
چرا رونالدو بهترين است
سال 2016 را بايد اوج افتخارات رونالدو، اين 
فوق ستاره پرتغالي بدانيم. ستاره پرتغالي موفق 
ش��د هم در رده ملي و هم عرصه باشگاهي 
در اروپا تاج گذاري و هم��ه عناوين فردي و 
گروهي را مال خود كند. پس به سادگي، بايد 
كريستيانو را بهترين بازيکن جهان در سال 
2016 دانس��ت و اين جوايز، پاداش بهترين 
سال دوران حرفه اي او بوده است. سال گذشته 
كه او رقابت كسب عنوان بهترين بازيکن جهان 
را به مسي واگذار كرد، بعضي بر آن بودند كه ديگر رونالدو را در مراسم اهداي 
جايزه بهترين بازيکن نخواهيم ديد، اما شماره 7 پرتغال و رئال مادريد يک بار 
همگان را وادار به اعتراف به اشتباه خود كرد. بدون شک قهرماني با پرتغال 
در اروپا را مي توان مهم ترين نقطه كارنامه او در يک سال گذشته دانست. با 
گل شدن ضربه پنالتي رونالدو برابر اتلتيکومادريد در فينال سن سيرو، سند 
يازدهمين قهرماني قوهاي سپيد در اروپا امضا شد و اگرچه رونالدو در اوايل 
ديدار فينال يورو در برابر فرانسه به علت مصدوميت زمين را ترک كرد، اما هرگز 
نمي توان نقش پررنگ او در ديدارهاي پرتغال در برابر كرواسي، مجارستان و 
ولز را ناديده گرفت. با وجود مصدوميت شديد، رونالدو خيلي زود از رختکن 
به نيمکت پرتغال بازگشت و بسياري از بازيکنان از جمله ادر، زننده تنها گل 
پرتغال در فينال اعتراف كردند كه حس پيروز شدن توسط رونالدو در آنها به 
وجود آمده است. پس بايد اعتراف كرد كه اليق ترين فرد براي كسب عنوان 
بهترين بازيکن جهان در سال 2016، چه از لحاظ تيمي و چه از لحاظ فردي 
رونالدو بوده است و اين جايزه را مي توان به مثابه پاداشي براي اين سال پرافتخار 
قلمداد كرد. تنها دو روز بعد از رونمايي توپ طالي فرانس فوتبال در استاديوم 
سانتياگوبرنابئو، قبل از ديدار برابر گرانادا كه با برتري پرگل كهکشاني ها و البته 
گلزني CR7 همراه بود، حاال يک جايزه مهم ديگر به كلکسيون افتخارات و 
البته موزه او در ماديرا اضافه شد. با توجه به صدرنشيني كهکشاني ها در الليگا 
و ثبت ركورد 39 بازي بدون شکست، به نظر مي رسد مي توان سال 2017 را 
نيز فصلي شيرين براي رونالدو تصور كرد و بلندپروازي هاي پرتغال نيز همچنان 

با كاپيتان كريستيانو ادامه خواهد داشت. 

عده اي نمي خواهند تيم ملي موفق شود
س��رمربي پرتغالي تيم ملي در گفت وگو 
با آسوشيتدپرس فدراسيون فوتبال را به 
نداشتن اقتدار الزم متهم كرد. استعفاي 
كارل��وس ك��رش بازت��اب گس��ترده اي 
در رس��انه هاي جهان داش��ت و حاال او با 
يک رس��انه خارجي درددل كرده است: 
»نمي توانم در جايگاهي باشم كه يک مرد باشخصيت )برانکو( در 
ايران به من حمله كند و فدراسيون فوتبال در مقابل هيچ كاري انجام 
ندهد. عده  كمي از افراد با قدرت در پشت صحنه هستند كه فقط 
حرف آنها اهميت دارد. آنها در تالش هستند كه تيم   ملي را خراب 
كنند و نمي خواهند تيم   ملي موفق باشد. من نبايد با پرسپوليس 
و برانکو بجنگم. جنگ من فقط مقابل چي��ن، قطر، كره جنوبي و 

ازبکستان است. برانکو هم بايد با ديگر تيم هاي ايراني بجنگد.« 

فساد فوتبال را باور كنيد!
برگزاري جلسه پيشگيري و مبارزه با فس��اد در فوتبال اين نويد را داد 
كه فدراسيوني ها عالوه بر پذيرش وجود فساد در اين رشته پرهوادار و 

جذاب مي خواهند راه مبارزه با آن را نيز در پيش بگيرند.
اما در ميان سروصداهاي برگزاري اين جلسه كه البته قرار بود چندان خبري 
از آن به بيرون درز پيدا نکند! بحث اختالف مربيان باشگاهي و سرمربي 
تيم ملي فوتبال و متعاقب آن استعفاي پرسروصداي كارلوس كرش تمام 
هوش و حواس ها را به سمت خود معطوف كرد تا  شکل  گيري درست و 
حسابي بحث مبارزه با فساد در فوتبال تقريباً به فراموشي سپرده شود. با 
اين حال حرف هاي جالب  توجه مهدي مهدوي كيا در خصوص فوتبال پايه 
و پول هاي فراوان و مفاسدي كه وجود دارد باعث شد اين مسئله جدي و 

فراموش شده دوباره بر سر زبان ها بيفتد.
كاپيتان سابق تيم ملي مي گويد: »ديگر چه اتفاقي بايد در فوتبال رخ دهد 
كه آقايان به فکر مبارزه با فساد بيفتند.« روي صحبت مهدوي كيا كساني 
هستند كه بايد در اين خصوص نه به برگزاري جلسه اكتفا كنند بلکه بايد 

پا در اين ميدان سخت گذاشته و برخورد با متخلفان را شروع كنند.
اينکه آقايان فدراسيون نشين هنوز در پي پيدا كردن سرنخ و مستندات 
از رسانه ها و آنها كه فساد در فوتبال را فرياد مي زنند، هستند خود گوياي 

عدم پيشرفت و تحقق مبارزه با فساد است.
فس��اد و تخلف در فوتبال وجود دارد، اين نکته را رئيس فدراس��يون 
فوتبال مي داند و براي پيشگيري و مبارزه با آن جلسه تشکيل مي دهد، 
اما صرف برگزاري اين جلس��ات هرچند به تعداد زياد و حتي هفتگي 
به طور حت��م دردي را دوا نمي كند. اينکه عده اي از اصحاب رس��انه و 
مسئوالن و مرتبطين با فوتبال جمع شوند و حرف هاي قشنگ بزنند 
و آمارهاي پرطمطراق بدهند دردي را  دوا نمي كند، اين هم كه آقايان 
فدراسيون نشين فقط در پي مستندات باشند هم كاري را پيش نمي برد، 
جالب اينکه در اين بين مفس��دين فوتبال با خيال راحت كارش��ان را 
مي كنند، پول پارو مي كنند و به خواس��ته هاي كثيف شان مي رسند و 

كوچک ترين خطري را هم احساس نمي كنند.
امروز بسياري از فوتبالي ها عالوه بر مهدوي كيا و بزرگاني كه در جلسه 
پيشگيري و مبارزه با فساد در فوتبال حضور داشتند به اين واقعيت تلخ 
معترفند، اما با گذشت يک هفته و حتي برگزاري چند جلسه از جلساتي 
كه كارگروه منتخب فدراسيون براي رسيدگي به اين مسئله مهم تشکيل 
داده، هنوز هيچ خبري نيست. اين را مي دانيم كه اين مبارزه بايد با سند و 
مدرک محکم آغاز شود،  اما تمام اينها نبايد بهانه هايي براي زمين ماندن 
كار و انجام نشدنش باشد. فوتبال دچار فساد و تخلف است و اين فساد 
و تخلف تنها با برگزاري جلس��ه و گردهمايي و ژست و پز مبارزه از بين 
نخواهد رفت. اينجاست كه بايد گفت كاش كسي پيدا مي شد و حرف هاي 

امثال مهدوي كيا را باور مي كرد.

حرف هاي مهدي مهدوي كيا در برنامه دوشنبه 
شب 90 به خوبي تفاوت نگاه در ايران و اروپا را 
نسبت به فوتبال پايه نشان داد، موضوعي كه 
سبب شده فوتبال كش�ورمان به رغم داشتن 
اس�تعدادهاي به مراتب بيش�تر از آلماني ها 
به گفته مهدوي كيا، كيلومتر ها در سطح اول 
فوتبال جهان با ژرمن ها فاصله داشته باشد. 
توجه به فوتب��ال پايه و اتفاقاتي ك��ه در مدارس 
فوتبال مي گذرد چند وقتي اس��ت دوباره به سر 
خط خبري رسانه ها بازگش��ته است، موضوعي 
كه سال ها بود خط قرمز پررنگي دور آن كشيده 
ش��ده بود و كمتر رسانه رس��مي به اين موضوع 
مي پرداخت، اما پ��س از صحبت هاي مس��عود 
ش��جاعي درباره اتفاقاتي تلخ كه در مدرسه هاي 
فوتبال مي گذرد، اين مس��ئله بيش��تر از قبل در 
تيررس رس��انه ها قرار گرفته و برخي به زواياي 
تلخ آن پرداخته اند و نس��بت به مس��ائلي كه در 
فوتبال پايه مي گذرد، هش��دار داده ان��د. اين در 
حالي اس��ت كه ورزش پايه در كشورمان چندان 
توس��ط مس��ئوالن و باش��گاه هاي بزرگ جدي 
گرفته نمي ش��ود و عادت به حاض��ري خوري و 
استفاده از دسترنج ساير باشگاه به روندي معمول 
تبديل ش��ده اس��ت. البته عدم س��رمايه گذاري 

در فوتبال پايه جداي از آس��يب هايي اس��ت كه 
مدارس فوتبال وجود دارد، آس��يب هايي مانند 
آزار و اذيت هاي جنسي تا داللي، از جمله مواردي 
است كه اين بخش از فوتبال را با چالش هاي جدي 
روبه رو كرده و نيازمند توجه بيش��تر مسئوالن و 

تصميم گيرندگان فوتبال كشورمان است. 
    

مهدي مهدوي كيا در حالي دوش��نبه شب براي 
آسيب شناسي فوتبال پايه مهمان برنامه 90 بود 
كه با تشکيل آكادمي كيا، در رده پايه فعاليت هاي 
گسترده اي را آغاز كرده، كاري كه كمتر فوتباليست 
ديگري كه كفش هايش را آويخته است به سمت 
آن رفته اس��ت. با اين حال ستاره س��ابق فوتبال 
اي��ران ك��ه در دوران بازيگري اش هم نس��بت به 
بقيه متمايز بود، در دوران بازنشس��تگي به دنبال 
كشف استعدادهاي فوتبال اس��ت تا بتواند براي 
آينده فوتبال كشور پشتوانه س��ازي كند. اين در 
شرايطي است كه در بين باشگاه هاي بزرگ فوتبال 
كشورمان هنوز اين دغدغه به وجود نيامده و آنها 
به حاضرخوري و استفاده از بازيکنان كشف شده 
توسط ساير باشگاه هاي بازيکن ساز چشم دارند. 
البته باشگاه هاي معدودي هستند كه در اين زمينه 
فعال هستند و فوالد، ذوب آهن، سپاهان و سايپا از 

جمله باشگاه هايي هستند كه به صورت حرفه اي در 
همه رده ها تيمداري مي كنند و در سال هاي اخير 
توانسته اند براي تيم هاي بزرگسالشان بازيکن سازي 
كنند، طوري كه به گفته يکي از مربيان فوالد، 75 
درصد استخوان بندي اين باشگاه در ليگ برتر از 
بازيکناني كه در رده هاي اين باشگاه رده به رده باال 

آمده اند تشکيل شده است. 
مهدوي كي��ا در اين ب��اره معتق��د اس��ت: »چرا 
باش��گاه هاي بزرگ ايران در فوتبال پايه فعاليت 
جدي ندارند؛ زمين هاي فوتبال پايه موجب تأسف 
است؛ يک زماني فوتبال تهران قطب فوتبال پايه 
كشور بود ولي االن آن زيبايي فوتبال و كارهاي 
گذش��ته را نمي بينيم. زمان ما يا نسل قبل از آن 
فوتبال كوچه اي بازي مي كردند ولي االن حتي در 
سنين پايين هم گل كوچک بازي نمي كنند. اين 
در حالي است كه در فوتبال اروپا و آلمان، فوتبال 
پايه يک��ي از مهم ترين بخش هاي باش��گاه هاي 
بزرگ است و همه باش��گاه هاي آلمان اهميت و 
رقابت زيادي در فوتبال پايه دارند. در هامبورگ 
11 زمين تمرين در تيم پايه داريم؛ در آلمان همه 
باش��گاه هاي حرفه اي بايد 10 تي��م در رده هاي 
مختلف سني داشته باش��ند و بايد آكادمي تهيه 
كنند. بودجه ميليوني با 11 زمين چمن، استخر 

و... در اختيار ما از سوي باش��گاه هامبورگ قرار 
داده شده اس��ت. آلماني ها بعد از سال 2000 در 
360 منطقه و با هزار و 300 مربي آموزش ديده 
شروع به استعداديابي كردند و با همان استعدادها 

بعد از 14 سال قهرمان جهان شدند.«
    

همين بي توجهي به فوتبال پايه به گفته مهدي 
مهدوي كيا سبب شده كه كارلوس كرش همواره 
يکي از ايرادات��ي كه به فوتباليس��ت هاي ايراني 
مي گيرد، نداشتن تجربه بين المللي باشد: »آقاي 
كرش مي گويد بازيکنان ايران��ي تجربه اروپايي 
ندارند، منظورش اين اس��ت كه بازي بين المللي 
نکردند. بازيکنان ما بايد از سن 10 سالگي بازي 
كنند تا وقتي به سن 16 س��الگي مي رسند، در 
مسابقات زيادي در س��طح بين المللي به ميدان 
رفته باشند، چون انگيزه مي گيرند و راحت تر كار 
مي كنند. آيا در كشور ما در طول هر سال يک بار 
تورنمنت بين المللي در ايران برگزار شده است؟ 
برعکس كشورهاي اروپايي... در اروپا چند هزار 
تورنمنت بين المللي رده پايه برگزار مي ش��ود و 
بازيکنان از هم��ان ابتدا جو ب��ازي بين المللي را 
تجربه مي كن��د. دروازه باني كه در 17 س��الگي 
مقابل 80 هزار تماشاگر آلماني درون زمين قرار 
مي گيرد پيش از آن شايد 500 بازي در تيم هاي 
پايه بازي كرده باش��د و به همين دليل استرسي 
ندارد. اين در حالي اس��ت كه م��ن در تيم ملي 
جوانان اولين بازي بين المللي ام را تجربه كردم و 
وقتي در داخل زمين بودم به رغم اينکه دو مقام 
آقاي گلي تهران را داشتم، اما چون تجربه بازي 
با تيم هاي خارجي را نداش��تم، در جو بازي قرار 

نداشتم و ورزشگاه دور سرم مي چرخيد!«
    

با اين حال موض��وع ديگري كه فوتب��ال پايه را 
تهديد مي كند، داللي و اتفاقات تلخي اس��ت كه 
در برخي مدارس فوتبال مي گذرد، اتفاقاتي مانند 
آزارهاي جنسي كه سبب شده زنگ خطر در اين 
مدارس به صدا در بيايد تا مهدوكيا رو به مسئوالن 
بگويد: »آقايان مسئول فوتبال ايران چه چيزي را 
مي خواهيد ببينيد؟ چرا هيچ برخوردي صورت 
نمي گيرد؟ حتم��اً بايد كار به آزارهاي جنس��ي 
برسد؟ نمي توانيم با اين تخلفات فوتبال برخورد 
كنيم؟ مگر مي شود هر كسي در فوتبال پايه ورود 
كند؟ در فوتب��ال آلمان بايد عدم سوء پيش��ينه 
بگيريد تا در رده پايه فعاليت داشته باشيد؛ كساني 

بايد در فوتبال ورود كنند كه سالم باشند.«
 مهدوي كيا م��ي گويد:»ما به عن��وان مربيان پايه 
هامب��ورگ موظف هس��تيم به م��دارس ابتدايي و 
راهنمايي برويم و س��ه روز به آنه��ا آموزش فوتبال 
مي دهيم؛ يعني آلماني ها از سطح مدرسه فوتبال را 
آموزش مي دهند.« اين در حالي است كه  به گفته كيا، 
در ايران هنوز درگير مسائل پيش پا افتاده هستيم:» ما 
در مورد مسائلي براي تيم ملي صحبت مي كنيم كه در 
فوتبال دنيا خنده دار است؛ واقعاً مسائل زمين چمن، 

توپ، البسه و... براي تيم ملي تأسف آور است.«
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چـهـرهها

88498432سرويس ورزشي

مقايسه مزد كرش و ناظم الشريعه مسخره است
حسين شمس، سرمربي اسبق تيم ملي 
فوتسال ميزان دستمزد مربيان ايراني در 
مقايسه با كارلوس كرش را مسخره خواند: 
»بعد از جام جهاني انتظار مي رفت با رقم 
خوبي با ناظم الشريعه قرارداد ببندند ولي 
شايد رقم خوبي پيش��نهاد نداده اند كه 
ناظم الشريعه دوست ندارد قرارداد را امضا كند. كرش روزي 19 
ميليون تومان مزد مي گيرد ولي سرمربي تيم ملي فوتسال كه براي 
اولين بار تيم ملي را به مقام سوم جهان رساند سالي 100 ميليون 
مي گيرد، يعني مزد پنج روز كرش با مزد يک سال ناظم الشريعه 
برابر است و اين واقعاً مسخره است. آن  هم مربي اي كه هر روز يک 
حاشيه جديد دارد و هر چند وقت يک بار اس��تعفا مي دهد. بايد 

ببينيم آقاي تاج كي وقت مي كند به فوتسال رسيدگي كند.«

فريدون حسن

بي توجهي طاهري به پيشکسوتان
غيب��ت مديران پرس��پوليس در مراس��م 
تشييع سيدكاظم عليخاني، پيشکسوت 
اين باش��گاه انتقادهاي زيادي را به همراه 
داشت. مسئوالن پرس��پوليس به مراسم 
مرحوم عليخاني نيامدند تا بهروز سلطاني، 
دروازه بان پيشين اين تيم به انتقاد از طاهري 
و اعضاي هيئت مديره بپردازد و به غيبت آنها اشاره كند: »مراسم بسيار 
خوب برگزار شد. پرسپوليسي ها و افرادي كه فکرش را نمي كردم در اين 
مراسم حضور داشتند. از آقايان طاهري، كاشاني، زادمهر و ديگر اعضاي 
هيئت مديره كه به مراسم آمدند، گريه كردند و گوشه اي از مراسم را 
گرفتند، تشکر مي كنم! ما هر وقت اسم باشگاه پرسپوليس را آورديم، 
كاشاني گفت آنجا بيشتر شبيه به »دكه« است تا باشگاه، حاال نمي دانم 
چطور است كاشاني در اين دكه خوابيده است، و بيدار هم نمي شود.«

بنهيوارد

نويسنده سايت گل

شيوا نوروزي

حاشيه اي بر صحبت هاي مهدي مهدوي كيا درباره فوتبال پايه

استعدادهاي رها شده!

سازمان ساحلي فدراسيون واليبال 10 بازيکن را به اردوي تيم هاي ملي 
براي حضور تيم هاي منتخب ايران در تور جهاني كيش دعوت كرد. 
دومين دوره تور جهاني واليبال ساحلي در ايران از 27 تا 30 بهمن ماه 
سال جاري در جزيره كيش برگزار مي شود. اردوي آماده سازي تيم هاي 
ملي واليبال ساحلي ايران براي حضور شايسته در اين رقابت ها از هشتم 
بهمن ماه در جزيره كيش آغاز مي شود. 10 بازيکن به اين اردو دعوت 

شدند كه تمرينات خود را زير نظر رضا عصاري نائيني به عنوان مربي 
اردوي تيم هاي ملي ساحلي پيگيري خواهند كرد. رحمان رئوفي، 
محمد شاليکار، عباس پورعسگري، آرش وكيلي، آق محمد سالق، 
عبدالحامد ميرزاعلي، بهنام توكلي، محمد صادقي، جواد فيروزپور و 
عليرضا آقاجاني 10 بازيکن دعوت شده به اين اردو هستند. تاكنون 36 

تيم از 16 كشور براي شركت در اين مسابقات ثبت نام كرده اند. 

به خط شدن ساحلي بازان براي تور جهاني واليبال كيش

استارت نيم فصل دوم ليگ برتر با جدال قعرنشينان
نخس��تين ديدار نيم فصل دوم ليگ برتر، امروز بين دو تيم صنعت نفت 
آبادان و صباي قم از ساعت 15 در ورزشگاه تختي برگزار مي شود. نفتي ها در 
تعطيالت نيم فصل اول با تغييرات بسياري مواجه شده اند. نادر دست نشان به 
دليل اختالف با اعضاي هيئت مديره باشگاه صنعت نفت آبادان از هدايت اين 
تيم كنار گذاشته شد و فيروز كريمي به عنوان سرمربي انتخاب شد. صبا هم 
البته عذر مرفاوي را خواست تا با بختياري زاده روزهاي بهتري را تجربه كند. 
------------------------------------------------------------

ساحلي بازان ايران رقباي آسيايي خود را شناختند
قرعه كشي رقابت هاي فوتبال ساحلي قهرماني آسيا 2017 برگزار شد و تيم 
ملي ايران رقباي خود را شناخت. در گروه اول ايران  با تيم هاي بحرين، چين، 
مالزي و افغانستان همگروه شد. درگروه  Bعمان، لبنان، ازبکستان و تايلند 
و در گروه  Cهم ژاپن، امارات، عراق و قطر قرار گرفته اند. اين رقابت ها 14 تا 

21 اسفندماه به ميزباني كشور مالزي برگزار شود. 
------------------------------------------------------------

از بچگي پرسپوليسي بودم و با دلم انتخاب كردم
بازيکن سابق تراكتورسازي كه بعد از اتمام سربازي اش در دوراهي بين دو 
تيم پرطرفدار تهراني قرار گرفته بود باالخره به پرسپوليس پيوست. سروش 
رفيعي با اعالم اين كه از كودكي طرفدار تيم پرسپوليس بوده است، گفت: 
»من با دلم پرسپوليس را انتخاب كردم. در شيراز در دوران بچگي در مدرسه 
فوتبال افشين پيرواني ثبت نام كردم و همان موقع عالقه مند بودم روزي به 
پرسپوليس بيايم. احساسم اين است كه مي توانم در اين تيم موفق باشم. 

تمام تالشم را مي كنم كه بازيکن مؤثري باشم.«
------------------------------------------------------------

 بازگشت مواليي به وزنه برداري
 بهادر مواليي كه پيش از بازي ه��اي المپيک 2016 به دليل مصدوميت 
و اختالف نظر با فدراس��يون از تيم ملي خط خورده بود با گذشت زمان و 
پادرمياني برخي از اهالي ورزش، مي تواند بعد از پشت سر گذاشتن دوران 
درمان و نقاهت در اردوي تيم ملي حضور يابد. مواليي با تأييد اين خبر گفت: 
»به دليل سوءتفاهمات اخير در دومين جلسه كميته انضباطي حضور يافتم 
و اختالفات برطرف شد. اميدوارم با پشتکار در تمرينات بتوانم مدال هاي 

ارزشمندي را براي كشورم به دست آورم.«
------------------------------------------------------------

بايد به ساخت ورزشگاه هاي مختص بانوان كمک كرد
عضو هيئت رئيسه كميس��يون فرهنگي مجلس، اختصاص درصدي از 
ماليات بر ارزش افزوده به ورزش بانوان را كمکي براي س��اخت و تکميل 
ورزشگاه هاي مختص بانوان دانست. سيده فاطمه ذوالقدر گفت: پيشنهاد 
داده شده تا درصدي از ماليات بر ارزش افزوده به بانوان اختصاص يابد كه اين 
پيشنهاد خوشبختانه در صحن علني مجلس نيز با آن موافقت كردند كه اين 
باعث مي شود بسياري از پروژه هاي نيمه تمامي كه در استان ها هستند و به 
دليل نبود بودجه هنوز به بهره برداري نرسيده اند و تاكنون پيشرفت 30، 40 

درصدي و متوسط داشتند، به سامان برسند.«

تخريب مجسمه مسي در كشورش 
در حالي كه دوشنبه ش��ب رونالدو براي چهارمين بار توانست عنوان مرد 
سال جهان را از آن خود و افتخارات سال گذشته اش را  تکميل كند، رقيب 
هميشگي اش )مس��ي( روزهاي خوبي را سپري نمي كند و ناكامي هايش 
همچنان ادامه دارد تا جايي كه مجسمه س��نگي اش كه در شهر بوئنوس 
آيرس قرار داشت تخريب شد.  بروز اين اتفاق در سايه ناكامي هاي پي در پي 
مسي با بارسا و همچنين افول او در تيم ملي آرژانتين باعث شد كه سال ناكام 
ستاره بارسا در جهت مخالف با رقيب پرتغالي اش كامل شود. بايد ديد مسي 
براي خروج از اين بحران و موفقيت در سال جديد چه تدبيري مي انديشد و آيا 

مي تواند دوباره به اوج بازگردد يا رونالدو همچنان باالتر از او قرار مي گيرد.

سعيداحمديان
گزارش

جام جهاني 48 تيمي شد
رونالدو: رؤياي بعدي بردن جام  جهاني است

بهترين هاي فوتبال جهان در حالي در زوريخ انتخاب شدند كه از هفته ها 
قبل پيروزي كريس رونالدو بر رقيب هميشگي اش مسي پيش بيني شده 
بود. مراسم انتخاب بهترين ها يک شنبه ش��ب با معرفي نفرات برگزيده 
برگزار شد. كريس رونالدو مهاجم پرتغالي رئال مادريد باالتر از ليونل مسي 
و آنتوان گريزمان عنوان بهترين فوتباليست مرد سال 2016 را از آن خود 
كرد. كارلي لوئيد امريکايي نيز به عنوان بهترين فوتباليست زن جهان 
انتخاب شد. كلود رانيري كه لسترسيتي را به قهرماني ليگ برتر انگليس 
رساند لقب بهترين مربي جهان را به خود اختصاص داد، جايزه پوشکاش 
)بهترين گل سال( به موحد فيض صبري رس��يد، هواداران دورتموند و 
ليورپول جايزه بهترين تماشاگران دنيا را گرفتند و تيم اتلتيکوناسيونال 
جايزه بازي جوانمردانه سال را به دست آورد. در تيم منتخب سال 2016 
نيز اس��امي بازيکناني چون مانوئل نوير، جرارد پيکه، مارسلو، سرخيو 
راموس، دني آلوز، آندرس اينيس��تا، لوكا مودريچ، توني كروس، لوئيس 

سوارز، كريستيانو رونالدو و ليونل مسي به چشم مي خورد. 
  سال 2016 را فراموش نمي كنم

برخالف دو سال پيش كه رونالدو پس از برنده شدن توپ طال فرياد زده 
بود، اين بار مهاجم اول رئال پس از آنکه نامش به عنوان بهترين فوتباليست 
جهان انتخاب اعالم شد با خونسردي جايزه اش را دريافت و از اين پيروزي 
ابراز خوش��حالي كرد: »از اينکه اولين دريافت كنن��ده جايزه جديد فيفا 
هستم، بسيار خوشحالم. اين عنوان به همه هم تيمي ها و هوادارانم تعلق 
دارد. روياي بعدي من بردن جام  جهاني و ادامه موفقيت همراه رئال مادريد 
است. هرگز سال 2016 را فراموش نمي كنم چون در اين سال براي اولين 
بار طعم قهرماني در يورو را چشيدم و با رئال مادريد قهرمان اروپا و جهان 
شدم. بهترين س��ال زندگي من با بردن اين جايزه كامل شد. بله، 2016 
بهترين سال من تا اينجاي زندگي ام بوده و خوشحالم كه عالوه بر عناوين 

باشگاهي، افتخارات فردي زيادي هم به دست آوردم.«
  مديون لستر هستم

كلودي��و رانيري بهتري��ن مربي جه��ان موفقيتش را مديون باش��گاه 
لسترسيتي است: »سالي رؤيايي براي من س��پري شد، اما بايد به اين 
راه موفق ادامه بدهم و تنها راه براي رسيدن به اين هدف هم حفظ شور 
و جاه طلبي است. بايد از رؤس��ا گرفته تا بازيکنان و تداركات مجموعه 
لسترسيتي تش��کر كنم كه به من فرصت نش��ان دادن توانايي هايم را 
دادند. بدون آنها كسب اين موفقيت برايم ممکن نبود. واقعا خوشحالم 

كه چنين جايزه بزرگي را در حضور اسطوره ها به دست آوردم.«
  غيبت اعتراضي كاتاالن ها

هيچ كدام از بازيکنان بارس��لونا در مراس��م انتخاب برترين هاي فيفا در 
زوريخ حضور نداشتند. اينيستا، مسي، سوارز و پيکه بازيکناني بودند كه 
به اين مراسم دعوت شده بودند، اما كاتاالن ها در بيانيه اي رسمي مصاف 
با اتلتيکوبيلبائو در كوپا دل ري را دليل غيبت بازيکنانشان اعالم كردند. در 
حالي كه گفته مي شود اشتباهات مکرر داوري عليه آبي  اناري ها و حمايت 
مديران باشگاه از داوران الليگا دليل تصميم اعتراضي بازيکنان اين باشگاه 
براي نرفتن به زوريخ بوده است. نکته جالب اينکه رونالدو در صحبت هايش 
ازغيبت بازيکنان بارسا ابراز ناراحتي كرد: »تصميم بازيکنان بارسا قابل 
احترام است، ولي تصميم خوبي نبود. منتظر توضيح آنها خواهيم ماند. 

هواداران فوتبال دوست داشتند بازيکنان بارسا را در مراسم ببينند.«
  جام جهاني با 48 تيم

اينفانتينو سرانجام به هدفش رسيد. طبق نظر شوراي فيفا، جام جهاني 
2026 با حضور 48 تيم برگزار خواهد ش��د. پيشنهاد جنجالي رئيس 
فيفا ديروز به رأي گذاشته شد و در نهايت يکي از وعده هاي انتخاباتي 
جانشين بالتر به تصويب رسيد. در ش��يوه جديد 16 گروه سه تيمي با 
يکديگر رقابت مي كنند. پس از جام 1998 اين اولين باري اس��ت كه 
شيوه برگزاري جام جهاني دس��تخوش تغييرات مي شود. دو تيم برتر 
هرگروه به مرحله يک شانزدهم نهايي صعود مي كنند. بر اين اساس در 
مرحله گروهي اگر دو تيم همه شرايط شان برابر شود، براي تعيين تيم 
صعود كننده ضربات پنالتي بين آنها برگزار خواهد شد. در جام جهاني 
2026 مجموعاً 80 بازي انجام خواهد شد. اروپا با 16 تيم، آفريقا با 9/5 
تيم، آس��يا با 8/5 تيم، امريکاي جنوبي با 6/5 تيم، امريکاي شمالي و 
مركزي با 6/5 تيم و اقيانوسيه با يک تيم در اين مسابقات حضور خواهند 
داشت. درآمد فيفا از جام جهاني كه با حضور 48 تيم انجام شود به 5/29 
ميليارد پوند خواهد رسيد. افزايش درآمدهاي فدراسيون جهاني فوتبال 

يکي از اصلي ترين داليل اينفانتينو براي حمايت از طرح جديد بود.

ادامه رفت و برگشت ها در ليگ واليبال

بازگشت پارسه، كناره گيري هاوش
مانيسعيدي
واليبال

در حالي هفته هفدهم ليگ برتر واليبال امروز پيگيري مي ش��ود كه مس��ابقات اين فصل 
همچنان تحت تأثير كناره گيري جنجالي برخي تيم ها و بازگشت دوباره آنها به مسابقات 
است. پس از اينکه تيم صالحين ورامين به دليل پرداخت نکردن تعهدات مالي از سوي 
سازمان ليگ كنار گذاشته ش��د و دوباره به اين مسابقات برگشت، حاال هم تيم پارسه 

تهران كه اول هفته به دليل مشکالت مالي از ليگ كنار گذاشته شده بود، بار ديگر قرار 
است به مسابقات ليگ برگردد. سازمان ليگ واليبال روز 18 دي در اطالعيه اي با 

اشاره به حذف پارس��ه از ليگ برتر اعالم كرد» نظر به اينکه باشگاه پارسه 
تاكنون نس��بت به تعهدات خود براي پرداخت قرارداد بازيکنان و كادر 
فني اقدامي نکرده اس��ت، برابر مفاد بن��د 7- 27 آيين نامه س��ازمان 
ليگ از جدول مس��ابقات ليگ برتر مردان حذف و كليه امتيازات تيم 
مذكور از جدول مس��ابقات دور رفت و برگش��ت نيز خارج مي شود.« 
24 س��اعت پس اين خبر بود كه مس��ئوالن پارس��ه از بازگشت شان 
به مس��ابقات ليگ خبر دادند. مرتض��ي اهلل ورد، مديرعامل هلدينگ 
پارسه در اين خصوص گفت: »قرار ش��د تا 48 ساعت آينده يکسري 
از مشکالت حل شود. خوشبختانه با بازگشت ما به ليگ موافقت شد. 
البته كنار گذاشتن ما هم از ليگ تصميم اشتباهي نبود، اما سياست 
فدراسيون واليبال حمايت از بخش خصوصي است.« ليگ واليبال در 

حالي در شوک بازگشت دوباره پارسه به جدول مس��ابقات بود كه ديروز مسئوالن 
هاوش گنبد از كناره گيري ش��ان از ليگ واليبال خبر دادند. اين مسئله پس از آن 
اتفاق افتاد كه كميته انضباطي فدراسيون واليبال روز دوشنبه به پرونده مسابقه 
تيم هاي هاوش گنبدكاووس و شهرداري تبريز كه نيمه تمام مانده بود، رسيدگي 
كرد و رأي به شکست فني سه بر صفر هاوش گنبد مقابل شهرداري تبريز داده بود. 
مهدي محمدي، مديرعامل باشگاه هاوش گنبدكاووس در بيانيه اي رأي كميته 
انضباطي فدراسيون واليبال را جانبدارانه و نوعي توهين اين كميته به 
هواداران هاوش گنبد و  پايتخت واليبال ايران توصيف كرده و خطاب 
به هواداران اين تيم نوشته است: »با توجه به اينکه عزت و احترام 
واليبال گنبد و ش��ما هواداران براي ما از همه چيز مهم تر است، 
برخالف ميل باطني به خاطر توهيني كه به واليبال گنبد و شما 
هواداران شد، انصراف هاوش را از ادامه ليگ برتر سال 95 اعالم 
مي دارم.« با وجود اين حواشي هفته هفدهم ليگ امروز پيگيري 
مي شود و طبق برنامه پارسه تهران- كاله مازندران، سازمان عمران 
شهرداري ساري - ش��هرداري اراک، شهرداري اروميه- سايپاي 
تهران، پيکان تهران - ش��هرداري تبريز، خات��م اردكان - بانک 

سرمايه و هاوش گنبد - صالحين ورامين به مصاف هم مي روند. 


