
فوتس��ال ايران بار 
دنيا حيدري
      گفت وگو

ديگر قدرت خود را 
به رخ آسيا كشيد، 
آن هم با كس��ب دوازدهمين ج��ام قهرماني جام 
ملت هاي اين قاره. موفقيتي كه حاال انتظارات را از 
تيم سوم جهان به مراتب بيشتر مي كند. هرچند 
كه دستيابي به نتايج بهتر و موفقيت هاي بيشتر، 
نيازمند تغيير نگاه مس��ئوالن اس��ت كه به گفته 
محمد كشاورز، كاپيتان س��ابق تيم ملي فوتسال 
ايران نمي توان همه ب��ار را ب��ه دوش بازيكنان و 
مربيان تيم ملي گذاشت و انتظار داشت تنها با تكيه 
بر توان فني تيم ملي به باالترين عنوان ها رسيد. 
الزمه رسيدن به جايگاهي بهتر حمايت همه جانبه 
از اين تيم است. تيمي كه مي تواند حتي به فينال 
ج��ام جهان��ي ه��م برس��د اگ��ر حمايت ش��ود.

    
تيم ملي فوتسال ايران بار ديگر در اوج 
اقتدار با قهرماني در جام ملت هاي آسيا، 
قدرت خود را به رخ كشيد. انتظار تكرار 

اين عنوان براي بار دوازدهم مي رفت؟
بله، اين همان تيمي است كه بر سكوي سوم جهان 
هم ايستاده. نه فكر كنيد كه قهرماني در آسيا براي 
تكرار آن كار آساني اس��ت، نه اما تيم ملي فوتسال 
ايران توانايي بااليي دارد كه باره��ا و بارها نيز اين 
توانايي را ثابت كرده اس��ت. بايد به ناظم الشريعه و 
ش��اگردانش بابت اين قهرماني تبريك گفت. آنها 
بازي ها را طوفاني آغاز كردند و حريفان را يكي پس 
از ديگري با نتايج پرگلي شكست دادند اما شايد اين 

قهرماني زماني شيرين تر شد كه توانستيم رقيبان 
س��نتي را هم شكس��ت دهيم، آن  هم با تعداد گل 
باال. ازبكستان همان تيم فيناليست 2016 بود كه 
با هفت گل در نيمه نهايي به زانو درآمد يا ژاپني كه 
در فينال چهار گل از تيم اي��ران مي خورد، حريف 
قدر و سرس��ختي اس��ت. حتي تايلند كه 9 مرتبه 
دروازه اش برابر ايران باز ش��د. اين توان باالي ايران 

را به رخ مي كشد.
از ازبكس�تان س�ال 2016 گفتي�د. در 
آن رقابت ها ناظم الش�ريعه ب�ه تازگي 
هدايت تيم ايران را به دست گرفته بود 
و به س�ختي اين تيم را شكست داديم 
اما اين بار با هفت گل آنها را كنار زديم. 
فكر نمي كنيد دليل آن اين باشد كه تيم 
ملي با مربيان داخلي ب�ه مراتب بهتر از 

خارجي ها نتيجه مي گيرد؟
قبل از هر چيز بايد بگويم كه شرايط هر تورنمنت 
با ديگري فرق دارد اما واقعيت اين اس��ت كه ما در 
فوتسال همانند كشتي، نيازي به مربيان خارجي 
كه نداريم هيچ، به دليل توان باالي مربيان داخلي 
مي توانيم آنها را به كش��ورهاي ديگر نيز بفرستيم. 
شما نگاه كنيد لبنان چطور در اين رقابت ها با هدايت 
شهاب سفال منش متحول شده بود و حتي تايلند 

قدرتمند را شكست داد.
اين نخس�تين موفقيت قابل توجه تيم 
ملي فوتسال نيست. همانطور كه اشاره 
كرديد شاگردان ناظم الشريعه به عنوان 
نخستين رشته ورزشي تيمي توانسته اند 

بر سكوي جهاني بايستند اما هيچ يك از 
اين نتايج چشمگير نتوانسته مانع از نگاه 
تبعيض آميز مسئوالن شود و شرايط را 

تغيير دهد. فكر مي كنيد چرا؟
جواب اين س��ؤال را باي��د مس��ئوالن بدهند اما 
متأس��فانه واقعيت اين اس��ت كه فوتسال هرگز 
به اندازه موفقيت هايي كه به دس��ت آورده مورد 

توجه قرار نگرفته است. نه از سوي مسئوالن و نه 
حتي رسانه ها. در حالي كه تعداد افتخاراتي كه به 
دست آورده بسيار زياد و قابل توجه است اما اين 
نوع نگاه و تبعيض هايي كه وجود دارد اصاًل جالب 
توجه نيس��ت. مثاًل فوتسال يك س��الن مستقل 
ندارد و براي بازي هاي دوس��تانه و تداركاتي بايد 
دست به دامان هندبالي ها شود و اين هيچ توجيه 

قانع كننده اي ندارد! 
تيم ملي در حالي قهرمان جام ملت هاي 
آسيا مي شود كه داستان عدم پرداخت 
پاداش س�ومي جهان هن�وز فراموش 
نش�ده اس�ت. بازيكنان تيم ملي بارها 
گفتند كه نه به خاطر پاداش كه به خاطر 
مردم و افتخار اي�ران بازي مي كنند اما 
آيا اين ن�وع برخ�ورد نمي تواند باعث 

دلسردي آنها شود؟
مسئله اين است كه آقايان بايد به قول ها و وعده هايي 
كه مي دهند پايبند باش��ند اما مهم ت��ر از آن نحوه 
برخوردهاست. بدون شك هيچ بازيكني براي پاداش 
بازي نمي كند اما پاداش هايي ك��ه وعده اش داده 
مي شود بايد در شأن تيم ملي فوتسال و بازيكنان 
آن باشد و به وقتش پرداخت شود. اين بازيكنان با 
شرايط سخت و كمترين امكانات تمرين مي كنند. اي 
كاش حمايت ها به اندازه انتظاراتي باشد كه از آنها 
وجود دارد اما متأس��فانه اينطور نيست. انتظارات 
بسيار باالست و حمايت ها ... الزم نيست بگويم كه 
در چه سطحي اس��ت. بازيكنان در شرايط سخت 
اما با دل و جان كار مي كنند. روا نيست تالش هاي 

آنها ناديده گرفته شود و پاداش اين موفقيت ها در 
البه الي وعده ه��ا و بعد از عكس ه��اي يادگاري به 

دست فراموشي سپرده شود. 
سرمربي تيم ملي قبل از راهي شدن به 
چين تايپه گفته بود مرا ه�م به راحتي 
كنار مي گذارند. او از شرايط راضي نبود. 
در جريان مس�ابقات هم شرايط خوب 
نبود . مثالً بازيكنان در خصوص تغذيه به 

شدت مشكل داشتند.
با ناظم الشريعه كاماًل موافق هستم. اينكه شرايط، 
امكانات و حمايت ها در حدي كه بايد نيست. االن 
بعد از اي��ن قهرماني همه نگاه ها ب��ه جام جهاني 
2020 است. ما بعد از كسب سكوي سوم جهاني 
بايد به فينال فكر كنيم اما آيا امكانات الزم را در 
اين راس��تا داريم؟ نگاه كنيد ببينيد مثاًل اسپانيا 
و روس��يه شرايطشان چطور اس��ت، امكاناتشان 
چطور، اردوها و بازي ه��اي تداركاتي كه دارند با 
چه اصول و برنامه اي پيش مي رود. بله مي توانيم 
به فينال جام جهاني هم برسيم اما به شرط آنكه 
اول برنامه داشته باشيم و دوم امكانات و مهم تر از 
همه اينكه حمايت شويم. نمي توان همه بار را به 
دوش بازيكنان و كادر فن��ي انداخت و تنها روي 
مسائل فني حس��اب كرد. بدون امكانات و تنها با 
تكيه بر بار فني بازيكنان و توان كادر فني نمي توان 

به موفقيت هاي بيشتر رسيد. 
البته نمي توان منكر ت�وان فني بازيكنان 
ش�د. حس�ين طيبي آقاي گل مي شود  و 
علي اصغ�ر حس�ن زاده بهتري�ن بازيكن 
مسابقات مي شود. در خصوص ناظم الشريعه 
نيز كسب قهرماني جام ملت ها و پيش از آن 
سومي جام جهاني خود گوياي توانايي هاي 

اوست.
كس��ي منكر توان فني تيم اي��ران و كادر فني آن 
نيست. همانطور كه گفتيد نتايج خود گوياي همه 
چيز هست. نتايجي كه شانسي به دست نيامده است. 
مگر مي شود شانسي همه تيم ها را با نتايج باال كنار 
بزنيد و بر سكوي قهرماني بايستيد. اما نمي توان تنها 
با تكيه به مسائل فني انتظار ايستادن بر سكوهاي 
جهاني را داش��ت. بايد برنامه و امكانات داش��ت و 
حمايت كرد. در آن صورت مطمئن باش��يد شاهد 
بهترين نتايج خواهيم بود اما به شرط آنكه آقايان در 
باد اين قهرماني ها نخوابند و در پي اين موفقيت ها، 

مشكالت و كمبودها را فراموش نكنند. 

دوازدهمين جشن 
سعيد احمديان

      گزارش
قهرماني فوتسال در 
آسيا، بار ديگر اين 
رشته ورزشي مهجور را به صدر خبرها برده است؛ 
رشته اي كه تنها وقتي روي سكو مي رود، روي جلد 
روزنامه ها مي رود و مسئوالن فدراسيون از رئيس 
گرفته تا دبير براي گرفتن عكس يادگاري با جام 
قهرماني فوتسال سر و دست مي شكنند؛ بر خالف 
روزه��اي قب��ل از قهرمان��ي كه تنه��ا چيزي كه 
مي ش��نوند و توجه مي كنند فوتبال است. همين 
مي شود كه فوتسالي ها با مشكالت هزار و يكرنگ 
راهي مسابقات مي ش��وند و البته با همين شرايط 
آماده سازي س��خت و كم توجهي ها قهرماني هم 
مي آورند تا مانن��د اين روزها دوب��اره تلويزيون و 
روزنامه ها به طرفشان بروند. اين حكايت قهرماني 
تيم ملي فوتسال در پانزدهمين دوره جام ملت هاي 
آسيا هم هست، مسابقاتي كه يك شنبه در چين 

تايپه با قهرماني ايران به پايان رسيد. 
   مدال جهاني هم نگاه ها را تغيير نداد

حتي مدال برنز جهاني كه اولين مدال رش��ته هاي 
گروهي در قهرماني جهان بود هم س��بب نش��د تا 
نگاه به فوتسال تغيير كند. تابس��تان سال گذشته 
بود كه شاگردان محمد ناظم الشريعه در جام جهاني 
براي اولين بار روي س��كو رفتند تا اولين رنگ مدال 
رشته هاي گروهي كشورمان برنزي باشد. در حالي 
ملي پوشان فوتسال در كلمبيا توانستند اين افتخار 
را به نام خودشان ثبت كنند كه با مشكالت زيادي 
در جريان اين رقابت ها مانند هميشه روبه رو بودند؛ 

مشكالتي كه آنقدر شايد پيش پا افتاده بود كه اگر در 
رسانه هاي جهان منعكس مي شد، خيلي ها از اينكه 
تيم سوم جهان چنين مشكالتي مانند لباس دارد، 
انگشت به دهان مي شدند. در اين رقابت ها بي كيفيتي 
لباس ها به جايي رسيد كه ملي پوشان فوتسال ايران 
مجبور شدند با نخ و سوزن لباس هاي پاره خودشان را 

بدوزند و آنها را براي بازي بعدي آماده كنند! 
مشكالتي كه البته پيش از اين هم سابقه داشت، 
سال 94 و در جريان آماده س��ازي تيم ملي براي 
بازي با روسيه و ايتاليا، بازيكنان از كمبود امكانات 
مناسب و نداشتن گرمكن و لباس مناسب گاليه 
داش��تند. آن روزها تيم ملي در حالي در سرماي 
تبريز به مصاف روسيه رفت كه بعضي از بازيكنان 
گرمكن مناسب نداشتند. چنين مصائب پيش پا 
افتاده اي جدا از نداشتن سالن استاندارد  و مناسب 
نبودن اردو و بازي تداركات��ي ، همواره گريبانگير 

فوتسالي ها بوده است. 
تي��م ملي فوتس��ال در حالي اواس��ط بهم��ن براي 
شركت در جام ملت هاي 2018 آسيا به چين تايپه 

رفت كه شاگردان ناظم الش��ريعه با همان مشكالت 
تكراري اردو و امكانات و البت��ه بازي هاي تداركاتي 
روبه رو بودند، به طوري كه تيم ملي با كمترين بازي 
تداركاتي تيمش را به مسابقات چين تايپه برد. اين 
بي توجهي ها سبب ش��ده تا ملي پوشان فوتسال هم 
ديگر به اين وضعيت عادت كنن��د. جاويد، مهاجم 
ملي پوش كشورمان در مصاحبه اي درباره كمبودها 
گفته بود:» اين موضوع براي ما فوتس��الي ها تازگي 
ندارد. ما با كمترين امكانات به جام جهاني رفتيم و به 

كمبود امكانات عادت كرده ايم. «
  قهرماني با اعمال شاقه

كمبود امكانات حتي در چي��ن تايپه هم تيم ملي 
فوتس��ال را رها نكرد، آن هم تيمي كه مدعي اول 
قهرماني آس��يا بود. با اين حال اگر در جام جهاني 
كلمبيا با لباس هاي وصله پينه شده به ميدان  رفتند، 
در پانزدهمين دوره جام ملت ها كه يك ش��نبه به 
پايان رسيد، مشكل غذايي داشتند و با توجه به عجز 
فدراسيون در تهيه غذاي مناسب براي فوتسالي ها، 
آنها تنها با كاهو و سيب زميني آماده بازي ها  شدند. 

سرمربي تيم ملي فوتسال در واكنش به مشكالت 
تيم در هنگام برگزاري بازي ها گفت: »شرايط غذايي 
در چين تايپه خيلي بد است و كادر فني و بازيكنان 
تيم ملي به جاي تمركز روي مس��ابقات و بازي ها، 
مدام در حال رفت و آمد به بيمارس��تان هس��تند. 
بازيكنان نمي توانند با سبزي، كاهو، سيب زميني و 
كنسرو آن هم در مسابقات به اين بزرگي در سطح 
آس��يايي تغذيه كنند.« در حالي غذاي ارائه شده 
توس��ط ميزبان نامناس��ب با ذائقه ايراني ها بود كه 
مسئوالن فدراسيون مي توانستند با به همراه بردن 
يك آشپز و مواد غذايي اين مشكل را حل كنند، با 
اين حال همان نگاه تبعيض آميز فدراسيون فوتبال 
به فوتسال سبب شد تا ش��اگردان ناظم الشريعه با 

چنين مشكل پيش افتاده اي روبه رو شوند!
   آينده روشن فوتسال با وجود تبعيض ها

با وجود چنين كمبودهايي تيم ملي فوتس��ال در 
جام ملت هاي آسيا توانست نتايج درخشاني بگيرد، 
ش��اگردان ناظم الش��ريعه پس از پيروزي مقابل 
ميانمار، عراق و چين در مرحله مقدماتي، در يك 
چهارم نهايي تايلند را شكست دادند و با پيروزي 
مقابل ازبكستان به فينال رس��يدند. ملي پوشان 
فوتسال در بازي پاياني 4 بر صفر ژاپن را شكست 
دادند تا دوازدهمين قهرماني را در آس��يا جش��ن 
بگيرند. به رغم تمامي مشكالت، تيم ملي فوتسال 
كشورمان پس از رفتن خسوس اسپانيايي و آمدن 
يك مربي داخلي در دو سال اخير توانسته دوباره به 
روند صعودي كه با حضور مربي اسپانيايي مختل 
ش��ده بود، برگردد. در حالي محمد ناظم الشريعه 
س��ال 94 هدايت تيم مل��ي فوتس��ال را بر عهده 
گرفت كه در اين مدت، دو قهرماني در آسيا و يك 
برنز جام جهاني كارنامه وي روي نيمكت فوتسال 

بوده است. 
تيم ملي فوتسال كشورمان هم با پوست اندازي و 
بازنشستگي س��تاره هايي مانند محمد طاهري و 
محمد كشاورز، هم خالي از ستاره نشده، مسئله اي 
كه نش��ان از پتانسيل باالي فوتس��ال كشورمان 
دارد. مه��دي جاوي��د، اصغر حس��ن زاده، فرهاد 
توكلي، حسين طيبي و ... ستاره هايي هستند كه 
با درخشش شان فوتسال توانسته در آسيا همچنان 
قدرت بالمنازع باش��د و در جهان هم بتواند براي 

اولين بار روي سكو برود.
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 قهرماني
  به صرف
سيب زميني و كاهو!

باي�د برنام�ه و امكانات داش�ت و 
حمايت كرد. در آن صورت مطمئن 
باشيد شاهد بهترين نتايج خواهيم 
بود اما به ش�رط آنكه آقايان در باد 
اين قهرماني ها نخوابند و در پي اين 
موفقيت ها، مشكالت و كمبودها را 

فراموش نكنند

به رغم تمامي مشكالت، تيم ملي 
فوتس�ال كش�ورمان پس از رفتن 
خس�وس اس�پانيايي و آمدن يك 
مرب�ي داخل�ي در دو س�ال اخير 
توانس�ته دوباره به رون�د صعودي 
كه با حضور مربي اسپانيايي مختل 
ش�ده بود، برگ�ردد. در اين مدت، 
فوتسال  با ناظم الشريعه دو قهرماني 
در آسيا و يك برنز جام جهاني كسب 

كرده است

آقايان بايد به قول ها و وعده هايي 
كه مي دهند پايبند باشند اما مهم تر 
از آن نحوه برخوردهاس�ت. بدون 
شك هيچ بازيكني براي پاداش بازي 
نمي كند اما پاداش هايي كه وعده اش 
داده مي شود بايد در شأن تيم ملي  

باشد و به وقتش پرداخت شود

نگاهي به دوازدهمين قهرماني فوتسال ايران در آسيا در گفت وگوي »جوان« با محمد كشاورز كاپيتان سابق تيم ملي

حمايتشوندفوتسالبهفينالجامجهانيهمميرسد قهرماني در قاره كهن همان افتخاري 
شيوا نوروزي

     نگاه
بود كه از تيم ملي فوتسال ايران انتظار 
مي رفت. سال هاس��ت كه فوتس��ال 
كشورمان در آس��يا حرف اول را مي زند و ژاپني ها نيز به عنوان تنها 
رقيب جدي م��ا آرزوي شكس��ت تيم اي��ران را دارن��د. تمامي اين 
درخشش ها در شرايطي به دست آمده كه فوتسال همواره از بي توجهي 
رنج برده و تنها با تكيه بر توانمندي هاي داخلي و تعصب ملي پوشان و 

كادر فني به پيراهن ملي است كه جام قهرماني به ايران رسيد. 
فتح سكوي اول رقابت هاي قهرماني آسيا در حالي به دست آمد كه 
اين بار نيز نه تنها حمايت ويژه اي نشد بلكه طبق روال هميشه همه ما 
منتظر بوديم تا ملي پوشان استعدادهاي ناب خود را به عرصه نمايش 
بگذارند. همين اتفاق هم رخ داد و به رغم تغذيه نامطلوب شاگردان 
ناظم الشريعه مسئوليت شان را تمام و كمال انجام دادند اما قهرماني 
آسيا پايان راه نيست چراكه جام جهاني در پيش است و در آنجا ديگر 
نمي توان با كاهو و سيب زميني مقابل برزيل، اسپانيا، روسيه و ساير 
مدعيان قد علم كرد. اينكه چرا هيچ وقت به داشته هايمان بها داده 
نمي شود سؤالي است كه هيچ مس��ئولي حوصله پاسخ دادن به آن 
را ندارد. انگار نه انگار كه فوتس��ال زير نظر فدراسيون فوتبال اداره 
مي شود؛ با اين همه جام و افتخاري كه تاكنون به دست آمده هنوز 
فوتسالي ها بر اين باورند كه اين رشته براي فدراسيون فوتبال حكم 

بچه سرراهي را دارد. 
بي تفاوتي هاي ادامه دار نسبت به حال و روز تيم ملي نگاه تبعيض آميز 
آقايان به فوتسال را تأييد مي كند. در صورتي كه فوتساليست هاي 
ملي پوش تمام تالش خ��ود را به كار مي گيرند تا دل مردم را ش��اد 
كنند اما تغييري در وضعيت رس��يدگي به اوضاع اين رشته صورت 
نمي گيرد. كافي اس��ت نگاهي به تركيب تيم ملي و همچنين كادر 
فني بيندازيد تا بهترين هاي فوتسال آسيا و جهان را ببينيد. محمد 
ناظم الشريعه سرمربي تيم به رغم همه كمبودها و مشكالت موجود 
تيمي ساخته كه در قاره خودمان رقيبي ندارد و در جهان نيز يكي 
از قدرت ها و مدعيان محسوب مي شود. او سومين مربي برتر جهان 
فوتسال است و فراموش نكنيم كه تا همين چند سال پيش آقايان 
حاضر نبودند به مربي ايراني اعتماد كنند. از سوي ديگر ستاره هاي 
زيادي در زمين مس��ابقه داري��م كه همواره كمك ح��ال تيم ملي 
بوده اند و در جمع بهترين هاي آس��يا و جهان حض��ور دارند. با اين 
حال مس��ئوالن قدر داش��ته هايمان را نمي دانند و قصد هم ندارند 
براي جبران همه كم كاري هاي خود در اين سال ها قدمي بردارند. 
تأسفبار است كه قهرمان آسيا و تيم س��وم جهان حسرت امكانات 
اوليه را داشته باشد و بازيكنانش به بي توجهي هاي مزمن مسئوالن 
عادت كرده باشند. بهتر اس��ت قبل از آنكه زمان را از دست بدهيم 
و استعدادهايمان براي هميشه دلسرد ش��وند، فدراسيون فوتبال 
نگاهش را به فوتس��ال تغيير ده��د چراكه با ادامه اي��ن روند ديگر 
نمي توان انتظار داش��ت بازيكنان و مربي��ان تبعيض هاي فراوان را 

ببينند ولي باز هم با همان روحيه و انگيزه سابق به ميدان بروند. 

 علي كفاشيان نائيني نام او طي اين 

فريدون حسن
      حاشيه

س�ال ها مترادف ش�ده ب�ا خنده، 
خنده هاي�ي ك�ه ح�اال بيش�تر از 
هميشه به دل هواداران فوتبال و البته فوتسال خنجر مي زند.

كفاش��يان بعد از تحويل دادن رياس��ت فدراس��يون فوتبال ابتدا 
نايب رئيس و بعد به عنوان سرپرس��ت كميته فوتسال معرفي شد. 
تقريباً دو سال قبل بود كه در آستانه رقابت هاي جام جهاني اين پست 
را از افتخاري مديرعامل فعلي اس��تقالل تحويل گرفت، اما دقيقاً از 

روزي كه اين پست را تحويل گرفت، نيست!
بله نيست، رئيس، سرپرس��ت، آقا باالس��ر يا هر عنوان ديگري كه 
بخواهيم اسمش را بگذاريم براي حضور كفاشيان باالي سر فوتسال 
پرافتخار ايران تفاوتي نمي كند؛ چراكه او نيست، نيست يعني اينكه 
اصاًل حضور ندارد. زياد الزم نيست راه دوري برويد به اخبار همين 
رقابت هاي قهرماني آسيا در هفته اي كه گذشت توجه كنيد تا متوجه 
اين حقيقت شويد، كفاشيان به عنوان سرپرست كميته فوتسال با 
تيم ملي راهي چين تايپه شد، اما نبود نه در اردوي تيم ملي، نه در 
تمرينات و نه حتي زماني كه محمد ناظم الش��ريعه بابت كمبودها، 
بابت وضعيت بد تغذيه تيم فرياد مي زد، هيچ اثري از كفاشيان ديده 
نشد تا بنا بر شنيده ها سرمربي تيم ملي دست  آخر با كمك و همت 
هواداران حاضر در چين تايپه مشكل غذاي بازيكنانش را حل كند.

سؤال اينجاس��ت، علي كفاش��يان دقيقاً كجاس��ت؟ چه سهمي از 
موفقيت هاي فوتسال دارد؟

البته جناب كفاشيان پيش از آن در تصاوير قهرماني تيم ملي فوتسال 
در رقابت هاي قهرماني آس��يا در ازبكستان ديده ش��د، حاال زمان 
گذشته و گذشته و با كفاش��يان در تصاوير قهرماني فوتسال ديده 
مي ش��ود، اين بار در چين تايپه، بله جناب رئيس پيدا شد. درست 
بعد از راهيابي تيم ملي به فينال و بعد از باال بردن جام قهرماني آمد 
عكس هايش را گرفت و بعد دوباره ناپديد شد،  حتي حرف هم نزد، 

سرپرست كميته فوتسال ايران كجاست؟ چه مي كند؟ همه مي دانيم 
كه مردان ناظم الشريعه با چه مشقتي راهي چين تايپه شدند، همه 
مي دانند كه مدت هاس��ت از عنوان سومي جهان مي گذرد و همين 

كفاشيان طي دو سال گذشته فقط به آن خنديده است.
فوتسال ايران بدون كفاشيان قهرمان آسيا شد، اينكه او در تمام مدت 
اين دو سال در كميته فوتسال چه كار كرده بر كسي معلوم نيست، اما 
جامعه و عالقه مندان اين رشته پرافتخار حق دارند كه بدانند چطور 
مهدي تاج، رئيس فدراس��يون فوتبال چنين پست بااهميتي را در 
اختيار كسي قرار داده كه اصاًل نيست، نيست تا حتي وقتي تاج براي 
سركشي به تيم راهي چين تايپه مي شود، حداقل براي اينكه خودش 

را به رئيس نشان دهد سري به بچه هاي ناظم الشريعه بزند.
راستي اگر تيم روي سكو نمي رفت، مي شد كفاشيان را در چين تايپه 
پيدا كرد؟ و راستي سهم اين سرپرس��ت هميشه غايب از موفقيت 

بزرگ فوتسال چقدر است؟ آيا بيش از يك سفر خارجي است؟

 درخشش دوباره در آسيا 
ثمره اعتماد به توانمندي هاي داخلي

رئيسي كه نيست!


