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راهکار ووشوی ایران برای مقابله با تحریم چینیها چیست؟
کشور چین فدراسیون ووشوی ایران را از جذب مربیان چینی تحریم کرده است تا مانع
پیشرفت ایران شود ...
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سال بیست و سوم شماره 6284

کیروش به بازیکنان ناشناختهاش اعتماد دارد
یک سایت اسپانیایی به تحلیل حریفان این تیم در جام جهانی ،از جمله ایران پرداخته
است ...

دیدار رییس فیفا و پوتین درباره جام جهانی ۲۰۱۸
والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه روز گذشته (دوشنبه) با جیانی اینفانتینو ،رییس فیفا
در کاخ کرملین دیدار کرد .این دیدار برای انجام ...

نگاهی به مناظره تلویزیونی علی کریمی و محمدرضا ساکت

انتقاد "کریمیها" از فدراسیون فوتبال الزم است

انتقادهــای بجــای علــی کریمــی از فدراســیون فوتبال
در یــک برنامــه تلویزیونــی ،بــاب میــل اهالــی ورزش
بــود امــا درگیــری لفظــی کـیروش و کریمــی زنــگ
خطــر را بــرای آرامــش تیــم ملــی بــه صــدا در
آورد.
بــه گــزارش ایســنا ،مناظــره علــی کریمــی بــه عنــوان
منتقــد و محمدرضــا ســاکت ،بــه عنــوان نماینــده
فدراســیون فوتبــال در یــک برنامــه تلویزیونــی ،ابعــاد
بســیار زیــادی داشــت و پــای مســائل مختلــف را بــه
میــان کشــید.
علــی کریمــی در ایــن برنامــه پرس ـشهای متعــددی
را در بــاره شــفافیت مالــی فدراســیون ،نحــوه عقــد
قراردادهــا ،نبــود تاییدیــه بــرای اساســنامه فدراســیون
فوتبــال ،متضــرر شــدن در قراردادهــا و  ...مطــرح
کــرد کــه از نظــر اهالــی فوتبــال کامــا بحــق بــود
و گاهــی محمدرضــا ســاکت را  -کــه در مواقعــی بــا
صــدای لــرزان و پیشــانی عــرق کــرده پاســخ مـیداد
 بــر آن داشــت کــه بــا ترفنــد خــاص خــود ازپاســخ دادن بــه ایــن ســواالت شــانه خالــی کنــد .او
مثــا بعضــی از اتفاقــات ماننــد اســتعفای عضــو خانــم
کمیتــه بازاریابــی ســازمان لیــگ را کــه همــکاری
نزدیکــی بــا او دارد را انــکار کــرد.
در تمــام ایــن ســالها کســی ماننــد علــی کریمــی
نتوانســته بــود مدیــران فدراســیون را ایــن طــور بــه
چالــش بکشــد و کســی هــم بــه ســواالت مطــرح
شــده از ســوی رســانهها جوابگــو نبــود .الــزام حضــور
اهالــی فوتبــال ماننــد علــی کریمــی و کریمیهــا
بــرای دفــاع از حقــوق فوتبــال برابــر ارکان مختلــف
بــه شــدت احســاس میشــود.
فوتبالیهــا بایــد قــدردان علــی کریمــی باشــند کــه
بــر خــاف نهــاد هــای ذیصــاح ،برابــر فســاد
فوتبــال ایســتاده و یــک تنــه قصــد دریبــل زدن
مدیرانــی را دارد کــه از پاســخگو بــودن شــانه خالــی
میکننــد .نکتــه مهــم بعــد از برنامــه تلویزیونــی
و ســواالت پرتعــداد علــی کریمــی ایــن بــود کــه
فدراســیون فوتبــال بــه فاصلــه کمتــر از  ۱۲ســاعت
بعــد از ایــن برنامــه حاضــر نشــدند پاســخگوی
ســواالت اهالــی رســانه باشــند امــا مســئوالنش دم
از پاســخگو بــودن میزننــد کــه در نــوع خــود جالــب
توجــه اســت.
هــر چقــدر کــه انتقــاد کــردن از ســازمانی مثــل
فدراســیون فوتبــال  -کــه پــر از ایــراد و اشــکال

اســت  -خــوب و الزم اســت ،حفــظ آرامــش تیــم
ملــی فوتبــال در آســتانه جــام جهانــی  ۲۰۱۸هــم
الزم اســت .نبایــد ایــن دو مقولــه بــا یکدیگــر اشــتباه
گرفتــه شــوند و منافــع ملــی بــا لطمــه روبـهرو شــوند.
در اواخــر برنامــه ایــن هفتــه " ،"۹۰پــای کارلــوس
کــیروش و طبیعتــا تیــم ملــی وارد ایــن مناظــره
شــد و کـیروش رو در روی منتقــد اصلــی فدراســیون
فوتبــال قــرار گرفــت و اظهاراتــی کــه نبایــد ،مطــرح
شــد.

فدراســیون فوتبــال ،ســازمان متولــی فوتبــال ایــران
اســت و وظایــف متعــددی دارد .دامنــه عملکــرد
فدراســیون بســیار زیــاد اســت و تیــم ملــی فوتبــال
بزرگســاالن ،تنهــا بخشــی از ایــن دامنــه را تشــکیل
میدهــد .هــر چنــد تیــم ملــی بــه نوعــی ویتریــن
فوتبــال ایــران اســت امــا فدراســیون وظایــف دیگــری
هــم بــه جــز پرداختــن بــه تیــم ملــی دارد.
اگــر انتقــادی از فدراســیون فوتبــال مطــرح میشــود،
مثــا در بــاب تیــم ملــی نوجوانــان یــا جوانــان،

شــاید تــا چنــد روز پیــش علــی کریمــی از فدراســیون
فوتبــال انتقــاد میکــرد و کســی هــم بــه درســتی
پاســخ او را نم ـیداد امــا ســوالهای کریمــی در بــاره
اخــراج کادر ایرانــی از تیــم ملــی و نحــوه حضــور
دســتیاران خارجــی کارلــوس کـیروش در تیــم ملــی
منجــر بــه برافروختــه شــدن آتــش اختــاف میــان
کریمــی و کــیروش شــده اســت کــه بــه نظــر
نمیرســد ایــن موضــوع بــه ایــن زودیهــا فروکــش
کنــد.
مشــکل هــم از آنجــا ناشــی میشــود کــه همیشــه
فدراســیون فوتبــال ،خــود را پشــت تیــم ملــی پنهــان
کــرده و هربــار کــه انتقــادی از عملکــردش صــورت
گرفتــه بــه بهانــه بــه هــم خــوردن نظــم و آرامــش
تیــم ملــی ،آن انتقــاد را خامــوش کــرده اســت .هــر
بــار کــه از یــک مشــکل در فدراســیون فوتبــال حــرف
زده شــد ،تمــام ارکان فدراســیون در ســایه تیــم ملــی
و کارلــوس کــیروش ،از پاســخ دادن شــانه خالــی
کردنــد و همیشــه تیــم ملــی را ســپر بــای خــود
کردنــد.

فوتســال یــا فوتبــال ســاحلی ،تیــم ملــی بانــوان یــا
امکانــات ســختافزاری ،الزامــا روی ســخن منتقــدان
بــا تیــم ملــی فوتبــال بزرگســاالن نیســت و قــرار هــم
نیســت کــه انتقــاد از مثــا کیفیــت لبــاس تیــم ملــی
فوتبــال جوانــان یــا قــرارداد اسپانســر لیــگ برتــر،
بــه تیــم ملــی بزگســاالن لطمــه بزنــد و آرامــش
ملیپوشــان را در ســال جــام جهانــی از بیــن ببــرد.
هــر مجموعــهای در ســاحت عملکــردی خــودش
بایــد پاســخگو باشــد و اگــر جایــی ضعــف دارد،
بــا شــنیدن نقدهــای دلســوزانه در راســتای
برطــرف کــردن ضعــف گام بــردارد نــه ایــن کــه خــود
را تمــام و کمــال ،بــه مجموعــه دیگــری (ایــن جــا
تیــم ملــی فوتبــال) بچســباند و هــر نقــدی از خــود را
نقــد بــه تیــم ملــی تفســیر کنــد.
از ســوی دیگــر ،در ایــن کــه انتقــاد ،حــق طبیعــی
اهالــی ورزش از جملــه پیشکســوتان فوتبــال ایــران
بــه عنــوان کارشــناس اســت ،شــکی وجــود نــدارد
امــا انتقادکننــده هــم بایــد بدانــد کــه اگــر نقــدی
بــر عملکــرد فدراســون فوتبــال دارد ،بایــد دامنــه

آن سو

دیدار رییس فیفا و پوتین درباره جام جهانی ۲۰۱۸

والدیمیــر پوتیــن ،رییسجمهــور روســیه روز دوشــنبه
بــا جیانــی اینفانتینــو ،رییــس فیفــا در کاخ کرملیــن
دیــدار کــرد .ایــن دیــدار بــرای انجــام مذاکــرات
آمادهســازی روســیه بــرای جــام جهانــی  ۲۰۱۸انجــام
شــد.
بــه گــزارشایســناوبــه نقــل از اســکایاســپورت،
جیانــی اینفانتینــو ،رییــس فیفــا کــه قــرار بــود بــا پوتیــن
در ســوچی دیــدار کنــد ،بــه دلیــل حادثــه هوایــی در
نزدیکــی مســکو در کاخ کرملیــن بــا رییسجمهــور
روســیه دیــدار کــرد.
ســخنگوی ریاســت جمهــوری روســیه در بــاره ایــن دیــدار ،گف ـت :روســیه خــود را بــرای جــام جهانــی
امســال آمــاده میکنــد .بســیاری از کارهــا انجــام شــده اســت .مشــکالتی وجــود دارد کــه مــا آن را بــا
آقــای اینفانتینــو در جریــان خواهیــم گذاشــت.
پوتین روابط شخصی خوبی با رییس فیفا دارد.
در اوایــل مــاه فوریــه اینفانتینــو از کارهایــی کــه بــرای آمادهســازی روســیه بــرای جــام جهانــی ۲۰۱۸
انجــام شــده بــود ،تمجیــد کــرد .مســابقات جــام جهانــی روســیه قــرار اســت کــه از  ۱۴ژوئــن تــا ۱۵
جــوالی در شــهرهای مختلــف روســیه برگــزار شــود.

 ۳بـر صفـر پرسـپولیس بـه پایـان رسـید.
گلهـای پرسـپولیس را گادویـن منشـا در دقیقـه  ۲۱و علـی علیپـور در دقایق  ۶۷و
 ۷۱بـه ثمر رسـاندند.
استقالل از شکست برابر الریان
گریخت

تیـم فوتبـال اسـتقالل نخسـتین
دیـدار در فصـل جدیـد لیـگ
قهرمانـان آسـیا را در شـرایطی
بـا تسـاوی بـه پایـان بـرد کـه تا
دقایـق پایانی از حریـف عقب بود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،تیـم
فوتبـال اسـتقالل در اولیـن دیدار
خـود در مسـابقات ایـن فصل لیگ قهرمانان آسـیا از سـاعت  ۱۸:۴۰بـه مصاف تیم
الریـان قطـر رفـت کـه ایـن بـازی بـا نتیجه  ۲بـه  ۲بـه اتمام رسـید.

یک دالر از پول فیفا و  AFCبه حساب هوشنگ مقدس نرفت
رییـس کمیتـه فوتسـال ایـران گفـت:
در تمـام ایـن سـالها یـک دالر از پـول
ایـران در فیفـا و  AFCبـه حسـاب
هوشـنگ مقـدس نرفتـه اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،علی کفاشـیان درباره
قهرمانـی تیم ملـی فوتسـال در قهرمانی
آسـیا گفـت :بعـد از ایـن کـه بازیهایی
در ترکمنستان داشـتیم و قهرمان شدیم،
همـه گفتنـد تیمهـای اصلـی بـه آنجـا
نرفتنـد .بـار دیگـر بازیکنـان مـا ثابـت
کردنـد بهتریـن تیم آسـیا هسـتند و بعد
از قهرمانـی تمـام عناویـن فـردی را کسـب کردنـد .ضمـن ایـن کـه بازیکنـان تیم ملی فوتسـال
خیلـی بـا اخلاق هسـتند و بایـد قـدردان آنها باشـیم.
او دربـاره مشـکالت مربـوط بـه تغذیـه بازیکنـان تیم ملی در چیـن تایپه و نبـود آشـپز در کنار تیم
ملـی در حالـی کـه رییس هیات فوتبال شـیراز بـا این تیم بـه چین تایپـه رفته اسـت گفتAFC :
و کشـور میزبـان مسـئول تهیـه غـذای همه کشـورها اسـت .از طرفی رییـس هیات فوتبال شـیراز
مـدرس فوتسـال اسـت .اگـر به تیـم ملـی ژاپن نـگاه میکردیـد ،آنهـا پنج ،شـش نفر را بـا خود
بـرای آنالیـز بازیهـا آورده بودنـد .او عضـو کمیته فنی و توسـعه ماسـت و او را انتخـاب کردیم که
بازیهـا را آنالیـز کنـد .نبایـد ناراحت باشـیم .مـا در این کشـور کمبود خبرنـگار هم داشـتیم .اینجا
میگفتنـد مـن بـه تیم ملـی سـر نمیزنـم در حالی کـه این طـور نبود.
رییـس کمیتـه فوتسـال فدراسـیونت فوتبـال تاکید کرد :مسـئولیت مـن در چین تایپه چیـز دیگری
بـود .مـن مسـئول کمیته فوتسـال آسـیا هسـتم .مـن بـا کادر فنی تیـم ملـی در تماس بـودم .من
مشـکل قانونـی نداشـتم که بـه تیم ملی سـر بزنم امـا دائما در جلسـه بـودم و با مدیـران تیمهای
مختلـف در تمـاس بـودم .مشـکل اصلـی ایـن اسـت که بایـد رونـد کار را طـوری پیـش ببریم که
قـدرت اول آسـیا باشـیم .بـا مسـئوالن تیمها صحبـت کردیم کـه کمیته فوتسـال را در فیفـا ایجاد
کنیـم .مـا باید فوتسـال را بـاال نگـه داریم .در همیـن زمان جـام ملتهای فوتسـال اروپـا هم بود.
کفاشـیان دربـاره واریـز بخشـی از پولهـای تیـم ملـی در فیفا به حسـاب هوشـنگ مقـدس و باز
گردانـدن ایـن پـول به فدراسـیون فوتبال گفـت :یـک دالر از طریق فیفـا و  AFCبه مقـدس داده
نشـده اسـت .نباید اطالعـات ناقص داده شـود .ما از طریق سیسـتم بانکـی و کامال قانونـی پول را
حوالـه میکردیـم به حسـاب کـیروش و بـا او هم حسـاب و کتـاب میکردیـم .تمام حسـابهای
تیـم ملـی بررسـی شـده و الحمـدهلل یـک دالر هم جا به جا نشـده اسـت.
نایـب رییـس فدراسـیون فوتبـال دربـاره دعـوت بـه کمیتـه اخلاق اظهـار کـرد :دربـاره برخی از
پروندههـا کـه ابهاماتـی بـود بـه عنـوان مطلع سـوال کردنـد و مـن هـم جـواب دادم .پروندههای
مختلفـی وجـود دارد وظیفـه کمیتـه اخلاق اسـت کـه از افـراد مطلع سـوال کنـد .خیلی هـم خوب
اسـت کـه ایـن سـواالت میشـود و ابهامـات برطرف میشـود.
علـی کفاشـیان در پاسـخ بـه این سـوال کـه فدراسـیون پنج سـتاره چطـور نمیتواند حـق خود را
از فیفـا و  AFCرا بگیـرد و تیمهـای ایرانـی در خاکی کشـورهای سـوم باید بازی کننـد و همچنین
ایـن کـه چـرا از حـق ایـران در هیـات اجرایی  AFCدفـاع نکرد گفـت :متاسـفانه شـما مطالبی را
کـه اطلاع کامـل نداریـد مطرح میکنیـد .بحثی کـه در باره امـارات ،عربسـتان و قطر عنوان شـده
بـود بـه خاطـر مسـائل سیاسـی بود که این سـه کشـور با هـم ارتبـاط ندارنـد و در هیـات اجرایی
مطـرح شـد کـه دخالـت سیاسـت بـا روح ورزش مخالفـت دارد .ایـن یـک موضـوع سیاسـی بود.
بحـث ایـران و عربسـتان کاملا امنیتی اسـت .بـه خاطر حمله به سـفارت عربسـتان ایـن موضوع
مطـرح شـد AFC .تصویـب کـرد یک گـروه امنیتـی به ایـران بیاید و ایـن موضوع را مطـرح کند.
مـا هـم خواسـتار ایـن هسـتیم که هـر چـه زودتر مطـرح کننـد اما هنـوز در هیـات رییسـه AFC
مطـرح نشـده اسـت.او در پاسـخ به این سـوال که چـه زمانی نتیجه مشـخص میشـود و گفت :از
بازیهـای بعد مشـخص میشـود.
کفاشـیان در واکنـش بـه ایـن کـه گـروه ایرانـی از نفـوذ کافـی برخـوردار نیسـت تاکید کـرد :ما
تالشـمان را میکنیـم .هیـات رییسـه  AFCتعـداد  ۱۶نفـر عضـو دارد کـه رای میدهنـد .مـا هم
سـعی و تلاش خودمـان را میکنیـم.

راهکار ووشوی ایران برای مقابله با تحریم
چینیها چیست؟
کشــور چیــن فدراســیون ووشــوی ایــران را از جــذب
مربیــان چینــی تحریــم کــرده اســت تــا مانــع
پیشــرفت ایــران شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،در چنــد ســال اخیــر رشــته
رزمــی ووشــو یکــی از پــر افتخارتریــن رشــتههای
ورزشــی در ایــران بــوده اســت کــه همیشــه در همــه
اعزامهــای خــود عملکــرد صــد در صــد مــدال طــا
را بــر جــای گذاشــته اســت .البتــه ایــن عملکــرد

آبروداری پرسپولیس و استقالل
در لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس  - ۳نسف صفر
تیـم فوتبـال پرسـپولیس موفـق
شـد با سـه گل مهمـان ازبک خود
را از پیـش رو بـردارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در نخسـتین
دیـدار گـروه  Cلیـگ قهرمانـان
آسـیا دو تیم پرسـپولیس و نسـف
قارشـی از سـاعت  ۱۷:۱۵در
ورزشـگاه آزادی برابـر هـم قـرار
گرفتنـد کـه این دیـدار بـا برتری

کفاشیان:

نقــد را در همــان موضــع حفــظ کنــد و اشــکال را
بــه بخشهــای دیگــر تعمیــم ندهــد .ممکــن اســت
فــردی از عملکــرد تیــم ملــی هــم نقــد کنــد و نظرش
قابــل احتــرام اســت امــا ایــن کــه تمــام ضعفهــای
فدراســیون فوتبــال  -کــه بیشــمارند  -را بــه تیــم
ملــی هــم ربــط دهیــم ،حداقــل در مقطــع فعلــی کار
شایســتهای نیســت.
تیــم ملــی ایــران تقریبــا هــر روز درگیــر آمادهســازی
بازیکنــان لیــگ برتــری اســت و ســاعتها صــرف
آمادهســازی ذهنــی ایــن بازیکنــان میشــود.
تیــم ملــی بــا هــدف صعــود از گــروه دشــوارش
یــک برنامــه خــاص را آمــاده میکنــد کــه تاکیــد
زیــادی روی آرامــش فکــری دارد امــا رو در رو شــدن
کــیروش و کریمــی ناخــودآگاه بــه ایــن آرامــش
لطمــه خواهــد زد.
در فضایــی کــه باشــگاهها بــا ســپردن بازیکنــان
خــود بــه تیــم ملــی دســت بــه کار کمســابقهای
زدهانــد ،گرفتــن ایــن تمرکــز از تیــم ملــی چنــدان
منطقــی نیســت امــا نبایــد ایــن طــور هــم باشــد کــه
انتقــادات مطــرح نشــود .علــی کریمــی بــه عنــوان
منتقــد صالحیــتدار و اعضــای فدراســیون از مدیــر
تــا مربــی میتواننــد در فضایــی بــه دور از جنجــال
بــه ســواالت و ابهامــات مختلــف پاســخ بدهنــد.
نکتــهای کــه نبایــد فرامــوش شــود ایــن اســت
کــه همــه افــراد دخیــل در ایــن ماجــرا ،از علــی
کریمــی تاریخســاز و اســطورهای گرفتــه تــا مربیــان،
بازیکنــان و کارشناســان منتقــد فدراســیون ،اعضــای
فدراســیون ،دغدغــه پیشــرفت فوتبــال را دارنــد و
بایــد در تمــام لحظــات ،ایــن مســاله را برابــر دیــدگان
خــود قــرار دهنــد .حتــی کســی ماننــد محمدرضــا
ســاکت  -کــه نفــس حضــورش در ســمت دبیرکلــی
فدراســیون فوتبــال ،نقدهــای اساســی را در پــی
داشــت  -بایــد بدانــد کــه تکتــک رفتارهــا و نحــوه
پاســخگوییاش بــه انتقادهــا میتوانــد آرامــش را در
فضــای فوتبــال و از جملــه تیــم ملــی حاکــم کنــد و
از طرفــی میتوانــد ،ایــن آرامــش را بــه کلــی از بیــن
ببرد.جــام جهانــی  ،۲۰۱۸نزدیــک اســت و نقــد کــردن
دربــاره عملکــرد تیــم ملــی در ان مســابقات ،میمانــد
بــرای بعــد از جــام جهانــی امــا از هماکنــون و تــا آن
زمــان و بعــد از آن میتــوان تمــام ارکان فدراســیون
فوتبــال را بــه بوتــه نقــد کشــید و از همــه در بــاره
ضعفهــای موجــود ،پاســخ خواســت.

ســنت شــکنی کردنــد و بــرای اولیــن بــار باالتــر از
چیــن در جایــگاه نخســت ایســتادند تــا قــدرت
ووشــوی ایــران بــرای همــگان مشــخص شــود.
هرچنــد ایــن اتفــاق بــرای ووشــو و جامعــه ورزش
ایــران یــک اتفــاق تاریخــی بــود امــا پیامدهایــی
هــم در پــی داشــت و تــرس چینیهــا از پیشــرفت
چشــمگیر ووشــوی ایــران را بیشــتر کــرد .عــدم
همــکاری فدراســیون ووشــوی چیــن در برخــی

خــوب تیمهــای ملــی ووشــو همیشــه زیــر ســایه
قهرمانیهــای هــر ســاله چیــن بــود کــه خــود
ابــداع کننــده ایــن رشــته هســتند امــا گویــا زنــگ
خطــر بــرای متولــی ایــن رشــته بــه صــورت
جدیتــری از ســوی ایــران بــه صــدا در آمــده تــا
جایــی کــه چینــی هــا ســر ناســازگاری گذاشــتهاند.
مــدال آوریهــای تیمهــای ملــی ووشــو ایــران در
ایــن ســالها بــه گون ـهای بــوده کــه بایــد چیــن را
قــدرت اول و ایــران را قــدرت دوم ووشــوی جهــان
اعــام کــرد و روســیه و کشــورهای آســیای شــرقی
را هــم در ردههــای بعــدی قــرار داد .بــا پیشــرفت
روز افــرون تیمهــای ملــی ایــران ،اتفاقــی کــه بــه
گفتــه مهــدی علینــژاد رئیــس فدراســیون ووشــو
هــدف چندیــن ســاله ایــن فدراســیون بــود رخ داد و
در مســابقات جهانــی  ۲۰۱۷کازان ســانداکاران ایــران

مســائل بــا ایــران از ســالهای گذشــته تــا کنــون
یــک مســئله جــدی بــوده اســت کــه بــا قهرمانــی
ایــران در کازان تشــدید شــد ،چــرا کــه زنــگ خطــر
بــرای جایــگاه نخســت چیــن در ووشــو بــه صــوت
جدیتــری بــه صــدا در آمــد.
قــرار نــدادن مربــی خــوب چینــی در
اختیــار فدراســیون ووشــوی ایــران از جملــه
کــم لطفیهایــی اســت کــه شــورای ووشــوی
چیــن نســبت بــه ایــران انجــام میدهــد تــا شــاید
بــا ایــن روش از رشــد ووشــو در ایــران تــا حــدودی
جلوگیــری کنــد .البتــه اینکــه در بخــش تالــو
چینیهــا بــا اختــاف در صــدر جهــان قــرار دارنــد
یــک امــر بدیهــی اســت و همیــن مســئله باعــث
شــده فدراســیون ووشــوی ایــران تصمیــم بگیــرد از
مربیــان چینــی در بخــش تالــو اســتفاده کنــد .امــا

ناظم الشریعه:

قراردادم با تیم ملی تا  ۲۰۲۰است
سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال گفـت قـراردادش بـا تیم
ملـی فوتسـال تا سـال  ۲۰۲۰اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیـم ملـی ایـران بـرای دوازدهمین
بـار قهرمانی فوتسـال آسـیا شـد .محمد ناظم الشـریعه
در بازگشـت بـه ایـران در جمع خبرنـگاران گفـت :این
قهرمانـی را بـه مـردم ایـران و تمامـی فوتسـالیها
تقدیـم میکنیـم و بـه خانـواده بازیکنـان کـه نگرانتـر
از همـه مـا بودند.
او در بـاره مـدت زمـان قراردادش بـا تیم ملی فوتسـال

خاطرنشـان کـرد :قـرارداد مـن تا جـام جهانـی ۲۰۲۰
است.سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال در بـاره مشـکل
تغذیـهای ایـن تیـم در چیـن تایپـه و نبـود آشـپز کنـار
تیـم برخلاف سـایر تیمهای ملـی گفت :مـن در جریان
آشـپز نیسـتم .از فدراسـیون یپرسـید که آشـپز با کدام
تیمهـا مـیرود .چیـزی کـه میدانـم غـذای مـا در آنجا
خـوب نبـود .کادر مدیریتـی مـا رفته رفته مشـکل را رفع
کـرد .مشـکل مربـوط بـه  AFCبود.ناظـم الشـریعه در
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چرا بـه جـای آشـپز ،رییس
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فدراســیون ایــران در ایــن زمینــه بــا عــدم همــکاری
چینیهــا مواجــه اســت و بــه نوعــی میتــوان
گفــت از جانــب کشــور چیــن تحریــم شــده اســت.
بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتــا نزدیــک اســت و
بــا وجــود نفراتــی چــون حســین اوجاقــی فدراســیون
ووشــو بــرای مربیگــری بخــش ســاندا بــا مشــکلی
مواجــه نیســت امــا بایــد فکــری بــه حــال بخــش
تالــو کــرد .مهــدی علینــژاد نیــز پیــش از ایــن در
مصاحبههــای خــود اعــام کــرده بــود ،فدراســیون
ایــران بــه هیــچ عنــوان قصــد نــدارد بــار دیگــر
از مربیهــای درجــه دو و ســه چینــی در بخــش
تالــو اســتفاده کنــد و بــه فکــر در اختیــار گرفتــن
مربــی درجــه یــک چینــی اســت .حــال بــا ایــن
جبهــهای کــه چینیهــا نســبت بــه ووشــوی
ایــران گرفتهانــد بایــد دیــد فدراســیون ایــران چــه
تصمیمــی میگیــرد کــه بــه رونــد رو بــه رشــد
خــود ادامــه دهــد.
البتــه بــا وجــود افــرادی چــون فرشــاد عربــی (پــر
افتخارتریــن تالــوکار ایــران) میتــوان بــه داشــتن
یــک کادرفنــی ایرانــی ،ایــن بــار در بخــش تالــو
امیــدوار بــود .پیــش از ایــن نیــز رئیــس فدراســیون
ووشــو در ایــن بــاره اظهــار کــرده بــود ،اگــر بــا
چینیهــا بــه توافــق نرســیم و کادرفنــی ایرانــی
مدنظــر باشــد ،اولویــت اصلــی فرشــاد عربــی اســت.
عربــی کــه ســرمربیگری تیــم تالــوی پــارس
جنوبــی را در اختیــار دارد تــا کنــون عملکــرد خوبــی
داشــته اســت و شــاگردان او همــه رقبــای خــود
در لیگبرتــر را بــا اختــاف شکســت دادهانــد تــا
وجــود ایــن قهرمــان ملــی ،روزنــه امیــدی بــرای
تالــوی ایــران باشــد.
بــا همــه ایــن صحبتهــا هــر آمدنــی رفتنــی
دارد و فرشــاد عربــی بــرای همیشــه نمیتوانــد
مربــی تیــم ملــی تالــو باشــد و فدراســیون ووشــو
در ادامــه عملکــرد موفــق خــود بایــد در راســتای
پــرورش مربیــان تالــوی ایرانــی قدمهــای مثبتــی
بردارد.

هیـات فوتبـال شـیراز به همـراه ایـن تیم به چیـن تایپه
آمـد تاکیـد کـرد :اینهـا را از ما سـوال نکنید .مـا چه کار
بـه ایـن جریانـات داریـم .او از طـرف  AFCآمـده بود.
سـرمربی تیـم ملـی در بـاره این کـه فدراسـیون فوتبال
هزینـه سـفر رییـس هیـات فوتبـال شـیراز را محـول
کـرده ،اظهـار بـی اطالعـی کرد.

سایت اسپانیایی:

کیروش به بازیکنان
ناشناختهاش اعتماد دارد

یک سـایت اسـپانیایی به تحلیـل حریفان این تیـم در جام
جهانـی ،از جمله ایران پرداخته اسـت.
بـه گـزارشایسـنا و به نقـل از واول اسـپانیا ،چهـار ماه به
جـام جهانـی  ۲۰۱۸روسـیه باقـی مانـده اسـت و تیمملی
فوتبـالاسـپانیا بایـد در مرحلـه گروهی به مصـاف پرتغال،
ایـران و مراکش بـرود .الروخا به نظر میرسـد کار آسـانی
خواهـد داشـت و بـه راحتی بـه مرحله یـک هشـتم نهایی
صعود خواهـد کرد.
ایـن سـایت در ادامـه به تیمهـا و ستارههایشـان اشـاره
کرده اسـت.
پرتغال  -کریستیانو رونالدو
بـدون شـک مهمترین حریفاسـپانیا ،پرتغال اسـت که از
سـتارهای بـه نام کریسـتیانو رونالـدو بهره میبـرد .مهاجم
رئـال مادریـد تیـم قدرتمند خـود را رهبـری خواهـد کرد و
حضـورش نـه تنهـا در خـط حملـه بلکـه در خط دفـاع نیز
بـه تیـم کمـک خواهـد کـرد .در کنـار رونالـدو بازیکنانـی
همچـون نانـی ،موتینیو ،کوارشـما ،آنـدره سـیلوا و برناردو
سـیلوا بـازی میکنند.
ایران  -کارلوس کیروش
دومیـن حریفاسـپانیا در ایـن رقابتها ایـران خواهد بود.
حضـور سـرمربی این تیـم بیش از همـه قابل توجه اسـت
چون کارلوس کیروش سـابقه حضور دراسـپانیا را داشـته
اسـت .او در فصل  ۲۰۰۴ – ۰۳سـرمربی رئـال مادرید بود.
کیروش در سـال  ۲۰۱۱توسـط فدراسـیون فوتبـال ایران
فـرا خوانـده شـد و هدایـت تیـمملـی را برعهـده گرفت.
پـس از یـک عملکـرد درخشـان در مرحلـه مقدماتـی در
منطقـه آسـیا (برای نخسـتین بار در تاریخشـان توانسـتند
دو دوره پیاپـی به جام جهانـی صعود کنند) .آنهـا امیدوارند
بـه خواستههایشـان در جام جهانی برسـند .کـیروش به
بازیکنان "ناشـناختهاش" اعتماد زیـادی دارد.
سردار آزمون ،ستاره ایران
ایـن مهاجـم لقب مسـی ایرانی را یدک میکشـد .مقایسـه
ایـن دو بازیکـن دور از واقعیـت اسـت .آنهـا نـه از لحـاظ
تاکتیکـی و نـه از لحـاظ فیزیکـی بـه هـم شـباهت ندارند.
آزمـون بلنـد قامـت و سـرزنده اسـت و دیـد خوبـی دارد.
مهاجـم جـوان ایرانـی در حـال حاضر بـرای روبیـن کازان
بـازی میکنـد .آزمـون کـم کم و با گذشـت زمان توانسـت
در ترکیـب اصلـی تیمـش راه پیـدا کنـد و تـا جایـی پیش
رفـت که بـه یکـی از بازیکنان اصلـی تیمملی تبدیل شـد.
در کنـار او بازیکنـان خوبـی ماننـد رضـا قوچاننـژاد ،کریم
انصاریفـرد و اشـکان دژاگـه بـا تجربـه حضـور دارند.
بازگشت مراکش
تیـم آفریقایـی پـس از سـالها غیبـت در جـام جهانـی
فرصـت دارد در روسـیه بـه رقابت بپـردازد .سـرمربی این
تیـم ،اروه رنارد اسـت .سـتاره "شـیرهای اطلـس" مهدی
بـن عطیه اسـت که از خـط دفاع ،تیمـش را رهبری خواهد
کـرد .در کنـار او اشـرف حکیمی حضـور خواهد داشـت .او
یکـی از بازیکنـان رئـال مادرید اسـت .بونو و مونیـر نیز در
اللیـگا حضور دارند و شـناخت خوبـی ازاسـپانیا دارند .تیم
ملـی فوتبـال مراکـش میتوانـد شگفتیسـاز ایـن گـروه
شو د .

