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يحمل املهاجم املعّز عيل آمال منتخب قطر يف كأس العالم التي 
يخوضها عىل أرضه كمحور رهان عىل جيل ذهبي بهدف تجاوز 

الدور األول.
ويــمــثــل املــهــاجــم األكـــر تــهــديــفــاً يف الــتــولــيــفــة الــحــالــيــة لـــ "الــعــنــابــي" 
برصيد 40 هدفاً، أحد االركان الرئيسة يف مشروع طويل األمد، 
وضــعــت أكــاديــمــيــة الــتــفــوق الــريــايض "أســبــايــر" لبنته األســاســيــة، 
ونــّفــذه املــــدرب اإلســبــاين فيليكس ســانــشــيــس مــنــذ نــعــومــة أظــفــار 

الالعبني عرب برامج تحضريية استمرت لسنوات.
وتهدف قطر إىل تجنب تجربة منتخب جنوب أفريقيا عام 2010 
والــــذي أصــبــح املــضــيــف الــوحــيــد الـــذي لــم يتمكن عــىل تــجــاوز دور 

املجموعات يف كأس العالم.
ويــــضــــم الـــبـــلـــد املـــضـــيـــف عــــــدد مــــن الــــنــــجــــوم الــــذيــــن تــــألــــقــــوا قـــــاريـــــاً يف 
الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة، أبـــــرزهـــــم أكـــــــرم عـــفـــيـــف، املــــعــــز عــــيل وخـــوخـــي 
بوعالم، بينما يأمل فيليكس سانشيز الذي استلم مهامه عام 
2017، ولــــديــــه ثـــقـــة بـــلـــقـــب قــــــاري مــــع "الـــعـــنـــابـــي" هــــو كـــــأس آســيــا 

2019 أن يحقق إنجازاً تاريخياً يف املونديال.

المعز علي يحمل 
آمال قطر في 

أول ظهور

دي يونغ - هولنداالهيدوس - قطرفالنسيا - اإلكوادورميندي - السنغال

أحمد طارق - دبي

يعد منتخب هولندا املرشح األول لنيل صدارة املجموعة 
األوىل، كــمــا أنـــه يف قــائــمــة أبــــرز املــرشــحــني لــلــمــنــافــســة عىل 
لــقــب كــــأس الــعــالــم 2022، إذ قــــدم »الـــربتـــقـــايل« أكــــر من 
جــيــل مــن الــالعــبــني الــعــظــمــاء، الــذيــن وصــلــوا بــالــفــريــق إىل 
املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم أكــــر مـــن مـــــرة، لــكــن ســوء 
الــطــالــع حـــرم "الــطــواحــني" مــن تــحــويــل تــألــقــهــم عــىل أرض 

امللعب، إىل نجمة عىل واجهة القميص.
ويــشــارك املــنــتــخــب الــهــولــنــدي لــلــمــرة الــــ 11 يف تــاريــخــه، 
بينما تقتصر أبرز إنجازاته عىل الحصول عىل لقب بطولة 

كـــــــأس أمـــــــم أوروبــــــــــــا 1988، يف املــــقــــابــــل خـــــــالل املــــشــــاركــــات 
الـــعـــشـــر الـــســـابـــقـــة يف املــــونــــديــــال صــــــادف الـــفـــريـــق الـــكـــثـــري مــن 
الحظ العاثر، بعدما بلغ املباريات النهائية يف 3 مناسبات، 

دون أن يتّوج باللقب.
ويف أول مــــــرتــــــني بـــــلـــــغ فــــيــــهــــمــــا الـــــــنـــــــهـــــــايئ، اصـــــطـــــدمـــــت 
ــــام أملــــانــــيــــا يف  ــ »الـــــطـــــواحـــــني« بــــالــــدولــــة املـــضـــيـــفـــة، وخــــســــر أمـ

1974 ، وأمــــــام األرجـــنـــتـــني يف 1978، 
بـــيـــنـــمـــا بــــلــــغ الــــنــــهــــايئ لــــلــــمــــرة الــــثــــالــــثــــة يف 
مــــــــونــــــــديــــــــال جـــــــنـــــــوب إفــــــريــــــقــــــيــــــا 2010، 
وخــــــــــســــــــــر أمـــــــــــــــــــام إســــــــبــــــــانــــــــيــــــــا يف الــــــــوقــــــــت 

اإلضايف.
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سيكون املنتخب السنغايل، بطل القارة السمراء، ثاين أبرز املرشحني للتأهل من 
املجموعة األوىل، إذ يسعى "أســود التريانغا" لتكرار إنجازه يف مشاركته األوىل 
عــام 2002 يف كــوريــا الجنوبية والــيــابــان 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.
ويـــتـــســـلـــح املـــنـــتـــخـــب الـــســـنـــغـــايل بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــنــــجــــوم، عــــىل رأســــهــــم كــالــديــو 
كــولــيــبــايل والـــحـــارس إدوارد مــيــنــدي، فيما سيغيب نــجــم بــايــرن ميونيخ ســاديــو 

ماين.
وبــعــدمــا حــقــق "أســــــود الـــتـــريانـــغـــا" لــقــب كــــأس أمــــم إفــريــقــيــا لــلــمــرة األوىل يف 
تاريخه خالل العام الحايل، عىل حساب منتخب مصر، كرر األمر نفسه يف الدور 
الـــفـــاصـــل وأزاح "الـــفـــراعـــنـــة" مـــن املــــونــــديــــال، إذ يــعــد مــنــتــخــب الــســنــغــال مـــن أبـــرز 

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 2002، وبولندا 2018 وتعادل 

مع الدنمارك 2022.

ذكريات ٢٠٠٢ تلهب حماس »أسود التيرانغا« 

هولندا..
بطــل غـير مـتـوج 

تــــــــــأمــــــــــل اإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادور أن تــــــــــكــــــــــرر أفــــــضــــــل 
مـــشـــاركـــاتـــهـــا يف كــــــأس الــــعــــالــــم بـــتـــجـــاوز 
دور املـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات لــــــلــــــمــــــرة الــــــثــــــانــــــيــــــة يف 
تاريخها، بعدما حقق هــذا اإلنــجــاز يف 
نـــــســـــخـــــة 2006 بـــــــأملـــــــانـــــــيـــــــا، بـــــيـــــنـــــمـــــا ودع 
الــفــريــق دور املــجــمــوعــات مــرتــني 2002 
بــــــكــــــوريــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة والــــــــيــــــــابــــــــان و2014 

بالربازيل.
وبــــــشــــــكــــــل عــــــــــــام لـــــــــم يـــــســـــبـــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
اإلكـــــــــــــــــوادوري تـــحـــقـــيـــق أي لــــقــــب طـــــوال 

تاريخه، وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إىل نصف نهايئ 
بطولة كوبا أمريكا يف مناسبتني، من أصل 24 مشاركة.
يـــــــتـــــــصـــــــدر املــــــــهــــــــاجــــــــم إيـــــــــنـــــــــري فــــــالــــــنــــــســــــيــــــا قـــــــائـــــــمـــــــة الـــــــهـــــــدافـــــــني 

الـــتـــاريـــخـــيـــني ملــنــتــخــب اإلكـــــــــوادور بـــرصـــيـــد 35 هـــدفـــاً، 
ســجــلــهــا يف 74 مــــبــــاراة دولــــيــــة، كــمــا يــــربز أنــطــونــيــو 
فالنسيا الذي تألق مع مانشسرت يونايتد، فضال 
عــــن إيــــفــــان هـــــورتـــــادو صــــاحــــب الـــرصـــيـــد األعــــــىل مــن 

املشاركات الدولية بـ168 مباراة مع "األصفر".
وتــســعــى اإلكــــــوادور ألن تــصــبــح "الــحــصــان األســــود" 

وأن تـــحـــقـــق مــــشــــاركــــة تـــاريـــخـــيـــة رغــــــم االنـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
بخصوص التشكيك يف أهلية جنسية العبها بايرون كاستيو.

اإلكوادور تراهن على 
دور »الحصان األسود« 

في المشاركة الرابعة
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كين - انجلترامهدي - إيرانبولسك - أميركابيل - ويلز

ذكريات ٢٠٠٢ تلهب حماس »أسود التيرانغا« 

يحلم منتخب ويلز الذي يظهر للمرة الثانية يف كأس العالم بعدما كانت 
املرة األوىل يف  العام 1958 أي منذ نحو 64 عاما ووصل إىل ربع النهايئ   
ــــفـــــاجـــــأة كـــــبـــــرية بـــتـــأهـــلـــه  وجـــــــــاء مـــنـــتـــخـــب ويـــــلـــــز إىل قــــطــــر بــــعــــدمــــا فــــجــــر مـ
ملــــــونــــــديــــــال قــــطــــر عــــــىل حـــــســـــاب أوكــــــرانــــــيــــــا بـــــهـــــدف نــــظــــيــــف يف املــــلــــحــــق املــــؤهــــل 
لــلــمــونــديــال ووصــــف قــيــادة املــنــتــخــب  غــاريــث بــيــل بــلــوغ املــونــديــال بــالــرحــلــة 

"املجنونة".
 ويراهن منتخب ويلز عىل نخبة من الالعبني بقيادة نجم ريال مدريد 

ــــيـــــل الـــــهـــــدف  الـــــســـــابـــــق و لـــــــــوس أنـــــجـــــلـــــوس الـــــــحـــــــايل املـــــخـــــضـــــرم غـــــــاريـــــــث بـ
التاريخي للمنتخب الذي خاض أكر من 100 مباراة بقميص املنتخب 

ويــربز أيضا أســم نجم نــادي ليدز يونايتد دانــيــال جميس  وآرون 
رامزي العب نيس الفرنيس. ويقود ويلز املدرب روبرت بيغ  " 48 

عاما "بعدما نجح يف قيادته للتأهل للمونديال.

»التنين األحمر«.. 
 يتحدى الكبار بورقة بيل

يــــخــــوض مـــنـــتـــخـــب إيــــــــران الـــــــذي يــــتــــواجــــد يف كــــــأس الــــعــــالــــم لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة يف 
تاريخه مبارياته يف مونديال قطر  بافتتاحية صعبة بالنسبة له أمام إنجلرتا 
ويــــعــــاين مــنــتــخــب إيــــــــران  مــــن مـــشـــكـــالت داخـــلـــيـــة تــســبــبــت يف رحـــيـــل املـــــدرب 
السابق   الــكــروايت دراجـــان  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 44 عاما منذ تأهله 
ــــــول مـــشـــاركـــاتـــه  لــــلــــمــــونــــديــــال لــــلــــمــــرة األويل يف الـــــعـــــام 78 مـــــن عــــدمــــه تـــمـــكـــنـــه طـ

الخمس املاضية  بلوغ الدور الثاين وخروجه من الدور األول
ويــــواجــــه كـــــريوش تـــحـــديـــات كـــبـــرية مــــع املــنــتــخــب اإليـــــــراين الـــــذي يــســعــى إىل 
إخراجه من دوامة املشكالت التي سبقت مشاركته يف املونديال بتحقيق نتائج 

إيجابية
ويــــعــــول املـــنـــتـــخـــب اإليـــــــــراين عــــىل األوراق الــــرابــــحــــة  أبـــــرزهـــــم مـــهـــاجـــم بـــورتـــو 

الربتغايل مهدي طارمي وعيل رضا جهانبخش  العب فاينورد الهولندي.

   
ً
إيران.. هل تتخلص من عقدة 44 عاما

منصور السندي - دبي

يحلم منتخب إنجلرتا خــالل ظــهــوره املرتقب يف مونديال 
قطر للمرة الـــ 16 يف تاريخه بتحقيق حلم مؤجل ملــدة 56 
ــــر فـــــوز لــــه بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة يف الــنــســخــة  عـــامـــا مـــنـــذ أول وآخــ
الــثــامــنــة مستغلة اســتــضــافــتــهــا لــلــبــطــولــة يف 1966 رغـــم أن 
إنــجــلــرتا هــي مــهــد كــرة الــقــدم الــحــديــثــة لكنها ظــلــت عــاجــزة 
عــن حصد اللقب مــجــددا بعدما ودعـــت النسخة املاضية 
يف روسيا 2018 من الدور نصف النهايئ بعد الخسارة مام 

بلجيكا 2-0. 
ويلعب منتخب إنجلرتا ضمن املجموعة الثانية إىل 

جــانــب ويــلــز وإيـــران والــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة. ويــقــود 
منتخب»األسود الثالثة« املدرب جاريث ساوثجيت الذي 
ظــل يتعرض النــتــقــادات عنيفة مــن الصحافة الربيطانية 
بــســبــب الــنــتــائــج املــخــيــبــة لــآمــال يف دوري أمــم أوروبـــا عىل 
الــرغــم مــن نــجــاحــه يف قــيــادة املــنــتــخــب لــلــتــأهــل لــلــمــونــديــال 
بــعــد تــصــدره املــجــمــوعــة الــتــاســعــة بــرصــيــد 26 نقطة ورغــم 

أن مــــنــــتــــخــــب إنـــــجـــــلـــــرتا يـــــضـــــم نـــخـــبـــة 
من النجوم املميزين أبرزهم نجم 
تـــوتـــنـــهـــام هـــــاري كــــني اال أنــــه يــعــاين 
مــــــــــــــــــن غــــــــــــــيــــــــــــــابــــــــــــــات مــــــــــــــــــؤثــــــــــــــــــرة يف هــــــــــــذا 

املونديال بسبب اإلصابات.

»األسود الثالثة«..
حلم مؤجل منذ 56 سنة
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يـــظـــهـــر مــنــتــخــب الــــواليــــات 
املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة األمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة يف 
كأس العالم للمرة الـ 11 
يف تاريخه ، إذ ظهر ألول 
مـــــرة يف الــــعــــام 193٠  أي 
عـــــــــــامـــــــــــا    9٢ نـــــــــــــــحـــــــــــــــو  مـــــــــــــــنـــــــــــــــذ 
وحــــــــــــــصــــــــــــــل خـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا عــــــى 
أفــــضــــل مــــركــــز  يف تـــاريـــخـــه 
وهـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــثـــــــــــــــالـــــــــــــــث وغـــــــــــــــــــاب 
املـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب عـــــــــــن الـــــنـــــســـــخـــــة 
املاضية يف روسيا ٢٠18 . 
وتـــــــأهـــــــل مــــنــــتــــخــــب أمــــريــــكــــا 
للمونديال بعدما حصل 
عى املركز الثالث برصيد 
٢5 نـــقـــطـــة يف تـــصـــفـــيـــات " 

الكونكاكاف"   
ويــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــود مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
املدرب غريغ برهالرت" 49 
عــــــــامــــــــا". وتــــــــواجــــــــه أمــــريــــكــــا  

الـــتـــي تــلــعــب يف املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة إىل جـــانـــب إنـــجـــلـــرتا وأيـــــــران وويـــلـــز 
خصمني لدودين هما إنجلرتا وإيــران ، إذ الحقت  األخــرة  هزيمة 
تــــاريــــخــــيــــة ٢-1 بــــمــــونــــديــــال 98. ويـــســـتـــعـــني مـــنـــتـــخـــب أمـــــريـــــكـــــا  يف هــــذا 
ــــا  مـــــن بـــيـــنـــهـــم العـــــــب  كـــريـــســـتـــيـــان  ــــبـ املـــــونـــــديـــــال بـــقـــائـــمـــة ضـــمـــت ٢6 العـ
بــولــيــســتــش العـــب تــشــيــلــي  وويــســتــون مــاكــيــنــي العـــب يــوفــونــتــوس 
وســـرجـــويـــنـــو ديـــســـت العـــــب مــــيــــان  وحــــاجــــي  رايــــــت العـــــــب   انــطــالــيــا 
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يــــــــــــخــــــــــــوض املـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب الـــــــــبـــــــــولـــــــــنـــــــــدي 
الـــنـــهـــائـــيـــات لــلــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة عــى 
التوايل والتاسعة يف تاريخه علما 
بـــأنـــه حـــقـــق املــــركــــز الـــثـــالـــث يف كــلــتــا 
مشاركتيه السابقتني يف نسختي 
1974 بأملانيا و1982 بإسبانيا، إذ 

احتل املركز الثالث يف كليهما.
ويقود املنتخب مهاجم برشلونة 
روبــــــــــــــــــــــرت لـــــــيـــــــفـــــــانـــــــدوفـــــــســـــــي الـــــــــــذي 
يـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك مـــــــــــــــــــا يــــــــــــــــلــــــــــــــــزم لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــألـــــــــــق يف 
املـــــــــونـــــــــديـــــــــال، مــــــــن واقــــــــــــــع أنـــــــــــه كــــــان 
مــــــــســــــــاهــــــــمــــــــا مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرا يف الـــــــتـــــــأهـــــــل 

لنهائيات قطر.
وتـــــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــســــــــــــــــرة الـــــــــــــــفـــــــــــــــريـــــــــــــــق يف 
الـــــــتـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات املـــــــــؤهـــــــــلـــــــــة ملــــــــونــــــــديــــــــال 

2022، أنه لن يكون ضيف شرف 
يف الــبــطــولــة حــيــث يمتلك الفريق 
مــقــومــات املــنــافــســة عـــى الــوصــول 
وأنـــــــــــــه  الـــــــــنـــــــــهـــــــــائـــــــــيـــــــــة،  األدوار  إىل 
سيكون أحد الفرق املنافسة عى 
لــقــب "الــحــصــان األســــود" يف هــذه 

النسخة.
لـــــــيـــــــفـــــــانـــــــدوفـــــــســـــــي  وإىل جـــــــــــانـــــــــــب 
تــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــوف املـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــب 
الــبــولــنــدي الــعــديــد مــن الــاعــبــني 
املـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــزيـــــــــــن، أبـــــــــــــــــرزهـــــــــــــــــم حــــــــــــــارس 
ــــنـــــي،  ــــيـــــسـ ــــتــــــش تـــــشـ ــيــ ــ املــــــــرمــــــــى فــــــوجــ
واملــدافــع كــامــيــل جــلــيــك، وثــنــايئ 
الـــوســـط غـــريـــغـــور كـــريـــتـــشـــوفـــيـــاك 

وبــيــوتــر زيــلــنــســي.

حلم بولندا يكبر 
مع ليفاندوفسكي أصــبــح املــنــتــخــب الــســعــودي ضــيــفــا شــبــه دائــــم عــى بــطــوالت كـــأس الــعــالــم لــكــرة 

القدم منذ أول مشاركة له يف مونديال أمريكا 1994.
ولم يغب "األخضر" السعودي سوى عن نسختني فقط من الثمانية األخرة، 
وســــيــــكــــون حـــــاضـــــراً يف مــــونــــديــــال قـــطـــر بـــعـــد مـــــشـــــوار مـــمـــيـــز يف الـــتـــصـــفـــيـــات أنـــهـــاه 

بصدارة املجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.
ويــعــّول الــســعــوديــون عــى خـــرة العـــب خــط الــوســط ســالــم الـــدوســـري، ويــاســر 
الشهراين، صالح الشهري، لتكرار إنجاز مونديال أمركا 1994، وتجاوز الدور 
األول بعدما فشل يف املــرات السابقة يف تجاوز مرحلة دوري املجموعات، إال 
أن مـــخـــاوف عـــشـــاق األخـــضـــر بـــــدأت تــتــزايــد مـــع اســتــبــعــاد الـــحـــارس فـــــواز الــقــرين 

لإلصابة، واحتمال غياب سلمان الفرج للسبب ذاته.
ــــقـــــود املـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي املـــــــــدرب الــــفــــرنــــي هــــــريف ريـــــنـــــارد مـــنـــذ مــــايــــو 2019  ويـ
واســـتـــطـــاع خــــال ثــــاث ســـنـــوات أن ُيـــحـــقـــق طـــفـــرة كـــبـــرة عـــى مـــســـتـــوى األخـــضـــر 
وارتفعت معه اآلمال للتوهج يف مونديال قطر، وتسجيل الحضور األبرز يف 

تاريخه باملونديال.

نال منتخب املكسيك شرف أن يكون 
أحـــد طـــريف أول مـــبـــاراة تــقــام يف تــاريــخ 
ــــالـــــم عــــنــــدمــــا واجــــــــــه فـــرنـــســـا  كــــــــأس الـــــعـ
مونتيفيدو بمناسبة افتتاح مونديال 

أوروغواي 1930.
ومــنــذ تلك النهائيات سجل منتخب 
املـــــــكـــــــســـــــيـــــــك حــــــــــــضــــــــــــوره بـــــــــاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار يف 
املونديال، وتحمل نسخة قطر الرقم 
17 يف مــــــــشــــــــاركــــــــاتــــــــه، فــــــضــــــا عـــــــــن أنــــــه 
ــــام  ــــل آلـــــــيـــــــا لــــلــــنــــســــخــــة املـــــقـــــبـــــلـــــة عــ ـــأهــ ــــتـــ مــ
2026، كــونــه مــن الـــدول املستضيفة 

للحدث.
ومـــنـــذ نــســخــة "أمــــركــــا 94" لــــم يغب 

منتخب املــكــســيــك عـــن أي مــونــديــال، 
لكنه اكتفى يف مشاركاته السبع بني 
أعوام 94 و2018 بالدور ثمن النهايئ
ومن أبــرز الاعبني الذين سيحملون 
ــــيـــــة، يف قــــطــــر،  ــــيـــــكـ لــــــــــــــواء الــــــــكــــــــرة املـــــكـــــسـ
الــــحــــارس غـــيـــارمـــو أوشــــــــوا، واملـــهـــاجـــم 
جــراردو أرتياغا، وإديسون ألفاريز، 

ومانوال كورونا.
ــــــم  ـــــاجـ ــــهــ ــ أمـــــــــــــــا نــــــــجــــــــم املـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب فــــــــهــــــــو املـ
املــخــضــرم أنــدريــس غــــــوادرادو، يملك 
يف مــســرتــه 178 مـــبـــاراة دولـــيـــة كأكرث 
الــــــــاعــــــــبــــــــني الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــني مــــــــشــــــــاركــــــــة مــــع 

املكسيك.
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سيد مصطفى - دبي

ــــلـــــم الـــــنـــــجـــــم األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لــــيــــونــــيــــل  يـــــحـ
مـــــــــيـــــــــي بــــــــتــــــــتــــــــويــــــــج عـــــــنـــــــقـــــــه بـــــــاملـــــــيـــــــدالـــــــيـــــــة 
الذهبية والتقاط صــورة تذكارية مع 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم لــــيــــكــــون أفـــــضـــــل خــــتــــام 

ملسرته مع "راقيص التانغو".
وفــــاز مــيــي بــكــل يشء يف الــســاحــرة 
املـــــــــســـــــــتـــــــــديـــــــــرة )ســــــــــبــــــــــع كـــــــــــــــــــرات ذهــــــبــــــيــــــة 
كــأفــضــل العــب يف الــعــالــم(، وأربــعــة 
ألــــــــــــقــــــــــــاب بــــــــــــــــــــــدوري أبــــــــــــطــــــــــــال أوروبــــــــــــــــــــــا، 
الـــــــدوري اإلســــبــــاين والــــفــــرنــــي، كــمــا 

أضــاف إىل ســجــلــه لــقــب كــوبــا أمــركــا 
الصيف املايض، يف أّول تتويج قاري 
ــتــــــخــــــب بــــــــــــــــــاده، وســــــجــــــل  ــ ــنــ ــ لــــــــــــه  مــــــــــع مــ
مـــــــــئـــــــــات األهـــــــــــــــــــــداف وســـــــــحـــــــــر الـــــجـــــمـــــيـــــع 
ــــاتـــــه،  بــــمــــراوغــــاتــــه وتــــمــــريــــراتــــه وإبـــــداعـ
ــــقــــــصــــــه ســــــــــــوى كــــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم  ــنــ ــ وال يــ
لــــــحــــــســــــم الــــــــــجــــــــــدل الــــــــــــــــذي ظــــــــــل دائــــــــــــــــراً 
لــــــــــــســــــــــــنــــــــــــوات طـــــــــــويـــــــــــلـــــــــــة تـــــــــــحـــــــــــت ســـــــــــــــؤال 
عـــــــــريـــــــــض: "مـــــــــــن األفـــــــــضـــــــــل مــــــيــــــي أم 
مـــارادونـــا؟" خــصــوصــاً أن األســطــورة 
الـــــــراحـــــــل قــــــــاد مــــنــــتــــخــــب بـــــــــاده لــــلــــفــــوز 
بـــــمـــــونـــــديـــــال 1986، مــــــا عــــــــزز تــــفــــوقــــه 

عــنــد مــقــارنــتــه  مــع مــيــي.
وإىل جــــانــــب مــــيــــي، يـــمـــلـــك املــنــتــخــب 
األرجنتيني العبني مميزين، أبرزهم 
العـــب يــوفــنــتــوس دي مــاريــا ومــهــاجــم 
مــــــــــيــــــــــان، لـــــــــــوتـــــــــــارو مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز والعــــــــــب 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد رودريـــــغـــــو دي بــــول، 
ومـــــــــدافـــــــــع بــــنــــفــــيــــكــــا الـــــــرتـــــــغـــــــايل نــــيــــكــــوال 
أوتــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــدي، ومـــــــــــــــدافـــــــــــــــع تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام 

كريستيان 
رومــرو الساعني 
لـــــــلـــــــقـــــــب ثــــــــــالــــــــــث يف 

تاريخ بادهم.
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ذكريات ٢٠٠٢ تلهب حماس »أسود التيرانغا« 

يحلم منتخب ويلز الذي يظهر للمرة الثانية يف كأس العالم بعدما كانت 
املرة األوىل يف  العام 1958 أي منذ نحو 64 عاما ووصل إىل ربع النهايئ   
ــــفـــــاجـــــأة كـــــبـــــرية بـــتـــأهـــلـــه  وجـــــــــاء مـــنـــتـــخـــب ويـــــلـــــز إىل قــــطــــر بــــعــــدمــــا فــــجــــر مـ
ملــــــونــــــديــــــال قــــطــــر عــــــىل حـــــســـــاب أوكــــــرانــــــيــــــا بـــــهـــــدف نــــظــــيــــف يف املــــلــــحــــق املــــؤهــــل 
لــلــمــونــديــال ووصــــف قــيــادة املــنــتــخــب  غــاريــث بــيــل بــلــوغ املــونــديــال بــالــرحــلــة 

"املجنونة".
 ويراهن منتخب ويلز عىل نخبة من الالعبني بقيادة نجم ريال مدريد 

ــــيـــــل الـــــهـــــدف  الـــــســـــابـــــق و لـــــــــوس أنـــــجـــــلـــــوس الـــــــحـــــــايل املـــــخـــــضـــــرم غـــــــاريـــــــث بـ
التاريخي للمنتخب الذي خاض أكر من 100 مباراة بقميص املنتخب 

ويــربز أيضا أســم نجم نــادي ليدز يونايتد دانــيــال جميس  وآرون 
رامزي العب نيس الفرنيس. ويقود ويلز املدرب روبرت بيغ  " 48 

عاما "بعدما نجح يف قيادته للتأهل للمونديال.

»التنين األحمر«.. 
 يتحدى الكبار بورقة بيل

يــــخــــوض مـــنـــتـــخـــب إيــــــــران الـــــــذي يــــتــــواجــــد يف كــــــأس الــــعــــالــــم لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة يف 
تاريخه مبارياته يف مونديال قطر  بافتتاحية صعبة بالنسبة له أمام إنجلرتا 
ويــــعــــاين مــنــتــخــب إيــــــــران  مــــن مـــشـــكـــالت داخـــلـــيـــة تــســبــبــت يف رحـــيـــل املـــــدرب 
السابق   الــكــروايت دراجـــان  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 44 عاما منذ تأهله 
ــــــول مـــشـــاركـــاتـــه  لــــلــــمــــونــــديــــال لــــلــــمــــرة األويل يف الـــــعـــــام 78 مـــــن عــــدمــــه تـــمـــكـــنـــه طـ

الخمس املاضية  بلوغ الدور الثاين وخروجه من الدور األول
ويــــواجــــه كـــــريوش تـــحـــديـــات كـــبـــرية مــــع املــنــتــخــب اإليـــــــراين الـــــذي يــســعــى إىل 
إخراجه من دوامة املشكالت التي سبقت مشاركته يف املونديال بتحقيق نتائج 

إيجابية
ويــــعــــول املـــنـــتـــخـــب اإليـــــــــراين عــــىل األوراق الــــرابــــحــــة  أبـــــرزهـــــم مـــهـــاجـــم بـــورتـــو 

الربتغايل مهدي طارمي وعيل رضا جهانبخش  العب فاينورد الهولندي.

   
ً
إيران.. هل تتخلص من عقدة 44 عاما

منصور السندي - دبي

يحلم منتخب إنجلرتا خــالل ظــهــوره املرتقب يف مونديال 
قطر للمرة الـــ 16 يف تاريخه بتحقيق حلم مؤجل ملــدة 56 
عـــامـــا مـــنـــذ أول وآخــــــر فـــــوز لــــه بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة يف الــنــســخــة 
الــثــامــنــة مستغلة اســتــضــافــتــهــا لــلــبــطــولــة يف 1966 رغـــم أن 
إنــجــلــرتا هــي مــهــد كــرة الــقــدم الــحــديــثــة لكنها ظــلــت عــاجــزة 
عــن حصد اللقب مــجــددا بعدما ودعـــت النسخة املاضية 
يف روسيا 2018 من الدور نصف النهايئ بعد الخسارة مام 

بلجيكا 2-0. 
ويلعب منتخب إنجلرتا ضمن املجموعة الثانية إىل 

جــانــب ويــلــز وإيـــران والــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة. ويــقــود 
منتخب»األسود الثالثة« املدرب جاريث ساوثجيت الذي 
ظــل يتعرض النــتــقــادات عنيفة مــن الصحافة الربيطانية 
بــســبــب الــنــتــائــج املــخــيــبــة لــآمــال يف دوري أمــم أوروبـــا عىل 
الــرغــم مــن نــجــاحــه يف قــيــادة املــنــتــخــب لــلــتــأهــل لــلــمــونــديــال 
بــعــد تــصــدره املــجــمــوعــة الــتــاســعــة بــرصــيــد 26 نقطة ورغــم 

أن مــــنــــتــــخــــب إنـــــجـــــلـــــرتا يـــــضـــــم نـــخـــبـــة 
من النجوم املميزين أبرزهم نجم 
تـــوتـــنـــهـــام هـــــاري كــــني اال أنــــه يــعــاين 
مــــــــــــــــــن غــــــــــــــيــــــــــــــابــــــــــــــات مــــــــــــــــــؤثــــــــــــــــــرة يف هــــــــــــذا 

املونديال بسبب اإلصابات.

»األسود الثالثة«..
حلم مؤجل منذ 56 سنة

إنجلترا

إيران
٢١١٧:٠٠ /١١

إميركا

ويلز
٢١٢٣:٠٠ /١١

إنجلترا

أميركا
٢٥٢٣:٠٠ /١١

ويلز

إيران
٢٥١ /١١4:٠٠

ويلز

إنجلترا
٢٩٢٣:٠٠ /١١

إيران

أميركا
٢٩٢٣:٠٠ /١١

يـــظـــهـــر مــنــتــخــب الــــواليــــات 
املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة األمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة يف 
كأس العالم للمرة الـ 11 
يف تاريخه ، إذ ظهر ألول 
مـــــرة يف الــــعــــام 193٠  أي 
عـــــــــــامـــــــــــا    9٢ نـــــــــــــــحـــــــــــــــو  مـــــــــــــــنـــــــــــــــذ 
وحــــــــــــــصــــــــــــــل خـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا عــــــى 
أفــــضــــل مــــركــــز  يف تـــاريـــخـــه 
وهـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــثـــــــــــــــالـــــــــــــــث وغـــــــــــــــــــاب 
املـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب عـــــــــــن الـــــنـــــســـــخـــــة 
املاضية يف روسيا ٢٠18 . 
وتـــــــأهـــــــل مــــنــــتــــخــــب أمــــريــــكــــا 
للمونديال بعدما حصل 
عى املركز الثالث برصيد 
٢5 نـــقـــطـــة يف تـــصـــفـــيـــات " 

الكونكاكاف"   
ويــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــود مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
املدرب غريغ برهالرت" 49 
عــــــــامــــــــا". وتــــــــواجــــــــه أمــــريــــكــــا  

الـــتـــي تــلــعــب يف املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة إىل جـــانـــب إنـــجـــلـــرتا وأيـــــــران وويـــلـــز 
خصمني لدودين هما إنجلرتا وإيــران ، إذ الحقت  األخــرة  هزيمة 
تــــاريــــخــــيــــة ٢-1 بــــمــــونــــديــــال 98. ويـــســـتـــعـــني مـــنـــتـــخـــب أمـــــريـــــكـــــا  يف هــــذا 
ــــا  مـــــن بـــيـــنـــهـــم العـــــــب  كـــريـــســـتـــيـــان  ــــبـ املـــــونـــــديـــــال بـــقـــائـــمـــة ضـــمـــت ٢6 العـ
بــولــيــســتــش العـــب تــشــيــلــي  وويــســتــون مــاكــيــنــي العـــب يــوفــونــتــوس 
وســـرجـــويـــنـــو ديـــســـت العـــــب مــــيــــان  وحــــاجــــي  رايــــــت العـــــــب   انــطــالــيــا 
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اليـــزال منتخب الــدنــمــارك يقتخر 
بـــأمـــجـــاد الــــعــــام 1992 عـــنـــدمـــا فـــاز 
ــــا وهــــو الــلــقــب  بــلــقــب بــطــولــة اوروبــ
الــوحــيــد الـــــذي حــقــقــه يف مــســرتــه 
الكروية، ومنذ ذلك اليوم اصبح 
الدنماركيون مرشحون للفوز يف 
كل بطولة يشاركون فيها بعد ان 
ارتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــت الـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــة الــــــــســــــــوقــــــــيــــــــة 
للمنتخب، ونشاطهم يف افضل 

الدوريات االوروبية.
ويرز اىل الواجهة الاعبني 
إريــكــســن وســيــمــون كــايــر ومــارتــن 
بـــــــــــرايـــــــــــثـــــــــــويـــــــــــت وكــــــــــــــاســــــــــــــر دولــــــــــــــــــرغ 

والــحــارس كــاســر شــمــايــكــل. 
 ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن وصــــــــــــــــف مـــــنـــــتـــــخـــــب 

ــــه املـــــــدرب  ــــارك الــــــــذي يــــــدربــ ــــمــ ــــدنــ الــ
كاسر هوملان بانه من املنتخبات 
املرشحة للظهور بشكل جيد يف 
الــنــســخــة الــحــالــيــة ملــونــديــال قــطــر 
2022، واالقــــــــــــراب مـــــن املـــــراحـــــل 
املــــــتــــــقــــــدمــــــة، إســـــــتـــــــنـــــــادا إىل تــــأهــــلــــه 
املــــبــــكــــر لـــنـــهـــائـــيـــات املـــــونـــــديـــــال بـــعـــد 
املـــنـــتـــخـــب االملـــــــاين وملـــــا يـــمـــلـــكـــه مـــن 
خــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوط قــــــــــــــــــويــــــــــــــــــة يف الــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــاع 
والـــهـــجـــوم خــصــوصــا وان العــبــيــه 
ســجــلــوا يف الــتــصــفــيــات 30 هــدفــا 
مقابل 3 اهداف هزت شباكهم.

ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك مــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــب 
الــــدنــــمــــارك لــــلــــمــــرة الــــســــادســــة يف 

املــونــديــال

الدنمارك.. بين أمجاد 
9٢ وطموح ٢٠٢٢ يف كل مــرة يشارك فيها منتخب تونس يف كــأس العالم يستغرب 

كـــثـــرون مـــن نــتــائــجــه املــتــواضــعــة مــقــارنــة بــإمــكــانــات العــبــيــه الــكــبــرة، 
فــفــي خــمــس مـــشـــاركـــات لـــم يــتــخــط الــنــســور دور املــجــمــوعــات، فهل 

حانت الفرصة لتصحيح ذلك يف مونديال قطر؟
يف مشاركاته الخمس السابقة لعب منتخب تونس 15 مباراة فاز 
يف مباراتني فقط )املكسيك 1978 وبنما 2018( وتعادل يف 4 وخسر 

9 مباريات.
وبالرغم من التطور الفني الذي طرأ عى الكرة التونسية اال ان املهمة 
السادسة تبدو االصعب، وأن حظوظها يف تحقيق حلمها بالتأهل 
عــن دور املــجــمــوعــات لــيــس ســهــا لــقــوة املــنــتــخــبــات الــتــي ستاقيها يف 
املـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، حـــيـــث تــــواجــــه حـــامـــل الـــلـــقـــب املــنــتــخــب الــفــرنــي 
والــــدنــــمــــارك واســــرالــــيــــا، كــمــا أن ظــــــروف املــنــتــخــب الـــتـــونـــي لــيــس يف 
أحــســن حــال بسبب تــواجــد أكــرث مــن العــب مهم عــائــد مــن اإلصــابــة، 
ويـــــراهـــــن املـــنـــتـــخـــب الــــتــــونــــي لـــلـــظـــهـــور بـــشـــكـــل فـــنـــي مـــقـــنـــع عـــــى بــعــض 

الاعبني ومنهم يوسف املساكني وطه الخنيي وحنبعل املجري.

يتطلع املنتخب األسرايل اىل مشاركة ايجابية ال أكرث بسبب صعوبة املجموعة 
التي سيخوض فيها مباريات الدور األول.

واليــــمــــر االســــرالــــيــــون بـــافـــضـــل حـــالـــة خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــأهـــلـــهـــم الـــصـــعـــب عــر 
مــلــحــق املــونــديــال اضــافــة اىل غــيــاب املــدافــع تــريــنــت ســايــنــزبــري، وحــــارس املــرمــى 
ميتش النجراك والعب الوسط توم روجيتش، واملهاجم آدم تاغارات، مما 
يثقل مــن مهمة املـــدرب غــراهــام ارنــولــد يف خلق توليفة قـــادرة عــى التأهل عن 

املجموعة.
ويــــتــــألــــف مـــعـــظـــم العــــبــــي مـــنـــتـــخـــب الــــكــــانــــغــــارو مــــن العــــبــــني مـــحـــرفـــني خــــارج 
الـــدوري االســـرايل ومعظمهم يلعبون يف الـــدوري 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.
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محمد فاضل - دبي

ــــا فــــــوق  ــــا مــــــرشــــــحــ ــــرنــــــســ ــــعــــــد مــــنــــتــــخــــب فــ يــ
ــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم 2022  الـــــــعـــــــادة لـــلـــظـــفـــر بـ
واالحتفاظ باللقب، باعتباره أحد اقوى 
املــــنــــتــــخــــبــــات والــــــــــــــــذي يـــــضـــــم يف صـــفـــوفـــه 

كوكبة من خرة نجوم العالم.
ويــــــــرى الــــبــــعــــض أن وجــــــــود نــخــبــة 
من الاعبني املمييزين ومنهم إمبابي 
وكــــريــــم بـــنـــزيـــمـــا واالخـــــويـــــن هـــرنـــانـــديـــز 
وايـــــــضـــــــا غــــــريــــــزمــــــان وفـــــــــــــــاران يــــمــــكــــن ان 
يــضــع املــنــتــخــب الـــفـــرنـــي يف الــواجــهــة 

ــــفــــــوز  ــــبـــــطـــــولـــــة وتـــــــــكـــــــــرار الــ ــــلـ ــــة لـ ــــريــــــضــ ــــعــ الــ
ــــثـــــة بـــعـــد  ــــالـ ــثـ ــ ــــمـــــرة الـ ــلـ ــ ــــالــــــم لـ ــــعــ بــــــكــــــأس الــ

نسختي 1998 و2018.
وأوقــــــــــــــــعــــــــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــرعـــــــــــة مــــــنــــــتــــــخــــــب 
فـــــرنـــــســـــا يف املـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــرابــــــعــــــة مـــع 
الــدنــمــارك واســرالــيــا وتــونــس، كــمــا 
ــــتــــــه وصــــــــــــــدارة  ــــمــــــوعــ أن صــــــــــدارتــــــــــه ملــــــجــ
األرجــــــــــنــــــــــتــــــــــني لــــــلــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــثــــــالــــــثــــــة 

ســيــجــنــبــهــمــا املــواجــهــة املــبــكــرة.
ويــتــطــلــع مـــدرب فــرنــســا ديــديــيــه 
ديـــشـــان إىل تـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز بـــالـــكـــأس 
ليكون أفضل مدرب فرني يــحــقــق 

االلــــــــــقــــــــــاب وذلــــــــــــــك بــــــإســــــتــــــثــــــمــــــار نــــخــــبــــة 
ــــتــــــوى  الــــــــاعــــــــبــــــــني األفــــــــــضــــــــــل عــــــــــى مــــــســ
ــــــن انــــــــه ســـيـــفـــتـــقـــد  ــــالــــــرغــــــم مـ ــــالــــــم بــ ــــعــ الــ
ــــبــــــب  لـــــــــجـــــــــهـــــــــود العـــــــــــبـــــــــــني مــــــــهــــــــمــــــــني بــــــســ
االصــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــة ومــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــول بـــــــــوغـــــــــبـــــــــا 
وانــــــــغــــــــولــــــــو كـــــــانـــــــتـــــــي وهــــــــــــو مـــــــــا يــــشــــكــــل 
ضــــــــــــــــــربــــــــــــــــــة مـــــــــــــــوجـــــــــــــــعـــــــــــــــة لـــــــــــــــخـــــــــــــــط وســـــــــــــــط 
الـــديـــوك، وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك يــعــتــر 

فـــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــن 
أقــــوى املـــنـــتـــخـــبـــات 

املــرشــحــة 
لــلــكــأس.

 مبابي »أيقونة« فرنسا
للتتويج بالثالثة
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رافاييل فاران

جوردان فيريتو

أوريليان تشواميني

 كريم بنزيمة
 كيليان مبابي

بنجامان بافار
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محمد أبوإسماعيل – دبي

يـــــبـــــحـــــث املـــــنـــــتـــــخـــــب األملــــــــــــــــاين املـــــــتـــــــطـــــــور عـــن 
صدارة املجموعة الخامسة يف املونديال 
الـــــــــذي يــــصــــطــــدم فــــيــــه بـــمـــنـــتـــخـــبـــات قـــويـــة 
أبــــــرزهــــــا اإلســـــــبـــــــاين، إضـــــافـــــة إىل الــــيــــابــــان 
وكــــوســــتــــاريــــكــــا، وذلـــــــــك لــــيــــس مـــــن أجــــل 
الصعود إىل الدور املقبل فحسب وإنما 
مـــــــن أجـــــــــل املـــــــــي قـــــــدمـــــــاً والـــــــــوصـــــــــول إىل 
املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة وإحـــــــــراز الـــلـــقـــب لــلــمــرة 
ـــاريـــــخ املـــنـــتـــخـــب األملــــــــاين،  الـــخـــامـــســـة يف تــ
وتعويض الخروج من كأس العالم يف 

»روســيــا 2018« بــعــدمــا أقـــي مــن دور 
املجموعات يف أزمة كروية لحامل لقب 

كأس العالم 2014.
وتـــــــــــــعـــــــــــــد املـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــســـــــــــة عــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــدارة 
املجموعة الخامسة بني أملانيا وإسبانيا 
األكــــر تــرقــبــا يف دور املــجــمــوعــات ضمن 
مــــونــــديــــال قـــطـــر 2022 يف كــــــرة الــــقــــدم، 
وســتــشــّد املــواجــهــة األنـــظـــار الســيــمــا أنها 

تجمع بطيل 2010 و2014.
واســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــادت أملـــــــــانـــــــــيـــــــــا شــــــــيــــــــئــــــــاً مـــــن 
بـــريـــقـــهـــا بــــإشــــراف املـــــدرب هـــانـــزي فــلــيــك 
الــــــــذي لـــــم يــــخــــســــر يف أول 13 مـــــبـــــاراة، 

وذلــك بــعــد نــهــايــة كــئــيــبــة لــعــهــد املــدرب 
يــــواكــــيــــم لــــــوف الـــــــذي قــــــاد املــــانــــيــــا لـــلـــقـــب 
2014 يف الربازيل بعد فوز صارخ عى 
الدولة املضيفة 7-1 يف نصف النهايئ.
ويــــــــــــــــــعــــــــــــــــــّول فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك، عــــــــــــــــى أمـــــــــــثـــــــــــال 
املــــــــــوهــــــــــوبــــــــــني جــــــــــمــــــــــال مـــــــــوســـــــــيـــــــــاال وكـــــــــــاي 

هافريتس 
ــــابـــــري  ــنـ ــ وســــــــــــريج غـ
بــــــــــــــــــاإلضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة إىل 
الــــــنــــــجــــــمــــــني يــــــــــــوزوا 

كيميش 
وتوماس مولر.

 الماكينات تغزل »رقم»
البرازيل بهدوء

يسعى منتخب كوستاريكا إىل تحقيق إنجاز يف »قطر 2022« يفوق 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، 
وأوقـــعـــتـــه الـــقـــرعـــة يف املــجــمــوعــة الــخــامــســة إىل جـــانـــب مــنــتــخــبــات إســبــانــيــا وأملــانــيــا 
والـــيـــابـــان، ورغــــم صعوبة مجموعته، نــظــريــا، فـــإن املنتخب الــكــوســتــاريــي مـــازال 
يتذكر إنجازه يف مونديال الربازيل 2014، عندما تأهل إىل الدور الثاين من مجموعة 
ضمت آنــذاك منتخبات إيطاليا وإنجلرتا واألوروغــــواي، 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.

كوستاريكا  »آخر  المتأهلين»

أظهر املنتخب اإلسباين بعض الصعوبات يف طريق الوصول 
إىل كــــأس الـــعـــالـــم 2022 ولـــكـــن هــــذا لـــم يــمــنــع أنــــه يــبــحــث عــن 
اســــتــــعــــادة هــيــبــة املـــنـــتـــخـــب الـــفـــائـــز بـــمـــونـــديـــال »جــــنــــوب إفــريــقــيــا 

.»2010
ويف الــــطــــريــــق إىل الــــــدوحــــــة، كــــــان »املــــــــاتــــــــادور« قـــــد تـــــعـــــادل مــع 
الــــيــــونــــان عـــــى أرضـــــــه واحـــــتـــــاج إىل وقــــــت إضـــــــايف لـــلـــفـــوز 2-1 يف 
جورجيا، بعدما كانت الخسارة 2-1 أمام السويد يف سبتمرب 
نــــقــــطــــة تـــــــحـــــــول، فــــــمــــــنــــــذاك الـــــــحـــــــني، حـــــقـــــق »الروخــــــــــــــــــا« أربـــــعـــــة 

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 
خــطــي الـــدفـــاع والــــوســــط، إال أن الـــوضـــع لــيــس مــثــالــيــاً يف خط 

الهجوم، حيث أثرت اإلصابات عى خطط املدرب.
وإذا أرادت إســـبـــانـــيـــا الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً يف قـــطـــر يـــجـــب أن تــكــون 
قدراتها الهجومية يف أفضل حاالتها بحيث يتمكن املهاجمون 

من االستفادة من الفرص التي تتاح لهم.

إسبانيا.. 
الستعادة 

هيبة 2010 
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لم يعرف املنتخب الياباين طريق العاملية إال يف مونديال فرنسا 
1998 الذي كان شاهداً عى بزوغ شمس »الساموراي« يف املونديال، 
ومـــــنـــــذاك الـــــوقـــــت نـــجـــح »الــــــســــــامــــــوراي« يف حـــجـــز مــــكــــان ثــــابــــت لـــهـــم يف 
الــنــهــائــيــات، وصــــوال إىل مـــونـــديـــال قــطــر 2022، يف مــشــاركــاتــه الــســت 
املــاضــيــة، تــجــاوز منتخب الــيــابــان دور املــجــمــوعــات 3 مـــرات، يف أعــوام 
2002 و2010 و2018، وفـــيـــهـــا أُقـــــــي مـــــن دور الـــــــــ16 عـــــى يـــــد تــركــيــا 

وباراغواي وبلجيكا عى التوايل.
وحــــــــّل مـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــان يف املـــــركـــــز الـــــثـــــاين لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــثــــانــــيــــة يف 
ـــــات اآلســــــــيــــــــويــــــــة املـــــــؤهـــــــلـــــــة لــــــــكــــــــأس الــــــــعــــــــالــــــــم، خــــــلــــــف املــــنــــتــــخــــب  ــيـ ــ ــــفــ ـــــصــ ــتـ ــ الــ
السعودي، إذ جمع 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن »األخضر«، 
ليبلغ النهائيات للمرة السابعة يف تاريخه، وأوقعت القرعة اليابان 
يف مجموعة معقدة، حيث يفتتح مبارياته بمالقاة أملانيا 23 نوفمرب 

عى ملعب خليفة الدويل.
ويربز يف التشكيلة اليابانية الحالية اسم إيجي كاواشيما حارس 
مــرمــى ســـرتاســـبـــورغ الــفــرنــي، وتــاكــيــهــريو تــومــيــاســو مـــدافـــع أرســنــال 
ــــيـــــزي، وواتـــــــــــــارو إيـــــنـــــدو مــــتــــوســــط مـــــيـــــدان شــــتــــوتــــغــــارت األملـــــــــاين،  ــــلـ اإلنـــــجـ

والشاب تاكيفوسا كوبو العب ريال سوسيداد اإلسباين.

اليابان.. 
ممثل آسيا الدائم

في موقف صعب 

التشكيلة المتوقعة أللمانيا

لقراءة المزيد 
من األخبار 

الرياضية

المجموعة الخامسة
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اليـــزال منتخب الــدنــمــارك يقتخر 
بـــأمـــجـــاد الــــعــــام 1992 عـــنـــدمـــا فـــاز 
ــــا وهــــو الــلــقــب  بــلــقــب بــطــولــة اوروبــ
الــوحــيــد الـــــذي حــقــقــه يف مــســرتــه 
الكروية، ومنذ ذلك اليوم اصبح 
الدنماركيون مرشحون للفوز يف 
كل بطولة يشاركون فيها بعد ان 
ارتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــت الـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــة الــــــــســــــــوقــــــــيــــــــة 
للمنتخب، ونشاطهم يف افضل 

الدوريات االوروبية.
ويرز اىل الواجهة الاعبني 
إريــكــســن وســيــمــون كــايــر ومــارتــن 
بـــــــــــرايـــــــــــثـــــــــــويـــــــــــت وكــــــــــــــاســــــــــــــر دولــــــــــــــــــرغ 

والــحــارس كــاســر شــمــايــكــل. 
 ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن وصــــــــــــــــف مـــــنـــــتـــــخـــــب 

ــــه املـــــــدرب  ــــارك الــــــــذي يــــــدربــ ــــمــ ــــدنــ الــ
كاسر هوملان بانه من املنتخبات 
املرشحة للظهور بشكل جيد يف 
الــنــســخــة الــحــالــيــة ملــونــديــال قــطــر 
2022، واالقــــــــــــراب مـــــن املـــــراحـــــل 
املــــــتــــــقــــــدمــــــة، إســـــــتـــــــنـــــــادا إىل تــــأهــــلــــه 
املــــبــــكــــر لـــنـــهـــائـــيـــات املـــــونـــــديـــــال بـــعـــد 
املـــنـــتـــخـــب االملـــــــاين وملـــــا يـــمـــلـــكـــه مـــن 
خــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوط قــــــــــــــــــويــــــــــــــــــة يف الــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــاع 
والـــهـــجـــوم خــصــوصــا وان العــبــيــه 
ســجــلــوا يف الــتــصــفــيــات 30 هــدفــا 
مقابل 3 اهداف هزت شباكهم.
ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك مــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــب 
الــــدنــــمــــارك لــــلــــمــــرة الــــســــادســــة يف 

املــونــديــال

الدنمارك.. بين أمجاد 
9٢ وطموح ٢٠٢٢ يف كل مــرة يشارك فيها منتخب تونس يف كــأس العالم يستغرب 

كـــثـــرون مـــن نــتــائــجــه املــتــواضــعــة مــقــارنــة بــإمــكــانــات العــبــيــه الــكــبــرة، 
فــفــي خــمــس مـــشـــاركـــات لـــم يــتــخــط الــنــســور دور املــجــمــوعــات، فهل 

حانت الفرصة لتصحيح ذلك يف مونديال قطر؟
يف مشاركاته الخمس السابقة لعب منتخب تونس 15 مباراة فاز 
يف مباراتني فقط )املكسيك 1978 وبنما 2018( وتعادل يف 4 وخسر 

9 مباريات.
وبالرغم من التطور الفني الذي طرأ عى الكرة التونسية اال ان املهمة 
السادسة تبدو االصعب، وأن حظوظها يف تحقيق حلمها بالتأهل 
عــن دور املــجــمــوعــات لــيــس ســهــا لــقــوة املــنــتــخــبــات الــتــي ستاقيها يف 
املـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، حـــيـــث تــــواجــــه حـــامـــل الـــلـــقـــب املــنــتــخــب الــفــرنــي 
والــــدنــــمــــارك واســــرالــــيــــا، كــمــا أن ظــــــروف املــنــتــخــب الـــتـــونـــي لــيــس يف 
أحــســن حــال بسبب تــواجــد أكــرث مــن العــب مهم عــائــد مــن اإلصــابــة، 
ويـــــراهـــــن املـــنـــتـــخـــب الــــتــــونــــي لـــلـــظـــهـــور بـــشـــكـــل فـــنـــي مـــقـــنـــع عـــــى بــعــض 

الاعبني ومنهم يوسف املساكني وطه الخنيي وحنبعل املجري.

يتطلع املنتخب األسرايل اىل مشاركة ايجابية ال أكرث بسبب صعوبة املجموعة 
التي سيخوض فيها مباريات الدور األول.

واليــــمــــر االســــرالــــيــــون بـــافـــضـــل حـــالـــة خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــأهـــلـــهـــم الـــصـــعـــب عــر 
مــلــحــق املــونــديــال اضــافــة اىل غــيــاب املــدافــع تــريــنــت ســايــنــزبــري، وحــــارس املــرمــى 
ميتش النجراك والعب الوسط توم روجيتش، واملهاجم آدم تاغارات، مما 
يثقل مــن مهمة املـــدرب غــراهــام ارنــولــد يف خلق توليفة قـــادرة عــى التأهل عن 

املجموعة.
ويــــتــــألــــف مـــعـــظـــم العــــبــــي مـــنـــتـــخـــب الــــكــــانــــغــــارو مــــن العــــبــــني مـــحـــرفـــني خــــارج 
الـــدوري االســـرايل ومعظمهم يلعبون يف الـــدوري 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.

تونس.. السادسة األصعب

 أستراليا.. مشاركة إيجابية ال أكثر

أستراليا

الدنمارك
٣٠١ /١١9:٠٠

فرنسا

الدنمارك
٢٦٢٠:٠٠ /١١

فرنسا

استراليا
٢٢٢٣:٠٠ /١٢

تونس

فرنسا
٣٠١ /١١9:٠٠

استراليا

تونس
٢٦١٤:٠٠ /١١

الدنمارك

تونس
٢٢١٧:٠٠ /١١

محمد فاضل - دبي

ــــا فــــــوق  ــــا مــــــرشــــــحــ ــــرنــــــســ ــــعــــــد مــــنــــتــــخــــب فــ يــ
ــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم 2022  الـــــــعـــــــادة لـــلـــظـــفـــر بـ
واالحتفاظ باللقب، باعتباره أحد اقوى 
املــــنــــتــــخــــبــــات والــــــــــــــــذي يـــــضـــــم يف صـــفـــوفـــه 

كوكبة من خرة نجوم العالم.
ويــــــــرى الــــبــــعــــض أن وجــــــــود نــخــبــة 
من الاعبني املمييزين ومنهم إمبابي 
وكــــريــــم بـــنـــزيـــمـــا واالخـــــويـــــن هـــرنـــانـــديـــز 
وايـــــــضـــــــا غــــــريــــــزمــــــان وفـــــــــــــــاران يــــمــــكــــن ان 
يــضــع املــنــتــخــب الـــفـــرنـــي يف الــواجــهــة 

ــــفــــــوز  ــــبـــــطـــــولـــــة وتـــــــــكـــــــــرار الــ ــــلـ ــــة لـ ــــريــــــضــ ــــعــ الــ
ــــثـــــة بـــعـــد  ــــالـ ــثـ ــ ــــمـــــرة الـ ــلـ ــ ــــالــــــم لـ ــــعــ بــــــكــــــأس الــ

نسختي 1998 و2018.
وأوقــــــــــــــــعــــــــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــرعـــــــــــة مــــــنــــــتــــــخــــــب 
فـــــرنـــــســـــا يف املـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــرابــــــعــــــة مـــع 
الــدنــمــارك واســرالــيــا وتــونــس، كــمــا 
ــــتــــــه وصــــــــــــــدارة  ــــمــــــوعــ أن صــــــــــدارتــــــــــه ملــــــجــ
األرجــــــــــنــــــــــتــــــــــني لــــــلــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــثــــــالــــــثــــــة 

ســيــجــنــبــهــمــا املــواجــهــة املــبــكــرة.
ويــتــطــلــع مـــدرب فــرنــســا ديــديــيــه 
ديـــشـــان إىل تـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز بـــالـــكـــأس 
ليكون أفضل مدرب فرني يــحــقــق 

االلــــــــــقــــــــــاب وذلــــــــــــــك بــــــإســــــتــــــثــــــمــــــار نــــخــــبــــة 
ــــتــــــوى  الــــــــاعــــــــبــــــــني األفــــــــــضــــــــــل عــــــــــى مــــــســ
ــــــن انــــــــه ســـيـــفـــتـــقـــد  ــــالــــــرغــــــم مـ ــــالــــــم بــ ــــعــ الــ
ــــبــــــب  لـــــــــجـــــــــهـــــــــود العـــــــــــبـــــــــــني مــــــــهــــــــمــــــــني بــــــســ
االصــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــة ومــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــول بـــــــــوغـــــــــبـــــــــا 
وانــــــــغــــــــولــــــــو كـــــــانـــــــتـــــــي وهــــــــــــو مـــــــــا يــــشــــكــــل 
ضــــــــــــــــــربــــــــــــــــــة مـــــــــــــــوجـــــــــــــــعـــــــــــــــة لـــــــــــــــخـــــــــــــــط وســـــــــــــــط 
الـــديـــوك، وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك يــعــتــر 

فـــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــن 
أقــــوى املـــنـــتـــخـــبـــات 

املــرشــحــة 
لــلــكــأس.

 مبابي »أيقونة« فرنسا
للتتويج بالثالثة

هوغو لوريس 

إبراهيما كوناتي

أنطوان غريزمان

إدواردو كامافينغا

لوكاس هيرنانديز

رافاييل فاران

جوردان فيريتو

أوريليان تشواميني

 كريم بنزيمة
 كيليان مبابي

بنجامان بافار

١

نيمار - البرازيلميتروفيتش - صربياموتينق - الكاميرونشكيري - سيويسرا الخزري - تونسريدمان - أسترالياشمايكل - الدنماركمبابي - فرنسا

التشكيلة المتوقعة لفرنسا

لقراءة المزيد 
من األخبار 

الرياضية

المجموعة الرابعة

www.emaratalyoum.com
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العودة للصفحة الرئيسية
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سامويل بييت - كندابيريسيتش - كرواتياحكيم زياش - المغربدي بروين - بلجيكا

حميد نعمان - دبي

يــلــقــب مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا املــصــنــف ثــانــيــا 
عى العالم، بـ»منحوس املونديال«، 
إذ رغــــــم شـــهـــرتـــه الــــعــــاملــــيــــة، وأســـمـــائـــه 
الــكــبــرية، لــكــن ذلـــك لـــم يــنــعــكــس أبـــدا 
يف مـــــــــــشـــــــــــواره املــــــــــونــــــــــديــــــــــايل. وشــــــــاركــــــــت 
ــــا مـــــــــــن قــــــــبــــــــل يف 14 نـــــســـــخـــــة،  ــــكــ ــــيــ ــــلــــــجــ بــ
وكانت النتيجة األبــرز حلولها رابعة 
2018. ويف  وثــــــــالــــــــثــــــــة يف   ،1986 يف 
ــــد نــــفــــســــهــــا يف  ــــة تــــــجــ ــيــ ــ ــــالــ ــــحــ الـــــنـــــســـــخـــــة الــ
مــجــمــوعــة ســـادســـة يف مــتــنــاولــهــا عــى 

الــــــــــــورق، إذ بــــجــــانــــب كـــــرواتـــــيـــــا، هـــنـــاك 
مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــي املــــــــــــــغــــــــــــــرب وكــــــــــــــــنــــــــــــــــدا. ويـــــــعـــــــد 
مــنــتــخــب »الـــشـــيـــاطـــني« األبــــــرز لــتــصــدر 
املــجــمــوعــة وقــــد يــنــحــصــر الـــصـــراع أكــر 
بــيــنــهــا وبـــني كـــرواتـــيـــا، بــيــنــمــا املــفــاجــآت 

واردة من املغرب وكندا.
تاريخيا، قدمت بلجيكا أسماء عاملية، 
مــن الــحــارس بــــــرودوم، والـــهـــداف إنــزو 
شـــيـــفـــو، وحـــالـــيـــا تـــضـــم أفــــضــــل حــــارس 
مـــرمـــى يف الـــعـــالـــم، حـــامـــي عـــريـــن ريـــال 
مـــدريـــد، تيبو كـــروتـــوا، وأفـــضـــل صانع 
ألـــعـــاب يف الــعــالــم، كيفن دي بــرويــن. 

ومــــنــــذ أول مـــشـــاركـــة يف 1930، يــأمــل 
املــنــتــخــب الــبــلــجــيــي أن تـــكـــون النسخة 
الـــــقـــــطـــــريـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــمـــــيـــــزة عـــــــن كــل 
املــشــاركــات السابقة، ويقودها املــدرب 
اإلسباين مارتينيز، مع أسماء بارزة، إذ 
ــــــن، هـــنـــاك  ــــرويـ ــ ــــــوا ودي بـ ــــــورتـ بــــجــــانــــب كـ

مـــــــونـــــــيـــــــيـــــــه وهــــــــــــــــــــازار 
وفريتوغن 

وفيتسل 
ومريتنزس 

وآخرين.

بلجيكا.. في مهمة فك 
»نحس المونديال»
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كرواتيا

بلجيكا
٠١ /١٢1٩:00

مــــــــنــــــــذ أبـــــــــــــــــــرز مـــــــــشـــــــــاركـــــــــة تــــــاريــــــخــــــيــــــة 
لــلــمــنــتــخــب املـــغـــربـــي يف مـــونـــديـــال 
1986، حــــني كـــــان أول مــنــتــخــب 
إفـــريـــقـــي وعـــربـــي يـــصـــل إىل الــــدور 
الـــــــــــــثـــــــــــــاين، لــــــــــــم يــــــســــــتــــــطــــــع »أســـــــــــــــود 
ــــلــــــس« تـــــكـــــرار ذلــــــك اإلنـــــجـــــاز،  األطــ
رغم أنه شارك إجماال حتى اآلن 
يف خــمــس نـــســـخ، وهـــدفـــه األبــــرز 
ــــيــــــد  بــــــــقــــــــيــــــــادة املــــــــــــــــــــدرب الــــــــــشــــــــــاب ولــ
الركرايك يف نسخة قطر الوصول 
إىل الــــــدور الــــثــــاين، رغـــــم صــعــوبــة 
املـــــــهـــــــمـــــــة يف ظــــــــــل وجــــــــــــــــود إســـــمـــــني 
كبريين يف املجموعة السادسة، 
بلجيكا وكرواتيا. ويراهن املغرب 

عى أسماء بارزة مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي وحمد الله لتحقيق 
إنجاز طال انتظاره.

ــــرز مــــا قـــــام بــــه الـــــركـــــرايك الــــــذي حــــل بـــديـــال قـــبـــل شـــهـــريـــن فــقــط  ــــان أبــ وكــ
لـــلـــمـــدرب الـــســـابـــق خـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، أنـــــه ســـعـــى لــلــمــصــالــحــة مــــع أســــمــــاء 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. 

المغرب.. عينه على 
ذكريات 1٩86 كرواتيا تنتظر »سحر»       

نسخة قطر، هي ثاين مشاركة مونديالية ملنتخب كندا، 
الــــذي ال يــمــلــك تــاريــخــا كــبــريا يف كـــرة الـــقـــدم الــعــاملــيــة، وقــد 
يعترب أكــر منتخب غــامــض يف هــذه املجموعة الــســادســة. 
وكانت املشاركة األوىل يف 1986، حني خرجت من الدور 
األول وحـــلـــت يف املــــركــــز األخــــــري )24(. ومـــــع صـــعـــود نــجــوم 
شـــــــــبـــــــــاب بــــــــــــــارزيــــــــــــــن، تــــــــأهــــــــلــــــــت كـــــــــنـــــــــدا األوىل عـــــــــــن تـــــصـــــفـــــيـــــات 
الــكــونــكــاكــاف، وتـــراهـــن عــى أســمــاء مــثــل ســامــويــل بييت، 
وكافاليني وأوسوريو، لكن أغلبهم شاركون يف الدوريني 
الكندي واألمرييك. بينما كانت الضربة القاصية بخسارة 
خـــــدمـــــات أبـــــــرز نـــجـــومـــهـــا، العــــــب الــــبــــايــــرن ألـــفـــونـــســـو ديــفــيــز 
لإلصابة. ولم يكن يدور يف خلد الكنديني أنهم سيدفعون 
ثــمــنــا بــاهــضــا بـــخـــســـارة أبـــــرز نــجــم يف صــفــوفــهــم، والــوحــيــد 
الذي يحرتف يف ناد أوروبي كبري، مثل ديفيز، الذي توج 

يف 2020 بطال ألوروبا مع البايرن.

كندا تراهن على المفاجأة في المشاركة الثانية

تيبو كروتوا 

مونييه 

فيتسل كاراسكو

ميكيلي فيرتونغن 

كيفن دي بروين 

ديدونكر 

ميرتنس
هازار

ألديويلد 

1

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 
ــــان قـــــاب قــــوســــني أو أدىن مــن  ــ مــــونــــديــــال روســــيــــا ٢٠18، وكـ
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب، حـــيـــث خـــســـر بـــصـــعـــوبـــة مــــن فـــرنـــســـا. وتــــوج 
بــعــدهــا مــودريــتــش أفــضــل العـــب يف الــعــالــم، ومـــايـــزال رغــم 
تقدمه يف السن )37 عاما( يعترب أحد أبرز نجوم الساحرة 
املستديرة يف العالم. ويف ست مشاركات سابقة، كان أبرز 
إنجازا لكرواتيا، رابع فرنسا 1998، ووصيف روسيا ٢٠18. 
ويـــــــضـــــــم املـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــــــكـــــــــــروايت أســــــــمــــــــاء لــــــهــــــا وزنــــــــهــــــــا يف الــــــكــــــرة 

األوروبية، مثل كوفاسيتش وبريزيتش.
وكـــــون املــنــتــخــب الــــكــــروايت خــــربة جـــيـــدة يف تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه 
بـــكـــأس الـــعـــالـــم، ويــــراهــــن عــلــيــهــا بـــشـــدة لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز مــا، 
رغم أن تكرار ما حققه يف روسيا، قد ال يكون يف املتناول، 
خــــاصــــة بــــعــــد الــــتــــجــــديــــد الــــــــذي شــــهــــدتــــه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة، وغــــيــــاب 
أســــمــــاء لـــهـــا وزنــــهــــا وتـــجـــربـــتـــهـــا، إمـــــا لـــإصـــابـــة أو لـــلـــتـــقـــدم يف 

السن.

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا

لقراءة المزيد 
من األخبار 

الرياضية

المجموعة السادسة
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تــلــعــب صــربــيــا يف املـــونـــديـــال لــلــمــرة 
الـــــــــــــــــــــ12 يف تـــــــاريـــــــخـــــــهـــــــا لـــــــكـــــــن بـــــثـــــاثـــــة 
أســـمـــاء مــخــتــلــفــة يــوغــوســافــيــا )9 
مرات حتى عام آخر ثاثة نسخ(، 
صربيا والجبل األسود يف 2006، 

وباسم صربيا يف 2010 و2018.
وكــــان اإلنـــجـــاز الــصــربــي األكــــر هو 
الــــتــــأهــــل لـــنـــصـــف الــــنــــهــــايئ مــــرتــــن، 
تــحــت اســــم يــوغــوســافــيــا، وذلـــك 
يف الــــنــــســــخــــة األوىل عــــــــام 1930، 

والسابعة يف تشييل عام 1962.
ــــيـــــا تـــــحـــــت اســـــم  كـــــمـــــا وصـــــلـــــت صـــــربـ
يــــوغــــوســــافــــيــــا إىل ربـــــــع الــــنــــهــــايئ 3 
مــــــــــــــرات، كـــــــــان آخـــــــرهـــــــا يف 1990، 

وخسرت حينها بركات الرتجيح 
أمــام األرجنتن، لكنها لم تنجح 
يف املرور من دور املجموعات منذ 

.1998
ــــا الــــــتــــــي يـــــــــرز فـــيـــهـــا  ــيـ ــ ــــربـ ــــتــــــزعــــــت صـ انــ
النجم الكبري ميرتوفيتش بطاقة 
الــــتــــأهــــل املــــبــــاشــــر إىل قــــطــــر بـــعـــدمـــا 
عـــــدلـــــت تــــأخــــرهــــا إىل فـــــــوز بــنــتــيــجــة 
2-1 عــــــى الــــــرتــــــغــــــال، يف الـــجـــولـــة 
األخــــــــــــــــــــرية مــــــــــن املـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة األوىل 

بتصفيات كأس العالم.
ويـــحـــتـــل املـــنـــتـــخـــب الــــصــــربــــي حـــالـــيـــاً 
الــــــرتتــــــيــــــب الــــــــــــــــــ21، وذلــــــــــــك بـــحـــســـب 

تصنيف شهر أكتوبر املايض.

صربيا تحضر
 في المونديال 

بـ 3 أسماء
يــظــهــر مــنــتــخــب ســويــســرا يف كـــأس الــعــالــم 
للمرة الــــ12 وكــان أفــضــل إنــجــاز لــه التأهل 
إىل ربــــــــــع الــــــنــــــهــــــايئ ثــــــــــاث مـــــــــــــرات يف 1934 
ثــــمــــن  مـــــــــــن  ودع  كـــــــمـــــــا  و1954،  و1938 
النهايئ يف 1994 و2006 و2014 و2018، 
ــــــرت بـــــــاقـــــــي املــــــــشــــــــاركــــــــات عـــى  ــــــصـ ــتـ ــ ــ بــــيــــنــــمــــا اقـ
الـــــخـــــروج مــــن الـــــــدور األول 1950 و1962 

و1966 و2010.
ضـــبـــط املـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــســــري ســاعــتــه 
بـــــــــدقـــــــــة وحـــــــــضـــــــــر إىل قــــــــطــــــــر بــــــــعــــــــدمــــــــا أنــــــهــــــى 
الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة مــتــصــدراً املــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة مــفــجــراً مــفــاجــأة كــــرى بــحــصــد 18 
نقطة بفارق نقطتن عن إيطاليا صاحبة 

املــــــركــــــز الـــــــثـــــــاين، الـــــتـــــي أخـــــفـــــق مـــنـــتـــخـــبـــهـــا يف 
الرتشح من امللحق األوروبي.

ويــــضــــم مـــنـــتـــخـــب ســــويــــســــرا مــجــمــوعــة 
من الاعبن البارزين، الــذي ينافسون يف 
أقوى األندية األوروبية، يتقدمهم غرانيت 
تــــشــــاكــــا العــــــــب وســــــــط أرســــــــنــــــــال، وديـــنـــيـــس 
زكـــريـــا العـــب تــشــلــي، واملــتــألــق يـــان زومـــري 
حـــارس مــرمــى بــوروســيــا مونشنغادباخ، 
وشــــــــــــريدان شـــــاكـــــريي العـــــــب شـــيـــكـــاغـــو فـــايـــر 

األمرييك وليفربول سابقاً.
يقود املنتخب املدرب مراد ياكن )48 
عـــــامـــــا( الــــــــذي قــــــــاده يف 15 مـــــــبـــــــاراة، فـــــــاز يف 

سبعة وتعادل يف أربعة وخسر مثلها.

يــــعــــتــــر الــــــكــــــامــــــريون أكــــــــر مــــنــــتــــخــــب أفــــريــــقــــي 
مشاركة يف املونديال )ثماين مشاركات(، 
ـــلــــغ ربـــــــــع نــــهــــايئ  وأول مــــنــــتــــخــــب أفـــــريـــــقـــــي يــــبـ

كأس العالم يف نسخة إيطاليا 1990.
يدرب الكامريون قائده السابق ريغوبار 
ســــونــــغ الـــــــــذي نـــجـــح يف قـــــيـــــادة "األســــــــــــود غــري 
املروضة" إىل مونديال قطر عقب مواجهتن 
مـــــثـــــريتـــــن أمــــــــــــــام الـــــــجـــــــزائـــــــر يف مــــــــــــــارس املــــــــايض 
اختطف فيهما زمــاء إيكامبي ورقــة التأهل 
بهدف قاتل يف آخر أنفاس مباراة اإليــاب يف 

الجزائر.

وأبـــــــرز العـــبـــي الــــكــــامــــريون يف مـــونـــديـــال 
قطر هم: أندريس أونانا حارس مرمى إنرت 
ميان، وكولينس فاي مدافع ستاندار دي 
لــــيــــاج، وبـــيـــري كــــونــــدي العـــــب وســـــط مــايــنــز، 
وكارل إيكامبي مهاجم أوملبيك ليون، كما 
ــــبـــــن  يــــــضــــــم املـــــنـــــتـــــخـــــب يف خـــــــــط املـــــــقـــــــدمـــــــة العـ
مـــمـــيـــزيـــن عــــى غــــــرار إيــــريــــك شــــاوبــــو مــوتــيــنــغ 
مــــهــــاجــــم بـــــايـــــرن مــــيــــونــــيــــخ، فــــضــــا عـــــن قـــائـــد 
املـــنـــتـــخـــب وهــــــدافــــــه الـــــحـــــايل فــــنــــســــان أبـــوبـــكـــر 

الذي ينشط يف نادي النصر السعودي.

سويسرا تضبط ساعتها على توقيت الدوحة

الكاميرون »أسود غير مروضة«..
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محمد الحتو À دبي

لـــــــــــــــم يــــــــنــــــــجــــــــح مــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب الـــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــل يف 
مـــصـــالـــحـــة جــــمــــهــــوره مــــنــــذ عـــــــام 2014 
الذي شهد كارثة كروية أشبه بزلزال 
ــــالـــــم بــــســــقــــوط "الــــســــيــــلــــيــــســــاو"  هــــــــّز الـــــعـ
عــى أرضـــه 1-7 أمـــام أملــانــيــا، وأعقبها 
بــــــخــــــروج مـــبـــكـــر مــــــن مـــــونـــــديـــــال روســــيــــا 
2018 عــــى يــــد بــلــجــيــكــا يف الـــــــدور ربـــع 
ــــهـــــايئ، مــــمــــا يــــضــــع املـــنـــتـــخـــب األكـــــر  ــــنـ الـ
تــتــويــجــاً يف تـــاريـــخ الــبــطــولــة )5 مــــرات( 

عى املحك يف مونديال قطر 2022.
الرازيل التي تشارك للمرة الـ 22 
يف الـــنـــهـــائـــيـــات لــــم تـــغـــب شــمــســهــا عــن 
الــــبــــطــــولــــة مــــنــــذ أول نـــســـخـــة انـــطـــلـــقـــت 
عــــام 1930 وحـــتـــى 2018، وســتــلــعــب 
ــــمــــــن املــــجــــمــــوعــــة  يف نـــــســـــخـــــة 2022 ضــ
السابعة التي تضم صربيا وسويسرا 

والكامريون.
ويقود املنتخب املدرب تيتي الذي 
عــــــــــرف كـــــيـــــف يـــــصـــــل لـــــلـــــمـــــونـــــديـــــال أوالً 
بــــــــــتــــــــــصــــــــــدره تــــــــصــــــــفــــــــيــــــــات قـــــــــــــــــــــارة أمـــــــريـــــــكـــــــا 

الجنوبية متزعماً الرتتيب برصيد 45 
نـــــقـــــطـــــة، إذ لـــــعـــــب 17 مــــــــبــــــــاراة وحــــقــــق 
الـــــــفـــــــوز يف أغـــــلـــــبـــــهـــــا، بــــيــــنــــمــــا تـــــــم إلـــــغـــــاء 
مـــــبـــــاراة تـــجـــمـــعـــه بــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــن 

بسبب شغب الجماهري.
وخــــــــــــاضــــــــــــت الــــــــــــــــرازيــــــــــــــــل مــــــــبــــــــاراتــــــــن 
وديتن يف سبتمر املايض، فازت عى 

غـــــــــــــانـــــــــــــا 3-صـــــــــــــفـــــــــــــر، 
وتـــــــــــــغـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــت عــــــــى 

تونس 1-5.

 البرازيل.. جرح ألمانيا الغائر
ال يداويه سوى لقب سادس

 أليسون بيكر

ماركينيوس

لوكاس باكيتا فريد 

أليكس تيليس

 تياجو سيلفا

كاسيميرو

نيمار 

فينيسيوس رودريجو

 دانيلو

١

التشكيلة المتوقعة للبرازيل

ميتروفيتش - صربيا

لقراءة المزيد 
من األخبار 

الرياضية

نيمار - البرازيلميتروفيتش - صربياموتينغ - الكاميرونشاكيري - سويسرا

المجموعة السابعة

www.emaratalyoum.com
@ e m a r a t a l y o u m
@ E AY _ s p o r t s

١٠٢٠١٠١٠3٢ 33

٢٠
٢٢

06 

٢٠
٢٢

07 
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حميد نعمان - دبي

يــلــقــب مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا املــصــنــف ثــانــيــا 
عى العالم، بـ»منحوس املونديال«، 
إذ رغــــــم شـــهـــرتـــه الــــعــــاملــــيــــة، وأســـمـــائـــه 
الــكــبــرية، لــكــن ذلـــك لـــم يــنــعــكــس أبـــدا 
يف مـــــــــــشـــــــــــواره املــــــــــونــــــــــديــــــــــايل. وشــــــــاركــــــــت 
ــــا مـــــــــــن قــــــــبــــــــل يف 14 نـــــســـــخـــــة،  ــــكــ ــــيــ ــــلــــــجــ بــ
وكانت النتيجة األبــرز حلولها رابعة 
2018. ويف  وثــــــــالــــــــثــــــــة يف   ،1986 يف 
ــــد نــــفــــســــهــــا يف  ــــة تــــــجــ ــيــ ــ ــــالــ الـــــنـــــســـــخـــــة الــــــحــ
مــجــمــوعــة ســـادســـة يف مــتــنــاولــهــا عــى 

الــــــــــــورق، إذ بــــجــــانــــب كـــــرواتـــــيـــــا، هـــنـــاك 
مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــي املــــــــــــــغــــــــــــــرب وكــــــــــــــــنــــــــــــــــدا. ويـــــــعـــــــد 
مــنــتــخــب »الـــشـــيـــاطـــني« األبــــــرز لــتــصــدر 
املــجــمــوعــة وقــــد يــنــحــصــر الـــصـــراع أكــر 
بــيــنــهــا وبـــني كـــرواتـــيـــا، بــيــنــمــا املــفــاجــآت 

واردة من املغرب وكندا.
تاريخيا، قدمت بلجيكا أسماء عاملية، 
مــن الــحــارس بــــــرودوم، والـــهـــداف إنــزو 
شـــيـــفـــو، وحـــالـــيـــا تـــضـــم أفــــضــــل حــــارس 
مـــرمـــى يف الـــعـــالـــم، حـــامـــي عـــريـــن ريـــال 
مـــدريـــد، تيبو كـــروتـــوا، وأفـــضـــل صانع 
ألـــعـــاب يف الــعــالــم، كيفن دي بــرويــن. 

ومــــنــــذ أول مـــشـــاركـــة يف 1930، يــأمــل 
املــنــتــخــب الــبــلــجــيــي أن تـــكـــون النسخة 
الـــــقـــــطـــــريـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــمـــــيـــــزة عـــــــن كــل 
املــشــاركــات السابقة، ويقودها املــدرب 
اإلسباين مارتينيز، مع أسماء بارزة، إذ 
ــــــن، هـــنـــاك  ــــرويـ ــ ــــــوا ودي بـ ــــــورتـ بــــجــــانــــب كـ

مـــــــونـــــــيـــــــيـــــــه وهــــــــــــــــــــازار 
وفريتوغن 

وفيتسل 
ومريتنزس 

وآخرين.

بلجيكا.. في مهمة فك 
»نحس المونديال»
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مــــــــنــــــــذ أبـــــــــــــــــــرز مـــــــــشـــــــــاركـــــــــة تــــــاريــــــخــــــيــــــة 
لــلــمــنــتــخــب املـــغـــربـــي يف مـــونـــديـــال 
1986، حــــني كـــــان أول مــنــتــخــب 
إفـــريـــقـــي وعـــربـــي يـــصـــل إىل الــــدور 
الـــــــــــــثـــــــــــــاين، لــــــــــــم يــــــســــــتــــــطــــــع »أســـــــــــــــود 
ــــلــــــس« تـــــكـــــرار ذلــــــك اإلنـــــجـــــاز،  األطــ
رغم أنه شارك إجماال حتى اآلن 
يف خــمــس نـــســـخ، وهـــدفـــه األبــــرز 
ــــيــــــد  بــــــــقــــــــيــــــــادة املــــــــــــــــــــدرب الــــــــــشــــــــــاب ولــ
الركرايك يف نسخة قطر الوصول 
إىل الــــــدور الــــثــــاين، رغـــــم صــعــوبــة 
املـــــــهـــــــمـــــــة يف ظــــــــــل وجــــــــــــــــود إســـــمـــــني 
كبريين يف املجموعة السادسة، 
بلجيكا وكرواتيا. ويراهن املغرب 

عى أسماء بارزة مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي وحمد الله لتحقيق 
إنجاز طال انتظاره.

ــــرز مــــا قـــــام بــــه الـــــركـــــرايك الــــــذي حــــل بـــديـــال قـــبـــل شـــهـــريـــن فــقــط  ــــان أبــ وكــ
لـــلـــمـــدرب الـــســـابـــق خـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، أنـــــه ســـعـــى لــلــمــصــالــحــة مــــع أســــمــــاء 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. 

المغرب.. عينه على 
ذكريات 1٩86 كرواتيا تنتظر »سحر»       

نسخة قطر، هي ثاين مشاركة مونديالية ملنتخب كندا، 
الــــذي ال يــمــلــك تــاريــخــا كــبــريا يف كـــرة الـــقـــدم الــعــاملــيــة، وقــد 
يعترب أكــر منتخب غــامــض يف هــذه املجموعة الــســادســة. 
وكانت املشاركة األوىل يف 1986، حني خرجت من الدور 
األول وحـــلـــت يف املــــركــــز األخــــــري )24(. ومـــــع صـــعـــود نــجــوم 
شـــــــــبـــــــــاب بــــــــــــــارزيــــــــــــــن، تــــــــأهــــــــلــــــــت كـــــــــنـــــــــدا األوىل عـــــــــــن تـــــصـــــفـــــيـــــات 
الــكــونــكــاكــاف، وتـــراهـــن عــى أســمــاء مــثــل ســامــويــل بييت، 
وكافاليني وأوسوريو، لكن أغلبهم شاركون يف الدوريني 
الكندي واألمرييك. بينما كانت الضربة القاصية بخسارة 
خـــــدمـــــات أبـــــــرز نـــجـــومـــهـــا، العــــــب الــــبــــايــــرن ألـــفـــونـــســـو ديــفــيــز 
لإلصابة. ولم يكن يدور يف خلد الكنديني أنهم سيدفعون 
ثــمــنــا بــاهــضــا بـــخـــســـارة أبـــــرز نــجــم يف صــفــوفــهــم، والــوحــيــد 
الذي يحرتف يف ناد أوروبي كبري، مثل ديفيز، الذي توج 

يف 2020 بطال ألوروبا مع البايرن.

كندا تراهن على المفاجأة في المشاركة الثانية

تيبو كروتوا 

مونييه 

فيتسل كاراسكو

ميكيلي فيرتونغن 

كيفن دي بروين 

ديدونكر 

ميرتنس
هازار

ألديويلد 

1

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 
ــــان قـــــاب قــــوســــني أو أدىن مــن  ــ مــــونــــديــــال روســــيــــا ٢٠18، وكـ
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب، حـــيـــث خـــســـر بـــصـــعـــوبـــة مــــن فـــرنـــســـا. وتــــوج 
بــعــدهــا مــودريــتــش أفــضــل العـــب يف الــعــالــم، ومـــايـــزال رغــم 
تقدمه يف السن )37 عاما( يعترب أحد أبرز نجوم الساحرة 
املستديرة يف العالم. ويف ست مشاركات سابقة، كان أبرز 
إنجازا لكرواتيا، رابع فرنسا 1998، ووصيف روسيا ٢٠18. 
ويـــــــضـــــــم املـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــــــكـــــــــــروايت أســــــــمــــــــاء لــــــهــــــا وزنــــــــهــــــــا يف الــــــكــــــرة 

األوروبية، مثل كوفاسيتش وبريزيتش.
وكـــــون املــنــتــخــب الــــكــــروايت خــــربة جـــيـــدة يف تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه 
بـــكـــأس الـــعـــالـــم، ويــــراهــــن عــلــيــهــا بـــشـــدة لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز مــا، 
رغم أن تكرار ما حققه يف روسيا، قد ال يكون يف املتناول، 
خــــاصــــة بــــعــــد الــــتــــجــــديــــد الــــــــذي شــــهــــدتــــه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة، وغــــيــــاب 
أســــمــــاء لـــهـــا وزنــــهــــا وتـــجـــربـــتـــهـــا، إمـــــا لـــإصـــابـــة أو لـــلـــتـــقـــدم يف 

السن.

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا

لقراءة المزيد 
من األخبار 

الرياضية

المجموعة السادسة
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يطرق املنتخب الغاين امللقب عاملياً 
ـــ »الــــنــــجــــوم الـــــــســـــــوداء« إىل تـــكـــرار  ــ بـ
إنـــجـــاز مـــونـــديـــال جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 

2010، ببلوغ الدور ربع النهايئ.
ونــــــــجــــــــح مـــــنـــــتـــــخـــــب غــــــــــانــــــــــا، يف 
التأهل إىل نهائيات كأس العالم 
2022، عـــــقـــــب الــــــتــــــعــــــادل خـــــــارج 
أرضه مع نظريه النيجريي )1-1( 
يف إيـــــــاب دور املــــرحــــلــــة الــحــاســمــة 

من التصفيات األفريقية.
ــــنــــــجــــــوم  وتـــــــعـــــــد مــــــشــــــاركــــــة »الــ
السوداء« الرابعة يف املونديال، 
حــيــث شــــارك املــنــتــخــب الـــغـــاين يف 
نـــســـخـــة أملــــانــــيــــا 2006، وجــــنــــوب 
أفريقيا 2010، والرازيل 2014.
ويــــعــــتــــمــــد مــــــــــدرب غـــــانـــــا أوتــــــو 
أدو، عى مجموعة من املواهب 

الـــــــــــشـــــــــــابـــــــــــة، بـــــــــجـــــــــانـــــــــب نـــــــخـــــــبـــــــة مـــــن 
الاعبن املحرتفن يف الــدوريــات 
األوروبـــــيـــــة، مـــثـــل تــــومــــاس بـــــارايت 
العـــــــــــــــــــــــب خــــــــــــــــــط وســـــــــــــــــــــــط أرســـــــــــــــنـــــــــــــــال 
اإلنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي، ودانــــــــــــيــــــــــــال أمــــــــــــاريت 
مدافع ليسرت سيتي اإلنجليزي، 
ومــــــحــــــمــــــد قـــــــــــــدوس العـــــــــــب وســــــط 
ــــنـــــدي، وجــــــــــوردان  ــــاكــــــس الـــــهـــــولـ أيــ
آيــــــــــو مـــــهـــــاجـــــم كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــاالس 

اإلنجليزي.
وتــــــــــــبــــــــــــدو حــــــــــظــــــــــوظ املـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــــــــــغـــــــــــاين، قــــــائــــــمــــــة يف عــــــــبــــــــور دور 
املـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــوعـــــــــــــات رغـــــــــــــــــــــــم صــــــــعــــــــوبــــــــة 
املهمة، إال أن من حق »النجوم 
السوداء« الذهاب يف طموحات 
بـــــــــعـــــــــيـــــــــداً يف هــــــــــــــذه الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة مــــن 

املونديال.

»النجوم السوداء«
لتكرار إنجاز ٢٠١٠

يبحث املنتخب األوروغواي عن استعادة املجد الضائع يف بطوالت كأس العالم، 
بعد أن تـــوج »السيليستي« وعـــى أرضـــه وأمــــام جــمــهــوره، بلقب النسخة األوىل 
1930، واتــبــعــت بلقب ثـــاين يف مــونــديــال 1950 بـــالـــرازيـــل، قــبــل أن يغيب األزرق 
الـــســـمـــاوي عـــن الـــواجـــهـــة بــاســتــثــنــاء بـــلـــوغ نــصــف نـــهـــايئ 2010 يف جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ــــيـــــا 2018  خــــصــــوصــــاً أن األوروغــــــــــــــــواي ودعــــــــت الـــنـــســـخـــة األخـــــــــرية يف مــــونــــديــــال روسـ

بالخسارة أمام املنتخب الفرني يف الدور ربع النهايئ بنتيجة )2-صفر(.
وتـــأهـــل مــنــتــخــب األوروغـــــــــــواي إىل مـــونـــديـــال قـــطـــر، بــحــلــولــه ثــالــثــاً يف تصفيات 
منطقة كومنبول )أمريكا الجنوبية( خلف الرازيل واألرجنتن، ويدين بتأهله إىل 
مجموعة مــن النجوم الــبــارزيــن الــذيــن يشكلون محور قــوة املنتخب، مثل هــداف 
بــرشــلــونــة اإلســـبـــاين الــســابــق ونــــــادي نــاســيــونــال الـــحـــايل لــويــس ســــواريــــز، واملــهــاجــم 
أدينسون كــافــاين، خصوصاً أن الثنايئ يحتان املرتبتن األوىل والثانية يف سباق 
الهداف التاريخي ملنتخب األوروغواي برصيد 67 هدافاً لسواريز، 57 هدفاً لكافاين.
ويقود منتخب األوروغواي املدرب دييغو ألونسو )47 عاماً(، بعد أن قاده منذ 
2021 إىل الفوز يف سبعة مباريات، واالكتفاء بالتعادل ملرة واحدة ومثلها خسارة.

ــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة يف ظــــهــــوره  ــــوريــ يـــســـعـــى مـــنـــتـــخـــب كــ
العاشر عى التوايل يف بطوالت كأس العالم، 
للعودة مجدداً إىل قائمة األربعة الكبار، بعد 
أن اقـــتـــصـــرت مـــســـريتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة يف املـــونـــديـــال 
بالحلول رابعاً يف نسخة 2002، والتمكن ملرة 
وحــيــدة مــن تخطي دور املجموعات جــاء ذلك 

يف نسخة جنوب أفريقيا 2010. 
وتأهل منتخب كوريا إىل مونديال قطر، 
ــــــاين مــن  ــثـ ــ ــ بــــعــــد تــــــصــــــدر مــــجــــمــــوعــــتــــه يف الـــــــــــــدور الـ
الـــتـــصـــفـــيـــات اآلســــيــــويــــة عــــى حـــســـاب مــنــتــخــبــات 
لـــبـــنـــان، وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، وســـريـــانـــكـــا، وكـــوريـــا 

الــــشــــمــــالــــيــــة، قــــبــــل أن يــــكــــمــــل املــــهــــمــــة يف الـــــــــدور 
الثالث والحاسم من التصفيات بانتزاع بطاقة 
التأهل املــبــاشــرة بحلوله وصيفاً يف مجموعته 

األوىل، برصيد 23 نقطة.
ويعتمد مــدرب املنتخب الكوري الجنوبي 
بـــيـــنـــتـــو عــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الــــاعــــبــــن أصــــحــــاب 
الخرة، تواجد معظمهم يف أخر نسختن من 
الــــحــــدث الـــعـــاملـــي، يف مــقــدمــتــهــم ســـــون هــيــونــغ 
مــــن مـــهـــاجـــم تـــوتـــنـــهـــام هـــونـــســـبـــري اإلنـــجـــلـــيـــزي، 
بجانب الثايث هوانغ تشان، وكيم بون، وأوي 

هوانغ.

األوروغواي في مهمة استعادة المجد الضائع

»الشمشون« الكوري يناشد أحالم الكبار

نيمار - البرازيل

جوني جبور À دبي

يـــطـــمـــح املــــنــــتــــخــــب الـــــرتـــــغـــــايل لـــلـــظـــهـــور 
بــقــوة يف نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لكرة 
ــــيـــــق الــــلــــقــــب  الــــــــقــــــــدم 2022  إىل تـــــحـــــقـ
األول يف تـــــــاريـــــــخـــــــه، مـــــنـــــذ مــــشــــاركــــتــــه 
األوىل يف املــــونــــديــــال عـــــام 1966 حــن 
كان قريب من تحقيق الحلم بحلوله 

يف املركز الثالث.
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــأهــــــــــــــلــــــــــــــه املــــــــــــــــتــــــــــــــــأخــــــــــــــــر إىل 
الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــات، مـــــــــــــــن خـــــــــــــــــــال املـــــــلـــــــحـــــــق 

األوروبـــــــي، إال أن املــنــتــخــب الــرتــغــايل 
يضم قائمة من الاعبن، تمزج بن 
الــــــــــــخــــــــــــرة واملــــــــــــوهــــــــــــبــــــــــــة، الـــــــــــــــقـــــــــــــــادرة عــــى 
تـــحـــقـــيـــق أفــــضــــل الــــنــــتــــائــــج، يــتــقــدمــهــم 
كريستيانو رونــالــدو صــاحــب الــكــرات 
الــــذهــــبــــيــــة الــــخــــمــــســــة يف مـــــســـــريتـــــه، يف 
فــــــــرصــــــــة أخـــــــــــــــرية لـــــــــرونـــــــــالـــــــــدو لـــتـــحـــقـــيـــق 
اللقب األهم الذي يبحث عنه نجوم 

كرة القدم.
ويـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــود املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب فــــــــــــــرنــــــــــــــانــــــــــــــدو 
ســــــــــــــــــانــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوس، لـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــادة املـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 

ــــــايل، بـــــعـــــد الــــــــــــــوداع املـــــبـــــكـــــرة يف  ــــغـ ــ ــــــرتـ الـ
مــــــــونــــــــديــــــــال 2018 مــــــــن الــــــــــــــــدور الــــــــــــ 16 
بــالــخــســارة أمــــام األوروغـــــــواي )2-1(، 
مما يعد بــمــبــاراة ثــأريــة يف 28 الشهر 
الجاري، حن يتجدد لقاء املنتخبن 
يف ثاين مواجهات املجموعة الثامنة، 
خـــــصـــــوصـــــاً أن الـــــرتـــــغـــــال تـــفـــتـــتـــح أول 

مباريات 
املـــجـــمـــوعـــة بــلــقــاء 
غــــــــانــــــــا يف 24 مــــن 

هذا الشهر.
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يطرق املنتخب الغاين امللقب عاملياً 
ـــ »الــــنــــجــــوم الـــــــســـــــوداء« إىل تـــكـــرار  ــ بـ
إنـــجـــاز مـــونـــديـــال جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 

2010، ببلوغ الدور ربع النهايئ.
ونــــــــجــــــــح مـــــنـــــتـــــخـــــب غــــــــــانــــــــــا، يف 
التأهل إىل نهائيات كأس العالم 
2022، عـــــقـــــب الــــــتــــــعــــــادل خـــــــارج 
أرضه مع نظريه النيجريي )1-1( 
يف إيـــــــاب دور املــــرحــــلــــة الــحــاســمــة 

من التصفيات األفريقية.
ــــنــــــجــــــوم  وتـــــــعـــــــد مــــــشــــــاركــــــة »الــ
السوداء« الرابعة يف املونديال، 
حــيــث شــــارك املــنــتــخــب الـــغـــاين يف 
نـــســـخـــة أملــــانــــيــــا 2006، وجــــنــــوب 
أفريقيا 2010، والرازيل 2014.
ويــــعــــتــــمــــد مــــــــــدرب غـــــانـــــا أوتــــــو 
أدو، عى مجموعة من املواهب 

الـــــــــــشـــــــــــابـــــــــــة، بـــــــــجـــــــــانـــــــــب نـــــــخـــــــبـــــــة مـــــن 
الاعبن املحرتفن يف الــدوريــات 
األوروبـــــيـــــة، مـــثـــل تــــومــــاس بـــــارايت 
العـــــــــــــــــــــــب خــــــــــــــــــط وســـــــــــــــــــــــط أرســـــــــــــــنـــــــــــــــال 
اإلنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي، ودانــــــــــــيــــــــــــال أمــــــــــــاريت 
مدافع ليسرت سيتي اإلنجليزي، 
ومــــــحــــــمــــــد قـــــــــــــدوس العـــــــــــب وســــــط 
ــــنـــــدي، وجــــــــــوردان  ــــاكــــــس الـــــهـــــولـ أيــ
آيــــــــــو مـــــهـــــاجـــــم كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــاالس 

اإلنجليزي.
وتــــــــــــبــــــــــــدو حــــــــــظــــــــــوظ املـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــــــــــغـــــــــــاين، قــــــائــــــمــــــة يف عــــــــبــــــــور دور 
املـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــوعـــــــــــــات رغـــــــــــــــــــــــم صــــــــعــــــــوبــــــــة 
املهمة، إال أن من حق »النجوم 
السوداء« الذهاب يف طموحات 
بـــــــــعـــــــــيـــــــــداً يف هــــــــــــــذه الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة مــــن 

املونديال.

»النجوم السوداء«
لتكرار إنجاز ٢٠١٠

يبحث املنتخب األوروغواي عن استعادة املجد الضائع يف بطوالت كأس العالم، 
بعد أن تـــوج »السيليستي« وعـــى أرضـــه وأمــــام جــمــهــوره، بلقب النسخة األوىل 
1930، واتــبــعــت بلقب ثـــاين يف مــونــديــال 1950 بـــالـــرازيـــل، قــبــل أن يغيب األزرق 
الـــســـمـــاوي عـــن الـــواجـــهـــة بــاســتــثــنــاء بـــلـــوغ نــصــف نـــهـــايئ 2010 يف جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ــــيـــــا 2018  خــــصــــوصــــاً أن األوروغــــــــــــــــواي ودعــــــــت الـــنـــســـخـــة األخـــــــــرية يف مــــونــــديــــال روسـ

بالخسارة أمام املنتخب الفرني يف الدور ربع النهايئ بنتيجة )2-صفر(.
وتـــأهـــل مــنــتــخــب األوروغـــــــــــواي إىل مـــونـــديـــال قـــطـــر، بــحــلــولــه ثــالــثــاً يف تصفيات 
منطقة كومنبول )أمريكا الجنوبية( خلف الرازيل واألرجنتن، ويدين بتأهله إىل 
مجموعة مــن النجوم الــبــارزيــن الــذيــن يشكلون محور قــوة املنتخب، مثل هــداف 
بــرشــلــونــة اإلســـبـــاين الــســابــق ونــــــادي نــاســيــونــال الـــحـــايل لــويــس ســــواريــــز، واملــهــاجــم 
أدينسون كــافــاين، خصوصاً أن الثنايئ يحتان املرتبتن األوىل والثانية يف سباق 
الهداف التاريخي ملنتخب األوروغواي برصيد 67 هدافاً لسواريز، 57 هدفاً لكافاين.
ويقود منتخب األوروغواي املدرب دييغو ألونسو )47 عاماً(، بعد أن قاده منذ 
2021 إىل الفوز يف سبعة مباريات، واالكتفاء بالتعادل ملرة واحدة ومثلها خسارة.

ــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة يف ظــــهــــوره  ــــوريــ يـــســـعـــى مـــنـــتـــخـــب كــ
العاشر عى التوايل يف بطوالت كأس العالم، 
للعودة مجدداً إىل قائمة األربعة الكبار، بعد 
أن اقـــتـــصـــرت مـــســـريتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة يف املـــونـــديـــال 
بالحلول رابعاً يف نسخة 2002، والتمكن ملرة 
وحــيــدة مــن تخطي دور املجموعات جــاء ذلك 

يف نسخة جنوب أفريقيا 2010. 
وتأهل منتخب كوريا إىل مونديال قطر، 
ــــــاين مــن  ــثـ ــ ــ بــــعــــد تــــــصــــــدر مــــجــــمــــوعــــتــــه يف الـــــــــــــدور الـ
الـــتـــصـــفـــيـــات اآلســــيــــويــــة عــــى حـــســـاب مــنــتــخــبــات 
لـــبـــنـــان، وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، وســـريـــانـــكـــا، وكـــوريـــا 

الــــشــــمــــالــــيــــة، قــــبــــل أن يــــكــــمــــل املــــهــــمــــة يف الـــــــــدور 
الثالث والحاسم من التصفيات بانتزاع بطاقة 
التأهل املــبــاشــرة بحلوله وصيفاً يف مجموعته 

األوىل، برصيد 23 نقطة.
ويعتمد مــدرب املنتخب الكوري الجنوبي 
بـــيـــنـــتـــو عــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الــــاعــــبــــن أصــــحــــاب 
الخرة، تواجد معظمهم يف أخر نسختن من 
الــــحــــدث الـــعـــاملـــي، يف مــقــدمــتــهــم ســـــون هــيــونــغ 
مــــن مـــهـــاجـــم تـــوتـــنـــهـــام هـــونـــســـبـــري اإلنـــجـــلـــيـــزي، 
بجانب الثايث هوانغ تشان، وكيم بون، وأوي 

هوانغ.

األوروغواي في مهمة استعادة المجد الضائع

»الشمشون« الكوري يناشد أحالم الكبار

نيمار - البرازيل

جوني جبور À دبي

يـــطـــمـــح املــــنــــتــــخــــب الـــــرتـــــغـــــايل لـــلـــظـــهـــور 
بــقــوة يف نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لكرة 
ــــيـــــق الــــلــــقــــب  الــــــــقــــــــدم 2022  إىل تـــــحـــــقـ
األول يف تـــــــاريـــــــخـــــــه، مـــــنـــــذ مــــشــــاركــــتــــه 
األوىل يف املــــونــــديــــال عـــــام 1966 حــن 
كان قريب من تحقيق الحلم بحلوله 

يف املركز الثالث.
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــأهــــــــــــــلــــــــــــــه املــــــــــــــــتــــــــــــــــأخــــــــــــــــر إىل 
الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــات، مـــــــــــــــن خـــــــــــــــــــال املـــــــلـــــــحـــــــق 

األوروبـــــــي، إال أن املــنــتــخــب الــرتــغــايل 
يضم قائمة من الاعبن، تمزج بن 
الــــــــــــخــــــــــــرة واملــــــــــــوهــــــــــــبــــــــــــة، الـــــــــــــــقـــــــــــــــادرة عــــى 
تـــحـــقـــيـــق أفــــضــــل الــــنــــتــــائــــج، يــتــقــدمــهــم 
كريستيانو رونــالــدو صــاحــب الــكــرات 
الــــذهــــبــــيــــة الــــخــــمــــســــة يف مـــــســـــريتـــــه، يف 
فــــــــرصــــــــة أخـــــــــــــــرية لـــــــــرونـــــــــالـــــــــدو لـــتـــحـــقـــيـــق 
اللقب األهم الذي يبحث عنه نجوم 

كرة القدم.
ويـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــود املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب فــــــــــــــرنــــــــــــــانــــــــــــــدو 
ســــــــــــــــــانــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوس، لـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــادة املـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 

ــــــايل، بـــــعـــــد الــــــــــــــوداع املـــــبـــــكـــــرة يف  ــــغـ ــ ــــــرتـ الـ
مــــــــونــــــــديــــــــال 2018 مــــــــن الــــــــــــــــدور الــــــــــــ 16 
بــالــخــســارة أمــــام األوروغـــــــواي )2-1(، 
مما يعد بــمــبــاراة ثــأريــة يف 28 الشهر 
الجاري، حن يتجدد لقاء املنتخبن 
يف ثاين مواجهات املجموعة الثامنة، 
خـــــصـــــوصـــــاً أن الـــــرتـــــغـــــال تـــفـــتـــتـــح أول 

مباريات 
املـــجـــمـــوعـــة بــلــقــاء 
غــــــــانــــــــا يف 24 مــــن 

هذا الشهر.

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

غانا

كوريا الجنوبية
11/ 2٨١٦:٠٠

البرتغال

غانا
11/ 2٤١9:٠٠

البرتغال

كوريا الجنوبية
12/ ٠2١٨:٠٠

األوروغواي

البرتغال
11/ 2٨٢3:٠٠

األوروغواي

كوريا الجنوبية
11/ 2٤١٧:٠٠

غانا

األورغواي
12/ ٠2١9:٠٠

 روي باتريسيو 

 روبن دياز

وليام كارفاليو روبن نيفيز

 برونو فرنانديز

 نونو مينديز

 دانيلو بيريرا

برناردو سيلفا

كريستيانو رونالدو رافائيل لياو

جواو كانسيلو

١

التشكيلة المتوقعة للبرتغال

لقراءة المزيد 
من األخبار 

الرياضية

    بارتي - غاناسون - كوريا الجنوبيةرونالدو - البرتغالسواريز - أوروغواي

المجموعة الثامنة

www.emaratalyoum.com
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العودة للصفحة الرئيسية
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ضربات جزاء

أحمد طارق- دبي 

تشتهر املنتخبات املشاركة يف كأس العالم 
ــبــــــطــــــت بـــــهـــــا وأســـــــهـــــــم يف  ــ ــــقــــــاب ارتــ ــــألــ 2022 بــ
شــــهــــرتــــهــــا والــــــــرويــــــــج لــــهــــا بــــشــــكــــل كــــبــــر عــر 
التاريخ بهذه املسميات التي أحياناً تكون 
غــريــبــة، ويف الكثر مــن األوقـــات تــكــون لها 

عالقة بهوية وتاريخ هذه املنتخبات.
ويـــتـــقـــدم ثـــنـــايئ قـــــارة أمـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
الرازيل واألرجنتني قائمة املنتخبات التي 
ــــقــــــاب أصــــبــــحــــت مــــرتــــبــــطــــة ارتــــبــــاطــــاً  لــــديــــهــــا ألــ
وثــــيــــقــــاً بــــهــــا، إذ ُيـــطـــلـــق عـــــى الــــــرازيــــــل لــقــب 
ــــتــــــني لــــقــــب "الــــتــــانــــغــــو"  ــــنــ ــــبـــــا" واألرجــ "الـــــســـــامـ
واللقبني يرمزان إىل رقصتني شهرتني يف 

البلدين.
ويـــمـــتـــلـــك مــنــتــخــب فـــرنـــســـا أحـــــد أشــهــر 
األلقاب عى مستوى املنتخبات وهو لقب 
"الــــــــــديــــــــــوك"، إذ يـــــرمـــــز الــــــديــــــك يف الـــثـــقـــافـــة 
الفرنسية لليقظة وللضمر اإلنساين، أما 
لقب منتخب إسبانيا هو "املاتادور" الذي 
يــطــلــق عـــى الـــفـــارس الــــذي يـــمـــارس ريــاضــة 
مــصــارعــة الـــثـــران الــشــهــرة يف اســبــانــيــا ويف 
عــــــدد مــــن الــــــــدول الـــالتـــيـــنـــيـــة مـــثـــل املــكــســيــك 
وكولومبيا، يعرف املنتخب االسباين أيضاً 
بــــلــــقــــب "ال روخــــــــــــــا" والــــــــــــــذي يــــعــــنــــي الــــُحــــمــــر 

باللغة االسبانية.
ــــقـــــب  ــــلـ وُيـــــــــــــــعـــــــــــــــرف مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب إنــــــــــجــــــــــلــــــــــرا بـ
"األســــــود الـــثـــالثـــة"، بــيــنــمــا يــشــتــهــر منتخب 
هـــــولـــــنـــــدا بــــلــــقــــب "الــــــطــــــواحــــــني"الــــــتــــــي تـــعـــتـــر 
جــــــــزءاً بـــــــــارزاً مــــن الـــثـــقـــافـــة والـــــحـــــضـــــارة، أمـــا 
"املانشافت" هو لقب منتخب أملانيا والتي 

ــــارة لــلــربــط بـــني قــوة  تــعــنــي املـــاكـــيـــنـــات يف إشــ
ــــيـــــة يف مـــــجـــــال املــــحــــركــــات  ــــانـ الــــصــــنــــاعــــات األملـ

وبني أسلوب لعب املنتخب األملاين.  
ــــقـــــب  ــلـ ــ ويــــــــشــــــــتــــــــهــــــــر مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب بــــــــــولــــــــــنــــــــــدا بـ
"الـــنـــســـور الــبــيــضــاء" أمــــا مــنــتــخــب ســويــســرا 
ـــــ "الـــــســـــاعـــــات"، ومـــنـــتـــخـــب بــلــجــيــكــا  ُيـــلـــقـــب بـ
بـــلـــقـــب "الــــشــــيــــاطــــني الـــــحـــــمـــــر"، بـــيـــنـــمـــا لــقــب 

منتخب الرتغال هو "املالحني".
وبالنسبة للمنتخبات العربية ُيعرف 
منتخب السعودية بلقبني هما "األخضر" 
و"الــــــــصــــــــقــــــــور"، ويــــشــــتــــهــــر مــــنــــتــــخــــب تــــونــــس 
ــــا ُيــــــعــــــرف  ــــنـــــمـ ــــيـ بـــــلـــــقـــــب "نـــــــــســـــــــور قـــــــــــرطـــــــــــاج"، بـ
منتخب املــغــرب بلقب "أســـود األطــلــس"، 
ــــر بــــاســــم  ومـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــــدولـــــــــة املـــــضـــــيـــــفـــــة قــــــطــ

"العنابي".
ــــبـــــط املــــنــــتــــخــــبــــات اإلفــــريــــقــــيــــة غـــالـــبـــاً  وتـــــرتـ
بــالــحــيــوانــات املــفــرســة، إذ ُيـــعـــرف منتخب 
الـــــــســـــــنـــــــغـــــــال بــــــلــــــقــــــب "أُســــــــــــــــــــــود الــــــــتــــــــرانــــــــغــــــــا"، 
ويشتهر منتخب الكامرون بلقب األسود 
غــر املـــروضـــة، وُيــلــقــب منتخب غــانــا باسم 

"النجوم السوداء".
ــــتـــــخـــــب الـــــيـــــابـــــاين  ــــنـ يف املــــــقــــــابــــــل يــــــعــــــرف املـ
بــــلــــقــــب "الـــــــــســـــــــامـــــــــوراي"، ومــــنــــتــــخــــب كـــــوريـــــا 
الجنوبية بلقب "محاربي التايجوك"، أما 
مــــنــــتــــخــــب كــــــنــــــدا ًيـــــــعـــــــرف بــــــاســــــم "الــــــٌحــــــمــــــر"، 
ــــقــــــب  ــلــ ــ وُيــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــب مــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب اإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادور بــ
"أمــــــــاريــــــــلــــــــيــــــــوس"، وُيــــــــعــــــــرف مــــنــــتــــخــــب ويــــلــــز 
بـــلـــقـــب "دريـــــغـــــيـــــاو" بـــيـــنـــمـــا يـــشـــتـــهـــر مــنــتــخــب 

أوروغواي بلقب "السيليستي".
ويـــشـــتـــهـــر مـــنـــتـــخـــب كـــوســـتـــاريـــكـــا بــلــقــب 
"لـــــــــــوس تـــــيـــــكـــــوس" بــــيــــنــــمــــا ُيـــــــعـــــــرف مـــنـــتـــخـــب 

أسراليا بلقب "الكانغارو".

  والحيوانات المفترسةوالحيوانات المفترسة
أشهر ألقاب منتخبات كأس العالم

إعداد: حميد نعمان 

كـــشـــف االتــــحــــاد الـــــــدويل لـــكـــرة الــــقــــدم عــــن املـــبـــالـــغ املـــقـــرر 
صـــرفـــهـــا ألنــــديــــة كـــــرة الــــقــــدم واملـــنـــتـــخـــبـــات والـــالعـــبـــني، 

وذلــــــك بــمــنــاســة تــنــظــيــم عـــــرس الــــكــــرة الـــعـــاملـــيـــة يف 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الــــــدوحــــــة )مـــــونـــــديـــــال قــطــر 

2022(، حيث يقام بني 20 نوفمر و18 ديسمر، 
بـــمـــشـــاركـــة 32 مــنــتــخــبــا عـــاملـــيـــا عــــى ثــــمــــاين مـــجـــمـــوعـــات. 
وتــتــوزع املــكــافــآت والــتــعــوضــات املــالــيــة، والــتــي تصل يف 

املجمل إىل 440 مليون دوالر، عى النحو التايل: 

 احتساب
 التعويضات لالعب، 

تبدأ قبل أسبوعين من 
المباراة االفتتاحية، وتزيد 

بيوم بعد نهاية 
المشاركة.

مبلغ التعويض يزيد 
وينقص بحسب المدى 
الذي يصل إليه الالعب 

مع منتخب بالده.

 مليون دوالر المكافأة 
المالية التي قررها »فيفا« 

لبطل كأس العالم
 .2022 

٤2٤2

١٣١٣

أقصى تعويض يحصل 
عليه الالعب لن يتعدى 

٣70 ألف دوالر.

االف ٣70٣70$

 يحصل الوصيف على ٣0 
مليون دوالر، و27 مليون 
دوالر  للمركز الثالث، و25 

مليون دوالر
 للرابع.

مليون ٣0٣0$

 المنتخبات من الخامس 
إلى الثامن تحصل على 
١7 مليون دوالر لكل 

منتخب.

مليون ١7١7$

مليون دوالر لكل منتخب 
مصنف من التاسع

 إلى الـ١6.

الرقصاتالرقصات

- المنتخبات من الـ١7 إلى 
الـ٣2 تحصل على 9 ماليين 

دوالر لكل منتخب.

مليون 9$

 الالعب الواحد يحصل على 
١0 آالف دوالر يوميا خالل 

مشاركته في كأس 
العالم.

االف ١0$

مليون $

أكثر من 200 مليون 
دوالر مخصصة لألندية 

)٤١6 ناديا من
 6٣ بلدا(.

200

 مكافآت
 وتعويضات

 »فيفا« المالية
 في كأس العالم

www.emaratalyoum.com
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العودة للصفحة الرئيسية




