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میزبانی پترو از نبرد انتقامی

بیست و پنجمین هفته از لیگ برتر بسکتبال 
پنجشنبه و جمعه هفته جاری با چهار دیدار حساس 
در ماهشــهر، قم و تهران برگزار می شــود. در این 
هفته از رقابت ها در بندر امام پتروشــیمی میزبان 
شهرداری گرگان که صدر جدول را از دست داده، 
است. شاگردان کوهیان در پتروشیمی دور رفت 
را در گرگان با شکست سنگینی به پایان رساندند 
و باید دید در خانه می تواننــد آن را جبران کنند یا 
شهرداری همچنان به بردهای خود ادامه می دهد. 
نفت آبادان نیز که با پیروزی روز دوشــنبه مقابل 
پتروشیمی به رده دوم صعود کرده بود، این هفته کار 
سختی در قم مقابل شیمیدر دارد. همچنین مهرام 
در تهران مقابل آویژه صنعتی قرار می گیرد که در 
این فصل نتایج خوبی را کسب کرده است. این بازی 
به دلیل برگزاری دربی روز جمعه برگزار خواهد شد. 
جدال اکسون و ذوب آهن هم در این هفته تماشایی 
خواهد بود. دو تیم که در رده های هفتم و هشتم قرار 
دارند، برای حضور در پلــی آف می جنگند. دیدار 
این دو تیم نیز روز جمعه برگزار می شود. در دیگر 
دیدارهای این هفته توفارقان آذرشــهر به مصاف 
شــهرداری بندرعباس می رود، شورا و شهرداری 
قزوین با رعد پدافند هوایــی دیدار می کند و مس 

کرمان برابر نیروی زمینی به میدان می رود.
     

جام فجر بدون جایزه!
پنجمین دوره رقابت های بین المللی جام فجر 
وزنه برداری با قهرمانی تیم ایران به پایان رســید. 
در این رقابت ها که با حضور 13 کشور برگزار شد، 
وزنه برداران ایران موفق به کسب 16 مدال شدند 
و با 466 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آوردند. 
حافظ قشــقایی در 61 کیلوگرم به سه مدال طال 
رسید، حسین سلطانی در ۸1 کیلوگرم مدال های 
برنز دوضــرب و مجموع را به گــردن آویخت، در 
96 کیلوگرم کیانوش رســتمی تنهــا به طالی 
دوضرب رســید و رضا دهدار نقره یک ضرب را به 
گردن انداخت. اما در 109 کیلوگرم علی هاشمی 
هر ســه مدال را به نام خود زد و پشــت سر او امیر 
حقوقی ســه مدال نقره این وزن را به دست آورد. 
علی داوودی نیز در 109+ کیلوگرم صاحب ســه 
مدال طال شد. این در حالی اســت که با پایان این 
مسابقات خبری از پرداخت جایزه های دالری نبود. 
. این رقابت ها ۲0 هزار دالر جایزه دالری داشــت 
و طبق سیستم امتیازدهی ســینکلر، 6 وزنه بردار 
برتر مسابقات جایزه دالری دریافت می کردند اما 
این نفرات با دســت خالی و با وعده چند روز آینده 
راهی خانه های شان شدند. فدراسیون وزنه برداری 
حتی جوایز وزنه برداران خارجی را هم نداده است! 
طبق توافق استان گیالن و فدراسیون وزنه برداری، 

پرداخت جوایز دالری بر عهده فدراسیون بود.
     

ترکیب آسیایی آزادکاران
ترکیب تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای 
حضور در رقابت های کشتی قهرمانی آسیا در هند 
اعالم شــد. به این ترتیب در ۵۷ کیلوگرم علیرضا 
ســرلک،  در 61 کیلوگرم مجید داســتان، در 6۵ 
کیلوگرم امیرحسین مقصودی، در ۷0 کیلوگرم 
امیرحسین حســینی، در ۷4 کیلوگرم مصطفی 
حســین خانی، در ۷9 کیلوگرم علی سوادکوهی، 
در ۸6 کیلوگــرم احمد بــذری، در 9۲ کیلوگرم 
محمدجواد ابراهیمــی، در 9۷ کیلوگرم مجتبی 
گلیج و در 1۲۵ کیلوگرم پرویز هادی نمایندگان 
کشــورمان در این رقابت ها خواهند بود. قهرمانی 
آسیا روزهای 3 و 4 اسفند در شهر دهلی نو کشور 

هند برگزار می شود.
     

طالی یعقوبی زیر پرچم امارات!
هشتمین دوره تورنمنت بین المللی فجیره 
هفته گذشته در امارات با حضور تکواندوکاران 
کشورهای مختلف برگزار شد. ابوالفضل یعقوبی 
تکواندوکار ایرانی نیــز بعد از چند وقت دوری از 
میادین در این مسابقات روی شیاپ چانگ رفت. 
یعقوبی در ترکیب تیم پلیــس امارات به میدان 
رفت و توانست در وزن ۷4- کیلوگرم به مدال طال 
دست پیدا کند. نکته عجیب و دور از انتظار اینکه 
یعقوبی با پرچم امــارات در این رقابت ها مبارزه 
کرد و مدال طال با پرچم میزبان ثبت شد. یعقوبی 
پیش از این بارها در امارات و در ترکیب تیم های 
مختلف به میدان رفته اما همیشه با نام و پرچم 

ایران در این رقابت ها شرکت می کرد.

منهای فوتبال

آریا طاری

ماجراهــای این فصل اســتقالل و 
پرسپولیس را می توان در »90 دقیقه« از 
دربی رفت خالصه کرد. آبی ها زودتر اوج 
گرفتند، زودتر اعتماد دیگران را به دست 
آوردند و زودتر از حریف سنتی، امیدوار 
شدند اما برای این تیم یک لحظه کلیدی 
وجود داشت که به سادگی از دست رفت. 
خراب شدن پنالتی علی کریمی، درست 
مثل جدایی استراماچونی در این فصل 

بود. فرصتی که سرانجام به یک تهدید 
تبدیل شد. قرمزها تیم دیرپاتری بودند. 
دیرتر اعتماد دیگران را به دست آوردند 
و دیرتر به عنوان یک مدعی شــناخته 
شدند اما روند باثبات تر و کم نوسان تری 
را در پیش گرفتند و سرانجام در جدول، 
باالتر از استقالل ایستادند. آبی ها در هر 
دو دربی گذشــته، بازنده بوده اند و این 
موضوعی نیســت که هواداران باشگاه 
به سادگی با آن کنار بیایند. اگر نتیجه 
دیدار جنجالی ســوپرجام را نیز لحاظ 

کنیم، اســتقالل بازنده هر سه دربی 
گذشته بوده و پذیرفتن این نکته، برای 
طرفداران تیم فرهاد مجیدی اصال ساده 
به نظر نمی رسد. ماجرا برای آنها زمانی 
آزاردهنده تر می شود که بدانیم این تیم 
در هر دو بازی گذشــته، نمایش خوبی 
داشته و پا به پای حریف پیش رفته اما با 
سهل انگاری در ضربات پنالتی، خودش 
را در معرض شکســت قرار داده است. 
در مجموع این دهــه، دهه خوبی برای 
استقالل نبوده اســت. از سال 90، این 

تیم تنها یک بار با پرویز مظلومی و یک 
بار با شفر برنده این نبرد سنتی شده و ۷ 
بار در زمین و یک بار در پرونده سوپرجام، 
به رقیب سنتی باخته است. فرهاد دست 
به هر کاری می زند تا این روند را تغییر 
بدهد اما او در نبرد حساس امروز، رقیب 
سرسختی مثل یحیی خواهد داشت. 
یحیی همــان مردی بــود که موجب 
برکناری شفر از استقالل شد. پیروزی 
فصل گذشته پدیده برابر آبی ها، پرونده 
مرد آلمانی در باشــگاه را برای همیشه 

بست. یحیی البته این فصل در آزادی، با 
تیم مشهدی طعم شکست برابر استقالل 

را چشیده است.
دوئل های تماشایی دربی، از همان 
خــط دروازه آغاز می شــود. جایی که 
بیرو و سیدحســین، به دنبال تثبیت 
یک نمایش رویایی هستند. استقالل با 
فرهاد در سه بازی تنها یک گل دریافت 
کرده و پرسپولیس با یحیی در دو بازی، 
دو کلین شیت را پشت سر گذاشته است. 
به احتمال زیاد، این آخریــن دربی از 
دوران ورزشی بیرانوند به شمار می رود و 
نتیجه بازی، برای او اهمیت بسیار زیادی 
دارد. در نقطه مقابل نیز سیدحســین 
بهتریــن روزهــای دوران فوتبالش را 
ســپری می کند و نمی خواهد در این 
نبرد، خاطره بدی برای خودش رقم بزند. 
یحیی در خط دفاعــی از ترکیب چهار 
نفره مهدی شــیری، جالل حسینی، 
کنعانی زادگان و محمد انصاری استفاده 
می کند. محمد نادری اساسا هجومی تر 
از آن است که در این دیدار حساس از ابتدا 
به میدان برود. یحیی هنوز نفرات زیادی 
را امتحان نکرده و به ایجاد تغییرات زیاد 
در تیمش اعتقاد نــدارد. کمال و احمد 
نوراللهی، دو هافبک میانی مدنظر این 
مربی هســتند و مهدی ترابی و وحید 
امیری نیــز در کناره ها بازی می کنند. 
درباره بازی علیپور در خط حمله، هیچ 
شک و شــبهه ای وجود ندارد اما شاید 
آخرین تردید گل محمدی، به انتخاب 
زوج علیپور مربوط باشد. اوساگونا این 
روزها به شــدت ناآماده نشــان داده و 
اســتوکس نیز هنوز آمادگی مطلوبی 
ندارد. شاید یحیی بشــار را به ترکیب 
اضافه کند و وحیــد امیری را یک خط 
جلوتر ببرد. ایــن کار می تواند میزان 
دوندگی تیم را افزایش بدهد. مسابقه 
بزرگ امروز، اولین دربی فرهاد اســت 
و اولین شــهرآورد همیشه لحظه های 

شــگفت انگیزی برای مربی ها دارد. با 
برگشــتن عارف غالمی ازمصدومیت، 
احتماال فرهاد در دفاع از عارف، روزبه و 
دانشگر استفاده می کند. وریا و میلیچ 
نیز وینگ بک های تیم مجیدی به شمار 
می رود. در میانه میدان، علی کریمی، 
مسعود و فرشید باقری به زمین فرستاده 
خواهند شــد و زوج ارسالن مطهری و 
مهدی قائدی نیــز در نوک حمله برای 
استقالل توپ می زنند. این دربی، پر از 
ستاره هایی است که می خواهند بهترین 

نمایش عمرشان را تجربه کنند.
قدرت هجومی بی نظیر استقالل 
مقابــل قــدرت دفاعــی بی نقــص 
پرســپولیس. نتیجــه دربــی با این 
دوئل مشــخص خواهد شــد. حتی 
اگر آبی ها بهتریــن گزینه هجومی و 
قرمزها بهترین عنصــر دفاعی را در 
اختیار نداشته باشــند، باز هم دربی 
جذابیت های زیادی خواهد داشت. با 
وجود همه تالش ها برای از بین بردن 
تاثیر این بازی بزرگ و کمرنگ کردن 
آن، دربی هنوز زنده است و همچنان 
نفس می کشد. شــهرآورد، هنوز هم 
مهم ترین بازی سال است و پیروزی در 
آن، برای ماه ها یک باشگاه را در معرض 

آرامش قرار می دهد.

شهرآورِد شیک بدون شیخ و شجاع

هیجانتامغزاستخوان!

اتفاق روز

چهره به چهره

قرمز روبه روی آبی. فرهاد روبه روی یحیی. استقالل روبه روی پرسپولیس. همه چیز برای یک بازی بزرگ آماده به 
نظر می رسد. مهم نیست کدام نفرات در این جدال غیبت دارند، مهم نیست کدام نفرات در ترکیب ثابت تیم های شان 

قرار می گیرند، مهم نیست که مربی ها چه سیستمی را انتخاب می کنند، همه می دانند که دو تیم در فرم ایده آلی به بازی 
رسیده اند و همه انتظار دارند که آبی و قرمز، بدون ترس به این مسابقه قدم بگذارند. کاش این بار شهرآورد، جایی برای 

ترسوها نداشته باشد و هر دو تیم به جای نباختن، تنها برای بردن بازی را شروع کنند.

آریا رهنورد

بازی خداحافظی فرشــاد پیــوس، اولین و 
آخرین باری بود که یحیــی و فرهاد مجیدی در 
یک شهرآورد روبه روی هم قرار گرفتند. این بازی 
۲3 سال قبل در ورزشگاه آزادی برگزار شد و حاال 
بعد از همه آن سال ها، این دو نفر در قامت دو مربی 
در شهرآورد روبه روی هم می ایستند. این دومین 
دربی گل محمدی در نقش مربی و اولین شهرآورد 
فرهاد به عنوان مرد اول نیمکت استقالل خواهد 
بود. در تاریخ این مسابقه سنتی، مجیدی بیشتر 
از یحیی برنده بوده و البته بیشتر از این مربی نیز، 

شکست را پذیرفته است.
امروز برای ســاعاتی همه دوربین ها، روی دو 
مربی زوم خواهند کــرد. دو مربی که تصمیم ها، 
ترکیب ها، تعویض ها و نقشه های کنار زمین شان، 
امروز مورد قضاوت میلیون ها نفــر قرار خواهد 
گرفت. دو مربی که شــاید با روحیه متفاوتی به 
کنفرانس خبری بروند و سوال های متفاوتی برای 
پاسخ دادن، داشته باشند. شروع درخشان، وجه 
اشتراک هر دو مربی در  استقالل و پرسپولیس بوده 
است. فرهاد تیمش را از دهان شیر بیرون کشید و 

استقالل را به سالمت از دو نبرد دشوار با الکویت 
و الریان، به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا 
رساند. قدم مهم بعدی برای آنها، شکست دادن تیم 
جان سخت نفت مسجدسلیمان برای تبدیل شدن 
به یک مدعی قهرمانی در لیگ برتر بود. قدمی که 
با موفقیت سپری شد. در نقطه مقابل، یحیی برای 
اثبات توانایی ها در اولین گام، تیمی را شکســت 
داد که در نیم فصل اول، پرسپولیس کالدرون را 
برده بود. گل محمدی کارش را در پرسپولیس با 
بردن تراکتورسازی شــروع کرد و سپس در یک 
نبرد دشوار در زمین نفت آبادان، به برتری رسید. 
پنج پیروزی در پنج مسابقه برای فرهاد و یحیی، 
نشان می دهد که آنها این روزها به هیچ حریفی 
رحم نمی کنند. این دو نفر اصــال با فضای دربی 
بیگانه نیستند. چراکه بارها به عنوان بازیکن، این 
مسابقه خاص را تجربه کرده اند. آن هم در روزهایی 
که شهرآورد، به مراتب حساس تر، نفس گیرتر و 

جنجالی تر از این روزها بود.
داســتان دربی برای یحیی، از سال 13۷4 
شــروع شــد. او اولین بازی اش برای قرمزها در 
این جدال سنتی را در دیدار برگشت همان سال 
انجام داد. او و فرهاد یک بار در تاریخ شــهرآورد 

روبه روی هم قــرار گرفتند. این بــازی، همان 
مســابقه معروف خداحافظی فرشاد پیوس بود 
که با برتری سنگین ســه به صفر قرمزها همراه 
شد. پرسپولیسی ها از این بازی که تیرماه ۷6 در 
لیگ آزادگان ششم برگزار شد، به عنوان یکی از 
بهترین خاطره های شان از شهرآورد نام می برند. 
اشتباه منجر به گل ســریع علی سامره در لیگ 
برتر دوم، تلخ ترین خاطره گل محمدی از دربی 
به شــمار می رود اما خود او، خیلی زود جبران 
کرد و در شــهرآورد برگشت همان فصل، موفق 
شــد اولین و آخرین گلش را به استقالل بزند و 
زمینه ســاز پیروزی قرمزها شود. تنها شکست 
گل محمدی در این مســابقه، به لیگ برتر سوم 
برمی گــردد. جایی که خود او می توانســت در 
دقایق پایانی تیمش را نجات بدهد اما ضربه اش 
به دیرک دروازه برخورد کرد. چهار تساوی، سه 
پیروزی و یک شکست، حاصل کار گل محمدی 
در هشــت دربی به عنوان بازیکن بوده اســت. 
فرهاد مجیدی اما به عنوان بازیکن، 16 دربی را 
تجربه کرده است. او که شروعش در شهرآوردها 
با شکست ســه بر صفر مقابل پرسپولیس بود، 
در فاصله دربی های 43 تــا 4۷ هرگز به عنوان 
برنده از زمین خارج نشد. فرهاد حتی در مسابقه 
معروف »9 نفره« نیز نتوانست دروازه قرمزها را 
باز کند. اولین گل مجیدی در دربی ها، سال ۸۸ 
به ثمر رسید تا استقالل که اولین گل مسابقه را 
از تیم کرانچار دریافت کرده بــود، یک امتیاز از 

این نبرد به دست بیاورد. در دربی برگشت همان 
سال، فرهاد که حاال موتور گل زنی اش در دربی  ها 
روشن شده بود، دوباره دروازه پرسپولیس را باز 
کرد اما این بــار قرمزها با گل هــادی نوروزی و 
شلیک استثنایی کریم باقری پیروزی را جشن 
گرفتند. کابوس نبردن در شــهرآورد برای این 
بازیکن باالخره در هم شکســته شد. فرهاد در 
آخرین ثانیه های دربی 69 با یک فرار تماشایی 
از عمق دفاع پرسپولیس، توپ را به درون دروازه 
فرستاد تا اولین برد از سریال بردهای چهارگانه 
اســتقالل مظلومی مقابل پرســپولیس خلق 
شــود. آخرین گل مجیدی در این بازی هم در 
دربی ۷1 پیــروزی دیگری را بــرای او رقم زد. 
چهار پیروزی، چهار شکســت و هشت تساوی 
در 16 مسابقه، حاصل کار بازیکنی بود که حاال 

به عنوان خالق نماد چهار در شهرآوردها شناخته 
می شود. یحیی همیشه یک فوتبالیست آرام بود 
و هیچ وقت یک چهره جنجالی در دربی به شمار 
نمی رفت. درست بر عکس فرهاد مجیدی که به 
خاطر پســت بازی اش، همیشه در کانون توجه 
قرار داشت. آنها در قامت بازیکنان این دو باشگاه، 
شروع متفاوتی را در شــهرآورد تجربه کردند و 
حاال باید دید که به عنوان سرمربی، چه شروعی 
در این جدال خواهند داشت. شاید هیچ کس به 
جز این دو نفر، نمی توانست پس از پر کردن جای 
مربی خارجی، به همین سرعت روی سکوها و در 
بین بازیکن ها پذیرفته شود. یحیی و فرهاد، دو 
چهره امیدوارکننده برای دو باشــگاه هستند و 
امیدوارند فرمول رســیدن به پیروزی در دربی، 

امروز توی جیب کت شان باشد!

اگر شیخ دیاباته پایش را نمی گرفت و زمین مسابقه با نفت 
مسجدســلیمان را با مصدومیت ترک نمی کرد و اگر شــجاع 
خلیل زاده با یک حرکت عجیب مقابل عیسی آل کثیر محروم 
نمی شد و دربی را از دســت نمی داد، بدون شک محمدحسین 
کنعانی زادگان و امیرارســالن مطهری جدال امروز را از روی 
نیمکت آغاز می کردند. با این حال دست سرنوشت، یک فرصت 
خوب برای درخشیدن در اختیار آنها قرار داد. کنعانی زادگان در 
دربی رفت هم با مصدومیت سیدجالل، ناگهان مهره فیکس تیم 

شد اما ارسالن امروز اولین دربی اش را پشت سر می گذارد. هر دو 
نفر آنها، فصل امیدوارکننده اش را پشت سر گذاشته اند. کنعانی در 
پرسپولیس روزهای خوبی را سپری کرده و ارسالن در سه مسابقه 
ابتدایی با پیراهن استقالل، دو گل به ثمر رسانده است. هر دوی 
آنها چیزی مهم تر از »نیمکت نشین« برای تیم های شان محسوب 
می شوند اما هنوز برای فیکس شدن در تیم، باید کارهای بیشتری 
انجام بدهند. محمدحسین و ارسالن برای رسیدن به این نقطه از 
زندگی ورزشی، روزهای دشوار و حتی عجیبی را سپری کرده اند. 
کنعانی که از نوجوانی در عضویت باشگاه پرسپولیس قرار داشت، 
این باشگاه را برای سپری کردن دوران سربازی به مقصد ملوان 
ترک کرد. در پایان دوران سربازی، او یک تصمیم عجیب گرفت و 
به استقالل ملحق شد. دوران حضور در استقالل برای این بازیکن 
چیزی جز یاس و مصدومیت نداشت. او پس از ترک استقالل به 

سایپا رفت و در ماشین سازی خوش درخشید تا پیراهن تیم ملی 
را نیز بر تن کند. هیچ کس انتظار نداشت پرسپولیس دوباره به 
این بازیکن پیشنهاد بدهد اما اوضاع برای بازگشت او به خانه اول 
مهیا شد. ارسالن مطهری نیز از چند فصل قبل، همواره بخشی از 
فهرست خرید آبی ها به شمار می رفت اما این خرید هرگز انجام 
نمی شد. او که عالقه اش را به اســتقالل علنی کرده بود، پس از 
درخشــیدن در نفت تهران، در پارس جنوبی، تراکتورسازی و 
ذوب آهن نیز بازی کرد تا سرانجام توانست پیراهن استقالل را 
به دست بیاورد. فوروارد محبوب علیرضا منصوریان، حاال در ۲6 
سالگی به جایگاهی رسیده که همیشه آرزویش را داشته است و تا 

ساعاتی دیگر در شهرآورد تهران به میدان خواهد رفت.
مصدومیت بخشی از تقدیر شیخ دیاباته است و محرومیت، 
شیوه ای از زندگی شــجاع خلیل زاده. پس این دو نفر باز هم در 

طول فصل شانس فیکس شدن در ترکیب سرخابی ها را خواهند 
داشت. سیدجالل آخرین سال های بازی را پشت سر می گذارد و 
فاصله زیادی با بازنشستگی ندارد و مهدی قائدی نیز، احتماال دیر 
یا زود لیگ برتر را به مقصد یک لیگ خارجی ترک خواهد کرد. 
آینده در این دو باشگاه، به محمدحسین و ارسالن تعلق دارد. هر 
دو می توانند سال های زیادی برای تیم های شان به میدان بروند و 
هر دو می توانند به ستاره های درخشان این دو تیم تبدیل شوند. 
برای رســیدن به چنین مرحله ای اما درخشیدن در شهرآورد، 
ضروری به نظر می رسد. امروز همه نگاه ها به مهمان های ناخوانده 
دربی دوخته می شود. بازیکنانی که ناگهان؛ به ترکیب اصلی اضافه 
شده اند تا بخشی از بزرگ ترین بازی سال فوتبال ایران باشند. 
بازیکنانی که تقدیر، آنها را صاحب یک فرصت استثنایی کرده و 

به هیچ وجه نمی خواهند این فرصت را از دست بدهند.

دو ذهن زیبا و سال های بازی در شهرآورد

فرهاِد گل محمدی!

درباره چهره های غیرمنتظره دربی امروز

مهمان ناخوانده!

با وجود همه تالش ها برای 
از بین بردن تاثیر این بازی 
بزرگ و کمرنگ کردن آن، 

دربی هنوز زنده است و 
همچنان نفس می کشد. 

شهرآورد، هنوز هم 
مهم ترین بازی سال است و 
پیروزی در آن، برای ماه ها 

یک باشگاه را در معرض 
آرامش قرار می دهد
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