در اولین 
دربی اش برنده شد و این برد کمک زیادی 
به پروژه او در باشگاه کرد. این همان هدفی 
است که مرد آرژانتینی در مسابقه امروز 

دنبال می کند.
مرتضی تبریزی

شانس به مرتضی تبریزی رو کرده 
و او شهرآورد را به عنوان بازیکن فیکس 
شروع خواهد کرد. اگر دیاباته مصدوم 
نمی شــد، مرتضی قطعا دربی را روی 
نیمکت آغاز می کرد اما حاال همه چیز 
متفاوت است. گل زن سابق ذوب، حاال 
یک فرصت ویژه دارد تا توانایی هایش 
را در اســتقالل اثبات کنــد. اگر مثل 
تجربه هــای بزرگ قبلی، ایــن بار هم 
تبریزی درخشش چندانی در ترکیب 
آبی ها نداشته باشد، بعید نیست نام او 
در تعطیالت نیم فصل در فهرست مازاد 

باشگاه قرار بگیرد.
علی علیپور

دو سال قبل، آقای گل لیگ برتر شد و 
سال گذشته نیز تا هفته های پایانی برای 
آقای گلی می جنگید. نمایش این فصل 

علیپور اما هیچ شباهتی به یک »آقای 
گل« نداشته است. او هیچ گلی به ثمر 
نرسانده و چند موقعیت ایده آل را نیز به 
راحتی از دست داده تا هواداران باشگاه 
را از خودش عصبانی کنــد. علیپور در 
دوران برانکو، یک فوروارد درجه یک بود 
اما هنوز نتوانسته خودش را در این فصل 
پیدا کند. این مهاجم تــا امروز دو بار به 
استقالل گل زده و حاال در جست وجوی 

سومین گل در دربی پایتخت است.
سیدحسین حسینی

برخالف آن چه هواداران استقالل 
تصور می کردند، پایــان دوران حضور 
رحمتی در این باشگاه به معنای بازگشت 
آرامش به خــط دروازه باشــگاه نبود. 
یک ضربه ایستگاهی، یک شوت و یک 
ضربه سر، تا این هفته سه بار در سه بازی 
متوالی دروازه استقالل را فرو ریخته اند. 
سیدحسین هنوز در حســرت اولین 
کلین شــیت لیگ برتری اش در لیگ 
نوزدهم به سر می برد و دست به هر کاری 
خواهد زد تا این کلین شیت را در بازی 
سرنوشت ساز با پرسپولیس رقم بزند. 
او اعتماد بخشی از ســکوهای آبی را از 
دست داده و حاال می خواهد این اعتماد 

را دوباره پس بگیرد.
علیرضا بیرانوند

ســه هفته از شــروع فصل جدید 
گذشته و علیرضا بیرانوند دو هفته را به 
دلیل محرومیت از دســت داده است. 
در حالی که رقیب بیرو دو کلین شیت 
را در دو بازی رقــم زده، علیرضا در تنها 
بازی اش در این فصل تسلیم یک شوت 
راه دور از احسان حاج صفی شده است. 
بیرو هنوز در این فصل بــه فرم آرمانی 
نرسیده و دربی دشواری در پیش خواهد 
داشت. یک اشــتباه در شهرآورد کافی 
است تا هواداران پرسپولیس، علیه این 

سنگربان پرحاشیه موضع بگیرند.

وریا غفوری
کاپیتــان اســتقالل در روزهای 
گذشته، ســوژه رســانه های خبری و 
ورزشی بوده است. مرد محبوب آبی ها 
قبال هم ســابقه به ثمر رســاندن گل 
ســه امتیازی در دربی را دارد اما در تیم 
اســتراما، دیگر یــک بازیکن هجومی 
نیســت و کامال به ســمت راست خط 
دفاعی سنجاق شده است. غفوری در 
این فصل هنوز اوج نگرفته اما آبی ها برای 
جدال تاثیرگذار یکشنبه، روی او حساب 

ویژه ای باز کرده اند.
سیدجالل حسینی

کاپیتان پرسپولیس هفته گذشته 
برابر ماشین سازی استراحت کرد تا با 
آمادگی کامل مقابل استقالل قرار بگیرد. 
جانشــین اما با کمک به بسته ماندن 
دروازه و البته یک گل تماشایی، بهترین 

بازیکن زمین مسابقه بود.
 ســیدجالل در همه این سال ها در 
پرسپولیس بی رقیب بوده اما حاال دیگر 
شرایط تغییر کرده است. سید هنوز هم 
مورداعتمادترین مدافع پرسپولیس به 
شمار می رود اما اگر در بازی های بزرگ 
لغزش داشته باشــد، به نیمکت تبعید 

خواهد شد.

نگاهی به چهره های کلیدی دربی پایتخت

زیر تیغ!

اتفاق روز

سوژه روز

احســان حاج صفی، یادگار امام، پیروزی یک 
بر صفر و ســه امتیاز. این روایت قبــال نیز برای 
تراکتورســازی شــکل گرفته بود. آنها در اولین 
دیدار خانگی این فصل، با گل احسان حاج صفی 
پرسپولیس را شکست دادند و حاال در دومین بازی، 
با ضربه احسان و اشتباه فاجعه بار مدافعان حریف، 
در جدول لیگ هشت امتیازی شدند. تراکتور در 
چهار بازی، دو پیروزی و دو تســاوی را پشت سر 
گذاشته. آنها بیرون از خانه مساوی می کنند و در 
دیدارهای خانگی برنده می شوند. به نظر می رسد 
همین فرمول، می تواند تیم دنیزلی را به قهرمانی 
لیگ برساند. آنها همچنان در این فصل هیچ گلی 
دریافت نکرده اند اما در ۳6۰ دقیقه، فقط دو گل 
زده اند. خط دفاعی تراکتور تا امروز درخشان بوده 

اما این تیم در فاز هجومی، کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارد. این بازی، اولین شکست تیم تازه وارد گل 
گهر در لیگ برتر را رقم زد. تیمی که در سه هفته 
گذشته، سه تساوی پیاپی را پشت سر گذاشته بود. 
وابستگی به استادیوم خانگی برای برنده  شدن، 
تنها به تراکتورســازی مربوط نمی شود. نساجی 
مازندران نیز در دومین بازی خانگی فصل، دومین 
برد را تصاحب کرد. محمد عباس زاده باالخره در 
این بازی موفق به گل زنی برای تیمش شد و گل 
دیگر نساجی را علی شجاعی به ثمر رساند. شاهین 
بوشهر با این شکست، در معرض یک بحران بزرگ 
قرار گرفت. این تیم در چهار هفته گذشته، فقط 
یک امتیاز کســب کرده و از اولین هفته تا امروز، 
همواره در قعر جدول حضور داشته است. پیکان 

که یکی دیگر از قعرنشین های جدول لیگ به شمار 
می رود، این هفته دست به یک شاهکار بزرگ زد و 
ماشین سازی تبریز را با نتیجه 6 بر دو شکست داد. 
اولین پیروزی فصل برای حسین فرکی و شاگردها، 
سومین شکست متوالی را برای ماشین سازی تبریز 
در این فصل رقم زد. شاگردان رسول خطیبی در 
این فصل، استقالل را شکست داده اند و از سه بازی 

دیگر، حتی یک امتیاز هم نگرفته اند.
به جز تراکتور، این هفته برای ســایر مدعیان 
قهرمانی لیگ هفته خوبی نبود. شــهرخودرو در 
آخرین دقایق بازی در زمین خودش مغلوب فوالد 
شد تا بعد از سه برد پیاپی، باالخره در لیگ امتیاز از 
دست بدهد. سپاهان نیز مقابل نفت مسجدسلیمان 
با تساوی بدون گل متوقف شد. تیم مهدی تارتار 
با چهار تســاوی متوالی در چهــار هفته، یکی از 
پدیده های این فصل لیگ برتر است. نکته تکراری 
در مورد این فصل لیگ، دیدارهای پرگل تیم ابراهیم 
صادقی است. سایپا که تا پیش از این هفته بهترین 

خط حمله لیگ را در اختیار داشت، این بار نیز دو 
گل به ثمر رساند اما باز هم همانند هفته گذشته، 
یک کام بک ناکام را تجربه کرد و شکست خورد. آنها 
با نتیجه سه بر دو مغلوب پارس جنوبی جم شدند. 
حسرت ذوبی ها برای رسیدن به پیروزی نیز حداقل 
برای یک هفته دیگر تمدید شد. آنها در زمین نفت 

آبادان با تساوی متوقف شدند. نتایج این هفته تا 
حدود زیادی به سود استقالل و پرسپولیس بوده 
است. سرخابی ها در هفته توقف چند تیم مدعی، 
حاال شــانس خوبی برای نزدیک تر شدن به صدر 
جدول دارند. هرچند که یک مانع بزرگ و سخت 
به عنوان شهرآورد پیش روی آنها قرار گرفته است.

آریا طاری

دربی نود و یکم در حالی برگزار می شود که هر دو مربی برای 
اولین بار حضور در این مسابقه را تجربه می کنند. بعد از سال ها، 
هر دو مربی حاضر در شهرآورد مشغول پشت سر گذاشتن اولین 
دربی شان خواهند بود و این موضوع به بازی حساس امروز، جنبه 
متفاوتی خواهد بخشید. استراماچونی ششمین مربی خارجی 
استقالل در شهرآوردها به شمار می رود و کالدرون دوازدهمین 
مربی خارجی تاریخ باشگاه پرســپولیس است که به این دربی 

قدم می گذارد.
استقالل؛ از رایکوف تا شفر

اولین مربی خارجی تاریخ دربی های پایتخت، زدراکو رایکوف 
بود. مردی که در 1۵ دربی روی نیمکت آبی ها نشست، 6 بار برنده 
شد و پنج بار نیز شکســت خورد. به لحاظ تعداد برد، رایکوف 
موفق ترین مربی خارجی تاریخ این مسابقه به شمار می رود. بعد از 
رایکوف، »والدیمر جکیچ« مدتی روی نیمکت استقالل نشست. 
او در یکی از بهترین دربی های تاریخ باشــگاه، پرسپولیس را با 
نتیجه سه بر صفر شکست داد و در دومین و آخرین تجربه دربی، 

نتیجه را به پرسپولیس واگذار کرد. سومین سرمربی خارجی 
استقالل در تاریخ دربی ها، »ســکوموروخوف« از شوروی بود. 
مردی که اســتقالل را در رده های پایین تر تحویل گرفت و این 
تیم را به دســته اول لیگ آزادگان برگرداند. یک تساوی بدون 
گل و یک شکست در فینال جام حذفی، حاصل کار این مربی در 
شهرآوردها بود.اولین مربی خارجی آبی ها در تاریخ دربی های 
لیگ برتری، »رولند کخ« آلمانی بود. یک بازنده بزرگ که تنها به 
اندازه یک دربی دوام آورد و در مسابقه ای که در ورزشگاه یادگار 
امام تبریز رقم خورد، به تســاوی رضایت داد. پس از او تنها یک 
مربی خارجی دیگر در شهرآوردها روی نیمکت استقالل نشسته 
است. وینفرد شفر در چهار مسابقه، تنها یک بار برنده شد و دو بار 
شکست خورد. هرچند که با توجه به نتیجه سوپرجام، در مجموع 
سه شکست در پنج مسابقه به حساب این مربی نوشته شده است. 
استقاللی ها با مربی های خارجی در تاریخ شهرآورد در مجموع 
2۵ بار با مربیان خارجی حاضر شده اند. کسب تنها هشت برد در 
این 2۵ بازی، نشان می دهد که این مربیان در تاریخ دربی چندان 
موفق نبوده اند. بعد از سپری شدن دوران رایکوف، استقالل 1۰ 
شهرآورد را با مربیان خارجی پشت سر گذاشته و فقط دو پیروزی 

را با این مربی ها جشــن گرفته است. رایکوف موفق ترین مربی 
خارجی آبی ها در شهرآوردها به شمار می رود. لقب ناکام ترین 
مربیان را نیز باید به ســوکوموروخوف اختصاص داد که هرگز 

نتوانست یک برد را در این مسابقه سنتی جشن بگیرد.
پرسپولیس؛ از راجرز تا برانکو

بسیاری از هواداران امروز پرســپولیس، تصویری از دوران 
آلن راجرز در ذهــن ندارند اما به خوبی می داننــد که او یکی از 
پرافتخارترین دوره های تاریخ باشگاه در دربی را رقم زده است. 
راجرز در اولین دربی با مربیان تماما خارجی در تاریخ شهرآورد، 
تیم رایکوف را با نتیجه چهار بر یک شکســت داد. او مدتی بعد 
خالق پیروزی بزرگ و فراموش نشدنی 6 بر صفر برابر رقیب بود. 
نتیجه ای که تا همین امروز هم ســوژه کری خوانی طرفداران 
پرسپولیس به شمار می رود. راجرز در هفت شهرآورد سرمربی 
قرمزها بود و چهار پیروزی را تصاحب کرد. تنها یک مربی خارجی 
روی نیمکت پرسپولیس در تاریخ دربی، بردهای بیشتری نسبت 
به رایکوف کسب کرده است. برانکو ایوانکوویچ در 1۰ مسابقه دربی 
سرمربی سرخپوشان بود و پنج بار برنده شد. یکی از پیروزی های 
ثبت شده در کارنامه این مربی البته به بازی معروف سوپرجام 
و رای انضباطی برمی گردد. هواداران پرســپولیس امیدوارند 
موفقیت های برانکو در شهرآوردها در دوره کالدرون نیز تکرار 
شود. آنها حتی امیدوارند کالدرون نتایج تاریخی دوران راجرز 
را نیز تکرار کند اما شاید حتی یک پیروزی با کم ترین اختالف 

ممکن نیز در این جدال برای سرمربی آرژانتینی کافی خواهد 
بود. قرمزها در تاریخ شهرآورد 11 مربی خارجی داشته اند و حاال 
کالدرون به دوازدهمین مربی غیرایرانی این تیم در دربی ها تبدیل 
خواهد شد. خارجی ها در ۳۰ دربی، روی نیمکت پرسپولیس 
حضور داشته اند و سهم پرســپولیس از این ۳۰ شهرآورد، 1۴ 
پیروزی بوده اســت. در واقع این مربیان، روی هم نتوانسته اند 
در نیمی از شهرآوردها نیز برنده باشند. به جز پیروزی پرگل تیم 
راجرز، مربیان خارجی خاطره های زیاد دیگری را نیز در دربی ها با 
پرسپولیس تجربه کرده اند. گل دیرهنگام پیروز کریمی در یکی 
از مهیج ترین دربی های تاریخ، توی دروازه تیم راینر زوبل قرار 
گرفت. تیمی که در یک قدمی پیروزی شهرآورد بود اما این برد 
را در ثانیه های پایانی با شکست عوض کرد. مصطفی دنیزلی نیز 
خالق دو کام بک بزرگ سرخ ها در دربی ها بوده است. تیم مصطفی 
یک بار با گل های مهرزاد معدنچی و مهرداد اوالدی شکست برابر 
استقالل را به پیروزی تبدیل کرد و یک بار با هت تریک فراموش 
نشدنی ایمون زاید، از شکست دو بر صفر پیروزی سه بر دو ساخت. 
کونوف تنها یک مسابقه را در دربی تجربه کرد و در همان بازی به 
تساوی رضایت داد. یورگن گده در تنها یک شهرآورد، به رکورد 
صددرصدی شکست رسید. استانکو پوکله پوویچ، وینگو بگوویچ، 
نلو وینگادا، زالتکو کرانچار و مانوئل ژوزه سرمربیان خارجی دیگر 
پرسپولیس در شهرآوردها بودند که روی هم رفته فقط یک بار به 

عنوان برنده از زمین خارج شدند.

نگاهی به دیدارهای اولین روز از هفته چهارم لیگ برتر

شوک یحیی، شورش فرکی، شانس دنیزلی!

نگاهی به عملکرد همه مربی های خارجی در تاریخ دربی

دربی فرنگی!

قهرمان سه دوره گذشته 
لیگ برتر، در 270 دقیقه از 
لیگ نوزدهم تنها دو گل به 
ثمر رسانده و هنوز کیفیتی 

در حد و اندازه فصل های 
گذشته ندارد. قرمزها حتی 

با برانکو نیز در شهرآورد 
شکست ناپذیر نبودند اما 

پروفسور در اولین دربی اش 
برنده شد
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