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دختران، مچ مدال آسيا را خواباندند

مسابقات مچ اندازی آســیا از ظهر جمعه ۲۹ 
مرداد با حضور ۱۲ تیم و بیش از ۵۰۰ ورزشــکار 
در شهر آلماتی قزاقستان و با رقابت ورزشکاران 
در بخش مستمر، آغاز شد. تیم ايران نیز در حالي 
عازم اين رقابت ها شــد كه براي نخســتین بار 
در بخش بانوان هم تیم داشــت. در روز نخست 
مســابقات )جمعه( ايران چهار نماينده داشت 
كــه مريــم مهران فــرد در وزن ۷۰ كیلوگرم و 
ماهرخ ســادات احمدپناه در وزن 8۰ كیلوگرم 
توانستند در دو دست راســت و چپ مدال طال 
را از آن خودشــان كنند. همچنین در وزن 8۰+ 
كیلوگرم و در دســت راست ســونیا امیرشقاقی 
به مدال نقره دست پیدا كرد و رويا مهبودی برنز 
گرفت. همچنین در دست چپ رويا مهبودی به 
مدال نقره رسید و سونیا امیرشقاقی به مدال برنز 
دست پیدا كرد. در بخش مردان نیز پرويز زارعی 
با كسب مدال برنز بخش مستر در دو دست راست 
و چپ به كار خود پايان داد. مســابقات قهرمانی 
آسیا تا روز سه شهريورماه در قزاقستان ادامه دارد 
و نمايندگان ايران در بخش جوانان و بزرگساالن 

به مصاف رقبای خود می روند.

باز هم انتخابي و حاشيه هايش...
برگزاري مسابقه انتخابي يکي از بي دردسرترين 
راه ها براي رسیدن به تركیب تیم ملي در مسابقات 
مختلف است. موضوعي كه اغلب در رشته هاي مختلف 
بسیار كاربردي است و مورد استفاده قرار مي گیرد اما 
شرايط در كشتي فرنگي در بیشتر مواقع متفاوت بوده 
است. محمد بنا يکي از مربي هايي است كه در كشتي 
اعتقاد چنداني به برگزاري انتخابي ندارد. او اين بار 
هم بعد از مسابقات المپیك تصمیم گرفته نفراتش را 
براي مسابقات جهاني بدون برگزاري انتخابي تعیین 
كند. موضوعي كه باب میل تعدادي از اردونشینان 
نیست و باعث شده كه آنها تصمیم به ترك اردوي تیم 
ملي بگیرند. علیرضا نجاتی ملی پوش المپیکی ايران 
در توكیو و همچنین حســین نوری و مهدی فالح، 
فرنگی كارانی بودند كه به بحث رقابت های انتخابی 
انتقاد داشتند و تصمیم به ترك اردو گرفتند. البته 
علیرضا نجاتی بالفاصله بعد از انتشار اين خبر اعالم 
كرد با هماهنگی كادر فنی و برای انجام امور شخصی 
از اردو رفته و مشــکل خاصی با اين موضوع ندارد! 
كادر فني كشتي فرنگي برنامه خود را برای انتخاب 
ملی پوشــان اعزامی به رقابت هــای جهانی اعالم 
نکرده است؛ موضوعی كه باعث سردرگمی بسیاری 
از كشتی گیران و دوســتداران كشتی شده است. با 
اتفاقاتی كه در ابتدای اردوی تیم ملی كشتی فرنگی 
برای حضور در جهانی نروژ رخ داده محمد بنا با چالش 
بزرگ و همیشگی خود يعنی رقابت انتخابی مواجه 
شده و بايد طی چند روز آينده منتظر واكنش سرمربی 
تیم ملی و متولیان فدراسیون در اين خصوص باشیم. 
رقابت های كشــتی قهرمانی جهان قرار است طی 
روزهای ۱۰ تا ۱8 مهر به میزبانی اسلو پايتخت نروژ 
برگزار شود كه طبیعتا كادر فنی تیم ملی كشتی فرنگی 
زمان زيادی برای اتالف وقت و انرژی تا برگزاری اين 

مسابقات مهم و بین المللی ندارند.

»چيتاي ايراني« قهرمان MMA شد
 MMA احمدرضا امامی فايتر ايراني در رشــته
در مبارزه نهايی موفق شد حريف تركیه ای خود را 
در كشور تركیه شکســت دهد و كمربند قهرمانی 
اين ســازمان را از آن خود كند. با كسب اين نتیجه 
 KING امامی توانســت در ســازمان اروپايی
 KOK يــا همان ســازمان OF KINGS
FIGHTS با اقتدار ركور پنج-صفر را كســب 
كنــد و مدعیان اين رشــته نتوانســتند برابر اين 
قهرمان هنرهای رزمی ملقب بــه چیتای ايرانی 
موفق باشند. از نکات برجسته مبارزات احمدرضا 
امامی در اين ســازمان مطرح اروپايی اين است كه 
دو مدعی قدرتمند از كشور روسیه برابر اين مبارز 
ايرانی قرارگرفتند كه يك نفر در كمتر از يك دقیقه 
ناك اوت شد و ديگری در شب برگزاری مسابقه از 
مبارزه با او انصراف داد. امامی حاال قصد دارد برای 
دريافت كمربند قهرمانی ساير سازمان های بزرگ 
 ONE و UFC ،LEGEND دنیا ماننــد

CHAMPION آماده شود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا رهنورد

به نظر می رسید محمدحسین 
کنعانی زادگان، تنها خروجی مهم 
پرســپولیس در تابستان باشد 
اما شــهریار مغانلو نیز از باشگاه 
دور شــد و هواداران سرخ ها در 
نهایت شاهد جدایی یکی دیگر 
از مهم ترین ستاره های تیم شان 
هم بودند. احمــد نوراللهی بعد 
از یک فصل درخشــان، تصمیم 
گرفت فوتبال ایران را به مقصد 
باشگاه االهلی امارات ترک کند. 
او در هفته های گذشته مذاکرات 
زیادی برای تمدید قــرارداد با 
باشــگاه انجام داده بــود اما در 
نهایت به صورت آزاد، پرسپولیس 

را ترک کرد. او در این هفت سال، 
یکی از بهتریــن مهره های این 

باشگاه به شمار می رفت.
    

اين اولیــن بار نیســت كه احمد 
نوراللهی، پرسپولیس را ترك می كند. 
دو جدايی او از باشگاه اما در شرايطی 
كامال متفاوت اتفاق افتاده اند. احمد 
اولین بار در ورزشــگاه پــر از هوادار 
آزادی، با اشــك از طرفداران باشگاه 
جدا شد تا دوران سربازی »اجباری« 
را در باشگاه تراكتور پشت سر بگذارد. 
دورانی كه البته خیلی زود تمام شد تا 
احمد دوباره به جمع قرمزها برگردد. 
اين بار اما جدايی او در پايان فصل و با 
يك قــرارداد غیرمنتظره رقم خورد. 

نوراللهی يکی از خريدهای علی دايی 
برای سرخپوشان بود. او قبل از شروع 
لیگ برتر چهاردهم در قامت يك مهره 
ناشناخته به پرسپولیس پیوست و در 
تركیب اين تیم قــرار گرفت. تقريبا 
هیچ كدام از هواداران پرســپولیس، 
شــناختی از اين هافبك نداشتند اما 
مرد شــماره ۲8 خط میانی باشگاه، 
حتی در يك فصل بحرانی هم خودش 
را پیدا كرد و خیلی زود توانست جای 
ثابتی در تركیب پرسپولیس به دست 
بیاورد. اوج پیشرفت احمد نور با ورود 
برانکو به پرســپولیس رقم خورد. او 
حاال ديگر يك مهره بدون جانشین در 
پرسپولیس به شمار می رفت و پیراهن 
شماره هشت باشگاه را بر تن داشت. 

تجربه ای كــه اين ســتاره را به خط 
میانی تیم ملی هم رساند. اگر زوج او 
در مركز زمین پرسپولیس يعنی كمال 
كامیابی نیا تا حدود زيادی درجا زده 
و پیشــرفت چندانی را تجربه نکرده، 
نوراللهی فصل به فصل فوتبالیســت 
بهتری شــده و آمادگی بیشتری به 
دست آورده است. او با وجود به میدان 
رفتن در پســت هافبــك، در فصل 
گذشــته گل های زيادی برای تیم به 
ثمر رسانده است. احمد به عنوان يك 
هافبك تدافعی در پرسپولیس چهره 
شد و در اين پســت، درخشش قابل 
توجهی داشت اما زير نظر يحیی، نقش 
هجومی تری به دســت آورد و حتی 
گاهی به عنوان يــك مهاجم كاذب 

بــرای تیمش به میدان رفت. شــايد 
همیــن چند وجهی  بــودن، انتخاب 
جانشین برای او را كمی دشوار خواهد 

كرد.
برخالف انتظارها، جدايی نوراللهی 
از پرسپولیس در شرايط دوستانه ای 
اتفــاق نیفتاد. آنها می توانســتند در 
يك فضای حرفه ای از هم جدا شوند 
اما احمد به صورت همزمان با مذاكره 
در باشگاه، در فوتبال امارات با شباب 
االهلی به توافق رسید و برای چند روز 
اين توافق را از مديران پرســپولیس 
پنهان كرد. مديران باشگاه هم با جمله 
كلیشــه ای »هیچ بازيکنی از باشگاه 
بزرگ تر نیست« به اين جدايی واكنش 
نشــان دادند و بیشــتر از قدردانی از 
يکی از ســتاره های مهم تیم شــان، 
درگیر انتقاد از رفتار او شدند. با وجود 
همه اين مســائل، نوراللهی ديگر از 
پرسپولیس جدا شــده و تلخی ماجرا 
اين جاست كه باشگاه حتی يك ريال 
درآمد هــم از اين جدايی نداشــته 
است. حاال سرخ ها بايد به دنبال يك 
جانشین برای نوراللهی در پنجره نقل 
و انتقاالتی تابستان باشند. رضا اسدی 
و سروش رفیعی، احتماال جدی ترين 
گزينه های يحیی برای تقويت دوباره 
خط هافبك باشــند اما خريد هر دو 
ستاره، پیچیدگی های خاص خودش 
را خواهد داشــت. قرمزها اصال زمان 
زيادی تا شروع رقابت های يك هشتم 
نهايی لیگ قهرمانان آسیا ندارند و با 
جدايی سه مهره كلیدی، كار بسیاری 
دشــواری در آســیا خواهند داشت. 
اين تیــم برای درخشــیدن در لیگ 
قهرمانان، بايد خیلی زود جای خالی 

مهره های جدا شده را پر كند.
پیوستن احمد نور به شباب االهلی، 
به نوعی شــروع كننده انتقال دوباره 
ســتاره های ايرانی به فوتبال امارات 
پس از چندين سال خواهد بود. پس 
از خلعتبری كه قراردادش را با عجمان 
امارات لغو كرد، ديگر هیچ فوتبالیستی 

از لیگ برتر ايران در امارات ديده نشده 
بود. تغییر نام لیگ امــارات و فاصله 
گرفتن اين لیگ از يك اســم جعلی، 
موجب شــد كه نوراللهی مجوزهای 
الزم را برای بازی در اين لیگ به دست 
بیاورد. او در اين باشگاه، دستمزد قابل 
توجهی دريافت می كند. دستمزدی 
كه البتــه در نتیجه مســاله مهمی 
مثل كاهش ارزش پــول ملی ايران، 
اين چنین گــزاف به نظر می رســد. 
به هر حــال لیگ برتر ايــران يکی از 
استعدادهای مهمش را از دست داده 
و پسر كم حرف پرسپولیس در سال 
منتهی به جام جهانی، راهی فوتبال 
امارات شده است. او بايد به هر قیمتی 
آمادگی اش را حفظ كند و در نبردهای 
حساس تیم ملی نیز، درخشش قابل 
توجهی داشــته باشــد. مصدومیت 
سنگین احسان حاج صفی در يونان، 
كار احمــد را در تیم ملی ســخت تر 
خواهد كرد. شــايد او دوباره روزی به 
پرسپولیس برگردد و باز هم برای تیم 
محبوب دوران كودكی اش به میدان 
برود. در اين فصل اما شــوت های راه 
دور احمد، فقط دروازه رقبای االهلی 

امارات را تهديد خواهند كرد.  

اتفاق روز

چهره به چهره

برای دومین سال متوالی، فوتبال ايران حتی 
میزبان »يك مســابقه« از لیگ قهرمانان آسیا 
نخواهد بود. فصل گذشته، كنفدراسیون فوتبال 
آسیا در اولین قدم، میزبانی ديدارهای پلی آف را از 
باشگاه های ايرانی گرفت، سپس آنها را از میزبانی 
دور رفت محروم كرد و وعده داد كه اين میزبانی را 
در دور برگشت مرحله گروهی پس می دهد اما 
ماجرای ويروس كرونا، همــه چیز را تحت تاثیر 
قرار داد و فصل گذشته بدون حتی يك میزبانی 

برای ايرانی ها به پايان رسید. اين بار هم از همان 
ابتدا، هیچ خبری از برگزاری بازی ها در ايران نبود. 
ای.اف.ســی حتی ديدارهای پرسپولیس را در 
»هندوستان« برگزار كرد اما نپذيرفت كه به ايران 
میزبانی بدهد. حاال هم طبق جدول، استقالل بايد 
میزبان الهالل باشد اما اين مسابقه در دوبی برگزار 
می شود. همان طور كه انتظار می رفت، عربستان 
به عنوان میزبان رقابت هــای يك چهارم نهايی 
لیگ قهرمانان در نظر گرفته شده و اين احتمال 

وجود دارد كه ادامه اين رقابت ها نیز در خاك اين 
كشور برگزار شود. در حقیقت حاال ديگر مساله 
برگزاری ديدارهای تیم های ايرانی و عربستانی 
در زمین بی طرف وجود نــدارد. با اين تفاوت كه 
عربســتانی ها همچنان به ايران سفر نمی كنند 
اما تیم های ايرانی بايد به عربستان بروند. به نظر 
می رســد اين اتفاق، بايد يك تلنگر بسیار جدی 
برای فوتبــال ايران در همه ابعاد باشــد. چراكه 
احتماال حتی تیم ملی هم میزبانی ديدارهايش در 
مرحله مقدماتی جام جهانی را به سادگی هرچه 
تمام تر از دست خواهد داد. بايد بپذيريم كه ايران، 
شرايط خوبی برای میزبانی از تیم های خارجی 
ندارد. از يك طرف، ورزشگاه آزادی حتی ذره ای 
شبیه استاديوم های پنج ستاره فوتبال در قطر و 

عربستان نیست و مشکالت بسیار زيادی دارد. از 
سوی ديگر مساله تحريم ها، همه چیز را پیچیده 
كرده اســت. فوتبال ايران دقیقا به خاطر همین 
مشــکل، نمی تواند تجهیزات الزم برای وی.ای.

آر را وارد كند. همین مســاله، يك تهديد بسیار 
بزرگ برای میزبانی ايران در میادين بین المللی 
خواهد بود. چراكه تقريبا ديگر همه رقابت های 
مهم فوتبال در دنیا با كمك داور ويدئويی برگزار 
می شوند. عالوه بر اين، بحران كرونا هم در ايران به 
مرحله ای رسیده كه بعید است تیم های خارجی 
از سفر به تهران برای برگزاری مسابقات فوتبال 
اســتقبال كنند. به نظر می رسد در مقطع فعلی 
بیشــتر از هر زمان ديگری، سرنوشت فوتبال در 
ايران به معادله های دنیای سیاست گره خورده 

است. تا وقتی كه راهکاری برای مساله تحريم ها 
وجود نداشته باشد، تا وقتی كه نتوانیم تجهیزات 
مربوط به كمــك داور ويدئويی را بــه ايران وارد 
كنیم، تا وقتی كه واكسیناسیون گسترده در ايران 
انجام نگیرد و بحران ويروس كرونا كنترل نشود، 
میزبانی از رقابت های خارجی به يك رويای بزرگ 
تبديل خواهد شد. ديگر نمی توان اين ماجرا را به 
آرای يك طرفه و سیاسی كاری ای.اف.سی ربط 
دارد. البته كه كنفدراسیون فوتبال آسیا هم يك 
نهاد پاك به شمار نمی رود و همیشه علیه فوتبال 
ايران قــدم برمی دارد اما در شــرايط فعلی، آنها 
بهانه های قدرتمندی برای انجام اين كار دارند. 
تا وقتی فوتبال ايران نتواند اين بهانه ها را از بین 
ببرد، خبری از میزبانی در اين فوتبال نخواهد بود. 

آریا طاري 

هواداران اســتقالل بايد خودشــان را برای 
جدايی ستاره شــماره ۱۰ اين تیم آماده كنند. 
فوتبالیستی كه ســطح باالی بازی اش را اثبات 
كرده و حاال مهیای برداشــتن قــدم بعدی در 
زندگی ورزشی اش شده است. مهدی در اين دو 
فصل، فوق العاده نشان داده و دو بار هم در يك 
قدمی فتح جام با باشگاه بوده است. ستاره اصلی 
اين روزهای تیم فرهاد، بــه احتمال زياد فصل 
جديد را در فوتبال امارات آغاز خواهد كرد. او كه 
در اين سال ها از فوتبال اروپا هم پیشنهادهايی 
داشته، ۲3 سالگی را احتماال در يکی از لیگ های 

عربی پشت سر خواهد گذاشت.
    

الهالل؛ شاید آخرین مسابقه
به نظر می رســد حتی اگــر جدايی مهدی 
از جمع آبی ها مســجل شــود، او تا مسابقه با 
الهالل عربستان در اين باشگاه خواهد بود. اين 
درخواست استقالل از مشتريان قايدی است كه 
برای جذب اين ستاره تا پايان مسابقه با الهالل 
صبر كنند. نبرد با غول پرســتاره عربستانی در 
دوبی، شــايد آخرين تجربه مهدی در تركیب 
استقالل باشد. بدون ترديد او دست به هر كاری 

خواهد زد تا آخرين تجربــه اش در لباس آبی، 
تجربه فوق العاده ای از كار دربیايد. برای مهدی، 
اين يك فرصت بسیار جذاب برای رقم زدن يك 

جدايی باشکوه خواهد بود.
    

لیگ امارات؛ بازگشت ایرانی ها
اگر مهدی قايدی هم مثل احمد نوراللهی به 
شباب االهلی ملحق شــود، لیگ امارات پس از 
ســال ها رنگ و بوی ايرانی خواهد گرفت. شايد 
بعد از اين دو نفــر هم، ســتاره های ديگری از 
فوتبال ايران به اين لیگ ملحق شــوند. ظاهرا 
همه ممنوعیت هــا در اين مورد كنــار رفته و 
باشگاه االهلی، عالقه زيادی دارد تا دومین خريد 
ايرانی اش را هم در اين پنجــره نقل و انتقاالت 
انجام بدهد. پیوستن همزمان اين دو فوتبالیست 
به االهلی، اين تیم را صاحب قدرت قابل توجهی 
خواهد كــرد. اگر احمــد و مهــدی در امارات 
بدرخشند، دوباره بايد شــاهد حضور گسترده 

ستاره های ايرانی در اين لیگ باشیم.
    

انتقال مهدی به سود استراماچونی
خیلی ها تصــور می كردند مهــدی به قطر 
می رود و با الغرافه كه هدايتش را استراماچونی 

در دست دارد قرارداد می بندد. با اين وجود او در 
روزهای گذشته به لیگ امارات نزديك تر شده 
است. انتقال مهدی البته بی ربط به استراماچونی 
نخواهد بود. چراكه مديران باشگاه وعده داده اند 
كه در صورت فروش اين ســتاره، هم بخشی از 
دستمزد باقی مانده استرا را پرداخت می كنند 
و هم به سراغ جذب مهره های خارجی می روند. 
برخالف پرسپولیسی ها كه نوراللهی را به صورت 
رايگان از دست دادند، استقالل می تواند از محل 
فروش مهدی قايدی، درآمــد قابل توجهی به 
دســت بیاورد و مشــکالت مالی اش را كاهش 
بدهد. اگــر باشــگاه االهلی رقمــی در حدود 
دو میلیــون دالر برای مهــدی پرداخت كند، 
استقالل به لحاظ مالی در شرايط مطلوبی قرار 

خواهد گرفت.
    

قایدی؛ بدون جانشین در لیگ برتر
در لیگ برتر ايران، هیچ فوتبالیستی وجود 
ندارد كه بتواند دقیقا مختصــات بازی قايدی 
را به اســتقالل بیاورد. مهدی يك پاسور، يك 
گل زن و يك ســتاره تکنیکی ريرنقش اســت 
و فوتبالیســت های زيــادی شــبیه او به نظر 
نمی رسند. به همین خاطر است كه فرهاد برای 
انتخاب جانشــین اين فوتبالیســت، بايد يك 
چالش بسیار بزرگ را پشت ســر بگذارد. بعید 
است جواب استقاللی ها در لیگ برتر ايران پیدا 
شود. فرهاد احتماال برای پر كردن جای خالی 
اين ستاره، به ســراغ يك خريد خارجی خواهد 

رفت. حاال كه ممنوعیت ورود مهره های خارجی 
به لیگ برتر لغو شده، بعید نیست مجیدی برای 
جانشینی مهره شماره ۱۰، يك خريد خارجی را 
مدنظر داشته باشد. اســتقالل با از دست دادن 
قايدی، بخش مهمی از قدرت هجومی اش را از 
دست می دهد و اين اتفاق برای هواداران باشگاه، 

به شدت نگران كننده خواهد بود.
    

از خلیج  فارس تا قلب اروپا
بدون ترديد خیلی ها دوست دارند استعداد 
مهدی قايــدی را در يك لیگ اروپايی تماشــا 
كنند. او هنوز ۲3 ســاله است اما در فوتبالی كه 
درخشش ســتاره ها در آن از ۱6 سالگی شروع 
می شــود، مهدی اصال زمان زيادی برای رفتن 
به فوتبال اروپا ندارد. شــايد بهتــر بود او هم به 
سبك ســردار آزمون و علی جهانبخش، خیلی 
زود راهش را برای رفتن به اروپا هموار می كرد. 
مدل زندگی مهدی اما كمی متفاوت با اين دو نفر 
است. او خیلی زود ازدواج كرده و طبیعتا مسائل 
مالی هم برايش اولويت خاصی دارند. به هر حال 
رفتن به امارات هم نمی تواند مانع پیشرفت اين 
ستاره شود اما او بايد خیلی زود قید اين لیگ را 
بزند و به سراغ تجربه های هیجان انگیزتری برود.

    
2022؛ یک سال کلیدی  

مهدی قايدی اين اواخر پای ثابت اردوهای 
تیم ملی هم بوده و حتی در چند مسابقه حساس 
برای ايران به میدان رفته اســت. اين سال برای 

قايدی، به شــدت كلیدی خواهد بود. چراكه او 
می تواند به تدريج جای ثابتی در تیم ملی برای 
خودش دست و پا كند و با درخشش احتمالی در 
جام جهانی، يك پیشنهاد جذاب برای آينده به 
دست بیاورد. او بايد در تیم جديدش، به سرعت 
جا بیفتد و با صددرصد آمادگی، در اردوهای تیم 

ملی آفتابی شود.

عربستان میـزبان لیگ قهرمانان متمرکز

شکست؛ قبل از شکست

6 نکته در مورد جدایی احتمالی مهدی قایدی از استقالل

باشو سفر می کند

احمد نوراللهی بعد از یک 
فصل درخشان، تصمیم 
گرفت فوتبال ایران را به 

مقصد باشگاه االهلی امارات 
ترک کند. او در هفته های 
گذشته مذاکرات زیادی 

برای تمدید قرارداد با 
باشگاه انجام داده بود اما 
در نهایت به صورت آزاد، 
پرسپولیس را ترک کرد. 
او در این هفت سال، یکی 
از بهترین مهره های این 
باشگاه به شمار می رفت
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احمد نور و پرسپولیس؛ این بار در آخر خط

پایان دوم


