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قبل از شــروع مســابقه حساس 
لهستان و ایران در هفته چهارم لیگ 
ملت های والیبال، کم تر کسی شانسی 
برای تیم ملی ایران قائل بود. لهستان 
در دیدارهای قبلی فقط یک بار طعم 
شکســت را چشــیده بود و حاال باید 
روبه روی هوادارهای خودش در یک جو 
بسیار سنگین به مصاف ایران می رفت. 
ست اول مسابقه همان طور که انتظار 
می رفت به سود تیم میزبان تمام شد. 
آنها بــه کمک درخشــش مهره های 
کلیدی و جو ورزشــگاه، کامال مسلط 
نشان دادند و در نهایت با اختالف چهار 
امتیاز برنده این ست شــدند. به نظر 
می رسید این روند در ست دوم ادامه پیدا 
کند اما ایران به موقع به بازی برگشت و 
در این ست فراتر از حد انتظار ظاهر شد. 
تیم عطایی به خوبی توانســت در این 
ست به بازی مسلط شود و در نهایت مزد 
این تسلط را با برتری 25-23 گرفت. 
لحظات پایانی این ست بسیار حساس 

و نزدیک شده بود. 
در ست سوم لهســتانی ها دوباره 
با قدرت شروع کردند و در امتیاز 13، 

هفت امتیــاز از تیم ملی ایــران جلو 
بودند. جبران چنین فاصله زیادی در 
والیبال آن هم در چنین جوی، تقریبا 
غیرممکن به نظر می رسد اما پسران 
جوان ایــران به شــکل فوق العاده ای 
به بازی برگشــتند و همه چیز را برابر 
کردند. امتیازهــای پیاپی ایران کاری 
کرد تا دو تیم در عدد 14 برابر شوند. این 
رقابت پایاپای تا پایان ست ادامه داشت 
و سرانجام ایران بود که ضربه کاری آخر 
را به حریف زد. در ست چهارم، این ایران 
بود که با روحیه باال از حریف پیش افتاد 
و در یک قدمی برد قرار گرفت اما تجربه 
بازیکنانی مثل بارتــوژ کورک، ورق را 
به نفع حریــف برگرداند تا تیم ملی در 
نهایت این ست را واگذار کند و همه چیز 
به ست پنجم کشیده شود. از این جا به 
بعد نمایش رویایی امین اسماعیل نژاد 
شروع شد. بازیکنی که در امتیاز سه-دو 
به سود ایران پشت خط سرویس قرار 
گرفت و تا امتیاز 12-دو همان جا باقی 
ماند! ســرویس های استثنایی امین، 
عمال لهستان را در معرض نابودی مطلق 
قرار داد و ورق را به سود ایران برگرداند. 

این شاید یکی از بهترین ست های تاریخ 
والیبال ایران در مسابقات بین المللی 
بود. پنجمین پیروزی ایران روبه روی 
تیمی به دست آمد که قبل از این فقط 
یک بار طعم شکســت را چشیده بود. 
حاال ماموریت دشوار ملی پوش ها برای 
صعود به شکل امیدوارانه تری ادامه پیدا 

می کند و رویای این تیم جوان، هنوز 
زنده مانده است. به جز اسماعیل نژاد 
و سرویس های محشرش، امیرحسین 
اسفندیار با 21 امتیاز نمایش درخشانی 
در این نبرد داشت. میالد عبادی پور هم 
در لحظات حساس بازی نشان داد که 
چقدر شایسته بستن بازوبند کاپیتانی 

تیم ملی است. این سه بازیکن روی هم 
»هشت امتیاز« ســرویس برای ایران 
تصاحب کردند. اتفاقــی که برای این 
تیم در یک رقابت به این اندازه سنگین، 
بی سابقه به نظر می رسد. این نمایش 
شــاید نوعی خودباوری را در تیم ملی 
والیبال ایجاد کند. تیمی که با انتقادهای 

زیادی روبه روی شده بود اما حاال ثابت 
کرد که قادر است چه کارهای بزرگ و 

فوق العاده ای انجام بدهد. 
تیم ملی والیبال ایران در بازی دوم 
خود در این مســابقات پنجشنبه 1۶ 
تیر از ساعت 1۶ و 3۰ به مصاف ایتالیا 

خواهد رفت.

پسران والیبال و یک شاهکار به یاد ماندنی 

رستگاری درآتش!
ادامه سریال عدم صدور ویزا؛ 

این قسمت: بسکتبال بانوان
به نظر می رسد دنیا بین خودش و ورزش ایران 
در حال کشیدن یک دیوار است. دیواری که البته 
ورزشکاران کشورمان هیچ تاثیری در ایجاد انگیزه 
ساختش ندارند و فقط سایه سنگین آن را تحمل 
می کنند. از اینکه طی چند وقت اخیر کشورهای 
مختلفی با صادر نکردن ویزا برای ورزشکاران ایران 
باعث شدند مســابقات مهمی از دست برود، بارها 
نوشته ایم. این ســریال حاال به قسمت بسکتبال 
بانوان رسیده اســت. تیم ملی بسکتبال سه نفره 
کشــورمان که آماده حضور در کاپ آسیا می شد، 
به دلیل تاخیر در صدور ویزا و نبودن پرواز مناسب 
این مسابقات را از دست داد. ویزای شادی عبدالوند 
که کال صادر نشد تا مشکالت روی هم تلنبار شود. 
این در حالی است که ویزای سینا واحدی هم برای 
تیم پسران صادر نشــده و تالش فدراسیون برای 
اعزام تیم پسران ادامه داشــت. صادر نشدن ویزا 
دیگر یک خبر تکراری است. همین تازگی ویزای 
امیر سرخوش صادر نشــد تا بازی های جهانی را 
از دست بدهد، ویزای مشــکات الزهرا صفی صادر 
نشد تا از حضور در ویبملدون جوانان محروم شود، 
ملی پوشان کاراته هم که باید در ورلدگیمز آمریکا 
شرکت می کردند، به دیوار ویزا خوردند تا بیرون 
از تاتامی نــاک اوت شــوند و.... آمریکا همچنین 
به تیم تیراندازی با کمان هم ویــزا نداد تا آنها هم 
در فهرســت جاماندگان از بازی های جهانی قرار 
بگیرند. اگر این ماجرا ادامه پیدا کند، دیگر تیمی 
برای اعزام بــه این بازی ها باقــی نمی ماند. اینکه 
چرا دنیا سر دشــمنی خود با ورزشکاران ایرانی را 
باز کرده، جای ســوال دارد. شعار ورزش همیشه 

این بوده که خود را از تمام مسائل جدا می داند اما 
حاال برخالف این شعار، مشــکالت بسیاری روی 
دوش ملی پوشان قرار داده است. مسئوالن ورزش 
کشــور اگر به این موضوع ورود و مشــکل را حل 
 نکنند،  ســیل بی انگیزگی تبعات بسیاری ایجاد 

خواهد کرد. 
    

۱۵ هزار کیلومتر موتورسواری
با پیام صلح

بهناز شفیعی که نامش به عنوان یکی از اولین 
بانوان فعال در رشته موتورسواری ثبت شده است، 
در آخرین اقدام خود سفری 15 هزر کیلومتری در 
اروپا با موتور داشت تا پیام صلح و دوستی ایرانیان 
را به گوش مردم این سرزمین برساند. شفیعی که 
بدون حمایت فدراسیون راهی این سفر شده بود، 
در کشورهای مختلف اروپا موتورسواری کرد. هدف 
این سفر را از قول شــفیعی بخوانید:»قصد دارم به 
عنوان یکی از نماینــدگان بانوان ایران، توانمندی 
و قدرت زنان ایرانی را به مردم اروپا نشان دهم و با 
انجام این کار امنیت و ثبات کشورمان را برخالف 
تبلیغات مســموم برخی کشــورها، به اروپایی ها 
ثابت کنم. همچنین با اهــدای نمادهای ایران به 
دنبال نشان دادن تاریخ و فرهنگ کهن کشورمان 

هستم.« 

اردوی هوگوپوشان در روسیه
تیم های ملی تکواندوی ایران در بخش آقایان 
و بانوان امروز راهی سوچی می شود تا اردویی را در 
روسیه داشته باشــند. این اردو قرار است به مدت 
1۰ روز برگزار شود. با اعالم سازمان تیم های ملی، 
مبینا نعمــت  زاده، غزل ســلطانی، ناهید کیانی، 
نسترن ولی زاده، نرگس نورالهی، زینب اسماعیلی، 
زهرا پوراســماعیل و اکرم خدابنده در ترکیب تیم 
ملی بانوان، علی اصغر علی مرادیان، آرمین هادی 
پور، سیاوش بیات، ســروش احمدی، میرهاشم 
حسینی، علیرضا نادعلیان، مهدی جاللی و سجاد 
مردانی نیــز در ترکیب تیم مردان راهی روســیه 
خواهند شد. ندا زارع در بخش بانوان و بیژن مقانلو 
در بخش آقایان به عنــوان مربی تیم ملی را اردوی 
مشــترک روســیه همراهی می کننــد. تیم های 
ملی تکواندوی ایران به تازگی در قهرمانی آســیا 
شرکت کردند که تیم دختران موفق به فتح سکوی 
قهرمانی شــدند و تیم مردان بعد از سال ها مدال 
آسیا را از دســت داد. آنها برای حضور در مسابقات 
قهرمانی جهان باید آماده شــوند. میدانی مهم به 
خصوص برای بیژن مقانلو تا ثابــت کند قهرمانی 
آسیا نتیجه ای اتفاقی بوده و این تیم توانمندی های 

بسیار بیشتری دارد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

تیم یحیی گل محمدی یکی از اولین تیم هایی اســت 
که جلســه های تمرینی را برای شــروع فصل جدید کلید 
زده و ایــن روزها با جدیت خــودش را مهیای فصل جدید 
می کند. به نظر می رسد از دست دادن قهرمانی بعد از پنج 
جام متوالی، ضربه ای تکان دهنده برای این تیم بوده و آنها 
می خواهند به هر قیمتی دوباره در این فصل جام را به دست 
بیاورند. برخالف تمام مدعیان دیگر، پرسپولیس در تابستان 
سرمربی اش را عوض نکرده اما تغییرات زیادی در ترکیبش 
به وجود آورده است. این تیم متحول شده در این فصل فقط 

با قهرمانی راضی خواهد شد.

ترکیب احتمالی
نام دروازه بان ثابت پرسپولیس برای فصل جدید را همه 
می دانند. علیرضا بیرانوند که این روزها زیر نظر مربی گلرهای 
خارجی باشــگاه وســلی ننکا تمرین می کند، مرد شماره 
یک دروازه این تیم در فصل جدیــد خواهد بود. هیچکس 
در این مورد تردیدی ندارد و بیرو آماده ســپری کردن یک 
فصل درخشان در این باشگاه است. با توجه به قطعی شدن 
جدایی رامین رضاییان، ســمت راســت خط دفاعی نیز به 
صورت تمام و کمال به دانیال اسماعیلی فر سپرده می شود. 
بازیکنی که در چند سال گذشته همیشه در رادار پرسپولیس 
بوده و حاال خودش را برای بــازی در این تیم آماده می کند. 
پرسپولیس برای فصل جدید چهار دفاع وسط هم دارد اما 
شــانس مرتضی پورعلی گنجی و گئورگی گولسیانی برای 
بازی کردن در ترکیب ثابت تیم بیشتر به نظر می رسد. آنها 

یکی از پرتجربه ترین زوج های دفاعی این فصل لیگ برتر را 
خواهند ساخت. بر اساس شنیده ها مدافع چپ سرخ ها در 
فصل جدید نیز وحید امیری خواهد بود. بازیکنی که سابقه 
بازی در این بخش از زمین در پرسپولیس و تیم ملی را دارد. در 
واقع حدس زدن استراتژی یحیی در بخش عقب زمین و پیدا 
کردن پنج بازیکن انتخابی او در این بخش اصال دشوار نیست. 
از این جا به بعد اما همه چیز به نقشه او در تعداد هافبک های 
دفاعی و مهاجم ها بســتگی خواهد داشت. شنیده می شود 

این مربی قصد دارد به روش چهار دو سه یک برگردد 
و از کمال و سرلک به صورت همزمان در میانه زمین 

اســتفاده کند. در این صورت صادقی، سروش و 
ترابی نیز سه هافبک پرسپولیس با خاصیت 
هجومی خواهند بــود. در اولین بازی های 
تمرینی، ســعید صادقی به جناح راست 
رفته، ترابی در سمت چپ حضور داشته 
و سروش رفیعی نیز پشت سر مهاجم تیم 
بازی کرده است. کاسیانو دیاز هم مهاجم 
احتمالی سرخپوشان در لیگ برتر بیست 
و دوم خواهد بود. البتــه قرمزها نفراتی 
مثل پاکدل، عبدی و حتی آل کثیر را نیز 

در اختیــار دارند 
و شاید یحیی در 
نهایت تصمیم به 
استفاده همزمان 
از دو مهاجــم در 
ترکیــب تیمش 

بگیرد. 

نقطه ضعف احتمالی
ترکیب پرســپولیس برای فصل جدید ترکیب بسیار 
خوبی به نظر می رسد اما چند نگرانی در مورد این ترکیب 
هم وجــود دارد. اول اینکه قرمزهــا در کناره های دفاع، 
بازیکنان تخصصی زیــادی ندارند. در حقیقت اگر دانیال 
اسماعیلی فر به یک مسابقه نرسد، سیامک نعمتی باید در 
پست غیرتخصصی دفاع راست برای تیم به میدان برود. 
بازیکنی که شاید در اضافه شدن به حمله خوب باشد اما به 
لحاظ دفاعی هیچوقت نمی تواند نقش یک مدافع کامل را 
در تیم ایفا کند. وحید امیری هم اساسا خودش یک بازیکن 
غیرتخصصی برای سمت چپ خط دفاعی است. در واقع 
پرسپولیس ممکن اســت در فصل جدید در کناره های 
خط دفاع کمی آسیب پذیر به نظر برسد. نگرانی دیگر در 

یحیی، به نبود ترکیــب مدنظــر 

جانشین برای هافبک های دفاعی برمی گردد. اگر قرمزها 
تصمیم به اســتفاده از دو هافبک میانی بگیرند، با توجه 
به جدایی محمد شــریفی و خروج احتمالی اسدی، دیگر 
جانشینی برای کمال و ســرلک وجود نخواهد داشت. در 
نتیجه غیبت هر کدام از این بازیکن ها یک دردسر بزرگ 
برای تیم به وجود خواهــد آورد. این موضوع به خصوص 
با توجه به شرایط ســنی و مصدومیت های کمال، کمی 

نگران کننده به نظر می رسد.

نقطه قوت احتمالی
قدرت هجومی پرســپولیس در کناره هــا، اصلی ترین 
نقطه قوت این تیم برای فصل جدید را می سازد. زوج دانیال 
اسماعیلی فر و ســعید صادقی در سمت راست و زوج وحید 
امیری و مهدی ترابی در ســمت چپ، پرســپولیس را در 
کناره ها فوق العاده زهردار خواهد کرد. قرمزها فصل گذشته 
در استفاده از نیم فضاها و بازی در کناره ها اصال خوب نبودند 
و حاال یحیی به سراغ جذب گزینه های ایده آل برای 
پوشش دادن این مشکل رفته است. این تیم می تواند 
هر حریفی را در کناره ها با مشکالت بزرگ و جدی 
روبه رو کند. عالوه بر این نفرات، سروش رفیعی نیز 
در خلق موقعیت کمک بزرگی به تیم خواهد کرد. 
قرار دادن سه پاسور برتر فصل گذشته در ترکیب 
اصلی، یک نقطه قوت بزرگ برای پرسپولیس 
خواهد بود. تیمی که انتظــار می رود به لحاظ 
پاس های کلیدی، خلق موقعیت و حتی گل زنی، 
یک فصل درخشان را پشت سر 
بگذارد و چشم ها را خیره کند. 
با این نفرات و این ترکیب، هیچ 
انتظاری به جز قهرمانی از این 
تیم وجود نخواهد داشت. آنها 
برای بردن جام دســت به هر 

کاری می زنند.  

بررسی ترکیب احتمالی پرسپولیس برای لیگ بیست و دوم

رنسانس سرخ! 

اتفاق روز

آریا    رهنورد 

 آریا    طاری 

هیچکس آخرین شکست اســتقالل در رقابت های لیگ 
برتر را به یاد نمی آورد. چراکه آبی ها در سراسر هفته های فصل 
گذشته هرگز زمین را به عنوان تیم بازنده ترک نکرده اند. این 
تیم البته در پایان فصل با جدایی ســرمربی اش روبه رو شد 
اما هدف بزرگ ســتاره های آبی، تکرار همان موفقیت فصل 
گذشته با یک مربی جدید است. ساپینتو انگیزه های بسیار 
زیادی را برای فصل جدید به این تیم تزریق خواهد کرد. تیمی 
که البته هنوز کارش با بازار نقل و انتقاالت به طور کامل تمام 

نشده است.

ترکیب احتمالی فصل جدید
هنوز معلوم نیست ساپینتو تیمش را با چه روشی به زمین 
می فرســتد. اگر هنوز مجیدی ســرمربی آبی ها به حساب 
می آمد، حدس زدن ترکیب اصلی ایــن تیم برای فصل تازه 
کار راحت تری بود. به هر حال با هر روشــی که مد نظر مربی 
پرتغالی باشد، سیدحسین حســینی گلر شماره یک آبی ها 

در این فصل به حساب می آید. یکی از بهترین های این تیم در 
فصل گذشته، حاال بازوبند کاپیتانی را نیز در فصل جدید روی 
بازو خواهد داشت. تعداد کلین شیت های سیدحسین در لیگ 
قبلی، یکی از کلیدی ترین دالیل موفقیت این باشگاه به شمار 
می رفت و همه انتظار دارند حســینی این موفقیت را دوباره 
تکرار کند. سوابق قبلی نشــان می دهد مربی پرتغالی عالقه 
زیادی به استفاده از سه دفاع در ترکیب تیمش ندارد. در این 
صورت، به احتمال بسیار زیاد رافا سیلوا و احتماال مرادمند در 
قلب دفاع تیم قرار خواهند گرفت. مرادمند هم مثل سیلوا در 
فصل گذشته عملکرد خوبی در استقالل داشت و اگر دوباره 
در همان فرم قرار بگیرد، کمک بزرگی به اســتقالل خواهد 
کرد. در سمت راست خط دفاعی رقابت جذابی بین حردانی و 
میرزایی برای بازی کردن شکل می گیرد. فعال حردانی شانس 
بیشتری برای فیکس شدن در استقالل دارد. در سمت چپ 
نیز فعال جعفر سلمانی گزینه اصلی آبی ها به حساب می آید. 
هرچند که زمزمه هایی در مورد خریــد محمد نادری نیز به 
گوش می رســد. در میانه زمین، مهدی مهدی پور مرد بدون 
جانشین استقالل به شمار می رود. زبیر نیک نفس و آمانوف 

هم هافبک های دیگری هســتند که احتماال ترکیب اصلی 
استقالل در میانه زمین را شکل می دهند. همه این بازیکنان 
فصل گذشته نیز لباس آبی به تن داشتند و برای تیم مجیدی 
به میدان می رفتند. کمی جلوتر از آنها اما به احتمال زیاد کوین 
یامگا، سجاد شهباززاده و شاید کاوه رضایی، ترکیب هجومی 
استقالل را تشکیل خواهند داد. البته هنوز احتمال جدایی 
یامگا و پیوســتن بازیکنی مثل محبی نیز به استقالل وجود 
دارد. به هر حال انتظار می رود که این تیم فصل جدید را با سه 

مهاجم در ترکیبش شروع کند.

نقطه ضعف ترکیب احتمالی
فعال آن چه در مورد ترکیب احتمالی اســتقالل در فصل 
جدید به چشــم می آید، قدرتمند نبــودن خط هافبک این 
تیم است. نفراتی مثل مهدی پور، نیک نفس و آمانوف همگی 
فوتبالیست های بسیار خوبی هســتند اما استقالل در این 
بخش از زمین، یک وزنه واقعی در اختیار ندارد. بازیکنی که 
به یک سوپراســتار برای تیم تبدیل شود و بار آبی ها در میانه 
میدان به دوش بکشد. شاید به همین خاطر است که ساپینتو 
در خط هافبک، نیم نگاهی به جــذب بازیکن خارجی دارد. 
فصل گذشته نیز کمبود خالقیت در میانه زمین استقاللی ها 
احساس می شد. آنها تیمی با دفاع بسیار مستحکم بودند که به 
سختی گل می خورد و اصال نمی باخت اما در عین حال، در خلق 
موقعیت تیم فوق العاده ای به نظر نمی رسیدند. این شاید تنها 

نقطه ضعف جدی آنها برای شروع فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر فوتبال ایران باشد. اگر استقالل بتواند یک خرید خوب در 
این بخش از زمین انجام بدهد، شرایط به مراتب بهتری برای 
شروع رقابت های این فصل خواهد داشت. باید منتظر بمانیم و 
ببینیم که آیا آنها به سراغ خریدی در این بخش زمین می روند 

یا به داشته های فعلی شان تکیه می کنند.

نقطه قوت ترکیب احتمالی
یکی از اولین نقاط قوت ترکیب احتمالی استقالل در فصل 
جدید خط دروازه است. جایی که حسینی به آمادگی مطلوبی 
رسیده و می تواند در این فصل هم مهره ای مهم و کلیدی برای 
استقالل باشد. به نظر می رسد در دفاع کناری هم تیم شرایط 
بســیار خوبی دارد. اگر نادری به تیم ملحق شود، استقالل 
صاحب چهار دفاع کناری تخصصی خواهد شــد. اتفاقی که 
نگرانی ها را در مورد خط دفاعی این تیم به حداقل می رساند. در 
خط حمله نیز شرایط استقالل خوب به نظر می رسد. هرچند 
که قبل از جذب کاوه رضایی یا محبی، نمی توان با اطمینان از 
این بخش زمین به عنوان نقطه قوت این تیم نام برد اما اگر هر دو 
بازیکن جذب شوند، استقالل یک خط حمله بسیار قدرتمند 
در رقابت های لیگ برتر بیست و دوم خواهد داشت. جذب این 
دو نفر می تواند قدرت خط حمله این تیم را به شکل فزاینده ای 
باال ببرد. در این صورت می توان ادعا کرد که خط حمله نیز به 

یکی از نقاط قوت این فصل استقالل تبدیل شده است. 

بررسی ترکیب احتمالی استقالل در لیگ بیست و دوم

روش جدید، رویای قدیمی! 

چهره به چهره


