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چرا شهناز یاری و محمد ناظم الشریعه مهم شدند؟

غوغای دو ایرانی در عراق

چه بر سر استقالل آمده است؟

ایران و عراق به عنوان دو همســایه در غرب آســیا، مراودات زیادی داشــته و دارند؛ این 
مراودات به واسطه خط مرزی حول  محور اقتصادی چرخیده و دو طرف تالش کرده اند این 
ارتباط را حفظ کنند. در کنار این موضوع، عراق برای ایرانی ها به عنوان یک کشور مذهبی هم 
قابل احترام است و ساالنه عالقه مندان زیادی از ایران به سمت همسایه غربی گاهی با پای 
پیاده حرکت می کنند. با این حال و با توجه به وضعیت اســتراتژیک منطقه، سیاست حاکم 
بر عراق هم همیشــه برای تهران اهمیت داشته و دو کشور سعی می کنند تا جای ممکن، 
دیدگاه مشابهی در مسائل منطقه ای داشته باشند. با وجود بخشی از قرابت های موجود که 
در همین چند خط به آن اشاره شد، هر بار که اسم ایران و عراق به گوش می رسد، ناخودآگاه 
تصاویر جنگ هشت ســاله ای که بین این دو کشور شــکل گرفته در اذهان تداعی می شود. 
پاک کردن آن تصاویر کار سختی است و از همین رو، هنوز هم برای بسیاری از مردم دو کشور، 
شــنیدن نام همسایه یادآور جنگ است. در کنار چنین موضوعی، همین روزها در عراق هم 
نگاه دوگانه ای نسبت به سیاست های ایران در این کشور ساری و جاری است. عده ای حضور 
سیاسی ایران در عراق را به نفع این کشور می دانند و عده ای دیگر این حضور را به ضرر آینده 
عراق. همین اختالف دیدگاه در ایران هم وجود دارد و مورد چندان عجیبی نیست. حاال در 
چنین فضای دوگانه ای، دو ایرانی این روزها در فوتسال عراق تبدیل به قهرمان های این کشور 
شــده اند؛ شهناز یاری و محمد ناظم الشریعه. دو سرمربی سابق تیم های ملی فوتسال زنان 
و مردان ایران یکی، دو ماه می شود که به عراق سفر کرده و هدایت تیم ملی زنان و مردان 
این کشــور را بر عهده گرفته اند. جالب آنکه در همین زمان اندک، هر دو نفر موفق شده اند 
افتخارات خاصی را رقم بزنند. شــهناز یــاری در روزهایی که پی برد امکان همکاری اش با 
فدراســیون فوتبال ایران وجود ندارد، به پیشنهاد فدراسیون فوتبال عراق پاسخ مثبت داد و 
چمدان ها را به مقصد بغداد بســت. او می دانست با توجه به اینکه دختران عراقی تجربه 

چندانی در فوتســال ندارند، کارش سخت است ولی از همان اواخر اردیبهشت که به عراق 
رســید، گفت  هر دختری را که فکر می کنید فوتبال بلد اســت، برایم بیاورد! یاری از بین آن 
نفرات ۱۸ نفر را برای حضور در تیم ملی فوتســال زنان عراق انتخاب کرد و جالب اینکه در 
عرض یک ماه کاری باورنکردنی رقم زده است. تیم ملی فوتسال زنان عراق همین چند  روز 
پیش با شــهناز یاری موفق شــد در فینال عرب کاپ که به میزبانی عربستان برگزار می شد، 
میزبان را ۴ بر ۲ شکســت دهد و جام قهرمانی را باالی ســر ببرد! کاری که یاری در فوتسال 
عراق کرده شــبیه به معجزه اســت؛ او تغییر و تحول زیادی در تیمش بــه وجود آورده و 
حــاال به عنوان یک قهرمان در عراق از او یاد می شــود. موفقیت شــهناز یاری به عنوان یک 
ســرمربی لژیونر ایرانی در حالی به دست آمده که پیش از او، شهرزاد مظفر، دیگر سرمربی 
ســابق تیم فوتســال زنان ایران راهی کویت شــده و هدایت تیم زنان این کشور را به دست 
گرفته اســت. شــهرزاد دو ســال پیش در کویت از صفر شــروع کرده و او هم در این مدت 
توانسته دستاورد خوبی داشته باشد. جدال تیم شهرزاد مظفر با شهناز یاری در نیمه نهایی 
عــرب کاپ هم برای ایرانی ها جذاب بود؛ هرچند این تیــم آماده عراق بود که با ۱۲ گل تیم 
کویت را در هم کوبید و به فینال رسید. حاال «مدرب ایرنی» در عراق سر زبان افتاده و شهناز 
ایرانی در رسانه های اجتماعی این کشور ترند هم شده است. او با تیمش اردویی کوتاه مدت 
در تهران داشــته و به خوبی مهیای رقابت های عرب کاپ شده اند. شهناز یاری راه دشواری 
برای ثبت موفقیت های بیشــتر با عراق دارد ولــی او چه با تیم ملی ایران و چه حاال با تیم 
فوتسال زنان عراق نشان داده «کاربلد» است و آینده فوتسال زنان عراق قطعا با او روشن تر 
خواهد بود. درخشش شهناز در عراق و موفقیت شهرزاد در کویت در حالی به دست آمده 
که تیم ملی فوتســال زنان ایران دوباره به حال خود رها شــده و در آینده احتماال کار بسیار 
دشواری برای جنگیدن با رقبا خواهد داشت. شهناز یاری هم بعد از حضور کوتاه مدتش در 

عراق و تبدیل شدن به یک چهره محبوب در فضای ورزش این کشور، سعی کرده پیام صلح 
داشته باشد. او بعد از قهرمانی با عراق با انتشار تصویری از یک کبوتر که دو بالش به رنگ 
پرچم های عراق و ایران بود، یک جمله عربی نوشت: «ایران و العراق الیمکن الفراق» (ایران 
و عراق جدایی ناپذیرند). احتماال او هم به خوبی می داند که کارکردن یک ایرانی در عراق و 

ثبت موفقیت در فوتسال این کشور، فراتر از یک اتفاق ورزشی ساده است.
فرصت قهرمانی برای ناظم الشریعه

عراق با برنامه ریزی منظم و البته با بررســی همه جانبه به فوتسال ایران هجوم آورده و 
می خواهد مزد برنامه ریزی هوشمندانه اش را بگیرد. به غیر از شهناز یاری، آنها کمی قبل تر 
موفق شدند محمد ناظم الشریعه، ســرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران را هم به  بغداد 
ببرند. وعده ها مشخص اســت؛ آنها به ناظم الشریعه گفته بودند هر امکاناتی بخواهی در 
اختیارت خواهیم گذاشت. همین بند «امکانات»، چیزی که در ایران به سختی تأمین می شود، 
نیمی از مســیر موفقیت اســت. خودش در گفت وگو با رادیو از این موضوع پرده برداشــته 
که دســتمزدی که در فوتسال عراق می گیرد، به مراتب بهتر از پولی است که در ایران به او 
پرداخت می کردند. از لحاظ امنیتی هم فدراسیون فوتبال عراق خیال آنها را راحت کرده و 
مربیان ایرانی را در جای امنی سکونت داده است. ناظم الشریعه هم در بدو ورود برنامه اش 
را برای تغییر در لیگ فوتسال و تیم ملی این کشور ارائه داده است: «بررسی اجمالی کردیم و 
گزارش دادیم. موافقت کردند تا طی سه سال طوری برنامه ریزی کنیم که هم لیگ آنها تغییر 
کند، هم در بحث تیم ملی بزرگسال و جوانان تغییراتی ایجاد شود و هم سهمیه جام جهانی 
بگیرند. این برنامه مورد تأیید قرار گرفت. زمان کمی داشتیم. خدا را شکر مرحله مقدماتی 
قهرمانی آســیا تمام شــد و به عنوان تیم اول صعود کردند». ناظم الشــریعه در خصوص 
اســتعدادهای عراق هم نظر جالبی دارد: «از نظر سخت افزاری شرایط خوبی ندارند. لیگ 
عراق ۱۲ تیمی اســت و سالن های خوبی ندارند ولی از نظر بدنی شرایط مناسبی دارند. اگر 
کمی کار انجام شود، می توانند از قطب های خوب آسیا شوند. بازیکنان عراق تاکتیک خوبی 
ندارند ولی تکنیکی هستند. مثل فوتبال عراق، بازیکنان فوتسالشان هم قدرتی هستند». حاال 
که اندک زمانی از حضور ناظم الشــریعه در فوتبال عراق می گذرد، او هم موفق شــده تیم 
فوتسال مردان این کشور را به دیدار نهایی عرب کاپ برساند. تیم او امروز باید برابر مراکش 
به میدان برود تا در صورت کسب قهرمانی فضای ورزش این کشور کامال در سیطره دو چهره 
ایرانی باشند. حتی اگر تیم ناظم الشریعه امروز هم کاپ قهرمانی را باالی سر نبرد، باز صعود 

این تیم به فینال، متأثر از حضور کوتاه مدت همین تفکر ایرانی است.

سرعت افول اســتقالل در فوتبال ایران 
زودتر از حد تصور شروع شده است. حداقل 
این تصوری است که هواداران این باشگاه 
دارند. دلیلش ساده است؛ در روزهایی که 
رقبا به ویژه پرسپولیس، مدام در حال تقویت 
تیم هستند و ستاره های موجود را می خرند، 
این باشگاه فقط نظاره گر است. استقالل در 
مقایسه با هفت خرید خوبی که پرسپولیس 
داشــته، فقــط توانســته قرارداد ســجاد 
شــهباززاده، مهاجم فصل پیش سپاهان را 
نهایی کند. این موضوع بخشــی از نگرانی 
هواداران این باشــگاه اســت؛ چون بعد از 
رفتن فرهاد مجیدی، مسئوالن باشگاه زمان 

زیادی برای انتخاب ســرمربی جدید هدر دادند و دست آخر به ریکاردو ساپینتو پرتغالی 
رسیدند. اینکه ریکاردو در فوتبال ایران جواب دهد و بتواند از عنوان قهرمانی این تیم در 
لیگ برتر دفاع کند هم از آن دست پرسش های نگران کننده ای است که هواداران این تیم 
مدام از خود می پرســند. عدم فعالیت درخور در بازار نقــل و انتقاالت و هدردادن زمان 
زیاد برای انتخاب مربی به یک موضوع نگران کننده دیگر در این باشگاه گره خورده است: 
جدایی ستاره های فصل پیش. همین حاال، محمد دانشگر، یکی از مدافعان فصل پیش 
استقالل جدایی اش را قطعی کرده و روز گذشته به طور رسمی به سپاهان پیوسته است. 

در کنــار این مورد شــایعاتی درباره جدایی 
وریا غفوری، امیرحســین حسین زاده، روزبه 
چشــمی و مهدی مهدی پور هم به گوش 
می رســد. تعدادی از این بازیکنان با اتمام 
قرارداد روبه رو شــده اند ولــی هنوز پیامی 
از طرف باشــگاه برای تمدید به دستشــان 
نرسیده است. دو نفر دیگر یعنی مهدی پور 
و حســین زاده هــم که ظاهرا بــا توجه به 
بند بحث برانگیــزی که در قــرارداد دارند 
می توانند در ازای دریافت پیشنهاد خارجی 
جدا شوند. حسین زاده پیشنهادی از بلژیک 
دارد و مهدی پور هم مورد توجه قطری ها 
قرار گرفته اســت. حال تصور اینکه این دو 
ســتاره استقالل هم ساز جدایی کوک کنند برای هواداران سخت است. هر دو به واسطه 
بازی های خوبی که فصل پیش به نمایش گذاشته اند به تیم ملی هم رسیده اند و واضح 
اســت که استقالل ضرر زیادی می کند. جالب است که باشگاه همچنان منفعل است و 
نمی خواهد برای رفع نگرانی فعلی کاری کند. بســیاری از بازیکنان قدیمی استقالل هم 
نگرانی شــان را ابراز کرده و می گویند وعده مســئوالن این باشگاه مبنی بر اینکه به زودی 
خریدهای جدید را شروع می کنند باور ندارند؛ آنها می گویند اگر استقالل بخواهد استارت 

هم بزند ستاره ای در بازار باقی نمانده که بخواهد جذب کند.

سه شنبه
۷ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۴

اخـبـار  بـرگـزیـده

محمد دانشگر سپاهانی  شد
محمد دانشــگر، مدافع اســتقالل پس از مذاکره و توافق با مســئوالن باشگاه 
ســپاهان با عقــد قراردادی به جمع شــاگردان مورایس اضافه شــد. پیش از این 
مذاکرات دانشگر با استقاللی ها بی نتیجه بود تا این بازیکن تصمیم بگیرد در فصل 

جدید طالیی پوش شود. مدت قرارداد دانشگر با سپاهانی ها سه سال است.

بهداد سلیمی، نایب رئیس وزنه برداری شد
ســجاد انوشیروانی تکلیف سمت های سرپرســت دبیری و نایب رئیسی و مدیر 
تیم های ملی فدراســیون وزنه برداری را مشــخص کرد. به گزارش ایســنا، سجاد 
انوشــیروانی پس از اینکه به عنوان سرپرســت فدراســیون وزنه برداری منصوب 
شــد، اولین تغییرات را در فدراســیون رقم زد. با حکم انوشیروانی، بهداد سلیمی 
قهرمان ســابق جهان و المپیک به ســمت نایب رئیســی فدراسیون منصوب شد. 
حســین مقامی نیز سمت سرپرست دبیری فدراســیون را بر عهده گرفت. مقامی 
در ســال ۹۴ که علی مرادی رئیس فدراســیون شد، دبیر فدراســیون بود اما پس 
از مدتی با مرادی به مشــکل برخورد و از ســمت خود کنــار رفت. مقامی رئیس 
هیئت وزنه برداری قزوین نیز هســت. پیش از این محسن بیرانوند دبیر فدراسیون 
بود. همچنین کوروش باقری، ســرمربی ســابق ایران نیز به عنــوان مدیر تیم های 
ملی منصوب شد. علی مرادی هفته گذشــته به دلیل ابطال انتخابات فدراسیون 
وزنه برداری از ریاســت برکنار شد و وزارت ورزش ســجاد انوشیروانی را به عنوان 

سرپرست منصوب کرد.

عاشورزاده و بخشی از دور مسابقات 
حذف شدند

دو نماینده ایران در روز پایانی رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا با قبول شکست 
برابر رقبای خود از دور مســابقات حذف شــدند. به گزارش مهر، بیست وپنجمین 
دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آســیا در  حالی به پایان رســید که با حذف دو 
نماینده ایران، پرونده تیم مردان کشــورمان در این رقابت ها با سه مدال نقره و یک 
مدال برنز بســته شد. فرزان عاشــورزاده نماینده وزن منفی ۶۳ کیلوگرم کشورمان 
در دیدار اول خود برابر «لیانگ» از کشــور چین، یکی از عنوان داران تکواندو جهان 
در دو راند نزدیک مبارزه را ۱۳ بر ۱۳ و ۱۳ بر ۱۰ واگذار کرد و نتوانســت به مرحله 
بعدی صعود کند. امیرمحمد بخشــی هم در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم ابتدا «رامش 
حســینی» از افغانستان را از پیش روی برداشــت اما در مرحله یک چهارم حریف 
«ســئو» از کره جنوبی نشــد و در راند شــماری ۲ بر یک (۸ بر ۷ به سود بخشی در 
راند اول، ۱۰ بر ۳ به نفع نماینده کره جنوبی در راند دوم و پنج اخطاره شدن بخشی 
در راند ســوم) مبارزه را واگذار کرد. بنابراین پرونده تیم ملی تکواندو ایران در این 
دوره از مســابقات با کسب ســه طال، پنج نقره و دو برنز بسته شــد. ناهید کیانی، 
زهرا پوراسماعیل و اکرم خدابنده سه طال، میرهاشم حسینی، مهدی حاج موسایی، 
مبینا نعمت زاده، نســترن ولی زاده و علی نادعلیان پنج مدال نقره، زهرا شیدایی و 
دانیال بزرگی نیز دو مدال برنز برای کشــورمان کسب کرده اند. رقابت های تکواندو 
قهرمانی آسیا با حضور ۲۹۹ تکواندوکار از ۳۴ کشور در کره جنوبی به پایان رسید.

میثم صالحی به تیم والیبال شهداب پیوست
با اعالم مدیریت باشــگاه شــهداب یزد، میثم صالحــی، دریافت کننده قدرتی 
۲۴ ســاله و ملی پــوش تیم ملی والیبال ایران که فصل گذشــته در تیم اولشــتین 
لهســتان توپ می زد، با عقد قراردادی رســمی و یک ساله به عضویت تیم والیبال 
شــهداب یزد درآمد. صالحی در حال حاضر بــه علت مصدومیت از ناحیه کتف در 
مســابقات تیم ملی والیبال حضور ندارد اما حداکثر تــا یک ماه و نیم آینده به مرز 
آمادگی خواهد رســید و می تواند بدون مشکل در تمرینات پیش فصل تیم والیبال 
شــهداب یزد حاضر شــود تا خود را برای حضوری قدرتمنــد و با کیفیت در فصل 
۱۴۰۱ آماده کند. شــهداب یزد پیش از این با محمدرضا تندروان به عنوان سرمربی 
قرارداد بسته و بازیکنانی چون امیر غفور و مسعود غالمی را هم جذب کرده است.
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