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با  48تیمی شدن جامهای جهانی و تعیین  8/5سهمیه برای آسیا

نبرد دو تیم بحرانزده در آبادان

دیگر رفتن به جام جهانی آرزو نیست!
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بعدازظهر دیروز در کنگره جدید فیفا که در
شهرزوریخسوئیس،مرکزایننهادجهانی
جریــان دارد ،اعــام شــد کــه بــا پیشــنهاد
افزایش تیمهــای مرحله نهایی جامهای
جهانی فوتبال از رقــم  32به  48موافقت
شــده و ایــن رویــداد از جام جهانــی 2026
کــه هنوز میزبان آن تعیین نشــده ،اعمال
خواهد شد .به این ترتیب ،دو دوره بعدی
جامهای جهانی با همیــن فرمول فعلی
و با شــرکت  32تیــم در ســالهای  2018و
 2022در کشــورهای روســیه و قطــر برگزار
خواهد شد ولی از سال  2026شاهد حضور
 16تیــم اضافــی در ایــن مرحلــه خواهیم
بود .هرچند طرح و اندیشــه فیفا در انجام
این برنامه ،کشاندن پای کشورهایی بیشتر
به جشنواره نخســت فوتبال جهان و البته
درآمدزایی هر چه بیشتر از این طریق است
اما بدیهی است که این افزایش بیسابقه،
کیفیــت و کالس مســابقات را کــه همیــن
حــاال و بــا سیســتم  32تیم هــم در برخی
دیدارها به حد و حدود الزم نمیرســد ،به
اندازههایــی پایینتر خواهد رســاند و جام
جهانی تنزل درجه بیشتری به لحاظ فنی
خواهد داشت .البته فوتبال آسیا و از جمله

ایــران برندههای بزرگ ایــن روند خواهند
بود .زیرا سهمیه آسیا که تا به حال  4/5بود
( 4ســهمیه ثابت و یک سهمیه مشروط)
بــا شــرایط جدیــد تا رقــم چشــمگیر 8/5
( 8ســهمیه ثابت و یک سهمیه مشروط)
افزایش خواهد یافت و به تبع آن ،کار ایران
و سایر تیمهای انبوه آسیایی برای رسیدن
بــه مراحــل نهایــی جامهــای جهانــی به
غایت آســانتر خواهد شد و به واقع در آن
دوران نرسیدن تیم ایران به مرحله نهایی
بســیار دشوارتر از رسیدنش خواهد بود .به
همیــن ترتیب و منوال ســهمیه هر یک از
ســایر قارههــا و مناطــق جهــان در مرحله
نهایی جامهــای جهانی افزایــش خواهد
یافت و به عنوان مثال برای نخستین بار در
سالهای معاصر ،اقیانوسیه یک سهمیه
ثابــت خواهــد داشــت .بر همین اســاس،
سهمیه امریکای جنوبی 6/5تیم ،سهمیه
امریکای شمالی و مرکزی به همین میزان
( 6/5تیــم) ،ســهمیه آفریقــا  9/5تیــم و
سهمیه اروپا 16تیم خواهد شد.
 48تیمیشدنجامجهانیکهخبرش
رادیروزجیانیاینفانتینو،رئیسایتالیایی-
سوئیســی فیفا در جریــان کنگره تــازه این

ســازمان اعالم کرد ،البته مســتلزم برخی
کارهــای اداری و تصویبهای تشــکیالتی
و مهــر تأییــد هیأت اجرایی فیفا اســت اما
گمــان مــیرود پــس از رأی مثبــت دیروز،
ایــن ملزومات هــم فراهم آید .ایــن را نیز
بگوییم که پس از 48تیمی شدن جامهای
جهانــی ،مرحله گروهی این مســابقات با
تقســیم شــدن تیمها به  16گروه  3تیمی
انجــام خواهد شــد .در شــرایط فعلــی و از
زمان  32تیمی شــدن جامهــای جهانی،
این رقابتها در مرحله گروهی در  8گروه
 4تیمی برگزار شده که این شامل جامهای
 2018و  2022هم میشود.
ëëسایرتغییراتدرسیستم48تیمی
در مورد ســایر جزئیات و تغییــرات در
مرحلــه نهایــی جامهای جهانــی از 2026
بــه بعد باید بــه این نکات هم اشــاره کرد:
بــا روش جدید تعداد کل مســابقات از 64
فعلــی بــه  80افزایــش خواهد یافــت اما
م های داخل گروهها کمتر
چون تعــداد تی 
شده ،تیمهای فینالیســت مثل جامهای
اخیر بیشتر از  7بار به میدان نخواهند آمد.
با وجود 3تیمی بودن گروهها ،دو تیم از هر
گروه باال میروند و با این حســاب ،مراحل

حذفی از یک شانزدهم نهایی شروع شده
و بعد از سپری شــدن مراحل یکهشتم،

یکچهارم ،نیمه نهایی و فینال به لحظه
تعییــن قهرمــان خواهیــم رســید .قانــون

جدید این است که تمام مسابقات مرحله
گروهی هم باید برنده داشــته باشــند و در
نتیجــه اگــر دیداری مســاوی شــود ،تیمها
در وقــت اضافی و ســپس ضربات پنالتی
بختآزماییخواهندکردتایکیشانپیروز
شناختهشود.
ëëاعتراض اتحادیه باشــگاههای اروپا :این
تصمیمیسیاسیاست
اتحادیه باشــگاههای اروپایی ()ECA
که پیــش از این هــم مخالفت خــود را با
افزایــش تعداد تیمهای حاضــر در جام
جهانــی اعــام کــرده بــود ،پــس از ایــن
تصمیم با انتشــار بیانیــهای اعــام کرد:
«انجمــن باشــگاههای اروپایــی موافــق
افزایش تیمهــای حاضر در جام جهانی
نیســت .ایــن تصمیــم براســاس دالیــل
سیاســی گرفتــه شــده تــا دالیل ورزشــی
و اتحادیــه باشــگاههای اروپایــی بابــت
ت فشــار سیاســی
اینکه این تصمیم تح 
گرفته شده ،ابراز تأسف میکند .اتحادیه
باشــگاههای اروپایی موارد مورد بحث را
در نشست بعدی اعضای کمیته اجرایی
خود کــه اواخر مــاه ژانویه برگــزار خواهد
شد ،به بحث خواهد گذاشت».

جوايز «فيفا» اهدا شد

<كريس> بازيكن سال شد< ،رانيهري> مربي برتر
وصال روحاني

كيروش توضيح داد :رأي مربيان ايران به «مسي»

ëëپيشتازييكآسياييدرميانگلزنان
يك جايــزه ويژه در انتخابات پريشــب كه
برنــده غيــره منتظــرهاي داشــت ،مربــوط به
قسمت زيباترين گل ســال ميشود كه به نام
ســتاره افســانهاي ســابق فوتبال مجارســتان
جايزه فرانس پوشكاش نامگذاري شده است
واينباررأيدهندگانفيفاآنرابهيكبازيكن
گمنام آسيايي واگذار كردند .اين بازيكن اهل
مالزي و نامش موحد فيض سوبري است كه
در يك بازي از ليگ مالزي از فاصلهاي حدود
 30متــري بــا ضربــه آزادي كاتدار كه بســيار
پيچيده و از تير يك به ســمت «ورودي» تير 2
رفت و دروازه را گشود ،گلزني كرد.
ëëيكقهرمانفروتن
جايزهبازيجوانمردانهنيزبهتيمكلمبيايي
آتلتيك ناسيونال اهدا شــد زيرا اين تيم وقتي
هواپيمــاي حامــل نفــرات چاپه كوئنــه برزيل

تيم رقيبش در فينال جام «ســوده آمهريكانا»
ســقوط كرد و تمام نفرات اين تيم را به كشتن
داد در حالــي كه قانوناً بايــد  3-0برنده و فاتح
ايــن عنوان ميشــد ،جــام را بــا فروتني هرچه
بيشتر به تيم ويران شده چاپهكوئنه و هواداران
عــزادار آن واگــذار كــرد و از فيفا و كنفدراســيون
فوتبال امريكاي جنوبي درخواست كرد حريف
راقهرماناعالمكندوآنهانيزچنينكردند.
ëëسايرجوايز
* عنــوان بازيكــن برتــر زن ســال نصيب
كارلي لويه از امريكا شد.
*فالكائو فوق ستاره فوتسال برزيل جايزه
يــك عمــر دســتاوردهاي ورزشــي را از فيفــا
گرفت.
*جايزه ويژ فيفا هم به هواداران تيمهاي
دورتموند آلمان و ليورپول انگليس به سبب
خوشاخالقی آنها تعلق گرفت.

نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشــور از بعدازظهر امروز با
اخبار
برگــزاری دیــدار صنعت نفت آبادان با صبای قــم در آبادان
آغــاز میشــود .این نخســتین دیــدار از هفته شــانزدهم این
پیکارهــا به حســاب میآیــد و  7دیــدار بعــدی را در روزهای
پنجشنبهوجمعهشاهدخواهیمبود.ستیزطالییهایآبادان
با صبای قم را باید رویارویی دو تیم پر مشکل و بحرانزده ماههای اخیر لیگ تلقی کرد.
معضالت صنعت نفت از نظر سران این تیم به حدی رسید که اخیراًنادر دستنشان
را از سرمربیگری تیم برکنار و فیروز کریمی را جانشین وی کردند و در تیم صبای قم نیز
کار تا آنجا پیش رفت که خبر رفتن صمد مرفاوی و آمدن سهراب بختیاریزاده به جای
وی در سایپا انتشار یافت اما بعد از  24ساعت تکذیب و مرفاوی در جای خود ابقا شد.

اعالم همگروههای فوتبال ساحلی ایران در آسیا

قرعهکشی مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا دیروز برگزار شد و تیم
ملی کشــورمان در گروه اول این رقابتها با تیمهای بحرین ،چین ،مالزی
و افغانســتان همگروه شــد .این رقابتها  14الی  21اســفندماه به میزبانی
کشــور مالزی برگزار میشــود و ســه تیم برتر این رقابتها مجوز حضور در
مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی  2017را که به میزبانی کشور باهاما
برگزار میشود ،دریافت خواهند کرد .در گروه Bنیز عمان ،لبنان ،ازبکستان
و تایلند و در گروه  Cنیز ژاپن ،امارات ،عراق و قطر قرار دارند.

يك مهاجم اسپانيايي در تمرينات پرسپوليس

ديروز يك مهاجم اسپانيايي در تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس شركت كرد تا
برانكو ايوانكوويچ كار وي را بررسي و در مورد او اعالم رأي كند .همچنين سروش
رفيعي كه دوشنبه با پرسپوليس قرارداد بست براي نخستين بار در محل تمرين
سرخها حاضر و با برخورد گرم اعضاي پرسپوليس مواجه شد.

انصراف «هاوش گنبد» از لیگ برتر

مهدی محمدی مدیرعامل باشگاه هاوش گنبد کاووس در اعتراض به
رأی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مبنی بر شکست  3بر صفر این
تیم مقابل شهرداری تبریز به تسنیم اظهار داشت« :متأسفانه کمیته
انضباطی فدراسیون والیبال با رأی جانبدارانه بر ضعف ناظر ضعیف
خود در اداره بازی و ســیاه نماییبازیکن تیم تبریزی سرپوشگذاشته
اســت .برخالف میل باطنی ،انصراف تیم هاوش را از ادامه لیگ برتر
سال  95اعالم میکنم».

بازگشت موالیی به وزنهبرداری
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مراســم انتخــاب بهترينهاي ســال ()2016
فوتبــال جهــان دوشــنبه شــب از ســوي فيفا
در شــهر زوريــخ ســوئيس كــه مقر ايــن نهاد
است برگزار شد و عنوان برترين فوتباليست
ســال براي چهارمين بار به كريس رونالدوي
پرتغالي رسيد ،بايد متذكر شويم كه پيروزي
مجدد فوق ستاره رئال مادريد اسپانيا در اين
گزينش هيچ تعجبي را موجب نشد زيرا اين
مرد تكنيكي 31ساله در سال سپري شده هم
رئال مادريد را به يازدهمين قهرمانياش در
جام باشگاههاي اروپا رهنمون كرد و هم تيم
ملي پرتغال را با نشــاندن بر سكوي نخست
مسابقات «يورو» براي نخستين بار صاحب
يكعنوانبزرگمليكردوپيشترتوپطالي
 2016را نيــز بهخاطر همين افتخــارات برده
بــود .پايه انتخابــات فيفا همچــون معمول
بــر آراي ســرمربيان و كاپيتانهــاي تيمهاي
ملي كشورهاي مختلف و برخي كارشناسان
بينالمللــي اســتوار شــده بــود و در چنــان
عرصهاي كريس رونالدو با 8درصد آرا بيشتر
از ليونل مســي آرژانتيني و بارسلونيايي مرد
ســال شناخته شد و مســي در جاي دوم آرام
گرفت و آنتوان گريزمان فرانســوي كه يكي از
سه كانديداي نهايي بود و تيم ملي كشورش
نايــب قهرمــان اروپا شــد بــا اكتفا بــه 7/53
درصد آرا در مكان ســوم قرار گرفت .رونالدو

پــس از دريافــت جايــزهاش اظهــار داشــت:
همان طور كه قبالً هم بارها گفته بودم 2016
بهترين ســال عمر من بوده است ولي بدون
كمكهمبازيانوحمايتخانوادهامرسيدن
بــه اين جايگاه غير ممكن بــود .البته غیبت
بازيكنــان بارســلونا در اين مراســم براي من
غمانگيز اما قابل درك است.
ëëرانيهري:اينكارخدابود
عنوانمربيبرترمردسالدرحالينصيب
كلوديو رانيهري شد كه برخي تصور ميكردند
فرناندوسانتوسمربيقهرمانكنندهپرتغال
در رقابتهــاي جام ملتهاي اروپا شانســي
بيشتــر از او بــراي كســب اين عنوان داشــته
باشــد و براي زينالدين زيدان رهبر فرانسوي
كهكشانيهايمادريدنيزبختهاييمتصور
بــود .رانيهري ايتاليايي كــه به خاطر قهرمان
كردن تيم كم مهره لسترســيتي در ليگ برتر
انگليس به اين افتخار رسيده پس از دريافت
جايزهاش از ديهگو مارادوناي آرژانتيني گفت:
شــايد خــداي فوتبال لســتر را قهرمــان كرده
باشــد زيرا اينكار در شــرايط عادي غير قابل
انجــام بــود .از همگان كــه به مــن رأي دادند
تشــكر ميكنم و واقعاً شــب فوقالعادهاي را
گذراندم .رانيهري باوجود نتايج اسفبار لستر
در فصل جاري ليگ برتر انگليس همچنين
مدعــي شــد كــه در  65ســالگي تــازه عصــر
مربيگري وي آغاز شده است.
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نیم نگاه

بــا اينكه انتظــار ميرفت كارلــوس كيروش ســرمربي پرتغالي
تيــم ملي ايران در انتخابات ســاالنه فيفا بــه هموطنش كريس
رونالدو رأي بدهد كه سال پرباري را در باشگاه رئال مادريد و تيم
ملي پرتغال ســپري كرد وي ليونل مســي آرژانتينــي را در صدر
فهرست سه نفره خود قرار داد و رونالدو را دوم و لوئيس سوارس
اروگوئهاي را نيز سومين فوتباليست برتر سال دانست .كيروش
البته در فيسبوك متذكر شــده كه به رســم ســالهاي اخير رأي
خود را براســاس معدل رأيگيري از سرمربيان تيمهاي  16گانه
ليگ برتر ايران استخراج كرده و به واقع نظر آنها را به فيفا ابالغ
كــرده و نــه لزوماً نظر خــودش را .البته كيروش پــس از پيروزي
دوشــنبه شب رونالدو در مراسم موســوم به «گاال» پيام تبریکی
براي او فرستاد .ناگفته نماند که کيروش در انتخاب مربيان برتر
ســال پپ گوارديوال اســپانيايي را نفر اول معرفي کرد و رتبههاي
دوم و سوم را به ديهگو سيمئونه آرژانتيني و يورگن کلوپ آلماني
اختصاص داد.
آراي نهايي  10بازيكن برتر سال از نگاه فيفا

-1كريســتيانو رونالــدو از پرتغال با  34/54درصــد آرا-2 ،ليونل
مســي از آرژانتيــن بــا  26/42درصــد آرا-3 ،آنتــوان گريزمان از
فرانســه با  7/53درصــد آرا -4 ،نيمار از برزيل بــا  6/23درصد
آرا-5 ،لوئيــس ســوارس از اروگوئه بــا  5/11درصــد آرا-6 ،گرت
بيــل از ولــز بــا  4/63درصــد آرا -7 ،ريــاض محــرز از الجزاير با
 2/20درصد آرا-8 ،جان لوئيجي بوفون از ايتاليا با  1/85درصد
آرا-9 ،آندرس اينييســتا از اســپانيا با  1/69درصد آرا-10 ،توني
كروس از آلمان با  1/25درصد آرا.

بهادرموالییوزنهبردارفوقسنگینکشورمانکهمدتیبهدلیلمصدومیتوهمچنین
انتقادصریحازرئیسفدراسیونازحضوردراردویتیمملیمحرومبود،دوبارهبهمیدان
باز میگردد .گویا با گذشت زمان و پادرمیانی برخی از اهالی ورزش ،اختالفات بین بهادر
موالیی و علی مرادی رئیس فدراسیون وزنهبرداری برطرف شده و او هماکنون میتواند
بعد از پشت سر گذاشتن دوران درمان و نقاهت در اردوی تیم ملی حضور یابد .این وزنه
بردار فوق سنگین کشورمان با تأیید این خبر اظهار داشت« :به دلیل سوءتفاهمات اخیر
دردومینجلسهکمیتهانضباطیحضوریافتمواختالفاتبرطرفشد».

مربی و بازیکن اسبق والیبال ایران درگذشت

حسن محمدنبی ،پیشکسوت ،مربی و بازیکن اسبق والیبال ایران دار
فانی را وداع گفت .به همین مناســبت فدراســیون والیبال در پیامی
مصیبــت وارده را بــه خانــواده وی و جامعــه والیبال تســلیت گفت.
گــروه ورزش روزنامــه ایران ،ایــن ضایعه را به خانــواده آن مرحوم و
همچنین اهالی والیبال ایران تسلیت میگوید.

ذوالفقارنسب رئیس جدید کانون مربیان شد

جلسه هیأت مدیره جدید کانون مربیان با هدف انتخاب رئیس ،نواب رئیس و خزانه
دار دیــروز برگــزار شــد که در پایــان و پس از رأیگیــری بیژن ذوالفقار نســب بهعنوان
رئیس جدید کانون مربیان فوتبال ایران انتخاب شد .همچنین حسین فرکی و حمید
درخشــان بهعنوان نواب رئیس و محمود مؤمنی بهعنوان خزانه دار معرفی شــدند.
 10دی ماه مجید جاللی از کانون مربیان فوتبال ایران استعفا داده بود.

پروين :كار رفيعي در پرسپوليس سخت است

علي پروين «ســلطان» ابدي ســرخهاي پايتخت گفت :با اينكه ســروش
رفيعيهافبكتازهجذبشدهبهپرسپوليسپيراهنشماره 7راكهسالها
متعلق به وي بود بر تن كند ،مشکلي ندارد اما افزود او براي جا افتادن در
تيمخوبوتوانمندبرانكوايوانكوويچمشكلخواهدداشتدرهمينحال
نعيمسعداويسرمربيفوالدتيمسابقرفيعينيزكهتوقعبازگشتويرا
بهاينتيمخوزستانيداشت،گفتفدراسيونبايدحتماًبهماجرايانتقال
سروش از تراكتورسازي به پرسپوليس ورود و صحت آن را بررسي كند.

