
www.Afarineshdaily.ir 8
صاحب امتياز: دكتر عبدا... جاسبي

مدير مسئول: مهندس عباس جاسبي

تلفن:   88890492 – نمابر: 88898483

 نش�اني: تهران، كريم خان زند -خيابان استاد نجات اللهي- 

كوچه حقيقت طلب، پالك 34 - طبقه سوم

سازمان آگهي ها: 5 و88894614 نمابر 88896855

afarinesh_ostan@yahoo.com :پست الكترونيكي

www. Afarineshdaily. ir  :سايت

چاپ: صميم  

تلفن چاپخانه: 44582814

روزنامه سياسی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی

سال بیست وپنجم شماره 7187 25اسفند1401 پنجشنبه 

مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا و انتخابی جام جهانی؛

حمله به طلسم ۶ ساله 

تیم ملی فوتبال ساحلی کش��ورمان که عنوان قهرمانی جام بین قاره ای 
۲۰۲۲ را یدک می کش��د، برای ش��رکت در مس��ابقات جام ملت های آسیا و 
 انتخاب��ی جام جهانی راهی تایلند ش��ده تا برای کس��ب س��همیه حضور در 

جام جهانی با رقبای آسیایی دیدار کند.
تیم ملی فوتبال س��احلی ایران از امروز ۲۵ اسفند در رقابت های فوتبال 
ساحلی قهرمانی آسیا در تایلند حضور خواهد داشت. این رقابت ها مقدماتی 
 جام جهانی ۲۰۲۳ دبی هم محس��وب می ش��ود و در ص��ورت عدم راه یابی 
تیم ملی فوتبال ساحلی امارات به جمع چهار تیم پایانی، تیم های اول تا سوم 

این رقابت ها سهمیه جام جهانی ۲۰۲۳ را خواهند گرفت.
تیم ملی فوتبال ساحلی در آخرین دوره از مسابقات جام جهانی حضور 
نداش��ت، فیفا به دلیل کرونا مس��ابقات مقدماتی و انتخاب��ی جام جهانی را 
برگزار نکرد و با توجه به تیم های راه یافته در دوره قبل مس��ابقات را برگزار 
کرد. تیم ملی چون در جام ملت ها به مرحله نیمه نهایی راه پیدا نکرده بود، 
برای حضور در جام جهانی انتخاب نشد. این بار اما تیم ملی فوتبال ساحلی 
 ایران بعد از قهرمانی در جام بین قاره ای امیدوار اس��ت، این درخشش را در 

جام ملت ها تکرار کند و سهمیه حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.
ملی پوشان س��احلی کش��ورمان آخرین بار در جام جهانی ۲۰۱۷ باهاما 
حضور داشت که از آن زمان ۶ سال می گذرد. ساحلی بازان ایران در آن دوره 
توانستند در رتبه سوم قرار بگیرند و برزیل نیز با برتری در مقابل تاهیتی به 

مقام قهرمانی دست پیدا کرد.
 گروه بندی كامل جام ملت های فوتبال ساحلی آسيا به شرح 

زير است:
 گروه A: تایلند، بحرین، افغانستان و عربستان سعودی

 گروه B: امارات، ایران، مالزی و ازبکستان
 گروه C: ژاپن، لبنان، چین و اندونزی

 گروه D: عمان، فلسطین، کویت و قرقیزستان

فرزاد آشوبی کارشناس فوتبال:

به دلیل بی برنامگی فنی نسل فوق العاده فوتبال 
جوانان از بین رفت 

فرزاد آش��وبی کارش��ناس فوتبال ایران درباره حذف این تیم با شکست 
یک بر صفر مقابل عراق در یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا گفت: آنچه 
کاماًل واضح و غیر قابل دفاع اس��ت ش��یوه های تاکتیکی این تیم در بازی با 
ع��راق بود. طوری بازی کردیم که کاماًل حریف مان توپ میدان را در اختیار 

گرفت و توانست به راحتی شکستمان دهد.
وی افزود: انتخاب شیوه تاکتیکی کادر فنی جوانان در بازی با عراق یکی 
از بزرگترین دالیل حذف شدن و نرفتن به جام جهانی است. باورم نمی شود 
تیمی که می خواهد با ستاره های اینچنینی نسل جدید فوتبالی اش را رشد 

دهد، چرا از شیوه های منسوخ شده استفاده کرد.
 وی با اش��اره به بازیکنان زیر ۲۰ س��ال فوتبال کش��ورمان تأکید کرد:

 به نظرم یکی از بهترین تیم های چند دهه اخیر را داشتیم. بازیکنانی که در 
اوج جوانی، پختگی الزم را داش��تند و مهمترین ویژگی که تاکتیک پذیری 
است را در ذهن خود ایجاد کرده بودند اما به طرز عجیبی با بی برنامگی فنی 

روبرو شدند تا پتانسیل فنی آنها نادیده گرفته شده و از بین برود.
وی درباره عملکرد صمد مرفاوی به عنوان سرمربی جدید جوانان ایران 
یادآور شد: واقعاً نمی دانم سیاست های فدراسیون چیست اما آنچه دیده شد 
اصاًل نمی تواند ما را به آینده امیدوار کند. مدام در حال افس��وس به خاطر از 
دس��ت رفتن بازیکنان توانمند در رده های پایه به ویژه جوانان هستیم. قطعاً 

با چنین شیوه ای هیچ جای امیدواری نمی ماند.
 

محمدرضا کربکندی کارشناس فوتبال :

من از ابتدا موافق مربی خارجی بودم
محمدرضا کربکندی کارش��ناس فوتبال درباره انتخ��اب امیر قلعه نویی 
به عنوان س��رمربی جدی��د تیم ملی گفت: من از ابت��دا موافق مربی خارجی 
بودم و دو دلیل مهم داش��تم. دلی��ل اول این بود که مربی خارجی کمتر در 
ایران تحت فش��ار قرار می گیرد، ولی وقتی مربی ایرانی انتخاب می ش��ود هر 
سیستمی از جمله رسانه ها یا دالل ها می خواهند تیم ملی را تحت فشار قرار 
دهند. مس��ئله دوم این اس��ت که مربی ایرانی نمی تواند خواسته هایش را از 
فدراسیون فوتبال بگیرد، ولی به هرحال فدراسیون تصمیم گرفت که این بار 

از مربی ایرانی برای هدایت تیم ملی استفاده کند.
وی اف��زود: با وج��ود اینکه قلعه نویی ابتدا انصراف داد، ولی فدراس��یون 
فوتبال بعد از عدم توافق با س��انچس دوباره سراغ مربی ایرانی رفت. با وجود 
همه این تفاسیر من برای تیم ملی و همچنین امیر قلعه نویی آرزوی موفقیت 
دارم. او یک بار از تیم ملی ضربه خورده است و در واقع یک بار این مربی را 

سوزاندیم، ولی امیدوارم این بار شرایط متفاوتی را تجربه کند.
وی در پای��ان اظهار داش��ت: در بین گزینه های ایرانی قلعه نویی بهترین 
گزین��ه بود و یک نکته مثبت این اس��ت ک��ه او به خوب��ی می تواند از پس 
بازیکنان و لژیونرها بربیاید، آنهم در حالی که تعدادی از آنها در گذشته حتی 

می توانستند سرمربی را تغییر دهند.

خبـــرخبـــرنامه

عبدالعلی چنگیز کارشناس فوتبال:

سرمربی تیم ملی باید از گذشته درس بگیرد
عبدالعلی چنگیز کارش��ناس فوتبال در خصوص انتخاب امیر قلعه نویی 
به عنوان س��رمربی جدید تیم ملی گفت: باالخره بعد از س��ال ها، س��رمربی 
خارجی دیگر در تیم ملی ما حضور نخواهد داش��ت. امیر قلعه نویی چندین 
س��ال پیش یک تجربه تلخ را در تیم ملی ش��اهد بود و آن سال نتوانست در 
بدترین ش��رایط فدراس��یون فوتبال موفق باشد. او حاال باید از گذشته درس 
گرفت��ه تا بتواند آینده خوبی را برای خ��ودش و تیم ملی به وجود بیاورد. او 
نیاز به دستیاران خوب و با تجربه دارد. کسانی که بتوانند بهترین های لیگ و 
لژیونرها را با مشورت او انتخاب کرده تا تیم ملی با انجام بازی های تدارکاتی 

و اردوهای مناسب، در جام ملت ها عملکرد موفقی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: االن وقت آن است که همه از کادر فنی تیم ملی خصوصاً 

قلعه نویی حمایت کنند. همانطور که از کارلوس کی روش حمایت کردیم.

 آغاز اردوی وزنه برداری با سرمربی جدید
 از ۷ فروردین

اردوی تی��م ملی وزنه برداری از هفت فروردین در آکادمی ملی المپیک 
 دایر خواهد ش��د و تیم ملی برای حضور در مس��ابقات قهرمانی آسیا۲۰۲۳ 

کره جنوبی آماده می شود.
براین اساس هجده وزنه بردار مدعو، تا شروع مسابقات جیجو کره جنوبی 
در تاریخ ۱۳ اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۲، در اردو خواهند بود اما اعزام بر اساس 

ارتقای آمادگی و ثبت بهترین رکوردها انجام خواهد شد.
هاش��می،  عل��ی  یوس��فی،  علیرض��ا  ش��ریفی،  آی��ت  داودی،   عل��ی 
مهدی کرمی، امیر عزیزی، سهراب مرادی، رضا دهدار، رضا بیرالوند، کیانوش 
 رستمی، ایوب موس��وی، مصطفی جوادی، حسین سلطانی، حافظ قشقایی، 
علیرضا اس��فندیاری، علیرضا معینی، مس��عود ممیوند و پوریا اکبری، نفرات 

دعوت شده به اردو هستند.

برنامه مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا و انتخابی جام جهانی؛

امروز ، ایران - مالزی
مس��ابقات فوتسال جام ملت های آسیا و انتخابی جام جهانی از امروز در 

تایلند آغاز می شود ، برنامه بازی های گروه ایران به شرح زیر است:
 پنجشنبه 25 اسفند ماه 1401

ایران - مالزی: ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران
 شنبه 2۷ اسفند ماه 1401

ایران - ازبکستان: ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران
 دوشنبه 29 اسفند ماه 1401

ایران - امارات: ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران

حسین فرزامی عضو پیشین هیات مدیره باشگاه استقالل:

استقالل خوش شانس بود 
حسین فرزامی عضو پیش��ین هیات مدیره باشگاه استقالل در خصوص 
پیروزی دو بر صفر اس��تقالل برابر فوالد خوزس��تان گفت: استقالل در یک 
بازی کامال برتر به پیروزی رس��ید. آبی ها به تیمی تبدیل ش��دند که تفکر 
 باخ��ت را از خ��ود دور ک��رده اند و تنها به پی��روزی برابر حریفانش��ان فکر 

می کنند.
.پوی افزود: البته اس��تقالل برابر فوالد چند اش��تباه فاحش داشت که از 
بازیکنان با تجربه این تیم انتظار بیشتری می رود. استقالل خوش شانس بود 
که این اشتباهات منجر به گل نشد. در غیر این صورت شاید نتیجه به گونه 
دیگری رقم می خورد. آبی ها باید هوش��یار باش��ند. آنها با عملکردی خوب 
۸ امتیاز از رقیبش��ان عقب بودند اما حاال یک امتیاز از آن ها بیش��تر دارند. 
بنابراین اگر به دنبال قهرمانی هستند باید اشتباهات خود را به صفر رسانده 

تا بتوانند یک بار دیگر جام را باالی سر ببرند.

سهراب انتظاری مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس:

هواداران پرسپولیس تیم شان را تنها نگذارند 

بهتاش فریبا پیشکس��وت استقالل 
در خص��وص وضعی��ت کلی اس��تقالل 
در ای��ن فص��ل همراه با س��اپینتو مربی 
پرتغالی گفت: بازگش��ت به کورس یک 
ش��رایطی را می طلبید ک��ه مهم ترینش 
این بود که ساپینتو بازیکنان را به خوبی 
بشناسد و ارنج را تقریبا ثابت نگه دارد و 
تعویض های به موق��ع انجام دهد که هر 
س��ه این اتف��اق رخ داد. االن چند بازی 
اس��ت ک��ه ارنج تی��م ثابت اس��ت و اگر 
محرومیت یا مصدومیت پیش نیاید ارنج 
مشخص است. نکته دیگر به تعویض های 
به موق��ع برمی گردد و نف��رات تعویضی 
کارگش��ا هس��تند اما نکته بسیار مهم تر 
باید ب��ه یکدلی و یکرنگی و یکدس��تی 
تیم اش��اره کرد، وقتی تیم گل می زند از 
روی نیمک��ت ت��ا درون زمین همه روی 
سر و کله هم می پرند! این نشان می دهد 
ساپینتو توانسته این همدلی را به وجود 

بیاورد. در فوتبالی که هیچ چیز سرجای 
خودش نیست این موضوع فاکتور بسیار 
مهمی اس��ت. حاال اس��تقالل به غیر از 
اینک��ه خ��وب نتیجه می گی��رد زیبا هم 

بازی می کند.
وی با اشاره به عملکرد خوب نفرات 
استقالل افزود: در نیم فصل اول به دلیل 
عدم شناخت ساپینتو شرایط خوب نبود 

و طبیعی هم اس��ت و قب��ال هم گفتم او 
ش��ناختش از فوتبال ما کامل می ش��ود، 
می تواند نتایج بهتری بگیرد. االن ش��ما 
ببینید، خیلی از بازیکنان اس��تقالل زیر 
دس��ت س��اپینتو باز سازی ش��دند. مثال 
قائدی که االن حس��ابی س��رحال است 
یا روزبه چش��می ک��ه بهترین بازی های 
عمرش را برای اس��تقالل انجام می دهد. 

همچنین سعید مهری که اوایل از او ایراد 
می گرفتند. مهری چند فاکتور مهم مثل 
توپ گیری و دوندگی زیاد دارد. دو، س��ه 
بازی قبل را ببینید که او چندین ش��وت 
زده که نشان از شهامت و اعتماد به نفس 
او دارد.وی با دفاع از رفتارهای س��اپینتو 
در کنار خط گف��ت: یکی مثل مورایس 
آرام است و یکی هم مثل ساپینتو کامال 
برعکس رفتار می کند و از بیرون تیمش 
را تهیی��ج می کن��د و اینها یک مس��ائل 
شخصی اس��ت. اگر برای تیم های دیگر 
شرایط رفتاری س��اپینتو مشکلی ایجاد 
نکند این رفتارها می تواند به اس��تقالل 
کمک کند و این را با نتیجه گیری خوب 
ثابت کرده است. بازیکنان ما به این مدل 
مربیگ��ری و تهییج ک��ردن مربی عادت 
کردن��د! وقتی بازیکن اس��تقبال می کند 
و تیم هم نتیجه می گیرد برای استقالل 

خوب است.

 س��هراب انتظ��اری مهاجم پیش��ین تی��م فوتبال 
پرسپولیس  در مورد شکست پرسپولیس برابر سپاهان 
و اینک��ه برخ��ی معتقدن��د کار ش��اگردان گل محمدی 
با این باخت برای قهرمان ش��دن س��خت ش��د، گفت: 
طبیعت��اً اختالف چهار امتیازی با تیمی مثل س��پاهان 
کار پرسپولیس را سخت خواهد کرد. متاسفانه این تیم 
روز خوبی را برابر س��پاهان س��پری نکرد و قطعاً یحیی 
گل محمدی هم به خوبی می تواند به این نتیجه برس��د 
که کادر فنی و بازیکنان اشتباهاتی در این بازی داشتند 

که در نهایت منجر به شکست پرسپولیس شد.
وی اف��زود: هفت ب��ازی دیگر باقی مانده اس��ت و 
بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس نباید بابت قهرمانی در 
لیگ ناامید باشند. مسئله مهم تر این است که هواداران 
هم باید در این روزهای سخت حامی پرسپولیس باشند 

و تیم شان را تنها نگذارند.
وی همچنی��ن راج��ع ب��ه انتخاب امی��ر قلعه نویی 

به عن��وان س��رمربی جدید تی��م ملی اظهار داش��ت: ما 
بای��د ببینیم برنامه های فدراس��یون چیس��ت و طبیعتاً 
رئیس فدراس��یون باید این موض��وع را توضیح دهد که 
از انتخاب سرمربی دنبال هدف بلندمدت است یا کوتاه 
م��دت. به عقیده من در بین گزینه ه��ای ایرانی بهتر از 
امیرقلعه نویی هم وجود داش��ت ک��ه می توان به یحیی 
گل محمدی اشاره کرد، اما بنا به دالیلی در بین گزینه ها 

نبود. همچنین می توان از جواد نکونام هم اس��م برد، او 
نیز مثل گل محمدی جوان، بادانش و به روز است.

 انتظ��اری تصری��ح کرد: م��ن نمی خواه��م انتخاب 
امیر قلعه نویی را زیر س��ؤال ببرم و حاال که قرار اس��ت 
ایشان هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد همه باید از این 
مربی حمایت کنیم. قلعه نویی در رده ملی و باش��گاهی 
تجربیات زیادی دارد ولی او به خوبی می داند که شرایط 
فوتبال با ۲۰ س��ال گذش��ته چقدر فرق کرده اس��ت و 
قطع��اً در کنار خودش از مربیان جوان ایرانی و خارجی 

استفاده خواهد کرد.
انتظاری خاطرنش��ان کرد: حاال که ایشان به عنوان 
سرمربی انتخاب ش��ده است نباید تیم ملی و قلعه نویی 
را تخریب کنیم، چون هر انتخابی ممکن اس��ت موافق 
و مخالفان خودش را داش��ته باش��د. م��ن معتقدم باید 
ب��ه قلعه نوی��ی چند س��ال زم��ان بدهیم ت��ا تفکرات و 

برنامه هایش را در تیم ملی پیاده کند.

بهتاش فریبا پیشکسوت استقالل :

رفتارهای ساپینتو به استقالل کمک می کند 


