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کشتی منتظر مجمع در روز مقرر
چندی پیش وزارت ورزش با توجه به افزایش 
حجم انتقادات اهالی کشتی مبنی بر برگزاری 
انتخابات مجمع و خروج از بحران و بالتکلیفی 
کشتی، اعالم کرد مجمع انتخابات کشتی در روز 
۲۶ تیرماه برگزار خواهد شد. اتفاقی که هر چند با 
تاخیری طوالنی در تقویم اجرایی وزارت ورزش 
قرار گرفت، اما به هر حال کورسوی امیدی بود 
برای دلسوزان کشتی تا کمی از دغدغه و نگرانی 
آنها در آســتانه رقابت هــای جهانی و المپیک 
کاهش یابد. پس از جنگ اینستاگرامی نامزدها 
که چهره زشتی به کشتی داد، حاال در محافل 
کشــتی این شــایعه پیچیده که گویا برخی از 
اعضای مجمع در نظر دارند با تحریم انتخابات، 
کار را معلق نگه دارند تا شــاید کاندیدای مورد 
نظرشان تایید صالحیت شــود! اتفاقی که روز 
گذشــته بهروز نعمتی به عنوان سرپرســت 
فدراسیون کشــتی به آن اشاره کرد و آب پاکی 
را روی دســت این شایعه سازان ریخت و گفت: 
»انتخابات فدراسیون کشتی به هر شکل ممکن 
در روز مورد نظر یعنی ۲۶ تیرماه برگزار خواهد 
شد.«  نعمتی همچنین به این موضوع هم اشاره 
کرده حتی اگر در تاریــخ مقرر انتخابات برگزار 
نشود، فردایش از فدراسیون می رود. در همین 
راستا علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی آزاد 
امید که تا چندی پیش بــه عنوان نایب رییس 
فدراسیون هم دستی بر آتش مدیریت داشت، 
تاکید کرد، هر یک روز تعویق در انتخابات، یعنی 
ضرر و خســارت جبران ناپذیر به بدنه کشتی 
ایران. برخی از روسای هیات کشتی استان های 
مختلف به عنوان صاحبان رای مجمع انتخابات 
با تاکید بر برگزاری انتخابات در همان روز اعالم 
شــده تاکید کردند هیچ تغییــری در برنامه 
برگزاری مجمع صــورت نگرفته و انتخابات در 
روز ۲۶ تیرماه با حضور وزیر ورزش برگزار خواهد 
شد. حال باید دید تمام این تنش ها و شایعه ها در 

۲۶ تیر به پایان می رسد یا خیر. 
    

هم تیمی آمریکایی نعمتی
در فاصلــه یک ســال مانده بــه المپیک، 
برگــزاری رقابت های آزمایشــی این بازی ها 
در رشته تیروکمان در دستور کار قرار گرفته 
اســت. در همین راســتا زهرا نعمتی کماندار 
معلول ایران که تجربه حضور در المپیک ۲۰۱۶ 
ریودوژانیرو را نیز دارد به توکیو اعزام شده تا در 
مسابقات آزمایشــی المپیک شرکت داشته 
باشــد. این کماندار در بخش انفرادی با کسب 
جایگاه بیســت و چهارم به کار خود در مرحله 
مقدماتی پایان داد و امــروز هم رقابت حذفی 
خود در این مرحله را برگزار می کند. در بخش 
میکس تیم نیز زهرا نعمتی با کمانداری معلول 
از آمریکا به مصاف حریف رفت. ترکیب نعمتی 
و هم تیمی آمریکایی اش با نام تیم بین المللی در 
مرحله نخست بخش میکس مقابل کره جنوبی 

با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.
    

بوداپست میزبان جودو   در  2022
مسابقات جهانی جودو در سال ۲۰۲۲ در 
شهر بوداپست مجارســتان برگزار می شود. 
ماریوس ویزر، رییس فدراســیون بین المللی 
جودو با ابراز خرســندی از میزبانی مسابقات 
جهانی ۲۰۲۲ در مجارستان و تقدیر از پتانسیل 
این کشور در برگزاری رویدادهای بین المللی 
جودو، عنوان داشــت: »مجارستان به عنوان 
یکــی از قدرت های جودو در جهــان همواره 
میزبــان رویدادهای بــزرگ بین المللی بوده 
است، گرندپریکس های فراوان در این کشور 
برگزار شده است و ما خوشحالیم تا حضور شما 

را خوشامد بگوییم.«
    

 لژیونرهای هندبال 
باز هم نیامدند

ســومین مرحله از اردوی تیم ملی هندبال 
برای آماده ســازی ملی پوشان برای مسابقات 
انتخابی المپیــک ۲۰۲۰ توکیو با حضور تنها 
چهار لژیونر آغاز شد. در این مرحله از اردو از بین 
لژیونرها تنها سجاد و ا...کرم استکی، محسن 
باباصفری و شــاهو نصرتی حضور دارند و پنج 
بازیکن لژیونر غایب هستند. اخوان علت غیبت 
این لژیونرها را حضور در اردوهای باشــگاهی 
اعالم کرد. چند ســالی است که هندبال ایران 
به دلیل تعدد لژیونر با مشکل غیبت بازیکنان 
در اردو مواجه است. برای این دوره از مسابقات 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیــو نیز که از ۲۵ 
مهرماه تــا پنج آبان به میزبانــی دوحه قطر با 
حضور هشت تیم انجام می شود تنها یک هفته 
زمان وجود دارد که تیم ملــی با یک ترکیب 
کامل در اردو حاضر و میان بازیکنان داخلی و 

لژیونر هماهنگی ایجاد شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پس از شکســت »صفر امتیازی« 
برابر لهستان، جدال با برزیل به مسابقه 
»مرگ و زندگی« بــرای والیبال ایران 
تبدیل شد. برخالف نظر کارشناسان 
تلویزیونی در شــب بازی با لهستان، 
تیم ملــی حتی در صورت شکســت 
دادن برزیل با نتیجه ســه بــر دو نیز 
می توانست راهش را به طر ف دومین 
حضور در نیمه نهایی لیگ جهانی )لیگ 

ملت ها( هموار کند. پسران کوالکوویچ 
انگیزه های بسیار زیادی برای روبه رو 
شدن با حریف پرستاره شان داشتند. 
برخالف لهســتان و چند تیم دیگر، 
برزیل با همه ســتاره هایش در لیگ 
ملت ها حاضر شــده بود و نفراتی مثل 
واالس د سوزا، لوکارلی، رزنده، لوکاس 
و چند مهره بزرگ دیگــر را در اختیار 
داشت. نبرد دو تیم در دور گروهی، به 
برتری برزیلی ها ختم شده بود. با وجود 
شکست، ایران در آن مسابقه نمایش 

فوق العاده ای داشت و اگر کمی و فقط 
کمی دقت به خرج می داد، با بردن ست 
چهارم همه سه امتیاز مسابقه را از حریف 
زردپوش می گرفت. پیروزی در ست 
اول، »تخصص« تیم کوالکوویچ است 
اما این تیم در جدال دوم مرحله نهایی، 
شروع بســیار ضعیفی مقابل برزیل 
داشت. تفاوت سطح دو تیم در دو ست 
اول، بسیار زیاد به نظر می رسید. در ست 
اول و در شرایطی که هر تیم پنج امتیاز 
تصاحب کرده بود، لوکارلی پشت خط 

سرویس ظاهر شد و تا امتیاز ۱3 برای 
برزیل، ســرویس را حفظ کرد. همین 
برتری، در نهایت موجب پیروزی برزیل 
در اولین ست شد. در ست دوم نیز اوضاع 
به همان منوال ادامه پیدا کرد و حریف 
ایران با سرویس های فوق العاده و البته 
دریافت های عالی در عقب زمین، در یک 
قدمی پیروزی قرار گرفت. با این وجود 
ستاره های تیم ملی باالخره به خودشان 
آمدند و اعتماد به نفس و روحیه از دست 
رفتــه را دوباره به دســت آوردند. این 

تیم البته در ست سوم، برتری اش را از 
دست داد و دوباره با رقیب مساوی شد 
اما سرانجام توانست این ست را به سود 
خودش به پایان برســاند. کم تر کسی 
انتظار داشت ایران پیروزی ست چهارم 
را نیز از آن خودش کند اما این اتفاق رخ 
داد و ایران فاصله ای با تکمیل  کردن یک 
شگفتی خارق العاده نداشت. در آخرین 
ست مسابقه، تیم ملی هشت بر پنج از 
حریف جلو افتاد اما این ریتم درخشان، 
از دست رفت و در نهایت تجربه برزیل 
به تیم ملی ایران چربید. پس از سپری 
شــدن لحظات جنجالی ست پنجم، 
در نهایت برزیل بــه نیمه نهایی لیگ 

ملت های والیبال رسید.
تیــم ملی نتوانســت بخشــی از 
نیمه نهایی لیگ ملت ها باشــد اما تا 
آخرین لحظه، جنگید و دست از تالش 
برای زنده ماندن برنداشــت. عملکرد 
همه نفرات این تیم، قابل تقدیر به نظر 
می رسید اما هنوز حسرت های زیادی 
برای این تیــم وجــود دارد. تیم ملی 
والیبال در بیشتر مواقع تورنمنت ها را 
خوب شروع می کند و تا مراحل پایانی 
نیز با موفقیــت ادامه می دهد اما عمال 
هیچ وقت نمی توانــد »گل طالیی« را 
بزند و روی یک ســکوی جهانی قرار 
بگیرد. ایران هیچ وقت در میان سه تیم 
برتر یک تورنمنت بــزرگ نبوده و این 
تجربه در لیگ ملت هــای ۲۰۱9 نیز 
تکرار نخواهد شد. تا زمانی که بعضی از 
ضعف های تیم برطرف نشود، موفقیت 
بزرگ و تاریخی برای تیم ملی والیبال به 
دست نخواهد آمد. اگر ستاره های تیم 
ملی به جای اعتــراض بی مورد به داور 
مسابقه، همه تمرکزشان را روی جریان 
بازی بگذارند و اعصاب و روان خودشان 
را به هم نریزند، اگر مهره های تیم قبل از 
ثبت امتیاز، جشن نگیرند و فرصت های 

کلیدی برای رسیدن به امتیاز را از دست 
ندهند، اگر نفرات ذخیره مشــارکت 
بیشتری در تیم داشته باشند و بازیکن ها 
برای ســرویس  زدن تمرین بیشتری 
انجام بدهند، شاید اتفاق های بزرگ تری 
برای والیبال ایــران رقم بخورد. بدون 
شک این تیم تورنمنت خوبی را پشت 
سر گذاشت اما شاید دو شکست برابر 
لهستان و برزیل، هشداری بود که ثابت 
کرد والیبال ایران هنوز یکی از مدعیان 

بزرگ در دنیای والیبال نیست.
قبل از آغاز دوران درخشان خولیو 
والســکو، تیم ملی با حسین معدنی 
یک بازگشــت بزرگ را در رقابت های 
جهانی برابر ایتالیا تجربــه کرد اما در 
نهایت در آخرین ســت، تسلیم شد تا 
ســتاره ها زمین را با اشک ترک کنند. 
آن اشک ها کمی بعد به تلنگری برای 
ساخت یک تیم رویایی تبدیل شدند. 
شاید شکست تلخ و نزدیک در جدال 
با برزیل نیز راه آینده را به والیبال ایران 
نشان بدهد. راه تیمی که هنوز کارهای 
زیادی بــرای انجــام دادن دارد و باید 
استعدادهای بیشتری را کشف کند. 
تیمی که می خواهد غم بزرگ را به کار 

بزرگ تبدیل کند.

ست پنجم، آرزوهای والیبال ایران را بر باد داد

به رنگ حسرت

چهره به چهره

اتفاق روز

تیم ملی والیبال ایران در آستانه رقم زدن یکی از بزرگ ترین بازگشت های تمام تاریخش، شانس پیروزی برابر برزیل 
را از دست داد. تا آخرین لحظه ها همه چیز بر وفق مراد تیم کوالکوویچ بود اما برتری ایران در چند لحظه از دست رفت و در 
نهایت این برزیلی ها بودند که راهی دیدارهای نیمه نهایی شدند. بدون تردید، این تیم در لیگ ملت های 2019 یک قدم رو 

به جلو برداشت اما باز هم نتوانست بزرگ ترین رویاهایش را به واقعیت تبدیل کند.

آریا طاری

تا همین چند ماه قبل، هروه رنار جدی ترین گزینه هدایت 
تیم ملی ایران به شمار می رفت. او در نهایت به توافق نهایی با تیم 
ملی نرسید و حاال پس از حذف از جام ملت های آفریقا، پیشنهاد 
سرمربیگری تیم ملی عربستان را پذیرفت. بدون تردید این مربی 
تیم منظم با دفاعی عالی برای عربستانی ها خواهد ساخت تا این 
تیم یکی از مدعیان جدی صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ باشد. بعید 
نیست در این مسیر، ایران و هروه  رنار دوباره با هم برخورد کنند و 

یک تقابل جذاب دیگر را رقم بزنند.
اولین برخورد فوتبال ایران با ســرمربی فرانسوی تیم ملی 
مراکش، در جام جهانی روســیه اتفاق افتاد. ایران و مراکش به 
عنوان دو تیم فوق العاده در فاز دفاعی، با هم روبه رو شدند و نبرد 
جذابی را پشت سر گذاشــتند. در بیشتر دقایق بازی، مراکش 
صاحب توپ و میدان بود و موقعیت های زیــادی روی دروازه 
علیرضا بیرانوند به وجود آورد امــا در نهایت تعویض رنار برای 
تیمش فاجعه بار از آب درآمد و عزیز بوهیدوز در آخرین ثانیه ها، 

دروازه تیم خــودی را باز کرد تا اولین بــازی مراکش در جام با 
اولین شکســت این تیم و اولین پیروزی ایران در جام جهانی 
بعد از ۲۰ سال همراه شود. با وجود واگذار کردن نتیجه به ایران 
و پرتغال و حذف زودهنگام از رقابت های جام جهانی، مراکش 
نمایش های درخشانی در روسیه داشت و مورد توجه هواداران 
فوتبال قرار گرفت. آنها سرمربی شان را تا جام ملت های آفریقا 
حفظ کردند اما به نظر می رسید این همکاری دیگر ادامه پیدا 
نخواهد کرد. چراکه رنار در مراکش منتقدان زیادی داشت و به 
خاطر عدم دعوت از چند ستاره، مورد سرزنش قرار گرفته بود. 
داستان رنار و مراکش تا جام ملت های ۲۰۱9 مصر ادامه داشت. 
آنها با سه پیروزی با حداقل اختالف گل از مرحله گروهی عبور 
کردند و در اولین مسابقه حذفی به مصاف بنین رفتند. پیش از 
شروع مسابقه هیچ کس برای بنین شانسی قائل نبود اما از دست 
رفتن پنالتی ثانیه های پایانی حکیم زیاش، موجب شد بازی به 
وقت های اضافه و ضربات پنالتی برود و در نهایت اولین شگفتی 
بزرگ تورنمنت با حذف مراکش رقم بخورد. مراکش با رنار تیم 
خوب و البته بد شانسی بود و در نهایت به بزرگ ترین اهدافش 

دست پیدا نکرد. رنار که پیش از این با زامبیا و ساحل عاج قهرمان 
جام ملت های آفریقا شده بود، نتوانست این افتخار را با مراکش 
تکرار کند. او حاال دیگر قاره آفریقا را ترک کرده و برای یک چالش 
جدید این بار در قاره آسیا آماده می شود. دوران بدون تیم ماندن 
این مربی، کم تر از یک هفته طول کشــید. موضوعی که نشان 

می دهد رنار نمی تواند زمان زیادی را بدون فوتبال بگذراند.
در جریان آخرین بازی کارلوس کی روش به عنوان سرمربی 
تیم ملی ایران، هروه رنار روی سکوهای ورزشگاه حضور داشت. 
او در کنار مدیران فدراسیون، نبرد تیم ملی با ژاپن را از نزدیک 
تماشا کرد تا به شایعه ها در مورد پیوستن به تیم ملی ایران، قوت 
ببخشد. به نظر می رسید مذاکره ها با این مربی در جهت مثبتی 
قرار دارند اما این قرارداد ســرانجام بسته نشد تا فدراسیون به 
سراغ مارک ویلموتس برود و با مرد بلژیکی قرارداد امضا کند. 
رنار اما خیلی زود به آسیا آمد و روی نیمکت تیم ملی عربستان 
نشست. او و تیمش می توانند رقبای مهمی برای ایران در مسیر 
رسیدن به جام جهانی قطر باشــند. تیم ملی ایران در دو دوره 
گذشــته مرحله مقدماتی جام جهانی، با عربســتان برخورد 
نداشته و این موضوع کامال به ســود فوتبال ایران تمام شده 
است. در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ اما شاید این دو 
تیم در یک گروه مشترک قرار بگیرند. ایران در مراحل مقدماتی 
جام های جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ با عربستان همگروه شد و در 
هر دوره، در جدول مقدماتی پایین تر از عربستان قرار گرفت و 

در نهایت شانس صعود به جام جهانی را از دست داد. همگروه 
شدن با تیم هایی مثل کره جنوبی و ازبکستان در دو دوره اخیر، 
به صعود تیم ملی کمک بزرگی کرده اما ممکن است قرعه ها 

همیشه هم با ایران مهربان نباشند.
جام جهانی ۲۰۲۲ ممکن است بیشــترین سهمیه تاریخ 
آســیا در یک دوره از جام را در خود داشته باشد. صعود قطر به 
عنوان میزبان به این رقابت ها قطعی شده و 4.۵ تیم دیگر نیز از 
آسیا به تورنمنت راه پیدا می کنند. در واقع اگر پلی آف نهایی به 
سود آسیایی ها تمام شود، این قاره ۶ تیم در جام جهانی خواهد 
داشت. 4۰ تیم حاضر در دور دوم مقدماتی، در هشت گروه پنج 
تیمی تقسیم می شوند. با توجه به رنکینگ ها، عراق سخت ترین 
تیمی است که می تواند در این مرحله در گروه ایران قرار بگیرد. 
در این دور تیم های اول هر گروه به اضافه چهار تیم برتر دوم به 
مرحله بعدی می رسند. در دور بعدی نیز ۱۲ تیم در دو گروه ۶ 
تیمی با هم مصاف می دهند تا تیم های اول و دوم مستقیما راهی 
جام جهانی شوند و تیم های سوم مسابقه اول پلی آف را برگزار 
کنند. اگر تغییر چندانی در رنکینگ فیفا به وجود نیاید، ایران 
قطعا در دور نهایی با ژاپن همگروه نمی شود اما از بین استرالیا، 
کره، امارات و عربستان با دو تیم در یک گروه قرار خواهد گرفت. 
هنوز مسیری طوالنی تا رســیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ باقی 
مانده است. مسیری که شاید یک رقابت جذاب با عربستان رنار 

نیز در آن نهفته باشد.

یک ســال پس از پخش مســتند جنجالی 
آنتوان گریزمان در شــرکت فیلم سازی جرارد 
پیکه، این بازیکن باالخره پیراهن باشگاه بارسا را 
بر تن کرد. آنتوان تابســتان سال گذشته در یک 
قدمی پیوستن به بلوگرانا قرار داشت اما شرایط 
جدیدی که باشگاه آتلتی مقابل این بازیکن قرار 
داد، موجب شــد او قید حضــور در تیم جدید را 
بزند و قراردادش را با روخی بالنکوس تمدید کند. 
گریزمان در روز تمدید قرارداد با آتلتی، از عشق 
و عالقه اش برای باقی ماندن در »خانه« صحبت 
کرد اما فصل ناامیدکننده تیم سیمئونه موجب 
شد این بازیکن باالخره تصمیمش برای ملحق 
شدن به بارسا را عملی کند. آنتوان یک سال قبل، 
قهرمانی جام جهانی را به دست آورد و افتخاری 

را تصاحب کرد که برای چهره هایی مثل مسی و 
رونالدو حسرت برانگیز به نظر می رسد. با این وجود 
این بازیکن فاتح توپ طال نشد و عصبانیتش از این 
اتفاق را نیز با رسانه ها در میان گذاشت. گریزمان 
به خوبی می دانست که برای بردن توپ طال، باید 
برای باشگاه بزرگ تری بازی کند. او از سال ۲۰۱4 
در عضویت باشگاه اتلتیکومادرید قرار داشت اما 
هرگز نتوانســت قهرمان رقابت های اللیگا شود. 
انگیزه بزرگ تر او از پیوستن به بارسا، بردن لیگ 
قهرمانان اروپا بود. جامی که بعید به نظر می رسید 
در متروپولیتانو برای این بازیکن به دست بیاید. 
نفر سوم فهرســت توپ طال در سال های ۲۰۱۶ 
و ۲۰۱8، حاال با یک انتقــال هیجان انگیز راهی 
بارسلونا شده است. در مراسم معارفه او البته هیچ 

هواداری حضور نخواهد داشــت. چراکه به دلیل 
ترمیم چمن استادیوم نیوکمپ، امکان برگزاری 
یک معارفه تمام عیار برای این ستاره وجود ندارد. 
با این حال امضای قــرارداد با او، یک اتفاق جذاب 
و دلچســب برای هواداران بارسا به نظر می رسد. 
آنها امیدوارند ضعف های هجومی فصل گذشته 
تیم شان، با جذب این بازیکن درخشان برطرف 
شــود. او در ۲8 ســالگی، می تواند به نقطه اوج 
فوتبالش برســد. توافق آنتوان با بارسا از مدت ها 
قبل اتفاق افتاده بود اما باشگاه کاتاالن صبر کرد 
تا با رســیدن ماه جوالی، رقم فسخ قرارداد با این 
ستاره به ۱۲۰ میلیون یورو کاهش پیدا کند. آنها 
گریزمان را با رقم نسبتا مناسبی به خدمت گرفتند 
اما روسای باشگاه آتلتی به هیچ وجه از این اتفاق 
راضی نیستند و مدعی شده اند که بارسا باید ۲۰۰ 
میلیون یورو برای این انتقال پرداخت کند. چراکه 
قبل از جوالی، با ستاره فرانسوی به توافق رسیده 
اســت. بین آتلتی و آنتوان، جنگ بزرگی اتفاق 
افتاده است. گریزمان حتی خودروی سانتافه اش 

را به باشگاه پس داد و حاضر نشد در تور پیش فصل، 
حتی یک جلسه با این باشگاه تمرین کند.

»زندگی درباره شــانس های دوم است«. این 
جمله جالب در اکانت رسمی توئیتر باشگاه بارسا 
در مورد گریزمان منتشر شده است. جمله ای که 
شــاید به جز آنتوان و عوض کردن تصمیم فصل 
گذشــته اش، کنایه ای در مورد »نیمار« نیز در 

خودش دارد. جدایی سوپراستار برزیلی از پاریس، 
قطعی به نظر می رسد و بارسا، جدی ترین گزینه 
برای این فوتبالیست به شمار می رود. شاید فصل 
جدید برای آبی و اناری ها، با حضور همزمان نیمار و 
گریزمان در ترکیب آغاز شود. به نظر می رسد بارسا 
نیز به سبک رئال مادرید، پروژه »کهکشانی ها« را 

کلید زده است.

به بهانه معرفی سرمربی جدید تیم ملی عربستان

ایران و  رنار؛ دو خط موازی

آنتوان و بارسا؛ سرانجام اتفاق افتاد

شاهزاده فرانسوی در نیوکمپ 

ایران هیچ وقت در میان 
سه تیم برتر یک تورنمنت 

بزرگ نبوده و این تجربه 
در لیگ ملت های 2019 نیز 
تکرار نخواهد شد. تا زمانی 
که بعضی از ضعف های تیم 

برطرف نشود، موفقیت 
بزرگ و تاریخی برای 

تیم ملی والیبال به دست 
نخواهد آمد
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