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بدهی میلیاردی فدراسیون شمشیربازی به 
آژانس و هتل

رئیس فدراســیون شمشیربازی گفت: به شدت در فشــار مالی هستیم، اما نمی توانیم 
اعزام هایی را که برای کســب ســهمیه المپیک اســت، لغو کنیم. علیرضا پورسلمان در 
گفت وگو با ایسنا درباره اینکه شرایط مالی فدراسیون ها باعث شده تعدادی از اعزام ها لغو 
شوند و در این شرایط، اعزام تیم ملی سابر به جام  جهانی مجارستان انجام می شود؟ بیان 
کرد: شــرایط مالی که خیلی سخت اســت، اما قول دادیم از بحث مالی ننالیم. از طرفی 
نمی توانیم اعزام هایی را که برای کســب ســهمیه المپیک است، لغو کنیم. ما مجبوریم 
با هر ســختی که هســت، اعزام ها را انجام دهیم؛ هر چند  به  شدت در فشار مالی هستیم. 
او ادامــه داد: نه تنها در اعزام ها بلکه در اجرای برنامه های فدراســیون نیز چالش جدی 
خواهیم داشت. از وزارت ورزش قول گرفتیم در بحث تجهیزات کمک کند که تا االن این 
اتفاق رخ نداده اســت. بنابراین برگزاری رقابت های داخلی ما به دلیل نداشتن تجهیزات 
در هاله ای از ابهام است. پورسلمان در پاسخ به این پرسش که وزارت ورزش چند درصد 
از بودجه شمشــیربازی را داده اســت؟ گفت: وزارت ورزش حدود ۶۰ درصد بودجه ما را 
داده اســت و ۴۰ درصد دیگر طلب داریم. بیش از سه میلیارد تومان نیز به آژانس و هتل 
بدهکار هســتیم. رئیس فدراسیون شمشــیربازی درباره اینکه تیم ملی سابر نیاز به خرید 
تیغه های جدید دارد، تأکید کرد: عالوه بر اینکه سابر نیاز به تیغه دارد، مسئله جدیدی هم 
به وجود آمده اســت. فدراسیون جهانی شمشیربازی حامی مالی خود را از دست داد، از 
این رو برای حضور مربیان در داخل مسابقات هم پول دریافت می کند. از این پس عالوه بر 
ورزشکاران، مربیان هم باید ثبت نام شوند و برای حضور هر مربی مبلغی را باید به عنوان 
حق شــرکت پرداخت کنیم. پورسلمان با اشاره به اینکه ورزش در سال بازی های آسیایی 
و کسب سهمیه المپیک نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت دارد، تصریح کرد: نزدیک 
بازی های آســیایی هستیم و مسابقات کسب سهمیه المپیک را در پیش داریم. در این دو 
رویداد صحنه هایی خلق می شود که باعث شادی و ایجاد غرور ملی خواهد شد، اما خلق 
این صحنه ها هزینه دارد. وقتی کشتی مدال می گیرد، باید بدانیم پشت این مدال هزینه ها، 
سختی ها و گرفتاری های زیادی وجود دارد و دولت موظف است برای خلق این صحنه ها 
هزینه کند. او در پاســخ به این پرســش که پس از عملکرد ضعیف سابریست ها در جام 
جهانی ایتالیا قرار بود آنها را تنبیه کند و آیا این تنبیه مالی اســت؟ گفت: تقریبا ترکیبی از 

محدودیت ها و امکاناتی است که در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد.

صعود تیم ملی فوتبال ساحلی به مرحله 
یک چهارم با شکست ازبکستان

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا که به 
میزبانی پاتایا در تایلند در حال برگزاری است، دیروز (شنبه) به مصاف ازبکستان رفت و با 
نتیجه ۱۱ بر ۲ به پیروزی رسید. تیم ایران که در بازی نخست برابر مالزی پیروز شده بود، 
صعودش به مرحله یک چهارم نهایی را قطعی کرد. ملی پوشان کشورمان آخرین دیدار 
مرحله گروهی را بعدازظهر دوشنبه مقابل امارات برگزار می کنند تا صدرنشین این گروه 
مشخص شود. مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در حکم رقابت های انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۳ (به میزبانی امارات) هم محســوب می شود. سهمیه قاره آسیا برای جام 
جهانی متغیر است. در صورتی که امارات به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 
راه یابد، ســه تیم دیگر این مرحله هم می توانند در جام جهانی حضور داشته باشند. اگر 
امارات در مسابقات قهرمانی آسیا به مرحله نیمه نهایی نرسد، تنها تیم های اول تا سوم 

این رقابت ها سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد.

تیم ملــی فوتبال ایران که با امیــر قلعه نویی وارد فاز تازه ای شــده، این روزها مهیا 
می شود تا در دو دیدار دوستانه به ترتیب برابر روسیه و کنیا به میدان برود. این بازی ها از 
آن جهت اهمیت دارد که اولین مرحله از دگردیسی تیم ملی پس از جام جهانی است. 
در واقع نه تنها ســرمربی این تیم در مقایسه با جام جهانی قطر عوض شده است، بلکه 
تعدادی بازیکن جدید هم به تازگی با فراخوان قلعه نویی در تیم ملی دیده می شوند که 
تعدادی از آنها در زمره بازیکنان جوان لیگ محســوب می شــوند. در کنار این تغییرات، 
این دو بازی اولین مرحله از آماده ســازی برای حضور بهتر در رقابت های جام ملت های 
آسیاســت که قرار است چند ماه دیگر برگزار شود. جامی که ایران سال هاست در آن به 
قهرمانی نرسیده و آخرین بار با وجود هزینه هنگفتی که برای کارلوس کی روش پرتغالی 
شــد، او در نیمه نهایی در یک دیدار سراســر بحث برانگیز مغلوب ژاپن شــد و از گردونه 

بازی ها، دست خالی کنار رفت.
حاال بدون درنظرگرفتن احتماالت بلندمدت، بازی تدارکاتی با روســیه که قرار است 
سوم فروردین در ورزشــگاه آزادی برگزار شود، می تواند پایه گذار اتفاقی خوشحال کننده 
هم شــود. این بازی که تا چند روز قبل و بنا بر ادعای رســانه های روسی قرار بود بدون 
حضور تماشــاگران برگزار شود، حاال با نظر مثبت شورای تأمین استان تهران قرار شده با 
حضور تماشاگر باشد تا عالقه مندان به فوتبال ملی، به ویژه این تیم که حاال رنگ جدیدی 
بــه خود گرفته، بتوانند این بازی را از نزدیک تماشــا کنند. بدیهی اســت که با توجه به 
ساخت وســازی که در بخش هایی از ورزشگاه در حال انجام است، گنجایش این حضور 
محدود خواهد بود و آن طورکه فدراســیون فوتبال هم تأیید کرده، قرار نیست این حضور 
رایگان باشد و عالقه مندان به فوتبال باید با تهیه بلیت راهی ورزشگاه شوند. این موضوع 
مســئله چندان اصلی نیست، چون تماشاگران مردی که برای دیدن بازی های فوتبال به 
ورزشــگاه آزادی می روند اگرچه با محدودیت ظرفیت روبه رو شــده اند، ولی ممنوعیتی 

برایشــان تا به االن ایجاد نشــده اســت. درست اســت که آنها هم بعد از اتفاقات اخیر 
رخ داده در ایران برای چندین ماه متوالی نتوانستند بازی تیم مورد عالقه شان را از نزدیک 
تماشــا کنند، ولی مدتی است که این ممنوعیت برای تماشاگران مرد برداشته شده ولی 
هنوز هیچ یک از تماشاگران زن نمی توانند راهی ورزشگاه آزادی شوند. چنین ممنوعیتی 
در شــرایطی گریبان زنان عالقه مند به فوتبال در ایران را گرفته اســت که آنها چند هفته 
ابتدایــی از لیگ برتر، یعنی درســت قبــل از آنکه فضای اجتماعی کمی ملتهب شــود 
می توانستند بازی های استقالل و پرســپولیس را از نزدیک تماشا کنند. این امکان بیشتر 
نصیب تماشاگران استقاللی شد، چون در آن بازه زمانی، استقالل بیش از پرسپولیس در 
تهران میزبانی داشت. از آنجا که مسئوالن ورزش ایران فقط جواز ورود زنان به ورزشگاه 
را برای تهران گرفته بودند، بازی هایی که به میزبانی دو تیم مطرح پایتخت انجام می شد 
این امکان را در اختیار تماشــاگران زن می گذاشت. با این حال، حضور آنها از ۱۹ شهریور 
به این طرف ممنوع شده است. از اوایل مهر که اتفاقات رخ داده در ایران بعد بیشتری به 
خود گرفت، کال حضور تماشاگران در ورزشگاه های فوتبال ممنوع شد، ولی بعد از اینکه 
ممنوعیت برداشته شد، برخالف وعده مسئوالن فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش، اجازه 
ورود مجدد زنان به ورزشگاه داده نشد. این ممنوعیت اگرچه تا به االن شامل رقابت های 
باشگاهی شــده، ولی این نگرانی وجود دارد که دامن تیم ملی را هم بگیرد. این یکی از 
آن دســت اتفاقاتی است که می تواند پیامد منفی داشــته باشد. فدراسیون فوتبال ایران 
و البته دولت ایران یکی، دو ســالی می شــود که به فیفا قول داده اند هر بار که تیم ملی 
ایران میزبان یک مســابقه باشد، عالوه بر مردان، اجازه حضور تماشاگران زن در ورزشگاه 
را هم بدهند. پیش از آنکه زنان بتوانند برای تماشــای بازی های لیگ به ورزشگاه بروند، 
حضورشان برای تماشای بازی های تیم ملی، تبدیل به یک اصل شده بود. اتفاقا با استناد 
به همین بخش بود که فیفا پیش از شروع بازی های لیگ برتر این دوره، با ارسال نامه ای 

به فدراسیون فوتبال، خواســته بود تا این بار مقدمات حضور زنان در بازی های لیگ هم 
فراهم شــود. آنها تأکید داشــتند که بهانه ای را برای عدم ورود زنان به ورزشــگاه برای 
بازی های ملی نخواهند پذیرفت و انتظار دارند که این رویه در بازی های لیگ هم به یک 
عادت تبدیل شود. چنین شد که در رایزنی های صورت گرفته قرار شد ابتدا ورزشگاه آزادی 
در تهران پذیرای تماشاگران زن باشد و بعد، این مسئله به دیگر ورزشگاه های کشور هم 

سرایت پیدا کند.
این موضوع حاال در آستانه دیدار دوستانه تیم ملی ایران با روسیه که اتفاقا قرار است 
در ورزشگاه آزادی برگزار شــود، به یک فرصت مهم تبدیل شده است. درست است که 
مســئوالن ورزش ایران هربار به بهانه مهیانبودن زیرساخت اجازه ورود زنان به ورزشگاه 
را نداده اند، ولی دیدار با روســیه فرصتی اســت تا این بهانه تراشی از بین برود و حتی به 
تعداد محدود هم که شــده دوباره اجازه حضور زنان در ورزشــگاه داده شود. اگر چنین 
شــود بدیهی اســت که پیامدهای مثبتش به خوبی مخابره می شــود؛ اول اینکه دوباره 
آشــتی ای میان دختران ایرانی و فوتبال صورت می گیرد، دوم اینکه بهانه تازه ای هم به 
دســت فیفا داده نمی شود. مگر اینکه مســئوالن ورزش ایران آن قدر بدسلیقه باشند که 
بخواهند مدل اصفهانی را در ورزشــگاه آزادی پیاده کرده و فقط به زنان روســی اجازه 
حضور در ورزشگاه را بدهند. بهمن همین امسال بود که تیم باشگاهی زنیت برای انجام 
دیداری تدارکاتی به اصفهان ســفر کرد تا رودرروی سپاهان قرار بگیرد. در آن دیدار و با 
وجود تقاضای زیاد دختران هوادار باشــگاه سپاهان، به آنها اجازه ورود به ورزشگاه داده 
نشــد و فقط تماشاگران زن روسیه ای توانستند وارد ورزشــگاه شوند. امری که تکرارش 
در ورزشــگاه آزادی هرگز خوشایند نخواهد بود. ناگفته پیداست که اگر مسئوالن قصدی 
بر تکرار ســناریو مشابه دارند، بد نیســت به دختران ایرانی که به اندازه کافی در ماه های 
اخیر روزهای سخت داشته اند، نگاه ویژه تری داشته باشند و فقط دختران روس را نبینند.

الهویی جانشین قلعه نویی شد
با جدایی قلعه نویی از گل گهر و قبول هدایت تیم ملی، سعید الهویی به عنوان 
ســرمربی جدید گل گهر ســیرجان انتخاب شــد و در ادامه لیگ برتر و جام حذفی 
هدایت این تیم را در اختیار خواهد داشــت. الهویی در ســال های گذشته دستیار 
امیر قلعه نویی در تیم های ســپاهان و گل گهر بود و به عنوان مغز متفکر تیم او و 
دستیار اولش شناخته می شود و حتی بحث هایی درباره حضور الهویی در تیم ملی 
وجود دارد. مســئوالن گل گهر برای حفظ ساختار فنی این تیم، الهویی را به عنوان 
ســرمربی انتخاب کردند. باشگاه گل گهر در همین رابطه اطالعیه ای صادر کرد که 
به شرح زیر است: «با بررسی های فنی صورت گرفته، آقای سعید الهویی به عنوان 
سرمربی جدید تیم فوتبال گل گهر سیرجان انتخاب شد. باشگاه گل گهر ضمن تشکر 
از زحمات چند ســاله آقای امیر قلعه نویی و تبریک به ایشــان در مسئولیت جدید 
به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال بزرگساالن کشــور، پس از بررسی های فراوان 
و نظر به احاطه کامل آقای ســعید الهویی به امورات فنــی تیم، وی را به عنوان 
ســرمربی جدید تیم فوتبال گل گهر انتخاب کرد. سعید الهویی که از مربیان جوان، 
تحصیل کرده و آینده دار فوتبال ایران است، سال هاست به عنوان دستیار اول آقای 
قلعه نویــی، از تجربــه مربیگری در تیم هایی همچون ســپاهان، تراکتور و گل گهر 
بهره مند است. شایان ذکر اســت در صورت نیاز سرمربی محترم تیم ملی فوتبال 
و درخواســت رسمی فدراســیون فوتبال کشور، باشــگاه گل گهر همچون گذشته 
همکاری الزم جهت حضور ایشــان در کادر فنی تیم ملی، در فیفادی پیش رو، که 

پیش از شروع مجدد مسابقات لیگ برتر است را خواهد نمود».

سرانجام بعد از گمانه زنی های بسیار، امیر قلعه نویی فهرست بازیکنان مدنظرش 
را بــرای حضــور در اردوی تیم ملی برای دو بازی تدارکاتی اعالم کرد. این فهرســت 
مطابق با انتظار تغییراتی با فهرســت اخیر تیم ملی داشــت که درخور توجه بود. در 
فهرســت جدید قلعه نویی علیرضا بیرانوند (پرســپولیس)، پیام نیازمند (ســپاهان)، 
سیدحسین حسینی (استقالل)، حسین پورحمیدی (آلومینیوم اراک)، شجاع خلیل زاده 
(االهلی قطر)، حســین کنعانــی زادگان (االهلی قطــر)، آرمین ســهرابیان (گل گهر 
سیرجان)، محمدامین حزباوی (فوالد خوزســتان)، عارف آغاسی (فوالد خوزستان)، 
احسان حاج صفی (آ ا ک یونان)، میالد زکی پور (سپاهان)، وحید امیری (پرسپولیس)، 
صادق محرمی (دینامو زاگرب کرواســی)، رامین رضاییان (ســپاهان)، روزبه چشمی 
(اســتقالل)، سعید عزت اللهی (وایله دانمارک)، رضا اســدی (تراکتور تبریز)، محمد 
کریمی (سپاهان)، میالد سرلک (پرســپولیس)، امید نورافکن (سپاهان)، امیرحسین 
حسین زاده (شارلوا بلژیک)، سیدمهدی حســینی (مس رفسنجان)، احمد نوراللهی 
(شباب االهلی امارات)، مهدی ترابی (پرسپولیس)، محمد محبی (استقالل)، علیرضا 
جهانبخش (فاینورد هلند)، علی قلی زاده (کاســم پاشا ترکیه)، مهدی طارمی (پورتو 
پرتغال)، رضا شــکاری (گل گهر سیرجان)، سردار آزمون (بایرلورکوزن آلمان) شهریار 
مغانلو (سپاهان) و محمدحسین اسالمی (ذوب آهن) حضور دارند. گو اینکه به غیر 
از این ۳۲ نفر، عنوان شده که مجید حسینی، سامان فالح و محمد عمری نیز در لیست 
حضور داشــتند که به دلیل گزارش پزشکی از شرایط جسمانی این بازیکنان و نیاز به 
تمرکز روی درمان کامل، از فهرســت خارج شدند، ولی در ماتریس بازیکنان تیم ملی 
حضور دارند. ســامان قدوس نیز در لیست حضور داشــت که بعد از تماس تلفنی و 
درخواست جهت حضور در تمرینات تیم باشگاه مربوطه اش به دلیل شرایط خاص او، 

در این اردو حضور نخواهد داشت.
حــاال بازیکنان در شــرایطی بایــد امروز 
خودشــان را به اردوی تیم ملی برسانند که 
اولین فهرست امیر قلعه نویی برای تیم ملی، 
تفاوت زیادی بــا تیم ایــران در جام جهانی 
دارد. در آن زمان، از کارلوس کی روش انتقاد 
می شــد که چــرا از همه ظرفیــت ۲۶نفره 
برای جام جهانی اســتفاده نکرده و برخالف 
او، لیســت قلعه نویی بســیار زیادتر از عرف 
تیم های ملی اســت. قلعه نویی ۳۶ بازیکن 
را دعوت کرده که چهار نفر، به خاطر شــرایط 
جسمانی غایب هســتند و ۳۲ نفر، در اردوی 
ایران شرکت خواهند کرد. هشت بازیکن تیم 
ملی در جام جهانــی در اردوی بعدی ایران، 
خانه نشــین هســتند. برخالف انتظار، روزبه 
چشــمی در فهرســت قلعه نویــی هم مثل 

کی روش حضور دارد.
 جای خالی کاپیتان

مهم ترین غایب فهرســت تیم ملی، کریم 
انصاری فرد اســت. یکــی از کاپیتان های تیم 
ملی که در ســال های اخیر، جــای ثابتی در 
اردوهای ایران داشــته و جــزء بازیکنان مورد 
عالقه کارلوس کی روش هم محسوب می شد. 
انصاری فرد این فصل در اومانیا، شرایط خوبی 
داشته و توانسته چهار گل در لیگ قبرس بزند 

و شــش گل هم برای هم تیمی هایش بسازد. تأثیرگذاری روی ۱۰ گل، باعث شده او به 
یکی از بازیکنان ثابت اومانیا تبدیل شــود. او در جــام حذفی هم کارنامه دو گل در دو 
مسابقه را دارد و در لیگ اروپا، تنها گلش را به منچستریونایتد زد. انصاری فرد در آخرین 
بازی اومانیا، زننده یکی از دو گل تیمش بود اما این موضوع هم باعث نشد قلعه نویی 

او را در فهرست طوالنی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی بگذارد.
 دور و دورتر

یکی دیگر از غایبان غیرمنتظره فهرســت تیم ملی، امیر عابدزاده اســت. عابدزاده 
به مرور از دروازه بان سوم ایران، به دروازه بان اصلی تیم ملی در اواخر حضور دراگان 
اسکوچیچ تبدیل شد. گل های بدی که او از کره جنوبی و الجزایر خورد، نقش پررنگی 
در برکناری اســکوچیچ داشتند. عابدزاده پس از بازگشــت کارلوس کی روش، دوباره 
نیمکت نشــین شد و در جام جهانی، دروازه بان ســوم ایران پس از علیرضا بیرانوند و 
حســین حسینی بود. با ورود قلعه نویی اوضاع برای او بدتر هم شده و سرمربی جدید 

ایران حسین پورحمیدی را به او ترجیح داده است.
 غایبان اجباری

مرتضی پورعلی گنجی و مجید حسینی، زوج خط دفاعی ایران در جام جهانی قطر 
بودند. مدافعانی که هر دو، به خاطر مصدومیت نمی توانستند در فهرست قلعه نویی 
قرار بگیرند. علی کریمی هم شــرایط مشــابهی دارد و برای مشخص شــدن عالقه یا 
عدم عالقه قلعه نویی به او، باید منتظر بازگشــت از مصدومیت باقی بماند. ســامان 
قدوس، در فهرســت قلعه نویی برای دعوت به تیم ملی قرار گرفت و با این حال، به 
درخواست خودش قرار شد در این اردو غایب باشد. مجید حسینی هم مثل قدوس، در 
فهرست بازیکنان قلعه نویی قرار داشت اما سایر این بازیکنان پس از بازگشت، شرایط 

نامشخصی برای حضور در تیم ملی دارند.
 مصدومیت دردسرساز

غیبــت میــالد محمدی هم در فهرســت 
تیم ملــی، قابل پیش بینی بــود. محمدی که 
پیــش از جــام جهانی به بازیکــن ثابت آ.ا.ک 
تبدیل شده بود و در بیشــتر بازی های این تیم 
در ترکیب اصلی حضور داشت، بعد بازگشت 
از تیم ملی مصدوم شــد و ۱۱ بازی تیمش در 
لیگ یونان را از دســت داد. محمــدی تازه از 
مصدومیت برگشته و در بازی های اخیر آ.ا.ک 
هم نیمکت نشین بوده است. قلعه نویی فعال 

تصمیم گرفته او را به تیم ملی دعوت نکند.
 خاموشی پدیده

پرحاشــیه ترین انتخاب کی روش در جام 
جهانــی، بــردن ابوالفضل جاللــی به جای 
امید نورافکن به قطر بود. جاللی دقایقی که 
مقابل آمریکا فرصت بازی پیدا کرد، توانست 
نمایش خوبی داشته باشــد؛ اما پس از جام 
جهانی اوضــاع برای او خــوب جلو نرفت. 
جاللی ابتدا چند هفته مصدوم شد و سپس 
بیشــتر بازی های تیمش را از روی نیمکت یا 
سکوها تماشا کرد. او در ۱۲ هفته اخیر، فقط 
۳۶ دقیقه برای اســتقالل به میــدان رفته و 
طبیعی بود که دیگر در فهرست ملی پوشان 

هم جایی نداشته باشد.

ممنوعیت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه برداشته می شود؟

فقط دختران روس را
 نبینید

تغییرات ملموس در مقایسه با کارلوس  کی روش
قلعه نویی و فهرست ۴ + ۳۲ نفره اش


