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لیگ بسکتبال به نیمه رسید

فصل جاری مسابقات بســکتبال لیگ برتر 
باشگاه های کشــور که از ۹ آبان ماه با حضور ۱۴ 
تیم آغاز شــد امروز با برگزاری دیدارهای هفته 
سیزدهم به پایان نیم فصل نخست می رسد. در 
این هفته از رقابت ها شهرداری گرگان که هفته 
گذشته شکست سنگینی به صدرنشین جدول 
رده بندی تحمیل کرد میزان نفت آبادان خواهد 
بود که به خاطر ســه شکســت متوالی روزهای 
بحرانی را پشت سر می گذارد. شاگردان مهران 
شاهین طبع در تیم شهرداری گرگان امیدوارند 
با کسب پیروزی در این دیدار خانگی گام بلندی 
برای قهرمانی نیم فصل بردارند به خصوص اگر 
پتروشیمی هم در دیدار خانگی برابر شهرداری 
بندرعباس متحمل شکســت شــود. در تاالر 
بسکتبال آزادی دو تیم اکسون و شیمیدر قم یکی 
دیگر از دیدارهای مهم این هفته را برگزار خواهند 
کرد. شاگردان محمدرضا اســامی به واسطه 
بردی که هفته گذشــته در آبادان کسب کردند 
در رده سوم جدول رده بندی قرار دارند و اکسون 
هم از رده ششــم در تعقیب دیگر مدعیان است. 
همچنین شــاگردان فرزاد کوهیان در ماهشهر 
میزبان شــهرداری بندرعباس هستند. بعید به 
نظر می رسد پتروشیمی صدرنشین در خانه کار 
سختی برای شکست دادن آبادانی ها داشته باشد. 
در دیگر دیدارهای این هفته شــورا و شهرداری 
قزوین به مصــاف ذوب آهن اصفهــان می رود. 
قزوینی های قعرنشین که در ۱۱ بازی این فصل 
رقابت ها تنها یک بار به برد دست پیدا کردند، در 
جدول سیزدهم هســتند و در سوی دیگر ذوب  
آهن اصفهان در رده دهم قــرار دارد. توفارقان 
آذرشهر و نیروی زمینی نیز برگزارکننده دیگر 
دیدار هفته هستند. توفارقان در رده نهم و نیروی 
زمینی در رده دوازدهم ایستاده اند. همچنین مس 
کرمان قعرنشین نیز امروز به مصاف آویژه صنعت 
مشهد رده ششمی می رود.  در آخرین دیدار هفته 
دیگر مدعی لیگ یعنی مهــرام تهران نیز بازی  

نسبتا راحتی را مقابل رعد پدافند هوایی دارد.
     

پلی آف والیبال در دو گروه
با توجه به تعطیلی 50 روزه لیگ برتر، پایان 
این رقابت ها به ابتدای سال ۱3۹۹ موکول شده 
است. لیگ برتر پس از مسابقات انتخابی المپیک 
تا 28 اســفند ادامه پیدا خواهد کــرد و از پنجم 
فروردین ۱3۹۹ مجددا پیگیری می شود. دو تیم 
نخست مرحله گروهی به صورت مستقیم راهی 
پلی آف نیمه نهایی می شــوند و تیم های سوم تا 
هشتم در دو گروه سه تیمی با هم رقابت می کنند 
تا در نهایت تیم نخست هر گروه نیز به جمع چهار 
تیم برتــر راه پیدا کنند. مرحلــه دوم به صورت 
متمرکز به میزبانی تهران انجام خواهد شــد و تا 
۱۱ فروردین به پایان خواهد رسید. فدراسیون 
والیبال تیم قهرمان لیگ برتر را به کنفدراسیون 
والیبال آسیا جهت شرکت در مسابقات قهرمانی 

آسیا معرفی خواهد کرد.
     

 علی نژاد با انتظارات زیاد 
معارفه شد

مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در 
دویست و بیست و چهارمین نشست معاونین با 
معرفی مهدی علی نژاد به عنوان سرپرست جدید 
معاونت قهرمانی، درباره مهم ترین خواسته اش، 
خاطرنشان کرد:»مهم ترین خواسته های من از 
او موفقیت کاروان ایران در المپیک و پارالمپیک، 
صعود تیم ملی و تیم امید به ترتیب به جام جهانی 
و المپیک و پیگیری جدی واگذاری اســتقال 
و پرسپولیس اســت.« او از خدمات محمدرضا 
داورزنی در 35 ماه مسئولیت این بخش نیز تشکر 
کرد و گفت:»از عملکرد او رضایت دارم و امیدوارم 
در والیبال کشور همچنان موفق باشد.« همچنین 
علی نژاد سرپرست جدید معاونت قهرمانی وزارت 
در نخستین حضور خود در شورای معاونان عنوان 
داشــت:»از اعتماد وزیر ورزش به جوانان تشکر 
می کنم و خوشــحالم که توفیــق خدمت برای 
من به عنوان یکی از روسای فدراسیون ها فراهم 
شد. تمرکز اصلی من با همگرایی با کمیته های 
ملی المپیک و پارالمپیک و موفقیت کاروان در 
بازی های توکیو خواهد بود و برای موفقیت کشور 
در این مهم نیاز به حمایت همه معاونین، مدیران 

و خانواده بزرگ ورزش است.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شروع پرسپولیس کالدرون در این 
فصل آنقدر متزلــزل و اعتماد خراب 
کن بــود که هیچ کس نمی توانســت 
روی آنها به عنــوان یک مدعی جدی 
قهرمانی حساب باز کند. تیمی که در یک 
نیم فصل هم به سپاهان، هم به تراکتور و 
هم به شهرخودرو باخته، طبیعتا نباید 
یکی از شانس های جدی رسیدن به جام 
قهرمانی باشد اما در عمل، اتفاق های 

دیگری برای این تیــم رخ داده اند. آنها 
اهمیت بازی با تیم هــای کوچک تر را 
درک کرده انــد و دیگر به ســادگی به 
هیچ حریفی امتیاز نمی دهند. در واقع 
پرســپولیس هر فصل تعــداد زیادی 
مساوی زاید داشــت که حاال همه این 
تساوی ها را یک به یک حذف کرده و آنها 
را به پیروزی تبدیل کرده است. تیمی که 
می خواهد قهرمان لیگ شود، همیشه 
نباید »فوق العاده« بازی کند. تیمی که 
می خواهد قهرمان لیگ شود، همیشه 

باید با ذهنیت برنده وارد زمین شود و 
حتی از متوسط ترین نمایش هایش نیز 
پیروزی را بیرون بکشد. مرد آرژانتینی 
در هفته های ابتدایی لیگ برتر، دائما 
روی فوتبال هجومی و نمایش جذاب 
تاکید داشــت اما به مروز زمان متوجه 
شد که این، همه خواســته هوادارها از 
او نیست. طرفداران پرسپولیس در هر 
شرایطی از تیم شان پیروزی می خواهند 
و این همان اتفاقی است که می تواند به 
معنای واقعی کلمه خوشحال شــان 

کند. آنها می توانند چشم شان را روی 
»جذاب  نبودن« تیــم ببندند اما اصا 
نمی توانند »باختن« به قیمت داشتن 
یک تیــم تماشــایی را بپذیرند. تیم 
کالدرون حــاال باهوش تر فوتبال بازی 
می کند. این تیم در ۱۴ بازی ۹ بار برنده 
شــده و از این حیث، رکــورددار لیگ 
نوزدهم به شمار می رود. آنها تنها تیمی 
هستند که می توانند در پایان نیم فصل، 
بردهایی دو رقمی داشــته باشند. این 
یعنی پرســپولیس در مسیر رقم زدن 

یکی از بهترین نیم فصل های تاریخش 
در فوتبال ایران است. کنار زدن سایپا، 
برای تثبیت بیشتر پرســپولیس در 
جدول اهمیت زیادی داشت. حاال این 
تیم در لیگ برنده ســه جدال متوالی 
شده و در چهار مسابقه گذشته لیگ و 
حذفی، برنده بوده اســت. از آن مهم تر 
اینکــه کالــدرون توانســته ترکیب 
اصلی اش را پیدا کند تا دیگر نیازی به 
تغییرات متوالی در ترکیب نداشــته 
باشــد. بازیکن ها هم حاال دوباره برای 

بردن، سرشار از انگیزه شده اند.
در جدال با ســایپا، پرسپولیس به 
کمک مهره هایی به پیروزی رســید 
که روزهای بســیار ســختی را پشت 
ســر گذاشــته اند. روی خط دروازه، 
رادوشــوویچ باز هم »استثنایی« بود. 
بازیکنی کــه در این تیــم »ذخیره« 
است و تا علیرضا بیرانوند باشد، فیکس 
نمی شود اما ظاهرا قصد تسلیم  شدن 
هم ندارد. در دو فصل گذشته لیگ، رادو 
۱0 بار برای قرمزها به میدان رفته و تیم 
هرگز در حضور او شکست نخورده است. 
او هر بار به کمک سیوهای استثنایی به 
کمک تیم می آید. حتی با وجود اینکه 
می داند بــه زودی به نیمکت برخواهد 
گشت. از نقش مهدی شیری نیز نباید 
در ایــن پیروزی عبور کــرد. بازیکنی 
که در مقطعــی از این فصل به نیمکت 
تبعید شــد اما دوباره برگشــت، برای 
جایگاهش جنگید و آن را پس گرفت. 
محمد انصاری نیز یــک نیمه مقابل 
ســایپا بازی کرد. مهــره ای که پس از 
مصدومیت شدیدش، کمتر کسی فکر 
می کرد دوباره در جمع قرمزها فیکس 
شود. درســت مثل محسن ربیع خواه 
که همه تصور می کردند بعد از برانکو، 
محکوم به فراموشــی خواهد بود. گل 
اول پرسپولیس به سایپا، با ضربه وحید 
امیری رقم خورد. بازیکنی که در ترکیه 

فقط »بدشانســی« آورد اما این بار در 
ترکیب قرمزها، توپش با خوش شانسی 
به تور دروازه رسید. او پس از انتقال به 
لیگ ترکیه به شدت افت کرد اما باالخره 
توانســت آن روزهای ناامیدکننده را 
پشت ســر بگذارد. احمد نوراللهی که 
نزدیک به یک ســال از فوتبال محروم 
بود، آنقدر قدرتمندانه به پرسپولیس 
برگشــت که پای ثابت اردوهای تیم 
ملی هم شد. حتی از فرشاد احمدزاده 
نیز نباید به سادگی عبور کرد. بازیکنی 
که باالخره با یک پاس گل، به کابوس 
طوالنی این فصل پایــان داد و به همه 

ثابت کرد که هنوز تمام نشده است.
بجز سپاهان، پرسپولیس نیم فصل 
دوم میزبان همه مدعی های دیگر لیگ 
خواهد بود. آنها صاحب ترکیب خوبی 
هستند و حتی اگر همه چیز به ضررشان 
به نظر برسد، پا پس نمی کشند. به نظر 
می رسید پرسپولیس این فصل دیگر 
شانسی برای قهرمانی نخواهد داشت 
اما نمایش این هفته های تیم کالدرون، 
چیز دیگری می گوید. آنها برگشته اند 
تا چهارمین قهرمانی متوالی را جشن 
بگیرند و به نظر می رسد حتی اگر به این 
هدف مهم دست پیدا نکنند، تا آخرین 
روز از آخرین هفته لیگ برای رسیدن 

به آن مبارزه خواهند کرد.

داستان عجیب ستاره های پرسپولیس برابر سایپا

رام کردن بخت سرکش!

اتفاق روز

سوژه روز

پرسپولیس کالدرون دوباره برنده شد و همچنان در یک قدمی صدر جدول باقی ماند. حاال آنها در کنار سپاهان، یکی از 
دو تیم این فصل لیگ هستند که می توانند در پایان نیم فصل، به میانگینی بهتر از دو امتیاز در هر مسابقه برسند. قرمزها 

شانس خوبی برای بردن نیم فصل دارند و این هفته ها کامال به اوج برگشتند. پیروزی مهم این تیم برابر سایپا، به کمک 
مهره هایی به دست آمد که روزهای بسیار سختی را در فوتبال پشت سر گذاشته اند. ستاره هایی که حاال انگار »برنده« 

زورآزمایی با بخت سرکش هستند.

کارلو آنچلوتی و ناپولی، ســرانجام به آخر خط رســیدند. 
تشخیص این اتفاق اصا دشــوار نبود. چراکه به نظر می رسید 
باشگاه در انتظار یک زمان مناســب برای قطع همکاری با این 
مربی باشد. مالک باشــگاه  وکارلتو، در اولین روزها عکس های 
یادگاری عجیب و غریبی با هم می گرفتنــد و برای رقبا کری 
می خواندند اما به نظر می رسد این مربی از همان ابتدا هم برای 
باشگاه مناســب نبود. کارلتو هیچ وقت یک مربی لیگی نبوده 
و همیشــه در تورنمنت های حذفی، موفق تر عمل کرده است. 
ناپولی اما بیشتر از هر چیزی، موفقیت در سری آ را می خواهد. 

در چند هفته گذشته تنش های میان مالک و سرمربی تیم به اوج 
رسیده بود و آنچلوتی باالخره از سمتش برکنار شد. این برکناری، 
سیاست مدیریتی تیم را نیز عوض کرد. آنها این بار به جای یک 
مربی پرتجربه در سری آ، به ســراغ مردی رفتند که به عنوان 
سرمربی سال های زیادی در لیگ ایتالیا کار نکرده و به جای یک 
سرمربی کهنه کار، یک گزینه جوان را برای نیمکت شان انتخاب 
کردند. جنارو گتوسو انتخاب باشگاه برای جانشینی کارلتو بود. 
او اساسا با خلق و خوی مردم ناپل، آشنایی زیادی دارد. خیلی ها 
باور دارند این هافبک می توانست به جای میان، اسطوره باشگاه 

ناپولی نیز باشد. چراکه رفتارهایش در زمین، اساسا رفتارهای 
یک »جنوب ایتالیایی« بودند. جالب اینکه او در روسونری برای 
کارلتو بازی کرده و حاال در ناپل، جانشــین یکی از مربی های 

سابقش شده است.
اوضاع در تیم جدید، برای جنارو اصا خوب شروع نشد. در 
مسابقه ای که در ورزشگاه سن پائولو به میزبانی ناپولی برگزار 
 شد، تیم پارما خیلی زود به گل رسید اما آرکادیوژ میلیک که 
این روزها در اوج آمادگی به سر می برد، بازی را به تساوی کشاند. 
بازی تا لحظات آخر با تســاوی دنبال  شد اما برخاف جریان 
مســابقه، این جروینیو بود که در لحظــات پایانی گل برتری 
تیمش را وارد دروازه ناپلی ها کرد و شــوک بزرگی به گتوسو 
داد. حاال برای اولین بار از سال 20۱0 است که ناپولی نمی تواند 
در چهار دیدار خانگی متوالی در سری آ به پیروزی دست پیدا 
کند. این یک زنگ خطر جدی برای باشــگاه به شمار می رود. 

چراکه آنها این فصل امتیازهای زیادی را به ســادگی از دست 
داده اند. آبی ها در رده هشــتم جدول سری آ دیده می شوند و 
ممکن است این هفته چند پله دیگر نیز سقوط کنند. فاصله 
این تیم با صدر جدول نزدیک به 20 امتیاز شده و قهرمانی دیگر 
یک رویای کاما دور از دسترس برای آنها خواهد بود. گتوسو 
این فصل با دو وظیفه بزرگ در ناپل مشغول به کار خواهد شد. 
در درجه اول او باید تیمش را به مراحل پایانی لیگ قهرمانان 
نزدیک کند. با توجه به دوم شدن در گروه، قرعه بسیار سختی در 
انتظار این تیم خواهد بود. رسیدن به منطقه کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان در سری آ نیز ماموریت دوم آقای مربی است. مردی 
که برخاف دوران بازی، در دوران سرمربیگری به شدت آرام 
شده و رفتارهای کنترل شده ای در کنار زمین دارد اما هنوز به 
همان اندازه، در جست وجوی پیروزی است و درست به همان 

اندازه از شکست متنفر به نظر می رسد.

آریا طاری

هنوز عرق پیروزی پرگل برابر شاهین در بدن 
ستاره های استقال خشک نشده بود که گروهی 
از موافقان پایان کار استراماچونی در استقال، 
فرضیه نتیجه گرفتن تیم بدون او را مطرح کردند. 
آنها بر این باور هســتند کــه آبی ها حتی بدون 
سرمربی ایتالیایی هم می توانند برای قهرمانی 
مبارزه کنند و شانس اصلی رسیدن به جام باشند. 
البته که استراما »تنها« راه خوشبختی استقال 
نیست اما مرور اتفاقات باشگاه نشان می دهد که 
جدایی این سرمربی در شرایط فعلی، راه را روی 

یک فصل خوب در باشگاه خواهد بست.
همه تیم ها؛ شاهین نیستند

زدن چهار گل به تیمــی که در خانه پنج گل 
از پرسپولیس خورده، مزیت عجیب و غریبی به 
شمار نمی رود. استقال شاهین را شکست داده 
اما فراموش نکنیم که تیم بوشهری در این فصل، 
حتی نتوانسته یکی از بازی هایش را با پیروزی 
پشت سر بگذارد. شــاهین بیشترین شکست و 
ضعیف ترین آمار تدافعی ایــن فصل لیگ را نیز 

از آن خودش کرده اســت. همه رقبا به سادگی 
شاهین نیستند که سه امتیاز را کف دست شان 
بگیرند و آن را تقدیم اســتقال کنند. آبی ها در 
ادامه فصــل، در لیگ برتر، جــام حذفی و لیگ 
قهرمانان آسیا، حریفان به مراتب سرسخت تری 
خواهند داشــت. حریفانی به مراتب پرمهره تر 
و آماده تر از تیمی مثل شــاهین بوشهر که اصا 

در حد و اندازه های لیگ برتر بسته نشده است.
ارتباط ایتالیایی

شــواهد این طور نشــان می دهند که حتی 
پیروزی مقابل شــاهین هم بدون توصیه های 
استراماچونی به دست نیامده است. او از طریق 
ابزار تکنولوژیک از راه دور بــا بازیکنان تیمش 
در ارتباط بوده اســت. گفته می شــود استراما 
حتی ترکیب اصلــی و تعویض ها را نیز با تیمش 
هماهنگ کرده اســت. در واقع نقشه های فنی 
او، سیســتم بازی او، بازیکنــان موردعاقه او و 
حتی تعویض های او، در زمین پیاده شــده اند تا 
استقال برنده باشــد. پس »تصور« اینکه این 
تیم بدون مربی اش نیز می تواند غوغا کند، همه 
بازی ها را ببرد و همه رقبا را مات و مبهوت کند، 

در حد خیال پردازی است. برای قضاوت استقال 
بدون اســترا، باید منتظر پایان دوران این مربی 
ماند. چرا که او هنوز هم سرمربی تیم است. حتی 

از راه دور!
استقالل عوض می شود

این وضعیت دیگر نباید در باشگاه استقال 
ادامه داشته باشد. طبیعتا باشــگاه خیلی زود 
تصمیم نهایی اش را خواهد گرفت. آنها اساسا تنها 
دو انتخاب در پیش دارند. اول اینکه به هر قیمتی 
استراما را به تهران برگردانند و او را روی نیمکت 
تیم قرار بدهند و دوم اینکه به ســراغ یک مربی 
دیگر بروند و جانشــین مرد ایتالیایی را تعیین 
کنند. اگر ســناریوی دوم اتفاق بیفتد، اساســا 
باشگاه در معرض یک تغییر بزرگ قرار خواهد 

گرفت. در واقع هم ترکیب اصلی تیم 
عوض می شود و هم فلسفه بازی 

تیم اســتراماچونی با گذشــته 
متفاوت خواهــد بود. هیچ 

تضمینی وجــود ندارد 
که این تیم با فلسفه 
و ترکیــب جدید هم 
به موفقیت دســت 

پیدا کند. اگر اســتقال 
عوض شــود، ممکن اســت 

کابوس  های چند فصل گذشته 
دوباره به این باشگاه برگردند.

این تیم، کهکشانی نیست
استقال استراماچونی به هیچ وجه یک تیم 
»کهکشانی« نیست. البته که این تیم در چند 
نقطه زمین، ستاره های خوبی در اختیار دارد اما 
هنوز به یک تیم کامل تبدیل نشده است. آن چه 
این مجموعه متحد و مصمم را به وجود آورده، 
قدرت رهبری استراماچونی بوده است. او به 
خوبی از داشته هایش استفاده کرده و استقال 
را در مسیر درست قرار داده است. اگر 
این مربی از تیم جدا شود، این 
بازیکنان اصا و ابدا نمی توانند 
موفقیت تیم را تضمین کنند. 
چراکه استقال در بسیاری 
از نقاط زمین، مشــکات 
بزرگی را احساس می کند 
و به ترمیــم نیاز دارد. 
نیازی که در دوره 
اســتراماچونی 
به خاطر نتایج 
خــوب و فرم 
بــازی ایــده آل 
تیــم، از همیشــه 
کمتــر احســاس 
شــد. اســتراما 
ایــن قابلیت را 
داشــت که با 

همین نفرات به بهترین شــکل نتیجه بگیرد 
اما شــاید ســرمربی بعدی، چنین قابلیتی 

نداشته باشد.
تغییر در بدترین زمان

تغییــر مربــی در میانه فصل، بــه ندرت به 
»قهرمانی« یک باشــگاه ختم می شود. چراکه 
آن مربی  جدید خودش تیم را نبســته، خودش 
نفرات را انتخاب نکرده و برای آشنایی با باشگاه 
نیز به زمان زیادی نیاز دارد. در واقع تا این زمان 
سپری شود، فرصت قهرمانی نیز دیگر از دست 
رفته اســت. این بدترین زمان ممکن برای رقم 
زدن یک تغییر در استقال است. آنها تازه به اوج 
هماهنگی رسیده اند و نباید این هماهنگی را به 

سادگی از دست بدهند.
 تنش ها علیه استقالل

اگر استراما به تهران برنگردد، صدای اعتراض 
هوادارها نیز هرگز خاموش نخواهد شد. این یعنی 
استقال در این فصل رنگ آرامش را نمی بیند و 
در چنین شرایطی، حرف زدن از قهرمانی بسیار 
دشوار اســت. همین حاال پیشکسوت ها دائما 
در بازی های اســتقال دیده می شــوند و مدام 
به ورزشــگاه می آیند تا سهمی از آینده نیمکت 
داشته باشند. آنها در انتظار یک فرصت مناسب 
هستند تا از پشت به ســرمربی ایتالیایی خنجر 
بزنند. با این روند، استقال درگیر تنش می شود 

و دیگر نمی تواند به قهرمانی لیگ دل ببندد.

شروع بد کرگدن در ناپل

ناپولی؛ تیمی که دوباره ترسناک می شود

6 دلیل برای جدی  نگرفتن ایده استقالل بدون استراماچونی

لطفا فریب نخورید!

تیم کالدرون حاال باهوش تر 
فوتبال بازی می کند. 

این تیم در 14 بازی 9 بار 
برنده شده و از این حیث، 
رکورددار لیگ نوزدهم به 

شمار می رود. آنها تنها تیمی 
هستند که می توانند در 

پایان نیم فصل، بردهایی دو 
رقمی داشته باشند
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