
رييس فدراسيون تيروكمان از سفر به مكزيك منصرف شد
بعد از لغو سفر تيم ملي كامپوند مردان از شركت در رقابت هاي جهاني مكزيك به علت صادر نشدن رواديد، محمدعلي شجاعي، رييس فدراسيون تيروكمان كه قرار بود در كنگره جهاني تيروكمان و انتخابات رياست 
فدراسيون جهاني شركت كند، از حضور در كنگره جهاني انصراف داد. محمودزاده، مدير روابط عمومي فدراسيون تيروكمان ضمن اعالم اين خبر گفت: شجاعي به دليل سفري كه به كشور سوييس قبال داشت، مشكلي 
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ذهنيت تيمي نوجوانان ايران

دالر گران شد، نتوانستيم 
بامربيان خارجي ادامه دهيم 

1- عملك��رد تيم ملي نوجوان��ان ايران دور 
از انتظار نبود. اين ب��ا تالش و زحمت همه 
افرادي كه درگير اين رقابت ها هستند به دست آمد. برنامه 
فدراسيون، تالش استعدادياب ها در سطح كشور، مربيان 
پايه باشگاهي و به خصوص كادر فني اين تيم سهم عمده اي 
در اي��ن موفقيت داش��تند. تيم فوتب��ال نوجوانان خيلي 
هوشمندانه ظرف يكس��ال كار كرد و كادر فني توانستند 
نگرش بازيكن��ان را تغيير دهند. وضعيتي كه نوجوانان در 
حال حاضر دارند وظيفه آنها خيلي سخت مي كند. مربيان 
پايه بايد بدانند اس��تعدادهاي نابي در اين كش��ور حضور 
دارن��د كه بايد مورد توجه بيش��تري قرار گيرند. ش��رايط 
تيم نوجوانان به شكلي است كه همه روي آنها حساب باز 
كرده اند. ما ش��كل تيمي بسيار خوبي داريم در دفاع كامال 
مسلط و با ديسيپلين هستيم. در ميانه ميدان كار بازيكنان 
عالي است و به تيم ها فضا و اجازه كار نمي دهند. در بخش 
حمله بازيكنان ما به خوبي اضافه مي شوند و خيلي با برنامه 
كار مي كنند. در هر سه بخش زمين قوي كار مي كنيم و اين 

مساله تصادفي نيست. 
2-  تيم فوتبال نوجوانان در مسير خوبي قرار دارد كه براي 
اين اتفاق زحمت زيادي كش��يده ش��ده. نگرش بازيكنان 
كامال تغيير كرده اس��ت در اين مدت كه در فدراس��يون 
حض��ور دارم تيمي با اين طرز تفكر ندي��ده بودم. در ادامه 
ش��اهد موفقيت هاي بيش��تري خواهيم بود. اينكه تيمي 
مث��ل آلمان مقابل م��ا فرصت گلزني پيدا نكند آس��ان به 
دست نمي آيد. ما مقابل اين تيم حداقل 10 موقعيت مسلم 
گلزني داش��تيم. در كل تاريخ يك بار با آلمان روبرو ش��ده 
بوديم كه آن هم به شكست دو بر صفر سال 98 بزرگساالن 
بازمي گردد. نتيجه ديروز نشان مي دهد كشور ما سرشار از 
استعداد است فقط ما وظيفه داريم به اين استعدادها كمك 

كنيم و آنها را كشف كنيم. 
3-  اصال نظريه  آلم��ان ضعيف را نمي توانم بپذيرم، ديروز 
چند مسوول آلماني كنار ما نشسته بودند، روز اول كه با آنها 
سالم و عليك كرديم جواب مان را سرسنگين دادند و نگاهي 
از باال به پايين داش��تند. ديروز كه سه گل از حريف پيش 
افتاده بوديم از آنها سوال كردم چه اتفاقي افتاده كه آ لمان 
اينطور شده. در ش��رايطي كه آنها خيلي عصبي و ناراحت 
بودند گفتند ايران عالي كار مي كند و باورمان نمي شود كه 
تيم آلمان نمي تواند برنامه هاي خود را اجرا كند. بازيكنان 
ما خودشان را باور كرده اند و ترسي از لحاظ فكري و ذهني 
ندارند. ما مقابل گينه هم خوب بازي كرديم و مقابل فرانسه 

و مكزيك در ديدارهاي دوستانه بسيار خوب بوديم. 
4-  مهارت تيمي ما بس��يار باال رفت��ه، در دفاع منظم و در 
انتقال توپ س��ريع هس��تيم، وقتي بازي را نگاه مي كنيم 
مي بينيم تيم نوجوانان چقدر قشنگ در دفاع جمع مي شود 
و در دفاع چقدر زيبا به حمله مي رود. عباس چمنيان براي 
ايجاد اين ذهنيت زحمت زيادي كش��يده و در جلس��اتي 
فني بارها اين مس��ائل را تاكيد كرده اس��ت. همين باعث 
ش��ده كه ذهنيت بازيكنان تغيير كن��د و فقط به فوتبال و 

پيشرفت فكر كنند. 

ازبكس��تان در اسلحه اپه بسيار قوي است و 
ورزشكاران اين كشور در المپيك و قهرماني 
جهان عناوين زيادي دارند. ش��وكت ت��وردي نيز يكي از 
مربيان خوب ازبكس��تان است كه مبلغ قرارداد و دستمزد 
باالي��ي دارد. اما با توجه به اينكه اخيرا با فدراس��يون اين 
كش��ور دچار اختالف شده اس��ت، براي اينكه خودش را 
اثبات كند، حاضر شده با مبلغي نه چندان زياد، با ما قرارداد 
همكاري امضا كند. ما با اين مربي سه ماه قرارداد داريم تا 
نتيجه تمرين هايش را ببينيم. او روز جمعه وارد ايران شد 
و از صبح ش��نبه اردوهاي تيم ملي اپه براي بزرگساالن و 
تيم هاي پايه در صبح و بعدازظهر برگزار مي شود. تيم ملي 
اپه مردان اواخر آبان ماه به جام جهاني ايتاليا اعزام خواهد 
ش��د. تيم ملي اپه بانوان نيز در اوايل آذرماه به جام جهاني 
چين مي رود و برنامه ما اين اس��ت كه ه��ر دو تيم را براي 

بازي هاي آسيايي جاكارتا آماده كنيم. 
در سال هاي گذشته بهترين مربيان اپه و فلوره خارجي در 
ايران حضور داشتند، اما  پس از گران شدن دالر و رسيدن 
قيمت آن از هزار تومان به 4 هزار تومان و با توجه به اينكه 
بودجه فدراس��يون شمش��يربازي بس��يار محدود است، 
نتوانس��تيم همچنان با اين مربي��ان همكاري مان را ادامه 

دهيم و به مربيان داخلي تكيه كرديم. 
با توجه به اينكه بازي هاي آسيايي جاكارتا را پيش رو داريم 
به اين فكر افتاديم كه حتما براي تيم هاي ملي اپه و فلوره 
مربي خارجي بياوريم. در حال حاضر مربي اپه مشغول به 
كار شده است و مربي فلوره نيز به زودي معرفي خواهد شد. 
اخيرا صداوسيما رقابت هاي شمشيربازي را پخش مي كند 
و همين موضوع باعث شده كه اسپانسرهايي به اين رشته 
جذب شوند اما قراردادهاي اين اسپانسرها خيلي باال نيست 

و كفاف هزينه هاي ما را نمي دهد. 

   محمود مشحون، رييس فدراسيون بسكتبال مي گويد 
منعي براي ورود تماشاگر به سالن وجود ندارد

  محمد پوركياني، مديركل تربيت بدني وزارت علوم از 
كمك پانصد ميليون توماني وزارت علوم به انجمن هاي 

ورزشي دانشگاه ها خبر داد. 
  تفاهمنامه همكاري فدراسيون فوتبال ايران و روسيه با 
حضور دبيركل فدراسيون ايران و روسيه به امضا رسيد. 
  رييس جمه�ور پانام�ا بعد از ب�رد اين كش�ور مقابل 
كاس�تاريكا و صع�ود به ج�ام جهاني ي�ك روز تعطيل 

عمومي اعالم كرد. 
  محمدرضا يزداني خرم، رييس كارگروه ورزش حزب 
موتلفه از س�لطاني فر، وزير ورزش درخواس�ت كرد تا 
زمينه بازگشت ميرسليم به فدراسيون نجات غريق را با 

امكان ثبت نام مجدد فراهم كند. 
  كش�تي آزاد فرانسه براي جام باش�گاه هاي جهان به 

ايران مي آيد. 

سرخط خبرها نگاه گپ وگفت
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ورزش ملي

بازي با تيم هاي بزرگ 
به ما اعتمادبه نفس داد

گفت وگوي »اعتماد« با حميد عليدوستي، سرمربي سابق تيم ملي نوجوانان

تيم ملي نوجوانان ايران كه در 
مس��ابقه هاي جام جهاني هند 
حضور دارد توانس��ت با برت��ري 3 بر يك برابر 
گينه و البته پيروزي 4 بر صفر برابر آلمان، صعود 
خود را به دور بعد قطعي كند. حاال ش��اگردان 
چمنيان يك بازي ديگر بايد در مرحله گروهي 
انجام دهند. تيم ملي اي��ران در روز جمعه در 
سومين ديدارش به مصاف كاستاريكا خواهد 
رفت تا با پيروزي برابر اين تيم با اقتدار به دور 
بعد صعود كند. شايد مهم ترين نتيجه اي كه تا 
به حال ايران به دست آورده، پيروزي 4 بر صفر 
برابر تي��م ملي نوجوانان آلمان باش��د چرا كه 

شكست دادن اين تيم قدرتمند كار بزرگي براي 
شاگردان چمنيان به حساب مي آيد. 

البته در دوره اي كه تي��م ملي خودش را براي 
اين مسابقه ها آماده مي كرد، حميد عليدوستي 
س��رمربيگري اين تيم را بر عهده داش��ت. او 
پس از مدتي تي��م خوبي را آم��اده حضور در 
اردوهاي مختلف كرد تا بتواند حضوري موفق 
در مس��ابقه هاي جام جهاني داش��ته باشد اما 
عليدوس��تي به يك باره از سمتش بركنار شد. 
حاال براي بررسي بيشتر شرايط فني اين تيم، 
با حميد عليدوستي هم كالم شديم تا از زبان 
سرمربي سابق تيم ملي نوجوانان وضعيت تيم 

را بررسي كنيم. 
تيم ملي نوجوانان اي�ران با حضوري 

موفق در مس�ابقه هاي ج�ام جهاني، 
باعث خوش�حالي مردم و ه�واداران 
فوتبال ش�ده اس�ت. خيلي ها بر اين 
باورند اين موفقيت ها حاصل زحمات 
شماس�ت. چقدر اين مسائل را قبول 

داريد؟
آقاي چمنيان زحمات زيادي را براي اين تيم 
كشيده اند. اينگونه نيست كه همه موفقيت ها 
براي ما باشد. فدراسيون فوتبال طي سال اخير 
برنامه ريزي و هدف گذاري مناسبي انجام داد 
و در ادامه كميت��ه جوانان هم اي��ن برنامه ها 
را پيگي��ري كردند. پ��روژه اس��تعداديابي در 
فدراسيون فوتبال با يك برنامه بلندمدت آغاز 
ش��د و در نهايت منجر به اين ش��د كه مرحله 

اين هفته بخش اعظمي از راه روس��يه براي 
مدعيان پيموده شد. حاال 23 تيم از 32 تيم 
حاضر در جام جهاني 2018 مشخص شده اند و فقط مانده 
بازي هاي پلي آف و البته س��ه نماينده ديگ��ر قاره آفريقا. 
در اين چندش��ب نس��بتا سرتاس��ر دنيا درگير صعود به 
جام جهاني فوتبال بودند و موفقيت برخي كشورها در اين 
زمينه بي سابقه بود. مهم ترين نكات را باهم مرور مي كنيم.

آنهايي كه براي نخستين بار آمدند
ايسلند و پاناما براي نخستين بار است كه رنگ جام جهاني 
را به خود مي بينند. ايسنلد كه تنها 334 هزار نفر جمعيت 
دارد پيش از اين در رقابت هاي يورو هم شگفتي ساز شده 
بود و حاال با حضور مس��تقيم در روس��يه اس��م خودش را 
در تاريخ ه��ك كرده. پاناما هم كه بيش��تر به خاطر كانال 
كش��تيراني اش معروف اس��ت، نخس��تين بار است كه به 
جام جهاني مي آيد. رييس جمهور اين كش��ور به ميمنت 
صعود تيمش به روس��يه يك روز را در اين كش��ور تعطيل 

اعالم كرده است. 

هلند نيامد ايتاليا هم وضعيتش گره خورد
بزرگ تري��ن غاي��ب فوتب��ال اروپ��ا در جام جهاني بدون 
شك هلند است؛ كش��وري با مكتبي خاص در فوتبال كه 
طرفداران بس��ياري دارد و حاال پايين تر از سوئد و فرانسه 
قرار گرفته است. در اروپا البته وضعيت ايتاليا هم مشخص 
نيست. تيمي كه با ونتورا اصال خوب بازي نمي كند و شايد 
از آزمون پلي آف سربلند بيرون نيايد. در عوض در امريكاي 
جنوبي مسي با هت تريكش آرژانتيني را كه درخطر حذف 

قرار داشت به روسيه فرستاد. 

قهرمان هايي كه روسيه را از دست دادند
در جام جهاني 2018 قهرمانان اخير س��ه كنفدراسيون 
حضور ندارند. امريكا كه به تازگي قهرمان گلدكاپ ش��د، 
نتوانست جواز حضور از منطقه كونكاكاف را كسب كند و 
پايين تر از تيم هايي همچون مكزيك، كاستاريكا و حتي 
پاناما و هندوراس قرار گرف��ت. در آفريقا هم كامرون كه 
براي آخرين ب��ار جام ملت هاي آفريقا را ب��رد خيلي زود 
اميدش را از دست داد. آنها در گروه دوم آفريقا در رده سه 
ايستاده اند. با 6 امتياز از پنج بازي. جايي پايين تر از نيجريه 
13 امتيازي كه به جام جهاني آمد. آنها حتي از زامبيا هم 

كمتر امتي��از گرفته اند. اتفاق مهم اما در امريكاي جنوبي 
افتاد. جايي كه شيلي، قهرمان 2 دوره اخير جام ملت هاي 
امريكاي التين نتوانس��ت حتي به پلي آف برسد. آنها كه 
تا روز آخر وضعيت خوبي براي صعود داش��تند به برزيل 
باختند و با توجه به س��اير نتايج شش��م شدند تا تابستان 

آينده جايي دور از روسيه باشند. 

شيلي را حذف كردند؟
درباره حذف ش��يلي از جام جهاني حرف و حديث بسيار 
است. يكي از آنها بر مي گردد به بازي پرو و كلمبيا. بامداد 
چهارشنبه پرو و كلمبيا در آخرين هفته مرحله مقدماتي 
جام جهاني 2018 روس��يه به مصاف ه��م رفتند كه اين 
ديدار ب��ا نتيجه يك - يك به پايان رس��يد و ب��ا توجه به 
شكس��ت 3 بر صفر ش��يلي مقابل برزيل، پرو توانست به 
پلي آف صعود كند و البته كلمبيا به صورت مستقيم راهي 
روسيه ش��د. با اين حال تصاويري از اين بازي منتشر شد 
كه نشان مي دهد احتمال تباني ميان دو تيم وجود داشته 
اس��ت. در جريان بازي رادامل فالكائو باره��ا با بازيكنان 
پرو صحبت ك��رد و هنگام حرف زدن جل��وي دهانش را 
مي گرف��ت. او حتي با بازيكنان ذخيره پرو صحبت كرد. با 

توجه به اينكه شكست شيلي در دقايق ابتدايي نيمه دوم 
تقريبا مشخص شده بود و كلمبيا با يك گل در دقيقه ۵6 
از پرو پيش افتاد، بعيد نيس��ت تباني اتفاق افتاده باشد و 
از روي قصد بازي يك - يك شده باشد تا مقدمات حذف 
ش��يلي پديد آيد. حداقل رسانه هاي شيليايي كه اينگونه 

فكر مي كنند. 
البته ش��يلي از يك س��وي ديگر هم مظلوم واقع شد. در 
جريان مسابقات بوليوي از نلس��ون كابررياي محروم در 
تركيب خود استفاده كرده و به همين خاطر فيفا اين تيم 
را جريمه كرد و تساوي اش برابر شيلي )0-0( و پيروزي اش 
مقابل پرو )2-0( را سه بر صفر به نفع رقبا اعالم كرد. اين 
مساله باعث شد يك امتياز به پرو كه باالتر از شيلي ايستاد 
كمك ش��ود؛ تك امتيازي كه شيلي را حذف كرد و پرو را 

به پلي آف و بازي با نيوزيلند فرستاد. 

بهرام مشتاقي، عضو شوراي فني تيم هاي 
ملي كشتي فرنگي درباره ابراز تمايل اميد 
نوروزي براي بازگش��ت به كش��تي و حض��ورش در جام 
جهاني،  گفت: خوش��حالم كه قهرمانان خوب كشورمان 
يكي پس از ديگ��ري برمي گردند. قدم تمام اين قهرمانان 
روي چش��م، اما همه بايد طبق فرآين��د از فيلتر انتخابي 
عب��ور كنن��د. امتيازاتي را ك��ه پيش از اين ب��راي برخي 
قهرمانان در نظ��ر مي گرفتيم ديگر تمام ش��د؛ هر كدام 

از قهرمانان مي خواهند برگردند بدون ش��ك هدفش��ان 
س��ربلندي ايران اس��ت. به تمام آنها افتخار مي كنيم، اما 
اينقدر استعداد داريم كه همه مي خواهند براي تيم ملي 

جانشان را فدا كنند.
خوشبختانه كشتي فرنگي روند مثبتي را طي كرده است؛ 
قطعا كشتي آزاد هم سال آينده در مسابقات جهاني اعاده 
حيثي��ت خواهد كرد. ي��ك روز هم اين تلنگر به كش��تي 
فرنگي وارد شد؛ خوشبختانه بسترسازي سال هاي اخير به 

ثمر نشسته است و آينده كشتي فرنگي را تا المپيك 2020 
خوب مي  بينم كه امي��دوارم در المپي��ك توكيو حداقل 
يكي - دو فيناليست داشته باشيم. كشتي فرنگي در مسير 
خوبي قرار گرفته است و كشتي گيران جوان ما اعتماد به 
نفس الزم را به دست آورده اند. حتي امسال در مسابقات 
جهاني نيز شانس كس��ب ۵ مدال و حتي يك فيناليست 
و يك طال را هم داش��تيم. خوش��حالم كه اين روند روز به 
روز در تمام رده ها با اتفاقات مثبت و خوب طي مي شود. 

چند نكته از بازي هاي انتخابي جام جهاني
هلند حذف شد، پاناما صعود كرد

گروه ورزش

 سقوط ۹ پله اي ايران 
در رده بندي فيفا

س��اكرنت رده بندي ماه اكتبر فيفا كه اهميت زيادي 
براي سيدبندي تيم ها دارد را اعالم كرد. بر اساس اين 
رده بندي تيم ملي فوتبال ايران بعد از دو ديدار دوستانه 
برابر توگو و روس��يه به رده سي و چهارم جهان سقوط 
كرد، ولي همچنان در جايگاه نخست تيم هاي آسيايي 
باقي ماند. س��قوط 9 پله اي ايران به اين دليل اس��ت 
كه ايران دو بازي دوس��تانه در اين ماه انجام داده ولي 
بقيه تيم ها بازي هاي انتخابي برگ��زار كردند و امتياز 
بازي هاي انتخابي از بازي هاي دوستانه بيشتر است و به 
همين خاطر ايران در اين رده بندي سقوط كرد. صعود 
چش��مگير را تونس داش��ت كه به رده بيست و هشتم 
رس��يد و جاي مصر را به عنوان بهترين تيم آفريقايي 
گرفت. همچنين تيم ملي استراليا با صعود هفت پله اي 
به رده چهل و سوم رسيد و ژاپن با چهار پله سقوط در 

رده چهل و چهارم قرار گرفت. 

پيش بيني روز

كيوسكعكس نوشت

   ماركا   اوله
آرژانتين باالخ�ره به جام جهاني صعود ك�رد. اوله بعد از اين 
صعود نوشته: »مسي يعني آرژانتين. سه گل براي رسيدن به 
جام جهاني« و بعد هم ادامه داده: »ممنونيم. ممنونيم. ممنونيم 
از همه بازيكنان كه باعث برد 3 بر يك مقابل اكوادور شدند. «

روزنامه اس�پانيايي ماركا با روي جلد بردن ستاره پرتغالي تيم 
رئال مادريد نوش�ت: »كريستيانو پا پس نكشي. پرتغال از سد 
سوييس گذشت تا به جام جهاني راه يابد.« ماركا خبر داده كه 
اسپانيا و پرتغال به زودي با هم ديداري دوستانه خواهند داشت. 

   جنگ ستارگان در فوتبال
اينجا صحنه يكي از سكانس هاي فيلم محبوب جنگ ستارگان نيست. اينجا يك زمين فوتبال امريكايي است. در ميانه بازي 

ليگ فوتبال در امريكا؛ جايي كه تيم هاي مينستوتا و شيكاگو به مصاف هم رفته اند و اين »استورم تروپر«ها براي سرگرمي 
تماشاگران به زمين آمده اند. امريكا قبال از دختران جوان براي نمايش بين دو نيمه استفاده مي كرد اما حاال گويا هاليوود دست به 

كار شده و يك نوع سرگرمي جديد براي امريكايي ها ترتيب داده. 

مقدماتي را با موفقيت پش��ت سر بگذاريم و به 
جام جهاني صعود كنيم. من فكر مي كنم يك 
برنامه ريزي بلندمدت براي تيم پايه نوجوانان 
باعث شد كه االن تيم نتايج خوبي بگيرد. براي 
موفقيت اين تيم زحمات زيادي كشيده شده 
اس��ت و بازي هاي تداركاتي زيادي هم برگزار 
شده است. فدراسيون فوتبال هم با اردوهايي 
كه ما مي خواس��تيم موافقت كردند و من فكر 
مي كنم اين موفقيت حاصل تالش تمام اعضاي 
كميته جوانان، فدراسيون فوتبال و كادر فني 

فعلي است. 
تيم ملي ايران در ي�ك ديدار جذاب، 
4 بر صفر آلمان را شكس�ت داد. قبل 
از اين ب�ازي پيش بين�ي مي كرديد با 

اين اختالف آلمان را شكست دهيد؟
متاس��فانه به خاطر برخي مشكالت شخصي 
نتوانس��تم بازي را كامل تماش��ا كنم اما واقعا 
نتيجه را پيگيري مي كردم و خوش��حال شدم 
كه تيم توانس��ت آلمان را شكست دهد. واقعا 
از اين برد و گل هايي كه تيم ملي زد خوشحال 
ش��دم. تيم ملي ما از همان دوران آماده سازي 
بازي هاي تداركاتي با تيم هاي قدرتمند داشت. 
همان س��الي هم كه تيم با تيم هايي بازي كرد 
كه از نظر سن و سال بزرگ تر از خودشان بودند 
نشان داد كه به دنبال كسب تجربه است. االن 
هم همه انتظارات مان برآورده ش��ده است. در 
گذشته هم تيم ملي 4 گل به فرانسه و همين 
طور مكزيك زد. اين خودباوري است كه در اثر 
آموزش صحيح به دست آمده است كه نتيجه 
آن نتايج خوب است. يكي از مسائلي كه براي 
تيم ملي نوجوانان بسيار اهميت داشت، آموزش 
صحيح بود كه به درس��تي مديريت شد تا آنها 
بتوانند در مسير درست حركت كنند. فراموش 
نكنيد بازي كردن با تيم ه��اي خوب و مطرح 
باعث مي شود تيم شما اعتماد به نفس الزم را 
به دس��ت بياورد. پيش از اين هم دو بار با آقاي 
دوستي مهر به مرحله بعد صعود كرده بوديم و 
االن هم همه اميدوارند به مراحل باالتر در جام 

جهاني برسيم. 
اصلي تري�ن دلي�ل موفقي�ت را در 
تيم هاي پايه در چه چيزي مي دانيد؟ 
يعني به نظر ش�ما فدراسيون فوتبال 
چ�ه كاري باي�د انجام دهد تا مس�ير 

موفقيت را درست طي كنيم؟
همين تيمي كه االن همه به آن افتخار مي كنند 

حاصل زحمات س��ه تا چهار ساله است. يعني 
فدراس��يون فوتبال از گذش��ته استعداديابي 
درس��تي انج��ام داد و توانس��ت برنامه ه��اي 
مدنظر مربيان را ه��م اجرايي كند كه حاصل 
آن برنامه ريزي درس��ت موفقيتي است كه در 
حال حاضر به دست آمده است. به نظر من بايد 
اين برنامه ريزي ها و برگزاري اردوهاي مختلف 

ادامه داشته باشد. 
خيلي ها اين موفقيت را به خاطر حضور 
شما مي دانند و فكر مي كنند به خاطر 
اينكه ش�ما اين تيم را بستيد االن به 

موفقيت رسيده است؟
اصال چنين چيزي مطرح نيست. اين تيم را من 
بس��تم اما خيلي از بازيكنان ديگر هم در ادامه 
با تش��خيص آقاي چمنيان به اين تيم آمدند. 
كشور ما اين پتانس��يل را دارد كه چنين تيم 
قدرتمندي در اين رده داش��ته باشد. من فكر 
مي كنم درست نيست فكر كنيم اين موفقيت 
به خاطر ت��الش من بوده اس��ت. برنامه ريزي 
فدراسيون باعث شده اين تيم موفق شود و من 
فقط يك مرحله از اين برنامه ريزي را انجام دادم. 
مرحله مهم تر از من را آقاي چمنيان انجام دادند 
كه توانستند اين تيم را به مرحله بعد ببرند. اين 
موفقيت حاص��ل كار گروهي اس��ت. يعني از 
تداركات تيم تا پزش��كان تيم در اين موفقيت 
نقش دارند. آقاي چمنيان هم با درايت و دانش 
فني كه داشتند گروه را به خوبي اداره كردند تا 

تيم به موفقيت برسد و نتيجه بگيرد. 
يكي از نكات ناراحت كننده اين است 
كه ش�ما پس از مدتي همكاري با تيم 
ملي نوجوانان به يك باره بركنار شديد 

بدون اينكه دليل آن مشخص شود. 
من در فوتبال شخصي بودم كه مراحل موفقيت 
را پله پله طي كردم. در آخرين قهرماني جوانان 
آسيا حضور داشتم و كاپيتان تيم ملي اميد هم 
بوده ام. وقتي فردي سلسله مراتب را طي كرده 
باش��د، ديگر به دنبال خيلي از مسائل نيست. 
من واقعا االن از نتايجي كه تيم ملي نوجوانان 
كسب كرده خوشحالم و به آن افتخار مي كنم. 
االن موقع اين حرف ها نيس��ت كه بگويم چرا 
من بركنار ش��دم و چرا از اين تيم جدا ش��دم. 
االن وقت حمايت اس��ت. تيم مل��ي ما نياز به 
حمايت دارد و مطمئن باشيد با اين كادر فني 
و دان��ش و تجربه آقاي چمنيان راه موفقيت را 

طي خواهد كرد. 

مشتاقي: نوروزي بايد از فيلتر انتخابي عبور كند
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رينگ 

خبر كوتاه

س��ايت هلندي AD درباره تيم ملي فوتبال ايران نوشت: 
ايران توانس��ت در انتخابي جام جهاني بدرخشد و مسافر 
جام جهاني ش��ود. س��تارگان ايراني مي دانند كه در جام 
جهاني بايد دنبال چه باش��ند. ايران تاكنون 4 بار در جام 
جهاني حاضر بوده ولي هرگز نتوانس��ته از مرحله گروهي 
اين رقابت ها پا را فراتر بگ��ذارد. اكنون كارلوس كي روش 
بعد از اينكه موفق ش��د براي نخستين بار دو صعود پي در 
پي را با ايران در جام جهاني داشته باشد، مي تواند اميدوار 
باشد كه براي نخستين بار در تاريخ تيم ملي فوتبال ايران 
نيز بتواند از گروه خود به مرحله حذفي جام جهاني راه يابد. 
ستاره تيم ملي فوتبال ايران رضا قوچان نژاد است كه در تيم 
هيرنفين در ليگ هلند نيز نمايش خوبي داشته و مهاجم 
تيم ملي ايران محسوب مي شود كه مي تواند با تجربه باالي 
خود به موفقيت تيم ملي ايران در جام جهاني كمك كند. 

فدراس��يون بوكس كش��ور آلم��ان طي چن��د وقت اخير 
دعوتنامه اي را به فدراس��يون كش��ورمان ارس��ال كرده و 
خواستار حضور ساالر غالمي بوكسور وزن 91+ كيلوگرم 
در اردوهاي تمريني تيم ملي آلمان شده است. فدراسيون 
بوكس آلم��ان غالمي را به م��دت ۵0 روز براي حضور در 

اردوهاي مشترك به اين كشور دعوت كرده است. 
تمام هزينه هاي رفت و برگش��ت و اس��كان اين ورزشكار 
برعهده فدراس��يون بوكس اين كش��ور اس��ت. غالمي در 
تالش اس��ت با گرفتن مجوز ش��وراي ب��رون مرزي و طي 
كردن مراحل اداري هر چه زودتر راهي اين كش��ور شود. 
الزم به يادآوري است، احسان روزبهاني تنها بوكسور ايران 
در المپيك ريو مدتي است كه راهي كشور آلمان شده و او 
نيز زيرنظر سرمربي تيم ملي بوكس آلمان تمرينات خود 

را پيگيري مي كند. 

فيفا به دليل استقالل نداشتن فدراسيون فوتبال پاكستان 
قصد دارد اين فدراسيون را محروم كند. طبق قوانين فيفا، 
فدراس��يون ها بايد خودش��ان به صورت مستقل كارهاي 
خود را مديريت كنند و تمامي واحدهاي وابس��ته به آنها 
تحت نظر فدراسيون باشند. هر زماني كه فدراسيون فوتبال 
پاكس��تان ثابت كند كه تمامي واحدهاي وابس��ته به آن 
زيرنظر فدراسيون هستند و فدراسيون به صورت مستقل 
مديريت را بر عهده دارد تعليق برداشته مي شود. تعدادي 
از بخش هاي مربوط به فدراسيون فوتبال پاكستان تحت 

نظر يك اداره دولتي هستند. 

سايت هلندي: فوتبال ايران 
اميدوار به صعود در جام جهاني

بوكسور ايراني در اردوي آلماني 

فيفا فدراسيون فوتبال 
پاكستان را تعليق مي كند
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