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حمیدرضا اکبرپور:* جام جهانی قطر با زرق و برق رشــک برانگیز و هزینه کردی بیش از 
۲۰۰ میلیارد دالر برگزار شد. در روزهای منتهی به آغاز این رویداد باشکوه، مستندی با 
عنوان «FIFA Uncovered» که به صورت های مختلف مانند افشای فیفا، فیفا بدون 
پوشش یا برمال شدن فیفا ترجمه شده است، در سطح جهانی انتشار یافت. به صورت 
دقیق تر، این مســتند در تاریخ ۹ نوامبر برابر با ۱۸ آبان یعنی کمتر از دو هفته مانده به 
آغاز جام جهانی ۲۰۲۲، توســط نتفلیکس و به کارگردانی دانیل گوردن منتشر شد. در 
این مســتند به فوتبال، فیفا و مقامات این نهاد پرداخته شده است. نقش این متغیرها 
را در پنــج دهه و با تمرکز بر افشــاگری درباره رســوایی مالی در فیفا به ســال ۲۰۱۵ 
میالدی بررســی کرده است. این تقسیم بندی را می توان به چارچوب این یادداشت نیز 

تسری داد.
بخش ســفید و تابناک این مســتند به فوتبال پرداخته است. ورزشی که از ورزش 
صرف بودن، به هنر و سپس هنر-صنعتی تبدیل شد که امروزه در آوردگاه جام جهانی 
بیش از چهار میلیــارد بیننده دارد. عالوه بر اینکه به  عنوان پرطرفدارترین ورزش دنیا 
شــناخته می شود و بیشترین ورزشــکار حرفه ای را هم از بین سایر ورزش ها به خود 
اختصاص داده است. جذبه آن به حدی است که تمام اقصی نقاط دنیا را درنوردیده 
است. حتی کشورهایی مانند ژاپن و ایاالت متحده که چندان روی خوشی به آن نشان 
نمی دادند، اکنون چنان جذب آن شــده اند کــه برای برگزاری تورنمنت های مرتبط با 
آن، ســرمایه گذاری های هنگفتی انجام می دهند. جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن، جام 
جهانی ۱۹۹۴ ایاالت متحده و البتــه جام جهانی ۲۰۲۶ پیش رو که باز ایاالت متحده 
یکی از میزبانان اســت، به خوبی نشــان دهنده نفوذ این ورزش در ســخت جان ترین 

مخالفان آن است.
بخش خاکستری این مستند به فیفا می پردازد. فیفا سازمانی است که توسط رابرت 
گوئرین فرانســوی تأسیس شد و به وسیله ژول ریمه فرانسوی، آوازه جهانی پیدا کرد. 
در واقــع ژول ریمه، ورزش فوتبال را بین المللی کرد. این ســازمان از دهه ۷۰ میالدی 
و با زوج هاوه النژ برزیلی (رئیس وقت فیفا) و بالتر سوئیســی (دبیرکل وقت فیفا) از 
سازمانی ورزشی به سمت سازمانی تجاری تغییر مسیر داد. این تغییر مسیر باعث شد 
تا ثروت فراوانی به سمت فیفا سرازیر شود. این ثروت هنگفت و ابزار بی نظیری مانند 
جام جهانی، سبب شد که این نهاد به سازمانی بسیار قدرتمند تبدیل شود. سازمانی که 
به خاطر اعمال صالحیت جهانی در این ورزش، بعضا با اقداماتی مانند تعلیق سبب 
شــده است تا رویکرد کشــورها را تغییر دهد؛ امری که شاید حتی از ابرسازمانی مانند 
سازمان ملل متحد و ارگانی مانند شورای امنیت با اختیارات بسیار هم بر نیامده است.
در این مستند با توجه به اتفاقات سال ۲۰۱۵ میالدی و فاش شدن فسادهای گسترده 
در فیفا، به این امر پرداخته شده است که چگونه ممکن بود این نهاد به خاطر عملکرد 

نادرست مدیریتی و فساد نظام مند کمیته اجرائی با خطر بی اعتباری و فروپاشی روبه رو 
شــود. به ویژه دیدگاه ایاالت متحده و برخی مقامات سیاســی در ابتدا این گونه بود که 
این سازمان مانند یک کارتل یا سازمان مافیایی عمل کرده است. البته توجیه مقامات 
سیاسی توسط تیمی از حقوق دانان مجرب فیفا سبب شد تا این دیدگاه تصحیح شود 
و دادگاهی در ایاالت متحده، فیفا را قربانی این فساد بداند. این دستاوردی بزرگ برای 

سازمانی سترگ بود تا بتواند شروعی دوباره داشته باشد.
اما تاریک ترین بخش این مســتند به مقامات رده  باالی فیفا مربوط است. در دوران 
بالتر، حجم گســترده فساد و بده   بســتان های مالی در میان مقامات فیفا چنان ریشه 
دوانده بود که به صورت عریان، پرداخت های مالی غیرقابل توجیه صورت می گرفت. 
ثروت ناشی از فوتبال که به فیفا سرازیر شده بود و قدرت و نفوذ بی همتایی که مدیران 
آن در جهان داشــتند، بستر مناسبی را برای فســاد آماده کرده بود. عالوه بر این نبود 
ســاختار نظارتی مناسب نیز مزید بر علت شد تا مدیران فیفا بیش از پیش بی قید  وبند 
شوند. این فساد گسترده به ویژه در حوزه کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی 
و کارائیب (کونکاکاف) بیش از هر جای دیگر نمایان بود. گســتره کشــورهای کوچک 
و پرتعداد در این حوزه ســبب می شــد که جک وارنر، رئیس وقت این کنفدراســیون، 
همواره از این موقعیت برای خرید و فروش رأی آنها اســتفاده کند. چاک بلیزر، رئیس 
وقت فدراســیون ایاالت متحده و بن همام، رئیس وقت کنفدراسیون آسیا نیز هر کدام 
به نوعی در این حوزه با فســاد گســترده پیوند خوردند. بلیزر خود پیشــران این فساد 
گســترده بود و بن همام نیز در دام رقابت برای ریاست فیفا و پرداخت پول به اعضای 
کونکاکاف، رسوا و معلق شد. در رأس این چرخه فساد نظام مند، سپ بالتر بود. مردی 

کــه نام او با فیفا قریب به چهار دهه پیوند خورده بــود. او به علت پرداخت مبلغی 
غیرقانونی از ســوی فیفا به میشل  پالتینی معلق شد؛ پرداختی که مفسران ورزشی از 
آن به رشــوه بالتر به پالتینی برای کناره گیری از رقابت با او بر سر ریاست فیفا در سال 
۲۰۱۱ تفســیر کردند. گردابی که دو نفر از بزرگ ترین ســران فوتبال جهان یعنی بالتر و 
پالتینی (به عنوان رئیس وقت یوفا) را از کرســی ریاســت به زیر کشید. بعدتر بالتر با 
جریمه  بیشتری از سوی کمیته اخالق فیفا مواجه شد و در نتیجه باید تا سال ۲۰۲۸ از 

جهان فوتبال دور بماند.
ماحصل این فســاد توســعه یافته، انتخاب میزبانان جام جهانی بود که با بحث و 
جدل های فراوان همراه بود. انتخاب آفریقای جنوبی برای میزبانی جام جهانی ۲۰۱۰، 
روسیه برای سال ۲۰۱۸ و به ویژه قطر برای سال ۲۰۲۳، بسیار خبرساز شد. این در حالی 
بود که بسیاری میزبانی سال ۲۰۱۸ را حق انگلستان و میزبانی سال ۲۰۲۲ را با اختالف 
حق مســلم ایاالت متحده می دانســتند. این انتخاب  میزبانی ها با پیوند خوردنشان با 
برخی اتفاقات دیگر مانند تصرف شبه جزیره کریمه توسط روسیه و مرگ و میر کارگران 
خارجی در قطر که به گزارش برخی فعاالن حقوق بشر به هزاران نفر می رسد، بیش 

از پیش انتخاب این میزبانان را زیر سؤال ُبرد.
برآمد این اتفاقات و حواشی ناشی از آن، باعث تغییرات مدیریتی و تحوالت ساختاری 
بســیاری در فیفا شــد. جرایم طوالنی مدت برای بالتر، پالتینــی و ژروم والکه، دبیرکل 
وقت فیفا و دور نگه داشــتن آنان از فوتبــال، از بدیهی ترین نتایج این تغییرات مدیریتی 
بــود. عالوه بر این اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیته اجرائی نیز کنار زده شــدند و 
نهادی به نام شــورای فیفا با ۳۷ عضو، جایگزین کمیته اجرائی شد. اصالح اساسنامه، 
بهبود ساختارهای نظارتی و تدوین پیش شرط های حقوق بشری برای انتخاب میزبانان 
تورنمنت های فیفا به ویژه جام جهانی از دیگر تغییرات درخور توجه بود؛ تغییراتی که 

نتیجه افشای فساد گسترده در یکی از قدرتمندترین نهادهای جهانی بود.
مجمــوع این روایت ها و بســیاری از خرده روایت های ناگفتــه و البته حضور اکثر 
چهره های درگیر در این فساد و افشاگران و منتقدان به فیفا در این مستند، به جذابیت  
آن افزوده است؛ جذابیتی که ناشی از تضاد روایت ها ست. این مستند با وجود نواقصی 
مانند عدم تمرکز بر روی روند میزبانی آفریقای جنوبی و باالخص روسیه، باز هم ارزش 
دیدن دارد؛ به ویژه ترسیم عینی توهمی که مسئوالن یک نهاد بین المللی بدون توجه 
به واقعیت های بیرونی در آن سیر می کنند، بسیار  شایان تأمل است. توهمی که تمامی 
ندارد اما زمانی که با مشــتی آهنین از واقعیت مواجه می شود، به آسانی و با سرعت 

فرو می پاشد.
* دکترای حقوق بین الملل عمومی
پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روایت یک فساد نظام مند

علی دایی، اســطوره فوتبال ایران، این روزها مجددا در بطن اتفاقی قرار گرفته که 
اخبارش سراســر دنیا را درنوردیده و همچنان تبعــات آن ادامه دارد. ماجرای جدید 
مربوط به برگرداندن هواپیمایی است که همسر و دختر او را به مقصد دوبی می برد. 
هواپیمایی ماهان در مســیر ســفر به امارات مجبور به فرود در فرودگاه کیش شد و 
نهایتا همســر و دختر علی دایی از آن پرواز پیاده شــدند. عنوان شــد که دلیل چنین 
اقدامی که با واکنش های منفی بســیاری روبه رو شــد، مربوط به تعطیلی فروشگاه 
جواهرآالت همسر علی دایی در سه روز از آبان ماه است. اگرچه آن اتفاق واکنش های 
زیادی را به همراه داشــت و مکررا درباره اش صحبت شــد ولی نهایتا به طور رسمی 
مشــخص نشد چرا مانع سفر خانواده علی دایی شــده اند؛ به ویژه اینکه قوه قضائیه 
هم بیانیه منتســب به خودش در این ماجرا را تکذیــب کرد. علی دایی هم با اظهار 
بی اطالعی از دلیل واقعی این رفتار، خواســتار شفافیت ماجرا شد. انتشار همین خبر 
در رسانه های بین المللی دوباره نگاه ها را متوجه فضای کنونی و اجتماعی ایران کرد 
و حساســیت های بیشــتری را برانگیخت. خود همان ماجرا به قدر کافی برای ایران 
در فضای رســانه ای بین المللی هزینه تراشــیده ولی حاال حمید رسایی مدیرمسئول 
هفته نامه ۹ دی که پیش تر اظهاراتش درباره علی کریمی هم حسابی خبرساز شده 
بود، در گفت وگویی ویدئویی خواســتار برخورد شــدیدتر با علی دایی شده است. او 
می گوید: «علی دایی که خانواده اش می خواست برای کریسمس از کشور خارج شود 
حــدود یک ماه و نیم پیش در قصه اردبیل دو بار در صفحه اش پســت گذاشــت و 
نوشت یک دختر سرزمین ما که کشته شــده است. خانواده آن مرحومه گفتند آقای 
دایی شــما اسطوره شــهر ما هستی ولی این دختر خودکشــی کرده است. تلویزیون 
گزارش تهیه کرده، اورژانس و مدرســه و آشنایان هم شهادت دادند، بعد علی دایی 
می گوید من اگــر تحقیق نکردم بودم چنین حرف هایی را نمی زدم؛ یعنی آقا همگی 
بروید، دو هزار چیز ندارید... بعد کسی با او برخورد نمی کند». اشاره حمید رسایی به 

ماجرای مرگ دانش آموز اردبیلی برمی گردد که تلویزیون در گزارش هایی متعدد خبر 
از خودکشی او داد ولی علی دایی در اینستاگرام خبر از کشته شدن این دانش آموز داده 
بود. حاال حمید رســایی با کذب خواندن ادعای علی دایی خواستار برخورد با او شده 
و حتی برایش ســؤال است که چرا کســی به علی دایی سیلی نمی زند. «آقای دایی 
این روزها صاف صاف می چرخد. من رفتم پیش یکی از مسئوالن عالی قضائی، گفتم 
آقا چه وضعی اســت؟ افکار عمومی پیش خودش چه می گوید؟ من حمید رسایی 
هم از خودم می پرســم این دایی اگر دروغ می گوید چرا یکی نمی زند در گوشــش؟ 
گل محمدی اگر دروغ می گوید چرا یکی نمی زند در گوشــش؟ حاال علی کریمی آن 
طرف آب است، همه چیزش را فروخته و رفته، اینها که هنوز اینجا هستند... این بحث 
برای یک ماه و نیم پیش است. مسئول عالی قضائی به من گفت مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی است که با اینها برخورد نشود. قرار شده دو کمیته تشکیل شود، این افراد 
فراخوانده شوند و از آنها توضیح بخواهند و تذکر دهند». رسایی ولی می گوید مصوبه 
شــورای عالی امنیت ملی را هم قبول ندارد و حتی جــرم علی دایی را هم پیش از 
محاکمه و بررســی اعالم می کند و او را به تشویش اذهان عمومی متهم می کند. او 
می گوید: «به آقای مسئول گفتم که اوال چنین مصوبه ای غلط است، معلوم است که 
چنین مصوبه ای با ضرورت های جامعه و اصالح این وضع تطبیق نمی کند. به عالوه 
اینکه تشکیل کمیته برای قبل از جرم است، این آدم (علی دایی) جرم را مرتکب شده 
است، او تشــویش اذهان عمومی کرده اســت، فتنه گری کرده است. دیگر در چنین 

شرایطی نباید منتظر آن کمیته ها باشید، باید اقدام کنید».
اصــرار عجیب حمید رســایی بــرای برخورد با علــی دایی، ســیلی زدن به او و 
برخورد با این چهره بین المللی در شــرایطی صــورت گرفته که در وضعیت کنونی 
اظهارنظرات افراطی بیش از آنکه به اصالح امور بینجامد، به وخامت اوضاع دامن 
می زند. اینکه درســت بعد از اقدام نسنجیده اخیر مبنی بر بازگرداندن خانواده علی 

دایی و بازتاب منفی آن در رســانه های جهان، یکــی از چهره های نزدیک به جبهه 
پایداری خواســتار برخورد تندوتیز با علی دایی می شــود، یکی از آن ابهاماتی است 
که باید برایش پاسخ روشنی مطرح شود. مشخص نیست در این فضا سیلی زدن به 
علی دایی کدام درد موجود را تسکین می دهد یا اینکه کدام یک از مشکالت مردم را 
حل وفصل می کند. جالب آنکه حمید رسایی مصوبه ها را هم قبول ندارد و دوست 
دارد بــدون درنظرگرفتن عواقب، به صورت ضربتی بــا چهره های محبوب مردمی 
برخورد شــود. گو اینکه این اولین بار نیست که اظهارات تندوتیز او عصبانیت تعداد 
زیادی از مردم معترض را به همراه داشــته اســت. پیش تر و زمانی که علی کریمی 
با فعالیت مجازی اش حســابی خبرساز شده بود، همین حمید رسایی با تهدید علی 
کریمی به توقیف اموال برای او خط و نشــان کشید که قرار است مثل زم اعدام شود. 
او خطاب به علی کریمی گفته بود: «به اموال مردم ضرر زدی باید حساب پس بدی. 
توقیف اموالت، مقدمه توقیف خودت است. از تو الت تر، نیما زم بود که آخرش وقتی 
پس گردنی خورد به غلط کردن افتاد. تو هم عاقبت گرفتار چنگال قانون می شــی». 
حاال به نظر می رسد باید خط مشــی جدی تری برای بیان این گونه اظهارات افراطی 
پیدا کنند. از یک سو تعدادی از مسئوالن مدام توصیه به پرهیز از افراطی گری در این 
ماجرا می کنند و از ســوی دیگر عده ای دیگر که گویی از مصونیت خاصی برخوردار 
هستند، تأکید بر اقدامات ضربتی با معترضان دارند. بعید است برخورد با علی دایی 
همان طور که باالتر هم گفته شــد این روزها گرهی از مشکالت باز کند؛ به ویژه اینکه 
چهره بین المللی او حسابی اتفاقات رخ داده در ایران را زیر ذره بین برده است. دایی 
پیش تر در هر دو ماجرا، یکی ضبط پاســپورت و دیگری برگرداندن هواپیمای همسر 
و فرزندش، مورد حمایت رســانه های زیادی از داخل (منهای رسانه های اصولگرا) 
و خارج قرار گرفت. حال اگر حمید رســایی چاره کار را در ســیلی زدن به علی دایی 

می داند، موضوع چیز دیگری است .

دوشنبه
۱۲ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

آل کثیر رسما به پرسپولیس پیوست
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از مصدومیت قرارداد خود را فسخ کرده 
بود، با این باشگاه دوباره قرارداد امضا کرد. به گزارش ایسنا، عیسی آل کثیر که بعد 
از حضور در پرســپولیس با پارگی رباط صلیبی مواجه شده بود، قرارداد خود را با 
این باشگاه فسخ کرد تا بازیکن جدیدی جای او را بگیرد. آل کثیر در ادامه پای خود 
را به تیغ جراحی ســپرد و بعد از طی کردن دوران مصدومیت حاال آماده مسابقات 
شــده است. این بازیکن در روزهای اخیر مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس انجام داد 
و در نهایت صبح دیروز قرارداد خود را برای شــش ماه به امضا رســاند تا دوباره 

بازیکن پرسپولیس شود.

تلویزیون روی اعصاب مخاطب
پخــش رقابت های فوتبــال خارجی از دیربــاز تاکنون یکــی از برنامه های مهم 
تلویزیون برای مخاطبان ایرانی بوده است؛ چه بازی های داخلی که این روز ها تحت 
عنــوان لیگ برتر برگزار می شــود و چه دیدار هایی که از لیگ هــای معتبر و مختلف 
اروپایی به تصویر کشــیده می شــوند. به گزارش فرارو، اگرچه بســیاری از بازی های 
خارجی که تلویزیون پخش کرده چندان دردســری برای مخاطب از لحاظ بصری به 
وجود نیاورد (بدون درنظرگرفتن سانســور های رایج)، ولی از اواخر فصل گذشــته تا 
رقابت های همین فصل لیگ برتر انگلیس، شرایط عوض شده و تلویزیون با شیوه ای 
عجیب بازی های لیگ برتر انگلیس را پخش می کند. این موضوع بر کســی پوشــیده 
نیســت که حق پخش بازی های لیگ برتر انگلیس حسابی گران است و کمتر کشور 
یا شــبکه تلویزیونی توان خرید آن را دارد. با وجود ایــن، تلویزیون در تالش بود تا از 
طریق راه های نه چندان رایج، این بازی ها را بدون کمترین قطعی به دســت مخاطب 
برســاند؛ رویه ای که حاال تغییر کرده و مشــخصا پخش این بازی ها ساده نیست. در 
واقع فیدفرکانســی که تلویزیــون ایران پیش از این از طریــق آن بازی های لیگ برتر 
انگلیس را پخش می کرد، به تازگی با قراردادن کد های ناگهانی روی تصاویر موجب 
غافلگیری می شــود و همین امر باعث می شود تا مدام مسئوالن تلویزیون بازی های 
لیگ برتر انگلیســی که به صورت زنده تصمیم به پخش آنها را گرفته اند، قطع کنند 
و رو به پخش تصاویر آرشیوی و تکراری بیاورند. موضوعی که حسابی روی اعصاب 

مخاطب رفته و نمونه اش بار ها دیده شده است.

بهترین فصل سنگربان پرسپولیس؛ بیرو 
تسلیم نشدنی در پنالتی

علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی هم کلین شــیت کرد و هم آمار خود را بهتر 
از قبل کرد. به گزارش فوتبال ۳۶۰، پرســپولیس با پیــروزی ۲ بر صفر مقابل گل گهر 
موقعیــت خود را در صدر جدول مســتحکم تر از قبل کرد. این پیروزی در شــرایطی 
حاصل شــد که علیرضا بیرانوند در دقایــق ابتدایی بازی موفق به مهار ضربه پنالتی 

امین پورعلی شد تا نقش بسزایی در پیروزی پرسپولیس داشته باشد.
بیرانوند شکست ناپذیرترین دروازه بان در  پنالتی

علیرضا بیرانوند که معروف ترین مهار پنالتی تاریخ فوتبال ایران را برابر کریس رونالدو 
انجام داده، حاال آمار فوق العاده ای در گرفتن پنالتی دارد. بیرانوند در شرایطی پنالتی 
پورعلی را گرفت که هر هفت ضربه قبلی پنالتی که پرسپولیس در لیگ برتر متحمل 
شــده بود، وارد دروازه این تیم شد و آخرین بار بیرانوند در آخرین فصل حضور خود 
قبــل از رفتن به فوتبال اروپا پنالتــی علی کریمی را در دربی مهار کرده بود. در تاریخ 
لیگ برتر تنها ۵۳ درصد پنالتی هایی که به دروازه بیرانوند شــلیک شــده، گل شده و 
از این نظر بیــن دروازه بان هایی که حداقل ۱۵ بار مقابل ضربات پنالتی ایســتاده اند، 
بهتریــن آمار را دارد. پس از بیرانوند، مهدی رحمتی در ۵۷ درصد پنالتی ها تســلیم 
شــده و محمد محمدی ۵۹ درصد پنالتی ها را گل خــورده و از این نظر بهترین آمار 
نزد این سه دروازه بان است. بیرانوند به جز پنالتی پرتغال در جام  جهانی، پنالتی های 
عمان و کامبوج را در دیدارهای ملی مهار کرده است و از این نظر در تاریخ تیم ملی 

دروازه بانی ممتاز محسوب می شود.
بیرانوند در جمع ۵ دروازه بان برتر تاریخ

 علیرضــا بیرانوند با بســته نگه داشــتن دروازه اش در ۵۶ درصد مســابقات، بهترین 
عملکرد را در تاریخ لیگ برتر داشــته است. این دروازه بان تا پیش از این هفته با ۹۵ 
کلین شیت در کنار محسن فروزان در رده پنجم بیشترین کلین شیت در تاریخ لیگ برتر 
بود. دیدار پرسپولیس و گل گهر عالوه بر حساسیت جدول رده بندی نبرد غیرمستقیم 
بیــن دروازه بان های دو تیم هم بود؛ جایی که محســن فــروزان دو بار دروازه اش باز 
شــد ولی بیرانوند باز هم خوش درخشید و توانست دروازه اش را بسته نگه دارد. این 
دروازه بان با ۹۶ کلین شیت به تنهایی در رده پنجم بیشترین کلین شیت در تاریخ لیگ 
برتر قرار گرفته اســت. بیرانوند در رقابت نزدیک دروازه بان ها در این فصل صدرنشین 
جدول کلین شــیت اســت. این دروازه بان ۱۰ بار موفق به بسته نگه داشتن دروازه اش 
شــده که این بهترین عملکرد بیرانوند در تاریخ لیگ برتر است. سنگربان پرسپولیس 
پیش از این در لیگ هفدهم تا پایان هفته ۱۴، ۹ بار دروازه اش را بسته نگه داشته بود 

که در این فصل عملکردی بهتر از ادوار قبلی به ثبت رساند.

طارمی چهارمین گل زن برتر سال ۲۰۲۲ اروپا شد
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در رده چهارم بهترین گل زنان اروپا در ســال ۲۰۲۲ 
میالدی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، با پایان ســال میالدی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) 
رده بنــدی برترین گل زنان شــاغل در این قاره در رده های ملی و باشــگاهی را اعالم 
کرد. در این رده بندی کیلیان ام باپه مهاجم فرانســه و پاری سن ژرمن با ۵۶ گل در رده 
نخســت قرار گرفته است. ارلینگ هالند و روبرت لواندوفسکی هم در رده های دوم و 
ســوم ایستاده اند. مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران که در پورتو بازی می کند هم 
با ۳۷ گلی که در این سال به ثمر رساند، چهارمین گل زن برتر ۲۰۲۲ در قاره اروپا لقب 
گرفته اســت. بازیکنان بزرگی مثل لیونل مســی، هری کین، کریم بنزما و نیمار در این 

سال کمتر از طارمی گل زده اند.
رده بندی برترین گل زنان فوتبال اروپا در سال ۲۰۲۲ میالدی به ترتیب زیر است:

کیلیان ام باپه (پاری سن ژرمن/فرانسه) ۵۶ گل در ۵۶ بازی
ارلینگ هالند (دورتموند و منچسترسیتی/نروژ) ۴۶ گل در ۴۳ بازی

روبرت لواندوفسکی (بایرن مونیخ و بارسلونا/لهستان) ۴۲ گل در ۵۱ بازی
مهدی طارمی (پورتو/ایران) ۳۷ گل در ۵۱ بازی

کریستوفر انکونکو (الیپزیگ/فرانسه) ۳۷ گل در ۵۸ بازی
لیونل مسی (پاری سن ژرمن/آرژانتین) ۳۵ گل در ۵۱ بازی

ریکاردو گومز (پارتیزان) ۳۵ گل در ۵۱ بازی
هری کین (تاتنهام/انگلیس) ۳۵ گل در ۶۲ بازی

آمال پیگرینو (بوده/نروژ) ۳۴ گل در ۴۶ بازی
کریم بنزما (رئال مادرید/فرانسه) ۳۳ گل در ۳۹ بازی

سادیو مانه (لیورپول و بایرن مونیخ/سنگال) ۳۳ گل در ۶۲ بازی
نیمار (پاری سن ژرمن/برزیل) ۳۲ گل در ۴۳ بازی

وسام بن یدر (موناکو/فرانسه) ۳۰ گل در ۴۸ بازی
روزنامه اوجوگو چاپ پرتغال هم به مناســبت پایان ســال میالدی، تیم منتخب 
ســال ۲۰۲۲ لیگ این کشــور را برگزیده و طارمی را به عنوان بهترین بازیکن این لیگ 

معرفی کرده است.

فـوتـبـال در امـروز
مون پلیه – مارسی ۲۱:۳۰برنتفورد – لیورپول ۲۱:۰۰

با سیلی زدن به علی دایی چه چیزی درست می شود؟
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