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فوتبال پرحاشــیه ایران هر روز با حاشیه ای جدید مواجه می شود و جالب اینجا 
است علی کفاشیان رئیس همیشه خندان این فدراسیون، نفر اول این حاشیه 
ها است. حاشیه های این روزهای آقای رئیس، عکس های منشوری او است. 
دو تصویر متفاوت از علی کفاشــیان در دو هفته گذشــته منتشر شده است که 

واکنش هایی را در فضای مجازی و توسط اهالی فوتبال در بر داشته است.

عکسی در فوتبال ساحلی
تصویری در هفته های گذشته از علی کفاشیان منتشر شد.تصویری منشوری 
که به جای مانده از افتتاحیه مســابقات فوتبال ساحلی است. در این خصوص 
رضا حســنی خو مدیرکل حراســت وزارت ورزش واکنش نشــان داده است. او 
گفت:» متاســفانه این عکس بازتاب مناسبی در فضای مجازی نداشته است. 
طبق پروتکل فدراســیون ها، روسا موظف هســتند تا در چنین شرایطی محل 
مســابقه را ترک کنند. در ورزش های ســاحلی ســخت گیری ما بیشتر است و 
حرفمان این است که رئیس فدراسیون باید فضا را ترک می کرده است.« حسنی 
خو خبر از برخورد هم داده است: ما همه چیز را بررسی می کنیم و اگر الزم باشد 

برخورد می کنیم.«

تصویری در هند!
هفته گذشته مراسم انتخاب برترین های فوتبال آسیا در هند برگزار شد. در این 
مراسم نیز علی کفاشــیان در کنار یکی از برنامه سازان رسانه های ایرانی زبان 
خارج از کشور عکســی به یادگار گرفته است. عکســی که البته در اواخر هفته 
گذشته بازتابی در فضای مجازی داشته و منتقدان رئیس فدراسیون از این مساله 
به عنوان نقطه تاریک دیگری در کارنامه وی یاد کرده اند. گفته شــده کفاشیان 
این بار برای اینکه مشکل مراسم افتتاحیه فوتبال ساحلی پیش نیاید، در حین 
مراســم منشوری در هند، چند مرتبه سالن را ترک کرده و مجددا برگشته است. 
خالصه کالم اینکه فدراســیون در زمان برگزاری هندی هــا، پروتکل داخلی 

فدراسیون ها با وزارت ورزش و جوانان را رعایت کرد.

شجاعی کیست؟
اما سوال اینجا است فردی که کفاشیان با وی عکس یادگاری گرفته چه کسی 
اســت. این فرد امیر شجاعی نام دارد. گفته می شود وی خواهرزاده محمدرضا 
شریفی نیا است که در مالزی سکونت دارد. وی که ظاهرا تحصیالتی در رشته 
مهندســی دارد ســالها قبل چند نقش کوتاه در فیلم یا سریال هایی که از رسانه 
ملی پخش شده داشته اســت. او حتی نقش روحانی را در رزومه هنری اش در 
ایران دارد و تصویر آن را در صفحه فیســبوک خود قرار داده است. شجاعی اما 
اولین مرتبه ای نیســت که در کنار یکی از اهالی فوتبال ایران عکسی به یادگار 
می گیرد. وی در ســال قبل همراه با نکونام و یا کی روش عکس گرفته اســت. 
او چندی قبل با تیم ملی فوتســال بانوان که قهرمان آسیا شد نیز عکس گرفته 
است. شجاعی با برخی از بزرگان فوتبال جهان نیز عکس هایی به یادگار دارد. 
در صفحه فیســبوک شــجاعی  می توان عکس های زیادی از دست پیدا کرد. 
او که البته در برپایی کنســرت های خوانندگان »آن طرف آبی« هم دستی دارد 
با چند تــن از آنان عکس های یادگاری گرفته و در فیســبوک خــود به نمایش 
گذاشته است. او حاال با شبکه های ماهواره ای  نیز همکاری می کند و در تهیه 
و تولید برنامه نیز دستی بر آتش دارد. بسیاری از اهالی رسانه کشور در فیسبوک 

با شجاعی دوست هستند و در سالهای قبل بعضا گزارش هایی توسط وی برای 
سایت ورزشی برخی دوستان ارسال شده اســت. نکته جالب ماجرا اینجا است 
دکتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان نیز جزو دوستان 

شجاعی در این فضای مجازی است.

سلفی گرفتن ممنوع!
این تصاویر در حالی از علی کفاشــیان منتشــر می شود که حدود یکسال قبل 
عکس سلفی گرفتن توسط بازیکنان ممنوع شده بود. در جریان جام ملتهای 
آسیا در اســترالیا و بعد از منتشر شــدن عکس های ملی پوشان با هواداران به 
صورت سلفی، از تهران به مسئوالن تیم ملی و حراست اعالم شد عکس سلفی 
ممنوع اســت! همچنین مقررات ســختی برای هواداران در نظر گرفته شد  و 
دیگر هیچ هواداری اجازه نداشت نزدیك تیم ملی در محل تمرین یا هتل شود. 
همچنین محمد زاده رئیس سابق کمیته اخالق سلفی گرفتن با هواداران خانم 
را برای بازیکنان لیگ برتر و دســته های پایین تر ممنوع کرده بود. خبرانالین 
در این خصوص نوشن:» اکثر رســانه های عربی از جمله رسانه های اماراتی 
و قطــر از نقل و قول های رئیس کمیته اخالق فدراســیون سواســتفاده کرده 

و به تمســخر ایرانی ها پرداخته اند. محمدزاده که پیــش از این بارها به خاطر 
مصاحبه بازیکنان برایش حکم بریده و تاکید داشــته: »باید همه مســایل در 
داخل خانواده حل شــود و به رسانه ها کشیده نشــود« این بار با مصاحبه اش، 
تمام دنیا را از این اتفاق مطلع کرده اســت.  روزنامه تلگراف استرالیا نقل و قولی 
از او منتشــر کرد با این محتوا: »بعضی از تصاویری که با بازیکنان می گیرند، 
سواستفاده می کنند.« او همچنین گفت که این عکس ها با موازین جمهوری 
اسالمی همخوانی ندارد. همین نقل و قول ها سوژه رسانه های عربی هم شد 
و به صورت تمســخر آمیز این موضوع توسط رسانه های نامبرده پررنگ شد.« 
ماجرای این قانون و عکس های این روزهای کفاشــیان همان داســتان یک 
بوم و دو هوایی اســت که در فوتبال ما به وفور دیده می شود. رئیس فدراسیون 
ایران که ظاهرا عزم خود را برای حضور در انتخابات اسفندماه، جزم کرده است 
هنوز متوجه نشده با چه کســی باید عکس بگیرد و با چه فردی نگیرد! کمیته 
اخالق هم با تغییراتی که مواجه شده این بار از این طرف پشت بام افتاده است 
و تذکری به آقای رئیس نمی دهد. باید دید حراســت وزارت ورزش و جوانان در 
این خصوص اقدامی می کند یا آنها نیز دســت روی دست می گذارند. فعال که 

ایام به کام آقای رئیس است!

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
یوونتوس با درخشش ستاره 
جوان و آماده آرژانتینی اش، 
دیباال، موفق شد از سد الزیو 
عبور کند. خیلی ها دیباال را 
ستاره سال های آینده یووه 
می دانند که می تواند جانشین 
خوبی برای دلپیرو باشد.

تیتر دو

 "هالیدی" پرسپولیس 
در جزیره!

در حالی که لیگ به خاطر برگزاری اردوی تیم ملی امید به 
اجبار چند روزی تعطیل شده است، تیم فوتبال پرسپولیس 
برای بهره بردن از این تعطیالت به کیش رفته تا با استفاده از 
امکانات تمرینی این جزیره، سطح آمادگی خود را باال ببرد 
اما در این میان امکاناتی که در کیش در اختیار شاگردان 
برانکو قرار گرفته است، چندان هم راضی کننده نیست به 
طوری که حتی برانکو از سرپرست تیم خواسته تا تیم را به 
تهران بازگرداند. زمانی که مشخص شد لیگ چند روزی 
تعطیل خواهد شد، برانکو درخواســت برگزاری اردوی 
یک هفته ای را در جزیره کیش ارائه کرد. قطعا سرمربی 
پرسپولیس به دنبال باال بردن سطح آمادگی تیمش بود 
و قصد داشــت از این تعطیالت اجباری، کمی هم سود 
نصیب تیمش کند اما به نظر می رســد این اردو بیش از 
آنکه جنبه تمرینی داشته باشــد به خاطر نبود امکانات 
تمرینی مناسب بیشتر جنبه تفریحی به خود گرفته است. 
شاگردان برانکو پس از 2 روز تمرین، دیروز )جمعه( را به 
استراحت و تفریح گردش پرداختند و حتی بعضی بازیکنان 
این تیم عکس هایی سوار بر هواپیمای دو نفره انداختند. 
بر اساس اخباری که روز گذشته در برخی رسانه ها منتشر 
شد تمرین پرسپولیس دوشنبه و سه شنبه این هفته هم 
تعطیل خواهد بود. با این شــرایط پرسپولیس در اردوی 
کیش فقط 4 روز تمرین می کند! این در حالی اســت که 
این روزها باشگاه پرسپولیس به خاطر بدهی هایی که از 
قبل به ارث مانده درگیری های مالی جدی را با فیفا پیدا 
کرده اما گویا برای پرداخت هزینه های تفریح بازیکنان 
مشکلی وجود ندارد! البته امروز هم که بازیکنان به زمین 
محل تمرین رفتند، مســوالن مجموعه ورزشی به آنها 
اعالم کردند که برای انجام تمرین باید از زمین شــماره 
دو اســتفاده کنند؛ زمینی که همزمان احسان حدادی 
در آن به تمرین پرتاب وزنه می پرداخت. حدادی هم قتی 
پرسپولیسی ها را دید به آنها گفت: این زمین حتی برای 
انجام تمرینات من هم مناسب نیست چه برسد به انجام 
تمرینات فوتبال! مخابره چنین اخباری نشان می دهد، 
پرسپولیسی ها با برنامه ریزی مناسبی به کیش نرفته اند. 
برگزاری اردوی مناســب برای یک تیم نیازمند مدیریت 
درست و مناسب است تا وقتی هزینه ای برای برگزاری 
اردو پرداخت می شــود، تیم بهره الزم را از آن ببرد. اما به 
 نظر می رسد مدیریت مناســبی برای برگزاری این اردو 

انجام نشده است. 

 صعود تیم ملی فوتبال 
ساحلی در رنکینگ جهانی

بر اساس آخرین رنکینگ جهانی سال 2015، تیم ملی 
فوتبال ساحلی ایران در رده ششم جهان قرار گرفت. در 
تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال ساحلی جهان، 
تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با یک پله صعود در 
رده ششــم جهان قرار گرفت. همچنین ساحلی بازان 
کشــورمان مانند ماه های گذشــته، با قرار گرفتن در 
صدر رده بندی آســیا، پیشــتازی خود در قاره کهن را 
حفظ کرده اند. تیم های روسیه، پرتغال، برزیل، ایتالیا 
و تاهیتی بــه ترتیب در رتبه هــای اول تا پنجم جهان 

قرار دارند.

تونی هم چنان بی تکلیف
تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز که این روز ها به دلیل 
حاشیه های مربی پرتغالی اش در شرایط خاص و مبهم 
قرار دارد، در کمپ اختصاصی اش تمرین کرد. تمرین 
ظهر روز شــنبه 14 آذر تراکتورســازان تبریز برخالف 
روز های گذشته که پشــت درهای بسته بود از ساعت 
13 در کمپ اختصاصی باشگاه آغاز شد و بازیکنان تیم 
زیر نظر کادر فنی به  مرور تمرینات تاکتیکی پرداختند. 
در این تمرین به دلیل هوای ســرد تبریز باعث شــد تا 
بازیکنان از گرم کن، کاله و دســتکش استفاده کنند. 
سینا عشــوری که به دلیل مصدومیت از تمرینات تیم 
دور بود امروز در تمرینات تیمش حاضر شد و به صورت 
انفرادی تمرین کرد. هنوز از سرنوشت ادامه همکاری 
تونی  اولیویرا و تراکتورســازی اطالع دقیقی در دست 
نیســت. هرچند این مربی اعالم کرده که مشکالتی 
دارد و شفاها نیز اســتعفا داده اما ادامه همکاری اش 
با سرخپوشــان تبریزی هم چنان در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.

 بازیکنان نفت به اردوی 
تیم امید ملحق شدند

بازیکنان تیــم نفت تهران به اردوی آماده ســازی تیم 
فوتبال امید ایران در کشور ترکیه اضافه شدند. ارسالن 
مطهری، رضا علیاری و محمد دانشگر سه بازیکن نفت 
تهران همراه با حسین اخوت سرپرست تیم فوتبال امید 
که برای پیگیری وضعیت این ســه بازیکن در تهران 
حضور داشــت، ســاعت 14 به وقت محلی، به محل 
برپایی اردوی آماده سازی تیم امید در آنتالیا رسیدند و 
در هتل sense مستقر شدند. مسئوالن باشگاه نفت 
تهران روز پنجشنبه با حضور ارسالن مطهری، محمد 
دانشگر و رضا علیاری در اردوی آماده سازی تیم فوتبال 
امید ایران در کشــور ترکیه مخالفت کــرده و با صدور 
بیانیه ای دلیــل خود را برای صــدور چنین تصمیمی 
اعالم کردند. البته پس از هماهنگی بین مســئوالن 
این باشگاه با مسئوالن سازمان لیگ و تیم امید، اجازه 

حضور آنها در اردوی ترکیه صادر شد.

 پورعلی گنجی در تمرین 
تیم فوتبال نفت 

بازیکن تیــم ملی فوتبال ایــران در تمرین تیم فوتبال 
نفت حضور یافت و عملکرد همبازیان پیشین خود را به 
نظاره نشست. مرتضی پورعلی گنجی بازیکن پیشین 
تیم فوتبال نفت تهران که فصل پیش در تیم تیانجین 
تدا چین بازی می کرد، صبــح امروز در تمرین این تیم 
تهرانی حضور یافــت و با اعضای کادرفنی و بازیکنان 
این تیم دیدار و گفتگو کرد. بازیکن تیم ملی کشورمان 
که از تیم نفت به تیم تیاجین تدا پیوست، پس از پایان 
قراردادش با این تیم چینی، درحال حاضر در ایران به 

سر می برد تا تیم آینده اش را انتخاب کند.

نگرانی چهل ساله
محمــد خاکپور این روزها بــا بازیکنان 

تیــم امیــد در اردوی ترکیــه به ســر 
می بــرد. او کــه همچنــان تیم اش با 
معتقد  اســت  مواجه  بی مهری هایــی 
اســت نگاه ها بــه تیم امیــد در طول 
این چهل ســال تغییــر نکرده و برای 

همین نبایــد منتظر اتفاق ویژه ای در 
سرنوشت تیم امید باشیم. چند روز پیش 

باشــگاه نفت تهران با حضــور بازیکنانش 
در اردوی تیم ملــی امید مخالفت کرده 

بود کــه البته بــا وســاطت هایی این 
مســئله حل شــد. اما این اتفاق در 
تاریخ تیم امیــد در چند دهه اخیر 

است. تکراری  خیلی 

علی آقا، مرد پرحاشیه!
بعد از مسابقات ساحلی نوبت به تصویر حاشیه ساز هند رسید

سرمربی سابق تیم  ملی فوتسال ایران با انتقاد از پخش نشدن 
فینال رقابت های فوتسال ناشنوایان جهان از تلویزیون ایران، 
گفت: توقع داشتیم روسای جمهور و مجلس قهرمانی را به ما 
تبریک بگویند. مدیرفنی تیم ناشنوایان ایران درباره احتمال 
تغییر رییس کمیته  فنی فوتســال، اظها ر کرد: اگر مجمع 
فدراســیون تصمیم بگیرد افتخاری را کنار بگذارد، خدمت 
بزرگی به فوتســال کشور کرده و فوتســال را از این بن بست 
خارج کرده است. در حال  حاضر در لیگ فوتسال اتفاق های 
عجیب و غریبی می افتد، چطور داور اشتباه های فاحشی 
می کند که هیچ بچه ای این اشــتباه را مرتکب نمی شــود. 
فدراسیون نه در زمینه داوری نه آموزشی و نه در مورد لیگ 
موفق نبوده است. بنا بر این تعویض رضا افتخاری می تواند 
نوید خوبی برای فوتسال ایران باشد. امیدوار هستیم که این 
اتفاق رخ دهد. فوتسالی ها به داشتن یک فدراسیون جداگانه 
اعتقاد دارند و به دنبال این که نایب رییس باشند نیستند، ولی 
این که افتخاری از کمیته  فوتسال برود فکر می کنم که کمک 
زیادی می شود تا فوتسال به روزهای خوبش باز گردد. او در 
مورد رییس کمیته  فنی و توسعه فوتسال گفت: او هم نشان 
داد که اهل سازش است. ترابیان آبروی چندین ساله اش را 
با توافقاتی که با کمیته  فوتســال کرد بدجوری معامله کرد. 
کمیته  فنی فوتسال ســر انتخاب سرمربی تیم ملی معامله 

کرد. کمیته  فنی به ســرمربی انتخابی اعتقادی نداشتند و 
می خواستند شخص دیگری را به عنوان سرمربی انتخاب 
کنند ولی به یک باره شخصی در دوبی حرف هایی زد و ترابیان 
هم قبول کرد و اعتبارش را ســر این معامله خرج کرد. االن 
باید بگویم کمیته  فنی در حد همان کلمه مبارکی اســت که 
علی پروین سابقا به کار برده بود؛ کمیته  فنی "کشک" است! 
شــمس در مورد قهرمانی تیم فوتسال ناشــنوایان ایران در 
تایلند، اظها ر کرد: برای دومین بار ما توانستیم قهرمان جهان 
شویم ، ولی این بار فرقش با قبل این بود که میزبان به فینال 
آمد و پنج هزار تماشــاگر برای تماشای بازی به سالن آمدند 
که این موضوع نشان از افتخار فوتســال دارد. بازی فینال 
ناشنوایان برای همه جهان پخش مستقیم شد به جز ایران. 
متاسفانه ملت ایران "نامحرم" هستند و به همین خاطر رسانه 
ملی شان این بازی ها را برای ملتش، پخش نمی کند. همه 
دنیا این بازی را دیدند به جز مردم ایران که نامحرم هستند. 
سرمربی سابق تیم  ملی فوتسال ایران افزود: البته جا دارد از 
رادیو ورزش که به صورت مستقیم بازی را پخش کرد و شبکه 
خبر که حاشــیه بازی ها را پوشش داد تشکر کنم. این دیدار 
می توانست به صورت مستقیم از شبکه های صدا و سیمای 
ایران هم پخش شود و مردم ایران هم در شادی این پیروزی 
شریک باشند که متاسفانه پخش نشــد. وی ا دا مه  داد: از 

آنجایی که بازیکنان  تیم ناشنوایان نمی توانند حرفشان را به 
زبان بیاورند، من از طرف آنها می گویم که حق آنها فراموش 
نشــود. ما توقع داشتیم که ریاست محترم جمهور و ریاست 
محترم مجلس برای کسب این پیروزی پیام تبریکی بدهند 
که متاسفانه ندادند و این موضوع جای گله  دارد و البته هنوز 
هم از این پیروزی زمان زیادی نمی گذرد و دوستان می توانند 
این آب رفته را به جوی بازگردانند. در دوره قبل که ما در این 
مسابقات قهرمان شدیم رییس جمهور وقت و رییس مجلس 
شورای اسالمی پیام تبریکی به این مناسبت به تیم ناشنوایان 
دارند ولی متاسفانه در این دوره، از جانب این مقامات به تیم 

ناشنوایان تبریکی گفته نشد.
سرمربی سابق تیم  ملی فوتســال ایران ا دا مه  داد: ما توقع 
داریم که حق بچه های ناشــنوا فراموش نشــود. قهرمانی 
جهان چیزی بود که کشورهای زیادی مثل هلند، روسیه، 
ژاپن و تایلنــد به دنبالش بودنــد. حاال که ایــن قهرمانی را 
بچه های ما کســب کردنــد امیدوارم این افتخار به دســت 
فراموشی سپرده نشود. جا دارد از کیومرث هاشمی که نیمه 
شب برای استقبال از تیم ناشــنوایان به فرودگاه آمد تشکر 
کنم. او نشــان داد که اگر یک فرد ورزشی و فنی سرجایش 
قرار بگیــرد چقدر فرق می کند با این که یک شــخص غیر 

ورزشی سر کار باشد.

شمس: کسی قهرمانی جهان را به ما تبریک نگفت

ورزش


