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جام جهانــی 2022 پس از 
سال ها انتظار امروز به صورت 
رســمی آغاز خواهد شــد. 
تورنمنتی کــه قطری ها برای 
ســال های زیادی مشــغول 
برنامه ریزی اش بوده اند و حاال 
باالخره کلید خواهد خورد. جام 
جهانی بعد از دو دهه، دوباره به 
آسیا برگشته و انتظار می رود 

یک رقابت جذاب و هیجان انگیز 
برای هواداران فوتبال بسازد. 
بــرای یک ماه بعــدی، دوحه 
پایتخت دنیای فوتبال خواهد 
بود. آخرین جــام جهانی 32 
تیمی تاریــخ، هیجان زیادی 
خواهد داشت. رقابتی که بین 
بهترین های دنیا برگزار می شود 
و خاطره اش را برای همیشــه 
در تاریــخ فوتبال بــه یادگار 

می گذارد. 

اولیــن تجربه تاریخ قطــر در جام 
جهانی، امشب روبه روی اکوادور رقم 
می خورد. قطری ها هشــتادمین تیم 
تاریخ هستند که سرانجام از برگزاری 
جام جهانی ســهمی خواهند داشت. 
همه چیز به دقت کنار هم قرار داده شده 
تا این کشور، از جام جهانی میزبانی کند 
و یکی از میزبانی های باشکوه جام را رقم 
بزند. هرچند که حرف و حدیث ها در 
مورد شرایط این کشور در نوع خودش 
پیچیده خواهد بود. قطر میزبان، اولین 

مســابقه اش در این جام را روبه روی 
اکوادور برگزار می کند. این دو کشــور 
قبال سه بار در قطر با هم مسابقه داده اند 
و در هر سه مسابقه، قطر میزبان بوده 
است. جالب اینکه همه چیز بین دو تیم 
کامال برابر به نظر می رسد. هر دو تیم 
در جدال های رودررو یک بار شکست 
خورده اند، یک بار به تساوی رسیده اند، 
یک بار برنده شده اند و 6 گل هم به ثمر 
رسانده اند. آخرین بازی دو تیم در سال 
2018 برگزار شده است. با این وجود تا 
امروز نبردهای دو تیم هرگز به این میزان 
تماشاگر نداشــته و به این اندازه مورد 
توجه همه هواداران فوتبال در دنیا نبوده 
است. قطر برای اولین بار در جام جهانی 
به میدان مــی رود و همچنین اولین 
کشور عرب زبانی است که از تورنمنت 
میزبانــی می کند. آنها اصال دوســت 
ندارند به دومین کشور میزبان در تاریخ 
جام جهانی بدل شوند که نتوانسته از 
دور اول صعود کند. تا امروز آفریقایی 
جنوبی، تنها میزبان تاریخ جام است که 
نتوانسته از دور اول رقابت ها به مرحله 
بعدی صعود کند. قطری ها اصال دوست 
ندارند این رکورد شــوم را با آفریقای 
جنوبی سهیم شــوند. افتتاحیه جام 
جهانی در سال های گذشته، معموال 
جذاب بوده است. چهار افتتاحیه اخیر 
جام جهانی روی هم 17 گل داشته که 
از رکورد چهار گل به ازای هر مسابقه نیز 
عبور می کند. بازی افتتاحیه یک آمار 
جالب دیگر هم دارد. برای اولین بار از 
سال 1982 به بعد، جام جهانی در روز 
یکشنبه شروع می شود. آخرین بار این 
اتفاق در جام جهانی اسپانیا رخ داده بود. 
آخرین باری که یک تیم بازی اولش 

در تاریخ جام جهانی را با برد پشت سر 
گذاشــت، تقویم ها هنوز عدد 2002 
را نشــان می دادند. این اتفاق آخرین 
بار در جام جهانی کــره و ژاپن داد. در 
آن دوره ســنگال اولین بــازی اش در 
جام را روبه روی فرانســه با برد سپری 
کرد. این اولین برد تاریخ ســنگال در 
جام های جهانی در اولین حضور این 
تیم در جام های جهانی بود. در دو دهه 
گذشــته هیچ کس این اتفاق را تکرار 
نکرد و حــاال قطر به دنبــال رقم زدن 
دوباره این اتفاق خواهد بود. این بازی 
در اســتادیوم البیت برگزار می شود. 
قطر هر سه مسابقه گذشته اش در این 
ورزشگاه را با پیروزی پشت سر گذاشته 
است. عنابی ها در ســه دیدارشان در 
استادیوم، 9 گل زده اند و حتی یک گل 
دریافت نکرده اند. استادیوم البیت یکی 
از نمادهای بسیار مهم این جام است. 
نمادی که درست مثل یک خیمه برای 
چادرنشین ها طراحی شده تا هویت و 
فرهنگ و تاریخ کشور قطر را به تصویر 
بکشــد. جالب اینکه قبل از شروع این 
بازی، خیلی ها شانس برتری اکوادور 
را بیشــتر از حریف می دانند. اکوادور 
روی کاغذ تیــم قدرتمندتری به نظر 
می رسد اما نباید فراموش کرد که قطر 
در این نبرد حمایت تماشــاگرانش را 
خواهد داشت. قطری ها 220 میلیارد 
دالر هزینه نکرده اند تا در اولین حضور 
تاریخ شان در جام جهانی برنده نشوند. 
قطر در هر چهار بــازی آخرش قبل از 
جام جهانی برنده شده و اکوادور در این 
چهار بازی سه تســاوی و یک باخت را 
پشت سر گذاشته است. انتظار می رود 
همه ستاره های سرشــناس فوتبال 

قطر در ایــن نبرد به میــدان بروند. از 
سعید الشیب روی خط دروازه تا پدرو 
میگل و عبدالکریم حســن در دفاع و 
کریم بوضیاف، اکرم عفیف، حســن 
الهیدوس و موئز علی در فاز هجومی. 
این شــاید بهترین نسل تاریخ فوتبال 
قطر باشد و حاال یک موقعیت رویایی را 
زندگی می کند. در مقابل اکوادور نیز با 
کایسدو، والنسیا و پالتا، تیم خطرناکی 

به نظر می رسد.
وضعیت قطر در روزهای منتهی به 
جام جهانی، وضعیت نســبتا عجیبی 
بوده اســت. ماجرای ممنوعیت الکل 
با وجود توافــق اولیه بــا فیفا، برخی 
هواداران فوتبال را عصبانی کرده و حاال 
همه نگاه ها به قطر دوخته شده است. 
کشوری که یک آزمون بسیار بزرگ را 
پشت سر خواهد گذاشت. یک امتحان 
کلیدی که شاید شرایط آینده فوتبال 

آسیا نیز به آن بستگی خواهد داشت. 
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حذف هوگوپوش المپيكي از جهاني
بیســت و پنجمین دوره رقابت هــای تکواندو 
قهرمانی جهان در حالي به میزباني مکزیک در جریان 
است که تا عصر روز گذشته نه طالیي براي ایران به 
دست آمده بود و نه دختران ایران توانسته اند سهمي 
از مدال هاي این میدان داشته باشند. در پنجمین روز 
مسابقات، ناهید کیاني و متین رضایي روي شي هاپ 
چانگ حاضر شدند و از رسیدن به سکو بازماندند. در 
مسابقات وزن 53- کیلوگرم بانوان، کیانی که تجربه 
حضور در المپیک توکیو را دارد، دور نخست را با قرعه 
استراحت پشت ســر گذاشــت، دور دوم مکوی از 
بریتانیا را در دو راند شکست داد و در ادامه برابر جو 
زو از چین با همین نتیجه بازنده شد و از دور رقابت ها 

کنار رفت.
در گروه آقایــان، متین رضایــی در وزن 63- 
کیلوگرم دیوی گاردیو از کلمبیا را دو بر صفر شکست 
داد، در ادامــه مقابل هاکان رچپــر قهرمان نامدار 
ترکیه ای و دارنده رنکینگ چهار جهان و برنز المپیک 
دو بر یک به برتری رســید. او در مرحله یک هشتم 
نهایی در پیکار با نیاز پوالتــوف، دو بر یک باخت و از 
جدول مسابقات حذف شد. روز گذشته نیز  مهدی 
حاجی موسائی تنها نماینده ایران بود که در وزن 54- 
کیلوگرم به میدان رفت. پیش از این سجاد مردانی، 
رضا کلهر و مهران برخورداری ســه مدال برنز برای 
تیم ملی کشورمان کسب کرده اند. ابوالفضل عباسی، 
غزل سلطانی، نرگس میرنواللهی، زینب اسماعیلی و 
اکرم خدابنده نیز برابر رقبا شکست خوردند. خدابنده 
در حالي از دور رقابت ها کنــار رفت که برنامه هایي 
براي حمایت از دختران ایران روي ســکوي جهان 
داشت. او اما با نرسیدن به مدال، صحبت هایش را در 
فضاي مجازي منتشر کرد تا به شکلي دیگر حمایت 
خود را اعالم کند. همچنین در حاشیه این مسابقات، 
50 مربي از کشورهاي مختلف مشکالت این دوره از 
مسابقات را بررسي کردند و قرار است پنج نماینده از 
سوي آنها این مسایل را با رییس فدراسیون جهاني 

در میان بگذارد. 

تغيير تابعيت هندباليست ايراني
طبق اعالم فدراســیون جهانی هندبال، ســعید 
حیدری راد دروازه بان تیم ملی هندبــال ایران و تیم 
دینامو بخارست رومانی از شــهریور 1401 تابعیت 
کشور رومانی را گرفته اســت. حیدري راد سال ها در 
دروازه تیم ملي حضور داشــته و یکي از بهترین هاي 
هندبال ایران است. او آخرین بار در قهرماني آسیا 2020 
کویت براي تیم ملي به میدان رفت. پس از آن به دعوت 
تیم ملي براي حضور در بازي هاي کشورهاي اسالمي 
و قهرماني آسیا 2022 پاسخ منفي داد. او همچنین به 
مرحله اول اردوی تیم ملی هندبال مردان برای حضور 
در قهرمانی مردان جهان نیز که از 18 تا 25 مهر در تهران 
برگزار شد دعوت شده بود که البته به این اردو هم نیامد. 
حیدری راد از سال 2017 عضو تیم دینامو بخارست 
رومانی شد و امسال نیز قرارداد خود را با این باشگاه تا 
سال 2024 تمدید کرده است. او در سال های حضورش 
در دینامو به چندین عناوین قهرمانی دست یافته و یکی 

از ستاره های این تیم به حساب می آید.
    

بسكتبال ايران يك پله باالتر
فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( رده بندی جدید 
کشورهای عضو مربوط به ماه نوامبر را اعالم کرد که بر 
اساس آن، بســکتبال ایران با یک پله صعود و مجموع 
452.5 امتیاز در رده بیســتم قرار گرفته است. ایران 
دومین تیم برتر آســیایی در این رده بندی به حساب 
می آید. از این حیث رده نخست در اختیار استرالیا است 
که با 740.3 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است. چین 
سومین کشور برتر آســیایی در رده بندی جدید فیبا 
است. بسکتبال چین با 407.7 در رده 27 قرار دارد. در 
رده بندی جدید فیبا، اسپانیا با یک پله صعود صدرنشین 
شده و آمریکا هم با یک پله سقوط در رده دوم قرار گرفته 
است. بسکتبال ایران در حالی صعود کرده که در پنجره 
پنجم انتخابی جام جهانی مقابل چین شکست خورد. 
امتیاز دیدار برابر استرالیا هم به واسطه ثبت باخت فنی 

برای این تیم بود.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

اولین تجربه تاریخ قطر در 
جام جهانی، امشب روبه روی 

اکوادور رقم می خورد. 
قطری ها هشتادمین تیم 

تاریخ هستند که سرانجام از 
برگزاری جام جهانی سهمی 

خواهند داشت. همه چیز 
به دقت کنار هم قرار داده 
شده تا این کشور، از جام 

جهانی میزبانی کند و یکی از 
میزبانی های باشکوه جام را 

رقم بزند

جام جهانی 2022 در کنار همه ستاره های پرتجربه، 
چهره های جوان و مهمی نیز دارد. ستاره هایی که خیلی 
زود در قطر پا به توپ می شــوند تا اولین جام جهانی 
زندگی شان را تجربه کنند. این نفرات در طول جام به 
شدت به چشم خواهند آمد. آنها هر کاری می کنند تا در 
اولین تجربه حضور در جام جهانی، نمایشی رویایی داشته 
باشند و برای همیشه این خاطره مهم را به ذهن بسپارند. 
این ستاره ها به کشورهای مختلفی تعلق دارند اما با یک 
رویای مشترک به این دوره از جام جهانی قدم خواهند 
گذاشت. اولین ها همیشه در ذهن می مانند و این، اولین 

تجربه این ستاره ها در جام جهانی خواهد بود.

ژاوی سیمونز: در پی اس جی به 
نیمکت دوخته شده بود اما به موقع از 
این تیم رفت و در کشورش هلند برای 
آیندهوون بازی کــرد. تجربه ای که 
همه چیز را برای این محصول شاخص 
آکادمی الماسیا تغییر داد. ژاوی در آیندهوون فوق العاده بود و 
توانست به تیم ملی نیز دعوت شود. سیمونز البته در حالی راهی 
جام جهانی می شود که تا امروز حتی یک بازی ملی هم نداشته 
است. با این حال انتظار می رود او یکی از غافلگیری های تیم فان 

خال برای این دوره از جام جهانی باشد.

اورلین شــوامنی: فرانسوی ها 
به جز کاماوینگا، روی شــوامنی نیز 
حســاب ویژه ای باز می کنند. چراکه 
این ســتاره جوان باید در غیاب انگولو 
کانته در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرد و 
در حقیقت به دفاعی ترین هافبک این تیم تبدیل شود. شوامنی 
بازیکنی بسیار آینده دار است و این فصل بعد از جدایی کاسمیرو، 

در رئال مادرید نیز روزهای خوبی را پشت سر گذاشته است.

جود بلینگام: در 19 سالگی یکی 
از مهم ترین ستاره های فوتبال انگلیس 
به حساب می آید. یک ستاره کلیدی 
برای خط میانی سه شیرها که تقریبا 
در ترکیب ثابت این تیم جانشــینی 

ندارد. بلینگام در دورتموند می درخشد اما به نظر می رسد پس 
از جام جهانی، راهی باشگاه بزرگ تری شود. او همین حاال نیز 
پیشنهادهای زیادی از تیم های درجه یک اروپایی و به خصوص 

انگلیسی ها داشته است.

انزو فرناندز: حتی اگر در ترکیب 
ثابت تیم ملی آرژانتیــن قرار نگیرد، 
باز هم بازیکن مهمی بــرای این تیم 
خواهد بــود. انزو می توانــد به عنوان 
یک مهره تعویضی، به این تیم کمک 
کند و آرژانتین را در مسیر بهتری قرار بدهد. در خود آرژانتین، 
هواداران فوتبال عالقه بسیار زیادی به این ستاره دارند و او را یک 
مهره آینده ساز برای تیم ملی کشورشان می دانند. این اولین جام 

جهانی انزو در آرژانتین خواهد بود.

ادواردو کاماوینگا: برای بازیکنی 
که در عنفوان جوانــی به رئال مادرید 
ملحق شده، هیچ چالشی اصال دشوار 
به نظر نمی  رســد. او در رئال مادرید 
عالی بوده و حاال وظیفه مهمی در تیم 
ملی فرانسه دارد. در غیاب پوگبا، وظیفه مهم تیم در خط میانی 
به ادواردو سپرده خواهد شد. فوتبالیستی که خیلی خوب نبض 
بازی در خط هافبک را در دست می گیرد و بازی را به سود تیمش 
به جریان می اندازد. او در 20 ســالگی، به مراتب جلوتر از سن و 

سالش فوتبال بازی می کند.

جمال موسیاال: ســتاره جوان 
بایرن مونیــخ به یک ســتاره ثابت و 
کلیدی در این تیم تبدیل شده است. 
بازیکنی که همین فصل در چند بازی 
بایرن در لیگ قهرمانان، بهترین بازیکن 
این تیم بوده است. جمال به عنوان یک هافبک، فوتبالیست کامل 
و درجه یکی است. بازیکنی که هم به خوبی موقعیت می سازد و 
هم در قطع کردن توپ عالی به نظر می رسد. هانسی فلیک نیز 
عالقه بسیار زیادی به این ستاره جوان دارد و ترکیب تیم در مرکز 

زمین را بر اساس او مرتب خواهد کرد.

کریم آدیمی: او اولین بازیکنی 
بود که بعد از جدایی ارلینگ هالند از 
دورتموند، توسط این باشگاه جذب شد. 
با این حال کمی طول کشید تا کریم به 
جای ثابتی در ترکیب دورتموند برسد. 
این اتفاق در نهایت برای او رخ داد و حاال ادیمی این فرصت را به 
دست آورده که در 19 ســالگی برای تیم ملی در جام جهانی به 

میدان برود. این بازیکن در جام جهانی البته به احتمال زیاد یک 
مهره نیمکت نشین برای ژرمن ها خواهد بود.

یوسفا موکوکو: او هم درست 
مثل ادیمی، در انتهای فصل پیشرفت 
کرد و با گل زدن به بایرن نیز در بین 
دورتموندی ها محبوب شد. موکوکو 
نه فقط جوان تریــن بازیکن آلمان، 
بلکه جوان ترین بازیکن این دوره از جام جهانی نیز هســت. 
فوتبالیست بااستعدادی که انتظار می رود در سال های آینده به 
خوبی بتواند نیاز آلمان به یک مهاجم تمام کننده و قابل اعتماد 

را برطرف کند.

رودریگو: تعویض طالیی کارلتو 
در رئال مادریــد، هر وقت که به زمین 
آمده شرایط را به سود این تیم تغییر 
داده است. رودریگو حاال قرار است این 
نقش را در تیم ملی نیز بر عهده بگیرد. 
برزیلی ها با داستان این ستاره، صاحب یک تعویض طالیی بسیار 

مهم خواهند شد.

یوسکو گواردیول: کرواسی یکی 
از مســن ترین تیم های جام است اما 
حضور بازیکنی مثل گواردیول در خط 
دفاع، برای آنها فرصت بســیار خوبی 
خواهد بود. این مدافع جوان در فوتبال 
آلمان عالی ظاهر شــده و انتظار می رود بعد از پایان رقابت های 
این دوره جام جهانی، شــانس حضور در یک تیم بزرگ تر را به 

دست بیاورد.

پدری: او در یورو هم برای اسپانیا به 
میدان رفته و یک ستاره هنرمند برای 
این تیم محسوب می شود. پدری نقش 
مهمی در اســپانیا دارد و بدون شک 
در ترکیب اصلی این تیم نیز به میدان 
خواهد رفت. او در حالی به یورو رفت که بسیار خسته بود اما باز هم 
بهترین بازیکن جوان جام شد. لقبی که حاال پدری در جام جهانی 

نیز به جستجویش خواهد رفت.

چارلز دی کتالر: ملحق شدن به 
میالن در اوج جوانی یک موفقیت بزرگ 
برای این ستاره بود. او حاال با رسیدن 
به تیم ملی برای جام جهانی موفقیت 
دیگری را به دست آورده است. چارلز 

هم شانس زیادی برای فیکس شدن در تیم ملی ندارد اما بدون 
شک به عنوان بازیکن تعویضی فرصت بازي در قطر را به دست 
خواهد آورد. شاید هم او از میانه راه به ترکیب اصلی تیم اضافه شد.

آرمل بال کوچاپ: شاید در بین 
بازیکنان آلمان کمی ناشناخته باشد 
اما بازیکن جذابی به نظر می رسد. این 
ستاره جوان در فرانســه متولد شد و 
اصالتی آفریقایی نیز دارد اما برای تیم 
ملی آلمان به میدان می رود. آرمل که در همه رده های ســنی 
برای آلمان به زمین مسابقه رفته، چند سال در بوخوم عضویت 
داشته و این فصل در فوتبال انگلیس برای ساوتهمپتون به میدان 
می رود. او نیز به زودی اولین جام جهانی زندگی اش را پشت سر 

خواهد گذاشت.

الخاندرو بالده: دعوت شدن او به 
تیم ملی نیز در نوع خودش جالب است. 
چراکه این بازیکــن تا همین چند ماه 
قبل اصال شناخته نمی شد اما ناگهان 
در بارســا به عنوان بازیکن فیکس به 
میدان رفت. بالده این فصل خودش را به عنوان یک استعداد جوان 
در بارسا به اثبات رساند و به سرعت نیز در فهرست نهایی اسپانیا 
برای جام جهانی قرار گرفت. جالب اینکه هم تیمی او در بارسا یعنی 
جوردی آلبا نیز در فهرست تیم ملی دیده می شود. حضور همزمان 

دو مدافع چپ بارسا در این فهرست در نوع خودش جالب است.

آنسو فاتی: خیلی ها نگران بودند 
که فاتی جام جهانی را از دست بدهد 
اما این بازیکن بعد از چند مصدومیت 
دردناک دوباره به زمین برگشت و این 
فصــل نمایش های خوبی در بارســا 
داشت. صاحب لباس شماره 10 بارسا، حاال برای اولین بار در جام 
جهانی به میدان خواهد رفت. آنسو البته نباید انتظار  فیکس شدن 
در تیم ملی را داشته باشد اما به هر حال رسیدن به جام جهانی یک 

اتفاق ویژه و بسیار مهم برای او خواهد بود.

گاوی: او هرگز در تورنمنت های 
ملی حاضر نبــوده اما حــاال با لباس 
شماره 9 اسپانیا در جام جهانی به میدان 
می رود. ستاره محبوب انریکه این فصل 
در بارسا نیز عالی ظاهر شده و به یک 
مهره ثابت برای این تیم بدل شده است. گاوی خالقیت زیادی را 
به خط هافبک تیم اضافه می کند. او اساسا بیزار از شکست خوردن 
است و یکی از جذاب ترین نفرات جوان تیم به شمار خواهد رفت.
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از الماسيا تا اسپاير!

چهره به چهره

جام جهاني 2022 با بازي ميزبان و اكوادور از امروز آغاز مي شود

قطا ر به قطر رسید !

آریا طاري 


