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تغییرات گسترده فیفا رأی آورد

ﺧﺒﺮ

لیگ برتر والیبال؛ محله برو و بیا

جام جهانی  ۴۸تیمی ،بدون مساوی

تخریب مجسمه مسی

 شــرق :لیگ برتر والیبال ایران دچــار چنان هرج
و مرجی شــده که ســازمان لیــگ هر روز اقــدام به
کنارگذاشــتن یکی از تیمهای حاضر در این رقابتها
میکند .تصمیمی که به گفته مسئوالن این فدراسیون
طبق قوانین لیگ گرفته میشــود امــا خیلی زود وتو
میشــود .بعد از اخراج تیمهــای صالحین ورامین و
پارسه تهران و بازگشت دوباره آنها به مسابقات ،حاال
نوبت به تیم هاوش گنبد رسیده که از شرکت در ادامه
پیکارهــای لیگ کنارهگیری کند .این بار اما مشــکل بر
سر پرداختنکردن مطالبات بازیکنان نیست .مشکل
بر ســر بینظمی برگزاری مســابقات و حوادثی است
که از ســوی تماشاگران حین بازی رخ میدهد .هفته
پانزدهم لیگ ،جام »شــهدای منا« در حالی با شــش
دیدار پیگیری شد که تیمهای هاوش گنبد و شهرداری
تبریز در سالن المپیک گنبد به مصاف یکدیگر رفتند .در
ست سوم این بازی و درحالیکه هاوشیها دو ست را
با برد پشت سر گذاشته بودند ،یکی از تماشاگران تیم
میزبان سکهای به داخل زمین پرتاب کرد که براساس
ادعای امیر حسینی ،پاســور شهرداری تبریز ،به سر او
برخورد کرده اســت .بعد از این اتفــاق و روی زمین
افتادن حسینی ،بازیکنان شهرداری اعالم کردند حاضر
به ادامه بازی نیســتند .اصرار ناظر بازی و مســئوالن
برگــزاری این دیدار به نتیجه نرســید و در نهایت این
دیــدار نیمهتمام ماند .این اتفــاق در حالی افتاد که
گفته میشود پزشک حاضر در زمین اعالم کرده زخم
ناشی از پرتاب سکه روی سر حسینی نبوده و مأموران
نیــروی انتظامی هم امنیت ســالن برگــزاری را تأیید
کردند .با تمام اینها کمیته انضباطی فدراسیون والیبال
روز دوشــنبه در تازهترین جلســه خود به این پرونده
رسیدگی کرد و رأی به شکست فنی هاوش گنبد ) ۳بر
صفر در ســه ست  ۲۵بر صفر( مقابل شهرداری تبریز
داد .رأیی که حاال نارضایتی مســئوالن باشگاه هاوش
گنبد را به دنبال داشــته و موجب شده آنها حاضر به
ادامه حضور در رقابتها نشوند.
مهــدی محمــدی ،مدیرعامــل این باشــگاه ،در
بیانیهای خطاب به هواداران این تیم با اعالم انصراف
هاوش گنبــدکاووس از ادامه بازیهای لیگ برتر ،رأی
کمیته انضباطی فدراســیون والیبــال را جانبدارانه و
نوعی توهین این کمیته به هواداران هاوش و پایتخت
والیبال ایران توصیف کرده است.
در بخشــی از ایــن بیانیه آمده اســت کــه کمیته
انضباطی بــا مظلومکردن گنبدیهــا بر ضعف ناظر
ضعیف خود در اداره بازی سرپوش گذاشته و مطمئنا
این باشــگاه تا احقاق حق خود کوتــاه نخواهد آمد.
این در حالی اســت که رئیس سازمان لیگ فدراسیون
والیبال درباره انصراف هاوش از ادامه رقابتهای لیگ
میگوید» :تاکنون مکاتبهای رســمی از سوی باشگاه
هاوش گنبد مبنیبر انصراف از لیگ برتر والیبال برای
سازمان لیگ ارسال نشده است«.
در بازیهای اخیر در فصل جاری لیگ هم شــاهد
پرتاب ســکه و برخی بینظمیها بودهایم اما کمیته
انضباطی هیچ واکنشی نشــان نداد .نبود قانونمندی
و حتی مشخصنبودن نحوه برخورد در مسائل باعث
شده که کسی نداند سرانجام یک پرونده انضباطی در
فدراسیون والیبال چه میشود.
در رقابتهای گذشــته لیگ ،در موردی مشــابه،
بازی دو تیم شــهرداری ارومیه و کاله مازندران که به
میزبانی تیم آذری برگزار میشــد ،به دلیل ترک سالن
از سوی کالهایها نیمهکاره ماند که کمیته انضباطی
فدراســیون والیبال در آن زمان رأی به پیروزی ارومیه
صادر کرد .هفته هفدهم لیگ فردا پیگیری میشــود
و تیــم هاوش طبق برنامه قبلی بایــد به مصاف تیم
صالحین ورامین برود که با این شــرایط این بازی لغو
شده است .حال باید دید سازمان لیگ چه تصمیمی
در این خصــوص میگیرد .آیا هــاوش گنبد هم مثل
دو تیم پارســه و صالحین ورامین از لیگ کنار گذاشته
میشود یا خیلی زود دوباره به مسابقات برمیگردد؟
چند روز پیش تیم پارســه تهــران به دلیل بدهی
و پرداختنشــدن مطالبات بازیکنان این تیم ،از سوی
ســازمان لیگ از لیگ برتر کنار گذاشــته شد .هنوز ۲۴
ساعت از این اتفاق نگذشته بود که رئیس فدراسیون
والیبال در جلســهای کــه اضطراری خوانده شــد ،با
مســئوالن تربیتبدنی نیروهای مسلح جلسه برگزار
کرد و یکباره پارسه به لیگ برتر بازگشت.
پیش از آن هم بازیکنــان تیم صالحین ورامین به
دلیل پرداختنشدن دستمزدهایشان حاضر به انجام
بازی برابر تیم پارســه نشدند .در پی این اقدام سازمان
لیگ آنها را از مســابقات کنار گذاشــت و دو روز بعد
دوباره مجوز برگشــت آنها را به ایــن رقابتها صادر
کرد .با وجود اینکه فدراسیون والیبال قبل از آغاز لیگ
برتر اعالم کرد با تیمهای بدهکار و هرگونه بینظمی
در لیگ برتر والیبال برخورد میکند اما آنچه در عمل
دیده شده ،متفاوت از حرفهای مسئوالن بوده است.

زاوﯾﻪ

ذوالفقارنسب
رئیس کانون مربیان شد
 بیــژن ذوالفقارنســب بهعنــوان رئیــس کانون
مربیان فوتبال برگزیده شــد .حســین فرکی بهعنوان
نایبرئیس اول ،حمید درخشان بهعنوان نایبرئیس
دوم و محمــد مؤمنــی بهعنوان خزانــهدار انتخاب
شدند .همچنین سیامک رحیمپور و سعید ناصری نیز
تا نشست آتی مســئولیت هماهنگی و امور اجرائی
کانون مربیان فوتبال را عهدهدار خواهند بود.

سپ بالتر فقط حرفش را زد ولی جانی اینفانتینو،
نیامده ،نشــان داد مرد عمل است .رئیس سوئیسی-
ایتالیایــی »فیفا« که شــعار انتخاباتــیاش افزایش
تیمهای حاضر در جام جهانی بود ،روز گذشته بهطور
رســمی اعالم کرد چنین موردی حاصل شده و قرار
است شــمار تیمهای شــرکتکننده در جام جهانی
 ۲۰۲۶به تعــداد قابلمالحظــهای افزایش پیدا کند.
اینفانتینو که پیش از انتخابشدنش به عنوان رئیس
فیفا وعده داده بود جــام جهانی را از  ۳۲تیم به ۴۰
تیم افزایش میدهد ،حاال پا را فراتر گذاشــته و قرار
اســت از جام جهانی  ۴۸ ،۲۰۲۶کشور تجربه حضور
در این رقابتهای مهم را به دست بیاورند.
چند فرمول پیش از نهاییشدن
قبل از اینکه  ۴۸تیمیشــدن جــام جهانی ۲۰۲۶
رأی بیــاورد ،صحبــت از چند فرمــول دیگر هم بود؛
در واقع ابتــدا خیلیها میگفتند موافقتی با افزایش
تیمهــای حاضــر در جــام جهانی نمیشــود و این
رقابتها با همان  ۳۲تیم ادامه پیدا میکند .نزدیکان
اینفانتینو بااینحال مصر بودند هرطور شــده  ۴۰تیم
به جام جهانی برســند؛ ولی آنهایی که در عمل روی
برنامهریزی این رقابتها کار کرده بودند میدانستند
 ۴۰تیمیشــدن دردســر زیادی دارد و بهتر است در
صــورت افزایــش تیمها ،ایــن تعداد به  ۴۸برســد.
ســناریوهای مختلفی هم قبل از جلســه روز گذشته
فیفــا در نظر گرفته شــده بود .به عنــوان مثال برای
برگزاری جام جهانی  ۴۰تیمی ،قرار شده بود تیمها در
همان مدت  ۳۲روز در هشــت گروه پنجتیمی تقسیم
شــوند که کمی فشار کار را بیشــتر میکرد ۱۰ .گروه
چهار تیمی با این برنامهریزی که دو تیم صدرنشــین
بــه مرحله بعدی بروند و چندین تیم برتر ســوم هم
بــه مرحله حذفی برســد دیگر پروژهای بــود که به
آن فکر شــده بــود ،بااینحال برای  ۴۸تیمی شــدن
جام جهانی برنامهریزی زیادی شــده بود .طرحی که
ابتدا خــود اینفانتینو به آن فکر میکــرد این بود که
 ۱۶تیم بهصورت مســتقیم ســهمیه حضور در جام
جهانی را به دســت بیاورنــد و  ۳۲تیم دیگر پیش از
شــروع رقابتها یک بازی حذفی برگزار کنند؛ برنده
به کارش در جــام جهانی ادامه دهــد و بازنده کنار

بــرود .برنامه اینفانتینو این بود که هر  ۱۶بازی حذفی
در کشــور میزبان جام جهانی و یکــی ،دو روز قبل از
شــروع رسمی این بازیها برگزار شــود؛ اما بعدها با
بیان اینکه چنین موردی غیرمنطقی به نظر میرســد
که براي مثال هواداران  ۳۲کشــور جام جهانی فقط
برای یک بازی به کشــور میزبان سفر کنند و برگردند،
این طرح عقیم ماند.
 ۴۸تیمی با  ۱۶گروه
سرانجام ایدهای که بیشــترین مخاطب را داشت
این بــود :جام جهانــی  ۴۸تیمی شــود و تیمها در
 ۱۶گروه ســه تایی با یکدیگر بــازی کنند .دو تیم اول
هرگروه هم بــه مرحله حذفی صعود کنند تا از آنجا
 ۳۲تیــم در این مرحله وارد رقابت شــوند و بازیها
دیگر طبق روال گذشــته پیش رود .فعال با این برنامه
باید گفت شمار بازیهای جام جهانی افزایش بسیار
چشمگیری خواهد داشــت .این بازیها که با فرمت
کنونــی برای دو جام جهانی پیشرو  ۶۴بازی اســت
از جام جهانی  ۲۰۲۶به  ۸۰مسابقه میرسد که همه
این مســابقات باید در  ۳۲روز به پایان برسد».به نظر
من که ایدهای فوقالعاده اســت« .این واکنش دیگو
مارادونا ،ستاره سابق فوتبال دنیا و تیم ملی آرژانتین،

ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
یــک مهاجــم اســپانیایی در تمریــن دیــروز
پرســپولیس حضــور پیدا کــرد .پرسپولیســیها
باوجود پربودن لیســت بازیکنان غیرآسیاییشان
)ســه ســهمیه( این مهاجم را زیر نظر گرفتهاند.
تومی کورهآ ،مهاجم ۳۲ســاله اســپانیایی پس از
نمایشهای ضعیف در کشــورش ،شــش ســال
پیش به لیگ اتریش رفت و در لیگ بوندسلیگای
این کشور به موفقیتهایی دست یافت .او عمده
موفقیتهایــش را با تیم »هاینــدوف الداخ« به
دســت آورد و در سه فصل حضور در این تیم ،دو

رونالدو برای چهارمیــن بار عنوان بهترین بازیکن
ســال جهــان خــود را از آن خود کرد تــا در رقابت
برای کســب این عنوان هم یک قدم به لیونل مسی
نزدیک شود .مراسم اهدای جوایز بهترینهای فوتبال
 ۲۰۱۶دوشنبهشــب در زوریخ سوئیس برگزار شد و
بهترینهــای فوتبال جهــان در بخشهای مختلف
معرفی شدند.
در مهمترین بخش این مراسم کریستیانو رونالدو،
فوقستاره پرتغالی رئالمادرید جایزه بهترین بازیکن
ســال  ۲۰۱۶فیفا را دریافت کرد تا کلکســیون جوایز
خود را تکمیل کند .رونالدو ۳۱ساله نخستین بازیکنی
است که جایزه جدید فیفا را پس از جداشدن از توپ
طال بهدســت میآورد .رونالدو پــس از دریافت این
جایزه گفت» :دوســت دارم از رئالمادرید ،تیم ملی،
مربیانم و خانــوادهام که اینجا حضور دارند تشــکر
کنم .بهترین لحظات دوران فوتبالم را سپری میکنم.
 ۲۰۱۶بهترین سال دوران فوتبال من بود و این جایزه
نشان میدهد مردم بازیها را تماشا میکنند .از نظر
تیمی و فردی ســال بینظیری را پشت سر گذاشتم و
با تمامی عناوینی که فتح کردم ،نمیتوانم این ســال
فوقالعاده را فراموش کنم .از همه تشــکر میکنم.
حرف دیگــری برای گفتن ندارم چــون فکر میکنم
جوایز برای خودشــان صحبت میکنند .نمیخواهم
فریاد بزنم و تنها احساســاتم را نشــان میدهم« .او
عنــوان کرد با وجود کمپینهایی کــه علیه او وجود
داشت ،کامال شایسته دریافت این جایزه بوده است.
رونالدو که در ســال  ۲۰۱۶تمامــی جوایز فردی
مهم دنیــای فوتبال از جمله تــوپ طال را تصاحب
کرد ،با دریافت این جایزه توانســت کلکسیون جوایز
خود را تکمیل کند .این فوقســتاره پرتغالی در سال

نایبقهرمانــی لیگ دو اتریش را به دســت آورد.
همچنیــن در  ۹۸بازی  ۴۳گل به ثمر رســاند .این
بازیکن که در دو فصــل اخیر عضو تیم راپید وین
بــوده این فصل نمایشهای خوبی نداشــته و در
لیــگ اتریش تنها دو بــار به میدان رفته اســت.
تومــاس کورهآ این فصل تنهــا  ۹۷دقیقه فرصت
حضور در زمین را داشــته که یک گل ثمره حضور
او در زمیــن بــوده اســت .او بایــد دو جلســه با
سرخپوشــان تمرین کند و در صورت تأیید برانکو
به جمع بازیکنان پرسپولیس اضافه میشود.

نســبت به  ۴۸تیمیشدن جام جهانی است .دیگو در
شــرایطی با این مورد موافقت میکند که بسیاری از
مربیان و چهرههای سرشــناس دنیــا از جمله یورگن
کلوپ ،کارلو آنچلوتــی ،رومینیگه و ...با این موضوع
بهشــدت مخالفت میکنند .آنها از خستگی بازیکنان
و فشــردگی سرســامآور لیگ در ســال برگزاری جام
جهانــی حــرف میزننــد و ایــن موضــوع را باعث
پایینآمدن کیفیت بازیهای جــام جهانی میدانند.
البته داوید ترزگه ،بازیکن ســابق تیم ملی فرانســه،
یکی از موافقان این طرح است و میگوید ۴۸» :تیمی
شدن جام جهانی فرصت زیادی را در اختیار کشورها
و بهویژه بازیکنانی قــرار میدهد که تابهحال تجربه
حضور در چنین تورنمنت مهمی را نداشتهاند«.
مساوی بیمساوی!
مورد دیگری که قرار اســت در جام جهانی ۲۰۲۶
تغییر کند فرم بازیهاســت .در واقــع به دلیل اینکه
با ســه تیمیشــدن گروهها احتمال اینکــه در چند
گروه امتیازات تیمها مســاوی شــود یــا اینکه تیمها
در بــازی آخر با زدوبند به یک مســاوی هم رضایت
دهند ،فیفا ابتکار دیگری به خرج داده و قرار اســت
مســاوی را حذف کند! در واقع اگر در مرحله گروهی

ﺑﺮاﻧﮑﻮ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ
مهدی تاج ،رئیــس فدراســیون فوتبال ،پس
از جلســه روز دوشــنبهاش بــا ســرمربی و مدیر
پرســپولیس ،در برنامــه  ۹۰عنوان کــرد تصمیم
گرفته شــده دیگر برانکو ایوانکوویــچ درباره تیم
ملی مصاحبه نکند .علیاکبر طاهری ،سرپرســت
باشگاه پرســپولیس ،هم دراینباره به ایسنا گفت:
»قرار بود جلســهای با آقای تاج برگزار کنیم ،اما
وقتــی آقای تاج بــا من تماس گرفــت و متوجه
شــد برانکو هم پیش من اســت ،از من خواست
او را همراه خودم ببــرم .مباحث مختلفی در این

چرا کیروش به کریستیانو رأی نداد؟

روﻧﺎﻟﺪو در ﯾﮏﻗﺪﻣﻰ ﻣﺴﻰ
 ۲۰۱۶در عرصه تیمی هم بســیار موفق بود و همراه
با رئالمادرید قهرمان اروپا و جهان شد و با تیم ملی
کشورش به عنوان قهرمانی یورو  ۲۰۱۶دست یافت.
لیونل مســی و آنتوان گریزمان رقبای رونالدو در این
بخش بودند .رونالدو پیش از این توپ طالی اروپا را
از آن خود کرده بود .مســی هــم پیش از این پنج بار
مرد سال جهان شده بود.
غیبت بحثبرانگیز بارساییها
مراســم بهترین بازیکن فیفا در حالی برگزار شــد
کــه بازیکنان بارســلونا در این مراســم غایب بودند
و تنهــا کادر مدیریتی این تیم در این مراســم حاضر
شــدند .خیلیها غیبت بازیکنان بارسلونا را اعتراض
آنها به برندهنشــدن لیونل مســی دانســتند و از این
غیبت انتقاد کردند .مدیران بارسلونا اما دلیل دیگری
عنوان کردند .بارسلونا روز چهارشنبه باید به مصاف
اتلتیکبیلبائو برود تا شکســت  ۱-۲در خانه حریف
را جبران کند .بنا بر توضیحات نایبرئیس بارسلونا،
بازیکنان این تیم به همین دلیل در مراســم انتخاب
بهترین بازیکــن فیفا غایب بودند .جوردی میســتره
درباره علت غیبت بازیکنان بارســلونا در این مراسم
توضیح داد» :شــرایط فیزیکی بازیکنان برایمان مهم
بود و نمیخواســتیم بهخاطر مســافرت ،بازیکنان با
خســتگی بدنی مقابل بیلبائو به میــدان بروند ،این
تصمیمی بود که اکثریت اعضا با آن موافق بودند«.
از طرفــی برخی هم اعتقاد دارند رابطه بارســلونا و
فیفا پس از محرومشدن این باشگاه از نقل و انتقاالت

این رقابتها یک بازی مســاوی شود ،ضربات پنالتی
تکلیــف تیم برنده را مشــخص خواهد کــرد .به این
ترتیب احتمال زدوبندکردن در این بازیها بهشــدت
پاییــن میآید و از طرفی احتمــال این را که امتیازات
تیمها در یک گروه کامال یکسان شود ،ضعیف میکند.
پای پول در میان است
مهمتریــن نکتهای کــه فیفا را راغــب به اعمال
تغییرات در فیفا کرده »پول« است .در واقع افزایش
تیمهای جام جهانی در همین ســطح بیش از ۶۵۰
میلیــون یورو عایــدی نصیب فیفا خواهــد کرد .این
مبلغ فــارغ از پولی اســت که قرار اســت از طریق
اسپانســرهای جام جهانــی و از آن مهمتر از طریق
حق پخش تلویزیونی به جیب فیفا ســرازیر شــود.
درواقــع اگرچــه در ظاهر به نظر میرســد خیلی از
اعضای هیئت رئیســه فیفا با افزایش شمار تیمهای
حاضــر در جام جهانی مخالفت کننــد ،ولی به نظر
میرســد طراح مالی و فکر اقتصادی که پشــت این
برنامــه بوده ،دالیل بســیار قانعکننــدهای برای آنها
داشته است.
خوشبهحال آسیا و آفریقا
حاال که قرار است به جای  ۳۲تیم ۴۸ ،تیم مسافر
جام جهانی شــوند ،طبیعی اســت که با یک فرایند
ویژه ،تعداد سهمیه قارههای مختلف هم باال میرود.
طبق فرمولی که خبرگزاری فرانسه به آن اشاره کرده،
قرار اســت تعداد ســهمیههای اروپا از  ۱۳ســهمیه
کنونی به  ۱۶ســهمیه افزایش پیدا کنــد .با این حال
بیشــترین تعداد ســهمیهها به دو قاره آفریقا و آسیا
میرســد که هرکدام با افزایش چهارسهمیهای رشد
زیادی از این لحاظ خواهند داشت .آفریقا بهجای پنج
سهمیه  ۹سهمیه خواهد داشت و سرانجام آسیا هم
به جای  ۴٫۵ســهمیه ۸٫۵ ،ســهمیه خواهد داشت.
این به آن معنی اســت که برای کشــوری مثل ایران
دیگر رسیدن به جام جهانی از سال  ۲۰۲۶دیگر »مثل
آبخوردن« است و باید به فکر تغییر اولویتها باشد
کــه طبیعتا راهیابی به مراحــل حذفی باالتر در جام
جهانی خواهد بود .ســهمیه حوزههــای دیگر مثل
آمریکای جنوبی ،حوزه دریای کارائیب و اقیانوســیه
هم به ترتیب مشخصی افزایش پیدا میکند.

در سال گذشته تیره شده است .نایبرئیس بارسلونا
اعالم کرد فیفا از این تصمیم ناراحت نیســت چراکه
بارســلونا با فیفا رابطه خوبی دارد و این تصمیم در
دقایق آخر اتخاذ شــد .در طول مراسم بهترینهای
سال  ۲۰۱۶فیفا ،آندرس اینیستا ،کاپیتان تیم بارسلونا
با یک پیام ویدئویی از بابت غیبت همتیمیهایش در
این مراسم عذرخواهی کرد.
مشخصشدن رأی ایرانیها
برای انتخاب بهترین بازیکن ســال فیفا ســه فرد
از ایــران رأی دادنــد .کارلوس کــیروش به عنوان
ســرمربی تیم ملی ،سیدجالل حســینی ،کاپیتان تیم
ملی و چیا فوادی ،ســردبیر ســایت نــود .کیروش
آرای خود برای بهترین بازیکن را به ترتیب به مسی،
رونالدو و ســوارز داد و آرای خود برای بهترین مربی
را به ترتیب به گواردیوال ،ســیمئونه و یورگن کلوپ.
ســیدجالل حسینی برای جایزه بهترین بازیکن جهان
بــه ترتیب به رونالدو ،مســی و نیمار رأی داد و برای
جایزه بهترین مربــی هم به ســیمئونه ،گواردیوال و
رانیری .چیا فوادی هم برای جایزه بهترین بازیکن به
ترتیب به رونالدو ،مســی و گریزمان رأی داد و برای
جایزه بهتریــن مربی به ترتیب به کلــوپ ،رانیری و
سیمئونه .رأیندادن کیروش به هموطنش رونالدو
تعجببرانگیــز بود .کیروش در ســالهای  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۰ســرمربی رونالدو در تیم ملی پرتغال بود و به
همین خاطر رأی نخســت او به مسی جنجالبرانگیز
شد .سرمربی پیشین رئالمادرید مجبور شد دراینباره

جلســه مطرح شــد .البته درباره حواشــیای که
چنــد روز پیش رخ داده بــود هم صحبت کردیم
و در نهایــت قــرار بر این شــد اگر باشــگاهی به
برنامه سازمان لیگ اعتراضی دارد ،اعتراض را به
صورت قانونی و با ارســال نامهای به فدراسیون
انجام بدهد .آنچیزی که مســلم اســت ،باشگاه
پرسپولیس از تیم ملی فوتبال ایران و برنامههای
آمادهســازیاش حمایت میکند زیــرا ما اعتقاد
داریم صعــود تیم ملــی به جامجهانــی باعث
افتخار تمام فوتبال ایرانخواهدبود«.

توضیح دهد .او در صفحه شخصیاش در فیسبوک
نوشــت» :برای اینکه ابهام رفع شود ،باید بگویم این
رأی از میــان ســرمربیان  ۱۶تیم باشــگاهی ایران به
دست آمده اســت« .کیروش پس از این بالفاصله
متن دیگری را منتشــر کرد و بــه مهاجم پرتغالی به
خاطر کســب جایزه  The Bestو به فرناندو سانتوس
)ســرمربی پرتغال( تبریک گفت .ســانتوس در میان
ســه نامزد نهایی قــرار داشــت اما جایــزه بهترین
سرمربی سال به کلودیو رانیری رسید.
سایر برندهها در شاخههاي مختلف از این قرارند:
تیــم منتخب ســال :نویر ،آلــوس ،رامــوس ،پیکه،
مارســلو ،مودریچ ،کروس ،اینیستا ،مسی ،سوارس و
رونالدو
هواداران سال :دورتموند و لیورپول
جایــزه جوانمردانه :این جایزه به اتلتیکوناســیونال
کلمبیا رسید و خوان کارلوس دالکوئستا به نمایندگی
از ایــن تیم جایزه بازی جوانمردانــه را دریافت کرد.
دلیــل اهدای ایــن جایــزه ،انصراف تیــم کلمبیایی
از انجــام بازی فینــال جام ســود آمریکانــا مقابل
چاپهکوئنســه و تقدیــم جام به تیم قربانیشــده در
تراژدی سقوط هواپیما بود.
بهترین ســرمربی مرد :کلودیو رانیری ســرمربی تیم
لسترسیتی به عنوان برترین مربی سال  ۲۰۱۶انتخاب
شــد .او توانست لستر را به عنوان قهرمانی لیگ برتر
برساند.
بهترین سرمربی زن :این جایزه به سیلویا نید سرمربی
پیشین تیم ملی آلمان رسید.
جایزه پوشــکاش :زیباترین گل ســال که بــه جایزه
پوشکاش معروف است ،به یک آسیایی رسید .موهد
فایز سوبری این گل را در لیگ مالزی به ثمر رساند.

 مجســمه لیونل مســی که تابســتان امسال در
بوئنوسآیرس از آن رونمایی شــده بود ،اکنون بدون
بدنه ،سر و بازو مانده است .مسئول سازمان تبلیغات
پایتخت آرژانتین دراینباره گفت :بخشی از مجسمه
مسی که در تریستان آچاوال واقع است ،تخریب شده
است .اکنون شهرداری در حال بازسازی آن است .از
مجســمه مهاجم بارسلونا چند روز پس از شکست
آرژانتین برابر شــیلی در فینال کوپا آمهریکا رونمایی
شــد .مجســمه ســتاره آرژانتینی که مدتــی بدون
آسیب مانده بود ،اکنون تنها نیمی از آن باقی مانده
اســت و تنها پاهای مســی بههمراه توپی که حمل
میکند دیده میشــود .در خیابان گلوریا مجســمه
برخــی از ورزشــکاران مشــهور آرژانتینی همچون
گابریل ساباستینی ،گیرمو ویالس )تنیسور( ،امانوئل
خینوبیلی )بسکتبالیســت( ،خــوان مانوئل فانخیو
)راننده فرمولیک( و لوســیانا آیمار )بازیکن هاکی(
وجود دارند.

کاروالیو هم راهی چین شد
 ریــکاردو کاروالیو ،ســتاره پیشــین رئالمادرید و
چلســی ،با باشگاه شــانگهای چین به توافق نهایی
رســید تا یکی دیگر از خریدهای بزرگ این لیگ شود.
هدایت شانگهای را آندره ویاش بواش برعهده دارد
و این باشــگاه چینی پیش از این هم اوسکار را با ۶۰
میلیــون یورو جذب کــرد .کاروالیــو در موناکو بازی
میکــرد .قرارداد ایــن بازیکن پرتغالی بــا موناکو به
پایان رسیده بود و بههمینخاطر راهی لیگ چین شد
تا پیراهن شانگهای را بر تن کند .این بازیکن ۳۸ساله
توانست تابســتان گذشــته جام قهرمانی را در یورو
 ۲۰۱۶با تیم ملی پرتغال باالی سر برد.

کاپیتان تیم ملی ازبکستان
در تیررس استقالل
 علیرضــا منصوریــان همچنان بــه دنبال یک
هافبک بازیساز اســت .به گزارش »ورزش سه«
کادر فنــی اســتقالل در میــان بازیکنان آســیایی
فقط به ازبکها اعتقاد دارند و دراینمیان ســرور
جپاروف ،بازیکن باسابقه ازبکستانی ،هدف اصلی
خرید آبیها در نیمفصل است .جپاروف که سابقه
حضور در لیگهای کره و چین را در کارنامه دارد،
هماکنــون کاپیتان تیم ملی ازبکســتان اســت و
با حدود  ۳۴ســال یکی از بازیکنان باتجربه آســیا
محسوب میشود.

مجیدی و حاجمحمدی،
خروجیهای قطعی استقالل
 دو بازیکن استقالل در نیمفصل دوم ،جایی در
این تیم نخواهند داشــت .به گزارش ایســنا ،امین
حاجمحمدی و میثــم مجیدی ظاهــرا در ادامه
فصل جاری نمیتوانند در استقالل حضور داشته
باشند .گویا مسئوالن استقالل روی جدایی این دو
بازیکن به نتیجه رســیدند و عمال میثم مجیدی و
امین حاجمحمدی در فهرست خروجی استقالل
قرار دارند .اســتقاللیها هنوز فهرســت خروجی
خود را رسما اعالم نکردند.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

لیگ برتر -هفته شانزدهم
چهارشنبه  ۲۲دی ۹۵
صنعت نفت آبادان -صبای قم ساعت ۱۵
پنجشنبه  ۲۳دی ۹۵
پیکان تهران -گسترش فوالد تبریز ساعت ۱۵
نفت تهران -استقالل تهران ساعت ۱۶:۳۵
استقالل خوزستان -تراکتورسازی ساعت ۱۵:۳۰
جمعه  ۲۴دی ۹۵
ماشینسازی تبریز -فوالد خوزستان ساعت ۱۴
پرسپولیس -سایپا ساعت ۱۶:۳۵
پدیده -سپاهان ساعت ۱۴
ذوبآهن – سیاهجامگان مشهد ساعت ۱۵

ﺟﺪول
ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﯿﻢ

ﺑﺎزي

ﺑﺮد

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

15

9

13

32

ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزى

15

8

13

30

ذوب آﻫﻦ

15

7

10

25

ﭘﯿﮑﺎن

15

6

3

25

ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان

15

6

1

23

ﻓﻮﻻد

15

5

5

22

اﺳﺘﻘﻼل

15

5

4

22

ﺳﭙﺎﻫﺎن

15

6

2

22

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد

15

4

2

20

اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن 15

4

-1

18

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان 15

4

-5

16

ﭘﺪﯾﺪه

15

3

-6

16

ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن

15

3

-9

14

ﺳﺎﯾﭙﺎ

15

2

-6

13

ﺻﺒﺎى ﻗﻢ

15

1

-11

9

ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزىﺗﺒﺮﯾﺰ 15

1

-15

7

