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مباحث داوري و حاشيه هاي آن همواره 
فريدون حسن

   بازتاب
در جام جهاني مورد توجه خاص بوده 
اس��ت. تاريخ جام جهاني سرش��ار از 
اشتباهات تأثيرگذار داوراني است كه حتي نتيجه نهايي و قهرماني 
برخي تيم ها را تحت الش��عاع قرار داده است. حتي با وجود سيستم 
كمك داور ويدئويي نيز اين مشكالت پا برجاست و هنوز اشتباهات 

وحشتناكي به وقوع مي پيوندد.
جام جهاني 2022 قطر هم از اين قاعده مس��تثني نيس��ت. جامي 
كه از امروز بعدازظهر سوت ش��روع مسابقات آن نواخته مي شود و از 
همين حاال خيلي از تيم ها نگران وضعيت داوري هستند. با اين حال 
رئيس كميته داوران فيفا در آخرين حرف هاي خود به تمام شركت 
كنندگان در جام جهاني اطمينان خاطر داده كه مشكلي بابت داوري 

نخواهند داشت. 

پيرلوئيج��ي كولينا داور سرش��ناس و مع��روف ايتالياي��ي و رئيس 
كميته داوران فيفا در كنفرانس مطبوعات��ي، در مورد نحوه داوري و 
سياس��ت هاي قضاوت در جام جهاني اين اطمينان را داد كه اولين 

مأموريت داوران در جام جهاني »حفاظت از بازيكنان« خواهد بود. 
كولينا هشدار داد افرادي كه مرتكب تخلفات شديد شوند در معرض 

جريمه هاي انضباطي بسيار سنگين قرار خواهند گرفت. 
كولينا در اين باره گفت: »جام جهاني مهم ترين تورنمنت در جهان 
اس��ت. بهترين بازيكنان آنجا هس��تند و اگر يك��ي از آنها به دليل 
مصدوميت ناشي از خطاي حريف نتواند بازي كند، بسيار تلخ خواهد 
بود. مهم ترين چيز محافظت از بازيكنان است. ما نمي خواهيم شاهد 
هيچ خشونتي باشيم كه امنيت و سالمت بازيكنان را تهديد كند اما 
در صورت مواجه شدن با آن، جريمه هاي انضباطي بسيار جدي در 

انتظار افراد خاطي خواهد بود. مانند كارت قرمز!«

كولينا ادامه داد: »اين كه فرد خطاكننده از قصد آسيبي به بازيكن حريف 
نزده اهميتي ندارد. در كل چنين اقدامات خشونت آميزي كه سالمت 
بازيكن را تهديد كند غير قابل قبول خواهد بود. ما دو كارگاه آموزشي با 
مربيان تيم هاي شركت كننده به صورت ويديويي برگزار كرديم و تمام 
اطالعات را با 32 تيم شركت كننده به اشتراك گذاشتيم.« رئيس داوران 
فيفا همچنين اطمينان داد كه شبيه سازي ها و واكنش هاي بيش از حد 
به داوران پذيرفته نخواهد شد و قول داد كه داوران بسيار مراقب زمان 
واقعي بازي باشند. كولينا افزود: » زمان تعويض، پنالتي، شادي پس از 
گل، كمك هاي پزشكي و البته  VAR بايد محاسبه و در وقت هاي اضافي 
جبران شود.«  همچنين طبق گفته هاي كولينا، تكنولوژي آفسايد نيمه 
خودكار حتي در مورد سخت ترين تصميمات آفسايد سريع تر از سيستم 
قبلي تصميم مي گيرد و انيميشن سه بعدي حوادث براي هواداران در 

ورزشگاه و همچنين به صورت زنده در تلويزيون پخش خواهد شد. 

انتظار به سر رسيد، امشب همه نگاه ها به دوحه است

 قطر–اكوادور به صرف افتتاحيه

جام جهاني 2020،  10 برابر روسيه آب خورد

هزينه هنگفت قطر

   دنيا حيدري
ميزبان�ي ج�ام جهان�ي انتقادهاي بس�ياري 
را متوج�ه قطري ه�ا ك�رد، چ�ه ب�ه واس�طه 
نح�وه كس�ب اي�ن رقابت ه�ا و چ�ه هزين�ه 
اس�ت.  داده  انج�ام  ك�ه  سرس�ام آوري 
امري��كا رقيب اصل��ي قط��ر در كس��ب ميزباني 
ج��ام جهان��ي 2022 ب��ود. رقابتي ك��ه قطر در 
رأي گيري هيئ��ت اجرايي موفق ش��د 14 بر 8، 
امري��كا را كن��ار زده و ميزبان��ي اي��ن رقابت ه��ا 
را بگي��رد. رقابت هايي ك��ه قطر نزدي��ك به 17 
ميليارد و 200 ميليون پوند به صورت مس��تقيم 
 و غير مس��تقيم براي برنده ش��دن در آن هزينه 

كرده است. 
ديلي ميل، طي تحقيقاتي به اين نتيجه رس��يده 

بود كه معامالت مشروع به منظور البي گري براي 
خريد رأي ها را از جمله روش هاي نفت خيزهاي 
خاورميان��ه براي گرفت��ن ميزباني ج��ام جهاني 
بوده اس��ت. ميزباني كه البته منتقدان و مخالفان 
بسياري داشت. خصوصاً كه براي نخستين بار در 
تاريخ رقابت هاي جام جهاني، تاريخ برگزاري اين 
مسابقات به دليل شرايط آب و هوايي قطر از خرداد 

ماه به اواخر آذر منتقل شد!
هيدي ليك و جاناتان كالورت، دو خبرنگاري بودند كه 
تحقيقات جالب توجهي در زمينه كسب ميزباني قطر 
انجام داده و حتي كتابي نيز با نام بازي كثيف در اين 
راستا منتشر كردند. در بخشي از اين كتاب، به نحوه 
پرداخت هاي انجام شده توسط قطري ها جهت كسب 
ميزباني جام جهاني اشاره شده است كه بر اساس آن، 

جدا از مبالغ بسيار س��نگيني  به مسئوالن فوتبال 
كشور هاي مختلف از حساب يكي  از شركت هاي كه 
مسائل مالي  قطر را بر عهده دارد و رياست آن بر عهده 
محمدبن همام است، پرداخت شده، مبلغ كالني نيز 
به صورت سرويس هاي نظير سفارش هواپيما، يك 
باشگاه فوتبال، قرارداد هاي اسپانسرينگ زمين و بقيه 
مستغالت هزينه شده كه جزئيات همه اين توافقات 
 در ضميمه اين تحقيق با جزئيات كامل در اين كتاب 

آمده است!
اما همه هزينه هاي انجام ش��ده در راستاي كسب 
ميزباني اينها نبوده و مهيا كردن اين كشور براي 
ميزباني نيز هزينه كالن و قابل توجهي روي دست 
اين كشور گذاشته است به همين دليل از آنجا كه 
قطر به لح��اظ ميزان درآمد بر جمعيت و س��رانه 

درآمد هر فرد در دنيا ثروتمند ترين كش��ور است، 
17 ميلياردو 200 ميليون پوند براي كسب ميزباني 
عددي ناچيز در برابر خرج 132 ميليارد پوندي آنها 

براي جام جهاني  است. 
نشريه سان انگليس نيز در گزارشي فاش كرد تنها 
6/5 ميليارد دالر از اين 200 ميليارد براي ساخت 
ورزش��گاه ها و تدارك ويژه براي هواداران هزينه 
شده اما بخش عمده اين مبلغ  براي ساخت خط 
متروهاي بزرگ شهر دوحه 36 ميليارد دالر )33/2 
ميليارد پوند( و بازسازي فرودگاه بين المللي دوحه 
16 ميليارد دالر ديگر )14/8 ميليارد( صرف شده 
و به طور كل��ي قطر220ميلي��ارد دالر برای اين 
ميزبانی خرج كرده مبلغی بس��يار باالتر از هزينه 

11ميلياردی روسيه برای جام 2018. 

  شميم رضوان
قطر بع�د از كس�ب ميزباني ج�ام جهاني 2022، س�اخت 
هش�ت ورزش�گاه را اس�تارت زد. اس�تاديم هايي كه قرار 
اس�ت ميزب�ان بزرگ ترين تورنم�ت فوتبالي دنيا باش�ند.  
اس�تاديوم البي�ت، احمدب�ن عل�ي، الجن�وب، خليف�ه، 
لوس�يل، رأس اب�و عب�ود، الثام�ه و اس�تاديم بين�اد قطر 
)ش�هر آم�وزش( هفت اس�تاديوم  س�اخته ش�ده ميزبان 
ج�ام جهاني و يكي نيز طور كامل بازس�ازي ش�ده اس�ت.

  افتتاحيه
 البيت، ميزبان افتتاحيه جام جهاني اس��ت. ورزشگاهي با نمايي 
طاليي و با گنجايش 60 هزار نفر كه توسط بنياد خيريه اسپاير زون 
ساخته شده است. كلنگ ساخت اين ورزشگاه سال 2015 زده شد. 
ورزشگاهي كه طرح البيت، يادآور چادر سنتي عربي است و نمادي 
از مهمان نوازي اعراب و قرار اس��ت هواداران را از سراسر جهان با 
فرهنگ سنتي قطر آشنا كند. استاديومي منحصربه فرد قطر، داراي 
يك سقف جمع شونده پيشرفته و 400 هزار متر مربع فضاي سبز 
است. اين استاديوم در فاصله 60 كيلومتري دوحه قرار داشته و تا 
مرحله نيمه نهايي، ميزبان ۹ مسابقه جام جهاني قطر خواهد بود. 
مقامات قطري مي گويند كه 28 هزار صندلي از طبقه فوقاني اين 
ورزشگاه را بعد از پايان مسابقات جام جهاني به كشورهاي در حال 

توسعه كه زير ساخت هاي ورزشي نياز دارند، هديه خواهند داد. 

  اختتاميه
اختتاميه جام جهاني 2022 اما در ورزشگاه لوسيل برگزار مي شود. 
ورزشگاهي كه شايد نامش ش��بيه يك عبارت اروپايي و غربي به نظر 
برسد اما در واقع گياهي است كه هنوز در قطر يافت مي شود. لوسيل 
شهري است كه نخستين پادشاه و خليفه قطر يعني شيخ احمدثاني 
در آن تاج  گذاري كرد و به نوعي كشور قطر را به وجود آورد. استاديم 
لوس��يل در بخش الريان شهر لوسيل اس��ت و 15 كيلومتري دوحه 
با ظرفيت 80هزار نفري كه س��اخت آن از س��ال 2017 و با توجه به 
سنت هاي بومي قطر آغاز ش��د. ورزش��گاه بين المللي خليفه كه در 
نزديكي دوحه است، سال 1۹76 س��اخته و براي جام جهاني به طور 
كامل بازس��ازي ش��د و ظرفيت آن به 40 هزار نفر افزايش يافت. اين 
ورزش��گاه ميزبان مس��ابقات قهرماني دووميداني جهان بوده است. 
»اس��تاديوم ش��هر آموزش« با گنجايش 40 هزار نفر ميزبان هشت 

مسابقه از جام جهاني است. اين اس��تاديوم را با الهام از شكل ظاهري 
الماس توسط شركت اسپانيايي معماران »فنويك ايريبارن« ساخته 
شده و ميزبان مس��ابقات نيمه نهايي تا يك چهارم نيمه نهايي است. 
»استاديوم الجنوب« كه ميزبان هفت ديدار است، با الهام گرفته از طرح 
قايق هاي بادباني سنتي قطر كه پيش تر براي انتقال كاال مورد استفاده 
قرار مي گرفت ساخته شده است. »استاديوم الثمامه« نيز كه با الهام از 
كاله سر باز سنتي )عرقچين( كه توسط مردان عرب پوشيده مي شود، 
ساخته شده هش��ت ديدار را ميزباني مي كند. »اس��تاديوم ۹74« با 
ظرفيت 40هزار نفري با استفاده از فلزات كشتي هاي كانتينردار ساخته 
شده. و نام آن از كد سه رقمي ۹74+ پيش شماره بين المللي تلفن قطر 
برگرفته شده است. اين استاديوم اولين استاديوم تاريخ فوتبال است 
كه كامالً قابليت برچيده شدن را دارد و  استاديوم احمدبن علي با الهام 

از تپه هاي شني و ماسه اي بيابان طراحي شده است. 

روزي ك�ه ميليون ه�ا فوتب�ال دوس�ت منتظرش 
بازي ه�اي  اس�تارت  رس�يد.  راه  از  بودن�د 
جام جهاني امش�ب با ج�دال قطر – اك�وادور زده 
 مي ش�ود و ميزب�ان ب�راي اولين ب�ار ب�ازي در اين 
مي كن�د.  تجرب�ه  را  فوتبال�ي  تورنمن�ت 
جام 2022 با همه فراز و نش��يب هايش به نقطه شروع 
رسيده و 32 تيم حاضر براي موفقيت و صعود روزهاي 
سختي پيش رو دارند. در گروه A مسابقات اگر چه هلند 
مدعي و قدرتمند شانس اصلي صعود محسوب مي شود 

اما فعاًل همه نگاه ها به ديدار افتتاحيه است. 
  

عنابي ها به هر دري زدند تا روياي ميزباني جام جهاني را 
محقق سازند. در سال 2010 به اين رويا دست يافتند و 
حاال امشب در حالي به لطف ميزباني به ميدان مي روند 
كه تاكنون هرگز موفق به كسب سهميه اين رقابت ها 
نشده بودند. فليكس سانچس اسپانيايي پنج سال است 
كه هدايت تيم ملي قطر را برعهده دارد به اين اميد كه 
در جام جهاني 2022 با تيم بي تجربه شگفتي خلق كند. 
قطر با قرار گرفتن در گروه نخس��ت با هلند، اكوادور و 
سنگال قرعه نس��بتاً خوبي نصيبش شده و اين مسئله 
سران اين كشور را به صعود اميدوار كرده است. اين تيم 
آسيايي در ادوار گذشته براي گرفتن جواز صعود تالش 
زيادي كرد ولي هيچ وقت موفق به اين كار نشد. استفاده 
از امتياز ميزباني قطر را در بهترين موقعيت قرار داده تا 
باالخره ثمره سرمايه گذاري هاي گسترده روي فوتبال 
نمايان ش��ود. بازي افتتاحيه براي همه تيم ها اهميت 
ويژه ايي دارد و نتيجه اش روي عملكرد تيم در ديدارهاي 
بعدي تأثير مستقيم مي گذارد. به همين دليل است كه 
براي قطري ها رويارويي با حريف امريكاي جنوبي مهم تر 
از هر بازي اس��ت. سانچس امش��ب ريسك نمي كند و 

بهترين هاي فوتبال اين كشور را به زمين مي فرستد.
 در ليست اعالم شده از سوي س��رمربي هيچ شگفتي 
وجود نداشت؛  قطري ها هيچ لژيونري ندارند و همگي 
در ليگ داخلي بازي مي كنند. ب��ا اين تفاوت كه از 26 
بازيكن نهايي 13 بازيكن در تيم الس��د بازي مي كنند 
و ش��ش بازيكن هم در تيم الدحيل. سرش��ناس ترين 
بازيكنان عنابي ها نيز اكرم عفيف و معز علي هس��تند. 
هم��ان دو بازيكني ك��ه آس��يايي ها به خوب��ي آنها را 
مي شناسند. معزعلي در س��ال 201۹ آقاي گل آسيا 

لقب گرفته است. در كارنامه تيم ملي قطر اگرچه جاي 
حضور در جام جهاني تا امروز خالي ب��وده اما اين تيم 
با هدايت سرمربي اس��پانيايي سه سال قبل موفق شد 
فاتح جام ملت هاي آسيا 201۹ شود. قهرمان آسيا براي 
موفقيت در جام جهاني برنامه ريزي ويژه ايي داش��ت و 
چند بازي تداركاتي برگزار كرد. قطري ها در اس��پانيا 
اردويي نسبتاً طوالني داش��تند و جالب اينكه آنها هر 
چهار بازي دوستانه با هندوراس، نيكاراگوئه، گواتماال و 
آلباني را با برد به پايان رسانده اند. قطر در رنكينگ فيفا 

رده 50 را در اختيار دارد. 
  

اكوادور صعودي راحت ب��ه جام جهاني را تجربه كرد و به 
عنوان يكي از نمايندگان امريكاي جنوبي به اين رقابت ها 
رسيده است. پيش از اين آنها سه بار در اين رويداد حضور 
داش��ته و بهترين نتيجه آنها در س��ال 2006 و صعود از 
مرحله گروهي صورت گرفت.  اين تيم در شرايطي به قطر 
آمده كه تا همين چند وقت پيش يك شاكي بين المللي 
داشت؛ تيم شيلي با شكايت به دادگاه عالي ورزش مدعي 
شد اكوادور از يك بازيكن غيرمجاز به نام بايرون كاستيو 
استفاده كرده و بايد از جام جهاني حذف شود. در نهايت 
CAS اين ادعا را رد كرد تا اكوادور مشكلي براي حضور 
در جام 2022 نداشته باشد. جالب اينجاست كه سرمربي 

در نهايت روي نام بازيكن جنجال ساز خط قرمز كشيد. 
گوستاوو آلفارو دو سال هدايت اكوادور را برعهده دارد و 
براي انتخاب نفرات اصلي سعي كرد از همه داشته هاي 
اين كشور استفاده كند. مويزس كايسادو بازيكن برايتون 
ستاره اكوادور اس��ت. كاسيدو 21 س��اله است و يكي از 
كليدي ترين بازيكنان اين تيم در كوپا امه ريكا بود. اكوادور 
در اين كوپا 2021 تا ي��ك چهارم نهايي پيش روي كرد. 
اكوادور تيم چهل وپنجم رده بندي فدراسيون جهاني را 

در اختيار دارد. 
فيفا براي انتخاب داور بازي افتتاحيه ريس��ك زيادي 
كرده و قضاوت را به داوري سپرده كه براي نخستين بار 

در جام جهاني سوت مي زند. دانيله اورساتو همان كسي 
كه اعتماد كميته داوران فيف��ا را جلب كرده و قضاوت 
جدال قطر – اكوادور را به او سپرده است. كارنامه كاري 
او نشان مي دهد كه اورساتو دوره گذشته به عنوان يكي 
از داوران ويدئويي فعاليت كرده است. اورساتو همچنين 
قضاوت فين��ال ليگ قهرمان��ان 2020 را بين دو تيم 
بايرن مونيخ و پاري سن ژرمن را برعهده داشته است. در 
يورو 2020 هم داور سه بازي بود و قضاوت هاي خوبي 
انجام داد. اين داور ايتاليايي در س��ال 2010 به ليست 
داوران يوفا راه يافت و در س��ال 2015 در ليست اليت 

اروپا قرار گرفت. 

قطر كه پيش از اين فروش و مصرف مشروبات الكلي و استفاده از شعارها 
و نمادهاي همجنسگرايي در ورزشگاه هاي جام جهاني را ممنوع اعالم كرده 
ب��ود در جديدترين اق��دام خود اعالم ك��رد در اوق��ات پنجگانه نم��از تمام 
موسيقي هاي مربوط به مس��ابقات در فضاي عمومي ش��هر قطع مي شود تا 

نمازگزاران نمازشان به پايان برسد. 

 شترسواري و بيابان گردي از جمله تفريحاتي است كه توريست هاي جام 
جهاني در قطر تجربه مي كنند. آنهايي كه خود را قبل ش��روع مسابقات جام 
جهاني به قطر رس��انده اند اين شانس را داش��ته اند كه با خيال راحت و بدون 

دغدغه از دست دادن بازي ها به گردش و تفريح بپردازند. 

 اين روزها در قطر همه چيز رنگ و بوي جام جهاني دارد. حتي هنر نقاشي 
هم از اين قاعده مستثني نيست و حاال فروش نقاشي نمادهاي جام جهاني و 
ستارگان بزرگ فوتبال جهان در قطر زياد شده است. اين تابلوها را اين روزها 

در تمام فروشگاه ها مي توان ديد و در صورت تمايل خريداري كرد. 

 اين هم يك هوادار ايراني با لباسي كه منقش به پرچم كشورهاي شركت 
كننده در جام جهاني اس��ت اما مهم تر از همه جام نماديني است كه در دست 
دارد. گويا با جام حقيقي و واقعي عكس مي گيرد به هرحال جام جهاني است و 
حال و هواي خاص خودش را دارد تب بااليي كه يك ماه فروكش نخواهد كرد. 

جام جهاني كه شروع مي شود هر عالقمندي ناخودآگاه به ياد ستاره هاي 
س��ال هاي دور جام جهان��ي مي افتد. اي��ن اولين جام جهاني ب��دون ديه گو 
مارادوناست. اسطوره فوتبال جهان كه حاال بايد تنها تصويرش را روي ديوار 

شهر هاي ميزبان مسابقات به تماشا نشست و حسرت نبودنش را كشيد. 

قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022
شیوا  نوروزی

   گزارش  يک

از  VAR تا آفسايد نيمه خودكار 

 حفاظت از بازيكنان 
 هدف اصلي

 داوران 
جام جهاني 

 سلطان پله هم هرچند هنوز هست 
اما حاال او هم تصوير ش��ده و روي ديوارها 
رفته، به هرحال براي هواداران فوتبال در 
دو سه دهه گذش��ته تصويري جز همين 
ديوار نگاره ها از امثال پله وجود ندارد و آنها 
بيشتر با امثال رونالدو و مسي و شايد زيدان 

و مالديني و... آشنا باشند. 

نگاهي به 8 ورزشگاه ميزبان جام جهاني

از البيت تا لوسيل


