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قهرمانی 2/5 :میلیون ناسزا در صفحه شخصیام دریافت کردم

اخباری همچنان بالتکلیف و بدون تیم

منظورماستقالل–راهآهنفصلششمبود

واکنش

مهدوی :انتقام
شهرآورد فصل قبل
را میگیریم

حــدود  12 ،10روز از اعتراف جنجالی محســن قهرمانی در برنامه تلویزیونی میگذرد اما قهرمانــی همچنان به خاطر آن اعتراف
مورد حمله هواداران اســتقالل قرار میگیرد و هنوز بدترین ناسزاها را میشــنود .او در این برنامه تلویزیونی اعتراف کرد که گل
مردود راهآهن را در تقابل با اســتقالل به خاطر فحاشــی هواداران استقالل ،سالم اعالم کرده اســت .همین کافی بود که فضای
مجازی در کمترین زمان ممکن ،پر شــود از اعتراف جنجالی قهرمانی و بدترین ناســزاها صفحه شــخصیاش در اینستاگرام را تا
مرز انفجار ببرد .قهرمانی اما معتقد اســت این افراد بازی مدنظر او را با مســابقه دیگری بین استقالل و راهآهن که خودش قضاوت
کرده ،اشــتباه گرفتهاند و دلیل این میزان از فحاشــی ،به احتمال زیاد همین اشتباه اســت .داور بازنشسته فوتبال که یک بار با
غش کردن در زمین فوتبال خبرســاز شــد و یک بار با قضاوت بازی پرسپولیس  -ســپاهان ،حاال بار دیگر جنجالی شده است.
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محمدرضا مهدوی هافبک سپیدرود
رشــت که بــرای بازی بــا ملــوان آماده
میشــود ،دربــاره شــهرآورد گیالن که
همیشــه حساســیتهای زیادی داشته،
میگویــد« :ملــوان هرگاه در شــهرآورد
میزبان بوده ،تیمهای رشــتی توانستهاند
بازی خوبی به نمایش بگذارند و به همین
دلیل به پیروزی مقابل این تیم خوشــبین
هستم».
مهدوی با اشــاره به بدنهای ناآماده
بازیکنان سپیدرود در ابتدای فصل توضیح
میدهد« :خــداداد عزیزی شــیوه خاص
خود را در آمادهســازی تیم دنبال میکرد
و بازیکنان از نظر بدنی در شــرایط خوبی
نبودنــد ،در اغلب بازیها از اواســط نیمه
دوم بدنهــای بازیکنــان خالــی کرده و
نمیتوانســتیم کیفیت خود را به نمایش
بگذاریم».
هافبــک ســپیدرود با بیــان اینکه
کریمی در تیم تحول ایجــاد کرده ،ادامه
میدهد« :بعد از بازی مقابل پدیده ،کمی
فشــار تمریناتمان افزایــش پیدا کرد که
این مساله در بازی مقابل صنعتنفت نمود
داشت ،در برابر تیم قدرتمند صنعتنفت به
تساوی دست یافتیم .هرچند میتوانستیم
این تیم را شکست دهیم».
مهدوی بــا بیان اینکه آمادگی بدنی
بازیکنــان ســپیدرود به مــرز  80درصد
رســیده ،ادامه میدهد« :رفتهرفته هر چه
از مســابقات لیگ بگذرد در کوران بازیها
به آمادگی بدنی صددرصدی دســت پیدا
میکنیــم و میتوانیم آنچــه را که مدنظر
کادر فنی اســت بهخوبی در زمین پیاده
کنیم».
هافبک ســپیدرود که بارها ســابقه
بازی مقابل ملــوان با پیراهــن داماش و
ســپیدرود را دارد از حساسیت شهرآورد
گیالن میگوید« :این بازی برای هواداران
هر دو تیــم از اهمیت بســزایی برخوردار
اســت ،پنــج بازیکن ســپیدرود ســابقه
پوشــیدن پیراهن ملوان را دارند و ســایر
بازیکنان هم شــهرآورد را تجربه کردهاند
که این تجربه به ســود سپیدرود است .در
بازیهایی که مقابل این تیم میزبان بودیم
فشار زیادی را متحمل میشدیم ولی االن
ملوانان به دلیل میزبانی در ورزشگاه تختی
انزلی دچار استرس شده و مجبور هستند
برای گل زدن تالش کنند .این مساله کار
ما را راحت کرده و بسیار خوشبین هستم
که انتقام شکست فصل گذشته را در زمین
رقیب سنتی بگیریم».

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

بعد از جنجال اعتراف شما در برنامه
تلویزیونی ،عدهای معتقد بودند که شــاید
اگر زمان برنامه مجال میداد ،صحبتهای
دیگری را هم مطرح میکردید که به روشن
شدن واقعیتهای بیشتری منجر شود.
نــه ،واقعاً هیچ حرف دیگری برای گفتن
باقی نمانده بود .من هیچ حرفی دیگر ندارم .من
براســاس قولی که به آقای ضیــا داده بودم ،در
پاســخهایم صداقت کامل داشــتم اما بعد از آن
طوری با من برخورد شــد کــه دیگر صداقت را
کنار گذاشتم.
یعنــی معتقدید که مــردم ما جنبه
صداقت شما را نداشتند؟
جنبه در این حد بود که من  2/5میلیون
ناسزا در صفحه شــخصیام از کاربرانی دریافت
کردهام که خــود را هوادار اســتقالل میدانند.
مــردم اینقدر من را مورد لطف خودشــان قرار
دادنــد که فکرش را هم نمیکردم .ناســزاهایی
شنیدم که تا به حال نشنیده بودم .کالس درس
خوبی بود برای من.
یعنی خودتــان پیشبینی نمیکردید
که چنیــن اعترافی ،واکنشهای زیادی در
پی داشته باشد؟ حتی عدهای این اتهام را
مطرح میکردند که شما برای دیده شدن
دوباره چنین موضوعی را مطرح کردهاید.
بــاور کنید مــن این موضــوع را کام ًال
فیالبداهــه گفتم .پیــش از برنامه نه اطالعی از
ســوالی داشتم که قرار بود از من پرسیده شود و
نــه تصمیم گرفته بودم که این موضوع را مطرح
کنــم .فقط بر مبنای قولی که به آقای ضیا داده
بودم که صداقت داشته باشم ،حرف زدم .یکباره
جرقهای زده شد و من هم گفتم.
پشیمان نیستید؟
نه ،بحث پشــیمانی نیست .این موضوع
هم در این فوتبال تبدیل به خاطره شد .شما هر
سوالی بپرســید ،در این فوتبال به یک داستانی
تبدیل میشود و جریان جدیدی ایجاد میکند.
من البته صفحه اینســتاگرامم را بســتهام اما تا
همین حاال هنوز بابت آن جریان ناسزا میشنوم.
سوءبرداشتی در مســیر این اعتراف
صورت نگرفته بود که الزم باشد توضیحی

دربارهاش بدهید؟
چرا .فقط یک نکته است که باید بگویم
و آن اینکــه منظور من از آن اعتــراف به بازی
استقالل – راه آهن در لیگ ششم مربوط میشد
اما خیلیها فکر کردهاند که من بازی استقالل –
راه آهــن در لیگ دهم را گفتهام .حکایت آهنگر
و مسگر و بلخ بود!
تفاوت این دو بازی چه بوده؟
در آن بازی کــه من گل مردود راهآهن
را ســالم اعالم کردم ،استقالل بازی را برد و در
نهایت هم با اختالف  4امتیاز با ســایپا ،چهارم
شــد .خوب یادم هســت که فصل ششــم لیگ
برتر بود .ســایپا با  56امتیاز قهرمان و استقالل
اهواز با  54امتیاز نایب قهرمان شد .پرسپولیس
با  53امتیاز در جایگاه ســوم جدول نشســت و
اســتقالل با  52امتیاز چهارم شــد .یعنی برای
اینکه استقالل قهرمان شود ،بازیاش با راهآهن
باید  7امتیاز میداشت .ضمن اینکه در آن بازی
هم برده بود و اشتباه من هیچ تأثیری در نتیجه
بازی نداشت.
در بازی استقالل – راهآهن فصل دهم
اما استقالل باخت!
بله .اگر اشتباه نکنم استقالل با دریافت
 2یا  3گل از راهآهــن ،آن بازی را باخت اما در

مدعیان باز هم در صدر جدول
لیگ دسته اول

لیگ یک

Akbar Manteshloo

لیگ یک هم بعد از گذشــت چهار هفته تعطیل شده و تا هفته پنجم تقریباً
ده روزی فرصت باقی مانده اســت .فارغ از حواشی که برای برخی از تیمهای لیگ
یک مثل مشکیپوشان مشهد و شــهرداری ماهشهر به وجود آمد ،رویارویی سایر
تیمها طبق برنامه پیش رفته و جدول این رقابتها ،ســر و شــکلی به خود گرفته
است.
مشکیپوشان مشــهد و شهرداری ماهشــهر هنوز نتوانستند امتیازی کسب
کننــد و در انتهای جــدول ردهبندی بدون کســب امتیاز قرار دارنــد .البته تیم
خونه به خونه هم کم حاشــیه در روزهای گذشــته نداشته و بارها و بارها حرف از
کنارهگیری این تیم هم وجود داشــت که البته فعال به خیر گذشته است اما آنچه
در جــدول ردهبندی بعد از برگزاری  4بــازی جلب توجه میکند ،حضور تیمهای
مدعی در باالی جدول این رقابتها است .تیمهایی
مثل گل گهر سیرجان ،مس کرمان ،اکسین البرز،
بادران تهران و ...که دو ،ســه سال گذشته همواره
از مدعیــان این رقابتها بودند اما از صعود به لیگ
برتر باز ماندهاند .امســال نیــز همین تیمها باز هم
مدعی نشــان دادند به طوری که گل گهر سیرجان
با کســب  10امتیاز از  12امتیاز توانســته به صدر
جدول ردهبندی تکیه بزند ،بعد از آن تیمهای مس
کرمان و اکســین البرز هســتند که با  9امتیاز در
ردههای دوم و ســوم قرار دارند و بعد از آن نیز تیم
بادران تهران قرار گرفته است.
جالب اســت که ســالهای گذشــته نیز گل گهر ســیرجان همواره یکی از
مدعیان صعود بود و امســال نیز در صدر جدول اســت ،ولی آنها همواره کم آورده
و نتوانســتهاند در برابر حریفان دیگر ،خود را به لیگ برتر برسانند .سال گذشته با
رقابت همین چند تیم در باالی جدول ردهبندی ،تیمهای نفت مســجد سلیمان و
نساجی مازندران با هدایت محمود فکری و جواد نکونام به لیگ برتر صعود کردند.
امســال نیز همین تیمهای نام آشنا در باالی جدول هستند اما مشخص نیست که
در روزهــای پایانی چه تیمی میتواند خود را در باالی جدول حفظ کند و به لیگ
برتر برسد .سال گذشته تیمهایی مثل فجر سپاسی ،ملوان و خونه به خونه هم از
تیمهای مدعی صعود بودند که البته موفق نشدند و امسال نیز تا کنون نتوانستند
نتایج قابل قبولی کسب کنند .هنوز فرصت زیادی تا پایان این رقابتها باقی مانده
است و به احتمال زیاد تیمهای دیگری به جمع مدعیان اضافه خواهند شد.
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مجید علیاری مهاجم
پارس جنوبــی جم امیدوار
اســت تیمــش بــا برتری
مقابل پیــکان گام محکمی
برای رســیدن بــه فینال
جام حذفی بردارد« :پیکان
تیم خوبی اســت .آنها هم
مثل پــارس جنوبی ثبات
خوبی در بحــث کادر فنی
داشــتهاند .البتــه پیــکان
نسبت به سال قبل تغییرات
زیادی نداشته اما ما شرایطمان برعکس بود .با این
حال به زمین میرویم تا بتوانیم با دست پر خارج
شــویم .برای بردن بازی خواهیم کرد و امیدوارم
خــدا کمک کند تا این نتیجه را به دســت آوریم.
جام حذفی فرصت خوبی اســت تــا با  5 ،4بازی
بتوانید به فینال برسید و سهمیه آسیایی بگیرید.
البته کار سخت است اما باید از همین مرحله اول
محکم گام برداریم و برای باال رفتن تالش کنیم».
علیاری که در بازی دوســتانه تیمش مقابل
مقاومــت تهران هتتریــک کرد ،در مــورد این

اردوی تیم فوتبال
ساحلی در پرتغال

دسته یک لیگ آزادگان 97-98
باخت

چهرههای ورزشــی تا سیاسی .خالصه یکجوری
باید اوقاتمان بگذرد .هنوز بلد نیســتیم چطور از
فضای مجازی اســتفاده کنیم و من هم ترجیح
میدهم مثل همیشه مقابل این اتفاقات سکوت
کنم.
این نخستین بار نیست و هر چند وقت
یکبار شــما مورد چنین حملههایی قرار
میگیرید.
مهم نیســت .دم همه مردم گرم و گلی
به جمالشــان .همه اینها در نهایت منشــأ خیر
میشــود و پایانش رحمت اســت .آهن هرچه
گداختهتر میشود ،محکمتر و سختتر میشود.
من همیشه مقابل چنین اتفاقاتی سکوت کردهام
و زمان همه چیز را ثابت کرده.
اینها باعث نمیشود تصمیم بگیرید از
فوتبال و ورزش برای همیشه کنار بروید؟
شــاید از فوتبال دور باشم اما از ورزش
دور نیســتم و رییــس بزرگترین هیــأت ایران
هستم .هیأت انجمنهای ورزشی استان خراسان
رضوی که هر رشته ورزشی که فدراسیون ندارد
را در زیر مجموعه این هیأت داریم .ســه ســال
پیش که ریاســت این هیأت را برعهده گرفتم،
رتبه  23را در ایران داشــت .سال  95رتبه  3در
ایران و سال  96رتبه اول را در ایران کسب کرد.

علیاری :دوست دارم در بازی رسمی هتتریک کنم

اكبر منتشلو

زده

آن مسابقه همه گلهایی که به ثمر رسید ،کام ًال
ســالم بود .در آخر فصل هم استقالل با اختالف
یک امتیاز نتوانست قهرمان شود و نایب قهرمان
شــد .قطعاً  2امتیازی کــه در بازی با راهآهن از
دســت داد ،میتوانســت در قهرمانی استقالل
تأثیرگذار شــود اما هیچ اشتباهی در باختشان
تأثیر نداشــت .پس من هیچ تأثیــری در نتایج
استقالل نداشته ام.
قبول دارید انتخابتان برای قضاوت
بازی اســتقالل – راه آهن در لیگ دهم،
بعد از اتفاقاتی که در همین بازی در فصل
ششم افتاده بود ،کار درستی نبود؟
چیدمان داوری که دســت مــن نبود.
کسانی که چیدمان داوری را انجام میدهند باید
به این مسائل دقت کنند.
بعد از این هجمهای کــه علیهتان به
راه افتاد هیچ تالشــی نکردید برای اینکه
هواداران استقالل را آرام کنید.
همه اینها خیلــی زود به خاطره تبدیل
میشود.
اما چه خوب اســت که نــام نیک و
خاطرات خوب باقی بماند.
مردم هــر روز به ماجرای تــازهای گیر
میدهنــد .ی ک روز بــه  xو روز دیگر به  .yاز
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* محاســبه امتیــازات تیم ملوان با احتســاب  6امتیاز منفی و تیم مشکیپوشــان با احتســاب
 3امتیاز منفی صورت گرفته است.

تیــم فوتبال ســاحلی ایران در
نیمه نخســت آبان در مسابقات جام
بین قــارهای شــرکت خواهد کرد.
هشتمین دوره این رقابتها که پس
از مســابقات جام جهانــی ،بهعنوان
معتبرتریــن رویــداد جهانی فوتبال
ساحلی به شــمار میرود ،همانند 7
دوره قبلی به میزبانی امارات برگزار
خواهد شــد .به همین منظور کادر
فنی تیم فوتبال ساحلی ایران جهت
آمادهســازی بازیکنان ،درخواســت
خــود را برای برگــزاری یک اردوی
تدارکاتــی و همچنیــن چند بازی
دوســتانه به کمیته فوتبال ساحلی
ارائه کــرد که با پیگیریهای صورت
گرفتــه ،برگــزاری اردو در کشــور
پرتغال قطعی شد .شاگردان اوکتاویو
با به پایان رســیدن مســابقات لیگ
برتر و اســتراحتی کوتاه از بیست و
هشتم مهر عازم پرتغال خواهند شد.
در این اردو برای ساحلیبازان ایران
چنــد بازی دوســتانه در نظر گرفته
شده و در نهایت تیم فوتبال ساحلی
ایران ششــم آبان ،اردوی خود را در
پرتغال به پایان خواهد رساند .عباس
هاشــمپور مربی تیم فوتبال ساحلی
ایــران دربــاره ایــن اردو میگوید:
«بدون شــک برگزاری ایــن اردو با
وجود شرایط خاص فعلی ،از اهمیت
بسیار باالیی برایمان برخوردار است
و اکنون میتوانیــم روی برنامههای
فنی تمرکز کاملی داشــته باشــیم.
شــرایط تیم ملی و بازیکنان از نظر
روحی ،روانی و شــرایط بدنی بسیار
خوب است».

محمدرضا اخباری دروازهبان سایپا که
با شــرایط خاص و ســختی از این تیم جدا
شــد ،این روزها در حال مذاکره با تیمهای
خواهانش اســت .در این میان ماشینسازی
خیلی بیشــتر از دیگر تیمهــا پیگیر حضور
اخباری اســت اما این دروازهبــان هنوز به
سبزپوشــان تبریزی پاســخی نداده .بر این
اســاس ،مسووالن ماشینســازی بالتکلیف
ماندنــد و نمیداننــد اخباری بــه این تیم
میرود یا نه.
گفته میشــود محمدرضــا اخباری
از فوالد خوزســتان هم پیشــنهاد دارد اما
منتظر اســت تا تکلیف ســرمربی این تیم

مهاجری :از کاسپین باید ترسید
با جدایی فیروز کریمی از ماشینسازی،
به تازگی رضا مهاجری هدایت تیم ســبزپوش
تبریــزی را به عهده گرفــت .مهاجری که در
نخستین بازی باید تیمش را مقابل تیم دسته
پایینی ستاره کاسپین بابل به میدان بفرستد،
در مورد این بازی از جــام حذفی که برای او
اهمیت زیادی دارد ،میگوید« :همیشه از این
تیمها باید ترسید چون آنها انگیزه چند برابری
دارند و با تمام وجود میآیند تا پیروز شــوند.
ما شناخت چندانی از تیم ستاره کاسپین بابل
نداریم اما این تیم حریفان خوبی را شکســت
داد که به این مرحله رســید .پس باید باهوش

باشیم و بازی خوبی مقابل آنها انجام دهیم».
مهاجری درباره شــرایط ماشینســازی
تبریز برای بازی حذفی مقابل کاســپین بابل
توضیح میدهد« :خدا را شــکر شــرایط تیم
خوب اســت و تمرینات خوبی داشتیم .کامال
آماده هســتیم تا مقابل کاسپین بازی خوبی
انجام دهیم و به پیروزی برســیم ».ســرمربی
ماشینســازی تبریــز در رابطه بــا بازیکنان
جدیدی که قرار بود به این تیم اضافه شــوند،
میگوید« :پیگیر هستیم تا چند بازیکن جدید
دیگر به تیم اضافه کنیــم اما هنوز هیچ چیز
نهایی نشــده .با محمدرضا اخباری مذاکرات

خوبی داشــتیم و منتظریم این بازیکن جواب
نهایــیاش را به مــا بدهد .با اخبــاری فعال
صحبتی در مورد مسائل مالی نداشتیم و باید
ببینیم او چه تصمیمی برای آیندهاش دارد».
رضــا مهاجری در رابطه بــا اینکه گفته
میشود آندرانیک تیموریان مصدوم است که
به ماشینســازی تبریز اضافه شده ،اینچنین
توضیــح میدهد« :مصــدوم نه ،بلکــه آندو
کمی نیاز دارد تا به آمادگی صددرصد برســد.
آندرانیک تیموریان بازیکن خیلی خوبی است
که اگر آماده شــود ،میتواند کمک زیادی به
تیم ما داشته باشد».

ابقای یار غار فیروز در ماشین
اســماعیل فرهادی هافبــک مورد
عالقه فیروز کریمی با وجود برکناری او از
ســرمربیگری ماشینسازی تبریز ،در این
تیم ماندنی شد.
فرهــادی یکــی از بازیکنانی بود که
فیــروز کریمــی بالفاصله پــس از قبول
هدایت گســترش فوالد در لیگ هفدهم
او را به تیمــش اضافه کرد .پس از اینکه
گسترش فوالد به ماشینسازی تغییر نام
داده شد و لیگ هجدهم را آغاز کرد شاهد
برکناری فیروز کریمی پس از چند هفته
بودیــم اما بازیکن مورد عالقه او در جمع
سبزپوشان ابقا شد .فیروز کریمی که پس

از خرید فرهادی بــه دلیل بیرون ماندن
این بازیکن به مدت چند ماه و همچنین
سن باالی او مورد انتقاد قرار گرفته بود به
حمایــت قاطع از فرهادی پرداخته و او را
یکی از ستارههای تیمش نامید .فرهادی
در لیگ هفدهم به خوبی پاســخ اعتماد
کریمــی را داد و به یکــی از بهترینهای
تیمش تبدیل شــد .پس از جدایی فیروز
کریمی از جمع ماشینســازان شایعاتی
مبنی بــر جدایــی اســماعیل فرهادی
شــنیده میشــد اما این اتفاق رخ نداد و
شاهد حضور این بازیکن باتجربه در جمع
ماشینسازان هستیم.

کفاشیان :در المپیک جوانان بهترین عملکرد را داشته باشید
دور جدید تمرینات تیم فوتســال زیر
 18ســال (المپیک) در مرکــز ملی فوتبال
آغاز شــده تا بازیکنان خود را برای شرکت
در رقابتهای المپیک  2018آرژانتین آماده
کنند .بازیکنان صبح چهارشنبه با حضور در
سالن هندبال تمرینات خود را برگزار کردند
که در این تمرین علی کفاشــیان به همراه
عباس ترابیان نظارهگر تمرینات شــاگردان
علی صانعی بودند.
علــی کفاشــیان نایب رییــس اول
فدراســیون فوتبــال و سرپرســت کمیته
فوتســال در جمع بازیکنان تیم فوتســال

المپیک گفت« :شــما برترینهای فوتسال
هســتید که در تیم ملی حضــور دارید .از
شما میخواهم در یکی از مهمترین رویداد
جهان که المپیک  2018آرژانتین اســت،
بهترین عملکرد را داشــته باشــید .شــما
انتخاب شــدهاید تا برای ایــران به میدان
بروید و بهترین نتیجه و عملکرد را کســب
کنیــد .این نخســتین حضــور تیم ملی
فوتســال زیر  18ســال در المپیک است.
نمایش شما در این مسابقه بزرگ میتواند
به همــه جهانیان ثابت کند که فوتســال
ایران همیشــه جزو بهترینها در آســیا و

امید نمازی سرمربی
ذوبآهــن اصفهــان این
روزها شــرایط ســختی
دارد.
نمازی که میخواهد
انتقام شکســت  2بر یک
تیمــش مقابــل پدیده
در لیگ برتــر را حاال در
جــام حذفی بگیــرد ،در
مــورد وضعیت ذوبآهن
برای این بازی حســاس
میگوید« :شــرایط تیم ما خوب است البته در
یکی ،دو بازی امتیازات حساســی را از دست
دادیم .این در حالی اســت که در آن مسابقات
میتوانســتیم برنده باشــیم .گاهــی اوقات با
بیدقتی و کمدقتی فرصتهای گل ما از دست
رفت و گاهی هم با بدشانسی توپهایمان گل
نشد .اگر این امتیازات را از دست نمیدادیم در
نزدیکیهای صدر جدول بودیم .بازی ســختی
هم در بازی حذفی بــا پدیده داریم اما من به
تیمم بــاور دارم و میدانــم میتوانیم در این

بازی برنده شویم».
ســرمربی ذوبآهن
با اشــاره به اشــتباهات
داوری علیه تیمش ادامه
میدهــد« :متأســفانه
اشتباهات سهوی داوران
در چند مســابقه به تیم
ما ضربــه زد .در بازی با
پدیده در لیــگ برتر در
اواخــر مســابقه پنالتی
صددرصد ما اعالم نشــد.
تمامــی کارشناســان داوری اعــام کردند از
ایــن پنالتیتر نداریم .کمیتــه داوران هم این
اشــتباهات را تأیید کرد اما فراموش نکنیم در
همین بازی در دقیقه  ۳۶یک پنالتی تیم ما باز
هم دیده نشــد .از کمیته داوران و همه داوران
خواهــش میکنم دقت بیشــتری در قضاوت
مسابقات داشته باشند .سرنوشت یک بازی به
نوعی در دست داوران است .در بازی با پدیده
با اشتباه داوری سه امتیاز حساس را از دست
دادیم».

شمس :ادعای هیات رییسه فوتسال صد است و کاراییاش صفر!
میدارد ،هرگز قابل دفاع نیست».
شــمس با بیان اینکــه به جز
پرداخت به موقــع پاداشها ،کمیته
م ملی را برآورده
فوتســال توقعات تی 
کــرده ،ادامــه میدهد« :بــا مرور
بازیهای گذشــته و پیشرو ،تقریبا
تیم ملی هر ســفری که درخواست
کرده انجام شده و از این نظر مربیان
تیــمملی ما نمیتواننــد گالیهای از
کمیته فوتســال داشته باشند .به هر
حال در انجام اردوی خارجی ،جذب
حامی مالی برای بازیهای تیم ملی
و ...اتفاقــات خوبی افتاده .به نظر من
کمیته فوتســال در بخش پاداشها
مقصر نیســت چــون پول دســت

اصغریمقدم :خودرأی بودن از نقاط ضعف کمیته فوتسال است

ای کاش فوتسال را انتخاب نمیکردم

جواد اصغریمقدم کــه یکی از بهترین
گلزنان تیم فوتسال کشــورمان در سالهای
اخیر بوده ،این روزها بهعنوان مربی -بازیکن
در تیم فوتســال سنایچ مشغول به کار است.
اصغریمقدم که از شــرایط کنونی فوتسال به
شــدت گالیه دارد ،حرفهای جالبی درباره
حضــورش در فوتبــال میزند« :متاســفانه
وضعیت فوتســال روز به روز بدتر میشود و
کمیته فوتســال باعث این اتفاقات اســت .به
خانواده فوتســال ظلم میشــود و هیچکس
پاســخگو نیســت.ای کاش ایــن رشــته را
انتخــاب نمیکردم ».اصغریمقــدم با بیان
اینکــه عملکرد کفاشــیان از زمان حضورش
در کمیتــه فوتســال تا کنون خــوب نبوده،
ادامه میدهد« :نه وضعیت تیم ملی به لحاظ

مشخص شود و بعد از آن تصمیم نهاییاش
را بگیرد .اخباری خیلی دوست داشت این
فصل به تراکتورســازی تبریز برگردد و در
آنجــا کارش را دنبال کند اما این باشــگاه
اعالم کرد نیازی به دروازهبان جدید ندارد.
محمدرضــا اخبــاری کــه از
تراکتورســازی به تیم ملی رسید ظاهرا
همچنــان بــه آن روزها فکــر میکند و
میخواســت با این تیــم قرمزپوش بار
دیگر شــانس رسیدن به تیم ملی را پیدا
کند که فعال حضورش در تراکتورســازی
منتفی اســت و احتماال باید شانس خود
را در ماشینسازی امتحان کند.

جهان بوده .از شما میخواهم با تمام تالش
خود بهترین نتیجه را کســب کرده و مزد
ماهها تالش خود را بگیرید».
کفاشیان سعی کرد با این صحبتها به
تیم فوتســال المپیک امید و انگیزه بدهد تا
بتوانند مثل تیم بزرگســاالن ،افتخارآفرینی
کنند .رقابتهای فوتســال المپیک 2018
آرژانتیــن از  15لغایت  26مهرماه با حضور
 10تیم در بوینسآیرس برگزار میشود .تیم
ملی فوتســال جوانان کشورمان در گروه B
با تیمهای برزیل ،روســیه ،جزایرسلیمان و
کارستاریکا همگروه شد.

نمازی :بدشانس و کمدقت هستیم

مساله توضیح میدهد« :در
بازیهای دوســتانه نتیجه
اهمیتی ندارد .من بهعنوان
یک بازیکن همیشــه تمام
تالشم را میکنم تا بهترین
عملکرد را به نمایش بگذارم
و حاال خدا را شــکر که در
این بازی دوستانه هم  3گل
زدم .البته دوست دارم برای
تیمم گل بزنم و مفید باشم
امــا موفقیت تیــم اهمیت
بیشــتری دارد .امیدوارم این روند را در بازیهای
رســمی هم ادامه دهم و بتوانم با گل زدن گامی
مثبت برای موفقیت تیمم بردارم».
مهاجم پارس جنوبی درباره ترافیک موجود
در خط حملــه تیمش و اینکه هیــچ بازیکنی از
جایگاهــش در ترکیــب اصلی مطمئن نیســت،
میگوید« :مــا بازیکنان خوبی را در پســتهای
وینگر و مهاجم داریم .همــه با هم برای موفقیت
پارس جنوبی تالش میکنیم و واقعا تفاوتی ندارد
چه کسی بازی کند».

حسین شمس ســرمربی پیشین
تیم فوتســال ایــران که ایــن روزها
بهعنوان مدرس کنفدراســیون فوتبال
آســیا مشــغول به تدریس است ،در
مورد عملکرد دو ســاله علی کفاشیان
در کمیته فوتسال میگوید« :من فکر
میکنم به عملکرد ایشان نمره متوسط
میتوان داد .به دلیل اینکه اوایل وقت
زیادی نمیگذاشت اما از وقتی خودش
در دفترش مســتقر شد و زمام کار را
در دست گرفت ،این روند رو به مثبت
اســت .با اینکه کفاشــیان برای رفع
مشکالت فوتســال تالش میکند اما
کارنامــه او در جذب اسپانســرینگ و
پخشزنده که باشــگاهها را زنده نگه
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امکانات ،بازی تدارکاتی و… بهبود یافته و نه
در فوتسال باشگاهی در زمینه پخش مستقیم
و اسپانســرینگ اتفاقی رخ داده .در حالی که
قبل از شــروع بازیها از جذب حامی مالی و
کمک به تیمها خبر دادند».
مربی -بازیکن تیم فوتســال ســنایچ
بــا بیــان اینکــه مــردم ،حامیــان مالی و
فوتسالدوســتان عالقه زیــادی به حضور در
فوتسال و سرمایهگذاری دارند اما بعد از مدتی
فراری میشــوند ،میگوید« :خودرأی بودن و
منطق نداشــتن یکی از نقــاط ضعف کمیته
فوتســال در دو سال اخیر بوده .متاسفانه این
مــورد را در زمینه انحــال تیم دبیری تبریز
دیدم که چطور یک تیــم قدیمی و با افتخار
فوتسال را فراری دادند».

فدراســیون اســت و این نگاه از باال
به پایین اســت که همیشه فوتسال
اولویت پایین در فدراســیون داشته.
فوتســالی که روزی گوی ســبقت را
پس از فوتبال ربوده بود اکنون رشته
درجه چندم شــده و رشتههایی مثل
والیبال از فوتســال به لحاظ مخاطب
جلــو رفتند و این نقطه تاریک ماجرا
است و اگر تغییری حاصل نشود باید
در آیندهای نزدیک بر ســر قبر این
بیمار رو به موت گریه کرد .متاسفانه
هیاترییســه کمیتــه فوتســال ما
ادعایش  ۱۰۰است و کارآییاش صفر
و میبینید که بــرای گرفتن پخش
تلویزیونــی ما بســیار ضعیف عمل

کردهایــم .به نظر من اگر کفاشــیان
میخواهد کارش ادامه داشــته باشد
باید هر چه زودتــر در این خصوص
فکری کند».

مهاجر :نبود گردهمایی ساالنه از نقاط ضعف فوتسال است

با رفتن بازنشستگان ،کمیته فوتسال دچار تغییر میشود

کامبیــز مهاجر پیشکســوت فوتســال
فکر میکند بــا تصویب قانــون کنارهگیری
بازنشستگان ،کمیته فوتسال باید دچار تغییر
شــود .مهاجری در مــورد ارزیابی کلیاش از
عملکرد کفاشیان در کمیته فوتسال میگوید:
«با توجــه به تصویــب قانــون کنارهگیری
اجباری بازنشســتگان ،کمیته فوتسال هم از
این قاعده مستثنی نیست و به زودی تغییرات
گستردهای را در فوتسال شاهد خواهیم بود و
بــا تزریق خون تــازه و ورود جوانان باانگیزه،
بدون شک کمیته فوتسال و هیات رییسه آن
متحول خواهد شد».
مهاجر درباره اینکه آیا وضعیت امکانات،
تدارکات و رســیدگیها به تیم ملی نســبت
به گذشــته بهتر شــده یا نه ،ادامه میدهد:

«امکانات و بازیهای تدارکاتی تغییر چندانی
نکرده اما تشکیل تیم المپیک و دیگر ردههای
ســنی و همچنین قهرمانی در آســیا و جام
باشگاههای آسیا و البته برگزاری جام حذفی
کشور اتفاقات خوبی بوده که رخ داده».
پیشکسوت فوتسال در رابطه با وضعیت
پخش زنــده و اسپانســرینگ فوتســال هم
میگویــد« :وضعیت پخش زنــده و حمایت
مالی از تیم ملی و فوتســال کشــور بســیار
ضعیف اســت که همین عامل باعث شده در
سالهای اخیر اقبال عمومی و هوادار فوتسال
بخصوص در تهران به شدت کاهش یابد .نبود
گردهمایی ساالنه و نداشــتن راهکاری برای
ایجاد همدلی در میان اهالی فوتسال از جمله
نقاط ضعف است».

فوتسال

ماجرای آقای گل
مغضوب مقاومت قرچک

مصطفــی تاجالدین بازیکــن ورامینی تیم
مقاومت قرچک که جــزو گلزنان برتر لیگ یک
پارســال و آقای گل مرحلــه اول لیگ یک بود،
مورد غضب ســرمربی تیمش قرار گرفته است.
رضــا زرخانلی که از کمبــود بازیکن در تیمش
انتقاد کرده ،تاجالدین را در بازی مقابل آذرخش
بندرعباس از فهرست خود خارج کرد .این اتفاق
در حالی افتاد که این بازیکن ابتدا در فهرســت
تیــم قرار داشــت و برای رفتن بــه بندرعباس
هم راهی فرودگاه شــده بود اما در تهران ماند!
گفته میشــود تاجالدیــن در تمرینهای پیش
فصل مقاومــت قرچک ،به دلیــل عمل نکردن
به دســتورات تاکتیکی سرمربی و انجام حرکت
انفرادی ،باعث عصبانیت زرخانلی شده است.

هفته دهم لیگ برتر فوتسال

گیتیپسند میزبان ارژن
شهرداری برابر شهروند

هفته دهم لیگ برتر فوتســال پنجشنبه و
جمعه با انجام بازیهای حســاس در شهرهای
مختلف پیگیری میشود که در مهمترین بازیها
گیتیپســند میزبان ارژن شیراز است و شهروند
ســاری هم در ساوه میهمان شهرداری این شهر
است .برنامه و اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر
فوتسال به این شرح است:
پنجشنبه  ۲۲شهریور ،ساعت ۱۸
گیتیپســند اصفهان -ارژن شیراز (سالن
پیروزی اصفهان)
داور :علیرضــا رمضانــی ،کمکها :مجتبی
بختیاریان ،میالد امیری
شهرداری ساوه  -شــهروند ساری (سالن
فجرساوه)
داور :ولی صفارهــا ،کمکها :میالد حمزه،
علی حاتمی
جمعه  ۲۳شهریور ،ساعت ۱۸
سنایچ ساوه  -آذرخش بندرعباس (سالن
فجرساوه)
داور :محمدعلــی ترحمی ،کمکها :فرزین
صالح ،رضا پورشایگان
ســوهان محمد سیمای قم  -اهورا بهبهان
(سالن شهید حیدریان قم)
داور :حسین وحدتی ،کمکها :زیاد فروتن،
ولیا… رضایی
مقاومت قرچک  -مس ســونگون (ســالن
هفتم تیر قرچک)
داور :ابراهیــم مهرابیافشــار ،کمکهــا:
حمیدرضا قدسیراغب ،بهنام نبیپور
مقاومت البرز -حفاری خوزســتان (سالن
انقالب کرج)
داور :کمــال بایزیــدی ،کمکهــا :وحید
سکوتی ،مصطفی کرد
فرشآرای مشــهد  -پارســیان شهرقدس
(سالن شهید بهشتی مشهد)
داور :عبدالرحیم محمدی ،کمکها :احسان
سبزواری ،علی زنگنه

