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استارت نیم فصل دوم لیگ 
بسکتبال با لغو یک بازی

رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشــور از امروز با برگــزاری دیدارهای مرحله 
برگشت پیگیری می شــود تا در پایان ۱۳ هفته 
رقابت شــرکت کنندگان، تیم های راه یافته به 
پلی آف مشخص شوند. در این هفته از رقابت ها 
مهرام که با پیروزی برابر مــس کرمان در دیدار 
معوقه خود موفق به کســب عنــوان قهرمانی 
نیم فصل شد، میزبان ذوب آهن است. شاگردان 
مهران حاتمی در تیم ذوب آهن در حالی این دیدار 
را برگزار می کنند که بــا حکم کمیته انضباطی 
فدراســیون بازنده دیدار معوقه خــود مقابل 
شــهرداری گرگان معرفی شدند و بدین ترتیب 
حتی از کسب حداقل امتیاز ممکن از این رقابت 
هم بی نصیب ماندند، مســاله ای که می تواند در 
پایان نیم فصل به ضرر آنها تمام شود به خصوص 
اگر نتوانند از دیدارهای پیش رو نتیجه مورد نظر 
را بگیرند. تقابل حاتمی و هاشمی می تواند رقابتی 
جذاب در تهران  و ســالن آزادی باشد. همزمان 
با مهرام، دیگر مدعیان لیگ برتر بســکتبال هم 
برگزارکننده اولین دیدار خود در مرحله برگشت 
مسابقات هستند. شــهرداری گرگان میزبان 
شهرداری بندرعباس است و نفت آبادان هم در 
تهران برگزارکننده رقابتی نزدیک با اکســون 
خواهد بود. دیدار رفت دو تیم بسیار نزدیک دنبال 
شد و نفتی ها در وقت های اضافه توانستند حریف 
خود را از پیش رو بردارند. شیمیدر دیگر مدعی 
این فصل به قزوین می رود تا مقابل شاگردان پویا 
تاجیک در شورا و شهرداری قزوین قرار بگیرد. 
در دیگر دیدارهای این هفته توفارقان آذرشهر با 
آویژه صنعت مشهد دیدار می کند و مس کرمان 
برابر رعد پدافند هوایی شهرکرد به میدان می رود. 
همچنین قرار بود طبق برنامــه امروز تیم های 
پتروشیمی بندر امام و نیروی زمینی در ماهشهر 
به مصاف همدیگر بروند که عصر دیروز اعالم شد 
این دیدار به دلیل اعزام نشدن تیم نیروی زمینی 
به بندر ماهشهر لغو شده است. پیام سیفی زاده 
رییس کمیته مســابقات و داوران فدراســیون 
بسکتبال مشکالت درون سازمانی نیروی زمینی 

تهران را دلیل این تصمیم دانست.
    

شاگردان بنا به ایتالیا نمی روند
پیش از این نام علیرضــا نجاتی، علی گرایی، 
سعید عبدولی و امیر قاسمی منجزی برای اعزام 
به ایتالیا به فدراسیون کشــتی اعالم شده بود 
که کارهای اداری برای حضور آنها در مسابقات 
سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی انجام شد. با این 
وجود تیم ملی فرنگی به این رقابت ها اعزام نخواهد 
شد. حسن رنگرز مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی 
در این باره گفت:»طبق اعالم سرمربی تیم ملی، 
حضور در ایتالیا منتفی است و تمرکز کادر فنی 
روی برگزاری جام بین المللی تختی است.« این 
درحالی است که قرار است تیم ملی آزاد با ترکیب 
امیرمحمد یزدانی در 65 کیلوگرم، یونس امامی 
در 74 کیلوگرم، علیرضا کریمی در 97 کیلوگرم و 
امیرحسین زارع در ۱25 کیلوگرم به ایتالیا اعزام 
شود که البته با توجه به مصدومیت کریمی، اعزام 

وی نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
    

لوبه دنبال جایگزین غفور
امیر غفور، شــماره ۱۰ تیم ملی والیبال که 
امســال در ترکیب تیم لوبه ایتالیــا به میدان 
می رود و همراه با این تیم به عنوان قهرمانی در 
جام باشگاه های جهان هم دست یافت، این روزها 
با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند. پشت 
خط زن ایرانی لوبه به خاطر همین مصدومیت 
حضور در انتخابی المپیک را از دست داد و حاال 
هم باشــگاه ایتالیایی به دنبال جانشین برای 
اوست. به نظر می رسد مصدومیت غفور آنقدر 
جدی اســت که لوبه می خواهد برای پر کردن 
جای خالی این بازیکن یک جانشین جذب کند. 
لوبه روی بارتوش کورک، پشت خط زن لهستانی 
تیم مونزا دست گذاشــته، اما با توجه به شروط 
این باشگاه از جذب این بازیکن مطرح لهستانی 

منصرف شده است.
    

هندبال در قطر کامل می شود
تیم ملی هندبال ایران که خود را برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان آماده 
می کند، برای برگزاری یک دوره اردوی تدارکاتی 
۱۰ روزه و انجام چند بازی دوستانه راهی قطر شد. 
طبق برنامه قرار است تیم ملی ایران با تیم ملی قطر 
و باشگاه االهلی چند بازی دوستانه داشته باشد. 
سعید حیدری راد، سنگربان تیم دیناموبخارست 
رومانی و ســجاد اســتکی، بازیکن تیم چسمه 
بخارست نیز قرار شد طی روزهای آینده به صورت 

مستقیم از رومانی به قطر بروند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در 6 مسابقه گذشته لیگ برتر و جام 
حذفی، پرســپولیس هرگز زمین را به 
عنوان تیم بازنده ترک نکرده است. آنها به 
لطف این بردهای سریالی، هم در جدول 
لیگ برتر و هم در جــدول جام حذفی، 
شــرایط مطلوبی را تجربــه می کنند. 
شکست در ورزشــگاه آزادی روبه روی 
نفت مسجدســلیمان، تا امروز آخرین 
باخت فصل تیم کالدرون بوده است. پس 
از آن مسابقه به نظر می رسید تیم با یک 

»بن بست« بزرگ روبه رو شده و در یک 
بحران جدی به سر می برد اما درست بعد 
از آن شکست، تیم در مسیر تحول قرار 
گرفت و شرایط کامال متفاوتی را تجربه 
کرد. تیم کالدرون با پیروزی برابر نفت 
آبادان در جام حذفی، جان تازه ای گرفت. 
آنها با پیروزی پــرگل برابر ذوب آهن، 
نشــان دادند که روزهای ناامیدکننده  
را کامال به فراموشــی ســپرده اند. تیم 
کالدرون، توانست در سه مسابقه بعدی 
گل گهر سیرجان، سایپا و پارس جنوبی 
را نیز از پیــش رو بردارد و ســرانجام با 

کنار زدن شــهرداری ماهشهر، به نیمه 
نهایی جــام حذفی برســد. قرمزها در 
این 6 مســابقه، عملکرد درخشانی در 
خط دفاعی داشــته اند. آنهــا در این 6 
بازی پنج کلین شــیت را رقم زده اند و 
در دفاع، تسلیم ناپذیر بوده اند. همانند 
چند مسابقه گذشــته، باز هم »رادو« 
این هفته روی خط دروازه پرسپولیس 
قرار خواهد گرفت. گلر کروات تا امروز 
در این فصل 6 بار برای تیمش به میدان 
رفته و در هر 6 مســابقه نیــز، پیروزی 
و کلین شــیت را برای خودش تثبیت 

کرده است. البته که کالدرون همچنان 
بیرانوند را »گلر اول« تیمش می داند اما 
بیرو حداقل تا پیش از پایان نیم فصل، 
دیگر برای قرمزها به میــدان نخواهد 
رفت. در خط دفاعی نیز احتماال شجاع 
و مهدی شیری به همراه انصاری بعد از 
یک جلسه استراحت دوباره به ترکیب 
برمی گردند و در کنار سیدجالل حسینی 
قرار می گیرند. در جدال امروز با نساجی، 
احتماال ربیع خواه، نوراللهی، ترابی و رسن 
نیز خط هافبک پرسپولیس را می سازند 
تا خط حمله با حضــور وحید امیری و 

علی علیپور تکمیل شود. دو بازیکنی که 
ستاره های اصلی تیم شان برابر شهرداری 
ماهشــهر بودند. پس از پایان این بازی، 
احتماال اتفاقات تازه ای در پرسپولیس 
رخ می دهد. مهره هایی مثل امید عالیشاه 
و آدام همتی که در فهرست مازاد گابریل 
قرار گرفته اند، به احتمال بسیار زیاد تیم را 
ترک می کنند اما یک نگرانی بزرگ تر نیز 
در این مجموعه وجود دارد و آن؛ این است 
که کالدرون هم به سرنوشت استراما دچار 
شود و تصمیم به ترک همیشگی باشگاه 
بگیرد. بلیت سفر او به بوینس آیرس، فعال 
»یک طرفه« است و این مربی هنوز بلیت 

بازگشت به تهران را تهیه نکرده است.
به نظر می رسد به مرور زمان، گابریل 
کالدرون به امضــای خودش در فوتبال 
ایران رسیده اســت. تیم او به یک روش 
مشخص، به برتری دست پیدا می کند 
و به شکل واضحی برای نتیجه گرفتن، 
برنامه دارد. پرسپولیســی ها در چند 
مسابقه گذشته، همواره مالکیت توپ 
بیشتری نســبت به رقیب داشته اند. 
پرســپولیس شــاید در هر مســابقه 
موقعیت های زیادی نداشته باشد اما در 
مقابل، موقعیت چندانی نیز به حریف 
نمی دهد و خــودش از تک موقعیت ها، 
به بهترین شکل برای گل زنی استفاده 
می کند. سرعت باال در انتقال توپ برای 
خلق ضدحمله ها، یک امتیاز بزرگ برای 
این تیم به شمار می رود. آنها همین حاال 
میانگینی بهتر از دو امتیــاز به ازای هر 
بازی دارند و حتی در صورت تساوی برابر 
نساجی نیز از میانگین دو امتیاز در هر 
مسابقه عدول نخواهند کرد. اگر قرمزها 
برنده جدال امروز باشــند و ســپاهان 
در دیدار معوقه با نفت آبادان به برتری 
دست پیدا نکند، تیم کالدرون قهرمانی 
نیم فصــل لیگ برتر را جشــن خواهد 
گرفت. از زمان ورود نساجی به لیگ برتر، 

پرسپولیس دو بار با این حریف روبه رو 
شده و یک پیروزی و یک تساوی را تجربه 
کرده اســت. بین این دو تیم در جدول 
رده بندی لیگ برتــر ۱5 امتیاز فاصله 
وجود دارد. فاصله ای که از فرم متفاوت 
آنها در این فصل حکایت می کند. حریف 
امروز پرسپولیس از هفته پنجم لیگ برتر 
تا این هفته، فقط »یک بار« طعم پیروزی 
را چشیده اما نباید فراموش کرد که آن 
پیروزی، در همین هفته گذشته به دست 
آمده اســت. آنها همیشه نمایش های 
خوبی داشته اند اما در موقعیت سوزی، 
یکی از متبحرترین تیم های این فصل 
لیگ به شــمار می روند. رویارویی چند 
بازیکن سابق پرسپولیس با این تیم، از 
جذابیت های مهم بازی امروز خواهد بود. 
علیرضا حقیقی، محمد قاضی، محمد 
عباس زاده و مهرداد کفشگری امروز با 
تیم سابق شان روبه رو می شوند و احتماال 
در آزادی، مورد تشویق قرار می گیرند. 
بازی امروز، دوئل تیم هایی است که یکی 
از آنها خوب موقعیت می سازد و سخت 
گل می زند و دیگری، ســخت موقعیت 

می سازد و خوب گل می زند!

به استقبال آخرین بازی نیم فصل پرسپولیس کالدرون

این شام آخر نیست!

اتفاق روز

سوژه روز

نیم فصل اول لیگ برتر برای پرسپولیس، امروز »رسما« به پایان خواهد رسید. قرمزها در آخرین دیدار معوقه از نیم فصل 
اول، در خانه روبه روی نساجی قائمشهر به میدان می روند تا برای قهرمانی نیم فصل تالش کنند. پرسپولیس شانس زیادی 

برای قهرمانی نیم فصل دارد اما معموال در فوتبال ایران تیم های اول نیم فصل، در پایان فصل قهرمان نمی شوند. پیروزی های 
متوالی در لیگ و جام حذفی، سرخ ها را در وضعیت ایده آلی قرار داده اما هواداران باشگاه حاال با یک نگرانی بزرگ روبه رو 
شده اند. آنها نگران این موضوع هستند که دیدار با نساجی، آخرین تجربه حضور کالدرون روی نیمکت پرسپولیس باشد.

نام فرهاد مجیدی حاال بیشــتر از گذشته در 
اطراف باشگاه اســتقالل شنیده می شود. به نظر 
می رسد پایان ماجرای کشــدار استراماچونی، 
امضای قرارداد با یک چهره آشنای داخلی خواهد 
بود. بر اساس اطالعاتی که از هیات مدیره استقالل 
به بیرون درز پیدا کرده، آبی ها حتی به توافق نهایی 
با فرهاد هم رسیده اند و فقط در انتظار زمان درست 
برای اعالم این خبر هستند. جالب اینکه حتی نام 
چند بازیکن در فهرست جدید فرهاد برای استقالل 
نیز مطرح شــده و عالوه بر این، همان دستیاران 
اسپانیایی که قرار بود او را در تیم ملی امید همراهی 
کنند، در استقالل همراه این مربی خواهند بود. 
دیگر باید همه چیز را »تمام شده« بدانیم و فرهاد 
را از همین حاال روی نیمکت استقالل تصور کنیم. 

اینکه باشگاه به دنبال چهره ای مثل فرهاد باشد 
اصال عجیب نیست. مدیران استقالل تصمیم دارند 
خودشان را پشت شهرت فرهاد پنهان کنند و پشت 
محبوبیت این چهره بین هوادارها، سنگر بگیرند. 
آنها به خوبی می دانند که تنهــا جذب چهره ای 
مثل مجیدی، می تواند هیاهوی استراماچونی را 
در بین هوادارهای احساساتی باشگاه به فراموشی 
نزدیک کند. عجیب نیست که آنها به دنبال فرهاد 
باشند. شاید حتی عجیب هم نیست که چرا فرهاد 
این پیشنهاد را پذیرفته است. او در دوران بازی و 
مربیگری نیز، بارها دست به تصمیم های اشتباه 
زد. چه زمانی که استقالل را ناگهان به مقصد لیگ 
قطر ترک کرد، چه زمانی که در یک مقطع ملتهب 
و کوتاه، جانشین وینفرد شفر در این باشگاه شد و 

چه زمانی که تصمیم گرفت به پیشنهاد فدراسیون 
مهدی تاج برای پیوستن به امیدها پاسخ مثبت 
بدهد. فرهاد تنها یک تجربه سرمربیگری داشته 
و در همان یک تجربه نیز شکست خورده است. 
او باید بداند که شکست بعدی، می تواند کارش را 
برای همیشه به عنوان یک مربی تمام کند اما به 
جای تجربه کســب کردن در باشگاه های دیگر، 
خودش را به تیمی نزدیک کرده که به دست یک 
مربی خارجی بسته شده اســت. تیمی که فشار 
انتظارها در آن بسیار باال خواهد بود. در واقع باشگاه 
برای جایگزینی مردی که تیم را در میانه فصل رها 
کرده، به سراغ چهره ای رفته که خودش در دوران 

بازی، سابقه چنین کاری را داشته است!
بزرگ ترین دشــمن فرهــاد، تصمیم های 
اشتباه هســتند و به نظر می رسد که این، یک 
تصمیم اشتباه دیگر باشــد. خود این بازیکن 
چند ماه قبل در صفحه اینستاگرامش با تقدیر از 
استراماچونی، استقالل را یک تیم مدرن، منظم، 

منضبط و بی حاشیه دانست و حتما خود او خوب 
می داند که ســاختن چنین تیمی، تا چه اندازه 
دشــوار خواهد بود. زمان زیادی طول کشید 
تا اســتراما، تیم مطلوبش را بسازد و استقالل 
برای موفقیت در این فصل، دیگر چنین زمانی 
در اختیار نخواهد داشــت. تیم همین حاال نیز 
صدر جدول را از دست داده و در رختکنش، چند 

درگیری بزرگ اتفاق افتاده است. شاید فرهاد 
مجیدی خیلی زود از سوی سکوها و بازیکن ها 
پذیرفته شود اما در نهایت این نتایج هستند که 
آینده او را مشخص خواهند کرد. اگر فرهاد در 
استقالل هم به سرنوشــت تیم ملی امید دچار 
شــود، چاره ای به جز ترک دنیــای مربیگری 

نخواهد داشت.

آریا طاری

لیگ نوزدهم، یکی از پرتغییرترین فصل ها در همه ادوار 
لیگ برتر بوده اســت. تا همین جا تقریبا یک ســوم تیم ها 
سرمربی شــان را عوض کرده اند و ممکن است این آمار در 
تعطیالت نیم فصل، بیشتر هم بشود. همه جای دنیا پنجره 
نقــل و انتقاالتی زمســتان، فرصتی برای رقــم زدن چند 
تغییر معدود به شــمار می رود اما در فوتبال ایران اساســا 
در این پنجره، زلزله هایی بزرگ در باشــگاه ها رخ می دهد. 
تا زلزله های جدید، زمان زیادی باقی نمانده اســت. به نظر 
می رسد وضعیت نیمکت ها در شروع نیم فصل دوم، با شروع 

فصل کامال متفاوت خواهد بود.
این حجــم از تغییــر روی نیمکت های لیــگ برتری، 
فقدان »ثبــات« در فوتبال ایران را آشــکار می کند. از یک 
طرف باشــگاه ها خیلی زود دست از اعتماد به سرمربی شان 
برمی دارند و به اصطالح خودشان »شوک درمانی« می کنند 
و از ســوی دیگر مربیان نیــز عالقه چندانــی ندارند که در 
درازمدت، در یک باشگاه ماندگار شوند. در شروع لیگ برتر 

نوزدهم، این »تازه واردها« بودند که به ترکیب نیمکت شان 
دست زدند. عبدا... ویسی که شــاهین را به لیگ برتر آورده 
بود، پس از تنها چند هفته نیمکت این باشگاه را ترک کرد. 
برخالف وعده های شهرداری بوشهر، این تیم اصال برای لیگ 
برتر بسته نشــد و ابزار کافی را در اختیار نداشت. حتی پس 
از برکناری ویسی و جذب سرمربی خارجی، باز هم شاهین 
از انتهای جدول تکان نخورده و همچنان قعرنشــین لیگ 
برتر به شــمار می رود. مدتی کوتاه پس از شاهین، گل گهر 
سیرجان نیز وینگو بگوویچ را برکنار کرد. شکست در تهران 
برابر استقالل، به معنای پایان دوران کاری وینگر در باشگاه 
گل گهر بود. مجید جاللی در این باشگاه، جانشین مرد کروات 
شــد و البته تا پایان نیم فصل نتایج خوبی به دست نیاورد. با 
وجود باقی ماندن در منطقه ســقوط، سیرجانی ها باالخره 
اولین پیروزی شان در لیگ را جشن گرفتند. تراکتورسازی 
تبریز نیز خیلی زود با مصطفی دنیزلی به بن بست رسید. با 
وجود در اختیار داشتن گرانترین ترکیب فصل، تراکتور در 
هفته های سرنوشت ساز لیگ نتایج خوبی به دست نیاورد. 
با این وجود آنهــا دنیزلی را در شــرایطی برکنار کردند که 
هنوز فاصله چندانی بــا رده های باالی جدول نداشــتند. 
آن چه در تبریز برای مرد ترک تبار اتفاق افتاد، ادامه همان 
روند بی ثباتی در باشگاه تراکتورســازی بود. باشگاهی که 
هزینه های زیادی انجام می دهد اما به خاطر نداشتن ثبات، 

نتایج مطلوبی را تجربه نمی کند. پس از این سه باشگاه، دو 
تیم دیگر نیز سرمربی شان را تغییر دادند. علیرضا منصوریان 
از ذوب آهن جدا شــد و فراز کمالوند نیــز از هدایت پارس 
جنوبی جم استعفا کرد. در واقع تا امروز از ۱6 تیم حاضر در 
لیگ، پنج تیم به صورت قطبی مربی شــان را عوض کردند. 
آماری که با توجه به اســتانداردهای روز فوتبال دنیا، کامال 

باال به نظر می رسد.
بازی های برگزارشده با نیمکت های بالتکلیف و تیم های 
بدون مربی، امســال به شــکل قابل توجهی باال بوده است. 
بحران های مالی در لیگ، شــرایطی را به وجــود آورده که 
تیم ها در انتصاب ســرمربی جانشــین، عجلــه ای به خرج 
ندهند. شاید باورنکردنی باشد اما همین حاال به جز شاهین 
و گل گهر، هیچ کدام از تیم های دیگر پس از برکناری مربی 
به سراغ یک گزینه دائمی نرفته اند. درواقع ذوب آهن، پارس 
جنوبی جم و تراکتورسازی همچنان با سرمربی موقت به کار 
ادامه می دهند. به جز این سه تیم، تکلیف چند نیمکت دیگر 
نیز همچنان نامعلوم است. اســتقالل در سه بازی گذشته، 
سرمربی نداشته و استراماچونی تیم را با ساعت  هوشمند از 
راه دور هدایت کرده اســت. هنوز هیچ کس نمی داند که چه 
سرنوشتی در انتظار اســتراماچونی خواهد بود. بعید به نظر 
می رسد که این مربی دیگر به ایران برگردد اما هنوز در بین 
هوادارها، بارقه های امیدی برای بازگشت مرد ایتالیایی وجود 

دارد. به جز استقالل که همچنان بدون سرمربی به کار ادامه 
می دهد، نفت مسجدسلیمان نیز به احتمال زیاد مهدی تارتار 
را از دست خواهد داد. تارتار رسما اعالم کرده که ماموریتش 
در باشگاه نفت به پایان رسیده و دیگر روی نیمکت این باشگاه 
دیده نخواهد شــد. حتی در صنعت نفت آبــادان نیز اوضاع 
درست به همین منوال اســت. اسکوچیچ بهترین نیم فصل 
تاریخ این باشگاه را رقم زده اما با توجه به شرایط ناامیدکننده 
مالی، به جدایی از این باشگاه فکر می کند. اگر اسکوچیچ در 
آبادان ماندگار شــود، این تیم حتی می تواند برای سهمیه 
مبارزه کند اما جدایی او، شانس رقم زدن یک فصل رویایی را 

از برزیلی های لیگ برتر خواهد گرفت.
مربیگــری در لیــگ برتر ایــران، به یک شــغل کامال 
کوتاه مدت تبدیل شده اســت. حاال باید به همه مشکالت 
قبلی، دردســرهای مالی و مســائل مربوط به انتقال پول 
به مربیان خارجی را نیز اضافه کــرد. موضوعی که موجب 
می شود روابط میان باشگاه ها و مربیان غیرایرانی به سرعت 
تیره و تار شود. با این روند، احتماال به زودی در لیگ نوزدهم، 
تیمی باقی نخواهد ماند که با تصمیم مدیرانش و یا به اجبار، 
سرمربی اش را تغییر نداده باشد. در فوتبالی که ثبات را گم 
کرده، ســخت می توان از »آینده« حرف زد. فوتبالی که در 
آن هر روز می تواند آخرین روز یک مربی خارجی باشد، توان 

رقابت با صیادان مانژوکیچ و ژاوی را نخواهد داشت!

درباره ستاره ای که از تصمیم های اشتباه فاصله نمی گیرد

بزرگ ترین دشمن فرهاد!

روایتی از نیمکت های لرزان لیگ برتر نوزدهم

پنچ به اضافه سه!

پرسپولیسی ها در چند 
مسابقه گذشته، همواره 

مالکیت توپ بیشتری 
نسبت به رقیب داشته اند. 

پرسپولیس شاید در هر 
مسابقه موقعیت های زیادی 

نداشته باشد اما در مقابل، 
موقعیت چندانی نیز به 

حریف نمی دهد و خودش از 
تک موقعیت ها، به بهترین 

شکل برای گل زنی استفاده 
می کند
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