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گاز متان- ورزش آبی هفت نفره
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 لهستان
علیه هندبال ایران
بعد از مصدومیت 2بازیکن اصلی تیم ملی قبل از مسابقات 

جهانی، 2بازیکن کلیدی تیم هم بدون ویزا مانده اند
 

لهســتان کار تیم ملی هندبال ایران را ســخت تر کرد. تیم 
ملی در نخستین ســاعت های روز سه شنبه برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان، ایران را به مقصد لهستان ترک کرد 
اما 2بازیکن کلیدی این تیم به دلیل نداشتن ویزا در تهران 
ماندند. با اینکه یک هفته تا آغاز مســابقات قهرمانی جهان 
فرصت اســت و همه به صدور ویزای این2بازیکن امیدوار 

هستند اما این اتفاقات به ضرر تیم ملی شد.
تیم ایران کار راحتی در مســابقات قهرمانــی جهان ندارد. 
اسپانیا، مونته نگرو و شــیلی هم گروهی های ایران هستند؛ 
3تیمی که شکست دادن شان سخت ترین کار ممکن به نظر 
می رســد. در این شرایط یک مشــکل هم به مشکالت تیم 
اضافه شده است. پیش از این سیدعلیرضا موسوی و یونس 
آثاری، از بازیکنان اصلی تیم مصدوم شده بودند و حاال هم 
سفارت لهســتان به 2بازیکن کلیدی دیگر تیم ویزا نداده 
است. محمدرضا اورعی و محمدرضا کاظمی بازیکنانی بودند 
که بهترین گزینه برای جایگزینی مصدومان بودند اما حاال 

حضور آنها در مسابقات با اما و اگر روبه رو شده است.
از همان روزهای اولی که فدراسیون هندبال ایران به دنبال 
گرفتن ویزای نفرات اعزامی بود، این نگرانی وجود داشت که 
تیم به مشکل بخورد. با اینکه فدراسیون لیست همه نفرات 
و مدارک مورد نیاز را یک جا تحویل سفارت داد ولی ویزا ها 
یک جا صادر نشد. هفته های گذشته، سفارت هر بار برای یکی 
دو نفر از نفرات ویزا صادر کرد. این روند به این ختم شد که 

2بازیکن بدون ویزا مانده اند.
مسابقات از پنجشنبه هفته آینده آغاز می شود. طبق اطالعیه ای 
که فدراســیون هندبال ایران دیروز صادر کرد، فدراســیون 
جهانــی، وزارت ورزش و وزارت امور خارجــه ایران به همراه 
فدراسیون ایران و لهستان پیگیر هســتند که این 2بازیکن 

به مسابقات برسند. فدراسیون و 
اعضای تیم ملــی امیدوارند این 
اتفاق بیفتد، به خصوص اینکه یک 
هفته تا شــروع مسابقات فرصت 

هســت اما اورعی و کاظمی نه تنها 
مسابقات تدارکاتی را از دست می دهند که 

بدون تمرکز کافی رقابت ها را آغاز می کنند و این 
چیزی نیست که به نفع تیم در سخت ترین میدان 
باشد. طبق برنامه ای که وسلین وویوویچ، سرمربی 
تیم ملی داشت، قرار است تیم 4بازی دوستانه در 

کاتوویتس لهستان داشته باشد.
تورنمنت چهارجانبه از عصر دیروز آغاز شــد و 
میزبان در کنار تیم های ایران، مراکش و بلژیک 
خودشان را برای مسابقات جهانی آماده می کنند. 
هدف وسلین از حضور در این تورنمنت باال بردن 
سطح آمادگی تیم است. در نبود 2بازیکن اصلی، 
شاید او نتواند همه برنامه هایی را که داشت، پیاده 
کند. تیم ایران غیراز حضــور در این تورنمنت، 
روز 18دی هم یک بازی دوستانه با کره جنوبی 
دارد. در بهترین حالت شــاید بازیکنان غایب به 
این بازی برسند. مســابقات قهرمانی جهان به 
میزبانی مشترک لهستان و سوئد برگزار می شود 
و میزبان گروه ایران، لهستان است. تیم ایران بعد 
از انجام 4بازی تدارکاتی در شهر کاتوویتس، راهی 

کراکوف می شود تا رقابت های اصلی را آغاز کند. ایران 
که در گروه A حضور دارد، پنجشنبه هفته آینده با شیلی 
بازی می کند، 2روز بعد مقابل مونته نگــرو قرار می گیرد و 

امیرمحمد یعقوب پور|  شــبیه هواپیمایی است که انگار بازی آخر هم دوشنبه 26دی مقابل اسپانیا برگزار می شود.
موتورهایش را از دست داده و فقط در آسمان دور می زند تا 
قبل از فرود اضطراری، سوختش را خالی کند؛ این حکایت 
مهدی قائدی در استقالل لیگ بیست و دوم است؛ بازیکنی که 
در ترکیب دیده می شود، بازی هم می کند اما بیشتر به یک 
شبح شباهت دارد. یک نیم فصل از لیگ برتر گذشت، قائدی 
چه زمانی قرار است گلزنی را آغاز کند؟ او کی قرار است پاس 
گل دادن را کلید بزند؟ مهدی در همان نخستین بازی فصلش 
روبه روی ملوان، شگفت انگیز بود و همه کار کرد اما بعد از آن 
دیگر هیچ تأثیر مثبتی روی استقالل نداشت. ظاهرا هیچ چیز 
هم او را تغییر نمی دهد، حتی نیمکت نشینی نیز تلنگر بزرگی 
برای این بازیکن نبوده است. او انگار دوباره چند سال کوچک 
شده است. انگار دوباره همان مهدی قائدی شده که نیمه شب 
در جاده تصادف می کرد و مجموعــه ای از رفتارهای خام را 
بیرون از زمین به نمایش می گذاشت. او در حال تیشه زدن 
به ریشه یک استعداد ذاتی است. نمی شود؟ خیال می کنید 
که نمی شود. مگر پیام صادقیان نبود؟ مگر مجاهد خذیراوی 
نبود؟ مگر نیکبخت نبود؟ مهدی هم ظاهرا عالقه زیادی دارد 

که در این فهرست قرار بگیرد.
مهــدی قائدی مــدام به عقب می رود. او ســتاره اســتقالل 
استراماچونی بود و زیرنظر فرهاد هم در لیگ و آسیا استثنایی 
نشــان داد. مهدی به هر قیمتی باید به اروپا می رفت اما راهی 
لیگ امارات شد تا کیفیت زندگی اش را باال ببرد. او به برج های 
مرتفع امارات رسید اما قد فوتبالی اش کوتاه شد. قائدی در همان 

امارات هم به نیمکت رسید و سرانجام به استقالل برگشت. با این 
آمار باورنکردنی در این فصل، بعید است باشگاه اماراتی دوباره 
این بازیکن را به خدمت بگیرد و دســتمزد او را پرداخت کند. 
قائدی تا اینجا فرصت درخشــیدن در لیگ امارات را از دست 
داده است. او شانس حضور در جام جهانی را هم از دست داد. این 
موضوع برای بازیکنی که در بخش زیادی از رقابت های انتخابی 
در فهرست تیم ملی بود، بسیار تلخ به نظر می رسد. حاال بعید 
نیست با این روند و این حواشی اخیر، قائدی حتی استقالل را 
هم از دســت بدهد. همه توقع دارند که تمام هوش و تمرکز او 
روی بازگشت به فرم خوب استوار شود اما بیرون زمین، خبرهای 
دیگری درخصوص این بازیکن به گوش می رسد؛ فوتبالیستی 
که اصال تمرکز ندارد و مثل گذشته فوتبال بازی نمی کند. او در 

زمین، فقط بدلی از مهدی قائدی است.
مشکل، مربی نیست. مشکل، هم تیمی ها نیستند. مشکل فقط 
خود مهدی قائدی است که برای بازگشت به روزهای آرمانی 
به اندازه کافی تالش نمی کند. او کاری شبیه بانجی جامپینگ 
انجام می دهد اما هیچ طناب اتصالی به خودش نبسته و فقط 
سقوط می کند. مهدی به خیال خودش مشغول تفریح است اما 
همه سقوطش را می بینند و خودش هم زمانی متوجه می شود 
که دیگر دیر شده و او به زمین نزدیک شده است! قائدی باید 
همین حاال برای آخرین بار نگاهش را تغییر بدهد. شاید همین 
نبرد امروز با تراکتور فرصت خوبی باشــد تا این بازیکن کمی 
عوض شود. او می توانست دوباره فرمانده کوچک آبی ها باشد اما 

قبل از آن باید از این افتضاح بزرگ فاصله بگیرد.

مهدي قائدي مدت هاست دچار افت شده؛ آیا او باالخره مسیر 
بازیابي فرم مطلوبش را پیدا خواهد کرد؟

سقوط ستاره

بازی های آسیایی 2022که قرار بود شــهریورماه گذشته در کشور 
چین برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد. 
حاال با شیوع مجدد ویروس کرونا و حساسیت چینی ها برای اجرای 
قرنطینه زمزمه های لغو بازی های آسیایی به گوش می رسد که این 

اتفاق می تواند فقط به نفع کشتی باشد.
 

   لغو خوشایند
با یک سال تعویق بازی های آسیایی قرار شــد این رقابت ها از اول تا 
شانزدهم مهرماه 1402در هانگژو برگزار شــود. این در حالی است 
که مسابقات جهانی کشتی که سهمیه المپیک پاریس هم محسوب 
می شود، از 25تا 2مهر 1402 در کشور صربستان برگزار خواهد شد. 
فاصله نزدیک این دو رقابت مهم از معضالت فدراسیون کشتی بود که 
سبب چالش بین فدراسیون و کمیته ملی المپیک هم شده است. سال 
گذشته که قرار بود بازی های آسیایی برگزار شود علیرضا دبیر، رئیس 
فدراسیون کشتی اعالم کرد به دلیل عدم حمایت وزارت و کمیته ملی 

المپیک با نفرات دوم و سوم در بازی های آسیایی حاضر خواهد شد و 
تیم اصلی ایران راهی بلگراد محل برگزاری مسابقات جهانی می شود. 
حضور رئیس وقت کمیته ملی المپیک در فدراسیون کشتی اندکی از 
مشکالت را حل کرد ولی درنهایت بازی های آسیایی لغو شد تا چالش 
بزرگ کشتی و کمیته به سال بعد منتقل شود. حاال چالشی به مراتب 
بزرگ تر از سال 2022پیش روی فدراسیون و کمیته ملی المپیک 
است و فقط لغو بازی های آسیایی می تواند ماجرا را ختم به خیر کند.

 
   تالش برای پایان کار در پاریس

مسابقات جهانی کشتی 2023 همانند مسابقات جهانی 2022 به 
میزبانی کشور صربستان برگزار خواهد شد منتها با یک تفاوت، آن 
هم اینکه مسابقات جهانی 2023 سهمیه المپیک محسوب می شود. 
کشــتی گیران آزادکار در اوزان المپیکــی 57، 65، 74، 86، 97 و 
125کیلوگرم باید برای کسب سهمیه تالش کنند. سهمیه المپیک 
به نفرات اول تا پنجم مشترک داده می شود و در مجموع در مسابقات 

جهانی هر وزن 6کشــتی گیر سهمیه کســب می کنند. در کشتی 
فرنگی هم شاگردان حســن رنگرز در اوزان 60، 67، 77، 87، 97و 
130کیلوگرم باید برای کسب سهمیه المپیک پاریس تالش کنند. 
کشتی گیران در المپیک توکیو با کســب یک طال، یک نقره و 2برنز 
کارشان را به اتمام رساندند و در المپیک پاریس طبق ادوار گذشته 

المپیک توقع از کشتی گیران باالست.
کشتی گیران عالوه بر مســابقات جهانی 2فرصت دیگر برای کسب 
سهمیه المپیک دارند ولی در این دو رویداد هم سهمیه کمتری توزیع 
می شود و هم کشتی گیری که دیر کسب سهمیه المپیک می کند از 
برنامه آماده سازی برای المپیک عقب می افتد. به همین دلیل رنگرز 
و درستکار سرمربیان کشــتی فرنگی و آزاد تمام سعی خودشان را 
می کنند که کار را در صربستان تمام کنند. اگر سال گذشته فدراسیون 
برای گرفتن بودجه تهدید می کرد که با نفرات دوم و سوم در بازی های 
آسیایی حاضر می شود امسال چاره ای جز این کار ندارد چراکه نفرات 

اول برای کسب سهمیه باید راهی بلگراد شوند.

کووید به نفع کشتی
همزمانی مسابقات جهانی و بازی های آسیایی چالش بزرگی برای کشتی است و لغو بازی های آسیایی این مشکل را حل می کند


