
پرونده هفته نهم 
دنيا حيدري
   گزارش

رقابت هاي ليگ 
برتر عصر امروز 
با مصاف مدعياني آغاز مي شود كه براي جبران 
ناكامي هاي خود در پي صدرنشيني هستند. 
هفته گذش��ته تماماً تحت تأثير دربي بي كيفيت 
سرخابي ها بود و مش��كالت داوري كه گويي قرار 
نيست تدبيري براي آن انديشيده شود. در اين بين 
اما گل گهر توانست در بازگشت قلعه نويي به روي 
نيمكت با بردي پرگل صدر جدول را بار ديگر از آن 
خود كند و در بين مدعيان جای گيرد. جايگاهي كه 
امروز هر سه تيم پرسپوليس، استقالل و سپاهان 
بدان چشم دوخته اند. استارت بازي هاي امروز با 
مصاف همزمان)س��اعت16( پيكان – استقالل و 
س��پاهان – نفت آبادان  زده مي شود و با نخستين 
ديدار رس��مي پرس��پوليس– هوادار)ساعت18( 
پيگيري مي شود و س��اير ديدارها نيز روز جمعه 
برگزار خواهد شد كه طي آن نفت مسجدسليمان 
ب��ا ذوب آهن، پدي��ده با گل گهر س��يرجان، مس 
رفس��نجان با تراكتور، آلومينيوم با فجرسپاسي و 

فوالد با نساجي مازندران ديدار مي كنند. 
   فرصتي براي پاره كردن نوار تساوي ها

اس��تقالل در حال��ي عصر ام��روز در ورزش��گاه 
دس��تگردي به مهماني پيكان، همسايه جدولي 
خود مي رود كه هنوز تساوي در دربي را به دست 
فراموشي نسپرده و همچنان بر اين مسئله پافشاري 
دارد كه به دليل اشتباهات داوري موفق به كسب 
پيروزي مقابل پرسپوليس نشده است. حال آنكه 
دربي پنجمين تس��اوي پي در پي آبي پوشان در 
طول اين فصل بود و ادامه اين روند براي مجيدي و 
شاگردانش گران تمام خواهد شد. هرچند نزديكي 
امتيازها اين ش��انس را براي آبي پوش��ان ايجاد 
مي كند كه با پيروزي برابر پيكاني كه با دو امتياز 
كمتر يك پله پايين تر از استقالل و در رده هفتم جا 

خوش كرده خود را به صدر جدول برساند. 
اس��تقالل اين هفته هم نمي تواند از وريا غفوري، 
كاپيت��ان خود اس��تفاده كند و مه��ره تأثير گذار 
آبي پوش��ان حداقل س��ه هفته ديگر نيز به دليل 
مصدوميت ش��رايط حضور در زمي��ن را ندارد. با 
وجود اين مجيدي اميدوار است كه در بازي امروز 
به نتيجه اي بهتر از پنج هفته گذشته دست يابد تا 
اندكي از فشارهايي كه روي او و تيم است برداشته 
ش��ود. البته به ش��رط اينكه پاي رودي ژستد يا 
ياماگا به گلزني باز شود. سرمربي جوان آبي پوشان 
اين هفته هم قصد اس��تفاده از حسيني را درون 

چارچوب دروازه دارد. او ك��ه در دربي به خوبي از 
دروازه استقالل محافظ كرد در چهار بازي كه در 
اين فصل به ميدان رفته موفق به كلين شيت شده و 
اميدوار است كه اين روند را مقابل پيكان هم ادامه 
دهد. در سوي مقابل تيم جوان حسيني كه اگرچه 
طي چهار هفته گذشته رنگ برد به خود نديده و 
بازي هايش را يكي در ميان با تس��اوي و باخت به 
پايان برده، اما اميد دارد همانند هفته هاي ابتدايي 

به روزهاي خوبش بازگردد. 
   انگيزه جبران

سپاهان بعد از قبول شكست سنگين برابر گل گهر 
عصر امروز از نفتي هاي آبادان پذيرايي مي كند. 
ديداري كه بهترين فرصت اين تيم براي جبران 
شكست پرگل هفته گذشته و بازگشت به صدر 
جدول است. هرچند شرايط سپاهان و گل گهر 
بعد از چهار گلي كه ياران قلعه نويي وارد دروازه 
تيم نويدكيا كردند در تعداد گل هاي  زده، خورده 
و تفاضل يكي است كه در اين بين سپاهان تنها 
يك برد بيشتر از رقيب سيرجاني خود دارد. اما 
آنچه مسلم اس��ت دريافت چهار گل براي تيمي 
كه در سه هفته قبل از آن دروازه اش را بسته نگاه 

داشته بود از آن دست اتفاقات نادر فوتبال است. با 
وجود اين براي اثبات آن نويدكيا بايد نتيجه قابل 
قبولي در اين بازي خانگي برابر ياران منصوريان 
كسب كند. تيمي كه از چهار هفته گذشته تنها 
سه امتياز دشت كرده و در رده سيزدهم جدول 
قرار گرفته است. با اين حال نفت آبادان حريف 
ساده اي نيس��ت كه بتوان به راحتي از آن امتياز 
گرفت و اين مس��ئله در بازي با پرس��پوليس و 

استقالل به خوبي ثابت شد. 
   نخستين دوئل

آخرين بازي امروز مصاف پرس��پوليس و هوادار 
در ورزشگاه آزادي است. نخستين مصاف رسمي 
سرخپوشان با تيم رضا عنايتي. تيمي كه اگرچه با 
كس��ب تنها پنج امتياز در رده پانزدهم قرار دارد، 
ول��ی به زعم بس��ياري از كارشناس��ان زيبا بازي 
مي كند، اما به دليل عدم تجربه كافي اس��ت كه 
موفق به كس��ب نتيجه نمي ش��ود. از سوي ديگر 
عنايتي تأكيد دارد كه ش��اگردانش فرصت هاي 
زيادي را از دس��ت مي دهند و اين فرصت سوزي 
مهاجمان در عدم كسب نتيجه الزم نقش پررنگي 
دارد. با اين شرايط عنايي مقابل پرسپوليس، محمد 

قاضي و داريوش شجاعيان، دو تن از نفرات باتجربه 
تيمش را به دليل مصدوميت به همراه ندارد و اين 
كار او را س��خت تر مي كند. با وجود اين دست كم 
گرفتن هوادار براي پرسپوليس گران تمام خواهد 
شد، خصوصاً كه عنايتي پيشتر در قامت سرمربي 
س��ياه جامگان خراسان، پرس��پوليس را حسابي 
به دردس��ر انداخته بود، آن ه��م در روزهايي كه 
بالفاصله بعد از آوي��زان كردن كفش هايش براي 
نجات تيم شهرش روي نيمكت اين تيم نشست و 
تا دقيقه 90 بازي با تيم برانكو كه در انديشه دبل 
قهرماني بود ايستادگي كرد و در واپسين ثانيه هاي 
بازي با عليپور تن به شكس��ت داد. ب��ا وجود اين 
پيروزي در اين بازي براي پرسپوليس از اهميت 
بااليي برخوردار است، به خصوص كه نتيجه گيري 
در اين ديدار مي تواند سرخپوشان را به صدر جدول 
برساند، اما موفقيت در بازي با هوادار مستلزم آن 
است كه يحيي دربي را به دست فراموشي سپرده 
باشد و گامي براي برطرف كردن نقطه ضعف هاي 
تيمش برداشته باش��د، نه اينكه با ناديده گرفتن 
واقعيت مدام از بازي خوب برابر استقالل دم بزند، 

بازي كه هيچ جايي براي دفاع نداشت. 

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 6369پنج ش��نبه 18 آذر 1400 | 4 جمادی االول 1443 |

شيوا نوروزي

فريدون حسن

وداع تلخ آث ميالن و پورتو با ليگ قهرمانان اروپا 

پيولي: اين حق ما نبود!
خداحافظي آث ميالن با ليگ قهرمانان، شبي تلخ را براي روسونري رقم زد. 
در آغاز هفته پاياني مرحله گروهي اين رقابت ها در حالي كه خيال سيتي و 
پاري سن ژرمن در گروه A راحت بود، در گروه B تقالي سه تيم براي صعود 
شرايط بحراني را رقم زد و در نهايت نيز بعد از ليورپول صعود كرده سهميه 
دوم نصيب اتلتيكومادريد شد. پورتو و ميالن با اينكه تا آخرين لحظه براي 

صعود جنگيدند، ولي زورشان به دو قدرت اصلي گروه نرسيد. 
    

پورتو نتوانست از شرايط ميزباني به نفع خود استفاده كند و با تن دادن به 
شكست 3 بر يك حكم صعود اتلتيكو را امضا كرد. ياران مهدي طارمي با يك 
تساوي هم مي توانستند صعود كنند، ولي به جاي آنكه از مصدوميت سوارز 
و خروج اين ستاره از زمين بهره ببرند، اسير جدال هاي لفظي و درگيري ها 
داخل زمين ش��دند. اتفاقات درون زمين به گونه اي رقم خورد كه تيم دوم 
جايش را به مادريدي هاي قعرنشين داد تا شاگردان سيمئونه جشن صعود 
به راه بيندازند. سرمربي آرژانتيني كه خوشحال ترين فرد حاضر در ورزشگاه 
دراگائو بود از عملكرد شاگردانش قدردانی كرد: »10 سال است در اين باشگاه 
هستم و اين تيم هنوز به شيوه هاي جديدي من را شگفت زده مي كند. سه 
يا چهار مدافع مياني مان را نداشتيم، اما بازيكناني كه بسيار كمتر بازي كرده 
بودند نشان دادند كه هنوز براي ما مهم هستند. كل تيم در اين بازي دخيل 
بودند و همه تالش ش��ان را كردند و با تمام قلب شان جنگيدند. دروازه باني 
داريم كه در شرايط سخت مي درخشد، بازيكنان جوان اين بلندپروازي را به 
ما دادند كه بتوانيم صعود كنيم. ما اين بازي را تا هميشه به ياد خواهيم داشت. 
پورتو تيمي سرسخت و حريفي بسيار خوب بود، اما ما هم همينطور بوديم.«

ناكامي مهاجم ايراني در امر گلزني در ديدار برگشت با اتلتيكو نيز ادامه يافت. 
طارمي كه دو، سه موقعيت خوب گلزني مقابل مادريدي ها را از دست داد، در 
هشت بازي آخر پورتو هيچ گلي به ثمر نرسانده است. كونسيسائو، سرمربي 
پورتو بعد از تبعيد تيمش به ليگ اروپا گفت: »تا دقايق پاياني به مرحله بعدي 
صعود كرده بوديم و در گروهي قرار داشتيم كه تيم هايي با قهرماني ها بيشتر 
و البته مدعيان قهرماني اين فصل حضور داشتند. تأثيرگذار ظاهر نشديم و در 
شرايط حساس نتوانستيم دروازه حريف را باز كنيم. ما مي خواستيم مساوي 
كنيم يا برنده شويم. 30 دقيقه زمان براي بازي داشتيم، اما بچگي بازيكنان 
تيم كار دستمان داد. گل دوم و سوم اتلتيكو به اين دليل به ثمر رسيد كه 
بازيكنان ما بيشتر از اينكه با استراتژي بازي كنند، با قلب و احساس شان جلو 

رفتند. اين در حالي بود كه مي توانستيم در اين بازي به پيروزي برسيم.«
    

روسونري براي بقا در ليگ قهرمانان محكوم به شكست ليورپول بود، اما تيم 
قدرتمند يورگن كلوپ چه در خانه و چه در زمين حريفان، مهار نشدني است. 
وقتي توموري گل اول بازي را براي آث ميالن به ثمر رس��اند كورس��وي اميد 
براي هواداران اين تيم زنده شد، اما محمد صالح و پس از آن اوريگي با تحميل 
شكست 2 بر يك آرزوهاي ميالن را بر باد دادند. اين باخت ميالن را به قعر جدول 
فرستاد تا عالوه بر حذف از ليگ قهرمانان، حتي امتياز حضور در ليگ اروپا نيز به 
صدرنشين سري آ نرسد. پيولي، سرمربي ميالن با ناراحتي از تالش بازيكنانش 
براي بقا در اروپا صحبت و از حمايت هواداران تش��كر كرد: »مي دانستيم كه 
گروه فوق العاده سختي داريم. اشتباهات زيادي مرتكب شديم كه در اين سطح 
هزينه بر است. حسرت مي خوريم، زيرا فكر مي كنم به خصوص در ديدار مقابل 
اتلتيكومادريد و پورتو در خانه مستحق نتايج بهتري بوديم و اين حق ما نبود. 
خيلي متأسفيم كه ليگ قهرمانان اروپا را ترك مي كنيم. دروازه تيمي مانند 
ميالن نبايد اينگونه دو بار باز شود. حاال بايد اين نااميدي را به جاه طلبي و آرزوي 
بزرگ خود در ليگ ايتاليا تبديل كنيم، حتي يورگن كلوپ نيز چندين سال 
سرمايه گذاري كرد تا با ليورپول قهرمان شود. بنابراين اين مسير زمانبر است. ما 

فقط مي توانيم از هواداران خود براي حمايت از ميالن تشكر كنيم.«
ليورپول در اين فصل يكي از تيم هايي است كه با امتياز كامل )18 امتياز از 
شش بازي( به دور حذفي رسيد. سرمربي آلماني اين تيم به اين نكته اشاره 
داشت: »واقعاً به اين تيم افتخار مي كنم. شاهد نمايش درخشاني از سوي 

ليورپول بوديم و تيم عملكرد فوق العاده اي داشت.«
در گروه س��وم، آژاكس ب��ا برتري4 ب��ر2 مقابل اس��پورتينگ همچون 
مرسي سايدي ها با امتياز كامل راهي دور بعد شد و تيم پرتغالي نيز به عنوان 
تيم دوم در ليگ قهرمانان باقي ماند. در عوض دورتموند به  رغم برتري 5 بر 
صفر برابر بشيكتاش راهي ليگ اروپا شد. جدال رئال – اينتر از پيش صعود 

كرده در گروه D نيز با برد 2 بر صفر مادريدي ها همراه بود.

هفته نهم رقابت هاي ليگ برتر، مدعيان به دنبال جبران

قهرمان جوان كشتي راننده اسنپهمه به  دنبال جايگاه گل گهر
باز هم همان معضل هميشگی، نداشتن شغل ثابت براي قهرماناني كه به 
طور طبيعي نبايد دغدغه اي جز ورزش قهرماني داشته باشند، اما هر روز 
شاهد هستيم كه خبر اشتغال يك ورزشكار بدون توجه به شرايط تمرين 
و آمادگي هاي جسماني رسانه اي مي شود. اميرمحمد بيات، كشتي گير 
فرنگي كار جوان ايران آخرين آنهاس��ت كه خبر كار كردنش در اس��نپ 
سروصدا به راه انداخته است. دارنده مدال برنز 130كيلوگرم فرنگي جوانان 
جهان در مسابقات روسيه براي گذران زندگي و تأمين مخارج خود مجبور 
است در ميان تمرينات سنگين روزانه در اسنپ هم كار كند كه طبيعي 

است چندان با ورزش حرفه اي جور درنمي آيد.

حال بد وزنه برداري پيش از مسابقات قهرماني جهان
مرادي: چنين تحقيري تاريخي است

رقابت ه�اي قهرماني وزنه برداري جهان در تاش�كند ازبكس�تان 
براي ايران در حالي آغاز مي ش�ود كه حاشيه ها امان ملي پوشان، 
كادر فن�ي و حت�ي رئي�س فدراس�يون را ه�م بري�ده اس�ت. 
تيم ملي بايد روز جمعه تهران را به مقصد تاشكند ترك كند، اما بي پولي 
و مشكالت عديده مالي كار را به جايي رسانده كه حتي خطر عدم اعزام 
تيم هم وجود دارد. شنيده ها حاكي از آن است كه ملي پوشان براي تأمين 
هزينه هاي غذاي خود دست به جيب شده اند تا جايي كه محمدحسين 
برخواه، س��رمربي تيم ملي با تأييد اين خبر مي گويد: »وزنه برداري در 
پشتيباني وضعيت خوبي نداشت و حمايتي از اين رشته نشد و آقاياني 
كه وظيفه داشتند از اين رشته حمايت كنند تا در وضعيت خوبي اعزام 
شويم در كار خود كم كاري داشتند. ملي پوشان تمام تالش خود را كردند 
تا اردو را در شرايط خوبي پشت سر بگذارند، هر كدام از آنها بين 20 تا 

30ميليون در اردو براي خودشان هزينه كردند.«
از طرف ديگر شنيده مي شود تنها كاري كه صورت گرفته، فقط تهيه بليت 
سفر به تاشكند بوده و ملي پوشان تنها بليت در دست دارند و مبلغي كه 
الزم است براي پرداخت هتل و ورودي مسابقات پرداخت شود هيچ كدام 
تأمين نشده است. وزنه برداران صراحتاً اعالم كردند اينكه مدال بگيريم و در 
فرودگاه به استقبالمان بيايند و گل گردنمان بيندازند به دردمان نمي خورد، 
ما االن به حمايت مسئوالن نياز داريم.  در اين ميان در جريان بازديد رئيس 

كميته ملي المپيك از اردوي وزنه برداران، آنها لب به گاليه گشودند. 
صحبت هاي علي مرادي، رئيس فدراس��يون وزنه برداري هم حاكي از 
اختالف نظر زياد فدراس��يون با وزارت ورزش است: »با توجه به شرايط 
بدي كه از لحاظ پشتيباني داريم. من مي خواستم وزير را ببينم، اما نشد. 
تيم دارد مي رود، ولی بايد پشتيباني ارزي شود. ما پول نداريم كه ارز تهيه 
كنيم. تاكنون چنين تحقيري در تاريخ وزنه برداري اتفاق نيفتاده است. ما 
دو فرش در خانه داريم، آن را مي فروشيم كه بتوانيم ورزشكاران را اعزام 
كنيم. من واقعاً از اين ش��رايط ناراحتم. اگر وزنه برداري اولويت نيست، 

بگوييد در فدراسيون را ببنديم.«
مرادي ادامه داد: »اجازه ندادند ما با وزير حرف بزنيم. يك عده معاند در داخل 
و خارج از كشور هستند كه از مقام آوري وزنه برداري ناراحت مي شوند. چند 
روز است كه نمي توانم از استرس بخوابم و اين ظلم مضاعف را به وزنه برداري 
مي كنند. اگر مي خواهند نباشم، بگويند تا بروم . ما واقعاً لنگ 40، 50 هزار 

دالر هستيم. چطور با مربيان خارجي قراردادهاي كالن مي بندند.«

جاي خالي ستاره هاي توكيو و اسلو 

كامبك قهرماني آملي ها در ليگ فرنگي

ليگ كشتي آزاد به ايستگاه آخر رسيد

جنگ ستاره ها در آزادي

ليگ برتر كشتي 
سعيد احمديان

    بازتاب
فرنگي سه شنبه 
ش��ب در سالن 
12 هزار نف��ري آزادي ب��ه خط پايان رس��يد، 
رقابت هايي كه پس از موفقيت هاي فرنگي كاران 
در المپيك توكيو و جهاني نروژ با جذابيت هاي 
بيشتري نسبت به دوره گذشته همراه بود. ليگ 
برتر كشتي فرنگي كه از 10 آبان آغاز شده بود، 
28 آبان بود كه با پايان دور برگشت، چهار تيم راه 
يافته به مرحله نيمه نهايي را شناخت. تيم هايي 
كه روز سه شنبه در تهران براي معرفي قهرمان 
ليگ ب��ه مص��اف ه��م رفتن��د.  در رقابت هاي 
نيمه هايي، فوالدين ذوب آمل كه ملي پوش��اني 
مانند علي اكبر يوس��في، طاليي س��نگين وزن 
فرنگي در جهاني نروژ را به همراه داش��ت برابر 
انديشه نگار پارس لرس��تان با نتيجه 8 بر 2 به 
برتري رسيد و راهي فينال شد. در ديگر مسابقه 
نيمه نهايي هم تيم سيناصنعت ايذه با نتيجه 6 بر 
4 مقابل تيم دانشگاه آزاد اس��المي به پيروزي 
رس��يد و ديگر فيناليس��ت اين رقابت ها ش��د. 
سه شنبه شب بود كه تيم هاي ذوب فوالدين آمل 
و سيناصنعت ايذه در فينال به مصاف هم رفتند، 
رقابتي كه در چهار وزن اول، نماينده لرس��تان 
توانست با چهار پيروزي، 4 بر صفر جلو بيفتد، اما 
در مبارزه وزن 72كيلو ورق برگشت و فوالدي ها 
در وزن ه��اي باالتر با ش��ش پي��روزي متوالي 
توانستند با يك كامبك در پايان رقابت هاي 10 
وزن با حساب 6 بر 4 برنده شوند و جام قهرماني 
را به آمل ببرند.  حسن حسين زاده، سرمربي تيم 
فوالدين ذوب آمل پس از باال بردن جام قهرماني، 
راز موفقيت تيمش را انسجام تيمي عنوان كرد: 
»از روز نخست مسابقات مي دانستيم كه بايد به 
مصاف رقيباني برويم كه كشتي فرنگي را خوب 
بلد هستند، اما كشتي گيران ما در ديدار فينال 

خوب جنگيدند و مي دانس��تيم با اين انسجام و 
وحدتي كه در تيم ماست قهرمان خواهيم شد.« 
محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي هم 
يكي از حاضرين در رقابت مرحله نيمه نهايي و 
نهايي ليگ بود كه به دقت عملكرد فرنگي كاران 
را زير نظر داشت. بنا در حاشيه مسابقات، سطح 
ليگ را در مرحله نهايي باال دانست: »تقريباً خيلي 
از بچه هاي خوبمان در اين مس��ابقات ش��ركت 
كرده اند و بين چهار تيم تقسيم شده اند. االن بين 
دو تيمي كه فينال را برگزار كردند، كشتي هاي 
خ��وب و جذابي ديدي��م و برعك��س دوره هاي 
مقدماتي، سطح نيمه نهايي و فينال خيلي عالي 
بود.« بن��ا در خص��وص جوانگراي��ي در ليگ و 
اس��تفاده از جوان��ان در آين��ده ه��م ن��گاه 
اميدواركننده اي دارد: »در حال حاضر تيم ملي 
بزرگساالنمان هم بيشتر بچه هاي زير 23 سال 
بودند و يك نسل جديدي از جوانان حضور دارند 
كه روز به روز هم بهتر مي شوند.« البته در حالي 

ليگ كشتي فرنگي به پايان رسيد كه تعداد 
زيادي از ملي پوش��ان ب��ا توجه به 

نزديكي مس��ابقات المپيك و 
جهاني و فشاري كه تحمل 

ك��رده بودن��د ترجيح 
دادند، قيد شركت در 
ليگ را بزنند تا اين 
دوره ب��دون اكث��ر 
ستاره هاي فرنگي و 

در توكيو و اسلو برگزار 
ش��ود. از محمدعل��ي، 

محمدرض��ا گراي��ي و ميثم 
دلخاني گرفته تا هادي ساروي و 

امين ميرزازده، ملي پوش��ان مطرحي 
بودند كه جاي ش��ان در تركي��ب تيم هاي 

حاضر در ليگ فرنگي خالي بود.

ليگ برتر كشتي 
ماني سعيدي

    چهره
آزاد جمعه شب 
قهرمان���ش را 
مي شناسد، يك ليگ پرستاره كه مي تواند يك روز 
تعطيل داغ را براي دوستداران كشتي رقم بزند. 
هجدهمين دوره ليگ برتر كشتي آزاد در حالي به 
روز پاياني رسيده است كه اين رقابت ها با حضور 
14 تيم در چهار گروه در آبان ماه آغاز شد. حاال با 
برگزاري دور رفت و برگشت مرحله گروهي، چهار 
تيم راه يافته به مرحله نيمه نهايي روز جمعه در 
سالن 12 هزار نفري آزادي براي تعيين قهرمان 
روي تشك مي روند. ش��ركت داروسازي سهند 
ارس، صنايع مازندران، دانش��گاه آزاد اس��المي 
مازندران و فوالدين ذوب آمل چهار تيم راه يافته 
به نيمه نهايي هستند كه كشتي گيران شان براي 
رس��يدن به ج��ام قهرماني پنج��ه در پنجه هم 
مي اندازند.  طبق برنامه، صبح روز جمعه در مرحله 
نيمه نهايي، شركت داروسازي س��هند البرز به 
مصاف تيم فوالدين ذوب آمل و صنايع مازندران 
به ديدار دانشگاه آزاد اسالمي مازندران مي رود تا 
تكليف فيناليست ها مش��خص شود.  نكته قابل 
تأمل حض��ور پررن��گ مازندراني ه��ا در مرحله 

نيمه نهايي ليگ آزاد است. از چهار تيم اين مرحله، 
سه تيم از استان مازندران هستند و تنها يك تيم 
از ديگر استان هاي كشور است. مسئله اي كه نشان 
مي دهد مازني ها همانطور كه در تركيب تيم ملي 
كشتي آزاد، بيشترين ملي پوش را دارند، در ليگ 
نيز ميدان داري مي كنند و مدعيان اصلي قهرماني 
لقب گرفته اند و به نظر مي رسد در نهايت يك تيم 
مازندراني جمعه شب جام قهرماني را باالي سر 
ببرد. آخرين قهرماني مازندراني ها به دو سال پيش 
برمي گردد و حاال پس از دو دوره، دوباره قرار است 
مازندران كه مهد اصلي كشتي آزاد است،  جام را 
به اين استان كشتي خيز برگرداند.  برخالف كشتي 
فرنگي كه بيشتر ملي پوشان مدال آور در المپيك 
توكيو و جهاني نروژ، در اي��ن دوره ليگ فرنگي 
حضور نداش��تند، در آزاد اما در تركيب  تيم هاي 
حاضر در مرحله نيمه نهايي س��تاره هاي زيادي 
ديده مي شوند كه مي تواند مسابقات مرحله نهايي 
را با مبارزه هاي جذابي كه برگزار مي شود، ديدني 
و تماش��ايي كند.  تيم فوالدين ذوب آمل كه در 
ليگ فرنگي توانست به مقام قهرماني برسد، در 
كشتي آزاد هم با جذب ستاره هايي مانند حسن 
يزداني يكي از ش��انس هاي اصلي جام هجدهم 
اس��ت. اميرحس��ين زارع، رضا اطري، مرتضي 
قياسي، علي قلي زادگان، محمدحسين محمديان، 
محمدحبي��ب كادي ماگمادف، عرف��ان الهي و 
اميرحس��ين فيروزپور از مدعي��ان حاض��ر در 
تيم فوالدين ذوب آمل هستند. در تركيب تيم 
سهند البرز هم چهره هاي نامداري حضور دارند. 
امين طاهري، محمد نخودي، اميرمحمد يزداني، 
آرتور نايفونوف، عليرضا سرلك، عليرضا كريمي، 
مصطف��ي حس��ين خاني، ژاگير ش��اخيف از 
چهره هاي نامدار تيم سهند ارس هستند. البته 
از تيم صنايع مازندران هم نبايد گذشت، تيمي 
كه با هدايت رضا يزداني به نيمه نهايي 
ليگ رسيده و چهره هايي همچون 
رحمان عموزاد، مجتبي گليج، 
گازي  رس��ول  ماگوم��د 
ماگمدف و عب��اس گادژي 
ماگمدف را به خدمت گرفته 
و براي كس��ب جام قهرماني 
تالش مي كند.  با توجه به حضور 
پررنگ قهرمانان نام��دار مي توان 
انتظار مصاف هاي تماشايي را داشت كه 
از آن جمله مي توان به مبارزه حسن يزداني با 
آرت��ور نايفونوف قهرم��ان روس و مصاف امين 
طاهري و اميرحسين زارع، دو مدعي سنگين وزن 

تيم ملي اشاره كرد.

پايان خوش براي ستاره هاي پی اس جی
غول فرانسوي صعودش را از قبل مسجل 
كرده بود و در هفت��ه پاياني نياز مبرمي به 
پيروزي نداش��ت، اما جدال آخر با كلوب 
بروژ حسن ختامي بود براي تيم پوچتينو 
تا ديدارهاي مرحله گروهي را با برد به پايان 
برساند. منچسترسيتي و پاري سن ژرمن 
مدعيان اصلي گروه اول بودند و تا آخر هم 
مدعي باقي ماندند. منتها غلبه بر بروژ در 
بازي آخر اهميت زيادي براي پاريس��ي ها 
داشت. در شب باخت سيتيزن ها به اليپزيش، پی اس جی با چهار گل كلوب 
بروژ را از پيش رو برداشت تا ثابت كند هنوز يكي از بهترين هاي اروپاست. 
درخشش دو ستاره اصلي در غياب نيمار اتفاق خوشايندي براي تيم متمول 
فرانسه به شمار مي رود. ليونل مسي دو گل در اين بازي زد و كيليان امباپه 
نيز دو گل ديگر تيمش را به نام خود ثبت كرد. مهاجم فرانسوي براي نشان 
دادن برتري تيمش خيلي زود دست به كار شد و در عرض پنج دقيقه دو 
گل به ثمر رساند. عالوه بر اين امباپه يك پاس گل، سه پاس تأثيرگذار و سه 
شوت در چارچوب داشت تا سطح فوتبال فرانسه را به رخ بكشد. درخشش 
او به همين جا ختم نش��د؛ امباپه تعداد گل هايش در ليگ قهرمانان را به 
عدد 30 رساند و حاال او ركورددار جوان ترين فوتباليستي است كه در اروپا 
30گل  زده است. قبل از او ليونل مسي در سال 2010 و در سن 23 سالگي 
اين ركورد را به نام خود ثبت كرده بود تا اينكه كيليان با 22 سال و 352 روز 
سن ركورد جوان ترين گلزن اروپايي را از چنگ مسي درآورد. مهاجم جوان 
فصل را بسيار خوب شروع كرد. امباپه تا اينجا طي 22 بازي، 11 گل  زده 
و 14 پاس گل به هم تيمي هايش داده است. كينگ لئو نيز با زدن دو گل 
هواداران را به آينده اميدوار كرده است. مهاجم آرژانتيني در سن 34سالگي 
دروازه 38 تيم مختلف اروپايي را باز كرده است. با اينكه خيلي ها منتظر 
صعود پاريسي ها به عنوان صدرنشين بودند، ولي كسب 11 امتياز از شش 
بازي نتيجه نسبتاً خوبي براي پی اس جی به حساب مي آيد. كار اصلي تيم 
پوچتينو در مرحله حذفي شروع خواهد شد و غول فرانسوي با مسي براي 

تحقق رؤياي قهرماني در اروپا خواهد جنگيد.

تام مالوز

  گل

وزير تمام ورزش باش
وزارت نش��ينان ورزش اين روزها ت��ا دلتان بخواهد ب��راي فوتبال دل 
مي سوزانند. روزي نيس��ت كه تصاوير آنها از ديد و بازديد با فوتبالي ها 
و رس��يدگي به وضعيت تيم هاي پرآوازه ديده و اخبار آن شنيده نشود. 
همين چندي پيش بود كه وزير ورزش در پاسخ به يك سؤال عنوان كرد 
»من وزير همه ورزش ايران هستم، نه وزير استقالل و پرسپوليس«. با 
شنيدن اين خبر طبيعي بود كه خوشحال شويم، اما هرچه جلوتر مي آييم 

اتفاقات طور ديگري رقم مي خورد. 
حاال با ديدن اوضاع و احوال رشته هايي چون ژيمناستيك و وزنه برداري 
بيشتر از قبل به اين نتيجه مي رس��يم كه وزير ورزش واقعاً همان وزير 
فوتبال و به طور اختصاصي وزير پرسپوليس و استقالل است. تفاوتي هم 
نمي كند كه نام وزير چه باشد و از چه جناح و مسلكي روي كار آمده باشد، 
ظاهراً اين خاصيت صندلي وزارت ورزش اس��ت كه تا روي آن جلوس 
مي كني، تمام نگاهت متوجه فوتبال شود و رفع دغدغه هواداران آن و 

بي خيال بقيه مي شوي كه بايد بروند و مدال بگيرند. 
داستان تلخي است كه ببينيد همه چيز در وزارت ورزش به فوتبال ختم 
مي شود و حميد سجادي بيشتر دغدغه تصويب اساسنامه فدراسيون 
فوتبال در مجلس و انتخاب مديرعامل براي پرسپوليس را دارد، آن وقت 
وزنه برداري در آستانه مسابقات قهرماني جهان كاسه گدايي به دست 
مي گيرد. تلخ است وزنه برداري افتخار آفرين و المپيكي لنگ باشد، اما 
بودجه هاي ميلياردي به فوتبال تخصيص داده شود و براي راضي شدن 
جماعتش هر روز به بيت المال دست درازي كنند. دردآور است كه ببينيد 
برخي حاضرند رشته ای پايه چون ژيمناستيك زمين بخورد، اما مطامع 
آنها حفظ ش��ود و بدتر از همه زجر آور است كه وزير دائماً كنار فوتبالي 
جماعت رؤيت ،شود اما رئيس يك فدراسيون ديگر نتواند او را مالقات 

كند يا اينكه حرف هاي رئيس ديگر را اصاًل نشنود. 
وزير ورزش، وزير تمام ورزش است؛ اين بديهي ترين اظهارنظري است كه 
مي توان شنيد، اما وقتي پاي ورزش ايران در ميان باشد بايد آن را با طال نوشت 
و قاب كرد و زد باالي سر در وزارت ورزش تا حداقل هر كه وارد مي شود بداند 

اينجا وزارت ورزش است هرچند مدعيان آن فقط فوتبال را مي بينند. 
راستي چقدر خوب بود كه آقايان صرفاً شعار نمي دادند. چقدر خوب بود 
كه حداقل همين را هم نمي گفتند كه وزير همه ورزش هستند، آن وقت به 
فوتبال شان مي رسيدند هم كسي اعتراضي نداشت كه مثالً چرا بچه هاي 
وزنه برداري براي تأمين مخارج اردو دس��ت به جيب شده اند و نگران لغو 

اعزام شان به مسابقات جهاني هستند. 
آقايان چيزي نمي گفتند و با فوتبال سرگرم بودند، آن وقت ديگر كسي هم 
توقع نداشت كه ژيمناستيك اينگونه لت و پار شود، اما وقتي عنوان مي شود كه 
»وزير همه ورزش«، آن وقت ديگر نمي توان ساكت شد و چيزي نگفت. ورزش 
در فوتبال خالصه نمي شود كه اگر مي شد المپيك به عنوان بزرگ ترين آوردگاه 
ورزش جهان به فوتبال بيشتر اهميت مي داد. اين همان نكته قابل تأملي است 

كه بايد مسئوالن وزارت ورزش بيشتر از قبل به آن اهميت بدهند. 
وزير ورزش بايد وزير تمام ورزش باشد، اين حرف ما نيست، حرف خود 
جناب وزير است، اما ظاهراً حرف با عمل فرسنگ ها فاصله دارد. اميدواريم 
تا بيشتر از اين دير نشده فكري به حال آن شود و وزير ورزش واقعاً و در 

عمل وزير تمام ورزش كشور باشد.
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