فوتبال جهان

وصال روحاني

شب فراموشنشدني فيفا در زوريخ

چهارمين عنوان مرد
سال براي رونالدو
دوشنبه شب هفته پيش از شبهاي فراموشنشدني در تاريخ حيات
و فعاليتهاي فيفا بود زيرا يك بار ديگر عناوين برترينهاي سال
فوتبال جهان بين برگزيدگان كشورهاي مختلف توزيع شد و عنوان
بازيكن برتر سال  2016همانطور كه پيشبيني ميشد ،به كريس
رونالدو رسيد.
اين مراسم در شهر زوريخ سوئيس كه مقر فيفا است برگزار شد و
رونالدو براي چهارمين بار به اين عنوان دست يافت و سال طاليي
خود را درخشانتر كرد .اما جداشدن مجدد اين جايزه از روند توپ
طال كه جايزه معتبرتر و پرسروصداتري است.
طبعاً از ارزش اين مراسم و از حجم توفيق منتخبين قدري كاست .در
سالهاي  2009تا  2015بر اساس توافق نشريه «فزانتس فوتبال»
فرانسه كه ارائهكننده جوايز توپ طال است و فيفا كه عنوان مرد سال
را از  1991به بعد اهدا كرده ،اين جوايز ادغام و به يك جايزه واحد
تبديل شدند اما از اوايل سال جاري اين همكاري قطع و دو جايزه يك
بار ديگر سوا شدند و بر اين اساس يك ماه و اندي بعد از اعالم نتايج
توپ طالي  2016توسط «فرانس فوتبال» جوايز فيفا هم در مراسم
«گاال»ي اين سازمان اهدا شد اما بديهي است كه توجهي را برانگيزد
كه در سالهاي ادغام دو جايزه فوق موجب ميشد.

بدون هيچ تعجبي

اگر از اين موضوع مهم و همچنين غيبت خبرساز و عجيب مردان تيم
مشهور بارسلونا در مراسم دوشنبهشب بگذريم ،بايد متذكر شويم كه
پيروزي مجدد فوقستاره رئالمادريد 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 نشاندن بر سكوي نخست
مسابقات «يورو» براي اولين بار صاحب يك عنوان بزرگ ملي كرد و
پيشتر توپ طالي  2016را نيز به خاطر همين افتخارات برده بود.
پايه انتخابات فيفا همچون معمول بر آراي سرمربيان و كاپيتانهاي
تيمهاي ملي كشورهاي مختلف و برخي كارشناسان بينالمللي استوار
شده بود و در چنان عرصهاي كريس رونالدو با 8درصد آرا بيشتر از ليونل
مسي آرژانتيني و بارسلونيايي مرد سال شناخته شد و مسي در جاي
دوم گرفت و گريزمان فرانسوي كه يكي از سه كانديداي نهايي بود و با
تيم ملي كشورش نايب قهرمان اروپا شد ،با اكتفا به 7/53درصد آرا در
مكان سوم قرار گرفت .رونالدو پس از دريافت جايزهاش اظهار داشت:
همانطور كه قب ً
ال هم بارها گفته بودم  2016بهترين سال عمر من بوده
است ولي بدون كمك همبازيان و حمايت خانوادهام رسيدن به اين
جايگاه غيرممكن بود .البته غيبت بازيكنان بارسلونا در اين مراسم براي
من غمانگيز اما قابل درك است.

رانيهري :اين كار خدا بود

عنوان مربي برتر مرد سال در حالي نصيب كلوديو رانيهري شد كه
برخي تصور ميكردند فرناندو سانتوس مربي قهرمان كننده پرتغال
در رقابتهاي جام ملتهاي اروپا شانس بيشتر از او براي كسب
اين عنوان داشته باشد و براي زينالدين زيدان رهبر فرانسوي و
كهكشانيهاي مادريد نيز بختهايي متصور بود .رانيهري ايتاليايي
كه به خاطر قهرمان كردن تيم كم مهره لسترسيتي در ليگ برتر
انگليس به اين افتخار رسيد .پس از دريافت جايزهاش از ديهگو
مارادوناي آرژانتيني گفت :شايد خدا فوتبال لستر را قهرمان كرده
باشد زيرا اين كار در شرايط عادي غيرقابل انجام بود .از همگان كه به
من رأي دادند .تشكر ميكنم .و واقعاً شب فوقالعادهاي را گذراندم.
رانيهري به رغم نتايج اسفبار لستر در فصل جاري ليگ انگليس
همچنين مدعي شد كه در  47سالگي تازه عصر مربيگري وي آغاز
شده است.
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