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 ناراحتي عباسعلي 
از دوپينگ عسگري

حميده عباســعلی ملي پوش المپيكي كاراته 
ايران درباره وضعيت خودش برای المپيک، عنوان 
كرد:»دو اردوی ديگر تا اعزام داريم كه يک اردوی ۱۲ 
روزه و يک ۵-۶ روزه و متصل به المپيک است. همه 
تالش می كنند اتفاقات خوبی در اين بازی ها رخ دهد. 
كاراته اولين حضورش را در المپيک تجربه می كند. 
مردم هم توقع دارند چون ســال ها در مســابقات 
مختلف مدال داشــتيم اما المپيک متفاوت است 
چون حساسيت بااليی دارد. ما به كشوری می رويم 
كه ميزبان و مهد كاراته است اما همه تالش می كنند 
بهترين اتفاقات رخ دهد.« عباســعلی خاطرنشان 
كرد:»همه ما از طريق رنكينگ به المپيک رفتيم و 
اين اتفاق خوبی است. من هم بعد از آسيب ديدگی 
تمرينات خوبی را پشت سر گذاشتم. به ۸۰ درصد 
آمادگی رســيدم و در اين اردو به ۲۰ درصد ديگر 
آمادگی می رسم . ليسبون كه رفتم استرس داشتم 
اما اتفاق خوبی افتاد و حاال اين استرس تمام شده 
اســت.« بانوی كاراته كای كشــورمان همچنين 
در خصوص دوپينــگ بهمن عســگری، عنوان 
كرد:»اتفاق تلخی بود و ما خيلی ناراحت شديم اما 
اين اتفاق افتاده و او هم در شــرايط سختی است. 
عسگری را درک می كنيم و اميدواريم در مسابقات 
آينده شــركت كند. رزيتا عليپــور هم به المپيک 
نزديک بود اما در رنكينگ قرار نگرفت. ما توانايی او را 

ديده ايم اما قسمت نبود.« 
    

اردوي واليبال با 19 بازيكن
با اعالم »والديمير آلكنو« تيم ملی واليبال مردان 
ايران جهت حضور در بازی هــای المپيک توكيو 
تمرينات خود را از امروز )شنبه دوازدهم تيرماه( با 
حضور ۱۹ بازيكن آغاز می كند. سعيد معروف، جواد 
كريمی، محمدطاهر وادی، امير غفور، صابر كاظمی، 
برديا سعادت، سيدمحمد موسوی، علی اصغر مجرد، 
مســعود غالمی، رضا عابدينی، ميالد عبادی پور، 
ميثم صالحــی، مرتضی شــريفی، پوريا فياضی، 
اميرحســين اســفنديار، مهدی مرندی و آرمان 
صالحی نفرات دعوت شده به اردو هستند. همچنين 
مجتبی ميرزاجانپور و فرهاد قائمی در تمرينات تيم 
ملی حاضر خواهند بود تا شرايط فنی و فيزيكی پس 
از دوران مصدوميت شــان از سوی كادر فنی مورد 
بررسی قرار بگيرد. اردوی المپيكی تيم ملی واليبال 
با انجام تست P.C.R در محل كمپ تيم های ملی 
واقع در مجموعه ورزشــی آزادی در قرنطينه آغاز 
می شود و دعوت شدگان به اردو عصر شنبه نخستين 
تمرين خود را زير نظر محمدرضا تندروان )دستيار 
دوم( برگزار خواهند كرد. والديمير آلكنو، توماس 
توتولو )دستيار اول( و مانلی كسرايی )مترجم( نيز 
صبح يكشنبه به تهران می رسند و از عصر همان روز 
در تمرينات تيم ملی حضور خواهند داشت .مهلت 
قانونی ارسال اســامی ۱۲ بازيكن تيم های واليبال 
حاضر در بازی های المپيک پانزدهم تيرماه به پايان 
می رسد و از اين تاريخ تا آغاز بازی ها تيم ها فرصت 
ايجاد دو تغيير پزشــكی در ليســت ۱۲ نفره خود 

خواهند داشت.
    

دووميداني با 4 نماينده در توكيو
پس از پايان مهلت قانونی تعيين شده از سوی 
فدراســيون جهانی دووميدانی )هشتم تيرماه( به 
منظور كسب سهميه حضور ورزشكاران اين رشته 
ورزشی برای شركت در بازی های المپيک توكيو، 
اسامی ورزشكارانی كه موفق به كسب اين سهميه 
شدند از سوی فدراسيون جهانی دووميدانی اعالم 
شد. در اين فهرست نام چهار ورزشكار ايران يعنی 
احسان حدادی، حسن تفتيان، مهدی پيرجهان 
و فرزانه فصيحی كه موفق به كسب جواز حضور در 
المپيک توكيو شــدند، قرار دارد. احسان حدادی 
در پرتاب ديســک ارديبهشــت ۱۳۹۸ در جريان 
برگزاری مسابقات دووميدانی قهرمانی آسيا )قطر 
۲۰۱۹( بــا پرتاب ۶۶.۷۸ متری ســهميه حضور 
در المپيک را كسب كرد، حســن تفتيان در دوي 
سرعت شهريورماه ســال ۱۳۹۸ در جريان حضور 
در رقابت های دايمونــد ليگ پاريس با ثبت ركورد 
۱۰.۰۳ ثانيه موفق به كسب جواز حضور در المپيک 
شد، فرزانه فصيحی در دوي ۱۰۰ متر با اختصاص 
سهميه يونيورساليتی از سوی كميته بين المللی 
المپيک، مسافر توكيو شد و مهدی پيرجهان در 4۰۰ 
متر با مانع با ثبت حد نصاب 4۹.۳۳ ثانيه و استفاده 
از سهميه رنكينگ و امتياز با قرار گرفتن در جايگاه 

۳4 رتبه بندی فدراسيون جهانی وارد المپيک شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

قرعــه تیــم ملــی، نهایت 
»خوش بینی« را در بین هواداران 
این تیم به وجود آورده است. البته 
نباید فراموش کنیم که این خوش 
بینی ممکن اســت در نهایت کار 
دســت مان بدهد. در این مرحله، 
همه نبردها دشوار هستند اما تیم 
ملی نسبت به گروه مقابل، مسیر 
راحت تری برای رســیدن به جام 
جهانی دارد. مسیری که می تواند 
فوتبال ایران را برای اولین بار در 
تمام تاریخش، به ســومین جام 
جهانی متوالی برساند. اگر کیفیت 

تیم ملی همانند چند مســابقه 
گذشته باشد، صعود نکردن از این 

گروه کامال بعید خواهد بود.
    

کره، همان همیشگی
روبه رو شدن با كره جنوبی برای تيم 
ملی ايران، به مراتب بهتــر از برخورد با 
اســتراليا بود. البته كه بازی با استراليا 
می توانســت تجربه جديــد و جذابی 
باشــد اما كره ای ها به ويژه در سال های 
گذشته حريف بسيار ايده آلی برای تيم 
ملی ايران بوده اند. ما با شكســت دادن 
همين تيم و گرفتن ۶ امتياز كامل از آنها 
به جام جهانی ۲۰۱4 صعود كرديم و در 
جريان مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ 

نيز، كره هرگز نتوانســت يک دردسر 
بزرگ برای ايران باشــد. آنها در دوران 
كارلوس كی روش نه فقط در شكست 
دادن ايران، بلكه حتی در گل زدن به تيم 
ملی هم با مشكل روبه رو بودند! پس وقت 
روبه رو شدن ايران و كره، برتری ذهنی 
با شاگردان اسكوچيچ خواهد بود و اين 
يک امتياز بزرگ برای تيم ملی به شمار 
می رود. از آخرين پيروزی كره جنوبی 
مقابل ايران، ۱۰ سال سپری شده است. 
آخرين بار آنها در جام ملت های ۲۰۱۱ 
آسيا، تيم افشين قطبی را شكست دادند 
و راهی دور بعدی شدند. پس از آن جدال، 
ايران در چهار مسابقه متوالی با نتيجه 
يک بر صفر كره جنوبی را شكست داد و 

به كابوسی بزرگ برای اين حريف تبديل 
شد. دو جدال بعدی هم با تساوی به پايان 
رسيدند. جالب اينكه كره در ۶ تقابل اخير 
با ايران، فقط يک گل به ثمر رسانده است. 
اين تيم از سال ۱۳۸۵ به بعد، ۱۳ بار با تيم 
ملی ايران بازی كرده و فقط و فقط يک 

بازی را با »پيروزی« به پايان برده است! 
عراق، رنج و انتقام  

عراق از آن رقبايی است كه می تواند 
در اين مرحله برای ايران دردسر درست 
كند. اگرچه ما در ديدار برگشت مرحله 
قبلی، كامال برتر از عراق بوديم و حريف 
را به خوبی خلع ســالح كرديم اما نبايد 
فرامــوش كنيم كه عــراق آن روزها به 
لحاظ بدنی و فنی، در فــرم خوبی قرار 

نداشت و واقعيت فوتبال عراق، به مراتب 
بهتر از آن نمايش اســت. پــس از آن 
شكســت، عراقی ها عذر سرمربی شان 
را خواسته اند و حاال با يک مربی جديد 
برای مرحله تازه آماده خواهند شد. اگر 
آنها بتوانند يک مربی درجه يک را جذب 
كنند، می توانند يک حريف سرسخت 
برای تيم ملی ايران باشند. ستاره های 
اين تيم يعنی بشار رسن و طارق همام 
شناخت خوبی از فوتباليست های ايرانی 
دارند. مهند علی هم در اين چند ســال 
آنقدر روبه روی ايــران بازی كرده كه به 
خوبی با مدافعان ايرانی آشنا شده است. از 
همين حاال بايد خودمان را برای دو بازی 
حساس و پيچيده با عراق آماده كنيم. 
سوابق بيشتر ديدارهای دو تيم هم نشان 
می دهد كه اين مسابقه چندان پرگل از 

آب درنمی آيد.
فعال نه آقای برانکو!

برخورد با عمان، می توانست برای تيم 
ملی كمی چالش  برانگيز باشد. چراكه در 
اين صورت، روبه روی برانكو ايوانكوويچ 
قرار می گرفتيم اما اين اتفاق رخ نداد و راه 
ايران و عمان در اين مرحله از هم جدا شد 
تا فرصت برخورد اسكوچيچ و ايوانكوويچ 
از دســت برود. البته اگر ايران و عمان 
تيم های سوم گروه شان شوند در مسابقه 
اول پلی آف با هم برخورد خواهند كرد اما 
كامال بعيد اســت كه ايران تا اين اندازه 
پايين بيايد و عمان به اين اندازه باال برود!

کالف سردرگم میزبانی
مساله ميزبانی از همين حاال به يک 
نگرانی بزرگ برای فوتبال ايران تبديل 
شده اســت. اگر قرار است ايران ميزبان 
ديدارهای اين مرحله نباشد، پس قاعدتا 
به جز يک تيم، ساير تيم های گروه هم 
نبايد به عنوان ميزبان انتخاب شــوند. 

اين احتمال وجــود دارد كه »امارات« 
ميزبان ديدارهای اين گروه لقب بگيرد 
و همه مســابقات در اين كشور برگزار 
شوند. با توجه به لزوم استفاده از كمک 
داور ويدئويی در اين مرحله، اماراتی ها 
از قدرت الزم بــرای انجام چنين كاری 
برخوردار هستند و احتماال ميزبانی را از 

آن خودشان می كنند. 
برنامه نبردها

ديدارهای تيم ملی در اين مرحله از 
يازدهم شهريورماه كليد خواهند خورد. 
ايران در اولين مسابقه به مصاف سوريه 
می رود و سپس پنج روز بعد، روبه روی 
عراق در زمين حاضر می شــود. جدال 
بعدی هم روبه روی امارات خواهد بود. 
به نظر می رســد اين برنامــه برای تيم 
اســكوچيچ مناسب باشــد. تيمی كه 
بيستم مهر با كره جنوبی و بيستم آبان 
هم با لبنان مســابقه خواهد داد. شروع 
اين مرحله با سوريه و پايان آن با لبنان، 
اتفاق مثبتی برای تيم ملی ايران تلقی 
خواهد شد. يک اتفاق جذاب و دلچسب 
كه می تواند در آينده تيم ملی را به جام 

جهانی ببرد.

پنج نکته درباره قرعه تیم ملی در مسیر رسیدن به جام جهانی

مسافرانپروازقطر!

اتفاق روز

چهره به چهره 

با صعود دو تيم ديگر به نيمه نهايی، تكليف 
هر چهار تيم حاضر در اين مرحله از يورو امشب 
مشخص خواهد شد. شب گذشــته، دو تيم 
توانستند خودشان را به جمع چهار تيم برتر 
جام برسانند و امشب، يک چهارم نهايی جام 
ملت ها رسما به پايان خواهد رسيد. برخورد 
دانمارک و جمهوری چک، يكی از عجيب ترين 
و غيرمنتظره ترين نبردهــای اين مرحله به 
شمار می رود. چک به عنوان يكی از تيم های 
»ســوم« راهی دور حذفی شــد و دانمارک 
تورنمنت را با دو »شكست« متوالی شروع كرد. 
قاعدتا آنها نبايد به اين مرحله می رسيدند اما 
دانمارک با سه امتياز به سختی راهی مرحله 
بعد شد و آن جا با يک نمايش فوق العاده، ولز 
را از پيش رو برداشــت و چک هم با يک بازی 

حساب شده، هلند را از تورنمنت كنار زد. در 
مسابقه امشب، نگاه ها به پاتريک شيک چهار 
گله و البته كســپر دولبرگ خواهد بود. اين 
سومين برخورد تاريخ دو كشور در رقابت های 
يورو به شــمار می رود. هــر دو تجربه قبلی با 
پيروزی دانمارک همراه شــده است. در پنج 
بازی از ۶ جدال قبلی دو تيم اما نتيجه ای به جز 
تساوی به دست نيامده است. دانمارک اولين 
تيم تاريخ يورو به شــمار می رود كه توانسته 
در دو بازی متوالی در اين جــام چهار گل به 
ثمر برســاند. در مقابل جمهوری چک تجربه 
زيادی در اين مرحلــه دارد و برای چهارمين 
بار به يک چهارم نهايی يورو رسيده است. آنها 
در سه تجربه آخر حضور در اين مرحله، دو بار 
توانستند راه شان را به طرف نيمه نهايی هموار 

كنند. نكته جالب اينكه دانماركی ها تا امروز 
به طور متوسط در هر مسابقه يورو ۱۸ شوت 
به سمت دروازه رقبا زده اند. اين آمار، ركورد 

تاريخ جام ملت ها به شمار می رود!  
ساعاتی پس از اين مســابقه، آخرين نبرد 
يک چهارم نهايی جام بين اوكراين و انگليس 
برگزار می شــود. اين اولين و آخرين مسابقه 
تيم ساوت گيت در يورو اســت كه در خاک 
انگليس انجام نمی شود. استاديوم المپيكو رم، 
ميزبان اين نبرد خواهد بود. انگليس در هفت 
تقابل تاريخش با اوكراين، فقط يک بار بازنده 
بوده است. جالب اينكه وقتی آنها برای اولين 
بار روبه روی هم قرار گرفتند، آندری شوچنكو 
در تركيــب اوكراين و گرت ســاوت گيت در 
تركيب انگليس حضور داشت. اولين گل تاريخ 
تقابل های دو كشور را رابی فاولر زده و اولين 
گل اوكراينی ها روبه روی انگليس را نيز، آندری 
شوچنكو به ثمر رسانده است. تنها برخورد دو 
كشور در تورنمنت های ملی، به سال ۲۰۱۲ 

برمی گردد. جايی كه سه شيرها با تنها گل وين 
رونی، حريف را از پيش رو برداشــتند. جالب 
اينكه در طول تاريخ هــرگاه انگليس به اين 
مرحله از جام ملت ها رسيده، در نهايت كارش 
به ضربات پنالتی كشيده شده است. آنها سال 
۱۹۹۶ برای اولين بار راهــی نيمه نهايی اين 
تورنمنت شدند اما پس از آن هرگز نتوانستند 

اين موفقيت را تكرار كنند. انگليس ســاوت 
گيت دومين تيم تاريخ يورو محسوب می شود 
كه در چهار مسابقه اول يک دوره از اين جام، 
چهار كلين شيت متوالی داشته است. اگر آنها 
بتوانند دروازه شــان را در پنجمين جدال نيز 
بسته نگه دارند، تبديل به اولين تيم تاريخ يورو 
می شوند كه دست به چنين كار بزرگی زده اند. 

يک هفته پراشتباه ديگر را در داوری فوتبال ايران پشت 
سر گذاشته ايم. هفته ای كه در آن تصميم های اشتباه ريز 
و درشت زيادی گرفته شد و طبق معمول، جو نيمكت ها 
را به هم ريخت. شــايد فدراســيون فوتبال، اولويت های 
مالی ديگری را در ماه های پيش رو داشته باشد اما به نظر 
می رسد نبود كمک داور ويدئويی، تبديل به بزرگ ترين 
تهديد برای رقابت های ليگ برتر شــده است. اگر نتوانيم 
هرچه زودتر اين خالء بزرگ را برطرف كنيم، ليگ با تمام 
سرعت به طرف بن بســت خواهد رفت و جو مسابقات در 

آينده ای نزديک به مراتب بدتر نيز خواهد شد.
اين هفته از رقابت های ليگ برتر به لحاظ داوری يک 
فاجعه تمام عيار بود. در مسابقه پرســپوليس و گل گهر 
سيرجان، حتی با چشــم های غيرمسلح هم واضح به نظر 
می رســيد كه خطای بازيكن قرمز درون محوطه جريمه 
اتفاق افتاده اما داور پس از كشــتن زمان بازی و مشورت 
طوالنی با دستيارها، تشخيص داد كه خطا بيرون محوطه 
رقم خورده است. در آن دقايق، بازی با نتيجه دو بر يک به 
ســود تيم يحيی در جريان بود و اين پنالتی می توانست 

سرنوشــت مســابقه را عوض كند. يک روز بعد در نبرد 
اســتقالل و آلومينيوم هم، ســيدعلی يک روز افتضاح را 
پشت سر گذاشت. او می توانست در اين نبرد يک پنالتی 
برای اراكی ها بگيرد و البته گل اســتقاللی ها را نيز سالم 
اعالم كند. تازه اين تصميم هــای عجيب و بحث برانگيز، 
مربوط به بازی هايی هستند كه ديده شــده اند. طبيعتا 
در نبردهايی با بيننده كم تر نيــز چنين اتفاق های تلخی 
رقم خورده است. ســطح داوری در ليگ برتر ايران، اصال 
باال نيست. ما در اين نسل از داورها، ستاره ای مثل عليرضا 
فغانی را داشتيم كه او را هم به سادگی هرچه تمام تر به يک 

ليگ خارجی سپرده ايم. 
اساســا آنقدر در مورد داورها بدقولی صورت گرفته و 
دستمزدشــان در فوتبال به حدی پايين بوده كه داوری 
فوتبال ديگر برای جوان ترها هيچ جذابيتی ندارد. به همين 
خاطر است كه استعدادهای تازه كشف نمی شوند و داوری 
در ايران تحول را تجربه نمی كند. تنها يک راه برای پايان 
دادن به اين بحران گســترده وجود دارد و آن، استفاده از 
كمک داور ويدئويی است. با استفاده از وی.ای.آر می توان 

بسياری از چالش های داوری را پشت سر گذاشت. با اين 
اتفاق، حداقل مطمئن می شويم كه ديگر قرار نيست گروه 
داوری روی خط آفسايد دست به اشتباه بزنند. وقتی كه 
اولين زمزمه هــای ورود وی.ای.آر به فوتبال ايران مطرح 
شــد، هنوز ويروس كرونا از راه نرسيده بود. حاال كرونا در 
سطح جهان عمال مهار شــده اما هنوز هم فوتبال ايران به 

استفاده از اين تكنولوژی نزديک نيست! 
اســتفاده از كمک داور ويدئويی در اوليــن روزها، با 
واكنش های منفی زيادی روبه رو شد. چراكه اين تكنولوژی 
هنوز در حال آزمون و خطا بود. با اين وجود برای پی بردن 
به بلوغ و پختگی امروز اين پديده، كافی است به مسابقات 
يورو ۲۰۲۰ نگاه كنيم. مسابقاتی كه اين فناوری در آن به 
بهترين شــكل ممكن و در كوتاه ترين زمان ممكن اتفاق 
می افتد. داورها در يــورو اصال زمان را برای اســتفاده از 
وی.ای.آر هدر نمی دهند و به شكلی ايده آل از آن استفاده 
می كنند. پس ديگر جنبه های منفی در مورد اين پديده از 
بين رفته است. مساله اين است كه استفاده از وار به شدت 
فراگير شده و ليگ های فوتبال دنيا به دو دسته ليگ های 
دارای كمک داور ويدئويی و ليگ های بدون آن تقســيم 
خواهند شــد. اين هراس بزرگ وجود دارد كه ديگر همه 
ليگ های فوتبال جهان به ســراغ وی.ای.آر بروند و تنها 
فوتبال ايران از اين نعمت بی بهــره بماند. در اين صورت 
فاصله چشمگيری بين فوتبال ايران و فوتبال دنيا شكل 

خواهد گرفــت. فراموش نكنيد همين حــاال تيم ملی به 
خاطر نداشــتن امكانات اســتفاده از وی.ای.آر، احتماال 
شانس ميزبانی از رقبايش در مرحله نهايی از دور مقدماتی 
جام جهانی را از دست خواهد داد. يعنی اگر امكان استفاده 
از وی.ای.آر در فوتبــال ايران وجود داشــت، حاال نگران 
مســاله ميزبانی نبوديم اما حاال كه اين تكنولوژی در كار 
نيست، بعيد است بتوانيم در اين مرحله حتی يک ميزبانی 
داشته باشيم. يک اتفاق تلخ كه نشان می دهد عقب ماندن 
از فوتبال روز دنيا، چه عواقبی را به دنبال دارد. فدراسيون 
فوتبال بايد هرچه ســريع تر به فكر راه اندازی كمک داور 
ويدئويی باشــد. چراكه هواداران فوتبال در ايران، دائما 
مســابقات را با نمونه های خارجی مقايســه می كنند و 
متوجه يک تفاوت بزرگ در اين نبردها می شوند. تفاوتی 

كه فراتر از همه مسائل فنی و تاكتيكی است.
استفاده از وی.ای.آر قبال فقط يک آزمون و خطا برای 
فوتبال بود و حاال ديگر به يک »ضرورت« تبديل شده است. 
حتی تصور فوتبال های اروپايی بدون اين پديده محال به 
نظر می رسد. جالب اينكه در ايران حتی بعضي از باشگاه ها 
خواهان تاميــن منابع مالی وی.ای.آر شــده اند اما هنوز 
پيشرفتی دراين زمينه اتفاق نيفتاده است. استفاده نكردن 
از اين پديده همه گير، شــبيه زخمی روی صورت فوتبال 
است. تا كمک داور ويدئويی از راه نرسد، تنش و اعتراض به 

داوری در ليگ برتر هرگز كاهش پيدا نخواهد كرد.  

انگلیس علیه شوا، پاتریک شیک علیه رویای اریکسن

شب جادويی يورو

معضلی که هر روز بزرگ تر می شود

صورت زخمی فوتبال! 

روبه رو شدن با کره جنوبی 
برای تیم ملی ایران، به 

مراتب بهتر از برخورد با 
استرالیا بود. البته که بازی 

با استرالیا می توانست 
تجربه جدید و جذابی باشد 

اما کره ای ها به ویژه در 
سال های گذشته حریف 
بسیار ایده آلی برای تیم 

ملی ایران بوده اند
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