خبر ویژه
 ۳ملیپوش تیم ملی به پرواز
وین نرسیدند!

کامران غرور را به کشتی ایران بازگرداند

اتحادیه جهانی کشتی درتحلیل مبارزه کامران قاسمپور وجی
دن کاکس نوشت :نماینده ایران شاهد  ۲باخت هموطنان خود
درفینال به آمریکاییها بود لذا درفینال برای احیای کشــتی
ایران تالش کرد .کامران قاسمپورملیپوش کشتی آزاد ایران
در فینال وزن  ۹۲کیلوگرم موفق شد جیدن کاکس آمریکایی
را شکست داده و نخســتین مدال طال را برای کشتی ایران از
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آوردگاه صربستان صید کند .پیش ازقاسمپور نمایندگان ایران
در  ۲بخش کشتی فرنگی و آزاد درکسب مدال طال ناکام بودند.
قاسمپور در فینال این وزن کاکس آمریکایی را شکست داد که
 ۲مدال طالی جهان را در کارنامه دارد.
اتحادیه جهانی کشتی بعد از کسب نخستین مدال طالی ایران
درصربستان نوشت :کامران به روند ناکامی ایران در کسب مدال
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گمانه زنی درباره ترکیبهایی که در ذهن کیروش میگذرد؛

َارنج احتمالی ایران در جام جهانی

ســه آرایش مختلف برای تیم ملی فوتبال
ایران جهت حضور در جام جهانی پیشبینی
شده که باید دید کارلوس کیروش کدام یک
را به عنوان ترکیب اصلی انتخاب خواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،کارلوس کیروش ،سرمربی
تیم ملی فوتبال ایران لیست نهایی و  ۲۷نفره
تیم ملی فوتبال ایران را برای اردوی اتریش
و  ۲بازی دوســتانه مقابل اروگوئه و سنگال
اعالم کرد .لیســتی که شــامل  ۱۱بازیکن
داخلی و  ۱۶لژیونر اســت .به جز ابوالفضل
جاللی شــاهد حضور نامی نــو در تیم ملی
نیستیم (جاللی هم سابقه دعوت به اردو را
داشته است).
کیروش با این لیســت نشان داد قصد دارد
همانند جام جهانــی  ۲۰۱۴تیمــش را با
کمترین میزان ریسک و با حضور مهرههای
باتجربه و آشــنا به تفکراتش انتخاب کند.
میتوان گفت این لیست به لیست  ۲۶نفره
و نهایی تیم ملی جهت اعــزام به قطر برای
بیســت و دومین دوره جام جهانی بســیار
نزدیک اســت و احتمال ایجاد تغییر در آن
ضعیف به حساب میآید.
با توجه بــه تفکرات تاکتیکــی کیروش و
همچنین با در نظر گرفته گذشته تیم ملی
با هدایت او تیم ملی ممکن اســت با یکی از
سه آرایش  ۴-۲-۳-۱ ،۴-۳-۳یا ۴-۴-۱-۱
( )۴-۴-۲در بازیهای پیش رو و همچنین
جام جهانی به میدان برود و مقابل رقبا قرار

بگیرد .با این اوصاف نگاهی به اندوختهها و
داشتههای تیم ملی در هر پست با توجه به
هر سیستم خواهیم انداخت:
ترکیب :۴-۳-۳
ایــران در جــام جهانــی  ۲۰۱۸و
خصوصاً در بازی برابر پرتغال با این سیستم
بازی کرد .حضور سه هافبک در میانه میدان
که یکی از  ۲نفــر دیگر عقبتر اســت و ۲
بازیکن مذکور باید مانند  ۲بال در ســمت
چپ نفر عقبتر انجام وظیفه کنند.
راست و ِ
در این سیســتم  ۲مهاجم کناری در قامت
وینگر باید عمل کنند و به هنگام دفاع کام ً
ال
به زمین خــودی بیاینــد و مهاجم نوک در
دایره میانی قرار بگیرد.
در هر سه روش ،جایگاه مدافعان ثابت است و
دچار تغییر نخواهد شد .ما بدون شک در جام
جهانی با چهار مدافع به مصاف رقبا خواهیم
رفت و کارلوس تصمیمی برای تغییر دادن
آرایش خط دفاعی ندارد.
دروازهبانها :علیرضا بیرانوند ،امیر عابدزاده،
سیدحسین حسینی ،پیام نیازمند .مدافعان
میانی :محمدحسین کنعانیزادگان ،مجید
حســینی ،مرتضی پورعلیگنجی ،شــجاع
خلیلزاده .مدافعان راست :صادق محرمی،
رامین رضاییان ،صالح حردانــی .مدافعان
چپ :امید نورافکن ،میالد محمدی ،ابوالفضل
جاللی .هافبک دفاعی :ســعید عزتاللهی،
امید ابراهیمی ،میالد ســرلک .هافبکهای

میانی :احمد نوراللهی ،سامان قدوس ،احسان
حاجصفی ،وحید امیــری .وینگرها :علیرضا
جهانبخــش ،علی قلیزاده ،مهــدی ترابی،
مهدی طارمی .مهاجم نوک :سردار آزمون،
کریم انصاریفرد.
نکات :امید نورافکن توانایی بازی در پســت
هافبک میانی متمایل به سمت چپ را دارد.
وحید امیری در صورت آمادگی میتواند در
 ۲پســت وینگر و همچنین دفاع چپ انجام
وظیفه کند .مهدی طارمی میتواند در قامت
مهاجم نوک ایفای نقش کند .سامان قدوس
توانایی حضور در کنارهها را دارد .احســان
حاجصفی در صورت نیاز میتواند یک دفاع
چپ هم باشــد .کریم انصاریفــرد در جام
جهانی  ۲۰۱۸به عنــوان یک هافبک میانی
انجام وظیفه کرد.
ترکیب :۴-۲-۳-۱
در گذشته کارلوس کیروش به این
روش هم عالقه نشان داده و در جام ملتهای
آسیای  ۲۰۱۹نیز شاهد بهره بردن تیم ملی
از این سیستم بودیم .تفات آن با روش قبلی
این اســت که  ۲بازیکــن در قامت هافبک
دفاعی انجــام وظیفه خواهنــد کرد و یک
بازیکن رأس جلوی آنها را تشکیل میدهد.
دروازهبانها :علیرضا بیرانوند ،امیر عابدزاده،
سیدحسین حسینی ،پیام نیازمند .مدافعان
میانــی :محمدحســین کنعانــیزادگان،
مجید حســینی ،مرتضــی پورعلیگنجی،

عکس  :ایرنا

کاروان تیم ملی فوتبال ایران در حضور  ۹بازیکن
به اتریش سفر کرد .کارلوس کیروش سرمربی
تیم ملی فوتبال ایران ،از  ۲۷بازیکن برای حضور
در اردوی آمادهسازی تیم ملی به میزبانی کشور
اتریش دعوت کرده اســت ۲ .بازی دوستانه قرار
است برای شاگردان کیروش در اتریش به انجام
برسد که بازی نخســت ،تقابل با اروگوئه خواهد
بود که اول مهرماه برگزار میشــود و سپس تیم
ملی ایران ،پنجم مهرماه مقابل تیم ملی سنگال
صفآرایی میکند.
کیروش و دســتیاران و بازیکنان دعوتشــده
از لیگ برتر ایران که  ۱۱بازیکن هســتند ،صبح
امروز به فرودگاه امام خمینی (ره) مراجعه کردند
تا با پروازی مستقیم عازم وین شوند .قرار است
بازیکنان لژیونر به جمع بازیکنــان تیم ملی در
اتریش اضافه شــوند و طی چند روز آینده این
اتفاق خواهد افتاد اما از میان  ۱۱بازیکن حاضر
در فرودگاه ،تنها  ۹بازیکن مجوز سفر به اتریش
را دریافت کردند!
رامین رضاییان آخرین بازیکنی بود که به فهرست
تیم ملی اضافه شد .دراگان اسکوچیچ سرمربی
سابق تیم ملی ،اعتقادی به سبک بازی رضاییان
نداشت اما بعد از حضور کیروش ،خیلی زود این
مدافع راست نامش در فهرســت تیم ملی قرار
گرفت و با توجه به اینکه نام او از قبل در فهرست
اعالم شــده تیم ملی به ســفارت اتریش حضور
نداشــت ،فرآیند دریافت ویزای او دیرتر از سایر
بازیکنان آغاز شد و همین مســئله باعث شد تا
رضاییان نتواند همراه سایر ملیپوشان به اتریش
سفر کند.مسئوالن فدراسیون فوتبال در تالش
هستند تا بتوانند هر چه زودتر ویزای او را دریافت
کنند و مدافع راست محبوب کیروش به اتریش
سفر کند .البته که رضاییان تنها بازمانده از سفر به
اتریش نیست و امید نورافکن هم با چالش دریافت
ویزای شنگن مواجه است و نتوانست ویزا بگیرد
تا او هم به مانند رامین رضاییان ،ناکام در ســفر
به اتریش باشــد و باید دید مشکل این  ۲ستاره
ملی چه زمانی حلوفصل خواهد شد و آنها به
وین ســفر خواهند کرد .احمد نوراللهی هافبک
ایرانی شاغل در باشگاه شباباالهلی امارات ،دیگر
بازیکن دعوتشده از فهرست کارلوس کیروش
است که هنوز نتوانسته ویزا دریافت کند .نوراللهی
که قرار بود از امارات به اتریش سفر کند و اولین
لژیونری باشــد که خود را بــه کادرفنی معرفی
میکند ،حاال در آستانه از دست دادن اردوی تیم
ملی قرار گرفته است!

اتحادیه جهانی:

طال درمسابقات جهانی صربستان پایان داد .وی در فینال وزن
 ۹۲کیلوگرم به دنبال بازگرداندن اقتدار کشتی ایران بود زیرا
در روز دوم مسابقات نظارهگر شکست  ۲هموطن خود در فینال
برابر رقیبان آمریکایی بود .در فینال چهار وزن نخست محمد
نخودی و حســن یزدانی به ترتیب برابر جــردن باروز و دیوید
تیلور شکست را پذیرا شــدند .کامران قاسمپور اظهار داشت:
امیدوارم مدال من موجب خوشــحالی و افزایش روحیه مردم
ایران باشد حریف بسیار باهوش و تاکتیکی بود اما اجازه پیاده
کردن فن را به وی ندادم .از دست دادن امتیاز در برابر کاکس

برابر با شکست بود .همچنین ستاره کشتی آمریکا بعد از باخت
در برابر نماینده ایران اعالم کرد :مبارزه سنگینی بود و من تمام
تالش خود را کردم .قصد آســیب زدن به کامران را نداشتم و
برای کسب مدال تالش کردم .او بسیار قوی و زیرک بود .برای
رسیدن به المپیک از امروز به دنبال حضور در وزن  ۹۷کیلوگرم
هستم.
تیم کشــتی آزاد ایران تا کنون یک مدال طال ۲ ،نقره و  ۲برنز
کسب کرده است .تیم کشتی آزاد همچنین تا کنون موفق به
کسب  ۹۵امتیاز شده است.

شــجاع خلیلزاده .مدافعان راست :صادق
محرمی ،رامین رضاییــان ،صالح حردانی.
مدافعان چپ :امید نورافکن ،میالد محمدی،
ابوالفضل جاللی .هافبکهای دفاعی :سعید
عزتاللهی ،امید ابراهیمی ،میالد ســرلک،
احمد نوراللهی ،احسان حاجصفی .هافبک
تهاجمی :ســامان قدوس .وینگرها :علیرضا
جهانبخــش ،علی قلیزاده ،مهــدی ترابی،
مهدی طارمی ،وحید امیری .مهاجم نوک:
سردار آزمون ،کریم انصاریفرد.
نکته :علی قلیزاده توانایی بازی در پســت
هافبک تهاجمی را دارد.
ترکیب  ۴-۴-۱-۱یا خطی -۴-۲
:۴
یکی از مهمتریــن دغدغههــای کارلوس
کیروش در تیم ملی نحوه استفاده از مهدی
طارمی و سردار آزمون است .در مقطع قبلی
حضور سیکیو بارها شــاهد این بودیم که

طارمی در کنارهها و به عنوان مهاجم کناری
یا حتی وینگر ایفای نقش میکرد و البته در
مصاف با تیمهای آسیایی شاهد زوج سردار
و مهدی هــم بودیم .طارمی حــاال به یکی
از مهاجمهای سرشــناس فوتبــال پرتغال
تبدیل شده و در اروپا نامی آشناست .باید دید
کیروش بازهم قرار است او را در کنارهها به
زمین بفرستد یا ممکن است زوج او و سردار
را بار دیگــر در یک میــدان جهانی ببینیم.
اگر قرار بر این باشــد ممکن است تیم ملی
با سیستم  ۴-۴-۲خطی یا  ۴-۴-۱-۱وارد
زمین شــود .در هر  ۲سیســتم با  ۲هافبک
مرکزی بازی خواهیم کرد و  ۲بازیکن دیگر
نیز به عنوان هافبکهای راســت و چپ به
میدان میروند .دراگان اسکوچیچ نیز از این
روش استفاده میکرد.
ترافیک بازیکنان در این سیستم بسیار زیاد
خواهد شــد .مهدی طارمی هم میتواند در

کنار ســردار و یا پشــت او به عنوان مهاجم
سایه بازی کند .گرچه خود سردار هم در بایر
لورکوزن نقش مهاجم سایه را برای پاتریک
شیک بازی کرده و با آن غریبه نیست.
دروازهبانها :علیرضا بیرانوند ،امیر عابدزاده،
سیدحسین حسینی ،پیام نیازمند .مدافعان
میانی :محمدحسین کنعانیزادگان ،مجید
حســینی ،مرتضی پورعلیگنجی ،شــجاع
خلیلزاده .مدافعان راست :صادق محرمی،
رامین رضاییان ،صالح حردانــی .مدافعان
چپ :امید نورافکن ،میالد محمدی ،ابوالفضل
جاللی .هافبکهای میانی :سعید عزتاللهی،
امید ابراهیمی ،میالد سرلک ،احمد نوراللهی،
احسان حاجصفی .هافبکهای راست و چپ:
علیرضا جهانبخش ،علــی قلیزاده ،مهدی
ترابی ،وحید امیری ،سامان قدوس .مهاجم
کاذب :مهدی طارمی .مهاجم :سردار آزمون،
کریم انصاریفرد.

