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سفر خانوادگی 
برای المپیکی شدن!

کیانوش رستمی که بعد از غیبت در مسابقات 
جهانی ۲۰۱۸ بار دیگر با فدراسیون وزنه برداری 
تفاهم کرده که به صورت شخصی تمریناتش را 
پیگیری کند، این روزها بــرای حضور در کاپ 
پادشاهی تایلند آماده می شــود. این رقابت ها 
۱۳ تا ۱۷ بهمن برگزار می شود و یکی از مراحل 
گزینشی المپیک به حســاب می آید. اما نکته 
جالب این است که کیانوش رستمی برادر خود 
یعنی کوروش رســتمی را به عنــوان مربی به 
فدراسیون معرفی کرده است. برادر این وزنه بردار 
که خودش سابقه قهرمانی و مربیگری ندارد، در 
ســال ۲۰۱۷ نیز به عنوان مربی کیانوش راهی 
مسابقات جهانی آمریکا شــد که حاشیه های 
زیادی را به همراه داشــت. در مقابل فدراسیون 
وزنه برداری هم اعالم کرده که قرار بود کیانوش 
رستمی مربی خود را به فدراسیون معرفی کند 
و آن مربی مورد تایید فدراسیون هم قرار بگیرد. 
این اتفاق هم رخ داد و برادر این وزنه بردار مورد 
تایید اســت! باید از فدراســیون پرسید چطور 
فردی بی ســابقه را تایید می کنــد؟ همچنین 
در خبری دیگر ســعید علی حسینی وزنه بردار 
دسته فوق سنگین ایران که به اردوی تیم ملی 
دعوت شــد، هنوز به اردو نیامده است و این در 
حالی است که با وجود اعالم مربی اش مبنی بر 
حضور او در آذربایجان، فدراسیون از دلیل غیبت 

علی حسینی ابراز بی اطالعی می کند.
    

رئیس بازنشسته ولی همه کاره!
محمدرضا عمادی سرپرست فدراسیون جودو 
با بیان این که محمد درخشــان به عنوان مشاور 
عالی او همه کاره تیم ملی است، گفت:»او تعیین 
می کند منصوری سرمربی تیم ملی به پاریس برود 
یا آندره در کنار تیم باشد.« او در ادامه هم به راحتی 
اعتراف کرد که تمامی مسائل مربوط به تیم ملی 
بر عهده محمد درخشان است و هرچه او بگوید 
می گویم چشم! عمادی افزود:»درخشان به همراه 
رودکی برای تیم ملــی تصمیم گیری می کنند، 
پس من نمی توانم ترکیب تیم ملی را به هم بریزم. 
او تصمیمات کالن را درباره تیم ملی می گیرد و 
سپس در جلسه مورد بررسی قرار می گیرد و نهایی 
می شود. جناب آقای درخشان خودشان چیدمان 
تیم ملی را تعیین می کنند. شخص او در کنار تیم 
ملی خواهد بود و از آنجا که یک دوره نیز در آلمان 
خواهیم داشت او تصمیم می گیرد چه کسانی در 
این سفر به پاریس اعزام شوند.« عمادی در پاسخ 
به این سوال که پس نقش او به عنوان سرپرست 
فدراسیون چیســت، گفت:»این طور نیست که 
فقط یک نفر در فدراسیون جودو تصمیم گیری 
کند. درخشان بنده خدا دغدغه های بین المللی 
دارد و به خاطر تاثیر گرنداسلم پاریس بر رنکینگ 
ورزشــکاران تصمیم گرفت تیم به این رقابت ها 
اعزام شود.« محمد درخشان به دلیل بازنشستگی 
مجبور به استعفا از ریاست جودو شد اما از شواهد 
پیداست که ذره ای از قدرت و اختیاراتش در این 
رشته کم نشده است! او پس از استعفا ابتدا به عنوان 
سرپرست نایب رئیسی و سپس به عنوان مشاور در 

فدراسیون جودو ماندگار شد.
    

یزدانی دوباره روی تشک
پیش از این کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد 
اعالم کرده بــود در رقابت های جــام  جهانی 
شــرکت نخواهد کرد و به جای آن، بعد از جام 
تختی )۱۸ و ۱9 بهمن در کرمانشــاه( در جام 
بین المللی دانکلوف که جزو سیستم رنکینگ 
اتحادیه جهانی است، شرکت خواهد کرد. این 
رقابت ها روزهای 9 تا ۱۲ بهمن در بلغارستان 
برگزار می شود که قرار است از بین نفرات برتر 
جام تختــی و همچنین جــام دانکلوف، تیم 
اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا )سه تا هشت 
اردیبهشت در چین( مشخص شود. در همین 
خصوص نام نفراتی چون حسن رحیمی، رضا 
یزدانی، حسن یزدانی، علیرضا کریمی، کمیل 
قاسمی و پرویز هادی در لیست اعزامی به جام 
دانکلوف دیده می شود. این در حالی است که 
رضا یزدانی پیش از ایــن، از حضور در دو جام 
بین المللی دیمیتری کرکین و مدوید انصراف 
داده بود و بعد از المپیک تنها در لیگ روی تشک 
رفته است. این اولین میدان بین المللی یزدانی 

بعد از دو سال دوری از کشتی خواهد بود. 

منهای فوتبال

 آريا رهنورد

در سه دوره گذشــته جام ملت ها، 
تیــم ملی به محــض خارج شــدن از 
مرحله گروهی چاره ای بــه جز ترک 
رقابت ها نداشته است. تیم قلعه نویی در 
یک چهارم نهایی قافیه را به کره جنوبی 
باخت، تیم افشــین قطبی نیز مغلوب 
کره شد و تیم کارلوس کی روش در یک 
درام فراموش نشــدنی، در نهایت طعم 
شکســت برابر عراق را چشید. آخرین 
تجربه حضور تیم ملــی در بین چهار 

تیم نهایی جام ملت های آسیا، به سال 
۲۰۰4 برمی گــردد. زمانــی که تصور 
می شد تیم برانکو، شانس اول قهرمانی 
جام است اما یک شکست غیرمنتظره 
در ضربات پنالتی دیــدار با چین، همه 
چیز را تحت  تاثیر قــرار داد و بال های 
پرواز آن تیم را قیچی کرد. در دهه های 
گذشــته، حضــور در نیمه نهایی جام 
ملت ها بــه خاطره های خوشــایندی 
برای فوتبال ایران گره نخورده اســت. 
تیم ملی در نیمه نهایی  جام ملت های 
۱9۸۸ و ۱996 مقابل عربستان باخت 

و شانس فینالیست  شــدن را در هر دو 
دوره با وجود برتری نسبی مقابل حریف 
از دست داد. درســت مثل نیمه نهایی 
۱9۸۰ و ۱9۸4 که نتیجه شــان کامال 
به ضرر ایــران رقم خورده بــود. بعد از 
پنج شکســت در نیمه نهایی های جام 
ملت ها در دهه های گذشته، حاال تیم 
ملی قصــد دارد برای همیشــه به این 
روند پایان بدهد و ششــمین ناکامی 
سریالی را در این مرحله تجربه نکند. این 
نسل شاید پرستاره ترین نسل فوتبال 
ایران نباشد، شاید نام هایی اساطیری 

و خیره کننده نداشته باشد، شاید با یک 
ترکیب کهکشانی به مصاف رقبا نرود 
اما به نظر می رسد آنها به معنای واقعی 
کلمه یک »تیم« هستند. یک تیم واقعی 
که جابه جایی نفــرات تاثیری در نحوه 
بازی اش ندارد. تیمی که به ســتاره ها 
وابسته نیست و بهترین نتایجش را به 
کمک همین ساختار منسجم و ترکیب 

متحد به دست آورده است.
روبه رو شــدن با ژاپن، زمانی یک 
تجربه هراس آور برای فوتبال ایران بوده 
اما واکنش ها به این مسابقه در دو کشور، 

نشان می دهد که حاال ژاپنی ها نگرانی 
بیشــتری در مورد برخورد با تیم ملی 
ایران دارند و نسبت به کیفیت تیم شان 
چندان مطمئن نیستند. آنها در همه 
دیدارهای گذشته در این جام به پیروزی 
دست پیدا کرده اند اما همه حریفان شان 
را با گام هایی لرزان و تنها یک اختالف 
گل شکســت داده اند. سامورایی ها به 
سختی از سد ترکمنستان گذشتند، 
برای کنار زدن عمان، به اشتباه داوری 
نیاز پیدا کردند. بهترین نمایش شان را 
برابر ازبکستان ارائه دادند و عربستان 
و ویتنام را با نتیجه یک بر صفر از پیش 
رو برداشتند. این نسل از فوتبال ژاپن، 
مهره های ظریــف و تکنیکی کم تری 
دارد. برخالف همیشه، هیچ ستاره ای در 
این تیم متخصص تبدیل کردن ضربات 
آزاد به گل نیست و تاکتیک اصلی آنها 
برای رســیدن به پیروزی، استفاده از 
ضربات سر روی ارسال ها و البته دفاع 
فشرده بعد از به ثمر رساندن گل است. 
سامورایی ها که همیشه با لقب »برزیل 
آسیا« شناخته شده اند، این بار چندان 
برزیلی بــازی نمی کنند. شــاید تنها 
برتری آنهــا در خطوط مختلف زمین 
نسبت به ایران، به خط دفاعی مربوط 
شود. درون دروازه، تیم کی روش گلر به 
مراتب بزرگ تر و آماده تری دارد. در خط 
دفاعی اما تجربه باالی یوشیدا، ساکای و 
ناگاتومو به نفراتی مثل کنعانی زادگان، 
محمدی و رامین رضاییان می چربد. 
ســطح دو تیم در خط هافبک نزدیک 
به هم به نظر می رسد اما در خط حمله، 
دوباره برتری با تیم ملی ایران اســت. 
چراکــه مهاجمانی مثــل مینامینو، 
کیتاگاوا، اوزاکا و موتو هنوز نتوانسته اند 
در این جام رضایت کادر فنی تیم شان را 

به دست بیاورند.
دوئل بــزرگ ایران و ژاپــن در جام 
ملت ها، جدال دو سرمربی کامال متفاوت 
است. از یک سو موریاسو تنها بعد از جام 
جهانی هدایت تیمش را بر عهده گرفت 

و در طــرف دیگر این نبــرد، کارلوس 
کی روش با ســابقه هشت سال حضور 
روی نیمکت ایران ایســتاده اســت. 
موریاســو در ۱۰ تجربه هدایت ژاپن، 
هرگز شکست نخورده و 9 پیروزی و یک 
تساوی در کارنامه دارد. جالب اینجاست 
که این اولین برخورد دو چهره به شمار 
نمی رود. دو دهه قبل کارلوس کی روش 
ســرمربی تیم ناگو گرامپوس ژاپن بود 
و هاجیمه موریاســو به عنوان هافبک 
دفاعی در تیم ســافرنس هیروشــیما 
توپ می زد. در هر دو تقابــل دو تیم با 
حضور کی روش روی نیمکت و موریاسو 
در درون زمین، این مــرد پرتغالی بود 
که پیروزی را جشــن گرفــت. جدال 
امروز، یکی از خاص ترین مسابقه های 
دوران حضــور کارلوس کی روش روی 
نیمکت تیم ملی خواهــد بود. البته که 
این مربی، نبردهایی با اسپانیا، پرتغال و 
آرژانتین برگزار کرده اما حاال فقط یک 
قدم با صعود به فینال آسیا فاصله دارد و 
شکست دادن ژاپن، تنها راه برای پایان 
دادن به یک طلسم 4۳ ســاله است. از 
حاال به بعد اتفاقات نیز تاثیر خودشان 
را در رقم خوردن سرنوشت تیم قهرمان 
ایفا خواهند کــرد. کی روش همچنان 
از پوشیدن کت قهرمانی طفره می رود 
اما تیم او، زهردارترین تیم این تورنمنت 

محسوب می شود.

تیم ملی برابر ژاپن، تنها رويای پرواز به فینال را در سر دارد

بهخانهبرنمیگردیم!

سوژه روز

»نبرد شیر و پلنگ«. اين لقبی است که ستاره پرتجربه تیم ملی ژاپن يوتو ناگاتومو، برای مسابقه تیمش با ايران 
انتخاب کرده تا حساسیت بازی و سطح نزديک دو تیم را نشان بدهد. همه می دانند که تیم ملی ايران »تصادفی« 
به اين مرحله نرسیده و هر دو تیم نبرد امروز، شايستگی حضور در فینال رقابت ها را دارند. از بین آنها اما يک تیم 

راهی ديدار نهايی می شود و تیم ديگر اين بار بدون بازی رده بندی، خودش را برای پرواز به خانه آماده می کند. اولین 
مسابقه مرحله نیمه نهايی جام ملت ها، جايی برای برخورد دو ابرقدرت فوتبال آسیاست. دو تیم بزرگ که عادت 

ندارند به جز پیروزی، برای هدف ديگری مبارزه کنند.

یک کارت زرد بی مــورد و بدموقع در دیــدار با چین، 
شانس حضور در مسابقه با ژاپن را از مهدی طارمی گرفته 
است. مرد سه گله تیم ملی، به دلیل دریافت دو کارت زرد 
در مرحله نیمه نهایی محروم اســت و مســابقه را از روی 
سکوها تماشا خواهد کرد. اگر نتیجه این جدال چیزی به 
جز پیروزی ایران باشد، طارمی خودش را نخواهد بخشید 
که در این مقطع حساس، به چنین سرنوشتی دچار شده 
است. همزمان با خروج اجباری مهاجم الغرافه از ترکیب، 
وحید امیری یک جلســه محرومیت را پشت سر گذاشته 
و دوباره به ترکیب اصلی تیــم برمی گردد. بازیکن دونده 
محبوب کارلوس کی روش از مسابقه با چین محروم بود 

و حاال بعد از یک جلسه اســتراحت، آماده است تا دوباره 
بخشی از ترکیب تیم ملی باشــد. ترکیبی که حاال دیگر 
نسبت به روزهای اول جام، کمی قابل  پیش بینی تر شده 
است. البته به شرطی که کارلوس کی روش دوباره دست 
به یک غافلگیری بزرگ نزند و بخش هایــی از ترکیب را 

عوض نکند.
علیرضا بیرانوند مثل همه دیدارهای دیگر، در نبرد با 
ژاپن نیز درون چارچوب دروازه قرار خواهد گرفت. او و سعد 
الشیب گلر قطر، تنها سنگربان هایی هستند که در این جام 
هیچ گلی دریافت نکرده اند. بیرو پس از پنج کلین شــیت 
متوالی، می تواند امروز به رکورد ششــمین کلین شــیت 

پیاپی در جام ملت ها حمله کند. مرتضی پورعلی گنجی باز 
هم در قلب خط دفاع قرار می گیرد و احتماال محمدحسین 
کنعانی زادگان زوج این بازیکن خواهد بود. مجید حسینی 
در این تورنمنت در حد و اندازه خودش ظاهر نشده و جام 
بسیار ضعیفی را پشت ســر گذاشته است. خطای پنالتی 
برابر عمان، آخرین شانس حســینی برای باقی ماندن در 
ترکیب اصلی را نیز نابود کرد. کنعانی نیز تا امروز بی اشتباه 
نشان داده و عملکرد خوبی داشته است. در سمت راست 
خط دفاعی، رامین رضاییان احتماال برابر ژاپن نیز به بازی 
گرفته خواهد شد. از آن جایی که کی روش در این مسابقه 
احتیاط را نیز مدنظر قرار می دهد، میالد محمدی شانس 
بیشتری از احسان حاج صفی دارد. چراکه میالد در قیاس با 
احسان، قابلیت های دفاعی بیشتری دارد. امید ابراهیمی، 
باز هم فرمانده تیم ملی در میانه زمین خواهد بود. بازیکنی 
که یکی از درخشان ترین مهره های تیم در این جام بوده 

است. وحید امیری و اشکان دژاگه نیز در فاصله ای نزدیک 
به امید بازی خواهند کرد. اشه بزرگ ترین سورپرایز تیم 
ملی در جام ملت ها به شمار می رود. ستاره ای که با وجود 
سن و سال باال، همچنان دوندگی جالب توجهی دارد و در 
انتقال توپ از دفاع به حمله، یک مهره کامال کلیدی است. 
علیرضا جهانبخش احتماال باز هم در ســمت راست خط 
حمله قرار خواهد گرفــت. در غیاب طارمی، کی روش دو 
گزینه برای بازی دادن در سمت چپ دارد. او از بین سامان 
قدوس و مهدی ترابی، یک نفر را انتخاب خواهد کرد. ترابی 
که سابقه گل زدن به ژاپن را دارد، گزینه جدی تری برای 
کارلوس خواهد بود. در مرکز خط حمله نیز دوباره سردار 
آزمون دیده می شود. نسل های مختلفی از فوتبال ایران، 
در نیمه نهایی های جام ملت ها ناکام شده اند. ستاره های 
تیم ملی در مســابقه امروز اما، قصد دارند بعد از 4۳ سال 

تیم شان را به فینال آسیا برسانند.

نگاهی به ترکیب احتمالی تیم ملی در نیمه نهايی جام ملت ها

جویندگان طال!

 درون دروازه، تیم کی روش 
گلر به مراتب بزرگ تر و 
آماده تری دارد. در خط 
دفاعی اما تجربه باالی 

يوشیدا، ساکای و ناگاتومو به 
نفراتی مثل کنعانی زادگان، 

محمدی و رامین رضايیان 
می چربد. سطح دو تیم در 
خط هافبک نزديک به هم 

به نظر می رسد

آنالیز بازي هاي جام ملت هاي آسیا نشان مي دهد 
در جمع چهار تیم مرحله نیمه نهایي تیم  ملي ایران 
چه از جهت مالکیت توپ، چه از نظر خلق موقعیت 
شــوت زني و چه در ســلب موقعیت شــوت زني از 
حریفان، برترین تیم بوده اســت. ایــران به همراه 
قطر بیشــترین گل زده و کم ترین گل خورده را تا 
این مقطع داشــته اند اما ایران با بیشــترین میزان 

مالکیت توپ و بیشترین شوت ها به این 
آمار رسیده و برعکس قطري ها در جمع 
چهار تیم نیمه نهایي کم ترین مالکیت 

توپ و کم ترین شــوت به 
دروازه را داشــته اند. 
در واقــع قطري هــا 
کامــال اقتصــادي و 
دقیق شوت مي زنند 

و بــا کم ترین شــوت 
بیشترین نتیجه را 

مي گیرند.

تیم ملي ایران در پنج بازي خودش به طور میانگین 
59 درصــد از زمان بازي را صاحب توپ بوده اســت. 
امارات، ژاپن و قطر به ترتیب مالکیت 5۷  درصدي، 5۳  
درصدي و 5۱  درصدي روي توپ داشته اند. بیشترین 
میزان مالکیت توپ ایران در همان اولین بازي مقابل 
یمن اتفاق افتاد که تیــم کي روش ۷۱ به ۲9 مالکیت 
توپ را در اختیار داشــت. کم ترین میــزان مالکیت 
توپ هم در بازي با عراق براي ما اتفاق افتاد. این تنها 
مسابقه اي بود که حریف بیشتر از ایران صاحب توپ 
بود و درصد مالکیت توپ 54-46 به ســود عراق رقم 
خورد. عجیب ترین آمارهــاي مالکیت توپ در جمع 
چهار تیم صعودکننده متعلق به قطر و ژاپن است که 
هر دوي آنها در مصاف با عربستان توپ و میدان را در 
اختیار حریف گذاشــتند اما پیروز شدند. ژاپن مقابل 
عربستان فقط ۲4 درصد مالکیت توپ داشت و قطر 
هم فقط با ۲9 درصد مالکیت توپ توانست عربستان 
را شکست دهد. قطر مقابل کره جنوبي نیز 4۰ به 6۰ 

مالکیت توپ را به حریف سپرده بود.

اما در زمینه تعداد شوت به دروازه حریف نیز ایراني ها 
برتري قابل مالحظه اي نسبت به سه تیم دیگر مرحله 
نیمه نهایي داشته اند. بازیکنان ایران در مجموع پنج بازي 
۸۰ بار خودشان را در موقعیت شــوت زني قرار داده اند، 
یعني به طور میانگین ۱6 شوت در هر بازي. امارات، ژاپن 
و قطر به ترتیب و به طور میانگین ۱5، ۱۲ و ۱۱  شــوت 
به طرف دروازه رقبا داشته اند. از ۱6 شوت ایراني ها 4/5 
شــوت در چارچوب دروازه قرار گرفته که در این بخش 
آمار دیگر تیم ها نیز کامال به این عدد نزدیک است. ژاپن 
طي پنج بازي ۲۷ شوت داخل چارچوب داشته که دقیقا 
مساوي با ایران و میانگین 4/5 شوت در هر بازي است. 
قطر هم با ۲۳ شــوت در چارچوب میانگین 6/4 را به جا 
گذاشته است. امارات کم ترین تعداد شوت در چارچوب 
را داشته که در کل پنج بازي ۱6 شوت و در هر بازي ۲/۳ 
شوت در چارچوب را شامل شده است. این آمارها نشان 
مي دهد دقت شوتزني ژاپني ها از ســه تیم دیگر باالتر 
بوده است. دقیقا 5/4۳ درصد از شوت هاي ژاپن داخل 

چارچوب دروازه بوده است.

اما از شمارش شوت هایي که حریفان به دروازه این 
چهار تیم زده اند هم مي توان به نتایج جالبي رسید. ایران 
طي پنج بازي فقط ۲۷ بار به حریفانش فرصت شوت زني 
داده و در این زمینه نیز بهترین آمار را در میان چهار تیم 
دارد. تیم هاي قطر، امارات و ژاپن به ترتیب 45، 49 و 5۲   
بار متحمل شوت از سوي حریفان شده اند. اما نکته جالبي 
در مورد قطر و ژاپن وجود دارد. این دو تیم اگرچه خیلي 
بیشتر از ایران به حریفان خود فرصت شوت زني داده اند 
اما تعداد بسیار کمي از این شوت ها داخل چارچوب قرار 
گرفته است. این نکته بیش از آنکه به بي دقتي شوت  زنان 
حریف مربوط باشد به فرم دفاعي قطر و ژاپن برمي گردد 
که مهاجمان حریف را به خوبي تحت فشار قرار مي دهند 
و اجازه شوت زني با تسلط باال و یا از مناطق خطرناک تر 
را به حریفان نمي دهند. این نکته بیشــتر در مورد خط 
دفاعي قطر صادق اســت که کم ترین میزان شوت در 
چارچوب را متحمل شده است. یعني حتي کمتر از ایران. 
ایران ۲۷ بار متحمل شوت هاي حریفان شده که هشت 

تا از این شوت ها در چارچوب دروازه بیرانوند بوده اند.

دفاعشوتمالکیتشاگرد اول ها

عدد به عدد
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