
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 ماموریت شاگردان بنا 
در نورسلطان

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از امروز 
شاگردانش را روانه تشک جهانی می کند. مسابقاتی 
که به میزبانی نورسلطان قزاقستان برگزار می شود و 
رسیدن به سهمیه المپیک به هدف اول کشتی گیران 
در این تورنمنت تبدیل شده است. شاگردان بنا ماه ها 
در اردو بودندتا برای رویارویی  با عنوان داران جهان و 
المپیک آماده شوند. کشتی فرنگی ایران نمایشی 
کابوس وار در رقابت های جهانی سال گذشته داشت. 
جایی که شاگردان علی اشکانی در ۱۰ وزن فقط به 
یک مدال برنز جهان توسط مهدی علیاری رسیدند، 
نتیجه ای که واکنش های تندی را به دنبال داشت و 
در نهایت منجر به کنار رفتن علی اشکانی از هدایت 
تیم ملی شد. حاال اما هر چند بنا با توجه به پتانسیل 
کشــتی فرنگی ایران و عدم پشتوانه ســازی طی 
سال های گذشته و یا مصدومیت و دوری از شرایط 
مناسب دو یا سه کشــتی گیر، مجبور به انتخاب 
جوانان در برخی اوزان شد اما به هر صورت این اتفاق 
را باید به فال نیک گرفت. طبق اعالم اتحادیه جهانی 
کشــتی، رقابت های جهانی قزاقســتان به عنوان 
مرحله نخست رقابت های کسب سهمیه المپیک 
به شمار می رود و قرار است به نفرات اول، دوم، سوم 
مشترک و پنجم مشترک سهمیه المپیک اختصاص 
یابد، موضوعی که باعث حضور چهره های شاخص 
کشتی جهان در این رقابت ها و افزایش سطح کیفی 
رقابت های جهانی نورســلطان شده است. در وزن 
۵۵ کیلوگرم پویا ناصرپــور، در وزن ۶۰ کیلوگرم 
علیرضا نجاتی، در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی، 
در در وزن ۶۷ کیلوگــرم حامد تــاب،  در وزن ۷۲ 
کیلوگرم امین کاویانی نــژاد، در وزن ۷۷ کیلوگرم 
محمدعلی گرایــی، در وزن ۸۲ کیلوگرم ســعید 
عبدولی، در وزن ۸۷ کیلوگــرم رامین طاهری،  در 
وزن ۹۷ کیلوگرم ساروی و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیر 
قاسمی منجزی ترکیب تیم ملی را در این تورنمنت 

تشکیل می دهند.
     

شاهین طبع تا 2020 می ماند
پس از اینکه تیم ملی بسکتبال در جام جهانی 
چین موفق شد به سهمیه المپیک برسد، رامین 
طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال، از تمدید 
قرارداد مهران شــاهین طبع تا المپیک ۲۰۲۰ 
خبر داد. به گفته طباطبایی، قرارداد فدراسیون 
با شاهین طبع پایان شــهریور تمام می شود اما 
این قرارداد بــرای مدت یک ســال و تا المپیک 
۲۰۲۰ توکیــو تمدید خواهد شــد. طباطبایی 
گفت:»تصمیم گیری بر آن است که تیم ملی، بدون 
تغییر سرمربی در المپیک حاضر شود؛ این تیم با 
هدایت شاهین طبع، ابتدا مجوز جام جهانی را به 
دست آورد، سپس از حضور در این رویداد به عنوان 
بهترین و تنها تیم آسیایی، صاحب مجوز المپیک 
شد. قطعا بسکتبال ایران با هدایت شاهین طبع 
می توانــد در المپیک نیز حضــور قابل توجهی 
داشته باشد.« وی افزود:»تصمیم فدراسیون برای 
تمدید قرارداد، صرفا در رابطه با شــخص مهران 
شاهین طبع به عنوان سرمربی تیم ملی است و در 
مورد سایر اعضای کادر فنی، تصمیم گیری برای 

ادامه همکاری با خود وی است.«
     

 ترکیب وزنه برداری 
برای جهانی

ترکیب اصلی تیم ملی وزنه برداری ایران برای 
حضور در قهرمانی جهان تایلند مشخص شد. تیم 
ملی وزنه برداری از یکشنبه هفته آینده در سه گروه 
راهی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ می شود. 
پیش از این ترکیب ۱۰ نفره تیم ایران مشخص 
نبود که درنهایت این ترکیب با خط خوردن  امیر 
حقوقی و کیا قدمی مشخص شد. به این ترتیب در 
۵۵ کیلوگرم حافظ قشقایی،  در ۸۹ کیلوگرم علی 
میری و محمد زارعی،  در ۹۶ کیلوگرم کیانوش 
رستمی و ایوب موسوی، در ۱۰۲ کیلوگرم رضا 
دهدار و رضــا بیرالونــد، در ۱۰۹ کیلوگرم علی 
هاشــمی و در ۱۰۹+ کیلوگرم علــی داوودی و 
محسن دادرس ترکیب ایران را تشکیل می دهند.

     
 آغاز کار والیبال در تهران

مسابقات والیبال قهرمانی آســیا از دیروز به 
میزبانی تهران آغاز شد. تیم ملی ایران از دیروز با تمام 
قوا و تنها با یک تغییر نسبت به مسابقات اخیر کارش 
را آغاز کرد تا ضمن حمله به سومین جام قهرمانی 
آسیا، برای مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
آماده شود. هشت تیم برتر این مسابقات باید در دی 
برای کسب تنها ســهمیه موجود برای قاره آسیا 
تالش کنند. ایران عصر دیروز در نخستین بازی به 
مصاف سریالنکا رفت. والیبالیست های تیم ملی در 
دومین دیدار امروز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن آزادی 
به مصاف قطر می روند. سومین دیدار تیم ملی نیز 

فردا )یکشنبه( برابر استرالیا خواهد بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

پــس از دو نمایــش هجومــی در 
دیدارهای دوستانه، تیم ملی این بار نیز 
با فلسفه ای تهاجمی به مصاف حریفش 
رفت. مالکیت هفتاد و چهارصدی تیم 
ویلموتس در نبرد با هنگ کنگ، ثابت 
می کند که پروژه تغییر ســبک ایران 
به شــکل جدی دنبال می شود. در این 
تیم دیگر خبری از بســتن همه جانبه 
فضاها و دل بستن به ضدحمله ها نیست. 

به نظر می رســد تیم ملی در دوره تازه، 
پرحوصله تر فوتبال بازی می کند و اصرار 
دارد که مالکیت توپ را با پاس های کوتاه 
و بلند در بیشتر دقایق بازی در اختیار 
داشته باشد. ویلموتس در دقایق زیادی 
از مســابقه در زمین هنگ کنگ، دائما 
به بازیکنان تیمش تاکید می کرد که به 
بازی عرض بدهند و توپ را به کناره ها 
ببرند. ایــران دو روش را برای باز کردن 
دروازه تیم رقیب انتخاب کرده بود. روش 
اول سپردن توپ به مدافعان کناری برای 

سانترهای بلند و استفاده از توپ های دوم 
بود. تیم ملی در این مسابقه کرنرهای 
بسیار زیادی به دست آورد و بارها توپ 
را روی دروازه ارســال کرد. چند ارسال 
خطرناک در نیمه اول، می توانستند به 
باز کردن دروازه هنگ کنگ منجر شوند. 
گل اول ایران در این مسابقه نیز از همین 
طریق به ثمر رسید. سانتر رامین، دفع 
ناقص گلر حریف، یک شــوت ضعیف 
و در نهایت نقش تعیین کننده ســردار 
آزمون با یک شــوت دیدنی، موجبات 

به ثمر رســاندن این گل را فراهم آورد. 
روش دوم تیم ملــی برای ضربه زدن به 
خط دفاعی حریف، بهره بردن از کارهای 
ترکیبی و پاس هــای کوتاه در نزدیکی 
محوطه جریمه حریف بود. روشی که 
گل دوم تیم ملی در این مســابقه را به 
ارمغان آورد. نقشه های سرمربی بلژیکی 
در این بازی موفقیت آمیز بود اما برای 
قضاوت عملکرد تیم ملی، هنوز کامال 
زود به نظر می رسد. ایران اولین قدم در 
مرحله مقدماتی جــام جهانی را بدون 

اشتباه پشت سر گذاشــته اما به زودی 
باید در نبردهایی دشوار با بحرین و عراق 
محک بخورد. جدال هایی که سرنوشت 
تیم ملی را در مرحله اول مقدماتی جام 

جهانی مشخص خواهند کرد.
»چهار، چهار، دو« سیستم مورد نظر 
مارک ویلموتس برای تیم ملی اســت. 
او که مهاجم های کالسیک متعددی 
را در اختیــار دارد، ترجیــح داده با دو 
فوروارد مرکزی فوتبال بازی کند. کریم 
انصاری فرد و ســردار آزمون در غیاب 
مهدی طارمی مصــدوم، گزینه های 
منتخب سرمربی بلژیکی برای نبرد با 
هنگ کنگ بودند. تفاوت کلیدی این 
تیم با تیم کارلوس کی روش اما به نقش 
سردار آزمون در زمین مربوط می شد. 
ســردار در دوران ســرمربی پرتغالی، 
معموال در حوالی محوطه جریمه دیده 
می شــد و به جز گل زنی و تالش برای 
پرســینگ، وظیفه دیگری در زمین 
نداشت اما در مسابقه با هنگ کنگ، بارها 
عقب تر آمد و چندین بار در میانه میدان 

نقش یک بازیساز را بر عهده گرفت.
 شــاید عجیب به نظر می رسد اما 
آزمون در این مسابقه بیشتر از هر بازیکن 
دیگر به »امید ابراهیمی« پاس داد. او به 
ویژه در نیمه اول چندین بار خودش را به 
وسط زمین رساند، مشغول پاسکاری با 
امید شد و مهره های هجومی دیگر تیم را 
صاحب توپ کرد. اگر ضربه آکروباتیک 
تماشایی کریم انصاری فرد به تور دروازه 
چســبیده بود، ســردار به جز گل زنی 
صاحب یک پاس گل در این مســابقه 
نیز می شد. آزمون در این بازی در همه 
نقاط زمین حریف دیده می شد و نقش 
یک »فرمانده جوان« را برای تیم بازی 

می کرد.
 مهره ای که حاال در تیم ویلموتس 
وظیفه ای سنگین تر از همیشه بر عهده 
گرفته و نقشی کلیدی در دیدارهای تیم 

ملی ایفا خواهد کرد. او عمال یکی از دو 
مهاجم تیم ملی است اما در عمل، نقشی 
به مراتب مهم تر از گذشــته در این تیم 

بازی می کند.
بزرگ ترین تردید در مورد تیم مارک 
ویلموتس، به کیفیت خط دفاعی این تیم 
برمی گردد. برخالف دوران کی روش، 
ســازماندهی دقیقــی در خط دفاعی 
این تیم دیده نمی شود و عالوه بر این، 
میل به بازی هجومی، اوضــاع را برای 
دفاع دشوار می کند. در جریان مسابقه 
با هنگ کنگ، تیم حریــف تنها دو بار 
به دروازه ایران نزدیک شــد و در همان 
تجربه هــای معدود، توانســت دروازه 
بیرانوند را در معرض تهدید قرار بدهد. 
محمدحسین کنعانی زادگان همانند 
دیدارهــای دیگر در لبــاس تیم ملی، 
نمایش امیدوارکننده ای نداشت و روی 
یکی از مهم تریــن حرکت ها، مرتکب 
یک اشتباه بزرگ شــد. این تیم وقتی 
در اوج قرار خواهد گرفــت که در دفاع 
نیز به اندازه کافی مســتحکم باشد. به 
نظر می رســد مهم ترین تغییرات در 
دیدارهای آینده این تیم، در فاز دفاعی 
رقم خواهند خورد. چراکه ویلموتس در 
خط حمله، مهره های ایده آلش را تقریبا 

پیدا کرده است.

سردار، تفاوت کلیدی تیم های ویلموتس و کی روش

فرماندهجوان!

اتفاق روز

سوژه روز

نمایش »تغییرات« در تیم ملی حاال از دیدارهای دوستانه، به مسابقه های رسمی کشیده شده است. اولین تجربه رسمی 
ویلموتس روی نیمکت ایران، با پیروزی و کلین شیت به پایان رسید. شکست دادن تیمی که در طول تاریخ همیشه نتیجه را 

مقابل تیم ملی واگذار کرده، به هنر خاصی نیاز ندارد اما شاید حاال بعد از این نمایش، همه آنهایی که معتقد بودند سرمربی بلژیکی 
تیم ملی »تاکتیک« خاصی برای تیم ملی در آستین ندارد، نظرات شان را تغییر داده اند. آن چه در این نبرد بیشتر از هر چیز دیگری 

به چشم آمد، عوض شدن وظیفه سردار در زمین بود. بازیکنی که حاال نقش یک فرمانده جوان را در تیم بازی می کند.

آریا رهنورد

بیست و شش سال قبل که علی دایی اولین گل ملی اش را در 
جریان رقابت های مقدماتی جام جهانی از خط دروازه چین تایپه 
عبور داد، کریســتیانو رونالدو هنوز دوران نوجوانی را پشت سر 
می گذاشت و هیچ کس نمی دانست که او روزی قرار است یکی 
از بهترین مهره های تاریخ فوتبال شود. کریس رکوردهای زیادی 
را در دوران فوتبالش جابه جا کرده و حاال پس از تبدیل شدن به 
بهترین گل زن تاریخ رقابت های مقدماتی یورو، ۱۷ گل با تبدیل 
شدن به آقای گل تاریخ دیدارهای ملی فاصله دارد. رکوردی که 

همه این سال ها، در اختیار علی دایی بوده است.
از سال ۲۰۰۶ به بعد، رکورد فوق العاده علی دایی در گل های 
ملی، دست نیافتنی بوده است. شهریار در اولین سال بازی برای 
تیم ملی هفت گل به ثمر رساند و شگفت انگیزترین سال دوران 
بازی را با به ثمر رســاندن ۲۲ گل در سال ۹۶ میالدی سپری 
کرد. گل زن ترین مهاجم تاریخ تیم ملی سال ۲۰۰۶ در دیدار 

دوستانه با تیم ملی کاســتاریکا، صد و نهمین گل ملی اش را 
جشن گرفت. آن روز تصور نمی شد که این، آخرین گل شهریار 
در رده ملی بوده اســت. دایی به عنوان مهاجم و کاپیتان تیم 
برانکو، راهی جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان شد. با این وجود در آن 
مقطع زمانی، انتقادها از او به اوج رســیدند. شهریار در دیدار 
دوم مرحله گروهی با پرتغال، نیمکت نشین شد و کریستیانو 
در همان مسابقه، دروازه تیم ملی ایران را از روی نقطه پنالتی 
باز کرد. در روز به ثمر رسیدن این گل، رونالدو تنها ۱۱ گل ملی 
در کارنامه داشت و دایی همه ۱۰۹ گلش را به ثمر رسانده بود. 
در سال های بعدی اما تالش سوپراستار پرتغالی برای رسیدن 
به این رکورد خیره کننده، آغاز شــد. علی دایــی ۲۷ گل در 
دیدارهای دوستانه، ۲۳ گل در مرحله مقدماتی جام ملت های 
آسیا، ۱4 گل در جام ملت های آسیا، ۹ گل در بازی های آسیایی 
و ۳۶ گل نیز در مرحله مقدماتــی جام جهانی وارد دروازه رقبا 
کرد. بدون گل های درخشان و اســتثنایی شهریار، رسیدن 
تیم ملی به دو جام جهانی ۹۸ و ۲۰۰۶ ممکن نبود اما شــاید 

بزرگ ترین حسرت دوران فوتبال او، گل نزدن در رقابت های 
جام جهانی باشد. مهاجم شماره ۱۰ تیم ملی هیچ وقت موفق 
به گل زنی در جام جهانی نشد. برخالف علی دایی، سی آر سون 
در جام جهانی گل زنی کرده است. او هفت بار موفق شده در این 
تورنمنت توپ را از خط دروازه رقبا عبور بدهد. کریس ۱۷ گل 
در دیدارهای دوستانه، ۲۵ گل در مرحله مقدماتی یورو، ۹ گل 
در یورو، ســه گل در لیگ ملت های اروپا، ۳۰ گل در مقدماتی 
جام جهانی و دو گل نیز در جــام جهانی وارد دروازه رقبا کرده 
است. میانگین گل های زده دایی به ازای هر مسابقه، هنوز هم 
بیشتر از کریستیانو اســت. دایی در ۱4۹ بازی ۱۰۹ گل زده و 
رکورد درخشان ۰.۷۳ گل در هر مسابقه ملی را در کارنامه دارد. 
رونالدو با ۹۳ گل در ۱۶۰ بازی، به ازای هر مسابقه ۰.۵۸ گل به 

ثمر رسانده است.
تحول بزرگ کریستیانو در رده ملی، از سال ۲۰۱۳ به بعد رقم 
خورد. او در صد مسابقه اولش در ترکیب تیم ملی پرتغال، تنها ۳۷ 
گل به ثمر رسانده بود که اصال عدد قابل توجهی نبود اما این ستاره 
از سال ۲۰۱۳ به بعد در ۶۰ مسابقه، 4۶ بار دروازه رقبای پرتغال 
را باز کرده است. او در تیم ملی دو جام قهرمانی به دست آورده و 
روی سکوی اول یورو و لیگ ملت های اروپا قرار گرفته است. علی 
دایی در پیراهن تیم ملی، هیچ وقت قهرمان آسیا نشد. با این وجود 
او یکی از بهترین ها در نســل جادویی ۹۸ بود که پیروزی هایی 

بزرگ و فراموش نشــدنی برای فوتبال ایران ساختند. شهریار 
سال ۹۶ در بازی با نپال پنج گل به ثمر رساند و سال ۲۰۰4 در نبرد 
با الئوس موفق به زدن چهار گل شد. مالدیو و الئوس با هشت گل 
خورده، بزرگ ترین قربانیان دایی به شمار می روند. سی آر سون 
در تیم ملی هشت بار مقابل هشت تیم مختلف هت تریک کرده 
و تا امروز برابر 4۰ کشور مختلف، موفق به گل زنی شده است. تنها 
انتقادی که در رده ملی متوجه کریس رونالدو می شود، گل نزدن 
در دیدارهای بزرگ با برزیل، آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانســه و 
شیلی است. از میان همه تیم های بزرگ او تنها توانسته به اسپانیا 
و آرژانتین گل بزند. کریس بیشتر گل های ملی دوران فوتبالش 

را به لیتوانی، ارمنستان و سوئد زده است.
با این روند فوق العاده گل زنی، به نظر می رسد رونالدو تا یورو 
۲۰۲۰ و یا کمی دیرتر از آن، از رکورد علی دایی عبور کند. سی آر 
سون برای این کار تنها به زدن ۱۷ گل دیگر نیاز دارد. او تا زمانی 
که به این رکورد نرسد، از فوتبال ملی فاصله نخواهد گرفت و تنها 
مصدومیت می تواند تهدیدی برای رسیدن این بازیکن به رکورد 
گل های ملی باشد. با این وجود شاید این رکورد هم برای مدت 
زیادی در اختیار رونالدو باقی نمانــد. چراکه نیمار در ۹۹ بازی 
ملی، ۶۱ گل به ثمر رسانده و با توجه به اینکه هفت سال از کریس 
کوچک تر است، شانس بسیار خوبی دارد تا این رکورد را در آینده 

از آن خودش کند.

اوضاع تیم های ملی رده پایه، این روزها تعریف 
چندانی ندارد. از یک طــرف تیم ملی نوجوانان 
نتایج ناامیدکننده ای را پشــت ســر گذاشته و 
حرف های خوشایندی درباره نحوه دعوت نفرات 
به این تیم شنیده نمی شود و از طرف دیگر، تیم 
ملی امید برابر ازبکســتان متحمل دو شکست 
شده است. البته که نباید فراموش کرد ازبکستان 
در رده پایه، یکی از قدرت های اصلی آســیا به 
شمار می رود و در سال های گذشته موفقیت های 
چشمگیر زیادی را جشن گرفته و دلیلی ندارد 
که شکست برابر این تیم، بهانه ای برای کوبیدن 
سرمربی امیدها باشد اما واکنش فرهاد مجیدی 
به انتقادها نیز در حد و اندازه های یک سرمربی 
در رده ملی نیست. تا شروع رقابت های انتخابی 

المپیک در توکیو، تنها چهار ماه باقی مانده و او 
فرصت زیادی برای سروسامان دادن به وضعیت 
تیمش ندارد. فرهاد از نداشــتن استقالل کافی 
گالیه دارد و معتقد اســت »دخالت هایی« در 
کارش صــورت می گیرد. اگر ایــن ادعا صحت 
داشــته باشــد، ماندن او روی نیمکت تیم ملی 
امید، نه به ســود خودش خواهد بود و نه به تیم 
ملی کمک زیادی خواهد کرد. به نظر می رســد 
فدراســیونی ها با انتخاب یک مربی کم تجربه، 
قرار است تصمیم های خاص خودشان را به تیم 
امید تحمیل کنند و فرهاد مجیدی نیز نمی تواند 
مانعی برای این اتفاق باشد. این موضوع بیشتر 
از هر چیزی، آینده کاری خــود فرهاد را تهدید 
می کند. با این روند به نظر می رسد تنها راه پایان 

یافتن حسرت المپیک برای فوتبال ایران، حذف 
این رشته ورزشی از المپیک است!

فرهاد مجیدی مربیگری را بــا یک انتخاب 
درست شــروع کرد و دســتیار وینفرد شفر در 
استقالل شد. با این حال ظاهرا تجربه سرمربیگری 
موقت برای او آنقدر لذتبخش بود که این مربی دیگر 
حاضر نشد »نفر دوم« نیمکت هیچ تیمی باشد. 

فرهاد می توانست مثل وحید هاشمیان قدم های 
تدریجی تری بردارد و به عنوان دستیار به کار ادامه 
بدهد. او حتی می توانست به جای کار در رده ملی، 
به سراغ باشگاه های کم نام و نشان برود و مربیگری 
را با فشــار کم تری آغاز کند امــا تصمیم گرفت 
به تیمی ملحق شود که پیش از این چهره هایی 
مثل عبدا... ویسی و یحیی گل محمدی پیشنهاد 

پیوستن به آن را رد کرده بودند. یحیی و ویسی از 
دشواری های این جایگاه خبر داشتند و به خوبی 
می دانستند که در تیم ملی امید، چه اتفاقات تلخی 
برای مربیان جوانی مثل علیرضا منصوریان و محمد 
خاکپور رخ داده بود. جایگاه امروز فرهاد، همیشه 
دردسرهای زیادی برای مربیان مختلف ساخته 
است. باشگاه های داخلی معموال با تیم ملی امید 
همکاری نمی کنند و بازیکنان جوان لژیونرشده 
نیز به این تیم اضافه نمی شوند. در واقع تیم ملی 
امید با همه بضاعت فوتبال کشور شکل نمی گیرد. 
مخالفت فدراسیون با انتخاب دستیار خارجی برای 
مجیدی، یکی دیگر از نشانه هایی است که ثابت 
می کند این شغل، برای یک مربی کم تجربه بیش 
از حد دشوار خواهد بود. مجیدی با قبول کردن این 
جایگاه، دست به یک ریسک بسیار بزرگ زده است. 
ریسکی که ممکن است آینده مربیگری او را با یک 
تهدید بزرگ روبه رو کند. تیمی که حتی با کرانچار 
موفق نبود، شانس زیادی برای موفقیت با فرهاد 

مجیدی نخواهد داشت.

کریستیانو در مسیر تبدیل شدن به آقای گل فوتبال ملی

17 قدم آخر!

رویای فرهاد در خطر بر باد رفتن

ریسک مرگبار مجیدی!

سردار در دوران سرمربی 
پرتغالی، معموال در حوالی 

محوطه جریمه دیده می شد 
و به جز گل زنی و تالش برای 

پرسینگ، وظیفه دیگری در 
زمین نداشت اما در مسابقه 
با هنگ کنگ، بارها عقب تر 

آمد و چندین بار در میانه 
میدان نقش یک بازیساز را 

بر عهده گرفت
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