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در انتظار پرده برداری از ستاره هلندی
چه سرنوشتی در انتظار «لوکادیا»ست؟

مهاجم باتجربه تازه وارد پرســپولیس چشــم انتظار برای اولین حضور رســمی در 
ترکیب سرخ پوشــان پایتخت اســت. به گزارش فوتبــال ۳۶۰، کادر فنــی و هواداران 
پرسپولیس در بازار نقل وانتقاالت تابستانه مطالبه جذب یک مهاجم خارجی طراز اول 
را داشــتند و سرانجام چشم انتظاری دوماهه، در واپسین روزهای فعالیت بازار تابستانه 
مدیران باشگاه موفق شدند با یک گزینه نام آشنا به توافق برسند و مهاجم سابق بوخوم، 
برایتون و آیندهوون را برای حضور در جمع سرخ پوشــان پایتخت متقاعد کنند؛ یورگن 
لوکادیا مهاجم بلندقامت هلندی که امیدوار اســت بتوانــد روزهای خوبی را در لیگ 
ایــران تجربه کند. لوکادیا که حدود صد روز از انجام آخرین بازی فوتبالی اش می گذرد، 
بعد از اضافه شــدن به تمرینات سعی داشته تا خود را به فرم ایدئال برساند، با این حال 
در فهرست نفرات سرخ پوشان پایتخت برای دیدار با فوالد در هفته دوم لیگ برتر قرار 
نگرفت. اما مهاجم هلندی پرســپولیس بعد از تقابل سرخ پوشــان بــا فوالد، در دیدار 
دوســتانه مقابل فجر سپاسی به میدان رفت و برای تیمش گل زد تا امیدواری ها نسبت 
به او افزایش یابد. پرسپولیســی ها البته در تالش برای جذب یک مهاجم خارجی دیگر 
هم هستند و جذب دومین مهاجم خارجی می تواند رقابت در خط حمله سرخ پوشان 
پایتخت را به اوج خود برساند و یحیی گل محمدی چالش دشواری برای چینش ترکیب 

مدنظر خود داشته باشد.
جشن رونمایی از مهاجم هلندی در اراک

پرسپولیسی ها در خط حمله خود مشکالت متعددی را در فصول گذشته داشته اند 
و بازیکنانی همچون عیســی آل کثیر، مهــدی عبدی، حامد پاکدل و شــرزود تمیروف 
نتوانســته اند انتظارات هواداران را بــرآورده کنند و حاال بــا ورود یورگن لوکادیا، همه 
چشم ها به درخشش این مهاجم هلندی است تا بتواند به عملکرد ضعیف خط حمله 
سرخ پوشان پایتخت سامان بخشد. لوکادیا که کارت (ITC) او هم صادر شده، با گل زنی 
در دیدار دوستانه آمادگی فنی خود را به کادر فنی اثبات کرد تا احتماال در جمع نفرات 
اصلی ترکیب پرســپولیس برای دیدار هفته ســوم لیگ برتر مقابل آلومینیوم در اراک 
قرار گیرد. مهاجم ۲۸ساله پرســپولیس انگیزه های زیادی دارد تا بتواند در اولین بازی 
در لیگ ایران موفق به گل زنی شود و به ناکامی سرخ پوشان در گل زنی در فصل جدید 

لیگ برتر پایان دهد.
«لوکادیا» می خواهد در این جدول نفر چهارم باشد!

پرسپولیس در ادوار لیگ برتر فوتبال ایران از ۲۰ مهاجم خارجی در ترکیب خود بهره 
برده است که تنها سه مهاجم خارجی سرخ پوشان پایتخت در اولین بازی خود موفق به 
گل زنی و گل سازی شده اند. پائولو روبرتو دی کارمو مهاجم خبرساز پرسپولیس که تنها 
یک  بار برای ســرخ ها موفق به گل زنی شد، در همان بازی اول خود فقط توانست برای 
پرســپولیس مقابل فوالد خوزستان گل بزند. صالح حسن، مهاجم عراقی سرخ پوشان 
پایتخت که یک فصل در جمع بازیکنان پرسپولیس حضور داشت، مانند دی کارمو تنها 
یک  بار موفق به گل زنی شــد که تک گل او در همان بازی اول مقابل برق شــیراز بود. 
وســلی برزیلیا دیگر مهاجم سرخ پوشان هم در نخستین بازی خود در لیگ برتر فوتبال 
ایران با پیراهن پرســپولیس توانســت در مصاف با پاس همدان برای تیمش گل سازی 
کند. سامبو چوجی، رافائل ادرهو، صالح حسن، زیاد شعبو، ماته دراگه چوویچ، ابراهیم 
توره، پائولو دی کارمو، اشپیتیم آرفی، وسلی برازیلیا، هروه اوساله، ایمون زاید، ژوزه تادئو، 
جری بنگستون، والدیمیر پریموف، گادوین منشا، ماریو بودیمیر، جونیور براندائو، کریستین 
اوســاگونا، آنتونی استوکس و شــرزود تمیروف دیگر مهاجمان خارجی پرسپولیس در 

ادوار لیگ برتر فوتبال ایران بوده اند.
حمله مهاجم هلندی به رکورد تاریخی

سرخ پوشــان پایتخت در ادوار لیگ برتر چندین مهاجم شــاخص خارجی را هم در 
ترکیب خود داشــته اند؛ ابراهیم توره، اشــپیتیم آرفی، ایمون زاید و گادوین منشا. البته 
هیچ کدام از این مهاجمان خارجی پرسپولیس نتوانسته اند همراه با سرخ پوشان در لیگ 
برتر فوتبال ایران به عنوان آقای گلی دست پیدا کنند و این فرصت برای مهاجم هلندی 
تازه وارد پرسپولیس فراهم است که بتواند کفش طالی لیگ برتر فوتبال ایران از آن خود 
کند.  علی دایی، محســن خلیلی، مهدی طارمــی (دو بار) و علی علیپور آقای گل های 
پرسپولیســی در ادوار لیگ برتر فوتبال ایران هستند و یورگن لوکادیا این فرصت را دارد 
که هم نام خود را به این فهرست اضافه کند و هم اینکه عنوان اولین آقای گل خارجی 

باشگاه پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر را کسب کند.
پرسپولیســی ها برای تقویت خط حمله خود بــه دنبال جذب یک مهاجم خارجی 
دیگر هم هستند و بر اســاس آخرین خبرها، شیخ دیاباته مهاجم سابق استقالل گزینه  
مدنظر یحیی گل محمدی است. با توجه به فسخ قرارداد شب گذشته شرزود تمیروف 
و خروج نام او از فهرست پرسپولیس، دیاباته شانس باالیی برای اضافه شدن به جمع 
سرخ پوشــان پایتخت دارد تا رقابت جذابی در خط حمله سرخ پوشــان در ادامه لیگ 

بیست ودوم وجود داشته باشد.

نخستین شکست اتحاد کلباء با مجیدی!
تیم اتحاد کلباء که در همه بازی های دوســتانه خود بــا فرهاد مجیدی به پیروزی 
دست پیدا کرده بود، این بار در دیدار برابر الوصل شکست خورد. به گزارش ایسنا، اتحاد 
کلباء با هدایت فرهاد مجیدی خود را آماده فصل بعد رقابت های لیگ امارات می کند، 
این تیم که در همه بازی های دوستانه پیش از فصل خود به پیروزی دست پیدا کرده بود 
و به نظر تفکرات مجیدی آرامش و اســتحکام را به خط دفاعی تیم برگردانده بود، این 
بار در دیداری دوســتانه به مصاف الوصل رفت و شکست خورد. تیم مجیدی این بازی 
را با نتیجه ۲ بر یک واگذار کرد که این نخستین شکست تیم با هدایت این مربی ایرانی 
به شمار می آید. اتحاد کلباء فصل قبل در رده یازدهم لیگ امارات قرار گرفت و امیدوار 
اســت در فصل جاری عملکرد بهتری با مجیدی از خود نشان دهد. فصل جدید لیگ 
امارات ۱۱ شــهریور آغاز می شود و اتحاد کلباء با هدایت مجیدی در نخستین بازی خود 

به مصاف البطائح خواهد رفت.

آرش میراسماعیلی از نامزدی ریاست کمیته 
ملی المپیک انصراف داد

یکی از نامزدهای ریاست کمیته ملی از حضور در انتخابات برای این پست انصراف 
داد و تنها برای هیئت اجرائی نامزد خواهد بود. به گزارش مهر، آرش میراســماعیلی 
رئیس فدراسیون جودو که برای ریاست و عضویت در هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک 
نامزد شــده بود، از حضور در انتخابات ریاســت کناره گیری کــرد و تنها به عنوان نامزد 
هیئت اجرائی در انتخابات شــرکت می کند. میراسماعیلی به نفع محمود خسروی وفا 
یکی از نامزدهای ریاست این کمیته کناره گیری کرده است. انتخابات کمیته ملی المپیک 
در شــرایطی روز ششــم شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شــد که هنوز نامزدهای 

تأیید صالحیت شده برای در این انتخابات اعالم نشده است.
کاندیداهای انتخابات کمیته به این شرح هستند:

ریاست
هادی ســاعی، مهــدی علی نژاد، محمود خســروی وفا، فضل اهللا باقــرزاده، بهرام 

قدیمی، مجید شایسته، کیکاوس سعیدی
نایب رئیسی

فضل اهللا باقــرزاده، غالمرضا نــوروزی، مجید کیهانی، مهین فرهــادی زاد، عباس 
اورسجی، حسن رنگرز، مهرعلی باران چشمه، هاشم اسکندری، کیکاوس سعیدی

هیئت اجرائی
هــادی ســاعی، محمدرضا پوریــا، آرش میراســماعیلی، غالمرضا شــعبانی بهار، 
مهردادعلی قارداشــی، عباس نظریــان، مهدی گودرزی، علیرضا ســهرابیان، علیرضا 
پاکدل، محمدرضــا داورزنی، بهرام قدیمی، داود عزیــزی، مجید هنرجو، عبدالمهدی 

نصیرزاده، مرتضی قربانی، محسن رضوانی، داود عزیزی، محمد علیپور.
www.iranleague.ir

تیــم ملی فوتبال ایران در شــرایطی بایــد کارش را در جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر از آخرین روز آبان اســتارت بزند که ابهامات 
به قوت خود باقی اســت؛ از یک سو وضعیت انتخابات ریاست 
فدراسیون فوتبال ایران اســیر سه ضلعی شده و از سوی دیگر، 
هنوز بســیاری از بازیکنان کنونی تیم ملــی منتظرند تا تکلیف 
نیمکت این تیم مشخص شود. این ابهام دوم را مسئوالن کنونی 
فدراسیون فوتبال تا حدودی برطرف کرده و خبر داده اند دراگان 
اســکوچیچ نه تنها در جام جهانی بلکه در جام ملت های آسیا 
هم ســرمربی تیم ملی ایران است. این به آن معناست که اگر 
میرشــاد ماجدی، یکی از کاندیداهای کنونی ریاست فدراسیون 
فوتبــال ایران رأی بیاورد، شــاید دراگان ســرمربی بماند. البته 
شــایعات درباره این موضوع که میرشــاد هم بدش نمی آید در 
صورت رسیدن به ریاست کار را به یک مربی طراز  اول خارجی 
بسپارد، زیاد است. گفته شده یکی از عمده دالیلی که فدراسیون 
کنونــی، با وجــود مخالفت اعضای کمیته فنــی، رأی به بقای 
دراگان داده اند، این اســت که هیئت رئیسه قانونی نیست و باید 
تا کامل شــدن نفرات این اعضا، درباره سرنوشت دراگان منتظر 
ماند. اینها در شــرایطی است که میرشــاد ماجدی، سرپرست 
کنونی، به عنوان رئیس انتخاب شــود؛ وگرنه مهدی تاج، رقیب 
انتخاباتی میرشــاد و عزیزاهللا محمدی، سومین کاندیدای پست 
ریاست فدراســیون فوتبال، تکلیف را مشخص کرده و گفته اند 
اگر به عنوان رئیس انتخاب شوند، کارلوس کی روش را به ایران 
برمی گردانند. واضح است که مهدی تاج از فرصت پیش آمده 
استفاده کرده تا نگاهی تبلیغاتی به این جریان داشته باشد. تاج 
با آگاهی از عالقه وافر تعدادی از بازیکنان تیم ملی به همکاری 

دوباره بــا کارلوس کــی روش، چنین موضوعــی را به صورت 
رسمی در تلویزیون بیان کرده تا دوباره شرایط را به ظاهر هم که 
شــده در جمع ملی پوشان به سود خود کند. او که چندی پیش 
به شــدت از ســوی یکی، دو نماینده مجلس برای پاسخ گویی 
نسبت به پرونده ویلموتس تحت فشار قرار گرفته بود، عده ای از 
بازیکنان تیم ملی را همراه خود کرد تا از او حمایت کنند. مهدی 
طارمی و یکی، دو دوســت نزدیک او در تیــم ملی، با حمایت 
غیرمســتقیم از مهدی تاج، نوشــتند که بهتر است نمایندگان 
مجلــس در امور فوتبالی دخالت نکننــد. حاال، تاج با توجه به 
عالقه همیــن بازیکنان به کی روش و البتــه پایگاه قابل قبولی 
کــه کارلوس همچنان در بین ایرانی ها دارد، وعده بازگشــت او 
را داده اســت. «من آقای کی روش را تأیید می کنم و ایشــان را 
قبــول دارم. اگر (به عنوان رئیس فدراســیون) انتخاب بشــوم، 
به آن (بازگشــت کی روش) فکر می کنم. من با کی روش نتایج 
خوبی گرفتم و بهترین فدراسیون بعد از انقالب در دوره ما بوده 
است. من می گویم کی روش مربی موفقی است که اگر انتخاب 
بشــوم، قاعدتا به صورت جدی با تیمــم روی این موضوع فکر 
می کنیــم». در مورد نیت مهدی تاج درباره نام بردن از کارلوس 
کی روش که بیشــتر یک جنبه تبلیغاتی دارد، شــک و شبهه ای 
وجود ندارد؛ ولی موضوعی که ذهن مخاطب حرفه ای فوتبال 

را آزار می دهد، رفتارهای کارلوس کی روش پرتغالی است.
واضح اســت که کی روش از لحاظ تجربــه و فنی، مربی 
برتری در مقایسه با دراگان اسکوچیچ است. پایگاه جهانی این 
دو نفــر و البته رزومه آنها هم قابل قیاس با یکدیگر نیســت. 
کفــه ترازو در مقایســه این دو، بد به نفــع کارلوس کی روش 

ســنگینی می کند. مشخص اســت که اگر مسئول یا مسئوالن 
تیم ملی هم عــذر دراگان را بخواهند، با توجه به شــناختی 
که کی روش از ایران و فوتبال ملی دارد، گزینه مناســبی است؛ 
ولی با وجــود چنین موضوعی نشــان دادن چراغ ســبزهای 
مکرر از ســوی این مــرد پرتغالی به فوتبال ایــران تا حدودی 
غیرحرفه ای اســت. همین یکی، دو روز گذشته، درست بعد از 
اظهارنظرات مهدی تاج درباره بازگرداندن کی روش به فوتبال 
ایران، ســرمربی پرتغالی و ســابق تیم ملی با انتشار پستی در 
صفحه اینستاگرامش به این مورد واکنش نشان داد. او فیلمی 
از رختکن تیم ملی ایران در بازی دوســتانه برابر ازبکستان را 
منتشــر کرد و نوشــت: «همه چیز از زمانی شــروع می شود 
کــه ما فوتبال خوبی بازی کنیــم». البته انتخاب چنین کلیپی 
و بازی با ازبکســتان که شــهریورماه برگزار شــده، با تغییرات 
احتمالی در فدراسیون فوتبال که آن هم مربوط به شهریورماه 
است، اقدامی کامال هوشــمندانه و آگاهانه از سوی کارلوس 
کی روش اســت؛ ولی آیا چنین موضوعی بــا اصول حرفه ای 
که کی روش خود را پیشــرو در این زمینه می داند، همخوانی 
دارد؟ بــه عبارتــی، اگر کی روش هنوز خودش ســرمربی تیم 
ملــی ایران بود و یک مربی دیگر چنیــن ویدئوهای پرمعنایی 
دربــاره تیم ملی ایران منتشــر می کرد، به ســادگی از کنار آن 
می گذشــت؟ باورنکردنی است که کی روش خیلی سریع یک 
کنفرانس خبری تشکیل ندهد و به فرد مذکور با ادبیات خاص 
خــودش نتازد! البته این اولین بار نیســت که در عصر دراگان 
اســکوچیچ، کارلوس کی روش برای بازگشت به فوتبال ایران 
چراغ سبز نشــان می دهد؛ پیش تر و زمانی که عنوان شد قرار 

است فدراسیون فوتبال کنونی به همکاری  خود با دراگان پایان 
دهد نیز کی روش ویدئویی از برتری ایران برابر مراکش در جام 
جهانی منتشر کرد تا به نوعی عالوه بر یادآوری آن برد شیرین، 
آمادگــی اش برای بازگشــت را اعالم کنــد. با این حال، ائتالف 
مهــدی تاج و کارلوس کــی روش هم از آن دســت اتفاقاتی 
است که باورش سخت اســت. این دو که پیش تر هم سابقه 
همکاری داشته اند، روزهای چندان خوشی را کنار هم سپری 
نکردند! اتفاقا کی روش که حــاال بعد از صحبت های مهدی 
تاج برای بازگرداندن او به ایران چراغ ســبز نشــان داده، یکی 
از منتقــدان جدی رئیس ســابق بود. او بارهــا به مهدی تاج 
تاخــت و او را مدیــری ناکارآمد معرفی کــرد. کی روش حتی 
چندیــن بار مهدی تاج را فردی دروغگو معرفی کرد که وعده 
داده بــود پاداش های فوتبال ایــران در فیفا را خرج تیم ملی 
کند و چنین نکرده اســت. واضح است که حاال هر دو طرف با 
برنامه ای خاص پا به این ائتالف گذاشته اند. شاید نتوان از تاج 
که این روزها به هر دری برای بازگشــت به ویرانه ای که به جا 
گذاشــته، می زند، خرده گرفت؛ ولی قطعا می شود از کارلوس 
کی روش به عنوان یک ســرمربی فوق حرفه ای که مدام کلمه 
«احترام» در حرف هایش تکرار می شود، انتقاد کرد و گفت که 
این رسمش نیست. کی روش فراموش کرده که همین مهدی 
تاج برخالف ادعــای این روزهایش که می گوید اجازه دخالت 
در امور فدراســیون را به کســی نمی دهد، با دستور از نهادی 
باالتــر به همکاری با او پایان داده اســت؟ این مربی که بدش 
نمی آید ســومین صعودش به جام جهانــی با ایران را تجربه 
کند، فرامــوش کرده که تــاج همان مدیری اســت که طبق 
گفته های خودش کاری کرد تا برود و از فوتبال ایران شــکایت 
کند؟ این بازی، یک بازی خطرناک و غیرحرفه ای است. کسی از 
تاج توقع ندارد، اما از کی روش انتظار می رود درباره تیمی که 
فعال سرمربی دارد، حتی اگر سرمربی اش از لحاظ اسم و رسم 

کوچک باشد، با احترام بیشتری رفتار کند.

 این رسمش نیست آقای کی روش

رقابت های کشــتی جوانان قهرمانی جهان در بلغارستان در  حالی به پایان رسید که 
تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی کشورمان رکوردی کم نظیر از خود به جای گذاشتند. 
۲۰ آزادکار و فرنگی کار جوان کشــورمان به این رقابت ها اعزام شــده بودند که ۱۶ نفر از 
نمایندگان کشــورمان در این رقابت ها صاحب مدال شــدند که شامل هفت مدال طال، 
ســه مدال نقره و شــش مدال برنز بود. آمار مدالی که جوانان کشورمان از خود به جای 
گذاشــتند، به خوبی نشــانگر آن است که در کسب مدال طال بســیار موفق عمل کردند، 
ضمن اینکه ۱۰ کشتی گیر کشورمان در این رقابت ها به دیدار پایانی راه یافته اند. این رکورد 
بی نظیر با کســب قهرمانی دو تیم کشــورمان در این رقابت ها تکمیل شد. گفتنی است 
تیم های جوانان کشــورمان در رقابت های قهرمانی آسیا که ماه گذشته در کشور بحرین 
برگزار شــد، ضمن کســب عنوان قهرمانی، در مجموع ۱۵ مدال طال، دو مدال نقره و دو 

مدال برنز کســب کرده بودند. همچنین در آخرین شــب این رقابت ها تیم کشتی فرنگی 
جوانان ایران با کســب ۱۷۴ امتیاز و چهار مدال طــال، دو نقره و دو برنز باالتر از تیم های 
جمهوری آذربایجان و اوکراین قرار گرفت و قهرمان رقابت های جهانی ۲۰۲۲ بلغارستان 
شــد. در وزن ۶۰ کیلوگرم سعید اسماعیلی در فینال با نتیجه ۴ بر ۴ کشتی گیر ارمنستانی 
را شکست داد و به مدال طال رسید. در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی در دیدار نهایی 
بایامان کریموف از قرقیزستان را با نتیجه ۶ بر یک شکست داد و به مدال طال دست یافت. 
در وزن ۷۲ کیلوگرم امیر عبدی در دیدار رده بندی با نتیجه ۴ بر صفر کشتی گیر قزاقستان 
را شکست داد و به مدال برنز رسید. در وزن ۸۲ کیلوگرم علیرضا ُمهمدی در دیدار نهایی 
به مصاف آچیکو بولکوادزه رفت و در  نهایت با نتیجه ۹ بر یک به برتری رسید و صاحب 
مدال طال شد. در وزن ۸۷ کیلوگرم ابوالفضل چوبانی در دیدار پایانی با نتیجه یک بر یک 
مغلوب ویگن نازاریان از ارمنســتان شد و به مدال نقره رسید. در وزن ۹۷ کیلوگرم علی 
عابدی درزی   برای کســب مدال طال به مصاف یوسوف ماتســیف از قزاقستان رفت و د ر 
نهایت با نتیجه ۹ بر ۴ به پیروزی رســید و صاحب مدال طال شــد. در وزن ۱۳۰ کیلوگرم 
فردین هدایتی  در این دیدار تیموربک نســیم اف از ازبکستان را با نتیجه ۵ بر یک شکست 
داد و بــه دیدار فینــال راه یافت. هدایتی در دیدار نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب میخایلو 

ویشینوتسکی از اوکراین شد و به مدال نقره رسید.

رقابت های لیگ برتر ایران دو هفته را پشــت  ســر گذاشــته و آماده می شود تا 
به طور رســمی وارد هفته ســوم شــود. درست اســت که این روزها هواداران دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس رضایتی که باید را از تیمشان ندارند، ولی سرمربی و 
بازیکنان طرفین مدام این پیام را مخابره می کنند که همه چیز در چشم به هم زدنی 
درســت می شــود و نباید نتایج امروز را دســتاوردی کلی تلقی کرد. اســتقالل و 
پرسپولیس به عنوان دو مدعی قهرمانی در لیگ برتر، هر کدام از دو بازی به  ترتیب 
ســه و دو امتیاز کسب کرده اند. با توجه به همین دو هفته، ثبت یک شکست از دو 
بازی در کارنامه اســتقالل، قابل قبول به نظر نمی رسد. این تیم البته در دیدار دوم، 
ســه امتیاز بازی را کســب و خودش را از مخمصه نجات داد. درباره پرسپولیس 
عالمت سؤال ها هنوز بیشتر است. این تیم بعد از دو بازی، فقط دو امتیاز گرفته که 
مشــخصا برای هواداران این باشگاه پذیرفتنی نخواهد بود. با وجود چنین نتایجی 
ولــی هر دو تیــم دالیلی برای امیدواری هم دارند. عمده این دالیل این اســت که 

تازه یکی، دو هفته گذشــته و می توان به هفته های آتی امیدوار بود. موضوع دیگر 
اما بحث ســتاره هایی است که این دو باشــگاه اخیرا جذب کرده اند. اگر قرار باشد 
بازیکنــان تازه وارد را محدود کرد و فقط به ســتاره های ســابق این دو تیم اشــاره 
کرد  که رفت  و برگشتی داشــته اند، باید به علیرضا بیرانوند و مهدی قایدی رسید. 
اولــی، بعد از رفتن به بلژیک و پرتغال، در ســال جام جهانی بــه لیگ برتر ایران 
و پرســپولیس برگشته و امیدوار اســت با ثبت کارنامه قابل قبول، دوباره تبدیل به 
دروازه بان شــماره یک تیم ملی در جام جهانی شــود. بیرانوند در دو  هفته ای که 
درون دروازه پرسپولیس ایستاده، کارنامه ای پذیرفتنی دارد؛ او هیچ گلی نخورده و 
در دیدار دوم برابر فوالد هم با واکنشــی رؤیایی، پرسپولیس را در جریان بازی نگه 
داشت. بیرانوند یکی از جذاب ترین خریدهای این فصل پرسپولیس است و بدیهی 
اســت در زمره برترین هــای لیگ برتر هم قرار بگیرد. او وظیفــه ای را که بر عهده 
گرفته، به بهترین شــکل در حال انجام دادن اســت. مهدی قایدی هم در استقالل 

استارت بی نظیری داشــته است. او هم بعد از ماجراجویی اش در امارات به ایران 
برگشــته و دوباره پیراهن اســتقالل را به تن کرده است. قایدی که روزهای سختی 
در شــباب االهلی داشته، امیدوار است با درخشــش در استقالل دوباره به پیراهن 
تیم ملی برســد. او فعال یک بازی برای تیم ســابق در لیگ برتــر ایران انجام داده 
ولی برای موفقیت فقط به ۱۴ دقیقه زمان نیاز داشت تا برد شیرینی را به استقالل 
هدیــه دهد. در بازی برابر ملوان، قایدی یــک گل زد و یک پنالتی منجر به گل هم 
گرفت تا کیفیت بازی اش را فقط در عرض چند دقیقه نشان دهد. او امیدوار است 
در ایــن فصل در بین برترین گل زنان لیگ برتر قرار بگیرد تا فصل ناموفقی را که در 
امارات داشته، به دست فراموشی بسپارد. فعال که هر دو بازیکن یعنی هم علیرضا 
بیرانوند و هم مهدی قایدی  در اوج هســتند؛ اولــی گلی نخورده و دیگری در یک 
بازی تأثیر زیادش را با گل زنی و گرفتن پنالتی به رخ کشــیده است. اینکه در ادامه 

مسیر کدام یک همچنان ستاره بمانند، نیاز به گذر زمان دارد.

آزاد و فرنگی کاران جوان بر قله   کشتی جهان
۲۰ نفر، ۱۶ مدال

علیرضا بیرانوند – مهدی قایدی؛ ستاره این روزها چه کسی است؟

رس
ی، فا

اجد
ن و

الدی
هاب 

س: ش
  عک


