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پترو پرحاشیه باخت

از مجموع دیدارهای پیش بینی شده برای هفته 
بیســت و پنجم لیگ برتر بسکتبال، پتروشیمی 
بندرامام و شهرداری گرگان با حواشی زیادی همراه 
بود و در نهایت هم با شکست تیم میزبان به پایان 
رسید. در این دیدار پرحاشــیه بعد از خطایی که 
روی حامد حسین زاده، بازیکن پتروشیمی صورت 
گرفت، این بازیکن اعتراض های زیادی انجام داد 
و داوران او را از زمین مسابقه اخراج کردند. پس از 
این صحنه تماشاگران پتروشیمی عصبانی شده 
و برخی از صندلی ها را شکستند و علیه داوران هم 
شعار دادند. با توجه به این مسائل ناظر مسابقه چند 
بار بازی را متوقف کرد و حتی تیم ها به رختکن هم 
رفتند و پس از آرام شدن جو بازی از سر گرفته شد. 
درنهایت شهرداری گرگان این بازی را 70 بر 55 
به سود خود تمام کرد. همچنین رقابت تیم های 
شیمیدر قم و نفت آبادان در وقت قانونی با تساوی 
7٣ بر 7٣ به پایان رســید اما در وقت اضافی تیم 
شــیمیدر این دیدار خانگی را با نتیجه ٨١ به ٨5 
واگذار کرد. در دیگر دیدارهای این هفته شــورا و 
شــهرداری قزوین 72 بر 6١ رعد پدافند هوایی را 
شکست داد و مس کرمان در خانه نیروی زمینی را 
٨2 بر 57 برد. دیدار تیم های مهرام با آویژه صنعت و 
اکسون با ذوب آهن نیز با یک روز تاخیر روز گذشته 

برگزار شد.
    

بازگشت امید به ژیمناستیک
رقابت های جام  جهانی ژیمناستیک در استرالیا 
و گزینشی بازی های المپیک توکیو اوایل اسفند 
در شــهر ملبورن برگزار خواهد شــد و تیم ملی 
ژیمناستیک با ترکیب ســعیدرضا کیخا، عبدا... 
جامعی و مهدی احمدکهنی به سرمربگیری رضا 
خیرخواه در این رویــداد حضور پیدا خواهد کرد. 
در شــرایطی که طی روز های گذشــته اخباری 
مبنی بر مخالفت دولت اســترالیا با صدور روادید 
ملی پوشان کشورمان به برخی دالیل مطرح شده 
بود اما در نهایت با مکاتبات فدراسیون ژیمناستیک 
و همینطور درخواســت و پیگیری کمیته ملی 
المپیک و کمیته بین المللی المپیک و همچنین 
همراهی وزارت امورخارجه، روادید ملی پوشــان 
ژیمناستیک برای حضور در این مسابقات صادر 
شد. به این ترتیب ژیمانســت های کشورمان به 
خصوص کیخا شانس رسیدن به سهمیه المپیک 

را پیدا کردند.
    

آبروداری با یک برنز
مســابقات دوچرخه ســواری کوهســتان 
قهرمانی آسیا در تایلند برگزار شد. ایران در این 
دوره از مسابقات ٨ نماینده داشت اما حاصل آن 
تنها یک مدال برنز بود که فرانک پرتوآذر گرفت 
که تیم دست خالی از مسابقات برنگردد. اما نکته 
قابل توجه این است تقریبا بیشتر نفرات اعزامی 
به تایلند، در مســابقات ســال قبل هم حضور 
داشتند اما نه تنها مدال های ســال قبل تکرار 
نشــد بلکه در رده جوانان و امید نتایج نسبت به 
سال قبل افت هم داشته است. ایران در مسابقات 
20١۹ صاحب دو مدال نقره و یک برنز شــد اما 
امســال مدال نقره دانهیل به مقام هفتم، مدال 
نقره کراس کانتری امید به مقام ســی و سوم و 

مدال برنز تیم ریلی به مقام چهارم تبدیل شد!
    

داوودي، امید مدال در المپیک
ســایتInsidethegames  با اشــاره به 
عملکرد وزنه برداران ایــران در جام فجر، علی 
داوودی را یکی از امیدهای ایران برای کســب 
مدال در المپیــک توکیو معرفــی کرد.:»علی 
داوودی وزنه بــردار فوق ســنگین 20 ســاله، 
امیدهای ایران را برای کسب مدال در المپیک 
توکیو زنده نگه داشت. وی در مسابقات فجرکاپ 
که به میزبانی رشت برگزار شــد، به مدال طال 
دست پیدا کرد. رکورد این وزنه بردار در مسابقات 
جوانان جهان باعث شده تا امید ایران برای کسب 
مدال در المپیک باشد. اما رستمی که در دسته 
٨5 کیلو بازی های ریو قهرمان شد، در جام فجر 
هر سه حرکت یک ضرب خود را اوت کرد. سهراب 
مرادی هم با مشکل آسیب دیدگی روبه رو شده. 
وی با حضور در رقابت های غرب آسیا به میزبانی 
دوبی به میادین برمی گردد و امیدوار اســت در 
مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی قزاقستان که 

ماه آوریل برگزار می شود، نتایج خوبی بگیرد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

دربی ۹2 شــروع ناامیدکننده ای 
داشــت. برخــالف آن چــه در 
کنفرانس های مطبوعاتــی دو مربی 
قبل از شهرآورد گفته می شد، تیم ها 
در شــروع مسابقه جســارت زیادی 
از خودشــان بروز ندادند و با شهامت 
چندانی فوتبال بــازی نکردند. با این 
وجود همــه از پتانســیل های خاص 
این دو تیم آگاه بودند و می دانســتند 

که بازی، همین قــدر احتیاط آمیز و 
کســالت بار به پایان نمی رسد. همه 
چیزی که این بازی احتیاج داشت، یک 
اتفاق بزرگ بــود. یک جرقه خاص که 
مسیر سرنوشت مسابقه را تغییر بدهد. 
این جرقه باالخره از راه رسید. یک ارسال 
دقیق از سوی آبی ها، یک اشتباه فردی 
از مدافعان پرســپولیس، یک شلیک 
خوب از فرشید باقری و سرانجام یک 
اثرگذاری بی نقص از ارسالن مطهری، 
تنور شــهرآورد را داغ کرد. استقالل 

که از دقیقه 44 دربی ٨7 در اسفند دو 
سال قبل هرگز نتوانســته بود دروازه 
پرسپولیس را باز کند، حاال باالخره بعد 
از وریا، گل زن دیگری در دربی پیدا کرد. 
آبی ها امیــدوار بودند با همین گل، در 
مسیر پیروزی قرار بگیرند اما حاال دیگر 
پیله احتیاط پرسپولیسی ها نیز شکسته 
بود و تیم یحیی، برای حمله کردن آماده 
می شد. تنها پنج دقیقه بعد از گل زنی 
پسران فرهاد، شاگردان گل محمدی 
بازی را به تســاوی کشــاندند. این بار 

پاس دقیق اوســاگونا، چاره ای به جز 
گل زنی پیش روی علی علیپور قرار نداد. 
بازیکنی که اولین موقعیت خوب بازی را 
از دست داده بود، این بار دیگر در مواجهه 
با دروازه خالی قرار گرفت. تا این لحظه، 
دربی دربی تازه واردها بود. ارســالن 
مطهری با گل زنی و اوساگونا با یک پاس 
گل دقیق، در ترکیب سرخابی ها خوش 
درخشیدند. گل علیپور، آخرین بخش 
مهم از درام نیمــه اول بود. نیمه ای که 
خودش، دو نیمه متفاوت داشت. یک 

نیمه سرد و کســل کننده و یک نیمه 
جذاب و سرشار از هیجان.

نقشــه مهم یحیی بــرای دربی، 
فشــار گذاشــتن روی هافبک های 
میانی اســتقالل بــرای مختل کردن 
بازی حریف بود. فرهاد هم استراتژی 
مشــخصی برای این نبرد داشــت. او 
امیدوار بود مهدی قائدی از فضای پشت 
سر مدافعان پرسپولیس استفاده کند. 
قائدی، مرد کلیدی آبی ها در تاکتیک 
مدنظر مجیدی بود و باالخره تاثیرش را 
نیز با رد شدن از کنعانی و کمال و ارسال 
پاس دومین گل نشــان داد. حرکت 
فردی او و پاس تماشــایی اش، فراتر از 
استانداردهای همیشگی فوتبال ایران 
به نظر می رسید. استقالل برای اولین 
بار از دربی ٨5 به بعد، در یک شهرآورد 
بیش از یک گل به ثمر رســاند و حاال 
همه چیز برای پیروزی این تیم مهیا به 
نظر می رسید. اگر شرایط درون زمین 
تغییر نمی کرد، استقالل می توانست 
برنده مسابقه باشد اما تعویض ها، جریان 
بــازی را تغییر دادند. فرهــاد با بیرون 
کشیدن قائدی، تا حدود زیادی خیال 
حریف را راحت کــرد و یحیی با بیرون 
بردن انصاری پراشتباه و کمال ناآماده، 
توانست تیمش را احیا کند. بدون تردید 
این یکی از بدترین نمایش های دوران 
فوتبال محمد انصاری بــود. نادری به 
ســمت چپ خط دفاعی قرمزها جان 
تازه ای بخشید و بشار رسن، مثل همیشه 
طراوت زیادی به بازی پرسپولیس اضافه 
کرد. پــس از گل دوم، آبی ها با نفرات 
پرشــمار در دفاع حاضر شدند و مقابل 
دروازه خودی، چند الیه دیوار کشیدند. 
حاال نوبت آخریــن تعویض یحیی بود 
که با وارد کردن استوکس تازه نفس به 
زمین، خط دفاعی حریف را تحت فشار 
بیشــتری قرار بدهد. شلوغی محوطه 
جریمه استقالل، پر شــدن آفساید، 

واکنش نه چندان خوب سیدحسین 
حســینی و ضربه تمام کننده بشار از 
زاویه بسته، آخرین گل مسابقه را رقم 
زد. قرمزها که تبحــر زیادی در عوض 
کردن نتیجه دربی در آخرین دقیقه ها 
دارند، بار دیگر شکســت را با تساوی 
عوض کردند. نتیجه ای که هم روحیه 
این تیم و هم فاصله پنج امتیازی اش با 

تیم دوم جدول را حفظ کرد.
ترکیب اصلی فرهاد بهتر جواب داد 
و ذخیره های یحیــی، موثرتر از حریف 
بودند. شــاید این جمله، چکیده دربی 
۹2 باشد. مسابقه ای که یک تیم در آن، 
بهتر شروع کرد و یک تیم در آن، »پایان« 
بهتری را برای خودش رقم زد. حاال دیگر 
واضح اســت که هر دو تیم برای نتیجه 
گرفتن تا پایان فصــل، باید چه کاری 
انجام بدهند. فرهاد باید اعتماد بیشتری 
به ذخیره ها داشته باشد و یحیی، باید 
نفرات اصلی ترکیبــش را تقویت کند. 
فرهاد باید بیشتر مراقب تعویض ها باشد 
و یحیی باید جای ثابتی برای امثال بشار 
و استوکس در نظر بگیرد. به نظر می رسد 
استقالل و پرســپولیس در این فصل، 
توانایی انجام کارهای بــزرگ و بردن 

جام های اصلی را دارند.

همه آن چه از شهرآورد 92 به یاد خواهیم سپرد

جنگ اول؛ صلح آخر!

اتفاق روز

چهره به چهره

تماشای چهار گل در مسابقه ای که به تساوی های صفر - صفر در آن خو گرفته ایم، تماشای چهار گل در نبردی که در 
پنج تجربه آخر آن مجموعا به همین اندازه گل رد و بدل شده، تماشای چهار گل در مسابقه ای که در بیشتر مواقع سرد 
و بی روح بوده، کافی به نظر می رسد تا دربی 92 را دوست داشته باشیم. در پایان مسابقه، هر کدام از تیم ها، رقیب را به 

خوشحالی از نتیجه متهم می کنند اما شاید در مجموع، هیچ کس از آن چه در شهرآورد اتفاق افتاده ناراضی نباشد. به ویژه 
پس از این که سپاهانی ها نیز نتوانستند ساعاتی پس از دربی، همه امتیازها را از جدال هفته نوزدهم به دست بیاورند.

آریا طاری

وقنی »خروجی« جلســه های کمیته فنی 
انتخاب مربی »ایرانی« برای تیم ملی باشد، طبیعتا 
هیچ اتفاقی به جز جــذب مربی »خارجی« برای 
این تیم رخ نخواهد داد! به نظر می رســد قاطبه 
هواداران فوتبال در ایران، از انتخاب اســکوچیچ 
کامال راضی هستند. البته که او نسبت به کی روش، 
یک »پیشرفت« برای تیم ملی محسوب نمی شود، 
البته که او در مقیاس جهانی، یکی از مربیان بزرگ 
دنیا نیست اما بدون تردید انتخاب اسکو، به مراتب 
بهتر از انتخاب های تکــراری و امتحان پس داده 
وطنی خواهد بود. پروژه جدید تیم ملی، از همین 
امروز آغاز می شود. یک پروژه سخت برای عبور از 
مسیر دردسرساز مرحله پیش مقدماتی و سرانجام 

رسیدن به جام جهانی 2022 قطر.
واکنش »منفی« بعضی از مربیــان ایرانی به 
انتخاب اســکوچیچ برای نیمکت تیم ملی، اصال 
غیرقابل پیش بینــی نبود. قبال هــم بارها و بارها 
ثابت شده که آنها سفره تیم ملی را تنها برای خود 
و دوستان شــان می خواهند. علیرضا منصوریان 
روی آنتن زنده تلویزیون، به سرمربی جدید تیم 

ملی اتهام می زند و او را انتخاب دالل  ها می داند اما 
توضیح نمی دهد که چهره هایی مثل ژنرال و شهریار 
با این لقب های دهان پرکن، چقدر برای کار کردن 
در تیم ملی توانایی و تبحر فنی داشته اند. مربیان 
ایرانی باید بپذیرند که به لحاظ فنی، در سطح باالیی 
نیستند و باید جای  خود را به گزینه بهتر خارجی 
بدهند. تیم ملی، نباید جایگاهــی برای آزمون و 
خطا و عیارســنجی مربیان وطنی باشد. البته در 
بین این مربی ها، امیرقلعه نویی واکنشی جذاب و 
جنتلمنانه به انتخاب اسکوچیچ داشته و برای این 
مربی روی نیمکت تیم ملی، آرزوی موفقیت کرده 
است. دراگان شــاید یک مربی فوق العاده نباشد 
اما بدون تردید انتخابی هیجان انگیز برای فوتبال 
ایران به شمار می رود. مردی که از یک سو شناخت 
خوبی از این فوتبال دارد و از وعده های مدیران تا 
سطح توانایی بازیکنان، همه چیز را می شناسد. او 
با مختصات کار کردن در فوتبال ایران آشنایی دارد 
و می تواند در ادامه مسیر رسیدن به جام جهانی، 
برگ برنده تیم ملی باشد. پنجمین مربی کروات 
تاریخ تیم ملی، یک چهره سرشناس در کشورش 
محسوب می شود. او اولین بازیکن تاریخ فوتبال 
کرواسی بود که به یک کشور اروپایی ترانسفر شد 

و برای باشگاه الس پالماس در اسپانیا بازی کرد. 
او مربیگری را سال 2005 در تیم زادگاهش ریکا 
آغاز کرد. بردن جام حذفی کرواسی، یک موفقیت 
بزرگ برای این مربی جوان به شــمار می رفت. او 
در سال 2007 به لیگ اسلوونی ملحق شد و روی 
نیمکت اینتربالک نشســت. آنها با اسکو در لیگ 
اسلوونی ماندگار شدند و فصل بعد، جام حذفی و 
سوپرجام را از آن خودشان کردند. العربی کویت، 
مقصد بعدی این مربی بود. او با العربی در دو فینال 
شکســت خورد و با این تیم به یک چهارم نهایی 
ای.اف.سی کاپ نیز رســید. دراگان از کویت، به 
النصر عربستان رفت و با وجود شروع نسبتا خوب 
در این تیم، به خاطر شکست تحقیر آمیز برابر ذوب 
آهن در لیگ قهرمانان از کار برکنار شد. او دوباره به 
ریکا برگشت و در این تیم، نتایجی ضعیف تر از حد 
انتظار را تجربه کرد. شــروع داستان اسکوچیچ و 

فوتبال ایران، در همین نقطه بود.
از دراگان اسکوچیچ، به عنوان موثرترین مربی 
تاریخ ملوان در همه ادوار لیگ برتر نام برده می شود. 
مردی که در زمانی بسیار کوتاه، ملوان را به یکی از 
تیم های جذاب فوتبال ایران بدل کرد. ملوان زیر 
نظر این مربی، پیروزی های بزرگ و جذابی به دست 
آورد. سفیدها با دراگان در خانه، به هیچ تیمی رحم 
نمی کردند. پس از درخشش در ملوان، اسکوچیچ 
توسط فوالد خوزستان جذب شــد. در فوالد اما 
اوضاع برای او چندان خوب پیش نرفت. جو اطراف 

تیم همواره ملتهب بود و هواداران باشگاه نیز نعیم 
سعداوی را برای نیمکت تیم می خواستند. در اهواز، 
کارشــکنی های زیادی در کار اسکوچیچ صورت 
گرفت و تیم او هرگز نتوانست انتظارات را برآورده 
کند. اسکو در »خونه به خونه« احیا شد. او تیم را 
در یک قدمی صعود به لیگ برتر قرار داد و باشگاه 
را در فینال جام حذفی نیز هدایت کرد. ماجراهای 
عجیبی رح داد که اسکوچیچ و تیمش، در نهایت 
راهی لیگ برتر نشدند. پایان این پروژه، برای مدتی 
بین اسکو و فوتبال ایران فاصله ایجاد کرد اما او با نفت 
آبادان، بازگشتی قدرتمندانه به فوتبال ایران داشت. 
دراگان بهترین نیم فصل تاریخ نفت آبادان در لیگ 
برتر را رقم زد و با این تیم نتایح فوق العاده ای به دست 
آورد. نتایجی که در نهایت این مربی را به نیمکت تیم 

ملی رساندند. رابطه خوب با بازیکن ها، شور و حال 
همیشگی، استفاده از تاکتیک های مدرن و البته 
ســازگاری با فوتبال ایران، ویژگی هایی هستند 
که هواداران تیم ملی را به آینده این تیم با دراگان 

امیدوار می کنند. 
ایران برای نزدیک شــدن به جــام جهانی، 
چهار پیروزی متوالــی در مرحله پیش مقدماتی 
می خواهد و اسکوچیچ باید قدرت انجام این کار را 
به تیمش تزریق کند. خوشبختانه در این تیم دیگر 
خبری از مربی موقت نخواهــد بود و پروژه جدید 
از همین حاال آغاز شده اســت. حاال همه نگاه ها 
به اسکوچیچ دوخته خواهد شــد. مردی که باید 
خاطرات بد دوران ویلموتــس را محو کند و همه 

تردیدها را در مورد خودش از بین ببرد.

هجدهم مرداد سال ۹0، آخرین باری بود که یک استقاللی 
در دربی »دبل« کرد. پس از دو گلی که مجتبی جباری در جام 
حذفی سال ۹0 به پرسپولیس زد، دیگر هیچ بازیکنی از این تیم 
نتوانسته بود در یک شهرآورد دو بار دروازه پرسپولیس را باز کند. 
این طلسم، باالخره با ارسالن مطهری شکسته شد. بازیکنی که 
به شــکلی خارق العاده در اولین دربی، دو بار توانست توپ را از 
خط دروازه حریف عبور بدهــد. هیچ کدام از گل های مطهری، 
شگفت انگیز یا خارق العاده نبودند اما نشان از هوش باالی این 
بازیکن داشتند. او هر دو بار، در بهترین موقعیت ممکن ایستاد 

و به خوبی توانســت با رها کردن خــودش در محوطه جریمه 
پرسپولیس، فرصت به ثمر رســاندن گل های ساده را به دست 
بیاورد. در واقع این گل ها با تمام سادگی شان، به جاگیری درست 
و ضربه نهایی دقیق نیاز داشتند. کاری که ارسالن به خوبی انجام 
داد. او حاال در چهار بازی با پیراهن آبی، چهار گل به ثمر رسانده و 
صدای گیتارش را همه جا پخش کرده است. درخشش ارسالن 
در شهرآورد، یک پیام مهم هم دارد. او دیگر نمی خواهد به نیمکت 
برگردد و قصد دارد هر طور که شد، خودش را در ترکیب اصلی 
حفظ کند. ستاره پرسپولیســی ها در این مسابقه نیز، درست 

شرایطی مثل مطهری دارد. بشــار هم با این گل، امیدوار است 
که دیگر طعم نیمکت نشینی را نچشد. او تنها ٣0 دقیقه در این 
مسابقه به میدان رفت اما خیلی زود، شکل و شمایل بازی تیمش 
را عوض کرد. بشار، درست همان بازیکنی بود که پرسپولیسی ها 
برای بازگشت به مسابقه نیاز داشتند. مرد سال فوتبال عراق، ضربه 
نهایی به استقالل را در اوج خونسردی و آرامش به ثمر رساند. شاید 
هر کدام از هم تیمی های او، این فرصت را به سادگی هدر می دادند 
اما رسن برای رسیدن لحظه درست، صبر کرد و سپس با یک ضربه 
کامال آرام از زاویه بسته، توپ از خط دروازه استقالل عبور داد. گلی 
که پرسپولیس را از لبه پرتگاه، کنار کشید و روند شکست ناپذیری 

این تیم در شهرآورد را حفظ کرد.
پس از دربی ۹2، همه از ارسالن مطهری و بشار رسن حرف 
می زنند اما این مسابقه، ســتاره های مهم دیگری هم داشته 
است. در جبهه آبی، مهدی قائدی یک ســتاره تمام عیار بود. 

بازی را برای اســتقالل، می توان به قبل و بعــد از تعویض این 
بازیکن ریزنقش خالصه کرد. قائــدی، در جریان بازی همه 
کار کرد و روی هر دو گل تیمش نیز موثر بود. او اگرچه به قول 
گل زنی در دربی عمل نکرد اما نشــان داد که چه توانایی های 
باالیی برای بازی های بزرگ دارد. در ســمت مقابل نیز، نباید 
از نمایش دلچســب وحید امیری نیز به سادگی عبور کرد. در 
روز بد ترابی، کمال و چند ستاره دیگر، امیری بارها با حرکات 
خوبش مهره های حریف را آزار داد. بیشترین خطا در این بازی، 
روی امیری گرفته شــد و او بارها توانســت تیمش را صاحب 
ضربه ایستگاهی کند. امیری این روزها دوباره به بهترین فرم 
از دوران فوتبالش رسیده و یک سرباز موثر در ترکیب تیم یحیی 
به شمار می رود. پرسپولیس و استقالل با این ستاره ها به آینده 
امیدوار هســتند. تیم هایی که نمی خواهند این فصل را بدون 

جام تمام کنند.

به بهانه معرفی پنجمین سرمربی کروات تاریخ تیم ملی

جام جهانیوویچ!
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شورش علیه نیمکت نشینی!

ارسالن مطهری با گل زنی 
و اوساگونا با یک پاس 
گل دقیق، در ترکیب 

سرخابی ها خوش 
درخشیدند. گل علیپور، 
آخرین بخش مهم از درام 

نیمه اول بود. نیمه ای که 
خودش، دو نیمه متفاوت 

داشت. یک نیمه سرد و 
کسل کننده و یک نیمه 

جذاب و سرشار از هیجان
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