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داش��ت و وقتی این گونه مورد توجه فیفا قرار گرفت اعالم کرد با این طرح
جدید رویای جام جهانی نصیب کشورهای بیشتری خواهد شد .آن هم در
حالی که سهم آمریکای ش��مالی با جنوبی برابر است .می توان تصور کرد
در آمریکای جنوب��ی آرژانتین و برزیل و اروگوئه با س��ایر رقبا برای صعود
بجنگند و در نیمکره ش��مالی همین رقابت بین ترینیداد ،جاماییکا ،سنت
وینسنت و کوبا برقرار باشد؟! اما مارادونا به جای دفاع از منطقهاش ،مجیز
طرح را گفته اس��ت .مارادونا از رویای جام جهانی میگوید .اما کدام رویا؟
وقتی از هر  4/37تیم عضو فیفا ،یک تیم به جام جهانی میرسد!
****
معترضین به طرح جدید
رئیس اتحادیه باش��گاههای اروپایی به ش��دت مخالف این طرح اس��ت.
اللیگایی ها هم گفته اند به دادگاه عالی ورزش ش��کایت میکنند .اما اعتراض
چه س��ودی دارد؟ وقتی از نظر کمیت بیشتر کشورها موافقند؛ همان هایی که
حاال شانس حضور در جام جهانی را دارند؟ ضمن این که قطعا تمام معترضین
نی��ز مث��ل مارادونا قیمت��ی دارن��د! در س��ال  2026جام تج��ارى اقتصادى
اينفانتينو ،مصادف با  ٩٦سالگی فرزند ژول ریمه است .رویدادی که در آستانه
صدسالگی ،در برابر لیگ قهرمانان یا یورو به سختی می تواند مهمترین رخداد
فوتبالی جه��ان باقی بماند .ج��ام جهانی پس از یک قرن به گ��ور نزدیک می
شود؛ کسی چه می داند؟ ش��اید پس از تحقق تمام رویاهای سپ بالتر توسط

چنین شد که عربستان و امارات سرگروه شدند! ایران همگروه عربستان شد
و چین همگروه عربستان و چنین شد که چین برای اولین و آخرین بار راهی
جام جهانی شد .عربستان هم برای س��ومین بار پیاپی به جام جهانی رسید.
نتایج این دو تیم مایه آبروریزی ش��د .چین در سه بازی متحمل سه باخت و
 9گل خورده ش��د و عربستان در سه شکست 12 ،گل دریافت کرد .دو تیم بر
روی هم حتی یک گل هم نزدند و افتضاح آسیایی ها را تکمیل کردند.
توگو()2006
سه باخت کامال قابل پیش بینی مقابل کره جنوبی ،سوییس و فرانسه
نتاایجی بود که این کشور آفریقایی در جام جهانی  2006کسب کرد.
کره شمالی()2010
س��ه بازی ،سه باخت در برابر برزیل ،س��احل عاج و پرتغال کارنامه
کره شمالی را در جام جهانی تشکیل می داد .این تیم در بازی با پرتغال 7
ب��ر صفر باخت تا پرگل ترین بازی جام را رقم بزند؛ آن هم در برابر پرتغال
که در سه دیدار دیگر خود در جام حتی یک گل هم نزد!
کامرون(  2010و )2014
کامرون هم برخالف گذشته پرافتخار خود ،در آخرین جام جهانی
حرفی برای گفتن نداشت و س��اده تر از همیشه مقابل مکزیک ،برزیل و
کرواسی مغلوب ش��د .اگر سه شکس��ت دوره قبل این تیم مقابل ژاپن،
دانمارک و هلند را هم در نظر بگیریم شیرهای رام نشدنی هر  6بازی آخر
خود را در جام جهانی شکست خورده اند!
اینفانتینیو ،اندکی بعد نیز ش��اهد برگزاری دوس��االنه این مسابقات باشیم!
رییس ایتالیایی فیفا چه خوب نش��ان داد که تنها آدمها عوض می ش��وند اما
روسا تغییر نمی کنند!
*****
کیسه بوکس های جام جهانی
از جام جهانی  1998بود که با حضور  32تیم در جام جهانی سهمیه
تمام قاره ها افزایش یافت و چنین ش��د که تیم های درجه  2و  3فوتبال از
قاره هایی چون آسیا و آفریقا این فرصت را یافتند که صعود به جام جهانی
را جشن بگیرند .از جمله تیم هایی که در این دوران در جام جهانی حضور
یافتند می توان به تیم های زیر اشاره کرد:
چین و عربستان()2002
صعود چین به ج��ام جهانی تنها به مدد قوانین عجیب کنفدراس��یون
فوتبال آس��یا در انتخابی جام جهان��ی بود .رقابت های ج��ام  2002در کره
جنوبی و ژاپن برگزار می ش��د و به این ترتیب دو سهمیه آسیا در جام جهانی
مشخص شده بودند .فیفا برای سایر تیم های آسیا سهمیه  2.5را در نظر گرفت
و به این ترتیب دو تیم صدرنش��ین گروههای دوگانه در انتخابی جام جهانی
مس��تقیما راهی جام جهانی می شدند .به نظر می رس��ید دو تیم عربستان و
ایران به عنوان صدرنش��ین گروهها انتخاب شده و بدون مشکل راهی مرحله
نهایی شوند .اما  AFCبرای انتخاب سرگروهها نتایج تیم ها در دو دوره قبلی
مقدماتی جام جهانی و دو دوره قبلی جام ملت های آس��یا را مالک قرار داد و
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