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تشریح ترکیب احتمالی کیروش در اولین تقابل از نگاه کارشناس

سارا اصالنی

دفاع ،ضدحمله

شمارش معکوس برای آغاز جدالهای نفسگیر تیم ملی فوتبال ایران
در جامجهانی  2018روســیه آغاز شد .شاگردان کارلوس کیروش
درحالی در اولین دیدار خود در سطحباالترین تورنمنت بینالمللی
فوتبال به مصاف مراکش میروند که در فاصله چند ساعت مانده به
بازی  2تیم ،گمانهزنیها درخصوص ترکیب احتمالی تیم ملی ایران
به اوج خود رسیده .بهخصوص اینکه  2تمرین آخر تیم هم به دستور
کیروش پشت درهای بسته انجام شد تا بازار شایعات بیش از پیش
داغ شــود .اما آنچه بیش از همه در کانون توجهات قرار گرفته ،نوع
ترکیب احتمالی مدنظر مرد پرتغالی است .اینکه ایران در بیست و
یکمین دوره جام جهانی با ترکیب تهاجمی وارد گود رقابتها خواهد
شد یا دفاعی ،سوالی است که ذهن خیلیها را به خود مشغول کرده.
امیر حاجرضایی کارشــناس نامآشنای فوتبال ایران از جمله افرادی
است که دست روی نگرش دفاعی کیروش در ارنج تیم موردنظرش
میگذارد و به خراسان میگوید« :نگرش کیروش یک نگرش دفاعی
است .یعنی تمرکز او روی دفاع و ضدحمله است و با اینحساب فکر
نمیکنم تغییری در نگرشش داشته باشد».
خط فکری کیروش ،مورینیو و رنارد یکی است!
او به نکته قابلتاملی درباره خط فکری کیروش اشاره میکند« :به
طور کلی ،کیروش در افکار خود چیزی به نام پلن  Bندارد .بنابراین
مســیری که او طی  8سال گذشته طی کرده ،در جریان جامجهانی
هم طی خواهد کــرد .بههر حال هر مربی فلســفهای دارد .در رده
کارلوس کیروش میتوان از مربیانی چون مورینیو و دیهگو سیمئونه
و حتی سرمربی تیم مراکش هرو رنارد نام برد که تفکراتی شبیه به
ســرمربی ایران دارند .بنابراین از نظر من ایران با همان شیوه دفاعی
مقابل مراکش بازیخواهد کرد».

بیرانوند انتخاب اول کیروش در بازی مقابل مراکش
ســوال دیگری که درخصوص تیم ملی ایــران در بازی اول مطرح
است ،اینکه گلر اصلی ایران در بازی مقابل مراکش چه کسی است؟
حاجرضایی ارزیابی خاص خودش را در اینخصوص دارد« :در زمینه
ن هم
دروازهبان اصلی تیم ملی ایران تفکراتی در جامعه ایجاد شده .آ 
به این دلیل که در جامجهانی گذشته همه انتظار داشتند دروازهبان
اصلی تیم احمدی باشد یا دانیال داوری .اما به یکباره علیرضا حقیقی
درون دروازه ایســتاد .درحال حاضر هم مــردم به اتفاق رخ داده در
جامجهانی  2014فکر میکنند و میگویندشاید رشید مظاهری یا
امیر عابدزاده در روسیه درون دروازه ایران قرار بگیرند .تصور شخصی
من این است که با توجه به تجربه بینالمللی بیشتر بیرانوند نسبت به
 2گزینه دیگر ،او انتخاب اول کیروش در بازی مقابل مراکش باشد.
اما ممکن است غافلگیر هم بشویم!»
چشمی و پورعلیگنجی زوج دفاع مرکزی
در خط دفاع اما اکثر کارشناسان چشمی را فرد مناسبی نمیدانند.
حاجرضایی میگوید« :مشکل روزب ه چشمی ،کند بودن اوست .کندی
سرعت یک فوتبالیســت با تمرین بهبود پیدا نمیکند .سرعت یک
مسئله ارگانیک است و مستقیما به سیستم عصبی یک فرد بستگی
دارد .امکان بهبود بخشیدن ســرعت در یک بازیکن وجود دارد اما
نمیتوان سرعت را در یک بازیکن ایجاد کرد .از طرفی چشمی قدرت
تکلزنــی و قطع توپ باالیی دارد و به دلیل جوانی ،درگیرشــونده
و فیزیکال اســت .اما در صحنههایی که ســرعت بازی باال میرود و
گردش توپ سریع میشود ،چشمی به دلیل کند بودن ،در چرخشها
جا میماند .اگر این معضل چشــمی توســط مدافع کناری او یعنی
پورعلیگنجی یا یکی از فولبکهاپوشــش داده شود ،آنوقت این
مشــکل از بین میرود .این را هم در نظر داشته باشیم که کیروش،

چشــمی را بازیکن قابلی میداند .در پست مدافع وسط ما منتظری
و مجید حســینی را هــم داریم .منتظری بازیکنی اســت که فرازو
نشیب زیادی داشته و یک دوره مصدومیت را هم پشت سر گذاشته.
حسینی مدافع وسط استقالل هم بســیار جوان است .درمجموع و
بــا توجه به مصاحبههای کیروش ،فکــر میکنم زوج دفاع مرکزی
ما چشــمی و پورعلیگنجی باشند ».این کارشناس زبده فوتبال اما
احتمال نمیدهد در پســت مدافعان کنــاری ،کیروش تغییری در
ترکیب ایجاد کند« :در پست مدافعان کناری میالد محمدی و رامین
رضاییان را همچنان در ترکیب خواهیم داشت».
جایگاه جهانبخش در پست هافبک گارانتی شد!
در خط هافبک اما با مصدومیت اشکان دژاگه باید منتظر تغییراتی
باشــیم .حاجرضایی در پاسخ به اینکه در این پست باید منتظر چه
تغییری بود ،میگوید« :در خط هافبک احتماالت بسیار زیاد است.
اشــکان دژاگه مصدوم بوده ،بعد از آن باشگاه نداشته و سپس بازی
نکرده .با اینحال کیروش به او اعتقاد دارد .در این پست تنها بازیکنی

که جایگاهش گارانتی شده ،کسی نیست جز علیرضا جهانبخش و
اگر طارمی برخالف اخبار منتشــر شده با مصدومیتی مواجه نباشد،
میتوانــد یکی از بالهایی باشــد که مثلث خط حمله را تشــکیل
میدهند .چون همانطــور که میدانید عزتاللهی به علت  2کارته
شدن در مرحله مقدماتی نمیتواند در بازی اول حضور داشته باشد».
قدوس جایگزینی مناسب برای طارمی
اگر طارمی نتواند به دلیــل مصدومیت در بازی اول برای ایران
به میدان برود ،از بین وحید امیری یا ســامان قدوس کدام فرد
گزینه بهتری برای جایگزینی اوســت؟ این پیشکســوت فوتبال
میگویــد« :کیروش اعتقاد زیادی به قــدوس دارد .بهخصوص
اینکه وحید امیری در ســمت چپ بازی میکند نه راســت و
همین مســئله هم باعث میشود که کفه ترازو به سمت سامان
قدوس سنگین شــود ».هرچن د حاجرضایی صحبتهای خود را
صرفا گمانهزنی دانســت اما تاکید کرد در خط حمله هم سردار
آزمون مهاجم نوک خواهد بود.
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عزتاللهی تنها محروم دور اول
جامجهانی

سعید عزتاللهی تنها بازیکنی است که در دور اول مرحله گروهی
جامجهانی غایب خواهد بود .جامجهانی روسیه از امروز با دیدار
کشور میزبان و عربستان آغاز میشود و تی مملی فوتبال ایران نیز
روز جمعه باید برابر مراکش به میدان برود .روزنام ه آساســپانیا
نوشت« :سعید عزتاللهی که به پوگبای ایرانی معروف است ،تنها
بازیکن حاضر در جامجهانی است که در دور اول مرحله گروهی
غایب است و نمیتواند تیمش را همراهی کند .عزتاللهی که در
تیمهای پایه اتلتیکومادرید نیز سابقه بازی دارد ،متولد بندر انزلی
اســت و بعد از حضور در روستوف مدتی هم در آمکار بازی کرد.
این بازیکن مشــکلی برای همراهی تی مملی فوتبال ایران در 2
بازی دیگر مرحله گروهی ندارد».

ایرانیها بیشتر مدل هستند
تا فوتبالیست!

ســایت انگلیســی  Sportbible.comدر گزارشــی نوشت:
«بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بیشــتر شــبیه مدل هستند
تا فوتبالیست .شیکپوشــی بیاندازه بازیکنان تی م ملی فوتبال
ایران ،غوغایی در شــبکههای اجتماعی بهخصوص توئیتر به راه
انداخت ه و راحت میشــود فهمید که دلیل این موضوع چیست.
در حالی که تیمهایی همچون آرژانتین ،برزیل ،انگلیس ،فرانسه،
آلمان و اســپانیا جزو مدعیان قهرمانی مســابقات جامجهانی
 2018روسیه به شــمار میروند ،تیم ملی ایران بهعنوان یکی
از تیمهایــی که قدرت آنچنانی ندارند با اســتایل خاصی راهی
روسیه شد .فوتبالیستهای تیم ملی ایران کتوشلوار آبی رنگ
بسیار زیبایی را به تن کردهاند».

عابدزاده شانسی ندارد ،بیرانوند
دروازهبان اول است

محمد محمدی دروازهبان اســبق تیم ملی در پاسخ به این سوال
که کیروش همیشــه دنبال ســورپرایز اســت ،آیا درون دروازه
تغییــری ایجاد خواهد کرد و امیر عابــدزاده را درون دروازه قرار
میدهد ،گفت« :اصال چنین فکری نکید که امیر عابدزاده درون
دروازه تیم ملی در جامجهانی قرار بگیرد .او شانسی ندارد ».وی
ادامه داد« :کیروش خیلی هدفمند کار میکند و با برنامهریزی
کــه انجام داده و من در جریان هســتم ،بیرانوند دروازهبان تیم
ملــی در جامجهانی خواهــد بود .همانطور که شــنیدهام و در
جریان هســتم ســرمربی تیم ملی میخواهــد در جامجهانی و
بهخصوص بازی اول از پرتاب دستهای بیرانوند بهره ببرد ،چون
ما مهاجمان سرعتی داریم».

معنوینژاد لیگ ملتهای والیبال را از دست داد

فروش بلیت  ۵۵دالری برای بازی ایران و آمریکا!
هفته چهــارم لیگ ملتهــای والیبال
درحالــی از  ۲۶تــا  ۲۸خــرداد برگزار
میشود که بلندقامتان ایران بعد از ترک روسیه ،میزبان
هفته سوم رقابتها و تحمل سفری10ساعته وارد آمریکا
شدند .شــاگردان ایگور کوالکوویچ که در هفته سوم با
کسب  4امتیاز روسیه را ترک کردند در هفته چهارم باید
به ترتیب به مصاف لهســتان ،صربستان و آمریکا بروند.
این  3بازی تیم ملی ایران درهافمناستیت شهر شیکاگو
در ایالت ایلینویز و در سالن چندمنظوره «سییرز سنتر
آرهنا» برگزار میشــود که در سال  2006با سرمایه 62
میلیون دالری ساخته شده و ظرفیت11800تماشاگر را
دارد .نکته جالبتوجه اینکه بلیت هرکدام از بازیها از
 33تا  55دالر قیمت دارد .سروقامتان ایران درحالی با 3
برد 6 ،باخت و  9امتیاز در رده یازدهم جدول ردهبندی

قــرار گرفتهاند که برای صعود به مرحله دوم باید جزو 8
تیم برتر جدول باشــند و این مهــم اتفاق نمیافتد مگر
آنکه ایران موفق شــود در  6بــازی باقیمانده مرحله
گروهی امتیــازات الزم برای حضــور در رتبه موردنظر
را کســب کند .این درحالی اســت که دیروز خبر رسید
محمدجــواد معنوینژاد لژیونر جــوان تیم ملی به لیگ
ملتهای والیبال نمیرسد و وضعیت مصدومیت محمد
موســوی هم باید مورد بررســی قرار گیرد .ســیامک
افروزی فیزیوتراپ تیم ملی با اشــاره به آخرین وضعیت
معنوینــژاد که قبل از آغاز لیــگ ملتها از ناحیه کمر
دچار مشکل شد ،گفت« :معنوینژاد در تمام این مدت
زیرنظر پزشکان بود و متاسفانه بعید به نظر میرسد که
بــه بازیهای لیگ ملتها برســد ».افروزی درخصوص
آسیبدیدگی سید محمد موسوی مدافع میانی تیم ملی

از ناحیه زانو در هفته دوم هم صحبت کرد« :به موسوی
 2هفته استراحت دادهایم و برای مشخص شدن رسیدن
او بــه بازیهای هفته پنجم در تهران باید از این بازیکن
تســت پرش بگیریم که در صورت جواب دادن تکلیفش
روشــن خواهد شد ».افروزی اما مشکل پیش آمده برای
امیر غفور در هفته سوم از ناحیه مینیسک زانو در روسیه
را جدی ندانست« :خوشبختانه مصدومیت ا و خیلی حاد
نبود و وی به بازیهای هفته چهارم میرســد .اما بقیه
بازیکنان فعال مشــکلی ندارند و با قــدرت در تمرینات
شرکت دارند».
برنامه هفته چهارم
26خرداد :لهستان -ایران؛ ساعت 3:00
26خرداد :صربستان -ایران؛ ساعت 23:30
28خرداد :آمریکا -ایران؛ ساعت 3:00

ترفند جدید برای دور زدن قانون

خبر بد گرشاسبی برای سرخها

پشت پرده ویدیوی جنجالی برانکو!

باشــگاههای ایرانــی راهــکار تازهای بــرای دور زدن
قانون ای اف ســی پیدا کردهاند .به گزارش مهر ،آنها
با طرح شــکایت از طلبکارانشــان پرونده دعوا را در
کمیتــه انضباطی بــاز کرده و از آنجایــی که وجود
هرگونــه پرونده بــاز دعوی درخصوص مســائل مالی
در کمیتههــای انضباطــی دال بر عــدم طلب قطعی
طلبکاران است ،این باشگاهها به صورت موقت نام این
افراد را از لیســت طلبکاران خود خارج کرده تا با این
حربه از تعداد طلبکارانشــان کاسته و جواز حضور در
لیگ قهرمانان آسیا را پیدا کنند.

سرپرســت باشــگاه پرســپولیس درباره طلب دایی از
پرســپولیس به تســنیم گفت« :ما اگر پول داشــتیم
اولویتمان در پرداخت مطالبات علی دایی بود .او خودش
هم میداند که وضعیت مالی باشــگاه ما چطور اســت.
مطمئن باشید چنانچه وضعیتمان اسفناک نبود دایی
را روی ســرمان میگذاشــتیم ».گرشاسبی درخصوص
احتمال بازشــدن پنجره نقلو انتقــاالت هم گفت« :به
احتمال 90درصد پنجره به ســوی ما باز نخواهد شــد،
چراکــه تا االن فیفا هیچ رایــی را برنگردانده و االن هم
خیلی سخت است که بخواهد رای خود را بشکند».

ن «حرکات موزون
اخیرا ویدیویی کوتاه منتشر کردند با عنوا 
برانکو در پارتی و مراسم مختلط در شهر تهران» اینکه چه
کسی یا کســانی با چه هدفی این ویدیو را منتشر کردند،
مشخص نیست اما اصل ماجرا آن طوری نیست که در عنوان
این ویدیو آمده است .براساس پیگیریها مشخص شده که
ویدیوی منتشر شده مربوط به مراسم ازدواج یکی از دوستان
ایرانی برانکو ایوانکوویچ است که سال پیش برگزار شده بود.
دوستی که اتفاقا خودش از قهرمانان سابق کاراته ایران بوده
و درحال حاضر حرفهای آزا د دارد و سرمربی پرسپولیس یک
سال پیش در مراسم ازدواج او حضور داشته است.

کادرفنی ایــران  3کاپیتان تیــم ملی را به
ترتیب اولویت مشــخص کرد .بر این اســاس
کاپیتان اول مسعود شجاعی است ،کاپیتان دوم
اشکان دژاگه است و درصورتی که این  2بازیکن
در میدان نباشند بازوبند به حاجصفی میرسد.
تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار
خود در جامجهانی  2018روســیه از ســاعت
 19:30روز جمعه به مصــاف مراکش خواهد
رفت .کمیته داوران فیفاجونیت چاک ر از ترکیه
را برای قضاوت این دیدار انتخاب کرده اســت.
چاکــر را در امر قضاوت این بازی  2هموطنش
به نامهــای بهاالدیــن دوران و تاریک اونگون
همراهی میکنند.

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
فــردا تیم ایران نه بــا تیم مراکش بلکه با تیمــی چندملیتی از
ب و آمریکا بازی دارد .آنها نهایت همفکری و سعی
عربســتان ،مغر 
خود را میکنند تا ایــران را حداقل در زمین فوتبال به زانو درآورند،
نمونهاش تحرکات اخیر در فضاهای اقتصادی و سیاسی است پس بر
جوانانمان واجب است که از جان مایه بگذارند و مثل سربازان حقیقی
از شرافت ایران عزیزمان دفاع کنند .طوری بجنگند که انگار که شرط
زنده ماندنشان پیروزی است .علی یارشان باد.
ممنون از خبرهایتان ،خراسان .انشاا ...مراکش رامیزنیم ،با پرتغال
هم مســاوی میکنیم ،میرویم باال ،خواهشــا انرژی مثبت بدهید،
چیزی که کم نمیشود!
کسانی که سالی یکبار والیبال میبینند دایره لغاتشان حول چند
کلمه میگردد .یک نمونه بازیکنســاالری .با حرفهایتان فقط ملت
را میخندانید .ســرمربی که در بازی با برزیل از  3تا جوان اســتفاده
میکند در بازی با روسیه هم میتوان د استفاده کند .منتها این وسط
یــک چیزی وجود دارد بــه نام تفاوت تیمها و آنالیــز آنها و تبحر
بازیکنها .روســیه بهترین دفاع روی تور را دارد که برزیل ندارد .در
نتیجه ترکیب باید فرق کند .شک دارم متوجه باشید که اگر در بازی
با برزیل فقط جوانها بودند - 3 ،صفر میباختیم.

دیدار مهاجرانی ،عابدزاده و استیلی با تاج

ســرمربی و کاپیتانهای پیشــین تیم ملی با رئیس فدراسیون
فوتبال دیدار کردند .حشــمت مهاجرانــی ،احمدرضا عابدزاده و
حمید استیلی دیروز با حضور در دفتر ریاست فدراسیون فوتبال،
با مهدی تاج دیدار و گفتوگو کردند.

برانکو قید جامجهانی را زد

برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس صبح جمعه
وارد تهران خواهد شــد تا از روز شــنبه تمرینات تیمش را در
ورزشــگاه شــهید کاظمی برگزار کند .به گــزارش فارس ،این
درحالی اســت که برانکو در برنامه خــود پیش از این حضور در
روســیه و تماشــای چند بازی جامجهانی را داشت اما به دلیل
شروع تمرینات تیم پرسپولیس از این سفر صرفنظر کرده و در
تهران حضور خواهد داشت.

توافق اولیه رفیعی با نساجی

ســروش رفیعی هافبک فصل گذشــته الخور قطــر ،پس از رد
پیشنهاد تراکتور و سپاهان ،برای عقد قراردادی  6ماهه با باشگاه
نســاجی قائمشهر بر سر مســائل مالی و مدت زمان قرارداد به
توافق اولیه رسیده است .به گزارش تسنیم ،رفیعی که به شدت
مدنظر برانکو ســت ،طبق توافق با مسئوالن باشگاه نساجی قرار
است یک نیمفصل در این تیم حضور داشته باشد و در نیمفصل
دوم به پرسپولیس برگردد.

اسماعیلزاده به استقالل پیوست

مدافع تیم امید ایران با امضای قراردادی  5ســاله استقاللی شد.
بهگزارش ایسنا ،امیرحسین اســماعیلزاده با قراردادی  5ساله
رسما به اســتقالل پیوســت .این مدافع جوان سابقه حضور در
تیمهای نونهاالن ،نوجوانــان ،جوانان و امید ایران را در کارنامه
خود دارد و هماکنون عضو تیم امید ایران است.

