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قطری ها به معنی واقعی کلمه 
برای میزبانــی رقابت های جام 
جهانی سنگ تمام گذاشته اند. 
لحظات ورود بازیکنان تیم ملی 
ایران، نشــان می داد که کشور 
میزبان چه شــور و شوقی برای 
این میزبانی دارد. بــا این حال 
برخی از ستاره های حاضر در جام 
مثل برونو فرنانــدز، از برگزاری 
پاییزی جام جهانی راضی به نظر 
نمی رسند و باور دارند که برگزاری 
جام در این مقطــع، به نوعی زیر 
سوال بردن هویت همیشگی این 
جام است. فعال این به چالش مهمی 
برای قطری ها تبدیل شده است. 
آیا آنها می تواننــد در پاییز نیز 
جام جهانی را با شور و حال برگزار 

کنند؟
    

کاری که قطر تا امروز برای برگزاری 
جام انجام داده شگفت آور است. آنها 
برای اســتقبال از هر تیم جام، برنامه 
خاصی تدارک دیده اند. تشکیل یک 
تونل با حضور هوادارهــا و تکان دادن 
پرچم کشور وارد شده به قطر از سوی 
این هوادارها و در کنار چاپ بنرهایی 
با اســتفاده از زبان خود این کشــور، 
نشــان می دهد که توجه به جزئیات 

مربوط به جام جهانی چقدر در کشوری 
مثل قطر اهمیــت دارد. تا اینجا همه 
چیز استثنایی به نظر می رسد. با این 
وجود نگرانی بزرگی در خصوص زمان 
برگزاری جام وجــود دارد. چیزی که 
شاید روی کیفیت این دوره اثر بگذارد. 
برونو فرناندز ســتاره تیم ملی پرتغال 
این اواخر به شــدت از برگزاری جام 
جهانــی در پاییز انتقاد کــرده و آن را 
یک تصمیم نادرســت دانسته است. 
جالب اینکه ظاهرا قرار است بازیکنان 
دیگری نیز ظرف روزهای آینده به برونو 
بپیوندند و به این حرکت معترض شوند. 
البته که این اعتراض چیزی را تغییر 
نخواهد اما اعتراف صریح چند ستاره 
به بی میلی برای بــازی در اولین جام 
جهانی پاییزی، در نوع خودش جالب 
توجه خواهد بود. این اولین بار اســت 
که زمان برگزاری جام عوض می شود 
و طبیعتا اولین بار است که بازیکنان 
به زمان انجام این مسابقه ها اعتراض 
دارند. برونو معتقد است در این مقطع، 
شور و حرارت کافی برای برگزاری جام 
در دنیا وجود ندارد. تابستان همیشه 
فصلی برای تعطیالت به حساب می آید 
و به خصوص نوجوان ها در این شرایط با 
فراغ بال فوتبال تماشا می کنند. این بار 
اما خیلی از بچه ها باید به مدرسه بروند 
و شــرایط اصال مثل همیشه نیست. 
در حقیقت به نظر می رســد به وجود 

آمدن ایــن جو خاص بــرای انتقاد از 
مسابقه ها، در درجه اول نتیجه زمان 
خاص برگــزاری رقابت های این دوره 
باشد. زمانی که تا همین امروز نیز محل 
بحث و مجادله بوده است و از این پس 

نیز خواهد بود.
مساله فقط برگزاری جام جهانی در 
پاییز نیست. مساله این است که تیم ها 
تا همین چند روز قبل مشغول انجام 
بازی های باشگاهی بودند و حاال همه 
بازیکنان باید به سرعت به فوتبال ملی 
پرتاب شوند. این اتفاق موجب شده این 
دوره از جام جهانی نسبت به گذشته 
مصدومان سرشناس بیشتری داشته 
باشــد. یک اتفاق که در نوع خودش 
نگران کننده به نظر می رســد. قبل از 
این و در دوره های قبلــی، تیم ها بعد 

از پایان لیگ به تعطیالت می رفتند، 
زمان زیادی را در این تعطیالت سپری 
می کردند و پس از برگزاری چند اردو 
در اوج آمادگــی به تیــم ملی ملحق 
می شدند. حاال اما بعضی از بازیکنان 
در قطر به تیم ملی شان ملحق شده اند و 
قبل از این حتی یک تمرین جدی هم با 
تیم شان نداشته اند. بدون شک کیفیت 
تیم ها و میزان هماهنگی بازیکنان در 
این جام نیز تحت تاثیر این فشردگی 
قرار خواهد گرفت. انتظار می رود تیم ها 
به لحاظ تاکتیکی نیز تحت تاثیر این 
اتفاق قرار بگیرنــد و نتوانند انتظارات 
کامل مربیان شان را برآورده کنند. این 
مساله ای است که باید فکری به حال آن 
می شد. شاید اگر فصل فوتبال باشگاهی 
در تمام دنیا زودتر متوقف شده بود، این 

مشکل به حداقل می رسید اما حاال این 
نگرانی کامال همراه جام جهانی قطر 

خواهد بود.
برگزاری جام جهانی در تابستان 
برای مدت ها، مهم ترین امضای این 
رقابت ها بود. فیفــا اما خیلی راحت از 
خیر این امضا گذشت و برای فروختن 
میزبانی جام به قطر، حاضر شــد به 
معامله حذف زمان همیشــگی جام 
جهانی و انتقال آن به پاییز تن بدهد. 
فیفا البته قدم عجیب تری هم برداشته 
و جام جهانی بعدی را با حضور 16 تیم 
بیشتر از این دوره برگزار خواهد کرد! به 
نظر می سد برای اینفانتیو و همکارانش 
در تشکیالت فیفا، هیچ چیز مهم تر 
از درآمدزایی از جام جهانی نیســت. 
ماجرایی که مثل یــک خوره در حال 

بلعیدن برند و اعتبار جام جهانی است. 
اگر این روند ادامه داشــته باشد، جام 
جهانی به مرور زمان اهمیتی در حد 
یک تورنمنت محلی پیدا می کند. با 
این تصمیم هایی که فیفا می گیرد، جام 
دیگر جذابیت گذشته اش را نخواهد 
داشت. قطر کامال آماده برگزاری جام 
به نظر می رســد و همه چیــز را مثل 
یک پازل دقیق کنار هم چیده تا یکی 
از بهترین میزبان های تاریخ جام لقب 
بگیرد. جبر جغرافیایی اما اجازه نداده 
این تیم بتواند جام را در تابستان برگزار 
کند. به نظر می رســد پس از این دو 
ضربه بزرگ، ضربه بعدی به اعتبار جام، 
برگزاری ساالنه آن توسط فیفا باشد. 
شاید فیفا این ضربه را حتی محکم تر 

هم بزند!
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وزنه برداري روي ريل بدشانسي

وزنه برداري ایران در حالي مســابقات قهرماني 
جهان را پیش رو دارد که به نظر مي رســد اصال روي 
دور شانس نیست. از بعد از قهرماني آسیا، تعدادي از 
ملي پوشان به دلیل عدم آمادگي تصمیم گرفتند قید 
حضور در اردوي تیم ملي را بزنند و در جهاني روي سکو 
حاضر نشوند. حاال اما یکي از مهم ترین وزنه برداران 
ایران که شانس طالي جهان بود با مصدومیتي مواجه 
شده که روي اعزامش به این میدان خط قرمز مي کشد. 
رسول معتمدي ملي پوش دسته 102 کیلوگرم تیم 
ذوب آهن در رقابت نزدیکي که با رضا دهدار وزنه بردار 
ملي حفاري براي کسب عنوان نخست لیگ داشت، 

دچار مصدومیت شد. 
معتمدی در حرکت سوم زیر وزنه 1۷۷ کیلوگرم 
رفت که از ناحیه آرنج دچار مصدومیت شد. او از انجام 
حرکت دوضرب انصراف داد. اینکه در فاصله 20 روز تا 
قهرماني جهاني کلمبیان، معتمدي و دهدار که هر دو 
ملي پوش ایران هستند این چنین براي اولي در لیگ 
رقابت کردند، جاي تعجب دارد. معتمدی چندی قبل 
در دسته 109 کیلوگرم مسابقات آسیایی به مدال طال 
رسید و توانست رکوردهای قابل قبولی را ثبت کند و 
نبودنش در جهاني مي تواند خبر بسیاري بدي براي تیم 
ملي ایران به دنبال فتح یکي از سکوهاي جهان است، 
باشد. حال باید منتظر بررسي وضعیت این ملي پوش 
ماند و دید طی روزهــای آینده وضعیت مصدومیت 
معتمدی چطور خواهد بود و آیا او شانسی برای حضور 

در مسابقات جهانی دارد یا خیر.
    

مدال اول به رنگ برنز
مســابقات تکواندوي قهرماني جهان 2022 به 
میزباني مکزیک از روز گذشته آغاز شد و تنها نماینده 
ایران در روز نخســت، موفق به کسب مدال برنز شد. 
مهران برخورداری، نماینده وزن ۸0- کیلوگرم ایران 
بود که در مبارزه نخست برابر داویس تورناد از کانادا با 
نتیجه  دو بر صفر به برتری رسید. او در دومین مبارزه 
و در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل هرناندز دارنده 
مدال برنز جهان 2019 از دومینیکن نیز با نتیجه دو بر 

صفر صاحب برتری شد و به یک هشتم نهایی رسید. 
برخورداری در ســومین مبارزه برابر شوخرات 
ساالئف از ازبکستان با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید 
و راهی یک چهارم نهایی شد. برخورداری در این مرحله 
نیز برابر ازبایار آنترگنیل از مغولستان با نتیجه دو بر یک 
به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد اما در این مرحله 
مقابل پارک وو از کره جنوبی دو بر یک شکست خورد 

و به مدال برنز جهان رسید.
    

صعود يک پله ای با امتياز بي دردسر
دیدارهای دوم و پایانی پنجره انتخابی جام جهانی 
بسکتبال 202۳ در گروه F برگزار شد تا نتیجه همه 
تیم ها در این مرحله مشــخص شــود. در این روز از 
رقابت ها قزاقســتان با نتیجه 61 به ۸1 مقابل ژاپن 
متحمل شکست شد و تیم ملی بحرین هم در دیدار 
خانگی برابر چین با نتیجه 6۷ به ۸0 بازي را واگذار کرد.
طبق برنامه ایران هم باید از تیم ملي اســترالیا 
میزباني مي کرد اما با امتناع کانگوروها از سفر به ایران، 
این بازي لغو و با اعالم باخت فني براي استرالیا، نتیجه 
20 بر صفر برای ایران در ســایت فدراسیون جهانی 
بسکتبال )فیبا( ثبت شد. این در حالی است که تیم 
ملی ایران در پنجره چهارم مقابل استرالیا شکست 
خورده بود. بدین ترتیب با توجه با امتیاز کامل دیدار 
برابر استرالیا و با وجود شکست برابر چین، تیم ملی 
بســکتبال ایران در پایان پنجره پنجم انتخابی جام 
جهانی با یک پله صعود در رده سوم گروه F قرار گرفت. 
عالوه بر ژاپن که یکی از سه میزبان جام جهانی است، 
تیم های استرالیا و چین هم تاکنون از این گروه موفق به 
کسب سهمیه جهانی شده اند. در پایان پنجره ششم و با 
توجه به نتایج به دست آمده در آن پنجره، تکلیف ایران 
نیز روشن مي شود. هرچند شکست آخر قزاق ها برابر 
ژاپن به سود ایران تمام شد اما هنوز شرایط براي کسب 
سهمیه سخت به نظر مي رسد. در چارچوب پنجره 
ششم، ایران چهارم اســفند به مصاف ژاپن می رود و 

هفتم اسفند هم با چین دیدار می کند.

منهای فوتبال

آدرنالین

برگزاری جام جهانی در 
تابستان برای مدت ها، 

مهم ترین امضای این 
رقابت ها بود. فیفا اما خیلی 

راحت از خیر این امضا 
گذشت و برای فروختن 

میزبانی جام به قطر، حاضر 
شد به معامله حذف زمان 
همیشگی جام جهانی و 

انتقال آن به پاییز تن بدهد

به جز کشــور اکوادور، 31 تیم دیگر فهرست نهایی شان را برای جام 
جهانی معرفی کرده اند. حاال می تــوان تصویری کلی از رقابت های جام 
جهانی در ذهن داشت. به نظر می رسد اکوادوری ها نیز خیلی زود به عنوان 
آخرین تیم این فهرست را به فیفا ارائه کنند تا معرفی لیست های این دوره 
جام جهانی کامل شود. بر اساس همین 31 فهرست اما می توان به نکات 
جذاب و متفاوتی در مورد جام جهانی رسید. این بیست و دومین دوره 

تاریخ جام است که اتفاقا در سال 2022 نیز برگزار می شود! 

پیرترین بازیکنان جام
شاید تصور کنید که دنی آلوز و پپه با ۳9 سال پیرترین بازیکنان این دوره جام 
جهانی هستند اما کامال در اشتباه خواهید بود. مسن ترین بازیکن این دوره جام حتی 

از 40 سالگی نیز عبور کرده است. 
آلفردو تاالورا از مکزیک بیشتر از 40 سال سن دارد و مسن ترین بازیکن تورنمنت 

به شمار می رود. پس از او نیز یک کانادایی دومین بازیکن مسن جام 
است. آتیبا هاتچینسون با ۳9 سال و 2۸5 روز، دومین بازیکن 

پیر این دوره جام جهانی به شمار می رود.

جوان ترین بازیکن جام
جوان ترین بازیکن این دوره جام، به آلمان تعلق دارد. 
یوسفا موکاکو که در دورتموند به میدان می رود، در حالی 
به تیم ملی دعوت شده و در جام جهانی حاضر خواهد شد 

که تنها 1۸ سال سن دارد. 
تا همین چند ماه قبل هیچ کس تصور نمی کرد این 

بازیکن بخشی از فهرست نهایی تیمش برای جام جهانی 
باشــد اما این اتفاق در نهایت رخ داد و او خودش را در تیم 

ملی به اثبات رساند. او در اوج جوانی در جام جهانی به میدان 
خواهد رفت.

پیرترین و جوان ترین کاپیتان
آتیبا هاتچینسون از کانادا، مسن ترین کاپیتان حاضر در جام 
جهانی اســت. این بازیکن دو دهه برای تیم ملي بــازی کرده اما 
هرگز در جام جهانی نبوده. چراکه اساسا کانادا در همه این سال ها 
نتوانســته به جام جهانی صعود کند. او این اواخر با مصدومیت 

درگیر بود اما به هر قیمتی خودش را به جام رساند. چراکه به 
هیچ قیمتی نمی خواست چنین تجربه ای را از دست بدهد. 

آتیبا اگــر در ترکیب ثابت 
تیمش قــرار بگیــرد، تاثیر 
زیادی روی مهره های کناری 

خواهد داشت. جوان ترین کاپیتان این دوره جام در ترکیب یکی از رقبای ایران دیده 
می شود. هری کین با 29 سال سن، بازوبند کاپیتانی انگلیس را می بندد. این اتفاق 
در حالی رخ می دهد که او نه مسن ترین بازیکن تیم است و نه بیشتر از همه بازیکنان 

تجربه حضور در جام جهانی را دارد. 
با این حال گرت ســاوت گیت تصمیم گرفته او را به عنوان کاپیتان و رهبر سه 

شیرها انتخاب کند. او در تورنمنت های قبلی نیز کاپیتان انگلیس بوده است.

پیرترین و جوان ترین مربی
لوئیس فان خال ۷1 ساله، مســن ترین مربی حاضر در این دوره از جام جهانی 
است. او که اخیرا به بیماری نیز مبتال شــده، بعد از پایان جام از هلند جدا می شود 
تا روند درمانش را ادامه بدهد. شــاید این آخرین تجربه حضور فان خال در دنیای 

فوتبال باشد. 
او البته قبل از هدایت هلند نیز چند سال از دنیای فوتبال فاصله داشت و در هیچ 
تیمی مربیگری نمی کرد. کارلوس کی روش از ایران نیز یکی از مربیان مسن این دوره 
جام جهانی به حساب می آید. در بین مربیان جوان جام جهانی نیز نام های جذابی 
دیده می شود. لیونل اسکالونی 44 ساله از آرژانتین کم سن وسال ترین مربی این دوره 

جام جهانی به حساب می آید. 
لیونل زمانی برای تیم ملی کشورش بازی می کرد و سپس توانست آرژانتین را 
روی سکوی اول جام ملت های آمریکا قرار بدهد. او حاال برای اولین بار در جام جهانی 

هدایت آلبی سلسته را بر عهده خواهد داشت.

لیگ یک درصدی ایران!
19 درصد بازیکنان حاضر در جام جهانی 2022 در لیگ برتر انگلیس 
به میدان می روند. در واقع در بین همه بازیکنان حاضر در این دوره از جام 
جهانی، 16۳ بازیکن از لیگ برتر انگلیس آمده اند. در بین خود بازیکنان 

تیم ملی انگلیس نیز فقط یک نفر در این لیگ به میدان نمی رود. 
رتبه بعدی به اللیگا اختصاص دارد. ۸6 بازیکن از این لیگ در جام 
جهانی حضور خواهند داشت. بوندس لیگا ۸1 بازیکن در رقابت های 
جام جهانی دارد و از رقابت های ســری آ نیز ۷0 بازیکن در جام حاضر 
هستند. لیگ فرانسه نیز 65 بازیکن در جام خواهد داشت. پس از لیگ های 
معتبر دنیای فوتبال، یک غافلگیری عجیب نیز وجود دارد. عربستان با 
در اختیار داشــتن ۳5 بازیکن در جام، بهترین کشور آسیایی از این حیث 

به نظر می رسد. 
البته نباید فراموش کرد که هــر 26 بازیکن حاضــر در اردوی تیم ملی 
عربستان از لیگ خودشان به تیم ملی دعوت شده اند اما باز هم این لیگ 9 بازیکن 
دارد که برای کشورهای دیگر در جام جهانی بازی می کنند. لیگ های آمریکا، 

بلژیک، قطر، هلند و کاستاریکا نیز در رده های بعدی دیده می شوند. 
لیگ ایران نیز 9 بازیکن در جام جهانــی دارد که همگی برای لیگ خودمان 
به میدان می روند. ایران از این حیــث دارنده یک درصد از نفرات حاضر در جام 

جهانی است.

باشگاه های رکورددار
رکورد بیشــترین تعداد بازیکنــان حاضر در جام 
جهانــی در یــک باشــگاه، در اختیار 
بایرن مونیــخ اســت. 1۷ بازیکن از 

 این باشــگاه در رقابت های جام جهانی حاضر هســتند و برای تیم های مختلف 
به میدان می روند. 

منچسترسیتی و بارسلونا 16 نماینده در رقابت های جام جهانی 2022 قطر دارند. 
این دو تیم از این حیث در رده دوم باشــگاه های رکورددار جام به حساب می آیند. 
شاید عجیب باشد اما باشگاه بعدی السد قطر است که 15 بازیکنش در جام جهانی 
هستند. نفراتی که البته غالبا برای تیم ملی کشور قطر توپ می زنند و شاکله اصلی 

این تیم را می سازند. 
من یونایتد با 14 و رئال مادرید با 1۳ بازیکن نیز تیم های بعدی به شمار می روند. 
چلسی نیز 12 ملی پوش دارد و الهالل عربســتان هم با 12 بازیکن در جام جهانی 
مشارکت خواهد داشت. بیشتر ســتاره های الهالل نیز برای تیم ملی عربستان به 

زمین می روند. 
فقط هشت باشگاه دیگر در دنیای فوتبال هستند که تعداد نفرات اعزامی شان 
به جام جهانی دورقمی است. تاتنهام، پاری ســن ژرمن، دورتموند، یووه، آژاکس، 

اتلتیکومادرید، سویا و آرسنال این فهرست را می سازند.

ای.اف.سی و داستانی از پیشرفت
605 بازیکن حاضر در رقابت های جام جهانی برای تیم های اروپایی به میدان 
می روند. در حقیقت باشگاه های اروپایی صاحب مالکیت ۷0 درصد بازیکنان این 

دوره از جام جهانی هستند. 
قاره آسیا نیز در رده دوم این فهرست دیده می شود. 11۳ بازیکن حاضر در این 
جام در لیگ های آسیایی توپ می زنند. در حقیقت 1۳ درصد بازیکنان جام شاغل در 
آسیا هستند. این دوره از جام جهانی حتی یک بازیکن هم ندارد که در قاره اقیانوسیه 

به میدان برود. 
همان طور که می دانید حضور نمایندگان فوتبال هر باشــگاه در جام جهانی، 
درآمدی برای این تیم خواهد داشت. به هر میزان که تعداد ملی پوش ها بیشتر باشد، 

درآمد باشگاه نیز بیشتر خواهد شد.

کشورهای مربی ساز
این دوره از جام جهانی، سه مربی آرژانتینی دارد. گوستاوو الفارو در اکوادور، تاتا 
مارتینو در مکزیک و لیونل اسکالونی در تیم ملی آرژانتین سه مربی اهل این کشور 

هستند که در جام جهانی شرکت خواهند داشت. 
رکورددار بعدی در این زمینه پرتغال است. این کشور نیز سه مربی در جام جهانی 
دارد. پائولو بنتو در کره جنوبی، فرناندو سانتوس در پرتغال و البته کارلوس کی روش 
روی نیمکت تیم ملی ایران در جام جهانی دیده خواهند شد. کشور بعدی با سه مربی 

نیز اسپانیاست. 
لوئیس انریکه در همین تیم، روبرتو مارتینز در بلژیک و فلیکس سانچز در قطر، 
سه مربی اسپانیایی این دوره از جام جهانی به حساب می آیند. انگلیس و فرانسه نیز 
با دو مربی در جام جهانی حضور دارند. گرت ساوت گیت روی نیمکت سه شیرها و 
جان هردمن در کانادا دو مربی انگلیسی تورنمنت هستند و دیدیه دشان در فرانسه 

و هروه رنار در عربستان نیز ملیت فرانسوی دارند. 
جالب اینکه در بین کشورهای دیگر، همه تیم ها از مربی بومی برای حضور در جام 
استفاده کرده اند. به جز تیم ملی کاستاریکا که با یک مربی کلمبیایی خودش را برای 
رقابت های جام جهانی 2022 قطر آماده می کند. مربیان چهره های ویژه ای برای 
این دوره از رقابت های جام جهانی خواهند بود. چهره هایی که به زودی به مهم ترین 

صحنه دنیای فوتبال قدم می گذارند.

نگاهی به ترین های فهرست های جام جهانی 2022

جامی برای جهان

چهره به چهره

انتقاد به برگزاري جام جهاني در پاییز

دوحه آماده است، بازیکنان نه!

آریا طاري 


