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کسیازتیمملیحمایتنمیکند
تیم ملی فوتبــال امید در 
شــرایطی در حال آماده سازی 
مســابقات  در  حضــور  برای 
کشورهای اســامی است که 
تیم های سرشناس لیگ برتری 
اصلــی  مهره هــای  دادن  از 
خود به تیــم ملی امید امتناع 
کرده انــد. به گزارش ایســنا، 
اردوی شاگردان مهدی مهدوی کیا در تیم ملی فوتبال امید از چندین روز گذشته 
به منظور حضور در مســابقات همبستگی کشــورهای اسامی آغاز شده اما نکته 
نگران کننده غیبت هفت تن از بازیکنان اصلی و دعوت شــده به این تیم اســت 
که امیدها را در وضعیت بغرنجی قرار می دهد. تیم ملی امید در نخســتین دیدار 
تدارکاتی خود مقابل پرســپولیس قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد اما 
مساله اصلی استفاده از ۱۶ بازیکن و نداشتن بازیکنان اصلی و شاخص این تیم در 
طول مســابقه بود. بعد از این بازی مهدوی کیا به فشار وارد شده به بازیکنان خود 
اشاره کرد و گفت که »با این وضعیت، برگزاری دیدار دوستانه دوم مقابل پیکان که 
دوشنبه برگزار خواهد شد، می تواند منجر به مصدومیت در میان بازیکنانش شود!«

انصراف از مسابقات کشورهای اسالمی
بــا توجه بــه محدودیت تیم ملی ایــران از حیث برگزاری بازی دوســتانه، 
مهدوی کیا و دســتیارانش تصمیم گرفتند در بازی های همبســتگی کشورهای 
اسامی شرکت کنند و حداقل سه دیدار خوب و رسمی داشته باشند تا برای دو 
ســال بعد و انتخابی المپیک به آمادگی مناسب دست یابند اما همکاری نکردن 
چند باشــگاه شاخص با تیم ملی ایران، منجر به امتناع مهدوی کیا از حضور در 
این رقابت ها شده است. علت اصلی این مساله به کمبود بازیکن در تیم ملی امید 
و در نتیجه اجرا نشــدن برنامه های کادرفنی در رقابت های مذکور باز می گردد 
چرا که عاوه بر احتمال شکست خوردن سنگین مقابل تیم های ملی عربستان، 
مراکش و آذربایجان )که البته گفته می شود از این رقابت ها انصراف داده است(، 
کادرفنی نگران فشار زیاد روی بازیکنان است چرا که بازی ها هر دو روز یک بار 
انجام می شــود و مهدوی کیا نیازمند داشتن دو تیم مختلف است. سرمربی تیم 
ملی فوتبال امید که در فاصله سه سال تا انتخابی المپیک تیمش را با بازیکنان 
جوان و دارای شرایط ســنی برای حضور در المپیک به تمام رقابت های ممکن 
می فرستد، بعد از بازی با پرسپولیس کاما ناامید شده بود و گفت »اگر قرار باشد 
اینطــور برنامه ریزی کنیم و پیش برویم، ما به فرودگاه مهرآباد هم نمی رویم چه 

برسد به اینکه بخواهیم به پاریس برویم.«
غیبت ستاره های تیم ملی امید

عجیب ترین نکته که به وقوع پیوســت، بازگرداندن امیرعلی صادقی، وینگر 
جوان و جزو نفرات اصلی تیم ملی امید به تمرینات استقال بود چرا که سرمربی 
آبی ها از امتناع ســرمربیان ســایر تیم های لیگ برتر با دادن نفرات اصلی خود 
بــه تیم ملی امید اطاع پیدا کرده بود و او هم دســت بــه چنین کاری زد. در 
حال حاضر محمد مهدی احمدی از پرسپولیس، مهدی هاشمی نژاد از تراکتور، 
امیرعلی  صادقی از استقال، یاسین سلمانی از سپاهان که از نفرات اصلی هستند 
به همراه یکی، دو بازیکن دیگر از جمله میاد کر که دچار مصدومیت شــده، در 
اردوی تیم ملی ایران نیســتند. مســئوالن تیم ملی المپیک در این شرایط به 
مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در سال ۹۷ استناد می کنند که مقرر شد 
اگر هر باشگاهی دو بازیکن ملی پوش خود را به تیم ملی امید ندهد، با محرومیت 
و جرایمی مواجه شد. نظیر این اتفاق برای استقال رقم خورد و در آن مقطع به 
علت ندادن قایدی، نورافکن و مجید حسینی به تیم ملی امید، این بازیکنان در 

اولین بازی لیگ برتر محروم بودند.
وضعیت عجیب دستیارهای مهدوی کیا

ســوای این مساله، غیبت دســتیاران خارجی مهدوی کیا در اردوی تیم ملی 
امید هم مزید بر علت شده است. همچنین دستیارهای ایرانی او مطالبات خود را 

دریافت نکرده یا قراردادی ندارند!
جان المرز که دارای قرارداد یک ساله با فدراسیون فوتبال بود، به علت نگرفتن 
مطالبات خود به فیفا شکایت کرده است. از سوی دیگر تیمو ماریو میلتنر، مربی 
دروازه بان های آلمانی این تیم هم به صورت روزمزد با فدراســیون کار می کرد و 
بعد از بازی های قهرمانی آسیا همراه این تیم نیست. تیمو روزنبرگ، مربی بدنساز 

این تیم هم بعد از رقابت های مقدماتی از این تیم جدا شده است.
در زمان غیبت این مربیان خارجی، مهران شدیدی پور، مربی ایرانی - سوئدی 
که دارای مدرک مربیگری A یوفاست، با وجود داشتن قرارداد، مطالبات خود را 
نگرفته است. حسام زیتونی نژاد، مربی دروازه بان های تیم ملی نیز از سال گذشته 
بدون داشــتن قرارداد در مقاطع مختلف تیم ملی امید را همراهی کرده اما هیچ 
اقدامی در جهت عقد قرارداد رســمی در تیم ملی امید نشده است.  این اتفاقات 
در حالی اســت که رضا صالحی امیری اوایل فروردین ۱۴۰۱ با حضور در اردوی 
تیم ملی امید اعام کرده بود حمایت های الزم را از این تیم به عمل خواهد آورد 
و به موفقیت و صعود تیم ملی امید به المپیک پاریس خوشبین است. با اوضاع 
و احوال کنونی، باید دید فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک تن به شرایط 
فعلی و همراهی نکردن باشگاه ها خواهند داد و در نتیجه به خواسته تیم ملی امید 
برای کناره گیری از بازی های همبستگی کشورهای اسامی - که البته هنوز رسما 
اعام نشده است - رضایت می دهند یا با باشگاه ها گفت وگو می کنند تا بازیکنان 

خود را در اختیار تیم ملی ایران قرار دهند؟

اعالمفرمتصعودبهجامجهانی۲۰۲۶
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
فرمت صعود بــه جام جهانی 
۲۰۲۶ و جام ملت های ۲۰۲۷ 

آسیا را تشریح کرد.
مهــر،  گــزارش   بــه 
کنفدراســیون فوتبال آســیا 
فرمت جدید مسابقات انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۶ که سهمیه 
قاره آســیا تا ۹ تیم افزایش یافته اســت، را تشــریح کرد. راهیابی به جام جهانی 
۲۰۲۶ برای تیم های آسیایی ساده تر شده است و در شکل برگزاری مسابقات هم 
تغییراتی صورت گرفته است. این اتفاق برای مسابقات جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا 

هم رخ داده است.
مرحله اول مقدماتی جام جهانی

۲۲ تیم که در رده های ۲۶ تا ۴۷ قرار دارند، به صورت رفت و برگشــت با هم 
دیدار می کنند. ۱۱ تیم برتر، به مرحله دوم صعود می کنند.

مرحله دوم مقدماتی جام جهانی
۳۶ تیم شــامل تیم های رنکینگ ۱ تا ۲۵ به عاوه ۱۱ تیم منتخب از مرحله 
اول در ۹ گروه چهار تیمی با یکدیگر به صورت رفت و برگشــت دیدار می کنند. 
دو تیــم برتر از هر گروه در مجموع ۱۸ تیم مجوز حضور در جام ملت های ۲۰۲۷ 
آسیا با را به صورت مستقیم به دست می آورند و راهی مرحله بعدی انتخابی جام 

جهانی می شوند.
مرحله سوم انتخابی جام جهانی

۱۸ تیمی که به صورت خودکار جواز حضور در جام ملت های آســیا را هم به 
دســت آورده اند در سه گروه شــش تیمی به صورت رفت و برگشت با هم رقابت 
می کنند. دو تیم برتر هر گروه )در مجموع شــش تیم( مستقیم راهی جام جهانی 

۲۰۲۶ خواهند شد.
پلی آف آسیا

در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، تیم های ســوم و چهــارم هر گروه )در 
مجموع شــش تیم( در دو گروه ســه تیمی با هم دیدار می کنند. در این مرحله، 
تیم های اول هر گروه مرحله پلی آف، مستقیم راهی جام جهانی می شوند. تیم های 
دوم هــر گروه هم به صورت پلــی آف به مصاف هم می روند و برنده این بازی، در 
مسابقه پلی آف بین قاره ای به میدان می رود. در مجموع و با احتساب این سهمیه، 

قاره آسیا دارای ۱+۸ سهمیه در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
با اعام AFC، مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ از دور اول و دور 
دوم مقدماتی، به موازات رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت.

پلی آف مقدماتی جام ملت های آسیا: ۱۰ تیم بازنده دور اول مقدماتی به صورت 
رفت و برگشــت با هم دیدار می کنند؛ جایی که پنج برنده به دور نهایی مقدماتی 

جام ملت های آسیا صعود می کنند.
مرحله نهایی مقدماتی جام ملت های آسیا: ۲۴ تیم در مجموع - ۱ تیم بازنده 
برتر از دور اول مقدماتی، ۱۸ تیم ســوم و چهارم از هــر گروه دور دوم مقدماتی 
مشــترک و پنج برنــده پلی آف مقدماتی جام ملت های آســیا – به ۶ گروه چهار 
تیمی تقســیم می شــوند که تنها تیم اول هر گروه به جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ 

راه خواهد یافت.

نگاه

خبر

مربی تیم ملی هندبال دختران نوجوان کشورمان بعد از 
صعود تاریخی شاگردانش به جمع ۱۶ تیم برتر جهان گفت: 
با برتری برابر مقدونیه میزبان مسابقات دنبال صدرنشینی در 

گروه و صعود به دور بعد هستیم. 
به گزارش  مهر، تیم ملی هندبال دختران نوجوان ایران 
یکشنبه شب در یک بازی تماشایی و زیبا موفق شد با نتیجه 
۳۹ بر ۲۹ برابر ســنگال از قاره آفریقا پیروز شده و با کسب 
دو پیروزی پرگل صعود خود را به جمع ۱۶ تیم برتر جهان 
قطعی کنند. این اولین بار است که یک تیم از رشته هندبال 
و همین طور یک تیم از رشته های تیمی زنان کشورمان به 

جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه می یابد.
فاطمه محمدخانی مربی تیــم هندبال دختران نوجوان 
کشورمان پس از موفقیت شــاگردانش در این دیدار گفت: 
بایــد این موفقیت بزرگ را به تمام ایرانیان و خانواده بزرگ 
هندبال تبریک بگویم. بازیکنان ما به خوبی فعل خواســتن 
را در این دیدار صرف کردند. در مجموع شاگردانم عملکرد 
خوبی به نمایش گذاشــتند و ثابت کردند که اولین ها از آن 

تیم می باشد.
وی خاطرنشان کرد: تیم ما برای اولین بار شش ماه قبل 
در مسابقات قهرمانی آسیای قزاقســتان شرکت کرده و با 
پیروزی بر تمام رقبا و بدون باخت قهرمان شد. در مسابقات 
قهرمانی جهان و برای نخســتین بار در یک رشــته توپی و 
تیمی از ورزش زنان موفق شده ضمن کسب دو پیروزی به 

جمع ۱۶ تیم پایانی صعود کند.
وی در ادامــه افــزود: برای اولین بار در قهرمانی آســیا 
شــرکت کردند و برای اولین بار هم قهرمان این قاره شدند 

آن هم بدون باخت. االن هم در مســابقات قهرمانی جهان 
برای نخستین بار در ورزش های توپی بانوان به جمع ۱۶ تیم 
پایانی صعود کردند. وی بیان داشت: من این موفقیت بزرگ 
را به تمام بازیکنــان ام و خانواده هندبال تبریک می گویم. 
قطعاً با ادامه این روند مثبت می توانند به نتیجه دلخواه خود 

در بازی های بعدی و میادین بعدی برسند.
مربــی اهل اصفهان تیم هندبال نوجوانــان دختر ایران 
در مورد بازی آخر تیم کشــورمان در مرحله مقدماتی برابر 
میزبان این رویدادها هم گفت: ســه شنبه شب در آخرین 

بــازی مرحله گروهی باید به مصاف تیم مقدونیه شــمالی 
میزبان مسابقات برویم. این بازی برای مشخص شدن تکلیف 
جایگاه اول و دوم گروه B می باشد. قطعاً کسب پیروزی برای 
ما در این دیدار مهم اســت و تــاش می کنیم بدون باخت 

راهی دور دوم بازی ها شویم.
وی ادامه داد: ما امروز و در روز تعطیل بازی ها مسابقات 
تیــم مقدونیه و بازی با ازبکســتان را آنالیــز خواهیم کرد. 
مقدونیه تیم ازبکســتان را با اختاف کمی شکست داده و 
حتی در زمان هایی ازبکی ها از این تیم پیشی گرفته بودند. 

امیدوارم با این شــرایط و اجرای یک تاکتیک مناسب و با 
همدلــی خوب بچه هــا این تیم را هم شکســت دهیم و با 

صدرنشینی راهی مرحله بعد شویم.
محمدخانی در پاسخ به این پرسش که »در این دو بازی 
عملکرد دروازه بانان در حفاظت از دروازه تیم ایران بســیار 
درخشان و خوب بود، از نظر شما نقطه قوت بازیکنان ایران 
در کدام پست ها بود؟«، هم گفت: می توان گفت در هندبال 
۷۰ درصد عملکرد یک تیم به دروازه بان ها بســتگی دارد. 
دروازه بانان ما عملکرد خوبی داشتند. البته همه بازیکنان ما 
در میــدان خوب بودند. بازیکنان هم در دفاع و هم درحمله 

عملکرد قابل قبولی ثبت کردند.
وی بیان کرد: دروازه بانان تیم هم عملکرد خوبی داشتند. 
در مجموع هر بازیکنی از تیم که وارد زمین شــد عملکرد 

رضایت بخشی را از خود به نمایش گذاشت.
مربــی تیم ملی هندبــال دختران ایران ادامــه داد: جا 
دارد از حمایت های فدراســیون هندبال تشکر کنیم که با 
حمایت های خود راه را برای دختران نوجوان ما برای رسیدن 
به موفقیت و برای دســتیابی به آرزوهایشان فراهم کردند. 
قطعاً هر ورزشــکار آرزویش قهرمانی و مــدال و پیروزی و 
حضور در میادین جهانی اســت و این نوجوانان به واســطه 

حمایت فدراسیون به آرزوهای خود رسیدند.
نهمین دوره مســابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر 
جهان از ۸ الی ۱۹ مردادماه در اســکوپیه مقدونیه شمالی 
برگزار می شود. تیم ایران ســه شنبه شب ۱۱ مردادماه در 
آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی به مصاف تیم مقدونیه 

شمالی میزبان مسابقات خواهد رفت.

تکــرار عملکرد خیره کننــده اللهیــار صیادمنش برابر 
بریستول ســیتی در ادامه چمپیونشــیپ انگلستان ممکن 
اســت افکار ســرمربی تیم ملی را به تغییر سیستم در جام 
جهانی ســوق دهد. به گزارش »ورزش ســه« در هفته اول 
مسابقات چمپیونشیپ انگلستان، تیم هال سیتی به مصاف 

بریستول ســیتی رفت و توانســت با ثبت کامبکی جذاب، 
نخستین پیروزی خودش در این رقابت ها را به دست بیاورد. 
این پیروزی در شــرایطی رقم خورد که اللهیار صیادمنش، 
ستاره تیم ملی فوتبال ایران در ترکیب ثابت ببرها به میدان 
رفت و شــاید اگر در دقیقه ۸۴ بعــد از مصدومیت مجبور 

به ترک زمین نمی شــد، تا پایان مسابقه در ترکیب تیمش 
باقی می ماند. نکته ویژه و بســیار جالب این مســابقه برای 
فوتبال دوستان ایرانی، پستی بود که شوتا آروالدزه، سرمربی 
گرجســتانی هال ســیتی برای اللهیار در نظــر گرفته بود. 
صیادمنش که همیشــه به عنوان مهاجم یا وینگر به میدان 
می رفت، در آرایش ۳۴۱۲ هال ســیتی به عنوان وینگ بک 
چپ به میدان رفت! پستی که چه برای هواداران این تیم و 
چه برای دنبال کنندگان ایرانی این بازیکن، بسیار عجیب بود. 
با این حال، ستاره آملی فوتبال ایران از پس وظایف محوله 
در پست جدید به خوبی برآمد. تماشای عملکرد این بازیکن 
نشــان می دهد که صیادمنش برخــاف آنچه که تا کنون 
ندیده بودیم، در کارهای دفاعی به واســطه ســرعت باالیی 
که دارد بســیار خوب کار می کند و مهــارت قابل توجهی 
در تــکل زدن، بازپس گیری کامل توپ از حریف و البته دور 
کردن بازیکن مهاجم به سمت کناره های زمین دارد. اللهیار 
در بخش تهاجمی هم با توجــه به تجربه ای که از بازی در 
پســت فوروارد و وینگر به دســت آورده، نمایش درخشانی 
داشــت و بارها و بارها به نفوذ به قلــب دفاع حریف، نظم 
تدافعی بریســتول را برهم زد. هرچند با یک بازی نمی توان 

در خصوص توانایی های یک بازیکن برای ایفای نقشی جدید 
آن هم در ســطح تیم ملی نظر قاطعی داد، اما برخورداری 
اللهیــار از فاکتورهای مورد نیاز یــک وینگ بک در صورت 
تداوم حضور این بازیکن در ترکیب هال ســیتی در همین 
پســت می تواند کادر فنی تیم ملی را به فکر تغییر سیستم 
یوزها در جام جهانی بیندازد. جایی که بازی به خصوص در 
برابــر انگلیس و ولز با آن قدرت تهاجمی و دریبلینگ باال و 
توپ های عمودی پرتعدادی که به روی محوطه جریمه تیم 
ملی ارسال خواهد شد، به مدافعین یارکوب و بلندزن ماهر 
در کنار وینگ بک های ســرعتی نیاز دارد که شاید ضرورت 
بازی با ســه دفــاع مرکزی و دو وینگ بــک را ایجاب کند. 
با توجه به اینکه پســت مدافع چپ تیم ملی در مســابقات 
مقدماتی جام جهانی چندین بار دستخوش تغییر شد و در 
نظر داشــتن این نکته که برگشتن مرتضی پورعلی گنجی 
و عارف غامی از مصدومیت در کنار حضور محمدحســین 
کنعانی، ســید مجید حسینی و شــجاع خلیل زاده دست 
اسکوچیچ را برای این مدل از بازی باز می گذارد، بعید نیست 
تداوم نمایش اللهیار صیادمنش در این ســطح بتواند کادر 

فنی را برای تغییر سیستم در جام جهانی به فکر فرو ببرد.

باشگاه نفت مسجدسلیمان مجددا با چالش مواجه شده 
است و به واسطه بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی توسط 

کرار جاسم همچنان در باتکلیفی به سر می برد.
حدود سه هفته است که از شکایت کرار جاسم هافبک 
عراقی ســابق نفت مسجدســلیمان بابت طلب خود از این 
باشــگاه به فیفا می گذرد و باشــگاه نفت حق ثبت قرارداد 
بازیکنان جدید خود را ندارد، موضوعی که در روزهای اخیر 

چالش جدی برای این باشگاه ایجاد کرده است.
به گزارش ایســنا، در حال حاضر نیز با توجه به این که 
منابع مالی و بودجه ای باشــگاه نفت مسجدســلیمان برای 
فصل بیســت و دوم لیگ برتر مشخص نیست، این باشگاه 
نتوانســته با کرار جاســم برای جلب رضایت وی مذاکرات 
ثمربخشــی داشته باشــد تا جایی که در آستانه آغاز لیگ 

برتر همان روزهای ســخت فصول گذشته از نداشتن پول 
تــا امکانات و حاال نیز محروم بودن از ثبت قرارداد بازیکنان 
جدید، در حال تکرار است. این اتفاق در حالی برای سرزمین 
طای سیاه در حال رقم خوردن است که مسئوالن وزارت 
نفت به عنوان متولی این باشگاه باید زودتر از این ها فکری 
بــه حال این موضــوع می کردند، هرچند اکنــون هم دیر 
نیســت و باید با تعیین تکلیف وضعیت کرار جاســم از رخ 
داد یک فاجعه در این باشگاه جلوگیری شود تا آرزوی مردم 
مسجدسلیمان آن هم وقتی امسال تیم شان زود بسته شد، 
به فنا نرود. به نظر می رسد مســئوالن ورزش خوزستان و 
وزارت نفت باید با همدلی هرچه سریع تر مشکل تیم نفت را 
حل کنند تا این تیم با آرامش وارد لیگ برتر شود و همچون 

لشکر شکست خورده کار خود را آغاز نکند.

چگونه هندبال دختران به جمع ۱۶ تیم برتر جهان صعود کرد؟

نمایشدرخشاناللهیاردریکپستجدید

نفتمسجدسلیماندربالتکلیفی

پنجرهایکههنوزبا»کرارجاسم«بستهاست!

به گفته سرپرســت کاروان ورزشی ایران در بازی های 
اسامی، شرایط این کاروان برای حضور در مراسم افتتاحیه 
مشخص نیست اما احتماالً یک یا دو نماینده از ایران حضور 
خواهند داشــت. اصغر رحیمی در گفت وگو با  مهر با بیان 
اینکه برگزارکنندگان بازی های کشــورهای اسامی هنوز 
شــرایط مورد نظر برای حضور کاروان کشورهای مختلف 
در مراســم افتتاحیه را مشــخص نکرده اند، گفت: اینکه 
بــه خاطر کرونا و افزایش دوباره این ویروس چه شــرایط 
جدیدی برگزاری بازی ها حاکم می شــود اصًا مشــخص 
نیست و همین مسئله چگونگی برگزاری مراسم افتتاحیه 
و همچنین انجام رقابت ها از حیث حضور تماشاگران را هم 

باتکلیف کرده است.
وی ادامه داد: در گروه مربوط به سرپرستان کشورهای 
شــرکت کننده این گونه اعام شــده که احتمال دارد به 
خاطر کرونا رقابت های این دوره بازی های اســامی بدون 

حضور تماشاگر برگزار شود.
این اطاع رسانی مربوط به چند روز قبل است اما هنوز 
کمیته برگزاری بازی ها تصمیم قطعی خود را در این زمینه 
مشخص نکرده و به تبع آن مراسم افتتاحیه هم در شرایط 

باتکلیف به سر می برد.
سرپرســت کاروان ورزشــی ایران تاکید کرد: برگزاری 
مراسم افتتاحیه قطعی است اما به احتمال زیاد با توجه به 

شــرایط جدید کاروان کشورها همچون بازی های المپیک 
توکیو با حداقــل نماینده و نهایت یکی دو ورزشــکار در 

مراسم حضور داشته باشند.
در ایــن زمینه هم هنوز اطاع رســانی دقیقی صورت 
نگرفته اســت اما پیش بینی ها حاکی از این موضوع است. 
رحیمی در پاسخ به اینکه پرچمداری کاروان ورزش ایران 
برای مراســم افتتاحیه از کدام رشته و از بین ورزشکاران 
مرد اســت یا زن، تصریح کرد: جمع بندی قطعی در این 

زمینه نداشته ایم.
با توجه به ورود تیم ها به قونیه، هنگام برگزاری مراسم 
افتتاحیه بیشتر ورزشــکارانمان در محل برگزاری بازی ها 
هستند اما مشخص نیست این مسئولیت را به کدامیک از 
آنها خواهیم داد. بعد از اعام چگونگی حضور در مراســم 
افتتاحیه تصمیم الزم در این زمینه را اتخاذ می کنیم. وی 
با بیان اینکه طبق ثبت نام نهایی انجام شده کاروان ایران 
۱۸۱ ورزشــکار در بخش مردان و ۸۹ ورزشکار در بخش 
بانوان خواهد داشت خاطرنشان کرد: البته طبق اطاعات 
دریافتی از ایران از رشــته تکواندو یک ورزشــکار خانم با 
تصمیم فدراســیون حذف شده است و در وزنه برداری هم 

یکی دو ورزشکار از ترکیب کنار گذاشته شده اند.
ما تمام ثبت نام الزم برای ورزشکاران را انجام داده ایم 
اما احتماالً با این تغییرات مواجه هســتیم. رحیمی تاکید 

کرد: والیبال جزو اولین رشــته هایی است که تهران را به 
مقصد محل برگزاری بازی های اسامی ترک می کند البته 
بانــوان والیبال چند روزی در اســتانبول اردو دارند و ۱۵ 

مردادماه وارد قونیه می شوند.
طبق برنامه ریــزی صورت گرفته ۱۲ مرداد ۱۸۰ نفر از 

اعضای کاروان در رشــته های مختلف وارد قونیه می شوند. 
سرپرست کاروان ورزش ایران با تاکید بر اینکه تا به امروز 
میزبانی ترکیه برای بازی های اســامی مشــکلی نداشته 
اســت، گفــت: احتمال طی امــروز و فردا شــاهد حضور 
حداکثری کشورهای شرکت کننده در قونیه خواهیم بود.

شرایطکاروانایراندرافتتاحیهبازیهایاسالمی

فدراسیون جهانی فوتبال در نامه اخیر خود به فدراسیون 
فوتبــال حضور زنان در ورزشــگاه های فوتبــال در هنگام 

برگزاری رقابت های لیگ برتر را خواستار شده است.
به گزارش ایسنا، در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر 
فوتبال ایران، نامه ای از ســوی فیفا در ارتباط با شــرایط و 
امکان حضور زنان در ورزشــگاه های فوتبال به فدراســیون 

فوتبال رسیده است.
فدراسیون جهانی فوتبال سه روز قبل در قالب نامه ای با 
اســتناد به نامه نگاری اخیر خود با این فدراسیون در زمینه 
فراهم کردن شرایط حضور زنان، خواستار ارائه توضیحاتی 
درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه شده و به این فدراسیون 
توصیه کرده با شــروع فصل جدید، زنــان همانند مردان 

تماشاگر بازی های لیگ برتر باشند.
بر اساس منابع خبری در فدراسیون فوتبال، ظاهرا در این 
نامه هیچ اشاره ای به ضرورت ورود زنان به ورزشگاه ها نشده 
اما خواستار تعامل این فدراسیون با نهادهای بین المللی برای 
فراهم کردن شــرایط به منظور حضور زنان در ورزشگاه ها 

شده است. همچنین در این نامه به ارائه گزارشی از اقدامات 
اخیر فدراســیون فوتبال با توجه به نامه نگاری های گذشته 

بعد از بازی ایران و لبنان در مشهد اشاره شده است.
فدراســیون فوتبال بعد از دریافت نامــه مذکور، هنوز 
پاســخی به آن نداده اما در حال بررســی این نامه و ارائه 
گزارشــی از وضعیت کنونــی درباره امــکان ورود زنان به 

ورزشگاه ها در رقابت های لیگ برتر است.
پیش از این وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اکثر 
امکان ورزشــی کشــور اعام کرده بود که در حال بررسی 
و اعمال شــرایطی اســت که زنان بتوانند در ورزشــگاه ها 
تماشاگر مسابقات فوتبال باشند، با این حال به نظر می رسد 
هنوز اقدامی عملیاتی موثــری در ارتباط با حضور زنان در 

ورزشگاه های فوتبال نشده است.
از طرفــی طبق آخرین مصوبه ســتاد مقابلــه با کرونا، 
تماشــاگران می توانند بــه اندازه ۳۰ درصــد از گنجایش 
ورزشگاه ها روی سکوها حضور داشته باشند و فعا خبری از 

حضور صددرصدی تماشاگران هم نیست.

درخواستفیفابرایحضورزناندررقابتهایلیگبرترفوتبالایران


