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پايان يك قهرماني جهان شيرين براي كشتي 
پايان خوش با ققنوس

كشتي به عنوان ورزش اول كشور، هميشه 
مورد توجه ورزش دوســتان و مسئوالن بوده 
است. رشــته اي كه هميشــه در المپيك ها و 
بازي هاي آســيايي وزنه ســنگيني در ســبد 
مدال ها است. حاال اين رشــته در فاصله دو ماه 
از المپيك 2020 توكيو، بار ديگر اقتدار و غرور 
خود را نشان داد. مسابقات قهرماني جهان كه 
به ميزباني اسلو نروژ برگزار شد، تا مي توانست 
لبخند را به صورت  هاي ايراني ها آورد. ابتدا اين 
شــاگردان پژمان درســتكار بودند كه در اسلو 
توفان به پا كردند و با ثبت يك نتيجه بي نظير و 
قرار گرفتن در رده سوم، به كار خود پايان دادند. 
در اينكه تمام مدال هــاي آزادكاران بي نهايت 
دلچســب بود شكي نيســت، اما طالي حسن 
يزداني رنگ و بوي ديگري داشــت. مدالي كه 
طعم انتقام داشت و طلسم پيروزي برابر ديويد 
تيلور آمريكايي را شكست. بردي كه نه تنها در 
ايران، بلكه در كشــورهاي ديگــر نيز انعكاس 
داشت. مدال طالي اميرحســين زارع كه بعد 
از 32 ســال به ســنگين وزن ايران رسيد و برد 
ارزشمند كامران قاسمپور مقابل جی دن كاكس 
آمريكايي كه از بزرگان كشــتي آمريكا است و 
نخستين شكستش برابر كشــتي گيران ايران 
را تجربه كرد، ديگر لحظــات جذاب و ماندگار 
رقابت هــاي آزادكاران بود. عليرضا ســرلك، 
اميرمحمد يزدانی و محمد نخودی نيز با مدال 
نقره و مجتبی گليج با مدال برنز نيز سهم خوبي 
در رقم خوردن اين نتيجه مرغوب داشتند. اين 
جوان ها نشان دادند كه بايد از االن منتظر توفان 

ديگري در المپيك 2024 پاريس باشيم. 
بعد از آزادكاران اما نوبت شاگردان محمد بنا 
بود كه غرور كشتي ايران را به رخ رقبا بكشند. 
آنها با كســب چهار مدال طــال و دو برنز از نظر 
مدالي بهتريــن نتيجه تاريخ كشــتي فرنگي 
در قهرماني جهان را رقــم زدند و نايب قهرمان 
مســابقات نام گرفتند. هادي ســاروي پس از 
گذشت هفت سال از طالي حميد سوريان در 
جهاني 2014، بار ديگر روي ســكوي نخست 
اين مسابقات ايســتاد و مدال طالي وزن 97 
كيلوگرم را به گردن انداخت. علی اكبر يوسفی 
در 130 كيلوگرم نخستين طالي سنگين وزن 
را به گردن آويخت تا يكــي از ركوردداران نروژ 
باشــد. طاليي دلچســب كه در ميدان حتي 
فرصت نفس كشيدن را هم به حريف خود نداد. 

با قهرماني يوســفي دو طالي سنگين وزن 
آزاد و فرنگــي هر دو به نام ايــران خورد. ميثم 
دلخانی اما در حالي كــه دومين تجربه خود در 
رده بزرگساالن را تجربه مي كرد، با يك نمايش  
بي نظير طالي وزن 63 كيلوگــرم را به دندان 
كشــيد. اما بدون شــك بايد گفت محمدرضا 
گرايي ســتاره كشــتي فرنگي در جهاني نروژ 
بود. كسي كه براي خاك كردن رقبايش حتي 
يك ثانيه را هم از دســت نمي دهــد. گرايي دو 
ماه پيش در توكيــو مقتدرانه قهرمان المپيك 
شد و در نروژ نيز ســكوي قهرماني را حفظ كرد 
تا با اين ركورد اولين ورزشــكار ايراني باشد كه 
در يك سال فاتح سكوهاي قهرماني المپيك و 
جهاني است. اين طالي گرايي آنقدر دلچسب 
ود كه سايت اتحاديه جهاني كشتي هم به فكر 
دادن يك لقب جديد به اين فرنگي كار شيرازي 
افتاد. اين ســايت كــه پيش از ايــن در توئيتر 
لقب »عقاب« را به گرايي داده بــود، اين بار از 
لقب»ققنوس« براي توصيف او اســتفاده كرد 
و نوشــت:»اگر لقب محمدعلی گرايی شاهين 
باشــد، می توان محمدرضا را ققنــوس ناميد، 
زيرا او بارها از خاكسترهای نزديك به شكست 
برخاسته است.« اين ســايت عالوه بر اين برای 
محمدرضا گرايی صفت »بی باك« را به كار برد 
و نوشــت:»گرايی بی باك عنوان قهرمانی 67 
كيلوگرم جهان را به طالی المپيك اضافه كرد.« 
محمدعلي گرايــي در 77 كيلوگــرم و پژمان 
پشتام در 82 كيلوگرم نيز مدال برنز مسابقات 

را به دست آوردند. 
در پايان نبايــد از تاثير كادر فنــي در رقم 
خوردن اين نتايج چشم پوشي كرد. محمد بنا 
كه گريه هايش در المپيك ريو پس از روي سكو 
نرفتن حميد ســوريان هنوز در اذهان هست، 
حاال نسلي را ساخته كه برابر هر رقيبي مدعي 

هستند.  

منهای فوتبال

آريا طاری

تيم ملی ايران امروز چهارمين 
مسابقه اش را در آخرين مرحله 
از دور مقدماتی جــام جهانی 
برگزار خواهد كرد. ايران بعد از 
پيروزی در 10 مسابقه متوالی، به 
دنبال شکست دادن يازدهمين 
رقيــب پياپــی خواهــد بود. 
حريفی كه اتفاقا در اين سال ها، 
هميشــه حريف محبوبی برای 
فوتباليست های ايرانی به شمار 
رفته است. قرار بود اين مسابقه 
در حضور تماشاگرها و با شرايطی 
متفاوت برگزار شود اما اين اتفاق 
در نهايت رخ نــداد. با اين وجود 
حتی بازی در اســتاديوم بدون 

تماشاگر آزادی هم برای كره ای ها 
ترسناک به نظر می رسد.

    
نمره منفی در كارنامه 

فدراسيون
فدراسيون عزيزی خادم، تا اينجا 
عملكرد بدی نداشــته و نسبتا خوب 
كار كرده اما ماجرای مسابقه ايران و 
كره در آزادی، بدون شــك يك نقطه 
تاريك در كارنامه دوران رياســت او 
به شــمار می رود. رييس فدراسيون 
فوتبال ايــران از مدت هــا قبل روی 
ورود تماشــاگرها و استفاده از كمك 
داور ويدئويی در اين مســابقه مانور 
داده بود اما هر دو امكان را به سادگی 
هرچه تمام تر از دســت داد. در مورد 
»بی تماشاگر«شدن اين بازی، حرف 

و حديث هــای زيادی وجــود دارد و 
حتی برخــی معتقدند اين تصميم به 
عمد از سوی فدراسيون گرفته شده 
است. عزيزی خادم و رفقا می توانند با 
منتشر كردن مكاتبات شان با ای.اف.

سی در اين مورد، حداقل شفاف سازی 
كنند اما چنين كاری تــا اين لحظه 
از ســوی آنها صورت نگرفته اســت. 
به هر حال اين مســابقه در نهايت نه 
تماشاگر دارد و نه از وی.ای.آر در آن 
استفاده می شــود. اگر واقعا توانايی 
يــا اراده برگزاری بازی ها با شــرايط 
استاندارد در ايران وجود ندارد، كاش 
اين مسابقه ها در قطر يا امارات برگزار 
شــوند. در اين صورت حداقل برخی 
از مردان و زنان ايرانــی می توانند از 
نزديك به تشــويق تيم ملی بپردازند 

و كمــك داور ويدئويی هم شــرايط 
عادالنه تری برای تيــم ملی خواهد 
ساخت. در مسابقه قبلی با امارات اگر 
وی.ای.آر نبود، شــايد تيم ملی هيچ 
شانسی برای بردن به دست نمی آورد.

بزرگ ترين محك اسکوچيچ
عراق، بحرين و امــارات، تيم های 
بسيار خوبی هستند اما هيچ كدام شان 
در فهرســت اصلی ترين قدرت های 
قاره آسيا ديده نمی شــوند. مسابقه 
امــروز جدی ترين محــك دراگان 
اســكوچيچ از زمان پذيرفتن هدايت 
تيم ملــی به شــمار مــی رود. البته 
كه حتی شكســت در ايــن نبرد هم 
دستاوردهای قبلی او را از بين نخواهد 
برد اما به هر حال همــه انتظار دارند 
اســكو در چنين موقعيتی، خودش 

را نشــان بدهد و تيم ملی را در مسير 
پيروزی نگــه دارد. نمايش تيم ملی 
روبه روی امارات در مســابقه قبلی، با 
انتقادهايی روبه رو شد. انتقادهايی كه 
نشان می دادند حتی بردهای پياپی 
سرمربی كروات جليقه »ضدگلوله« را 
تن او نكرده اند. انتظارها از اين تيم، اين 
مربی و اين ستاره ها بسيار باالست و 
هر نتيجه بدی، موجی از انتقادها عليه 
آنها خواهد ســاخت. اسكو اما با بردن 
اين مسابقه و جشن گرفتن يازدهمين 
پيروزی متوالی، برای مدت زيادی در 

آرامش قرار خواهد گرفت.
يك قدمی صعود

تيم ملی اين مرحله را آنقدر خوب 
شــروع كرده كه هر احتمالی به جز 
صعود مستقيمش به جام جهانی دور 
از ذهن به نظر می رسد. با اين حال در 
فوتبال، نبايد چنيــن معادله هايی را 
جدی گرفت. چراكه هميشه ممكن 
است اتفاق ديگری رخ بدهد. اگر ايران 
امروز بازنده باشد، به رده دوم جدول 
می رود و به لحاظ ذهنــی هم تحت 
فشار قرار می گيرد. در صورت برد اما 
همه چيز كامال به سود ما خواهد بود. 
اگر تيم ملی در مســابقه امروز به هر 
سه امتياز دست پيدا كند و در جدال 
ساده تر بعدی لبنان را شكست بدهد، 
دور رفت را با 15 امتياز كامل سپری 
خواهد كرد. از آن جايی كه در نهايت 
دو تيــم از هر گروه صعــود می كنند 
و با توجه به شــرايط امتيازی ســاير 
رقبا، صعود ايــران خيلی زود قطعی 
خواهد شد. اسكو حتی اين فرصت را 
دارد كه در ديدارهای دور برگشت، به 

مهره های ذخيره تيمش بازی بدهد.
احتمال بازگشت كاپيتان

بعيد به نظر می رســد كه تركيب 
تيم ملی نســبت به مســابقه قبلی، 
دســتخوش تغيير جدی شود. اسكو 
تركيب اصلی اش را پيدا كرده و شايد 

نهايتا يك تغييــر در تركيب به وجود 
بياورد. بــا توجه به كيفيــت نفرات 
كناری كره جنوبی، شــايد احســان 
حاج صفی به جای اميــد نورافكن از 
ابتدا در ســمت چپ خط دفاعی تيم 
ملی قرار بگيرد. اميــد در نبرد قبلی 
با امــارات، عملكرد چنــدان خوبی 
نداشت و حتی تا يك قدمی اخراج هم 
پيش رفت تا بين دو نيمه، جايش را به 

احسان حاج صفی بدهد.
می خواهم جبران كنم

با انگيزه ترين مهــره تيم ملی در 
اين مســابقه، احتماال سردار آزمون 
خواهد بود. ســردار در جــدال قبلی 
با امارات، يــك پنالتی را از دســت 
داد و شــب خوبی را ســپری نكرد. 
او كــه در بين نفرات فعلــی تيم ملی 
بهتريــن گل زن ديدارهــای ايران و 
كره جنوبی اســت و دو بار توانســته 
دروازه اين تيم را باز كند، باانگيزه های 
بســيار زيادی روبه روی كــره قرار 
می گيرد تا پنالتی از دست رفته قبلی 
را جبران كند. او آماده است تا دوباره 
 به بهترين فــرم ممكــن در تركيب 

تيم ملی برگردد. 

پنج نکته در مورد جدال امروز تيم ملی با كره جنوبی

طعمه یازدهم

چهره به چهره

آريا رهنورد

كره جنوبی شــايد ديگر قدرت گذشته اش 
را نداشته باشد و سوپراســتارها، تركيبش را به 
تسخير درنياوردند اما با اين وجود، آنها همچنان 
به عنوان باتجربه ترين تيم تاريخ قاره آســيا در 
جام جهانی شــناخته می شــوند. تيمی كه در 
سال های خوب و ســال های بد و با تركيب های 
معمولی و تركيب های پرستاره، همواره بخشی 
از رقابت های جام جهانی بوده و توانسته خودش 
را به اين تورنمنت برســاند. كره ای ها با دو برد 
خفيف و يك تساوی در سه مسابقه گذشته اين 
مرحله، امروز در ورزشگاهی به ميدان خواهند 
رفت كه هرگز نتوانســته اند آن  را به عنوان تيم 

برنده ترك كنند.
جام جهانی؛ از دوران مارادونا تا امروز

تا قبل از جام جهانی 86 مكزيك، كره ای ها 
فقط يك بار در جام جهانی شركت كرده  بودند. 
بعد از اين تورنمنت امــا، آنها هيچ دوره ديگری 
در جام جهانی را از دست ندادند. يعنی از وقتی 
ديگو آرماندو مارادونا جام قهرمانی را باالی سر 
برد، كره برای هميشه بخشی از اين رقابت بوده 
است. از اين حيث، آنها برترين تيم قاره آسيا به 
شمار می روند. چراكه هيچ تيم آسيايی ديگری، 
چنين اســتمراری در مهم ترين جــام دنيای 
فوتبال نداشته اســت. بين سال های 86 تا 98، 
كره در چهار دوره متوالی جام جهانی در همان 
دور گروهی حذف شد. آنها سپس ميزبان جام 
جهانی 2002 شدند و توانستند به نيمه نهايی 
اين رقابت هم صعود كنند. اين هم بزرگ ترين 
موفقيت يك تيم آسيايی در تاريخ جام جهانی 
است. موفقيتی كه البته با مسائل خاص داوری 
به دســت آمد. بعد از جام جهانی 2002، كره 
چهار دوره ديگر در اين تورنمنت شركت كرده 
و تنها يك بــار توانســته از دور گروهی صعود 
كند. در واقــع در مجموع 10 حضــور اين تيم 

 در جام جهانی، تنها دو صعــود از دور گروهی 
ديده می شود.

جام ملت ها؛ ابرقدرت خاک خورده
درســت مثل تيم ملــی ايــران، از آخرين 
قهرمانی كره جنوبی در جام ملت های آسيا هم 
زمان بسيار زيادی سپری شــده است. آنها در 
دوره اول اين رقابت ها در سال 56 و 60 ميالدی، 
قهرمان شدند و پس از آن هرگز نتوانستند روی 
سكوی اول جام ملت ها قرار بگيرند. كره در اين 
سال ها چهار بار هم به فينال رقابت ها رسيده كه 
آخرين بار در جام ملت های استراليا بوده است 
اما همه اين فينال ها در نهايت به شكســت اين 
تيم انجاميده اند. كره ای ها با دو قهرمانی، چهار 
نايب قهرمانی و چهار بار ايستادن روی سكوی 
سوم اين رقابت ها، چهارمين تيم پرافتخار قاره 
آسيا در جام ملت ها به حساب می آيند. تيم ملی 
ايران با سه قهرمانی و چهار سومی، يك رده باالتر 

از اين حريف ديده می شود.
بدون برد در تهران

ايران و كره تــا امروز هفت بــار در تهران به 
مصاف هم رفته اند و چشم بادامی ها هيچ وقت 
موفق نشده اند با برد از زمين مسابقه خارج شوند. 
هيچ كدام از پيروزی های اين تيم روبه روی تيم 
ملی، در خاك ايران به دست نيامده اند. در اين 
هفت مسابقه، ايران پنج بار برنده شده و دو ديدار 
هم با نتيجه تساوی به پايان رسيده اند. برخالف 
كره جنوبی كه هرگز در ايران به برتری دســت 
پيدا نكرده، تيم ملی ســه بار آنها را در كشــور 
خودشان شكست داده اســت. در مجموع 31 
مسابقه دو تيم در طول تاريخ، ايران 13 بار برنده 
شده و ســهم كره جنوبی هم 9 برد بوده است. 
در 24 مسابقه رســمی دو تيم هم ايران به 10 
پيروزی رســيده و كره برنده 6 بازی بوده است. 
جالب اينكه در مجمــوع ديدارهای اين دو تيم 
روبه روی هم تا امروز، هر كدام موفق به زدن 33 

گل شده اند.

26 گل زن روبه روی ايران
تا امروز 26 بازيكن مختلف توانسته اند با لباس 
كره جنوبی دروازه تيم ملی ايــران را باز كنند. 
جالب اينكه نام بهترين بازيكن اين سال های كره 
يعنی ســون هيونگ مين در اين فهرست ديده 
نمی شود. پارك جی سونگ، سئول كی هيون، 
لی دونگ گوك، كيم دوو هوون، لی هيوون موو 
و بون بويانگ جوو نفراتی هستند كه توانسته اند 
در تاريخ تيم ملی كره جنوبی دو بار به ايران گل 
بزنند. تا امروز هيچ كدام از ســتاره های كره ای 
نتوانسته اند دروازه ايران را بيشــتر از دو بار باز 
كنند. اين در حالی است كه علی كريمی سابقه 
هت تريك روبه روی اين تيم و علی دايی سابقه 

پوكر مقابل كره ای ها را داشته است.
سرمربی؛ از رونالدو تا سونالدو

هدايت تيم ملی كره جنوبی، به پائولو بنتوی 
52 ساله سپرده شده است. او كه در دوران بازی 
همواره در ليگ پرتغال توپ می زد، مربيگری را 
در همين ليگ و باشــگاه اسپورتينگ ليسبون 
آغاز كرد. او برای مدت چهار سال هم سرمربی 
تيم ملی پرتغال بود. بعــد از بركناری كارلوس 
كی روش از هدايت پرتغال، بنتو به جای او روی 
نيمكت اين تيم نشســت. او توانست تيم ملی 
كشــورش را به نيمه نهايی يورو 2012 برساند. 
يك موفقيت بزرگ كه باعث شد اين سرمربی تا 
جام جهانی برزيل روی نيمكت تيم باقی بماند. 

با اين حال حذف در مرحله گروهی جام جهانی، 
به معنای پايــان كار بنتو روی نيمكت تيم ملی 
بود. پائولو بعد از ترك نيمكت پرتغال، سرمربی 
باشــگاه كروزيرو در فوتبال برزيل شد اما فقط 
چند ماه در اين تيم دوام آورد و اصال موفق نبود. 
شكست در المپياكوس يونان، كار را برای بنتو 
سخت تر كرد. به نظر می رسيد دوران مربيگری 
او رو به پايان باشد. حتی در ليگ چين هم شرايط 
بهتر نشــد اما پيشــنهاد نيمكت تيم ملی كره 
جنوبی، بنتو را در موقعيت بهتری قرار داد. حذف 
در يك چهارم نهايی جام ملت ها روبه روی امارات، 
بنتو را با انتقادهايی روبه رو كرد اما فدراســيون 
فوتبال كره جنوبی همچنان به اين مربی اعتماد 
دارد. با اين حال اگر او امروز برابر ايران شكست 

بخورد، بايد برای هر اتفاقی كامال آماده باشد.
تركيب؛ كمی فراتر از متوسط

كره جنوبی در گذشته تيم پرستاره تری بود و 
يك ابرقدرت تمام عيار در آسيا به شمار می رفت. 
فهرست نفرات فعلی اين تيم اما آنقدر فوق العاده 
نيست. بدون هيچ ترديدی سون هيونگ مين 
ستاره كليدی اين تيم محسوب می شود. بازيكن 
درخشــانی كه خيلی ها از او به عنــوان يكی از 
بهترين مهره های تاريخ قاره آسيا ياد می كنند. 
سون اين روزها يكی از بهترين مهره های تاتنهام 
در ليگ برتر انگليس است. كره ای ها هوانگ هی 
چان را در وولورهمپتون، لی جائه سونگ را در 

ماينتس، هوانگ اوی جــو را در بوردو، جئونگ 
وو يونــگ را در فرايبورگ، هوانــگ اين بوئم را 
در روبين كازان و كم مين جائه را در فنرباغچه 
دارند. ساير نفرات فهرست فعلی اين تيم در قاره 
آسيا بازی می كنند. در بين نفرات فعلی ببرها، 
كيم يونگ گئون با 84 بازی ملی پرتجربه ترين 
بازيكن تيم به شــمار می رود. لــی يونگ 34 
ســاله مســن ترين بازيكن فعلی تيم ملی كره 
جنوبی است و سون مينگ كيو در 22 سالگی، 

جوان ترين مهره اين تيم به حساب می آيد.
فرم؛ بردهای اقتصادی

كره جنوبی در 6 مسابقه اخيرش، پنج برد و 
يك تساوی داشته اما اگر بردهای مرحله قبلی 
روبه روی سريالنكا و لبنان را كنار بگذاريم، آنها 
در اين مرحله چندان فوق العاده ظاهر نشده اند. 
تيم بنتو اين مرحله را با تساوی كم فروغ برابر تيم 
ملی عراق آغاز كرد. مسابقه ای كه هيچ كدام از 
تيم ها در آن فرصت چندانی برای برنده شــدن 
نداشتند. آنها ســپس در مسابقه دوم روبه روی 
لبنان قرار گرفتند و به سختی و با نتيجه يك بر 
صفر اين حريف را شكست دادند. كره در مسابقه 
سوم هم تا يك قدمی امتياز دادن پيش رفت و 
در حالی كه تا آخرين دقيقه ها مسابقه با تساوی 
يك - يك دنبال می شد، گل نجات بخش سون از 
راه رسيد و اين تيم را برنده كرد. در مجموع كره 
بد امتياز نگرفته اما برد مقتدرانه ای هم به دست 

نياورده است.
 تحليل فنی؛ مالکيت، كرنر

 و البته كات بك
كره جنوبی در هر سه مسابقه قبلی، حدود 
70 درصد مالكيــت توپ را در اختيار داشــته 
است. آنها در اين مسابقه بيشتر از 20 كرنر زده اند 
و شوت های زيادی هم داشته اند اما فقط موفق 
به زدن سه گل شــده اند.  در سيستم »چهار دو 
ســه يك« بنتو، بايد مراقب سه نفری كه پشت 
سر مهاجم نوك تيم بازی می كنند باشيم. سه 
نفری كــه معموال مدام جای شــان را در زمين 
تغيير می دهند. اســتفاده از عمق دفاع حريف 
و البته بردن بازی به كناره هــا برای پاس های 
كات بك، مهم ترين راه های گل زنی تيم بنتو به 

شمار می روند. 

معرفی كامل حريف امروز تيم ملی ايران

ببرهای زخمی

مسابقه امروز جدی ترين 
محك دراگان اسکوچيچ از 
زمان پذيرفتن هدايت تيم 
ملی به شمار می رود. البته 

كه حتی شکست در اين 
نبرد هم دستاوردهای قبلی 
او را از بين نخواهد برد اما به 

هر حال همه انتظار دارند 
اسکو در چنين موقعيتی، 

خودش را نشان بدهد و تيم 
ملی را در مسير پيروزی 

نگه دارد
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