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زیر چاپ

کاوه علی اسماعیلی 
روزنامه نگار

با فرمت جدید جام جهانی، رسیدن به مرحله حذفی بسیار آسان تر خواهد بود

پیشاپیش صعود مبارک!

فیفــا فرمــت برگزاری جــام جهانی 2026 
را اعــام کــرد و بــر اســاس آن مرحلــه 
مقدماتــی در 12 گــروه 4 تیمــی برگــزار 
می شــود. ایــن اولین دوره برگــزاری جام 
جهانی با 48 تیم اســت و فیفا در شــروع 
تصمیــم داشــت مســابقات در 16 گــروه 

ســه تیمی باشــد.
فیفــا پیــش از شــروع کنگــره اش در 
روانــدا درباره دالیــل این تصمیم گفت: 
»حفــظ فرمــت چهــار تیمــی ریســک 
تبانــی را محــدود می کنــد و تضمیــن 
می دهــد کــه هــر تیــم حداقل ســه بازی 
برگزار کند. همچنین فاصله اســتراحت 
متعادلــی بین تیم هــا برقرار می شــود.« 
در گروه هــای ســه تیمــی بــا توجــه بــه 
صعــود دو تیــم از هــر گــروه، احتمــال 
تبانــی در بازی آخر بــاال می رفت و ظاهراً 
ایــن مهم تریــن دلیلی اســت کــه فیفا از 

آن صرف نظــر کــرده اســت. در این مدل 
جدیــد تیم هــای اول و دوم 12 گــروه  بــه 
عــاوه 8 تیم برتر ســوم صعــود می کنند 
تــا مســابقات بــه مرحله یک شــانزدهم 
نهایــی برســد. جــام جهانــی در فرمــت 
جدیــد 40 بــازی بیشــتر از فرمــت قبلــی 
دارد تــا تعداد مســابقات به 104 برســد. 
همچنین مسابقات به جای یک ماه 38 
تــا 39 روز طول می کشــد. در ادوار قبلی 
مسیر قهرمانی 7 بازی بود ولی حاال یک 
بازی اضافه شده و این خستگی و فشار 

روی بازیکنــان را بیشــتر خواهــد کــرد.

با ادوار قبلی مقایسه نکنید
فرمــت جدیــد بــه تیــم ملــی فرصــت 
می دهــد کــه ســرانجام مــزه صعــود از 
مرحله گروهی را بچشــد. ایستادن روی 
ســکوی ســوم کــه صعــود را بــه احتمــال 
66 درصــد قطعــی می کنــد، هــدف قابل  
دسترســی بــرای تیــم ملــی اســت. ایران 
شــش بــار بــه جــام جهانــی صعــود کرده 
که در ســال های 1978، 2006 و 2014 در 

رتبه چهارم و در سال های 1998، 2018 و 
2022 در رده ســوم گــروه ایســتاد.

تیم ملی در ســال های گذشــته توانسته 
فاصله اش با تیم های سطح اول فوتبال 
جهان را کمتر کند و در دو دوره گذشــته 
بــه رغم حضور در گروهی ســخت ســوم 
شــد و حتــی فاصلــه زیــادی تا رتبــه دوم 
هــم نداشــت. اضافــه شــدن تعــداد 
تیم هــا ســطح مرحلــه گروهــی جــام 
جهانــی 2026 را پایین تــر مــی آورد و بعید 
اســت ایســتادن روی رتبــه ســوم و حتی 
دوم بــرای تیــم ملــی کار ســختی باشــد. 
عبــور از مرحلــه گروهــی به معنی حضور 
در بیــن 32 تیــم برتر جهان اســت و تیم 
ملی مدت هاســت که توانســته خودش 
را بــه محــدوده 20 تیــم برتــر رنکینــگ 
فیفا برســاند. ایــن رنکینگ ماک خیلی 
دقیقــی نیســت، ولــی بــرآورد تقریبــی از 

توانایــی تیم هــا می دهــد.
بــا ایــن حســاب از حــاال بایــد صعــود تیــم 
ملــی بــه مرحلــه حذفی را تبریــک گفت و 
البته راه سوءاســتفاده احتمالی را بست، 

چرا که صعود از مرحله گروهی در فرمت 
جدید قابل مقایسه با ادوار قبلی نیست. 
مثاً اگر تیم ملی در قطر موفق می شد از 
امریــکا امتیاز بگیــرد و روی پله دوم گروه 
بایســتد، یکــی از 16 تیــم برتــر مســابقات 
می شــد، ولــی در فرمــت جدیــد صعــود 
بــه معنی حضــور در جمــع 32 تیم نهایی 
اســت. در واقــع اگــر تیــم ملــی بتواند دور 
اول مرحلــه حذفــی را پشــت ســر بگذارد 

تــازه بــه جمــع 16 تیم پایانی می رســد.

مضرات فرمت جدید
تصمیــم اینفانتینو بــرای افزایش تعداد 
تیم هــای جــام جهانــی مخالفــان زیادی 
داشــت. رئیس فیفا مدعی اســت که با 
رســیدن تعداد تیم ها به 48 کشــورهای 
بیشــتری می توانند طعم حضور در جام 
جهانی را بچشند. او در واقع جام جهانی 
را بــه چشــم جشــنواره فوتبــال می بینــد 
و بــه دنبــال راه حلــی اســت تــا تیم هــای 
بیشــتری در آن ســهیم باشــند، هرچنــد 
منتقــدان مــرد سوئیســی بر ایــن باورند 

کــه او بــا ایــن کار به دنبــال منافع مالی و 
درآمــد بیشــتر برای فیفا اســت.

ایــن فرمت جدید مضراتــی هم دارد که 
اولین آن پایین آمدن کیفیت مسابقات 
مرحلــه گروهــی اســت. در فرمــت 32 
تیمــی معمــوالً چنــد تیم به جــام جهانی 
صعــود می کردنــد کــه کیفیــت کافــی 
نداشــتند و نتیجه حضــور آنها بازی های 
بی کیفیــت، یکطرفــه و پــرگل بــود. بــا 
48 تیمــی شــدن جــام جهانــی تعــداد 
تیم هــای ضعیــف بیشــتر می شــود و در 
واقع تورنمنت زمانی جدی می شــود که 
مرحله گروهی به پایان برســد و 32 تیم 

مرحلــه حذفــی را شــروع کنند.
همچنیــن بــا فرمــت جدیــد بازیکنــان 
مجبورنــد یــک هفتــه اضافــه در اردو 
بمانند که به معنی خستگی و فرسودگی 
بیشــتر آنها خواهد بود. طوالنی تر شدن 
جــام جهانــی بــازه مســابقات باشــگاهی 
را کمتــر می کنــد و لیگ هــای اروپایــی 
مجبورنــد تقویــم برگــزاری مســابقات را 

فشــرده تر کننــد.

تیم ملی؛ از بحران و حاشیه 
تا جشن و دعوا 

پایان سال غوغا 
ســال 1401 هــم بــه پایــان رســید و 
تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان مثــل 
تختــه چوبــی روی موج هــای ســاحل، 
بــه بــاال و پاییــن حرکــت کــرد. تیمــی 
که ســال را با دراگان اســکوچیچ آغاز 
کــرده بــود، بــا امیــر قلعه نویــی بــه 
پایــان رســاند در حالــی کــه مهم تریــن 
تورنمنــت 4 ســال گذشــته بــا حضــور 
کارلــوس کــی روش بــرای ایران همراه 
بــود. یعنــی در عــرض یکســال، ســه 
ســرمربی بــرای هدایــت تیــم ملــی 
معرفی شــد اما شــرایط تغییر زیادی 
نداشــت. مــا در جــام جهانــی، نــاکام 
بودیــم و اگــر بــرد دقیقه آخری مقابل 
ولــز را نادیــده بگیریــم، شکســت 
6 بــر 2 مقابــل انگلیــس در جــام 
جهانــی خردکننــده بــود. بعــد هــم 
باخــت برابــر امریــکا در جــام جهانــی 
کــه همــه آرزوهــا را بــه بــاد داد. 
هزینه هــای آنچنانــی بــرای ناکامــی. 
البتــه خاصیت هــا و شــادی هایی 
ــراز و  ــا ســال پرف ــود ت ــان ب هــم در می
نشــیب را بــه دنبــال داشــته باشــد. 
از بحــران و حاشــیه، درگیــری و دعــوا 
تــا جشــن و شــادی ملــی، همــه چیــز 
در ســال 1401 بــرای تیــم ملــی وجــود 
داشــت تــا ســال پــر از غوغــا و هیاهــو 
را بســازد. ســالی کــه حــاال دیگــر 
آخریــن روزهــا و ســاعاتش را ســپری 
می کنــد. از ایــن بــه بعــد، بایــد منتظــر 
تیــم ملــی بــا دســت فرمان قلعه نویی 
باشــیم. کســی کــه بــا برچســب 
»مربــی ســنتی« میــراث دار یکــی از 
»مدرن تریــن« نســل های تیــم ملــی 

شــده اســت.

جوانان عراق، اولین 
فینالیست آسیا

اولیــن بــازی مرحلــه نیمــه نهایــی 
جــام ملت هــای جوانــان آســیا ظهــر 
دیــروز بیــن جوانــان عــراق و ژاپــن 
برگــزار شــد کــه وقــت اضافــه آن بــا 
تســاوی دو - دو بــه پایــان رســید. 
در نهایــت عراقی هــا توانســتند در 
ــر  ــا نتیجــه پنــج ب ــات پنالتــی ب ضرب
ــا  ــا ب ســه از ســد ژاپــن عبــور کننــد ت
خلــق شــگفتی اولیــن فینالیســت 
ایــن مســابقات باشــند. جوانــان 
عــراق در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی 
هــم موفــق شــد ایــران را یــک بــر 

صفــر شکســت دهــد.
عمــاد رضــا، ســرمربی جوانــان عــراق 
بعــد از شکســت دادن تیــم مدعــی 
ژاپــن گفــت: »عملکــرد ژاپــن را در 
ــا  ــم و آنه طــی مســابقات رصــد کردی
بازیکنان شــان را در ابتــدای هــر بــازی 
تغییــر می دادنــد و ایــن چیــزی بــود 
کــه رســانه ها بــه آن توجــه نکــرده 

بودنــد.«
 
 

چین یا تایلند 
میهمان احتمالی 

تورنمنت کافا
تورنمنــت کافــا قــرار اســت از 19 
خــرداد 1402 بــا حضــور تیم هــای 
ایران، افغانســتان، ترکمنســتان، 
 ، ن بکســتا ز ا  ، ن جیکســتا تا
قرقیزســتان و روســیه برگــزار 
شــود. این مســابقات در دو گروه 
چهــار تیمــی خواهــد بــود و بــرای 
تکمیــل جــدول مســابقات نیــاز 
بــه یــک تیــم میهمــان بــود کــه 
گفتــه می شــود ایــن تیــم چیــن 
یــا تایلنــد خواهــد بــود. وب 
ســایت اســپرت اکســپرس 
روســیه مدعــی شــد یکــی از 
دو کشــور چیــن یــا تایلنــد هــم بــه 
تورنمنــت کافــا اضافــه خواهنــد 
شــد. کشــور تایلنــد در حــال 
بررســی پیشــنهاد حضــور در 
تورنمنــت کافــا اســت و اگــر ایــن 
پیشــنهاد را رد کنــد، احتمــال 
دارد چیــن بــه هفــت کشــور 
 دیگــر بــرای شــرکت در تورنمنــت 

اضافه شود. 

 zیادداشت

 zخبر

نیکوالی کوملیچنکو:

بازی با ایران جالب و با عراق عالی خواهد بود

کوملیچنکــو مهاجم تیم ملی روســیه و باشــگاه روســتوف گفــت :»والری کارپین 
)ســرمربی روســیه( هنوزصحبتــی درباره بازی های تیم ملی نکــرده. قطعاً بازی با 
ایران جالب خواهد بود، آنها در جام جهانی هم بازی کردند. بازی با عراق به طور 
کلــی فوق العــاده اســت، زیرا ما برای مدت طوالنــی در خانه مقابل هواداران خود 
بازی نکرده ایم.« مهاجم تیم ملی روســیه ادامه داد :»مطمئن هســتم ورزشگاه 
جو فوق العاده ای خواهد داشــت. خیلی دوســت دارم برای تیم ملی بازی کنم.«

زالتان ابراهیموویچ

بازگشت به تیم ملی سوئد در 41 سالگی

رقابت هــای انتخابــی جــام ملت هــای اروپــا در حالــی از جمعــه آینــده آغــاز 
می شــود کــه تیــم ملی ســوئد در گــروه F قرار گرفته اســت. تیم ملی ســوئد 

4 و7 فروردیــن بــه مصــاف بلژیــک و آذربایجــان می رود.
جیان اندرســون ســرمربی تیم ملی ســوئد در فاصله ده روز تا این بازی ها با 
یــک تصمیــم همه را شــگفت زده کرد و زالتــان ابراهیموویچ مهاجم میالن 

را بــرای بــازی مقابل بلژیــک و آذربایجان دعوت کرد.

رامون دیاز

اتفاق تلخ برای سرمربی الهالل

در حالی این روزها باشــگاه الهالل به دلیل شــایعاتی که درباره پیوســتن لیونل 
مســی بــه ایــن تیــم به گــوش می رســد در کانون خبرهاســت که یــک اتفاق تلخ 
برای ســرمربی آرژانتینی این باشــگاه عربســتانی هم ســبب شــده تا دوباره این 
باشــگاه نامش در ســرتیتر رســانه ها مطرح شــود. ظهر روز سه شــنبه خودروی 
رامون دیاز سرمربی الهالل با یک ماشین رنو برخورد کرد و در این سانحه دیاز، 
همسرش را از دست داد و به همراه پسر ۶ ساله اش به بیمارستان منتقل شد.

اعتراض اللیگا به 
فرمت جدید جام 

جهانی
اللیگا اولین لیگ 

معتبری است که به 
فیفا بابت این روش 
جدید معترض شده 
است. در بیانیه این 
سازمان آمده است: 

»عادت بد فیفا در 
گرفتن تصمیمات 

یکطرفه برای تقویم 
فوتبال جهان ادامه 

دارد و کامًال به اهمیت 
مسابقات باشگاهی 

و به طور کلی خانواده 
فوتبال بی توجه 

است. فیفا به آسیب 
اقتصادی این تصمیم 
برای لیگ های سراسر 

جهان هم بی توجه 
است. با هیچ کدام 

از لیگ ها درباره این 
تغییرات مشورت 

نشده، بخصوص جام 
جهانی باشگاه ها با 
حضور 32 تیم. این 

تصمیم ها تأثیر رقابتی، 
ورزشی و اقتصادی 

لیگ های ملی، 
باشگاه ها و بازیکنان 

را که همین حاال هم 
درگیر تقویم فشرده ای 

هستند نادیده 
می گیرد. فیفا فقط 
به گروه کوچکی از 

باشگاه ها و بازیکنان 
اهمیت می دهد.«

ZOOM

صیادمنش:امیدوارم به زودی به ترکیب اصلی هال سیتی برگردم

لژیونرها هم از سرمربی تیم ملی حمایت خواهند کرد

اللهیــار صیادمنــش لژیونــر کشــورمان در 
تیم هال سیتی بعد از سپری کردن دوران 
مصدومیتــش در چنــد بــازی اخیر تیمش 
به صــورت بازیکــن جایگزین بــازی کرد. ما 
ایــن گفت و گــو بــا صیادمنــش را در حالــی 
انجــام دادیم کــه او و هم تیمی هایش باید 
مهیای بازی با تیم صدرنشــین می شــدند.

 بعد از مصدومیت شــدیدت چند بازی را به 
شــکل بازیکــن جایگزین به میــدان رفتی که 

این مســأله قطعاً اتفاق خوبــی برایت بود.
حتمــاً همیــن طــور اســت. در بــازی اول 
بعــد از مصدومیتــم ده دقیقــه و در بــازی 
دومــم کــه برگشــتم 15 دقیقه بــرای تیمم 
به میدان رفتم . به شــرایط بازی برگشــتم 
و نشــان دادم کــه هنوز هم می توانم مهره 
قابل اتکایی برای تیمم باشم. سعی کردم 
در همــان دقایــق هم خواســته های مربی 

را اجــرا کنم.
چه زمانی به ترکیب برمی گردی؟

االن کــه بــا شــما حــرف می زنــم بــا بقیــه 
بچه هــای تیــم در حــال آمــاده شــدن 

بــرای بــازی مقابــل برنلــی تیم صدرنشــین 
هســتیم. مــن هــم در تــاش هســتم کــه 
بهتریــن نمایــش ممکــن را ارائــه دهــم. 
خوشــبختانه روحیــه خــودم خیلــی بهتــر 
شــده و فکر می کنم همین شــرایط روحی 
خــوب بــه مــن کمــک می کند کــه در آینده  
نزدیــک دوبــاره بتوانــم خواســته های 

ســرمربی ام را در زمیــن اجــرا کنــم.
اتفاقاً سرمربی ات هم روی تو 

حساب زیادی بازی کرده.
ســرمربی تیــم بــه مــن اعتقــاد دارد و مــن 
هــم همیشــه ســعی کــرده ام هــر تعــداد 

دقیقــه ای کــه بــه میــدان رفتــم جــواب 
اطمینــان ســرمربی را بدهــم. ان شــاءالله 
دوبــاره خیلــی زود بــه همــان بازیکــن مــد 
نظــر ســرمربی و هــواداران تبدیــل شــوم.

در رابطه با انتخاب سرمربی جدید 
تیم ملی چه نظری  داری؟

ســرمربی انتخــاب شــده مربــی خیلــی 
خوبــی هســتند و از تجربــه و کارایــی الزم 
برخوردارنــد. من اعتقاد خاصی به مربیان 
ایرانــی دارم و معتقــدم ایــن مربیــان هم از 
کارایــی و دانــش الزم برخوردارند. در مورد 
موفقیــت هــم مــا نباید پیــش داوری کنیم 

و از حــاال فشــار روی ســرمربی مان 
بگذاریــم و بــه دور از هرگونــه 
حاشــیه با وحــدت و یکدلی و 

اتحاد تیمی بهترین نمایش ها 
را بــا تیــم ملــی ارائــه دهیــم. بــرای 

موفقیــت تیم ملی  هــم باید امیدوار 
باشیم و از ایشان بیشتر حمایت کنیم. 

لژیونر هــا از ســرمربی تیــم ملــی حمایت 
خواهنــد کــرد و حتمــاً در کنــار ســایر 
بازیکنــان بهتریــن همــکاری را خواهند 

داشــت تــا تیــم قدرتمندی بســازیم و 
بهترین باشــیم.
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