
ع�دم راه يابي ب�ه رقابت هاي ج�ام جهاني 
نگراني هايي را به وج�ود آورده بود اما تيم 
ملي فوتبال س�احلي ايران يك ب�ار ديگر 
توانس�ت قدرت خود را به رخ دنيا بكش�د 
و با ايس�تادن بر سكوي نخس�ت، از عنوان 
قهرماني خ�ود در رقابت هاي بي�ن قاره اي 

دفاع كند. 
داستان انتخابي جام جهاني كاماًل متفاوت بود. در آن 
رقابت ها اتفاق بدي براي ما رخ داد و نتوانستيم سهميه 
جام جهاني را بگيريم اما با تكرار قهرماني در رقابت هاي 
فوتبال ساحلي بين قاره اي ثابت كرديم آنچه در مسير 
كسب س��هميه جام جهاني رخ داد اتفاقي بيش نبود و 
فوتبال س��احلي ايران همچنان همان قدرت و اقتدار 

سابق را دارد. 
 بعد از اتفاق�ي كه در انتخاب�ي جام جهاني 
رخ داد و مانع از كسب سهميه اين رقابت ها 
ش�د، تصور مي كردي�د در رقابت هاي بين 
قاره اي بتوانيد بار ديگر به عنوان قهرماني 

دست يابيد؟
 ما قرعه و گ��روه خوبي داش��تيم. از طرفي نس��بت به 
سال هاي قبل شاداب تر و بهتر بازي مي كرديم و بازي ها 
را هم خوب شروع كرديم و با نتايج خوب و گل هاي زياد 
برديم. هر كس بازي ها را مي ديد مي گفت حتماً يك بار 
ديگر بر سكوي نخست قهرماني خواهيد ايستاد. هدف 
ديگري هم جز اين نداش��تيم و خدا را ش��كر به آن هم 
دست يافتيم و حاال با كسب سه قهرماني پر افتخارترين 
تيم اين رقابت ها هستيم. البته برزيل هم سه قهرماني 
دارد اما ما يك نايب قهرماني و يك س��ومي هم داريم. 
س��ال 2013 كه براي نخس��تين بار به اي��ن رقابت ها 
دعوت ش��ديم موفق به كس��ب عنوان قهرماني شديم. 
بعد از آن يك س��ومي، يك چهارم��ي و نايب قهرماني 
به دس��ت آورديم. سال گذش��ته نيز بر سكوي نخست 
قهرماني ايستاديم و امسال هم از عنوان قهرماني خود 

دفاع كرديم.
 اين دوره از رقابت ه�ا از لحاظ كيفي چطور 

بود؟
رقابت ها مثل هميشه س��طح بااليي داشت. جز ايران 
همه تيم ها در جام جهاني پاراگوئه هس��تند به همين 
دليل با تم��ام نفرات خود آمده بودند و اين مس��ابقات 
برايشان محكي جدي بود. همين مسئله باعث شده بود 

سطح كيفي بازي ها بسيار باال باشد. 
 يكي از اتفاق�ات جالب توجه اي�ن دوره از 
مسابقات فوتبال ساحلي بين قاره اي آقاي 
گلي شما بود آن هم در شرايطي كه به دليل 
مصدوميت دو ب�ازي آخر را از دس�ت داده 

بود!
براي خ��ودم هم جالب ب��ود. در فوتبال س��احلي يك 
بازيكن مي تواند در يك دقيقه دو گل به ثمر برس��اند. 
به همين دليل تص��ورش را هم نمي ك��ردم با توجه به 
مصدوميت و  حضور نداشتنم در دو بازي آخر آقاي گل 
مسابقات شوم. البته به ش��دت پيگير كار گلزنان ديگر 
به خصوص بازيكن ژاپن و ايتاليا ك��ه به من نزديك تر 
بودند بودم اما خدا خواس��ت و با همان ش��ش گلي كه 
قبل از مصدوميت به ثمر رس��انده بودم توانستم آقاي 
گل اين دوره از رقابت ها شوم و انگار خدا يك جورايي 

مزد مصدوميتم را داد. 
 از اتفاق�ي ك�ه در ب�ازي ب�ا روس�يه باعث 
مصدوميت تان شد، بگوييد. انتظار مي رفت 
مثل هميشه بعد از يك قيچي دفاعي زيبا به 

بازي ادامه دهيد اما... 
نمي دانم چه اتفاقي افتاد. مثل هميشه روي هوا براي 
دفاع كردن با قيچي برگردان بلند شدم. اصاًل اين مدل 
دفاع كردن با پا را به نام من مي شناسند. چند سال است 
كه اينطور بازي مي كنم و بيشتر دفاع هاي برگردان را 
اينگونه مي زنم و هيچ مشكلي هم ندارم و هميشه خيلي 
خوب پايين مي آيم اما اين بار دستم زيرم ماند و وقتي 
پايين آمدم ديدم دس��تم آويزان است. آن را كشيدم و 
روي سينه ام گذاش��تم و فقط دعا مي كردم مادرم آن 

صحنه را نديده باشد. 
 يعني بيش�ترين نگراني ت�ان در آن لحظه 

خانواده تان بودند؟
بله. مادرم خيلي حساس است. روز قبل در بازي با مصر 
بازيكن حريف از ناحيه س��ر دچار آسيب ديدگي شد. 
مادرم مدام س��راغش را مي گرفت كه چه شد؟حالش 
خوب است؟ وقتي با ديدن مصدوميت ديگر بازيكنان 
تا اين اندازه نگران مي ش��ود تص��ورش را كنيد وقتي 
مصدوميت مرا ببيند چه حالي مي شود. به همين دليل 
به محض اينكه از زمي��ن مرا بيرون بردند از دوس��تم 
خواستم سريع با مادرم تماس بگيرد و گفتم حالم خوب 
است و هيچ مشكلي وجود ندارد و فردا كه مشخص شد 

نيازي به عمل جراحي نيست خيالش راحت شد. 

 برايت�ان تماش�اي بازي ها از روي س�كوها 
سخت نبود خصوصاً در بازي فينال  كه عقب 

افتاديم؟
  تماشاي بازي ها از بيرون براي من كه بازيكن هستم و به 
زمين دسترسي ندارم خيلي سخت بود. خصوصاً وقتي 
در بازي فينال به دليل استرس باال عقب افتاديم. بدترين 
اتفاقي كه براي يك بازيكن مي تواند رخ دهد اين است كه 

مصدوم شود و بازي ها را از روي سكوها تماشا كند. 
همانطور كه اشاره فرموديد بازي ها را خوب 
شروع كرديد اما در بازي فينال برابر اسپانيا 
وقتي عقب افتاديد تصور مي كرديد بتوانيد 
نتيج�ه را به س�ود خودتان تغيي�ر دهيد و 

برسكوي قهرماني بايستيد؟
بعد از بازي با امارات بود كه محمد كش��اوزر گفت بازي 
س��ختي بود، فردا چه مي كنيد؟گفت��م مي بريم. گفت 
مطمئن هستي؟ گفتم بله. روز بازي دو بر صفر كه جلو 
افتاديم گفتم ديگر كار تمام است اما يك لحظه بازي از 
دست بچه ها در رفت و شديم سه بر دو ولي بازي به سود 
ايران تمام ش��د، چراكه در بازي با اسپانيا با وجود اينكه 
از حريف عق��ب افتاديم همه بچه ها ص��د بودند. گاهي 
مي گويند فالن بازيكن صد اس��ت و مي تواند بازي را در 
آورد اما در بازي با فينال همه صد بودند و عالي. از سعيد 
پيراموني كه كمتر بازي كرده بود و يك گل فوق العاده زد 
تا بهزادپور كه باز هم گل زد. كار تاكتيكي بچه ها عالي بود. 
ما سه گل به دروازه خالي زديم، يعني با پاس هاي روي هوا 

كه مي داديم و سيستمي كه بازي مي كرديم خيلي راحت 
روي تير دو حريف به نقطه كور ضربه مي زديم و اين نشان 

مي داد بچه هاي ما به آن پختگي الزم رسيده اند. 
 سخت ترين حريف ايران در اين بازي ها چه 

تيمي بود؟
همه تيم ها خوب بودند اما س��خت ترين بازي ما بازي 
با امارات بود. امارات هم از لح��اظ روحي- رواني و هم 
فني حريف سرس��ختي بود. از يك طرف بازي پاياپاي 
حريف بود و از طرف ديگر ُكري كه بين تماشاگران بود 
باعث شد تا بازي سخت تر شود اما خدا را شكر توانستيم 
امارات را هم شكس��ت دهيم. اين يكي از س��خت ترين 
بازي هاي ما بود، چراكه اگر امارات را شكست نمي داديم 
نمي توانس��تيم به فينال برس��يم، درحالي كه هدف ما 
قهرماني و به اهت��زاز در آوردن پرچ��م پرافتخار ايران 

عزيزمان در حاشيه خليج هميشه فارس بود. 
 بهزادپور بدون شك يكي از ستاره هاي ايران 
بود. بازي فوق العاده او چه تأثيري در باال بردن 

روحيه بازيكنان و كسب قهرماني داشت؟
براي بقيه ش��ايد گلزني گل��ر عجيب باش��د اما براي 
س��احلي بازان يك امر طبيعي اس��ت. گلر هم يكي از 
بازيكنان است و با توجه به اينكه طول زمين كم است، 
مي تواند هم گل بزند و هم پ��اس گل بدهد و تيمي كه 

گلري به اين شكل نداش��ته باشد تعطيل است، چراكه 
االن همه سيستم هاي بازي ها شده شروع گلر، شروع 
حمله ها از گلر، بازي با پاي گلر، توپ نگه داش��تن گلر 
و مالكيت گلر. يك گلر خوب نق��ش مؤثر و پررنگي در 
موفقيت تيم ها ايفا مي كند درست مثل گلرهاي ايران. 
بعد از كسب عنوان قهرماني مسابقات بين 
قاره اي فوتبال ساحلي، يكي از مسائلي كه 
سرمربي تيم به آن اشاره كرد قرارداد پايين 
بازيكنان بود و تأكيد بر اينكه اين قراردادها 

كفاف زندگي بازيكنان را نمي دهد. 
واقعاً همين طور اس��ت. مبلغ ق��رارداد بازيكنان فوتبال 
ساحلي خيلي پايين است به طوري كه شما اگر بخواهيد 
يك زندگي حرفه اي داشته باشيد واقعاً در خرج و مخارج 
آن مي مانيد. مبلغ قرارداد س��احلي ها حتي كفاف خريد 
مكمل ها را هم نمي دهد چه برس��د به تهيه ساير اقالمي 
كه يك ورزش��كار حرفه اي به آن نياز دارد. حاال فكرش 
را بكنيد برخي بازيكنان متأهل هس��تند و زن و بچه هم 
دارند. چطور بايد زندگي خود را تأمين كنند و چطور بايد 
با فكري آزاد بازي كنند؟ تازه 20تا 30 درصد همين مبلغ 
كم را هم خيلي از باش��گاه ها نمي دهند. تا وقتي فوتبال 
ساحلي پخش مستقيم نداشته باشد و تيم هاي بزرگ در 
آن حضور نداشته باشند اسپانسرها هم سراغ آن نمي آيند 
و اوضاع همين است. به همين دليل چند سالي است كه 
بازيكن تاپ در فوتبال ساحلي نداشتيم. چون بقيه وقتي 
مي بينند اوضاع ما كه قديمي هاي اين رشته هستيم به اين 

شكل است ترجيح مي دهند سراغ فوتبال چمني حتي در 
ليگ دو و سه بروند كه وضعيتي به مراتب بهتر از ما دارند. 
 گفته بوديد تا 10 س�ال ديگر مربيان ايراني 
نمي توانند به موفقيت مربياني چون اكتاويو 
در فوتبال س�احلي دس�ت يابن�د و حضور 
اين مرب�ي را ضامن موفقيت ه�اي تيم ملي 
مي دانس�تيد اما اين قهرماني با يك مربي 

ايراني به دست آمد؟
بله. اما به وضوح ديديم اگر مربي خارجي هم امكانات و 
شرايط الزم را نداشته باشد نمي تواند به موفقيت دست 
يابد. همانطوركه ما بعد از قهرماني سال قبل به حال خود 
رها شديم و بدون اردوي مناس��ب و بازي تداركاتي و با 
بدن هاي ناآماده به انتخابي جام جهاني رفتيم و درحالي 
كه هيچ كس انتظار نداش��ت با دس��ت خالي برگشتيم 
اما اين بار با مربي داخلي كه ش��رايط برايش مهيا بود به 

قهرماني مسابقات بين قاره اي دست يافتيم.
 پاداش اين قهرماني چه بود؟

هيچ. البته شايد مثل هميشه هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال دور هم بنش��ينند و تصميمي ب��راي پرداخت 
پاداش بگيرند اما تا به االن نه قولي داده شده و نه حرفي 

زده شده است. 
 گفته مي شود سرمربي تيم سختگيري براي 
جمع آوري گوش�ي ها نداش�ت اما بازيكنان 
خودشان در اين مورد رعايت مي كردند. فكر 
مي كنيد عدم حضور آنه�ا در فضاي مجازي 

چه تأثيري در كسب اين موفقيت داشت؟
جمع كردن گوش��ي ها به نظر من توهين به بازيكنان 
است اما بازيكني كه به رده ملي مي رسد، در هر رشته اي 
بايد به اين بلوغ فكري رسيده باشد كه هرچيزي جا و 
مكان خود را دارد. من نمي گويم اس��تفاه از گوش��ي و 
حضور در فضاي مجازي بد است اما وقتي يك سال براي 
كسب يك موفقيت تالش مي كنيد با چهار روز نرفتن 
طرف گوشي اتفاق خاصي نمي افتد. ضمن اينكه ممكن 
است در ساعات منتهي به بازي يك خبر ناراحت كننده 
بازيكن را به هم بري��زد و زحمت او را ه��در دهد. اين 

مسئله اي است كه خود بازيكنان بايد به آن برسند.

 آق�اي هاش�م پور!تبريك مي گوييم، دومين 
قهرماني متوال�ي ايران در جام بي�ن قاره اي 
فوتبال ساحلي، كام هواداران فوتبال را شيرين 
كرد. ابتدا از راهي كه طي شد تا قهرمان شويم، 

صحبت كنيد. 
استارت كار ما از المپيك ساحلي شروع شد و قبل از اين 
بازي ها در اولين دوره المپيك ورزش هاي ساحلي شركت 
كرديم و توانستيم مدال برنز اين مسابقات را كسب كنيم. 
از همان جا پيمان بستيم با توجه به تدارك خوبي كه براي 
جام بين قاره اي داشتيم، فقط براي قهرماني تالش كنيم. 
اين اعتماد و اعتقاد را هم به بچه ها و هم به كار خودم داشتم 
كه مي توانيم قهرمان شويم، البته مي دانستيم كار سختي 
را پيش رو داريم. به هر حال در بازي هاي بين قاره اي تمام 
قدرت هاي ساحلي حضور پيدا كرده بودند و تنها برزيل بود 
كه به دليل مسابقات جام جهاني ساحلي به امارات نيامده 
بود. در گروه ما نيز تيم هاي مصر، مكزيك و روسيه حضور 
داشتند كه تيم هاي قدرتمندي بودند. در مرحله گروهي 
شرايط هر مسابقه متفاوت بود و بچه ها در هر بازي نكات 
تاكتيكي و فني كه به آن گوشزد مي شد را به خوبي اجرا 
كردند. اين هماهنگي سبب شد با سه پيروزي برابر تيم هاي 

مصر، مكزيك و روسيه راهي نيمه نهايي شويم. 
و بازي سوم با روس�يه كه يك بازي انتقامي 
بود. روس ها در المپيك ساحلي جهاني مانع 
رس�يدن ايران به طال ش�دند و شما فرصت 

جبران داشتيد. 

قطعاً. بازي با روس��يه يك بازي انتقامي بود. در المپيك 
ساحلي به روس ها باختيم و تصميم گرفته بوديم انتقام 
اين شكس��ت را در جام بين قاره اي بگيريم و با شكست 

روسيه به هدفمان رسيديم. 
در ب�ازي نيم�ه نهايي مقاب�ل ام�ارات تصور 
مي ش�د كار س�ختي نداشته باش�يم اما آنها 
غافلگيركننده ظاهر شدند، اگر چه در پنالتي 
باالخره پيروز شديم اما شرايط استرس آوري بر 

بازي حاكم بود. بازي با امارات چطور گذشت؟
امارات نسبت به سال هاي قبل خيلي تغيير كرده بود و 
فوتبال ساحلي را به خوبي بازي مي كرد. در اين بازي از 
اميرحسين اكبري بهترين گلزنمان با توجه به مصدوميت 
در بازي روسيه از ناحيه دست، نتوانستيم استفاده كنيم، 
محمد احمدزاده ديگر بازيكن باتجربه مان هم تنها دو روز 
پس از ورود به امارات، آنفلوآنزاي خيلي سختي گرفت 
و نتوانس��تيم از او هم اس��تفاده كنيم. با توجه به غيبت 
اين بازيكن تأثيرگذارمان مقابل امارات تيم ميزبان قرار 
گرفتيم. با توجه به شرايطي كه داشتيم توانستيم امارات 
را در ضربات پنالتي شكس��ت دهيم و به فينال برسيم. 
امارات جدا از بحث ميزباني واقعاً تيم متفاوتي نس��بت 
به قبل شده بود، ش��رايط ميزباني البته سبب شده بود 
تا داوري ها به نفع آنها باشد. جا دارد از ايراني هاي مقيم 
امارات تشكر كنم كه ما را در اين مسابقات تنها نگذاشتند 
و حضور پرشورشان موجب شده بود فكر كنيم در كشور 

خودمان بازي مي كنيم. 
 رسيديم به نمايش مقتدرانه ايران در فينال 
مقابل اس�پانيا، راز اين پي�روزي و قهرماني 

چه بود؟
اسپانيا يكي از تيم هاي بسيار خوب و با سابقه دنياست كه 
فوتبال ساحلي را به روز بازي مي كند. با توجه به آناليزي 
كه قبل از مسابقه از نقاط ضعف و قوت اين تيم داشتيم، 
بچه ها نكات الزم را براي اين بازي مو به مو اجرا كردند. 
تاكتيك مهم ما عالوه بر مسائل فني، تاكتيك دوستي و 
رفاقت بچه هاي تيم بود كه خيلي خوب در تيم ديده شد. 
در صحبتي كه با بچه ها داشتم به آنها تأكيد كردم نصف 
موفقيت كمك كردن به همديگر است و در جريان بازي 

براي دوست و هم تيمي تان بجنگيد. دوستي در كل كادر 
تيم فوتبال ساحلي وجود داش��ت، اين دوستي از رأس 
فدراس��يون كه آقاي تاج نگاه ويژه اي به فوتبال ساحلي 
داشتند تا خانم شهرياري مسئول فوتبال ساحلي، كادر 
فني و بازيكنان وجود داش��ت. با توجه به اين جو بچه ها 
با تمام وجودشان در فينال بازي كردند و توانستيم تيم 
پرقدرت اس��پانيا را شكس��ت دهيم و در امارات، پرچم 

زيباي ايران را برافراشته كنيم. 
بازي با اسپانيا در وقت هاي اول و دوم نزديك 
بود. جلو مي افتاديم، عقب مي افتاديم و اين 
تكرار مي شد اما در وقت سوم با وجود اينكه 
يكي از بازيكنانمان اخراج ش�د، توانستيم با 
اختالف سه گل اسپانيا را شكست دهيم و به 
طالي جام بين قاره اي برسيم. وقت سوم چه 

شد ورق برگشت؟
به هر حال اسپانيا يكي از تيم هاي قدرتمند جهان است 
و حرف زيادي براي گفتن دارد. در شروع بازي در فوتبال 
س��احلي، كنترل كردن و تمركز خيلي مهم اس��ت، در 
نيمه اول و دوم بازي نزديكي بود اما در نيمه سوم پيش 
افتاديم. براي هر اتفاقي كه در بازي احتمال رخ دادنش 
مي رفت، تاكتيك داش��تيم. به عنوان نمونه براي وقتي 
كه يك بازيكن كمتر داشته باشيم يا تيم مقابلمان يك 
بازيكن كمتر داش��ته باش��د، تاكتيك متفاوتي در نظر 
گرفته بوديم. اين نتيجه حاص��ل برنامه ريزي و تمرين 

خوب تيم بود كه به ثمر نشست. 

موفقيت با شما به عنوان يك مربي ايراني به 
دس�ت آمد و ثابت كرد هر جا به مربي ايراني 
اعتماد كرديم نتيجه گرفتيم و اين قهرماني با 
هدايت شما به نظر مي رسد راه را براي استفاده 

از مربيان داخلي بازتر كرد. 
از فدراسيون فوتبال و  آقاي انصاري فرد كه آن زمان مسئول 
كميته فني فدراس��يون بودند به خاطر اعتمادي كه به من 
كردند، تش��كر مي كنم. من هم بعد از اينكه هشت سال در 
كنار تيم ملي فوتبال ساحلي بودم و نكات زيادي كه از آقاي 
اكتاويو ياد گرفتم، به خودم اطمينان و اعتماد داشتم. مقام 
معظم رهبري هم در جلس��ه اي با ورزشكاران با بيان جمله 
زيبايي تأكيد كرده بودند از مربي ايراني استفاده شود. با توجه 
به انرژي كه از اين ديدگاه گرفتم، مي خواس��تم ثابت كنم 
مربيان ايراني مي توانند در سخت ترين شرايط بهترين نتيجه 
را بگيرند. اگر فدراسيون ها و رشته هاي ديگر به مربيان داخلي 
اعتماد كنند، قطعاً همه تيم ها مي توانند با مربيان ايراني نتيجه 
خوبي بگيرند. در ايران مربيان خيلي خوبي داريم كه با توجه 
به دانششان و همچنين شناختي كه از ورزشكار ايراني دارند و 
با ارتباط احساسي  كه با ورزشكاران برقرار مي كنند، مي توانند 

تيم هاي كشورمان را به موفقيت برسانند. 
البته يك تيم خوب از خط دروازه تا خط حمله 

در اختيار داشتيد. 

تيم تركيبي از بازيكنان جوان و باتجربه بود كه خيلي خوب 
جنگيدند. خوشبختانه جوانان ساحلي نشان دادند توانايي 
بااليي دارند و من به اين بچه ها اعتماد كردم.  اين بازيكنان 
جوان در كنار باتجربه ها مي توانند در آينده موفقيت هاي 
بيشتري براي كش��ورمان به دس��ت آورند. عالوه بر اين 
مديريت بازيكنان باتجربه هم در اين موفقيت تأثيرگذار 
بود، مانند پس��ت دروازه كه دو دروازه بان خيلي خوب به 
نام هاي پيمان حسيني و حميد بهزاد پور داشتيم و نشان 
دادند در كمترين زماني كه به آنها داده  ش��ود مي توانند 

بهترين عملكرد را نشان  دهند. 
آرزوي هر مربي در دنيا داشتن چنين بازيكنان 
هم سطحي اس�ت، هر چند ش�رايط را براي 
انتخاب مربي سخت مي كند. مديريت چنين 
ستاره هايي و اينكه با توجه به توانايي هايشان 
انتظار بازي كردن دارند هم كار دشواري است 
كه در تيم فوتبال س�احلي باعث تنش نشد 
و اعتراضي ش�كل نگرفت و صميميت وجود 

داشت، راز چنين جوي در تيم چه بود؟
قبل از انتخاب به عنوان سرمربي، به عنوان مربي و بازيكن 
كنار تيم بودم و ش��ناخت كامل از جو تيم داشتم. وقتي 
سرمربي تيم شدم در اولين صحبتي كه با بچه ها داشتم 
از آنها خواستم كه دوستي و صميميت شان بايد نسبت به 
قبل بيشتر شود. تأكيد كردم هر بازيكني اگر حتي30ثانيه 
هم زمان به او داده شود، بايد بهترين عملكردش را نشان 
دهد و نسبت به تيم انرژي مثبت  داشته باشد. به عنوان 
نمون��ه در اين باره هم ب��ا پيمان حس��يني و هم حميد 
بهزادپور جداگانه صحبت كردم و اعتقاد اين دو دروازه بان 
و تمام تيم اين بود كه موفقيت تيم بر اينكه چه كسي بازي 
كند، ارجحيت دارد. با توجه ب��ه اين جو و تفكر حرفه اي 
كه بازيكنان باتجربه در تيم داشتند، توانستيم با همدلي 

بهترين نتيجه را در جام بين قاره اي بگيريم. 
هدفگ�ذاري بع�دي فوتب�ال س�احلي چه 

مسابقاتي است؟
برنامه ريزي ما براي حضور قدرتمند در مسابقات ساحلي 
آسيايي 2020 اس��ت و قرار اس��ت برنامه ريزي اردوها و 
تداركات مدنظرم را ب��ه خانم ش��هرياري، رئيس كميته 
فوتبال ساحلي ارائه كنم. البته نبايد تصور شود با توجه به 
موفقيت هايمان طالي مسابقات ساحلي را برايمان كنار 
گذاشته اند و ما در باد اين موفقيت بخوابيم. اينطور نيست و 
كارمان تازه شروع شده است و دوباره مي خواهيم به دنيا ثابت 

كنيم فوتبال ساحلي ايران در دنيا يك ابرقدرت است. 
با توجه به اين افتخارات فوتبال ساحلي در يك 
دهه اخير كه واقعاً موفقيت هاي بزرگي است 
اما در حد و اندازه چنين قهرماني ها به وضعيت 
بچه هاي ساحلي رسيدگي نمي شود و بسياري 
از بازيكنان مشكالت عديده اي در زندگي شان 
دارند و اين شايسته يك تيم قهرمان نيست. 
چه صحبت و درخواستي به عنوان سرمربي 

تيم از مسئوالن داريد؟
فدراسيون فوتبال با وجود مشكالت اقتصادي كشور كه 
همه نسبت به آن آگاه هستند، در حد و تواني كه داشت 
از برنامه هاي تداركاتي تيم ملي فوتبال ساحلي حمايت 
كرد. از نهادهاي ديگر مانند وزارت ورزش مي خواهم جلو 
بيايند و نه تنها به مشكالت بچه هاي فوتبال ساحلي  بلكه 
به مش��كالت تيم هايي كه نام ايران را در جهان بلندآوازه 
مي كنند، رسيدگي كنند. از آقاي دكتر روحاني كه ورزش 
دوست هستند و احساس خوبي نسبت به ورزشكاران دارند 
هم درخواست مالقات داريم تا بچه ها رو در رو مشكالتشان 
را با ايشان مطرح كنند و اين مي تواند تأثيرگذار باشد به 
خصوص اينكه مس��ئوالن بدانند بچه ها در چه ش��رايط 

سختي، موفقيت هاي بزرگي  به دست آورده اند. 
رسيدگي بيشتر سبب مي شود بچه ها با آرامش 
بيشتري براي موفقيت بجنگند و اين كارتان را 

راحت تر مي كند. 
قطعاً.  اگر مشكل حل شود، بچه ها خيلي راحت تر مي توانند 
تمركزشان را براي بازي بگذارند و حرفه اي تر برخورد كنند 

تا موفقيت هاي فوتبال ساحلي دوچندان شود. 
در اين راه از س�هم ليگ فوتبال ساحلي هم 
نمي توان گذشت، از تأثير يك ليگ قدرتمند 
در داش�تن يك تيم ملي قدرتمند. در پايان 
صحبت هايتان اگر درباره اين مسئله نكته اي 

داريد بيان كنيد. 
 يك ليگ خيلي خوب مي تواند به داش��تن يك تيم ملي 
قدرتمند كمك كند. چندين سال اس��ت در ايران ليگ 
بس��يار خوب و منظمي داريم و تمام دني��ا از ليگ ايران 
الگوبرداري مي كنند. با توجه به ارتباطاتي كه به واسطه 
مدرسي كنفدراسيون فوتبال آسيا با سرمربيان تيم هاي 
مختلف دنيا مانند اسپانيا، برزيل، سوئيس و... دارم، اين 
سرمربي ها اذعان دارند ليگ ايران يكي از بهترين ليگ هاي 
دنياست كه هم زمان زيادي دارد و هم بازي ها به صورت 

رفت و برگشت برگزار مي شود. 
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اگر فدراسيون ها به مربيان داخلي اعتماد 
كنند، قطعاً همه تيم ها مي توانند با مربيان 
ايراني نتيج�ه خوبي بگيرن�د. در ايران 
مربيان خيل�ي خوبي داريم ك�ه با توجه 
به دانششان و ش�ناختي كه از ورزشكار 
ايراني دارند و با ارتباط احساس�ي  كه با 
ورزش�كاران برقرار مي كنند، مي توانند 
تيم هاي كشورمان را به موفقيت برسانند

مبلغ قرارداد بازيكنان فوتبال ساحلي 
خيلي پايين است به طوري كه شما اگر 
بخواهيد يك زندگي حرفه اي داش�ته 
باش�يد واقع�اً در خ�رج و مخ�ارج آن 
مي مانيد. مبلغ قرارداد ساحلي ها حتي 
كفاف خريد مكمل ه�ا را هم نمي دهد 
چه برسد به تهيه ساير اقالمي كه يك 

ورزشكار حرفه اي به آن نياز دارد

 گفت وگوي »جوان«
  با اميرحسين اكبري آقاي گل ايران در مسابقات 

بين قاره اي فوتبال ساحلي

مسئوالن حتی حرف پاداش 
قهرمانی جهان را هم نمی زنند

 بررسی روند كسب مقام اول جام بين قاره اي 
 در گفت وگوي »جوان« با عباس هاشم پور 
سرمربي تيم ملي فوتبال ساحلي

 دوستی بازیکنان
 راز قهرمانی بود

در بازي با روسيه مصدوم شد. اين يعني از دست دادن دو 
دنيا حيدري
      گفت وگو

بازي آخر، اما همان ش�ش گلي كه قبل از مصدوميت از 
ناحيه دست به ثمر رس�انده بود كافي بود تا اميرحسين 
اكبري را به عنوان آقاي گلي مسابقات بين قاره اي فوتبال ساحلي برساند؛ بازيكني كه 
آرزويش حض�ور بين برترين هاي فوتبال س�احلي دنياس�ت. پابرهنه هاي بي پاداش 
بهترين توصيف از مرداني اس�ت كه سال هاس�ت با تمام وجود براي باال بردن پرچم 
پرافتخار ايران به توپ ضربه مي زنند. مردان بي ادعايي كه آخرين قهرماني شان ايران 
را به پرافتخار ترين تيم مس�ابقات بين قاره اي فوتبال س�احلي تبديل كرده اس�ت.

ساحلي بازان فوتبال كشورمان با قهرماني در جام 
سعيد احمدیان

      گفت وگو
بين قاره اي باز هم نش�ان دادند يكي از تيم هاي 
ابرقدرت دنيا هستند؛ تيمي كه با وجود مشكالت 
زياد و عدم رسيدگي مسئوالن در سخت ترين ش�رايط، بيشترين موفقيت را 
براي ايران به ارمغان آورده است. موفقيت فوتبال ساحلی اين بار با حضور يك 
مربی ايرانی در رأس كادر فنی به دست آمد تا باز هم ورزش ايران از اعتماد به 
مربيان داخلی افتخار كسب كند. در گفت وگو با عباس هاشم پور، سرمربي تيم 
مل�ي فوتب�ال س�احلي از قهرماني در ج�ام بين ق�اره اي صحب�ت كرده ايم. 


