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دیگر چیزی به شــروع جام 
جهانی قطر باقی نمانده اســت. 
تورنمنتی که فردا در اوج هیجان 
و جذابیت شروع خواهد شد. قطر 
و اکوادور اولین بازی جام را برگزار 
خواهند کرد. ایــن دوره از جام، 
جذابیت های خــاص خودش را 
دارد. تورنمنتی که برای آخرین 
بار با حضور 32 تیم برگزار خواهد 
شد. به همین دلیل هم هست که 
این یک تورنمنت بسیار خاص و 
متفاوت به نظر می رسد. رقابتی 
سرشــار از هیجان که هواداران 
فوتبال را از سراسر دنیا کنار هم 
جمع خواهد کرد. البته نباید توقع 
داشت جام جهانی پاییزی، شور 
و حال همیشگی را داشته باشد 
اما به هر حال نمی توان از هیجان و 

جذابیت آن به سادگی عبور کرد.

یک: این اولیــن دوره جام جهانی در 
خاورمیانه و اولیــن دوره جام جهانی در 
غرب آسیا به شمار می رود. عالوه بر این، 
قطر اولین کشور عرب زبان تاریخ نیز هست 
که میزبان یک دوره از جام جهانی می شود. 
قطری ها برای این میزبانــی اولین های 
زیادی را تجربه کرده اند و به همین خاطر 
این تجربه برای آنها بسیار کلیدی خواهد 

بود. تجربه ای که آنها را وارد دوران تازه ای 
خواهد کرد.

6: حضور 6 تیم آســیایی یک رکورد 
مهم برای جام جهانی به شــمار می رود. 
تا امروز هرگز در یــک دوره از جام 6 تیم 
آسیایی در جام جهانی حضور نداشتند. قطر 
میزبان اولین کشور آسیایی بود که خودش 
را به جام جهانی رساند، سپس نوبت به ایران 
رسید که به جام صعود کند. کره جنوبی 
هم از همین گروه مستقیما به جام جهانی 
رفت. در گروه دیگر، ژاپن و عربستان به جام 
رسیدند و استرالیا نیز از پلی آف راهی جام 
جهانی شد. 6 تیم در این جام، آسیایی ترین 

جام جهانی تاریخ را می سازند.

7: از بین تیم های حاضر در این دوره 
جام جهانی، هفت تیم تا امروز موفق به بردن 
این جام شده اند. برزیل، آلمان، آرژانتین، 
فرانسه، اروگوئه، اسپانیا و انگلیس تیم هایی 
هستند که در این جام حضور دارند و سابقه 
قهرمانی جام را داشته اند. ایتالیا نیز تنها تیم 
قهرمان در تاریخ جام بوده که نتوانسته در 
این دوره از جام به میدان برود. ایتالیایی ها 
برای دومین بار متوالی جــام جهانی را از 

دست داده اند.

11: برزیلی ها تنها تیم تاریخ جام جهانی 
هستند که تا امروز حتی یک دوره از جام 
را هم از دســت نداده اند. این تیم در همه 

دوره های تاریخ این تورنمنت حضور داشته 
و به میدان رفته است. برزیلی ها یک رکورد 
بسیار جذاب دیگر هم دارند. این تیم در 11 
دوره نیمه نهایی جام جهانی حاضر بوده و از 
این حیث صاحب یک رکورد جذاب دیگر 

شده است.

16: مکزیکی ها هم بــا آمار عجیبی 
به این جام وارد می شــوند. مکزیک 16 
بار در جام جهانی شرکت کرده اما هرگز 
قهرمان این تورنمنت نشده است. در واقع 
مکزیکی ها تنها کشوری هستند که با این 
سابقه بســیار طوالنی و گسترده در جام 
جهانی، هرگز نتوانسته اند قهرمانی این 

رقابت ها را به دست بیاورند.

17: هفده بازیکن از بایرن مونیخ در جام 
جهانی حضور دارند. تا امروز هیچ باشگاهی 

این همه نماینده در یک دوره از جام جهانی 
نداشته  است. 17 ستاره بایرن  مونیخ در 
هشت تیم مختلف جام جهانی به میدان 
می روند. در حقیقت گسترده ترین حضور 
بازیکنان باشگاهی در این دوره جام جهانی 

مربوط به بایرن  مونیخ است.

22: هیچ عددی برای جام جهانی قطر 
مهم تر از این نیست. این جام در سال 2022 
برگزار می شود و بیست و دومین دوره جام 
نیز به شــمار می رود. دوره ای بسیار مهم 
که یک آزمون کلیــدی برای قطری ها به 
حساب می آید. آنها دســت به هر کاری 
می زنند تا یک میزبانی بی نقص را پشت 
سر بگذارند و به همه نشان بدهند که توانایی 
برگزاری این دوره از جــام را دارند. اخیرا 
سپ بالتر با اظهارنظر علیه برگزاری جام 
جهانی در قطر، خبرساز شده اما قطری ها 
اصال نمی خواهند در همین راستا حرکت 
کنند و می خواهند تصویر کامال متفاوتی از 

خودشان به دنیا نشان بدهند.

25: تیم ملی آمریکا با میانگین سنی 
25، جوان ترین تیم این دوره از جام جهانی 
به شمار می رود. تیمی که با یک نسل کامال 
جدید به مســابقه ها قدم گذاشته است. 
جالب اینکه پیرترین تیم مسابقه ها نیز 
در گروه آمریکا قرار دارد. ایران با میانگین 
سنی بیشتر از 28 سال، مسن ترین تیم 
این رقابت ها به حساب می آید. رکوردی 

 که برای فوتبــال ایران چنــدان جالب 
نخواهد بود.

26: فهرســت های ایــن دوره از جام 
جهانی برای اولین بار 26 نفره شده است. 
اتفاقی که موجب شــده مربیان بتوانند با 
خیال راحت تر و شــرایط مطلوب تر تیم 
 نهایی شان را برای جام جهانی انتخاب کنند. 
اضافه شدن سه بازیکن به فهرست نهایی 
جام جهانی، موجب شد جنجال ها و حواشی 

در مورد این فهرست ها به حداقل برسد.

80: این دوره فقط یک تیم جدید در 
تورنمنت حاضر است و همه 32 تیم قبلی 
پیش از این در جام شرکت کرده اند. قطر 
در این دوره تبدیل به هشتادمین تیمی 
می شــود که تا امروز در رقابت های جام 
جهانی به میدان رفته است. این یک تجربه 

جذاب برای تیم ملی قطر خواهد بود.

220: قطر برای این دوره از جام جهانی 
220 میلیارد دالر هزینه کرده است. این در 
حالی است که در دوره قبلی این رقابت ها 
تنها 16 میلیارد دالر هزینه شده بود. در 
واقع هزینه برگزاری این جام نســبت به 
دوره گذشته به مراتب بیشتر از 10 برابر 
شده است. حتی 6 دوره قبلی جام روی هم 
بیشتر از 60 میلیارد دالر هزینه نداشته اند. 
کاری که قطری ها برای این جام کرده اند، 
حیرت آور به نظر می رسد. در حقیقت آنها 
قصد داشــتند همه چیز را برای این جام 

از نو بسازند.

4468: این وسعت کشــور قطر به 
متر مربع اســت. با این وســعت، قطر به 
کوچک ترین کشوری تبدیل می شود که 
میزبان یک دوره از جام جهانی بوده است. 
وسعت قطر آنقدر کم است که تیم ها برای 
اولین بار در جام جهانی حتی ناچار به انجام 
یک پرواز کوتاه هم نیستند و دائما با اتوبوس 
جا به جا می شوند. در حقیقت انگار جام 
جهانی به یک دهکده کوچک آمده و تیم ها 
نیز در کنار هم برای حضور در این دهکده 
کمپ زده اند. یک دورهمی که بزرگ ترین 

تورنمنت ملی دنیای فوتبال را می سازد.

80 هزار: این ظرفیــت بزرگ ترین 
اســتادیوم این دوره جام جهانی اســت. 
فینال جام جهانی در اســتادیوم لوصیل 
با ظرفیت 80 هزار نفر برگزار خواهد شد. 
این استادیوم البته بعد از پایان جام تغییر 

ظرفیت می دهد و ظرفیت آن نصف خواهد 
شد. با این وجود حضور 80 هزار تماشاگر 
روی سکوهای یک اســتادیوم در قطر، 
رکوردی تاریخی و باورنکردنی برای فوتبال 
این کشور به حساب می آید. رکوردی که 

شاید دیگر هیچ وقت در قطر تکرار نشود.

1.5 میلیون: پیش بینی می شود که 
در طول برگزاری جــام جهانی یک و نیم 
میلیون نفر از قطر بازدید کنند. این آمار 
البته نسبت به دوره قبلی رقابت ها و روسیه 
کم تر است. در روسیه سه میلیون نفر به 
این کشور سفر کردند تا جام جهانی را از 
نزدیک ببینند. با این حال برای کشوری 
مثل قطر که فقط 3 میلیون جمعیت دارد، 
یک و نیم میلیون بازدیدکننده عدد بسیار 
زیادی به نظر می رسد. مثال تصور کنید که 
برای برگزاری یک جام در ایران، 40 میلیون 
نفر به کشورمان سفر کنند! جمعیت قطر 
در دوران برگزاری جام جهانی 50 درصد 

بیشتر خواهد شد!

3.2 میلیون: حدود ســه و دو دهم 
میلیون بلیت برای رقابت های جام جهانی 
قطر برای فروش در دســترس مردم قرار 
گرفته است. بخشی از این بلیت ها البته به 
اسپانسرها و فدراسیون ها اهدا شده است. 
بر اساس اعالم فیفا تا اواخر ماه اکتبر حدود 

2.8 میلیون بلیت به فروش رسیده بود.

5 میلیارد: بر اساس پیش بینی فیفا 
پنج میلیارد نفر رقابت های این دوره جام 
جهانی را تماشا خواهند کرد. این بار برای 
پخش تلویزیونی برنامه ها، تدابیر زیادی 
اندیشیده شده اســت. گفته می شود که 
فیفا قصد دارد بیشترین میزان تماشای 
مسابقه های جام جهانی را رقم بزند. اتفاقی 
که برای قطری ها نیز بسیار مهم و کلیدی 
خواهد بود. آنها می خواهند جام جهانی 
2022 را به یکی از جهانی ترین دوره های 

جام تبدیل کنند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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خروج سه نوجوان از اردوي 
وزنه برداري

تیم هاي ملي وزنه برداري بانــوان و  آقایان ایران، 
باید کم تر از یک ماه دیگر در مسابقات جهاني کلمبیا 
حضور پیدا کنند. در همین راستا، فدراسیون که قصد 
دارد تیمي باکیفیت را راهي این میدان کند، عملکرد 
مدعي هاي پوشیدن لباس تیم ملي را زیر ذره بین قرار 
داده است. در تیم بانوان، رکوردگیري یکي از مهم ترین 
معیارهاي انتخاب تیم نهایي است. در رکوردگیري که 
روز پنجشنبه انجام شد، بر اساس نتایج و نظر کادر فنی 
بانوان، سه نفر از اعضای تیم ملی از حضور در رقابت های 
جهانی کلمبیا بازماندند. در این رکوردگیري بیشتر 
وزنه برداران توانستند رکوردهاي شان را افزایش دهند 
و عملکرد خوبي داشتند. اما با نظر کادر فني غزل و غزاله 
حسینی به همراه ریحانه کریمی اردو را ترک کردند تا 
اردوی جهانی کلمبیا با حضور سیده الهام حسینی، 
الهه رزاقی، پریســا نورعلی و زینب شیخ ارباب ادامه 

پیدا کند.
کوروش باقری مدیر تیم هــای ملی در خصوص 
عملکرد ملی پوشــان بیان کرد:»تمام هفت نفر در 
حرکات یک ضرب یا دوضرب افزایش رکورد داشتند 
ولی ضعف هایی در تکنیک و باال زدن برخی ملی پوشان 
وجود داشت که در سه هفته باقی مانده برطرف خواهد 
شد. در مورد نفراتی که خط خوردند هم باید بگویم 
غزل حسینی اندکی از ناحیه کتف آسیب دیده بود اما 
غزاله حسینی و ریحانه کریمی وزنه های خوبی زدند. 
با این حال به خاطر شرایط سنی، تصمیم گرفتیم سه 
وزنه بردار نوجوان از اردو خارج شوند. چند ماه دیگر 
رقابت های نوجوانان جهان و قهرمانی آسیا را داریم و 
این نفرات قطعا در آن مسابقات حرف های زیادی برای 

گفتن خواهند داشت .« 

تیم ملي وزنه برداري بانوان اخیرا در قهرماني آسیا 
توانست عملکرد خوبي داشته باشد و انتظار مي رود در 
میدان جهاني هم رکوردهاي خوبي از سوي دختران 
وزنه بردار ثبت شود. دختراني که سرشار از شور و انگیزه 
هستند و باید رفته رفته خودشان را براي بازي هاي 

آسیایي هانگژو آماده کنند. 

برنامه ريزي بسكتبال 
براي پنجره ششم

شکست خانگي تیم ملي بسکتبال مقابل چین 
در چارچوب پنجره پنجم انتخابي جام جهاني، کار 
این تیم را براي صعود ســخت تر کرد. به این ترتیب 
کسب امتیاز کامل از هر دو دیدار پنجره ششم، براي 
آسمانخراش هاي ایران بسیار حیاتي به نظر مي رسد. تا 
جایي که سعید ارمغاني، سرمربي تیم ملي از االن به فکر 
برنامه ریزي افتاده تا با دست پر از پنجره ششم خارج 
شود و شاگردانش را راهي جام جهاني کند. ارمغاني 
تصمیم دارد براي حضوري موفق در دیدار برابر ژاپن 
و چین، اردوي برون مرزي به همراه دیدار تدارکاتي 
در برنامه تیم ملي بگنجاند. به خصوص که رایزنی های 
انجام شده با تیم هایی مانند لبنان، قطر و ترکیه پیش 
از پنجره پنجم به نتیجه نرسید و وی تیمش را بدون 
تدارکات خارجی و با چند دیدار داخلی راهی این پنجره 
کرد. موضوعي که تاثیرش را هم روي تیم ملي گذاشت 
و امتیازي که در آزادي در غیاب هواداران از دست داد، 

خاطره تلخي را براي بسکتبال ایران رقم زد. 
ارمغاني براي این اردوي برون مرزي ژاپن را در نظر 
گرفته است. تیمي که همان طور که اشاره شد یکي از 
رقباي ایران در پنجره ششــم انتخابي است. از طرف 
دیگر با توجه به اینکه در چین کماکان قوانین قرنطینه 
شدیدا در حال انجام است، چیني ها هم براي دیدار با 
ایران قرار است به ژاپن بیایند. به این ترتیب برگزاري 
اردو در سرزمین آفتاب تابان مي تواند کمک خوبي 
براي ملي پوشان ایران باشد. ارمغاني درخواست خود را 
براي اردو و چند دیدار تدارکاتي در ژاپن به فدراسیون 
ارائه کرده و در صورت قطعی شدن این برنامه، حامد 
حدادی لژیونر بسکتبال ایران در چین در ژاپن به اردوی 
تیم ملی ملحق خواهد شد. در چارچوب پنجره ششم 
انتخابی جام جهانی، تیم ملی بسکتبال ایران چهارم 
اسفندماه به مصاف ژاپن می رود و هفتم اسفندماه هم 

با چین دیدار می کند.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

این اولین دوره جام جهانی در 
خاورمیانه و اولین دوره جام 

جهانی در غرب آسیا به شمار 
می رود. عالوه بر این، قطر 

اولین کشور عرب زبان تاریخ 
نیز هست که میزبان یک 

دوره از جام جهانی می شود

قطر برای این دوره از جام 
جهانی 220 میلیارد دالر 

هزینه کرده است. این در حالی 
است که در دوره قبلی این 

رقابت ها تنها 16 میلیارد دالر 
هزینه شده بود. در واقع هزینه 

برگزاری این جام نسبت به 
دوره گذشته به مراتب بیشتر 

از 10 برابر شده است

خیلی از جوان ها برای اولیــن بار تجربه حضور در جام 
جهانی را به دســت آورده اند. نقطه مقابل این ستاره های 
جوان اما کسانی هستند که در حوالی 40 سالگی در جام به 
میدان خواهند رفت. بازیکنانی که در شرایط عادی، حاال 
دیگر باید حتی فوتبال را هم رها کرده باشند اما نه تنها از 
فوتبال باشگاهی جدا نشده اند، بلکه حتی در تیم ملی هم 
حضور دارند و همچنان هم بازیکنان مهمی هستند. بد نیست 
در فاصله یک روز به شروع دوره جدید جام جهانی، نگاهی 

به فهرست مسن ترین بازیکنان حاضر در قطر بیندازیم.

کسپر اشمایکل )دانمارک(
شــاید باورنکردنی باشد اما پسر پیتر 
اشمایکل افسانه ای 36 ساله شده است. 
چهره او اما چنین چیزی را نشان نمی دهد. 
کسپر ســال ها برای تیم ملی بازی کرده 
اما هواداران فوتبال هنوز او را از ســال های بازی در لسترسیتی و 

قهرمانی شگفت انگیز در لیگ برتر انگلیس به یاد می آورند.

آلفردو تاالورا )مکزیک(
مــرد اول خــط دروازه مکزیک به 
عنوان مسن ترین بازیکن به رقابت های 
جام جهانی قدم خواهد گذاشت. آلفردو 
تاالورا تنها بازیکن این دوره از جام است 

که در دهه پنجم زندگی به ســر می برد. او بعد از 40 سالگی، 
هنوز در عضویت تیم ملی اســت و حاال تجربه بازی در جام 

جهانی را نیز به دست خواهد آورد.

دنیل آلوز )برزیل(
برای کشــوری مثل برزیل عجیب 
است که هنوز نتوانسته جانشینی برای 
دنی آلوز پیدا کند. با این حال نباید هم 
خرده ای به آنها گرفــت. چراکه حتی 
باشگاهی مثل بارسلونا نیز نتوانست بعد از آلوز جانشینی برای 
او پیدا کند و کار به جایی رسید که این بازیکن را در 38 سالگی 
به تیم برگرداند. دنی حاال در تیم ملی عضویت دارد و به جام 
جهانی نیز خواهد رفت. این آخرین تورنمنت ملی او خواهد 

بود. البته دنی پتانسیل بازی تا 50 سالگی را هم دارد!

په په )پرتغال(
او هم دست بردار نیست و نمی خواهد 
تیم ملی را ترک کند. په په دلیلی برای 
این کار هم ندارد. چراکه هنوز یک مهره 
مهم و موثر برای باشگاه پورتو و تیم ملی 
است. او هنوز کیفیت دفاعی بسیار خوبی دارد و می تواند در 
این دوره از جام جهانی بدرخشد. باال رفتن سن په په، میزان 

خشونت او را تغییر نداده است.

لوکا مودریچ )کرواسی(
مرد هنرمند خط هافبک کرواسی، 
باز هم در جام جهانی به میدان خواهد 
رفت. لوکا بهترین بازیکن دوره قبلی 
جام بود و همان ســال توپ طال را هم 
برد. او حاال دوباره با تیمش به جــام برمی گردد. نبردن جام 

جهانی در دوره قبلی در مســابقه فینال، یک حسرت بزرگ 
برای مودریچ بود. بازیکنی که امیدوار است در این دوره یک 
موفقیت بزرگ تر در جام را تجربه کند و این حســرت را به 

فراموشی بسپارد.

رمکو پسفیر )هلند(
این دروازه بان هلندی هم داستان 
جالبــی دارد. بازیکنی که تــا قبل از 
38 سالگی هرگز برای تیم ملی بازی 
نکرده بود اما ناگهان در این سن و سال 
به آژاکس رفت و حاال برای تیم ملی بازی می کند. در حقیقت 
شگفت انگیزترین روزهای دوران فوتبال رمکو به ناگهانی ترین 
شکل ممکن شروع شده اند. او تجربه ای را به دست آورده که 

قبال برایش غیرممکن به نظر می رسید.

ایجی کاواشیما )ژاپن(
خیلــی از ســتاره های پرتجربــه، 
دروازه بان هستند. درست مثل گلر ژاپن 
ایجی کاواشیما که در 39 سالگی راهی 
جام جهانی خواهد شــد. ایجی در بین 
سامورایی ها بازیکن بسیار محبوبی به حساب می آید. فوتبالیستی 

که یکی از نمادهای مهم فوتبال ژاپن به حساب می آید.

آتیبا هاتچینسون )کانادا(
او در 39 سالگی به سر می برد اما تا 
امروز هرگز در جام جهانی بازی نکرده 
اســت. آتیبا نزدیک بــه دو دهه برای 
تیم ملی به میدان رفته اما در همه این 
سال ها کانادا نتوانسته بود خودش را به جام جهانی برساند. او 
باالخره به این آرزوی قدیمی رسید و در حالی به جام رفت که 

مدت زیادی مصدوم بود. این بازیکن اما به هر قیمتی خودش 
را به این تورنمنت رساند.

تیاگو سیلوا )برزیل(
تیاگو از هیچ چالشی نمی ترسد. نه 
از عوض کردن باشــگاه در سن و سال 
باال و نه محــک زدن توانایی ها در تیم 
ملی. او هنوز هم رهبر خط دفاعی برزیل 
است. بازیکنی پرتجربه و کم اشتباه که همیشه مطمئن به 
نظر می رسد و اجازه نمی دهد توپ به سادگی از خط دفاعی 
تیمش عبور کند. شاید توجه خیلی ها به خط حمله برزیل 
باشد اما نباید از حط دفاعی بســیار خوب این تیم با حضور 

تیاگو نیز غافل شد.

برایان روئیز )کاستاریکا(
بازوبند کاپیتانی کاستاریکا در جام 
جهانی به برایان روئیز ســپرده شده 
اســت. بازیکن 37 ساله ای که در لیگ 
کشــور خودش بازی می کند. روئیز، 
تجربه بســیار زیادی در دنیای فوتبال دارد و امیدوار است 
بتواند از این تجربه به خوبی برای کمک به تیم ملی کاستاریکا 

استفاده کند.

مانوئل نویر )آلمان(
او هم در 36 سالگی به جام جهانی 
رسیده اســت. گلر بزرگی که تعریف 
جدیدی از دروازه بانی به دنیا ارائه کرده 
اســت. نویر هنوز هم مرد شماره یک 
دروازه ژرمن ها به شمار می رود. کسی که در جام جهانی قبلی، 

اصال عملکرد خوبی نداشت.

مسن ترین چهره های جام جهانی 2022

پیرمرد و فوتبال! 

چهره به چهره

عددبازی با جام جهانی قطر

22 در 22 !

 آریا رهنورد


