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از مربیان پرتغالی تا هاشمیان و عنایتی

دستیاران قلعه نویی در تیم  ملی چه کسانی هستند؟

باعث  ایران  فوتبال  ملی  تیم  هدایت  برای  قلعه نویی  امیر  انتخاب  ]شهروند[ 
گمانه زنی هایی درباره دستیاران او شده است. قلعه نویی که در دوره اول حضورش روی 
کثر  نیمکت تیم ملی ایران در جام ملت های ۲۰۰۷، اعتقاد ویژه ای به استفاده از حدا
ظرفیت مربیان داخلی داشت، این بار تصمیم متفاوتی دارد. او ۵ دستیار برای خود 

انتخاب خواهد کرد و یک آنالیزور نیز به جمع آنها اضافه می شود.

پرتغالی ها در راهند
امیر قلعه نویی چند مربی پرتغالی که سابقه کار در فوتبال ایران را دارند، مد نظر گرفته 
کتور،  و احتماال کنار خود خواهد داشت. »روی تاوارس« مربی دروازه بان های پیشین ترا
ذوب آهن و سپاهان اصفهان که سابقه همکاری با قلعه نویی را دارد، یکی از گزینه های 
نیمکت ایران است و بار دیگر ژنرال را همراهی خواهد کرد. »رودولفو میگوئنز« مربی 
پرتغالی هم یکی از گزینه های قلعه نویی برای کادر فنی است. میگوئنز شناخت خوبی 
کتور، ماشین سازی تبریز و در مقطعی تیم  از فوتبال ایران به واسطه حضور در تیم های ترا
کتور آمده  ملی ایران با کارلوس کی روش دارد. او که با »تونی اولیویرا« سرمربی پرتغالی به ترا

بود، با قلعه نویی در این باشگاه هم کار کرده است.

یار همیشگی امیر هم هست
چهره ای که در سال های اخیر همواره در کنار امیر قلعه نویی حضور داشته،  سعید 
الهویی است. او که دستیار اول قلعه نویی در ذوب آهن، سپاهان و گل گهر بوده، حاال در 
تیم ملی نیز کنارش است. قرار است الهویی از باشگاه گل گهر همراه قلعه نویی به تیم ملی 
بیاید و به کار با این مربی روی نیمکت ایران ادامه بدهد. آنالیزور تیم ملی ایران نیز ایرانی 

خواهد بود، اما احتمال اینکه مهرداد خانبان برای این پست انتخاب شود، کم است.

سایر دستیاران ایرانی چه کسانی اند؟
قلعه نویی تمایل به همکاری با رضا عنایتی دارد، اما هنوز به جمع بندی نهایی برای 
انتخاب قطعی او نرسیده است. عنایتی اخیراً سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان بود که از 
هدایت این تیم استعفا کرد. ضمن اینکه سابقه وحید هاشمیان و کریم باقری روی 
نیمکت تیم ملی ایران باعث پیشنهاد هر دو مربی به قلعه نویی شده است که شانس 
کنون در پرسپولیس کار می کند بیشتر از باقری است. قلعه نویی قصد دارد  هاشمیان که ا
کند تا ماحصل  کامال بررسی  تجربیات هاشمیان را در اردوهای قبلی تیم ملی ایران 
بررسی هایش را در اردوی نوروزی تیم ملی ایران به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، 

منتقل کند.

اعتراض به رد صالحیت و ترک مجمع

یمناستیک با جنجال انتخاب شد رئیس ژ
]شهروند[  مجمع انتخاباتی فدراسیون 
ژیمناستیک روز چهارشنبه با حضور پوالدگر 
مهین  و  ورزش  وزارت  نماینده  به عنوان 
کمیته ملی  فرهادی زاد به عنوان نماینده 
المپیک برگزار شد.  مهلت ریاست زهرا اینچه 
تیر  ژیمناستیک ۱۹  فدراسیون  در  درگاهی 
۱۴۰۰ به پایان رسید و او بعد از ۶ ماه با کش و 

قوس فراوان صندلی این فدراسیون را رها و وزارت ورزش برای این فدراسیون سرپرست 
انتخاب کرد. حمید احمدی، زهره مرزوقی و عابد حقدادی سه سرپرستی بودند که در 
این مدت بر صندلی این فدراسیون تکیه زدند. در نهایت انتخابات این فدراسیون 
صبح چهارشنبه برگزار شد. در این انتخابات عابد حقدادی، حبیب نوظهوری و مقداد 
قلندرپور کاندیداهای تایید صالحیت شده بودند که قلندرپور کنار کشید. در دور اول 
عابد حقدادی ۱۸ رأی از مجموع ۴۹ رأی را کسب کرد و نوظهوری ۸ رأی داشت. با این 
حساب، انتخابات به دور دوم رفت. در نهایت در دور دوم، عابد حقدادی ۲۰ رأی و حبیب 

کثریت آرا رئیس شد. نوظهوری ۶ رأی کسب کردند و حقدادی با ا

جنجال بزرگ در مجمع انتخاباتی
نکته قابل توجه مجمع دیروز، خروج برخی از اعضای مجمع بود. به این دلیل که 
زهرا اینچه درگاهی رئیس قبلی فدراسیون تایید صالحیت نشده بود، تعدادی از اعضا از 
جمله رئیس پیشین فدراسیون از مجمع خارج شدند. هادی خناری نژاد نیز به عنوان 
نماینده هیات مازندران اولین نفر بود که از مجمع خارج شد و گفت: »چرا ۲ دقیقه قبل 
از آغاز مجمع اعالم می کنند که چه کسی رد صالحیت شده است؟«  زهرا اینچه  درگاهی، 
که از سوی وزارت ورزش تایید صالحیتش برای حضور در  رئیس سابق فدراسیون 
انتخابات اعالم نشد، پس از ترک مجمع گفت: »رد صالحیتی نبوده بلکه اجازه شرکت 
در انتخابات را به من ندادند. من پرونده مالی و حتی هیچ پرونده ای در هیچ حوزه ای 
ندارم که بخواهم رد صالحیت شوم. قبل از مجمع چیزی در مورد صالحیت ها نگفتند 
و در مجمع اسم من را روی تخته ننوشتند و وقتی پرسیدم، گفتند که تأیید صالحیت 
شما هنوز نیامده است. اعضای مجمع هم تهدید شدند که در صورت ترک جلسه به 
گر زودتر تایید  کمیته اخالق کمیته المپیک و بخش های دیگر معرفی خواهند شد. ا
صالحیت ها اعالم می شد، فرصت رایزنی داشتیم تا مسأله را حل کنیم که در این شرایط 

مجمع با خوبی و خوشی به پایان می رسید.«

کنش وزارت ورزش به حواشی وا
محمد پوالدگر، معاون وزیر ورزش، که در مجمع حضور داشت، درباره حواشی پیش 
آمده و احتمال عدم تایید انتخابات گفت: »از اعضا تشکر می کنم که در مجمعی که با 
شیطنت و نادرستی آغاز شد، نشستند تا این رشته به سامان برسد. از ناظر فدراسیون 
جهانی تشکر می کنم که در کنار ما بودند و با حواشی فدراسیون آشنا شدند و دیدند که با 
چه دلسوزی به دنبال پیشبرد مسائل هستیم. به آقای حقدادی تبریک می گویم که رأی 
از  او یکی  انتخابات تشکر می کنم.  از نوظهوری هم بابت حضور در  گرفت.  اعتماد 
پیشکسوتان و زحمتکشان این رشته است و از وجودش در فدراسیون با نظر رئیس 

منتخب استفاده خواهد شد.«

خانم شیربیگی! با صحبت درباره سالی که گذشت شروع کنیم. سال 1401 برای 	 
شما چطور بود؟ 

 درباره لیگ امسال باید بگویم که از نظر من که ۱۲ سال است در لیگ برتر بازی می کنم، 
امسال بهترین لیگی بود که شاهد بودیم. تمام مسابقات جذاب و فشرده بودند و همه 
تیم ها مقابل یکدیگر مدعی. شرایط طوری بود که به هیچ عنوان نتیجه هیچ مسابقه ای 
قابل پیش بینی نبود. در سال های گذشته ما چنین لیگی می خواستیم. لیگی با حضور 
کیفیت تر. خوشبختانه با شروع سوپرلیگ این اتفاق رقم خورد.  تیم های کمتر، اما با
نکته دیگری که امسال جالب بود، اینکه هیچ تیمی تا پایان هفته بیست و یکم، از هیچ 
مسابقه ای انصراف نداد و این اتفاق، بسیار عالی بود. فکر می کنم علت آن برنامه ریزی 

دقیق و هشت تیم خوبی بودند که در سوپرلیگ حاضر شدند. 

تا هفته پایانی شانس قهرمانی داشتید، اما موفق نشدید و جام را مثل سال 	 
گذشته به پیکان واگذار کردید.

 در این باره باید بگویم که باشگاه ما در ابتدای فصل قرار نبود در حوزه زنان تیمداری 
کند و به همین دلیل ما دیرتر از سایر تیم ها کارمان را شروع کردیم و متاسفانه فصل 
بدنسازی را از دست دادیم. به همین دلیل هم در ابتدای فصل دو شکست بد را تجربه 
کردیم که ما را تا حدودی از کورس مدعیان عقب انداخت، اما با گذشت زمان، تبدیل به 
تنها تیمی شدیم که هیچ شکستی نداشتیم و تا پایان سوپرلیگ، شانس اصلی قهرمانی 
گر مشکالت عجیب داوری در دیدار هفته بیستم مقابل مس نبود، قطعا قهرمان  بودیم. ا
شده بودیم و اشتباهات داوری مانع قهرمانی تیم ما در این رقابت ها شد. با احترام به تیم 
پیکان، باید بگویم که امسال تیم ما الیق قهرمانی بود، اما این اتفاق به دلیل مشکالتی 

خارج از مباحث فنی فوتبال رخ نداد.

امسال برای نخستین بار پخش زنده اینترنتی به فوتسال زنان اضافه شد. 	 
فکر می کنی پرداختن رسانه ها به ورزش زنان چقدر حائز اهمیت است؟

 از نظر من، پخش زنده مسابقات یکی از  بهترین اتفاقاتی بود که باالخره امسال محقق 
شد. فکر می کنم این موضوع باعث رشد فوتسال ما می شود و دوباره به همان تیمی که 
حرف اول را در آسیا می زد، تبدیل خواهیم شد. امسال به وضوح شاهد بودیم که بازیکنان 
برای پخش زنده مسابقات، انگیزه مضاعف گرفته بودند که جای تقدیر دارد. حتی داوران 
هم به دلیل دیده شدن مسابقات، تالش می کردند که قضاوت کم نقصی داشته باشند و از 

سوی دیگر، باشگاه ها نیز برای تیمداری ترغیب شدند. امیدوارم در سال های بعدی هم 
این موضوع ادامه داشته باشد.

موفق شدی عنوان خانم گلی مسابقات را با 29 گل زده از آن خودت کنی. در 	 
این باره صحبت کن.

 سال گذشته در حالی که نیم فصل برای »نصر« به میدان رفتم، موفق شدم ۱۷ گل به 
ثمر برسانم و فقط دو گل کمتر از مارال ترکمان که خانم گل شد، به ثبت رساندم. اما امسال 
از ابتدای فصل در ترکیب نصر بودم و در نهایت هم موفق شدم انتظارات دیگران را برآورده 
کرم که این  کنم. هم خودم و هم دیگران از سارا شیربیگی توقع گلزنی داریم و خب، خدا را شا
گر امسال با قهرمانی تیمم به اتمام می رسید، االن بسیار خوشحال تر بودم،  اتفاق افتاد. ا
که احساس می کنم  اما حاال هم کسب عنوان خانم گلی برایم بسیار ارزشمند است؛ چرا

بعد از گذراندن دوران مصدومیت در دو سال گذشته، حاال دوباره به اوج برگشته ام. 

به جز عنوان خانم گلی، با انتخاب مربیان، سرپرستان و خبرنگاران، عنوان 	 
بهترین بازیکن سال فوتسال زنان را هم از آِن خود کردی.

گر من خانم گل شدم و به عنوان بهترین  که ا  اینجا باید از هم تیمی هایم تشکر کنم، چرا
بازیکن سال فوتسال زنان برگزیده شدم، علت آن همکاری و همدلی دوستانم در تیم 
نصر بود. از نظر من، عنوان برترین بازیکن سال، شایسته تمام هم تیمی  هایم در تیم 
نصر فردیس است. این نکته را هم اضافه کنم که در سال های گذشته، چون خانم گل 
می شدم، عنوان بهترین بازیکن را به من نمی دادند، اما امسال با رأی گیری، برترین ها 

انتخاب شدند و من توانستم این عنوان را نیز کسب کنم.

به طور کلی، شرایط فوتسال زنان را در سالی که گذشته چطور ارزیابی می کنی؟	 
 چند نکته مثبت در این سال دیدم؛ یکی از آنها تشکیل تیم »ب« ایران بود که خیلی به 
ادامه راه تیم ملی کمک می کند. پخش زنده و پوشش بهتر رسانه ها هم از دیگر نکات 
گر بخواهم نکته منفی بگویم، اردوهای تیم ملی قبل از  مثبت در سالی که گذشت، بود و ا
حضور در تورنمنت های بین المللی خیلی دیر تشکیل می شد و شرایط آماده ای را که 
سال های قبل داشتیم و همه از این تیم انتظار قهرمانی داشتند، حاال نداریم. در پایان 
که تمام تالش ما در رقابت های  امیدوارم همیشه تیم ملی خوبی داشته باشیم، چرا

داخلی برای موفقیت کشور عزیزمان ایران، در رقابت های بین المللی است.

  ]فاطمه ابراهیمی[ اولین دوره سوپرلیگ فوتسال زنان با حضور 8 تیم در سال 1401 برگزار شد. 8 تیم برتری که در سال گذشته، از مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال 
زنان به دور پلی آف صعود کرده بودند، حاال باید در نخستین دوره از برگزاری این مسابقات رقابتی فشرده و تنگاتنگ را پشت سر می گذاشتند. با آغاز سوپرلیگ، 
باال  برای قهرمانی در نخستین دوره سوپرلیگ  آغاز شد و رقابت  آبادان  ج، پیکان تهران و پاالیش نفت  کر ابتدا جنگ قهرمانی بین سه تیم نصر امید  از همان 
گرفت. اما وجه تمایز سوپرلیگ فوتسال امسال نسبت به لیگ های سال گذشته، برگزاری جشن برترین ها بود. جشنی که در سال های اخیر برگزار نمی شد، اما 
حاال با برگزاری سوپرلیگ، بار دیگر این جشن نیز در هتل المپیک تهران برپا شد. سارا شیربیگی که پیش از این موفق به فتح عنوان خانم گلی آسیا شده بود، در 
نخستین دوره سوپرلیگ هم خوش درخشید و در نهایت موفق شد با 29 گل زده طی 21 مسابقه، عنوان برترین گلزن مسابقات را نیز از آن خود کند. اما این پایان 
آرا، موفق شد عنوان برترین بازیکن سال فوتسال زنان را نیز به دست آورد تا تنها شخصی باشد که در مراسم برترین های  کار نبود و  شیربیگی با کسب حداکثر 
گفت وگوی مفصلی در  تا  باتجربه فوتسال رفتیم  1401 سراغ این ملی پوش  پایان سال  آستانه  1401، صاحب دو عنوان می شود. به همین دلیل در  فوتسال سال 

این باره با او داشته باشیم.

اتفاق روز

حاشیه روز

گفت وگوی »شهروند« با سارا شیربیگی، برترین بازیکن سال فوتسال زنان

12 سال بازی کردم؛ 1401 از همه بهتر بود

]شهروند[  چند روز قبل بود که اسامی 3۱ نفره بازیکنان تیم ملی زنان برای حضور در 
اردوی آماده سازی پیش از مسابقات مقدماتی المپیک پاریس اعالم شد. اعالم این 
لیست حواشی مربوط به خودش را داشت. حاال  اتفاق عجیب دیگری درباره بازیکنان 
که  تیم ملی فوتبال زنان رخ داده است. ماجرا از این قرار است 
گلنوش خسروی و مریم نامی درست شب اعالم لیست نفرات 
گفت و گو نشستند و از  دعوت شده، با خبرنگار »شهروند« به 
کردند  کردند. این دو بازیکن ادعا  اتفاقی عجیب پرده برداری 
که ابتدا به تیم ملی دعوت شدند اما بدون دلیل از لیست خط 
که البته با انتشار اسکرین شات مکالمه  خوردند. ادعایی 
سرپرست تیم ملی و گلنوش خسروی، به اثبات رسیده 

است. 
گلنوش خسروی، ستاره حال حاضر تیم خاتون بم، در 
این باره به خبرنگار ما گفت: »شما می دانید که من از ۱۰، ۱۱ 
سالگی در اردوهای تیم ملی در رده های مختلف حاضر 
هستم. سال گذشته بود که متاسفانه در اردوی باشگاهی 
دچار آسیب از ناحیه رباط صلیبی شدم، اما به هیچ 
عنوان خودم را نباختم. بعد از 3 عمل جراحی، خیلی 
پرقدرت به اردوی تیمم بازگشتم و به اذعان کارشناسان 
و مربیانم، حتی نسبت به قبل از مصدومیتم، آماده تر 
شدم. در نیم فصل دوم هم کامال آماده بودم و برای 

تیمم به میدان می رفتم. همه اینها را گفتم که نشان دهم از نظر فنی در بهترین شرایط به 
سر می برم، اما نامم در لیست نفرات دعوت شده به تیم ملی نبود.« او در پاسخ به این 
پرسش که آیا فکر نمی کند باب سلیقه سرمربی نبوده، گفت: »قطعا همین طور است. تمام 
بازیکنان دوستان من هستند و برای خانم آزمون هم ارزش و احترام زیادی قائلم، اما 
که ابتدا خانم غالمی که سرپرست تیم  متاسفانه با احساسات و شأن من بازی شد، چرا
ملی هستند از من مدارک خواستند و گفتند که تو به تیم ملی دعوت شده ای. حتی تاریخ 
پاسپورت من رو به اتمام بود و به سختی موفق شدم پاسپورت جدیدم را در مدت زمان 
محدودی بگیرم و به فدراسیون بفرستم، اما به یک باره دیدم نامم در لیست نهایی نیست 
و این باعث ناراحتی من شد. احساس کردم که با جایگاه من که سال هاست بازیکن اصلی 
تیم ملی هستم، بازی شده و شاید مسائلی خارج از مسائل فنی فوتبال در این موضوع 
دخیل بوده است.« گلنوش خسروی افزود: »با خانم غالمی )سرپرست تیم ملی( تماس 
گرفتم و پرس وجو کردم. ایشان گفتند که ابتدا قرار بود نام 3۲ نفر اعالم شود، اما نمی دانم 
چه اتفاقی افتاده است. من فقط مسئول دریافت مدارک بودم و اطالع دیگری ندارم.« او 
ادامه داد: »حتی خانم ساالرنیا که مسئول امور بین الملل هستند و هماهنگی های الزم را 
برای رزرو بلیت هم انجام می دهند، با من تماس گرفتند. ایشان گفتند که از کجا برای تو 
بلیت بگیریم و من به ایشان گفتم در حال حاضر در بم هستم و خواستم که بلیت من را از 
بم به تهران رزرو کنند.« صحبت های گلنوش خسروی در شرایطی است که بر اساس اعالم 
گاه به خبرنگار ما، در گذشته هم برخی افراد توصیه هایی برای دعوت از برخی  منبعی آ
بازیکنان به اردوی تیم ملی داشته اند. بازیکنانی که حاال به اردوی تیم ملی فرا خوانده 

شده اند و نام شان در لیست 3۱ نفره وجود دارد.

حاشیه های لیست تیم ملی تمامی ندارد

رمزگشایی از ماجرایی عجیب در  فوتبال زنان

لمان قهرمان؛ آماده  مربی آ
حضور در برزیل
برزیل پس از جام جهانی 
ناامیدکننده قطر به دنبال 
جانشینی برای تیته است. از 
این رو گفته می شود یوآخیم 
لوو 6۳ساله عالقه مند است 
سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل 
شود. سرمربی سابق تیم  ملی 
آلمان که در یک سال و نیم 
گذشته هدایت تیمی را برعهده 
نداشت، 15 سال هدایت 
ژرمن ها را برعهده داشت. لوو 
که بزرگ ترین موفقیت کارنامه 
مربیگری خود یعنی قهرمانی 
در جام جهانی را در برزیل 
تجربه کرد، تمایل دارد هدایت 
 
ً
این تیم را بر عهده گیرد. اخیرا

فدراسیون فوتبال بلژیک 
یوآخیم لوو را به عنوان نامزد 
احتمالی برای هدایت تیم ملی 
این کشور در نظر گرفته بود، 
خ«  ولی در نهایت »شیاطین سر
دومنیکو تدسکو، مربی سابق 
الیپزیگ، را به عنوان سرمربی 
جدید خود منصوب کردند. باید 
دید در روزهای آینده مذاکرات 
میان سرمربی آلمان با سلسائو 
چگونه پیش می رود.

اعالم اسامی کادر فنی 
تیم های ملی ووشو
طی احکامی جداگانه از سوی 
امیر صدیقی، رئیس فدراسیون 
ووشو، سرمربیان و مربیان 
تیم های ملی ووشو ایران 
در دو بخش زنان و مردان 
مشخص شدند. در همین 
راستا امیراوجاقی به عنوان 
سرمربی تیم ملی ساندا 
مردان ایران منصوب شد. 
علی دهقان و علی )کیوان( 
شیرآقایی نیز به عنوان مربی 
در کنار اوجاقی حضور خواهد 
داشتند. در بخش تالو پسران 
نیز فرشاد عربی هدایت 
تیم ملی را بر عهده گرفت. 
همچنین در بخش بانوان، 
راضیه طهماسبی به عنوان 
سرمربی تیم ملی ساندا حکم 
گرفت و محبوبه کریمی نیز به 
عنوان سرمربی تیم ملی تالو 
زنان منصوب شد. احکام 
این مربیان تا پایان مسابقات 
قهرمانی جهان 202۳ آمریکا 
که پس از بازی های آسیایی 
 هانگژو برگزار می شود
 اعتبار دارد.


