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آریا رهنورد

ســومین برخورد پرســپولیس و 
پدیــده در این فصل هم بــا برتری تیم 
برانکو به پایان رسید اما این بار قرمزهای 
پایتخت نتوانســتند برخالف دو بازی 
قبلی حریف شان را در وقت های قانونی 
شکست بدهند. پرسپولیس برای اولین 
بار در دوران برانکو خودش را به نیمه نهایی 
جام حذفی رساند تا یحیی و تیمش دیگر 
تنها روی ادامه مسابقه های لیگ تمرکز 
کنند. تیر خالص به طرف گل محمدی 

در این مسابقه، با یک پنالتی چیپ زده 
شد. این دومین بار بود که یحیی و برانکو 
در یک مسابقه مشترک، چنین صحنه ای 

را تماشا می کردند.
نقشه پدیده برای ایستادن در مسیر 
پرسپولیس در ورزشــگاه آزادی، کامال 
روشن به نظر می رسید. آنها برای زدن یک 
گل زودهنگام و استفاده از ضدحمالت در 
ادامه مسابقه به تهران سفر کرده بودند. 
این نقشه در جدال قبلی دو تیم در آزادی 
نیز وجود داشت اما تیم مشهدی با وجود 
شروع رویایی، نتوانسته بود توپ را از خط 

دروازه حریف عبور بدهد. تیم یحیی در 
دو نبرد این فصل، دروازه پرســپولیس 
را باز نکــرده بود اما روند کلین شــیت 
پسران برانکو مقابل پدیده، سرانجام با 
یک فرار تماشایی از عمق دفاع این تیم 
شکسته شد. آنها مقابل فرار و ضربه دقیق 
مهدی خانی تسلیم شدند و تالش شایان 
مصلح برای نجات دروازه نیز بی نتیجه 
ماند. مصلــح، آخرین مــرد ناکام خط 
دفاعی سرخپوشان در این صحنه به شمار 
می رفت اما تالش نافرجام برای رسیدن 
به توپ مهاجم پدیده را با یک ضربه سر 

تماشایی درون محوطه جریمه تیم حریف 
جبران کرد. کرنر پرسپولیسی ها، ترابی را 
به اولین پاس گل با پیراهن پرسپولیس 
رساند و اولین گل فصل شایان مصلح را نیز 
رقم زد. تصور می شد این گل به جذابیت 
بیشتر بازی کمک کند اما عمال موجب 
سرد شدن مسابقه شــد. دو تیم تا پایان 
نیمه اول به جز خطــا کار دیگری انجام 
ندادند و در نیمه دوم نیز، نبرد پرسپولیس 
و پدیده جذابیت های زیادی نداشــت. 
موقعیت های خوب تــا پایان وقت های 
اضافه به ندرت خلق شــدند و سرانجام 
سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده 
شد. تیم برانکو فصل گذشته درست در 
همین مرحله از همیــن جام در همین 
ورزشگاه، ضربات پنالتی را به نفت آبادان 
واگذار کرده بود اما این بار دســت به کار 
متفاوتی زد تا اولین حضور در نیمه نهایی 
جام حذفی با سرمربی کرواتش را تجربه 
کند. برانکو بعد از سه سال، انتقام شکست 
در جام حذفی به دست ذوب آهن  یحیی 

را از سرمربی جوان پدیده مشهد گرفت.
به نظر می رسید هر دو تیم در ضربات 
پنالتی، تصمیم داشتند تا حد امکان هیچ 
توپی را زمینی به طــرف دروازه حریف 
نفرستند. استفاده از فضای باالی دروازه، 
راه مدنظر مشــهدی ها بــرای مغلوب  
کردن علیرضا بیرانوند بود. ستاره های 
پرسپولیس نیز ترجیح می دادند میالد 

فراهانی را با شوت هایی محکم به گوشه 
باالی دروازه ناکام بگذارند. اولین پنالتی، 
با شاهکار بشار رسن به آسمان فرستاده 
شــد و مهاجم پدیده، خیلــی زود تیم 
مهمان را در آزادی پیش انداخت اما تیم 
یحیی تا پایان مســابقه دیگر نتوانست 
هیچ کدام از پنالتی هــا را به گل تبدیل 
کند. مهدی شیری با یک ضربه بسیار 
بد، حریف را برای مدت بیشــتری زنده 
نگه داشت اما ســرانجام علی علیپور با 
یک ضربه »چیپ« به این ضیافت پایان 
داد. برای داســتان یحیی و پنالتی های 
چیپ انگار پایانی وجــود ندارد. حدود 
15 ســال قبل، این مربی عضوی از تیم 
برانکو بود و با این تیم به نیمه نهایی جام 
ملت های آسیا رسید. مدافع میانی تیم 
ملی در ضربات پنالتی جدال حساس با 
چین، تصمیم گرفت دروازه تیم میزبان 
را با یک ضربه چیپ باز کند اما این ضربه 
به بدترین شکل ممکن نواخته شد و گلر 
چینی ها با مهار ایــن ضربه، صعود این 
کشــور به فینال جام ملت ها را جشن 
گرفت. برخالف یحیــی، علی علیپور 
توانست به خوبی از ضربه »پاننکا« برای 
رسیدن به گل استفاده کند و برخالف 
سنگربان تیم ملی چین، میالد فراهانی 
شانســی برای مهار این توپ پیدا نکرد. 
در دوران مربیگری، چند بار کار یحیی 
به ضربات مرگبار پنالتی کشیده شده 

اســت. او روی نیمکت پرسپولیس در 
پنالتی های فینال جام حذفی نتیجه را 
به سپاهان واگذار کرد و جام قهرمانی را 
از دست داد اما در قامت سرمربی ذوب، 
در دیدار نهایی جام حذفی در پنالتی ها 
استقالل را شکست داد و قهرمانی را از آن 
خودش کرد. گل محمدی چه در دوران 
بازی و چه در سال های مربیگری لحظات 
تلخ و شیرین زیادی را در پنالتی ها پشت 
سر گذاشته اما ضربات چیپ، هرگز به 

این مربی وفادار نبوده و نیستند.
بازنده بزرگ نبرد روز دوشنبه آزادی، 
بهنام برزای بود. بازیکنی که در آخرین 
ثانیه ها بــرای زدن پنالتی راهی زمین 
شد و ماموریتش را با موفقیت پشت سر 
گذاشت اما با شادی های تحریک آمیز 
بعدی، اوضاع را بــرای تیم خودش به 
هم ریخت. نقطه عطف مسابقه، همین 
حرکات بودند که پرسپولیسی ها را برای 
برنده  شــدن متحدتر کردند. برزای در 
پایان این نبرد، به تماشــای درخشش 
هم تیمی سابقش در راه آهن یعنی علی 
علیپور نشست. در زمان حضور مشترک 
آنها در راه آهن، برزای بازیکن به مراتب 
مهم تری برای این باشــگاه به شــمار 
می رفت اما حاال بعد از سپری شدن چند 
سال، علیپور برنده کفش طالی لیگ 
برتر شــده و بهنام روی نیمکت پدیده 

دست و پا می زند. 

درباره کابوس تکراری یحیی گل محمدی

وقت چیپ زدن، وقت چیپ خوردن!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جوکوويچ بهترين شد
مراســم معرفی برترین های ورزش جهان در 
ســال 2018 میالدی با عنوان »الروس 2019« 
در موناکو برگزار شــد و بهترین های ورزش دنیا 
در بخش های هفت گانه مشــخص شــدند. در 
بخــش معرفی بهترین ورزشــکار مــرد »نواک 
جوکوویچ« تنیســور مطرح صربستانی جایزه را 
به خود اختصــاص داد. برای ایــن بخش لوئیس 
همیلتون )انگلیس- فرمول یــک(، لبران جیمز 
)آمریکا-بسکتبال(، الیود کیپچوگه )کنیا-دوی 
ماراتن(، کیلیان ام باپه )فرانســه-فوتبال( و لوکا 
مودریچ )کرواســی-فوتبال( هم نامزد بودند. در 
بخش معرفی بهترین تیم ســال 2018 تیم ملی 
فوتبال فرانسه توانست جایزه الروس را از آن خود 
کند. تیم گلف منتخب اروپا، تیم بسکتبال گلدن 
استیت وریورز، تیم اتومبیلرانی مرسدس بنز، تیم 
المپیک زمستانی نروژ و تیم فوتبال رئال مادرید 

دیگر نامزدهای این بخش بودند.
    

ايكاردي به يووه نمي رود
اســتیون ژانگ رییس چینی باشــگاه اینتر 
تاکید کرد که احتمال پیوســتن مائورو ایکاردی 
به یوونتوس در حد صفر است. با بروز اختالفات و 
یکسری درگیری ها میان ایکاردی و باشگاه اینتر 
که نشأت گرفته از تفاوت خواسته های طرفین برای 
تمدید قرارداد فی مابین بوده است، شایعاتی درباره 
احتمال پیوستن این مهاجم آرژانتینی به یوونتوس 
شکل گرفته است و با اظهارات اخیر فابیو پاراتیچی، 
مدیر ورزشی بانوی پیر - زمانی که او از ابراز بی میلی 
برای خرید ایکاردی خودداری کرد - به آنها دامن 
زده شده است. با این حال اســتیون ژانگ فرزند 
مالک باشگاه اینتر که در نقش رئیس این باشگاه 
نیز فعالیت می کند، قویا احتمال فروش ایکاردی 

به یوونتوس را رد کرد. 
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