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باشگاه های رکورددار کسب توپ طال

وزیر ورزش و جوانان:

هادی ساعی برای حضور در
انتخابات تکواندو ثبت نام کرد

پیشتازی بارسلونا و رئال به خاطر مسی و رونالدو

کاستی زیرساختهای ورزش
جانبازان با برنامه برطرف میشود

وزیر ورزش و جوانان در مراسم روز ملی
پارالمپیک ،گفت :تمام تالش ما بر این است
تا کاستی زیرساختهای ورزشی جانبازان و
معلولین را با برنامهریزی برطرف کنیم.
به گزارش ایرنا« ،سیدحمید سجادی» دیروز
(شنبه) در حاشیه مراسم روز ملی پارالمپیک در
مورد زیرساختهای ورزش جانبازان و معلولین
اظهار کرد :کمیته ملی المپیک و پارالمپیک
برادرانه در کنار هم کار میکنند.بدون شک هر
نیاز و تخصصی این  ۲نهاد ورزشی داشته باشند
ما دریغ نخواهیم کرد و اگر گزارشی به دست ما
برسد در بودجه سال  ۱۴۰۱در نظر گرفته خواهد
شد .برای کمک به نهادهای ورزشی تابع برنامه
هستیم و اگر محدودیتی وجود داشته باشد آن را
با برنامهریزی جبران میکنیم.
سجادی با بیان اینکه امیدواررم که ورزشکاران
جانباز و معلول از بهترین امکانات بهره ببرند،
افزود :فدراسیون جانبازان و معلولین در شمال
مجموعه شیرودی ،امکانات تخصصی خوبی دارد
ولی در مرکز شهر قرار گرفته است .ما امیدواریم
تمام ورزشکاران جانباز و معلول که بر گردن همه
ما حق دارند از بهترین امکانات بهره ببرند و این
تکلیف ماست.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به ضرورت
حضور خود در مراسم روز ملی پارالمپیک اظهار
کرد :پیش از این برنامه درگیر یک برنامه استانی
بوم اما تمام تالش را انجام دادم تا برای دقایقی
در کنار همکارانمان حضور پیدا کنم .با افتخار
اعالم میکنم که بزرگترین رویداد ورزشی
پارالمپیک در کشورمان ایران برگزار میشود.
رکوردی که از شرکتکنندگان ثبت شده  ۶۰هزار
نفر معلول و جانباز است و این عدد شوخی
نیست .ما در گذشته این کار را انجام دادیم
و  ۲سال است به خاطر کرونا نمادین برگزار
میشود .امیدواریم بتوانیم بعد از کرونا دوباره
این مسابقات را برگزار کنیم و بتوانیم رکورد ۶۰
هزار ورزشکار را بشکنیم.
سجادی در بخش دیگری از صحبتهایش با
اشاره به ورزش نابینایان کرد :یکی از شگفتیهای
ورزش معلولین ،فوتبال نابینایان است و یکی از
شگفتیهای این رشته این است که دروازهبان هر
تیم ،بیناست و جالب این است که یک فرد نابینا
به یک دروازهبان بینا گل میزند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه ایران
در پارالمپیک توکیو اعنوان کرد :مقام سیزدهمی
ایران در بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو بسیارر
ارزشمند است و ما درباره استخدام ورزشکاران
پارالمپیکی نیز برنامههایی داریم .خدمت مقام
معظم رهبری که روز شنبه رسیدیم ،همه عزیزان
در جریان هستند که  ٢۴ساعت بعد این مشکل
با دستور رییسجمهور در هیئت دولت برطرف
شد .با کمیته ملی پارالمپیک هماهنگ هستیم و
اسامی ورزشکاران واجد شرایط را برای استخدام
دریافت خواهیم کرد.
سجادی با اشاره به همکاری چند فدراسیون با
کمیته ملی پارالمپیک گفت :ما فدراسیونهای
تخصصی دیگری را هم داریم که مرتبط با با
پارالمپیک کار میکنند ،مثل فدراسیون ورزشی
بیماران خاص .به دنبال این هستیم این افراد را
سازماندهی کنیم تا در مسابقات ملی و جهانی
شرکت کنند .ورزش برای جانبازان و معلولین
هدفش فقط قهرمانی نیست و ما اهداف واالی
انسانی را هم دنبال میکنیم .به بهانه ورزش این
عزیزان را به جامعه بر میگردانیم.
«سید حمید سجادی» در چهاردهمین مراسم
بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک که امروز
در محوطه زمین چمن آکادمی ملی المپیک
برگزار شد ،حضور یافت .همچنین در این
مراسم سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته
ملی المپیک ،کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته
ملی المپیک ،مریم کاظم پور سرپرست معاونت
ورزش بانوان ،محمود خسروی وفا رییس کمیته
ملی پارالمپیک ،محمد تابع دبیر اجرایی کمیته
ملی پارالمپیک ،محمد پوالدگر رییس فدراسیون
تکواندو ،محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون
نابینایان و کم بینایان حضور داشتند.
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به گزارش فارس ،توپ طال جایزه فوتبال سالیانه
است که از سوی مجله فرانس فوتبال به بهترین
فوتبالیست سال جهان اعطا میشود.
در فاصلهٔ سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵میالدی در طی
قراردادی با فیفا ،این جایزه بهطور موقت با بازیکن
سال فوتبال جهان ادغام شد و ب ه عنوان توپ طالی
فیفا نام گرفت .با این حال ،این همکاری در سال
 ۲۰۱۶میالدی پایان یافت و جایزه تحت نام توپ طال
به کار خود ادامه داد و نام جایزه ٔ سالیانهٔ فیفا نیز به
بهترین بازیکن مرد فیفا تغییر یافت.
این جایزه در سال  ۲۰۰۷میالدی با توجه به اینکه
همهٔ بازیکنان فوتبال حرفهای از سراسر جهان واجد
شرایط هستند ،به یک جایزه ٔ جهانی تبدیل شد.سال
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم لغو
شد و برای اولین بار پس از  64سال هیچ جایزه
ای اهدا نشد.به بهانه نزدیک شدن به این مراسم
فهرستی از باشگاه های رکورددار کسب توپ طالی
فوتبال جهان منتشر شده است.
در صدر برترین باشگاه های کسب کننده توپ
طال ،باشگاه بارسلونا قرار دارد .آبی اناری ها با 12
عنوان توپ طال رکورددار هستند .لیونل مسی فوق
ستاره آرژانتینی سابق این تیم به تنهایی  6توپ طال
برای این تیم بدست آورده است .رونالدینیو ،ریوالدو،
استویچکوف و یوهان کرایوف دو بار برای آبی اناری
ها توپ طال کسب کرده اند.
تنها دو باشگاه تاکنون صاحب هر سه بازیکن برتر
در اهدای توپ طال شده اند.مارکو فن باستن در سال
 1988اولین توپ طالی خود را در حالی دریافت کرد
که برای میالن بازی می کرد .رود گولیت و فرانک
ریکارد نیز دو بازیکن دیگر فهرست سه نفره بودند
که هر سه در میالن توپ می زدند.
سال بعد هم میالن بار دیگر با حضور فن باستن،
فرانکو بارسی و فرانک ریکارد این رکورد را تکرار کرد.
در این میان باشگاه بارسلونا هم در سال  2010با
نامزدی لیونل مسی ،آندرس اینیستا و ژاوی هرناندز
به سلطه میالنی ها پایان داد تا تنها دو باشگاه
صاحب هر  3بازیکن برتر در این مراسم باشند.
در رده دوم باشگاه رئال مادرید اسپانیا با  11توپ
طال قرار دارد .این باشگاه هم به لطف درخشش
کریس رونالدو که به تنهایی  4توپ طال برای این تیم
کسب کرده این رده را بدست آورده است.
لوکا مودریچ ،کاناوارو ،رونالدو برزیلی ،لوئیس
فیگو ،دی استفانو  2بار و کوپا دیگر دارندگان توپ
طالی باشگاه رئال مادرید هستند.
در بین تمامی بازیکنانی که در سال های اخیر
برنده این جایزه ارزشمند شده اند ،تنها  10بازیکن
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مراسم توپ
طالی فوتبال
جهان پس از
وقفه ای یک
ساله به دلیل
شیوع ویروس
کرونا بار دیگر
برگزار خواهد
شد
بودند که توانسته اند بیش از یک بار توپ طال را
به خانه ببرند .اولین کسی که این رکورد را به ثبت
رساند ،آلفردو دی استفانو از رئال مادرید بود .او در
سال  1957برنده این جایزه شد .پس از آن در سال
 1959بار دیگر دی استفانو برنده شد تا به اولین
بازیکن تاریخ تبدیل شود که دوبار برنده این جایزه
شده است.
مکان سوم تیمهای پرافتخار در کسب توپ طال،
به آث میالن با  8عنوان کسب توپ طال اختصاص
دارد .رکورددار کشب توپ طال در روسونری ،مارکو
فان باستن هلندی است که  3بار این عنوان را به
دست آورده است.
بازیکنانی نظیر کاکا برزیلی ،شوچنکو ،جورج وه
آ ،رود گولیت و ریورا ،دارندگان توپ طالی میالن
هستند.
در جایگاه سوم ،باشگاه یوونتوس ایتالیا در کنار
میالن با  8عنوان قرار دارد .پرافتخارترین بازیکن
بیانکونری هم میشل پالتینی با  3عنوان توپ طال
است.
بازیکنانی نظیر پاول ندود ،روبرتو باجو ،زین الدین

زیدان ،پائولو روسی و سیوری دیگر افتخارآفرینان
این تیم در کسب توپ طال به شمار می روند.
رده چهارم در اختیار بایرن مونیخ آلمان است.
باورایی ها به لطف درخشش ستاره ها و اسطورهای
سالیان دور خود در این رتبه قرار دارند.
کارل هاینس رومنیگه و فرانتس بکن باوئر هر
کدام با دو توپ طال و گرد مولر با یک توپ طال،
افتخارآفرینان بایرن مونیخ در دهه های  70و 80
میالدی به شمار می روند.
تاکنون  5بازیکن آلمانی موفق به دریافت این جایزه
شده اند که بیشترین تعدادبازیکن از یک کشور بوده
است ،با این حال آخرین بازیکن آلمانی ماتیاس
سامر بود که در سال  1996برنده توپ طال شد و
پس از آن هنوز هیچ بازیکن آلمانی موفق به دریافت
این جایزه نشده است.
جایگاه پنجم هم در اختیار منچستر یونایتد
انگلیس است .شیاطین سرخ آخرین توپ طالی خود
را توسط کریس رونالدو در سال  2008کسب کردند و
این ستاره پرتغالی پس از آن راهی رئال مادرید شد.
دیگر بازیکنانی که در این تیم موفق به دریافت

توپ طال شده اند ،جورج بست ،بابی چارلتون و
دنیس ال است.
به گزارش فارس ،مراسم توپ طالی فوتبال جهان
پس از وقفه ای یک ساله به دلیل شیوع ویروس
کرونا بار دیگر برگزار خواهد شد و بازیکنان فوتبال
جهان گردهم جمع خواهند شد تا بار دیگر بهترین
بازیکن فوتبال جهان انتخاب و معرفی گردد.
پیش از این جایزه توپ طال فقط به بازیکنان
اروپایی اهدا می شد و به همین دلیل بازیکنان بزرگی
چون پله برزیلی و دیه گو مارادونا آرژانتینی هرگز
در طول دوران زندگی حرفه ای خود برنده این جایزه
نشدند .این قانون در سال  1995تغییر کرد و همه
بازیکنان برای دریافت آن معتبر شناخته شدند و این
موضوع ارزش این جایزه را نیز بیش از پیش کرد
مسئوالن مراسم فرانس فوتبال تایید کرده اند که
این مراسم امسال در تاریخ  29نوامبر ( 8آذرماه)
به صورت زنده از سالن تئاتر دوشتله پاریس برگزار
خواهد شد.
لیونل مسی با دریافت  ۶توپ طال ،پرافتخارترین
بازیکن در کسب این جایزه است.

گ برتر فوتبال بدون حضور تماشاگران
شروع قطعی لی 
رئیس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران اعالم کرد که
رقابتهای بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران قطعا بدون حضور
تماشاگران آغاز میشود.
به گزارش ایسنا ،از اواخر سال  ۹۸بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا،
ممنوعیت حضور تماشاگران ایرانی روی سکوی ورزشگاهها و سالن های
ورزشی رقم خورد و این ممنوعیت تاکنون درمورد ورزشگاههای سالنی و
غیرمسقف در ایران ادامه دارد و هرچند به نظر میرسید  ۲۰مهر با حضور
تماشاگران در دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و کرهجنوبی از سری
رقابتهای مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی شاهد پایان
این مساله باشد و پس از آن حضور تماشاگران در ورزشگاههای فوتبال را

دختر تاریخساز وزنهبرداری

همزمان با شروع بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران رقم بخورد اما
در نهایت چنین اتفاقی رخ نداد.
سهیل مهدی ،رئیس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران
قطعا بدون حضور تماشاگران شروع میشود ،گفت :در تالش هستیم تا در
صورت بهبود اوضاع و صدور مجوز از سوی مراجع ذیربط شاهد حضور
مجدد تماشاگران در ورزشگاههای کشور باشیم ،هرچند در این رابطه زمان
دقیقی برای بازگشت تماشاگران مشخص نیست.
طبق اعالم سازمان لیگ فوتبال ایران ،مسابقات لیگ برتر فوتبال فصل
 ۲۷ ۱۴۰۰-۱۴۰۱مهر  ۱۴۰۰شروع میشود.

مدال برنز نهایت رویای من نیست

دارنده مدال برنز دوضرب دسته  ۵۹کیلوگرم وزنه برداری زنان از
سختی و شیرینیهای رسیدن به مدال میگوید.
به گزارش ایرنا ،مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان از
روز سیزدهم در شهر جده آغاز شد و تا بیستم مهر ماه ادامه داشت.
در این دوره از رقابتها تیم دختران ایران برای نخستین بار عازم
مسابقات شد و  ۲مدال نقره و  ۲برنز کسب کردند؛ مدالهایی که
نخستین افتخار وزنهبرداری زنان ایران در رده سنی نوجوانان است.
فاطمه حسنپور ،زهرا حسینی ،غزل حسینی ،غزاله حسینی ،فاطمه
کشاورز ،کیژان مقصودی ،یکتا جمالی و کوثر تنها ملی پوشانی

بودند که برای کشورمان روی تخته جهانی رفتند.
«سیده غزاله حسینی» یکی از دوقلوهای پوالدین وزنه برداری
ایران به شمار میرود که با مدال برنز دوضرب دسته  ۵۹کیلوگرم
نام خود را در وزنه برداری ایران جاودانه کرد .حسینی که از مشهد
به وزنهبرداری کشور گذاشته روایت خواندنی از رسیدن به این مدال
را دارد .روایتی که دو روی سکه رسیدن به موفقیت است.
او در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه اعزام برای وی یک
رویا بود اظهار داشت :شاید چند ماه پیش باورم نمیشد که در
کاروان حج و قهرمانی باشم اما با تالش رکوردهای را افزایش دادم و
در نهایت کادر فنی به من اعتماد کرد.
دارنده مدال برنز دوضرب دختران نوجوان جهان این را هم گفت:
از سال  ۱۳۹۶در رشته وزنهبرداری فعالیت دارد و برای رسیدن به قله
افتخار این رشته راه سختی در پیش خواهد داشت .این مدال شاید
انگیزهای برای من به شمار برود اما نهایت رویایم نیست بلکه آغاز
راه سخت زندگی قهرمانی است .باید تالش کنم هم رنگ مدالم را
تغییر دهم و هم بتوانم رکوردها را افزایش دهم .در چند سال آینده
هم رقیبان قویتر خواهند شد و هم رده سنی تغییر میکند .البته من
در این دوره کمسنترین وزنهبردار دسته  ۵۹کیلوگرم بودم.
حسینی که توانسته رکوردهای قبلی خود را نسبت به تمرینات
افزایش دهد عنوان کرد :باید از کادر فنی تشکر کنم .من در اردو
 ۷۱کیلوگرم در یکضرب ثبت کردم اما در مسابقات موفق به ثبت

رکورد  ۷۵کیلوگرم شدم .در دوضرب نیز تنها چند بار  ۹۵را لیفت
کرده بودم که در جده توانستم  ۹۴کیلوگرم را مهار کنم .این نشان
از آن داررد که در مسیر موفقیت قرار گرفتنم و باید تالش کنم .باید
از علی مرادی رییس فدراسیون ،اکبر خورشیدی مشاور فنی وزنه
برداری زنان و مربیم در جده تشکر کنم .زحمات این عزیزان موجب
موفقیت ممن شد.
وی که به همراه سیده غزل حسینی خواهر خود به جده اعزام
شده این را هم گفت :مدالم را به خواهرم تقدیم میکنم زیرا او را
دوست دارم و امیدوارم وی نیز بتواند در سطح جهانی موفقیتهای
زیادی را کسب کند .تجربه جهانی کار راحتی نیست و حضور
در تخته رقابت استرس را به همراه خواهد داشت خدا را شکر که
توانستم بر این استرس غلبه کنم و در نهایت نخستین مدال تاریخ
وزنهبرداری زنان ایران در رده سنی نوجوانان کسب کنم.
حسینی که در آغاز سال تحصیلی باید در مدارس حاضر شود
گفت :فعال از برنامه شاد استفاده نمی کنم زیرا رییس فدراسیون
برای اعزام به مدرسه و معلمانم نامه زد و در برگشت به ایران پای
درس و مشق خواهم نشست .معلمان و همکالسیهایم از این
موفقیت خوشحال شدند و حتی برایم پیام تبریک فرستادند .برخی
از دختران ،دوست دارند در وزنهبرداری باشند اما شرایط برای همه
فراهم نیست و خانواده ها هم باید موافق حضور دختر خود در این
رشته باشند.

پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران با حضور
در محل فدراسیون تکواندو برای شرکت در
انتخابات این فدراسیون ثبت نام کرد.
به گزارش مهر ،ثبت نام از نامزدهای حضور
در انتخابات فدراسیون تکواندو ساعاتی دیگر به
پایان میرسد و نامزدهای اصلی نشستن روی
صندلی ریاست در حال اقدام برای ثبت نام
هستند .هادی ساعی قهرمان المپیک و جهان
هم روز شنبه با حضور در محل فدراسیون
فرمهای مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک،
تحویل دبیرخانه مجمع داد.
طی روزهای گذشته مرتضی بهرامی نژاد،
شهرام اربابی ،علی محمد بسحاق و محسن
تهرانی ثبت نام کرده بودند این در حالی است
که نفراتی هم طی روزهای گذشته فرمهای
مربوطه را تکمیل کرده ،ولی نقص مدارک دارند.
همچنین جمشید سهرابی رئیس پیشین هیأت
تکواندو استان تهران و از پیشکسوتان این رشته
ثبت نام خود را قطعی کرد .به نظر میرسد سید
محمد پوالدگر رئیس فعلی فدراسیون به همراه
دو نفر از نزدیکان خود طی ساعات باقی مانده
ثبت نام خواهند کرد.

شاگردان اسکوچیچ همچنان
در قله فوتبال آسیا
تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی
فیفا در رده  ۲۲جهان و اول آسیا باقی ماند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پس از پایان
رقابتهای ملی و همچنین مسابقات مقدماتی
جام جهانی در تمامی قارهها جدیدترین رنکینگ
فیفا اعالم شد که بر اساس آن تیم ملی فوتبال
کشورمان مانند ماه گذشته در رتبه اول آسیا قرار
گرفت.
تیم ملی فوتبال کشورمان در هفته گذشته در
 ۲مسابقه خود ابتدا مقابل امارات پیروز شده و
پس از آن مقابل تیم ملی کره جنوبی به تساوی
رسیده بود .شاگردان دراگان اسکوچیچ با نمایش
درخشان خود ،اکنون در رتبه  ۲۲رنکینگ جهانی
قرار دارند.
در میان تیمهای آسیایی ژاپن با  ۲پله سقوط
به رتبه  ۲۸رسید .استرالیا نیز با  ۲پله سقوط در
رده  ۳۴قرار گرفت و کره جنوبی با یک پله سقوط
در رده  ۳۵جهان قرار گرفت تا  ۴تیم برتر آسیا در
رده بندی فیفا به این شکل مشخص شده باشند.
تیم ملی فوتبال بلژیک با وجود  ۲شکست در
لیگ ملتها همچنان رده نخست را حفظ کرده
و باالتر از برزیل و فرانسه در صدر قرار گرفته
است.
رده بندی  ۱۰تیم برتر جهان به این شرح است:
 -۱بلژیک  -۲برزیل  -۳فرانسه  -۴ایتالیا -۵
انگلیس  -۶آرژانتین  -۷اسپانیا  -۸پرتغال -۹
مکزیک  -۱۰دانمارک

جریمه سنگین  AFCبرای
تاخیر ورود به زمین در
لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا به  ۸تیم راه یافته به
مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا هشدار
داد که کوچکترین تاخیر آنها در ورود به زمین با
جریمه مالی همراه خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از االقتصادیه ،از
دیروز مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا آغاز شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم های حاضر
در این مرحله هشدار داد که بدون هیچگونه
تاخیری وارد میدان شوند.
 AFCاعالم کرد که تاخیر  ۵دقیقهای در ورود
به میدان  ۱۰هزار دالر جریمه به دنبال خواهد
داشت.
االقتصادیه در ادامه نوشت :کنفدراسیون
فوتبال آسیا برای تاخیر یک تا دو دقیقه در ورود
به میدان  ۱۰۰۰دالر و برای تاخیر دو تا سه دقیقه
ای هم  ۱۵۰۰دالر جریمه در نظر گرفته است.
پرسپولیس تنها نماینده ایران در مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آسیا است که امشب به مصاف
الهالل عربستان می رود.

برنامه های متنوع فیفا

انقالب بزرگی در دنیای فوتبال در راه است
به نظر میرسد مدیران فیفا قصد دارند به زودی تغییرات بزرگی را در دنیای
فوتبال رقم بزند.
به گزارش ورزش سه ،فوتبال به کجا میرود؟ طی چند ماه آینده تصمیماتی
کلیدی اتخاذ می شود که آینده محبوب ترین ورزش دنیا را رقم خواهد زد .به
نظر می رسد زمان انقالب بزرگ از راه رسیده است ،اما موفقیت قطعی این
تغییرات تضمین شده نیست .هر گام رو به جلو همیشه پر از جنجال خواهد
بود.
همیشه ایجاد یک تغییر کوچک در مقررات میتواند عواقب بزرگ داشته
باشد و برای مثال از قبل هم می شد حدس زد وجود  VARدنیای فوتبال را به
طور کامل تحت تاثیر قرار خواهد داد .فیفا می خواهد خود را به عنوان رهبر
فوتبال جدید معرفی کند و حاال مهم ترین پیشنهاد آنها از این قرار است؛
برگزاری جام جهانی هر دو سال یکبار .عالوه بر این فیفا راه حلی برای زمان
استراحت در طول فصل نیز ارائه کرده است.
برنامه فیفا این است که ماه اکتبر ماه اختصاصی به تیمهای ملی باشد و
باقی سال به مسابقات باشگاهی اختصاص یابد .آرسن ونگر ،مدیر توسعه
برنامههای فیفا در این رابطه گفت :مقطع اول فصل باشگاهی در ماه سپتامبر،
دومی در اکتبر ،سومی در نوامبر سوم و مقطع چهارم در ماه مارچ انجام
شود .در ژوئن آخرین مقطع قصل رقم خورده و در ژوئیه فصل جدید آغاز
شود .آگوست و سپتامبر متعلق به فوتبال باشگاهی و اکتبر زمان برگزاری
مراحل مقدماتی خواهد بود .از نوامبر تا پایان فصل دوباره به فوتبال باشگاهی

اختصاص مییابد.
غیرممکن است چنین تصمیم بزرگی بدون واکنش از سوی اقشار مختلف
فوتبال باشد .هم طرفداران تقویم جدید و هم مخالفان به سرعت صحبت
کرده و واکنش نشان دادند .یوفا مهم ترین مخالف این پروژه بوده و حتی با
صدور بیانیه ای موضع خود را کامال روشن بیان کرد( ECA .انجمن باشگاه های
اروپایی) نیز با بیانیه ای تند علیه این پروژه صحبت کرده است :پیشنهادات
فیفا تأثیر مستقیم و مخربی بر فوتبال چه در سطح ملی و چه در سطح بین
المللی خواهد داشت .عالوه بر این ،این پیشنهاد سالمت و رفاه بازیکنان را به
خطر می اندازد.
با این حال این طرح انقالبی فیفا با استقبال برخی از بازیکنان بزرگ دنیای
فوتبال روبرو شده است .اسطوره هایی مانند رونالدو ،خاویر ماسکرانو یا پپ
گواردیوال علنا حمایت خود را از برگزاری هر دو سال یک بار جام جهانی نشان
داده اند .سرمربی سیتی گفت :جام جهانی اتفاقی فوق العاده و بزرگترین
تورنمنت دنیای فوتبال است .من به عنوان تماشاچی همیشه از تماشای این
مسابقات لذت می برم و اگر بتوانیم هر دو سال یکبار آن را ببینم که خیلی
خوب خواهد بود.
مربیانی مانند لیونل اسکالونی و البته فدراسیون کشورهایی مانند مکزیک یا
مراکش برگزاری هر دو سال یکبار و با حضور تیم های بیشتر ( 48تیم) جام
جهانی را خوب می دانند .فوزی لکجا ،رئیس فدراسیون مراکش در این رابطه
گفت :جام جهانی در طول تاریخ خود تنها هشت برنده داشته است و همه

تیمها اعتراف می کند که ما به تورنمنتی نیاز داریم تا جامع تر و همه گیر تر
باشد.
متوقف شدن روند تغییرات فوتبال غیرممکن به نظر میرسد .نبرد دیگری با
پروژه سوپرلیگ و با هدایت فلورنتینو پرز در اروپا در حال انجام است .البته
حاال و پس از شورش اولیه ،تنها سه تیم رئال مادرید بارسا و یوونتوس از مدل
جدید دفاع میکنند.
اما درنهایت تغییرات و استفاده از برنامه جدید لیگ قهرمانان از ماه مارچ
قطعی شده و در سال  2024با تیم های بیشتر و قالب جدید شروع به کار می
کند .از فصل  ،25/2024لیگ قهرمانان از  36باشگاه تشکیل می شود و هر
تیمی چهار بازی بیشتر از فرمت فعلی انجام می دهد .هر تیمی در گروه خود
دیگر دو بار مقابل سه رقیب بازی نخواهند کرد ،اما با  10تیم مختلف روبهرو
خواهد شد.
اما تغییرات در فوتبال فراتر از قالب یک تورنمنت خواهد بود .جنجال ها با
استفاده از  VARکاهش نیافته و هدف جدید فیفا استفاده از راه حل جدیدی از
آفساید است .خود آرسن ونگر اخیرا از مدل جدید خودکاربرای آفساید رونمایی
کرده است .ابزاری تکنولوژیک بدون نیاز به چشم انسان که نشان می دهد آیا
بازیکنی در آفساید است یا خیر .سرمربی سابق آرسنال گفت :احتماالت زیادی
وجود دارد .من موظف هستم که این راز را حفظ کنم ،اما این برنامه بعدی
تکامل بزرگی در دنیای داوری ایجاد خواهد کرد.
به هر حال به نظر میرسد به زودی شاهد تغییرات بزرگی در دنیای فوتبال

خواهیم بود و مدیران حاضر در فیفا با بلندپروازیهای خود به دنبال بهبود
شرایط در سال های پیش رو خواهند بود.

