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دو پیروزی و یک شکســت. 
شــاید روی کاغذ این عملکرد 
در مسابقه های جهانی چندان 
ناخوشایند نباشد اما نمایش تیم 
ملی در این رقابت هــا تا امروز، 
انتظارها را برآورده نکرده است. 
ایران یک برد خــوب روبه روی 
آرژانتین داشت و در دقایقی از 
آن مسابقه واقعا عالی ظاهر شد. 
نمایش تیم ملی در مسابقه دوم 
روبه روی مصر اما اصال خوب نبود 
و ایران برابر هلند نیز، یک کابوس 
بزرگ را پشت سر گذاشت. ظاهرا 
این نسل از والیبال ایران هم قصد 
دارند تنها با دنده سنگین حرکت 
کنند و در حساس ترین نبردها، به 
نقطه اوج جاه طلبی نرسند. در این 
شرایط شاگردان بهروز عطایی 
امشــب باید در اولین مسابقه 
حذفی برابر برزیل به میدان بروند. 

پیک اشتباهی
به نظر می رسد برنامه ریزی تیم ملی 
برای حضور در مسابقه های جهانی، 
برنامه ریزی درستی نبوده است. چراکه 

بازیکنان این تیــم در لیگ ملت ها به 
لحاظ بدنی در اوج قرار داشتند و حاال 
به شکل محسوســی افت کرده اند. 
طبعیتا بدن یک ورزشکار تحت هیچ 
شــرایطی در یک بازه کوتاه، دو بار به 
پیک انرژی نمی رســد. انتخاب تیم 
ملی هم درخشش در رقابت های لیگ 
ملت ها بود. نقشه درست می توانست 
این باشد که تیم ملی در لیگ ملت ها، 
چرخش بیشــتری را در ترکیبش به 
وجود بیاورد و به نفرات بیشتری بازی 
بدهد. ایران می توانست از آن فرصت 
برای آماده کردن خودش در مســیر 
رقابت های جهانی استفاده کند اما ما 
با تمام قدرت به لیگ ملت ها رفتیم، 
ســپس با تمام قوا به سراغ تورنمنت 
لهستان رفتیم و در جام جهانی دیگر 
قدرت خاصی برای مان باقی نمانده بود. 
باورنکردنی است که رقابت های جهانی 
به آخرین اولویت والیبال ایران تبدیل 
شده بود. آن هم در حالی که بسیاری 
از کشورها لیگ ملت ها را چندان جدی 
نگرفتند تا با بهترین سطح از توان شان 
روبه روی رقبای جهانی قرار بگیرند. 
برای باور این مســاله کافی اســت به 
تفاوت کیفیت ستاره هایی مثل امین 
اسماعیل نژاد و امیرحسین اسفندیار 

در لیگ ملت ها و رقابت های جهانی نگاه 
کنید. دو ستاره ای که در لیگ ملت ها 
هیچ مدافعی حریف شان نمی شد اما 
در رقابت های جهانی به شدت خسته 
و فرســوده به نظر می رسند و کارایی 

چندانی برای تیم ملی ندارند.

ستاره های لورفته
مساله فقط افت بدنی محسوس 
بازیکن ها نیســت. ترکیب تیم ملی 
هم حاال دیگر برای رقبا شناخته شده 
اســت. حریفان ایران قبال شناخت 
خوبی از ســتاره هایی مثل معروف و 
موسوی داشــتند و نوع بازی آنها را 
به خوبی می شناختند. تغییرات در 
ترکیب تیم اما رقبا را کمی سردرگم 
کرده بود. به خصوص با توجه به اینکه 
بسیاری از نفرات اردوی آخر تیم، قبال 
حضور چندانی در تیم ملی نداشتند و 
نهایتا در لیگ داخلی ایران درخشیده 
بودند. حتی سرمربی لهستان هم بعد 
از لیگ ملت ها، تاکید داشــت که با 
درخشش و عملکرد بازیکنانی مثل 
اسفندیار و اسماعیل نژاد شگفت زده 
شده است. در رقابت های جهانی اما 
دیگر خبری از تعجــب و غافلگیری 
نبود. رقبا به خوبی این دو ســتاره را 

شناخته بودند و حتی مسیر پاس های 
وادی را می شناختند. ایران به دقت 
آنالیز شــده بود و این مســاله تاثیر 
محسوســی روی کارایی نفرات تیم 
داشــت. در نقطه مقابل اما تیم ملی 
نتوانسته بود آنالیز دقیق و کاملی از 

رقبا داشته باشد.

این تیم آرامش ندارد
در جریان مســابقه با هلند، بهروز 
عطایی بارها به شاگردانش به خاطر از 
دست رفتن آرامش اعتراض داشت. 
او در چنــد وقت اســتراحت از رفتار 
مهره های تیم انتقاد کرد و همین مساله 
حتی موجب درگیری  اش با پاســور 
اصلی تیم یعنی وادی شــد. عطایی 
دست روی نکته درستی گذاشته است. 
تیمی که برتری پنج امتیازی در ست 
چهارم را از دســت می دهد، طبیعتا 
آرامش ذهنی ندارد. ســوال کلیدی 
اما اینجاست که اساسا چه کسی باید 
آرامش را در تیم برقــرار کند. آیا این 
وظیفه سرمربی نیست که تحت هر 
شــرایطی به تیم آرامش بدهد؟ اگر 
بهروز عطایی قادر به انجــام این کار 
نیست، نباید در تیم ملی از روانشناس 
استفاده کند؟ مربیانی مثل والسکو 
به این دلیل در والیبــال ایران نتیجه 
گرفتند که در اصل، روانشناس بودند و 
توانایی فوق العاده ای در کار کردن روی 
ذهن بازیکن ها داشتند. بهروز عطایی 

هم اگر می خواهــد در این تیم نتیجه 
بگیرد، باید چنین کاری انجام بدهد 
و کنترل دقیقی روی ذهن بازیکن ها 

داشته باشد.

بازی عوض می شود؟
درست مثل همیشــه، تیم ملی 
والیبال ایران از یک قرعه ساده به سمت 
یک قرعه بسیار سخت فرار کرده است. 
هیچکس نمی گوید که ایران روبه روی 
برزیل از پیش بازنده است اما شکست 
دادن هلند، مســیر به مراتب بهتری 
برای تیم ملی می ساخت و حاال کار به 
شدت دشوار شده است. در فاصله چند 
روز به برگزاری این بازی، همه انتظار 
دارند نســل تازه والیبال ایران با همه 
قدرت خودش را به این نبرد برساند. 
این همان مســابقه ای است که شاید 
ذهنیت ها را نسبت به این نسل تغییر 
بدهد. تک تک نفرات تیم ملی، انتخاب 
می کنند که این جام چطور به یاد آورده 
شود. با شکست و ناکامی و یا یک معجزه 
بزرگ؟ آنها می توانند روبه روی برزیل 
همه چیز را عوض کنند. سرنوشــت 
یک شانس بزرگ دیگر را پیش روی 
این تیم قرار داده است. هرچند که روی 
کاغذ، احتمال بردن برزیل در این بازی 

به مراتب بیشتر خواهد بود.

نیاز به ستاره های آماده
خیلی هــا انتظــار دارنــد جواد 
معنوی نژاد نقش پررنگ تری در این 
مســابقه ایفا کند. بازیکنی که در دور 
گروهی، به ندرت به بازی گرفته شد 
و جایی در ترکیب ایران نداشت. یکی 
از مشکالت تیم ملی، افت محسوس 
نفراتی مثل اسماعیل نژاد و امیرحسین 
اسفندیار بود. ایران برای رویارویی با 
تیم قدرتمندی مثل برزیل، به بهترین 
نسخه این بازیکنان نیاز خواهد داشت. 
این یک محک بســیار بــزرگ برای 
والیبال ایران به شــمار می رود. یک 
تجربه تاریخی روبه روی تیمی که در 
این ســال ها به ندرت روبه روی ایران 
شکست خورده و همیشــه توانسته 
نبرد با تیم ملی را بــه خوبی کنترل 
کند. قهرمان سه دوره المپیک و سه 
دوره مسابقه های جهانی، با همه قوا 
مقابل ایران ظاهر می شود. تیمی که 
در پنج دوره اخیر مسابقه های جهانی، 
همیشه پای فینال بوده و مسابقه نهایی 
را برگزار کرده است. از سال 1974 به 

بعد، برزیل هرگــز جایگاهش در بین 
هشت تیم برتر والیبال مسابقه های 
جهانی را از دست نداده و ایران امشب 
فرصت دارد تا به این رکورد ویژه حمل 
کند. حذف کردن این رقیب، می تواند 
به یکی از بزرگ ترین شگفتی ها در این 
مسابقات تبدیل شود. این یک دیدار 
فراموش نشدنی و یک صحنه بزرگ 
برای نســل جدید والیبــال ایران به 

حساب می آید.

شکست یا ادامه ماجراجویی؟!
شکست برابر برزیل، به ماجراجویی 
تیم ملی ایران در رقابت های جهانی 
پایان می دهد و تیم ملی را از این جام 
حذف می کند. در صــورت کنار زدن 
این رقیب بزرگ اما تیم بهروز عطایی 
در مرحله بعدی روبه روی برنده دیدار 
آرژانتین و صربســتان قرار می گیرد. 
آرژانتین در دور گروهی مقابل ایران 
شکست خورده و تیم ملی قبال سابقه 
بردن صربســتان را هم داشته است. 
اولین دیدار یک چهارم نهایی این جام 
بین لهستان و امریکا برگزار می شود. 
لهستان برای رسیدن به این مرحله، 
تونس را شکست داد و آمریکا در یک 
بازی کامال غافلگیرکننده، در ســت 
پنجم از پس ترکیه برآمد. موضوعی 
که نشــان می دهد والیبال در ترکیه 
چقدر پیشــرفت کرده است. نتیجه 
شــگفت انگیز دیگر این مسابقه ها، 
برد اسلوونی میزبان و حذف آلمان به 
عنوان یکی از قدرت های اروپایی بود. 
امشب تیم ملی ایران نیز برای رقم زدن 
یک شگفتی تالش می کند. هرچند 
که رویارویی با ابرقدرتی مثل برزیل، 
تحت هر شرایطی یک نبرد دشوار است 
و شکســت دادن این تیم نیز، چیزی 
شبیه یک ماموریت غیرممکن به نظر 

می رسد. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

قهرمان سه دوره المپیک 
و سه دوره مسابقه های 

جهانی، با همه قوا مقابل 
ایران ظاهر می شود. 

تیمی که در پنج دوره 
اخیر مسابقه های جهانی، 

همیشه پای فینال بوده 
و مسابقه نهایی را برگزار 

کرده است

درست مثل همیشه، تیم 
ملی والیبال ایران از یک 
قرعه ساده به سمت یک 
قرعه بسیار سخت فرار 

کرده است. هیچکس 
نمی گوید که ایران 

روبه روی برزیل از پیش 
بازنده است اما شکست 

دادن هلند، مسیر به 
مراتب بهتری برای تیم 

ملی می ساخت و حاال کار 
به شدت دشوار شده است
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پایان بدون مدال
گرندپری پاریس میدانی بود که فدراسیون ایران 
برای حضور نمایندگانش در آن تالش بسیاری کرد. 
چراکه ابتدا سفارت فرانسه روادید تمام اعضای تیم 
را صادر نکرد و هادی ســاعی هم گفــت اگر ویزای 
همه صادر نشود، احتماال جریمه و محرومیت را به 
جان می خرد و تیم به این مسابقات اعزام نمی شود. 
درنهایت امــا روادید صادر شــد و تکواندوی بانوان 
ایران با ترکیب ناهید کیانی در وزن ۵7- کیلوگرم، 
کوثر اساســه در وزن ۶7- کیلوگرم و اکرم خدابنده 
در وزن ۶7+ کیلوگرم با هدایت مینو مداح به پاریس 
رفت. با این حال هیچ کدام از این نفرات نتوانســتند 
روی سکوی مسابقات قرار بگیرند تا تیم بدون مدال 
به کشور برگردد. با اعالم فدراسیون جهانی تکواندو، 
به قهرمان این مسابقات ۶۰ امتیاز، نفر دوم ۳۶ امتیاز 
و نفر سوم ۲1.۶ امتیاز در راستای افزایش امتیازات 
رنکینگ المپیکی تعلق می گرفت. تکواندوی ایران 
برای حضور در المپیک پاریس باید از امتیازات این 
گرندپری ها استفاده کند تا کارش برای قرار گرفتن در 

کاروان اعزامی ایران به اما و اگر نکشد. 
    

تاریخ سازان دراگون بوت
مسابقات دراگون بوت قهرمانی جهان که راچیچ 
جمهوری چک میزبان آن اســت، بــرای تیم ملی 
بانوان ایران ماندگار شد. در همین مسابقات دختران 
دراگون بوت ایران در قایق ۲۰ نفره مسافت ۲۰۰ متر 
به آب زد و با عبور از رقبا به فینال رسید. در فینال تیم 
ایران با تیم های اوکراین، جمهوری چک، مجارستان و 
آلمان رو به رو شد و با زمان ۵۵.1۵۰ ثانیه در جایگاه دوم 
قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. دختران قایقران 
ایران البته پیش از این هم روی سکوی مدال آوری قرار 
گرفته اند. بانوان کشورمان با احتساب این مدال ۶ طال، 
نقره و برنز به دست  آورده اند. البته این باز هم پایان کار 
نیست و به احتمال زیاد مدال های بیشتری هم در راه 
است. فدراسیون تصمیم گرفته است که با سه نماینده 
در مســابقات رویینگ قهرمانی جهان شرکت کند. 
نازنین مالیی، مهسا جاور  و امیرحسین محمودپور 
نمایندگان ایران هستند که مالیی در یک نفره سبک 
وزن، جاور در یک نفره سنگین وزن و محمودپور در یک 
نفره سبک وزن مردان به رقابت می پردازند. مالیی و 
جاور از بهترین رویینگ سواران ایران هستند و باید دید 
مدال جهانی را به ویترین افتخارات خود اضافه می کنند 
یا نه. قایقرانی یکی از فدراسیون هایی است که نیاز به 
تجهیزات اساسی دارد اما در این شرایط سال هاست که 
در این امر چالش های بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال 
باید به تعدادی از قایق های این فدراسیون اشاره کرد که 

مدتی طوالنی در گمرک ماند و خاک خورد. 

اعزام به شرط ویزا
مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان 
در حالی از ۲7 شــهریور در اســترالیا آغاز می شود 
که مشخص نیســت ایران راهی این کشور شود یا 
نه. فدراســیون ایران قصد دارد دو رکابزن در بخش 
بزرگســاالن اعزام کنند اما نکته اصلی و کلیدی در 
این مسیر صدور به موقع ویزای این نفرات است. طبق 
اعالم رســول هاشم کندی سرپرســت فدراسیون 
دوچرخه سواری، سهمیه زنان از قبل در دست بوده 
و چهارشنبه گذشته سهمیه مردان هم به ایران تعلق 
گرفته و تصمیم بر این می شود که محمد گنج خانلو به 
همراه سمیه یزدانی نماینده های ایران در قهرمانی 
جهان باشــند. دعوتنامه مســابقات هم به دست 
فدراسیون رسیده و کارهای اخذ ویزا هم بالفاصله آغاز 
شده است و حاال فقط مانده صدور آن که دست سفارت 
استرالیا است. حضور در قهرمانی جهان اهمیت بسیار 
زیادی برای دوچرخه سواری ایران دارد چراکه حضور 
در آن باعث می شود امتیازهای مسابقات قهرمانی 
کشور سال آینده دو برابر محاسبه شود و به دنبال این 
افزایش امتیاز، جایگاه ایران در رنکینگ جهانی هم 
ارتقا پیدا کند. پس باید امیدوار بود که ویزای تیم ایران 
صادر شود و هم ملی پوشان در این مسابقه رکاب بزنند 
و به تجربیات شان بیشتر اضافه شود و هم تبعات مثبت 

آن برای دوچرخه سواری ایران باقی بماند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

چرا عملکرد تیم ملی والیبال در رقابت  های جهانی متقاعدکننده نیست؟

حرکت با دنده سنگین!

بعد از برگزاری هفت مســابقه لیگ برتر در روز 
گذشته، این استقالل و پیکان هستند که پرونده این 
هفته از لیگ برتر را می بندند. دو تیمی که فصل گذشته 
نیز در هفته پنجم با هم روبه رو شده اند. استقالل و 
پیکان، اصال شباهتی به هم ندارند. تیم جوان مجتبی 
حسینی یک جدال بسیار دشوار را با تیم پرستاره 
ساپینتو سپری خواهد کرد. گرفتن یک امتیاز از این 
بازی نیز برای پیکان یک موفقیت بزرگ خواهد بود اما 
آبی ها روبه روی هوادارهای خودی، به هیچ نتیجه ای 
به جز برد به چشم یک نتیجه خوب نگاه نخواهند کرد.

این سکوهای زیبا
استقالل باز هم در این هفته میزبان تماشاگران زن خواهد 
بود. اتفاقی که حاال دیگر در فوتبال ایران رفته رفته به عادت 
تبدیل می شود. هرچند که هنوز هم تماشای شمایل جدید 
سکوها، جذابیت های خاص خودش را دارد و همه را غافلگیر 
می کند. این بار ظرفیت بیشتری به بانوان در استادیوم آزادی 
اختصاص داده شده و جالب اســت که همه بلیت های این 
قسمت به سرعت فروش رفته اند. شــاید اگر استفاده از کل 
ظرفیت ورزشگاه برای بانوان آزاد شود، آنها هر هفته سکوها 
را کامال پر کنند. این یک موقعیت بســیار ویژه برای فوتبال 

ایران به شمار می رود. استادیوم ها با ورود خانم ها شور و حال 
تازه ای گرفته اند و میزان استقبال از بازی ها نیز بیشتر شده 
است. شاید دیگر وقتش رسیده که همه ظرفیت ورزشگاه ها 
در دسترس هواداران باشد. در این صورت لیگ بیست و دوم 
به لحاظ استقبال، به یکی از فصول رکوردشکن فوتبال ایران 

تبدیل خواهد شد.

تماشایی باش... و برنده!
بعد از صحبت های هفته قبل تیم ساپینتو، حاال انتظارها 
از این مربی به شدت باال رفته اســت. او هفته گذشته بعد از 
تساوی روبه روی نفت مسجدســلیمان، مدعی شد که تیم 

فصل قبل فرهاد مجیدی تنها دفاع می کرده و استقالل 
در این فصل قصد دارد فوتبال واقعی را به نمایش 

بگذارد. تا امروز چیزی از این فوتبال واقعی در 
تیم ساپینتو دیده نشده است. تیمی که با یک 
قرعه نسبتا ساده، تنها تیم های تازه وارد لیگ 
برتر را شکست داده است. استقالل به جز نیمه 
دوم نبرد با ملوان، در هیچ مسابقه دیگری یک 

فوتبال جذاب و شناور را ارائه نکرده است. این بار 
در خانه و روبه روی حریفی مثل پیکان، همه توقع یک 

نمایش دیدنی را از آبی ها خواهند داشت. این تیم باید هم 
زیبا بازی کند و هم به حداکثر امتیازهای این مسابقه برسد. 
در غیر این صورت انتقادها از سرمربی تیم باال خواهند گرفت. 

مرد پرتغالی امروز هم تیمش را با جنب و جوش زیادی در کنار 
زمین هدایت خواهد کرد.

حریفی که ساده نیست
شاید روی کاغذ، پیکان حریف ساده ای برای استقالل به نظر 
برسد اما آنها همیشه رقیب سرسختی برای آبی ها بوده اند. پیکان 
فصل گذشته در دیدار برگشت لیگ برتر، در آزادی استقالل را 
متوقف کرد و یک امتیاز مهم از نبرد خارج از خانه با این حریف 
به دست آورد. آنها در جام حذفی نیز نفس استقالل را گرفتند و 
بازی را به وقت های اضافه کشاندند. جایی که ارسالن مطهری 
در نهایت تیر خالص را به پیکان زد. استقالل البته در دیدار رفت 
فصل گذشته، سه بار دروازه پیکان را باز کرد. پیکان در چهار نبرد 
اخیر با استقالل، حتی یک گل هم به ثمر نرسانده است. آنها در 

پنج مســابقه اخیر با این تیم هم فقط 
یک بار موفق به گل زنی شده اند. 
در نتیجــه رویکرد آنها 
در مــورد تیــم 
پینتو  ســا

روشن به نظر می رسد. پیکان توپ را به حریف واگذار می کند و 
با حداکثر نفرات چند الیه دفاعی روبه روی آبی ها قرار می دهد 
تا شاید این بازی را به سود خودش تمام کند. آنها در درجه اول 

برای مساوی گرفتن به این بازی قدم می گذارند.

نتایج چه می گویند؟
استقالل تا اینجا در چهار بازی لیگ برتر، تنها چهار گل 
به ثمر رسانده که ســه گل را وارد دروازه ملوان کرده است. 
در حقیقت آنها فقط در دو بازی از چهار بازی گذشته موفق 
به گل زنی شده اند. این تیم سه گل هم دریافت کرده و در دو 
هفته اخیر، دروازه اش را بسته نگه داشته است. پیکان فصل 
را با شکست دادن ملوان شــروع کرد اما در مسابقه دوم سه 
گل از مس کرمان خورد و شکست تلخی را تجربه کرد. آنها 
سپس نفت مسجدسلیمان را شکست دادند و در بازی چهارم 
روبه روی نساجی به تساوی رســیدند. در واقع هر دو تیم تا 
این جای فصل دو برد، یک تســاوی و یک شکست را تجربه 

کرده اند و صاحب هفت امتیاز شده اند.

دو نفر، بیرون از فهرست
آرمان رمضانی و محمدحسین زواری، دو غایب 
آبی ها در نبرد امروز هستند. آرمان در چند هفته 
گذشته به عنوان بازیکن تعویضی به زمین مسابقه 
آمده و شاید این بار این موقعیت به ارسالن مطهری 
برسد. به نظر می رسد مهدی قایدی نیز باالخره 
امــروز در ترکیب اصلی اســتقالل قرار خواهد 
گرفت. آبی ها برای باز کردن دفاع فشرده حریف، 
روی سرعت و تکنیک مهدی حساب ویژه ای باز 

خواهند کرد. 

پنج نکته درباره آخرین نبرد هفته پنجم لیگ برتر

ساپینتو، پشت فرمان!

اتفاق روز

آریا   طاری 


