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امیر صادقی پنــاه- شــهروند| وحید شمســایی بدون تردیــد چهره ویژه فوتســال ایــران به 
گرچه در سالیان گذشته بازیکنان زیادی در فوتســال ایران حضور داشتند و با  شــمار می رود؛ ا
عملکردشان نام خود را بر سر زبان ها انداختند، اما شمسایی به واسطه افتخارات بین المللی و 

شرایط خوبی که در فوتسال ایران داشت، یک اسطوره محسوب می شود.
او حــاال چنــد ســال بعــد از خداحافظــی از تیــم ملی بــه عنــوان بازیکــن بــه آرزوی خــود برای 
سرمربیگری رسیده است. شمسایی که طی ســال های گذشته همواره یکی از منتقدین تیم 
ملی فوتسال بوده، از این پس به عنوان سرمربی امور فنی را زیر نظر خواهد داشت و باید دید از 

این آزمون مهم چگونه بیرون خواهد آمد. 
شمسایی که 10 روزی از انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال می گذرد، در گفت وگویی 

با خبرنگار ما شرکت کرد که مشروح صحبت هایش را در ادامه می خوانید:
     باالخره به آرزوی چند ساله تان رسیدید و هدایت تیم ملی فوتسال را برعهده گرفتید.

واقعیت این اســت که این برای من افتخار بزرگی اســت. هرکســی آرزو دارد ســرمربی تیم ملی 
کشورش شود و من هم قطعا از این موضوع خوشحالم اما خدا را شاهد می گیرم که در سال های 
گذشــته هیچ تالش خاصی برای این عنوان نکردم. با درخواست فدراسیون فوتبال و شخص 
آقای عزیزی خادم چند جلسه برگزار کردیم و دیدیم که ذهن مان و تفکرات مان به هم نزدیک 
است. خوشبختانه به نتیجه هم رسیدیم و این سمت به من سپرده شد. امیدوارم بتوانم برای 

تیم ملی مفید باشم و کارهای مثمرثمر انجام بدهم.
     شما بعد از جام جهانی فوتسال انتقادهای زیادی از نحوه عملکرد کادر فنی تیم ملی 

داشتید؛ برخی معتقدند آن انتقادها باعث تغییر در کادر فنی شد.
ایــن از آن حرف هاســت. من بــه عنوان یک کارشــناس کــه می توانــم حرف هایــم را بزنم. فکر 
نمی کنم در فوتسال ایران یک نفر پیدا شود که بگوید دلش بیشتر از وحید شمسایی برای این 
رشته می سوزد. من تا قبل از حذف تیم ملی از مسابقات هیچ حرفی نزدم و حتی حمایت هم 

کردم. اما اشــکال هایی وجود داشــت که به نظرم باید اینها را مردم می دانســتند. از طرف دیگر 
شما نمی توانید بگویید انتقادهای من باعث شد کادر فنی تغییر کند. محمد ناظم الشریعه از 

دوستان خیلی خوب من است و حال این تصمیم فدراسیون فوتبال بوده که تغییر ایجاد کند.
     با ناظم الشــریعه )ســرمربی پیشــین تیم ملی( صحبتــی داشــته اید؟ آیا از او مشــورت 

می گیرید؟
ما با هم در ارتباط هســتیم. قطعا آقای ناظم الشــریعه هم برای ما قابل احترام اســت. شــک 
نکنید باید از تجربیات ایشان بهره ببریم. هر کسی بتواند کمکی به تیم ملی کند، من استقبال 
می کنم. امیدوارم بتوانیم سطح فنی تیم ملی فوتسال را ارتقا بدهیم و این تیم را دوباره به سطح 

اول فوتسال دنیا برسانیم.
     انتخــاب شــما به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتســال، خیلــی از هــواداران این رشــته و 

کارشناسان را خشنود کرد. خودتان این جو را احساس کردید؟
کثر بزرگان هنر و ورزش کشور لطف  این موضوع وظیفه مرا سنگین تر می کند. بعد از انتخابم ا
داشتند و حمایت کردند. این محبت ها واقعا کارم را سخت می کند. به هر حال من سوابقی در 
فوتسال دارم اما دانای کل که نیستم. همه باید به من کمک کنند تا بتوانیم کار کنیم. خواهشم 
از همه اعضای جامعه فوتسال و فوتبال این است که به یاری ام بیایند و هر کاری از دست شان 
برمی آید انجام بدهند. ما به تجربه همه عزیزانی که در این رشته سابقه دارند، نیاز داریم. وقتی با 

هم هستیم، قدرتمندتریم و این شعار من برای کار کردن در تیم ملی فوتسال است.
     دستیاران تان قطعی شدند؟

شهاب ســفال منش که از مدرسان AFC اســت به ما اضافه شده. مصطفی نظری هم مربی 
دروازه بان های تیم ملی خواهد بود. قرار است یک مربی خارجی هم بیاید و کار را شروع کنیم. 

همه با هم باید تجربیات خود را روی هم بگذاریم تا اتفاقاتی که مد نظرمان هست را رقم بزنیم.
     بسیاری اعتقاد دارند نسل کنونی تیم ملی فوتسال از نظر سنی شرایط خوبی ندارد و 

این رشته نیازمند جوانگرایی است. این موضوع را قبول دارید؟
صد درصد همین طور است. ما بازیکنان باتجربه ای داریم که باید از آنها استفاده کنیم. اما در 
کنار این عزیزان نیاز هســت جوانگرایی کنیم. اینکه میانگین سنی تیم ملی فوتسال باالست، 
یک واقعیت است و باید با پشتوانه سازی درست بتوانیم تیم را جوان تر کنیم. علی صانعی که به 
تازگی سرمربی تیم ملی زیر 19 سال شده می تواند در این بخش ما را کمک کند. در رده امید هم 
باید کار کنیم تا بتوانیم از استعدادهای مان به نحو احسن استفاده کنیم. این کارها فوتسال ما 

را در آینده بیمه می کند.
     حدود 15 سال قبل درباره نسل شما نیز این اتفاق افتاد و نتیجه هم داد.

دقیقا همین طور اســت. جوانگرایی و رشــد اســتعدادها منجر بــه عملکرد خوب مــا در جام 
جهانی فوتســال بود و چقدر آن تیم مورد توجه قرار گرفت. همین چند ســال قبل که تیم ملی 
ایران سوم دنیا شد هم این اتفاق درباره اش افتاد و حاال باید این کار را تکرار کنیم. اعتقاد من بر 
این است که فوتسال ایران استعدادهایی دارد که می توانند در سطح اول فوتسال دنیا باشند. 
همین حسین طیبی را نگاه کنید؛ او از دل ایران رشد کرده و به باالترین سطح اروپا رسیده است. 

باید قدر داشته هایمان را بدانیم.
     تیــم ملی ایران ســابقه ســومی در جام جهانــی فوتســال را دارد؛ این عنــوان با حضور 

وحید شمسایی ارتقا پیدا می کند؟
واقعیت این است که حضور در فینال جام جهانی 2025 هدف گذاری اصلی من است. از حاال 
باید ســخت کار کنیم تا به این عنوان برسیم. البته کارمان بسیار دشــوار است، اما فکر می کنم 
می شود اقدامات موثری در این خصوص انجام داد. باید فرصت داد تا بتوانیم کارمان را انجام 
بدهیم. ان شاءاهلل به چیزهایی که می خواهیم برسیم و با حمایت هایی که فدراسیون فوتبال 

انجام می دهد روزهای خوبی را سپری کنیم.
     نگران نیستید سرنوشت خوبی در تیم ملی فوتسال در انتظارتان نباشد؟

من همیشــه یاد گرفته ام که برای موفقیت تــالش کنم. االن هم به هیچ چیــزی جز اینکه کار 
و تالش کنیم، فکر نمی کنم. ما تالش می کنیم و بقیه اش دســت خداســت. هرچه خیر اســت، 

ان شاءاهلل رخ می دهد.

گفت وگوی »شهروند« با وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال

 3 سال دیگر باید 
در فینال جام جهانی باشیم

کامی های چند ســال اخیر خود  تیم ملی هندبــال که به خاطــر نا
خیلی مــورد توجه قرار نمی گیرد، این روزها در شــهر دمام عربســتان 
به مصاف رقبای آســیایی خود رفته است. نرفتن به جمع 4 تیم برتر 
در دوره قبلی باعث شــد ایران شــانس حضور در مســابقات جهانی 
و المپیک را از دســت بدهــد، اما در ایــن دوره با یک ســرمربی جدید 
اسپانیایی و البته ترکیبی نسبتا متحول شده، هندبال ایران امیدوار 

به تاریخ سازی است.
ایران که پیش از این در دور گروهی مقدماتی مقابل استرالیا، هند و 
عربستان در گروه B به برتری رسیده بود به عنوان صدرنشین از گروه 
B به جمع هشــت تیم  پایانی رقابت ها راه یافت. در ادامه بازی های 
قهرمانی آســیا به میزبانی عربســتان روز شــنبه تیم ملــی هندبال در 

چهارمین مسابقه خود به مصاف تیم عراق رفت. در طرف مقابل 
نیز عــراق بــا کســب دو پیــروزی و یک شکســت در گــروه C به 

عنوان تیم دوم راهی این مرحله از مسابقات شده است.
تقابــل ایــران و عــراق در ســالن اصلــی مســابقات در شــهر 

دمــام بــا قضــاوت داوران کــره ای اســتارت خــورد و تیــم  ملــی 
هندبــال ایــران بــا ترکیــب اصلــی وارد میــدان 

گردان  شــد تــا در 30 دقیقــه نیمه نخســت شــا
مانوئل مونتایا فرناندز با چهار گل اختالف و نتیجه 

1۶ بر 12 به برتری برسند. در شروع نیمه دوم عراقی ها 
کار را بهتــر از ایــران اســتارت زدنــد و در همــان 10 
دقیقه ابتدایی نیمه دوم بــازی برابر 1۶ شــد  و در 

ادامــه حتی عراق پیش افتاد، اما ســه گل پیاپی از 
محمدرضا کاظمی 20 ساله در فاصله پنج دقیقه 
بــه پایــان ایــران را از عراقی هــا جلــو انداخــت و در 
ادامه این اندیشــه های مانوئل باتجربــه بود که بر 

حریف غلبه کرد تا ایران 2۸ بر 25 پیروز میدان شود و 
چهارمین برد خود را در بیستمین دوره مسابقات هندبال 

قهرمانی آسیا جشن بگیرد.

ستاره این بازی دروازه بان تیم ملی عراق و تیرهای دروازه این تیم 
بودند که بارهــا جلوی حمالت ملی پوشــان ایران مقاومــت کردند. 
بــازی دو تیم در اوایل  نیمــه اول با نتیجه ۶ بر 4 به نفــع ایران دنبال 
کی صالح العزاوی، ســتاره عراقی ها در این بازی  می شد که احمد ما
جلوی یکی از حمالت ایران را گرفت و با عکس العملی باورنکردنی دو 
بار با تمام قدرت با ضربه ســر به تیر دروازه کوبید. ضربات دروازه بان 
عراق به قدری محکم بود که تیر دروازه را از جای خود حرکت می داد.

تیم ملی ایران در پنجمیــن بازی خود روز دوشــنبه چهارم بهمن 
به مصــاف کویــت خواهــد رفت و ســپس چهارشــنبه ششــم بهمن 
در آخریــن بازی این مرحلــه مقابل بحرین صف آرایــی می کند. پنج 
تیم برتر ایــن رقابت ها جواز حضور در مســابقات قهرمانی جهان در 
سال 2023 به میزبانی لهستان و سوئد را کسب خواهند کرد که 
پیش از این تیم ملی ایران یکبار در سال 2014 با کسب مقام 
ســوم بازی های آســیایی به میزبانی بحرین جواز شــرکت در 
مســابقات قهرمانی جهــان در ســال 2015 به میزبانــی قطر را 

کسب کرده است.

بــا نزدیک شــدن بــه دیــدار تیــم ملــی فوتبــال ایــران برابر عــراق در 
گردان  چارچوب انتخابی جام جهانی 2022 قطر و احتمال صعود شا
اســکوچیچ به جام جهانی در صورت کســب ســه امتیاز این بازی یا 
گران در ایــن دیدارها داغ تر  بازی بعد بــا امارات، بحث حضور تماشــا
از هر زمان دیگری دنبال می شــود.از چندین روز قبل به این سمت 
که سخنگوی دولت در توییتی از مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا 
گران به ورزشــگاه برای دو دیدار آینده تیم ملی  برای بازگشت تماشــا
پــرده برداشــت، اظهارنظرهــای مختلفی شــکل گرفتــه و همچنان 
گران و به خصوص سرمربی و بازیکنان تیم ملی  اهالی فوتبال، تماشا
گران  امیدوارند که جشن صعود ایران به جام جهانی در حضور تماشا
برگــزار شــود.در آخریــن اظهارنظــر، دبیــرکل و عضــو هیــات رئیســه 
گران در دیدارهای  فدراسیون فوتبال اعالم کرده اند که حضور تماشا
آینده تیم ملی قطعی نیست و هنوز مصوبه ای از سوی ستاد مقابله 
با کرونا به این فدراســیون ابالغ نشــده اســت! این در حالی است که 

مسئوالن دولتی به طور مرتب از این مصوبه سخن می گویند.
این وضعیت بالتکلیف، باعث گمانه زنی هایی شده که شاید نبود 
گران باعث این اختالف  ســاز و کار مناسب یا غیبت گروهی از تماشــا
نظر در بین مسئوالن شده اســت. البته انتظار می رود تا یکی، دو روز 

آینده، تکلیــف بلیت فروشــی بــرای ایــن دیدار 
مشــخص و راه های خرید بلیت اینترنتی برای 

گران اعالم شود. حضور تماشا
گران  در هفته های اخیر نه تنها با ورود تماشا
برگــزاری  بــا  بلکــه  اســتادیوم ها،  بــه  فوتبــال 
گران  مسابقات سایر رشــته ها با حضور تماشا
هم موافقت شــده و االن دو هفته ای است که 
لیگ برتر والیبال در شهرهای مختلف با وجود 
گران  سر بسته بودن ســالن ها با حضور تماشا
انجــام می شــود. در گام اول نیــز بــرای فوتبــال 
گر در  صحبت از حضــور قطعــی 10 هزار تماشــا

گر زن نیز  دیدار حساس ایران و عراق بود و گفته شد که 2 هزار تماشا
در اســتادیوم حضور دارند. جالب اینکه 29 دی ماه نشست رئیس 
فدراســیون فوتبــال بــا مســئوالن وزارت ورزش و جوانان و ورزشــگاه 
آزادی برگزار شــد. در این نشست به بررسی مشکالت سخت افزاری 
موجود، چگونگی میزبانی بــه بهترین نحو و برگزاری جشــن صعود 
پرداخته شداما حاال حســن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
گران در دو دیــدار آینــده تیــم ملــی می گوید:  دربــاره حضــور تماشــا
»صحبت های اولیه انجام شــده و در جلســات زیادی که داشــتیم 
گران بتوانند وارد استادیوم شوند اما هنوز  قرار بر این شد که تماشــا
مجوز کتبی به فدراســیون ارســال نشده است.«محســن فرهادی، 
معاون مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت نیز در این میان 
گفته بود: »بلیت مســابقه ایران و عراق را که در ورزشگاه آزادی برگزار 
می شــود، باید از ســامانه »تهــران من« خریــداری کرد. این ســامانه 
بــا داده هــای وزارت بهداشــت در ارتباط اســت تا از فــروش بلیت به 
کسن نزده اند، جلوگیری شــود.«از اظهارات مسئوالن  افرادی که وا
دولتی و خارج از فدراسیون فوتبال برمی آید که مجوزهای الزم برای 
این مهم صادر شــده اما هنوز در فدراسیون فوتبال سخن از امکان 

گران در این دو دیدار وجود دارد. غیبت تماشا

قدرت نمایی هندبالیست های ایران در عربستان
تیم ملی هندبال ایران با ترکیبی متحول شده به سوی قهرمانی در آسیا گام برمی دارد

سردرگمی باورنکردنی روی سکوهای آزادی!
گر قطعی نشده است گران، هنوز برگزاری بازی ایران و عراق با تماشا با وجود باز شدن درهای سالن های والیبال به روی تماشا


