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برنامه والیبال در سرزمین تزارها

رقابت های گروه E والیبــال انتخابی المپیک 
۲۰۲۰ توکیو ژاپن به میزبانی شهر سن پترزبورگ 
روسیه از ۱۸ تا ۲۰ مرداد برگزار خواهد شد و تیم ملی 
ایران در این مسابقات به مصاف تیم های روسیه، کوبا 
و مکزیک خواهد رفت. نخستین مصاف ایران جمعه 
۱۸ مرداد از ساعت ۱7:3۰ با کوبا خواهد بود و دیدار 
دوم شــاگردان ایگور کوالکوویچ از ساعت ۱7:3۰ 
شنبه ۱9 مرداد برابر مکزیک برگزار می شود. روسیه 
هم آخرین حریف تیم ملی کشــورمان در روز ۲۰ 
مرداد از ساعت ۲۰:3۰ است. بر اساس اعالم سایت 
فدراسیون جهانی والیبال تیمی که بیشترین برد و 
امتیاز را در این مسابقات کسب کند، مستقیما راهی 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهد شد؛ سایر تیم ها هم 
این شانس را دارند تا در رقابت های انتخابی قاره ای 
حاضر شوند. مســابقات انتخابی المپیک در آسیا 
اواخر سال به میزبانی چین برگزار خواهد شد. به نظر 
می رسد تیم ایران شانس خوبی برای کسب سهمیه 
المپیک از سرزمین تزارها دارد تا بتواند بقیه سال را 
با خیال راحت صرف آماده سازی جهت شرکت در 

المپیک کند.
    

کاروان 100 نفره در توکیو
نصرا... ســجادی سرپرســت کاروان ایران در 
المپیک توکیو پیش بینی صــورت گرفته تعداد 
ســهمیه های ایران را اعالم کرد. بر اســاس اعالم 
سجادی کاروان ایران با ۱۰۰ ورزشکار در بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ حضور خواهد داشــت. مسابقات 
کسب سهمیه تا خرداد سال 99 ادامه خواهد داشت. 
در کشتی آزاد و فرنگی ۱۲ سهمیه، کاراته سه سهمیه 
مرد و سه سهمیه زن، شمشیربازی چهار سهمیه، 
تیراندازی با کمان چهار سهمیه، تیراندازی چهار تا 
هشت سهمیه، دوومیدانی پنج سهمیه، وزنه برداری 
دو ســهمیه پیش بینی شده اســت. تا االن درباره 
تکواندو پیش بینی صورت نگرفته است. نخستین 
مرحله ثبت نام کاروان ایران در ۲7 رشــته ورزشی 
انجام شده که البته تخمینی است و تا سه مرحله ادامه 
دارد. کاروان ورزشی ایران تا االن یک سهمیه توسط 
نجمه خدمتی در تیراندازی و یک سهمیه توسط 

احسان حدادی در دوومیدانی کسب کرده است.
    

قول  شرف فراموش شده
مجید کیهانی که به واســطه یک عضو هیات 
مدیره استقالل و بدون مذاکره مستقیم با مدیرعامل 
باشگاه، این تیم را در لیگ دوومیدانی شرکت داده 
بود، حاال  با گذشــت حدود یک سال اقدامی برای 
پرداخت حقوق ورزشکارانش نمی کند. ورزشکاران 
حاضر در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور در 
باشــگاه انقالب این موضوع را با رسانه ها در میان 
گذاشتند و عنوان می کردند فدراسیون قول داده بود 
قرارداد بچه ها را پرداخت کند، اما اقدامی نمی کند 
و حتی گفته اســت به من ارتباطی نــدارد! اورنگ 
مستقیم، سرپرســت این تیم در مسابقات گفته 
بود کیهانی قول شــرف داده است که اگر استقالل 

قراردادها را نداد، خودش پرداخت کند!
    

بازنشسته ها برمی گردند؟
در صورتی که اساسنامه مشترک فدراسیون های 
ورزشی به تصویب دولت و اداره قوانین مجلس برسد، 
شغل بودن از پست های ریاســت، نایب رییسی و 
خزانه داری فدراسیون ها برداشته می شود. اتفاقی 
که در نهایت بازنشستگان و دوشــغله ها را از منع 
قانونی حضور در ریاســت فدراسیون های ورزشی 
مصون نــگاه مــی دارد. این موضوع پیــش از این 
در ورزش به شــدت جنجالی و مشکل ســاز شد و 
بسیاری از روسای بازشســته به دلیل الزام به این 
قانون از ریاست فدراسیون ها کنار رفتند. مشحون 
از بسکتبال، ناطق نوری از بوکس، صبور از سه گانه، 
رحیمی از هندبال، میرســلیم از نجات غریق و... از 
جمله روسای بازنشسته ای بودند که فدراسیون های 
ورزشی را باالجبار ترک کردند و حاال با توجه به تغییر 
اساســنامه احتماال باید منتظر بازگشت مجدد و 
حضور گسترده بازنشسته ها و دوشغله ها در ورزش 
باشیم. با این حساب به نظر می رسد اجرایی شدن 
اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی این امکان 
را به داورزنی و سایر بازنشسته ها خواهد داد تا بتوانند 
برای ریاست فدراســیون ها اقدام کنند. این همان 
اتفاقی اســت که داورزنی مدت ها منتظرش بود و 
شایعه شده بود که به خاطر همین گره در کار رییس 
سابق فدراسیون، انتخابات والیبال با تاخیر بسیار 

زیاد مواجه شده است!

منهای فوتبال

نگار رشیدی

شاید خود ســوریان هم با رکوردی 
که در مدال آوری دارد )6 طالی جهان، 
یک طالی المپیک و دو طالی قهرمانی 
آسیا(، فکرش را نمی کرد که وداعش با 
تشک کشتی با بدرقه اشک های محمد 
بنا بعــد از حذفش از میــدان المپیک 

باشــد. او در تمام سه سالی که گذشت 
فاصله اش را با کشتی حفظ کرد و تنها 
ارتباطش با تشک، آموزش استعدادهای 
کشتی در آکادمی شهید رضایی مجد 
حوالی میدان راه آهن بود. سوریان برای 
مدتی هم به عنوان رییس کمیسیون 
ورزشکاران کمیته ملی المپیک انتخاب 
شد ولی درنهایت به خاطر مشغله هایش 
جایش را به آرش میراسماعیلی داد تا 
همین حضور در ورزش را هم نداشــته 

باشد. او در ادامه مسیر سکوتش، ناگهان 
پیش از مجمع انتخاباتی لب به سخن 
گشود و در شــرایطی که علیرضا دبیر 
درگیر تاییــد صالحیتش برای حضور 
در مجمع بود، از دبیر حمایت کرد. حتی 
دبیر گفت که به اصرار ســوریان برای 

حضور در مجمع اقدام کرده است.
دبیر هم بــه فاصله گذشــت تنها 
چند روز از حضورش در فدراســیون، 
پــروژه آوردن نابغه به فدراســیون را 

کلید زد و ســرانجام با تیمی ۱۰ نفره 
توانست رضایت سوریان را برای کار در 
فدراسیون بگیرد. مسئولیتی که دبیر 
گفته به اندازه خودش در آن اختیار دارد 
تا به خوبی دست مرد همیشه طالیی 
کشــتی فرنگی را در سمت جدیدش 
باز بگذارد. ناگفتــه نماند دبیر حتما به 
جایگاه سوریان در کشــتی جهان به 
خوبی واقف اســت و حتما روی او برای 
کسب کرسی های بین المللی و البته حل 

مشکالتی که همیشه باالی سر کشتی 
ایران وجود دارد، حساب ویژه ای باز کرده 
است. دبیر در حالی سوریان را به عنوان 
نایب رییس خود معرفی کرد که پیش از 
این مجمع کشتی در خصوص انتخاب 
دبیر و نایب رییس به او تفویض اختیار 
کرده بود. مورد دیگر درباره نایب رییسی 
سوریان این اســت که او حاال با سمتی 
که دارد باید روی کار مربی اش نظارت 
کند و این بار کشتی آنها را نه به عنوان 
مربی و شاگرد بلکه به عنوان مسئول و 
مربی کنار هم قرار داده است. سوریان 
که پس از معارفــه اش خیلی زود راهی 
اردوی تیم ملی شد، گپ و گفتی هم با بنا 
داشت. البته این بازدید تنها به اینجا ختم 
نشد و سوریان پس از چند سال با برخی 
هم تیمی هایش در تشک سرشاخ شد. 

علیرضا دبیر درباره انتخاب سوریان 
به عنوان نایب رییس گفت:»سوریان به 
ما افتخار داد، یکسری افراد دنبال پست 
و یک عده فراری هستند. از سیدمحمد 
خادم بزرگ تا حمید سوریان؛ گردونه 
می چرخد و به بقیه هم می رســد. او با 
اختیارات کامل می آید. یک بار نشــده 
حرف کشــتی آزاد و فرنگی بزنم. تمام 
اختیاراتی که من دارم، حمید سوریان 
هم دارد. او در فرنگی کارشناس است و 
همه رده ها باید از تجربیات او استفاده 
کنند. هر اختیاری که من دارم، حمید 
سوریان هم دارد.« ســوریان هم بعد از 
انتخابش گفت:»امروز عمیقا احساس 
خوشبختی می کنم که شرایطی فراهم 
شد در کنار کشتی باشم. از اعتماد دبیر 
ممنونم و امیدوارم همه بزرگان کمک 

کنند تا در کنار کشتی باشیم.«
انتصابات علیرضا دبیــر اما تنها به 
حمید سوریان ختم نشد. او در اقدامی 
جالب توجه عبدالمهدی نصیرزاده که 

در رقابت با دبیر در انتخابات شکســت 
خورده بود را به عنــوان رییس کمیته 
لیگ فدراســیون انتخاب کرد. رییس 
فدراسیون کشتی درباره نصیرزاده هم 
گفت:»در مورد نصیرزاده هم که من را 
در انتخابات ُکشت، کار انتخاباتی را بلدم، 
این آدم استثنایی است که در هفت ماه 
پنج بار با اخالق خوب به استان ها رفت. 
البی های او عجیب و غریب و بی نظیر بود. 
من از او خواهش کردم بیاید. دو ساعت و 
نیم صحبت کردم تا قبول کرد. نصیرزاده 
شاگرد محســن کاوه بوده و کشتی را 
می شناسد.« نکته جالب این است که 
نصیرزاده بعد از انتخابات، این مجمع را 
مهندسی شده دانست و به وزارت ورزش 
پیشنهاد داد مسیر بهتری را انتخاب کند 
اما با دعوت دبیر کامــال از موضع خود 
عقب نشــینی کرد و گفت:»هر چه بود 

تمام شد و فراموش کردم. 
دبیر اعتبار و آبرویش را گذاشته است. 
آن چیزهایی هم که گفتم حدس و گمان 
من بود و امیدوارم ایــن اتفاق نیفتاده 
باشد.« حال باید دید نصیرزاده در این 
ســمت که به نظر می رسد کار سختی 
هم در آن نداشته باشد می تواند سربلند 

بیرون بیاید یا نه!

رئیس جدید فدراسیون کشتی تغییرات را استارت زد

بازگشت نابغه

سوژه روز

کشتی بعد از سه سال بار دیگر قرار است حمید سوریان را در کنار خود داشته باشد. فرنگی کاری که بعد از ضربه  فنی 
شدن در المپیک ریو مقابل آلمات کبستایف قزاق خط قرمز بزرگی روی رشته مورد عالقه اش که سال ها طعم افتخار 
آفرینی با آن را چشیده بود کشید. حاال سوریان با دعوت علیرضا دبیر پست سرپرستی نایب رییسی فدراسیون را 

پذیرفت تا جای خالی نابغه در کشتی ایران پر شود.

به گفته مسئوالن بلندپایه فدراسیون فوتبال، مارک ویلموتس 
خواهان بازي هاي دوستانه با تیم هاي بزرگ و قدرتمند دنیاست. 
فلسفه سرمربي بلژیکي این است که بازیکنان تیم  ملي ایران باید با 
ستاره هاي بزرگ و تیم هاي قدرتمند دنیا تن به تن شوند و نتایجي 
که در این بازي ها به دست مي آید کوچک ترین اهمیتي ندارد. 
دیدگاه ویلموتس در این زمینه دقیقــا در نقطه مقابل دیدگاه 
کي روش است چون سرمربي پرتغالي اعتقاد چنداني به بازي با 
تیم هاي بزرگ نداشت و اتفاقا این یکي از مواردي بود که انتقادات 

زیادي را متوجه او کرده بود. البته کي روش نیز براي این تصمیم، 
دالیل خاص خودش را داشت. چند روز قبل مارکار آقاجانیان 
دستیار ایراني او در گفت وگو با همشهري توضیح داد که سیاست 
کي روش براي بازي هاي دوســتانه به تناسب با تورنمنت هاي 
مختلف تغییر مي کرد. به گفته او، کي روش همیشه تاکید داشت 
قبل از رویارویي با تیم هاي آسیایي باید با تیم هایي همسطح آسیا 
بازي کنیم اما در هنگامي که مي خواهیم براي جام  جهاني آماده 
شویم باید با تیم هاي قدرتمند دنیا بازي کنیم. البته تحریم ها و 

مشکالتي که مانع بازي با تیم هاي بزرگ دنیا مي شد را هم نباید 
فراموش کرد. تیم کي روش بازي هایي را مقابل شــیلي، سوئد، 
روسیه و ترکیه برگزار کرد و قرار بود با یونان هم بازي کند که این 

بازي لغو شد. در مجموع فدراسیون فوتبال در روزهایي که براي 
گرفتن طلب هاي خودش از فیفا نیز با مشکل روبه رو است قطعا 
براي برپایي بازي تدارکاتي با تیم هاي بزرگ جهان هم مشکالت 
زیادي پیش رو خواهد داشــت. اما با این حــال کمیته روابط 
بین الملل فدراسیون در حال تالش براي فراهم کردن بازي هاي 

تدارکاتي است. 
فراموش نکنیم معضل نداشــتن بازي تدارکاتي با تیم هاي 
بزرگ دنیا، نکته اي اســت که ربط چنداني به کي روش ندارد و 
تقریبا در دوره همه مربیان قبل از او نیز وجود داشته است. تیم  ملي 
ایران به  ندرت موفق شده با تیم هاي درجه  اول دنیا بازي تدارکاتي 
برگزار کند و همین بازي هاي کم تعداد نیز تقریبا به مســاوات 

نصیب مربیان مختلف تیم  ملي شده است.

تفكرات ویلموتس با کي روش متفاوت است

در انتظار حريف بزرگ

دبیر حتما به جایگاه 
سوریان در کشتی جهان 

به خوبی واقف است و 
حتما روی او برای کسب 
کرسی های بین المللی و 
البته حل مشكالتی که 

همیشه باالی سر کشتی 
ایران وجود دارد، حساب 

ویژه ای باز کرده است

»او روزی یکی از بهترین های دنیا خواهد شد«. چهار سال 
قبل، دیدیه دشان با این جمله »نبیل فکیر« را به اردوی تیم 
ملی فرانســه دعوت کرد. این بازیکن هجومی که در نوجوانی 
تیم های زیادی را تغییــر داده بــود، در دوران حرفه ای تنها 
برای باشگاه لیون توپ زده است. فکیر سال ۲۰۱۱ در تیم دوم 
باشگاه لیون پذیرفته شد و پس از دو سال بازی برای این تیم، 
راهش را به طرف تیم اصلی باشگاه هموار کرد. هواداران لیون 
به سرعت به این بازیکن عالقه مند شــدند و او به تدریج نشان 

داد که چه قابلیت های فوق العاده ای دارد. بعد از جدایی چند 
ستاره از لیون، نبیل جایگاه مستحکم تری در این تیم پیدا کرد 
و به یکی از ارکان مهم تیم تبدیل شد. تا اینجا همه چیز برای او 
رویایی پیش رفته بود و همه در انتظار یک پیشرفت بزرگ برای 
فکیر بودند. تابستان گذشته، باشگاه لیورپول برای جذب این 
بازیکن پیشنهادی 6۰ میلیون یورویی به باشگاه لیون ارائه کرد. 
همه چیز آماده به نظر می رســید تا او قدم بلند بعدی زندگی 
ورزشــی اش را نیز بردارد و زیر نظر کلوپ، پیشرفت کند. این 
قرارداد اما هرگز بسته نشد. مصدومیت های زیاد نبیل، لیورپول 
را ترساند و موجب شد باشگاه قید خرید این بازیکن را بزند. عالوه 
بر این، لیونی ها نیز حاضر نبودند حتی با 6۰ میلیون یورو، ستاره 
تیم شان را به فروش برسانند. با وجود این شوک منفی، فکیر با 

تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱۸ رفت و یکی از اعضای فهرست ۲3 
نفره دشان بود. این بازیکن اما نتوانست جای ثابتی در ترکیب 
به دست بیاورد و در نهایت روی نیمکت خروس ها قرار گرفت. 
این نیمکت نشینی، موجب شــد دیگر پیشنهاد بزرگی برای 
او از راه نرسد و خبری از یک انتقال بزرگ در تابستان گذشته 
نباشد. ستاره ای که می توانست بخشی از تیم کلوپ باشد و با 
این تیم لیگ قهرمانان اروپا را فتح کند، حاال در شروع فصل تازه 
سرنوشت چندان خوشایندی را پیش روی خودش نمی بیند. 
لیون این بازیکن را با ۲۰ میلیون یورو به رئال بتیس فروخته و 
بتیسی ها با هزینه فروش جیوانی لوسلسو، فکیر را به خدمت 
گرفته اند. تنها در یک ســال، نبیل از لیورپول تا رئال بتیس 
سقوط کرده است. او به جای بازی برای یکی از بهترین تیم های 

دنیا، حاال برای یک باشگاه کوچک اسپانیایی توپ خواهد زد. 
البته که در ۲5 سالگی، این فوتبالیست هنوز می تواند شرایط 
را عوض کند اما اگر حضور او در بتیس فوق العاده نباشد، فکیر 
هیچ وقت شانس بازی در یکی از بزرگ ترین باشگاه های دنیا را 
به دست نخواهد آورد. آمار او در تیم ملی نیز چندان قابل دفاع 
به نظر نمی رسد. این بازیکن در ۲۱ بازی با پیراهن فرانسه تنها 
دو گل به ثمر رسانده و اگر به این آمار بهبود نبخشد، دیگر در 
تیم ملی دیده نخواهد شد.  روزهای سختی انتظار نبیل فکیر را 
می کشند. او باید با این حقیقت کنار بیاید که شانس بزرگ بازی 
برای لیورپول را از دست داده و تنها یک پیشنهاد معمولی برای 
تابستان دارد. او باید بپذیرد که دیگر یک ستاره جذاب برای بازار 

نقل و انتقاالتی نیست.

از پیشنهاد لیورپول تا بتیس

روايت يک سقوط
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کریم انصاري فرد با ترک باشگاه ناتینگهام فارست راهي السیلیه قطر شد تا او 
هم باالخره بازي در کشورهاي عربي را به رزومه اش اضافه کند و نشان دهد لیگ 
جزیره جاي مناسبي براي بروز و ظهور استعداد ایراني ها نیست. کریم انصاري فرد 
ششمین بازیکن ایراني است که بعد از پیوســتن به فوتبال انگلیس فقط مدت 
کوتاهي دوام مي آورد و این کشور را ترک مي کند. از سال ۲۰۰۰ که کریم باقري 
به  عنوان اولین بازیکن ایراني راهي جزیره شد و به تیم چارلتون آتلتیک پیوست، 
تا امروز که یک کریم دیگر بدون هیچ موفقیتي بریتانیا را ترک مي کند سال هاي 
زیادي سپري شده اما در این سال ها تنها بازیکني که موفق شده در باشگاه  هاي 
انگلیس خودش را جا بیندازد آندرانیک تیموریان اســت. کریم باقري در فصل 
۰۱-۲۰۰۰ به چارلتون پیوست و در طول یک فصل فقط یک بار به  عنوان بازیکن 
جایگزین به زمین رفت و با ۱7 دقیقه بازي مقابل ایپسویچ تاون فقط توانست عنوان 
اولین ایراني تاریخ لیگ برتر را به دست بیاورد. او البته بعدها یک عنوان دیگر هم به 
دست آورد و کارشناسان فوتبال انگلیس به او لقب بدترین خرید تاریخ چارلتون را 

دادند و با این لقب او را دیپورت کردند.

بعد از بازگشت کریم باقري نوبت به آندرانیک تیموریان رسید تا بخت خود را در 
انگلیس آزمایش کند. آندو در روزهاي اوج فوتبالش یعني همان زماني که خودش 
را به ترکیب تیم ملي در جام  جهاني ۲۰۰6 تحمیل کرده بود راهي لیگ برتر جزیره 
شد. او در اولین فصل حضورش در انگلیس ۲۱ بازي براي بولتون انجام داد و با دو گل 
زده در لیگ و دو گل در جام  حذفي اولین گل زن ایراني لیگ  انگلیس هم لقب گرفت. 
البته آندو هم در سه سال بعدي با فوالم و بارنزلي هرگز به موفقیت سال اول نرسید 
اما به هر حال طلسم درخشش ایراني ها در انگلیس را شکست. یک سال بعد از او 
حسین کعبي به چمپیونشیپ انگلیس رفت و در لسترسیتي بازي کرد. سال هاي 
بعد هم اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد راهي جزیره شدند که اشکان در لیگ  برتر و 
گوچي در چمپیونشیپ نسبتا موفق تر از سایر ایراني ها بودند اما این دوران در رزومه 
شخصي خودشان جزو بهترین سال هاي بازي در زمین فوتبال محسوب نمي شود. 
ضمن اینکه رضا و اشکان اساسا فوتبال شان را در اروپا آغاز کرده بودند و در دسته 
بازیکناني که از لیگ ایران به اروپا ترانســفر شــدند جاي نمي گرفتند. بنابراین 

موفقیت آنها را نمي توان یک انتقال موفق از ایران به انگلیس نامید.

سال گذشته بعد از مدت ها باشــگاه هاي انگلیسي دوباره به فوتبالیست هاي 
ایراني روي خوش نشان دادند. علیرضا جهانبخش به عنوان آقاي گل هلند به تیم 
برایتون رسید و انصاري فرد و عزت اللهي هم به ترتیب راهي ناتینگهام فارست و 
ردینگ شدند. انصاري فرد در تیمي که سابقه قهرماني اروپا را هم در کارنامه دارد 
۱۲ بازي کرد و دو گل زد. او تمرینات آغاز فصل جدید را هم در ناتینگهام آغاز کرد و 
حتي در بازي دوستانه براي تیمش گل زد اما در نهایت مجبور به ترک جزیره شد. 
عزت اللهي هم با وجود عبور از مصدومیت سختش وضعیت نامشخصي دارد و ظاهرا 
در لیست خروجي باشگاه ردینگ قرار دارد. مي ماند فقط علیرضا جهانبخش که او 
هم هنوز نتوانسته توفیقي که در هلند داشت را در انگلیس تکرار کند. جهانبخش 
این روزها در تمرینات برایتون حضور دارد اما به اندازه سال گذشته در چشم نیست 
و حتي صفحه پرکار برایتون در اینســتاگرام که فصل گذشته بارها از عکس ها و 
ویدیوهاي این بازیکن ایراني اســتفاده مي کرد امسال چندان روي خوشي به او 
نشان نمي دهد. باید دید باالخره او مي تواند طلسم ایراني ها را در جزیره بشکند یا 

مثل کریم انصاري فرد راهش را به سمت وسوي دیگري کج خواهد کرد.

بازمانده ها گل آندو کريم! کدوم کريم؟!
چهره به چهره


