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ورزشـــی

کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال گفت: فوتسال ایران برای بازیکنان باتجربه فعلی جایگزین 
خوبی ندارد چراکه در این زمینه پشتوانه سازی نشده است.

وحید شمسایی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی ایرنا در مورد لیگ برتر فوتسال افزود: 
این  زیرا  فینال شوند،  راهی  تیم های مس سونگون و گیتی پسند  بود که  پیش بینی  قابل 
باشگاه ها مدیریت خوبی دارند و در این چند سال هزینه زیادی برای بازیکنان و کادر 

فنی کردند و بیشتر ملی پوشان را به خدمت گرفتند.
مشکل  بزرگ ترین  داشت:  اظهار  ایران  فوتسال  مشکالت  درخصوص  همچنین  وی 
قرارداد.  خود  تأثیر  تحت  را  همه چیز  که  است  اقتصادی  مسائل  کشورمان،  فوتسال 
به تازگی شنیدم باشگاه فوتسال فرش آرا مشهد هم که یکی از تیم های با سابقه لیگ برتر 
است، به دلیل مشکالت مالی از رقابت های سال بعد انصراف داده است. باید تمهیداتی 
اندیشیده شود که سرمایه گذاران ترغیب شوند در این رشته سرمایه گذاری کنند تا بیشتر 

از این پسرفت نکنیم. 
شمسایی یادآور شد: تیم هایی مانند استقالل، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان که می توانند 
این رشته  از  بیایند و  فوتسال  به  فوتسال تی مداری کنند،  برتر  لیگ  مالی در  لحاظ  از 

حمایت کنند. 
کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال در شرایط تیم ملی نیز گفت: به صراحت می گویم که تیم 
ملی فوتسال ایران در سال ۲۰۱۶ عملکرد خیره کننده ای داشت و از لحاظ نفرات بی نظیر 
بود، اما از آن سال به بعد، بازیکنان باکیفیتی به تیم ملی اضافه نشد که شاکله تیم ملی 
تغییر کند. البته تصمیم گیرنده اصلی سرمربی تیم ملی است که چه بازیکنانی را به تیم 
ملی دعوت کند و جوان گرایی تیم ملی فوتسال به عهده او است. تیم ملی فوتسال ایران، 
پشتوانه قوی ندارد و همچنان با بازیکنان باتجربه ای که از گذشته در تیم ملی بودند کار 
می کند و نتیجه هم می گیرد اما همیشه گفته ام فوتسال ایران نسل بعدی خوبی برای آینده 

ندارد و برای بازیکنان باتجربه تیم ملی جایگزینی نیست.
شیوع  دلیل  به  ورزشی  مسابقات  گرفتن  قرار  تحت الشعاع  درخصوص  همچنین  وی 
ویروس کرونا اظهار داشت: احتیاط برای پیشگیری از ویروس کرونا همه برنامه های 
ورزشی را به هم ریخت و رقابت های ورزشی را تحت تأثیر قرارداد و  فینال لیگ برتر 
فوتسال را هم به تعویق انداخت. امیدوارم هر چه زودتر این بیماری از کشورمان برود 

تا دوباره فعالیت های ورزشی در کشور شروع شود.

در  آن  نگارش  علت  به  ایران  فوتبال  فدراسیون  اساس نامه 
و  است  عقب تر  فیفا  کنونی  استانداردهای  از  دور،  سال های 

تفاوت فاحشی با کشورهای توسعه یافته دارد.
به گزارش ایسنا، اساس نامه فدراسیون فوتبال ایران که در سال 
۱۳۹۰ تدوین و مورد تأیید مجمع فدراسیون فوتبال ایران قرار 
گرفت، به علت انجام نشدن اصالحات جدید طی سالیان گذشته، 
اکنون نسبت به اساس نامه فدراسیون جهانی تفاوت های فاحشی 
فیفا  به  نسبت  تعداد کمیته ها،  ازجمله  موارد  برخی  دارد و در 

تفاوت ها آشکار است.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان داخلی نیز ایرادهای مختلف 
برای به اساس نامه کنونی فدراسیون فوتبال گرفته اند و معتقدند 
در  افراد  برخی  نفوذ  آن،  نگارش  نوع  علت  به  اساس نامه  این 
بین  از  را  برابر  و  سالم  رقابت  و  می دهد  افزایش  را  انتخابات 
می برد که این موضوع در واگذاری بیش از ۸۰ درصد آرای 
مجمع فدراسیون فوتبال به هیئت های فوتبالی و باشگاه ها نمود 
شدن  دوقطبی  شائبه  شرایط،  این  در  همواره  و  می کند  پیدا 
انتخابات میان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش به علت روانه 
به سمت  باشگاه ها  فدراسیون و  به سمت  شدن آرای هیئت ها 

وزارت ورزش مطرح می شود.
مسعود رضاییان، یکی از کارشناسان فوتبال ایران و از اعضای 

سابق مجمع این فدراسیون معتقد است که در صورت اصالح 
اساس نامه با دخالت فیفا، باید اعضای مجمع را افزایش داد و 
حق رأی را به تیم های فوتبال در سطوح مختلف واگذار نکرد 
و نباید با دادن هشت رأی به لیگ یک و دو رأی به لیگ دو، 

از برگزاری انتخابات برابر جلوگیری کرد.
او معتقد است افزایش تعداد اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به 
انتخابات این فدراسیون عمق می بخشد و اگر در چنین شرایطی 
باید حمایت  بتواند آرای زیادی را کسب کند که  فردی هم 
سایرین و حتی مخالفان خود را هم به علت مقبولیت در میان 

افراد بیشتری داشته باشد.
 ۷۴ فوتبال  فدراسیون  مجمع  ثابت  اعضای  حاضر  حال  در 
هیئت رئیسه  در  نمایندگانی  وجود  صورت  در  که  هستند  نفر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا که در حال حاضر مهدی تاج 

عضو هیئت رئیسه AFC  است، ۷۵ نفر خواهد بود.
تعداد اعضای مجمع در اختیار کشورهاست

تعداد اعضای مجمع هر کشوری بستگی به اساس نامه آن کشور 
دارد و فیفا در این مورد دخالتی ندارد. درواقع این طور نیست 
که فیفا برای اعضای مجمع فدراسیون ها نیز دستورالعمل واحد 
مسئوالن  حضور  از  جلوگیری  خواستار  فقط  بلکه  باشد  داشته 
فوتبالی دخالت  سایر چهره های  درباره حضور  و  است  دولتی 

نمی کند.
اساس نامه  در  می تواند  فوتبال  فدراسیون  نیز  دلیل  همین  به 
جدید خود، با افزایش تعداد اعضای مجمع فدراسیون فوتبال از 
طریق دادن حق رأی به تیم های حاضر در لیگ های پایین تر، 
بازیکنان، مربیان و داوران، نفوذ فوتبالی ها را هم افزایش دهد.

فدراسیون فوتبال آمریکا با ۵۷۳ عضو در صدر
متفاوت  فیفا  عضو  کشورهای  میان  در  مجمع  اعضای  تعداد 
نفرات حاضر در یک مجمع  تعداد  بیشترین  مثال  برای  است. 
فوتبالی مربوط به ایاالت متحده آمریکا است که ۵۷۳ نفر به طور 
تصمیم گیری  کشور  این  فوتبال  فدراسیون  فرایند  در   مستقیم 

می کنند.
این اتفاق موجب بیان نظرات و دیدگاه های مختلف در مجمع 
فدراسیون فوتبال آمریکا می شود و درصورتی که نفرات بیشتری 
قادر به شرکت در انتخابات باشند، فرد نهایی که صندلی ریاست 
را به دست می آورد، با عبور از فیلتر دشواری این قدرت را در 
اختیار می گیرد و این موضوع به معنای حمایت حداکثری از 

رئیس جدید فدراسیون فوتبال آمریکاست.
ایتالیا، آلمان و فرانسه نصف آمریکا عضو دارند

بعد از آمریکا، کشورهای اروپایی صاحب فوتبال حضور دارند 
که میانگین اعضای مجمع این کشورها حدود ۲۴۰ نفر است.

از  نفر  با ۲۱۶  فرانسه  و  نفر  با ۲۶۳  آلمان  نفر،  با ۲۷۸  ایتالیا 
مجمع فوتبالی قدرتمندی برخوردار هستند که در تصمیم گیری 
ارائه  به  منجر  می تواند  که  هستند  مواجه  گوناگونی  سالیق  با 

بهترین نظرات برای فوتبال این کشورها شود.
کشورهای  دیگر  از  نیز   )۱۰۵( انگلیس  و  نفر(   ۱۴۰( اسپانیا 
خود  کنونی  مجامع  با  توانستند  که  هستند  اروپا  صاحب نام 

فوتبال کشورشان را پیش ببرند.

میزبان جام جهانی ۲۰۱۰ با ۲۰۵ عضو
بعد از اروپایی ها نوبت به آفریقا می رسد و در رده پنجم میزبان 
جام جهانی ۲۰۱۰ دیده می شود. آفریقای جنوبی با مجمع ۲۰۵ 
و  باشد  داشته  خوبی  رشد  سال ها  این  در  توانسته  خود  نفری 
دارد.  قرار  فوتبالی  توسعه  مسیر  در  مناسب  با سخت افزارهای 

پس ازاین کشور هم ساحل عاج با ۱۶۲ نفر عضو دیده می شود.
سرزمین فوتبال با ۶۷ عضو!

از  آمریکا  و  اروپایی ها  برخالف  برزیل  فوتبال  فدراسیون 
فوتبال  برای  نفر   ۶۷ فقط  و  نیست  برخوردار  زیادی  اعضای 
این کشور تصمیم گیری می کنند. آرژانتین نیز مانند برزیل از 
ترکیب نفرات کمی برخوردار است و فقط ۴۶ نفر در مجمع 

فدراسیون فوتبال این کشور حضور دارند.
از دیگر کشورها می توان به ژاپن با ۷۵ نفر اشاره کرد که دقیقًا 
به اندازه اعضای فدراسیون فوتبال ایران است اما ترکیب اعضای 
ایران فرق دارد و این طور نیست که  حاضر در مجمع فوتبال 

قدرت میان هیئت های فوتبال و باشگاه ها تقسیم شود.
نیوزیلند با ۲۸ نفر در قعر

سایر  به  نسبت  کمتری  تراکم  از  نیوزیلند  فوتبال  فدراسیون 
کشورهای عضو فیفا برخوردار است و فقط ۲۸ نفر برای فوتبال 
این کشور تصمیم گیری می کنند. استرالیا با ۲۹ نفر، کاستاریکا 

با ۳۲ نفر و هند با ۳۵ نفر در ادامه دیده می شوند.
کشورهای توسعه یافته در صدر

برای  خوبی  معیار  فدراسیون ها  مجمع  اعضای  تعداد  شاید 
موفقیت کشورها نباشد اما اسامی کشورهایی که در صدر این 
فهرست قرار دارند، نشان از توسعه سخت افزاری فوتبال در آنها 
دارد و در بدترین حالت اعضای بیشتر مجمع کشورها سودی 
هم برای کشورها نداشته باشد، قطعًا ضرری ندارد و فدراسیون 
فوتبال ایران نیز می تواند به خواسته اهالی فوتبال تن دهد و در 
 صورت اصالح اساس نامه این کار را در اولویت امور خود قرار 

دهد.
ترکیب اعضای مجمع

بخش بزرگی از بدنه مجمع فدراسیون فوتبال ایران از روسای 
هر  و جوانان  مدیران کل ورزش  و  استانی  فوتبال  هیئت های 
باشگاه ها  مدیران  به  هم  دیگری  بخش  و  شده  تشکیل  استان 
اختصاص یافته است و به این ترتیب، سهم بسیار کمی به اهالی 
فوتبال داده شده است. به طور مشخص، می توان تصور کرد که 
ملی  تیم  کاپیتان های  ملی،  بازی   ۱۰۰ از  بیش  با  ملی پوشانی 
فوتبال  بازیکن سال  بهترین  برندگان جایزه  ادوار گذشته،  در 
ایران یا آسیا، لژیونرهای موفق فوتبال ایران، مربیان پرافتخار 
و صاحب عنوان و سرمربیان پیشین تیم ملی، داوران با سابقه و 
مطرح در سطح جهان و آسیا و... می توانند به عنوان عضوی از 
ایران  این رشته ورزشی در  فوتبال در آینده  مجمع فدراسیون 

نقش داشته باشند. 
این هم مسئله دیگری است که در تغییر اساس نامه فدراسیون 
موردبررسی  می تواند  فدراسیون  این  مجمع  ترکیب  و  فوتبال 
قرار بگیرد تا تصمیم های مجمع بیشتر رنگ و بوی تخصصی 

بگیرد.

فدراسیون فوتبال عربستان در جلسه اخیری 
که در  امارات برگزار شد پیشنهاد داد که 
لیگ  مرحله گروهی  پنجم  و  هفته چهارم 
)اردیبهشت(  می  ماه  در  آسیا  قهرمانان 

برگزار شود.
الریاضیه،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
تا  شد  باعث  آسیا  قاره  در  کرونا  شیوع 
آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  ادامه 

به تأخیر افتد.
ادامه  برنامه  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
را مشخص  آسیا  در شرق  مرحله گروهی 
کرده اما در غرب آسیا با وجود مشخص 
درباره  هنوز  حذفی  بازی های  تاریخ  شدن 
ادامه زمان مرحله گروهی به توافق نهایی 

دست پیدا نکرده است.
قاسم  ابراهیم  که  نوشت  الریاضیه  روزنامه 

در  عربستان  فوتبال  فدراسیون  کل  دبیر 
بازی های  برگزاری  با   AFC اخیر  جلسه 
هفته چهارم و پنجم مرحله گروهی در ماه 
جون مخالفت کرده و اصرار دارد که ادامه 
مرحله گروهی در ماه می، یعنی اردیبهشت 

۹۹ برگزار شود.
در  که   AFC گذشته  روز  جلسه  در 
فوتبال  فدراسیون  تنها  شد  برگزار  امارات 
عربستان و امارات حضور داشتند و نماینده 
عذرخواهی  ازبکستان  فوتبال  فدراسیون 

کرد و نتوانست شرکت کند.
فدراسیون  سران  هم  جلسه  این  از  قبل 
قطر  در  هم  ایران  و  عراق  قطر،  فوتبال 
تشکیل جلسه داده بودند و قرار است که 
به زودی تاریخ نهایی ادامه مرحله گروهی 

اعالم شود.

شمسایی: 
تیم ملی فوتسال پشتوانه قوی ندارد

تفاوت مجمع فدراسیون فوتبال ایران با سایر کشورها
آمریکا با ۵۷۳ عضو در صدر 

 پیشنهاد سعودی ها برای مرحله گروهی لیگ 
AFC آسیا به

رکوردهای  منچسترسیتی  سرمربی 
به جای  از خود  یونایتد  با  بازی  در   ضعیفی 

گذاشت.
منچسترسیتی  شکست  ایسنا،  گزارش  به 
برابر منچستریونایتد در داربی شهر منچستر، 
محسوب  گواردیوال  تیم  شکست  هفتمین 
می شود. تاکنون سابقه نداشت که تیم تحت 
برتر  لیگ  در  بار  هفت  مربی  این  هدایت 

شکست بخورد.
این در حالی است که ۱۰ بازی دیگر برای 
است  ممکن  و  مانده  برتر  لیگ  در  سیتی 

تعداد باخت ها بیشتر شود.
بار  سومین  برای  گواردیوال  همچنین 
دیدار  دو  هر  مربیگری  دوران  در 
رفت وبرگشت را به یک تیم باخت. چلسی 
و  ولورهمپتون  کونته،  آنتونیو  هدایت  با 
منچستریونایتد در این فصل تیم هایی بودند 

که گواردیوال را دبل کردند.
سیتی از فصل ۱۰-۲۰۰۹ هرگز هر دو دیدار 
رفت وبرگشت داربی منچستر را نباخته بود. 
آن زمان سر الکس فرگوسن هدایت یونایتد 

را بر عهده داشت.

تاریخ جدید و  فوتبال آسیا  کنفدراسیون 
قطعی دو رویداد مهم آسیایی در فوتسال 
کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  که  را 

دستخوش تغییر شده اند اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به ترکمنستان  نامه ای که ۸ اسفندماه  در 
)میزبان بازی های فوتسال قهرمانی ۲۰۲۰ 
که  کرد  اعالم  کشور  این  به  زد  آسیا( 
تا  اوایل فروردین ماه ۹۹ فرصت دارد  تا 
زمان پیشنهادی خود برای برگزاری این 
ترکمنستانی ها  که  کند  اعالم  را  بازی ها 
قادر  کردند  اعالم  نامه  این  جواب  در 
نیستند  جدید  تاریخ  کردن  مشخص  به 
کردند  واگذار   AFC به  را  قضیه  این  و 
جدید  زمان  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  تا 

رقابت ها را مشخص کند.
فوتبال  کنفدراسیون  اعالم  اساس  بر 
 ۲۰۲۰ قهرمانی  فوتسال  مسابقات  آسیا، 
مسابقات  بود  قرار  که  تاریخی  در  آسیا 
شود،  برگزار  آسیا  باشگاه های  جام 
زمان   AFC اساس این  بر  می شود.  انجام 
برگزاری بازی های فوتسال قهرمانی آسیا 
کرده  تعیین   ۹۹ مردادماه   ۲۶ تا   ۱۵ را 

است.
ترکمنستان  کشور  به  کنفدراسیون  این 

در  را  خود  نظر  سریعًا  که  کرده  اعالم 
مورد این تاریخ اعالم کند و اگر مخالفتی 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  داشت  آن  با 
اقدام  جدید  میزبان  انتخاب  به  نسبت 

خواهد کرد.
همچنین مسابقات فوتسال جام باشگاه های 
آسیا که قرار بود در روزهای ۱۵ تا ۲۶ 
به روزهای  نیز  شود  برگزار  مردادماه 
شده  منتقل  میالدی   ۲۰۲۰ سال  پایانی 

است.
بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
طی  نیز  آسیا  باشگاه های  جام  مسابقات 
روزهای ۱۲ تا ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار 

خواهد شد.
هنوز سازوکار معرفی نماینده های آسیا به 
جام جهانی ۲۰۲۰ مشخص نشده است. فیفا 
بازی ها  این  برگزاری  تاریخ  پیش ازاین، 
در لیتوانی را ۲۲ شهریور تا ۱۳ مهرماه ۹۹ 
اعالم کرده بود و مشخص نیست که آیا 
این بازی ها به تعویق خواهد افتاد یا نه اما 
اگر تعویقی در کار نباشد کار نمایندگان 
آسیا برای حضور در جام جهانی با توجه 
بازی ها دشوار است  این  تا  به فاصله کم 
و مشخص نیست که قرعه کشی مسابقات 

جام جهانی به چه ترتیبی خواهد بود.

 بدترین رکوردها برای گواردیوال 
در این فصل

تاریخ جدید جام ملت ها و جام باشگاه های 
فوتسال آسیا مشخص شد


