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اعتراض به گزارش 20:30

افشین داوری سرپرســت فدراسیون والیبال 
درباره انتقاد رسانه ملی از سعید معروف و پاسخی 
که این ملی پوش والیبال در فضای مجازی داده بود، 
عنوان داشت:»تک تک بازیکنان تیم ملی آنقدر 
زحمت کشیده اند که واقعا مطرح کردن بحث های 
این چنینی خوب نیست. این ورزشکاران ما بسیار 
برجسته و عالقه مند به کشور هستند و مشاهده 
کردید در این ایامی که مردم واقعا نیاز به تقویت 
روحیه داشتند، چقدر تالش کردند و چقدر منزلت 
کشــور را باال بردند.« وی در پاسخ به این پرسش 
که »آیا واکنش رســمی به گزارش پخش شده 
از صداوسیما نشــان داده اید یا نه؟«، گفت:»فعال 
صحبت خاصی نداشته ایم، اما حتما نامه ای خواهم 
نوشت، چون گفته بودند که تیم ملی حذف شده و 
این کامال غلط بود. همچنین این گونه مسائلی که 
مطرح می شود، برداشت های سخت و سردی را 
از جانب ملی پوشــانی که تالش زیادی انجام می 
دهند، به دنبال خواهد داشت. چنین برداشت هایی 
از کاپیتان تیم ملی که سال ها زیر این پرچم تمام 
وجودش را گذاشته و بیان چنین حرف هایی خوب 
نیست. این ملی پوشان 6 هفته کامل تالش کردند و 

مستحق این نوع برخوردها نیستند.«
    

تغییر در برنامه های محمدی
مدیر تیم های ملی کشتی کشورمان از تغییر 
در برنامه تیم ملی کشــتی آزاد خبر داد. به گفته 
محسن کاوه، مدیر تیم های ملی کشتی شاگردان 
غالمرضــا محمــدی در تیم ملی کشــتی آزاد 
بزرگســاالن به جای جام زیلکوفسکی، در جام 
بین المللی گرجســتان شــرکت خواهند کرد. 
پیش از این قرار بود تیم منتخب کشتی آزاد ایران 
حدودا 50 روز مانده به مسابقات جهانی 2019 
نورسلطان، در جام زیلکوفسکی لهستان محک 
بخورد، اما حضور در این تورنمنت به دلیل مشکل 
ویزا منتفی شده است. محسن کاوه در این خصوص 
گفت:»قرار است به جای لهستان به گرجستان 
برویم که زمانش تنها یک هفته با جام زیلکوفسکی 
تفاوت دارد.« باید دید در لیست نفرات اعزامی به 
مسابقات گرجستان نیز تغییراتی ایجاد خواهد 
شــد یا خیر. این آخرین محک تیم ملی پیش از 

مسابقات جهانی قزاقستان محسوب می شود.
    

بازدید یا دور همی انتخاباتی؟
15 شهریور مهلت قانونی مجید کیهانی رییس 
فعلی فدراسیون دوومیدانی به پایان می رسد و 
انتخابات آن باید برگزار شود. در حالی که مجید 
کیهانی می گوید فعــال برنامه ای برای انتخابات 
ندارد، اما دور همی برخی از روســای هیات های 
استانی در تاکستان قزوین به بهانه بازدید از یک 
سالن دوومیدانی این موضوع را رد می کند. گفته 
می شود علی رحمانی که عضو سازمان تیم های 
ملی و از حامیان کیهانی در انتخابات هم است، 
این دور همی را تدارک دیده اســت. سفرهای 
داخلی و خارجی کیهانی در حالی ادامه دارد که 
برگزاری و میزبانی ضعیف مســابقات قهرمانی 
کشور اعتراض های زیادی را به همراه داشته است.

    
اردوی وزنه در مازندران

تیم ملی وزنه برداری ایــران برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان 2019 که اواخر شهریور 
در تایلند آغاز می شود، آماده می شود و تیم ملی 
در تهران اردو داشت اما قرار است این اردو به شمال 
ایران منتقل شود و وزنه برداران ادامه تمرینات 
خود را آن جا پیگیری کنند.  براین اســاس تیم 
ملی وزنه برداری یک شنبه هفته آینده راهی نور 
مازندران می شود و اردویی 21 روزه را در این شهر 
خواهد داشت. با توجه به این که فهرست نهایی 
وزنه برداران برای حضور در مســابقات جهانی 
باید تا 12 آگوست )21مرداد( ارسال شود، قرار 
بود هم زمان با هفته اول لیگ برتر وزنه برداری، 
رکوردگیری هم انجام شــود و در نهایت نام 12 
نفر )10 نفر اصلی به همراه دو نفــر رزرو( اعالم 
شــود، اما آغاز لیگ برتر به تعویق افتاد از این رو 
در خالل اردوی مازندران، یعنی 16یا 1۷ مرداد 
رکوردگیری از ملی پوشان انجام می شود. از میان 
ملی پوشان، سهراب مرادی که عازم آلمان است تا 
درمان خود را در این کشور پیگیری کند و کیانوش 
رستمی هم در کرمانشــاه تمرین می کند و باید 
دید برنامه ای برای حضــور در اردوی مازندران 

دارد یا خیر؟

منهای فوتبال

آریا طاری

بخــش مهمــی از هیجان 
پیش فصل تیم هــا، به خریدهای 
تازه در پنجره نقل و انتقاالت مربوط 
می شــوند. آبی ها نیز برای فصل 
تازه حســاب ویژه ای روی نفرات 
تازه وارد باز کرده اند اما سرنوشت 
این تیم در لیــگ نوزدهم تنها به 
خریدهای جدید وابسته نخواهد 
بود. استقالل ســتاره هایی دارد 
که هنوز نتوانســته اند استعداد 
واقعی شــان را به هوادارها نشان 
بدهند. بازیکنانــی که اگر کمی 
بیشتر از گذشته بدرخشند، خیال 
اســتراماچونی را در بخش های 

مختلف زمین راحت خواهند کرد.
محمد دانشگر

استقاللی ها فصل گذشته با شوک 
ناگهانی از دست دادن مجید حسینی 
روبه رو شدند اما دانشگر در قلب دفاع، 
نمایش هایی امیدوارکننده داشــت تا 
یکی از بهترین آمارهــای خط دفاعی 
استقالل در تاریخ لیگ برتر رقم بخورد. 
مدافع شماره ۷0 استقالل در 6۷ درصد 
دیدارهای فصل این تیم در ترکیب ثابت 
قرار داشــت و در مجموع در ۷0 درصد 
دقایق فصل آبی ها به میدان رفت. او چند 
گل حساس نیز برای تیمش به ثمر رساند 
و البته مرتکب چند اشتباه بزرگ نیز شد. 
اگر دانشــگر پختگی الزم را به دست 
بیاورد، از اســتعداد کافی برای تبدیل 
شدن به یکی از بهترین مدافعان فوتبال 
ایران و بازی برای تیــم ملی برخوردار 
است. سرمربی ایتالیایی در این فصل، 
حســاب ویژه ای روی ایــن مدافع باز 

می کند و امیدوار است او با سپری کردن 
یک فصل درخشان، استقالل را در فاز 

دفاعی به هدف اصلی اش برساند.
میالد زکی پور

حاال که امید نورافکن نیز باشــگاه 
را ترک کــرده و میثم تیمــوری نیز از 
استقالل رانده شده است، باشگاه تنها 
یک گزینه برای بازی در سمت چپ خط 
دفاعی دارد. با وجود در اختیار داشتن 
تنها یک مدافع چــپ تخصصی، تمام 
تمرکز باشگاه نیز به خرید جانشین برای 
پاتوســی اختصاص پیدا کرده و شاید 
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه بدون خرید 
یک مدافع چپ دیگر  بسته شود. نقش 
میالد زکی پور در تیم، حاال از همیشه 
کلیدی تر خواهد بود. او فعال جانشینی 
در این پست ندارد و باید در همه بازی ها 
برای تیمش به میدان برود. بدون تردید 

او پتانسیل باالیی برای درخشیدن در 
ترکیب آبی ها دارد امــا معموال بدون 
تمرکز فوتبال بــازی می کند و میزان 
اشتباهاتش کمی بیشتر از حد معمول 
یک مدافع است. هواداران باشگاه هنوز 
نمی توانند به میالد به عنوان یک بازیکن 
بدون جانشین اعتماد کنند اما او فرصت 
خوبی خواهد داشت تا به همه ثابت کند 

که ارزش باقی  ماندن در تیم را دارد.
داریوش شجاعیان

وینفرد شفر زمان بسیار زیادی صبر 
کرد تا داریوش دوران مصدومیت را پشت 
سر بگذارد و دوباره به ترکیب برگردد. 
این اتفاق سرانجام رخ داد اما شجاعیان، 
تفاوت های بزرگی بــا روزهای قبل از 
مصدومیت شدید داشت. داریوش اولین 
بازی اش برای تیم در فصل گذشته را در 
هفته شانزدهم روبه روی پیکان انجام داد. 

فراموش  نشدنی ترین تصویر او در لیگ 
هجدهم، به تعویض زودهنگامش برابر 
پدیده در مشهد برمی گردد. مسابقه ای 
که در نهایت به اخراج شــفر از نیمکت 
استقالل منجر شــد. شجاعیان فصل 
گذشــته 19 بازی را بدون گل و پاس 
گل در ترکیــب آبی ها گذرانــد و 6 بار 
کارت زرد دریافت کرد. مرور جلسه های 
تمرینی استقالل با ســرمربی جدید، 
نشان می دهد که استراما حساب خاصی 
روی هافبک تکنیکی تیمش باز می کند. 
ستاره ای که یک فصل کابوس وار را پشت 
سر گذاشته و برای نجات تیم، باید از این 
کابوس بزرگ فاصلــه بگیرد. داریوش 
یکــی از تکنیکی تریــن هافبک های 
فوتبال ایران است و در 2۷ سالگی، هنوز 
می تواند به روزهای خوب گذشته اش 

برگردد.
فرشید اسماعیلی

پایان فصل گذشــته بــرای هیچ 
بازیکنی به اندازه ستاره شماره هشت 
استقالل آزاردهنده نبود. بدون تردید 
فرشــید اســماعیلی بارها به گذشته 
برگشته و در لحظه خاص زدن پنالتی 
دربی، این بار تصمیم عاقالنه تری گرفته 
است. همه چیز مهیا به نظر می رسید 
تا فرشید از روی نقطه پنالتی، دروازه 
بیرانوند را باز کند و پاســخ ضربه سر 
احمد نوراللهی را بدهد. شاید اگر او با 
یک ضربــه معمولی توپ را از دســت 
می داد، با فشار وحشــتناک سکوها 
روبه رو نمی شد اما این بازیکن تصمیم 
گرفت با یک ضربه چیپ دروازه بیرانوند 
را باز کنــد و خراب شــدن این توپ، 
سکوها را مثل آوار روی سر این ستاره 
خراب کرد. با از دست رفتن این شانس 
بزرگ، استقالل در دربی شکست خورد 
و باشگاه تا پایان فصل دیگر رنگ آرامش 
را ندید. آن پنالتی می توانست همه چیز 
را در باشــگاه عوض کند اما فرشید تا 
پایان فصل مرد مغضــوب طرفداران 

استقالل شد. او مدتی پس از آن پنالتی 
جنجالی، مصدوم شد و تا پایان فصل در 
ترکیب دیده نشد. اسماعیلی حاال دیگر 
همه چیز را پشت سر گذاشته و آماده 
یک شروع دوباره در استقالل داست. 
هیچ کس نمی توانــد قابلیت های این 
هافبک گل زن را انکار کند اما او برای 
رســیدن به فرم ایده آل، باید روحیه 

گذشته اش را به دست بیاورد.
مرتضی تبریزی

در ذوب آهن، کاندیدای آقای گلی 
لیگ برتر بود اما در اســتقالل، به یک 
مهاجم متوســط تبدیل شد. مرتضی 
تبریــزی بــا امیدهای زیــادی راهی 
تیم جدیدش شــد اما در این باشــگاه 
درخشش قابل توجهی نداشت. مرتضی 
در اولین مســابقه رســمی با پیراهن 
استقالل، توانست دروازه تراکتورسازی 
را باز کند اما بین این گل و گل بعدی اش 
در لیگ برتر، 13 هفته فاصله افتاد. ستاره 
سابق ذوب بعد از ورود فرهاد، احیا شد و 
در سه هفته پایانی، دو بار گل زنی کرد. 
حاال که دیگر ترافیک ســابق در خط 
حمله استقالل وجود ندارد، مسئولیت 
سنگین تری روی شــانه های مرتضی 
تبریزی خواهد بود. آینده استقالل به 
درخشش او و آینده خود او به فرم لیگ 

نوزدهمش بستگی خواهد داشت.

چهره جدید خریدهای قدیمی استقالل

ستاره هایی علیه گذشته!

اتفاق روز

سوژه روز

آریا    رهنورد

گل زنی گرت بیل، تنها شــروعی برای شب 
پرماجرای رئال مادرید در تقابل با آرسنال بود. 
ضربه ایســتگاهی دیدنی خرید جدید باشگاه 
رودریگو در همین مســابقه، هــواداران رئال 
را به وجد آورد اما یکــی از مهره های محبوب 
هوادارها، ناچار شد زمین بازی را با اشک ترک 
کند. از همان ابتدا نیز واضح به نظر می رسید که 
مصدومیت مارکو آسنسیو، یک آسیب دیدگی 
معمولی نیســت. زیزو در هفته های گذشته، با 
فروش آسنسیو و حتی انتقال قرضی او، به شدت 
مخالفت کرده بود. حاال این بازیکن فصل جدید 
را در عضویت رئال مادریــد اما با فاصله ای زیاد 

نسبت به فوتبال آغاز خواهد کرد.
پای چپی که هــواداران رئال مادرید اعتقاد 
داشتند یک روز از پای چپ لئو مسی بهتر خواهد 
شد، حاال برای یک فصل از میادین فوتبال دور 

خواهد بود. مصدومیت شدید مارکو آسنسیو 
و پارگی ربــاط او در جریان دیدار با آرســنال، 
ناامیدی بزرگی برای زیدان و طرفداران باشگاه به 
وجود آورد. آنها امیدوار بودند این آسیب دیدگی 
جدی نباشــد اما نتایج آزمایش ها برای مارکو 
ابدا خوشایند نبود. مرد 23 ساله رئال مادرید، 
فصل گذشــته مطابق انتظار پیشرفت نکرد. 
تصور می شــد او در کوتاه ترین زمان ممکن به 
یکی از بهترین مهره های دنیای فوتبال تبدیل 
می شود اما حواشــی فصل گذشته رئال، روی 
کیفیت این پدیده نیز تاثیر گذاشــت و اجازه 
نداد آسنســیو به اندازه کافی رشد کند. پس از 
بازگشت زیدان، مارکو امیدوار بود فصل جدید 
را در بهترین وضعیت ممکن اســتارت بزند اما 
او همه ماه های پیش رو را در کلینیک باشــگاه 
سپری خواهد کرد. در 23 سالگی، این یک ضربه 
بزرگ و فراموش نشدنی برای آسنسیو به شمار 
می رود. او در اولین واکنش به این مصدومیت 

تلخ، از پیام هــای حمایتی هواداران باشــگاه 
قدردانی کرده است:»این فصل را با امید تازه ای 
شروع کردم و حتی روی جزئیات آماده سازی 
حســاس بودم تا یک فصل درخشــان را برای 
خودم و باشگاهم رقم بزنم. گاهی در لحظه های 
امیدوارکننده زندگی، یک بدشانسی بزرگ همه 
چیز را تغییر می دهد. پذیرفتن این اتفاق بیش 
از حد دشوار اســت اما من یک چالش شخصی 
دیگر را در زندگی ام آغاز می کنم. حمایت شما 
به من قدرت می دهد تا با تمام وجودم خودم را 
برای پشت سر گذاشتن این اتفاق آماده کنم.« 
مارکو پیش از سپری کردن چهارمین فصل در 
رئال مادرید، با این بدشانســی بزرگ دست به 
گریبان شده است. او در آکادمی مایورکا ساخته 
شــد و زمانی که برای تیم جوانان مایورکا توپ 
می زد، تا یک قدمی پیوستن به بارسا رفت اما این 
اتفاق هرگز اتفاق نیفتاد. بعدها هواداران بلوگرانا 
حســرت خوردند که چرا باشگاه فرصت خرید 
این بازیکن را با رقمی ناچیز از دست داده است. 
آسنسیو در اولین فصل 10 گل برای تیمش به 
ثمر رساند و در دومین فصل، توانست 11 بار با 
پیراهن رئال دروازه رقبا را باز کند. این عدد اما 

در سومین فصل به 6 رسید. گل تماشایی او به 
سویا در سوپرکاپ اسپانیا، گل های دیدنی اش 
به بارسا و البته گل زنی اش به یووه در فینال لیگ 
قهرمانان، بخشی از بهترین لحظات مارکو در 

ترکیب رئال مادرید هستند.
آسنسیو برای تبدیل شدن به یک فوتبالیست 
بزرگ، همه چیز داشت. به نظر می رسید سرعت 
و قدرت او، می تواند خالی بودن جای رونالدو را 
در باشــگاه کمرنگ کند اما این اتفاق هرگز رخ 
نداد. مارکو شانس زیادی برای فیکس شدن در 
شروع فصل جدید نداشت. چراکه قرار بود زیزو 
از ادن هازارد به عنوان وینگر چپ، کریم بنزما در 
نوک حمله و از لوکا یوویچ به عنوان وینگر راست 
اســتفاده کند. حتی اگر یوویچ در این پســت 
جواب نداد، وینیســیوس جونیور جدی ترین 
گزینه برای بازی در این پست به شمار می رفت. 
آسنسیو نیز می توانســت به عنوان یک مهره 
ذخیره، رفته رفته برای رسیدن به جایگاه ثابت 
در تیم تالش کند اما حاال دیگــر این بازیکن، 
در حوالی زمین فوتبال دیده نخواهد شد. این 
مصدومیت، احتماال سرنوشت لوکاس واسکز 
را تغییر خواهد داد تا این بازیکن دیگر در خطر 

جدایی از رئال مادرید نباشــد. سرنوشت گرت 
بیل نیز اما حتی با وجود این مصدومیت، تغییر 
نخواهد کرد. زیدان حتــی در صورت مصدوم 
شــدن همه نفرات تیمش، عالقه ای به حفظ 
ستاره ولزی ندارد. حتی با وجود از دست دادن 
آسنسیو، گرت همچنان در مسیر جدایی از رئال 

مادرید قرار خواهد داشت.
فاصله داشــتن با مصدومیت های طوالنی، 
نقشی حیاتی در پیشرفت سوپراستارهایی مثل 
مســی و رونالدو ایفا کرد. آنها به ندرت مصدوم 
شدند و هرگز با مشــکل رباط دست و پنجه نرم 
نکردند. حاال آسیب دیدگی، یک عقب گرد بزرگ 
برای مارکو آسنسیو رقم خواهد زد. درصد زیادی 
از بازیکن ها پس از روبه رو شدن با آسیب دیدگی 
شدید، دیگر به کیفیت گذشته برنمی گردند و 
گروه کمی از آنها همه چیز را فراموش می کنند و 
دوباره اوج می گیرند. مارکو آسنسیو به کدام یک از 
این دو گروه تعلق خواهد داشت؟ زمان همه چیز را 
در مورد او نشان خواهد داد. مارکو برای باشگاهی 
توپ می زند که معموال برای بازیکنان ناآماده صبر 
نمی کند. پس او دیگر مجالی برای از دست دادن 

دیدارهای رئال مادرید نخواهد داشت.

تصور می شد کریم انصاری فرد حداقل برای یک فصل دیگر 
در فوتبال انگلستان خواهد ماند اما این مهاجم در پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی، به الســیلیه قطر پیوست. کریم در دوران 
اوج بازی، هرگز به لیگ های عربی نرفته بود و ســابقه بازی در 
کشورهای مختلفی را در کارنامه داشت. با این وجود شروع او 
در باشگاه جدیدش، کامال امیدوارکننده به نظر می رسد. او در 
اولین بازی تدارکاتی در لباس السیلیه، با یک استارت تماشایی 
از میانه زمین تا حوالی دروازه تیم حریف رفته و یک گل انفرادی 
تماشایی به ثمر رسانده است. گلی که سطح باالی آمادگی این 
بازیکن را به نمایش می گذارد. تنها گل زن ایرانی جام جهانی 
2018 روسیه، هنوز هم برای تیم ملی به میدان می رود و قصد 
ندارد پیراهن شــماره 10 این تیم را از دست بدهد. حضور در 

لیگ های عربی عموما شــرایط را برای افت و تنزل ستاره های 
ایرانی فراهم آورده و حــاال کریم در معرض یک امتحان بزرگ 
قرار خواهد داشت. انصاری فرد همچنان تمایلی برای بازگشت 
به لیگ برتر ندارد و تصمیم گرفته فوتبالــش را خارج از ایران 
دنبال کند. کریم تنها لژیونری به شمار نمی رود که این روزها 
اردوی پیش فصل تیمش را به شــکل فوق العاده ای آغاز کرده 
اســت. شــروع اللهیار صیادمنش در فنرباغچه، شگفت انگیز 
به نظر می رســد. الماس ایرانی در دقیقه 81 دیدار دوســتانه 
تیمش با هرتابرلین راهی زمین مسابقه شد و تنها ثانیه هایی 
بعد با یک ضربه دقیــق و تماشــایی، گل اول تیمش را به ثمر 
رســاند. صیادمنش با این ضربه دقیق و فوق العاده، خیلی زود 
دل هواداران تیم جدیدش را به دســت آورد. او در 18 سالگی، 

به سرعت پیشرفت کرده و اگر بتواند به عنوان یک مهره ثابت در 
فنرباغچه تثبیت شود، شانس بازی در باشگاه های بزرگ اروپایی 
را به دست خواهد آورد. چراکه فوتبال ترکیه همیشه دروازه ورود 
ستاره ها به لیگ های معتبر قاره اروپا بوده است. سامان قدوس 
نیز این روزها با انگیزه زیادی در دیدارهای دوستانه تیمش ظاهر 
می شود. او در نبرد آمیان با هال سیتی، یک گل دیدنی زد و یک 
پاس گل نیز برای هم تیمی اش ارسال کرد تا دوباره اهمیتش 

را به سرمربی تیم نشان بدهد. سامان در شروع فصل گذشته، 
عملکردی خیره کننده در آمیان داشــت و اگر می توانست آن 
فرم را حفظ کند، حاال در باشــگاه بهتری در لیگ فرانسه بازی 
می کرد. آمیان برای توانایی های قدوس کوچک به نظر می رسد 
و او باید از فصل پیش رو به اندازه نزدیک شــدن به یک انتقال 
بزرگ استفاده کند. سامان، صیادمنش و انصاری فرد، بخشی از 
قدرت هجومی این روزهای فوتبال ایران هستند. بازیکنانی که 
می توانند در تیم ملی نیز در کنار هم بازی کنند. با چنین نفراتی 
در کنار ستاره هایی مثل ســردار آزمون و علیرضا جهانبخش، 
مارک ویلموتس نگرانی خاصی در مــورد خط حمله تیمش 
نخواهد داشت. او برای انتخاب نهایی مهاجم ها با این ترافیک 
بازیکن، سرگیجه شــیرینی را تحمل خواهد کرد. از ستاره ای 
جوان مثل اللهیار یا مهره ای پرتجربه مثل کریم انصاری فرد و 
بازیکنی با سابقه چندین سال بازی در اروپا مثل سامان قدوس، 
همه می توانند در تیم ملی بدرخشند. این فصل برای هر سه نفر 

آنها اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

دوری طوالنی مدت ستاره رئال مادرید از فوتبال

بدرود مارکو!

شروع درخشان سامان، صیاد و کریم

سه تفنگدار!

مرور جلسه های تمرینی 
استقالل با سرمربی جدید، 

نشان می دهد که استراما 
حساب خاصی روی هافبک 
تکنیکی تیمش باز می کند. 
شجاعیان ستاره ای که یک 
فصل کابوس وار را پشت سر 

گذاشته و برای نجات تیم، 
باید از این کابوس بزرگ 

فاصله بگیرد
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