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رســیدن به هفت مدال در 10 
وزن آن هم در شــرایطی که یکی 
از ستاره های بی چون و چرای تیم 
ملی کشتی آزاد ایران به دالیلی 
نتوانســت روی تشک مسابقات 
جهانی حاضر شود، اصال شبیه به 
شکست نیست. با این حال تصاحب 
تنها دو طال در جهانی صربستان، 
موضوعی است که باید درباره تیم 
ملی کشتی آزاد ایران واکاوی شود. 
پیام مهم این مسابقه ها برای کشتی 
ایران، عقب ماندن از تیم پرستاره و 
کهکشانی آمریکا بود. فاصله ای که 
اگر جبران نشود، در المپیک یک 
دردسر بزرگ برای کشتی ایران 
می سازد. به هر حال پهلوانان ایرانی، 
اهل متوقف  شدن نیستند و خیلی 
زود باید دور تازه ای از تمرین ها را 
برای نبردهای بعدی شروع کنند. 
در دو سال پیش رو، تقویم بسیار 
شلوغی روبه روی ســتاره های 

کشتی ایران قرار خواهد گرفت.

علیرضا سرلک؛ تلخ ترین شکست
بدون تردید تلخ ترین و ناباورانه ترین 
شکست تیم ملی کشتی آزاد ایران در 
بلگراد، در وزن اول اتفاق افتاد. جایی که 
علیرضا سرلک همان مسابقه اول را به 
حریف چینی اش واگذار کرد. جالب 
اینکه بعد از پایان مســابقه، کادر 
فنی تیم ملی اعتــراف کردند 
که اصال این رقیب را آنالیز 
نکرده بودند. چراکه باور 

داشــتند این 
بازی برای ســرلک ســاده 

خواهد بود. این در حالی اســت 
که حریف چینی دارنده مدال برنز 

امیدهای جهان بود و سابقه شکست 
دادن رقبــای روس و آمریکا را در 
کارنامه داشت. به هر حال سرلک 
به شــکل عجیبی مغلوب شد و 
از همان لحظــه، امیدهای ایران 
برای صدرنشینی در جدول تیمی 
عمال از بین رفت. زو البته دو بازی 

بعدی اش را برد تا سرلک کمی امیدوار 
شــود اما طبق انتظار در نیمه نهایی 
روبه روی توماس گیلمان شکست خورد 
تا علیرضا نیز رسما جدول مسابقه ها را 
ترک کند. تبدیل شدن نایب قهرمان 
سال گذشته دنیا به یک بازنده در بلگراد، 
نقطه تاریک کادر فنی تیم ملی ایران 
بود. آنها با ســهل انگاری در خصوص 
رقیب چینی ســرلک و ســاده فرض 
کردن این مسابقه برای او، مرتکب یک 
اشتباه نابخشودنی و وحشتناک شدند. 
بدون شک زمان زیادی طول می کشد 
تا این ستاره از شوک روحی ناشی از این 

شکست تلخ و زودهنگام خارج شود.

رضا اطری؛ 
یک بازگشت امیدوارکننده

حتما به خاطر دارید که در المپیک، 
اطری چه شکستی را تجربه کرد و کادر 
فنی سابق تیم چطور بعد از آن شکست، 
او را روی تشــک رها کردند و به سوی 
رختکن رفتند. رضا اما همه آن ماجراها 
را پشت سر گذاشــت و با قدرت راهی 
مســابقه های جهانی صربستان شد. 
پسر خوب کشتی ایران در 61 کیلوگرم، 
قرعه دشواری داشت. او روبه روی رقبایی 
از مقدونیه، آذربایجان و بلغارســتان به 
برتری رســید و در نیمه نهایی حریف 
مغولی اش را شکســت داد تا مدال نقره 
را برای خودش قطعی کرده باشد. ستاره 
بابلی کشــتی ایــران و قهرمان 

آسیا، در دیدار فینال اما 
نمایش خوبی 

نداشت 

و یک 
شکست سنگین را 
روبه روی ری هیگوچی 
از ژاپن تجربه کرد. نقره 
بلگراد تبدیل به اولین 
مدال جهانــی کارنامه 
رضا اطری شــد. او در 
28 ســالگی باالخره 
روی یک ســکوی 
جهانی قرار گرفت. 
لحظه ای که برایش 
بسیار مهم به نظر 

می رسید.

رحمان عموزاد؛ این پسر بی رحم
انگار همین دیــروز بود کــه او در 
مسابقه های نوجوانان و جوانان جهان 
می درخشــید و رقبا را یک به یک کنار 
می زد. ستاره دهه هشتادی کشتی ایران 
در صربســتان فوق العاده بود و بهترین 
عملکرد ممکن را از خــودش به جای 
گذاشت. رحمان بی رحم با شکست دادن 
رقبایی از کره، مجارستان و قزاقستان به 
نیمه نهایی رسید و در این مرحله طوری 
حاجی علی اف را شکست داد که انگار او 
یک کشتی گیر تازه کار است. دیدار فینال 
رحمان با جان دیاکومیهالیس آمریکایی 
سرشار از جذابیت بود. این مسابقه فنون 
زیادی داشت و به یکی از تماشایی ترین 
جدال های کشتی در بلگراد تبدیل شد. 
عموزاد با شکســت دادن این حریف با 
نتیجه 13 به هشت، اولین طالی جهان 
را در اولیــن حضــورش در رقابت های 
جهانی به دست آورد. او در این شرایط 
سنی، می تواند در مسیر تبدیل شدن به 
یکی از بهترین های تاریخ کشتی ایران 

قرار بگیرد.

امیرمحمد یزدانی؛ 
این حسرت را فراموش کن

نه فقط شانس مسلم کسب مدال، 
امیرمحمد یزدانی شانس مسلم کسب 
طال در 70 کیلوگرم بود. ســتاره ای که 
حاال دیگر پرتجربه شده و بی نهایت 
هم آماده به نظر می رسید. با این حال 
یک بدشانســی بزرگ در قرعه ها 
فرصت کشــتی گرفتن در بلگراد را از 
او گرفت تا امیرمحمد از روی ســکوها 
مشغول تشویق کشــتی گیرها شود. 
این یک ضربه بزرگ برای پلنگ جوان 
جویبار بود. ستاره ای که به همین سادگی 
شــانس حضور در رقابت های جهانی و 
کسب مدال را از دست داد. او در دوراهی 

مصدومیت و اضافه وزن، دومی را انتخاب 
کرد و در بلگراد روی تشک حاضر نشد. 
امیرمحمد هنوز آینده درازی در پیش 
دارد و باید خیلی زود این حســرت را به 

فراموشی بسپارد.

یونس امامی؛
 اشک هایی روی سکو

یکــی از دوست داشــتنی ترین 
چهره های تیــم ملی کشــتی آزاد در 
بلگراد، یونس امامی بود. پسر جسوری 
که فوق العاده کشتی گرفت و بعد از کنار 
زدن دو رقیب اول با امتیاز عالی، توران 
بایراموف را روی تشک نابود کرد. نمایش 
او روبه روی قهرمــان جهان کایل داک، 
بی نظیر بود. این مسابقه با تساوی به پایان 
رسید و داک تنها به خاطر تصاحب امتیاز 
آخر، قهرمانی را از آن خودش کرد. این 
کشتی گیر اما روبه روی یونس حسابی 
به دردسر افتاده بود. امامی در رده بندی 
به راحتی جاگالن هندی را مغلوب کرد. 
با این حال اشــک های او روی سکوی 
توزیع مدال، نشــان می داد که یونس 
اصال از تصاحب برنز راضی نیست. او به 
دنبال کسب طال بود و شایستگی الزم 
برای انجام این کار را هم داشــت. بدون 
شــک یونس در آینده، داک را شکست 

خواهد داد.

محمد نخودی؛ 
این دیوار فرو نمی ریزد

برخالف بسیاری از کشتی گیرهای 
تیم ملی، محمد نخودی شروع سختی 
در مسابقه های جهانی داشت و در همان 
مسابقه اول تا یک قدمی حذف شدن رفت 
اما خیلی خوب به این رقابت برگشت و در 
ادامه راه عالی ظاهر شــد. او به خصوص 

در نیمه نهایی با واســیل میخاییلوف 
بسیار دقیق نشان داد. نخودی امیدوار به 
شکستن طلسم باروز بود اما این طلسم 
باز هــم پابرجا ماند. شکســت محمد 
روبه روی جردن در فینال، چهاردهمین 
برد متوالی ستاره تیم ملی کشتی آمریکا 

مقابل ایرانی ها را رقم زد.

حسن یزدانی؛ 
این راند به سود تیلور

حسن یزدانی مثل همیشه مسابقه ها 
را سرحال و آماده شروع کرد و تا فینال 
به هیچ حریفی فرصت نفس کشــیدن 
نداد. او توانســت همه بازی ها را قبل از 
پایان وقت قانونی ببرد اما شب برگزاری 
فینال انگار، شب یزدانی نبود. او روبه روی 
تیلور، آن حسن همیشگی نبود و جدال 
خوبی را سپری نکرد. بازنده یزدانی در 
مسابقه های جهانی اسلو، این بار از حریف 
ایرانی اش انتقام گرفت. با این وجود بدون 
شــک این آخرین برخورد دو نابغه وزن 
86 کیلوگرم در دنیای کشــتی نیست 
و آنها دوبــاره خیلی زود بــا هم روبه رو 

خواهند شد.

کامران قاسم پور؛ شیر مادر، نان پدر
برای دومین ســال متوالــی، روی 
سکوی اول جهان ایستاد. کامران با این 
قهرمانی، یک طلسم بزرگ را شکست 
و اولین طالی ایران در بلگــراد را از آن 
خودش کرد. ستاره کشتی ایران باز هم 
نشان داد که یکی از بهترین زیرگیرهای 
دنیا و یکی از فنی ترین کشتی گیرها در 
تمام جهان است. کامران برای دومین 
ســال پیاپی در فینال، جیدن کاکس را 
شکســت داد. برخورد جوانمردانه این 
دو نفر بعد از پایان این رقابت هم در نوع 

خودش دیدنی بــود. کامران در بلگراد، 
فوق العاده ظاهر شد.

محمدحسین مهدویان؛ 
ضربه فنی بدموقع

هیچکــس محمدحســین را بــه 
خاطر شکست روبه روی کایل اسنایدر 
آمریکایی سرزنش نمی کند. او عملکرد 
خوبی در این جام داشت و مقابل اسنایدر 
هم کشــتی بدی نگرفت امــا در دیدار 
رده بندی بی دقتی به خــرج داد و برابر 
حریف آذربایجانی اش ضربه فنی شد. 
اگر مهدویان کمی بیشتر دقت به خرج 
می داد، حاال با یک مــدال برنز به خانه 

برگشته بود.

امیرحسین زارع؛
پادشاه هم اشتباه می کند

نفر ســوم المپیک و قهرمان جهان، 
فقط برای طال به بلگراد رفــت. زارع تا 
آخرین ثانیه های نیمه نهایی روبه روی 
طاها آکگول برنده بود اما اصرار بیش از 
حد برای زدن فن به حریف، او را به دردسر 
انداخت و شکســتش را رقم زد. زارع در 
رده بندی با قدرت صاحب برنز شد اما اصال 
از این اتفاق راضی نبود. چراکه یک اشتباه 

ساده، طال را برایش به برنز تبدیل کرد.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کامران برای دومین سال 
پیاپی در فینال، جیدن 
کاکس را شکست داد. 

برخورد جوانمردانه این دو 
نفر بعد از پایان این رقابت 

 هم در نوع خودش 
دیدنی بود

دیدار فینال رحمان با جان 
دیاکومیهالیس آمریکایی 
سرشار از جذابیت بود. این 
مسابقه فنون زیادی داشت 

و به یکی از تماشایی ترین 
جدال های کشتی در 

بلگراد تبدیل شد
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اردوی آلیش برای بازی های جهانی

ششمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان 
با هدف حضور در بازی های جهانی عشایری از امروز آغاز 
می شود و تا زمان اعزام ادامه دارد. آنا براتی سرمربی تیم 
ملی در این مرحله از اردو هفت کشتی گیر را دعوت کرده 
اســت تا برای حضوری قدرتمند در این بازی ها آماده 
شوند. سپیده بابایی در 55 کیلوگرم، فاطمه فتاحی در 
60 کیلوگرم، رقیه محمودآبادی در 65 کیلوگرم، سحر 
غنی زاده در 70 کیلوگرم، نگین نظری در 75 کیلوگرم 
و عــزت قربانی ثانی و ندا احمدپــور در 75+ کیلوگرم 
نفرات حاضر در اردوی تیم ملی هســتند. بازی های 
جهانی عشــایری روزهای هفت تا 10 مهرماه در شهر 
بورسا ترکیه برگزار می شود. فدراسیون کشتی به تازگی 
درگیر مسابقات قهرمانی جهان مردان بود که نمایندگان 
کشورمان در کشتی فرنگی طبق انتظار عمل نکردند و 
در کشتی آزاد نایب قهرمان شدیم. حال نوبت دختران 
کشتی گیر است که با رقبا سرشاخ شوند و برای کشور 

افتخار بیافرینند. 
    

انصراف دادیم اما هستیم! 
نوزدهمین دوره مســابقات هندبال قهرمانی زنان 
آسیا و انتخابی قهرمانی جهان 2023 از 3 تا 13 آذر به 
میزبانی اینچئون کره جنوبی در حالی انجام  می شود 
که مدتی پیش فدراسیون هندبال ایران از عدم اعزام تیم 
ملی به این مسابقات به دلیل مشکالت مالی خبر داده 
بود. با این حال نام ایران در قرعه کشی و برنامه مسابقات 
همچنان دیده می شود. تیم ملی ایران در گروه A این 
رقابت ها با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، هند و استرالیا 
هم گروه  است. همچنین در گروه مقابل تیم های ژاپن، 
قزاقســتان، هنگ کنگ، چین و تایلند باید با یکدیگر 
رقابت کنند. مسابقات مرحله اصلی و نیمه نهایی و نهایی 
نیز 10،11 و 12 آذر انجام می شود. دو تیم اول هر گروه 
راهی مرحله نیمه نهایی قهرمانی آســیا خواهند شد. 
همچنین تیم سوم گروه A با تیم چهارم گروه B و تیم 
سوم گروه B با تیم چهارم گروه A مصاف می کنند تا در 
نهایت دو تیم پیروز این دو مسابقه به مصاف یکدیگر بروند 
و تیم پنجم مسابقات قهرمانی آسیا و آخرین سهمیه 
مسابقات قهرمانی جهان مشخص شود. در این رقابت ها 
پنج تیم جواز حضور در رقابت هــای قهرمانی جهان 
2023 را کسب خواهند کرد. حاال که نام ایران در این 
رقابت ها مانده، ملی پوشان هندبال امیدوارند فدراسیون 
در تصمیم خود تجدید نظر کند و این تیم بتواند شانس 
خود را برای کسب دوباره سهمیه جهانی امتحان کند. 
تیمی که در مسیر پیشرفت قرار دارد و این لغو اعزام ها 
به شدت ترمز تیم را می کشد و تبعات بدی برای هندبال 

بانوان کشور به دنبال دارد. 

جلسه برای وضعیت جودو
با صادر شدن رای دادگان حکمیت ورزش در پرونده 
جودو و تایید محرومیت فدراسیون جودوی ایران، وزیر 
ورزش و جوانان در نشســت خبری خود که پانزدهم 
شهریور برگزار شد، خبر خوشی به جودوکاران داد. حمید 
سجادی اعالم کرد در سفری که به سوئیس داشته، در 
مالقات با مقامات کمیتــه بین المللی المپیک رایزنی 
کرده تا برای جلوگیری از متضرر شــدن جودوکاران 
کشورمان در فاصله که در فاصله کوتاهی از آغاز المپیک 
رفع تعلیق خواهند شــد، نمایندگان ایــران با پرچم 
المپیک بتوانند در میادین شــرکت داشته باشند. در 
همین رابطه محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی 
المپیک از حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و آرش 
میراسماعیلی رییس فدراســیون برای حضور در یک 
جلسه به منظور بررسی موضوع دعوت کرده است. به 
نظر می رسد خروجی این جلسه ارسال نامه ای از سوی 
کمیته ملی المپیک به کمیته بین المللی المپیک جهت 
استعالم قطعی حضور نمایندگان ایران در رقابت های 
کسب امتیاز ورودی المپیک خواهد بود. نکته مهم در 
این خصوص اینکه فدراسیون جودو باید با حساسیت 
بیشتری در خصوص این رقابت ها تصمیم گیری کند. 
محرومیت جودو ایران از حضور در میادین بین المللی 
20 شــهریورماه 1۴02 به پایان می رسد. جودوکاران 
ایران امیدوارند روزهای سیاه تعلیق به پایان برسند و 

بتوانند پرقدرت به میادین برگردند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

کشتی آزاد در بلگراد، یک رویای نیمه کاره بود

پهلواناننمیایستند!

آخرین روزهای فوتبال باشگاهی قبل از تعطیالت فیفا در نقاط مختلف قاره اروپا دنبال 
شد. یک هفته جذاب که ماجراهای خاص خودش را داشت. در انگلیس همه چیز همچنان 
تحت تاثیر درگذشت ملکه است و بازی ها به طور کامل طبق برنامه برگزار نمی شوند، در 
ایتالیا تیم های بزرگ هفته تلخی را ســپری کرده اند و در اسپانیا رئال و بارسا همچنان 
مهارنشدنی به نظر می رسند. به بهانه سپری شدن این هفته جذاب، بد نیست که مهم ترین 

نکات این نبردها را مرور کنیم.

انگلیس؛ سونالدو اینجاست!
هواداران تاتنهام از شروع این فصل نگران فرم سون هیونگ مین بودند. ستاره کره ای از 
شروع فصل نتوانسته بود هیچ گلی به ثمر برساند و حتی در چند بازی نیمکت نشین هم 
شده بود. او اما باالخره با قدرت برگشت و در 13 دقیقه، یک هت تریک رویایی را روبه روی 
لستر جشن گرفت. شادی های گل متفاوت سون، نشــان می داد او این مدت چه فشار 
وحشتناکی را تحمل کرده است. اسپرز به لطف درخشش سون، لستر را با نتیجه 6 بر دو 
شکست داد. آنها در هفت بازی اول شان در لیگ 17 امتیاز کسب کرده اند و این بهترین 
رکوردشان در تمام تاریخ لیگ برتر است. لستر اما برای اولین بار از سال 1983، هفت هفته 
اول فصل را بدون حتی یک برد پشت سر گذاشته است. در نبردهای این هفته، سیتی نیز 
به راحتی وولوز را شکست داد و آرسنال در ادامه فصل رویایی اش، سه بار در زمین برنتفورد 
به گل رسید. برنتفورد از سال 19۴7 هرگز در سطح اول فوتبال انگلیس با چنین اختالفی 
شکست نخورده بود. آرسنال با 6 برد در هفت بازی، مدعی جدی قهرمانی در این فصل به 

شمار می رود. به نظر می رسد این تیم در کنار تاتنهام و سیتی، سهمیه فصل آینده لیگ 
قهرمانان را نیز به دست خواهد آورد. جایگاه چهارم در جدول هم برای این فصل، مشتریان 

بسیار زیادی دارد.

اسپانیا؛ تیمی که ترمز ندارد
رئال مادرید این هفته با درخشش زوج برزیلی اش در دربی مادرید هم به برتری رسید 
تا در پایان ششــمین هفته از این فصل اللیگا، 6 برد را جشن گرفته باشد. حتی غیبت و 
مصدومیت بنزما نیز نمی تواند تیم رویایی کارلتو را متوقف کند. تیمی که به جز بردن، هیچ 
نقشه دیگری در ذهن ندارد. این هفته بارسا نیز با درخشش تکراری لواندوفسکی، الچه را 
شکست داد. لوا به خوبی از نبودن بنزما استفاده کرده و مدام فاصله اش را با ستاره خط حمله 
رئال مادرید بیشتر می کند. او تا امروز هشت گل در اللیگا برای بارسا زده و کریم تنها سه گل 
در لیگ به ثمر رسانده است. در کنار رقابت شانه به شانه این دو تیم، رقابت این دو گل زن نیز 
در نوع خودش دیدنی خواهد بود. دومین شکست این فصل اتلتی و سیمئونه، این تیم را به 
رده هفتم جدول اللیگا کشانده است. آنها این فصل را اصال خوب شروع نکرده اند و با این 

روند شانس چندانی برای رسیدن به موفقیت در این فصل نخواهند داشت.

آلمان؛ ناگلزمن زیر تیغ
شکست ناباورانه روبه روی آگزبورگ، روزهای سخت بایرن در بوندس لیگا را طوالنی تر 
کرد. جالب اینکه آگزبورگ قبل از این در این فصل موفق نشــده بود حتی در یک دیدار 
خانگی به برتری دســت پیدا کند. این نتیجه انتقادها را از ناگلزمن به اوج رسانده است. 
شاید اگر برتری روبه روی بارسا نبود، این مربی همین حاال نیز از کار برکنار شده بود. ظاهرا 
مدیران بایرن عالقه زیادی دارند تا توخل را جایگزین این مربی کنند. هرچند که اولیور 
کان از حمایت جدی از این مربی صحبت کرده است. این هفته دورتموند در دربی روهر، 
شالکه را مغلوب کرد و لورکوزن در حضور کوتاه ســردار آزمون، روبه روی وردربرمن به 
تساوی رسید. صدر جدول بوندس لیگا همچنان در اختیار تیم شگفتی ساز یونیون برلین 
است. تیم ناگلزمان نیز فقط در سه بازی از هفت بازی این فصل برنده شده و در رده پنجم 

جدول دیده می شود.

ایتالیا؛ کابوسی برای بزرگان
این هفته اگر کسی روی تیم های بزرگ فوتبال ایتالیا شرط بسته بود، نقره داغ می شد. 
یک هفته جهنمی برای تیم های پرطرفدار در سری آ رقم خورد. یووه در ادامه روزهای سیاه 
این فصل، در زمین مونزا شکست خورد. شکستی که آلگری را یک گام به اخراج نزدیک تر 
کرد. رم و مورینیو در خانه خودشان به آتالنتا باختند و اینتر نیز در زمین اودینزه بازنده 
شد. صدرنشین سری آ یعنی میالن نیز روبه روی ناپولی باخت تا صدر جدول را نیز به این 

تیم واگذار کند.

فرانسه؛ لئو ناجی شد
حساس ترین دیدار این هفته لیگ فرانسه، با گل زودهنگام مسی به سود پی اس جی 
تمام شد. لئو در همان دقیقه پنج دروازه لیون را باز کرد و این تنها گل مسابقه بود. خبر 
خوب برای پاریسی ها در این هفته، توقف مارسی بود. جدی ترین حریف پاریسی ها برای 
قهرمانی این هفته به تساوی رسید تا دو امتیاز در صدر جدول از تیم گالتیه عقب بماند. این 

سومین شکست متوالی لیون در لیگ فرانسه بود.

نگاهی به آن چه در آخر هفته جذاب اروپا گذشت

فوتبال علیه شرط بندها!

چهره به چهره

آریا   رهنورد


