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رونمايي غيررسمي از 
گروه بندي بسكتبال

بعــد از اینکه جلســه هماهنگــی لیگ برتر 
بسکتبال در ســال 99 برگزار شــد و فدراسیون 
اعالم کرد که رقابت ها به صورت نیمه متمرکز در 
تهران برگزار می شود، حاال به صورت غیررسمی از 
گروه بندی این مسابقات هم رونمایی شده است. با 
اینکه فدراسیون از گروه بندی لیگ برتر بسکتبال 
خبری منتشر نکرده، عکسی از قرار گرفتن 14 تیم 
در دو گروه در فضای مجازی منتشر شده که نشان 
از قرعه کشی این مسابقات دارد. طبق گروه بندی 
صورت گرفته تیم های شهرداری گرگان، پاالیش 
نفت آبادان، آکسون تهران، آویژه صنعت پارسای 
خراسان، شورا و شــهرداری قزوین، رعد پدافند 
شهرکرد، کردستان و مس رفسنجان در گروه الف 
با هم رقابت می کنند. شیمیدر، مهرام، شهرداری 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهــان، کاله مازندران، 
صنعت مس کرمان، جهرم و آینده ســازان تهران 
هم در گروه ب به مصاف هم خواهند رفت. قرار است 
تیم ها یک هفته در میان رقابت های خود را در تهران 
برگزار کنند و اگر  شیوع ویروس کرونا تا پایان دور 
رفت کنترل شد، تیم ها می توانند دور برگشت در 
شهرهای خود میزبان باشند. روزهای دوشنبه، سه 
شنبه، پنجشنبه و جمعه برای برگزاری مسابقات 
در نظر گرفته شده است. فصل قبل لیگ بسکتبال 
به خاطر شیوع گسترده کرونا نیمه کاره باقی ماند و 
اعتراض شهرداری گرگان و تهدید به کناره گیری 
از لیگ برای معرفی قهرمان نتیجه نداد و مسابقات 
بدون معرفــی قهرمان به خط آخر رســید. نکته 
جالب این است که گرگانی ها کوتاه آمدند و در لیگ 
امسال هم شرکت کردند. بازیکنان و دیگر عوامل 4۸ 

ساعت پیش از هر بازی باید تست PCR بدهند.
    

اردوی 4 روزه براي كشتي!
محمدابراهیم امامی ســخنگوی فدراسیون 
کشتی گفت:»با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش مجوز رسمی برگزاری اردوهای تیم های 
ملی را به صورت محدود و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به فدراسیون کشــتی داد، فدراسیون 
کشــتی نیز در مرحله اول جلسه فنی را با حضور 
علیرضا دبیر و حمید سوریان رییس و نایب رئیس 
و محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد 
برگزار کرد. در این جلسه پس از بحث و بررسی های 
صورت گرفته، نفرات حاضر به این نتیجه رسیدند تا 
ابتدا اردوهای چهار روزه ای را به صورت قرنطینه و 
مجزا در زمان های متفاوت برای هریک از تیم های 
آزاد و فرنگی و با رعایت پروتکل های بهداشتی و با 
حضور نفرات محدود برگزار کنند.« او افزود:»البته 
جلســه فنی دیگری نیز با حضور حمید سوریان 
نایب رییس فدراسیون و کادرهای فنی تیم های 
ملی کشتی فرنگی و آزاد در مورد نحوه و چگونگی 
دعوت نفرات و نحوه برگزاری این اردوها چه از نظر 
فنی و چه از نظر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
برگزار و پس از آن تاریخ برگزاری مشخص خواهد 
شــد.« وی با بیان اینکه نفرات دعوت شده به این 
اردوها باید ابتدا تســت ســالمت کرونا را داشته 
باشند و ســپس در تمرینات حاضر شوند، عنوان 
داشت:»قرار شده این مرحله از تمرینات با تعداد 
نفرات خیلی محدود و با هدف ارزیابی جسمانی، 
روحی و روانی کشتی گیران برگزار و به نوعی تقویت 

روحیه برای آنها باشد.« 
    

 تغيير تيم يك هفته مانده 
به مسابقه

مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال فصل 99 
در حالی ۲۰ مرداد برگزار شد که طی آن مشخص 
شد فصل پیش رو با حضور 14 تیم برگزار خواهد 
شد. تسویه حساب بدهی های گذشته، شرط حضور 
تیم ها در لیگ برتر عنوان شــده بود که در فاصله 
یک هفته مانده به شروع رقابت ها، با اعالم کمیته 
رویدادها و مســابقات فدراسیون، تیم شهرداری 
قزوین به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از لیگ 
برتر کنار گذاشته و تیم شهروند اراک جایگزین آن 
شد. شــهرداری ورامین، سایپا تهران، شهرداری 
ارومیه، فوالد سپاهان اصفهان، شهرداری گنبد، 
فوالد سیرجان ایرانیان، هراز آمل، پیکان تهران، 
راهیاب ملل مریوان، شهداب یزد، خاتم اردکان، 
آذر باطری ارومیه، هورسان رامسر و شهروند اراک 
تیم هاي حاضر در لیگ هستند. قرار است لیگ برتر 

والیبال از 19 شهریور استارت بخورد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

نمایش نیمه دوم استقالل روبه روی 
تراکتور، درســت همان چیزی بود که 
آبی ها از تیم شان می خواستند. یک تیم 
متمرکز که با انگیزه زیادی به زمین وارد 
شد و دو بار توپ را از خط دروازه حریف 
عبور داد. آبی ها دو بار به تراکتورسازی 
گل زدند و چند بار دیگر نیز در آستانه 

گل زنی قرار داشــتند و با بدشانســی، 
فرصت بازگشت به مسابقه را از دست 
دادند. آن چه بزرگ ترین لطمه ممکن 
را به استقالل زد، نمایش نیمه اول این 
تیم بود. در 45 دقیقه اول مسابقه، تنها 
شبحی از پسران فرهاد در زمین وجود 
داشــت. آبی ها در این نیمه نه به خوبی 
حمله می کردند و نــه در دفاع حرفی 
برای گفتن داشتند. آنها نبردهای میانه 

میدان را کامال به حریــف واگذار کرده 
بودند و نتوانســتند به خوبی روبه روی 
ســتاره های پرتجربه رقیب بایستند. 
استقالل در همان 45 دقیقه اول، همه 
چیز را از دست داد. خوردن سه گل در 
یک نیمه، تلخ تر از آن است که بشود به 
راحتی با آن کنار آمــد. گل هایی که نه 
حاصل نمایش برتر و درخشان تراکتور، 
بلکه نتیجه اشــتباه های فردی مهلک 

اســتقاللی ها بودند. آبی ها در حالی به 
زمین مسابقه وارد شــدند که انگار در 
کما هستند. در این تیم، هیچ نشانه ای 
از عالئم حیاتی دیده نمی شد و حواشی 
روزهای قبل از مسابقه، استقالل را در 
بحرانی ترین وضعیت ممکن قرار داده 
بود. فرهاد باید تیمــش را از همان ابتدا 
آماده یک بازی سخت و بزرگ می کرد 
اما این اتفــاق انگار، بیــن دو نیمه رخ 

داد. اســتقالل در نیمه دوم، همه چیز 
داشت و این موضوع، تحمل این نتیجه 
را به مراتب دشوارتر می کند. آنها کامال 
از قدرت شکست دادن حریف تبریزی 
برخوردار بودند اما انگار نفس خودشان را 
گرفتند، دست ها را روی گلوی خودشان 
فشردند و با مشت توی صورت خودشان 
کوبیدند. برای برنده شــدن، هزار راه 
وجود داشت اما اســتقالل برای برنده 

نشدن، همه کار کرد! 
اســتقالل این بار به یک »قدرت« 
نباخت. حتی به یک تیــم تاکتیکی و 
آماده هم نباخت. استقالل در آخرین 
مسابقه این فصل، بیشــتر از همیشه 
تسلیم خودش شد. آبی ها ثابت کردند 
که اگر در یک مجموعه هر کســی ساز 
خــودش را بزنــد، آن مجموعه هیچ 
شانسی برای موفقیت نخواهد داشت. 
وقتی مدیرعامل باشــگاه درست قبل 
از حســاس ترین روزهای فصل تیم، به 
ایتالیا می رود تا با یــک مربی خارجی 
مذاکره کند و اطمینان و آرامش را از کادر 
فنی اش بگیرد، وقتــی مدیرعامل تیم 
دائما مصاحبه می کند و ایستادن جلوی 
هیچ دوربین وقرار گرفتــن روبه روی 
هیچ میکروفوی را از دســت نمی دهد، 
وقتی مدیرعامل تیم هر کاری می کند تا 
تمرکز و آرامش تیم را از بین ببرد، وقتی 
سرمربی تیم درســت آن جا که نباید، 
سکوتش را می شکند و تهدید به استعفا 
می کند، وقتی سرمربی تیم درست چند 
روز قبل از دیدار حساس و سرنوشت ساز 
فینال جام حذفی، از باشگاه می خواهد 
که دنبال یک مربــی جدید برای فصل 
آینده باشند، وقتی ســرمربی تیم در 
اینســتاگرام بیانیه جنجالی منتشــر 
می کند و باشگاه را به دعوا فرا می خواند 
و وقتی گلر تیم همیشه در نقطه اشتباه 
ایستاده و همواره آماده است تا روبه روی 
هر شــوت راه دور تسلیم شود، طبیعتا 
نباید انتظار برنده شدن از این تیم داشت. 
سیدحسین حســینی با واکنش های 
افتضاح و ناامیدکننده، احمد سعادتمند 
با وقت نشناسی و جنجال آفرینی و فرهاد 

مجیدی با فعالیت هــای غیرحرفه ای 
اینستاگرامی، استقالل را به بن بست 
رساندند. حاال معلوم نیست که این تیم 
با چه روحیه ای باید خــودش را برای 
لیگ قهرمانان آسیا آماده کند. سرمربی 
تیم، جدا شده و جانشــین او هنوز هم 
معرفی نشده اســت. بازیکنان تیم در 
اوج فشارهای روحی و روانی هستند و 
بعید به نظر می رسد باشگاه بتواند حضور 
موفقیت آمیزی در لیگ قهرمانان آسیا 
داشته باشد. حواشی این روزها نه فقط 
جام حذفی، بلکه حتی لیگ قهرمانان را 

هم از استقالل گرفته اند.
این فصــل، فصل عجیبــی برای 
اســتقالل و هوادارانش بــود. هر بار 
که آنها به امیدواری نزدیک شــدند، 
همه چیز را از دســت دادند. درست 
هر وقت این امیدواری به اوج رسید، 
ضربه بزرگ تر و تلخ تری ظاهر شــد. 
اوایل فصل که آنها با استراماچونی به 
صدر جدول رسیدند، خروج ناگهانی 
این مربی همه چیز را تحت تاثیر قرار 
داد. اواخر فصل هم کــه تیم فرهاد با 
بردن دربی برای خــودش امیدواری 
خرید، یک شکســت دردناک دیگر 
از راه رســید و همه چیز را از بین برد. 
هنوز اما می شود به آینده این تیم امید 
داشت. آبی ها با حفظ نفرات کلیدی 
و خداحافظی با نفــرات اضافه، هنوز 
می تواننــد برای آینده، نقشــه هایی 

جاه طلبانه داشته باشند. 

خودکشی به سبک استقالل

امیدواری ممنوع! 

اتفاق روز

چهره به چهره

صحنه های زشت درگیری در فرودگاه مشهد، آخرین سکانس از یک فصل ناامیدکننده برای استقالل بود. فصلی که 
با انواع و اقسام اتفاق های حیرت انگیز و نخواستنی برای این تیم همراه شد. استقالل این فصل در معرض کوچ سرمربی، 

استعفای جانشین همان سرمربی، تغییرات مداوم مدیریت و البته شکست های گزنده قرار گرفت. آنها در آخرین بازی شان 
در این فصل از فوتبال ایران، به تراکتورسازی باختند و شیرینی برد در شهرآورد را هم تلخ کردند. آخرین  شانس برای جام 

بردن آبی ها نیز در مشهد از دست رفت تا آنها با دست خالی به تهران برگردند و به مرور یک فصل زجرآور بپردازند.

مدیران باشگاه استقالل برای بازگرداندن استراماچونی، 
دست به یک قمار بزرگ زدند. آنها همه تخم مرغ ها را در سبد 
ســرمربی ایتالیایی گذاشــتند و حاال اگر نتوانند این مربی را 
برگردانند، خودشــان باید خیلی زود استقالل را ترک کنند. 
بازگرداندن این مربی به جمع آبی ها، اصال کار ساده ای به نظر 
نمی رسد. چراکه اوضاع باشــگاه نسبت به زمان سفر ناگهانی 
او از ایران، چندان عوض نشــده است. اســتراما در پاسخ به 
بدقولی های باشــگاه، ایران را ترک کرد و پــس از آن با وجود 
دریافت چند پیشنهاد خوب از لیگ های عربی، به این تیم ها 
ملحق نشد. باشگاه اما هنوز هم با وعده های بی سرانجام درگیر 

است و بعید به نظر می رسد سعادتمند و مدیرانی در قواره های 
او، بتوانند موجبات رضایت آندره آ را فراهم کنند. اوضاع برای 
مدیرعامل استقالل، چیزی شبیه راه رفتن روی لبه نازک یک 
طناب خواهد بود. اتفاق های زیادی ممکن است او و رویاهایش 
را سرنگون کنند. اولین چالش بزرگ با استراما، چالش مالی 
اســت. او هرگز یک مربی ارزان قیمت نبوده و طبیعتا با رشد 
مداوم قیمت ارز، برآورده کردن انتظارات مالی او بسیار دشوار 
به نظر می رســد. عالوه بر این، او یک مربی بسیار سخت گیر 
است و اگر حقوقش فقط کمی به تاخیر بیفتد، استقاللی ها باید 
انتظار هر چیزی را داشته باشــند. مساله مهم دیگری که باید 
به آن پرداخته شود، داســتان تقویت تیم است. مرد ایتالیایی 
در آخرین شرط هایی که برای بازگشــت به تیم گذاشته بود، 
بودجه ای ســنگین برای جذب بازیکن خارجی طلب کرد اما 
حاال در فوتبال ایران، جذب مهره های خارجی عمال ممنوع شده 

است. اوضاع برای حفظ ستاره های تیم نیز به شدت نگران کننده 
به نظر می رسد و بعید نیست استقالل، چند مهره مهم را از نیز 
دست بدهد. استراماچونی روی نیمکت، یک ستاره است. یک 
مربی کاربلد که اصول فوتبال را خوب می فهمد و شــناخت 
دقیقی از تاکتیک های نوین در دنیای فوتبال دارد. با این حال 
اگر این مربی در نهایت در بازگشت به استقالل نتایج خوبی به 
دست نیاورد، باز هم عامالن اســتعفای فرهاد با سخت ترین 
برخوردها روبه رو خواهند شــد. در ذهن مدیران باشگاه، یک 
تصویر رویایی از استراما وجود دارد اما ممکن است این تصویر 
رویایی، در نهایت به حقیقت تبدیل نشــود. او حتی به اندازه 
یک نیم فصل در فوتبال ایران حضور نداشته و هیچ تضمینی 
نیست که حضورش، واقعا منجر به تغییراتی فراموش نشدنی 

در استقالل شود.
آبی ها برای بازگشت استراماچونی، با یک چالش قانونی 

بزرگ نیز روبه رو هســتند. بر اســاس قوانین خلق الساعه 
فوتبال ایران، احتمال جذب مربیان خارجی فعال همچنان 
ممنوع اســت. در روزهای گذشته، شــنیده شده است که 
مربیانی که در این فوتبال پرونده باز دارند، می توانند دوباره 
به ایران برگردند اما رییس کمیته تعیین وضعیت، رســما 
این احتمال را رد کرده و دســت روی این نکته گذاشته که 
پایان همکاری با اســترا، راه را بر بازگشت او می بندد. طبعا 
اگر قرار است برای او در قانون استثنایی وجود داشته باشد، 
همه باشــگاه ها به این رای معترض خواهند شد. موضوعی 
که می تواند یک جنجال بزرگ در فوتبــال ایران به وجود 
بیاورد. جذب دوباره استراماچونی با وجود همه موانع قانونی، 
آخرین راه نجات مدیران فعلی استقالل است. مردانی که به 
قیمت جذب دوباره این مربی، تیم را در معرض یک بحران 

بزرگ قرار دادند.

آریا رهنورد

آخرین جام این فصل فوتبال ایران، روی 
دستان کاپیتان تراکتورسازی باال رفت. آنها 
6 سال پس از اولین قهرمانی در سطح اول این 
فوتبال، باالخره قهرمانی دیگری را جشــن 
گرفتند. با این وجود در واکنش تراکتوری ها 
قبل، حین و پس از پایان مسابقه، کم تر چیزی 
مثل »لذت بردن« از فوتبال دیده می شــد. 
کاش حاال که تراکتور به هدفش رســیده و 
یک جام قهرمانی به دســت آورده، دیگر از 
آن تاکتیک های قدیمی اش دســت بکشد و 
اجازه بدهد که نبردهــای فوتبال، در فضای 
سالم تر با دشمنی کم تری برگزار شوند. شاید 
این جام بتواند حداقل برای مدتی بین آنها و 
ژست های عجیب مظلومیت، فاصله بیندازد.

تراکتور از مســیر ســاده تری نسبت به 
اســتقالل به فینال جام حذفی رسید. حتی 
در همین مسیر هم آنها روبه روی نود ارومیه 
تا یک قدمی حذف شــدن پیــش رفتند و 
ســرانجام در ضربات پنالتی، این حریف را 
شکســت دادند. تبریزی ها با کنار زدن نفت 
مسجدسلیمان، به دیدار نهایی این تورنمنت 
رســیدند و روبه روی تیمی قرار گرفتند که 

حداقل برای 45 دقیقه، از لحاظ روحی دچار 
فروپاشــی مطلق شــده بود. بحران روحی 
استقالل، همه چیز را برای پیروزی تراکتور 
مهیا کرد. مردان باتجربه این تیم، از فرصت ها 
به بهترین شــکل بهره بردند و استقالل را به 
لبه پرتگاه کشــاندند. برتری سه بر صفر در 
نیمه اول البته بیشتر از اینکه حاصل نمایش 
فوق العاده پسران ساکت الهامی باشد، حاصل 
بازی ضعیف و اشتباه های فردی آبی ها بود. 
تراکتور بدون آن که بی نقص نشان بدهد، سه 
بار دروازه حریف را باز کرد. روی دو گل از این 
سه گل، اشتباه مهلک دروازه بان کار دست 
استقالل داد. یعنی حتی با یک گلر متوسط 
هم، این نیمه نهایتا بــا برتری یک بر صفر به 
پایان می رســید. تفاوت دو مربی اما در نیمه 
دوم مشخص شد. جایی که فرهاد تیمش را 
جمع و جور کرد و آبی هــا را منظم و باانگیزه 
به زمین فرســتاد. جریان بــازی اما کامال از 
دست ســاکت الهامی و تیمش خارج شده 
بود. در نیمه دوم، آنها یک تیم مطلقا بی نظم 
و آشفته بودند. تیمی که نه برای بازی برنامه 
داشت و نه می دانست چطور باید از زیر فشار 
استقالل خارج شــود. تعویض های ساکت 
نیز یکی از دیگری بدتــر بودند. جالب اینکه 
مطابق معمول هر بازیکنی به محض تعویض 
شدن، اعتراض شــدیدی به نیمکت تیمش 
نشــان می داد. عادت عجیب دیگری که در 
تیم الهامــی هرگز ترک نمی شــود، حضور 

9۰ دقیقه ای مسعود شجاعی در زمین است. 
ظاهرا مســعود بندی در قراردادش دارد که 
اجازه نمی دهد او را تعویض کنند! تبریزی ها 
در ۲۰ دقیقــه پایانی، با حضور مســعود در 
زمین عمال یک بازیکن کم تر داشتند و همین 

موضوع، فشار را روی آنها به اوج رساند.
بردن با دستاویز جنجال، عادت تکراری 
تراکتوری ها در این سال ها شده است. اواسط 
نیمه دوم مسابقه، ساکت الهامی بدون هیچ 
دلیل موجهی با گروه داوری درگیر شــد و 
نیمی از اعضای نیمکــت تیمش را هم کتک 
زد. او حتی برخــورد فیزیکی عجیبی با داور 
وسط بازی داشت. برخوردی که قاعدتا باید 
یــک محرومیت طوالنی مــدت را برای این 
مربی رقــم بزند. جالب  اینجاســت که روی 
این صحنه، کوچک تریــن اتفاقی رخ نداده 
بود و حتی داور، تصمیمی بــه ضرر تراکتور 
نگرفته است. ســاکت با این اعتراض، تالش 
کرد تا عمال مسیر مســابقه را تغییر بدهد و 
برای تیمش، فضای شــوک به وجود بیاورد. 
مســعود، احســان و بازیکنان درون زمین 
نیز بارهــا و بارها به عملکــرد داور اعتراض 
کردند. عالوه بــر این، تیــم تبریزی رکورد 
جدیــدی از اتالف وقت در فوتبــال ایران بر 
جای گذاشــت. رکوردی که رسیدن به آن ، 
حتی برای بحرینی ها هم دســت نیافتنی به 
نظر می رســد. این حال و روز تراکتورسازی 
تبریز است. باشــگاهی که وقتی دستش به 

جام نمی رســد، حضور تماشاگر روی تپه ها 
را مهم تر از جام های فلــزی می داند اما برای 
نزدیک شدن به همین جام های فلزی، حاضر 
است زمین و زمان را به هم بدوزد. باشگاهی 
که مدیرعاملش قبل از فینال حذفی، تاکید 
دارد که می خواهند جام را به استقالل بدهند 
اما پــس از قهرمانی تیمش، نــه حرفش را 
اصالح می کنــد و نه به ســراغ عذرخواهی 
می رود. کاش حتی اگــر عذرخواهی هم در 
کار نیســت، حداقل مدیران این باشــگاه از 
مطرح کــردن چنین صحبت هایی دســت 
بکشــند و دســت از اتهام زدن بــه دیگران 
بردارند. هیچ کــس نمی خواهد هیچ جامی 
را از تراکتور بگیــرد. مگر آن کــه خود این 
باشگاه با حواشــی عجیب و غریب، فرصت 

 رســیدنش به یک موفقیــت را از بین ببرد. 
یک جام حذفی در پروژه دو ســاله زنوزی تا 
امروز، به تنهایی برای موفق دانستن تیمی با 
هزینه های نجومــی در نقل و انتقاالت کافی 
به نظر نمی رسد. با این حال اگر به یاد بیاوریم 
که این دومین جام تاریخ باشگاه در سطح اول 
فوتبال ایران اســت، نمی توانیم اهمیت این 
دســتاورد را نادیده بگیریم. حاال که تراکتور 
به هدفش رســیده و قهرمان جــام حذفی 
شده تا سهمیه مستقیم مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان را نیز به دست بیاورد، کاش از این به 
بعد تاکتیک هایی مثل »نمی خواهند برنده 
شویم« دیگر در دستور کار این باشگاه نباشد. 
کاش در این مجموعه، همــه تالش کنند تا 

کمی بیشتر از فوتبال لذت ببرند.

استراماچونی و استقالل؛ یک داستان ناتمام

ايتاليا ايتاليا!

تراکتور، قهرمانی و چند اما و اگر

لذت كش ها!

استقالل این بار به یک 
»قدرت« نباخت. حتی به 

یک تیم تاکتیکی و آماده هم 
نباخت. استقالل در آخرین 
مسابقه این فصل، بیشتر از 

همیشه تسلیم خودش شد. 
آبی ها ثابت کردند که اگر در 
یک مجموعه هر کسی ساز 

خودش را بزند، آن مجموعه 
هیچ شانسی برای موفقیت 

نخواهد داشت

 شماره   604 /          شنبه 15 شهریور   1399  /   16 محرم 1442  /  5 سپتامبر   2020


