
پرونده نيم فصل 
دنيا حيدري
   گزارش

لي�گ  نخس�ت 
بيستم در حالي 
عصر پنج شنبه با برگزاري هر هشت بازي هفته 
پانزدهم بسته شد كه اس�تقالل بعد از 10 سال 
موفق به كسب عنوان قهرماني نيم فصل شد. 
پشت سر گذاش��تن يك نیم فصل بدون باخت، 
در اختی��ار داش��تن بهترين خط حمل��ه و خط 
دفاع لیگ ب��ا 24 گل  زده و تنها پنج گل خورده، 
آن هم در ش��رايطي كه گلر اصل��ي تیم به دلیل 
اختالف نظر با سرمربي فرصتي براي حضور درون 
دروازه پی��دا نكرد، آنقدر آيتم ه��اي مثبت براي 
آبي پوشان پايتخت ايجاد كرده بود كه عدم حضور 
يار شفیق مجیدي در آخرين بازي دور رفت مقابل 

آبي پوشان خیلي در ذوق نزند! 
هرچند اس��تقالل نیازي به فداكاري كمالوند هم 
نداشت. تیمي كه با كس��ب 9 برد و پنج مساوي 
خود را به هفته پانزدهم رس��انده بود، بدون شك 
مي توانست گام آخر را هم با موفقیت بردارد و بعد از 

10 سال قهرماني نیم فصل را از آن خود كند.  
  ششمين قهرماني رؤيايي بيش نيست

پیروزي ناپلئوني مقابل فجر)يك بر صفر( نشان داد 
حذف شدن پرسپولیس از آسیا كاماًل به سود اين 
باشگاه تمام شده است. ياران يحیي بعد از تساوي 

ناباورانه برابر قعرنشین لیگ)پديده(،  فجر سپاسي 
ش��یراز ديگر تیم پايین جدولي را هم به سختي 
شكس��ت دادند تا همچنان بار گلزني اين تیم بر 
دوش مدافعان و بازيكنان ديگر خطوط تیم باشد. 
ضعفي كه با مصدومیت آل كثیر و كوچك شدن 
دايره انتخاب هاي يحیي براي خط حمله تیمش 
در نیم فصل دوم كار را براي سرخپوشان سخت تر 
می كند و اين شايد آغاز يك پايان تلخ براي قهرمان 
پنج دوره لیگ باش��د. تیمي كه فصل را با ش��عار 

شش��مین قهرماني آغاز كرد، اما با ادامه اين روند 
فقط رؤياپردازی است. 

  ناكام بزرگ
استقالل در حالي قهرماني نیم فصل را به نام خود 
زد كه در هفته هاي ابتدايي لیگ بسیاري اين عنوان 
را سهم سپاهان مي دانستند. تیمي كه با خريدها 
و شروع خوبي كه داش��ت خیلي زود صدر جدول 
را در اختیار گرفت، اما فراز و نش��یب زردپوش��ان 
آنقدر زياد بود كه در پايان هفته پانزدهم جايگاهي 

بهتر از سومي جدول نصیبش نشد. عدم ثبات در 
نتیجه گیري به رغم داشتن مهره  هاي ارزشمند و 
كلیدي در س��پاهان تعجب همگان را برانگیخته 
است. 19 گل  زده در مقابل شش گل خورده، آمار 
خوبي است كه سپاهان در طول 15 بازي نیم فصل 
نخست از خود به نمايش گذاش��ته، اما شاگردان 
نويدكیا به رغم بازي هاي خوبي كه از خود به نمايش 
مي گذارند توان تداوم در پیروزي را ندارند و گويي 
هرازچندگاهي شارژشان تمام می شود و توان شان 
ته مي كشد. هرچند آلومینیوم هم اين فصل خوب 
كار كرده، اما عدم كس��ب پیروزي در چهار بازي 
اخیر مي توانست فرصت خوبي باشد براي نويدكیا و 

يارانش كه البته سپاهانی ها از آن استفاده نكردند.
در ديگر بازي هاي روز پنج ش��نبه؛ فوالد با برتري 
2 بر صفر مقابل پديده  به رده هفتم جدول صعود 
كرد، گل گهر اما موفق به گرفتن بیش از يك امتیاز 
از ذوب آهن نشد. تراكتور هم در ادامه روند ناكامي 
كه در پیش گرفته به تس��اوي ي��ك - يك مقابل 
نساجي مازندران اكتفا كرد. شاگردان منصوريان 
در نفت آبادان اما بعد از پیروزي هفته گذشته در 
دربي خوزستان، هوادار را هم 2 بر يك در خانه اش 
به زانو درآوردند و مس رفسنجان ديگر شگفتي ساز 
اين فصل دور رفت را با تساوي بدون گل برابر پیكان، 

همسايه جدولي خود به پايان برد.
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سعید احمديان

فريدون حسن

قهرماني كشور از نگاه سرمربي تيم ملي كشتي و كميته فني

 اجراي عدالت به كشتي گيران 
انگيزه داده است

كشتي آزاد قهرماني كشور ديشب در گرگان به پايان رسید، اولین مرحله 
از چرخه انتخابي تیم ملي كه با توجه به حضور مدعیان و ملي پوشان سابق 
و فعلي پر بود از كش��تي هاي جذاب و نفسگیر. رقابت هايي كه سطح آن 
نسبت به دوره هاي دو دهه گذشته قابل مقايسه نبود و كیفیت باال و حضور 
پرشمار چهره هاي اسم و رسم دار در كنار كشتي گیران جوان، كیفیت اين 
دوره قهرماني كشور را به باالترين سطح ممكن رسانده بود. در گفت وگو با 
اعضاي كمیته فني مسابقات و سرمربي تیم ملي كشتي آزاد، رقابت هاي 

گرگان را مرور كرده ايم. 
  درستكار: رسيدن به تيم ملي از مسير عدالت است

پس از موفقیت آزادكاران در جهاني اسلو با كسب سه طال، سه نقره و يك 
برنز، انتظارات از شاگردان پژمان درستكار باالتر از همیشه است. سرمربي  
كه يكي از حاضران در سالن امام خمیني گرگان بود و مسابقات كشتي 
قهرماني كشور را به دقت زير نظر داشت تا بهترين تركیب را براي تداوم 
موفقیت هاي كشتي آزاد در میادين پیش رو روي كاغذ بیاورد. درستكار 
معتقد است چرخه انتخابي سهم زيادي در رونق گرفتن دوباره قهرماني 
كشور داشته است: »نكته اي كه همه كارشناسان به آن اذعان داشتند اينكه 
در دو دهه اخیر، مسابقات قهرماني كشوري با چنین سطح و شور و نشاطي 
برگزار نشده بود. انگیزه اي كه براي كشتي گیران جهت حضور در قهرماني 
كش��ور به وجود آمده بود و چرخه اي كه براي ادامه راه شان تعريف شده، 
باعث شده بود رقابت ها خیلي خوب و نزديك باشد. كشتي گیران بسیار 

جواني را ديدم كه مي شود به آينده آنها امیدوار بود.« 
سرمربي تیم ملي كشتي آزاد معتقد است با شرايط جديدي كه به وجود آمده، 

ديگر هیچ كشتي گیري از رسیدن به دوبنده تیم ملي ناامید نخواهد بود.
  ميرعماديان: گمنام ها فرصت شگفتي سازي دارند

مصطفي میرعماديان، عضو كمیته فني مسابقات قهرماني كشور هم با 
تأكید بر سطح باالي مبارزه هاي قهرماني كشور، تضمین مي دهد هیچ 
كشتي گیر شايسته اي از چشم مربیان تیم ملي دور نمي ماند: »حوادث 
خیلي خوبي رقم خورد و جوانان خوبي كش��تي گرفتند و نش��ان دادند 
كه آينده براي جوانان است. مطمئناً با نگاه تیزبین مدير تیم هاي ملي و 
كادر فني، هیچ چهره جوان، جديد و شاخصي از نگاه ها پنهان نمي ماند. 
همان طور كه سرمربي تیم ملي كشتي آزاد بر اجراي عدالت در انتخاب 
ملي پوش��ان تأكید كرده، اين روند خیلي خوب پیش مي رود و اين شعار 
عملي مي شود. اين باعث خواهد شد جوانان مانند گذشته اشتیاق بیشتري 

براي حضور در كشتي پیدا كنند.«
میرعماديان معتقد است در قهرماني كشور با توجه به اينكه مرحله اول 
انتخابي تیم ملي بود، پديده ها و كش��تي گیران گمنام هم توانس��ته اند 
استعدادشان را نشان دهند: »در وزن 57 كیلوگرم، كشتي گیري بي نام و 
نشان قهرمان شد كه هیچ عنوان حتي كشوري هم نداشت، در هیچ مسابقه 
معتبر بین المللي شركت نكرده بود و حتي به اردوهاي تیم ملي هم دعوت 
نشده بود. اين كشتي گیر استعداد است و كشف شده است. فضا و بستر در 
اين مسابقات براي اين كشتي گیر جوان مهیا شده تا بیايد شركت كند و اول 
شود. اين از مزاياي اجراي چرخه انتخابي است و مطمئناً چهره هاي ديگري 
هم معرفي خواهند شد. يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه كشتي اين بود كه 
عدالت برقرار شود. استعدادها مي توانند شناسايي شوند و درخشش جوانان 

نويد خوبي براي آينده كشتي ايران است.«
  ياري: كشتي گيران امكان ديده شدن پيدا كرده اند

بهروز ياري، دارنده مدال برنز جهان در 1994 استانبول و عضو كمیته فني 
مسابقات هم با توجه به س��طح باالي مسابقات مي گويد كشتي در حال 
جان گرفتن است: »سال هاي سال هاي بود كه كشتي گیران از اينكه ديده 
نمی شوند يا  امكان ديده شدن ندارند، اظهار نارضايتي مي كردند. اين تأثیر 
مستقیمی در جمعیت قهرماني كشتي داشته، اما امروز اين امید وجود دارد 
كه همه ديده شوند و همه اين فرصت را دارند. امیدوارم اين راه تا سال هاي 
آينده ادامه داشته باشد. به نوعي كشتي دوباره در حال جان گرفتن است 
و پس از مدال هايي كه در نروژ، ملي پوشان آزاد كسب كردند، نیاز به جنگ 

داخلي براي بهتر شدن سطح كشتي داشتیم.«
بهنام احسان پور، دارنده مدال برنز جهاني 2019 و ديگر عضو كمیته فني 
مسابقات قهرماني كشور هم مي گويد: »با توجه به چرخه اي كه تعريف شده، 
همه چیز دست خود كشتي گیران است. خود كشتي گیر با مبارزه هايي كه 
روي تشك انجام مي دهد، خودش را انتخاب مي كند و كادر فني تیم ملي 

تنها بحث هاي ارتقاي فني ملي پوش را انجام مي دهد.«

پرسپوليس و سپاهان نظاره گر قهرماني آبي پوشان در نيم فصل

ركوردشكني استقالل بعد از 10 سال با مجيدي

 مرگ قهرمان كشتي پس از كماي 2 ساله
قهرمان كشتي كه از دو سال قبل به دلیل اعتیاد 
به مصرف مواد مخدر در يكي از كمپ هاي ترك 
اعتیاد شكنجه ش��ده و به كما رفته بود سرانجام 
تسلیم مرگ شد.  محسن قاس��مي، ملي پوش 
فرنگي و دارنده مدال طالي آسیا 10 بهمن 1۳9۸ 
براي ترك اعتیاد در يكي از كمپ هاي شهرستان 
بروجرد بستري شد، اما در آن محل هدف ضرب 
و جرح قرار گرفت و از 26 ناحیه مصدوم شد و به كما رفت تا اينكه روز گذشته 

خبر رسید پس از كماي دو ساله و در سن ۳1 سالگي فوت شده است.

5 نكته از ال كالسيكوي رياض
ژاوي هرنان��دز در اولین ال كالس��یكوي 
خود به عنوان س��رمربي مغل��وب رقیب 
سنتي اش ش��د، اما نكات مثبتي در تیم 
بارسلونا به چشم خورد كه جاي امیدواري 
دارد. رئال  مادريد در نیمه نهايي سوپركاپ 
در وقت ه��اي اضافه براي دومی��ن بار در 
اين فص��ل كاتاالن ها را شكس��ت داد. در 
اولین ال كالسیكوي خارج از اسپانیا پنج  
نكته حائز اهمیت به چشم آمد. درخشش 
وينیسیوس و كريم بنزما؛ در اين فصل، اين دو نفر بهترين هاي اسپانیا 
هستند و در خط حمله زوج قدرتمندي را تشكیل داده اند. وينیسیوس 
گل اول كهكشاني ها را زد و بنزما هم گل دوم را به ثمر رساند. بدون شك 
تداوم درخشش آنها رئال را به جام هاي زيادي خواهد رساند. آنسو فاتي 
بهترين انتخاب است؛ دو سال و نیم است كه او در تركیب اصلي بارسا به 
میدان مي رود و كسي حواسش نیست كه اين بازيكن فقط 19 سال دارد. 
البته مصدومیت باعث شد از ماه نوامبر فقط در چهار بازي در تركیب ثابت 
قرار بگیرد، ولي او در رياض دوباره به میدان رفت و با زدن گل تس��اوي 
بازي را به وقت  اضافه كشاند. لوك دي يونگ آماده؛ اين بازيكن جايگاهش 
را پیدا كرده است. او در ال كالسیكو بارها دروازه كورتوآ را به خطر انداخت 
و يك بار هم توپ را به تور چسباند. او راه گلزني را خوب مي داند. دي يونگ 
زمان كومان به بارسا آمد و از زمان آمدن ژاوي سه گل در سه بازي به ثمر 
رسانده است. دمبله چالش جديد بارسلونا برخالف دي يونگ، كمك حال 
ژاوي نیس��ت. او با عملكرد ضعیفش نارضايتي هواداران را برانگیخته 
است. میانگین سني باالي كاتاالن ها؛ دني آلوس ۳۸ ساله، جرارد پیكه 
۳5ساله، آلبا ۳۳ ساله و بوسكتس ۳4 ساله هستند. البته نفرات جواني 
چون پدري، نیكو گونزالس، گاوي و آنسو فاتي هم هستند، ولي پايین 

آوردن سن تیم بايد يكي از اهداف ژاوي باشد.
مترجم: شيوا نوروزي

كالين ميالر 

میرر

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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پاي بازيكن 15 ساله هم مي ايستيم شادم چون مردم شاد شدند
میثم دلخاني ديگ��ر امیدي به عملي ش��دن 

اشرف رامين
     خبر

وعده هاي مسئوالن استان فارس ندارد. قهرمان 
كش��تي فرنگ��ي جهان درس��ت مثل س��اير 
مدال آوران همچنان منتظر محقق شدن وعده وعیدهاي داده شده است. دلخاني 
حاال مي گويد كه تنها براي اين شاد است كه دل مردم شاد شده است: »در استان 
خودم غريبم، انگار من اصالً جزو استان فارس نیستم. تنها كاري كه انجام شد، 
بحث اس��تخدامم بود كه البته قبل از جهاني هم من كارمند اداره ورزش و 
جوانان شیراز بودم و حاال به شهرداري منتقل شده ام. تقريباً مي توانم بگويم 

هیچ وعده اي برايم عملي نشده؛ نه وعده خانه، نه زمین و نه هیچ چیز ديگر. اوايل 
خیلي ناراحت بودم، اين بي توجهي اذيتم مي كرد و داشتم افسرده مي شدم. اين 
خیلي ناراحتم مي كرد كه مدالم آنقدري كه بايد ديده مي شد، نشد و از اين بابت 

خیلي عصباني بودم، اما حاال با خودم كنار آمده  ام و درگیر تمرينات شده ام. هیچ 
افتخاري باالتر از اين نیست كه كشتي هاي ما دل مردم را شاد كند. اينكه پدري 
مي گويد بچه اش قبل از جهاني اسلو صبح تا شب سرش در تلفن همراهش بوده، 

اما حاال سمت كشتي رفته است، اين براي من يك دنیا ارزش دارد.«
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باز هم فوتبال، باز هم بيت المال خوري
وقتي مي گويیم فوتبال به بیت المال خوري عادت كرده و درست بشو هم 
نیست، مي گويند چرا؛ هنوز پرونده پرداخت طلب 22 میلیاردي كالدرون از 
جیب مردم بسته نشده و همچنان مسببان پرادعاي آن مي گويند براي دل 

هوادار اين كار مهم و بزرگ انجام شده كه پرونده اي ديگر رو مي شود. 
اين بار حتماً پاي هواداران پرشور تراكتور در میان است و حتماً مي گويند براي 
اينكه دل پرش��ورهاي آذربايجاني نگران نشود، مي خواهیم دست كنیم در 
جیب شان. تیم ديار آذربايجان قهرمان كه مدتي مثالً خصوصي بودن را تجربه 
كرد، اما ثمره اش شد بي مديريتي، بي مسئولیتي و تلنبار شدن 500میلیارد 

تومان بدهي براي باشگاه و دست آخر هم بازگشت به دامان دولت!
امروز آقايان حتماً مدعي هستند تیم را از شخص خريده اند هزار میلیارد 
كه 500 میلیارد را به خودش دادند و 500 میلیارد ديگر را بابت بدهي ها 
كم كردند، كلي هم منت گذاشتند كه براي دل هوادار تبريزي اين كار را 
كرده اند و بايد از آنها ممنون هم بود كه اجازه ندادند تراكتور بیشتر از اين در 
گرداب فرو برود. ماجرا درست مانند همان ماجراي پرداخت طلب كالدرون 
از جیب مردم و بیت المال است. با اين تفاوت كه اين بار پاي وزارت صمت 

در میان است و سهام عدالت! 
ديروز پرسپولیس، امروز تراكتور و فردا هم حتماً نوبت بقیه خواهد رسید. 
راستي آن همه سروصدا و وعده پیگیري در خصوص اين همه تخلف در 
فوتبال چه شد، به كجا رسید، چرا كسي كاري نمي كند؛ به همین راحتي 
بگويند يك تیم را از يك ابربدهكار بانك��ي خريده ايم و 500میلیارد هم 
به او بدهند كه از اين به بعد با خی��ال راحت تر برود تركیه و براي خودش 
خوش��گذراني كند! پس اين نهادهاي نظارتي دقیقاً مشغول چه كاري 
هستند كه وزارت صمت به همین سادگي هزار میلیارد پول بي زبان مردم 

را براي فوتبال حیف ومیل كرده است. 
قرار بر اين بود كه با خصوصي سازي درست باري از دوش دولت برداشته شود و 
بیت المال به هدر نرود، اما حاال بیت المال شده منبعي براي هزينه تراشي هاي 
مديران ناكارآمد ورزش، فوتبال و خصوصي سازي تا هر وقت كه گند كارشان 
باال زد دست  دراز كنند و به اسم هوادار فوتبال از بیت المال بردارند و خرج 
كنند. كس��ي هم نگويد كه چرا و براي چه، جالب اس��ت ك��ه در اين میان 
متموالن فوتبالي خوب پول پارو مي كنند. زنوزي تراكتور را با مبلغي معادل 
250 میلیارد خريد و در طول چند سال گذشته چنان باليي سر تیم محبوب 
تبريز آورد كه چاره اي جز بازگرداندن آن به دولت باقي نماند و حاال وزير صمت 
در حالي پیشنهاد خريد تیم فوتبال تراكتور تبريز در جلسه با مسئوالن شركت 
ملي مس را داده كه سهامدار اصلي اين شركت، سهام عدالت است، يعني تیم 
را داده ايم به طرف و بدهكار پسش گرفته ايم و حاال بايد از جیب هم چیزي 
بدهیم )اين چیزي هزار میلیارد تومان است(، فساد سرتاپاي فوتبال را گرفته، 

ولي كسي كاري نمي كند. البته كاري هم از دست كسي برنمي آيد.
سرمربي جديد تیم ملي فوتسال ايران جوانگرايي و آينده نگري را اهداف 

شيوا نوروزي
      فوتسال

اصلي خود عنوان كرد. وحید شمسايي در حالي جايگزين ناظم الشريعه 
ش��د كه تیم ملي فوتس��ال فروردين ماه بايد در رقابت ه��اي انتخابي 
جام ملت هاي آسیا شركت كند. شمسايي با اشاره به اهمیت فرصت دادن به بازيكنان جوان مي گويد: 
»مربیان ايراني زحمت زيادي كشیدند و به جايي رسیديم كه برخي بازيكنان سطح اول جهان در لیگ ايران 
بازي مي كردند. از رئیس فدراسیون خواهش كردم برنامه محور باشیم و آينده نگري كنیم. در سال هاي 
گذشته تعدادي جوان به میدان آمدند و نتیجه اش را سال 2016 گرفتیم. االن هم بايد همین كار را انجام 
دهیم. بايد اولويت را بر تیم زير 19سال قرار دهیم و اگر يك جام ملت ها يا جام جهاني را از دست دهیم، 
بايد آينده نگري كنیم كه پنج تا هشت سال ديگر بر بام جهان باشیم. عالمه دهر نیستم و همه ما نیاز به 
كمك به يكديگر داريم. كساني را مي آوريم كه با انگیزه و با تمام وجود كار كنند. بايد برنامه ريزي كنیم. 
لیگ برتر روز 1۳ اسفند به پايان مي رسد و دور انتخابي جام ملت هاي آسیا را فروردين سال 
آينده پیش رو داريم. درهاي تیم ملي به روي همه باز است و پاي يك بازيكن 15 ساله هم 
مي ايستیم. بازي هاي لیگ دسته اول را مي بینم يا فیلم ديدارهاي اين مسابقات را تماشا 
مي كنم. از سرپرست كمیته فوتسال خواستم اتاقي در خانه فوتسال تدارك ببیند تا وقت 

بگذاريم و كارهاي الزم را انجام دهیم تا به مقصد برسیم.«


