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اردوی والیبال با 15 نفر

دور جدید تمرینــات آماده ســازی تیم ملی 
والیبال ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی 
مردان آســیا، از عصر چهارشــنبه 30 مرداد در 
محل فدراســیون والیبال آغاز خواهد شد. ایگور 
کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال برای این 
مرحله از اردو از 15 والیبالیست دعوت کرده است. 
سعید معروف، سیدمحمد موسوی، امیر غفور، میالد 
عبادی پور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیعی، 
علی  اصغر مجرد، مســعود غالمــی، محمدجواد 
معنوی نژاد، جواد کریمی، امیرحسین اسفندیار، 
پوریا یلی، محمدرضا حضرت پور و محمدرضا موذن 
نفرات دعوت شده به اردوی والیبال هستند که نکته 
مهم دعوت از امیرحسین اسفندیار کاپیتان تیم 
جوانان است که به تازگی عنوان قهرمانی جوانان 
جهان را به دســت آوردند. اســفندیار در این اردو 
جایگزین شهرام محمودی شده است. مسابقات 
قهرمانی مردان آسیا از 22 تا 30 شهریور و به میزبانی 
تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی کشورمان باید در 
هشت تیم برتر این رقابت ها قرار بگیرد تا بتواند در 
شانس دوم، در مسابقات قاره ای که در چین برگزار 
می شود، بخت خود را برای المپیکی شدن بیازماید.

    
یک سال حمایت از عابدینی

کیکاووس سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته 
ملی المپیک درباره اینکه مجتبی عابدینی ملی پوش 
شمشیربازی سابر ایران کار خود در آکادمی ملی 
المپیک از دســت داد، بیان کرد:»عابدینی مانند 
همه قهرمانان قابــل احترام و مــورد حمایت ما 
است و برای ســهمیه المپیک 2020 از امیدهای 
ما محسوب می شود. اما شــیوه حمایت ما باید در 
چارچوب ضوابط و مقررات باشد. البته ما ضمن اینکه 
چارچوب مقررات را رعایت می کنیم، حمایت های 
الزم را هم انجام خواهیم داد.« او افزود:»با نگاه مثبت 
آقای صالحی امیری مقرر شد حمایت مالی حداقل 
تا یک سال از او انجام گیرد. امیدوارم عابدینی سهمیه 
کسب کند و در المپیک هم مدال خوش رنگی بگیرد 

و باعث شادی مردم و جامعه ورزش شود.«
    

اعزام مشروط تکواندو
آرش فرهادیان مدیــر تیم های ملی تکواندو 
از برنامه ریزی فدراســیون برای حضــور در دو 
تورنمنــت بین المللی G1 در صــورت تامین 
منابع مالی خبر داد:»با توجه به جایگاه مناسب 
برخی از تکواندوکاران ایران در رنکینگ جهانی 
و نیاز به افزایش امتیاز با حضور در تورنمنت های 
بین المللی، در صدد هســتیم تیم ملی را به دو 
تورنمنت رومانی و کرواسی که به ترتیب مهر و 
آبان برگزار می شــود، اعزام کنیم. این دو رویداد 
به لحاظ کیفی در حد متوسط برگزار می شود و 
فرصت خوبی برای افزایش امتیازات در رنکینگ 
خواهد بود.« وی افزود:»برخی نفرات برای ارتقای 
جایگاه شان در رنکینگ به ۴ تا 30 امتیاز نیاز دارند 
و با توجه به اینکه سقف دریافت امتیاز از حضور 
در تورنمنت های بین المللی ۴0 امتیاز است، با 
درخواست سرمربی دنبال اعزام نفرات مان به این 

دو رویداد هستیم.«
    

 کاروان المپیک 
بدون اسپانسر مانده

کم تر از یک سال مانده تا شــروع بازی های 
المپیک 2020 توکیو و در شرایطی که ورزشکاران 
برای آماده سازی و کسب سهمیه به کمک مالی 
نیاز دارند، هنوز تکلیف اسپانســر کاروان ایران 
مشخص نشده است. از اواخر پاییز سال گذشته 
جلسات زیادی با حضور مسئوالن کمیته ملی 
المپیک همراه با نهادها و شــرکت های مختلف 
برگزار شد و درنهایت سه شرکت برای پذیرش 
اسپانســری کاروان ایران اعالم آمادگی کردند. 
این موضوع در چند جلسه هیات اجرایی هم به 
بحث و بررسی گذاشته شــد و حتی به تصویب 
رسید تا هرچه سریع تر قرارداد همکاری با یکی از 
این شرکت ها امضا شود اما تا به امروز نتیجه ای در 
مورد آنها حاصل نشده است. به هر حال از آنجا که 
دولت به تنهایی قادر به تامین هزینه ورزش نیست 
باید از اسپانسرها و حمایت مالی آنها برای تحقق 
هرچه بهتر اهداف ورزشی استفاده کرد. کمیته 
ملی المپیک با تجربه ای کــه در المپیک ریو به 
دست آورد در برخی زمینه ها مثل لباس کاروان 
کار را آغاز کرده و حال امید می رود با مشــخص 
شدن اسپانسر نگرانی ها از این بابت برطرف شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

در آخریــن هفته از لیــگ برتر 
هجدهم، ســپاهان اصفهــان تنها 
تیمی بود که در کنار پرســپولیس 
هنوز روی کاغذ برای قهرمانی شانس 
داشت. شــاگردان ژنرال در آخرین 
هفته نیز پیروز شــدند و شکســت 
پرسپولیس برابر پارس جنوبی، برای 
قهرمانی شــان کافی بود اما پسران 
برانکو در جم به پیروزی دست پیدا 
کردند و رویای قهرمانی اصفهانی ها 
بر باد رفت. سپاهان در دو دیدار رفت 
و برگشــت لیگ، نتیجــه را به تیم 
قهرمان واگذار نکرد اما در هیچ کدام 
از این دو مسابقه نیز موفق به شکست 
دادن پرسپولیس نشــد. آنها فصل 
خوبی را پشت سر گذاشتند اما چند 
لغــزش در چند مســابقه کلیدی، 
اجازه نداد که این تیم آخرین قدم ها 
به طرف جام را بــا موفقیت بردارد. 
در شــروع فصل، کم تر کسی توقع 
داشــت که ســپاهان به سرعت در 
مسیر تبدیل شدن به یکی از مدعیان 
قهرمانی قرار بگیرد. طالیی ها چند 
فصل کابوس وار را سپری کرده بودند 

و در لیگ هفدهم، فاصله چندانی با 
منطقه سقوط نداشتند. باشگاه برای 
پایان دادن به ناکامی های بزرگ، به 
سراغ امیرقلعه نویی رفت و این مربی 
را از ذوب آهــن به خدمــت گرفت. 
سپاهان توانســت ترکیب خوبی را 
مهیای لیگ برتر کند و با این ترکیب، 
یکی از مدعیان جدی رســیدن به 
جام قهرمانی باشد. آنها حتی برای 
مدتی به صدر جدول نیز تکیه زدند. 
ســپاهان در هفته ســیزدهم برای 
اولین بار صدرنشــین شد و تا پایان 
هفته پانزدهم نیز ایــن رده را برای 

خودش حفظ کرد.
آنهــا در هفته هــای هفدهم و 
هجدهم نیز دوباره به باالترین رده 
جدول رســیدند اما پس از آن دیگر 
نتوانســتند طعم صدرنشــینی را 
بچشند. با 58 امتیاز در 30 مسابقه، 
سپاهان فاصله کمی با میانگین دو 
امتیاز در هر بازی داشــت و یکی از 
فصل های موفقــش در تاریخ لیگ 
را به پایان رســاند. با این وجود آنها 
به هدف شــان برای قهرمانی لیگ 
دست پیدا نکردند. شــاید اگر این 
تیم در دیدار برگشت با پرسپولیس 

در ورزشگاه آزادی کمی شجاعانه تر 
فوتبال بازی می کرد، ترکیب نهایی 
جدول عوض می شد. تیم ژنرال فصل 
گذشــته تنها دو بار شکست خورد 
و به جــز تراکتور و اســتقالل، برابر 
هیچ حریفی تســلیم نشد. تساوی 
لحظه آخــری در دربی برگشــت 
اصفهان و ضربــه آیاندا پاتوســی 
در جــدال ســپاهان و اســتقالل، 
لحظه های کلیدی بودند که قهرمانی 
را از تیــم اصفهانــی گرفتند. برای 
رسیدن این تیم به سکوی اول، دیگر 
نباید چنین غفلت هایی تکرار شوند. 
تلخ ترین قاب فصل برای این باشگاه 
اما در جام حذفی رقم خورد. جایی 
که آنها با گل به خودی مدافع میانی 
پرحاشیه  شــان، برابر پرسپولیس 
شکست خوردند و فرصت رفتن به 
ســراغ آخرین جام فصل را از دست 

دادند.
ســپاهان در تعطیالت نیم فصل 
لیگ برتر هجدهــم، فرصت طالیی 
تقویت  شــدن را از دست داد. شاید 
اگر خریدهای زمســتانی باشــگاه 
کمــی و فقط کمی موثرتــر بودند، 
اوضاع برای این تیم امیدوارکننده تر 

می شــد. »محمد ابراهیمی« اصال 
نتوانست کمکی برای سپاهان باشد. 
محسن مسلمان نیز نیمکت نشین 
شد و نفراتی مثل مســلمی پور و 
علــی قربانی هم بــرای رقم زدن 
یک تفاوت بزرگ نسبت به شروع 
فصل، کافی به نظر نمی رسیدند. 
حفــظ نفــرات کلیــدی، 
اصلی تریــن ماموریــت 
تابستانی ســپاهان در 
بازار نقل و انتقاالت 
به شمار می رود. 
طالیی هــا به 
جز ســیاوش 
و  نــی  ا د یز
مهرداد محمدی 
هیچ بازیکــن مهمی را 
از دســت ندادند و به 
جای سیاوش، با یکی 
از بهتریــن مدافعان 
میانی لیــگ یعنی 
گولســیانی قرارداد 
امضــا کردنــد. جذب 
محمدرضــا حســینی از تیــم 
همشهری، جای خالی مهرداد را 
نیز در این تیم کمرنگ کرد. علیرضا 
نقی زاده، مرتضی منصوری، محمد 
محبی و شــایان مصلح، خریدهای 
تابستانی دیگر باشگاهی محسوب 
می شــدند که حاال تصمیــم دارد 
ترکیبش را با امید ابراهیمی و امید 
نورافکن کهکشانی کند. سپاهان با 
این ترکیب، هدفی به جز قهرمانی 

لیگ در سر نخواهد داشت.
»قهرمان واقعــی« لقبی بود که 

ســپاهانی ها در پایان فصل گذشته 
لیگ برتر روی خودشان گذاشتند. 
این قهرمــان واقعی امــا حتی در 
خانه، موفق نشــد قهرمان لیگ را 
از پیش رو بردارد و به ســراغ فینال 
جام حذفی برود. به جای لقب های 
شعاری و سلفی در رختکن باشگاه، 
تنها سختکوشی می تواند سپاهان را 
به خواسته اش برای قهرمانی لیگ 
برساند. آخرین قهرمانی قلعه نویی 
در لیــگ دوازدهم رقم خــورده و 
آخرین قهرمانی سپاهان نیز مربوط 
به لیگ برتر چهاردهم است. آیا ژنرال 
و تیمش باالخره به این انتظار پایان 
خواهند داد؟ آیا جام در پایان لیگ 
برتر نوزدهم، به ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان خواهد رفت؟ همه چیز برای 
شروع رویایی سپاهان آماده به نظر 
می رسد اما تجربه نشــان داده که 
آنها برای قهرمانی، باید یک »پایان 

رویایی« هم داشته باشند.

آیا تیم ژنرال این بار تا سکوی قهرمانی ادامه می دهد؟

50 قدم آخر!

اتفاق روز

سوژه روز

قرار گرفتن در رده دوم جدول رده بندی و رسیدن به نیمه نهایی جام حذفی، برای بسیاری از تیم های لیگ برتر 
نتایجی باشکوه محسوب می شوند اما این نتایج برای راضی کردن سپاهان و هوادارانش کافی نیستند. شاید هیچ 
تیمی در شروع لیگ نوزدهم، به اندازه سپاهان برای قهرمانی حریص نباشد. چراکه طالیی ها فصل گذشته تا یک 

قدمی قهرمانی در هر دو جام پیش رفتند و در نهایت دست شان خالی ماند. سپاهان تابستان خوبی را پشت سر 
گذاشته و همچنان مشغول تقویت ترکیبش برای فصل جدید است. به احتمال زیاد در روزهای آینده یک یا دو 

ستاره جدید نیز به این تیم می پیوندند تا خیز بلند این باشگاه برای قهرمانی شروع شود.

آریا رهنورد

ترکیب کمک داور ویدئویی با منچسترســیتی و تاتنهام 
ظاهرا همیشه قرار اســت به پایان های دراماتیک ختم شود 
و همیشه هم این ستاره های اســپرز هستند که لبخند آخر 
را می زنند. مدتی بعــد از نبرد فراموش نشــدنی دو تیم در 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان در ورزشگاه اتحاد، سیتی و 
اسپرز دوباره در همین استادیوم روبه روی هم قرار گرفتند. 
باز هم در آخرین ثانیه های این بازی گل رد و بدل شــد و باز 
هم تیم میزبان، پس از جشــن گرفتن این گل متوجه شــد 
که نمی تواند روی برتری اش حســاب چندانی باز کند. باید 
پذیرفت که کمک داور ویدئویی، چهره فوتبال را عوض کرده 
و دوران تازه ای برای این ورزش ســاخته است. برقرار کردن 
عدالت در زمیــن، بهترین اتفاق ممکن اســت اما گاهی هم 
سختگیری بیش از حد، بی رحمی را در جریان یک مسابقه 

به اوج می رساند.
خلق نزدیک به 30 موقعیت گل زنی روی دروازه اسپرز، 
نتوانست منچسترسیتی را به دومین پیروزی اش در دومین 
هفته از فصل جدید لیگ برتر برســاند. آنها دو بار از حریف 
پیش افتادند و هــر دو بار، این برتری را به حراج گذاشــتند. 
جاگیری فاجعه بار ادرســون مورائس روی صحنه گل اول 
اریک المال، دوباره ثابت کرد که چرا ایــن دروازه بان در تیم 
ملی ذخیره آلیسون بکر است. تعویض طالیی پوچیتینو نیز 
در نیمه دوم، برای دومین بار نفس سیتی را گرفت. تصمیم 
پپ گواردیوال برای تعویض ســرخیو آگرو اصال به این مذاق 

این مهاجم خوش نیامد و او اعتراضش را به صورت مستقیم 
به سرمربی اسپانیایی نشان داد. این دو نفر کنار زمین تا مرز 
درگیری فیزیکی هم پیش رفتند امــا در نهایت این میکل 
آرتتا بود که با دخالت، تنش هــا را کمرنگ کرد. با این وجود 
هنوز هم پپ و سرخیو آشــکارا عصبانی به نظر می رسیدند. 
در آخرین ثانیه های مسابقه اما، همه چیز تغییر کرد. گابریل 
ژسوس با یک شلیک دیدنی توپ را به تور دروازه هوگو لوریس 
رساند و آگرو به سرعت به سراغ پپ رفت تا با این مربی جشن 
بگیرد و از یک بحران بزرگ در تیم جلوگیری کند. این دو نفر 
برای دقایقی طوالنی در آغوش هم قرار گرفتند اما در نهایت 
متوجه شدند که گل ژسوس قرار است از حافظه این مسابقه 
پاک شود. برخورد توپ به دست الپورته قبل از رسیدن آن به 
گابریل، موجب شد که صحنه برای بازبینی به وی.ای.آر برود و 
در نهایت رای داور، به سود اسپرز رقم خورد. باورکردنی نبود اما 
در ورزشگاه اتحاد، تاریخ دوباره تکرار شد. درست مثل آخرین 
مسابقه دو تیم در این استادیوم، سیتی پیش افتاد، برتری اش را 
از دست داد، در ثانیه های پایانی به یک گل حساس رسید، برای 
دقایقی این گل را با شور و حرارت جشن گرفت و در نهایت، 
ناچار شد با یک شــوک بزرگ و فراموش نشدنی کنار بیاید. 
کمک داور ویدئویی، سرنوشت این مسابقه را به سود اسپرز 
تغییر داد. حاال دیگر در انگلیس، تیم ها در حال عادت کردن 
به ورود تکنولوژی به متن داوری های فوتبال هستند. با این 
حال هنوز هم کنار آمدن با بعضی از تصمیم های سختگیرانه 
و میلی متری وی.ای.آر برای بســیاری از ستاره های دنیای 
فوتبال و مربیان شان دشــوار به نظر می رسد. تیم هایی که 

پرستاره تر هستند، بیشــتر موقعیت می سازند و بیشتر گل 
می زنند، طبیعتا بیشتر با کمک داور ویدئویی سرشاخ خواهند 
شد. این موضوع حاال به یک چالش بزرگ برای منچسترسیتی 

تبدیل شده است.
کمک داور ویدئویی خیلی زود تاثیرش را روی لیگ برتر هم 
گذاشت. اتحادیه فوتبال انگلیس فصل گذشته با اضافه شدن 
وی.ای.آر مخالفت کرده بود امــا از آن جایی که آزمایش این 
تکنولوژی در کشورهای دیگر تا حدود زیادی موفقیت آمیز 
بود، سرانجام آنها نیز مقابل این موج عمومی تسلیم شدند و 
چاره ای به جز موافقت با آن نداشتند. در اولین هفته از لیگ 
جزیره، گل رحیم اســترلینگ به وستهم در حالی توسط وار 
مردود اعالم شده که فاصله این بازیکن با مدافع حریف، تنها 
در حد چند میلی متر به نظر می رسید. خیلی زود اعتراض ها 
علیه کمک داور ویدئویی و تصمیم های چند میلی متری در 
خط آفســاید به راه افتاد. در همان هفته اول، گل زودهنگام 
کریس وود به ســاوتهمپتون نیز توسط کمک داور ویدئویی 
مردود اعالم شد. این سرنوشت در انتظار گل برتری وولوز به 

لسترسیتی نیز بود. بدون وی.ای.آر بسیاری از نتایج این هفته 
از لیگ برتر، طور دیگری رقم می خوردند. درست مثل دیدار 
سیتی و اسپرز که بدون دخالت کمک داور ویدئویی، احتماال با 

برتری تیم میزبان به پایان می رسید.
به کمک وی.ای.آر سرنوشت بازی ها دیگر با اشتباه داوری 
تعیین نمی شود. کمرنگ  کردن نقش خطاهای انسانی در متن 
مسابقه های فوتبال، در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می رسد 
اما خط کشی های خاص تکنولوژی، تصویر انسانی فوتبال را 
هدف قرار می دهد. فوتبال با این روش رفته رفته به یک ورزش 
ماشینی تبدیل می شود و بعید نیست روزی از راه برسد که در 
آن به جای داورها، ربات ها در میانه زمین مشغول سوت زدن 
مسابقه ها باشند. برای سال ها، از تکنولوژی استفاده زیادی در 
فوتبال نشد. چراکه همه نهادهای تاثیرگذار این رشته ورزشی، 
با ورود بیش از اندازه تکنولوژی مخالف بودند. حاال اما دیگر 
نمی توان مقابل این سیل ایستاد و جلوی آن را گرفت. وی.ای.
آر اولین قدم به سمت تکنولوژیک تر شدن فوتبال است و دیر 

یا زود قدم های دیگری نیز از راه خواهند رسید.

تماشــای اولین مســابقه ها از فصل جدید 
لیگ های اروپایی، چیزهایی را به یادمان می آورد 
که در فوتبال خودمان کم و بیش به فراموشــی 
سپرده  شده اند. امکانات فوق العاده برای برگزاری 
یک بازی، آســایش و آرامش تماشاگرها روی 
سکو، پخش تلویزیونی درجه یک و البته هیجان و 
جذابیتی که در متن خود بازی ها نیز نهفته است. 
حاال که فصل جدیدی از لیگ برتر در حال کلید 
خوردن اســت، باید امیدوار باشیم که حداقل 
بخشــی از این ماجراها در فوتبال خودمان نیز 

به وقوع بپیوندند. برگشــتِن دوباره لیگ پس از 
مدت ها کش و قوس، چیزی شبیه یک تولد دوباره  
است. مثل همه نوزادها در زمان تولد، بعضی ها 
گریه خواهند کــرد و بعضی ها خواهند خندید. 
آن چه اهمیت دارد اما خود فوتبال خواهد بود. باید 
امیدوار باشیم در فصل جدید، تنش ها به حداقل 
برسند. شعارهای اســتادیومی به جهت تازه ای 
هدایت شوند. وزیر مقصر شکست تیم ها نباشد 
و باشگاه ها به جای بهانه  تراشیدن، با شکست و 
ناکامی کنار بیایند. امیدوار باشیم این بار ردی از 

خون در هیچ استادیومی پیدا نشود و این نفرت 
عمیق جایش را به یک رقابت جذاب و سالم بدهد. 
درست مثل همیشه، هیچ چیز فوق العاده ای ساده 
به دست نمی آید و هیچ چیز ساده ای، فوق العاده 

نخواهد بود.
فصل تازه فوتبال ایران، با نبرد پرسپولیس و 
پارس جنوبی در استادیوم آزادی آغاز می شود. 
پارس آخرین حریف فصل گذشــته سرخ ها به 
شمار می رفت و حاال اولین حریف رسمی این تیم 
با سرمربی جدید است. یک شروع قدرتمندانه 
برای قهرمان سه دوره گذشــته لیگ، اهمیت 
بسیار زیادی خواهد داشت. دقایقی بعد از شروع 
این بازی، گل گهر سیرجان اولین میزبانی اش 
در تاریخ لیگ برتر را روبه روی نساجی پشت سر 

می گذارد. وینگو و تیمــش مدت کوتاهی قبل 
جشن صعود به لیگ برتر را برگزار کردند و باالخره 
سیرجانی ها را به آرزوی بزرگ این سال های شان 
رساندند. در دیدارهای دیگر سی و یکم مردادماه، 
ذوب آهن در دوئل مربیان جوان از سایپا پذیرایی 
می کنــد و  مسجدســلیمان نیز با ســرمربی 
جدیدش، میزبان شــاگردان مصطفی دنیزلی 
در تراکتورسازی خواهد بود. اولین مسابقه روز 
جمعه، در تبریز میان ماشین سازی و استقالل 
برگزار می شود. این اولین آزمون استراماچونی در 
لیگ برتر فوتبال ایران خواهد بود. پیکان و پدیده 
نیز در تهران با هم مسابقه خواهند داد. اولین جدال 
فصل فوالد آره نا غروب جمعه با نبرد فوالد و نفت 
آبادان آغاز می شود. هر دو تیم فصل را با کادر فنی 

جدیدی آغاز کرده اند. دوئل جواد نکونام با دراگان 
اسکوچیچ، جذابیت های زیادی خواهد داشت. 
شاهین و سپاهان، برگزارکننده آخرین مسابقه 
این هفته لیگ برتر هستند. ژنرال و تیمش این بار 
تنها با قهرمانی راضی خواهند شد و شاهین قصد 
دارد از کابوس سقوط دور بماند. انتظارها برای 
شروع لیگ، باالخره به پایان رسیده و حاال لیگ 
برتر باید ثابت کند که ارزش این انتظار و هیجان 
را داشته است. رقابت های نزدیک و حساس مثل 
همیشه از راه می رســند و لیگ در اوج حرارت 
دنبال خواهد شد. هر چقدر که میزبان تنش ها و 
درگیری ها در طول فصل کم تر باشد، هر چقدر که 
متن فوتبال جای حواشی را بگیرد، لیگ نوزدهم 

قابل  قبول  تر از کار در خواهد آمد.

پپ گواردیوال،  قربانی بزرگ کمک داور ویدئویی

 VARبی رحم تر از فوتبال!

به استقبال فصل تازه لیگ برتر

در انتظار لذت گمشده

تیم ژنرال فصل گذشته 
تنها دو بار شکست خورد 

و به جز تراکتور و استقالل، 
برابر هیچ حریفی تسلیم 

نشد. تساوی لحظه آخری 
در دربی برگشت اصفهان 
و ضربه آیاندا پاتوسی در 

جدال سپاهان و استقالل، 
لحظه های کلیدی بودند که 
قهرمانی را از تیم اصفهانی 

گرفتند
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