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کوتاه قدترین و 
بلندترین بازیکنان 

2 بازیکــن تیم های ملــی مراکــش و هلند 
کوتاه قدتریــن و بلندقامت تریــن بازیکنــان 
جام جهانی2۰22 هســتند. الیــاس امیلیان، 
شــاعر هافبــک تیم ملــی فوتبــال مراکش 
بــا 164ســانتی متر کوتاه قدتریــن بازیکن 
جام جهانی 2۰22در قطر نام گرفت. رتبه دوم 
این رده بندی را یوکی ســوما مهاجم تیم ملی 
ژاپن با 165ســانتی متر قد به خود اختصاص 
داد. گومز ازآرژانتین، آنتونا از مکزیک و کروز از 
اروگوئه با قدهای 167سانتی متری در رده های 
بعدی قرار دارند. بلندقامت ترین بازیکن جام 
جهانی 2۰22نیــز آندریس نوپرس دروازه بان 

تیم ملی هلند با 2۰3سانتی متر است.

 رونالدو و مسی
برابر با ماتئوس

لوتار ماتئوس با 5بــار حضور در جام جهانی 
و 16سال سابقه در این تورنمنت رکورددار 
است اما کریستیانو رونالدو هم در این دوره 
به رکورد او می رســد. مهاجم 37ساله تیم 
ملی پرتغال که از جام جهانی 2۰۰6تاکنون 
همواره در ایــن تورنمنت حضور داشــته، 
پنجمین حضور خود در جام جهانی را تجربه 
می کند. عالوه بر رونالدو، 2 کاپیتان دیگر هم 
برای پنجمین بــار در جام جهانی به میدان 
می روند؛ آندرس گواردادو از مکزیک و لیونل 
مسی از آرژانتین. رونالدو میان 832بازیکن 
حاضر در جام جهانی، بیشــترین بازی ملی 
را انجــام داده و طبیعتا بیشــترین گل ملی 
را هم به ثمر رســانده است. او که با 117گل 
ملی، آقای گل جهان است، در 191مسابقه 
برای تیم ملی پرتغال توانســته به این مهم 
دست یابد. کریستیانو پس از بدرالمطوع از 
کویت و سوه چین آن از مالزی که به ترتیب 
196و 195بازی ملی در مسابقات فیفا دارند، 
سومین بازیکن با ســابقه تاریخ فوتبال ملی 
اســت و در همین جام جهانی این فرصت را 

دارد تا از رکورد آنها عبور کند.

باسابقه ترین های 
جام جهانی 2022

2 برادر در 2 تیم
اینیاکی ویلیامز و نیکو ویلیامز اگرچه برادر 
هستند اما در جام جهانی 2۰22قطر برای 
2 کشور مختلف به میدان می روند؛ اینیاکی 
با پیراهن غنا و نیکو با پیراهن اســپانیا. در 
جام جهانی 2۰1۰، برادران بواتنگ چنین 
وضعیتی داشتند و ژروم برای آلمان و کوین 
پرینس بــرای غنا به میــدان رفتند. نکته 
جالب اینکــه آلمان و غنــا در جام جهانی 
2۰1۰هم گروه بودند و بــرادران بواتنگ 

مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
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فیفــا 
روزانــه مبلــغ 1۰هــزار دالر بابت 

هر بازیکن حاضــر در جام جهانی به باشــگاه هایی که 
در 2 ســال گذشــته این بازیکنان عضو آنها بوده انــد، پاداش 

می پــردازد تا بلکه بخشــی از زیــان باشــگاه ها بابــت مصدومیت های 
احتمالی یا دســتمزد آنها به خاطر در اختیــار قرار دادن ایــن بازیکنان به تیم 

ملی جبران شــود. این رقم ها برای برخی باشــگاه های کوچک رقم چشــمگیری 
است اما برای باشــگاه های بزرگ هم پولی نیســت که قابل چشم پوشی باشد. باشگاه 

الســد 15بازیکن در این تورنمنت دارد و اگــر تیم میزبان موفق به صعــود از گروه خود 
نشــود، مبلغ 2میلیون و 7۰۰هزار دالر به این باشــگاه قطری تعلق می گیــرد، البته به 
شرطی که همه بازیکنان 2ســال  آخر فوتبال شان را در این باشــگاه سپری کرده باشند.
   اگر هر بازیکن بــا تیمش فقط در دور گروهــی حاضر باشــد، در 18روز این مرحله 
مبلغ 18۰هزار دالر به باشــگاهش می رســد. بازیکنانی که تا مراحــل باالتر پیش 

برونــد، ســود بیشــتری را بــه باشــگاه های 2ســال آخر خود می رســانند.
   بــرای بازیکنانــی که به مرحله یک هشــتم برســند، ایــن مبلغ به 

22۰هزار دالر می رســد و بــرای صعود به یــک چهارم نهایی به 
28۰هزار دالر.  فینال و رده بندی، ســود 37۰ هزار 

دارد. باشــگاه ها  بــرای  دالری 

بایرن هم مثل بارســا که 7ملی پوش در تیم ملی 
اســپانیا دارد، 7بازیکن در تیم ملی آلمان دارد؛ 
لئون گورتسکا، ســرژ گنبری، لروی سانه، جمال 
موسیال، توماس مولر، مانوئل نویر و یوزوا کیمیش. 
بایرنی هایی که در ترکیب سایر تیم ها به جام جهانی 
می رونــد، این نفرات هســتند: اریک ماکســیم 
چوپوموتینــگ در تیم ملی کامــرون، کینگزلی 
کومان، بنژامن پاوار، لــوکاس ارناندس و دایوت 
اوپامکانو در تیم ملی فرانسه، ماتییس دلیخت در 
تیم هلند، سادیو مانه در تیم سنگال، نُصیر مزروعی 
در تیم مراکش، یوزیپ استانیشیچ در تیم کرواسی 

و آلفونسو دیویس در تیم ملی کانادا.

17
بایرن مونیخ

هری مگوایر، لوک شــاو و مارکوس راشــفورد 
3بازیکنی هســتند که از این تیم بــه تیم ملی 
انگلیس دعوت شــده اند. 3بازیکــن یونایتد هم 
در تیم ملی پرتغال به میــدان می روند: رونالدو، 
برونو فرنانــدز و دالو. 3بازیکن هم بــا برزیل به 
قطر رفته اند: آنتونی، کاسمیرو و فرد. لیساندرو 
مارتینس با آرژانتین، کریســتین اریکســن در 
تیم دانمارک، رافائل واران با تیم فرانسه، تایرل 
ماالســیا با تیم هلند و فاکوندو پلیستری با تیم 

اروگوئه در جام حاضر شده اند.

14
منچستریونایتد

تیبو کورتــوا و ادن آزار با پیراهــن بلژیک به قطر 
رفته اند. دنی کارواخال و مارکو آسنسیو برای تیم 
ملی اسپانیا بازی می کنند. آنتونیو رودیگر در تیم 
آلمان، فدریکو والورده در تیم اروگوئه، لوکا مودریچ 
در تیم کرواسی، وینیســیوس جونیور، رودریگو و 
میلیتائو در تیم برزیل، کریم بنزما، شوامنی و ادواردو 

کاماوینگا در تیم ملی فرانسه به میدان می روند.

13
رئال مادرید

از تیم سیتی که در آخرین بازی لیگ مقابل برنتفورد 
به میدان رفت، فقط ارلینــگ هالند در جام جهانی 
حضور ندارد. از 16بازیکن سیتی در قطر فقط کایل 
واکر، جان استونز، فیل فودن، جک گریلیش و کالوین 
فیلیپس در ترکیب تیم گرت ســاوتگیت و انگلیس 
حضور دارند. 11نفر بقیه به دیگر تیم های ملی دعوت 
شده اند. خولیان آلوارس با پیراهن آرژانتین، کوین 
دی بروینه در تیم بلژیک، ادرسون در تیم ملی برزیل، 
ایلکای گوندوگان در تیم آلمان، ناتان آکه درتیم هلند، 
ژائو کانسلو، روبن دیاس، برناردو سیلوا در تیم پرتغال، 
رودریگس و آیمریک الپورت در تیم ملی اســپانیا و 

مانوئل آکانجی در تیم ملی سوئیس بازی می کنند.

16
منچسترسیتی

اگر بن چیلــول، ریس جیمــز و انگولو کانتــه مصدوم 
نمی شدند، باشــگاه چلســی 15بازیکن در جام جهانی 
2۰22داشت. اگر ایتالیا هم به جام جهانی صعود می کرد، 
جورجینیو دعوت می شد و تعداد ملی پوشان چلسی به 
عدد 16و برابر با بارسا و سیتی می رسید. هم اکنون تیاگو 
سیلوا در تیم برزیل، متئو کواچیچ در تیم کرواسی، میسون 
ماونت، رحیم استرلینگ و کانر گاالگر در تیم انگلیس، کای 
هاورتز در تیم آلمان، حکیم زیاش در تیم مراکش، ادوارد 
مندی و کالیدو کولیبالی درتیم سنگال، سزار آسپلیکوئتا 
در تیم اسپانیا، دنیس زکریا در تیم سوئیس و کریستین 

پولیسیک در تیم آمریکا در جام جهانی بازی می کنند.

12
چلسی

تاتنهام از یک لحاظ رکورددار است؛ این باشگاه 
3کاپیتان را در جام جهانی دارد. ســون هیونگ 
مین کاپیتان تیم کره جنوبی، هری کین کاپیتان 
انگلیس و هوگــو لوریس کاپیتان فرانســه در 
این باشــگاه بازی  می کنند. کریستین رومرو با 
آرژانتین، ریچارلیسون با برزیل، ایوان پریشیچ 
با کرواسی، پیر امیل هویبیرگ با دانمارک، هری 
کین و اریــک دایر با انگلیــس، هوگو لوریس با 
فرانسه، پاپ ماتار ســار با سنگال، سون هیونگ 
مین با کره جنوبی، رودریگو بنتانکور با اروگوئه و 
بن دیویس ولز، بازیکنان تاتنهام در جام جهانی 

هستند.

11
تاتنهام

شاید باورش سخت باشد اما برایتون 8بازیکن در 
قطر دارد. الکسیس مک آلیستر در تیم آرژانتین، 
لئاندرو تروسارد در تیم بلژیک، مویزس کایسدو، 
استوپینان و جرمی سارمینتو در اکوادور، طارق 
لمپتی در غنا، کائورو میتوما در تیم ژاپن و روبرت 

سانچس در تیم اسپانیا بازی می کنند.

08
برایتون

لیورپول: آلیســون و فابینیو 
در تیــم ملــی برزیــل، 
جردن هندرسون و ترنت 
الکســاندر-آرنولد در تیم 
انگلیس، ابراهیما کوناته در 
تیم فرانســه، ویرجیل فان دایک در تیم هلند و 
داروین نونیس در تیم ملــی اروگوئه به میدان 

می روند.

آرسنال: گابریــل ژسوس و 
گابریــل مارتینلــی را در 
تیم برزیل بــه جام جهانی 
می فرستد. آرون رمزدیل، 
بوکایو ســاکا و بن وایت در 
تیم انگلیــس بازی می کنند، ویلیام ســالیبا در 
تیم فرانسه، توماس پارتی در تیم غنا، تومیاسو 
در تیم ژاپن، گرانیت ژاکا در تیم سوئیس و مت 

ترنر در تیم آمریکا.

نیوکاســل: برونو گیمارش 
در تیم برزیــل، نیک پوپ، 
کیــران تریپیــه و کالوم 
ویلسون در تیم انگلیس و 
فابیان شار در تیم سوئیس 

به جام جهانی می روند.

برنتفورد: برایــان امبومو در 
تیم ملی کامرون، ماتیاس 
ینســن، میکل دامسگارد 
و کریســتین نــورگارد با 
دانمارک، سامان قدوس در 
تیم ایران و دیوید رایا در تیم اســپانیا بازیکنانی 

هستند که در باشگاه برنتفورد توپ می زنند.

فوالم: از این تیم ژائو پالینیا 
با پیراهن پرتغال، الکساندر 
میتروویچ با تیم صربستان، 
آنتونی رابینسون و تیم ریم 
بــا آمریکا، هری ویلســون 

ودنیل جیمز در ولز به قطر می روند.

لســتر: یــوری تیلمانس، 
تیموتی کاســتین و ووت 
فاس را در تیم بلژیک دارد؛ 
جیمــز مدیســون در تیم 
انگلیس، دانیــل آمارتی در 
تیم غنا، نامپالیس مندی در تیم ســنگال و دنی 

وارد را در تیم ولز.

بقیه
 انگلیسی ها

به لطف بارسایی بودن لوییس انریکه، سرمربی 
تیم ملی اسپانیا بارســلونا در کنار سیتی دومین 
باشــگاه پربازیکن در قطر خواهد بود. بازیکنانی 
که از این تیم با تیم ملی اســپانیا به جام جهانی 
2۰22می روند؛ اریک گارســیا، جــوردی آلبا، 
پدری، گاوی، بوسکتس، آنسو فاتی و فران تورس. 
در این جام ژول کنده و عثمان دمبله برای فرانسه 
بازی می کنند، فرنکی دی یونگ و ممفیس دیپای 
برای هلند، رافینیا بــرای تیم ملی برزیل، رونالد 
آرائوخو در تیم اروگوئه، تراشتگن برای آلمان و 

روبرت لواندوفسکی برای لهستان.

16
بارسلونا
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73درصــد بازیکنــان حاضر در 
جام جهانــی 2022از باشــگاه های 
ثروتمند اروپایی دستچین شده اند. 
این در حالی اســت که 13تیم اروپا 
فقط 40درصد ظرفیت تیم های حاضر 

در این رقابت ها را اشغال کرده اند.

باشــگاه های عربســتانی 
و آمریکایــی هر کــدام با 
35بازیکن بیشــترین سهم 
را در ایــن دوره دارند؛ البته 
خارج از اروپا چون رکورد در 

دست لیگ برتر است.

لیگ چمپیونشــیپ یا 
لیگ سطح دوم فوتبال 
انگلستان هم 29بازیکن 
در جام جهانی دارد که 
انگلیســی  هیچ کدام 

نیستند.

160بازیکن از 831بازیکن 
انتخاب شــده در 32تیم 
)حــدود 19درصــد( در 
باشــگاه های لیگ هــای 
فوتبال انگلســتان یا ولز 

عضویت دارند.

آرژانتیــن بــا دعــوت از 23بازیکن از 
باشگاه های انگلیس، اسپانیا، آلمان، ایتالیا 
و فرانســه، به 5لیگ برتر اروپایی متکی 
است. انگلیسی ها هم 25بازیکن خود را از 
لیگ برتر برداشته اند و فقط جود بلینگام 
از بوندس لیگا به اردو فراخوانده شده است.

از 831بازیکن )هر تیــم 26بازیکن 
غیراز ایران که 25بازیکن دارد( حاضر 
در این رقابت ها فقط 27درصدشــان 
از باشــگاه های غیراروپایی برگزیده 
شــده اند. این نرخ در دوره قبلی در 
روسیه 26درصد بود و هر تیم مجاز بود 
23بازیکن را در ترکیب خود جای دهد.

831بازیکــن حاضر  از 
مســابقات  ایــن  در 
458نفــر از آنها در یکی 
از 5لیگ بــزرگ اروپایی 
بازی می کننــد؛ بیش از 
55درصد بازیکنان حاضر 

در این دوره.

7بازیکن حاضــر در این 
تورنمنت قطــر را خانه 
می داننــد  خودشــان 
درحالی که عضو تیم ملی 
قطر نیستند و به تیم  های 
دیگر  کشــورهای  ملی 

دعوت شده اند.

ایتالیا بــا اینکه برای 
دومین بار پیاپی جواز 
حضور در جام جهانی 
را به دســت نیاورده، 
لیــگ فوتبــال این 
کشــور 70بازیکن در 

قطر دارد.

برگریزان در فرانسه
مسی آرژانتین را مدعی اصلی قهرمانی این دوره نمی داند. دلیل این پیش بینی شاید فقط برای این باشد 
 که فشار را از روی خودش و تیمش بردارد. او از برزیل، فرانسه و انگلیس به عنوان مدعیان اصلی نام برده. 
با اینکه مسی تیم ملی فرانسه را جزو مدعیان اصلی قهرمانی می داند، دیدیه دشان هر روز بازیکنی دیگر 
را از دست می دهد. او پیش از این کانته و پوگبا را به دلیل مصدومیت از دست داده بود و 2 روز پیش نوبت 
کیمپمبه بود که خط بخورد. حاال 2 مهاجم گلزن این تیم؛ انکونکو و احتماال کریم بنزما هم به سرنوشت 
دیگر بازیکنان مصدوم دچار شده اند. بنزما پس از 15دقیقه تمرین با تیم ملی کنار کشید و خودش را به 
فیزیوتراپ سپرد. درباره او شایعه شده بود که به خاطر حضور در جام جهانی، رئال مادرید را در بازی های 
آخر این تیم تنها گذاشته است اما حاال مشخص شــد که دردش جدی است و شاید تیم ملی فرانسه را 
هم در قطر تنها بگذارد. کریستوفر ان کونکو، پدیده الیپزیش هم بعد از برخورد با کاماوینگا در تمرینات 
دچار مصدومیت شد و جام جهانی را از دست داد. از بن یدر )موناکو(، موسی دیابی  )لورکوزن(، مارسیال 
)یونایتد( و کولو موانی )فرانکفورت( به عنوان گزینه های جانشینی ان کونکو در لیست فرانسه یاد می شود.

جام جهانی بگیر
احتماال قطر آخرین جام جهانی مسی و 
رونالدو، 2 تن از بزرگ ترین ستاره های 
تاریخ فوتبال خواهد بود. وقتی مسی در 
ترکیب آلبی سلسته پا به خاک آلمان 
گذاشت، فقط 35بازی برای بارسلونا 
و 7بازی ملی در کارنامه داشت. جالب 
اینکه بهترین ستاره های تاریخ فوتبال 
هرگز در مرحله حذفی جام جهانی 
گلی نزده اند. مجموعا در 14مسابقه، 
127۰دقیقه بازی، 48شوت، 16شوت 
در چارچوب و صفر گل ثبت کرده اند.

مسی در تابستان گذشته 
سرانجام توانست 

نخستین جام ملی اش 
را با قهرمانی در کوپا 

آمریکا جشن 
بگیرد. 

کریستیانو 
رونالدو هم 

یک یورو و یک لیگ 
ملت ها در کارنامه 

افتخارات ملی اش 
دارد. هر دو یک جام  

جهانی کم دارند.

2014
مسی آرژانتین را برای 

نخستین بار بعد از 
شکست مقابل آلمان 
در دیدار نهایی جام 
199۰، به مسابقه 
فینال جام جهانی 
رساند. پرتغال با 

رونالدو حتی صعود 
هم نکرد.

2010
مسی در دور یک هشتم 
نهایی مقابل مکزیک یک 
پاس  گل داد. تنها گل و 

پاس گل رونالدو در مرحله 
گروهی و در بازی عجیب 
مقابل کره شمالی به ثمر 
رسید؛ در مسابقه ای که با 
برتری 7 بر صفر شاگردان 

کی روش همراه بود.

2018
مسی این جام را با از 
دست دادن پنالتی 
مقابل ایسلند شروع 

کرد. اما جام برای کریس 
با گل مقابل اسپانیا 

آغاز شد تا با 33سال و 
13۰روز سن به پیرترین 
هت تریک  کننده تاریخ 

جام تبدیل شود.

پرتغالکریستیانو رونالدو
بازی ملی.....................................  191
..............  19سال و 38روز دوران ملی

مکزیکآندرس گواردادو
بازی ملی....................................  179
............  16سال و 287روز دوران ملی

قطرحسن الهیدوس
بازی ملی....................................  169
..............  14سال و 88روز دوران ملی

آرژانتینلیونل مسی
بازی ملی....................................  164
...............  17سال و 41روز دوران ملی

اروگوئهدیگو گودین
بازی ملی.....................................  161
.............  16سال و 222روز دوران ملی

در ایــن دوره باشــگاه 
بایرن مونیخ با 17بازیکن حاضر در 

جام جهانی رکورددار است. بارسلونا و 
منچسترســیتی با 16بازیکن، السد با 
15و منچستریونایتد با 14بازیکن 

در رده های بعدی هســتند.

گــر  ا
برزیــل و فرانســه بــه 

فینال برســند که رئال در هر دو 
تیم 3بازیکن دارد یــا پرتغال و برزیل 
فینالیست شوند که یونایتد 3بازیکن در 
هر تیم دارد، آنها می توانند به سود 

2.2میلیون دالری برسند.


