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شكست شاگردان ايراندوست 
برابر ازبكستان

تيم ملي فوتبال بانوان ايران كه مدتي اســت 
براي حضور در مرحلــه مقدماتي جام ملت هاي 
آسيا تمريناتش را آغاز كرده است، در يك ديدار 
دوستانه به مصاف ازبكســتان رفت. ديداري كه 
نتيجه آن دو بر صفر به ســود رقيب ثبت شــد. 
ازبكســتان در دقيقــه ۱۴ و 57 دروازه ايران را 
باز كرد تا برنده مســابقه لقب بگيرد. اين ديدار 
دو اتفاق مهم هم داشــت. در دقايق پاياني نيمه 
اول زهرا خواجوري دروازه بــان ايران موقعيت 
تك به تك بازيكن ازبكســتان را گرفت و شوت 
نگين زندی در وقت های تلف شــده اين ديدار و 
در حالی كه دروازه بان ازبكســتان از دروازه خود 
خارج شــده بود، به تيرک دروازه برخورد كرد و 
گل نشد. ملی پوشــان ايران پنجشنبه، چهارم 
شــهريور دومين ديدار خود مقابل ازبكستان را 
برگزار می كنند. زهرا خواجــوی، مليكا متولی، 
غزاله بنی طالبی، زهرا ســربالی، افسانه چتر نور، 
شبنم بهشــت، ســمانه چهكندی، بهناز طاهر 
خانی، مليكا محمــدی، فاطمه عادلی و گلنوش 
خسروی تركيب اوليه تيم ايران در اين ديدار بود. 
تيم ملی فوتبال زنان ايران ۳۰ شهريور و سوم مهر 
در مرحله مقدماتی جام ملت های آسيا به ترتيب 
مقابل بنــگالدش و اردن به ميدان می رود. مريم 
ايراندوست ســرمربي تيم ملي درباره اين ديدار 
گفت::پــس از انجام بازی تماس هايی از ســوی 
دوستان فوتبالی گرفته شد كه از نظر فنی اعالم 
كردند شرايط تيم و بازيكنان چه از لحاظ فنی و 
چه از لحاظ جسمانی نســبت به سه ماه گذشته 
فرق كرده است. البته نقاط ضعفی هم وجود دارد 
كه بايد در دو اردوی پيش روی خود و قبل از اعزام 

مجدد به ازبكستان، رفع كنيم.« 
    

انتخابي آزاد در سه وزن
مسابقات جهاني كشتي كه به زودي به ميزباني 
نروژ برگزار مي شود، اين روزها تب كشتي را داغ نگه 
داشته است. چراكه كادر هاي فني بايد هرچه زودتر 
تركيب خود را مشخص كنند تا براي اين آوردگاه 
آماده باشند. بعد از حواشي كه در كشتي فرنگي با 
امتناع محمد بنا از برگزاري انتخابي شاهدش بوديم، 
اوضاع در كشتي آزاد كه كادر فني اش با جايگزيني 
پژمان درســتكار به جاي غالمرضا محمدي دچار 
تحول شده، كمي آرام تر است. قرار است مسابقات 
انتخابی درون اردويی اوزان 7۴، ۹۲ و ۹7 كيلوگرم 
روز جمعه پنجم شهريورماه در محل خانه كشتی 
شهيد صدرزاده برگزار شــود. در وزن يونس امامی 
به مصاف محمدصادق فيروزپور مــي رود، در ۹۲ 
كيلوگرم كامران قاسم پور و محمدجواد ابراهيمی 
سرشاخ مي شوند و در ۹7 كيلوگرم علی شعبانی و 
مجتبی گليج با هم رقابت مي كنند. با توجه به انصراف 
عليرضا كريمی در وزن ۹۲ كيلوگرم در صورت كسب 
پيروزی قاسم پور مقابل محمدجواد ابراهيمی، وی 
ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود، اما در 
صورتی كه ابراهيمی مبارزه نخست را به نفع خود 
تمام كند، هر كشــتی گيری كه موفق به كسب دو 
پيروزی از سه مسابقه شود، ملی پوش خواهد بود. 
اين قانون در وزن ۹7 كيلوگــرم و در رابطه با علي 

شعباني نيز اجرا مي شود. 
    

هشدار به باشگاه سعادت
مســابقات واليبال قهرماني جوانان جهان و 
قهرماني مردان آســيا در حالي به زودي برگزار 
مي شود كه باشــگاه كره اي برديا سعادت اجازه 
حضور او در اردوي تيم ملــي را نمي دهد. طبق 
مقررات فدراســيون جهانی باشــگاه ها موظف 
هســتند از تاريخ ۱5 می تــا ۱5 اكتبر بازيكنان 
ملی پوش را در اختيــار تيم های ملی قرار دهند، 
اما باشگاه كره ای درخواســت كرده كه سعادت 
تا پايان مسابقات ليگ كره جنوبی در اختيار اين 
باشگاه باشد كه اين موضوع خالف مذاكرات انجام 
شده است. بنابراين فدراســيون واليبال ايران با 
ارسال نامه ای به باشگاه ويكستورم كره جنوبی 
و فدراسيون جهانی، خواهان بررسی اين موضوع 
و بازگشت برديا سعادت تا تاريخ دوم شهريورماه 
به ايران شــد تا وی در اختيار كادر فنی تيم ملی 
جوانان و بزرگساالن قرار گيرد. فدراسيون ايران 
اعالم كرده كــه اگر اين اتفــاق در تاريخ مذكور 
صورت نگيرد با صدور ITC ايــن بازيكن برای 
حضور در ليگ كره جنوبی موافقت نخواهد كرد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

با وجــود اميدواری های نســبی به 
ماندن مهدی قايدی در استقالل، اين 
بازيكن به صورت رسمی از باشگاه جدا 
شد تا فوتبالش را در ليگ امارات ادامه 
بدهد. باشــگاه اماراتی، اين بازيكن را با 
يك قرارداد پنج ساله به خدمت گرفت. 
مهدی، روزهای پرفراز و نشــيبی را در 
استقالل ســپری كرد و در اين باشگاه، 
محبوبيت بسيار زيادی به دست آورد. 
باشوی كوچك آبی ها، فصل به فصل بهتر 
شد و سرانجام تصميم گرفت فوتبالش را 
خارج از ليگ برتر ايران دنبال كند. او در 
حالی از اســتقالل جدا می شود كه اين 
اواخر، بهترين و مهم ترين مهره اين تيم 

بوده است.
    

اولین نبرد، اولین دریبل
علی منصوريان، اولين مربی استقالل 
بود كه درخواست جذب مهدی قايدی 
را با مديران باشگاه مطرح كرد. در همان 
مقطع، مهدی از چند باشگاه ديگر مثل 
پرســپوليس هم پيشــنهاد داشت اما 
تصميم گرفت راهی تيــم موردعالقه 
دوران نوجوانی اش شــود. او با آن قد و 
قامت كوتاه و در حالی كه هنوز در فوتبال 
به بلوغ نرسيده بود، پيراهن استقالل را 
پوشيد. اولين تجربه بازی او برای آبی ها 
هم روبه روی اســتقالل خوزستان رقم 

خورد. قايدی ۲7 دقيقه در آن جدال به 
ميدان رفت و خيلی زود با چند دريبل، 
جای خودش را در قلب ســكوهای آبی 

پيدا كرد.
آخرین لبخند قبل از فاجعه

جا افتادن در تيم پرســتاره ای مثل 
استقالل و روبه رو شدن با اين فشار، برای 
مهدی اصال ساده به نظر نمی رسيد. او 
به خوبی می دانست كه چه كار سختی 
در اين تيم دارد و به لحــاظ بدنی هم، 
هنوز بــرای درخشــيدن در ليگ برتر 
آماده نبود. در اوليــن فصل، ۲۱ هفته 
طول كشيد تا قايدی اولين پاس گلش 
را با پيراهن استقالل به ثبت برساند. او 
در هفته بيســت و يكم روبه روی پارس 
جنوبی جم، پاس يكی از گل های تيمش 
را به هم تيمی ها دارد. كمی بعد از همان 
نبرد بود كه آن حادثه تلخ برای قايدی 
اتفاق افتاد. او برای مدت ها از فوتبال دور 
شد و حتی زندگی اش هم به خطر افتاد. 
در آن مقطع، خيلی ها معتقد بودند كه 
ممكن است مهدی ديگر به زمين فوتبال 
برنگردد. همين بازيكــن اما حاال آنقدر 
خوب شده كه يك پيشنهاد مالی قابل 
توجه به دست آورده و با دستمزد كالنی 

به شباب االهلی پيوسته است.
اولین )و آخرین( جام با استقالل

مهــدی قايدی نتوانســت در اين 
دوران، جام های زيادی با استقالل به 
دست بياورد. او ســه بار با استقالل به 

فينال جام حذفی رسيد و حتی در يكی 
از اين فينال ها هم موفق به گل زنی شد 
اما تنها يك بار با استقالل به قهرمانی 
رســيد و اتفاقا در همان فينال برای 
تيمش به ميــدان نرفــت. قايدی به 
تازگی از بيمارســتان برگشته بود كه 
استقالل با وينفرد شفر، راهی فينال 
جام حذفی شــد. مهدی در آن جدال 
روی نيمكت تيم نشست و از نزديك، 
شاهد پيروزی تيمش روبه روی خونه 
به خونه بابل شد. به نظر می رسيد اين 
شروعی برای يك دوره موفقيت آميز در 
باشگاه باشد اما استقالل در سال های 
بعدی، ديگر هيچ جامی به دست نياورد 

و هيچ موفقيت بزرگی را تجربه نكرد.
...و سرانجام؛ یک گل زن

همه می دانستند كه مهدی قايدی، 
چه تكنيك نابــی دارد امــا او تقريبا 
هميشــه دور از دروازه ديده می شد و 
نمی توانست برای تيمش گل زنی كند. 
اولين گل مهدی، ســرانجام در ليگ 
هجدهم به ثمر رســيد. در ششمين 
هفته از اين ليگ، او توانست توپ را از 
خط دروازه نفت مسجدسليمان عبور 
بدهد و باالخره طعم گل زنی در لباس 
آبی را بچشــد. مهــدی در آن فصل، 
دروازه ماشين سازی و ســپيدرود را 
هم باز كرد اما هنوز نتوانســته بود در 
استقالل به استانداردهای يك ستاره 

تمام عيار برسد.

پیراهن جدید؛ ستاره خوش قول
قايدی قبل از شروع رقابت های ليگ 
نوزدهم، پيراهن شــماره ۱۰ استقالل 
را تحويل گرفت. شــماره ای كه نشان 
می داد باشــگاه چقدر به اين ستاره كم 
سن و سال، اعتماد دارد. همه در استقالل 
می خواستند به مهدی روحيه بدهند و او 
را برای درخشيدن در تركيب تيم آماده 
كنند. قايدی وعده داد كه در ليگ نوزدهم 
با لباس آبی  »۱۰ گل« به ثمر می رساند. 
با توجه به سوابق و آمار مهدی، اين قول 
كمی دور از انتظار به نظر می رســيد اما 
قايدی به قولش عمل كــرد و در ليگ 
برتر، صاحب ۱۰ گل زده شد. او در همه 
ديدارهای آن فصل مجموعا ۱5 گل برای 
آبی ها زد و يك فصل خيره كننده را در 

تركيب استقالل سپری كرد.
کاشفی به نام استراماچونی

مهدی قايدی مدت هــا قبل از ورود 

اســتراماچونی به فوتبال ايران، كشف 
شده بود اما می توان ادعا كرد كه اين مربی 
بيشتر از هر كس ديگری، بازی گرفتن 
از مهدی را بلد بود. در حقيقت می توان 
استرا را كاشــف اصلی استعداد قايدی 
دانســت. او تصميم گرفت پست بازی 
اين فوتباليست را تغيير بدهد. مهدی كه 
هميشه به عنوان وينگر برای تيم توپ 
می زد، با نظر مرد ايتاليايی به عنوان زوج 
شيخ دياباته در خط حمله تيم به ميدان 
رفت. تصميمی كه در نــگاه اول برای 
قايدی كمی ترسناک به نظر می رسيد 
اما به تدريج فوق العاده جواب داد. قايدی 
به مــرور زمان، به يك ســتاره كليدی 
برای استقالل تبديل شد. بازيكنی كه 
هم خوب گل می زد و هم خيلی خوب 
برای هم تيمی ها گل می ســاخت. در 
پايان ليگ برتر نوزدهم، او بهترين پاسور 
فصل فوتبال ايران لقب گرفته بود. شايد 
اگر استراما در ميانه های فصل از آبی ها 
جدا نمی شد، مهدی می توانست حتی 
درخشش بيشتری هم در تركيب تيم 
داشته باشد و حتی كارهای بزر گ تری 

هم برای تيم انجام بدهد.
فرمانده دربی ها

مهدی قايدی اين اواخر، ستاره بی 
چون و چرای استقالل در شهرآوردهای 
تهران بــود. او در چنــد دربی آخرش، 
نمايش های بســيار خوبی داشت و به 
شدت موثر ظاهر شد. دو فصل قبل او در 
ديدار برگشت جام حذفی، با عبور دادن 
توپ از بين پاهای بشار رسن، اولين گلش 
در اين مسابقه ســنتی را به ثمر رساند. 
مهدی فصل گذشته هم در ديدار رفت 
دو تيــم و در روزهايی كه هنوز محمود 
فكری روی نيمكت آبی ها ديده می شد، 
در آخريــن ثانيه ها گل تســاوی را به 
زيبايی وارد دروازه رقيب كرد تا در قامت 
يك فرمانده، استقالل را از يك شكست 
حتمی نجات بدهد. مهدی سابقه چند 
پاس گل در اين مســابقه را هم داشته 
است. او اين اواخر در شهرآوردها هميشه 
يك تهديد جدی برای حريف ســنتی 

استقالل به شمار می رفت.
دبل به یاد ماندنی

مهدی كــه در رقابت های داخلی 
به يك ستاره برای اســتقالل تبديل 
شده بود، در ليگ قهرمانان آسيا هم با 
هدايت فرهاد، خودی نشان داد. او در 
جريان پيروزی پرگل روبه روی الريان 
در پلی آف فصل قبلی ليگ قهرمانان، 
دو گل برای استقالل زد. اين اولين بار 
بود كه قايدی در يك نبــرد موفق به 

زدن دو گل برای تيمش می شد. آنها با 
مجيدی دو مسابقه از دور گروهی را هم 
سپری كردند اما بعد كرونا از راه رسيد 
و برنامه مســابقات را تغيير داد. وقتی 
ليگ قهرمانان دوباره برنامه ريزی شد، 
ديگر فرهاد روی نيمكت باشگاه نبود و 
استقالل با نامجومطلق پس از صعود از 
مرحله گروهی در اولين مسابقه حذفی 
روبه روی پاختاكور شكست خورد و از 

آسيا كنار رفت .
تماشایی ترین گل

گلی كه قايدی در رقابت های همين 
فصل ليگ قهرمانان وارد دروازه االهلی 
كرد، تماشايی ترين گل او با پيراهن آبی 
بوده اســت. يك گل ديدنی با شليك 
مهارنشــدنی راه دور كه هيچ شانسی 
برای  ســنگربان حريف باقی نگذاشت. 
خبر جدايی اين ســتاره بيشتر از همه 
طرفداران الهالل عربستان را خوشحال 
كرده است. چراكه استقالل بدون يك 
مهره بسيار مهم در مرحله يك هشتم 
نهايی ليــگ قهرمانان روبــه روی اين 
حريف متمول و پرســتاره قرار خواهد 

گرفت.
خروج پولساز

مهدی پــس از ۱۳۹ بازی با لباس 
اســتقالل و زدن ۳7 گل، از اين تيم 
جدا شــد. خروجی كه البتــه با يك 
قرارداد آزاد صورت نگرفت تا باشگاه 
بتواند از محــل فروش اين ســتاره، 
درآمدزايــی كند. اســتقاللی ها فعال 
از قايدی به عنــوان گرانقيمت ترين 
بازيكن تاريخ ليگ برتر نــام برده اند 
اما جزئيات دقيقــی از فروش او اعالم 
نكرده اند. گفته می شــود رقم قرارداد 
قايدی با باشــگاه اماراتی يك ميليون 
و 8۰۰ هــزار يورو بوده اســت. اينكه 
استقاللی ها اين ســتاره را به صورت 
رايگان از دســت نداده اند به خودی 
خود اتفاق اميدواركننــده ای به نظر 

می رسد.

نگاهی به بهترین لحظه های مهدی قایدی در استقالل

خداحافظ باشو

اتفاق روز

آریا رهنورد

امير عابــدزاده در كوتاه ترين زمان ممكن 
به يك ستاره در تركيب تيم جديدش تبديل 
شده است. دو نمايش درخشان از گلر ايرانی، دو 
كلين شيت پياپی را برای اين ستاره رقم زده و 
حاال ديگر ترديدی وجود ندارد كه او، مرد شماره 
يك دروازه تيمش در پايان فصل خواهد بود. اگر 
اين روند در ادامه فصل هم ادامه داشته باشد، 
بعيد نيســت امير فصل آينده شانس بازی در 
رقابت های الليگا را به دست بياورد. او می تواند 
اولين گلر تاريخ فوتبال ايران باشد كه در سطح 

اول فوتبال اسپانيا به ميدان می رود.
تصميم امير بــرای ترک ليــگ پرتغال و 
پيوستن به تيمی در سطح دوم فوتبال اسپانيا، 
در نگاه اول كمی عجيب به نظر می رسيد. آن هم 
در شرايطی كه انتظار می رفت عابدزاده به تيمی 
مطرح در فوتبال پرتغال ملحق شود. با اين حال 
شروع دوران بازی او در اسپانيا، شگفت انگيز به 
نظر می رســد. يونفرادينا با اين گلر در تركيب 
اصلی، تا اينجا هر دو مســابقه اش را با پيروزی 
پشت سر گذاشته و يكی از تيم های صدرنشين 
ليگ به شمار می رود. شكست دادن تيمی مثل 
ايبار كه ســابقه نســبتا زيادی در الليگا دارد، 

يك نتيجه درخشــان برای اين تيم محسوب 
می شود. تيمی كه ظاهرا عزمش را برای صعود 
به مهم ترين ليگ فوتبال اســپانيا جزم كرده 
اســت. نكته كليدی در مورد دومين پيروزی 
اين فصل باشــگاه، نقش كليدی امير در رقم 
خوردن اين برد بود. او در جريان اين نبرد، »۹ 
سيو« داشت و عمال به بهترين بازيكن تيمش 
در اين مسابقه حساس تبديل شد. جالب اينكه 
دروازه اين تيم يك بار در جريان مسابقه هم باز 
شــد اما كمك داور ويدئويی، اين گل را مردود 
اعالم كرد تا دروازه عابــدزاده برابر تيمی مثل 
ايبار، بســته بماند. امير همين حاال در اسپانيا 
مورد توجه قرار گرفته و حفظ اين روند رويايی، 
او را در موقعيتی بسيار ايده آل قرار خواهد داد. 
برخالف انتظارها، او به زمان زيادی برای تطبيق 
با يك فرهنگ جديد، زبان جديد و زندگی در 
كشور جديد نياز نداشــته و در كم ترين زمان 
ممكن، توانسته به يك ستاره برای يونفرادينا 
تبديل شود. فوتبال ايران تا امروز تنها دو ستاره 
را در الليگا داشته است. مسعود شجاعی و جواد 
نكونام، هافبك هايی بودند كه برای باشــگاه 
اوساســونا به ميدان رفتند. حاال امير عابدزاده 
می تواند اولين گلر ايرانی در تمام تاريخ باشد 

كه در چنين ليگ فوق العاده ای توپ می زند.

حدود ۱5 ســال قبل، فوتبال ايران درگير 
يك افول بســيار جدی روی خط دروازه بود. 
تيمی كه به جام جهانــی ۲۰۰6 رفت، گزينه 
چندانی بــرای دروازه نداشــت و ناچار بود به 
ابراهيم ميرزاپور برای بــازی در اين بخش از 
زمين اكتفا كند. حاال اما ماجرا كامال متفاوت 
به نظر می رســد. به راحتی می توان گفت كه 
فوتبال ايران در ســه دهه گذشــته هرگز اين 
تعداد ســنگربان آماده را به صورت همزمان 
در اختيار نداشته اســت. همين حاال، بيرانوند 
در فوتبال پرتغال توپ می زنــد و تجربه بازی 
در فوتبال بلژيك را هــم دارد، پيام نيازمند به 
تازگی با درخشــش خيره  كننده اش در ليگ 
برتر، به فوتبال پرتغال منتقل شده است. امير 
هم در اسپانيا حسابی سروصدا به راه انداخته و 
به جز اين نفرات، گلرهای آماده ای مثل رشيد 
مظاهری، سيدحســين حسينی، محمدرضا 
اخبــاری، حامد لك و محســن فــروزان هم 
در فوتبال ايران ديده می شــوند. اين شرايط 
هيجان انگيــز، رقابت را هــم در درون دروازه 
تيم ملی به اوج خواهد رساند. ديگر نمی توان 
ادعا كــرد كه بيرانوند، گلــر بی رقيب اين تيم 
خواهد بود. اگر او نتواند خــودش را در اروپا به 
اثبات برساند و روی نيمكت تيمش باقی بماند، 
عابدزاده گوی سبقت را از او خواهد ربود. بدون 
ترديد اين شرايط كامال به سود تيم ملی خواهد 
بود. تيمی كه حداقل با سه ســنگربان بسيار 
آماده راهی اردوی مقدماتی جام جهانی خواهد 
شد. ديگر حتی مصدوميت يا افت نسبتی يك 

درواز ه بان، برای فوتبال ايران خبر فاجعه باری 
نيست. چراكه تعداد گلرهای درجه يك در اين 
فوتبال به شكل قابل توجهی بيشتر شده است. 
اگر زمانی فوتبال ايران حتی يك دروازه بان با 
تجربه بين المللی نداشت، حاال چند گلر راهی 
ليگ های خارجی شده اند. نام هايی كه هر كدام 
می توانند يك كمك بزرگ بــرای دروازه تيم 

ملی باشند.
امير از يك مســير بســيار ســخت به اين 
جايگاه رسيده است. پسر يكی از محبوب ترين 
سنگربان ها در تاريخ فوتبال ايران بودن همواره 
موجب می شــد كه ديگران او را با پدر مقايسه 

كنند و شرايط دشواری برايش به وجود بياورند. 
اين پسر بااستعداد، هيچ وقت در ليگ برتر ايران 
به اندازه كافی جدی گرفته نشد اما در اروپا به 
حقش رسيد و توانايی هايش را به همه نشان داد. 
حاال همين سنگربان درجه يك، رويای بازی در 
الليگا را در سر دارد و حتی شايد يك روز بتواند 
برای يكی از غول های اسپانيايی به ميدان برود. 
فعال همه چيز برای او به شــدت ايده آل پيش 
می رود. امير فصل گذشته بيشترين سيو را در 
بين گلرهای ليگ پرتغال داشت و حاال با همين 
سطح از آمادگی، خيلی زود در اسپانيا چشم ها 

را خيره كرده است.

گلری که هر روز درخشان تر می شود

سالم زودرس به اللیگا

گلی که قایدی در رقابت های 
همین فصل لیگ قهرمانان 

وارد دروازه االهلی کرد، 
تماشایی ترین گل او با 

پیراهن آبی بوده است. 
یک گل دیدنی با شلیک 

مهارنشدنی راه دور که هیچ 
شانسی برای  سنگربان 

حریف باقی نگذاشت

اولین گل مهدی، سرانجام 
در لیگ هجدهم به ثمر 

رسید. در ششمین هفته 
از این لیگ، او توانست 

توپ را از خط دروازه نفت 
مسجدسلیمان عبور بدهد 

و باالخره طعم گل زنی در 
لباس آبی را بچشد
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