
جام در دوراهی 
اصفهان-گرگان

فینال لیگ برتر بسکتبال از امروز آغاز می شود 
و ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان با قانون 

3 از 5 قهرمان این فصل را معرفی می کنند 
فینال های لیــگ برتر بســکتبال از امروز آغاز 
می شود. شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان 
مدعیان قهرمانــی این فصل هســتند و برای 
رسیدن به این عنوان باید 3بازی از 5بازی فینال 
را با پیروزی به پایــان ببرند. قدمت حضور این 
2تیم در لیگ برتر به یک اندازه است. برخالف 
تیم هایی کــه یکی دو فصل بوده انــد و از لیگ 
انصراف داده انــد، ذوب آهن و تیــم گرگانی از 
سال1354که نخستین دوره مسابقات باشگاهی 
بسکتبال آغاز شــده در لیگ حضور داشته اند. 
ذوب  آهــن 9قهرمانــی از این ســال ها دارد و 
گرگانی ها که با نام هــای مختلف در لیگ تیم 
داشته اند، فصل پیش برای نخستین بار قهرمان 
شدند. البته آنها 2فصل قبل هم به فینال رسیده 

بودند اما کرونا اجازه ادامه مسابقات را نداد.

   فینال بعد از یک دهه
ذوب آهن هرچند جام های زیادی دارد اما در یک  
دهه گذشته فروغ همیشگی اش را نداشته است. 
آخرین فصلی که این تیم در فینال بازی کرد، 
ســال های آخر دهه80 بود که 2سال پیاپی به 
فینال رسید ولی نتوانست مهرام را شکست بدهد 
و جام قهرمانی بگیرد. اصفهانی ها که ســال ها 
از فینال دور بوده اند، شــاید انگیزه بیشــتری 
برای رسیدن به قهرمانی داشته باشند و همین 
انگیزه، روحیه و توان آنها را باالتر ببرد. تیم فرزاد 
کوهیان در مرحله نیمه نهایی سجاد مشایخی 
را که به خاطر آسیب دیدگی همسترینگ لنگ 
می زد، از دست داد. اینکه او بتواند در بازی های 
فینال همراه تیمش باشــد مشخص نیست و 
باشــگاه   ذو ب آهن در این باره توضیحی نداده 
است. ذوب آهن این فصل بازیکن خارجی ندارد 
اما ســتاره هایی نظیر ارســالن کاظمی، فرید 
اصالنی، آرمان زنگنه، محمدرضــا اکبری و... 
بازی های قابل قبولی را به نمایش گذاشته اند. 
آیا آنها می توانند در بازی های ســنگین فینال 
آمادگی شــان را حفظ کنند؟ باید منتظر بود و 

در بازی دید.

   امتیازی که از دست رفت
گرگانی ها در تالش هستند قهرمانی فصل پیش 
را تکرار کنند. پری پتی آمریکایی که فصل پیش 
پرتاب قهرمانی را بــرای این تیم انجام داد، این 
فصل هم ستاره تیمش بود و شهرداری با پرتاب 
آخر او فینالیست شــد. گرگان با داشتن پتی و 
محمد جمشــیدی کاپیتان تیم ملی که فصل 
درخشانی داشته اســت، شانس بیشتری برای 
قهرمانی دارد. گرگانی ها به تماشاگران خود هم 
متکی هستند. شاید اگر فدراسیون اجازه میزبانی 
را به تیم ها می داد، کار ذوب آهن سخت تر می شد 
اما مثــل مرحله نیمه نهایی بازی ها در ســالن 
بســکتبال ورزشــگاه آزادی برگزار می شود و 
هر 2تیم امتیاز میزبانی را از دســت داده اند. در 
مرحله  قبل تیم ها اجازه داشــتند در هر بازی 
50تماشاگر به ســالن بیاورند اما در بازی های 
فینال این تعداد به 150نفر افزایش یافته است. 
از همین حاال می شــود گفت که تماشــاگران 
گرگانی از این افزایش سهمیه، استقبال بیشتری 
می کنند. مهران حاتمی، ســرمربی شهرداری 
به همشهری می گوید: »تماشــاگران باوقار و 
باشــخصیت گرگانی در تهران هم تیم را تنها 
نمی  گذارند ولــی ما امیدواریم از ســال آینده 
در گرگان میزبان باشــیم. در فینال می توانیم 
150تماشاگر داشته باشــیم اما چه بخواهیم 

چه نخواهیم تعداد بیشتری به سالن می آیند.«

   تصمیم اشتباه
این فصل خیلی ها از برگزاری مسابقات راضی 
نبودند. مســابقات گروهی در 2مرحله برگزار 
شــد و بازیکنان و تیم ها را خسته کرد. هرچند 
حاتمی می گوید تیمش برای بازی های فینال 
آماده و سرحال است اما به این موضوع معترض 
است: »کســانی که به عنوان نماینده باشگاه ها 
در جلسات حاضر می شوند، یا اشراف کامل به 
موضوعات ندارند یا اطالعــات کافی ندارند. به 
همین دلیل تصمیماتــی می گیرند که خیلی 
هدفمند و مســئوالنه نیســت. برگــزاری دو 
مرحله ای مســابقات گروهی، بــرای بعضی از 

تیم ها خوب نبود و آنها را راضی نکرد.«

   مسیر قهرمانی
گرگانی ها در 4بازی شــیمیدر را حذف کردند 
و فینالیست شــدند، ذوب آهن هم در 3بازی 
نظم آوران سیرجان را شکســت داد. خیلی ها 
مسیر ذوب آهن را برای رسیدن به فینال راحت  تر 
از شهرداری می دانند اما اصفهانی ها این موضوع 
را قبول ندارند. آرمان زنگنــه بازیکن این تیم 
دیروز به فارس گفته بود: »ما از آبان ماه ســال 
گذشته هیچ مسابقه ای را نباخته ایم و یک چهارم 
نهایــی و نیمه نهایی را هم با 5پیروزی پشــت 
ســر گذاشــتیم. این چیز کمی نبود. همه این 
پیروزی ها و موفقیت هــا بدون بازیکن خارجی 
بوده است. سجاد مشایخی هم در 3بازی گذشته 
به دلیل مصدومیت حضور نداشته است.« بازی 
اول فینال امشب ساعت 20:15برگزار می شود، 
بازی دوم چهارشنبه و بازی سوم روز جمعه. اگر 
برنده در 3بازی اول معرفی نشود، بازی های روز 
یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده تکلیف قهرمان 

را مشخص می  کنند.

  دوشنبه     5 اردیبهشت  1401     23  رمضان  1443       سال سی ام          شـماره  8483

قفس جنجال ساز
نگاهی به حواشی پرشمار دروازه بان های 

پرسپولیس در لیگ برتر؛ از ایلیچ گرفته تا 
معمارزاده، سوشا، رادوشویچ و حاال حامد لک
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اگر مهدی قائدی در سبک زندگی اش 
تجدید نظر نکند، یک استعداد سوخته 

بزرگ خواهد بود

10گانه تاریخیتوریست اشتباهی
بایرن با شکست دورتموند قهرمان بوندس لیگا 

شد. بعدها مشخص می شود بایرن مونیخ چه 
دستاوردی در این 10 سال داشته است
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لیگ برتر ایران - هفته 25
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جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

الدحیل

سپاهان
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

چهارشنبه 7 اردیبهشت1401

سه شنبه 6 اردیبهشت1401

فوالد

شباب االهلی
00:45

سه شنبه 6 اردیبهشت1401

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

لیورپول

ویارئال
23:30

منچسترسیتی

رئال مادرید
23:30

پیش بازی

تيم ملی کشتی آزاد ايران که در اغلب اوزان با نفرات دوم و سوم خود به مسابقات رفته بود
با کسب 8مدال در 10وزن قاطعانه قهرمان آسيا شد
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دوم ِایــــران
اولِ آسیا


