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حدیث نبوی

شیراز، قهرمان کونگ فو بانوان فارس شد

رقابت های کونگ فو استان فارس در بخش خواچوان با قهرمانی تیم شیراز پایان یافت. به 
گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانان فارس به 
نقل از خبرگزاری ایرنا، در این رقابت ها که یکشنبه در سالن هیئت کونگ فو شیراز برگزار 
شد، 300ورزشکار از شهرستان های مختلف فارس در چهار رده سنی با هم پیکار کردند.

در پایان این رقابت ها پس از اینکه تیم شــیراز عنوان نخست را کسب کرد، تیم سپیدان 
نایب قهرمان شد و تیم مرودشت هم بر سکوی سوم ایستاد.

به نفرات اول تا سوم این رقابت ها مدال و احکام قهرمانی اهدا شد.
ســبک خواچوان یکی از رشته های ورزش رزمی کونگ فو است که در آن ورزشکاران به 

انجام حرکات نمایشی و مبارزه می پردازند.

والیبالیست شیرازی در اردوی ایتالیا

تیم نوجوانان ایران عازم ایتالیا شــد. رضا محمودآبادی، بلندقدترین بازیکن والیبال آسیا 
در این رده ســنی به همراه این تیم در این اردو حاضر شــده است. تیم والیبال نوجوانان 
کشــورمان برای حضور در مســابقات جهانی تمرین می کند. محمودآبادی، والیبالیست 
شــیرازی تیم ملی نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا نیز عضو تیم ملی بود که توانست 
برنز این مســابقات را بر گردن آویزد. وی در این فصــل در تیم درنا ارومیه در لیگ برتر 

والیبال ایران بازی کرد.
تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان پس از اردوی ایتالیا راهی ترکیه خواهند شد و مهمان 

تیم زراعت بانک این کشور هستند.

دوره آموزشی آنتروپومتری 
در شیراز برگزار می  شود

مســئول کمیته آموزش هیئت پزشــکی ورزشی اســتان فارس از برگزاری دومین دوره 
آموزشی آنتروپومتری )ســاختار قامتی( و استعدادیابی در هیئت پزشکی ورزشی استان 
خبر داد. به گزارش دفتر اســتان فارس پایگاه خبری -تحلیلی پزشــکی ورزشــی ایران، 
اسکندر رحیمی گفت: دومین دوره آموزشی آنتروپومتری جهت عالقه مندان به مدت دو 
روز در تاریخ های ۱۱ و ۱۲اردیبهشت ماه ۹۸ در سالن اجتماعات هیئت پزشکی ورزشی 
فارس برگزار می  شود. وی با بیان اینکه ظرفیت ثبت نام برای حضور در این دوره آموزشی 
محدود اســت، افزود: این دوره آموزشی با اعطای گواهی معتبر از سازمان جهانی ساختار 
قامتی و استعدادیابی واقع در کشور استرالیا و همراه با عضویت ۵ساله جهانی این سازمان 

است که توسط استاد دکتر فرج زاده نماینده این سازمان در ایران تدریس می  شود.
رحیمــی افزود: عالقه منــدان به حضور در این دوره می توانند جهــت ثبت نام با مراجعه 
حضوری به آدرس شیراز، بولوار هفت تنان، نبش کوچه ۲0 یا با شماره تلفن هیئت پزشکی 

ورزشی استان فارس  ۹-0۷۱3۲۲۷۶۵۶۸ تماس حاصل فرمایند.

آزمون در تیم منتخب هفته 23 لیگ روسیه
ســتاره ایرانی زنیت در تیم منتخب هفته بیســت و سوم لیگ برتر روسیه قرار 
گرفت. سایت اســپورت اکسپرس روسیه با اتمام هفته بیست و سوم لیگ تیم 
منتخب این هفته را اعالم کرد که سردار آزمون، ستاره ایرانی زنیت در این تیم 
قرار گرفت. آزمون در این هفته برای زنیت یک گل زد و یک پاس گل داد. زنیت 

در این بازی با نتیجه ۵ بر 0 تیم آنژی را درهم کوبید.

فدراسیون فوتبال:

پول کی روش را داده ایم
کارلوس کی روش در روزهای اخیر خبر از شکایت از فدراسیون فوتبال به فیفا داده است 

و در چنین شکایت هایی معمواًل پای مطالبات در میان است.
مهــدی تاج چند روز پیش در برنامه فوتبال برتر و در واکنش به ســوال محمدحســین 
میثاقی در خصوص شــکایت کارلوس کی روش، گفته بود که کارلوس کی روش ۹00هزار 
دالر از ما طلب دارد و ما این پول را به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده ایم و قرار است این 

کنفدراسیون راهکاری برای پرداخت این پول به کارلوس کی روش پیدا کند.
صفی الله فغان پور، مســئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال در این باره به فارس می گوید: 
هنوز هیچ نهاد رســمی از فدراســیون فوتبــال مدارکی دال بر عــدم پرداخت مطالبات 

کی روش درخواســت نکرده اســت. ما اســناد و مدارکی 
داریم که مطالبــات وی را پرداخت کردیم، ضمن آنکه 
هنوز شــکایت رســمی به فدراســیون فوتبال از این 
مربی نرسیده اســت. کی روش معمواًل برای چیزی که 
می خواهد مصاحبه می کند و احساسات مردم را تحریک 

می کند؛ ولی مــا آمادگی این را داریم که به هر 
مرجع رسمی که الزم باشد مدارک پرداخت 
مطالبات کارلوس کــی روش را ارائه کنیم. 

نه تنها کی روش، بلکه هر شــخصی ادعا 
دارد کــه طلبی از فدراســیون فوتبال 
دارد مــدارک آن را ارائه کند. مطمئنًا 
اگر این مطالبات پرداخت نشــده باشد 

آن را پرداخت می کنیم. مطالبات کی روش 
۹00هــزار دالر بــوده و آن رقم پرداخت شــده 
اســت. اگر او طلب دیگری دارد باید به ما اعالم 
کند. شــاید او تصور می کند به خاطر تأخیر در 
مطالباتش باید از ما سود بگیرد یا فدراسیون به 
او خسارت بدهد. همانطور که اشاره کردم، هنوز 
مرجع رسمی شکایت کی روش یا درخواست او را 

به ما ابالغ نکرده است.

محمد بنا:

نه پارتی بازی می کنم، نه با کسی دشمنی دارم
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی گفت: نصیحت من به کشتی گیران این است که زیر پرچم یک کشور دیگر 

نروند، چه با وسوسه های مالی و چه از سر لجبازی. 
به گزارش ورزش ســه، محمد بنا همچنان خوش تیپ،  جذاب و باانگیزه وســط تشک دیده می  شود. مردی که 
از مرز ۶0سالگی عبور کرده، اما همچنان مثل ۱0سال قبل انگیزه دارد و ریزبینانه به دنبال استعدادهای ناب 

کشــتی می گردد تا شاید یک سوریان دیگر در کشتی فرنگی ایران ظهور کند.
چند ماهی از بازگشت آقای خاص کشتی به تیم ملی گذشته و او تا چند روز دیگر همراه شاگردانش در اولین 

آزمون جدی راهی مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی چین می شود.
محمد بنا از مشکالت و کمبودهایی که بر سر راه خود می بیند، می گوید؛ اما خیلی خوب می داند که با حضور 

او مردم از کشــتی فرنگی توقع باالیی دارند و مدال های خوشرنگ می خواهند.
در حاشــیه اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی و در فاصله چند روز تا اعزام به مســابقات آسیایی چین، با محمد 
بنا هم کالم شــدیم. در ادامه، مشروح صحبت های ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی را در گفت وگو با خبرنگار 

ورزش سه می خوانید.
مثل سال های قبل انتخابی برگزار نمی كنیم

برای مســابقات قهرمانی آسیا ســعی کردیم شایسته ساالری را در دســتور کار قرار دهیم و 
نیم نگاهی هم به فرآیندی که در جام تختی برگزار شــد، داشــتیم. بیشتر نفرات اعزامی 
به آســیایی از دل جام تختی بیرون آمدند. فعاًل نگاه ما به آســیایی است و هنوز برای 
جهانی تصمیمی نگرفتیم. با این حال باید بگویم به شکلی که سال های گذشته صرفًا 
یک انتخابی نهایی داشــته باشــیم، مدنظر من نیست. من چنین کاری را نمی کنم؛ 
چون به نظرم درست نیست. قصد دارم در جام پیت النسکی و جایزه بزرگ اسپانیا 
اوزانی که فکر می کنم گره در آنها هست را محک بزنم. احیانًا اگر بازهم به نتیجه 
نهایی نرســیدیم، شاید انتخابی درون اردویی داشته باشیم. با این حال تا زمانی 
که من بتوانم در رقابت های بین المللی نفرات خودم را بشناســم، من اعتقادی 

به مسابقات انتخابی در داخل کشور ندارم.
كشتی گیر ستاره نداریم، تیم ما ستاره است

مســابقات قهرمانی اروپا هم چند روز قبل برگزار شــد و ما هم ســعی 
کردیم خیلی از مســابقات را زیر نظر داشته باشیم. اگر همین 
مسابقات را رصد کنید، متوجه می شوید در یک سال اخیر 
کشتی گیران ما خیلی از نفرات اول و دوم این رقابت ها 
را شکست داده اند. حتی کشــتی گیرانی که نفر اول ما 
نبودند، توانســتند قهرمان های اروپا را شکســت دهند. 
البتــه ما به این نتایج دل خوش نمی کنیم. ما باید کار و 
تالش کنیم. این یک ماراتن ســخت است که کشتی گیران 

ما باید رکورد دنیا را در آن بشکنند. یک زمانی کشتی ما ستاره داشت، اما االن به شاگردانم می گویم تیم 
ملی کشــتی فرنگی ستاره ای ندارد، اما خود تیم ستاره اســت. خود به خود اگر تیم ستاره باشد، همه آن 

کشتی گیران هم ستاره می شوند.
نباید المپیک توكیو را با لندن مقایسه كنیم

من به آینده این جوان ها خیلی امیدوارم؛ اما این را بگویم که المپیک توکیو را نباید با لندن مقایسه کنیم. 
با توجه به زمانی که در پیش داریم، باید با المپیک ۲0۲0 را با نتیجه ای که در ریو گرفتیم، مقایسه کنیم. 
در واقع اگر ما در توکیو هم ۲برنز بگیریم، نباید انتقادی صورت بگیرد. البته از همین االن بگویم اگر ثبات 
بــه وجود بیاید و برنامه های ما آن طوری که می خواهیم پیش برود، در المپیک ۲0۲۴ مردم ما می توانند توقع 

داشته باشند که همان تیم رویایی المپیک لندن دوباره ساخته شود.
شاید رئیس جدید فدراسیون مرا نخواهد

مردم این را بدانند که محمد بنا و شاگردانش برای به دست آوردن افتخار پا عقب نمی گذارند. ما همیشه برای 
باالترین سکو تالش می کنیم، اما به نظرم باید وزارت ورزش و کمیته المپیک هم به ما کمک کنند. در ضمن 
باید تکلیف فدراســیون هم زودتر مشخص شــود تا بتوانیم با فراغ بال برنامه ریزی و کار کنیم. من االن حرف 
از المپیک ۲0۲۴ می زنم، اما شــما تصور کنید ۲ماه دیگر رئیس فدراســیون جدید آمد و گفت که من شما را 
نمی خواهم. در آن صورت است که می گویند محمد بنا که وعده توخالی داده است. به همین خاطر باید پله به 
پله پیش برویم. به نظرم پله فعلی که روی آن ایستادیم، مطمئن است. یک درصد شاید در دل کشتی گیر من 
این وجود داشــته باشد که شاید رئیس فدراسیون تغییر کند و محمد بنا هم عوض شود. این یک اتفاق منفی 

است و روی ذهن کشتی گیران هم تأثیر می گذارد.
من نباید بگویم در اردو چسب هم نداریم!

اگر بخواهیم گالیه کنیم، حرف زیاد است. برخی هستند که می گویند اگر مشکلی هست، االن گالیه کن تا بعداً 
اگر نتیجه نگرفتی و این مشکالت را گفتی، نگویند بهانه آوردی. من هم نمی خواهم گالیه کنم، اما یک نفر به 
من بگوید ما قبل از المپیک ۲0۱۲ که 3 مدال طال گرفتیم، شرایطمان با االن چه تفاوتی کرده است؟ ما 3طال 
گرفتیم که شــرایط فرق کند. من االن نباید بگویم که مثاًل چســب در اردو برای استفاده کشتی گیران وجود 
ندارد! البته سرپرســت فدراســیون تمام تالش خود را کرده تا مخارج را فراهم کند. همین مسابقات امیدهای 

آســیا که خارج از برنامه رخ داد، ۱.۵میلیارد هزینه روی دوش فدراسیون گذاشت.
نه رفیق باز هستم، نه پارتی بازی می كنم

ترکیب تیم ما در مسابقات جهانی قطعًا نسبت به آسیایی متفاوت است. همه باید امیدوار باشند و اینطور نیست 
که کســی را خط بزنیم. کشــتی گیری که االن به اینجا رسیده، یکی، دو سال کار نکرده است. به کشتی گیران 
هم می گویم فقط نوک دماغتان را نبینید. من کشــتی گیری دارم که ۲0ســاله است. او نباید فقط به مسابقات 
جهانی ۲0۱۹ فکر کند و اگر انتخاب نشد، کشتی را رها کند. هیچ مربی ای برای آبروی خودش و کشورش هم 
شــده، نمی خواهد نفر ضعیف تر را با خودش ببرد. آنهایی هم که محمد بنا را می شناسند، می دانند نه رفیق باز 

اســت، نه پارتی بازی می کند. ما ۲۴ساعته با این کشتی گیران زندگی می کنیم.
دشمن هیچ كشتی گیری نیستم

من کاری کردم که ۱0سال جواب داده است. عدالت بدون پیروزی اصاًل نمی ارزد! وقتی هم می بازیم، چه کسی 
باید پاسخگو باشد؟ آن موقع من باید جواب بدهم. حتی در روسیه هم دیگر کم کم انتخابی برای همه اوزان و 
نفرات منسوخ شده است. اینطور نیست که من دشمن یک کشتی گیر باشم. سعید عبدولی را وقتی ۱۸سالش 
بود، به آسیایی ۲00۹ بردم و همه می گفتند دیوانه ای! همان جا برنز گرفت و من گفتم این تنها کشتی گیری 

اســت که در ۶۶کیلوگرم می تواند قهرمان جهان شود که سال ۲0۱۱ همین اتفاق هم افتاد.

مربی شــیرازی تیم ملی کاراته جوانان و امید 
جمهوری اســالمی ایران، گفت: کاراته استان 
فارس از ظرفیت و پتانســیل زیادی در سطح 
کشــور و حتی میادیــن بین المللی برخوردار 

است.
بــه گزارش روابــط عمومی و پایــگاه خبری 
و اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان 
فــارس، محمدهادی محمدی بــا بیان اینکه 
کاراته فارس از پتانســیل باالیــی برخوردار 
است، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روابط عمومی گفت: این رشته ورزشی جز اولین 
ورزش هایی اســت که وارد اســتان شــده و به طور حتم کاراته فارس در رقابت های مهم 
داخلی و برون مرزی، همیشه با یک اراده آهنین توانسته است بهترین سکوها را فتح کند. 
در مسابقات المپیک جوانان ۲0۱۸ آرژانتین سه مدال طال به دست آمد که یکی از آنها در 

اختیار کاراته کای فارس قرار گرفت.
مربی شــیرازی تیم های ملی جوانان و امید ایران کاراته ایران، با اشــاره به اینکه عالقه ام 
به این حرفه و ارتقا دادن ســطح دانش خودم موجب گردیده شــاگردان زیادی را تاکنون 

آموزش دهم، تصریح کرد: کاراته با علم باال در سطح وسیعی قرار دارد و در بین ورزشکارانی 
که تجربیاتم را به آنها منتقل کرده ام، افرادی با کســب مدال طالی آسیا، برنز آسیا و نقره 
جهان دیده می  شــود. سال گذشــته هم فرزند خودم موفق به کسب مدال طالی المپیک 

جوانان آرژانتین گردید.
وی در جواب ســوال خبرنگار مــا مبنی بر حذف کاراته از رقابت هــای المپیک ۲0۲۴ و 
همچنین باز ی های آســیایی و تأثیر آن بر روحیه و تالش ورزشــکاران این رشته، گفت: 
جذابیت کاراته در جهان موجب گردیده ورزشــکاران فقط به فکر رقابت و پیشرفت باشند 
و عــدم حضور در المپیک یا بازی های آســیایی، نمی تواند انگیزه کاراته کا را کاهش دهد. 
هرچند این دو تورنمنت مهم برای هر رشته ورزشی می تواند سکوی پرتاب باشد؛ ولی در 
حال حاضر رقابت های کاراته وان در سطح بسیار باالیی قرار دارد که فدراسیون جهانی هم 
بیشترین سرمایه گذاری را در این بازی ها انجام می دهد، ولی امیدوارم با همکاری فدراسیون 

جهانی این ورزش در بازی های آسیایی همچنان حضور داشته باشد.
محمد هادی محمدی که مدال طالی کاراته در سال ۲00۶ ترکیه و همچنین مدال طالی 
پیشکسوتان جهان تهران را درکارنامه خود دارد، با بیان اینکه حضور احمد مبارکی در رأس 
هیئت کاراته فارس این ورزش روند رو به رشدی داشته، گفت: در هر جایگاهی که باشم، 
دوســت دارم داشــته هایم را ارتقا داده و در اختیار کاراته فارس قرار دهم. امیدوارم روزی 

بتوانیم از فارس یک کرســی در فدراسیون داشته باشیم تا به نحو شایسته ای ورزشکاران 
فارس را حمایت کنیم.

محمدی که پــدر نوید، قهرمان المپیک ۲0۱۸ آرزانتین اســت، درباره آینده فرزند خود 
توضیحاتــی داد و گفت: هرچند افق نوید المپیــک ۲0۲۴ بود؛ ولی با حذف کاراته از این 
رویداد جهانی ان شــاءالله به شرکت در رقابت های کاراته وان تالش می کنم در کنار سایر 
شاگردانم، نوید هم بتواند در آینده با حضور در مسابقات جهانی بزرگساالن برای فارس و 

ایران افتخارآفرینی کند.
مربی تیم های ملی جوانان و امید جمهوری اســالمی که به زودی عازم بازی های آسیایی 
مالزی ۲0۱۹ اســت، در این باره گفت: این رقابت ها در شهر کاتیکان باال برگزار می  شود و 
ورزشکاران ما در ررده سنی نوجوانان، جوانان و امید و در دو بخش آقایان و بانوان شرکت 
می کنند. امیدوارم با تیم کم تجربه و خوبی که داریم، مانند بازی های گذشته مقام قهرمانی 

را با اقتدار کسب کنیم.
محمد هادی محمدی در پایان از طباطبایی رئیس و عاشــوری دبیر فدراسیون و همچنین 
کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان، محســن ســاالری معاون توسعه ورزش، احمد مبارکی 
رئیس هیئت کاراته فارس، محسن زارعی رئیس هیئت کاراته بسیج استان و مهران بهنام فر 
سرمربی تیم های پایه ملی کاراته به جهت همکاری و مساعدت هایشان تقدیر و تشکر کرد.

وحید شمســایی، عضو کمیته فنی و توســعه فوتســال و فوتبال ســاحلی گفت: از روز اول به تاج و 
انصاری فرد گفتم که به دنبال میز و صندلی نیستم.

به گزارش پایگاه خبری فوتســال ایران، وحید شمسایی درباره جلسات کمیته فنی و توسعه فوتسال 
و فوتبال ساحلی اظهار داشت: روز اول به تاج و محمدحسن انصاری فرد )رئیس کمیته فنی فوتسال( 
گفتم، اگر قرار اســت بیاییم و اینجا فقط دور هم بشینیم، من نه دنبال میز و صندلی هستم، نه اسم 
و رسم. همیشه گفته ام، این رشته به حدی ما را بزرگ کرده که باید همه برای رسیدن به اهداف آن 
تالش کنیم. متأسفانه فصل گذشته مسائل اقتصادی لیگ ما را تحت الشعاع قرار داد. هر چقدر نظم 
و انضباط مسابقات خوب بود، از لحاظ کیفیت فنی هیچ کس راضی نبود. نشانه آن هم این است که از 

روز اول مشخص بود فینال مسابقات بین گیتی پسند و مس سونگون برگزار خواهد شد.
وی افزود: اگر ســال های قبل را بررســی کنید هیچ وقت لیگ ما به این شــکل نبوده است. حتی در 
فصل هایی پنج تیم شــانس قهرمانی داشتند، اما فصل گذشــته فاصله تیم اول و سوم جدول باالی 
۲0امتیاز بود. فقط کمی در این فصل به خاطر برگزاری پلی آف تعداد بازی ها بیشتر شده بود، وگرنه 
همه از کیفیت توپ ها و مســائل دیگر ناراضی بودند. رفتن بازیکنان خیلی خوبمان به لیگ های دیگر 

هم عامل دیگری بود تا کیفیت لیگ پایین بیاید.
شمســایی گفت: سه نفر از چهار بازیکن اول تیم ملی ما که به نظرم چهار بازیکن اول  جهان در سال 
۲0۱۲ بودند، به چین رفتند. بازیکنان دیگر لیگ هم به قرقیزستان و آذربایجان و سایر کشورها رفتند. 
این نشان می دهد مسائل مالی آنقدر لیگ ما را تحت تأثیر قرار داده که بازیکنان خیلی راحت کشور 
را ترک کردند و مشــخص بود با این وضعیت کیفیت لیگ هم پایین خواهد آمد. در کمیته فنی بعد 

از پایان لیگ به ناظم الشــریعه گفتم که هیچ وقت فراموش نکنیم ســال ۲0۱۲ تیم ُپرقدرتی در جام 
جهانی داشــتیم، اما به خاطر عملکرد لیگ و به خاطر اینکه مســائل مالی ما شفاف نبود و بچه ها دل 
چرکین بودند. جام جهانی را از دست دادیم ولی سال ۲0۱۶ که نتایج خوبی در جام جهانی گرفتیم، 
به خاطر عملکرد خوب باشگاه ها بود. این هم زنگ خطری است که االن به صدا درآمده است. اگر قرار 
باشــد امســال و فصل بعد هم این اتفاقات در لیگ تکرار شود، زنگ خطر برای  ما قبل از جام جهانی 

به صدا در خواهد آمد.
عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی یادآور شد: یکی از ُحسن های کمیته فنی این است 
که همه با هم بحث می کنند و هیچ کس به عنوان مســئول حرفش را به کرســی نمی نشاند. تک تک 
اعضای کمیته فنی حق رأی دارند و همه به خاطر رأی  خود می جنگند. این نیست که بیاییم، بنشینیم 
و شــیرینی و چای بخوریم و برویم! البته ما رژیم داریم شیرینی هم نمی خوریم )با خنده(! در کمیته 
فنی در همه زمینه ها بحث می شود. مباحث فنی یک به یک مطرح می شود و بعد رأی گیری می کنیم.

شمسایی در مورد بازی های تدارکاتی تیم ملی نیز تصریح کرد: من معتقدم انتخاب بازی های تدارکاتی 
را باید ســرمربی تیم ملی انجام دهد و برنامه را مشــخص کند. بعد از آن هم کمیته فنی این برنامه 
را در دســتور کار قرار می دهد. چند سال پیش بنا به دالیلی بازی با اسپانیا را از دست دادیم و دیگر 
هم ســخت است با این تیم بازی کنیم. سال گذشته هم این اتفاق برای برزیل افتاد و ما بازی با این 
تیم را از دســت دادیم. حاال هم برای بازی های دوستانه چند کشور دیگر را پیش رو داریم که مذاکره 
با آرژانتین آغاز شــده اســت. برنامه یک ساله این تیم بسته شده بود و االن هماهنگی این بازی برای 

فروردین ماه سال ۹۹ انجام شده است. عالوه بر آن، مذاکرات با پرتغال و ژاپن نیز نهایی شده است.

وی ادامــه داد: این نکته را هــم باید در نظر بگیریم 
که امسال مسابقات مقدماتی جام جهانی را پیش  رو 
داریم و باید برنامه ریزی به نحوی باشــد که تداخلی 
بیــن برنامه تیم ملی و لیگ برتــر پیش نیاید. ضمن 

اینکه یک تورنمنت خیلی خوب هم با حضور روســیه، 
آذربایجان و قزاقستان خواهیم داشت که می تواند کمک 

زیادی به ما کند. کمی محدودیت منابع اقتصادی 
کار را سخت کرده است، ولی دلیل نمی شود 

از برنامه های تیم ملی بزنیم. نه تیم ملی 
آقایــان، بلکه برای تیــم ملی بانوان 

است. خیلی  هم تالشمان همین 
فوتبال ساحلی  راحت مسابقات 
و جام جهانی را از دست دادیم 
و این اتفاق بسیار تلخی بود. 
ساحلی  فوتبال  و  فوتســال 
مــا از تیم هــای قدرتمند 
اتفاقــات را  اما  هســتند، 

نمی شود رقم زد.

مربی شیرازی تیم ملی کاراته ایران: 

کاراته فارس 
از ظرفیت 
و پتانسیل زیادی 
برخوردار است

جلسات برای چای و شیرینی خوردن نیست

شمسایی: روز اول گفتم دنبال میز و صندلی نیستم


