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المجموعة األولى

ميندي  -السنغال

فالنسيا  -اإلكوادور

الهيدوس  -قطر

هولندا..

التشكيلة المتوقعة لهولندا

بطــل غـير مـتـوج

دي رون

يعد منتخب هولندا املرشح األول لنيل صدارة املجموعة
األوىل ،كـمــا أنــه يف قــائـمــة أب ــرز املــرشـحــني لـلـمـنــافـســة عىل
لـقــب ك ــأس الـعــالــم  ،2022إذ ق ــدم «الــربت ـقــايل» أك ــر من
جـيــل مــن الــالعـبــني الـعـظـمــاء ،الــذيــن وصـلــوا بــالـفــريــق إىل
امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة لـكــأس الـعــالــم أك ــر مــن م ــرة ،لـكــن ســوء
الـطــالــع حــرم "الـطــواحــني" مــن تـحــويــل تــألـقـهــم عــىل أرض
امللعب ،إىل نجمة عىل واجهة القميص.
ويـشــارك املـنـتـخــب الـهــولـنــدي لـلـمــرة ال ـ  11يف تــاريـخــه،
بينما تقتصر أبرز إنجازاته عىل الحصول عىل لقب بطولة

فينسينت يانسن

ستيفن بيرغوين

كـ ــأس أمـ ــم أوروبـ ـ ــا  ،1988يف امل ـق ــاب ــل خـ ــالل امل ـش ــارك ــات
الـعـشــر الـســابـقــة يف امل ــون ــدي ــال ص ــادف ال ـفــريــق الـكـثــري مــن
الحظ العاثر ،بعدما بلغ املباريات النهائية يف  3مناسبات،
دون أن يتوّج باللقب.
ويف أول م ــرت ــني ب ـل ــغ ف ـي ـه ـم ــا الـ ـنـ ـهـ ــايئ ،اص ـط ــدم ــت
«ال ـط ــواح ــني» ب ــال ــدول ــة امل ـض ـي ـفــة ،وخ ـس ــر أمـ ــام أمل ــان ـي ــا يف
 ، 1974وأم ــام األرج ـن ـتــني يف ،1978
ب ـي ـن ـمــا ب ـل ــغ ال ـن ـه ــايئ ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة يف
لقراءة المزيد
من األخبار
مـ ــونـ ــديـ ــال جـ ـنـ ــوب إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،2010
الرياضية
وخ ـ ـس ـ ــر أم ـ ـ ـ ــام إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا يف الـ ــوقـ ــت
اإلضايف.

أحمد طارق  -دبي

دي يونغ  -هولندا

فرانكي
دي يونغ
دينزل
دومفريس

دافي
كالسين

ماتيس
دي ليخت

فيرغيل
فان ديك
دالي
بليند

غوراين
تيمبير
ريمكو باسفير
١

اإلكوادور تراهن على
دور «الحصان األسود»
في المشاركة الرابعة

المعز علي يحمل
آمال قطر في
أول ظهور

ت ـ ــأم ـ ــل اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور أن ت ـ ـك ـ ــرر أفـ ـض ــل
م ـشــاركــات ـهــا يف ك ــأس ال ـع ــال ــم ب ـت ـجــاوز
دور املـ ـجـ ـمـ ــوعـ ــات لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة يف
تاريخها ،بعدما حقق هــذا اإلنـجــاز يف
ن ـس ـخ ــة  2006بـ ــأملـ ــانـ ـيـ ــا ،ب ـي ـن ـم ــا ودع
الـفــريــق دور املـجـمــوعــات مــرتــني 2002
بـ ـك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وال ـ ـيـ ــابـ ــان و2014
بالربازيل.
وبـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ــام ل ـ ــم ي ـس ـب ــق ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
اإلكـ ـ ـ ــوادوري ت ـح ـق ـيــق أي ل ـق ــب ط ــوال
تاريخه ،وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إىل نصف نهايئ
بطولة كوبا أمريكا يف مناسبتني ،من أصل  24مشاركة.
يـ ـتـ ـصـ ــدر امل ـ ـهـ ــاجـ ــم إي ـ ـن ـ ــري ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا قـ ــائـ ـمـ ــة الـ ـهـ ــدافـ ــني
الـتــاريـخـيــني ملـنـتـخــب اإلك ـ ــوادور بــرصـيــد  35هــدفــاً،
سـجـلـهــا يف  74م ـب ــاراة دول ـي ــة ،كـمــا ي ــربز أنـطــونـيــو
فالنسيا الذي تألق مع مانشسرت يونايتد ،فضال
ع ــن إي ـف ــان ه ــورت ــادو ص ــاح ــب الــرص ـيــد األع ــىل مــن
املشاركات الدولية بـ 168مباراة مع "األصفر".
وتـسـعــى اإلك ــوادور ألن تـصـبــح "الـحـصــان األس ــود"
وأن ت ـح ـقــق م ـش ــارك ــة تــاري ـخ ـيــة رغ ــم االن ـت ـق ــادات ال ـت ــي ت ـعــرضــت لـهــا
بخصوص التشكيك يف أهلية جنسية العبها بايرون كاستيو.

يحمل املهاجم املع ّز عيل آمال منتخب قطر يف كأس العالم التي
يخوضها عىل أرضه كمحور رهان عىل جيل ذهبي بهدف تجاوز
الدور األول.
ويـمـثــل املـهــاجــم األكــر تـهــديـفــاً يف الـتــولـيـفــة الـحــالـيــة ل ـ "الـعـنــابــي"
برصيد  40هدفاً ،أحد االركان الرئيسة يف مشروع طويل األمد،
وضـعــت أكــاديـمـيــة الـتـفــوق الــريــايض "أسـبــايــر" لبنته األســاسـيــة،
ونـ ّـفــذه امل ــدرب اإلسـبــاين فيليكس ســانـشـيــس مـنــذ نـعــومــة أظـفــار
الالعبني عرب برامج تحضريية استمرت لسنوات.
وتهدف قطر إىل تجنب تجربة منتخب جنوب أفريقيا عام 2010
وال ــذي أصـبــح املـضـيــف الــوحـيــد الــذي لــم يتمكن عــىل تـجــاوز دور
املجموعات يف كأس العالم.
ً
وي ـض ــم ال ـب ـلــد امل ـض ـيــف ع ــدد م ــن ال ـن ـج ــوم ال ــذي ــن ت ــأل ـق ــوا ق ــاري ــا يف
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،أب ــرزه ــم أكـ ــرم ع ـف ـيــف ،امل ـع ــز ع ــيل وخــوخــي
بوعالم ،بينما يأمل فيليكس سانشيز الذي استلم مهامه عام
 ،2017ول ــدي ــه ث ـقــة بـلـقــب ق ــاري م ــع "ال ـع ـنــابــي" ه ــو ك ــأس آسـيــا
 2019أن يحقق إنجازاً تاريخياً يف املونديال.

ذكريات  ٢٠٠٢تلهب حماس «أسود التيرانغا»
قطر

٢٠:٠٠ ١١/ ٢٠

اإلكوادور

قطر

١٧:٠٠ ١١/ ٢٥

السنغال

اإلكوادور

١٩:٠٠ ١١/ ٢٩

السنغال

السنغال
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هولندا

هولندا
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اإلكوادور

هولندا
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قطر

سيكون املنتخب السنغايل ،بطل القارة السمراء ،ثاين أبرز املرشحني للتأهل من
املجموعة األوىل ،إذ يسعى "أســود التريانغا" لتكرار إنجازه يف مشاركته األوىل
عــام  2002يف كــوريــا الجنوبية والـيــابــان عندما بلغ ربــع النهايئ ،بينما فشل يف
تخطي الدور األول يف النسخة األخرية يف روسيا بسبب عدد البطاقات الصفراء
بعد تساويه نقاطا وأهدافا مع اليابان.
ويـتـسـلــح املـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــايل بــال ـعــديــد م ــن ال ـن ـج ــوم ،ع ــىل رأس ـه ــم كــالــديــو
كــولـيـبــايل وال ـحــارس إدوارد مـيـنــدي ،فيما سيغيب نـجــم بــايــرن ميونيخ ســاديــو
ماين.
وبـعــدمــا حـقــق "أس ــود الـتــريانـغــا" لـقــب ك ــأس أم ــم إفــريـقـيــا لـلـمــرة األوىل يف
تاريخه خالل العام الحايل ،عىل حساب منتخب مصر ،كرر األمر نفسه يف الدور
الـفــاصــل وأزاح "ال ـفــراع ـنــة" مــن امل ــون ــدي ــال ،إذ يـعــد مـنـتـخــب الـسـنـغــال مــن أبــرز
منتخبات قارة إفريقيا املرشحة لتحقيق إنجاز قوي باسم "القارة السمراء".
وما يدعم حظوظ بطل إفريقيا أنه لم يسبق له أن خسر يف دور املجموعات
ضد منتخب أوروبي حيث حقق الفوز عىل فرنسا  ،2002وبولندا  2018وتعادل
مع الدنمارك .2022

العودة للصفحة الرئيسية
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المجموعة الثانية

بيل  -ويلز
التشكيلة المتوقعة إلنجلترا

هار ين كين
فيل فودن

رحيم ستيرلينج

مهدي  -إيران

جو بيلينجهام

مونت

ماغواير

كين  -انجلترا

«األسود الثالثة»..
حلم مؤجل منذ  56سنة
منصور السندي  -دبي

ديكالن رايس

٢٠٢٢

بولسك  -أميركا

@ E AY _ s p o r t s

يحلم منتخب إنجلرتا خــالل ظـهــوره املرتقب يف مونديال
قطر للمرة الـ  16يف تاريخه بتحقيق حلم مؤجل ملــدة 56
عــامــا مـنــذ أول وآخ ــر ف ــوز ل ــه بـلـقــب الـبـطــولــة يف الـنـسـخــة
الـثــامـنــة مستغلة اسـتـضــافـتـهــا لـلـبـطــولــة يف  1966رغــم أن
إنـجـلــرتا هــي مـهــد كــرة الـقــدم الـحــديـثــة لكنها ظـلــت عــاجــزة
عــن حصد اللقب مـجــددا بعدما ودعــت النسخة املاضية
يف روسيا  2018من الدور نصف النهايئ بعد الخسارة مام
بلجيكا .2-0
ويلعب منتخب إنجلرتا ضمن املجموعة الثانية إىل

جــانــب ويـلــز وإيــران والــواليــات املـتـحــدة األمــريـكـيــة .ويـقــود
منتخب«األسود الثالثة» املدرب جاريث ساوثجيت الذي
ظــل يتعرض النـتـقــادات عنيفة مــن الصحافة الربيطانية
بـسـبــب الـنـتــائــج املـخـيـبــة لــآمــال يف دوري أمــم أوروبــا عىل
الــرغــم مــن نـجــاحــه يف قـيــادة املـنـتـخــب لـلـتــأهــل لـلـمــونــديــال
بـعــد تـصــدره املـجـمــوعــة الـتــاسـعــة بــرصـيــد  26نقطة ورغــم
أن م ـن ـت ـخ ــب إن ـج ـل ــرتا ي ـض ــم ن ـخ ـبــة
من النجوم املميزين أبرزهم نجم
لقراءة المزيد
من األخبار
تــوت ـن ـهــام ه ــاري ك ــني اال أن ــه يـعــاين
الرياضية
مـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ــرة يف هـ ـ ــذا
املونديال بسبب اإلصابات.

ستونز

لوك شاو

إريك داير
بوب نيك

١

«التنين األحمر»..

يتحدى الكبار بورقة بيل

يحلم منتخب ويلز الذي يظهر للمرة الثانية يف كأس العالم بعدما كانت
املرة األوىل يف العام  1958أي منذ نحو  64عاما ووصل إىل ربع النهايئ
وج ـ ــاء م ـن ـت ـخــب وي ـل ــز إىل ق ـط ــر ب ـع ــدم ــا ف ـج ــر م ـف ــاج ــأة ك ـب ــرية ب ـتــأه ـلــه
مل ــون ــدي ــال ق ـط ــر ع ــىل ح ـس ــاب أوك ــرانـ ـي ــا ب ـه ــدف ن ـظ ـي ــف يف امل ـل ـح ــق امل ــؤه ــل
لـلـمــونــديــال ووص ــف قـيــادة املـنـتـخــب غــاريــث بـيــل بـلــوغ املــونــديــال بــالــرحـلــة
"املجنونة".
ويراهن منتخب ويلز عىل نخبة من الالعبني بقيادة نجم ريال مدريد
ال ـس ــاب ــق و ل ـ ــوس أن ـج ـل ــوس الـ ـحـ ــايل امل ـخ ـض ــرم غـ ــاريـ ــث ب ـي ــل ال ـه ــدف
التاريخي للمنتخب الذي خاض أكر من  100مباراة بقميص املنتخب
ويــربز أيضا أســم نجم نــادي ليدز يونايتد دانـيــال جميس وآرون
رامزي العب نيس الفرنيس .ويقود ويلز املدرب روبرت بيغ " 48
عاما "بعدما نجح يف قيادته للتأهل للمونديال.

أميركا..سيناريو ٩8
يقلق رجال غريغ
يـظـهــر مـنـتـخــب ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة األم ـ ــري ـ ـك ـ ـي ـ ــة يف
كأس العالم للمرة الـ 11
يف تاريخه  ،إذ ظهر ألول
م ــرة يف ال ـع ــام  193٠أي
م ـ ـ ـن ـ ـ ــذ ن ـ ـ ـح ـ ـ ــو  9٢ع ـ ــام ـ ــا
وح ـ ـ ـص ـ ـ ــل خ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ع ــى
أف ـض ــل م ــرك ــز يف تــاريـخــه
وه ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـث ـ ـ ــال ـ ـ ــث وغ ـ ـ ـ ــاب
املـ ـنـ ـتـ ـخـ ــب ع ـ ــن ال ـن ـس ـخ ــة
املاضية يف روسيا . ٢٠18
وتـ ــأهـ ــل م ـن ـت ـخ ــب أم ــري ـك ــا
للمونديال بعدما حصل
عى املركز الثالث برصيد
 ٢5ن ـق ـطــة يف ت ـص ـف ـيــات "
الكونكاكاف"
وي ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب
املدرب غريغ برهالرت" 49
عـ ــامـ ــا" .وتـ ــواجـ ــه أم ــري ـك ــا
ال ـتــي تـلـعــب يف املـجـمــوعــة الـثــانـيــة إىل جــانــب إن ـج ـلــرتا وأيـ ــران وويـلــز
خصمني لدودين هما إنجلرتا وإيــران  ،إذ الحقت األخــرة هزيمة
ت ــاري ـخ ـي ــة  1-٢ب ـم ــون ــدي ــال  .98وي ـس ـت ـعــني م ـن ـت ـخــب أم ــري ـك ــا يف ه ــذا
امل ــون ــدي ــال ب ـقــائ ـمــة ض ـمــت  ٢6الع ـب ــا م ــن بـيـنـهــم العـ ــب كــريـسـتـيــان
بــولـيـسـتــش العــب تـشـيـلــي وويـسـتــون مــاكـيـنــي العــب يــوفــونـتــوس
وســرجــوي ـنــو دي ـســت الع ــب م ـي ــان وح ــاج ــي راي ــت العـ ــب انـطــالـيــا
سبور

ً
إيران ..هل تتخلص من عقدة  44عاما
ي ـخ ــوض مـنـتـخــب إيـ ــران الـ ــذي ي ـت ــواج ــد يف ك ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـمــرة ال ـس ــادس ــة يف
تاريخه مبارياته يف مونديال قطر بافتتاحية صعبة بالنسبة له أمام إنجلرتا
وي ـع ــاين مـنـتـخــب إيـ ــران م ــن م ـش ـكــالت داخ ـل ـيــة تـسـبـبــت يف رح ـيــل امل ــدرب
السابق الـكــروايت دراجــان سكوتشيتش قبل أشهر قليلة من بــدء املونديال
ليتوىل املهمة الربتغايل كارلوس كريوش
ويبدأ منتخب إيران الذي تأهل للمونديال بعدما تصدر املجموعة األوىل
مشواره وهو يعاين أيضا من عقدة استمرت معه لنحو  44عاما منذ تأهله
ل ـل ـم ــون ــدي ــال ل ـل ـم ــرة األويل يف ال ـع ــام  78م ــن ع ــدم ــه ت ـم ـك ـنــه طـ ــول م ـشــاركــاتــه
الخمس املاضية بلوغ الدور الثاين وخروجه من الدور األول
وي ــواج ــه ك ــريوش ت ـحــديــات ك ـبــرية م ــع املـنـتـخــب اإليـ ــراين ال ــذي يـسـعــى إىل
إخراجه من دوامة املشكالت التي سبقت مشاركته يف املونديال بتحقيق نتائج
إيجابية
وي ـع ــول امل ـن ـت ـخــب اإلي ـ ــراين ع ــىل األوراق ال ــراب ـح ــة أب ــرزه ــم م ـهــاجــم بــورتــو
الربتغايل مهدي طارمي وعيل رضا جهانبخش العب فاينورد الهولندي.

إنجلترا
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ي ـح ـل ــم ال ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل
م ـ ـي ـ ــي ب ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج عـ ـنـ ـقـ ــه بـ ــاملـ ـيـ ــدالـ ـيـ ــة
الذهبية والتقاط صــورة تذكارية مع
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـي ـك ــون أف ـض ــل خ ـت ــام
ملسرته مع "راقيص التانغو".
وف ــاز مـيــي بـكــل يشء يف الـســاحــرة
امل ـ ـس ـ ـت ـ ــدي ـ ــرة (س ـ ـب ـ ــع ك ـ ـ ـ ــرات ذهـ ـبـ ـي ــة
كــأفـضــل العــب يف الـعــالــم) ،وأربـعــة
ألـ ـ ـقـ ـ ــاب بـ ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـ ـطـ ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا،
الـ ــدوري اإلس ـب ــاين وال ـف ــرن ــي ،كـمــا

أضــاف إىل سـجـلــه لـقــب كــوبــا أمــركــا
الصيف املايض ،يف أ ّول تتويج قاري
لـ ـ ــه م ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب بـ ـ ـ ــاده ،وس ـج ــل
م ـ ـئ ـ ــات األه ـ ـ ـ ــداف وس ـ ـح ـ ــر ال ـج ـم ـي ــع
ب ـم ــراوغ ــات ــه وت ـم ــري ــرات ــه وإب ــداع ــات ــه،
وال ي ـن ـق ـص ــه سـ ـ ــوى كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم
لـ ـحـ ـس ــم ال ـ ـج ـ ــدل ال ـ ـ ــذي ظ ـ ــل دائ ـ ـ ــراً
لـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ــوات ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــت س ـ ـ ــؤال
ع ـ ــري ـ ــض" :م ـ ــن األف ـ ـض ـ ــل مـ ـي ــي أم
مــارادونــا؟" خـصــوصــاً أن األسـطــورة
الـ ــراحـ ــل قـ ــاد م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــاده ل ـل ـف ــوز
ب ـم ــون ــدي ــال  ،1986م ــا عـ ــزز ت ـف ــوق ــه

عـنــد مـقــارنـتــه مــع مـيــي.
وإىل ج ــان ــب م ـي ــي ،ي ـم ـلــك املـنـتـخــب
األرجنتيني العبني مميزين ،أبرزهم
العــب يــوفـنـتــوس دي مــاريــا ومـهــاجــم
م ـ ـي ـ ــان ،ل ـ ــوت ـ ــارو م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز والع ـ ــب
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد رودري ـغ ــو دي ب ــول،
وم ـ ــداف ـ ــع ب ـن ـف ـي ـك ــا الـ ــرتـ ـغـ ــايل ن ـي ـك ــوال
أوتـ ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ــدي ،وم ـ ـ ــداف ـ ـ ــع تـ ــوتـ ـنـ ـهـ ــام
كريستيان
لقراءة المزيد
من األخبار
رومــرو الساعني
الرياضية
لـ ـلـ ـقـ ــب ث ـ ــال ـ ــث يف
تاريخ بادهم.

نيكوالس
أوتاميندي
إيميليانو
مارتينيز
١

ً
ً
ُ
السعودية تطارد إنجاز ا غائبا منذ ٢8سنة
أصـبــح املـنـتـخــب الـسـعــودي ضـيـفــا شـبــه دائ ــم عــى بـطــوالت كــأس الـعــالــم لـكــرة
القدم منذ أول مشاركة له يف مونديال أمريكا .1994
ولم يغب "األخضر" السعودي سوى عن نسختني فقط من الثمانية األخرة،
وس ـي ـك ــون ح ــاض ــراً يف م ــون ــدي ــال ق ـطــر ب ـعــد م ـش ــوار م ـم ـيــز يف ال ـت ـص ـف ـيــات أن ـهــاه
بصدارة املجموعة الثانية برصيد  23نقطة.
ويـعـ ّول الـسـعــوديــون عــى خــرة العــب خــط الــوســط ســالــم الــدوســري ،ويــاســر
الشهراين ،صالح الشهري ،لتكرار إنجاز مونديال أمركا  ،1994وتجاوز الدور
األول بعدما فشل يف املــرات السابقة يف تجاوز مرحلة دوري املجموعات ،إال
أن م ـخــاوف عـشــاق األخ ـضــر ب ــدأت تـتــزايــد مــع اسـتـبـعــاد ال ـحــارس ف ــواز الـقــرين
لإلصابة ،واحتمال غياب سلمان الفرج للسبب ذاته.
وي ـق ــود امل ـن ـت ـخــب ال ـس ـع ــودي امل ـ ــدرب ال ـف ــرن ــي ه ــريف ري ـن ــارد م ـنــذ م ــاي ــو 2019
واس ـت ـطــاع خ ــال ث ــاث س ـنــوات أن ُيـحـقــق ط ـفــرة ك ـبــرة عــى مـسـتــوى األخـضــر
وارتفعت معه اآلمال للتوهج يف مونديال قطر ،وتسجيل الحضور األبرز يف
تاريخه باملونديال.

ُ
المكسيك ..إرث تاريخي مبهر
نال منتخب املكسيك شرف أن يكون
أحــد طــريف أول مـبــاراة تـقــام يف تــاريــخ
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ع ـن ــدم ــا واج ـ ــه فــرن ـســا
مونتيفيدو بمناسبة افتتاح مونديال
أوروغواي .1930
ومـنــذ تلك النهائيات سجل منتخب
املـ ـكـ ـسـ ـيـ ــك حـ ـ ـضـ ـ ــوره ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار يف
املونديال ،وتحمل نسخة قطر الرقم
 17يف م ـ ـشـ ــاركـ ــاتـ ــه ،فـ ـض ــا ع ـ ــن أن ــه
مـ ـت ــأه ــل آلـ ـيـ ــا ل ـل ـن ـس ـخ ــة امل ـق ـب ـل ــة ع ــام
 ،2026كــونــه مــن الــدول املستضيفة
للحدث.
وم ـنــذ نـسـخــة "أم ــرك ــا  "94ل ــم يغب

السعودية
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األرجنتين

يـ ـ ـخـ ـ ــوض امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب ال ـ ـب ـ ــول ـ ـن ـ ــدي
ال ـن ـهــائ ـيــات لـلـنـسـخــة ال ـثــان ـيــة عــى
التوايل والتاسعة يف تاريخه علما
بــأنــه ح ـقــق امل ــرك ــز ال ـثــالــث يف كـلـتــا
مشاركتيه السابقتني يف نسختي
 1974بأملانيا و 1982بإسبانيا ،إذ
احتل املركز الثالث يف كليهما.
ويقود املنتخب مهاجم برشلونة
روبـ ـ ـ ـ ــرت لـ ـيـ ـفـ ــانـ ــدوفـ ـسـ ــي ال ـ ــذي
يـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك م ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـل ـ ـ ــزم لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــأل ـ ــق يف
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ،مـ ــن واق ـ ـ ــع أن ـ ــه ك ــان
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــا م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرا يف الـ ـتـ ــأهـ ــل
لنهائيات قطر.
وت ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق يف
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـيـ ــات امل ـ ــؤه ـ ـل ـ ــة ملـ ــونـ ــديـ ــال

منتخب املـكـسـيــك عــن أي مــونــديــال،
لكنه اكتفى يف مشاركاته السبع بني
أعوام  94و 2018بالدور ثمن النهايئ
ومن أبــرز الاعبني الذين سيحملون
ل ـ ـ ــواء ال ـ ـكـ ــرة امل ـك ـس ـي ـك ـي ــة ،يف ق ـط ــر،
ال ـح ــارس غ ـيــارمــو أوشـ ــوا ،واملـهــاجــم
جــراردو أرتياغا ،وإديسون ألفاريز،
ومانوال كورونا.
أم ـ ـ ــا ن ـ ـجـ ــم املـ ـنـ ـتـ ـخـ ــب ف ـ ـهـ ــو املـ ـهـ ــاجـ ــم
املـخـضــرم أنــدريــس غ ــوادرادو ،يملك
يف مـســرتــه  178م ـبــاراة دولـيــة كأكرث
الـ ــاع ـ ـبـ ــني الـ ـحـ ــالـ ـيـ ــني م ـ ـشـ ــاركـ ــة م ــع
املكسيك.
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المكسيك

 ،2022أنه لن يكون ضيف شرف
يف الـبـطــولــة حـيــث يمتلك الفريق
مـقــومــات املـنــافـســة عــى الــوصــول
إىل األدوار ا ل ـ ـن ـ ـه ـ ــا ئ ـ ـي ـ ــة ،وأ نـ ـ ــه
سيكون أحد الفرق املنافسة عى
لـقــب "الـحـصــان األس ــود" يف هــذه
النسخة.
وإىل ج ـ ــا ن ـ ــب لـ ـيـ ـفـ ــا نـ ــدو فـ ـسـ ــي
ت ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــوف امل ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــب
الـبــو لـنــدي الـعــد يــد مــن الــا عـبــني
املـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــز ي ـ ــن ،أ بـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــم ح ـ ـ ــارس
املـ ــر مـ ــى ف ــو جـ ـيـ ـت ــش ت ـش ـي ـس ـن ــي،
واملــدافــع كــامـيــل جـلـيــك ،و ثـنــايئ
الــو ســط غــر ي ـغــور كــر يـتـشــو فـيــاك
و بـيــو تــر ز يـلـنـســي.

األرجنتين
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سيويسرا
شكيري--فرنسا
مبابي

صربيا
أستراليا
ميتروفيتش -
ريدمان -

مبابي وبنزيمة «أيقونة»
فرنسا للتتويج بالثالثة
محمد فاضل  -دبي
يـ ـع ــد م ـن ـت ـخ ــب ف ــرنـ ـس ــا م ــرشـ ـح ــا ف ــوق
الـ ـعـ ــادة لـلـظـفــر ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم 2022
واالحتفاظ باللقب ،باعتباره أحد اقوى
امل ـن ـت ـخ ـب ــات وال ـ ـ ــذي ي ـض ــم يف ص ـفــوفــه
كوكبة من خرة نجوم العالم.
ويـ ــرى ال ـب ـع ــض أن وجـ ــود نـخـبــة
من الاعبني املمييزين ومنهم إمبابي
وك ــري ــم بـنــزيـمــا واالخ ــوي ــن هــرنــانــديــز
وايـ ـضـ ــا غ ــري ــزم ــان وف ـ ـ ــاران ي ـم ـك ــن ان
يـضــع املـنـتـخــب الـفــرنــي يف الــواجـهــة

الـ ـع ــريـ ـض ــة ل ـل ـب ـط ــول ــة وت ـ ـك ـ ــرار الـ ـف ــوز
بـ ـك ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ب ـعــد
نسختي  1998و.2018
وأو قـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ف ــر ن ـس ــا يف امل ـج ـم ــو ع ــة ال ــرا بـ ـع ــة مــع
الــد نـمــارك وا ســرالـيــا و تــو نــس ،كـمــا
أن ص ـ ــدار ت ـ ــه مل ـج ـم ــو ع ـت ــه و ص ـ ـ ــدارة
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ــني لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــة الـ ـث ــا لـ ـث ــة
سـيـجـنـبـهـمــا املــواجـهــة املـبـكــرة.
و يـتـطـلــع مــدرب فــر نـســا د يــد يـيــه
د ي ـشــان إىل تـحـقـيــق ال ـفــوز بــا ل ـكــأس
ليكون أفضل مدرب فرني يـحـقــق

االل ـ ـق ـ ــاب وذل ـ ـ ــك ب ــإ سـ ـتـ ـثـ ـم ــار ن ـخ ـب ــة
الـ ــا ع ـ ـبـ ــني األف ـ ـض ـ ــل ع ـ ــى م ـس ـت ــوى
ال ـع ــا ل ــم ب ــا ل ــرغ ــم مـ ــن انـ ــه س ـي ـف ـت ـقــد
ل ـ ـج ـ ـه ـ ــود العـ ـ ـب ـ ــني م ـ ـه ـ ـمـ ــني ب ـس ـب ــب
االص ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــة و مـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــول ب ـ ــو غ ـ ـب ـ ــا
وان ـ ـغـ ــو لـ ــو كـ ــانـ ـتـ ــي و هـ ـ ــو م ـ ــا ي ـش ـك ــل
ضـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــو ج ـ ـ ـع ـ ـ ــة ل ـ ـ ـخ ـ ـ ــط و س ـ ـ ــط
الــد يــوك ،و بــا لــرغــم مــن ذلــك يـعـتــر
ف ـ ـ ـ ـ ــر ن ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن
لقراءة المزيد
من األخبار
أ ق ــوى املـنـتـخـبــات
الرياضية
املــر شـحــة
لـلـكــأس.
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التشكيلة المتوقعة لفرنسا

كريم بنزيمة

كيليان مبابي

أنطوان غريزمان

جوردان فيريتو

أوريليان تشواميني

إدواردو كامافينغا

رافاييل فاران

إبراهيما كوناتي

بنجامان بافار

لوكاس هيرنانديز

هوغو لوريس
١

تونس ..السادسة األصعب
يف كل مــرة يشارك فيها منتخب تونس يف كــأس العالم يستغرب
ك ـثــرون مــن نـتــائـجــه املـتــواضـعــة مـقــارنــة بــإمـكــانــات العـبـيــه الـكـبــرة،
فـفــي خـمــس مـشــاركــات لــم يـتـخــط الـنـســور دور املـجـمــوعــات ،فهل
حانت الفرصة لتصحيح ذلك يف مونديال قطر؟
يف مشاركاته الخمس السابقة لعب منتخب تونس  15مباراة فاز
يف مباراتني فقط (املكسيك  1978وبنما  )2018وتعادل يف  4وخسر
 9مباريات.
وبالرغم من التطور الفني الذي طرأ عى الكرة التونسية اال ان املهمة
السادسة تبدو االصعب ،وأن حظوظها يف تحقيق حلمها بالتأهل
عــن دور املـجـمــوعــات لـيــس سـهــا لـقــوة املـنـتـخـبــات الـتــي ستاقيها يف
املـجـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ،حـيــث ت ــواج ــه حــامــل الـلـقــب املـنـتـخــب الـفــرنــي
وال ــدن ـم ــارك واس ــرال ـي ــا ،كـمــا أن ظ ــروف املـنـتـخــب ال ـتــونــي لـيــس يف
أحـســن حــال بسبب تــواجــد أكــرث مــن العــب مهم عــائــد مــن اإلصــابــة،
وي ــراه ــن املـنـتـخــب ال ـت ــون ــي لـلـظـهــور بـشـكــل ف ـنــي مـقـنــع ع ــى بـعــض
الاعبني ومنهم يوسف املساكني وطه الخنيي وحنبعل املجري.

أستراليا ..مشاركة إيجابية ال أكثر
يتطلع املنتخب األسرايل اىل مشاركة ايجابية ال أكرث بسبب صعوبة املجموعة
التي سيخوض فيها مباريات الدور األول.
والي ـم ــر االس ــرال ـي ــون بــاف ـضــل حــالــة خ ـصــوصــا ب ـعــد تــأهـلـهــم ال ـص ـعــب عــر
مـلـحــق املــونــديــال اضــافــة اىل غـيــاب املــدافــع تــريـنــت ســايـنــزبــري ،وح ــارس املــرمــى
ميتش النجراك والعب الوسط توم روجيتش ،واملهاجم آدم تاغارات ،مما
يثقل مــن مهمة املــدرب غــراهــام ارنــولــد يف خلق توليفة قــادرة عــى التأهل عن
املجموعة.
وي ـت ــأل ــف مـعـظــم الع ـب ــي مـنـتـخــب ال ـك ــان ـغ ــارو م ــن الع ـب ــني م ـحــرفــني خ ــارج
الــدوري االســرايل ومعظمهم يلعبون يف الــدوري االسكتلندي ثم االنجليزي
والياباين ،أبرزهم الحارس أندرو ريدماين.
ويعتمد االسراليون كثرا عى تسجيل االهداف بالكرات الرأسية وايضا
يتمتعون بمواهب فردة يمكنها ان تكون حاسمة يف تحقيق طموحات الفريق
بالرغم من صعوبة منتخبات املجموعة.
الدنمارك
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استراليا

الدنمارك ..بين أمجاد
 9٢وطموح ٢٠٢٢

اليــزال منتخب الــدنـمــارك يقتخر
بــأم ـجــاد ال ـع ــام  1992ع ـنــدمــا فــاز
بـلـقــب بـطــولــة اوروب ــا وه ــو الـلـقــب
الــوحـيــد ال ــذي حـقـقــه يف مـســرتــه
الكروية ،ومنذ ذلك اليوم اصبح
الدنماركيون مرشحون للفوز يف
كل بطولة يشاركون فيها بعد ان
ارتـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ــة ال ـ ـسـ ــوق ـ ـيـ ــة
للمنتخب ،ونشاطهم يف افضل
الدوريات االوروبية.
ويرز اىل الواجهة الاعبني
إريـكـســن وسـيـمــون كــايــر ومــارتــن
ب ـ ــرايـ ـ ـث ـ ــوي ـ ــت وك ـ ـ ــاس ـ ـ ــر دولـ ـ ـ ــرغ
والـحــارس كــاســر شـمــايـكــل.
وي ـ ـم ـ ـك ـ ــن وص ـ ـ ــف م ـن ـت ـخ ــب

استراليا
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ال ــدن ـم ــارك الـ ــذي ي ــدرب ــه املـ ــدرب
كاسر هوملان بانه من املنتخبات
املرشحة للظهور بشكل جيد يف
الـنـسـخــة الـحــالـيــة ملــونــديــال قـطــر
 ،2022واالقـ ـ ــراب م ــن امل ــراح ــل
املـ ـتـ ـق ــد م ــة ،إسـ ـتـ ـنـ ــادا إىل ت ــأه ـل ــه
امل ـب ـك ــر ل ـن ـهــائ ـيــات امل ــون ــدي ــال بـعــد
امل ـن ـت ـخــب االملـ ــاين ومل ــا ي ـم ـل ـكــه مــن
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوط قـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ــة يف ا لـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــاع
والـهـجــوم خـصــوصــا وان العـبـيــه
سـجـلــوا يف الـتـصـفـيــات  30هــدفــا
مقابل  3اهداف هزت شباكهم.
و ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ــب
ال ــد ن ـم ــارك ل ـل ـم ــرة ال ـس ــاد س ــة يف
املــو نــد يــال

أستراليا

١9:٠٠ ١١/ ٣٠

الدنمارك

العودة للصفحة الرئيسية

06

emaratalyoum.com
@emaratalyoum

٢٠٢٢

المجموعة الخامسة

ٔ
مولر  -المانيا

كامبل  -كوستاريكا

يوشيدا  -اليابان

الماكينات تغزل «رقم«
البرازيل بهدوء
محمد أبوإسماعيل – دبي
ي ـب ـح ــث امل ـن ـت ـخ ــب األمل ـ ـ ــاين املـ ـتـ ـطـ ــور عــن
صدارة املجموعة الخامسة يف املونديال
ال ـ ــذي ي ـص ـط ــدم ف ـي ــه ب ـم ـن ـت ـخ ـبــات قــويــة
أب ــرزه ــا اإلسـ ـبـ ــاين ،إض ــاف ــة إىل ال ـي ــاب ــان
وك ــوس ـت ــاري ـك ــا ،وذل ـ ــك ل ـي ــس م ــن أج ــل
الصعود إىل الدور املقبل فحسب وإنما
مـ ــن أج ـ ــل امل ـ ــي قـ ــدمـ ــاً وال ـ ــوص ـ ــول إىل
امل ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة وإح ـ ــراز ال ـل ـقــب لـلـمــرة
ال ـخــام ـســة يف ت ــاري ــخ امل ـن ـت ـخــب األملـ ــاين،
وتعويض الخروج من كأس العالم يف

«روسـيــا  »2018بـعــدمــا أقــي مــن دور
املجموعات يف أزمة كروية لحامل لقب
كأس العالم .2014
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد املـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــة ع ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدارة
املجموعة الخامسة بني أملانيا وإسبانيا
األك ــر تــرقـبــا يف دور املـجـمــوعــات ضمن
م ــون ــدي ــال ق ـطــر  2022يف ك ــرة ال ـق ــدم،
وسـتـشـ ّـد املــواجـهــة األنـظــار السـيـمــا أنها
تجمع بطيل  2010و.2014
واسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ــادت أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــاً م ــن
بــريـقـهــا ب ــإش ــراف امل ــدرب هــانــزي فـلـيــك
الـ ــذي ل ــم ي ـخ ـس ــر يف أول  13م ـب ــاراة،

@ E AY _ s p o r t s

وذلــك بـعــد نـهــايــة كـئـيـبــة لـعـهــد املــدرب
ي ــواك ـي ــم ل ــوف الـ ــذي ق ــاد امل ــان ـي ــا لـلـقــب
 2014يف الربازيل بعد فوز صارخ عى
الدولة املضيفة  1-7يف نصف النهايئ.
وي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـوّل فـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــك ،ع ـ ـ ــى أمـ ـ ـث ـ ــال
امل ـ ــوه ـ ــوب ـ ــني ج ـ ـم ـ ــال م ـ ــوس ـ ـي ـ ــاال وك ـ ــاي
هافريتس
ـري
ـ
ب
ـا
ـ
ن
ـ
غ
وسـ ـ ــريج
لقراءة المزيد
من األخبار
بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إىل
الرياضية
الـ ـنـ ـجـ ـم ــني يـ ـ ــوزوا
كيميش
وتوماس مولر.

غافي  -اسبانيا

التشكيلة المتوقعة أللمانيا

ليروي ساني

كاي هافيرتز

ألكاي
توماس مولر
جوندجان
كيميتش

ليون جوريتزيكا

نيكالس زوله

أنطونيو
روديغر

هوفمان

كريستيان جونتر
مانويل نوير
1

اليابان..

ممثل آسيا الدائم
في موقف صعب

إسبانيا..

لم يعرف املنتخب الياباين طريق العاملية إال يف مونديال فرنسا
 1998الذي كان شاهداً عى بزوغ شمس «الساموراي» يف املونديال،
وم ـن ــذاك ال ــوق ــت ن ـجــح «الـ ـس ــام ــوراي» يف ح ـجــز م ـك ــان ث ــاب ــت ل ـهــم يف
الـنـهــائـيــات ،وص ــوال إىل مــونــديــال قـطــر  ،2022يف مـشــاركــاتــه الـســت
املــاضـيــة ،تـجــاوز منتخب الـيــابــان دور املـجـمــوعــات  3مــرات ،يف أعــوام
 2002و 2010و ،2018وف ـي ـهــا أُقـ ــي م ــن دور ال ـ ــ 16ع ــى ي ــد تــركـيــا
وباراغواي وبلجيكا عى التوايل.
وحـ ـ ّـل م ـن ـت ـخــب ال ـي ــاب ــان يف امل ــرك ــز ال ـث ــاين ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة يف
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة املـ ــؤهـ ـلـ ــة ل ـ ـكـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،خـ ـل ــف امل ـن ـت ـخ ــب
السعودي ،إذ جمع  22نقطة ،بفارق نقطة واحدة عن «األخضر»،
ليبلغ النهائيات للمرة السابعة يف تاريخه ،وأوقعت القرعة اليابان
يف مجموعة معقدة ،حيث يفتتح مبارياته بمالقاة أملانيا  23نوفمرب
عى ملعب خليفة الدويل.
ويربز يف التشكيلة اليابانية الحالية اسم إيجي كاواشيما حارس
مــرمــى ســرتاسـبــورغ الـفــرنــي ،وتــاكـيـهــريو تــومـيــاســو مــدافــع أرسـنــال
اإلن ـج ـل ـي ــزي ،وواتـ ـ ــارو إي ـن ــدو م ـت ــوس ــط م ـي ــدان ش ـت ــوت ـغ ــارت األمل ـ ــاين،
والشاب تاكيفوسا كوبو العب ريال سوسيداد اإلسباين.

الستعادة
هيبة 2010
أظهر املنتخب اإلسباين بعض الصعوبات يف طريق الوصول
إىل ك ــأس الـعــالــم  2022ول ـكــن ه ــذا لــم يـمـنــع أن ــه يـبـحــث عــن
اس ـت ـع ــادة هـيـبــة املـنـتـخــب ال ـفــائــز ب ـمــونــديــال «ج ـن ــوب إفــريـقـيــا
.»2010
ويف ال ـط ــري ــق إىل ال ــدوح ــة ،ك ــان «املـ ــاتـ ــادور» ق ــد ت ـع ــادل مــع
ال ـي ــون ــان ع ــى أرضـ ــه واح ـت ــاج إىل وق ــت إضـ ــايف ل ـل ـفــوز  1-2يف
جورجيا ،بعدما كانت الخسارة  1-2أمام السويد يف سبتمرب
ن ـق ـط ــة تـ ـحـ ــول ،فـ ـمـ ـن ــذاك الـ ـحـ ــني ،ح ـق ــق «الروخـ ـ ـ ــا» أرب ـع ــة
انتصارات متتالية أدت يف النهاية إىل تأهل أسبانيا.
وأظهرت التصفيات مشكالت واضحة سيتعني عى املنتخب
حلها إذ ال يجد املنتخب اإلسباين صعوبة يف االستحواذ عى
الكرة والسيطرة عى مجريات اللعب ،لكن هذه السيطرة ال
تنتهي بتسجيل األهداف ،ويبدو أن الوضع مستقر نسبياً يف
خـطــي الــدفــاع وال ــوس ــط ،إال أن الــوضــع لـيــس مـثــالـيــاً يف خط
الهجوم ،حيث أثرت اإلصابات عى خطط املدرب.
وإذا أرادت إسـبــانـيــا ال ــذه ــاب ب ـع ـيــداً يف قـطــر يـجــب أن تـكــون
قدراتها الهجومية يف أفضل حاالتها بحيث يتمكن املهاجمون
من االستفادة من الفرص التي تتاح لهم.

كوستاريكا «آخر المتأهلين«
المانيا
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المانيا

يسعى منتخب كوستاريكا إىل تحقيق إنجاز يف «قطر  »2022يفوق ما حققه يف
مونديال الربازيل قبل ثماين سنوات ،عندما وصل إىل الدور ربع النهايئ يف أفضل
إنجاز له يف تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم.
ويشارك املنتخب للمرة السادسة يف نهائيات كأس العالم والثالثة عى التوايل،
وأوق ـع ـتــه ال ـقــرعــة يف املـجـمــوعــة الـخــامـســة إىل جــانــب مـنـتـخـبــات إسـبــانـيــا وأملــانـيــا
والـيــابــان ،ورغ ــم صعوبة مجموعته ،نـظــريــا ،فــإن املنتخب الـكــوسـتــاريــي مــازال
يتذكر إنجازه يف مونديال الربازيل  ،2014عندما تأهل إىل الدور الثاين من مجموعة
ضمت آنــذاك منتخبات إيطاليا وإنجلرتا واألوروغ ــواي ،ثم تجاوز اليابان يف دور
الستة عشر ،قبل أن يخسر يف الدور ربع النهايئ من هولندا بضربات الرتجيح.
وتأهلت كوستاريكا إىل مــونــديــال قطر بعدما احتلت املــركــز الــرابــع يف تصفيات
أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي ،لتخوض امللحق العاملي املؤهل للمونديال،
والــذي فــازت فيه عى نيوزيلندا ،الفائزة يف تصفيات أوقيانوسيا ،بهدف دون
مقابل.
العودة للصفحة الرئيسية
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@emaratalyoum

المجموعةالسادسة

دي بروين  -بلجيكا
التشكيلة المتوقعة لبلجيكا

ديدونكر
ميرتنس

هازار

بيريسيتش  -كرواتيا

فيتسل

كاراسكو

مونييه

فيرتونغن

سامويل بييت  -كندا

بلجيكا ..في مهمة فك
«نحس المونديال«
حميد نعمان  -دبي

كيفن دي بروين

٢٠٢٢

حكيم زياش  -المغرب
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يـلـقــب مـنـتـخــب بـلـجـيـكــا املـصـنــف ثــانـيــا
عى العالم ،بـ«منحوس املونديال»،
إذ رغ ــم ش ـهــرتــه ال ـع ــامل ـي ــة ،وأس ـمــائــه
الـكـبــرية ،لـكــن ذلــك لــم يـنـعـكــس أبــدا
يف مـ ـ ـش ـ ــواره امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــايل .وشـ ــاركـ ــت
ب ـل ـج ـي ـك ــا م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل يف  14ن ـس ـخ ــة،
وكانت النتيجة األبــرز حلولها رابعة
يف  ،1986و ثـ ــا ل ـ ـثـ ــة يف  .2018ويف
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـح ــال ـي ــة ت ـج ــد ن ـف ـس ـه ــا يف
مـجـمــوعــة ســادســة يف مـتـنــاولـهــا عــى

الـ ـ ــورق ،إذ ب ـج ــان ــب ك ــروات ـي ــا ،ه ـنــاك
مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ــي امل ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب وكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا .ويـ ـعـ ــد
مـنـتـخــب «ال ـش ـيــاطــني» األب ــرز لـتـصــدر
املـجـمــوعــة وق ــد يـنـحـصــر ال ـصــراع أكــر
بـيـنـهــا وبــني كــرواتـيــا ،بـيـنـمــا املـفــاجــآت
واردة من املغرب وكندا.
تاريخيا ،قدمت بلجيكا أسماء عاملية،
مــن الـحــارس ب ــرودوم ،وال ـهــداف إنــزو
ش ـي ـفــو ،وحــال ـيــا ت ـضــم أف ـض ــل ح ــارس
مــرمــى يف ال ـعــالــم ،حــامــي عــريــن ريــال
مــدريــد ،تيبو كــروتــوا ،وأفـضــل صانع
أل ـعــاب يف الـعــالــم ،كيفن دي بــرويــن.

وم ـن ــذ أول م ـشــاركــة يف  ،1930يــأمــل
املـنـتـخــب الـبـلـجـيــي أن تـكــون النسخة
ال ـق ـط ــري ــة م ـخ ـت ـل ـفــة وم ـم ـي ــزة عـ ــن كــل
املـشــاركــات السابقة ،ويقودها املــدرب
اإلسباين مارتينيز ،مع أسماء بارزة ،إذ
ب ـج ــان ــب ك ــورت ــوا ودي ب ــروي ــن ،هـنــاك
مـ ــونـ ـيـ ـيـ ــه وه ـ ـ ـ ــازار
وفريتوغن
لقراءة المزيد
من األخبار
وفيتسل
الرياضية
ومريتنزس
وآخرين.

ميكيلي

ألديويلد
تيبو كروتوا
1

كرواتيا تنتظر «سحر«

مودريتش

رغم تقدمه يف السن ،إال أن النجم الكروايت وصانع ألعاب
ريال مدريد ،لوكا مودريتش ما يزال الرهان األول بالنسبة
للمنتخب الكروايت ،الذي صنع إنجازا كبريا حني بلغ نهايئ
م ــون ــدي ــال روس ـي ــا  ،٢٠18وكـ ــان ق ــاب ق ــوس ــني أو أدىن مــن
تـحـقـيــق ال ـل ـقــب ،ح ـيــث خ ـســر بـصـعــوبــة م ــن فــرن ـســا .وت ــوج
بـعــدهــا مــودريـتــش أفـضــل العــب يف الـعــالــم ،ومــايــزال رغــم
تقدمه يف السن ( 37عاما) يعترب أحد أبرز نجوم الساحرة
املستديرة يف العالم .ويف ست مشاركات سابقة ،كان أبرز
إنجازا لكرواتيا ،رابع فرنسا  ،1998ووصيف روسيا .٢٠18
ويـ ـضـ ــم امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ـك ـ ــروايت أس ـ ـمـ ــاء لـ ـه ــا وزن ـ ـهـ ــا يف الـ ـك ــرة
األوروبية ،مثل كوفاسيتش وبريزيتش.
وك ــون املـنـتـخــب ال ـك ــروايت خ ــربة ج ـيــدة يف تــاريــخ مـشــاركــاتــه
ب ـكــأس ال ـعــالــم ،وي ــراه ــن عـلـيـهــا ب ـشــدة لـتـحـقـيــق إن ـجــاز مــا،
رغم أن تكرار ما حققه يف روسيا ،قد ال يكون يف املتناول،
خ ــاص ــة ب ـع ــد ال ـت ـج ــدي ــد الـ ــذي ش ـه ــدت ــه ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ،وغ ـي ــاب
أس ـم ــاء ل ـهــا وزن ـه ــا وت ـجــرب ـت ـهــا ،إم ــا لــإصــابــة أو ل ـل ـت ـقــدم يف
السن.

المغرب ..عينه على
ذكريات 1٩86
م ـ ـنـ ــذ أب ـ ـ ـ ــرز م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
لـلـمـنـتـخــب امل ـغــربــي يف مــونــديــال
 ،1986ح ــني ك ــان أول مـنـتـخــب
إفــري ـقــي وعــربــي يـصــل إىل ال ــدور
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاين ،لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـط ــع «أس ـ ـ ــود
األطـ ـل ــس» ت ـك ــرار ذل ــك اإلن ـج ــاز،
رغم أنه شارك إجماال حتى اآلن
يف خـمــس نـســخ ،وهــدفــه األب ــرز
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـش ـ ــاب ول ـي ــد
الركرايك يف نسخة قطر الوصول
إىل ال ــدور ال ـث ــاين ،رغ ــم صـعــوبــة
املـ ـهـ ـمـ ــة يف ظ ـ ــل وج ـ ـ ــود إس ـم ــني
كبريين يف املجموعة السادسة،
بلجيكا وكرواتيا .ويراهن املغرب
عى أسماء بارزة مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي وحمد الله لتحقيق
إنجاز طال انتظاره.
وك ــان أب ــرز م ــا ق ــام ب ــه ال ــرك ــرايك ال ــذي ح ــل بــديــال قـبــل شـهــريــن فـقــط
ل ـل ـمــدرب ال ـســابــق خــالـيـلــوزيـتــش ،أن ــه سـعــى لـلـمـصــالـحــة م ــع أس ـم ــاء تــم
استبعادها سابقا ،مثل زياش ومزراوي .وآخرهم عبدالرزاق حمد الله،
نجم فريق االتحاد السعودي ،الذي تم ضمه أخريا للتشكيلة ،ويراهن
عليه الركرايك لسد النقص الكبري عنده يف الفعالية الهجومية.

كندا تراهن على المفاجأة في المشاركة الثانية
نسخة قطر ،هي ثاين مشاركة مونديالية ملنتخب كندا،
ال ــذي ال يـمـلــك تــاريـخــا كـبــريا يف كــرة الـقــدم الـعــاملـيــة ،وقــد
يعترب أكــر منتخب غــامــض يف هــذه املجموعة الـســادســة.
وكانت املشاركة األوىل يف  ،1986حني خرجت من الدور
األول وح ـلــت يف امل ــرك ــز األخ ــري ( .)24وم ــع ص ـعــود نـجــوم
ش ـ ـب ـ ــاب ب ـ ـ ــارزي ـ ـ ــن ،تـ ــأه ـ ـلـ ــت ك ـ ـن ـ ــدا األوىل ع ـ ــن ت ـص ـف ـي ــات
الـكــونـكــاكــاف ،وتــراهــن عــى أسـمــاء مـثــل ســامــويــل بييت،
وكافاليني وأوسوريو ،لكن أغلبهم شاركون يف الدوريني
الكندي واألمرييك .بينما كانت الضربة القاصية بخسارة
خ ــدم ــات أبـ ــرز ن ـجــوم ـهــا ،الع ــب ال ـب ــاي ــرن أل ـفــون ـســو ديـفـيــز
لإلصابة .ولم يكن يدور يف خلد الكنديني أنهم سيدفعون
ثـمـنــا بــاهـضــا ب ـخ ـســارة أب ــرز نـجــم يف صـفــوفـهــم ،والــوحـيــد
الذي يحرتف يف ناد أوروبي كبري ،مثل ديفيز ،الذي توج
يف  2020بطال ألوروبا مع البايرن.
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ميتروفيتش--صربيا
ميتروفيتش
صربيا

البرازيل ..جرح ألمانيا الغائر
ال يداويه سوى لقب سادس
محمد الحتو  Àدبي
ل ـ ـ ــم ي ـ ـن ـ ـجـ ــح م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـ ـ ــرازي ـ ـ ـ ــل يف
م ـصــال ـحــة ج ـم ـه ــوره م ـن ــذ عـ ــام 2014
الذي شهد كارثة كروية أشبه بزلزال
ه ـ ـ ّز ال ـع ــال ــم ب ـس ـق ــوط "ال ـس ـي ـل ـي ـس ــاو"
عــى أرضــه  7-1أمــام أملــانـيــا ،وأعقبها
ب ـخ ــروج م ـب ـكــر م ــن م ــون ــدي ــال روس ـي ــا
 2018ع ــى ي ــد بـلـجـيـكــا يف الـ ــدور ربــع
ال ـن ـه ــايئ ،م ـم ــا ي ـض ــع امل ـن ـت ـخــب األك ــر
تـتــويـجــاً يف تــاريــخ الـبـطــولــة ( 5م ــرات)

عى املحك يف مونديال قطر .2022
الرازيل التي تشارك للمرة الـ 22
يف الـنـهــائـيــات ل ــم تـغــب شـمـسـهــا عــن
ال ـب ـط ــول ــة م ـن ــذ أول ن ـس ـخــة انـطـلـقــت
ع ــام  1930وحـتــى  ،2018وسـتـلـعــب
يف ن ـس ـخ ــة  2022ض ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة
السابعة التي تضم صربيا وسويسرا
والكامريون.
ويقود املنتخب املدرب تيتي الذي
ع ـ ــرف ك ـي ــف ي ـص ــل ل ـل ـم ــون ــدي ــال أوالً
ب ـ ـت ـ ـص ـ ــدره ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات ق ـ ـ ـ ــارة أمـ ــريـ ـكـ ــا

الجنوبية متزعماً الرتتيب برصيد 45
ن ـق ـط ــة ،إذ ل ـع ــب  17م ـ ـبـ ــاراة وح ـق ــق
الـ ـفـ ــوز يف أغ ـل ـب ـه ــا ،ب ـي ـن ـم ــا تـ ــم إل ـغ ــاء
م ـب ــاراة تـجـمـعــه بـمـنـتـخــب األرج ـن ـتــن
بسبب شغب الجماهري.
وخـ ـ ــاضـ ـ ــت ال ـ ـ ــرازي ـ ـ ــل م ـ ـبـ ــاراتـ ــن
وديتن يف سبتمر املايض ،فازت عى
غـ ـ ــانـ ـ ــا -3ص ـ ـ ـفـ ـ ــر،
لقراءة المزيد
من األخبار
وت ـ ـ ـغ ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــت عـ ــى
الرياضية
تونس .1-5

نيمار  -البرازيل

التشكيلة المتوقعة للبرازيل

نيمار
فينيسيوس

رودريجو

كاسيميرو
فريد

لوكاس باكيتا

تياجو سيلفا ماركينيوس
دانيلو

أليكس تيليس
أليسون بيكر
١

سويسرا تضبط ساعتها على توقيت الدوحة
يـظـهــر مـنـتـخــب ســويـســرا يف كــأس الـعــالــم
للمرة ال ــ 12وكــان أفـضــل إنـجــاز لــه التأهل
إىل رب ـ ــع الـ ـنـ ـه ــايئ ث ـ ــاث مـ ـ ــرات يف 1934
و 1938و ،1954كـ ـمـ ــا ودع م ـ ــن ث ـم ــن
النهايئ يف  1994و 2006و 2014و،2018
ب ـي ـن ـم ــا اقـ ـتـ ـصـ ــرت بـ ــاقـ ــي امل ـ ـشـ ــاركـ ــات عــى
ال ـخ ــروج م ــن الـ ــدور األول  1950و1962
و 1966و.2010
ض ـبــط امل ـن ـت ـخــب ال ـس ــوي ـس ــري ســاعـتــه
ب ـ ــدق ـ ــة وح ـ ـض ـ ــر إىل ق ـ ـطـ ــر ب ـ ـعـ ــدمـ ــا أنـ ـه ــى
الـتـصـفـيــات األوروب ـي ــة مـتـصــدراً املـجـمــوعــة
الـثــالـثــة مـفـجــراً مـفــاجــأة ك ــرى بـحـصــد 18
نقطة بفارق نقطتن عن إيطاليا صاحبة

امل ــرك ــز الـ ـثـ ــاين ،ال ـت ــي أخ ـف ــق م ـن ـت ـخ ـب ـهــا يف
الرتشح من امللحق األوروبي.
وي ـض ــم مـنـتـخــب س ــوي ـس ــرا مـجـمــوعــة
من الاعبن البارزين ،الــذي ينافسون يف
أقوى األندية األوروبية ،يتقدمهم غرانيت
ت ـش ــاك ــا العـ ــب وسـ ــط أرس ـ ـنـ ــال ،ودي ـن ـيــس
زكــريــا العــب تـشـلــي ،واملـتــألــق يــان زومــري
حــارس مــرمــى بــوروسـيــا مونشنغادباخ،
وشـ ـ ــريدان ش ــاك ــريي العـ ــب ش ـي ـكــاغــو فــايــر
األمرييك وليفربول سابقاً.
يقود املنتخب املدرب مراد ياكن (48
ع ــام ــا) الـ ــذي قـ ــاده يف  15مـ ـبـ ــاراة ،فـ ــاز يف
سبعة وتعادل يف أربعة وخسر مثلها.

الكاميرون «أسود غير مروضة»..

هل تفترس الكبار؟
ي ـع ـت ــر الـ ـك ــام ــريون أكـ ــر م ـن ـت ـخ ــب أف ــري ـق ــي
مشاركة يف املونديال (ثماين مشاركات)،
وأول م ـن ـت ـخ ــب أف ــري ـق ــي ي ـب ـل ــغ رب ـ ــع ن ـه ــايئ
كأس العالم يف نسخة إيطاليا .1990
يدرب الكامريون قائده السابق ريغوبار
س ــون ــغ ال ـ ــذي ن ـجــح يف ق ـي ــادة "األسـ ـ ــود غــري
املروضة" إىل مونديال قطر عقب مواجهتن
م ـث ــريت ــن أم ـ ـ ــام الـ ـجـ ــزائـ ــر يف م ـ ـ ــارس املـ ــايض
اختطف فيهما زمــاء إيكامبي ورقــة التأهل
بهدف قاتل يف آخر أنفاس مباراة اإليــاب يف
الجزائر.
سويسرا
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الكاميرون

تـلـعــب صــربـيــا يف املــونــديــال لـلـمــرة
ال ـ ـ ـ ــ 12يف تـ ــاريـ ـخـ ـهـ ــا لـ ـكـ ــن ب ـث ــاث ــة
أس ـمــاء مـخـتـلـفــة يــوغــوســافـيــا (9
مرات حتى عام آخر ثاثة نسخ)،
صربيا والجبل األسود يف ،2006
وباسم صربيا يف  2010و.2018
وك ــان اإلن ـجــاز الـصــربــي األك ــر هو
ال ـت ــأه ــل ل ـن ـصــف ال ـن ـه ــايئ م ــرت ــن،
تـحــت اس ــم يــوغــوســافـيــا ،وذلــك
يف ال ـن ـس ـخ ــة األوىل عـ ــام ،1930
والسابعة يف تشييل عام .1962
ك ـم ــا وص ـل ــت ص ــرب ـي ــا ت ـح ــت اس ــم
ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا إىل ربـ ــع ال ـن ـه ــايئ 3
م ـ ـ ــرات ،ك ـ ــان آخـ ــرهـ ــا يف ،1990

وأبـ ــرز الع ـبــي ال ـك ــام ــريون يف مــونــديــال
قطر هم :أندريس أونانا حارس مرمى إنرت
ميان ،وكولينس فاي مدافع ستاندار دي
ل ـي ــاج ،وب ـيــري ك ــون ــدي الع ــب وس ــط مــايـنــز،
وكارل إيكامبي مهاجم أوملبيك ليون ،كما
يـ ـض ــم امل ـن ـت ـخ ــب يف خ ـ ــط املـ ـقـ ــدمـ ــة الع ـب ــن
مـمـيــزيــن ع ــى غ ــرار إي ــري ــك ش ــاوب ــو مــوتـيـنــغ
م ـه ــاج ــم ب ــاي ــرن م ـي ــون ـي ــخ ،ف ـض ــا ع ــن قــائــد
امل ـن ـت ـخــب وه ــداف ــه ال ـح ــايل ف ـن ـس ــان أبــوب ـكــر
الذي ينشط يف نادي النصر السعودي.
البرازيل
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صربيا

صربيا تحضر
في المونديال
بـ  3أسماء

الكاميرون
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صربيا

البرازيل
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سويسرا

الكاميرون

٢3:٠٠ 12/ ٠2

البرازيل

وخسرت حينها بركات الرتجيح
أمــام األرجنتن ،لكنها لم تنجح
يف املرور من دور املجموعات منذ
.1998
ان ـت ــزع ــت ص ــرب ـي ــا الـ ـت ــي ي ـ ــرز ف ـي ـهــا
النجم الكبري ميرتوفيتش بطاقة
ال ـت ــأه ــل امل ـب ــاش ــر إىل ق ـط ــر ب ـعــدمــا
ع ــدل ــت ت ــأخ ــره ــا إىل فـ ــوز بـنـتـيـجــة
 1-2ع ــى ال ــرت ـغ ــال ،يف ال ـجــولــة
األخ ـ ـ ـ ــرية م ـ ــن املـ ـجـ ـمـ ــوعـ ــة األوىل
بتصفيات كأس العالم.
وي ـح ـتــل امل ـن ـت ـخــب ال ـص ــرب ــي حــال ـيــاً
ال ــرتتـ ـي ــب الـ ـ ـ ــ ،21وذلـ ـ ــك ب ـح ـســب
تصنيف شهر أكتوبر املايض.
سويسرا

٢3:٠٠ 12/ ٠2
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سواريز  -أوروغواي

رونالدو  -البرتغال

كريستيانو رونالدو

برونو فرنانديز

جوني جبور  Àدبي

برناردو سيلفا

وليام كارفاليو

ي ـط ـمــح امل ـن ـت ـخ ــب ال ــرت ـغ ــايل لـلـظـهــور
بـقــوة يف نـهــائـيــات كــأس الـعــالــم لكرة
ال ـ ـقـ ــدم  2022إىل ت ـح ـق ـي ــق ال ـل ـق ــب
األول يف تـ ــاريـ ـخـ ــه ،م ـن ــذ م ـش ــارك ـت ــه
األوىل يف امل ــون ــدي ــال ع ــام  1966حــن
كان قريب من تحقيق الحلم بحلوله
يف املركز الثالث.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ــأه ـ ـ ـل ـ ـ ــه املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــر إىل
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال املـ ـلـ ـحـ ــق

روبن نيفيز

دانيلو بيريرا

سون  -كوريا الجنوبية

البرتغال ..تبحث عن لقب
أول ..من أجل رونالدو

التشكيلة المتوقعة للبرتغال

رافائيل لياو

غانا
بارتي -
البرازيل
نيمار -

األوروبـ ــي ،إال أن املـنـتـخــب الــرتـغــايل
يضم قائمة من الاعبن ،تمزج بن
الـ ـ ـخـ ـ ــرة واملـ ـ ــوهـ ـ ـبـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـق ـ ـ ــادرة ع ــى
ت ـح ـق ـيــق أف ـض ــل ال ـن ـت ــائ ــج ،يـتـقــدمـهــم
كريستيانو رونــالــدو صــاحــب الـكــرات
ال ــذه ـب ـي ــة ال ـخ ـم ـس ــة يف م ـس ــريت ــه ،يف
فـ ــرصـ ــة أخ ـ ـ ــرية ل ـ ــرون ـ ــال ـ ــدو ل ـت ـح ـق ـيــق
اللقب األهم الذي يبحث عنه نجوم
كرة القدم.
ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــود املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ف ـ ـ ــرن ـ ـ ــان ـ ـ ــدو
سـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوس ،ل ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ــادة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب

الـ ــرتـ ـغـ ــايل ،ب ـع ــد ال ـ ـ ــوداع امل ـب ـك ــرة يف
مـ ــونـ ــديـ ــال  2018مـ ــن ال ـ ـ ــدور الـ ـ ـ 16
بــالـخـســارة أم ــام األوروغـ ــواي (،)2-1
مما يعد بـمـبــاراة ثــأريــة يف  28الشهر
الجاري ،حن يتجدد لقاء املنتخبن
يف ثاين مواجهات املجموعة الثامنة،
خ ـص ــوص ــاً أن ال ــرت ـغ ــال ت ـف ـت ـتــح أول
مباريات
لقراءة المزيد
من األخبار
امل ـج ـمــوعــة بـلـقــاء
الرياضية
غـ ــانـ ــا يف  24م ــن
هذا الشهر.

روبن دياز

جواو كانسيلو

نونو مينديز
روي باتريسيو
١

األوروغواي في مهمة استعادة المجد الضائع
يبحث املنتخب األوروغواي عن استعادة املجد الضائع يف بطوالت كأس العالم،
بعد أن تــوج «السيليستي» وعــى أرضــه وأم ــام جـمـهــوره ،بلقب النسخة األوىل
 ،1930واتـبـعــت بلقب ثــاين يف مــونــديــال  1950بــالــرازيــل ،قـبــل أن يغيب األزرق
ال ـس ـمــاوي عــن الــواج ـهــة بــاسـتـثـنــاء بـلــوغ نـصــف نـهــايئ  2010يف جـنــوب أفــريـقـيــا،
خ ـص ــوص ــاً أن األوروغ ـ ـ ــواي ودعـ ــت الـنـسـخــة األخ ـ ــرية يف م ــون ــدي ــال روس ـي ــا 2018
بالخسارة أمام املنتخب الفرني يف الدور ربع النهايئ بنتيجة (-2صفر).
وتــأهــل مـنـتـخــب األوروغ ـ ــواي إىل مــونــديــال قـطــر ،بـحـلــولــه ثــالـثــاً يف تصفيات
منطقة كومنبول (أمريكا الجنوبية) خلف الرازيل واألرجنتن ،ويدين بتأهله إىل
مجموعة مــن النجوم الـبــارزيــن الــذيــن يشكلون محور قــوة املنتخب ،مثل هــداف
بــرشـلــونــة اإلس ـبــاين الـســابــق ون ــادي نــاسـيــونــال الـحــايل لــويــس س ــواري ــز ،واملـهــاجــم
أدينسون كــافــاين ،خصوصاً أن الثنايئ يحتان املرتبتن األوىل والثانية يف سباق
الهداف التاريخي ملنتخب األوروغواي برصيد  67هدافاً لسواريز 57 ،هدفاً لكافاين.
ويقود منتخب األوروغواي املدرب دييغو ألونسو ( 47عاماً) ،بعد أن قاده منذ
 2021إىل الفوز يف سبعة مباريات ،واالكتفاء بالتعادل ملرة واحدة ومثلها خسارة.

«النجوم السوداء»
لتكرار إنجاز ٢٠١٠

يطرق املنتخب الغاين امللقب عاملياً

«الشمشون» الكوري يناشد أحالم الكبار
ي ـس ـعــى م ـن ـت ـخــب ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة يف ظ ـه ــوره
العاشر عى التوايل يف بطوالت كأس العالم،
للعودة مجدداً إىل قائمة األربعة الكبار ،بعد
أن اق ـت ـصــرت مـســريتــه الـتــاريـخـيــة يف املــونــديــال
بالحلول رابعاً يف نسخة  ،2002والتمكن ملرة
وحـيــدة مــن تخطي دور املجموعات جــاء ذلك
يف نسخة جنوب أفريقيا .2010
وتأهل منتخب كوريا إىل مونديال قطر،
ب ـع ــد ت ـص ــدر م ـج ـم ــوع ـت ــه يف الـ ـ ــدور الـ ـثـ ــاين مــن
الـتـصـفـيــات اآلس ـي ــوي ــة ع ــى ح ـســاب مـنـتـخـبــات
ل ـب ـنــان ،وتــرك ـمــان ـس ـتــان ،وســريــان ـكــا ،وكــوريــا
األوروغواي
١٧:٠٠ 11/ 2٤

كوريا الجنوبية

ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ق ـب ــل أن ي ـك ـم ــل امل ـه ـم ــة يف ال ـ ــدور
الثالث والحاسم من التصفيات بانتزاع بطاقة
التأهل املـبــاشــرة بحلوله وصيفاً يف مجموعته
األوىل ،برصيد  23نقطة.
ويعتمد مــدرب املنتخب الكوري الجنوبي
ب ـي ـن ـتــو ع ــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــاع ـب ــن أص ـح ــاب
الخرة ،تواجد معظمهم يف أخر نسختن من
ال ـح ــدث ال ـعــاملــي ،يف مـقــدمـتـهــم س ــون هـيــونــغ
م ــن م ـهــاجــم تــوت ـن ـهــام هــونـسـبــري اإلن ـج ـل ـيــزي،
بجانب الثايث هوانغ تشان ،وكيم بون ،وأوي
هوانغ.
غانا

البرتغال
١9:٠٠ 11/ 2٤

غانا
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كوريا الجنوبية

األوروغواي
٢3:٠٠ 11/ 2٨

البرتغال

بـ ـ «ال ـن ـج ــوم الـ ـسـ ــوداء» إىل ت ـكــرار
إن ـجــاز مــونــديــال جـنــوب أفــريـقـيــا،
 ،2010ببلوغ الدور ربع النهايئ.
ون ـ ـجـ ــح م ـن ـت ـخ ــب غ ـ ــان ـ ــا ،يف
التأهل إىل نهائيات كأس العالم
 ،2022ع ـق ــب الـ ـتـ ـع ــادل خـ ــارج
أرضه مع نظريه النيجريي ()1-1
يف إيـ ــاب دور امل ــرح ـل ــة الـحــاسـمــة
من التصفيات األفريقية.
وتـ ـعـ ــد مـ ـش ــارك ــة «ال ـن ـج ــوم
السوداء» الرابعة يف املونديال،
حـيــث ش ــارك املـنـتـخــب الـغــاين يف
ن ـس ـخــة أمل ــان ـي ــا  ،2006وج ـن ــوب
أفريقيا  ،2010والرازيل .2014
وي ـع ـت ـم ــد م ـ ــدرب غ ــان ــا أوت ــو
أدو ،عى مجموعة من املواهب
البرتغال
١٨:٠٠ 12/ ٠2

كوريا الجنوبية

الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،ب ـ ـج ـ ــان ـ ــب نـ ـخـ ـبـ ــة م ــن
الاعبن املحرتفن يف الــدوريــات
األوروب ـي ــة ،مـثــل ت ــوم ــاس ب ــارايت
العـ ـ ـ ـ ــب خـ ـ ـ ــط وسـ ـ ـ ـ ــط أرس ـ ـ ـن ـ ـ ــال
اإلن ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،ودانـ ـ ـيـ ـ ــال أمـ ـ ــاريت
مدافع ليسرت سيتي اإلنجليزي،
ومـ ـحـ ـم ــد قـ ـ ــدوس الع ـ ــب وس ــط
أي ــاك ــس ال ـه ــول ـن ــدي ،وج ـ ــوردان
آي ـ ــو م ـه ــاج ــم ك ــري ـس ـت ــال بـ ــاالس
اإلنجليزي.
وتـ ـ ـبـ ـ ــدو ح ـ ـظ ـ ــوظ امل ـن ـت ـخ ــب
الـ ـ ـغ ـ ــاين ،ق ــائـ ـم ــة يف ع ـ ـبـ ــور دور
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــات رغـ ـ ـ ـ ــم ص ـ ـعـ ــوبـ ــة
املهمة ،إال أن من حق «النجوم
السوداء» الذهاب يف طموحات
ب ـ ـع ـ ـي ـ ــداً يف ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـسـ ـخـ ــة م ــن
املونديال.
غانا
١9:٠٠ 12/ ٠2

األورغواي
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الرقصات

والحيواناتالمفترسة
أشهر ألقاب منتخبات كأس العالم

تـعـنــي املــاكـيـنــات يف إش ــارة لـلــربــط بــني قــوة
ال ـص ـن ــاع ــات األمل ــان ـي ــة يف م ـج ــال امل ـح ــرك ــات
وبني أسلوب لعب املنتخب األملاين.
وي ـ ـش ـ ـت ـ ـهـ ــر مـ ـنـ ـتـ ـخـ ــب ب ـ ــول ـ ـن ـ ــدا ب ـل ـق ــب
"الـنـســور الـبـيـضــاء" أم ــا مـنـتـخــب ســويـســرا
ُي ـل ـقــب ب ـ "ال ـس ــاع ــات" ،وم ـن ـت ـخــب بـلـجـيـكــا
ب ـل ـقــب "ال ـش ـي ــاط ــني ال ـح ـم ــر" ،ب ـي ـن ـمــا لـقــب
منتخب الرتغال هو "املالحني".
وبالنسبة للمنتخبات العربية يُعرف
منتخب السعودية بلقبني هما "األخضر"
و"ال ـ ـص ـ ـقـ ــور" ،وي ـش ـت ـه ــر م ـن ـت ـخ ــب ت ــون ــس
ب ـل ـق ــب "ن ـ ـس ـ ــور ق ـ ــرط ـ ــاج" ،ب ـي ـن ـم ــا ُيـ ـع ــرف
منتخب املـغــرب بلقب "أســود األطـلــس"،
وم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ــدول ـ ــة امل ـض ـي ـف ــة ق ـط ــر ب ــاس ــم
"العنابي".
وت ــرت ـب ــط امل ـن ـت ـخ ـب ــات اإلف ــري ـق ـي ــة غــال ـبــاً
بــالـحـيــوانــات املـفــرســة ،إذ ُيـعــرف منتخب
الـ ـسـ ـنـ ـغـ ــال بـ ـلـ ـق ــب "أُسـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـتـ ــران ـ ـغـ ــا"،
ويشتهر منتخب الكامرون بلقب األسود
غــر املــروضــة ،و ُيـلـقــب منتخب غــانــا باسم
"النجوم السوداء".
يف املـ ـق ــاب ــل يـ ـع ــرف امل ـن ـت ـخ ــب ال ـي ــاب ــاين
ب ـل ـق ــب "ال ـ ـس ـ ــام ـ ــوراي" ،وم ـن ـت ـخ ــب ك ــوري ــا
الجنوبية بلقب "محاربي التايجوك" ،أما
م ـن ـت ـخ ــب كـ ـن ــدا ًيـ ـعـ ــرف ب ــاس ــم "ال ــحٌ ـ ـم ــر"،
و ُيـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ــب م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ب ـل ـق ــب
"أمـ ــاري ـ ـل ـ ـيـ ــوس" ،و ُي ـ ـعـ ــرف م ـن ـت ـخ ــب وي ـل ــز
ب ـل ـقــب "دري ـغ ـي ــاو" بـيـنـمــا يـشـتـهــر مـنـتـخــب
أوروغواي بلقب "السيليستي".
وي ـش ـت ـهــر مـنـتـخــب كــوس ـتــاري ـكــا بـلـقــب
"ل ـ ــوس ت ـي ـك ــوس" ب ـي ـن ـم ــا ُيـ ـعـ ــرف مـنـتـخــب
أسراليا بلقب "الكانغارو".

أحمد طارق -دبي
تشتهر املنتخبات املشاركة يف كأس العالم
 2022ب ــألـ ـق ــاب ارتـ ـبـ ـط ــت ب ـه ــا وأسـ ـهـ ــم يف
ش ـه ــرت ـه ــا والـ ــرويـ ــج ل ـه ــا ب ـش ـك ــل ك ـب ــر عــر
التاريخ بهذه املسميات التي أحياناً تكون
غــريـبــة ،ويف الكثر مــن األوقــات تـكــون لها
عالقة بهوية وتاريخ هذه املنتخبات.
ويـتـقــدم ث ـنــايئ ق ــارة أمــركــا الـجـنــوبـيــة
الرازيل واألرجنتني قائمة املنتخبات التي
ل ــدي ـه ــا أل ـق ــاب أص ـب ـح ــت م ــرت ـب ـط ــة ارت ـب ــاط ــاً
وث ـي ـق ــاً ب ـه ــا ،إذ ُي ـط ـلــق ع ــى ال ــرازي ــل لـقــب
"ال ـس ــام ـب ــا" واألرج ـن ـت ــني ل ـق ــب "ال ـت ــان ـغ ــو"
واللقبني يرمزان إىل رقصتني شهرتني يف
البلدين.
وي ـم ـت ـلــك مـنـتـخــب فــرن ـســا أح ــد أشـهــر
األلقاب عى مستوى املنتخبات وهو لقب
"ال ـ ــدي ـ ــوك" ،إذ ي ــرم ــز ال ــدي ــك يف ال ـث ـقــافــة
الفرنسية لليقظة وللضمر اإلنساين ،أما
لقب منتخب إسبانيا هو "املاتادور" الذي
يـطـلــق عــى ال ـفــارس ال ــذي ي ـمــارس ريــاضــة
مـصــارعــة ال ـثــران الـشـهــرة يف اسـبــانـيــا ويف
ع ــدد م ــن الـ ــدول الــالت ـي ـن ـيــة م ـثــل املـكـسـيــك
وكولومبيا ،يعرف املنتخب االسباين أيضاً
ب ـل ـق ــب "ال روخ ـ ـ ــا" وال ـ ـ ــذي ي ـع ـن ــي ال ــحُ ـم ــر
باللغة االسبانية.
و ُي ـ ـ ـع ـ ـ ــرف مـ ـنـ ـتـ ـخـ ــب إن ـ ـج ـ ـل ـ ــرا ب ـل ـق ــب
"األس ــود ال ـثــالثــة" ،بـيـنـمــا يـشـتـهــر منتخب
ه ــول ـن ــدا ب ـل ـق ــب "الـ ـط ــواح ــني"الـ ـت ــي تـعـتــر
جـ ــزءاً ب ـ ــارزاً م ــن ال ـث ـقــافــة وال ـح ـض ــارة ،أمــا
"املانشافت" هو لقب منتخب أملانيا والتي

مكافآت
وتعويضات
«فيفا» المالية
في كأس العالم
إعداد :حميد نعمان
كـشــف االت ـح ــاد الـ ــدويل ل ـكــرة ال ـق ــدم ع ــن امل ـبــالــغ املـقــرر
صــرفـهــا ألن ــدي ــة ك ــرة ال ـق ــدم واملـنـتـخـبــات والــالع ـبــني،
وذل ــك بـمـنــاســة تـنـظـيــم ع ــرس ال ـك ــرة الـعــاملـيــة يف
ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة ال ــدوح ــة (م ــون ــدي ــال قـطــر
 ،)2022حيث يقام بني  20نوفمر و 18ديسمر،
ب ـم ـشــاركــة  32مـنـتـخـبــا عــامل ـيــا ع ــى ث ـم ــاين مـجـمــوعــات.
وتـتــوزع املـكــافــآت والـتـعــوضــات املــالـيــة ،والـتــي تصل يف
املجمل إىل  440مليون دوالر ،عى النحو التايل:

٣70

أكثر من  200مليون
دوالر مخصصة لألندية
( ٤١6ناديا من
 6٣بلدا).

١0

االف $

االف $

الالعب الواحد يحصل على
 ١0آالف دوالر يوميا خالل
مشاركته في كأس
العالم.

أقصى تعويض يحصل
عليه الالعب لن يتعدى
 ٣70ألف دوالر.

احتساب
التعويضات لالعب،
تبدأ قبل أسبوعين من
المباراة االفتتاحية ،وتزيد
بيوم بعد نهاية
المشاركة.

٣0

مليون $

يحصل الوصيف على ٣0
مليون دوالر ،و 27مليون
دوالر للمركز الثالث ،و25
مليون دوالر
للرابع.

200

مبلغ التعويض يزيد
وينقص بحسب المدى
الذي يصل إليه الالعب
مع منتخب بالده.

١7

مليون $

مليون دوالر المكافأة
المالية التي قررها «فيفا»
لبطل كأس العالم
.2022

المنتخبات من الخامس
إلى الثامن تحصل على
 ١7مليون دوالر لكل
منتخب.

9

٤2

١٣

مليون $

مليون دوالر لكل منتخب
مصنف من التاسع
إلى الـ.١6

مليون $

 المنتخبات من الـ ١7إلىالـ ٣2تحصل على  9ماليين
دوالر لكل منتخب.

العودة للصفحة الرئيسية
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