
گروه ورزشی -رحمان عموزاد با یک نمایش تهاجمی دومین طالی کاروان کشتی ایران را تصاحب کرد.
نمایش تهاجمی آخرین فینالیست ایران در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان دومین طال را برای کاروان کشتی ایران 
به ارمغان آورد. رحمان عموزاد که با ارائه یک کشتی شجاعانه و رو به جلو با نتیجه 13 بر 8 حریف آمریکایی خود را شکست 
داد و روی سکوی اول کشتی جهان قرار گرفت.کشتی عموزاد با حریف آمریکایی به مجموعه ای از اجرای فنون مختلف و 
کامال پُراُفت وخیز و پُرهیجان بود و با وجود شروع سخت، در نهایت به سود این ستاره نوظهور کشتی جهان تمام شد؛ آن هم 
با نتیجه ای که شاید کمتر تصورش را می کردیم. این کشتی با یورش های حریف آمریکایی و زیر غافلگیرانه و چند بار تابیدن 
دو کشــتی گیر آغاز شــد که در نهایت باعث شــد با یک چلنج، رای داوران 8 بر 6 به سود کشتی گیر آمریکایی ادامه پیدا کند.
با آغاز وقت اســتراحت و حضور دوباره رحمان روی تشــک، او بود که به  صورت کامل نبض کشتی را در دست گرفت و با 
زیرگیری های پیاپی از چپ و راست، چهار بار حریف خود را در گوشه های تشک خاک کرد و در نهایت فاتح 

شد. عموزاد با چهره آفتاب سوخته و زخمی در شرایطی که در وقت اول حتی احتمال ضربه این نبرد 
شدنش هم می رفت، آن چنان کشتی را در اختیار گرفت و حریف سرسخت خود را روی زانو 
آورد که باورکردنی نبود. او با ســر پُرشــور موفق شد کاری کند تا کشتی ایران دومین فینال را 
هم از آمریکا ببرد و دیدارهای سرنوشت ساز ما و قهرمان کشتی جهان 2 بر 2 مساوی شود.
کشتی عموزاد با گزارش پر حس و حال هادی عامل و تشویق صدها ایرانی حاضر در سالن 
مســابقات کشتی حس و حالی فوق العاده داشت و زمانی که او با پرچم مقدس ایران دور 
تشک دور افتخار می زد، به نظر می رسید سرانجام این دور از رقابت ها با خوشی برای 
کاروان کشتی ایران پایان پیدا کرده باشد؛ اگرچه شکست اطری در کشتی قبلی کمی 
ناراحتمان کرده بود، اما در نهایت، این جوان رعنای مازندرانی)عموزاد( بود که نشان داد 
فن و بند کشتی ایرانی چیست و چگونه می شود در باالترین سطح رقابت های جهانی از آن استفاده کرد.

رحمان بی رحم؛ ستاره نوظهور کشتی جهان

ورزشی10

گــروه ورزشــی-  کارلوس 
کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران لیست نهایی و 2۷ نفره تیم ملی 
فوتبال ایران را برای اردوی اتریش و 2 
بازی دوستانه مقابل اروگوئه و سنگال 

اعالم کرد. 
لیســتی که شــامل 11 بازیکن 
داخلــی و 16 لژیونر اســت. به جز 
ابوالفضــل جاللــی شــاهد حضور 
نامی نو در تیم ملی نیســتیم)جاللی 
 هم ســابقه دعوت به اردو را داشــته 

است(.
کی روش با این لیست نشان داد 
قصــد دارد همانند جام جهانی 2۰1۴ 
تیمش را با کمترین میزان ریســک و 
با حضور مهره های باتجربه و آشــنا 
به تفکراتش انتخــاب کند. می توان 
گفت این لیســت به لیست 26 نفره 
و نهایــی تیم ملی جهت اعزام به قطر 
برای بیست و دومین دوره جام جهانی 
بســیار نزدیک است و احتمال ایجاد 
تغییر در آن ضعیف به حساب می آید.
بــا توجه به تفکــرات تاکتیکی 
کی روش و همچنین با در نظر گرفته 
گذشــته ی تیم ملی با هدایت او تیم 
ملی ممکن است با یکی از سه آرایش 
-۴-1-1 یــا   ۴-2-3-1  ،۴-3-3
۴)2-۴-۴( در بازی هــای پیش رو و 
همچنین جام جهانی به میدان برود و 
مقابــل رقبا قرار بگیرد. با این اوصاف 
نگاهی به اندوخته ها و داشته های تیم 
ملی در هر پست با توجه به هر سیستم 

خواهیم انداخت:
ترکیب ۴-۳-۳:

ایران در جــام جهانی 2۰18 و 
خصوصا در بازی برابر پرتغال با این 

سیستم بازی کرد. 
حضور ســه هافبک در میانه ی 
میــدان که یکی از 2 نفر دیگر عقب تر 
اســت و 2 بازیکن مذکور باید مانند 
2 بال در ســمت راســت و چِپ نفر 
عقب تــر انجام وظیفــه کنند. در این 
سیســتم 2 مهاجم کنــاری در قامت 
وینگر باید عمل کنند و به هنگام دفاع 
کامال به زمین خودی بیایند 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 
مدافــع به مصــاف رقبا خواهیم 
رفــت و کارلوس تصمیمی برای 

تغییر دادن آرایش خط دفاعی ندارد.
علیرضــا  دروازه بان هــا: 
بیرانوند، امیر عابدزاده، سیدحســین 

حسینی، پیام نیازمند
مدافعان میانی: محمدحسین 
کنعانی زادگان، مجید حسینی، مرتضی 

پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده
صادق  راســت:  مدافعــان 
محرمــی، رامین رضاییــان، صالح 

حردانی
مدافعــان چپ: امید نورافکن، 

میالد محمدی، ابوالفضل جاللی
ســعید  دفاعــی:  هافبــک 
عزت اللهــی، امیــد ابراهیمی، میالد 

سرلک
احمد  میانــی:  هافبک های 
نوراللهی، ســامان قدوس، احســان 

حاج صفی، وحید امیری
وینگرها: علیرضا جهانبخش، 
علی قلی زاده، مهــدی ترابی، مهدی 

طارمی
مهاجم نوک: ســردار آزمون، 

کریم انصاری فرد
نکات:

امید نورافکــن توانایی بازی در 
پست هافبک میانی متمایل به سمت 

چپ را دارد.
وحید امیری در صورت آمادگی 
می تواند در 2 پست وینگر و همچنین 

دفاع چپ انجام وظیفه کند.
مهدی طارمی می تواند در قامت 

مهاجم نوک ایفای نقش کند.
سامان قدوس توانایی حضور در 

کناره ها را دارد.
احســان حاج صفی در صورت 
نیاز می تواند یک دفاع چپ هم باشد.

کریم انصاری فرد در جام جهانی 
2۰18 بــه عنوان یــک هافبک میانی 

انجام وظیفه کرد.
ترکیب ۴-۲-۳-۱:

در گذشته کارلوس کی روش به 
این روش هم عالقه نشــان داده و در 
جام ملت های آسیای 2۰1۹ نیز شاهد 
بهره بــردن تیم ملی از این سیســتم 
بودیــم. تفات آن بــا روش قبلی این 
اســت که 2 بازیکن در قامت هافبک 
دفاعی انجام وظیفه خواهند کرد و یک 
بازیکن راس جلوی آنها را تشــکیل 

می دهد.
علیرضــا  دروازه بان هــا: 
بیرانوند، امیر عابدزاده، سیدحســین 

حسینی، پیام نیازمند
مدافعان میانی: محمدحسین 
کنعانی زادگان، مجید حسینی، مرتضی 

پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده
صادق  راســت:  مدافعــان 
محرمــی، رامین رضاییــان، صالح 

حردانی
مدافعــان چپ: امید نورافکن، 

میالد محمدی، ابوالفضل جاللی
ســعید  دفاعی:  هافبک های 
عزت اللهــی، امیــد ابراهیمی، میالد 
ســرلک، احمد نوراللهی، احســان 

حاج صفی
هافبک تهاجمی: سامان قدوس
وینگرها: علیرضا جهانبخش، 
علی قلی زاده، مهــدی ترابی، مهدی 

طارمی، وحید امیری
مهاجم نوک: ســردار آزمون، 

کریم انصاری فرد
نکته:

علی قلــی زاده توانایی بازی در 
پست هافبک تهاجمی را دارد.

یــا    ۴-۴-۱-۱ ترکیــب 
خطی۴-۴-۲:

یکی از مهمتریــن دغدغه های 
کارلوس کی روش در تیم ملی نحوه ی 
اســتفاده از مهدی طارمی و ســردار 
آزمون اســت. در مقطع قبلی حضور 
ســی کیو بارها شــاهد این بودیم که 

طارمی در کناره ها و به عنوان مهاجم 
کنــاری یا حتی وینگــر ایفای نقش 
می کرد و البتــه در مصاف با تیم های 
آسیایی شــاهد زوج سردار و مهدی 

هم بودیم.
طارمــی حــاال بــه یکــی از 
مهاجم های سرشناس فوتبال پرتغال 
تبدیل شده و در اروپا نامی آشناست. 
باید دید کی روش بازهم قرار اســت 
او را در کناره هــا به زمین بفرســتد یا 
ممکن اســت زوج او و سردار را بار 
دیگر در یک میدان جهانی ببینیم. اگر 
قرار بر این باشد ممکن است تیم ملی 
با سیستم 2-۴-۴ خطی یا ۴-۴-1-1 
وارد زمین شــود. در هر 2 سیستم با 2 
هافبک مرکزی بازی خواهیم کرد و 2 
بازیکن دیگر نیز به عنوان هافبک های 
راســت و چپ به میــدان می روند. 
دراگان اســکوچیچ نیز از این روش 

استفاده می کرد.
ترافیک بازیکنان در این سیستم 
بسیار زیاد خواهد شد. مهدی طارمی 
هــم می توانــد در کنار ســردار و یا 
پشــت او به عنوان مهاجم سایه بازی 
کند. گرچه خود ســردار هم در بایر 
لورکوزن نقش مهاجم ســایه را برای 
پاتریک شیک بازی کرده و با آن غریبه 

نیست.
علیرضــا  دروازه بان هــا: 
بیرانوند، امیر عابدزاده، سیدحســین 

حسینی، پیام نیازمند
مدافعان میانی: محمدحسین 
کنعانی زادگان، مجید حسینی، مرتضی 

پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده

صادق  راســت:  مدافعــان 
محرمــی، رامین رضاییــان، صالح 

حردانی
مدافعــان چپ: امید نورافکن، 

میالد محمدی، ابوالفضل جاللی
هافبک هــای میانی: ســعید 
عزت اللهــی، امیــد ابراهیمی، میالد 
ســرلک، احمد نوراللهی، احســان 

حاج صفی
هافبک های راســت و چپ: 
علیرضا جهانبخــش، علی قلی زاده، 
مهدی ترابی، وحید امیری، ســامان 

قدوس
مهاجم کاذب: مهدی طارمی

مهاجم: ســردار آزمون، کریم 
انصاری فرد
نکات:

مهــدی طارمــی در صورت 2 
مهاجه شــدن ترکیب تیم ملی  در کنار 

آزمون و انصاری فرد قرار می گیرد.
سامان قدوس، کریم انصاری فرد 
و علــی قلــی زاده می توانند در نقش 

مهاجم کاذب به میدان بروند.
رونمایــی از ســه ترکیب 
احتمالی تیم ملی در جام جهانی؛ 

در ذهن کی روش چه می گذرد؟
حال بایــد دید در فاصله حدود 
2 مــاه تا بازی تیم ملــی فوتبال ایران 
مقابل انگلیس در جام جهانی 2۰22، 
کارلوس کی روش چه سیستمی را برای 
ملی پوشان اتخاذ خواهد کرد. اردوی 
اتریش محلی است که می توان تا حد 
 زیادی بــه برنامه های پیرمرد پرتغالی 

پی برد.

رونمایی از سه ترکیب احتمالی تیم ملی در جام جهانی:

در ذهن کی روش 
چه می گذرد؟

سه آرایش مختلف برای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی پیش بینی شده که باید دید 
کارلوس کی روش کدام یک را به عنوان ترکیب اصلی انتخاب خواهد کرد.

گروه ورزشــی - رئال مادرید 
بــا برتــری 2 بر یک مقابــل میزبان 
خــود اتلتیکو توانســت فاتح دربی 
مادرید شود و به صدر جدول اللیگا 

بازگردد.
تیم هــای اتلتیکومادرید و رئال 
مادریــد از ســاعت 23:3۰ دقیقه به 
وقت تهــران در چارچــوب هفته 
ششم رقابت های اللیگای اسپانیا در 
ورزشگاه وندامتروپولیتانو به مصاف 
یکدیگر رفتند که در پایان تیم میهمان 

با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید.
اتلتیکــو به واســطه حمایت 
هوادارانش و جو حاکم بر ورزشگاه 
شروع بهتری داشت و صاحب یکی 
2 موقعیت شد اما به نتیجه ای نرسید.
کم کــم رئــال پیش کشــید و 
خیلی زود توانســت به گل برســد. 

همکاری عالــی رودریگو و اورلین 
شوامنی سفیدپوشان را در دقیقه 18 
به گل رساند. ارسال در عمق هافبک 
فرانسوی به زیبایی به مهاجم برزیلی 
رســید و رودریگو مانند وینیسیوس 

خوشــحالی کرد تا واکنش شــدید 
هواداران تیم میزبان را در بر داشــته 

باشد.
رئــال با روحیه بهتر به کار ادامه 
داد و صاحب گل دوم شــد. این بار 

وینیسیوس فرار کرد اما شوتش به تیر 
عمــودی خورد. با این حال فدریکو 
والورده در برگشت به توپ رسید و 
بازهم برای تیــم آنچلوتی گل زد تا 

فاصله 2 برابر شود.
در نیمــه دوم رئالی ها به خوبی 
بازی را کنترل کردند اما یک اشتباه از 
کورتوآ بازی را دوباره حساس کرد. 
کرنر از ســمت راست ارسال شد و 
توپ بعد از ســایش به بدن میلیتائو 
از گلر بلژیکــی عبور کرد و به طور 
اتفاقی به ماریو هرموسوی تعویضی 
اصابت کــرد و وارد دروازه میهمان 

شد تا فاصله به حداقل برسد.
ماریو هرموســو در دقیقه ۹2 و 
زمانــی که بازی شــدیدا به جنجال 
کشــیده بود پــس از برخورد با دنی 
ســبایوس کارت زرد دوم را گرفت 

و از زمیــن اخراج شــد. بازی هم با 
همــان نتیجه 2 بر یک تمام شــد تا 
 مــرد ایتالیایی فاتح دربــی مادرید 
شود. شــاگردان دیگو سیمئونه در 
پنج بازی سه برد، یک تساوی و یک 
باخت را دشت کرده بودند اما رئال با 
پنج پیروزی در پنج بازی به استقبال 
ایــن مســابقه آمده بود. شــاگردان 
کارلتــو در این فصل تمام بازی های 
خود را در لیگ، لیگ قهرمانان اروپا 
و ســوپرجام اروپایی را با برد پشت 

سر گذاشته بودند. 
آنها بــا این پیــروزی به 

رکــورد 1۰۰ درصد پیروزی 
ادامه دادند و بــا 18 امتیاز 

دوباره بــه صدر جدول 
برگشــتند. اتلتی نیز به 

رده هفتم سقوط کرد.

این رئاِل توقف ناپذیر؛ فتح دربی مادرید با طعم صدرنشینی

توسعه فضای سبز در مجموعه ورزشی المپیک کیش
عکس: بهاره حیدری
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