
نگاهي به تمرين 
سعيد احمديان

    گزارش
تيم ملي نش�ان 
می ده�د وحيد 
هاشميان به عنوان تنها دستيار ايراني ويلموتس 
نقش پررنگي در تمرينات دارد و قرار نيس�ت 
مانند زمان س�رمربي پرتغالي، مربيان ايراني  
نقش تدارکات تيم ملي را برعهده بگيرند و به 
گفته کی روش، همان کاري را انجام بدهند که 
عباس آق�ا ت�دارک تيم مل�ي انجام م�ی داد!

زمین ش��ماره 2 کمپ تیم های مل��ي فوتبال در 
مجموعه ورزشي آزادي تهران، اين روزها میزبان 
ويلموتس و ش��اگردانش اس��ت. آنها براي اولین 
مس��ابقه در مرحله اول انتخابي جام جهاني قطر 
تمريناتشان را آغاز کرده اند و در انديشه يک شروع 
مقتدرانه هستند تا يک زهرچشم اساسي از ديگر 
رقیبان ايران در جام جهاني بگیرند. در گزارشي به 
حاشیه نگاری اولین تمرين تیم ملي فوتبال براي 

بازي 18 شهريور با هنگ کنگ پرداخته ايم.
  دغدغه زمين خط خورد

برخ��اف س��ال های گذش��ته، ويلموت��س 
خوش ش��انس اس��ت که مانند کی روش ديگر 
دغدغه ای به نام زمین تمرين ندارد و يک زمین 
تمرين ب��ا اس��تانداردهاي جهاني، خی��ال او و 
شاگردانش را راحت کرده است تا نگران پستي  و 
بلندی های زمین يا چمن کوتاه يا بلند نباشد. او 
و شاگردانش حاال مانند زمان کی روش، دغدغه 
خانه به دوش��ي و از اين زمین به آن زمین رفتن 
را ندارند. البته مجموعه پک و زمین تمريني تیم 
ملي بزرگساالن را بايد میراث کی روش دانست. 

مربی ای ک��ه آنقدر پاي��ش را در يک کفش کرد 
که سرانجام توانس��ت تیم ملي را در سال پاياني 
حضورش در ايران صاحب يک زمین استاندارد 
کند. اهمیت اي��ن زمین که بیش��تر زمان ها در 
اختیار تیم بزرگساالن است، سبب شده مسئوالن 
فدراسیون فوتبال، دورتادور آن را با برزنت هاي 
سبزرنگ تا يک ارتفاع مشخص بپوشانند تا فضاي 
تمريني تیم ملي کامًا دور از چشم ديگران باشد 
و ويلموتس با خیال راح��ت تاکتیک های مورد 

نظرش را در تمرين اجرا کند.
با اين حال استفاده انحصاري تیم ملي بزرگساالن 
از زمین شماره 2، سبب شده صداي بازيکنان تیم 
امید که اين روزها براي مرحل��ه نهايي انتخابي 
المپیک آماده می ش��وند، دربیايد و آنها از اينکه 
اين زمین در اختیار امیدها قرار نمی گیرد، انتقاد 
کنند. مهدي قائدي، ملی پوش استقالي تیم امید 
يکي از بازيکنانی است که نسبت به اين مسئله 
معترض است: »زمین تمرين خوبی نداريم، اگر 
يک زمین خوب مث��ل زمین تمري��ن تیم ملی 
بزرگس��االن به ما بدهند، خیلی بهتر می ش��ود. 
همه عض��ات بازيکنان در اي��ن زمین ها درگیر 
است و بعضاً دوقلوی بازيکنان آسیب می بیند.« 
البته فدراسیون فوتبالي ها اين انتقاد را برنتافتند 
و مرتضي محصص، عضو کمیته فني فدراسیون 
فوتبال بدون اشاره به حل اين مشکل، انتقادات 
بازيکنان امی��د را بهانه جويی عنوان کرد: »اينها 
بهانه است. نمی توانیم بگويیم در زمین امارات يا 
ورزشگاه آرسنال تمرين نمی کنیم و به موفقیت 
نرس��یم، چراکه اين حرف ها قابل قبول نیست. 

فراموش نکنیم که کی روش دو، س��ه سال قبل 
اينجا با تیم ملی تمرين می کرد و نبايد روی اين 
مسائل خیلی زوم کرد، چراکه بايد روی تاکتیک 

و میل به پیروزی کار کنیم.«
  منتخب ليگ منهاي 13 تيم

در حالی اولی��ن تمرين تیم ملي ب��ا حضور 13 
بازيکن از 23 بازيکن دعوت ش��ده و با 10 غايب 
برگزار ش��د که نکته جالب توج��ه انحصار اين 
تمرينات توسط ملی پوشان استقال، پرسپولیس 
و تراکتور ب��ود. 13 بازيکن حاض��ر در اولین روز 
اردو، در حالي در غی��اب لژيونرها زير نظر مارک 
ويلموتس اس��تارت زدند که ترکیب ملی پوشان 
داخلي تنها در اختیار سه تیم لیگ برتري است و 
13 تیم ديگر هیچ نماينده ای در تیم ملي ندارند. 
وحید امیري، مهدي ترابي، محمد نادري، احمد 
نورالله��ی، کنعاني زادگان و علیرض��ا بیرانوند از 
پرس��پولیس، عل��ي کريمي، س��یاوش يزداني، 
وريا غفوري، سیدحسین حس��یني از استقال 
و مس��عود شجاعي، احس��ان حاج صفي و رشید 
مظاهري از تراکتور، نفرات حاضر در اولین تمرين 
تیم ملي بودند تا اين تمرين به نوعي تمرين تیم 

منتخب استقال، پرسپولیس و تراکتور باشد!
البت��ه بی توجهی ويلموتس ب��ه تیم هايي مانند 
س��پاهان و پديده که لیگ نوزده��م را با دو برد 
متوالي آغاز کرده اند، انتقاداتي را متوجه سرمربي 
بلژيکي کرده اس��ت. امیر قلعه نويی يکي از اين 
مربیان اس��ت که از ع��دم دعوت پی��ام نیازمند 
شکايت دارد: »خواهشاً با بازيکن امیر قلعه نويی 
بازی نکنید. پی��ام نیازمند در بهترين ش��رايط 

روحی بوده و حاال از نظر روحی به هم می ريزد و 
بايد او را به شرايط آرمانی اش برگردانیم.«

  نگاه متفاوت ويلموتس به دستيار ايراني
هرچند در اولین تمرين تیم ملي، دو دستیار خارجي 
ويلموتس غايب بودند، اما به نظر می رسد با توجه 
به نحوه تمرينات، وحید هاشمیان نقش پررنگي 
در برنامه های تمرين��ي دارد. او در روز اول تمرين 
در حالي که ويلموتس با مترجم و دس��تیار اولش 
تنها نظاره گر دقايق اولیه تمرين بود، به جاي مربي 
بدنساز که غايب بود، تمرين گرم کردن ملی پوشان را 
زير نظر گرفت. حضور فعال هاشمیان در تمرينات و 
همچنین تعیین او به عنوان نماينده اصلي ويلموتس 
براي تماشاي بازی های لیگ، به خوبي بیانگر جايگاه 
هاشمیان در کادر فني تیم ملي فوتبال است و چنین 
مسئله ای را بايد به فال نیک گرفت، به خصوص که 
در زمان کی روش، کمت��ر فضايي به مربیان ايراني 
داده می شد و خداحافظی سريالي دستیاران ايراني 
کی روش، به خوبي نشان داد که سرمربي پرتغالي 
نمی خواهد به دستیاران ايرانی اش بال و پر بدهد. 
کی روش پس از جدايی امید نمازی گفته بود: »کار 
نمازی را عباس آقا تدارک تی��م ملی هم می تواند 
انجام بدهد.« با اين حال ب��ا حضور ويلموتس اين 
فضا تغییر کرده اس��ت و می توان امی��دوار بود که 
نس��بت به دوره گذش��ته تیم ملي، نقش مربیان 
ايران��ي در کادر فني باالتر از نق��ش يک تدارکات 
باشد. چنین رويکردي از سوي ويلموتس می تواند 
عاوه بر انتقال تجربه هايش به هاشمیان، او را براي 
نشستن روي نیمکت ايران به عنوان نفر اول کادر 

فني پخته تر کند.
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حاشيه نگاری »جوان« از اولين تمرين تيم ملي فوتبال براي بازي با هنگ کنگ در انتخابي جام جهاني

فريدون حسن

لیست نهايی ايران در بازی های ساحلي جهان
کاروان ورزشی ايران با ترکیبی متشکل از 1۷ ورزشکار در چهار رشته، همراه 
با هشت مربی و چهار عضو کادر سرپرس��تی در نخستین دوره بازی های 
ساحلی جهان ش��رکت می کند. اين س��همیه ها در چهار رشته فوتبال 
نفر(، سنگ نوردی )دو نفر( و کشتی )يک نفر(  ساحلی )12 نفر(، کاراته )دو 
نهايی شده است. البته سهمیه دو رشته فوتبال ساحلی و کشتی به صورت 
وايلدکارت )اعطايی( و به دنبال رايزنی های صورت گرفته از طرف کمیته 

ملی المپیک ايران با مقامات جهانی اين رشته ها به دست آمده است.

نمی توانم با هزينه شخصی به همه مسابقات بروم
درست در روزهايی که ندا شهس��واری برای مسابقات آسیايی تنیس 
روی میز و بعد از آن مسابقات اندونزی)فروردين( که انتخابی المپیک 
است، تمرين و تاش می کند، سقوط او در رنکینگ همه را نگران کرده 
است. شهسواری اما در ادامه با سقوط ۴۶ پله ای که طی دو ماه گذشته 
در رنکینگ جهانی داشته تأکید کرده که الزمه باال رفتن رنکینگ يک 
ورزشکار حضور در مسابقات مختلف اس��ت: »اکثر مسابقات را بايد با 
هزينه شخصی بروم، اما مس��ائل مالی مانع از آن می ش��ود تا در همه 
مسابقات حضور داشته باشم. در اين دو ماه هم در هیچ کدام از مسابقات 
دارای رنکینگ حضور نداش��تم. بنابراين طبیعی اس��ت رنکینگ من 

کاهش پیدا کند. نمی توانم همه مسابقات را با هزينه شخصی بروم.«

شیوا نوروزی

همان همیشگی ها به اضافه فان دايک
اسامی نامزدهای کسب جايزه بهترين فوتبالیست جهان در سال 2019 
اعام ش��د و عاوه بر همان دو رقیب همیش��گی يک چهره جديد نیز 
 The Best حضور دارد؛ ويرجیل فان دايک. فیفا ديروز نامزدهای جايزه
را معرفی کرد و لیونل مسی، کريس رونالدو و فان دايک برای کسب اين 
جايزه با هم رقابت می کنند. جالب اينکه اين سه نفر برای جايزه بهترين 
بازيکن سال يوفا نیز با هم رقابت کردند و در نهايت هم مدافع هلندی، 
مسی و رونالدو را جا گذاشت و مرد سال اروپا لقب گرفت. مراسم انتخاب 
بهترين های فیفا موس��وم به The Best از سال 201۶ و پس از ادغام 
مراسم جايزه بهترين بازيکن دنیا و توپ طا به طور مستمر برگزار شده 
و همچنان هم ارزشمندترين جايزه فوتبالی به شمار می رود. در دو سال 
اول، رونالدو به کس��ی اجازه خودنمايی نداد. مهاجم پرتغالی با پشت 
سر گذاشتن رقبا بهترين بازيکن دنیا شد، اما در سال 2018 هم تیمی 
کريس جايزه را تصاحب کرد. لوکا مودريچ، همان بازيکنی است که در 
هت تريک قهرمانی روخی بانکو در لیگ قهرمانان نقش مهمی داشت و 
بعد از آن هم حضور در جام جهانی را با تیم ملی کرواسی تجربه کرد. در 
حالی که مودريچ امسال در فهرست نامزدها حضور ندارد، انتظار می رود 
يک بار ديگر بازيکنی غیر از مسی و رونالدو جايزه بهترين ها را از آن خود 
کند. بازيکن هلندی در يک سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته تا 
جايی که فدراسیون جهانی فوتبال هم به درخشش او توجه کرده است. 
فان دايک برای لیورپول يار کلیدی محس��وب می شود. او در قهرمانی 
قرمزها در لیگ قهرمانان اروپا نقش بسزايی داشت و خیال کلوپ را از 
هر نظر راحت کرده بود. از طرفی مسی و رونالدو نیز هر کدام قهرمانی 
در لیگ های باشگاهی را در کارنامه دارند. لئو با بارسا قهرمانی اللیگا را 
جشن گرفت و کريس نیز در اولین فصل حضورش در سری آ فاتح کالچو 
شد. اين در حالی که مسی در اين سال ها دو بار تا آستانه کسب جايزه 

بهترين ها پیش رفت و هر دو بار نیز رقابت را به رونالدو باخت.
ESPN منبع: سايت

 بازگشت کیمیا
 با سهمیه المپیک تیمي تکواندو

تیم مل��ی تکواندوی کش��ورمان در فینال رقابت ه��ای هنرهاي رزمي 
2019 با روسیه مبارزه کرد و توانست با نتیجه 2۶ بر 1۴ به برتری برسد 
تا عاوه بر کسب عنوان قهرمانی، سهمیه حضور خود در مسابقات تیمی  
آزمايشی بازی های المپیک 2020  توکیو را قطعی کند. اين موفقیت در 
حالي به دست آمد که کیمیا علیزاده، بانوي مدال آور المپیکي ايران بعد 
از مدت ها مصدومیت در ترکیب تیم حضور داشت و خوش درخشید. 
امیرمحمد بخشی، عرفان ناظمی، کیمیا همتی و کیمیا علیزاده ترکیب 
تیم ايران در اين رويداد را تش��کیل دادند که طبق قوانین فدراسیون 
جهانی در رقابت های مش��ترک به صورت مج��زا، دو هوگوپوش مرد با 
يکديگر مبارزه کردند و تکواندوکاران زن نیز با هم به رقابت پرداختند. 
نکته جالب توجه بازگشت دوباره کیمیا علیزاده به شیاپ چانگ پس از 
رهايي از مصدومیت بود. هدايت اين تیم در گروه مردان برعهده وحید 

عبداللهی و در گروه دختران هم برعهده مهرو کمرانی است.
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فقط بیرانوند مقصر نیست
اول از همه اينکه نبايد يک طرفه به قاضي رفت و چش��م و گوش بسته 
کس��ي را متهم به بی اخاقی کرد، حتي اگر مس��بوق به سابقه باشد. 
هیچ کس حرکت دروازه بان پرس��پولیس در تبريز را تأيید نمی کند و 
همه خوب می دانیم که علیرضا بیرانوند بايد در نوع رفتار و حرکات خود 
تجديدنظر کند که اگر اين کار را نکند خیلي زودتر از آنچه تصورش را 

دارد از صحنه فوتبال کشور محو و نابود خواهد شد. 
تاريخ فوتبال جهان، بازيکناني بزرگ تر از او را به ياد می آورد که درست 
به خاطر همین معضات به رغم تمام توانمندی های فني شان به فراموشي 

سپرده شدند.
با اين حال قرار نیست يک طرفه به قاضي برويم. بیرانوند مقصر، اما تصاوير 
پخش شده به خوبی نشان می دهد که دروازه بان پرسپولیس در واکنش 
به شعارهايي که علیه او سر داده شد، چنین واکنشي نشان داد. در اينکه 
بیرانوند به عنوان يک بازيکن بزرگ و س��تاره بايد خیلي بیشتر از اينها 
خودش را کنترل کند و سعه صدر نشان دهد هیچ شکي نیست، اما آيا 
در میان تمام انتقادهايي که امروز از او می شود، کسي هست که بپرسد 
تکلیف آن تماشاگراني که او و احتماالً خانواده اش را با زشت ترين الفاظ 

مورد خطاب قرار دادند، چیست؟ 
امروز انتقاد از بیرانوند راحت ترين کار ممکن اس��ت. درست است که او 
بايد به درجه ای از پختگي برس��د که زود واکنش نشان ندهد، ولي بايد 
به هوش بود که سازمان لیگ و فدراس��یون فوتبال به راحتی پشت اين 
هیاهو ها پنهان شده اند تا جايي که به ياد می آوريم تأخیر به وجود آمده 
در شروع رقابت های لیگ برتر به خاطر فراهم شدن برخي زيرساخت ها از 
جمله شناسايی هواداران و تماشاگران متخلف بود. امروز بیرانوند سیبل 
شده، چون از لحظه ای  که کنترلش را از دست می دهد، فیلم دست به دست 

می شود، اما آن تماشاگراني که او را با الفاظ زشت تحريک کردند، چه؟ 
آنها امروز با خی��ال راحت براي بازی های ديگ��ر و قربانیان بعدي خود 
برنامه ريزی می کنند، چراکه خوب می دانند کسي سراغشان نمی رود و 

مدرکي علیه شان وجود ندارد.
بیرانوند هیچ، آيا مشخص شد هفته گذش��ته در تهران چه کسي سر 
دروازه بان دوم اس��تقال را شکس��ت؟ مگر قرار به برخورد نبود؟ مگر 
نگفتند خیلي زود برخورد می شود؟ سکوت امروز آقايان فدراسیون و 
سازمان لیگ نشانه اين است که بايد منتظر اتفاقات تلخ تر از اينها هم 
باشیم. بحث، بحث فرهنگ سازی نیست که فرس��نگ ها با آن فاصله 
داريم. امروز بحث، بحث کنترل عده ای  بي  اخاق، فحاش و بی فرهنگ 
است که به اسم تماشاگر وارد ورزشگاه ها می شوند و اتفاقاً اکثر آنها نیز 
از همان لیدرهايي خط می گیرند که قرار بود بساط شان از ورزشگاه ها 
برچیده شود، اما توسط فدراسیون و س��ازمان لیگ بعد از تغییر نام به 

همیار هوادار با قدرت بیشتر به ورزشگاه ها بازگشته اند.
نبايد يک طرفه به قاضي رفت، هرچند که بايد از امثال بیرانوند توقع بیشتر 
از اين را داشت، اما بیايید براي يک لحظه خودمان را جاي او يا هر بازيکن 
ديگري که 90 دقیقه توهین، فحش و ناسزا می شنود، بگذاريم. به قول علي 
دايي که سال ها پیش در پاسخ به اين مسئله گفته بود »اگر به خانواده شما 

فحش بدهند، سعه صدر نشان می دهید«، آيا اينگونه برخورد می کنیم؟ 
بگذريم اين فوتبال اوضاعي خراب تر از اين دارد که با اين چند س��طر 
بتوان به آن پرداخت. فوتبال ايران از بی فرهنگی و بی اخاقی اش��باع 
شده، چه در داخل زمین و بازيکنان و چه روي سکوها و بین تماشاگران 
و تا زمانی که مسئوالن فعلي اين رش��ته با انبوهي از پرونده های فساد 
روي کار هستند، نه از امثال بیرانوند می توان توقع اخاق مداری داشت 
و نه از هواداران تیم ها اين انتظار را داشت که موازين اخاقي را رعايت 
کنند. پیش از اين و قبل از شروع لیگ نوزدهم گفته بوديم که بهتر است 
براي حفظ جان و اعصاب خود به ورزش��گاه نرويد، حاال هم می گويیم 
که اگر حتي کمي به مس��ائل اخاقي اهمیت می دهید، قید حضور در 

ورزشگاه ها را بزنید و کمي بیشتر به اين پیشنهاد فکر کنید.

مدال المپیک را برای ايران کنار نگذاشته اند

اعتراض شديداللحن صالحی امیری به توماس باخ
در پی اتفاقات به       بازتاب
وجود آمده برای 
سعید مايی، جودوکار ايران در رقابت های جهانی 
و برخی رفتار و دخالت های رئیس فدراس��یون 
بین المللی جودو، رئیس کمیته ملی المپیک ايران 
نامه اعتراضی ش��ديداللحنی در اين رابطه برای 
توماس باخ، رئیس کمیت��ه بین المللی المپیک 
ارسال کرد. صالحی امیری در بخشی از اين نامه با 
اشاره به سناريوی از پیش برنامه ريزی شده  ويزر 
)رئیس فدراسیون جهانی جودو( اعام داشته که 
وی در حاش��یه مس��ابقات جهانی ژاپن شرايط 
دلهره آور و پراسترس��ی را برای س��عید مايی، 

ملی پوش کشورمان ايجاد و به وی القا کرده که در 
صورت بازگشت به وطن با مشکل روبه رو خواهد 
ش��د. ويزر با قول حمايت از اين ورزش��کار برای 
پیوس��تن به تیم پناهندگانIOC ، س��عی در 
ترغیب ورزشکار به درخواس��ت پناهندگی در 
آلمان کرده است و شکی نیس��ت که مايی به 
خاطر همین فضای التهاب آور به وجود آمده در 
مسابقات جهانی نتیجه نگرفته است. مطلع باشید 
که به مايی پیغام و اطمینان داده ام هیچ تهديدی 
متوجه شخص وی و خانواده اش نبوده و نیست و 
همچون يک قهرمان در ايران با آغوشی باز مورد 

استقبال قرار می گیرد.

تیم ملی بسکتبال در دومین بازی 
دنيا حيدري
      بسکتبال

هم در جام جهان��ی مقابل تونس 
باخت. شکستی که انتخاب حامد 
حدادی با کسب 13 امتیاز، 11 ريباند و هشت پاس منجر به گل 
بهترين بازيکن ايران در ديدار مقابل تونس هم نتوانست از تلخی 
آن بکاهد. کوارت��ر اول با فاصله ای 10 امتیازی به پايان رس��ید و 
شاگردان شاهین طبع تنها موفق به کسب 19 امتیاز شدند، اما در 
کوارترهای بعدی تیم ايران با فاصله ای اندک نتیجه را به حريف 
واگذار کرد. البته اين اندک فاصله ها دست آخر دومین باخت تیم 
ملی بسکتبال ايران با حساب ۷9 به ۶۷  را در رقابت های جام رقم 
زد. رقابت هايی که تصور  می شد با دو پیروزی، با نخستین صعود 

ايران به مرحله دوم اين اتفاقات همراه باش��د، اما واقعیت ماجرا و 
تفاوت سطح فنی تیم های حاضر در اين رقابت ها را  می شد در روند 
بازی ها و در جريان کسب امتیازها ديد، چه آن زمانی که پورتوريکو 
توانست در واپسین ثانیه ها و در حالی که تمام بازی عقب بود به 
برتری برسد و چه وقتی که تونس با سه امتیازی های مرگبارش 
ايران را متحم��ل يک باخت ديگ��ر کرد. س��ه امتیازی هايی که 
شاهین طبع نیز آنها را بای جان تیمش خواند: »تاش کرديم بعد 
از بازی اول مقابل پورتوريکو بازيکنانمان را بازسازی کنیم. مقابل 
تیمی باتجربه بازی کرديم. سه امتیازی های غیرقابل پیش بینی از 
اين تیم ديديم. بازيکن ش��ماره ۴۵ تونس ۵۶ درصد پرتاب سه 

امتیازی خود را وارد سبد کرد که آمار بسیار خوبی است.«  تیم ملي بسکتبال به تونس هم باخت 

موفقیت های اخی��ر تیم ملی       چهره
کاراته، به خصوص کسب عنوان 
قهرمانی جهان انتظارات را از شاگردان هروی باال برده، به طوری 
که بسیاری بر اين باورند که تیم ملی کاراته ايران نخستین سال 
حضورش در المپیک با دست پر و مدال های رنگارنگ همراه 
خواهد بود. اين در حالی است که ذبیح اهلل پورشیب، کاپیتان 
تیم ملی کاراته ايران بر اين باور اس��ت که قهرمانی جهان 
دلیل نمی ش��ود که تصور کنیم در المپیک توکیو 
مدال ه��ا را ب��رای کارات��ه اي��ران کنار 
گذاشته اند: »يک سال است که در 
مسیر المپیک قرار داريم، اما هنوز 
هیچ چیز تمام نش��ده اس��ت، نه  
برای کاراته کاهايی ک��ه از لحاظ 
امتیاز عقب هستند و نه برای آنهايی که 
از لحاظ امتیاز جلو هس��تند. نمی توان هیچ کس را به 
واس��طه امتیازهايی که کس��ب کرده صاحب سهمیه 
المپیک دانس��ت، چراکه هنوز نزديک به 8 هزار امتیاز 
باقی مانده و برای کاراته ايران مهم است که تمام سهمیه 
المپیک را کسب کند و با مدال های رنگارنگ از اين 
رقابت ها بازگردد. با اين حال اينطور نیس��ت که 
چون قهرمان جهان ش��ديم، تص��ور کنیم که 
مدال ها را برای ايران در توکیو کنار گذاشته اند، 
چراکه شرايط المپیک يا قهرمانی جهان با 

ديگر رقابت ها متفاوت است.«

گرت بيل با دبل خود کهکشانی ها را نجات داد
خط دفاع مشکل اصلی رئال و زيدان

کهکش��انی ها همچنان برای غلبه بر حريفان خود در اللیگا با مش��کل 
مواجه هستند. رئال مادريد در سومین ديدارش در لیگ فوتبال اسپانیا 
در زمین ويارئال به سختی از شکست فرار کرد. تیم زيدان در اين بازی دو 
بار از حريف عقب افتاد، اما به لطف درخشش گرت بیل با حداقل امتیاز 
از زمین خارج شد. دفاع ضعیف و از دست دادن موقعیت ها موجب شده 

رسانه ها و هواداران از عملکرد کادر فنی تیم انتقاد کنند. 
  ناجی تيم 

در روزهايی که رئالی ها حسرت رسیدن به پیروزی را دارند، مهاجمی در 
زمین ويارئال دبل کرد که تا همین چند هفته پیش به دنبال جدايی از اين 
تیم بود. گرت بیل عمًا جايی در برنامه های زيزو نداشت و همین مسئله 
اختافات زيادی را بین اين دو به وج��ود آورد. با باال گرفتن اختافات و 
رفتارهای انتقادآمیز بیل، سرمربی صراحتاً از مهاجم ولزی خواست که 
در فصل نقل و انتقاالت سانتیاگوبرنابئو را ترک کند. گرت بیل نیز که از 
نیمکت نشینی ها و بی تفاوتی های سرمربی خسته شده بود تا آستانه عقد 
قرارداد با يک تیم چینی رفت، اما اين انتقال هرگز محقق نشد تا بازيکن 
ناراضی در سخت ترين شرايط عصای دست زيدان شود. سفیدپوشان در 
اين بازی دو بار تا آستانه شکست پیش رفتند، اما گلزنی بیل مانع از شدت 
گرفتن بحران در اين تیم شد. در سه بازی گذشته مادريدی ها يک برد و 
دو تساوی کسب کرده اند. عملکرد مدافعان و مهاجمان تیم ضعیف تر از 
حد انتظار بوده و در صورتی که زيدان نتواند ضعف های تیمش را هرچه 

سريع تر برطرف کند در ادامه راه با مشکات جدی مواجه خواهد شد. 
  مشکالت دفاعی

در سه بازی برگزار شده در لیگ و همچنین ديدارهای تدارکاتی پیش فصل، 
ضعف مدافعان رئال مادريد کاماً مشهود بوده است. زين الدين زيدان پس 
از تساوی دشوار مقابل ويارئال به اين مسئله اشاره کرد: »بازی را خوب و 
پرفشار شروع نکرديم. در حالی که معتقدم بايد در هر بازی کار را هجومی 
و با انگیزه شروع کنیم. اين موضوع خیلی مهم است. در 1۵ دقیقه ابتدايی 
خوب بازی نمی کرديم، ولی رفته رفته بهتر شديم و شايسته زدن گل های 
بیشتری بوديم. گل دوم را وقتی دريافت کرديم که شرايط بسیار خوبی در 
زمین داشتیم و خوب بازی می کرديم. بايد در دفاع بهتر شويم، چراکه در 
حمله می دانیم که چه کارهايی را بايد انجام دهیم. ويارئال دو حمله کرد و به 
دو گل رسید، اما مهم اين بود که بازنده نباشیم و در مجموع کسب يک امتیاز 
در زمین ويارئال اتفاق مثبتی است.« اشتباه راموس در دريافت گل اول و 
حضور همزمان بنزما و يوويچ در زمین به عنوان مهاجم سؤاالت ديگری 
بودند که زيدان به آنها پاسخ داد: »از اين اتفاقات در فوتبال رخ می دهد، ولی 
در مجموع از واکنش تیم به گل های خورده راضی هستم. حاال بايد به بازی 
بعدی فکر کنیم. اين برنامه من برای اين بازی بود، چون می دانستم ويارئال 
در قلب خط دفاع مشکل دارد، ولی در زدن گل هايی که به آن نیاز داشتیم 
توانا نشان نداديم. با اين حال همانطور که گفتم، ترجیح می دهم به نکات 

مثبت تیم که واکنش خوب تیم پس از دريافت گل بود، اهمیت بدهم.«
  شب رؤيايی

هیچ کس فکرش را نمی کرد مهاجمان ناراضی تا اين اندازه برای تیمش 
بدرخشد. در جريان بازی های تدارکاتی قبل از شروع فصل بارها تصاوير 
گرت بیل از بی تفاوتی هايش نسبت به عملکرد تیم در رسانه ها منتشر شد. 
اين در حالی است که همه منتظر بودند ستاره ولزی فصل جديد را در تیمی 
ديگر آغاز کند، اما به نظر می رسد مشکات مادريدی ها آنقدر زياد است که 
زيدان مجبور شده از موضعش کوتاه بیايد و يک بار ديگر به بیل اعتماد کند. 
البته اين بازيکن هم از فرصتی که سرمربی به او داده، استفاده کرده است. 
از ابتدای فصل جديد بیل عملکرد قابل قبولی داشته و عاوه بر دبل مقابل 
ويارئال، در بازی اول تیمش نیز يک پاس گل داد. با دو گل سرنوشت سازی 
که بیل به بیلبائو زد تعداد گل هايش برای رئال به 10۴ گل رسید. با اينکه 
گرت بیل با دو کارت زرد از زمین بازی اخراج شد، اما زيدان از عملکرد او 
رضايت کامل داشت: »او دو خطا کرد و دو کارت زرد گرفت. حاال فرصت 
خوبی است تا بیل کمی اس��تراحت کند. البته ممکن است نتواند واقعاً 
استراحت کند، چون بايد خودش را به تیم ملی کشورش معرفی کند. من به 

خاطر گل های او خوشحالم و ما روی نکات مثبت تمرکز خواهیم کرد.«

هاشمیان، تمرين دهنده واقعی!


