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گوچی
احتماالً

پایان مهلت  AFCبرای معرفی میزبانهای انتخابی جام جهانی

بازیهای تیم ملی در تهران یا زمین بیطرف؟

مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا
برای  12تیم راهیافته به مرحله پایانی
انتخابی جام جهانی برای معرفی ورزشگاه
میزبانشان به پایان رسید.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ 11
تیر بعد از قرعهکشی مرحله پایانی انتخابی
جام جهانی  2022به  12فدراسیون راه
یافته به این مرحله مهلت  15روزه داد
تا ورزشگاههای میزبان خود برای این
مسابقات رامعرفی کنند.
* پایان مهلت  15روزه برای انتخاب
میزبان انتخابی جام جهانی
کنفدراسیون فوتبال آسیا طبق برنامه
اعالمی سعی دارد بازیهای مرحله پایانی
را به صورت رفت و برگشت در خانه تیمها به
روال گذشته برگزار کند.
البته کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم
کرده  12فدراسیون درخواست خود را تا 25
تیر بدهند و سپس کمیته برگزاری مسابقات
درخواستها را بررسی کند.
* آغاز بررسی درخواستهای 12
فدراسیون از سوی AFC
 AFCاکنون بررسی درخواستهای 12
فدراسیون را از امروز ( 26تیر) آغاز کرده و تا
 10روز آینده به صورت رسمی نحوه برگزاری
و قبول یا رد درخواستها را اعالم میکند.
* برگزاری بازیها در خانه یا زمین
بیطرف (متمرکز شدن گزینه آخر)
 AFCپیش از این اعالم کرد اگر شرایط
کرونایی و زیرساختی در کشورها مهیا نباشد

خبر

هر کشوری که نتواند میزبانی کند باید زمین
بیطرف را انتخاب کند .البته در صورت
اپیدمی شدن عدم توانایی میزبانی در
میان  12کشور راه یافته به این مرحله گزینه
برگزاری تمام بازیها به صورت متمرکز روی
میز  AFCاست.
* تهران یا زمین بیطرف میزبان تیم
ملی
این امیدواری برای تیم ملی کشورمان
هست که بتواند در تهران میزبان رقبای
خود باشد .تیم ملی کشورمان به همراه کره
جنوبی ،عراق ،امارات ،سوریه و لبنان در
گروه اول مسابقات قرار دارند.
*عراق و سوریه در زمین بیطرف
عراق و سوریه دو همگروهی شاگردان
اسکوچیچ پیش از این با حکم  AFCاز
میزبانی محروم شده بودند و به دلیل شرایط
کرونایی باید زمین بیطرف را انتخاب
میکردند .سوریه ،اردن را برای میزبانی
انتخاب کرد ولی عراق همچنان در تالش
برای تغییر حکم  AFCاست.
عربستان ،استرالیا ،ژاپن ،ویتنام ،عمان
و چین گروه دوم مسابقات مرحله پایانی
انتخابی جام جهانی را تشکیل میدهند.
 11مرداد زمانی است که کنفدراسیون
فوتبال آسیا به صورت رسمی نحوه برگزاری
مسابقات انتخابی جام جهانی و همچنین
میزبان فینال لیگ قهرمانان آسیا  2021از
میان کشورهای غرب آسیا را انتخاب خواهد
کرد.

قضاوت دو داور ایرانی در تورنمنت فوتسال تایلند

دو داور سرشناس ایرانی در تورنمنت
فوتسال تایلند سوت خواهند زد .مسابقات
فوتسال هشتجانبه تایلند از  ۳تا  ۸مرداد
برگزار میشود و تیم ملی فوتسال ایران نیز
یکی از تیمهای حاضر در این تورنمنت است.
تیم ایران در گروه دوم این پیکارها با تیمهای
مصر ،لیتوانی و تاجیکستان همگروه است.
در گروه اول این پیکارها هم تیمهای تایلند،

موزامبیک ،کوزوو و ازبکستان قرار دارند.
مسئوالن برگزاری این مسابقات از دو داور
ایرانی نیز برای قضاوت در این پیکارها دعوت
به عمل آوردهاند .ابراهیم محرابی افشار و
گالره ناظمی که قرار است در رقابتهای جام
جهانی فوتسال سوت بزنند در تورنمنت
تایلند نیز حاضر بوده و قضاوت چند بازی را
برعهده خواهند داشت.

تاریخ قرعهکشی نیمه نهایی جام حذفی مشخص شد
مراسم قرعهکشی مرحله نیمه نهایی
جام حذفی (یادواره آزادسازی خرمشهر) ۴
مرداد برگزار میشود.امیرحسین روشنک
مسئول جام حذفی در گفت و گو با سایت
سازمان لیگ فوتبال ایران گفت« :مراسم
قرعهکشی مسابقات نیمه نهایی جام
حذفی روز دوشنبه  ۴مرداد  ۱۴۰۰در سازمان
لیگ و با حضور نمایندگان باشگاههای
صعود کرده به این مرحله برگزار میشود».

او همچنین تأکید میکند« :در حال حاضر
تیمهای استقالل ،فوالد خوزستان و گلگهر
سیرجان به نیمه نهایی صعود کردهاند و
آخرین مسابقه مرحله یکچهارم نهایی
جام حذفی در روز شنبه  ۲مرداد بین
تیمهای ملوان بندرانزلی و خیبر خرم آباد
برگزار میشود .طبق اعالم قبلی مسابقات
نیمه نهایی و فینال جام حذفی در روزهای
 ۱۳و  ۱۸مرداد برگزار میشود».

تیتر یک

امیر اسدی

گل «علی» به چلسی در یادمان خواهد ماند

خبرنگار برایتون :تمام صحبت شهر درباره «جهانبخش» بود

برایــان اوون ،خبرنــگار انگلیســی
روزنامــه شــهر برایتــون بــه نــام
«آرگــوس» بــه تمجیــد از جهانبخــش
پرداخــت و گفــت« :احســاس خوبــی
نســبت بــه علــی در ایــن شــهر وجــود
دارد».
او بــه بهانــه انتقــال جهانبخــش بــه
فاینــورد در مصاحبــه بــا ســایت فوتبــال
پریمیــر هلنــد گفــت« :بــه نظــرم در
خصــوص او نظــرات کمــی متغیــر اســت.
برخــی معتقــد هســتند کــه
جهانبخــش بــه انــدازه کافــی خــوب بــود

و میتوانســت در جزیــره موفــق شــود.
برخــی همیشــه درخشــش او مقابــل
چلســی را بــه یــاد خواهنــد آورد .گلــی کــه
بــه زیبایــی بــه ثبــت رســید و خوشــحالی
کــه در ذهنهــا ثبــت شــد.
بــه نظــرم او خیلــی در ایــن باشــگاه
پیشــرفت نکــرد ولــی شــاید مــن اشــتباه
کنــم .شــاید خــود علــی معتقــد باشــد کــه
گامهــای بلنــدی در مســیر زندگــی خــود
برداشــته اســت».
اوون گفــت« :یــادم اســت وقتــی
علیرضــا بــه برایتــون آمــد ،شــور و شــوق
عجیبــی در شــهر حاکــم شــد .طرفــداران
باشــگاه حتــی بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه
متوجــه شــوند او بــا چــه پــروازی قــرار
اســت بــه انگلیــس بیایــد .همــه چیــز
علیرضــا جهانبخــش بــود.
بــا اینکــه شــهر مــا در کریکــت در
آن زمــان موفقیتــی بــه دســت آورد
ولــی تمــام صحبتهــا و نــگاه بــه
پــرواز علیرضــا جهانبخــش بــود .همــه
طرفــداران میخواســتند بداننــد کــه او
کــی بــه برایتــون میرســد».

زنیت به یک شرط آزمون را میفروشد

ســایت«چمپیونات» روســیه خبــر
داد باشــگاه زنیــت ســن پترزبــورگ تنهــا
بــه یــک شــرط حاضــر بــه فــروش ســردار
آزمــون ســتاره ایران ـیاش اســت.
مســئوالن باشــگاه زنیــت در
صــورت رســیدن پیشــنهادی بیــش از
 20میلیــون یــورو بــرای خریــد ســردار
بــا فــروش ایــن ســتاره ایرانــی موافقــت
میکننــد .

آزمــون در ســال  2019بــا مبلــغ 12
میلیــون یــورو از روبیــنکازان بــه زنیــت
آمــد .ســردار در طــول  3ســال گذشــته
بــا زنیــت  3بــار قهرمــان لیــگ روســیه
شد.
همچنیــن ســتاره ایرانــی بــا
درخشــش در فصــل گذشــته لیــگ
روســیه جایــزه بهتریــن بازیکــن ســال
لیــگ را از آن خــود کــرد.

همتیمیشدنموقتستارهمنچستریونایتدبابیرانوند
باشــگاه بواویشــتای پرتغــال بــا
انتشــار تصاویــر و ویدئویــی از تمرینــات
برونــو فرنانــدز بــا ایــن تیــم خبــر داد.
ســتاره پرتغالــی منچســتریونایتد
بــرای اینکــه پیــش از پیوســتن بــه اردوی
پیشفصــل منچســتریونایتد در اوج
آمادگــی باشــد ،ایــن روزهــا بــا تیــم
ســابق خــود تمریــن میکنــد .فرنانــدز
بهنوعــی بهطــور موقــت و کوتــاه بــا
علیرضــا بیرانونــد همتیمــی شــده
اســت؛ دروازهبــان ایرانــی کــه اخیــراً
پــس از یــک فصــل حضــور در آنتــورپ
بلژیــک بــا قــرارداد قرضــی یکســاله بــه
بواویشــتا پیوســت.
برونــو کــه در پنجــره نقــلو انتقاالت
زمســتانی  2020ســرانجام پــس از کــشو

قوسهــای فــراوان بــا قــراردادی پنــج و
نیــم ســاله بــهارزش  55میلیــون یــورو
بهعــاوه  25میلیــون یــورو پاداشهــای
در نظــر گرفتهشــده ،از اســپورتینگ
لیســبون بــه منچســتریونایتد پیوســت،
در ایــن تیــم عملکــرد درخشــانی را از
خــود ب ـه جــای گذاشــته و تاکنــون در 80
بــازی از رقابتهــای مختلــف ،آمــار
 40گل زده و  25پــاسگل را از خــود
در منچســتریونایتد بــه ثبــت رســانده
اســت.
فرنانــدز 26ســاله در ســال  2004و
در ســن 10ســالگی بــه تیــم بواویشــتای
پرتغــال پیوســت و تــا ســال  2012در
ردههــای پایــه بــرای ایــن تیــم بــازی
کرد.
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بــرای رضــا قوچاننــژاد ،فصــل  2020-2021خــوب آغــاز شــد امــا تلــخ
بــه پایــان رســید .مهاجــم  33ســاله و ســابق تیــم ملــی ایــران در باشــگاه زوولــه
هــر چنــد شــش گل زد امــا هرگــز بــه عنــوان بازیکــن ثابــت مــورد توجــه مربیــان
قــرار نگرفــت و حتــی در اواخــر فصــل و در بخشــی از مصاحبــه خــود بــا رســانهای
هلنــدی ،بــه ایــن مســأله اعتــراض هــم کــرد .گوچــی کــه تــا پایــان جــام جهانــی
 2018پیراهــن تیــم ملــی را بــر تــن داشــت و البتــه در روســیه بــرای ایــران بــازی
نکــرد ،ایــن فصــل در  21دیــدار بــرای زوولــه بــه میــدان رفــت 684 ،دقیقــه در
زمیــن حضــور داشــت و شــش گل بــه ثمــر رســاند .یعنــی بــه طــور میانگیــن ،هــر
 114دقیقــه یــک گل کــه آمــار خوبــی محســوب میشــود.
بــا ایــن آمــار مناســب گلزنــی امــا مشــخص نشــد چــرا مربیــان زوولــه روی
حضــور ثابــت بعضــاً چنــد دقیقــهای قوچاننــژاد در زمیــن مشــکل داشــتند.
گوچــی گل م ـیزد ،روی نیمکــت مینشســت ،دبــل میکــرد بــاز هــم جایــی در
ترکیــب نداشــت و حتــی پــس از هتتریــک هــم بــه او روی خــوش نشــان ندادنــد.
پــس یــک جــای کار میلنگیــد و رضــا هــم بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفــت در
انتهــای فصــل تصمیــم قطعــی خــود را بگیــرد و بــا پیراهــن زوولــه خداحافظــی
کنــد .ضمــن اینکــه او قــراردادی هــم نداشــت و حــاال بــه عنــوان بازیکــن آزاد

گزارش

لژیونرها

2

بهناز میرمطهریان

میتوانــد تیــم جدیــد حــود را انتخــاب کنــد.
مهاجــم ســابق تیــم ملــی ایــران کــه گلهــای او در مســابقات مقدماتــی
جــام جهانــی  2014هرگــز از یادهــا نخواهــد رفــت ،تاکنــون در  12تیــم بــه میــدان
رفتــه و از ایــن حیــث رکــورد قابــل توجهــی را بــه نــام خــود ثبــت کــرده .گوچــی تــا
بــه امــروز کــه  33ســاله اســت ،بــرای هیرنفیــن (ســه مقطــع ) ،ایگلــز(دو مقطــع )،
امــن ،کامبــور ،ســنتترویدن ،اســتانداردلیژ ،چارلتــون(دو مقطــع ) ،الکویــت،
الوکــره ،آپوئــل ،ســیدنی و زوولــه بــه میــدان رفتــه و حــاال مترصــد مهیــا شــدن
شــرایطی مناســب اســت تــا حضــور در ســیزدهمین باشــگاه دوران حرفــهای
خــود را انتخــاب کنــد.
در شــرایطی کــه خیلیهــا منتظــر نخســتین حضــور رضــا قوچاننــژاد
در لیــگ ایــران هســتند امــا بــه نظــر میرســد ایــن مهاجــم باتجربــه بــاز هــم
عالقــهای بــه وقــوع ایــن اتفــاق نــدارد .او طبــق آخریــن اخبــار دوســت دارد
همچنــان در فوتبــال هلنــد بمانــد و در ایــن زمینــه مذاکراتــی را هــم بــا چنــد
باشــگاه انجــام داده اســت .گوچــی بــا اینکــه فصــل موفقــی را از نظــر تعــداد بــازی
در ترکیــب اصلــی پشــت ســر نگذاشــت امــا هنــوز در ســرزمین اللههــای نارنجــی
بــازار کار دارد و میتوانــد همچنــان در لیــگ برتــر یــا همــان اردیویــژه بــازی کنــد.
مهمتریــن خبــری کــه ایــن روزهــا کنــار نــام قوچاننــژاد وجــود دارد،
ارتباطــی اســت کــه میــان او و برخــی مســئوالن باشــگاه ایگلــز برقــرار شــده.
باشــگاهی قدیمــی کــه فصــل قبــل را در دســته دو ســپری کــرد امــا در نهایــت بــا

در قلعه
عقابها

کســب  77امتیــاز از  38بــازی و تفاضــل گل باالتــر نســبت بــه گرافشــاپ و بعــد از
کامبــور  92امتیــازی موفــق شــد بــه لیــگ برتــر صعــود کنــد .آنهــا کــه فصــل قبــل
توانســتند تنهــا  62گل در  38بــازی بــه ثمــر برســانند ،دنبــال جــذب مهاجمــی
تمامکننــده هســتند و در ایــن راه ســراغ گوچــی را گرفتهانــد.
نکتــه جالــب دربــاره قوچاننــژاد و عقابهــا -لقــب ایگلــز -ســابقه دو
همــکاری در ســالهای ابتدایــی فوتبــال گوچــی اســت .رضــا ابتــدا فصــل -2007
 ،2006زمانــی کــه تنهــا  18ســال داشــت بــرای ایگلــز در دســته دو  13بــار بــه زمیــن
رفــت و چهــار گل زد .او بــرای مقطــع دوم ،فصــل  2009-2010نیــز عضــو ایگلــز
در همــان دســته دوم بــود و توانســت در  10بــازی و  661دقیقــه حضــور در زمیــن
شــش گل بــه ثمــر برســاند .بنابرایــن رابطــه مناســبی میــان قوچاننــژاد و ایگلــز
برقــرار اســت و مربــی تیــم -کیــس ون وانــدرن -کــه ســابق بــر ایــن هدایــت تیــم
زیــر  17ســالههای هلنــد را برعهــده داشــته ،امیــدوار اســت بتوانــد بــرای فصــل
 2021-2022اردیویــژه مهاجمــی در حــد و اندازههــای گوچــی را در ترکیــب
تیمــش داشــته باشــد.
قوچاننــژاد کــه حــدود شــش ســال پیراهــن تیــم ملــی را بــر تــن داشــت
و در  43بــازی  15گل وارد دروازه حریفــان کــرد ،امیــدوار اســت هــر چــه زودتــر
ســیزدهمین تیــم باشــگاهی خــود را انتخــاب کنــد .او فعــ ًا همــراه خانــواده
دوران اســتراحت را پشــت ســر میگــذارد امــا خــودش هــم میدانــد بایــد هــر
چــه زودتــر بــه زمیــن فوتبــال برگــردد و بــرای تیــم جدیــدش گل بزنــد.

@mirmotaharian

مهــدی مهدویکیــا بــه واســطه فعالیتــش در آکادمــی باشــگاه هامبــورگ
و راهانــدازی آکادمــی کیــا در ایــران ،سالهاســت یکــی از گزینههــای فدراســیون
فوتبــال بــرای اســتفاده در پروژههــای اســتعدادیابی و تیمهــای پایــه بــوده اســت.
جــدا از ایــن ماجــرا هــر زمــان صحبــت از حضــور فوتبالیهــا در اداره فوتبــال بــه
زبــان میآمــد ،نــام او یکــی از نامهایــی بــود کــه مطــرح میشــد و ایــن ماجــرا
بــا معرفــیاش بــه عنــوان نایبرئیــس اول علــی کریمــی طــی کاندیداتــوری در
انتخابــات ریاســت فدراســیون فوتبــال بــه اوج خــود رســید.
حضــور مهدویکیــا میتوانســت امیدهــا را بــه توجــه ریاســت فدراســیون
فوتبــال بــه تیمهــای پایــه زنــده کنــد امــا بــا پیــروزی شــهاب عزیــزی خــادم در
انتخابــات ،موضــوع حضــور مهدویکیــا هــم طبیعتــاً بــه فراموشــی ســپرده شــد
تــا اینکــه روز یکشــنبه ( 20تیرمــاه) بعــد از جلســه هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبــال،
خبــر انتخــاب مهــدی مهدویکیــا بــه عنــوان ســرمربی تیــم امیــد روی خروجــی
ســایت رســمی فدراســیون فوتبــال قــرار گرفــت .ایــن خبــر کــه واکنشهــای
متعــددی را در پــی داشــت و کمــی بعــد تغییــر کــرد در نهایــت موضــع فدراســیون
فوتبــال را در اســتفاده از بازیکــن ســابق تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان بــرای مشــاوره
و سرپرســتی پــروژهای تحــت عنــوان اســتعدادیابی و تغییــر نســل مشــخص کــرد
امــا اینکــه آیــا مهدویکیــا میتوانــد باشــگاه هامبــورگ را راضــی کنــد کــه چنیــن
همــکاری بــا فدراســیون فوتبــال ایــران داشــته باشــد یــا نــه ،هنــوز مشــخص نیســت.
همیــن موضــوع باعــث میشــود بــا ایــن ســؤال مواجــه باشــیم کــه میتــوان
امیــدوار بــود باشــگاه هامبــورگ بــا ســرمربیگری مهدویکیــا در تیــم امیــد و
مســئولیتش در پــروژه اســتعدادیابی فدراســیون فوتبــال موافقــت کنــد یــا نــه؟
از مخالفت اولیه مهدویکیا تا تغییر مسیر مذاکره
شهاب عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون
فوتبال پیش از جلسه هیأت رئیسه ،چندین جلسه
مذاکره با مهدی مهدویکیا داشت .مذاکراتی که در
ابتدا با مقاومت و مخالفت مهدویکیا همراه بود
چون او خاطره جالبی از همکاریهای پیشین و حتی
مذاکرات قبلیاش با فدراسیون فوتبال نداشت و به
همین دلیل این بار هم از همان ابتدا مخالفت خود را با
این همکاری اعالم کرده بود.
به جز همکاری او با تیم فوتبال نوجوانان ایران
که به سالها پیش مربوط میشود ،یک بار دیگر
هم در زمان ریاست مهدی تاج ،مقدمات مذاکره
با مهدی مهدویکیا برای هدایت تیم امید فراهم
شده بود .درست بعد از اینکه نام یحیی گلمحمدی،
سرمربی وقت شهرخودرو به عنوان سرمربی تیم امید
اعالم شد و بعد از آن فدراسیون مجبور شد به دلیل
مخالفت باشگاه شهرخودرو ،از خیر یحیی بگذرد.
آن زمان حمید استیلی مدیر تیم امید بود و اعالم کرد
که با مهدی مهدویکیا برای پذیرش هدایت تیم امید
مذاکره داشته اما او این پیشنهاد را به دلیل قراردادی که
با تیمهای پایه باشگاه هامبورگ داشته ،رد کرده است.
مهدی تاج اما کوتاه نیامد و اعالم کرد که قصد مذاکره
ی مهدویکیا را دارد و برای متقاعد کردن او حتی
با مهد 
حاضر است با باشگاه هامبورگ هم وارد مذاکره شود.
در نهایت اما این مذاکرات راه به جایی نبرد و برنامهای
که مدنظر فدراسیون فوتبال بود ،به نتیجه نرسید.
بعد از سالها اما موضع مهدویکیا در برابر فدراسیون
فوتبال عزیزی خادم هنوز همان موضع است .او
همکاریاش با فدراسیون را منوط به موافقت باشگاه
هامبورگ میداند.
تفاوت عزیزی خادم با تاج اما این است که او
میخواهد باشگاه هامبورگ را هم در این پروژه دخیل
کند و همین موضوع باب مذاکرات تازهای را باز میکند.
عالوه بر این موفقیتهای تیم ملی و اقدامات
فدراسیون فوتبال برای آمادهسازی شرایط ،تا حدودی
بستر را برای شروع مذاکرات تازهای با مهدی مهدویکیا
مهیا کرده است .مسئوالن فدراسیون فوتبال در این

جزئیات مذاکره فدراسیون فوتبال
با مهدی مهدویکیا برای تغییر نسل

پروژهایرانی
آلمانیکیا

مذاکرات اهداف خود را برای مهدویکیا شرح دادند و
به تغییر نسلی اشاره کردند که برای تیم ملی بزرگساالن
در جام جهانی  2026آمریکا و  2030عربستان مدنظر
قرار دارد.
هدف فدراسیون از این همکاری چیست؟
شاید اگر ماجراهای مارک ویلموتس و دردسرهای
سرمربی تیم ملی ایجاد نمیشد ،همین حاال هم باید
شاهد راهیابی نسل جدیدی در ترکیب تیم ملی فوتبال
بودیم اما فرصت این نوسازی در تیم ملی گرفته شد و
همین موضوع باعث شد که بین نسل حاضر تیم ملی
فوتبال ایران و نسل آینده فاصله زیادی به وجود بیاید.
لغو مسابقات جهانی و آسیایی در ردههای
جوانان و نوجوانان به دلیل شیوع ویروس کرونا هم
مزید بر علت شد تا امروز شاهد شکاف عمیقی باشیم
بین نسل فعلی و نسل آینده فوتبال .این شرایط به
خودی خود نیاز به پروسه استعدادیابی در فوتبال و
تربیت نسل را تقویت میکند.
در این شرایط شهاب عزیزی خادم با هدف ایجاد
تغییر نسل به سراغ مهدی مهدویکیا رفته است.
اقدامی که نوع همکاری مهدویکیا با فدراسیون
عزیزی خادم را با دورههای پیشین قدری متفاوت
میکند و احتماالً مأموریت جذابتری را پیش روی او
قرار داده است.
هدف تعریف شده از سوی شهاب عزیزی خادم
تعریف سیستمی برای کشف استعداد ،کار کردن روی
آنها و آمادهسازی فضا برای فعالیت این بازیکنان
است .در این سیستم ،مهدی مهدویکیا به عنوان
مسئول این پروژه و سرمربی تیم امید انتخاب میشود.
با این حال اما اعالم رسمی نام مهدویکیا به
عنوان سرمربی تیم امید ،بعد از جلسه  5ساعته هیأت
رئیسه فدراسیون فوتبال و تکذیب آن از سوی او و
بعدتر اصالح خبر و توضیح اینکه مذاکرات با او ادامه
دارد ،ابهامات و شبهات را درباره صحت این اقدام
افزایش داد .همین باعث شد مهدی مهدویکیا در یک
استوری اینستاگرامی اینطور بنویسد« :مذاکرات مثبتی
با فدراسیون فوتبال انجام شده است و در صورت

موافقت باشگاه هامبورگ و نهایی شدن توافقات و
جزئیات همکاری با فدراسیون فوتبال ،در روزهای
آینده پاسخگو خواهم بود».
همکاران آلمانیات را هم با خودت بیاور!
ماجرای این استوری به همان همکاری مشترک
مهدویکیا و آکادمی هامبورگ با فدراسیون فوتبال
برمیگردد .طی مذاکراتی که مهدویکیا با فدراسیون
فوتبال داشته ،قرار نیست او به تنهایی مسئولیت پروژه
استعدادیابی را برعهده داشته باشد .چرا که شهاب
عزیزی خادم از مهدویکیا خواسته مسئول آکادمی
هامبورگ و تعدادی از استعدادیابهای آلمانی این
آکادمی را هم وارد این پروژه کند تا این تغییر نسل زیر
نظر یک تیم ایرانی – آلمانی انجام شود.
این اتفاق چندین مزیت دارد .عالوه بر اینکه
پروسه استعدادیابی و ورود بازیکنان به تیمهای پایه
مطابق اصول و استانداردهای روز اروپا انجام خواهد
شد ،همکاری با باشگاه هامبورگ و مهدی مهدویکیا
میتواند زمینهساز مسابقات تیمهای پایه ایران با
تیمهای اروپایی و باال رفتن تجربههای بینالمللی
م آکادمی کیا
بازیکنان از رده پایه باشد .همانطور که تی 
هم تاکنون بارها از چنین فرصتهایی بهره برده است.
پیادهسازی چنین برنامهای در تمامی ردههای
سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و امید در نهایت به
تربیت نسلی نو و معرفی آن به تیم ملی بزرگساالن
برای دو دوره بعدی جام جهانی میانجامد.
شاید بزرگترین حلقه مفقود این زنجیره اما
نگاهی باشد که بتواند پروژه استعدادیابی و تربیت نسل
را در فوتبال ایران نهادینه کند .این حلقه مفقود هم
چیزی نیست جز جای خالی آکادمیها در باشگاههای
فوتبال .گرچه را ه اصولیتر این است که باشگاهها
ملزم به ایجاد تیمهای پایه باشند و بازیکنساز اما در
حال حاضر که ورشکستگی باشگاههای فوتبالی و
بهانههایی مثل عدم برخورداری آنها از حق پخش و
بلیتفروشی مانع از پیادهسازی این برنامه میشود،
چارهای نیست جز اینکه فدراسیون فوتبال برای
این تربیت نسل دست به کار شود و در مراحل بعدی

فوتسال

تزریق فاز دوم واکسن
کرونا به ملیپوشان

تیم ملی فوتسال ایران هشتمین اردوی
آمادهسازی خود پیش از جام جهانی فوتسال
را روز  ۲۹اردیبهشت در آکادمی فوتبال آغاز
میکند .پس از پایان این اردو ملیپوشان برای
حضور در تورنمنت هشتجانبه تایلند راهی
بانکوک میشوند.
قرار است پیش از آغاز این اردو فاز دوم
واکسن کرونا به ملیپوشان تزریق شود.
فاز اول این واکسن  ۲۳خرداد تزریق شد و
براساس برنامهریزی صورت گرفته پیش از
اردوی این هفته تیم ملی ،فاز دوم واکسن نیز
به ملیپوشان فوتسال تزریق میشود.

وضعیت مبهم چهار تیم
لیگ برتر فوتسال

در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر
فوتسال وضعیت چهار تیم نامشخص است.
قرعهکشی لیگ برتر فوتسال در شرایطی
 ۲۱تیر در اصفهان برگزار شد که دو تیم زندی
بتن کالردشت و اهورا بهبهان آگهی فروش
امتیاز خود را منتشر و اعالم کردند با توجه
به حمایت نکردن مسئوالن و فراهم نبودن
شرایط تیمداری ،امتیاز خود را واگذار خواهند
کرد.
از سوی دیگر با وجود حضور نماینده
تیمهای شهروند ساری و منصوری قرچک در
مراسم قرعهکشی ،همچنان خبری از تشکیل
این دو تیم محبوب و قدیمی فوتسال نیست
و زمزمههایی از انحالل این تیمها به گوش
میرسد.
در روزهای گذشته بحثهایی مبنی
بر جایگزینی تیمهای جدید به جای این
تیمها مطرح شد اما آرش جابری ،سرپرست
سازمان لیگ فوتسال تأکید کرده که هیچ
تیمی نامهای مبنی بر انصراف از مسابقات را
به این سازمان ارسال نکرده و رقابتها طبق
موعد مقرر یعنی  ۱۴مرداد و با حضور  ۱۴تیم
برگزار خواهد شد .معلوم نیست وضعیت
این چهار تیم نیز تا زمان شروع مسابقات به
چه ترتیب خواهد بود؟

مجوز حرفهای برای جام
باشگاههای فوتسال آسیا
تأیید شد

جلسه مسئوالن کنفدراسیون فوتبال
آسیا برای تصمیمگیری در خصوص صدور
مجوز حرفهای برای باشگاههای فوتسال
برگزار شد.
صدور مجوز حرفهای برای باشگاههای
فوتبال آسیا سالهاست که از سوی AFC
اجرایی شده است و تیمهای باشگاهی برای
گرفتن این مجوز باید شرایط تعیین شده از
سوی کنفدراسیون آسیا را رعایت کنند.
حاال و بعد از اجرای این طرح در فوتبال،
 AFCسراغ فوتسال آمده و قصد دارد در
سریعترین زمان ممکن برای باشگاههای
فوتسال هم شرایط و استانداردهایی را تعیین
کند تا بعد از دارا بودن این شرایط ،حضورشان
در جام باشگاههای آسیا تأیید شود.
مجوز حرفهای فوتسال روی  ۲۴معیار
اصلی از جمله استانداردهای ورزشی،
زیرساختها ،تخصص مدیریتی ،شرایط
مالی و مواردی از این دست متمرکز است.
در صورت اجرایی شدن این قانون
قابل پیشبینی است باشگاههایی که فاقد
شفافیت مالی هستند و یا از داشتن امکانات و
زیرساختها محروم باشند ،مجوز حرفهای
به دست نمیآورند و از حضور در جام
باشگاههای آسیا محروم خواهند شد.

برای حضور در جام جهانی

فیفا یکی از دغدغههای
تیم ملی فوتسال ایران را
برطرف کرد!

باشگاهها مجاب شوند که در نگاه خود به تیمهای پایه و
بازیکنسازی تغییراتی اساسی ایجاد کنند.
برنامه فدراسیون فوتبال ،رویا یا واقعیت؟
در برنامهای که فدراسیون فوتبال برای تربیت
نسل دارد و مهدویکیا را به عنوان مسئول پروژهاش
انتخاب کرده اما چندین سؤال اساسی مطرح
میشود .این برنامه فدراسیون فوتبال با مشارکت
آکادمی هامبورگ تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟
برنامه شخص مهدویکیا برای عملی ساختن این
پروژه چیست؟ او تا چه اندازه میتواند از ارتباطهای
بینالمللی خود برای تقویت تیمهای پایه در ایران
استفاده کند؟ مهمتر از همه اینکه فعالیت او در
آکادمی کیا تضاد منافعی با مسئولیتش در پروژه
استعدادیابی فدراسیون فوتبال ایجاد نخواهد کرد؟
حتی وقتی مهدویکیا هیچ مسئولیتی در پروژه
استعدادیابی ایران نداشت ،بابت انتخاب بازیکنان
تیمهای جوانان و نوجوانان از آکادمی کیا ،بارها
پرسشهایی مطرح میشد و این سؤال اساسی که
گرفتن بازیکن از آکادمی کیا ،مانع از استعدادیابی
در مناطق محرومتر و نقاطی که امکان ثبتنام در
آکادمی کیا را ندارند ،نمیشود؟
مسئوالن فدراسیون فوتبال البته معتقدند که
فرآیند استعدادیابی و تربیت بازیکنان پایه در آکادمی
کیا ،فرآیند تأیید شدهای است .ضمن اینکه در پروژه
استعدادیابی فدراسیون فوتبال بدون شک این فرآیند
به شکل گستردهتری انجام خواهد شد .ضمن اینکه
تأکید دارند مهدویکیا برای این پروژه برنامههای
مشخصی دارد و طی جلسات مذاکرهای که با
فدراسیون فوتبال داشته ،به بهرهگیری از پتانسیلهای
او در عرصه بینالمللی تأکید شده است اما دریافت
مجوز این فعالیت از آکادمی هامبورگ قرار است بر
عهده خود مهدی مهدویکیا باشد و زمانی که او بتواند
با این باشگاه به توافق برسد و موافقت هامبورگ را
جلب کند ،همکاری فدراسیون فوتبال با مهدویکیا
در پروژه استعدادیابی و آمادهسازی تیم ملی امید آغاز
خواهد شد.

فیفا در تازهترین تصمیمات خود برای
مسابقات جام جهانی فوتسال اعالم کرده
است که هر تیم میتواند لیست بازیکنان
خود را از  ۱۴به  ۱۶نفر افزایش بدهد .طبق
این تصمیم ،هر تیم ملی موظف به اعزام
سه دروازهبان خواهد بود و در هر مسابقه ،دو
بازیکن از لیست اصلی خارج میشوند.
این تصمیم با استقبال تیم ملی فوتسال
ایران همراه شد و یکی از دغدغههای اصلی
کادر فنی تیم ملی کشورمان را رفع کرد.
سیدمحمد ناظمالشریعه سرمربی تیم
ملی فوتسال ایران گفت« :این تصمیم خوبی
برای ما است که همواره دغدغه اعزام دو یا
سه دروازهبان به جام جهانی داشتیم .حاال
با خیال راحت سه دروازهبان به جام جهانی
میبریم ولی مهم است که بازیکنان آماده
باشند».
ناظمالشریعه تأکید کرد« :ما سه
دروازهبان داریم که از نظر فنی به هم نزدیک
هستند .اعزام سه دروازهبان به جام جهانی
برایمان یک حسن است».
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره
اعزام این تیم به تورنمنت بینالمللی تایلند
تأکید کرد« :نمیتوانیم اردوی خاصی قبل
از سفر به تایلند برگزار کنیم .روز  ۲۹تیر ماه
بازیکنان را جمع میکنیم و یک تا دو جلسه
تمرین خواهیم داشت .روز  ۳۰تیر عازم تایلند
میشویم .این تورنمنت برای ما که مدتها
بازی تدارکاتی نداشتیم خوب است و کمک
میکند بازیکنان با هم هماهنگ شوند.
مطمئناً حضور در تورنمنت تایلند به نفع ما
است و تیمهای خوبی در آن حضور دارند».
ناظمالشریعه همچنین در خصوص
برگزاری چهار هفته از مسابقات لیگ برتر
پیش از سفر تیم ملی به جام جهانی لیتوانی
گفت« :ما اصرار داشتیم که قبل از جام
جهانی ،لیگ شروع شود .هم بازیکنان از
نظر فنی آماده میشوند و هم خیالشان بابت
مسائل مالی راحت است .این میتواند به تیم
ملی کمک کند».

