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ورزش | سرمربی تیم ملی فوتسال گفت قراردادش با تیم ملی فوتسال تا سال ۲۰۲۰ است. تیم ملی ایران برای 

دوازدهمین بار قهرمانی فوتسال آسیا شد. محمد ناظم الشریعه در بازگشت به ایران در جمع خبرنگاران گفت: این 
قهرمانی را به مردم ایران و تمامی فوتسالی ها تقدیم می کنیم و به خانواده بازیکنان که نگران تر از همه ما بودند.

مخالفت اتحادیه جهانی با درخواست فدراسیون 
کشتی

| پس از عدم پذیرش درخواست ایران از سوی اتحادیه جهانی، برای تغییر نیافتن زمان جام جهانی 
کشــتی فرنگی از فروردین به آذرماه سال ۹۷، فدراسیون کشتی بصورت رســمی اعالم کرد، در جام جهانی 
کشتی آزاد در آمریکا شرکت نمی کند.اتحادیه جهانی در پاسخ به نامه ایران در مورد تغییر نکردن زمان جام 
جهانی کشتی فرنگی اعالم کرد که ضمن اینکه متوجه نگرانی های فدراسیون ایران در این خصوص می باشد، 
موافق برگزاری مســابقات در فروردین ماه نیست و در صورتی که ایران نتواند مسابقات را در آذرماه سال ۹۷ 
برگزار کند میزبانی جام جهانی را به یک کشور دیگر واگذار می کند.در پی این نامه فدراسیون کشتی ایران به 
اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد که به دلیل بر هم خوردن برنامه های فنی مسابقات ملی خود، در جام جهانی 
کشتی آزاد در آمریکا شرکت نمی کند و با توجه به لزوم مذاکره مجدد با حامیان مالی بزودی در مورد قبول 

میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در آذرماه سال ۹۷ نظر خود را اعالم می کند.
در متن پاسخ ایران به اتحادیه جهانی کشتی آمده است: 

 در مورد تاریخ جدید، الزم است مجدد با اسپانسرهای جدیدی وارد مذاکره شویم. بزودی نظر فدراسیون 
ایران برای برگزاری مســابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تاریخ جدید مشــخص شده از سوی اتحادیه را 
اعالم می کنیم.اما این سوال فدراسیون ایران بی پاسخ ماند که چطور کشورهای اروپایی برای شرکت در جام 
جهانی امریکا،  که حدود سه روز از تاریخ پیشنهادی جدید ایران فاصله دارد، مشکلی ندارند، اما با زمان جدید 
پیشنهادی از ســوی ایران )در تاریخ ۲۲ و ۲۳ فروردین( در برگزاری جام جهانی فرنگی )سه روز بعد از آزاد( 

می توانند مشکل داشته باشند. 

راهکار ووشوی ایران برای مقابله با تحریم 
چینی ها چیست؟

| کشور چین فدراسیون ووشوی ایران را از جذب مربیان چینی تحریم کرده است تا مانع پیشرفت 
ایران شود.در چند سال اخیر رشته رزمی ووشو یکی از پر افتخارترین رشته های ورزشی در ایران بوده است 
که همیشه در همه اعزام های خود عملکرد صد در صد مدال طال را  بر جای گذاشته است. البته این عملکرد 
خوب تیم های ملی ووشو همیشه زیر ســایه قهرمانی های هر ساله چین بود که خود ابداع کننده این رشته 
هستند اما گویا زنگ خطر برای متولی این رشته به صورت جدی تری از سوی ایران به صدا در آمده تا جایی 

که چینی ها سر ناسازگاری گذاشته اند.
مدال  آوری های تیم های ملی ووشو ایران در این سال ها به گونه ای بوده که باید چین را قدرت اول و ایران 
را قدرت دوم ووشــوی جهان اعالم کرد و روسیه و کشورهای آسیای شــرقی را هم در رده های بعدی قرار 
داد. با پیشــرفت روز افرون تیم های ملی ایران، اتفاقی که به گفته مهدی علی نژاد رئیس فدراســیون ووشو 
هدف چندین ساله این فدراسیون بود رخ داد و در مســابقات جهانی ۲۰۱۷ کازان سانداکاران ایران سنت 
شکنی کردند و برای اولین بار باالتر از چین در جایگاه نخست ایستادند تا قدرت ووشوی ایران برای همگان 

مشخص شود.
هرچند این اتفاق برای ووشو و جامعه ورزش ایران یک اتفاق تاریخی بود اما پیامدهایی هم در پی داشت 
و ترس چینی ها از پیشرفت چشم گیر ووشــوی ایران را بیشتر کرد. عدم همکاری فدراسیون ووشوی چین 
در برخی مسائل با ایران از سال های گذشته تا کنون یک مســئله جدی بوده است که با قهرمانی ایران در 
کازان تشدید شد، چرا که زنگ خطر برای جایگاه نخست چین در ووشو به صوت جدی تری به صدا در آمد.

خادم: هیچ مسئولی خودش را سیبل قرار نمی دهد
| رییس فدراسیون کشتی گفت: رای کمیته حقوقی اتحادیه جهانی کشتی درباره 

پرونده علیرضا کریمی بزودی اعالم می شود.
رسول خادم درباره تعویق رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی از سوی اتحادیه جهانی کشتی که قرار 
بود اردیبهشت ماه ســال آینده به میزبانی اهواز برگزار شود اظهار کرد: در جلسه هیئت رئیسه اتحادیه 
جهانی ، اعضا به این نتیجه رســیدند که جام جهانی کشتی فرنگی به  فاصله ۱5 روز پس از جام جهانی 
کشــتی آزاد به میزبانی ایران برگزار شود. در ادامه متوجه شــدیم که اتحادیه جهانی، تاریخ میزبانی ما 
را در تقویم قرار نمی دهد. به همین دلیل پی بردیم روســیه به دنبال جابه جایی زمان میزبانی ما به دلیل 
میزبانی اش در رقابت های قهرمانی اروپاســت که فاصله ۱۰ روزه با میزبانی ایران دارد، و به همین دلیل 
اعالم شد کشورهای اروپایی نمی توانند در جام جهانی کشتی فرنگی شرکت کنند. به دنبال این موضوع 
ما پیشنهاد دادیم حاضر هستیم میزبانی مان را در فاصله ۲، ۳ روز پس از جام جهانی کشتی آزاد داشته 

باشیم تا اروپایی ها بتوانند به ایران بیایند.
رییس فدراسیون کشتی افزود:اما اتحادیه جهانی پس از بررسی پیشنهاد ما اعالم کرد که تعویق جام 
جهانی کشتی فرنگی قطعی است و این رقابت ها را آذرماه سال آینده برگزار می کنند. ما نیز اعالم کردیم 
تیم ملی کشــتی آزاد در جام جهانی آمریکا شــرکت نخواهد کرد. این آخرین مکاتبه ای بود که دیشب 
)دوشنبه(صورت گرفت. اگر اتحادیه جهانی اصرار بر تغییر زمان جام جهانی کشتی فرنگی در ایران داشته 

باشد، ما هم در مسابقات آمریکا شرکت نمی کنیم.

منهای فوتبال

ناظم الشریعه: قراردادم با تیم ملی تا ۲۰۲۰ است

این فوتبال مصرف داخلی دارد!
| کارشــناس فوتبال ایران با اشاره به نتایج 
نمایندگان ایران در آسیا، گفت: بار دیگر کاستی هایی 
که در فوتبال باشــگاهی داریم بــه نمایش در آمد و 
زخم های کهنه تازه شد. به گزارش کائنات به نقل از 
مهر،  لیگ قهرمانان آســیا شروع خوبی برای فوتبال 
باشگاهی ایران نداشت. دو شکست از دو بازی حاصل 
حضور دو نماینده اول کشــورمان در اولین روز این 
بازی ها بود. تراکتورسازی در حالی مقابل میهمانش 
االهلی عربستان شکست خورد که به ظاهر بسیاری 
از آمارهای بازی به سود این تیم بود و ذوب آهن نیز 
در حالی برابر الدحیل مغلوب شد که با یک گل از این 

تیم پیش افتاده بود.
جالل چراغپور در خصوص این رویداد مهم و حضور 
ناموفق تیم هــای ایرانی در روز اول این مســابقات 

توضحیاتی داد:

این فوتبال فقط مصرف داخلی دارد
متاســفانه باید بگویم کــه مجددا زنگ اشــکال 
فوتبال ما به صدا در آمد. در اولین روز از لیگ قهرمانان 
آسیا باز هم فوتبال باشگاه های آسیا این مطلب مهم را 
به یاد آورد که فوتبال داخلی ما در سطح خوبی بازی 
نمی شود. فوتبال باشگاهی ما صرفا مصرف داخلی دارد 
و این مســئله زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که 
بازی های باشگاهی آسیا آغاز می شود. پیوسته و در 
تمام سطوح شاهد این تفاوت کیفیت هستیم حتی در 

مقابل تیم هایی که خودشان از لحاظ کیفی چندان 
باال نیستند اما به هرحال در برخورد با ما نکات مثبتی 

را از فوتبال نشان می دهند.

فوتبال منطقی الدحیــل مقابل فوتبال اتفاقی 
ذوب آهن

ذوب آهن خیلی زود در این بازی به گل رســید و 
این از خواص فوتبال است که قبل از مشخص شدن 
کیفیت دو تیم، یک اتفاق مــی تواند تیمی را به گل 
برســاند. همین حوادث منجر به گل است که باعث 
می شود تیم ضعیف تر برداشــت غلطی از بازی تیم 
مقابل داشته باشد و این تصور پیش آید که تیم مقابل 
فاقد استحکام و زیربنای الزم است. این ساده اندیشی 
گریبان تیم ذوب آهــن را گرفت و کادر فنی این تیم 
متوجه کیفیت باالی تیم حریف نشــد. در واقع می 
توان گفت ذوب آهن با همان گل زودهنگامی که زد 
به تله بزرگی افتاد و در نهایت تاوان سنگینی هم برای 

این پس داد.

تیم قطری 5 برابر ذوب آهن بازی کرد
الدحیل نشان داد نسبت به بازی تمرین شده اش به 
ذوب آهن 5 برابر باالتر اســت. ذوب آهن در کل این 
بازی ۸ طراحی حمله داشــت که حاصل آن یک گل 
بود. در حالی که الدحیل ۱۰ طراحی حمله داشــت 
که حاصل آن ۳ گل بود.  این نشــان می دهد نسبت 

گل زده به طراحی حمله در تیم الدحیل ۳/۳ است و 
همین نسبت در تیم ذوب آهن عدد ۸ است. این فاصله 
عمیق بین دو تیم و یــا بهتر بگویم فاصله عمیق بین 

فوتبال باشگاهی دو کشور را نشان می دهد. 

مربیان ما فوتبال را »پلی« می کنند نه »گیم«
ما در فوتبال یک »پلی« داریم و یک »گیم«. عمدتا 
مربیان ما فوتبــال را »پلی« می کنند و تنها مربیانی 
که »گیم« می کنند اول برانکو در پرسپولیس است و 
دوم شفر در استقالل. سایر مربیان ما همه وابسته به 
قدرت بازی بازیکنان خود هستند و به جز چیز خاصی 
ندارند. ذوب آهن هم مقابل الدحیل »پلی« داشت و 
اســتراتژی که برای این بازی مفید باشد در حرکات 
این تیم دیده نمی شد. استراتژی که ناشی از تفکرات 

حاکم بر تیم باشد.

تا ِکی مربیان ما باید بگویند روز ما نبود
بعنوان یک مربی و یک مدرس فوتبال خسته شدم 
از بس مصاحبه های کلیشــه ای مربیان را بعد از این 
شکست ها شنیدم که می گویند: »روز ما نبود«، یا می 
گویند: »بچه های ما خوب نبودند«. مگر همه کار را 
باید بازیکنان داخل زمین بکنند؟ پس نقش تفکرات 
و اجرای تاکتیک در زمین چه می شود؟ اگر قرار بود 
همه کار را بازیکنان گران قیمت بکنند که دیگر چرا 
برای مربیگری اینقدر هزینه می شود؟ اگر اینطور بود 

باشگاه ها می رفتند بهترین بازیکنان را می خریدند 
و یک مربی معمولی روی نیمکت می نشــاندند.چه 
زمانی وقت آن می رسد که مربی بازنده در مصاحبه 
اش بگوید: »تاکتیک ما لو رفت«، یا بگوید: »آنالیزور 
حریف مچ ما را خواباند« و جمالتی از این دست. چه 
زمانی تمرین، اجرا، تاکتیک، فرامین و ایده های خود 

را مورد محاکمه قرار می دهیم؟

ذوب آهن در همه بازی هایش یک شکل بازی 
می کند

مدتهاست که هرچه از ذوب آهن می بینیم تکراری 
است. این تیم مقابل سایپا، استقالل تهران، استقالل 

خوزســتان، الدحیل یا هر تیم دیگری بازی می کند 
توپ های بلند برای تبریزی ارســال می کند. تنوع 
تاکتیکی در این تیم دیده نمی شود و همین می شود 
که یک روز استقالل را می برد و یک روز دیگر از سایپا 

۴ گل می خورد.

تراکتورسازی در تله خود ساخته افتاد
اتفاقی که برای تراکتورسازی افتاد با اتفاقی که برای 
ذوب آهن افتاد کامال تفاوت دارد. ســاغالم از فوتبال 
نیمه اروپایی بــه فوتبال ایران آمــده. فوتبال ترکیه 
بهرحال از فوتبال آسیا پیش رفته تر است اما با فوتبال 
روز اروپا هم فاصله عمیقی دارد. ساغالم در سه بازی 

گذشته تراکتورسازی  توانسته پراکندگی و گستردگی 
را در فوتبال تراکتورسازی جمع کرده و با این تیم یک 
فوتبال جمع مبتنی بر پاس هــای کوتاه را ارائه دهد. 
فوتبال »ابری« و یا بهتر بگویم چیزی شبیه به فوتبال 
بارسلونا اما در اشل های خیلی خیلی کوچکتر. ساغالم 
خواست مقابل االهلی هم همین فوتبال را ارائه دهد  
غافل از این که اگر تراکتورسازی تازه سه بازی است 
به این شیوه روی آورده، کشورهای عربی چندین سال 
است که این فوتبال را بازی می کنند و طبیعی است 
که آنها در این نوع فوتبال از ما جلوتر باشند. در واقع 
تراکتورســازی در یک دام خود ساخته گرفتار شد و 

همان بازی را انجام داد که تیم مقابلش می خواست.

ذوب آهن و تراکتورسازی در تله افتادند؛
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