من  14يونيو الى  15يوليو

كلمة

إليكم هذا اإلهداء
اليوم ،ونحن نضع عزيزي القارئ «كتيب» أو لنقل
مجلة كأس العالم «روسيا  »2018بين يديك ،فإننا
نأمل أن نكون قد وفقنا بتقديم وجبة كروية
مثالية ل���ك ..بالتأكيد ليس ه��دف ه��ذا اإلص���دار
الخاص تسجيل سبق« ..نحن متعودون عليه» ،بل
لغاية تكمن في إصدار مونديالي خفيف نسبياً
يعنى بأهم وأق���وى ال��ب��ط��والت على اإلط�ل�اق..
«المونديال» أكبر حدث رياضي عالمي ،فهو األكثر
إثارة وتشويقاً ومتابعة ..إنها المناسبة الرياضية
األروع التي تستحق هذا الجهد المتواضع ،حتى
وإن كنا في شهر رمضان الكريم بأيامه الفضيلة..
وألن كأس العالم هو األروع ،فقد حرصنا على أن
نصدر إنتاجاً مميزاً هذه المرة ،نتمنى أن يكون
األروع للقراء سبقلا.
 ..وال ش��ك ف��ي أن ه��ذا الجهد المتواضع هو
نتاج عمل جماعي ،ولكن لألخوين في القسم
ال��ري��اض��ي ه��اش��م الفضلي وس��ع��د ع��اي��د جزيل
الشكر إلعداد المواد التحريرية ..فيما تصدى رئيس
القسم الفني محمد مهدي وزميله المصمم
رض����وان ف����واز م��ش��ك��وري��ن ل��ك��ل األم����ور الفنية
ّ
المتعلقة بهذا اإلص��دار ،والشكر لقسم االعالن
الذي استهلك طاقاته لتوفير االعالنات المميزة،
والشكر موصول إلى كل من جد واجتهد معنا،
خصوصاً الزمالء في قسم التصحيح.
 ..إن وفقنا ،فالحمد ل��ل��ه ..وإن أخطأنا أو لم
تسعفنا ذاكرتنا ،فنرجو المعذرة والسماح عن أي
تقصير.
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القسم الرياضي

اهال في روسيا

أه ً
ال روسيا
بعد  88عاماً ستحظى روسيا بشرف استضافة كأس العالم للمرة االولى وبمشاركة  32منتخباً  ,وتنافست روسيا على االستضافة
مع إنكلترا وملف مشترك ألسبانيا والبرتغال ،وآخر لهولندا وجارتها بلجيكا
وقبل اجراء االقتراع كانت روسيا هي المرشحة االولى بسبب الضمانات القوية فيما يتعلق بالبنى التحتية و الدعم الالمتناهي
للسلطات الروسية والرئيس فالديمير بوتين الذي طمأن أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا ،بعد أن كان الزعيم الروسي لعب دوراً
أساسياً في استضافة مدينة سوتشي األلعاب االولمبية الشتوية عام .2014
وبدأت المالعب الـ  12التي تستضيف البطولة بجاهزية كاملة باستثناء ملعب مدينة سامارا ،الذي واجه مشاكل تتعلق بأرضية
االستاد اال ان المسؤولين الروسيين وعلى رأسهم أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي اعطوا وعوداً للفيفا بتالفي
المشكلة بسرعة قياسية وكان مقرراً أن يفتتح هذا الملعب في  ،2017ولكن أعمال اإلنشاءات تأخرت بسبب عدة ظروف .

االقتصاد
تحتل روسيا المرتبة الـ 12في العالم
من ناحية الناتج المحلي اإلجمالي،
وهي السادسة عالمياً من حيث
القوة الشرائية ،كما تحتوي على أكبر
احتياطي غاز في العالم ،وهي أكبر
مصدر له .
وإضافة إلى ارتكاز روسيا على قطاع
النفط والغاز لدعم اقتصادها ،فهي
تعتمد أيضا على قطاع الزراعة الذي
فاقت صادراته األسلحة العام الماضي.
من جهتها ،تساهم صناعة األسلحة
بنسبة  ،% 20من إجمالي وظائف
الصناعة ،إضافة إلى تصنيع الطائرات
التي بدورها توفر أكثر من  350ألف
وظيفة.
وهناك أيضا صناعة الفضاء في روسيا
والتي تضم أكثر من  100شركة وتوظف
 250ألف شخص.
وتحتفظ روسيا بسادس أكبر احتياطي
ذهب في العالم ،حيث بلغ نحو 1500
طن العام الماضي ،ولكن اهتمامها
بالذهب ال يقتصر على تخزينه فقط،
كونها تعد أحد أكبر منتجي المعدن
النفيس ومعادن أخرى ،وهي أكبر منتج
لأللماس في العالم ،إذ يمثل  ،% 25من
إجمالي اإلنتاج العالمي.
تغطي الصناعة الروسية أنواعاً عديدة
من المنتجات :الحديد والمعادن واآلالت
الفالحية واألسلحة واآلالت الدقيقة
واألنسجة .ولكي تبقى الصناعة
الروسية منافسة للصناعات األجنبية
البد من إعادة هيكلتها  -وتمثل الفالحة
(الحبوب ،البطاطس  )...وتربية الماشية
والصيد البحري والتأجيم (زراعة الغابات)
أهم القطاعات باالقتصاد الروسي -
وتعد السياحة قطاعاً ال يستهان به من
حيث عائداته المالية والذي سينتعش بال
شك خالل البطولة المرتقبة .
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المواصالت
تتمتع روسيا ببنية تحتية متطورة لجميع أنواع المواصالت.
فالمواصالت العامة في موسكو تشمل مترو األنفاق ،والباصات ،
وحافالت الترام ،وباصات الكهرباء ،باإلضافة إلى الحافالت الصغيرة
(ميكرو باص) وتاكسي النقل العام والقطارات الكهربائية
(المونوريل) .ناهيك عن  9محطات للقطارات ومئات المسارات تربط
موسكو مع كل أقاليم روسيا والبلدان المجاورة واالتحاد األوروبي.
كذلك القطارات السريعة (سابسان) التي تقطع المسافة من
العاصمة إلى المراكز الكبرى ،مثل سان بطرسبورغ ومدينة نيجني
نوفوغوراد خالل  4-3ساعات ,.كذلك يوجد في روسيا أربعة مطارات
دولية ،تخدم أكثر من نصف الرحالت الجوية في روسيا ككل  ,ورغم
هذا التطور تعمل السلطات هناك على تطوير نظام المواصالت
اكثر لتخفيف االزدحام المتوقع اثناء المونديال خاصة على الطرقات
الرئيسية  ,ومن ضمن خطط التطوير تم تعبيد طرق جديدة وزيادة
الطاقة االستيعابية للنقل العام .

التميمة

التميمة «زابيفاكا» ..الثقة والجاذبية!
اختارت روسيا «الذئب زابيفاكا » أو كما يعني بالروسية «الشخص الذي يسجل» ليكون تميمة كأس العالم لكرة
القدم التميمة التي تم اختيارها بعد تصويت استمر لشهر كامل هي عبارة عن مجسم أو دمية لشخص أو حيوان
أو كائن يستخدم شعارا للبطوالت الرياضية ،وتستخدم هذه التمائم ألغراض الترويج والتسويق وبعث جو من الفرح
والبهجة بين الجماهير ،كما تستخدم للقيام بجوالت خيرية.

بوشاروفا صاحبة الفكرة

المتعة والسحر

وصمم زابيفاكا من طرف طالبة روسية
تدعى ايكاترينا بوشاروفا ،واختارته روسيا
يوم  22أكتوبر  2016ليكون تميمة مونديال
 ،2018بعد تصويت شارك فيه أكثر من مليون
شخص واستمر التصويت لثالثين يوماً .
وحصل الذئب على نسبة تصويت بلغت
 ،% 53تالها تميمة نمر يرتدي زي رواد
فضاء بـ ،% 27فيما حصلت تميمة القط
على  % 20من األصوات.
تم التصويت على التمائم المتنافسة بما
يزيد على مليون شخص عبر موقع االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) ،ومن خالل
برنامج حي بث على القناة األولى الروسية
أثناء فترة التصويت التي دامت شهرا.

يرمز زابيفاكا عند الروس إلى المتعة والجاذبية والثقة بالنفس ،ووصف
االتحاد الدولي لكرة القدم التميمة الجديدة بأنها «ذئب يشع متعة
وسحرا وثقة بالنفس» ،بينما قالت الطالبة الروسية لموقع االتحاد
الدولي إن زابيفاكا «رقيق وله عيون تتسم بالطيبة».
وجاء في موقع االتحاد الدولي لكرة القدم أن الذئب ربما هو أصغر
العب في القائمة ،لكن ليس هناك أسرع وأجرأ وأمهر منه.
وحددت السمات الرئيسية للذئب في أنه جذاب وواثق واجتماعي
ويحلم دائما بأن يصبح نجم كرة قدم  ,لعبته المفضلة لتمضية الوقت
هي كرة القدم ،يتحلى باللعب النظيف ويقدر جهد زمالئه ويحترم
خصومه ويلعب بمهارة وهدف.
وصاحب روح مرحة وبصفته المهرج في المجموعة فإنه يعرف جيدا
كيف يرسم البسمة على وجوه اآلخرين  ,اعتاد أن يرتدي نظارات رياضية
مذهلة وهو في قلب الحدث ،ويرى أنها تمنحه قدرة استهداف
خاصة على البساط األخضر ،كما يحب أن تصوره الكاميرات.
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الجوائز
 400مليون
دوالر  ..لمنتخبات
مونديال 2018

اﻟﻜﺄس اﻷﺻﲇ ﻧﺠﺎ ﰲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺒﺄه ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أوﺗﻮرﻳﻨﻮ ﺑﺎراﳼ ،ﺗﺤﺖ ﴎﻳﺮ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﺛﻢ ﴎق ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ إﻧﻜﻠﱰا ﻗﺒﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎم  ،1966ﻟﻜﻦ ﻋرث ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﻛﻠﺐ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻴﻜﻠﺰ ﰲ ﻛﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘامﻣﺔ

ﻛﺄس ﺟﻮل رميﻴﻪ:
1970-1930

ﺻﻤﻤﻪ اﻟﻨﺤﺎت اﻟﻔﺮﻧﴘ
آﺑﻞ ﻻﻓﻠﻮر ،وﺳﻤﻲ ﻋﲆ اﺳﻢ
رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
اﻟﺬي أﺳﺲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ اﻻﺳﱰﻟﻴﻨﻲ اﳌﻄﲇ
ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻼزورد
اﻟﱪازﻳﻞ ﺗﻔﻮز ﺑﺎﻟﻜﺄس ومتﺘﻠﻜﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم ،1970
وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﲆ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 1-4
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻜﺄس ﻟﻠﴪﻗﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم  ،1983وﻳﻌﺘﻘﺪ
أﻧﻪ أذﻳﺐ .ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻜﺄس اﳌﻔﻘﻮدة

اﻻرﺗﻔﺎع 36 :ﺳﻨﺘﻢ

رصد االتحاد الدولي لكرة
القدم ( فيفا ) مبلغ 400
مليون دوالر كجوائز مالية
تصرف على المنتخبات
المشاركة في المونديال
..
وكانت قيمة الجوائز
المالية في مونديال
البرازيل  2014هي ( ) 358
مليون دوالر  ..لكن « فيفا»
أقر في اجتماعاته زيادة
الجوائز لتحفيز الفرق
المشاركة أكثر .
وستحصل المنتخبات
على  1.27مليون دوالر
قبل المشاركة ،وذلك من
أجل االستعداد للمحفل
الكروي العالمي ،وسيتم
خصم هذا المبلغ من
القيمة التي سيحصل
عليها كل منتخب بعد
نهاية البطولة.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮاﺋﺰ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎمل ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم

ﻛﺄس ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم - 1974 :ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا
ﺻﻤﻤﻪ اﻟﻨﺤﺎت اﻹﻳﻄﺎﱄ ﺳﻴﻠﻔﻴﻮ ﻏﺎزاﻧﻴﻐﺎ ،وﻛﺎن اﺧﺘري ﻣﻦ ﺑني
 53ﺗﺼﻤﻴام .ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻴﺎر  18ﻗرياط وﻃﺒﻘﺘني
ﻣﻦ اﳌﻌﺪن اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻨﺤﺎس اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻻﻛﻴﺖ

أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا أول ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻜﺄس اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎزوا ﻋﲆ ﻫﻮﻟﻨﺪا 1-2
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻜﺄس ﰲ ﺣﻴﺎزة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم  -ﻻ ميﻜﻦ
اﻣﺘﻼﻛﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺄس ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ
اﳌﺼﺪرFIFA :

اﻟﺼﻮر :ﺟﺘﻲ

 GRAPHIC NEWSﺟﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻴﻮز

جدول الجوائز المالية لكأس العالم :2018
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الدور

جائزة كل منتخب

مجموع الجوائز

دور المجموعات

 8ماليين دوالر أميركي

 128مليون دوالر أميركي

دور الـ16

 12مليون دوالر أميركي

 96مليون دوالر أميركي

ربع النهائي

 16مليون دوالر أميركي

 64مليون دوالر أميركي

المركز الرابع

 22مليون دوالر أميركي

 22مليون دوالر أميركي

المركز الثالث

 24مليون دوالر أميركي

 24مليون دوالر أميركي

الوصيف

 28مليون دوالر أميركي

 28مليون دوالر أميركي

البطل

 38مليون دوالر أميركي

 38مليون دوالر أميركي

المجموع

 148مليون دوالر أميركي

 400مليون دوالر أميركي

مالعب المونديال
É«°ShQ ‘ 2018 ∫Éjófƒe ÖYÓe
OhQƒ¨aƒf »æé«f Ö©∏e

»µ«æLƒd Ö©∏e

∑ÉJQÉÑ°S …OÉf Ö©∏e

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),á°ùeÉÿG ,á©HGôdG äÉYƒªéŸG
(á©HÉ°ùdG ,á°SOÉ°ùdG

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),á°ùeÉÿG ,á©HGôdG äÉYƒªéŸG
(áæeÉãdG,á©HÉ°ùdG

»FÉ¡ædG øªK

»FÉ¡ædG øªK

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),á«fÉãdG ,¤hC’G äÉYƒªéŸG
(á°SOÉ°ùdG,áãdÉãdG
»FÉ¡ædG øªK

ó©≤e 45 000

»FÉ¡ædG ™HQ

ó©≤e 45 000

»FÉ¡ædG ∞°üf

á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG

ó©≤e 80 000

ÆQƒÑ°Sô£H ` ¿É°S Ö©∏e

ÆQƒÑfôJÉµj Ö©∏e

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
)á«fÉãdG,¤hC’G äÉYƒªéŸG
(á°ùeÉÿG,á©HGôdG

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),áãdÉãdG ,¤hC’G äÉYƒªéŸG
(áæeÉãdG ,á°SOÉ°ùdG

»FÉ¡ædG øªK

35 000
ó©≤e

»FÉ¡ædG ∞°üf

ådÉãdG õcôŸG IGQÉÑŸG

ÆQƒÑ°Sô£H ` ¿É°S

ÉæjQCG ¿GRÉc

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),áãdÉãdG ,á«fÉãdG äÉYƒªéŸG
(áæeÉãdG ,á°SOÉ°ùdG

ó©≤e 67 000

»æé«f
OhQƒ¨aƒf

ÆQƒÑfôJÉµj

»FÉ¡ædG øªK

»FÉ¡ædG ™HQ

45 000
ó©≤e
GQÉeÉ°S Ö©∏e

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),áãdÉãdG ,¤hC’G äÉYƒªéŸG
(áæeÉãdG ,á°ùeÉÿG
»FÉ¡ædG øªK

OGô¨æ«æ«dÉc Ö©∏e

¿GRÉb
GQÉeÉ°S

ƒµ°Sƒe

OGô¨æ«æ«dÉc

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
)á©HGôdG ,á«fÉãdG äÉYƒªéŸG
(á©HÉ°ùdG,á°ùeÉÿG

35 000
ó©≤e

∂°ùfGQÉ°S
OGôZƒ¨dƒa

É«ahOQƒe Ö©∏e

¿hO ` ¿hCG ` ±ƒà°ShQ

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
)áãdÉãdG ,á«fÉãdG äÉYƒªéŸG
(áæeÉãdG,á©HÉ°ùdG

»°ûJƒ°S

44 000
ó©≤e

»FÉ¡ædG ™HQ

ó©≤e 45 000

OGôZƒ¨dƒa Ö©∏e

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),á©HGôdG ,¤hC’G äÉYƒªéŸG
(áæeÉãdG ,á©HÉ°ùdG

ó©≤e 45 000
ÉØ«a:Qó°üŸG

لوجنيكي:
الملعب األسطوري لموسكو
أبرز مالعب كرة القدم في روسيا..تبلغ سعته
 81ألف متفرج ..افتتح عام  1956واستضاف
دورة األلعاب األولمبية الصيفية  ،1980وخضع
لعملية إعادة تأهيل شاملة لتحضيره
للمونديال ،وتم تدشينه في  11نوفمبر
الماضي بمباراة دولية ودية بين روسيا
واالرجنتين .تم االستغناء عن مضمار ألعاب
القوى الذي كان متواجدا به سابقا ،وباتت
المدرجات قريبة من الملعب.
يبقى معالجة مسألة التضخم الجماهيري
حيث اضطر عشرات االالف من المشجعين
الى البقاء في المدرجات لنحو ساعة بعد
صافرة نهاية المباراة ضد االرجنتين.
استضاف الملعب سابقا مناسبات رياضية
عدة ،أبرزها نهائي كأس االتحاد األوروبي
 ،1998ونهائي دوري أبطال أوروبا ،2008
وبطولة العالم أللعاب القوى .2013
من المقرر ان تقام عليه المباراتان االفتتاحية
والنهائية للمونديال.
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â°û«a Ö©∏e

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
),áãdÉãdG ,á«fÉãdG äÉYƒªéŸG
(á©HÉ°ùdG ,á°SOÉ°ùdG
»FÉ¡ædG øªK

»FÉ¡ædG ™HQ

ó©≤e 48 000

سان-بطرسبورغ ارينا :
ورشة جميع الفضائح
استغرقت االشغال بهذا
الملعب الذي يتسع لـ  68الف
متفرج ،أكثر من  10أعوام
وارتفعت ميزانيته كثيرا :سان
بطرسبورغ ارينا ،حيث ستقام
مباراة في نصف النهائي
ومباراة المركز الثالث ،هو
ملعب جميع الفضائح.
ارضية الملعب القديمة التي
كانت هشة كثيرا ،تم تغييرها
ولكن االرضية الجديدة كانت
في حالة سيئة .وعلى الرغم
من افتتاح هذا الملعب
الضخم الذي تم تصميمه
على شكل "مركبة الفضاء"
في مارس  ،2017فإن ممراته
ال تزال تعبرها منشآت
كهربائية غير مستقرة ويبدو
وكأنه في ورشة دائمة.

¿hO ` ¿hCG ` ±ƒà°ShQ Ö©∏e

äÉYƒªéŸG QhO ‘ äÉjQÉÑe 4
)á©HGôdG ,¤hC’G äÉYƒªéŸG
(á°SOÉ°ùdG,á°ùeÉÿG
»FÉ¡ædG øªK

ó©≤e 45 000

ً
حماسا
أوتكريتي أرينا :األكثر
ملعب نادي سبارتاك موسكو بطل الدوري
الروسي .بني في العام  2014ويتسع لـ 45
ألف متفرج ،وشهد العديد من المباريات
المهمة في الدوري المحلي لكرة القدم.
يعتبر احد المالعب االكثر حماسا في روسيا
وهي اجواء تظهر جليا عندما يلعب المنتخب
الوطني.

كازان أرينا :جوهرة التتار
ملعب نادي روبن كازان الذي أحرز لقب الدوري
الروسي مرتين .افتتح في العام  2013ويتسع
لـ  41.585متفرجا .استضاف األلعاب الجامعية
الصيفية وبطولة العالم للرياضات المائية.
يقع في قلب منطقة تتارستان ذات الغالبية
المسلمة ،والتي تسعى الى حجز مكان
لها على خريطة الرياضة الروسية .استضاف
مباريات من كأس القارات ويطمح ليصبح
"عاصمة رياضية" .سيستضيف  6مباريات في
المونديال بينها واحدة في ربع النهائي.

➦

مالعب المونديال

➦

فيشت األولمبي :
محط اهتمام عالمي واسع

كوزموس أرينا في سامارا:
الكثير من التأخير

أحد مالعب مدينة سوتشي الواقعة على البحر األسود.
يتسع لـ  41.220متفرج ،وكان محط اهتمام عالمي
واسع الستضافته حفلي االفتتاح والختام لدورة
األلعاب األولمبية الشتوية عام .2014
بعد األولمبياد ،خصص الملعب لكرة القدم وأعيد
افتتاحه مجددا في مارس  2013بمباراة بين روسيا
وبلجيكا انتهت بالتعادل  .3-3استضاف كأس القارات،
وستقام عليه  6مباريات في مونديال  2018بينها
واحدة في ربع النهائي.

إذا كان هناك ملعب يقلق ،فهو ملعب كوزموس ارينا في
سامارا الذي يتسع لـ  44الف متفرج .تأخرت االعمال في هذا
الملعب والمباراة الرسمية االولى في هذه المدينة الواقعة
على بعد  850كم جنوب شرق موسكو ،وشددت السلطات
على انه سينتهي في الوقت المطلوب ،على رغم الكلفات
المتنامية.

فولغوغراد أرينا:
على أنقاض ستالينغراد

موردوفيا أرينا:
سارانك ..أصغر مدينة في المونديال

يتسع لـ  45متفرج ،ويشبه معماريا ملعب «عش الطائر»
الذي استضاف دورة االلعاب االولمبية الصيفية 2008
في بكين .يقع في مدينة فولغوغراد الجنوبية التي
كانت تعرف باسم ستالينغراد ،والتي شهدت إحدى
أقسى المعارك وأكثرها دموية في الحرب العالمية
الثانية ،بين القوات السوفياتية والنازية ،والتي شكلت
نقطة تحول أساسية في مسار الحرب.

تم بناء مدرجات مؤقتة لهذا الملعب الذي يتسع لـ  44ألف
متفرج ،بيد ان سعة ملعب موردوفيا أرينا ستتراجع الى 28
ألف بعد المونديال ..يقع في مدينة سارانسك غير المعروفة
الى حد كبير خارج روسيا ،باستثناء كونها المدينة التي
تسجل فيها الممثل الفرنسي الذي أصبح "مواطنا روسيا"
جيرار دوبارديو.
اال ان المدينة التي يقطنها  300ألف نسمة فقط ،تسعى
الى الترويج لنفسها من خالل استضافة أربع مباريات في
الدور األول من كأس العالم ،حيث ستكون أصغر مدينة في
المونديال.

نيجني نوفغورود:
منطقة عسكرية

ايكاترينبورغ ارينا:
مدرجات الخوف

يتسع لـ  45ألف متفرج ،ويعود الى الحقبة السوفياتية،
حينما كانت مدينة نيجني نوفغورود تعرف باسم
"غوركي" نسبة الى أشهر أبنائها ،الكاتب ماكسيم
غوركي .اال ان الملعب كان في ذاك الحين منطقة
عسكرية "مغلقة" يمنع على األجانب دخولها.
شهد بناؤه الكثير من الحوادث بينها حريق طفيف في
أكتوبر الماضي .يقع عند التقاء نهري فولغا وأوكا ،على
بعد  400كم شرق موسكو.

تصدر ملعب ايكاترينبورغ الذي يتسع لـ  35.036متفرجا،
«عناوين» وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم بعد نشر صور
للمدرجين  ،تطفو على سقاالت مخيفة ال تبعث على الثقة.
يعتبر الملعب الذي افتتح في عام  ،1957لؤلؤة من العمارة
السوفياتية ،وحافظ على كل أناقته على الرغم من تجديده.
يقع على مقربة من جبال األورال ،على بعد  1500كلم الى
الشرق من موسكو ،وهو أبعد ملعب عن العاصمة .

روستوف أرينا:
بالقرب من أوكرانيا
ملعب يتسع لـ  45ألف متفرج ويقع في مدينة
روستوف-اون-دون الواقعة على مسافة  60كلم
فقط من شرق أوكرانيا الغارق في نزاع بين متمردين
مدعومين من موسكو ،والقوات الحكومية األوكرانية،
وحصد خالل األعوام الماضية أكثر من عشرة آالف ضحية.
الملعب الذي سيصبح بعد المونديال مسرحا لمباريات
نادي روستوف ،ينتظر فقط اول مباراة رسمية على
أرضيته.
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بلطيق أرينا:
ملعب روسي في وسط األتحاد األوروبي
ستقام  4مباريات على ملعب بلطيق ارينا في كالينغراد
الذي يتسع لـ  35ألف متفرج .يقع في الجزء األوروبي من
روسيا بين بولندا وليتوانيا على ضفاف بحر البلطيق .تاريخيا،
كانت المنطقة تابعة أللمانيا وتعرف باسم "كونيغسبرغ"،
ولم تصبح تحت السيطرة الروسية سوى في أعقاب الحرب
العالمية الثانية.
وبعد االنتهاء من االشغال في الملعب ،فمن الضروري
ترتيب محيطه وهذا ليس جزءا سهال :تم بناء الملعب على
مستنقع ،مما يعقد جميع عمليات الحفر.

مع كـــــل  ١٥د.ك مشتريـــات من قائمــــــة ميــــس الغانـــــم سفـــــــري

ادخل السحب على تلفزيون  ٦٥بوصة UHD 4K
 +رسيفر  beINوباقة كأس العالم ٢٠١٨
يتم السحب يوم األربعاء من كل أسبوع من  ٢٥ابريل  ٢٠١٨الى  ١٣يونيو ٢٠١٨

أقرب وأطيب ...أينما كنت

ابرز الغائبين
منتخب الغائبين عن "العرس الكروي"

دوليا ،بينما لم يتضح بعد موقف كييليني بخصوص االعتزال.

"الهولندي الطائر" اريين روبن ،نجما تشيلي أليكسيس
سانشيز وفيدال ونجم ويلز غاريث بيل ،والمخضرم االيطالي
جانلويجي بوفون ،هم أبرز ركائز التشكيلة االساسية لكبار
الغائبين عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في
روسيا عام  ،2018ما يشكل خيبة أمل هواة الكرة المستديرة.

بيل ،فيدال ،بيانيتش

بوفون
معلم .مرجع عالمي في مركزه .يجسد بوفون وحده
المنتخب اإليطالي منذ  175مباراة دولية .كان يحلم باعتزال
اللعب الدولي بعد كأس العالم السادسة في مسيرته
وفي سن األربعين .لكن فشل تخطي السويد في الملحق
االوروبي بخر حلمه ،والذي كان بدأ مسيرته الدولية مع
"اآلزوري" بملحق قبل  20عاماً.
وقال بوفون للتلفزيون االيطالي وهو يذرف الدموع" :أنا
آسف ،آسف ،آسف ،ال أشعر باالسى تجاه نفسي بل تجاه كرة
القدم ،الننا فشلنا" .وختم حارس مرمى يوفنتوس االنيق
دائما في الفوز (كأس العالم  )2006والخسارة "انه األسف
الوحيد لدي .ليس التوقف ألن الوقت يمضي".

أورييه ،بونوتشي  ،كييليني ،غالم
يجسد العاجي سيرج اورييه والجزائري فوزي غالم فشل
منتخبين كانا مرشحين عن القارة االفريقية .األول أهدر مع
منتخب بالده فرصة التأهل بالخسارة في الجولة االخيرة امام
ضيفه المغربي بقيادة مدربه السابق الفرنسي هيرفيه رينار
 .الثاني جزائري لم يكن األكثر سوءا في منتخب بالده لكنه
سيغيب عن المونديال الروسي الذي سيحظى على رغم
ذلك ،بنكهة شمال افريقية بمشاركة تونس والمغرب ومصر
التي حجزت بطاقتها للمرة االولى منذ  28عاماً.
أما بالنسبة لقطب الدفاع المكون من اندريا بارزالي وجورجو
كييليني ،فقد كانا لفترة طويلة رمزا لقوة كرة القدم
االيطالية التي ترتكز على االنضباط التكتيكي في كل لحظة.
الالعبان شاركا في مباراتين نهائيتين لدوري ابطال اوروبا في
المواسم الثالثة األخيرة مع يوفنتوس .الرمز الثالث للدفاع
االيطالي ليوناردو بونوتشي ترك يوفنتوس لالنضمام الى
ميالن ،اال ان الثالثي الدفاعي بقي مرجعا على المستوى
الدولي .لكنه لن يلعب معا بألوان "اآلزوروي" حيث اعلن
بارزالي على غرار دانييلي دي روسي وبوفون اعتزال اللعب
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كانت ويلز بقيادة غاريث بيل ( 28عاماً) أحد المنتخبات المتألقة
في كأس اوروبا  2016حيث بلغت الدور نصف النهائي .اال ان
المونديال الروسي لن يشهد تواجد المواهب الويلزية عقب
خسارتها المباراة الحاسمة امام جمهورية ايرلندا صفر -1في
الجولة االخيرة من التصفيات االوروبية مطلع نوفمبر ،لتحل
ثالثة في مجموعتها.
أما بالنسبة ألرتورو فيدال (تشيلي) وميراليم بيانيتش
(البوسنة) فقد عجزا عن قيادة منتخبي بالديهما للمونديال.
وكانت البوسنة بلغت العرس العالمي للمرة االولى في
تاريخها قبل  4أعوام في البرازيل ،حيث تألقت أيضا تشيلي
وكانت قاب قوسين او ادنى من إقصاء اصحاب االرض في ثمن
النهائي (خسرت بركالت الترجيح) ،بعدما كانت تغلبت على
اسبانيا حاملة اللقب  0-2في الدور االول.

روبن ،أوباميانغ ،سانشيز
لن يحقق روبن الذي غاب مع منتخب بالده عن كأس اوروبا
 ،2016إنجاز الصعود على منصة التتويج في ثالث مونديال
على التوالي بعد وصافة نسخة  2010والمركز الثالث في
 .2014سجل "ثنائية" الفوز على السويد في الجولة االخيرة
من التصفيات دون ان ينجح في انقاذ المنتخب البرتقالي من
االقصاء .اعتزل اللعب دوليا بعدها مباشرة.
ولن يحظى نجم الهجوم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ
بفرصة تذوق "عصير برتقال روسي" .خالل مباراة منتخب بالده
امام مضيفه المغربي في الجولة الخامسة لمنافسات
المجموعة الثالثة (صفر )-3كتب المهاجم الغابوني في
حسابه بتويتر ان شرب عصير برتقال مغربي تسبب له وزمالءه
بـ "آالم المعدة" ما أثر على أدائهم ،وهو تصريح لم يرض
خصومه .هم سيكونون في روسيا ،عكسه هو.
ولن يكون أفضل هداف في الدوري االلماني الموسم
الماضي هو المهاجم الوحيد من الطراز العالمي سيكون
غائبا في روسيا .ألكسيس سانشيز الذي انتقل الى مانشستر
يونايتد االنكليزي في االنقاالت الشتوية  ،واقصاء من تصفيات
كأس العالم في اليوم األخير ،هل سيتمكن من النهوض
مجددا؟

روسيا

المجموعة األولى

المساحة  17,075,400 :ماليين كلم مربع ( 1عالميا) السكان  142,946,800 :مليون نسمة العاصمة  :موسكو

المدرب  :تشيرتشوف ستانيسالف
ً
عاما
العمر 54 :
الجنسية  :روسي
يقود روسيا منذ 2016
سيرة ذاتية
مثل تشيرتشوف كالعب الكثير من االندية الروسية البارزة مثل سبارتاك
موسكو ولوكوموتيف موسكو ومثل منتخب االتحاد السوفيتي السابق
عام  90قبل ان يتفكك االتحاد وينضم للمنتخب الروسي منذ عام 1992
حتى  ، 2002وفي عام  2004اعتزل الكرة وبدأ مسيرته التدريبية في
نفس العام مع نادي كوفستين النمساوي ثم درب العديد من االندية
مثل سبارتاك موسكو وتيريك غروزني و دينامو موسكو و ليغا وارسو
البولندي قبل ان يتولى تدريب منتخب روسيا قبل عامين خلفا للمدرب
ليونيد سلوتسكي

أشهر  10العبين على مر التاريخ

روسيا
الظهور :
 11من أصل 21
في كأس العالم
(بما في ذلك
مشاركة االتحاد
السوفييتي)
اول ظهور :
عام 1958

اللغة  :الروسية (الرسمية) العملة  :الروبل

ألقاب و إنجازات

فيكتور أونوبكو  ،ألكساندر موستوفوي  ،فالديمير بيستشاستنخ  ،فاليري كاربن  ،رومان بافليوتشينكو  ،إيغور
سيمشوف  ،أندري أرشافين  ،سيرغي إيغناشيفيتش  ،فالديمير بيستشاستنخ  ،فاسيلي بيريزوتسكي.

مبارياتها في مونديال 2018

• الدور األول في كأس العالم في أعوام

روسيا × السعودية

 14يونيو ( 2018المجموعة األولى)

• الدور قبل النهائي في كأس أمم اوروبا

روسيا × مصر

 19يونيو ( 2018المجموعة األولى)

روسيا × اوروغواي

 25يونيو ( 2018المجموعة األولى)

.2014 ،2002 ،1994
عام .2008
• أبرز االنجازات على زمن االتحاد السوفيتي
السابق كانت المركز الرابع في مونديال
 1966وبطل كأس أمم اوروبا  ،وبطل كأس
امم اوروبا  1960والوصافة عامي 1972
و ، 1988وذهبية دورة األلعاب االولمبية عام
 1956والبرونزية عامي  1972و.1976

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها روسيا كانت
أمام فنلندا ( )2-1عام  ، 1912بمسمى
االتحاد السوفيتي.
• أكبر فوز حققته روسيا كان على سان
مارينو (- 7صفر) عام .1995
• أثقل هزيمة تعرضت لها روسيا كانت
امام ألمانيا (صفر )16 -عام  1912بمسمى
االمبراطورية الروسية  ،والبرتغال ( )7-1عام
 2004بمسمى االتحاد الروسي الحالي.
• أكثر الالعبين الروس خوضا للمباريات
الدولية هو سيرغي إيغناشيفيتش (.)120
• أكثر الالعبين الروس تسجيال لالهداف
الدولية هو ألكسندر كيرزاكوف (.)30
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الهداف
فيدور سمولوف
يعد سمولوف أمل الروس
في المونديال المقام
على ارضهم  ,نظراً لحاسته
التهديفية العالية والتي
انطلقت بعدما برز في
كأس اوروبا تحت  21سنة
في  2013ثم قام كابيلو
بضمه للمنتخب االول ليبدأ
رحلة التألق مع الفريق
ولعل ابرز مبارياته هي ضد
نيوزيلندا في كأس القارات
الماضية ( سجل هدفاً
وتسبب بهدف اخر )

المجموعة األولى

●● تأهل منتخب روسيا الى المونديال دون خوض تصفيات وذلك ألنها الدولة المضيفة للحدث العالمي .

نجوم روسيا

إيغور أكينفييف (سسكا موسكو)

آالن دزاجويف (سسكا موسكو)

فالديمير جابولوف (كلوب بروج البلجيكي)

يوري جيركوف (زينيت)

روسالن كامبولوف (روبن كازان)

دالير كوزييف (زينيت)

فيودر كودريشوف (روبن كازان)

أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف)

إيليا كوتيبوف (سبارتك موسكو)

ألكسندر ساميدوف (سبارتك)

رومان نويشتيدير (فنربخشة التركي)

ألكسندر تاشاييف (دينامو موسكو)

كونستانتين راوش (دينامو موسكو)

دينيس تشيرشيف (فياريال االسباني)

إيغور سمولنيكوف (زينيت سان بطرسبرغ)

أليكسيي ميرانتشوك (لوكوموتيف)

ماريو فيرنانديز (سسكا موسكو).

فيودر سمولوف (كراسنودار)

أليكساندر جولوفين (سسكا موسكو)

فيدور شالوف (سسكا موسكو)

إﻳﻐﻮر
أﻛﻴﻨﻔﻴﻒ
إيغور أكينفيف

 1ﻣﺒﺎرﻳﺎت دوﻟﻴﺔ

شارك أكينفيف ،الذي فاز باللقب الكروي
الروسي ست مرات ،في أكثر من  100مباراة
دولية ضمن منتخب بالده .وهو أيضاً كابتن
المنتخب الوطني ،وسيكون له نفوذ قوي
خالل جهود المنتخب إلثارة إعجاب عشاق
الكرة وهو يلعب على أرضه.

ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
 31ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

04

النجم

روﺳﻴﺎ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ2014 :

اﻟﻨﺎدي:

ﺳﺴﻜﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ
روﺳﻴﺎ
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أوروغواي

المجموعة األولى

المساحة  176,215 :ألف كلم مربع ( 91عالميا)

السكان  3,494,382 :مليون نسمة العاصمة  :مونتيفيديو اللغة  :األسبانية (الرسمية) العملة  :البيزو

المدرب  :أوسكار تاباريز
ً
عاما
العمر 71 :
الجنسية  :أوروغوياني
يقود اوروغواي منذ 2006
سيرة ذاتية
مثل تاباريز عدة اندية في اوروغواي مثل سود اميركانا و سبورتيفو
ايتاليانو و مونتفيديو و فينيكس وبوبيال و بيال فيستا  ,اما مسيرته كمدرب
فانطلقت عام  1980مع نادي بيال فيستا قبل ان يدرب منتخب اوروغواي
تحت  20عاماً وتولى تدريب عدة اندية شهيرة مثل ميالن وكالياري
االيطاليان وبوكا جونيورز و فيليز سارسفيلد االرجنتينيان واشرف على
تدريب منتخب االوروغواي في عام  1988حتى  1990قبل أن يعود اليهم
مجددا حيث تولى قيادتهم في  2006وساهم بإحرازهم لبطولة كوبا
اميركا وتولى تاباريز قيادة االوروغواي خلفا للمدرب غوستافو فيرين .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

أوروغواي
الظهور :
 13من
أصل 21
في كأس
العالم
اول ظهور:
عام 1930

ألقاب و إنجازات
• بطل كأس العالم عامي 1930
و ،1950والمركز الرابع اعوام 1954
و 1970و.2010
• المركز الرابع في كأس القارات
عامي  1997و.2013
• بطل كأس كوبا أميركا أعوام ،1916
،1935 ،1926 ،1924 ،1923، 1920 ،1917
,1987 ،1983 ،1967 ،1959 ،1956 ، 1942
( 2011 , 1995رقم قياسي)
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية عامي
 1924و.1928

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها األوروغواي
كانت أمام األرجنتين ( )3-2عام . 1901
• أكبر فوز حققته األوروغواي كان
على بوليفيا ( - 9صفر) عام .1927
• أثقل هزيمة تعرضت لها األوروغواي
كانت امام األرجنتين (صفر  ) 6 -عام
.1902
• أكثر العب اورغوياني خوضا للمباريات
الدولية هو ماكسميليانو بيريرا (.)114
• أكثر العب اورغوياني تسجيال
لالهداف الدولية هو لويس سواريز
(.)50
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روكي ماسبولي ،أوسكار ميغيز ،خوان شيافينو  ،أوزيبيو تيخيرا ،فيكتور رودريغيز إيندراده،
ماتياس غونزاليس ،أوبدوليو فاريال ،أليسديس غيجيا ،فرانشيسكو انزو ،دييغو فورالن.

مبارياتها في مونديال 2018
أوروغواي × مصر

 15يونيو ( 2018المجموعة األولى)

أوروغواي × السعودية

 20يونيو ( 2018المجموعة األولى)

أوروغواي × روسيا

 25يونيو ( 2018المجموعة األولى)

النجم
إدينسون كافاني
يعتبر مهاجم نادي باريس
سان جيرمان كافاني احد
أخطر المهاجمين على
مستوى العالم وسيشكل
مع « الهداف » سواريز ثنائياً
خطيراً في هجوم المنتخب
الذي يقوده المدرب
المخضرم تاباريز ويشارك
كافاني للمونديال الثالث
على التوالي ويأمل ان
يقود فريقه ألبعد نقطة
ممكنة في هذه البطولة .

المجموعة األولى
●●تأهلت االوروغواي بعد أن احتلت المركز الثاني في تصفيات اميركا الجنوبية وبدأت اوروغواي مسيرتها بالفوز على بوليفيا  2-0ثم كولومبيا  3-0قبل ان تخسر امام
االكوادور  2-1ثم استعادت توازنها امام تشيلي  3-0وتعادلت مع البرازيل  2-2ثم هزمت بيرو  1-0وسقطت امام االرجنتين  1-0ثم اكتسحت باراغواي  4-0وفنزويال 3-0
وتعادلت مع كولومبيا  2-2وهزمت اكوادور  2-1وخسرت من تشيلي  3-1وكذلك من البرازيل  4-1وبيرو  2-1ثم تعادلت مع االرجنتين سلبيا وفازت على باراغواي  2-1ثم
اكتفت بالتعادل مع فنزويال  0-0واختتمت مبارياتها بالفوز على بوليفيا . 2 - 4

نجوم اوروغواي

فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي )

فيديريكو فالفيردي (ديبورتيفو ال كورونيا االسباني )

مارتين سيلفا (فاسكو دا غاما البرازيلي )

رودريغو بيتانكور (يوفنتوس االيطالي )

دييغو غودين ( اتلتيكو مدريد االسباني )

نيكوالس لوديرو (سياتل ساوندرز االميركي )

خوسيه خيمينيز (اتلتيكو مدريد االسباني )

جوناثان أوريتافيسكايا (باتشوكا المكسيسي )

سيباستيان كواتيس (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)

جاستون بيريرو (أيندهوفن الهولندي )

ماكسيمليانو بيريرا ( بورتو البرتغالي )

جورجيان دانييل (كروزيرو البرازيلي )

جاستون سيلفا (تورينو االيطالي)

لويس سواريز (برشلونة االسباني )

مارتين كاسيريس (هيالس فيرونا االيطالي )

إدينسون كافاني (سان جيرمان الفرنسي )

ماوريسيو ليموس (الس بالماس االسباني )

كريستيان ستواني (جيرونا االسباني )

ماتياس فيسينو (إنتر ميالن االيطالي )

ماكسي غوميز ( سلتا فيغو االسباني )

ﻟﻮﻳﺲ
ﺳﻮارﻳﺰ

7

ة دوﻟﻴﺔ
ﻣﺒﺎرا
9

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 31ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﳌﻨﺘﺨﺐ
ﻣﻊ ا

تتجه االنظار نحو مهاجم برشلونة لويس سواريز الذي
يعد من اخطر المهاجمين على مستوى العالم وتعتمد
عليه االوروغواي باالضافة الى كافاني في خط الهجوم ,
وسيحاول سواريز تحسين الصورة في المونديال بعد ان تم
ايقافه المونديال الماضي بسبب « عضة كيليني » الشهيرة.

اﻷوروﻏﻮاي

ﻫﺪﻓﺎ
5

الهداف

لويس سواريز

0

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﳌﺸﺎرﻛﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن:

2014 ،2010
اﻟﻨﺎدي:

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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مصر

المجموعة األولى

المساحة  1,002,450 :ماليين كلم مربع ( 30عالميا)

المدرب  :هيكتور كوبر
ً
عاما
العمر 62 :
الجنسية  :أرجنتيني
يقود مصر منذ 2015
سيرة ذاتية
قضى هيكتور كوبر مسيرته كالعب في الدوري االرجنتيني فقط حيث
لعب ألندية هوراكان و اندبيندينتي وفيرو كاريل  ,انطلقت مسيرته
التدريبية عام  1993حيث درب هوراكان والنوس في االرجنتين اما في
أسبانيا فقاد أندية ريال مايوركا ثم فالنسيا الذي اوصله لنهائي ابطال
اوروبا قبل ان ينتقل لتدريب انتر ميالنو درب كذلك أندية ريال بيتيس و
سالونيكي اليوناني و بارما االيطالي و راسينغ سانتنتدر االسباني و اوردو
سبور التركي والوصل االماراتي ودرب منتخب جورجيا وتولى تدريب مصر
في  2015خلفا للمدرب المصري شوقي غريب .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

مصر
الظهور :
 3من أصل
 21في
كأس العالم
اول ظهور:
عام 1934

السكان  96.502.056 :مليون نسمة العاصمة  :القاهرة

اللغة  :العربية (الرسمية) العملة  :الجنية

ألقاب و إنجازات
• الدور األول في كأس العالم في
عامي .1990 ،1934
• بطل كأس أمم أفريقيا أعوام
2006 ،1998 ،1986 1959 ،1957
.2010 ،2008،

صالح سليم  ،حسن شحاته  ،محمود الخطيب  ،على أبو جريشة  ،حازم إمام  ،حسام حسن  ،احمد
حسن  ،محمد أبو تريكة  ،طاهر أبو زيد  ،مجدي عبدالغني.

مبارياتها في مونديال 2018
مصر × أوروغواي

 15يونيو ( 2018المجموعة األولى)

مصر × روسيا

 19يونيو ( 2018المجموعة األولى)

مصر × السعودية

 25يونيو ( 2018المجموعة األولى)

• الدور األول في كأس القارات
عامي .2009 ، 1999
• بطل دورة األلعاب األفريقية
عامي .1995 ، 1987

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها مصر
كانت أمام ايطاليا ( )2 - 1عام . 1920
• أكبر فوز حققته مصر كان على
الوس (- 15صفر) عام .1963
• أثقل هزيمة تعرضت لها مصر
كانت امام ايطاليا ( )11-3عام .1928
• أكثر الالعبين المصريين خوضا
للمباريات الدولية هو أحمد حسن
(.)184
• أكثر الالعبين المصريين تسجيال
لالهداف الدولية هو حسام
حسن (.)78
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النجم
عصام الحضري
ستتجه االنظار للحارس
المصري عصام الحضري
خاصة انه يعتبر اكبر العب
يشارك في البطولة « يبلغ
من العمر  45عاماً «  ..وكان
الحضري عنصرا أساسيا في
تاهل الفراعنة للمونديال
بفضل تألقه الكبير في
حماية العرين وعلى الرغم
من وجود عدد من االسماء
المميزة في حراسة المرمى
فإنه الحضري بقي هو
االختيار االول للمدرب هيكتور
كوبر .

المجموعة األولى
●●بلغ منتخب مصر البطولة بعد ان اجتاز تشاد في المرحلة التمهيدية ( خسر ذهابا  1-0وفازت ايابا  ) 4-0وفي التصفيات النهائية هزمت الكونغو  2-1و غانا  2-0وخسرت
من اوغندا  1-0قبل ان تنتصر عليها  1-0ثم هزمت الكونغو  2-1وبعد ان ضمنت التأهل تعادلت مع غانا لتتصدر مجموعتها وتعود للمونديال بعد غياب  28عام

نجوم مصر

عصام الحضري (التعاون السعودي)

محمود عبد العزيز (الزمالك)

محمد الشناوي (األهلي)

عمرو طارق (أورالندو سيتي االميركي )

أحمد فتحي ( االهلي )

محمود عبد الرازق «شيكاباال» (الرائد السعودي)

أحمد حجازي (وست بروميتش اإلنكليزي)

عبد الله السعيد (كوبيون بالوسورا الفنلندي )

علي جبر (وست بروميتش اإلنكليزي)

محمود حسن «تريزيغيه» (قاسم باشا التركي)

أحمد المحمدي (أستون فيال اإلنكليزي)

رمضان صبحي (ستوك سيتي اإلنكليزي)

محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)

عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

عمر جابر (لوس أنجلوس األميركي)

محمد صالح (ليفربول اإلنكليزي)

محمد النني (أرسنال اإلنكليزي)

مروان محسن (األهلي)

طارق حامد ( الزمالك )

أحمد حسن «كوكا» (سبورتينغ براغا البرتغالي)

الهداف محمد صالح

ﻣﴫ

 57ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 25ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 33ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ

ال يختلف اثنان ان مهاجم ليفربول محمد
صالح قد خطف انظار العالم نظراً لما قدمه
في الدوري االنكليزي هذا الموسم وتصدره
قائمة هدافي الفريق بتسجيله اهدافا جميلة
وحاسمة  ,ستضع مصر اعتمادها الكلي على
الالعب ليقودها نحو الدور الثاني للمرة االولى
في تاريخها  ,فهل سيكون صالح على مستوى
التوقعات ؟

ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻼح

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
إﻧﻜﻠﱰا
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السعودية

المجموعة األولى

المساحة  2,149,690 :ماليين كلم مربع ( 12عالميا) السكان  32,552,336 :مليون نسمة

المدرب  :أنطونيو بيتزي
ً
عاما
العمر 49 :
الجنسية  :أسباني – أرجنتيني
يقود السعودية منذ 2017
سيرة ذاتية
بدأ بيتزي مسيرته كالعب في االرجنتين مع نادي روزاريو سنترال ثم تولوكا
المكسيكي قبل ان ينتقل الى الدوري االسباني حيث لعب للعديد من االندية
هناك مثل تنيريفي وفالنسيا و برشلونة وفياريال كذلك مثل نادي بورتو
البرتغالي وريفربليت االرجنتيني  ,مثل بيتزي المنتخب االسباني الربعة اعوام
(  ) 1998 – 1994بدأ مسيرته التدريبية في عام  2005مع نادي كولن االرجنتيني
ثم درب يونيفرسيداد البيروفي كذلك درب في االرجنتين اندية روزاريو سنترال
وسان لورينزو وفي اسبانيا تولى قيادة فالنسيا وقاد منتخب تشيلي لعام واحد
عام  2016وساهم في إحرازهم لكوبا اميركا وتولى تدريب المملكة العربية
السعودية عام  2017خلفا للمدرب االرجنتيني ادغار باوزا .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

مصر
الظهور :
 3من أصل
 21في
كأس العالم
اول ظهور:
عام 1934

العاصمة  :الرياض

اللغة  :العربية (الرسمية)

العملة  :الريال

ألقاب و إنجازات
• دور الـ 16في كأس العالم عام
.1994
• وصيف كأس القارات عام .1992
• بطل كأس آسيا أعوام
.1996 ،1984،1988

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
السعودية كانت أمام سوريا () 1-3
عام . 1957
• أكبر فوز حققته السعودية كان
على تيمور الشرقية (- 10صفر)
عام .2015
• أثقل هزيمة تعرضت لها
السعودية كانت امام مصر (صفر-
 )13عام .1961
• أكثر الالعبين السعوديين خوضا
للمباريات الدولية هو محمد
الدعيع (.)178
• أكثر الالعبين السعوديين
تسجيال لالهداف الدولية هو
ماجد عبدالله (.)71
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ماجد عبدالله  ،سامي الجابر  ،خالد مسعد ،سعيد العويران  ،محمد الدعيع  ،فهد الهريفي ،
يوسف الثنيان  ،فؤاد انور  ،نواف التمياط  ،محمد عبدالجواد

مبارياتها في مونديال 2018
السعودية × روسيا

 14يونيو ( 2018المجموعة األولى)

السعودية × أوروغواي

 20يونيو ( 2018المجموعة األولى)

السعودية × مصر

 25يونيو ( 2018المجموعة األولى)

الهداف
محمد السهالوي
استطاع مهاجم نادي
النصر السهالوي من
تسجيل  16هدفا مع االخضر
السعودي خالل عام 2017
وايضا تصدر قائمة هدافي
التصفيات االسيوية  ,ويأمل
الالعب ان يترك بصمته في
المونديال في مشاركته
االولى مع االخضر  ,وما
يقلق السهالوي هو
االصابات التي الحقته
مؤخرا والتي ربما ستؤثر
على مستواه .

المجموعة األولى
●●في التصفيات التمهيدية هزمت فلسطين  , 3-2تيمور الشرقية  , 7-0ماليزيا  , 3-0االمارات  , 2-1تعادلت مع فلسطين  . 0-0هزمت تيمور الشرقية  , 10-0ماليزيا , 2-0
تعادلت مع االمارات  , 1-1وفي التصفيات النهائية هزمت تايلند  , 1-0العراق  , 2-1تعادلت مع استراليا  , 2-2هزمت االمارات  , 3-0خسرت من اليابان  , 2-1هزمت تايلند , 3-0
العراق  , 1-0خسرت من االمارات  , 2-0هزمت اليابان  1-0لتحتل المركز الثاني في التصفيات االسيوية .

نجوم السعودية

وليد عبدالله ( الشباب)

إبراهيم غالب ( النصر )

ياسر المسيليم ( االهلي)

عبدالله عطيف ( الهالل )

ياسر الشهراني ( الهالل )

تيسير الجاسم ( االهلي)

سعيد المولد ( االهلي )

عبد الفتاح عسيري ( االهلي )

أسامة هوساوي ( الهالل )

سلمان المؤشر ( االهلي )

معتز هوساوي ( االهلي )

يحيى الشهري ( ليغانيس االسباني )

محمد جحفلي ( الهالل )

فهد المولد ( ليفانتي االسباني )

حسن معاذ ( الشباب )

سالم الدوسري ( فياريال االسباني )

منصور الحربي ( االهلي )

محمد السهالوي ( النصر)

عبد الملك الخيبري ( الهالل )

مهند عسيري ( االهلي)

أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﻬﻮﺳﺎوي
النجم نواف العابد

ﻣﺪاﻓﻊ
 34ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 7أﻫﺪاف ﻣﻊ
اﳌﻨﺘﺨﺐ
 115ﻣﺒﺎرا
ة دوﻟﻴﺔ

ساهم نواف العابد وبشكل كبير
في بلوغ المنتخب السعودي
للمونديال بفضل أهدافه
وتمريراته الحاسمة  ,وعلى الرغم
من القلق الذي ينتاب عشاق
االخضر من غيابه عن المونديال بسبب اصاباته المتكررة ,
فإنه سيبقى أحد االختيارات الرئيسية للمدرب بيتزي والذي
لن يستغني عن « مهندس الوسط » .

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

اﻟﻬﻼل
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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البرتغال

المجموعة الثانية

المساحة  ٩٢.٢١٢ :ألف كلم مربع ( 110عالميا)

المدرب  :فيرناندو سانتوس
ً
عاما
العمر 62 :
الجنسية  :برتغالي
يقود البرتغال منذ عام 2014
سيرة ذاتية
مثل سانتوس كالعب مجموعة من االندية البرتغالي أبرزها مارتيمو
و استوريل الذي انضم عام  1987لجهازه الفني قبل أن يتولى منصب
المدير الفني عام  1988ودرب ايضا نادي بورتو قبل ان ينتقل لليونان حيث
درب اندية ايك اثينا و باناثينايكوس وباوك اليوناني كذلك درب بنفيكا
البرتغالي وتولى تدريب منتخب اليونان في  2010حتى  2014حيث اشرف
بعدها على المنتخب البرتغالي وساهم في إحرازهم لكأس اوروبا ،علما
انه تولى تدريب الفريق خلفا للمدرب باولو بينتو

أشهر  10العبين على مر التاريخ

البرتغال
الظهور :
 7من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور :
عام 1966

السكان  10.813.834 :مليون نسمة

العاصمة  :لشبونة اللغة  :البرتغالية (الرسمية) العملة  :اليورو

ألقاب و إنجازات
• المركز الثالث في كاس العالم عام
 ، 1966والمركز الرابع عام .2006
• بطل كأس امم اوروبا  2016ووصيف
بطل الكاس عام .2004
• المركز الثالث في كأس القارات
عام .2017
• المركز الرابع في دورة األلعاب
األولمبية عام .1996

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها البرتغال
كانت أمام اسبانيا ( )3 - 1عام .1921
• أكبر فوز حققته البرتغال كان على
ليختنشتاين (- 8صفر) عام ، 1994
وعلى الكويت (- 8صفر) عام .2003
• أثقل هزيمة تعرضت لها البرتغال
كانت امام انكلترا ( )7-3عام .1947
• أكثر الالعبين البرتغاليين خوضا
للمباريات الدولية هو كريستيانو
رونالدو (. )146
• أكثر الالعبين البرتغاليين تسجيال
لالهداف الدولية هو كريستيانو
رونالدو (.)81
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أوزيبيو  ،لويس فيغو  ،ديكو  ،كريستيانو رونالدو  ،روي كوستا  ،نونو غوميز  ،باوليتا  ،ريكاردو كواريزما
 ،باولو فوتري  ،باولو سوزا.

مبارياتها في مونديال 2018
البرتغال × اسبانيا

 15يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

البرتغال × المغرب

 20يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

البرتغال × إيران

 25يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

النجم
برناردو سيلفا
يعي العب مانشستر سيتي ان
االضواء ستكون مسلطة على
زميله البرتغالي كريستيانو
رونالدو لذلك سيحاول ان
يترك بصمته مع الفريق مثلما
تركها في التصفيات « سجل
 9أهداف» ويعتبر سيلفا احد
اكتشافات المدرب البرتغالي
سانتوس خالل بطولة كأس
اوروبا االخيرة والتي احرز لقبها
الفريق البرتغالي .

المجموعة الثانية
●●وقعت البرتغال في المجموعة الثانية من تصفيات اوروبا واستطاعت ان تحتل الصدارة رغم الخسارة في اولى مبارياتها امام سويسرا  2-0قبل ان تنتفض وتنتصر
في بقية مبارياتها وكانت على حساب اندورا  6-0و جزر فارو  6-0والتفيا  4-1والمجر  3-0ثم عادت لتكتسح التفيا  3-0وجزر فارو  5-1والمجر  1-0واندورا  2-0وفي المباراة
الحاسمة اجتازت سويسرا . 2-0

نجوم البرتغال

أنطوني لوبيز (ليون الفرنسي )

روبن دياس (بنفيكا )

روي باتريسيو (سبورتينغ لشبونة )

وليام كارفاليو (سبورتينغ لشبونة )

برونو ألفيس (رينجرز االسكتلندي )

جواو ماريو (وست هام االنكليزي )

سيدريك (ساوثمبتون االنكليزي)

جواو موتينيو (موناكو الفرنسي )

جواو كانسيلو (إنتر ميالن االيطالي )

أندريه سيلفا (ميالن االيطالي )

لويس نيتو (فنربخشة التركي )

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي االنكليزي )

مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو الروسي )

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد االسباني )

بيبي (بشكتاش التركي )

غونزالو غويديس (فالنسيا االسباني )

رافايل غويريرو (دورتموند االلماني )

جيلسون مارتنز (سبورتينغ)

أدريان سيلفا (ليستر سيتي االنكليزي )

ريكاردو كواريزما (بشكتاش التركي )

ﺪﻓﺎ
ﻫ

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 33ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
2014 ،2010 ،2006

د
وﻟﻴﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

149
ﻣﺒﺎراة

يحمل كريستيانو رونالدو على عاتقه احالم وامال
البرتغاليين في احراز المونديال للمرة االولى في
تاريخها مثلما فعل في  2016عندما قاد البرتغال
إلحراز لقب بطولة كأس اوروبا  ,رونالدو الذي احرز
جائزة افضل العب بالعالم  5مرات يدرك جيداً ان
المهمة صعبة  ,لكن ليست مستحيلة !

اﻟﱪﺗﻐﺎل

81

ﻨﺘﺨﺐ
ﻊ اﳌ
ﻣ

الهداف كريستيانو رونالدو

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو

اﻟﻨﺎدي:

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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اسبانيا

المجموعة الثانية

المساحة  505.992 :ألف كلم مربع ( 53عالميا)

المدرب  :جولين لوبيتيغي
ً
عاما
العمر 51 :
الجنسية  :أسباني
يقود أسبانيا منذ 2016
سيرة ذاتية
بدأ لوبيتيغي مشواره كالعب مع نادي كاستيا مدريد ثم لعب لصفوف
ريال مدريد ولعب ايضا مع الس بالماس وبرشلونة ولوغرينيس و رايو
فايكانو الذي انتهت مسيرته معه كالعب أما كمدرب فبدأ مشواره
بتدريب منتخب أسبانيا تحت  17ثم درب رايو فايكانو و رديف ريال مدريد م
عاد لتدريب الفئات السنية في منتخب اسبانيا تحت  19و تحت  20كذلك
درب نادي بورتو البرتغالي قبل أن يدرب المنتخب االسباني االول خلفا
للمدرب دل بوسكي .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

اسبانيا
الظهور :
 15من أصل
21
في كاس
العالم
اول ظهور:
عام 1934

السكان  47,190,493 :مليون نسمة.

العاصمة  :مدريد

اللغة  :االسبانية (الرسمية

العملة  :اليورو

ألقاب و إنجازات
• بطل كأس العالم عام ، 2010
والمركز الرابع عام .1950
• وصيف بطل كأس القارات عام
.2013
• بطل كأس أمم أوروبا اعوام
( 2012 ،2008 ،1964رقم قياسي) ،
والوصيف عام .1984
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية عام
. 1992

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها أسبانيا
كانت أمام الدانمرك ( )3 - 1عام .1920
• أكبر فوز حققته أسبانيا كان على
بلغاريا (- 13صفر) عام .1933
• أثقل هزيمة تعرضت لها أسبانيا
كانت امام إيطاليا (صفر )7 -عام
.1928
• أكثر الالعبين االسبان خوضا
للمباريات الدولية هو إيكر كاسياس
(. )167
• أكثر الالعبين االسبان تسجيال
لالهداف الدولية هو دافيد فيا (.)59
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تشافي هرنانديز  ،كارلوس بويول  ،ايكر كاسياس  ،إيميليو بوتراغينيو  ،فرناندو هييرو  ،راؤول غونزاليس
 ،اندريس إنيستا  ،سيرجيو راموس  ،دافيد فيا  ،تشابي ألونسو.

مبارياتها في مونديال 2018
أسبانيا × البرتغال

 15يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

أسبانيا × إيران

 20يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

أسبانيا × المغرب

 25يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

النجم
اندريس انييستا
بعد ان ساهم هدفه في
احراز الماتادور االسباني
لقب بطولة كأس العالم
 2010يطمح العب وسط
برشلونة انييستا في تكرار
االنجاز في روسيا خاصة انه
سيخوض المونديال االخير له
مع الفريق  ,ويمتلك انييستا
مهارة عالية في التمرير
والمراوغة وكان واليزال
جزءاً من التشكيلة الذهبية
لبرشلونة .

المجموعة الثانية
●●استعاد المنتخب االسباني بريقه في التصفيات المؤهلة للمونديال بعد االداء المخيب له في كأس العالم  2014واوروبا  2016على التوالي حيث تصدر مجموعته
التي ضمت منتخب ايطاليا وبدأ الماتادور مشواره بفوز كبير على ليشتشتاين  8-0ثم تعادلت مع مضيفتها ايطاليا  1-1قبل ان تحقق  8انتصارات متتالية كانت على
حساب ألبانيا  2-0و مقدونيا  , 4-0الكيان الصهيوني  , 4-0مقدونيا  , 2-1ايطاليا  , 3-0ليشتنشتاين  , 8-0ألبانيا  3-0والكيان الصهيوني . 1-0

نجوم أسبانيا

دي خيا ( مانشستر يونايتد االنكليزي )

سيرجيو بوسكيتس ( برشلونة )

رينا ( نابولي االيطالي )

دافيد سيلفا ( مانشستر سيتي االنكليزي)

خوردي ألبا ( برشلونة )

أندريس إنييستا ( برشلونة )

أزبيلكويتا ( تشلسي االنكليزي )

ساؤول ( اتلتيكو مدريد )

كارفاخال ( ريال مدريد )

كوكي ( اتلتيكو مدريد )

مونريال ( ارسنال االنكليزي )

دييغو كوستا ( اتلتيكو مدريد )

جيرارد بيكيه ( برشلونة )

بيدرو رودريغز ( تشلسي االنكليزي )

سيرجيو راموس ( ريال مدريد )

ماركو أسينسيو ( ريال مدريد )

إيسكو ( ريال مدريد )

إياغو أسباس ( سلتا فيغو )

تياغو ألكانتارا ( بايرن ميونخ االلماني )

رودريغو مورينو ( فالنسيا )

الهداف دييغو كوستا

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

 151ﻣﺒﺎراة
دوﻟﻴﺔ

ﻣﺪاﻓﻊ
 32ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 13ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ ا
ﳌﻨﺘﺨﺐ

يعد مهاجم اتلتيكو مدريد
احدي االوراق المهمة في
تشكيلة الماتادور ،وعلى
الرغم من غيابه ل  4اشهر
بداية الموسم بسبب العقوبة
المفروضة على ناديه اتلتيكو مدريد فإنه استطاع ان
يعود بقوة ويفرض وجوده على تشكيلة اسبانيا.

ﺳريﺧﻴﻮ
راﻣﻮس

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:

2014 ،2010 ،2006
اﻟﻨﺎدي:

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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إيران

المجموعة الثانية

المساحة  1,648,195 :مليون كلم مربع ( 40عالميا) السكان  79,926,270 :مليون نسمة .العاصمة  :طهران

المدرب  :كارلوس كيروش
ً
عاما
العمر 65 :
الجنسية  :برتغالي
يقود إيران منذ 2011
سيرة ذاتية
لعب كارلوس كيروش مع نادي نامبوال الموزمبيقي لست اعوام حيث
كان يعيش هناك قبل أن يعود الى موطنه كمدرب لمنتخب البرتغال
تحت  20سنة ثم درب منتخب البرتغال االول بعد ذلك قبل ان يقود
سبورتينغ براغا ثم درب ميترو ستار « نيويورك رد بولز « االميركي و ذهب
الى اليابان لتدريب ناغاويا غرامبوس واشرف على تدريب منتخب االمارات
ثم منتخب جنوب افريقيا وعمل كمساعد إلليكس فيرغسون في
مانشستر يونايتد االنكليزي ودرب ريال مدريد وعاد لمانشستر قبل أن
يقود منتخب البرتغال مجدداً وبعد ذلك تولى تدريب إيران خلفا للمدرب
محمد مايلي كهن .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

ايران
الظهور :
 5من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور :
عام 1978

اللغة  :الفارسية (الرسمية)

العملة  :ريال

ألقاب و إنجازات
• الدور األول في كأس العالم أعوام
1978و 1998و 2006و.2014
• بطل كأس آسيا أعوام  1968و1972
و ، 1976والمركز الثالث اعوام ، 1980
.2004 ، 1996 ، 1988
• دور الثمانية في دورة األلعاب
األولمبية عام .1976
• ذهبية دورة االلعاب األسيوية
اعوام .2002، 1998، 1990، 1974
(رقم قياسي)

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها إيران
كانت أمام أفغانستان (صفر -صفر)
عام .1941
• أكبر فوز حققته إيران كان على
غوام (- 19صفر) عام .2000
• أثقل هزيمة تعرضت لها إيران
كانت امام تركيا ( )6-1عام ، 1950
وكوريا الجنوبية (صفر  )5 -عام .1958
• أكثر الالعبين اإليرانيين خوضا
للمباريات الدولية هو جواد نيكونام
(. )151
• أكثر الالعبين اإليرانيين تسجيال
لالهداف الدولية هو علي دائي
(.)109
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خداداد عزيزي  ،علي دائي  ،مهدي مهدافيكا ، ،جواد نيكونام  ،كريم باقري  ،علي جباري  ،حسن
روشان  ،علي باروين  ،برويز قليج خاني  ،علي جباري.

مبارياتها في مونديال 2018
إيران × المغرب

 15يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

إيران × أسبانيا

 20يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

إيران × البرتغال

 25يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

النجم
أشكان ديجاجاه
من بين تشكيلة ايران
يعتبر اشكان ديجاجاه
االكثر خبرة بفضل احترافه
الخارجي بمجموعة من
االندية االوروبية اخرها
نادي نوتنغهام فوريست
االنكليزي « درجة اولى »
وشارك الالعب الذي يحمل
الجنسية االلمانية في اكثر
من  45دولية مع فريق
المدرب كارلوس كيروش
وسجل  8اهداف.

المجموعة الثانية
●●بلغت ايران المونديال بعد مشوار ناجح بدأ في التصفيات التمهيدية بعد ان احتلت صدارة مجموعتها حيث تعادلت مع تركمانستان  1-1ثم اكتسحت غوام 6-0
والهند  3-0ثم تعادلت مع عمان  1-1قبل ان تستعيد توازنها امام تركمانستان وتنتصر  3-1وتعاود اكتساح غوام  6-0ثم الهند  4-0واختتمت الدور التمهيدي بالفوز
على عمان  2-0وفي التصفيات النهائية كشر المنتخب االيراني عن انيابه واستطاع ان يتصدر مجموعته دون ان يتعرض ألي هزيمة وكانت نتائجه كاآلتي فازت على
قطر  2-0تعادلت مع الصين  0-0هزمت اوزبكستان  1-0ثم كوريا الجنوبية  1-0وتعادلت مع سوريا  0-0قبل ان تهزم قطر  1-0ثم الصين بذات النتيجة واوزبكستان 2-0
وختمت التصفيات بتعادلين مع كوريا الجنوبية  0-0وسوريا 2-2

نجوم إيران

علي رضا بيرانوند (برسبوليس)

مسعود شجاعي ( ايك اثينا اليوناني)

سيد حسين حسيني (استقالل)

سامان قدوس (اوسترشوندس السويدي)

رامين رضائيان (اوستنده البلجيكي)

اشكان ديجاجاه (نوتينغهام فوريست االنكليزي)

فوريا غفوري (استقالل)

احسان حاج صفي (اولمبياكوس اليوناني)

ستيفن بيت آشور (لوس آنجلوس االميركي )

علي كريمي (سباهان اصفهان)

سيد جالل حسيني (برسبوليس)

علي رضا جهانبخش (آلكمار الهولندي)

مرتضي بورعلي كنجي (السد القطري)

كريم انصاري فرد (المبياكوس اليوناني)

محمد انصاري (برسبوليس)

مهدي طارمي (الغرافة القطري)

سيد مجيد حسيني (استقالل)

ساردار آزمون (روبين كازان الروسي)

سعيد عزت اللهي (آمكار برم الروسي)

رضا قوجاننجاد (هيرنفين الهولندي)

الهداف مهدي طارمي

ﺳﺎردار
أزﻣﻮن

إﻳﺮان

البهجة على الجماهير االيرانية التي تضع عليه آماال كبيرة .

اﻟﻨﺎدي:

 30ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
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استطاع طارمي ان يترك بصمته
في تشكيلة المدرب كيروش
بتسجيله  8أهداف خالل
التصفيات وبكونه احد عوامل
الحسم في بلوغ ايران للمونديال،
طارمي الذي يلعب في صفوف
الغرافة القطري يأمل ان يكون « علي دائي » جديد وادخال

ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 23ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﻛﺎزان
روﺳﻴﺎ
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المغرب

المجموعة الثانية

المساحة  710,850 :ألف كلم مربع ( 40عالميا)

المدرب  :هيرفي رينارد
ً
عاما
العمر 49 :
الجنسية  :فرنسي
يقود المغرب منذ 2016
سيرة ذاتية
كانت مسيرة رينارد كالعب متواضعة حيث لعب مع ثالث اندية فقط
وجميعها في الدوري الفرنسي وهي كان ستاد فاالريوس واخيرا لعب
مع نادي دراغوينغان  ,مسيرته الحافلة كمدرب انطلقت بعد اعتزاله
بعام حيث درب دراغوينغان ثم كامبردج يونايتد االنكليزي قبل ان يذهب
لفيتنام لتدريب سونغ نام دينه ثم عاد لفرنسا لتدريب شيربورغ قبل ان
يبدأ رحلته االفريقية بتدريب عدة منتخبات مثل زامبيا وساحل العاج
وانغوال كذلك درب سوشو و ليل الفرنسيين قبل ان يتجه لتدريب المغرب
خلفا للمدرب بادو زاكي .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

المغرب
الظهور :
 5من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور :
عام 1970

السكان  33,848,242 :مليون نسمة

العاصمة  :الرباط

اللغة  :العربية (الرسمية)

العملة  :درهم

ألقاب و إنجازات
• دور الستة عشر في كأس العالم .1986
• بطل كأس أمم أفريقيا عام ، 1976
والثالث عام  ، 1980والرابع عامي 1986
و.1988
• بطل دورة األلعاب العربية عامي ، 1961
.1976
• بطل بطولة أفريقيا لالعبين المحليين
عام .2018

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها المغرب كانت
أمام العراق ( )3 - 3عام .1957
• أكبر فوز حققته المغرب كان على
السعودية ( )1-13عام .1961
• أثقل هزيمة تعرضت لها المغرب كانت
امام المجر (صفر )6 -عام .1964
• أكثر الالعبين المغاربة خوضا للمباريات
الدولية هو عبد المجيد الضلمي (. )140
• أكثر الالعبين المغاربة تسجيال لالهداف
الدولية هو أحمد فرس (.)42
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نور الدين النيبت  ،مصطفى حجي  ،بادو الزاكي  ،محمد التيمومي ،أحمد فرس  ،رشيد الداودي ،
حسين خرجة  ،مروان الشماخ  ،منير الحمداوي  ،يوسف شيبو .

مبارياتها في مونديال 2018
المغرب × إيران

 15يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

المغرب × البرتغال

 20يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

المغرب × اسبانيا

 25يونيو ( 2018المجموعة الثانية)

الهداف
خالد بوطيب
رغم انه يلعب في ناد مغمور
هو ملطية سبور التركي لكن
خالد بوطيب قدم اداء الفتا
مع المنتخب المغربي وسجل
 4أهداف خالل التصفيات
المؤهلة للمونديال ولن
يستغني رينارد عنه ايضا في
المونديال نظراً للمستوى
الجيد الذي يقدمه وسيتنافس
بوطيب على هذا المركز مع
مهاجمين مميزين اخرين مثل
وليد ازارو.

المجموعة الثانية
●●استطاعت المغرب ان تعود الى كأس العالم بعد ان حققت نتائج مشرفة في مسيرتها بتصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال وبدأت المغرب مسيرتها في الدور
التمهيدي بمواجهة غينيا االستوائية واستطاعت ان تنتصر ذهابا  2-0قبل ان تخسر ايابا  1-0لتنتقل الى التصفيات النهائية وكانت بدايتها خجولة بتعادلين سلبيين
مع الغابون وساحل العاج دون اهداف قبل ان تنتفض امام مالي وتكتسحها  6-0ثم عادت للتعثر مجددا بالتعادل مع مالي سلبا ثم استعادت توازنها بالفوز على
الغابون  3-0وفي المباراة الحاسمة حقق المغرب اهم انتصار له بالتصفيات بالفوز على مطارده ساحل العاج  2-0ليخطف تذكرة التأهل للمونديال .

ياسين بونو (جيرونا االسباني)

يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)

أشرف حكيمي (ريال مدريد االسباني)

نور الدين امرابط (ليغانيس االسباني)

المهدي بن عطية (يوفنتوس االيطالي)

سفيان امرابط (فينورد روتردام)

مروان داكوستا (اسطنبول باشاكشهر التركي)

يوسف ايت بن ناصر (كان الفرنسي)

نبيل درار (فنربخشة التركي)

ياسين أيوب (أوتريخت الهولندي)

حكيم زياش (اياكس الهولندي)

فيصل فجر (خيتافي االسباني)

سفيان بوفال (ساوثمبتون االنكليزي)

وليد أزارو (األهلي المصري)

كريم األحمدي (فينورد الهولندي)

خالد بوطيب (ماالتيا سبور التركي)

أمين حارث (شالكه االلماني)

ياسين بامو (نانت الفرنسي)

النجم المهدي بن عطية

اﳌﻬﺪي
ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
اﳌﻐﺮب

اﻟﻨﺎدي:

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺎراة

ﻣﺒ

ﻫﺪ

ﻓﺎ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

نﻣ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ

54

ﻊ اﳌ

يعتبر مدافع نادي يوفنتوس مهدي بن عطية أشهر
االسماء الموجودة في تشكيلة المغرب ويمتلك بن
عطية قامة فارعة وصالبة كبيرة في التدخالت ساهم
في ان تكون له تجربة مع اندية كبيرة منها بايرن ميوينخ،
وسيضع المغاربة اعتمادهم على بن عطية في ايقاف
خطورة الفرق المنافسة.

دوﻟﻴﺔ

ﻣﺪاﻓﻊ
 31ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﻨﺘ ﺨ ﺐ

نجوم المغرب

منير المحمدي (نومانسيا االسباني)

مبارك بوصوفة (الجزيرة االماراتي)
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فرنسا

المجموعة الثالثة

المساحة  ٦٤٣.٨٠١ :ألف كلم مربع ( 46عالميا)

المدرب  :ديديه ديشامب
ً
عاما
العمر 49 :
الجنسية  :فرنسي
يقود فرنسا منذ 2012
سيرة ذاتية
كانت سيرة العب الدفاع حافلة حيث لعب للعديد من االندية الكبيرة
مثل يوفنتوس االيطالي و تشلسي االنكليزي وفالنسيا االسباني
كذلك لعب في فرنسا مع مجموعة من االندية أبرزها موناكو ,
مسيرته كالعب انتهت في  2001وفي نفس العام تولى االشراف
على موناكو الفرنسي ثم درب يوفنتوس االيطالي وبعدها تولى
االشراف على مرسيليا الفرنسي قبل ان يتولى تدريب المنتخب
الفرنسي خلفا للمدرب لوران بالن .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

فرنسا
الظهور :
 15من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور:
عام 1930

السكان  66,628,000 :مليون نسمة .العاصمة  :باريس اللغة  :الفرنسية (الرسمية)

العملة  :اليورو

ألقاب و إنجازات
• بطل كأس العالم  ، 1998والوصيف
عام  2006والمركز الثالث عامي 1958
و ، 1986والرابع عام .1982
• بطل كأس القارات عامي 2001
و.2003
• بطل كأس أمم أوروبا عامي 1984
و ، 2000والوصيف عام  ، 2016والرابع
عام 1960
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية عام
 ، 1984والفضية عام .1900

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها فرنسا
كانت أمام بلجيكا ( )3 - 3عام .1904
• أكبر فوز حققته فرنسا كان على
أذربيجان (- 10صفر) عام .1995
• أثقل هزيمة تعرضت لها فرنسا
كانت امام الدنمارك ( )17-1عام .1908
• أكثر الالعبين الفرنسيين خوضا
للمباريات الدولية هو ليليان تورام
(. )142
• أكثر الالعبين الفرنسيين تسجيال
لالهداف الدولية هو تييري هنري (.)51
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ميشال بالتيني  ،زين الدين زيدان  ،تييري هنري  ،ديديه ديشان ،ليليان تورام  ،ريموند كوبا  ،فابيان
بارتيز  ،جاست فونتين  ،مارسيل ديسايي  ،لوران بالن.

مبارياتها في مونديال 2018
فرنسا × أستراليا

 16يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

فرنسا × بيرو

 21يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

فرنسا × الدانمرك

 26يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

النجم
بول بوغبا
على الرغم من تراجع
مستواه مؤخرا مع فريق
مانشستر يونايتد فإن العب
الوسط بول بوغبا يعد أحد
االختيارات الرئيسية للمدرب
ديديه ديشان  ,ويتمتع بوغبا
بقامة عالية وقدرة على
التمرير والمراوغة بشكل
مذهل  ,ويأمل بوغبا ان يقود
فريقه إلحراز المونديال كما
فعل زيدان من قبله .

المجموعة الثالثة
●●لم يكن تأهل فرنسا الى المونديال سهالً فالقرعة أوقعته في المجموعة االولى مع منتخبي السويد وهولندا  ,وبدأت (الديوك) مسيرتها بتعادل مخيب مع بيالروسيا
سلبيا ثم استعادت الطريق الصحيح على حساب بلغاريا  4-1قبل ان تحقق انتصارا ثمينا على مضيفتها هولندا  1-0ثم على السويد  2-1وبأقل مجهود هزمت لوكسمبورغ 3-1
قبل ان تتعثر امام السويد  2-1لتعوض تلك الهزيمة بالفوز على هولندا  , 4-0لكن فرنسا تعرضت لهزة عنيفة بالتعادل مع لوكسمبورغ المتواضعة سلبيا قبل ان تستفيق
بالفوز على بيالروسيا  2-1لتضمن بلوغ المونديال .

نجوم فرنسا

هوغو لوريس (توتنهام االنكليزي)

توما ليمار (موناكو)

ستيف مانداندا (مرسيليا)

بليز ماتويدي (يوفنتوس االيطالي)

ألفونس اريوال (سان جيرمان )

بول بوغبا (مانشستر يونايتد االنكليزي )

بنيامين مندي ( مانشستر سيتي االنكليزي )

فلوريان توفان (مرسيليا)

صامويل أومتيتي (برشلونة االسباني)

كورنتان توليسو (بايرن ميونخ االلماني)

لوكاس هرنانديز (اتلتيكو مدريد االسباني)

عثمان ديمبيلي (برشلونة االسباني )

بريسنل كيمبيبي (سان جيرمان )

اوليفييه جيرو (تشلسي االنكليزي )

جبريل سيديبيه (موناكو)

انطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد االسباني)

رافايل فاران (ريال مدريد االسباني)

انطوني مارسيال (مانشستر يونايتد االنكليزي )

نغولو كانتي (تشلسي االنكليزي)

كيليان مبابي (سان جيرمان)

الهداف

انطوان غريزمان

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻣﻬﺎﺟﻢ
 26ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
2014

19
ﻫﺪﻓﺎ ﻣ
ﻊ
ا
ﳌ
ﻨﺘ
ﺨﺐ
51
ﻣﺒﺎراة
د
و
ﻟﻴﺔ

هو أحد اخطر المهاجمين على مستوى
العالم ويقدم مستويات الفتة مع اتلتيكو
مدريد  ،لذلك ال يستغني المدرب ديشامب
عن وجوده في تشكيلة الديوك  ,غريزمان
يتطلع ان يكون مفتاح عودة فرنسا إلحراز
البطوالت العالمية بعد االنجاز االخير للفريق
الذي يعود الى عام  2000عندنا أحرزت كأس
اوروبا .

أﻧﻄﻮان
ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن

اﻟﻨﺎدي:

أﺗﻠﻴﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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بيرو

المجموعة الثالثة

المساحة  1.285.216 :مليون كلم مربع ( 20عالميا) السكان 28.220.764 :مليون نسمة

المدرب  :ريكاردو جاريكا
ً
عاما
العمر 60 :
الجنسية  :أرجنتيني
يقود بيرو منذ 2015
سيرة ذاتية
برز جاريكا كالعب مع نادي بوكا جونيورز والذي لعب معه لسنوات طويلة
في مسيرته كذلك مثل اندية ريفربليت وفيليز سارسفيلد وانديبندنتي
واميركا دي كالي الكولومبي  ,بدأ مسيرته كمدرب تاليريس االرجنتيني
ثم درب عدد من االندية في بلده مثل كويلمس وكولون وارجنتينيوس
جونيورز وفي كولمبيا درب اميركا دي كالي وسانتا في و في بيرو درب
يونيفرسيتاريو ودرب بالميراس البرازيلي قبل ان يتولى االشراف على بيرو
خلفا للمدرب باولو بينجوتشيا .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

بيرو
الظهور :
 5من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور:
عام 1930

العاصمة  :ليما

اللغة  :اإلسبانية (الرسمية)

العملة  :سول

ألقاب و إنجازات
• ربع النهائي في كأس العالم
 ، 1970والدور األول أعوام 1930
و 1978و.1982
• بطل كوبا أميركا عامي 1939
و. 1975

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها بيرو
كانت أمام أوروغواي (صفر )4 -
عام .1927
• أكبر فوز حققته بيرو كان على
اإلكوادور ( )1-9عام .1927
• أثقل هزيمة تعرضت لها بيرو
كانت امام البرازيل (صفر )7 -عام
.1997
• أكثر الالعبين البيروفيين خوضا
للمباريات الدولية هو روبرتو
باالسيوس (. )128
• أكثر الالعبين البيروفيين تسجيال
لالهداف الدولية هو باولو غيريرو (.)27
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تيوفيلو كوبيالس ،كالوديو بيتزارو  ،بيرسي روخاس  ،سيزار كويتو  ،خوسيه فيالسكويز  ،خايمي
دوارتي  ،جيرونيمو بارباديلو  ،رامون كيروجا  ،أوريبي  ،روبرتو باالسيوس .

مبارياتها في مونديال 2018
بيرو × الدنمارك

 16يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

بيرو × فرنسا

 21يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

بيرو × أستراليا

 26يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

النجم
كريستيان كويفا
يمتلك الالعب البيروفي
كويفا مميزات عديدة مثل
السرعة والتسديد القوي،
ويخوض العب نادي ليما
موندياله االول وهو يأمل
ان تكون بداية انطالقته
الحقيقية نحو المالعب
االوروبية وخاض البيروفي
تجربة احترافية يتيمة
خارج اميركا الالتينية مع
رايو فايكانو ولم يكتب لها
النجاح .

المجموعة الثالثة
●●رغم البداية السيئة للمنتخب البيروفي في تصفيات اميركا الجنوبية اال انه انتفض في االمتار االخيرة وخطف المركز الخامس المؤهل لخوض مواجهة الملحق والذي اوقعه
مع نيوزيلندا ليتجاوزها وتبلغ روسيا  , 2018وبدأت بيرو مسيرتها بخسارتين متتاليتين امام كولومبيا  2-0و تشيلي  4-3قبل ان تحقق اول انتصار لها على حساب باراغواي  1-0ثم
سقطت امام البرازيل  3-0وتعادلت مع فنزويال  2-2وخسرت من اوروغواي  1-0ثم انتصرت على بوليفيا  3-0واالكوادور  2-1وتعادلت مع االرجنتين  2-2وسقطت امام تشيلي 2-1
قبل ان تحقق انتصار عريض على باراغواي  4-1لتعود الى النتائج السلبية بالسقوط امام البرازيل  2-0والتعادل مع فنزويال  2-2لكن بيرو انتفضت بتحقيق انتصارات مهمة كانت
على حساب اوروغواي  , 2-1بوليفيا  , 2-1االكوادور  2-1ثم تعادلت مع االرجنتين سلبيا وكولومبيا  1-1وفي الملحق الدولي تعادلت مع نيوزيلندا ذهابا  0-0وانتصرت عليها ايابا . 2-0

نجوم بيرو

بيدرو جاليسي ( فيراكروز المكسيكي )

بيدرو أكينو ( بينميرتا المكسيكي )

ألدو كورزو ( يونيفرستاريو )

يوشيمار يوتون ( اورالندو االميركي )

لويس أدفينكوال ( بواب المكسيكي )

سرخيو بينيا ( غرناطة االسباني )

ميجيل أراوخو ( اليانز ليما )

إديسون فلوريس ( ألبورغ الدنماركي )

ألبرتو رودريغيز ( جونيور الفنزويلي )

باولو هورتادو ( غيماريش البرتغالي )

كريستيان راموس ( فاركروز المكسيكي )

كريستيان كويفا ( ساوباولو البرازيلي )

لويس أبرام ( فيليز سارسفيلد االرجنتنيني )

أندريه كاريو ( واتفورد االنكليزي )

ميجيل تراوكو ( فالمينغو البرازيلي )

جيفرسون فارفان ( لوكوموتيف موسكو الروسي )

نيلوسن لويوال ( ميلغار )

أندي بولو ( بورتالند االميركي )

ريناتو تابيا ( فينورد الهولندي )

راؤول رويدياز ( موريال المكسيكي )

الهداف اديسون أويخاس فلوريس

اﻟﺒريو

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 33ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 19ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ
 69ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

استبعاد مهاجم بيرو االول غيريرو من
البطولة بعد ثبوت تعاطيه المنشطات خالل
التصفيات سيكون االعتماد على المهاجم
الثاني فلوريس ( سجل  5اهداف في
التصفيات ) وسيحاول مهاجم كريستال
البيروفي أن يكون على قدر تطلعات البيروفيين في هز
شباك الخصوم وتعويض غياب غيريرو.

ﺟﻴﻔريﺳﻮن
ﻓﺎرﻓﺎن

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ
روﺳﻴﺎ
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الدنمارك

المجموعة الثالثة

المساحة  42,931 :ألف كلم مربع ( 133عالميا) السكان  5,707,251 :مليون نسمة

المدرب  :أغ هاردي
ً
عاما
العمر 64 :
الجنسية  :نرويجي
يقود الدنمارك منذ 2015
سيرة ذاتية
لعب هاردي معظم سنواته الكروية كالعب مع مولده النرويجي وكانت
له تجربة احترافية في انكلترا مع ناديا مانشستر سيتي و نوريتش
سيتي وبدأ مسيرته التدريب كالعب ومدرب في ذات الوقت مع مولده
كذلك درب هيلسنبورغ و روزنبورغ وبروندبي وبعد ذلك تولى االشراف
على منتخب النرويج ودرب في السويد ناديي مالمو و اوغريتس وتولى
االشراف على المنتخب الدنماركي خلفا للمدرب مارتن أولسن .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

الدنمارك
الظهور :
 5من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور:
عام 1986

العاصمة  :كوبنهاغن اللغة  :الدنماركية (الرسمية)

العملة  :الكرونه

ألقاب و إنجازات

يون دال توماسون  ،دانييل اغير  ،بيتر شمايكل  ،مايكل الودروب  ،كريستيان بولسن  ،نيكالس بيندتنر
 ،بريان الودروب  ،دينيس روميدال  ،مورتن أولسن  ،يسبر غرونكيار.

مبارياتها في مونديال 2018

• ربع نهائي كأس العالم عام

الدنمارك × بيرو

 16يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

• بطل كأس القارات عام .1995

الدنمارك × أستراليا

 21يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

الدنمارك × فرنسا

 26يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

.1998
• بطل كأس أمم أوروبا عام .1992
• بطل كأس ملك تايلند الدولية
عامي  2009و.2010

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها

الهداف
كريستيان إركسن

الدنمارك كانت أمام فرنسا (9
صفر) عام .1908• أكبر فوز حققته الدنمارك كان
على انكلترا ( )1-17عام . 1908
• أثقل هزيمة تعرضت لها
الدنمارك كانت امام ألمانيا (صفر-
 )8عام .1937
• أكثر الالعبين الدنماركيين
خوضا للمباريات الدولية هو بيتر
شمايكل (.)129
• أكثر الالعبين الدنماركيين تسجيال
لالهداف الدولية هو بول نيلسن
(.)52
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يقوم العب وسط توتنهام
إركسن بأدوار هجومية
سواء مع فريقه او المنتخب
الدنماركي وهذا االمر ما
جعله على رأس هدافي
فريق الفايكينغ بتسجيله
 8أهداف خالل مشوار
التصفيات وكانت له اهداف
حاسمة في عودة الفريق
للمونديال  ,الدنمارك تنتظر
من أفضل العبيها الكثير
خالل البطولة القادمة .

المجموعة الثالثة
●●واجهت الدنمارك مصاعب كثيرة في التصفيات واضطرت الى خوض الملحق االوروبي لبلوغ المونديال وبدأت الدنمارك مسيرتها في المجموعة الخامسة بفوز على ارمينيا
 1-0قبل ان تتعثر امام بولندا  3-2وسقطت امام الجبل االسود  1-0لكنها استفاقت على حساب كازاخستان  4-1ثم عادت للنتائج السلبية بالتعادل مع رومانيا  0-0ثم واجهت
كازاخستان مجددا وانتصرت  3-1قبل ان تثأر من بولندا  4-0وتهزم ارمينيا  4-1والجبل االسود  1-0وختمت مبارياتها بالتعادل مع رومانيا  1-1وفي الملحق االوروبي التقت مع ايرلندا
حيث تعادلت معها ذهابا  0-0وفي لقاء االياب وعلى ارضها وبين جمهورها خطفت الدنمارك بطاقة التأهل بعد أن انتصرت . 5-1

نجوم الدنمارك

كاسبر شمايكل ( ليستر سيتي االنكليزي )

توماس ديالني ( بريمن االلماني )

فردريك رونه ( بروندبي )

يانيك فيسترجارد ( بوروسيا مونشنغالدباخ االلماني )

سيمون كاير ( اشبيلية االسباني )

يوسف بولسون ( اليبزغ االلماني )

ماتياس يورنسن ( هدرسفيلد تاون االنكليزي )

الس شونه ( اياكس الهولندي )

بيتر أنكيرسن ( كوبنهاغن )

مايكل كرون ديلي ( ديبورتيفو الكورونيا االسباني)

اندريس بيالند ( بينفورد االنكليزي )

نيوكالي يورغينسين ( فينورد الهولندي )

اندرياس كريستنسين ( تشلسي االنكليزي )

كاسبر دولبرغ ( أياكس الهولندي )

ريزا دورميسي ( ريال بيتيس االسباني )

نيكالس بيندتنر ( روزنبورغ النرويجي )

ويليام كفيست ( كوبنهاغن )

كريستيان اريكسن ( توتنهام االنكليزي )

بيير هويبيرغ ( ساوثمبتون االنكليزي )

فيكتور فيشر ( كوبنهاغن )

النجم

كاسبر شمايكل

اﻟﺪمنﺎرك

ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
 31ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 33ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

بعد ان قاد ليستر سيتي إلنجاز تاريخي بإحراز
الدوري االنكليزي للمرة االولى في تاريخ النادي ,
يأمل حارس المرمى كاسبر أن يحقق انجازا جديدا
مع منتخب بالده ويحرز لهم اللقب الثالث في
تاريخهم بعد ان قادهم «والده» بيتر شمايكل
في احرازهم لكأس اوروبا  1992وبطولة القارات
1995

ﻛﺎﺳﱪ
ﺷامﻳﻜﻞ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

ﻟﻴﺴﱰ ﺳﻴﺘﻲ
إﻧﻜﻠﱰا
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أستراليا

المجموعة الثالثة

المساحة  7,686,850 :مليون كلم مربع ( 6عالميا)

المدرب  :فان مارفيك
ً
عاما
العمر 65 :
الجنسية  :هولندي
يقود استراليا منذ 2018
سيرة ذاتية
مثل مارفيك كالعب أندية إيغليس و الكمار و ماستريخت و فورتونا ستارد
و اف سي اسنت في هولندا  ,وبدأ مسيرته كمدرب مع فورتونا ستارد
ثم درب فيينورد الهولندي وبعد ذلك ذهب الى المانيا لتدريب بوروسيا
دورتموند كذلك اشرف على منتخب هولندا وقادهم لنهائي مونديال
 2010ثم درب هامبورغ االلماني واشرف على المنتخب السعودي وقاده
لنهائيات كأس العالم القادمة قبل ان يقال ويتولى تدريب استراليا خلفا
للمدرب أﻧﺠﻲ ﺑﻮﺳﺘﻴﻜﻮﺟﻠﻮ علما ان مارفيك سيترك منصبه بعد البطولة
حيث سيشرف على الفريق بعد المدرب االسترالي أرنولد .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

أستراليا
الظهور :
 5من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور:
عام 1974

السكان  24,075,400 :مليون نسمة العاصمة  :كانبرا

اللغة  :االنكليزية (الرسمية)

العملة  :دوالر

ألقاب و إنجازات
• الدور الثاني من كأس العالم عام
.2006
• وصيف بطل كأس القارات عام ، 1997
والمركز الثالث عام .2001
• بطل كأس أمم آسيا عام ، 2015
والوصيف عام .2011
• بطل كأس أوقيانوسيا أعوام 1980
و 1996و 2000و.2004

أرقام وحقائق
• أول مباراة خاضتها أستراليا كانت أمام
نيوزيلندا ( )3 - 1عام .1922
• أكبر فوز حققته أستراليا كان على
ساموا األميركية (- 31صفر) عام 2001
(رقم قياسي عالمي).
• أثقل هزيمة تعرضت لها أستراليا
كانت امام جنوب أفريقيا (صفر )8 -عام
.1955
• أكثر الالعبين األستراليين خوضا
للمباريات الدولية هو مارك شوارزر
(. )109
• أكثر الالعبين األستراليين تسجيال
لالهداف الدولية هو تيم كاهيل (.)50
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مارك شوارزر  ،تيم كاهيل  ،كريغ مور  ،لوكاس نيل  ،سكوت تشيبرفيلد  ،مارك فيدوكا  ،بريت إيمرتون
 ،جوشوا كينيدي  ،مارك بوسنيتش  ،راي بارتز.

مبارياتها في مونديال 2018
أستراليا × فرنسا

 16يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

أستراليا × الدنمارك

 21يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

أستراليا × بيرو

 26يونيو ( 2018المجموعة الثالثة)

النجم
مايل جيديناك
يلقب في بالده بـ « القاتل
الصامت » فهو يقوم بدور
كبير في خط الوسط من
خالل تنسيق وبدء الهجمات،
ولن يستغني المدرب
الهولندي مارفيك عن الالعب
صاحب الخبرة الطويلة في
المالعب االوروبية واالنكليزية
على وجه الخصوصويأمل
جيدناك ان يترك بصمة
مشرفه قبل اعتزاله اللعب
الدولي «  33عاماً ».

المجموعة الثالثة
●●واجه منتخب استراليا صعوبات كبيرة قبل بلوغ روسيا  , 2018في ال��دور التمهيدي بدأ الفريق االسترالي مسيرته بالفوز على قيرغيزستان  2-1ثم هزم بنغالدش 5-0
وطاجيكستان  3-0قبل ان يتعثر امام االردن خارج ارضه  2-0ثم استعاد توازنه بالفوز على قيرغيزستان  3-0ثم بنغالدش  4-0وطاجيكستان  5-0قبل ان يثأر من االردن ويهزمها
 5-1وفي الدور النهائي بدأت استراليا بداية جيدة بالفوز على العراق  2-0ثم االمارات  1-0لكن استراليا فقدت الكثير من النقاط حيث تعادلت مع السعودية  2-2واليابان  1-1ثم
تايلند  2-2والعراق  1-1قبل ان تستعيد توازنها بالفوز على االمارات  2-0والسعودية  3-2ثم سقطت امام اليابان  2-0قبل ان تفوز على تايلند  2-1لتحتل الترتيب الثالث والذي
قادها للمحلق االسيوي حيث تجاوزت سوريا ( 1-1ذهابا و  2-1ايابا ) وفي الملحق الدولي واجهت الهندوراس لتنتصر عليها ( 0-0ذهابا و  3-1ايابا ) لتبلغ المونديال .

نجوم أستراليا

مات رايان (برايتون اإلنكليزي)

جاكسون إيرفين (هال سيتي اإلنكليزي)

براد جونز (فينورد الهولندي)

جيمس ترويسي (ملبورن فيكتوري)

عزيز بهيتش (بورصة سبور التركي)

جوش بريالنتي (سدني)

ميلوش ديجنيك (يوكوهاما مارينوس الياباني)

ماسيمو لونغو (كوينز رينجرز اإلنكليزي)

ماثيو جورمان (سوون وينجز الكوري)

مارك ميليجان (األهلي السعودي)

ترينت سينسبيري (جراسهوبرز السويسري )

تيم كاهيل (ميلوول اإلنكليزي)

مايل جيديناك (أستون فيال االنكليزي)

نيكيتا روكافيتسيا (مكابي الصهيوني)

روبي كروز (بوخوم األلماني)

تومي يوريتش (لوتسيرن السويسري)

آرون موي (هدرسفيلد تاون اإلنكليزي)

ماثيو ليكي (هيرتا برلين األلماني)

توم روجيتش (سيلتيك االسكتلندي)

اندرو نابوت (أوراوا الياباني)

0

ﻳﺎت دوﻟﻴﺔ
ﻣﺒﺎر
1

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 38ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﳌﻨﺘﺨﺐ
ﻣﻊ ا

رغم بلوغه سن  38عاماً  ,ما زال كاهيل هو
المهاجم االول في استراليا ويتأكد ذلك من
خالل تسجيله (  ) 11هدفا في مشوار الفريق
خالل التصفيات االسيوية  ,ويملك كاهيل خبرة
طويلة بالمالعب االوروبية جعلته على رأس قائمة
الفريق االسترالي  ,الالعب سجل (  5اهداف ) خالل
مشاركاته المونديالية السابقة .

أﺳﱰاﻟﻴﺎ

3

0

ﻫﺪﻓﺎ
5

الهداف

تيم كاهيل

ﺗﻴﻢ
ﻛﺎﻫﻴﻞ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:

2014 ،2010 ،2006
اﻟﻨﺎدي:

ﻣﻴﻠﻮول
إﻧﻜﻠﱰا
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األرجنتين

المجموعة الرابعة

المساحة  2,780,400:مليون كلم مربع ( 8عالميا) السكان  42,980,026 :مليون نسمة العاصمة  :بوينس آيرس

المدرب  :خورخي سامباولي
ً
عاما
العمر 57 :
الجنسية  :أرجنتيني
يقود األرجنتين منذ 2017
سيرة ذاتية
اكتفى سامباولي باللعب فقط في صفوف نيوز أولد بويز وبدأ
مسيرته التدريبية مع اندية بيروفية هي خوان اوريخي وسبورت بويز
وسبورتينغ كريستال وذهب لتشيلي لتدريب يونيفرستاد دي تشيلي
و هيغينس و ايميليك قبل ان يتولى تدريب منتخب تشيلي وقاده
إلحراز بطولة كوبا أميركا للمرة االولى في تاريخه بعد ذلك ذهب الى
تدريب اشبيلية االسباني قبل أن يتولى تدريب منتخب االرجنتين خلفا
للمدرب ادغار باوزا .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

األرجنتين
الظهور :
 17من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور :
عام 1930

اللغة  :االسبانية (الرسمية العملة  :البيزو

ألقاب و إنجازات
• بطل كأس العالم عامي  1978و، 1986

دييغو مارادونا  ،ليونيل ميسي  ،أوبالدو فيلول  ،هرنان كرسبو  ،دانييل باساريال  ،غابرييل باتيستوتا ،
ألفريدو دي ستيفانو  ،خافيير زانيتي  ،ماريو كمبيس  ،خوان رومان ريكيلمي .

مبارياتها في مونديال 2018
األرجنتين × أيسلندا

 16يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

• بطل كأس القارات عام  ، 1992والوصيف

األرجنتين × كرواتيا

 21يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

• بطل كاس كوبا اميركا أعوام  1921و1925

األرجنتين × نيجيريا

والوصيف اعوام  1930و 1990و.2014
عامي  1995و.2005
و 1927و 1929و 1937و 1941و 1945و1946

 26يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

و 1947و 1955و 1957و 1959و 1991و.1993
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية عامي
 2004و ، 2008والفضية عامي 1928
و.1996

النجم
خافيير ماسكيرانو

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها األرجنتين كانت
أمام األوروغواي ( )2 - 3عام .1901
• أكبر فوز حققته األرجنتين كان على
اإلكوادور (- 12صفر) عام .1942
• أثقل هزيمة تعرضت لها األرجنتين كانت
أمام تشيكوسلوفاكيا ( )6-1عام ، 1958
وبوليفيا ( )6-1عام  ، 2009وامام أسبانيا
( )6-1عام .2018
• أكثر الالعبين األرجنتينيين خوضا
للمباريات الدولية هو خافيير زانيتي (. )143
• أكثر الالعبين األرجنتينيين تسجيال
لالهداف الدولية هو ليونيل ميسي (.)61
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يعتبر ماسكيرانو أحد
العناصر الذي لم يستطع
اي مدرب لالرجنتين
االستغناء عنه فهو يلعب
بمركزين « الوسط المتأخر
وقلب الدفاع « ويملك
روحاً كبيرة وقدرة على
افتكاك الكرة باالضافة انه
يعد القائد الثاني للفريق
بعد النجم ليونيل ميسي
 ,سيعتزل ماسكيرانو دوليا
بعد البطولة مباشرة .

المجموعة الرابعة
●●انتظرت االرجنتين حتى االمتار االخيرة لحسم تأهلها للمونديال وبدأ التانغو التصفيات بالخسارة امام االكوادور  2-0والتعادل مع باراغواي  0-0والبرازيل  1-1قبل ان
تحقق انتصارها االول على حساب كولومبيا  1-0ثم هزمت تشيلي  2-1وبوليفيا  2-0واالوروغواي  1-0ثم تعادلت مع فنزويال وبيرو بذات النتيجة  2-2قبل ان تسقط
مباراتين متتاليتين امام باراغواي  1-0والبرازيل  3-0ثم استعادت توازنها بالفوز على كولومبيا  3-0وتشيلي  1-0اال انها عادت للنتائج السلبية بالتعادل مع اوروغواي 0-0
وفنزويال  1-1وبيرو  0-0وفي الجولة االخيرة هزمت االكوادور  3-1لتحتل الترتيب الثالث المؤهل لكأس العالم .

نجوم األرجنتين

ناهويل غوزمان (تغريز أونال المكسيكي )

آنخيل دي ماريا (سان جيرمان الفرنسي)

ويلفريد كاباييرو (تشلسي االنكليزي)

مانويل النزيني (وست هام االنكليزي )

غابرييل ميركادو (إشبيلية االسباني )

جيوفاني لو سيلسو (سان جيرمان الفرنسي)

خافيير ماسكيرانو (هيبي فورتشن الصيني)

ادواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي )

نيكوالس أوتاميندي (مانشستر سيتي االنكليزي )

ماكسي ميزا (إنديبندينتي )

فيديريكو فازيو (روما االيطالي )

ليونيل ميسي (برشلونة االسباني)

ماركوس روخو (مانشستر يونايتد االنكليزي )

سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي االنكليزي )

نيكوالس تاغليافيكو (أياكس الهولندي )

غونزالو هغوايين ( يوفنتوس االيطالي )

لوكاس بيليا (ميالن االيطالي)

باولو ديباال ( يوفنتوس االيطالي )

إيفر بانيغا (أشبيلية االسباني )

كريستيان بافون ( بوكا جونيورز )

ﺪﻓﺎ

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 30ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

دوﻟﻴﺔ
ﺒﺎراة
ﻣ

الهداف التاريخي لالرجنتين وبرشلونة  ,انظار
العالم وليس االرجنتين فقط ستتجه نحو
االسطورة غير المتوج سابقا في المونديال
على أمل ان يحمل ليونيل ميسي لقبه
الدولي االول مع «التانغو»  ,وال يتميز ميسي
فقط بالتهديف كذلك في صناعة االلعاب
والتي ستزيد من فرص االرجنتين ببلوغ الحلم
المنتظر .

اﻷرﺟﻨﺘني

123

61

ﻫ

ﻨﺘﺨﺐ
ﻊ اﳌ
ﻣ

الهداف

ليونيل ميسي

ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﴘ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
2014 ،2010 ،2006
اﻟﻨﺎدي:

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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كرواتيا

المجموعة الرابعة

المساحة  56.594 :ألف كلم مربع ( 126عالميا) السكان  4,284,889 :ماليين نسمة

المدرب  :زالتكو داليتش
ً
عاما
العمر 51 :
الجنسية  :كرواتي
يقود كرواتيا منذ 2017
سيرة ذاتية
لعب زالتكو داليتش مع عدد من اندية يوغسالفيا « سابقا « مثل هايدوك
سبليت و دينامو ف و تيتوغراد و فارتيكس  ,بدأ مسيرته كمدرب في 2005
مع فارتيكس ثم تولى تدريب منتخب كرواتيا تحت  20عام وريجكا ثم ذهب
الى البانيا لتدريب دينامو تيرانا و تولى تدريب اندية الفيصلي والهالل في
السعودية وكذلك نادي العين االماراتي قبل ان يتولى تدريب منتخب
كرواتيا خلفا للمدرب أنتي شاشيتش .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

كرواتيا
الظهور :
 5من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور:
عام 1988

العاصمة  :زغرب اللغة  :االنكليزية (الرسمية)

العملة  :كونا

ألقاب و إنجازات
• المركز الثالث في كأس العالم
.1998
• ربع النهائي في كأس أمم أوروبا
عامي  1996و.2008
• أفضل منتخب في العالم تطورا
عامي  1994و.1998

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها كرواتيا
كانت أمام سويسرا (- 4صفر) عام
.1940
• أكبر فوز حققته كرواتيا كان على
سان مارينو (- 10صفر) عام .2016
• أثقل هزيمة تعرضت لها كرواتيا
كانت امام إنكلترا ( )5-1عام .1994
• أكثر الالعبين الكروات خوضا
للمباريات الدولية هو داريو سرنا
(. )134
• أكثر الالعبين الكروات تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،دافور سوكر
(.)45
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دافور سوكر  ،نيكو كوفاتش  ،إيفيكا أوليتش ،سالفن بيليتش  ،ميركو يوزيتش  ،لوكا مودريتش ،
داريو سيميتش  ،ماريو ماندجوكيتش  ،إيفان راكيتيتش  ،داريو سرنا.

مبارياتها في مونديال 2018
كرواتيا × نيجيريا

 16يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

كرواتيا × األرجنتين

 21يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

كرواتيا × أيسلندا

 26يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

الهداف
ماريو ماتدزوكيتش
يمتلك ماتدزوكيتش صفات
المهاجم العصري خاصة
من ناحية التسديد و ترجمة
الكرات العالية بطريقة
مثالية  ,الالعب الذي يلعب
في صفوف يوفنتوس ينتظر
منه الكثير خالل المونديال
خاصة وان خلفه خط وسط
مثالي يضم راكيتيتش و لوكا
مودريتش  ,ماريو سجل خالل
التصفيات (  5أهداف ) .

المجموعة الرابعة
●●احتاجت كرواتيا الى الملحق االوروبي لبلوغ المونديال بعد احتاللها الترتيب الثاني في المجموعة التاسعة لتصفيات اوروبا خلف ايسلندا وبدأ الكروات مسيرتهم
بالتعادل مع تركيا  1-1قبل ان ينتصروا على كوسوفو  6-0وفنلندا  1-0وايسلندا  2-0واوكرانيا  1-0قبل ان تتعثر امام ايسلندا  1-0ثم حققت فوزا خجوال على كوسوفو 1-0
قبل ان تسقط في اختبار تركيا  1-0ثم تعادلت مع فنلندا  1-1وخطفت انتصارا ثمينا على اوكرانيا  2-0وفي الملحق االوروبي واجهت كرواتيا نظيرتها اليونان لتتجاوزها
( 4-1ذهابا ) وتتعادل معها سلبيا في لقاء االياب لتبلغ روسيا . 2018

نجوم كرواتيا

سوباسيتش ( موناكو الفرنسي )

كوفاسيتش ( ريال مدريد االسباني )

كالنيتش ( جنت البلجيكي )

مارسيلو بروزوفيتش ( انتر ميالن االيطالي )

كورلوكا ( لوكوموتيف الروسي )

ماركو روغ ( نابولي االيطالي )

دوماغوي فيدا ( بيشتكتاش التركي )

ميالن بيدليتش ( فيورنتينا االيطالي )

ايفان ستيرنيتش ( سامبدوريا االيطالي )

ماريو مادزوكيتش ( يوفنتوس االيطالي )

ديان لوفرين ( ليفربول االنكليزي )

ايفان بيرسيتش ( انتر ميالن االيطالي )

فيرالسكو ( أتلتيكو مدريد االسباني )

نيكوال كالينيتش ( ميالن االيطالي )

بيفاريتش ( دينامو كييف االوكراني )

اندريه كرامريتش ( هوفنهايم االلماني )

لوكا مودريتش ( ريال مدريد االسباني )

ماركو بياتسا ( شالكة االلماني )

ايفان راكيتيتش ( برشلونة االسباني )

أنتي ريبيتش ( انتراخت فرانكفورت االلماني )

النجم لوكا مودريتش

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

 104ﻣﺒﺎ
رﻳﺎت د
وﻟﻴﺔ

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 32ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 12ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ ا
ﳌﻨﺘﺨﺐ

ال يختلف اثنان ان مودريتش هو احد أهم
نجوم كرواتيا ليس في المواسم الحالية
بل على مر التاريخ نظراً للمستويات الكبيرة
التي يقدمها في خط الوسط  ,ويأمل لوكا
ان يساهم في ان يحقق منتخب بالده نتائج
ايجابية ويظهر الكروات بصورة افضل مما
ظهر بها خالل التصفيات « تأهل عن طريق
الملحق ».

ﻟﻮﻛﺎ
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﳌﺸﺎرﻛﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن:

2014 ،2006

اﻟﻨﺎدي:

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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أيسلندا

المجموعة الرابعة

المساحة  001 :ألف كلم مربع ( 107عالميا)

السكان  332,529 :ألف نسمة

الظهور :
 1من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 2018

العاصمة  :ريكيافيك

المدرب  :هايمر هالجيرسون
ً
عاما
العمر 50 :
الجنسية :أيسلندي
يقود أيسلندا منذ 2013
سيرة ذاتية
قضى هايمر جل مسيرته كالعب في الدوري االيسلندي مع اندية
مغمورة مثل أي بي في و هوتر و سماستوند  ,بدأ مسيرته كمدرب في
عام  1993حيث درب نادي فتيات هوتر و فتيات أي بي في ثم تولى تدريب
رجالهم وفي عام  2011تم تعيينه كمساعد لمدرب منتخب ايسلندا قبل
ان يتولى تدريب الفريق خلفا للمدرب السويدي الرس ليغرباك .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

أيسلندا

اللغة  :اآليسلندية (الرسمية)

العملة  :الكرونة

ألقاب و إنجازات
• ربع نهائي كأس امم أوروبا عام
.2016
• المركز الرابع في بطولة قبرص
الدولية عام .1998

إيدور غوديونسن  ،رونار كريستينسون  ،هيرمان هريدارسون  ،كاري ارناسون  ،إيندريدي سيغوردسون  ،هايدار
هيليغسون  ،يوهانز كارل غوديونسون  ،فيغار بول غونارسون  ،كولبين سيغبورسون  ،إيفار إنغيمارسون.

مبارياتها في مونديال 2018
أيسلندا × األرجنتين

 16يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

أيسلندا × نيجيريا

 22يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

أيسلندا × كرواتيا

 26يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
ايسلندا كانت أمام جزر فارو
(صفر  )1 -عام .1930
• أكبر فوز حققته ايسلندا كان
على جزر فارو (- 9صفر) عام .1985
• أثقل هزيمة تعرضت لها
ايسلندا كانت امام الدانمرك
( )14-2عام .1967
• أكثر الالعبين االيسلنديين
خوضا للمباريات الدولية هو رونار
كريستينسون (. )104
• أكثر الالعبين االيسلنديين
تسجيال لالهداف الدولية هو
إيدور غوديونسن (.)26
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الهداف
ألفريد فينبوغاسون
تنتظر جماهير ايسلندا الكثير
من مهاجم اوغسبورغ االلماني
فينبوغاسون  ,فالالعب البالغ
من العمر  29سنة كان أحد
المساهمين ببلوغ الفريق
المونديال للمرة االولى
بتاريخه بتسجيله  3أهداف
خالل مشواره في التصفيات
 ,سيكون التحدي اكبر لالعب
في المونديال فهل سيكون
عند حسن ظن الجمهور
االيسلندي؟

المجموعة الرابعة
●●قدمت ايسلندا اداء مبهرا في التصفيات المونديالية وتصدرت مجموعتها في التصفيات االوروبية رغم انها تضم منتخبات قوية مثل كرواتيا واوكرانيا وتركيا وبدأت
ايسلندا مسيرتها بالتعادل مع اوكرانيا  1-1ثم فازت على فنلندا  3-2وتركيا  2-0لكنها تعثرت امام كرواتيا  2-0قبل ان تتجاوز كوسوفو  2-1وتثأر من كرواتيا  1-0لكنها
سقطت في اختبار فنلندا  , 1-0الفريق االزرق انتفض في اخر ثالث مباريات حيث حقق ثالث انتصارات حسمت الصدارة والتأهل المباشر لمصلحته وكانت تلك االنتصارات
على حساب اوكرانيا  , 2-0تركيا  , 3-0كوسوفو  2-0لتذهب الى كأس العالم للمرة االولى في تاريخها .

رونار أليكس رونارسون ( نورديالند الدنماركي )

ايميل هالفريدسين ( اودينيزي االيطالي )

سيجورسون ( روستوف الروسي )

كاري أرانسون ( مالمو السويدي )

أرنسنون ( أبردين االسكتلندي )

غيلفي سيغوردسون ( ايفرتون االنكليزي )

أنغانسون ( روستوف الروسي )

غيسالسون ( ساندهوسن االلماني )

ايغلفسون ( ليفسكي صوفيا البلغاري )

سكوالسون ( كاراب سبور التركي )

ماغنسون ( بيرستول االنكليزي )

ألفريد فينبوغاسون ( أوغسبورغ االلماني )

سيفرسون ( فالور )

بوفارسون ( ريدينغ انكليزي )

ارون غونارسون ( كارديف الويلزي )

بورن سيغورسون ( روستوف الروسي )

بيركير بيارناسون ( استون فيال االنكليزي )

ألبرت غودموندسون ( ايندهوفن الهولندي )

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

5ﻣ

8

1

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ

5

ﺒﺎراة

دوﻟﻴﺔ

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 28ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﻫ ﺪ ﻓﺎ

يعد غيلفي هو أحد العناصر البارزة والمهمة
في تشكيلة ايسلندا الذي يخوض موندياله
االول  ,الالعب الذي انتقل بمقابل يصل الى
 50مليونا من صفوف سوانسي الى ايفرتون
االنكليزي سيحمل على عاتقه تمويل
الهجوم بالتمريرات الحاسمة للوصول الى
شباك الخصوم .

أﻳﺴﻠﻨﺪا

ﻣﻊ ا

النجم غيلفي سيغوردسون

ﻏﻴﻠﻔﻲ
ﺳﻴﻐﻮردﺳﻮن

ﳌﻨﺘ ﺨ ﺐ

نجوم ايسلندا

هانيس هالدورسون ( راندرز الدنماركي )

يوهان بيرغ غودموندسون ( بيرنلي االنكليزي )

إﻳﻔﺮﺗﻮن
إﻧﻜﻠﱰا
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نيجيريا

المجموعة الرابعة

المساحة  923,768 :ألف كلم مربع ( 8عالميا)

السكان  182,202,000:مليون نسمة

المدرب  :جيرو روهر
ً
عاما
العمر 64 :
الجنسية  :ألماني
يقود نيجيريا منذ 2016
سيرة ذاتية
بدأ روهر مشواره باللعب في صفوف بايرن ميونيخ ثم لعب لمجموعة
من االندية االلمانية والفرنسية مثل كيكرز أوفنباخ و ولدهوف مينهايم
وبوردو والذي انطلقت منه مسيرته التدريبية بعد ان اشرف عليهم ثم
درب اجاكسيو نيس و يونغ بويز السويسري و النجم الساحلي التونسي
ثم درب عدة منتخبات افريقية مثل النيجر والغابون و بوركينا فاسو قبل
ان يشرف على تدريب نيجيريا خلفا للمدرب صنداي أوليسيه .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

نيجيريا
الظهور :
 6من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور:
عام 1994

العاصمة  :أبوجا

اللغة  :االنكليزية (الرسمية)

العملة  :نايرا

ألقاب و إنجازات
• الدور الثاني في كأس العالم

جون أوبي ميكيل  ،نوانكو كانو  ،رشيدي يكيني  ،دانييل أموكاتشي  ،سامسون سياسيا  ،تاريبو
وست  ،جي-جي أوكوتشا  ،ستيفن كيشي  ،إيمانويل أمونيكي  ،فينسنت إنياما.

مبارياتها في مونديال 2018
نيجيريا × كرواتيا

 16يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

• المركز الرابع في كأس القارات

نيجيريا × أيسلندا

 22يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

• بطل كأس أمم أفريقيا أعوام

نيجيريا × األرجنتين

 26يونيو ( 2018المجموعة الرابعة)

أعوام  1994و 1998و.2014
عام .1995
 1980و 1994و ، 2013والوصيف
أعوام  1984و 1988و 1990و.2000
• ذهبية دورة األلعاب األفريقية
األولمبية عام .1996

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها نيجيريا
كانت أمام سيراليون (- 2صفر) عام
.1949
• أكبر فوز حققته نيجيريا كان على
داهومي ( )1-10عام .1959
• أثقل هزيمة تعرضت لها نيجيريا
كانت امام غولدن كوست (صفر-
 )10عام .1955
• أكثر الالعبين النيجيريين خوضا
للمباريات الدولية هو فينسنت
إنياما (. )101
• أكثر الالعبين النيجيريين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،رشيدي
يكيني (.)37
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الهداف
فيكتور موسيس
يقدم مهاجم تشلسي
االنكليزي اداء استثنائيا مع
الفريق النيجيري  ,من ناحية
التسجيل وصناعة االهداف،
 ,وخالل التصفيات استطاع
ان يسجل ثالثة أهداف ,
موسيس الذي كان ضمن
التشكيلة المثالية في القارة
االفريقية العام الماضي
يأمل ان يقود نيجيريا نحو
انجاز جديد  ,ببلوغ االدوار
النهائية للبطولة .

المجموعة الرابعة
●●كانت مسيرة نيجيريا مظفرة في التصفيات حيث بدأتها بتأهل مستحق في الدور التمهيدي على حساب سوازيالندا (  0-0ذهاباو  2-0ايابا ) وفي دور المجموعات
ورغم وقوعها في مجموعة حديدية ضمت الكاميرون ونيجيريا وزامبيا اال ان النسور الخضر كانوا في اوج تألقهم حيث هزموا في دور الذهاب زامبيا  2-1والجزائر 3-1
والكاميرون  4-0وفي االياب اكتفت بالتعادل مع الكاميرون  1-1والفوز على زامبيا  1-0لتضمن التأهل قبل مواجهة الجزائر التي تعادلت معها  1-1لكنها اعتبرت خاسرة
 3-0بسبب اشراكها لالعب موقوف .

نجوم نيجيريا

دانييل أكبيي (تشيبا يونايتد)

ويلفريد نديدي (ليستر سيتي االنكليزي )

فرنسيس اوزوهو (ديبورتيفو الكورونيا االسباني)

اوجينيكارو ايتيبو (الس بالماس االسباني )

عبدالله شيخو (بورصة سبور التركي )

جويل اوبي (تورينو االيطالي )

اوالولوا اينا (هال سيتي االنكليزي )

ميكل أغو (بورصة سبور التركي )

ايلدرسون ايشجيلي (سيركل بروج البلجيكي )

أحمد موسى (سسكا موسكو الروسي )

شيدوزي أوازيم (نانت الفرنسي )

كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي االنكليزي )

ليون بالوجون (ماينتس االلماني )

موزيس سايمون (جنت البلجيكي )

ستيفن إيزي (لوكوموتيف بلوفديف الروسي )

فيكتور موسيس (تشلسي االنكليزي )

جون أوبي ميكيل (تيانغين تيدا الصيني )

أليكس أيوبي (ارسنال االنكليزي )

اوجنيي أونازي (طرابزون سبور التركي )

نوانكو سيمون (كروتوني االيطالي )

النجم اوبي ميكيل

ﻧﻴﺠريﻳﺎ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 76ﻣﺒﺎرا
ة دوﻟﻴﺔ

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 30ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 6أﻫﺪاف ﻣﻊ ا
ﳌﻨﺘﺨﺐ

على الرغم من انتقاله للدوري الصيني  ,اال ان
ميكل الزال يتمتع بقدرات فائقة ومهارة عالية
لم تتاثر برحيله عن تشلسي االنكليزي  ,ويسعى
ميكيل أن يحقق انجازا كبيرا مع المنتخب
النيجيري خالل المونديال الحالي والوصول الى
ابعد نقطة ممكنة في هذه البطولة مع خليط
من النجوم الشباب والمخضرمين .

ﺟﻮن أويب
ﻣﻴﻜﻴﻞ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
2014
اﻟﻨﺎدي:

ﺗﻴﺎﻧﺠني ﻛﻮاﻧﺠﻴﺎن
اﻟﺼني
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البرازيل

المجموعة الخامسة

المساحة  ٨.٥١٦.٠٠٠ :ماليين كلم مربع ( 5عالميا)

المدرب  :ادينور ليوناردو« تيتي »
ً
عاما
العمر 56 :
الجنسية  :برازيلي
يقود البرازيل منذ 2016
سيرة ذاتية
بدأ نيني مسيرته مع اندية برازيلية اولها كاكياس ثم لعب مع نادي
ايسبورتيفو وبورتوغيزا ثم ذهب الى غوراني والذي بدأ من خالله مسيرته
التدريبية عام  1990ثم درب عددا كبيرا من االندية البرازيلية ابرزها غريميو
وكورنثيانز واتلتيكو مينيرو وبالميراس قبل ان يرحل الى دولة االمارات
لتدريب نادي العين والوحدة ثم عاد للبرازيل لتدريب كورنثيانز قبل ان
يتولى تدريب السامبا خلفا للمدرب كارلوس دونغا .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

البرازيل
الظهور :
 21من أصل
 21في كاس
العالم
(رقم قياسي)
اول ظهور :
عام 1930

السكان  200,361,925 :مليون نسمة العاصمة  :برازيليا اللغة  :البرتغالية (الرسمية) العملة  :الريال

ألقاب و إنجازات
• أبطال كاس العالم اعوام ، 1962 ،1958

بيليه ،ديدي  ،غارينشيا  ،زيكو ،سقراط ،روماريو ،بيبيتو ،رونالدو ،رونالدينيو  ،روبرتو كارلوس.

مبارياتها في مونديال 2018
البرازيل × سويسرا

 17يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

 ، 1998والثالث عامي  1978 ،1938والرابع

البرازيل × كوستاريكا

 22يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

• بطل كأس القارات أعوام ،2005 ،1997

البرازيل × صربيا

 ، 2002 ،1994 ،1970والوصيف عامي ،1950
عامي  1974و.2014
( 2013 ،2009رقم قياسي).

 27يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

• بطل كأس كوبا أميركا اعوام ،1922 ،1919
 2004 ،1999 ،1997 ،1989 ،1949و.2007
• ذهبية دورة االلعاب االولمبية عام
.2016

النجم

باولينيو جونيور

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها البرازيل كانت
أمام األرجنتين (صفر  )3 -عام .1914
• أكبر فوز حققته البرازيل كان على
نيكاراغوا (- 14صفر) عام .1975
• أثقل هزيمة تعرضت لها البرازيل كانت
أمام ألمانيا ( )7-1عام .2014
• أكثر الالعبين البرازيليين خوضا للمباريات
الدولية هو كافو (.)142
• أكثر الالعبين البرازيليين تسجيال
لالهداف الدولية هو بيليه (.)77
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على الرغم من كثرة
النجوم في فريق السامبا
لكن « باولينيو « يعتبر احد
المساهمين وبشكل
رئيسي في بلوغ الفريق
المونديال فالعب الوسط
الذي انتقل لبرشلونة بداية
الموسم الحالي سجل « 6
أهداف « مع فريق المدرب
تيتي باالضافة الى التمريرات
الناجحة التي ترجمت الى
اهداف .

االرجنتين  1-1ثم تغلبت على بيرو  3-0وتعادلت مع اوروغواي  2-2وباراغواي  2-2ثم بدأت مسيرة االنتصارات الكبيرة بالفوز على االكوادور  3-0وكولومبيا  , 2-1بوليفيا , 5-0
فنزويال  , 2-0االرجنتين  , 3-0بيرو  , 2-0أوروغواي  , 4-1باراغواي  , 3-0لتعلن تأهلها الى المونديال قبل نهاية التصفيات بأربع جوالت والتي استطاعت ان تنتصر فيها على
االكوادور  2-0و تعادلت مع كولومبيا  1-1وبوليفيا  0-0قبل ان تختتم مشوارها بالفوز الساحق على تشيلي . 3-0

نجوم البرازيل

أليسون (روما اإليطالي)

باولينيو (برشلونة اإلسباني)

إيدرسون (مانشستر سيتي اإلنكليزي)

ريناتو اغوستو (بكين غوان الصيني)

دانيلو (مانشستر سيتي اإلنكليزي)

فريد (شاختار األوكراني)

مارسيلو (ريال مدريد اإلسباني)

فيليبي كوتينيو (برشلونة اإلسباني)

فيليبي لويس (اتلتيكو مدريد اإلسباني)

ويليان (تشلسي اإلنكليزي)

ميراندا (انتر ميالن اإليطالي)

نيمار (سان جيرمان الفرنسي)

ماركينيوس (سان جيرمان الفرنسي)

غابريال خيسوس (مانشستر سيتي اإلنكليزي)

تياغو سيلفا (سان جيرمان الفرنسي)

روبرتو فيرمينو (ليفربول اإلنكليزي)

كاسيميرو (ريال مدريد اإلسباني)

دوغالس كوستا (يوفنتوس اإليطالي)

فرناندينيو (مانشستر سيتي اإلنكليزي)

تايسون (شاختار األوكراني)

ﻧﻴامر

ﻫﺪﻓﺎ
5

 83ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

الالعب االغلى في العالم  ,هو الخيار الرابح
وأمل البرازيل في اضافة النجمة السادسة
لتاريخها المرصع بالبطوالت  ,نيمار الذي يسير
على درب بيليه وروماريو ورونالدو بكونه
النجم االوحد في الفريق تنتظره مهمة
اخرى وهي تحسين صورة الفريق بعد االداء
المخيب له في مونديال . 2014

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 26ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﳌﻨﺘﺨﺐ
ﻣﻊ ا

الهداف نيمار دا سيلفا

اﻟﱪازﻳﻞ

3

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
2014
اﻟﻨﺎدي:

ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻓﺮﻧﺴﺎ
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المجموعة الخامسة

●●بلغت البرازيل كأس العالم بعد ان تصدرت تصفيات اميركا الجنوبية وبدأ فريق السامبا مشواره بخسارة امام تشيلي  2-0قبل ان تفوز على فنزويال  3-1وتتعادل مع

سويسرا

المجموعة الخامسة

المساحة  41,285 :ألف كلم مربع ( 133عالميا)

المدرب  :فالديمير بيتكوفيتش
ً
عاما
العمر 54 :
الجنسية  :سويسري – بوسني
يقود سويسرا منذ 2014
سيرة ذاتية
لعب بيتكوفيتش في بداياته مع نادي سراييفو وشور  97و رودار و ذهب
الى سويسرا للعب مع نادي سيون ومارتني سبور ولوكارنو وبيلنزونا
وبوشس  ,مسيرته كمدرب بدأت في سويسرا مع بيلنزونا وأغنو ثم
لوغانو ويونغ بويز وسيون وذهب الى تركيا لتدريب سامسون سبور وفي
ايطاليا تولى تدريب التسيو قبل ان يذهب لتدريب سويسرا خلفا للمدرب
أوتمار هيستفيلد .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

سويسرا
الظهور 11 :
من أصل 21
في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 1934

السكان  8,372,000 :مليون نسمة

العاصمة  :برن

اللغة  :رومانشية (الرسمية) العملة  :فرنك

ألقاب و إنجازات
• دور الثمانية في كأس العالم
أعوام  1934و  1938و، 1954
والدور الثاني عامي 1994
و.2006
• ثمن النهائي في كأس امم
أوروبا عام .2016
• فضية دورة األلعاب األولمبية
عام .1924

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
سويسرا كانت أمام فرنسا
(صفر  )1 -عام .1905
• أكبر فوز حققته سويسرا كان
على ليتوانيا (- 9صفر) عام .1924
• أثقل هزيمة تعرضت لها
سويسرا كانت امام المجر
(صفر )9 -عام .1911
• أكثر الالعبين السويسريين
خوضا للمباريات الدولية هو
هاينز هيرمان (.)118
• أكثر الالعبين السويسريين
تسجيال لالهداف الدولية هو
ألكسندر فراي (.)42
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ألكسندر فراي ،ماركو ستريلر ،هاكان ياكين ،تشيرياكو سفورزا ،هاينز هيرمان ،أالن غيغر ،ستيفان
شابويزا ،يوهان فوغل  ،ريكاردو كاباناس  ،باسكال زوبربولر.

مبارياتها في مونديال 2018
سويسرا × البرازيل

 17يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

سويسرا × صربيا

 22يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

سويسرا × كوستاريكا

 27يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

النجم
غرانيت تشاكا
يملك العب وسط االرسنال
مهارة فردية وقدرة على
التسديد من بعد  ,ساهم
بتأهل منتخب بالده الى
المونديال بفضل التمريرات
الني قدمها لزمالئه
باالضافة الى اهدافه
الحاسمة  ,تشاكا الذي اختير
افضل العب في سويسرا
يتطلع ان تصل سويسرا
لمراحل متقدمة في
البطولة .

االوروبية والتي بدأتها ذهابا بالفوز على البرتغال  , 2-0والمجر  , 3-2واندورا  ,2-1جزر فارو  , , 2-0التفيا  , 1-0وفي االياب تجاوزت جزر فارو  , 2-0اندورا  , 3-0التفيا  , 3-0المجر
 , 5-2قبل ان تخسر اللقاء االخير امام البرتغال  2-0لتحتل الترتيب الثاني في المجموعة بفارق االهداف لتواجه ايرلندا الشمالية ليتجاوزا الفريق االحمر  1-0في الذهاب
و  0-0في االياب لتصعد الى كأس العالم .

نجوم سويسرا

يان سومير (بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني)

شيردان شاكيري (ستوك سيتي االنكليزي)

ماروين هيتز (أوغسبورغ األلماني)

جيلسون فرنانديز (آينتراخت فرانكفورت األلماني)

ستيفان ليشتستاينر (يوفنتوس االيطالي)

بليريم دزيمايلي (مونتريال امباكت االميركي)

ريكاردو رودريغيز (ميالن االيطالي)

فابيان فراي (ماينتس األلماني)

ميشيل النغ (بازل)

ستيف فون بيرغن (يونغ بويز)

فرانسوا موباندجي (تولوز الفرنسي)

هاريس سيفيروفيتش (بنفيكا البرتغالي)

نيكو ايلفيدي (بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني)

جوسيب دراميتش (بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني)

غرانيت تشاكا (أرسنال االنكليزي)

بريل إيمبولو (شالكه األلماني)

فالون بيهرامي (أودينيزي االيطالي)

ماريو غافرانوفيتش (رييكا الكرواتي)

دينيس زكريا (بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني)

ديميتري أوبرلين (بازل)

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

 66ﻣﺒﺎرا
ة دوﻟﻴﺔ

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 26ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ
2ﻫ

رغم ان تشاكا وشاكيري هما ابرز
نجمي المنتخب السويسري اال ان
هاريس سيفيروفيتش يحاول ان يترك
بصمته هو االخر ويبدأ نجوميته مع
الفريق خالل المونديال  ,العب بنفيكا
البرتغالي سجل  3أهداف في مشوار الفريق
خالل التصفيات ويمتلك قدرة على التسديد
والمراوغة كذلك .

ﺳﻮﻳﴪا

0

الهداف هاريس سيفيروفيتش

ﺷريدان
ﺷﺎﻛريي

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن
2014 ،2010
اﻟﻨﺎدي:

ﺳﺘﻮك ﺳﻴﺘﻲ
إﻧﻜﻠﱰا
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المجموعة الخامسة

●●قدمت سويسرا اداء مميز خالل التصفيات وعلى الرغم من انها احتاجت للملحق االوروبي لبلوغ المونديال اال ان الكثيرون اشادوا بما قدمته خالل التصفيات

كوستاريكا

المجموعة الخامسة

المساحة  51,100 :ألف كلم مربع ( 127عالميا)

السكان  4.755.234 :مليون نسمة

المدرب  :أوسكار راميريز
ً
عاما
العمر 53 :
الجنسية  :كوستاريكي
يقود كوستاريكا منذ 2015
سيرة ذاتية
لم يخرج راميريز من الدوري الكوستاريكي حيث لعب للعديد من االندية
المحلية هناك مثل االجولينسي وسابريسا و جولين وجوانكاستيكا
كما مثل منتخب كوستاريكا في  75مباراة دولية  ,بدأ مسيرته التدريبية
مع نادي بيلين ثم عمل كمساعد لمدرب نادي سابسريا وبعد ذلك
مساعدا لمدرب المنتخب الكوستاريكي ثم درب سانتوس دي غوابيليس
و االجولينسي بعد ذلك تولى االشراف على منتخب كوستاريكا خلفا
للمدرب باولو وانشوب .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

كوستاريكا
الظهور :
 5من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 1990

العاصمة  :سان خوسيه اللغة  :االسبانية واالنكليزية العملة  :كولون

ألقاب و إنجازات
• ربع نهائي كاس العالم عام .2014
• بطل الكاس الذهبية للكونكاكاف
أعوام . 1989 ,1969 ،1963
• دور الثمانية في كأس كوبا أميركا
عامي  2001و.2004
• بطل كوبا سينترواميركانا اعوام
، 2007 ،2005 ،2003 ,1999 ,1997 ،1991
.2014 ، 2013

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
كوستاريكا كانت أمام السلفادور
(– 7صفر) عام .1921
• أكبر فوز حققته كوستاريكا كان
على نيكاراغوا (- 14صفر) عام .1921
• أثقل هزيمة تعرضت لها كوستاريكا
كانت امام المكسيك (صفر )7 -عام
.1975
• أكثر الالعبين الكوستاريكيين خوضا
للمباريات الدولية هو والتر سينتينو
(. )137
• أكثر الالعبين الكوستاريكيين
تسجيال لالهداف الدولية هو روالندو
فونسيكا (.)47
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خورخي هرنان مونغي  ،فيكتور رويز  ،الفارو سابوريو  ،روالندو فونسيكا  ،رونالد غوميز  ،باولو وانشوب ،
والتر سينتينو  ،خوان كاياسو  ،هرنان ميدفورد  ،خوان أولوا.

مبارياتها في مونديال 2018
كوستاريكا × صربيا

 17يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

كوستاريكا × البرازيل

 22يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

كوستاريكا × سويسرا

 27يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

الهداف
برايان رويز
من منا ال يتذكر هذا
االسم الذي صنع إنجاز
كبير لكوستاريكا ببلوغ
الدور ربع النهائي من
المونديال الماضي  ,الالعب
ساهم كذلك في بلوغ
فريق المونديال الحالي
بتسجيله  3أهداف خالل
تصفيات اميركا الشمالية
على الرغم انه يلعب في
مركز الوسط لكنه هو امل
الكوستاريكيين في هز
شباك الخصوم .

 1-1وفي االياب هزمت جمايكا  , 3-0هايتي  , 1-0بنما  , 3-1وفي التصفيات النهائية بدأت كوستاريكا مشوارها بالفوز على ترينيداد توباغو  2-0واكتسحب اميركا 4-0
قبل ان تسقط امام المكسيك  2-0وتتعادلت مع الهندوراس  1-1وبنما سلبيا وفي االياب كررت فوزها على ترينيداد توباغو  2-1واميركا  2-0وتعادلت مع المكسيك 1-1
والهندوراس  1-1وبعد ان ضمنت تأهلها للمونديال خسرت امام بنما . 2-1

نجوم كوستاريكا

كيلور نافاس (ريال مدريد االسباني)

سيلسو بورغس (ديبورتيفو الكورونيا اإلسباني)

جيانكارلو غونزاليس (بولونيا اإليطالي)

كريستيان بوالنيوس (سابريسا)

جوني أكوستا (أغيالس دوراداس الكولومبي)

يلتسين تيخيدا (لوزان السويسري)

كريستيان جامبوا (سيلتك االسكتلندي)

دافيد غوزمان (بورتالند تيمبرز األميركي)

بريان أوفيدو (سندرالند اإلنكليزي)

رودني واالس (نيويورك سيتي األميركي)

أوسكار دوارتي (إسبانيول اإلسباني)

دانييل كوليندرس (سابريسا)

فرانسيسكو كالفو (مينيسوتا يونايتد األميركي)

برايان رويز (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)

كيندال واستون (فانكوفر وايتكابس الكندي)

جويل كامبل (ريال بيتيس اإلسباني)

رونالد ماتاريتا (نيويورك سيتي األميركي)

ماركو أورينيا (لوس أنجلوس األميركي)

إيان سميث (نوركوبينغ السويدي)

جوهان فينيجاس (سابريسا)

النجم

ﻛﻴﻠﻮر
ﻧﺎﻓﺎس
كيلور نافاس

ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
 31ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 78ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

الحارس العمالق سيكون هو أمل
الكوستاريكيين في أن يقود الفريق نحو
تجاوز الدور االول  ,نافاس الذي يلعب في
صفوف ريال مدريد يتمتع برشاقة عالية
وتصديات مميزة نال عليها اشادات
كبيرة  ,نافاس الذي ترك بصمات مؤثرة
مع الريال يأمل في ان يترك بصمة مع
منتخب بالده ايضا .

ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

2014

اﻟﻨﺎدي:

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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المجموعة الخامسة

●●بدأت كوستاريكا مسيرة بلوغ المونديال بتصدر مجموعتها في الدور الثالث من تصفيات اميركا الشمالية بالفوز ذهابا على هايتي  1-0وبنما  2-1وتعادلت مع جمايكا

صربيا

المجموعة الخامسة

المساحة  ٨٨,٣٦١ :ألف كلم مربع ( 108عالميا)

المدرب  :مالدن كريستايتش
ً
عاما
العمر 44 :
الجنسية  :صربي
يقود صربيا منذ 2018
سيرة ذاتية
لعب مدافع منتخب صربيا السابق في صفوف اندية سينتا و كيكندا و
بارتيزان في صربيا ثم انتقل الى فيردر بريمن االلماني وبعد ذلك ذهب
الى شالكة االلماني وختم مسيرته مع بارتيزان قبل ان ينضم الى الجهاز
الفني للمنتخب الصربي عام  2016ويشرف بشكل كامل على تدريب
المنتخب في العام الحالي خلفا للمدرب سالفوليوب موسلين .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

صربيا
الظهور :
 12من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور :
عام 1930

السكان  7,243,007 :مليون نسمة

العاصمة  :بلغراد

اللغة  :الصربية

العملة  :الدينار

ألقاب و إنجازات
• المركز الرابع عامي 1962 ، 1930
في كاس العالم.
• وصيف بطل كاس امم اوروبا
عامي  1960و.1968
• بطل دورة األلعاب األولمبية
عام ( 1960تحت مسمى
يوغسالفيا السابقة)

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
صربيا كانت أمام تشيكيا ()1 - 3
عام .2006
• أكبر فوز حققته صربيا كان
على أذربيجان ( )1-6عام .2007
• أثقل هزيمة تعرضت لها صربيا
كانت امام األرجنتين (صفر)6 -
عام .2006
• أكثر الالعبين الصرب خوضا
للمباريات الدولية هو ديان
ستانكوفيتش (.)103
• أكثر الالعبين الصرب تسجيال
لالهداف الدولية هو سافو
ميلوسوفيتش (.)37
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نيمانيا فيديتش  ،باني إيفانوفيتش  ،ديان ستانكوفيتش  ،ميلوس كراسيتش  ،زدرافكو كوزمانوفيتش ،
ماركو بانتيليتش  ،نيكوال زيغيتش  ،ساشا إيليتش  ،ألكسندر كوالروف  ،سيرجي ميلينكوفيتش .

مبارياتها في مونديال 2018
صربيا × كوستاريكا

 17يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

صربيا × سويسرا

 22يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

صربيا × البرازيل

 27يونيو ( 2018المجموعة الخامسة)

الهداف
الكسندر ميتروفيتش
استطاع ميتروفيتش
أن يحظى بمكان في
التشكيلة االساسية للصرب
عندما نجح بتسجيل 6
أهداف خالل مشوار الفريق
في التصفيات االوروبية ,
الالعب ستنتظره مهمة
اصعب في المونديال
بوجود فرق ذات جودة
دفاعية أكثر  ,فهل
سيواصل الالعب من هز
شباك المنافسين مجددا ؟

مع ويلز  1-1ثم هزمت جورجيا  3-1وفي االياب تعادلت مجددا مع ويلز  1-1ثم هزمت مولدوفا  3-0وايرلندا  1-0قبل ان تسقط امام ايرلندا  3-2ثم فازت على جورجيا . 1-0

نجوم صربيا

فالديمير ستويكوفيتش (بارتيزان بلغراد)

نيمانيا ماتيتش (مانشستر يوناييتد االنكليزي)

ماركو دميتروفيتش (إيبار االسباني)

لوكا ميليفوجيفيتش (كريستال باالس االنكليزي)

برانسالف ايفانوفيتش (زينيت الروسي)

فيليب كوستيتش (هامبورغ األلماني)

اليكساندر كوالروف (روما االيطالي)

أندريا زيفكوفيتش (بنفيكا البرتغالي)

انتونيو روكافينا (فياريال االسباني)

آدم لياييتش (تورينو االيطالي)

ايفان اوبرادوفيتش (اندرلخت البلجيكي)

ميات جاتشينوفيتش ( انتراخت فرانكفورت االلماني )

نيكوال ماكسيموفيش (سبارتاك موسكو الروسي)

ماركو غروييتش (كارديف الويلزي)

دوسان باستا (التسيو االيطاالي)

نيمانيا ماكسيموفيتش (فالنسيا االسباني)

ميلوس نيكوفيتش (سدني االسترالي)

الكسندر ميتروفيتش (فولهام االنكليزي)

دوشان تاديتش (ساوثمبتون االنكليزي)

ألكسندر بريجوفيتش (باوك اليوناني)

النجم نيمانيا ماتيتش

ﴏﺑﻴﺎ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ

 37ﻣﺒﺎرا
ة دوﻟﻴﺔ

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 29ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﻫﺪﻓﺎن ﻣﻊ ا
ﳌﻨﺘﺨﺐ

على الرغم من وجود الكثير من النجوم
المخضرمين في صفوف منتخب صربيا لكن
االضواء ستتجه نحو ماتيتش العب مانشستر
يونايتد الذي سيقود خط وسط الصرب خالل
المونديال  ,الالعب المهاري يتطلع ان يتأهلوا
من المجموعة الصعبة التي تنتظرهم ليصلوا
الى االدوار النهائية في البطولة .

ﻧﻴامﻧﻴﺎ
ﻣﺎﺗﻴﺘﺶ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
إﻧﻜﻠﱰا
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المجموعة الخامسة

●●استحقت صربيا بلوغ المونديال بعد صدارتها للمجموعة الرابعة لتصفيات أوروبا  ,وكانت البداية بالتعادل مع ايرلندا  2-2ثم هزمت مولدوفا  3-0والنمسا  3-2وتعادلت

ألمانيا

المجموعة السادسة

المساحة  357.021 :ألف كلم مربع ( 63عالميا)

السكان  80,716,000 :مليون نسمة

المدرب  :يواكيم لوف
ً
عاما
العمر 58 :
الجنسية  :ألماني
يقود المانيا منذ 2006
سيرة ذاتية
يعد يواخيم لوف أحد ابرز مدربي المونديال فهو الوحيد بين مدربي
البطولة الحالية الذي نجح في احراز الكأس عام  2014مع المنتخب
االلماني  ,بدأ لوف مسيرته مع نادي فرايبورغ ثم لعب لشتوتغارت و
اينتراخت فرانكفورت و شافوسين و فراونفيلد الذي تولى تدريبه بعد
اعتزاله في  1995ثم درب شتوتغارت و ذهب لتركيا حيث درب فنربغشة
و ادانا سبور ودرب في النمسا اندية تيرول وأوستريا فين قبل ان ينضم
للجهاز الفني للمنتخب االلماني كمساعد مدرب عام  2004ويتولى
تدريب الفريق في  2006خلفا ليورغن كلينسمان .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

ألمانيا
الظهور :
 19من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 1934

العاصمة  :برلين

اللغة  :األلمانية (الرسمية)

العملة  :اليورو

ألقاب و إنجازات
• بطل كأس العالم أعوام  1954و1974
و 1990و ، 2014والوصيف اعوام 1966
و 1982و 1986و ، 2002والمركز الثالث
أعوام  1934و 1970و 2006و، 2010
والرابع عام .1958
• بطل كأس القارات عام ، 2017
والمركز الثالث عام .2005
• بطل كأس أمم أوروبا اعوام 1972
و 1980و. 1996
• برونزية دورة األلعاب األولمبية عام
.1988

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها ألمانيا
كانت أمام سويسرا ( )5 - 3عام .1908
• أكبر فوز حققته ألمانيا كان على
روسيا (- 16صفر) عام .1912
• أثقل هزيمة تعرضت لها ألمانيا
كانت امام إنكلترا (صفر )9 -عام .1909
• أكثر الالعبين األلمان خوضا للمباريات
الدولية هو لوثار ماتيوس (. )150
• أكثر الالعبين األلمان تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،ميروسالف
كلوزه (.)71
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يورغن كلينسمان  ،كارل هاينس رومينيغه  ،فريتز والتر  ،لوثر ماثيوس  ،فرانز بكنباور  ،سيب ماير  ،غيرد
مولر  ،ميروسالف كلوزه  ،اولفير كان  ،أوليفر بيرهوف.

مبارياتها في مونديال 2018
ألمانيا × المكسيك

 17يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

ألمانيا × السويد

 23يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

ألمانيا × كوريا الجنوبية

 27يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

النجم
توني كروس
ساهم كروس بإحراز المانيا
للقب مونديال  , 2014فهو
يمثل العب الوسط العصري
الذي يقوم بأكثر من مهمة
من تمرير ومراوغة وتوزيع
لعب كذلك التسديد ,
وانتقاله من بايرن ميونخ
الى ريال مدريد زاد من
خبرته ونضجه واصبح خيار
ال يستغني عنه المدرب
يواكيم لوف

مشوار االنتصار على النرويج  3-0ثم التشيك  , 3-0ايرلندا الشمالية  , 2-0سان مارينو  , 8-0اذربيجان  4-1وفي االياب هزمت سان مارينو  , 6-0التشيك  , 2-1النرويج , 6-0
ايرلندا الشمالية  , 3-1اذربيجان 5-1

نجوم ألمانيا

مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

توني كروس (ريال مدريد االسباني)

مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة االسباني)

سامي خضيرة (يوفنتوس االيطالي)

كيفن تراب (سان جيرمان الفرنسي)

سيبستيان رودي (بايرن ميونيخ)

جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

مسعود أوزيل (أرسنال االنكليزي)

جيروم بواتينغ (بايرن ميونخ)

إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي االنكليزي)

ماتس هوميلز (بايرن ميونخ)

جوليان دراكسلر (سان جيرمان الفرنسي)

نيكالس سول (بايرن ميونيخ)

توماس مولر (بايرن ميونيخ)

جوناس هيكتور (كولن)

ليروي ساني (مانشستر سيتي االنكليزي)

جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

ماركو ريوس (بوروسيا دورتموند)

أنطونيو روديغر (تشلسي االنكليزي)

ماريو غوميز (شتوتغارت)

ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
 32ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

ستنتظر الجماهير األلمانية الكثير من
الالعب المخضرم ماريو غوميز ( 31عاماً) من
أجل أن يستلم زمام التهديف في مرمى
الخصوم ،ويمتلك غوميز خبرة كبيرة مع
المنتخب األلماني ،الذي مثله للمرة األولى
قبل  11عاماً ،وبالتحديد في  ،2007لعب من
خاللها  73مباراة ،وسجل  31هدفاً ،وسيحاول مهاجم شتوتغارت
الحالي إثبات أنه ال زال في قمة عطائه ،وأن يكون على قدر الثقة
التي منحها إياه المدرب يواكيم لوف ،ليكون البديل األمثل
للهداف التاريخي للمونديال ميروسالف كلوزه.

أﳌﺎﻧﻴﺎ

74

الهداف ماريو غوميز

ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻧﻮﻳﺮ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن
2014 ،2010
اﻟﻨﺎدي:

ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
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المجموعة السادسة

●●لم تواجه المانيا حاملة اللقب اي صعوبات في بلوغ المونديال بعد انتصارها في جميع مبارياتها ضمن المجموعة الثالث للتصفيات االوروبية وبدأت المكائن االلمانية

المكسيك

المجموعة السادسة

المساحة  1.972.550 :مليون كلم مربع ( 14عالميا) السكان  130,222,814 :مليون نسمة العاصمة  :مكسيكو سيتي اللغة  :األسبانية (الرسمية) العملة  :البيزو

المدرب  :خوان كارلوس اوسوريو
ً
عاما
العمر 56 :
الجنسية  :كولومبي
يقود المكسيك منذ 2015
سيرة ذاتية
انطلق أوسوريو كالعب مع نادي ديبورتيفو بيريرا الكولمبي ثم انتقل
لنادي انترناسيونال قبل ان يختتم مسيرته الكروية مع اونس كالداس
 ,مسيرته التدريبية انطلقت مع نادي ميترو ستار « نيويورك رد بولز
االميركي « عام  2000ثم انضم للجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي
االنكليزي بعد ذلك تولى تدريب ميلناريوس وعاد الى اميركا لتدريب
شيكاغو بولز ونيويورك رد بولز ثم ذهب لكولومبيا لتدريب عدة اندية
محلية بعدها ذهب لتدريب ساوباولو البرازيلي قبل ان يتولى تدريب
المكسيك خلفا للمدرب ميغيل هيريرا .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

المكسيك
الظهور :
 16من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 1930

ألقاب و إنجازات
• ربع نهائي كأس العالم  1970و.1986
• بطل كأس القارات عام .1999
• بطل الكأس الذهبية للكونكاكاف
أعوام  1965و 1971و 1977و 1993و1996
 1998و 2003و 2009و 2011و( .2015رقم
قياسي).
• وصيف بطل كأس كوبا أميركا عامي
 1993و.2001
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية عام
.2012

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها المكسيك
كانت أمام غواتيماال ( )-2 3عام .1923
• أكبر فوز حققته المكسيك كان على
البهاماس (- 12صفر) عام .1987
• أثقل هزيمة تعرضت لها المكسيك
كانت امام إنكلترا (صفر )8 -عام .1961
• أكثر الالعبين المكسيكيين خوضا
للمباريات الدولية هو كالوديو سواريز
(. )178
• أكثر الالعبين المكسيكيين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،خاريد بورغيتي
(.)46
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رافاييل ماركيز  ،لويس روبرتو الفيس  ،خاريد بورغيتي  ،كواتيموك بالنكو  ،هوغو سانشيز  ،كالوديو
سواريز  ،كارلوس هيرموسيلو  ،خافيير هرنانديز  ،خورخي كامبوس  ،البرتو غارسيا آسبي.

مبارياتها في مونديال 2018
المكسيك × ألمانيا

 17يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

المكسيك × كوريا الجنوبية

 23يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

المكسيك × السويد

 27يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

الهداف
هيرفينغ لوزانو
يعتبر لوزانو احد المواهب
الشابة التي ستقدمها
المكسيك في المونديال
 ,نجح مهاجم ايندهوفن
الهولندي والذي يبلغ
من العمر  22عام من
تسجيل  4أهداف خالل
مشوار التصفيات متصدرا
قائمة هدافي منتخب
بالده  ,لوزانو ينتظره محك
حقيقي مع فريق ذات
صيت كبير  ,فهل سيكسب
الرهان ؟

 , 2-0كندا  , 3-0وفي االياب هزمت كندا  , 2-0السلفادور  , 3-1وتعادلت مع الهندوراس سلبيا وفي االدوار النهائية هزمت اميركا  , 2-1وتعادلت مع بنما  , 0-0وهزمت
كوستاريكا  , 2-0وترينيداد توباغو  , 1-0والهندوراس  , 3-0وفي االياب تعادلت مع اميركا  1-1وهزمت بنما  , 1-0وتعادلت مع كوستاريكا  , 1-1وهزمت ترينيداد توباغو , 3-1
وبعد ضمانها التأهل خسرت من الهندوراس . 3-2

ألفريدو تاالفيرا (تولوكا)

أندريس غواردادو (ريال بيتيس اإلسباني)

إدسون ألفاريز (كلوب أمريكا)

هيكتور هيريرا (بورتو البرتغالي)

نيستور أراوخو (سانتوس الغونا)

جيوفاني دوس سانتوس (لوس أنجلوس األميركي)

هوغو أياال (تيغرس)

خافيير أكينو (تيجريس )

خيسوس غاياردو (بوماس)

خافيير هرنانديز (وست هام يونايتد اإلنكليزي)

ميغيل اليون (إشبيلية اإلسباني)

راؤول خيمينيز (بنفيكا البرتغالي)

هيكتور مورينو (ريال سوسيداد اإلسباني)

أوبيبي بيرالتا (كلوب أمريكا)

دييغو رييس (بورتو البرتغالي)

كارلوس فيال (لوس أنجلوس األميركي)

كارلوس سالسيدو (أينتراخت فرانكفورت األلماني)

هيرفينغ لوزانو (آيندهوفن الهولندي)

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 29ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﻣﺒ

9

2014 ،2010

ﺎراة

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﳌﺸﺎرﻛﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن:

99

4ﻫ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

دوﻟﻴﺔ

يملك « حبة البازالء « سجل كبير لدى االندية
االوروبية ولعب لعمالقين هما مانشستر
يونايتد وريال مدريد  ,فالمهاجم يمتلك
قدرة فائقة على التمركز والتسجيل وكذلك
السرعة  ,يتطلع تشيشاريتو ان يحقق انجازاً
للمكسيك بالوصول الى المربع الذهبي
للمونديال وهو الدور الذي لم يصل له الفريق
حتى االن .

اﳌﻜﺴﻴﻚ

ﺪ ﻓﺎ ﻣ

النجم خافيير هرنانديز « تشيشاريتو »

ﺧﺎﻓﻴري
ﻫريﻧﺎﻧﺪﻳﺰ

ﻊ اﳌ ﻨﺘ ﺨ ﺐ

نجوم المكسيك

خيسوس كورونا (كروز آزول)

رافاييل ماركيز (أتالس)

اﻟﻨﺎدي:

وﺳﺖ ﻫﺎم
إﻧﻜﻠﱰا
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المجموعة السادسة

●●لم تواجه المكسيك اي صعوبات تذكر في بلوغ المونديال عبر تصفيات اميركا الشالمية التي بدأتها بالدور الثالث بالفوز على منتخبات السلفادور  , 3-0هندوراس

السويد

المجموعة السادسة

المساحة  449,964 :ألف كلم مربع ( 57عالميا) السكان  9,851,017 :مليون نسمة

المدرب  :يان أندرسون
ً
عاما
العمر 52 :
الجنسية  :سويدي
يقود السويد منذ 2016
سيرة ذاتية
كان اندرسون العبا مغمورا في الدوري السويدي حيث لعب الندية ال
تحظى بشعبية كبيرة مثل نادي ألتس وهالميا والولمس الذي اشرف
على تدريبه بعد اعتزاله في  1993ثم عمل في الجهاز الفني لنادي
هالمشتاد ثم درب نادي أورغريتس وكانت اخر محطاته التدريبية قبل
تدريب الفريق السويدي مع نادي نوركوبينغ ثم تولى قيادة الجهاز
الفني للسويد خلفا للمدرب أرين هامرين .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

السويد
الظهور :
 12من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور :
عام 1934

العاصمة  :ستوكهولم اللغة  :السويدية (الرسمية) العملة  :كرونة

ألقاب و إنجازات
• وصيف بطل كأس العالم عام ، 1958
والمركز الثالث عامي  ، 1994 ،1950والرابع
عام .1938
• قبل نهائي كأس أمم أوروبا عام .1992
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية عام
.1948
• بطل كأس ملك تايلند الدولية عام
.2013

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها السويد كانت
أمام النرويج ( )3 - 11عام .1908
• أكبر فوز حققته السويد كان على
التفيا (- 12صفر) عام  ، .1927وعلى كوريا
الجنوبية (- 12صفر) عام .1948
• أثقل هزيمة تعرضت لها السويد كانت
امام بريطانيا العظمى ( )12-1عام .1908
• أكثر الالعبين السويديين خوضا
للمباريات الدولية هو أندرس
سفينسون (. )148
• أكثر الالعبين السويديين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،زالتان
إبراهيموفيتش (.)62
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زالتان إبراهيموفيتش  ،سفين ريدل  ،غونار نوردال  ،هنريك الرسون  ،فريدريك ليونغبرغ  ،توماس برولين ،
كينيث أندرسون  ،توماس رافيلي  ،مارتين داهلين  ،هنريك الرسون.

مبارياتها في مونديال 2018
السويد × كوريا الجنوبية

 18يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

السويد × ألمانيا

 23يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

السويد × المكسيك

 27يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

النجم
سباستيان الرسون
يمتلك الرسون سجال طيبا
مع المنتخب السويدي
نظراً للمستويات الجيدة
التي يقدمها واالن ومع
بلوغه سن  32عاماً يتطلع
الرسون أن يكون مونديال
روسيا نقطة مضيئة
تضاف لتاريخ منتخب بالده
 ,ويلعب نجم هال سيتي
في خط الوسط ويمتلك
قدرات فريده في التمرير
والتسديد .

مع هولندا  1-1وتجاوزت لوكسمبورغ  1-0وهزمت بلغاريا  3-0وخسرت من فرنسا  2-1قبل ان تتغلب على بيالروسيا  4-0وفي االياب ثأرت من فرنسا بالفوز عليها  2-1و
سقطت امام بلغاريا  3-2ثم هزمت بيالروسيا  4-0ولوكسمبورغ  8-0وخسرت امام هولندا  2-0لتحتل الترتيب الثاني وتتأهل الى الملحق االوروبي لتواجه ايطاليا حيث
انتصرت عليها ذهابا  1-0وتتعادل معها ايابا سلبيا لتبلغ كأس العال

كريستوفر نوردفيلدت (سوانسي سيتي االنكليزي)

ألبين ايكدال (هامبورغ االلماني)

فيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد)

فيكتور كاليسون (كراسنودار)

ميكايل لوستيغ (سلتيك االسكتلندي)

جيمي دورماز (تولوز الفرنسي)

لودفيغ اوغوستينسون (فيردر بريمن االلماني)

ماركوس رودن (كروتوني االيطالي)

بونتوس يانسون (ليدز االنكليزي)

ماركوس بيرغ (العين االماراتي)

اميل كرافث (بولونيا االيطالي)

جون غيديتي (االفيس االسباني)

مارتن اولسون (سوانسي)

ايزاك كيسي-ثيلن (فاسالند بيفيرن البلجيكي)

سيباستيان الرسون (هال االنكليزي)

أوال تويفونن (تولوز الفرنسي)

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 31ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

اﻟﻨﺎدي:

ﺗﻮﻟﻮز
ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻣﺒ

13

ﺪ ﻓﺎ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

ﺎراة

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
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ﻫ

ﻣﻊ

قدم مهاجم نادي العين
االماراتي والمنتخب السويدي
اداء رائعا خالل
ماركوس بيرغ ً
مشوار الفريق بالتصفيات
وعوض زالتان ابراهيموفيتش
( المعتزل دوليا ) واستطاع بيرغ
ان يسجل  8أهداف  ,ولفت إليه
االنظار بسبب مهارته العالية
وتسديدات القوية وتمركزه
السليم امام مرمى الخصوم .

اﻟﺴﻮﻳﺪ

دوﻟﻴﺔ

الهداف ماركوس بيرغ

أوﻻ
ﺗﻮﻳﻔﻮﻧﻦ

ا ﳌﻨ

اندرياس غرانكفيست (كراسنودار الروسي)

اميل فورسبرغ (اليبزيغ االلماني)

ﺘﺨ ﺐ

نجوم السويد

روبن اولسن (كوبنهاغن الدنماركي)

غوستاف سفنسون (سياتل االميركي)
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المجموعة السادسة

●●استطاعت السويد ان تخرج منتخبين لهما تاريخ في كأس العالم وهما هولندا وايطاليا من البطولة وبدأت السويد مسيرتها في التصفيات االوروبية بالتعادل

كوريا الجنوبية

المجموعة السادسة

المساحة  100,210 :ألف كلم مربع ( 109عالميا) السكان  51,069,375 :مليون نسمة

المدرب  :شين تاي يونغ
ً
عاما
العمر 48 :
الجنسية  :كوريا الجنوبية
يقود كوريا منذ 2017
سيرة ذاتية
لعب شين تاي يونغ اغلب سنواته كالعب مع نادي سيونغنام شونما
الكوري ولعب لموسم واحد مع نادي كوينزالند االسترالي قبل ان
يعتزل كرة القدم وينضم للجهاز الفني في النادي االسترالي قبل ان
ينتقل لتدريب سيونغنام شونما وبعد ذلك أشرف على الفئات السنية
للمنتخب الكوري قبل ان يتولى تدريب المنتخب االول خلفا للمدرب
االلماني أولي شتيلكيه .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

ك�����وري�����ا
الجنوبية
الظهور :
 10من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 1954

العاصمة  :سيئول

اللغة  :الكورية (الرسمية)

العملة  :الوون

ألقاب و إنجازات
• المركز الرابع في كأس العالم .2002
• الدور األول في كأس القارات .2001
• بطل كأس آسيا عامي  1956و.1960
• بطل شرق آسيا عام  2003و2008
و 2015و.2017
• ذهبية دورة األلعاب اآلسيوية أعوام
 1970و 1978و 1986و.2014
• المركز الرابع في الكأس الذهبية
للكونكاكاف عام .2002

بارك جي سونغ  ،لي يونغ بو  ،هونغ ميونغ بو  ،لي دونغ غوك  ،لي وون جاي  ،يو سانغ تشول  ،كيم جو
سونغ  ،هيو جيونغ مو  ،تشا بوم كون  ،تشوي سوون هو.

مبارياتها في مونديال 2018
كوريا الجنوبية × السويد

 18يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

كوريا الجنوبية × المكسيك

 23يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

كوريا الجنوبية × المانيا

 27يونيو ( 2018المجموعة السادسة)

النجم
لي جاي سونغ

أرقام حقائق
• أول مباراة دولية خاضتها كوريا الجنوبية
كانت أمام هونغ كونغ ( )-1 5عام .1948
• أكبر فوز حققته كوريا الجنوبية كان
على نيبال (- 16صفر) عام .2003
• أثقل هزيمة تعرضت لها كوريا الجنوبية
كانت امام السويد (صفر )12 -عام .1948
• أكثر الالعبين الكوريين الجنوبيين خوضا
للمباريات الدولية هو هونغ ميونغ بو
(. )135
• أكثر الالعبين الكوريين الجنوبيين
تسجيال لالهداف الدولية هو  ،تشا بوم
كون (.)55
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رغم أن لي يلعب في
الدوري الكوري ولم يحصل
على فرصته لالحتراف في
اوروبا اال ان الالعب يعد
من العناصر الرئيسية في
تشكيلة المنتخب الكوري ,
ويلعب لي في خط الوسط
وحصل على الوصافة
في استفتاء افضل العب
في كوريا خلف مهاجم
توتنهام سون هيونغ .

كوريا الكثير من الصعوبات قبل بلوغ المونديال حيث بدأت بالفوز على الصين  , 3-2وتعادلت مع سوريا  , 0-0وتجاوزت قطر ,3-2وخسرت من ايران  , 1-0وهزمت اوزبكستان
 ,2-1وفي االياب خسرت من الصين , 1-0وفازت على سوريا  1-0وخسرت من قطر  , 3-2وتعادلت في اخر مباراتين مع ايران واوزبكستان سلبيا لتحتل الترتيب الثاني وتبلغ
النهائيات .

كيم جين-هيون (سيريزو أوساكا الياباني)

جو سيه-جونغ (آسان موغونغهوا)

كيم يونغ-كون (غوانغجو إفرغراند الصيني)

لي جيه-سونغ (جونبوك)

جانغ هيون-سو (طوكيو الياباني)

مون سون-مين (إنتشون)

جونغ سونغ-هيون (ساغان توسو الياباني)

لي سونغ-وو (هيالس فيرونا اإليطالي)

يون يونغ-سون (سونغ نام)

لي تشونغ يونغ (كريستال باالس اإلنكليزي)

كون كيونغ-وون (تيانغين كواجوان الصيني)

كيم سين-ووك (جونبوك)

وو بان-سوك (جيجو)

سون هونغ-مين (توتنهام اإلنكليزي)

لي يونغ (جونبوك).

هوانغ هي-تشان (ريد بل زالتسبورغ النمساوي)

كي سونغ-يونغ (سوانسي اإلنكليزي)

لي كون-هو (كانغ وون)

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ

 29ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

اﻟﻨﺎدي:

ﺒ

17

ﺪ ﻓﺎ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 2014

5ﻣ

ﻫ

ﻣﻊ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

5

ﺎراة

دوﻟﻴﺔ

لم يترك سون اثره فقط لدى
المنتخب الكوري بل حتى في
الفريق الذي يلعب معه في
الدوري االنكليزي وهو توتنهام
أستطاع الشاب الكوري ان
يقدم مستويات رائعة بل
ويصبح احد نجوم « بريمير ليغ
«  ,نجح هيونغ مين بتسجيل  7أهداف للكوريين خالل
التصفيات فهل سيواصل هز الشباك في المونديال ؟

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ا ﳌﻨ

الهداف سون هيونغ مين

ﺟﺎ ﺗﺸﻴﻮل
ﻛﻮ

ﺘﺨ ﺐ

نجوم كوريا الجنوبية

كيم سونغ-كيو (فيسيل كوبه الياباني)

كون تشانغ-هون (ناي ديجون الفرنسي)

أوﻏﺴﺒﻮرغ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
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المجموعة السادسة

●●بدأت كوريا الجنوبية مشوارها في التصفيات االسيوية باللعب في االدوار التمهيدية حيث انتصرت على ميانمار  , 2-0الوس  , 8-0لبنان  , 3-0الكويت  , 1-0وفي االياب
هزمت ميانمار  , 4-0الوس  , 5-0لبنان  , 1-0واعتبرت فائزة على الكويت  3-0بسبب العقوبة المفروضة على االزرق انذاك من قبل فيفا  ,وفي االدوار النهائية واجهت

بلجيكا
المساحة  30,528 :ألف كلم مربع ( 140عالميا) السكان  11,150,516 :مليون نسمة العاصمة  :بروكسل

المجموعة السابعة

المدرب  :روبيرتو مارتينيز
ً
عاما
العمر 44 :
الجنسية  :أسباني
يقود بلجيكا منذ 2016
سيرة ذاتية
بدأ مارتينيز مسيرته كالعب مع نادي سرقسطة االسباني ثم انتقل
الى نادي بالوغير قبل ان يذهب للدوري االنكليزي حيث لعب مع نادي
ويغان ثم انتقل الى ماذرويل االسكتلندي قبل ان يعود الى انكلترا
مع اندية والسال ثم سوانزي سيتي وختم مسيرته مع نادي شيستر
 ,مسيرته التدريبية انطلقت مع نادي سوانسي ثم درب ويغان وبعد
ذلك ايفرتون قبل ان يتولى تدريب منتخب بلجيكا خلفا للمدرب مارك
فيلموتس .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

بلجيكا
الظهور :
 13من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور:
عام 1930

اللغة  :األلمانية والفرنسيةوالهولندية

العملة  :اليورو

ألقاب و إنجازات
• المركز الرابع في كأس العالم
عام .1986
• وصيف بطل كأس أمم أوروبا
عام  ، 1980والمركز الثالث عام
.1972
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية
عام  ، 1920والبرونزية عام .1900

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
بلجيكا كانت أمام فرنسا ()3 - 3
عام .1904
• أكبر فوز حققته بلجيكا كان
على سان مارينو ( )1-10عام .2001
• أثقل هزيمة تعرضت لها بلجيكا
كانت امام انكلترا ( )11-2عام
.1909
• أكثر الالعبين البلجيكيين خوضا
للمباريات الدولية هو  ،يان
كويلمانس (. )96
• أكثر الالعبين البلجيكيين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،روميلو
لوكاكو (.)31
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بول فان هيمست  ،ويلفريد فان موير  ،إروين فاندينبيرغ  ،يان كويلمانس  ،إنزو شيفو  ،جورج غرون ،
فرانكي فيركواتيرين  ،لوك نيليس  ،إيريك غيريتس  ،ميشيل برودهوم.

مبارياتها في مونديال 2018
بلجيكا × بنما

 18يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

بلجيكا × تونس

 23يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

بلجيكا × إنكلترا

 28يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

الهداف

روميلو لوكاكو
مهاجم مانشستر يونايتد
يعتبر أحد النجوم المرشحة
للمنافسة على جائزة
الهداف  ,فالالعب الذي نجح
بتسجيل  11هدف لبلجيكا
خالل مشوار التصفيات
كذلك يمتلك خلفه صناع
لعب من طراز رفيع مثل
ايدين هازارد و دي بروين
ومرتينيز  ,وهو ما يرجح
كفة « ماكينة االهداف «
في مواصلة عملها خالل
المونديال .

والهرسك  , 4-0جبل طارق , 6-0أستونيا  , 8-1وتعادلت مع اليونان  , 1-1ثم عادت لطريق االنتصارات في جولة االياب بالفوز على استونيا  2-0وجبل طارق  , 9-0اليونان
 , 2-1البوسنة والهرسك  4-3واخيرا قبرص . 4-0

نجوم بلجيكا

تيبو كورتوا (تشلسي االنكليزي)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي االنكليزي)

سيمون مينيوليه (ليفربول االنكليزي)

مروان فاليني (مانشستر يونايتد االنكليزي)

كريستيان كاباسيلي (واتفورد االنكليزي)

موسى ديمبيلي (توتنهام االنكليزي)

يان فيرتونخين (توتنهام االنكليزي)

ناصر الشاذلي (وست بروميتش االنكليزي)

جوردان لوكاكو (التسيو االيطالي)

يانيك فيريرا كاراسكو (داليان يفانغ الصيني)

توبي الديرفيريلد (توتنهام االنكليزي)

كريستيان بنتيكي (كريستال باالس االنكليزي)

توماس مونيير (سان جيرمان الفرنسي)

ثورغان هازار (بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني)

غايسون دينايير (غلطة سراي التركي)

درايس ميرتينز (نابولي االيطالي)

أكسيل فيتسل (تيانغين الصيني)

ميشي باتشواي (دورتموند األلماني)

ايدين هازار (تشلسي االنكليزي)

روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد االنكليزي)

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

إدين هازار

83

ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

ﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ
2ﻫ

ال يعتبر هازارد من أفضل الالعبين في بلجيكا
فحسب  ,بل انه من افضل الالعبين على مستوى
ال��ع��ال��م  ,ف�لاع��ب ال��وس��ط ال��م��ه��اري ال���ذي ق��اد
مونبييله إلح���راز ال���دوري الفرنسي و تشلسي
إلحراز االنكليزي يأمل في ان يضيف انجازاً جديداً
له مع منتخب بالده  ,فهل سينجح في ذلك ؟

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 27ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

1

النجم

إدﻳﻦ
ﻫﺎزار

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
2014
اﻟﻨﺎدي:

ﺗﺸﻠﴘ
إﻧﻜﻠﱰا
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المجموعة السابعة

●●بلغت بلجيكا النهائيات بعد ان تصدرت وبجدارة واستحقاق ترتيب المجموعة الثامنة من التصفيات االوروبية وكانت نتائجها كاألتي  :الفوز على قبرص  , 3-0البوسنة

إنكلترا
المساحة  130,279 :ألف كلم مربع ( 91عالميا)

السكان  65.344.000 :مليون نسمة

المجموعة السابعة

المدرب  :غاريث ساوثغيت
ً
عاما
العمر 47 :
الجنسية  :انكليزي
يقود انكلترا منذ 2016
سيرة ذاتية
لعب ساوثغيت طوال مسيرته في الدوري االنكليزي مع ثالثة أندية
فقط هم كريستال باالس واستون فيال وختم مسيرته مع نادي
ميدلزبره ومثل منتخب انكلترا في  57مباراة دولية  ,عند اعتزاله في
 2006انضم للجهاز الفني لنادي ميدلزبره وبعد ذلك تولى االشراف
على منتخب انكلترا تحت  20عام قبل ان يتولى تدريب المنتخب االول
خلفا للمدرب سام االردايس .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

إنكلترا
الظهور :
 15من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 1950

العاصمة  :لندن

اللغة  :االنكليزية (الرسمية)

العملة  :الجنية

ألقاب و إنجازات
• بطل كاس العالم  ، 1966والمركز
الرابع عام .1990
• المركز الثالث في كأس امم أوروبا
عام  ، 1968والدور قبل النهائي
عام .1966
• ذهبية دورة األلعاب األولمبية
أعوام  1900و 1908و( 1912رقم
قياسي – تحت مسمى بريطانيا)

أرقام حقائق
• أول مباراة دولية خاضتها إانكلترا
كانت أمام اسكتلندا (صفر -صفر)
عام .1872
• أكبر فوز حققته إانكلترا كان على
أيرلندا (13-صفر) عام .1882
• أثقل هزيمة تعرضت لها انكلترا
كانت امام المجر ( )7-1عام .1954
• أكثر الالعبين اإلنكليز خوضا
للمباريات الدولية هو  ،بيتر
شيلتون (. )125
• أكثر الالعبين اإلنكليز تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،واين روني
(.)53
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بول غاسكوين  ،بوبي تشارلتون  ،بوبي مور  ،ديفيد بيكهام  ،بيتر شيلتون  ،غلين هودل  ،براين روبسون
 ،غوردون بانكس  ،جيوف هورست  ،غاري لينكر.

مبارياتها في مونديال 2018
إنكلترا × تونس

 18يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

إنكلترا × بنما

 24يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

إنكلترا × بلجيكا

 28يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

النجم
ديلي ألي
من النجوم الجدد الذي
ستقدمه الكرة االنكليزية
للعالم هو العب وسط
توتنهام ديلي ألي والذي
يتمتع بأكثر من مهارة
قادته ألن ينال جائزة افضل
العب شاب ويخطف االضواء
من كبار النجوم في « بريمير
ليغ «  ,يطمح ديلي ألي
ان يعيد للكرة االنكليزية
هيبتها المفقودة خالل
الحدث المنتظر .

هزمت اسكتلندا  , 3-0ليتوانيا  2-0وفي جولة االياب تعادلت مع اسكتلندا  2-2وهزمت كل من مالطا  , 4-0سلوفاكيا  , 2-1سلوفينيا  1-0وليتوانيا  1-0لتتصدر مجموعتها
وتحجز مقعدها في كأس العالم

نجوم انكلترا

جاك باتالند (ستوك سيتي)

ديلي آلي (توتنهام)،

جوردان بيكفورد (ايفرتون)

جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)،

كايل ووكر (مانشستر سيتي)

جوردان هندرسون (ليفربول)

جون ستونز (مانشستر سيتي

روبن لوفتوس-تشيك (كريستال باالس)

داني روز (توتنهام)

فابيان ديلف (مانشستر سيتي)

آشلي يونغ (مانشستر يونايتد)

جايمي فاردي (ليستر)

فيل جونز (مانشستر يونايتد)

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

غاري كايهل (تشلسي)

رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)

ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)

هاري كين (توتنهام)

إيريك داير (توتنهام)

داني ويلبك (أرسنال)

الهداف

ﻫﺎري
ﻛﺎﻳﻦ
إﻧﻜﻠﱰا

هاري كين

2
 23ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

 1ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ

أحد هدافي الدوري االنكليزي هذا الموسم وأحد
االسماء التي اصبحت مطمع كبار االندية االوروبية  ,كين
سيكون هو الرهان األول للمدرب ساوثغيت والذي
سيعتمد عليه بالمقدمة لخلخة دفاع الخصوم  ,نجح
مهاجم توتنهام بتسجيل  5أهداف خالل مشوار انكلترا
في التصفيات .

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 24ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
إﻧﻜﻠﱰا
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المجموعة السابعة

●●خاضت انكلترا غمار المجموعة السادسة من التصفيات االوروبية وحققت نتائج ايجابية بدأتها بالفوز على سلوفاكيا  1-0ومالطا  2-0وتعادلت مع سلوفينيا  , 0-0ثم

تونس
المساحة  ١٦٣,٦١٠ :ألف كلم مربع ( 91عالميا)

السكان  11,304,500 :مليون نسمة

المجموعة السابعة

المدرب  :نبيل معلول
ً
عاما
العمر 55 :
الجنسية  :تونسي
يقود تونس منذ 2017
سيرة ذاتية
بزغ نجم معلول مع نادي الترجي التونسي لينتقل بعدها الى
هانوفر االلماني ولعب ايضا لنادي االهلي السعودي وناديا البنزرتي
واالفريقي التونسيان  ,مسيرته التدريبية انطلقت عام  2002بعد
توليه تدريب أولمبيك خريبكه ثم عمل مساعدا لمدرب منتخب تونس
وبعدها تولى تدريب النادي االفريقي و البنزرتي وتولى تدريب منتخب
تونس ثم الترجي و عمل مدربا للجيش القطري قبل ان يتولى تدريب
منتخب الكويت قبل ان يعود لتونس لتدريب منتخبها الوطني خلفا
للمدرب هنري كاسبرجاك .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

تونس
الظهور :
 5من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور:
عام 1978

العاصمة  :تونس اللغة  :العربية (الرسمية)

العملة  :الدينار

ألقاب و إنجازات
• الدور األول في كأس العالم
أعوام  1978و 1998و 2002و.2006
• الدور األول في كأس القارات عام
.2005
• بطل كأس أمم افريقيا عام 2004
 ،والوصيف عامي  1965و.1996
• بطل أمم أفريقيا للمحليين عام
.2011
• بطل كأس العرب عام .1963

شكري الواعر  ،طارق ذياب  ،عز الدين شقرون  ،الصادق ساسي  ،الهادي بن رخيصة  ،زبير بية  ،عادل
السليمي  ،نبيل معلول  ،حاتم الطرابلسي  ،حمادي العقربي.

مبارياتها في مونديال 2018
تونس × إنكلترا

 18يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

تونس × بلجيكا

 23يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

تونس × بنما

 28يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

النجم
علي معلول

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها تونس
كانت أمام الجزائر ( )2-1عام .1957
• أكبر فوز حققته تونس كان على
جيبوتي ( )1-8عام .2015
• أثقل هزيمة تعرضها لها تونس
كانت امام المجر ( )10-1عام .1960
• أكثر الالعبين التونسيين خوضا
للمباريات الدولية هو  ،الصادق
ساسي (. )116
• أكثر الالعبين التونسيين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،عصام
جمعة (.)36
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نال معلول اشادات واسعة
من قبل المتابعين نظير ما
يقدمه مع « نسور قرطاج
« خالل مشوار التصفيات
 ,ويلعب نجم االهلي
المصري في الجناح االيسر
ويتميز بالتسديد والعرضيات
وكان ضمن التشكيلة
االفريقية المثالية  ,ويامل
الجمهور التونسي ان
يواصل معلول مستوياته
المرتفعة خالل البطولة .

غينيا  , 2-0ليبيا  , 1-0وجمهورية الكونغو  . 2-1وفي االياب تعادلت تونس مع جمهورية الكونغو  2-2ثم هزمت غينيا  3-1وتعادلت مع ليبيا سلبيا لتضمن مقعدها في
المونديال .

نجوم تونس

أيمن المثلوثي (الباطن السعودي)

الياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)

معز بن شريفية (الترجي التونسي)

محمد أمين بن عمر (األهلي السعودي)

حمدي النقاز (الزمالك المصري)

غيالن الشعاللي (الترجي)

ديالن بــرون (غنت البلجيكي)

كريم لعريبي (شيزينا االيطالي)

يوهان بن علوان (ليستر سيتي االنكليزي)

سيف الدين الخاوي (تروا الفرنسي)

صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي)

محمد وائل العربي (تور الفرنسي)

ياسين مرياح (الصفاقسي)

بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)

بالل المحسني (داندي يونايتد االسكتلندي)

أحمد العكايشي (االتحاد السعودي)

أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي)

وهبي الخزري (رين الفرنسي)

علي معلول (األهلي المصري)

نعيم السليتي (ديجون الفرنسي)

الهداف

وﻫﺒﻲ
اﻟﺨﺰري
وهبي الخزري

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 27ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ

 12ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨ
ﺘﺨﺐ
 37ﻣﺒﺎرا
ة دوﻟﻴﺔ

يعتبر مهاجم رين الفرنسي من أبرز االسماء في
تشكيلة المنتخب التونسي خالل األعوام الماضية بفضل
سرعته ومهاراته الفنية وتمريراته المتقنة إضافة لحاسة
التهديف  ,وسيكون هو الخيار االول هجوميا للمدرب
نبيل معلول بعد اصابة هداف الفريق يوسف المساكني
 ,فهل سيكون الخزري عند حسن ظن مدربه والجمهور
التونسي ؟!

ﺗﻮﻧﺲ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

رﻳﻦ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
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المجموعة السابعة

●●تأهلت تونس بعد ان تجاوزت الدور التمهيدي للتصفيات االفريقية على حساب موريتانيا ( 2-1ذهابا و  2-1ايابا ) وفي دور المجموعات وضمن المجموعة االولى هزمت

بنما
المساحة  5,517 :ألف كلم مربع ( 118عالميا)

السكان  3,332,576 :مليون نسمة

المجموعة السابعة

المدرب  :هيرنان داريو غوميز
ً
عاما
العمر 62 :
الجنسية  :كولومبي
يقود بنما منذ 2014
سيرة ذاتية
ال يمتلك غوميز سجال كبيرا كالعب حيث اكتفى باللعب في ناديين
كولومبيين هما ميدلين واتلتيكو ناسيونال  ,مسيرته التدريبية
انطلقت بعد  6سنوات من اعتزاله وبالتحديد عام  1991حيث اشرف
على اتلتيكو ناسيونال ثم اشرف على تدريب منتخب كولومبيا ثم
منتخب االكوادور وبعد ذلك منتخب غواتيماال وعاد لتدريب كولومبيا
ثم فريق ميدلين قبل ان يتولى تدريب منتخب بنما خلفا للمدرب
خوليو سيزار فالديس .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

بنما
الظهور :
 1من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 2018

العاصمة  :بنما

اللغة  :االسبانية (الرسمية)

العملة  :بالبوا

ألقاب و إنجازات
• بطل كوبا سينترواميركانا عام
 ، 2009والوصيف عامي 2007
و ، 2017والثالث اعوام ,2011 ,1993
.2014
• وصيف بطل الكأس الذهبية
للكونكاكاف عامي  2005و، 2013
والثالث عامي  2011و.2015

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها بنما
كانت أمام فنزويال ( )1-2عام .1938
• أكبر فوز حققته بنما كان على
بورتوريكو ( )1-12عام .1946
• أثقل هزيمة تعرضت لها بنما
كانت امام كوستاريكا (صفر)11 -
عام .1938
• أكثر الالعبين البنميين خوضا
للمباريات الدولية هو  ،غابرييل
غوميز (. )140
• أكثر الالعبين البنميين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،لويس تيخادا
(.)43
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• ألبيرتو بالنكو  ،ريكاردو فيليبس  ،فيليبي بالوي  ،روبرتو براون  ،ألفريدو أندرسون  ،لويس تيخادا  ،بالس
بيريز  ،خوسيه لويس غارسيسي  ،خوليو ديلي فالديز  ،غابرييل غوميز.

مبارياتها في مونديال 2018
بنما × بلجيكا

 18يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

بنما × إنكلترا

 24يونيو ( 2018المجموعة السابعة)

بنما × تونس

 28يونيو ( 2018المجموعة السابعة

النجم

غابرييل غوميز

يعد العب وسط نادي
بوكارامانغا الكولومبي اكثر
الالعبين خبرة في صفوف
منتخب بنما الذي يخوض
مشاركته المونديالية
االولية  ,وخاض غوميز اكثر
من  140دولية  ,وسيعتمد
عليه مدرب الفريق كنعصر
اساسي نظراً لخبرته
في المالعب االوروبية
وشخصيته القيادية في
الملعب .

التي بدأها منذ الدور الثالث حيث فاز في اللقاء االول ضد مضيفه جمايكا  0-2ثم خسر امام ضيفه كوستاريكا  2-1وتعادل مع مضيفه هايتي سلبيا ،وفي االياب هزم
هايتي  ،0-1وكرر فوزه على جمايكا  0-2وسقط مجددا امام كوستاريكا  3-1ليحتل الترتيب الثاني في المجموعة ويتأهل لدور المجموعة النهائية التي بدأها بالفوز
على الهندوراس  0-1ثم تعادل مع المكسيك سلبيا وسقط امام ترينيداد توباغو  1-0وتعادل مع الواليات المتحدة االميركية  1-1وكوستاريكا سلبيا وفي االياب تعادل
مع الهندوراس  2-2وسقط امام المكسيك  1-0ثم اكتسح ترينيداد توباغو  0-3وسقط امام الواليات المتحدة االميركية  4-0وحقق الفوز األهم في التصفيات على
كوستاريكا  1-2ليحتل الترتيب الثالث برصيد  13نقطة ويبلغ النهائيات.

نجوم بنما

خيمي بینیدو (دينامو بوخارست الروماني)

ايدغار بارسیناس (كافاتیلیروس دي تاباتشوال المكسیكي)

خوزي كالديرون (كوريیو)

ريكاردو بويتراغو (مینیسیبال الغواتیمالي)

أزماهار أريانو (باتريوتس الكولومبي)

میغیل كامارغو (سان مارتن البیروفي)

فیلیب بالوي (مینیسیبال الغواتیمالي)

بالس بيريز (مینیسیبال الغواتیمالي)

هارولد كامینغز (ايرثكويكس سان خوزي األميركي)

أرماندو تورس (يونیفیرسیداد التشیلي)

ايريك دايفیس (دونايسكا ستريدا السلوفاكي)

خوزي غونزالیز (يونیو كومیرسیو البیروفي)

فیديل ايسكوبار (نیو يورك ريدبولز األميركي)

كريستیان مارتیناز (كولومبوس كرو االمريكي)

أدولفو ماشادو (یوستن دينامو األميركي)

رونالد بالكبیرن (كوريیو البنمي)

مايكل أمیر موريیو (نیو يورك ريدبولز األميركي)

غابريیل غومیز (اتلیتیكو بوكارامانغا الكولومبي)

ريكاردو أفیال (غاند البلجیكي)

غابريیل توريس (هواشیباتو التشیلي)

غابرييل توريس

هو المهاجم االول للمنتخب
البنمي نظراً للخبرة التي
يمتلكها مع الفريق وفي
المالعب االوروبية حيث يلعب
في صفوف نادي لوزان
السويسري  ,توريس سجل 3
أهداف خالل مشوار الفريق
بالتصفيات وسيحاول الالعب من لفت االنظار اليه في
البطولة من خالل مواصلة تقديمه مستويات جيدة .

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 37ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﻓﺎ
دوﻟﻴﺔ
ﺒﺎراة
1ﻣ

ﺑﻨام

44

ﺘﺨﺐ
ﻊ اﳌﻨ
ﻣ

الهداف

ﺑﻼس
ﺑريﻳﺰ

40
ﻫﺪ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

ﻣﻮﻧﻴﺴﻴﺒﺎل
ﻏﻮاﺗﻴامﻻ
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المجموعة السابعة

●●استطاع بنما أن يحطم كل التوقعات ويخطف بطاقة التأهل للمونديال بشق األنفس بعد ان حقق نتائج ايجابية خالل مشواره في تصفيات اميركا الشالمية

بولندا
المساحة  312,679 :ألف كلم مربع ( 70عالميا)

السكان  38,116,000 :مليون نسمة

المجموعة الثامنة

المدرب  :أدم نوالكا
ً
عاما
العمر 60 :
الجنسية  :بولندي
يقود بولندا منذ 2013
سيرة ذاتية
كان ادم نوالكا في مسيرته كالعب وفيا لنادي فيسال كاركوف حيث
لعب معظم سنواته كالعب قبل ان يذهب الى نادي اميركا إيقلس
حتى اعتزاله عام  , 1988اما مسيرته كمدرب فأنطلقت عام 1996
بتدريب نادي كريزويسكي ثم درب فيسال كاركوف ولوبين ونوي سازك
وجميعهم في بولندا حتى عام  2013حين تم اسناد له مهمة تدريب
منتخب بولندا خلفا للمدرب فالديمير فورناليك

أشهر  10العبين على مر التاريخ

بولندا
الظهور :
 8من أصل
 21في
كاس العالم
اول ظهور :
عام 1938

العاصمة  :وارسو

اللغة  :البولندية (الرسمية)

العملة  :زلوتي

ألقاب و إنجازات
• المركز الثالث في كاس العالم
عامي  1974و.1982
• ربع نهائي كأس أمم أوروبا
.2016
• ذهبية دورة االلعاب االولمبية
عام  ، 1972والوصيف عامي 1976
و1992

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها بولندا
كانت أمام المجر (صفر )1 -عام
.1921
• أكبر فوز حققته بولندا كان على
سان مارينو (- 10صفر) عام .2009
• أثقل هزيمة تعرضها لها بولندا
كانت امام الدنمارك (صفر)8 -
عام .1948
• أكثر الالعبين البولنديين خوضا
للمباريات الدولية هو  ،غجيغوج
التو (. )104
• أكثر الالعبين البولنديين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،فوجيميرغ
لوبانسكي (.)48
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فوجيميرج لوبانسكي  ،أندري زارماخ  ،كازيميرز دينا  ،توماس فالدوخ  ،فالديسالف زمودا  ،توماس
هايتو  ،زبيغنيو بونييك  ،غجيغوج التو  ،يانوش كوبيسويز  ،أندرزي بونكول.

مبارياتها في مونديال 2018
بولندا × السنغال

 19يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

بولندا × كولومبيا

 24يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

بولندا × اليابان

 28يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

النجم

ياكوب
بالشتشيكوفسكي
يعتبر بالشتشيكوفسكي
من العناصر الثابتة في
تشكيلة المنتخب البولندي
بسبب المهارات الفائقة
التي يمتلكها  ,وكذلك
القتالية في الملعب وقبل
ذلك كله الخبرة الذي
يملكها الالعب  ,ويتطلع
الالعب برفقة نخبة من
العبين بولندا الى ترك بصمة
مؤثرة وتحقيق نتائج الفتة
في المونديال القادم.

المجموعة الثامنة
●●وقعت بولندا في المجموعة الخامسة للتصفيات االوروبية وبدأت المسيرة بمواجهة كازاخستان ( )2-2ثم هزمت الدنمارك ( , )3-2ارمينيا ( , ) 2-1رومانيا ( , )3-0الجبل
االسود ( ) 2-1وفي االياب تجاوزت رومانيا ( )3-1وخسرت من الدنمارك ( )4-0واكتسحت كازاخستان ( )3-0وارمينيا ( ) 6-1وختمت مبارياتها بالفوز على الجبل االسود 4-2
لتتصدر مجموعتها وتتأهل لكأس العالم .

نجوم بولندا

لوكاس فابيانسكي (سوانسي االنكليزي)

بافل داويدوفيكس (باليرمو االيطالي)

فويتشيك تشيزني (يوفنتوس االيطالي)

كاميل جروشيسكي (هال سيتي االنكليزي)

لوكاش بيشتشيك (دورتموند األلماني)

غريغورز كريشوياك (وست بروميتش االنكليزي)

كميل غليك (موناكو الفرنسي)

كارول لينيتي (سامبدوريا االيطالي)

بارتوز بيريزينسكي (سامبدوريا االيطالي)

اركاديوز ميليك (نابولي االيطالي)

يان بيدناريك (ساوثمبتون االنكليزي)

داويد كوفناسكي (سامبدوريا االيطالي)

توماسز كيدزيورا (دينامو كييف االوكراني)

كاميل فيلسزيك (بروندبي الدنماركي)

مايكل بازدان (ليغيا وارسو )

كرزيستوف بياتيك (كراكوفيا)

ياكوب بالشتشيكوفسكي (فولفسبورغ األلماني)

لوكاس تيودورزيك (أندرلخت البلجيكي)

بيوتر زيلينسكي (نابولي االيطالي)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ األلماني)

الكثيرون يرون في ليفاندوفسكي
الهداف رقم  1في العالم  ,فـ « ماكينة
الهداف « البولندية تصدرت قائمة
هدافي التصفيات برصيد  16هدف
من اصل  28هدف سجلتها بولندا
في التصفيات  ,مهاجم بايرن ميونخ
األلماني ستكون االضواء مسلطة عليه
وسط توقعات ان ينافس على جائزة
هداف البطولة .

ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﻣﻬﺎﺟﻢ
 29ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

اﳌﻨﺘﺨﺐ
ﻓﺎ ﻣﻊ
ﻫﺪ
52
ة دوﻟﻴﺔ
ﻣﺒﺎرا
9

الهداف روبرت ليفاندوفسكي

روﺑﺮت
ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴيك

3

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﻟﻨﺎدي:

ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
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كولومبيا
المساحة  1,141,748 :مليون كلم مربع ( 26عالميا) السكان  48,551,300 :مليون نسمة

المجموعة الثامنة

المدرب  :خوسيه بيكرمان
ً
عاما
العمر 68 :
الجنسية  :أرجنتيني
يقود كولومبيا منذ 2012
سيرة ذاتية
لعب بيكرمان طوال مسيرته الكروية في ناديين فقط هما
أرجنتينيوس جونيورز و اندبندنتي االرجنتينيان ثم توجه للتدريب في
عام  1981حيث اشرف على تدريب عدة فرق في فئة الشباب مثل
تشاشاريتا جونيورز وارجنتينوس جونيورز و كولو كولو التشيلي
و منتخب االرجنتين تحت  20ثم تولى تدريب الفريق االول بعدها
قاد تولوكا المكسيكي وتيغيرس االرجنتيني قبل ان يتولى تدريب
كولومبيا خلفا للمدرب ليونيل الفاريز .

أشهر  10العبين على مر التاريخ

كولومبيا
الظهور :
 6من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 1962

العاصمة  :بوغوتا

اللغة  :االسبانية (الرسمية) العملة  :البيزو

ألقاب و إنجازات
• ربع نهائي كاس العالم عام .2014
• المركز الرابع في كاس القارات
.2003
• بطل كوبا اميركا عام ، 2001
والوصيف عام .1975
• وصيف بطل الكأس الذهبية عام
.2000

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
كولومبيا كانت أمام المكسيك
( )3-1عام .1938
• أكبر فوز حققته كولومبيا كان
على البحرين (- 6صفر) عام .2015
• أثقل هزيمة تعرضها لها
كولومبيا كانت امام البرازيل (صفر-
 )9عام .1957
• أكثر الالعبين الكولومبيين خوضا
للمباريات الدولية هو  ،كارلوس
فالديراما (. )111
• أكثر الالعبين الكولومبيين تسجيال
لالهداف الدولية هما  ،أرنولدو
إيغواران  ،وراداميل فالكاو (.)25
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كارلوس فالديراما  ،رينيه هيغيتا  ،أندريس إسكوبار  ،راداميل فالكاو  ،فريدي رينكيون  ،فاوستينو أسبريا ،
ليونيل ألفاريز  ،فرانشيسكو ماتورانا ،هيرنان داريو غوميز  ،ايفات فالنسيانو.

مبارياتها في مونديال 2018
كولومبيا × اليابان

 19يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

كولومبيا × بولندا

 24يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

كولومبيا × السنغال

 28يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

الهداف

رادميل فالكاو
رغم غيابه عن الكثير من
المباريات خالل التصفيات
المونديالية  ,اال ان فالكاو
يبقى الخيار رقم واحد
للمدرب بيكرمان في
خط الهجوم  ,الالعب
استعاد مستواه المميز
مؤخرا خاصة مع ناديه
الفرنسي موناكو  ,يتطلع
الالعب لترك بصمته في
المونديال وتأكيد انه الزال
يتمتع بحاسيته التهديفية
العالية .

المجموعة الثامنة
●●تأهلت كولومبيا عبر التصفيات الالتينية بعد ان حققت النتائج التالية هزمت بيرو  , 2-0خسرت من اوروغواي,3-0تعادلت مع تشيلي  , 1-1خسرت من االرجنتين ,1-0
فازت على بوليفيا  , 3-2هزمت االكوادور  3-1ثم فنزويال  2-1خسرت من البرازيل  2-1ثم هزمت باراغواي  1-0وفي االياب تعادلت مع اوروغواي  , 2-2وتشيلي  , 0-0وخسرت
من االرجنتين  , 3-0وهزمت بوليفيا  , 1-0واالكوادور  , 2-0تعادلت مع البرازيل  , 1-1وفنزويال  0-0وخسرت من باراغواي  2-1وتعادلت مع بيرو 1-1

نجوم كولومبيا

دافيد اوسبينا (ارسنال االنكليزي)

خاميس رودريغيز (بايرن ميونخ االلماني)

ييري مينا (برشلونة االسباني)

ييمي شارا (جونيور)

سانتياغو ارياس (ايندهوفن الهولندي)

خوان كوادرادو (يوفنتوس االيطالي)

دافينسون سانشيز (توتنهام االنكليزي)

غوستافو كويار (فالمنغو البرازيلي)

برناردو اسبينوسا (جيرونا االسباني)

جيفرسون ليما (ليفانتي االسباني)

فرانك فابرا (بوكا جونيورز االرجنتيني)

سيباستيان بيريز (بوكا جونيورز االرجنتيني)

ستيفان ميدينا (مونتيري المكسيكي)

كارلوس سانشيس (اسبانيول االسباني)

يوهان موخيكا (جيرونا االسباني)

كارلوس باكا (فياريال االسباني)

اوسكار موريو (باتشوكا المكسيكي)

لويس فرناندو مورييل (اشبيلية االسباني)

ويليام تيسيو (ليون المكسيكي)

راداميل فالكاو (موناكو الفرنسي)

كريستيان ساباتا (ميالن االيطالي).

خاميس رودريغيز

 62ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ

ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
 26ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 2ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ

العب بايرن ميونخ نال على جائزة هداف
مونديال  , 2014وأستمر خالل السنوات
االربعة الماضية في تقديم عروض
كروية الفتة جعلته دائماً تحت مجهر
مدرب كولومبيا بيكرمان الذي يضعه
على رأس قائمة الفريق متمنياً ان
يواصل عروضه المميزة خالل النسخة
الجديدة من البطولة .

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

1

النجم

ﺧﺎﻣﻴﺲ
رودرﻳﻐﻴﺰ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
2014
اﻟﻨﺎدي:

ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
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السنغال
المساحة  196،723 :ألف كلم مربع ( 87عالميا)

السكان  14.354,690 :مليون نسمة

المجموعة الثامنة

المدرب  :أليو سيسيه
ً
عاما
العمر 41 :
الجنسية  :سنغالي
يقود السنغال منذ 2015
سيرة ذاتية
امضى أليو سيسيه مسيرته في المالعب بالدوري الفرنسي
واالنكليزي وانطلقت مسيرته مع نادي ليل ثم لعب لسيدان
وباريس سان جيرمان ومونبييليه وفي انكلترا لعب مع بيرمنغهام
وبورتسموث وختم مسيرته كالعب مع نادي نيمس الفرنسي قبل ان
يعلن اعتزاله عام  2009ويتوجه للتدريب حيث اشرف على المنتخبات
السنية في السنغال قبل ان يسند اليه تدريب المنتخب االول خلفا
للمدرب االن غيريس

أشهر  10العبين على مر التاريخ

السنغال
الظهور :
 2من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور :
عام 2002

العاصمة  :داكار

اللغة  :الفرنسية (الرسمية)

العملة  :فرنك

ألقاب و إنجازات
• ربع نهائي كاس العالم عام .2002
• وصيف بطل كأس امم أفريقيا
عام .2002
• بطل كأس اميكال كابرال أعوام
,1986 ,1985 ,1984 ,1983 ,1980 ,1979

الحاج ضيوف  ،خليلو فاديغا  ،أليو سيسيه  ،هنري كامارا  ،سليمان دياوارا  ،مامادو نيانغ  ،موسى سو ،
بابي ديوب  ،عمر داف  ،روجر ميندي.

مبارياتها في مونديال 2018
السنغال × بولندا

 19يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

السنغال × اليابان

 24يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

السنغال × كولومبيا

 28يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

.2001 ,1991

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها
السنغال كانت أمام غامبيا ()3-2
عام .1961
• أكبر فوز حققته السنغال كان
على موريشيوس (- 7صفر) عام
.1984
• أثقل هزيمة تعرضها
لها السنغال كانت امام
تشيكوسلوفاكيا (صفر )11 -عام
.1966
• أكثر الالعبين السنغاليين خوضا
للمباريات الدولية هو  ،هنري كامارا
(. )99
• أكثر الالعبين السنغاليين تسجيال
لالهداف الدولية هو  ،هنري كامارا
(.)32
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الهداف

خاليدو كوليبالي
مدافع نابولي صاحب
الطول الفارع والصالبة
الكبيرة  ,لفت انظار كبار
االندية االوروبية اليه ويعتبر
االن « الحجر االساس «
في تشكيلة منتخب
السنغال  ,كوليبالي
سيحمل مسؤولية ايقاف
مهاجمين من طراز
فالكاو وليفاندوفسكي
 ,فهل سينجح ويقود
السنغال لتكرار انجاز 2002
ام سيخرج الفريق بخفي
حنين ؟!

المجموعة الثامنة
●●بدأت السنغال مشوارها في التصفيات االفريقية بمواجهة مدغشقر في الدور التمهيدي « تعادال ذهابا  2-2وانتصرت السنغال ايابا  « 3-0وفي دور المجموعات
وضمن المجموعة الرابعة بدأت السنغال المشوار بالفوز على كاب فيردي  , 2-0وخسرت من جنوب افريقيا  2-1لكن المباراة تم اعادتاه بقرار من « فيفا « بسبب « التالعب
« لتنتصر السنغال  ,2-0وتعادلت مع بوركينا فاسو سلبيا  ,وفي االياب تعادلت مع بوركيا فاسو  2-2وهزمت كاب فيردي  2-0و جنوب افريقيا  2-0لتبلغ النهائيات .

ألفرد غوميس (سبال االيطالي)

شيخ ندوي (برمنغهام االنكليزي)

كاليدو كوليبالي (نابولي االيطالي)

ألفرد نداي (وولفرهامبتون االنكليزي)

المين غساما (أنطاليا سبور التركي)

ساديو مانيه (ليفربول االنكليزي)

كارا مبودج (أندرلخت البلجيكي)

كيتا بالدي (موناكو الفرنسي)

موسى واغيه (أوبن البلجيكي)

ديافرا ساخو (رين الفرنسي)

يوسف سابالي (بوردو الفرنسي)

موسى كوناتيه (أميان الفرنسي)

ساليف سانيه (هانوفر األلماني)

اسماعيل سار (رين الفرنسي)

باب أليوني نداي (ستوك سيتي االنكليزي)

مباي نيانغ (تورينو االيطالي)

إدريس غانا غاي (ايفرتون االنكليزي)

موسى سو (بورصا سبور التركي)

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

47

ﻣﺒ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﻷوﱃ

13

رغم غيابه عن التهديف خالل التصفيات
االفريقية  ,اال ان ساديو مانيه سيبقى
هو امل جماهير السنغال في هز شباك
الخصوم نظراً لالمكانية العالية التي
يمتلكها مثل التسديد والسرعة والتمرير
كذلك  ,ماني المتألق مع نادي ليفربول
االنكليزي سيكون امام تحدي حقيقي
لمواصلة هذا التألق في كأس العالم .

ﻣﻬﺎﺟﻢ
 26ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

ﺎراة دوﻟﻴﺔ

ساديو مانيه

اﻟﺴﻨﻐﺎل

ﻫ ﺪ ﻓﺎ

الهداف

ﺳﺎدﻳﻮ
ﻣﺎﻧﻴﻪ

ﻣ ﻊ ا ﳌ ﻨﺘ ﺨ ﺐ

نجوم السنغال

عبدالله ديالو (رين الفرنسي)

شيخو كوياتي (وست هام االنكليزي)

اﻟﻨﺎدي:

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
إﻧﻜﻠﱰا
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اليابان
المساحة  377,944 :ألف كلم مربع ( 61عالميا)

السكان  126,860,000 :مليون نسمة

المجموعة الثامنة

المدرب  :أكيرا نيشينو
ً
عاما
العمر 63 :
الجنسية  :ياباني
يقود اليابان منذ 2018 :
سيرة ذاتية
لعب نيشينو الذي درب اليابان قبل شهرين من انطالق البطولة طوال مسيرته
من عام  1978حتى  1990مع نادي كاشيوا ريسول قبل ان يعتزل ويتوجه للتدريب
حيث درب العديد من االندية
كاشيوا ريسول وغامبا أوساكا و فيسيل كوبي و ناغويا غرامبوس كذلك تولى
االشراف على المنتخب الياباني للشباب وكذلك المنتخب االولمبي والذي
هندس من خالله أكبر انتصار للكرة اليابانية عندما قاد المنتخب للتغلب على
البرازيل 1-صفر في أولمبياد أتالنتا  ،1996علما ان السلساو كان يضم في صفوفه
حينها النجمين رونالدو وروبرتو كارلوس وتولى نيشينو مهمة التدريب خلفا
للمدرب البوسني وحيد خليلودزيتش

أشهر  10العبين على مر التاريخ

اليابان
الظهور :
 6من أصل
 21في كاس
العالم
اول ظهور
عام 1998

العاصمة  :طوكيو اللغة  :اليابانية (الرسمية)

العملة  :الين

ألقاب و إنجازات
• الدور الثاني في كأس العالم عامي 2002

كيسوكي هوندا  ،شينجي كاغاوا  ،كونيشيجي كاماموتو  ،كازويوشي ميورا  ،هيديتوشي ناكاتا ،
شونسوكي ناكامورا  ،يوتو ناغاتومو  ،شينجي أونو  ،ياسوهيتو إندو  ،ناوكي ماتسودا.

مبارياتها في مونديال 2018
اليابان × كولومبيا

 19يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

و.2010
• وصيف بطل كأس القارات عام .2001
• بطل كأس امم آسيا اعوام  1992و2000

اليابان × السنغال

 24يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

اليابان × بولندا

 28يونيو ( 2018المجموعة الثامنة)

و 2004و( 2011رقم قياسي).
• برونزية دورة األلعاب األولمبية عام .1968
• بطل كأس شرق آسيا عام .2013

أرقام وحقائق
• أول مباراة دولية خاضتها اليابان كانت أمام
الصين (صفر )5 -عام .1917
• أكبر فوز حققته اليابان كان على الفلبين
(- 7صفر) عام .1967
• أثقل هزيمة تعرضها لها اليابان كانت امام
الفلبين ( )15-2عام .1917
• أكثر الالعبين اليابانيين خوضا للمباريات
الدولية هو  ،ياسوهيتو إندو (. )152
• أكثر الالعبين اليابانيين تسجيال لالهداف
الدولية هو  ،كونيشيجي كاماموتو (.)80
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النجم
مايا يوشيدا
يعتبر يوشيدا من الدعاماًت
الرئيسية في تشكيلة
مقاتلي الساموراي  ,نظراً
للخبرة التي يمتلكها
والتي دفعت مدرب اليابان
خليلودزيتش الى منحه
شارة القيادة  ,المدافع
الصلب يجيد كذلك تسديد
الكرات الثابتة والتمريرات
الطويلة التي ساهمت
بأهداف كثيرة للفريق خالل
مشواره في التصفيات
االسيوية .

 , 6-0وسوريا  , 3-0وفي االياب تجاوزت سنغافورة  , 3-0كمبوديا  , 2-0افغانستان  , 5-0سوريا  5-0وفي دور المجموعات كانت في المجموعة الثانية حيث خسرت من
االمارات  2-1وهزمت تايلند  2-0والعراق  2-1وتعادلت مع استراليا  1-1وهزمت السعودية  2-1وفي االياب هزمت االمارات  2-0وتايلند  4-0وتعادلت مع العراق  1-1وهزمت
استراليا  2-0وخسرت من السعودية . 1-0

نجوم اليابان

إيجي كاواشيما (متز الفرنسي)

جينكي هراغوتشي (فورتونا دوسلدورف األلماني)

تومويا يوغاجين (اوراوا)

هيروشي كيوتاكي (سيريزو أوساكا)

جين شوجي (كاشيما انتلرز)

هوتارو ياماغوتشي (سيريزو أوساكا)

يوتو ناغاتومو (غلطة سراي التركي)

شينجي كاغاوا (دورتموند األلماني)

ماساتو موريشيغي (اف سي طوكيو)

تاكاشي إنوي (إيبار االسباني)

جوتوكو ساكاي (هامبورغ األلماني)

كيسوكي هوندا (باتشوكا المكسيكي)

مايا يوشيدا (ساوثمبتون االنكليزي)

شينجي اوكازاكي (ليستر سيتي االنكليزي)

ياسويوكي كونو (غامبا أوساكا)

تاكوما أسانو (شتوتغارت األلماني)

هيروكي ساكاي (مارسيليا الفرنسي)

يويا كوبو (جينت البلجيكي)

غاكو شيباساكي (خيتافي االسباني)

يويا اوساكو (كولن األلماني)

الهداف كيسوكي هوندا

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

 103ﻣﺒﺎرﻳﺎ
ت دوﻟﻴﺔ

ﻣﺪاﻓﻊ
 31ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺮﻛﺰ

 3أﻫﺪاف ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ

الزال هوندا وعلى الرغم انه
يلعب في خط الوسط افضل
هدافي اليابان  ,وثبت ذلك
جليا خالل التصفيات بتسجيله
 7أهداف  ,يمتلك هوندا
( 31عام ) قدرة على التمرير
والتسديد من بعيد  ,نجم
باتشوكا المكسيكي يتطلع ان يقود اليابان لعبور الدور
االول والتي تعتمد ايضا على خبرته ومهارته .

ﻳﻮﺗﻮ
ﻧﺎﻏﺎﺗﻮﻣﻮ

ﰲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل

اﳌﺸﺎرﻛﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن:

2014 ،2010
اﻟﻨﺎدي:

ﻏﻠﻄﺔ ﴎاي
ﺗﺮﻛﻴﺎ
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المجموعة الثامنة

●●لعبت اليابان في المجموعة الخامسة من الدور التمهيدي للبطولة االسيوية وبدأت مواجهاتها بالتعادل مع سنغافورة 0-0وهزمت كمبوديا  , 3-0وافغانستان

حكام عرب في مالعب المونديال
اختار االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في  29مارس الماضي  ،الالئحة النهائية لحكام الساحة والحكام المساعدين الذين
سيتولون قيادة مباريات كأس العالم  ،2018والتي ضمت خمسة حكام ساحة من الدول العربية (من أصل .)36
وضمت الئحة الحكام االساسيين االماراتي محمد عبدالله والسعودي فهد المرداسي (الذي قرر االتحاد السعودي سحبه من
المونديال) والبحريني نواف شكر الله عن القارة اآلسيوية ،والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شارف عن أفريقيا .أما
المساعدون فهم البحريني ياسر خليل عبدالله ،محمد العبكري وعبدالله الشلوي من السعودية ،القطري طالب المري ،االماراتي
محمد الحمادي ،المغربي رضوان عاشق ،السوداني وليد أحمد ،والتونسي أنور هميلة.
وتعود المشاركة العربية األولى في تحكيم المونديال الى المصري يوسف محمد الذي كان حكم راية في ايطاليا  .1934أما أول
حكم ساحة فكان المصري علي قنديل الذي قاد مباراة تشيلي وكوريا الشمالية في انكلترا  .1966وشهدت النسخ الحديثة من
كأس العالم مشاركة حكام معروفين كالمصري جمال الغندور واالماراتي علي بوجسيم والسوري جمال الشريف.
أما أبرز الحكام العرب في نهائيات كأس العالم ،فيبقى المغربي الراحل سعيد بلقولة الذي قاد نهائي مونديال  1998بين فرنسا
والبرازيل.
وضمت الالئحة النهائية  99 ،حكما أساسيا وحكما مساعدا من  45دولة ،موزعين بحسب االتحادات القارية وفق اآلتي 10 :من االتحاد
األوروبي 6 ،من كل من االتحاد اآلسيوي واالفريقي والكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) والكونميبول (أميركا
الجنوبية) ،و 2من أوقيانيا.
في المقابل ،تضمنت الالئحة النهائية الحكم الفرنسي كليمان توربان ،والذي سيكون أول حكم فرنسي يقود مباراة في كأس
العالم منذ مواطنه ستيفان النوي الذي شارك في مونديال جنوب افريقيا .2010
والحكام المختارون هم :

أوروبا:

فيليكس بريخ ( ألمانيا) ،وجونيت شاكير (تركيا) ،بيورن كوبرز
(هولندا) ،شيمون مارسينياك (بولندا) ،وأنطونيو ميغيل ماتيو
الوس (إسبانيا) ،وميليوراد ماغيتش (صربيا) ،وجيانلوكا روكي
(إيطاليا) ،ودامير سكومينا (سلوفينيا) ،وكليمنت تيوربين
(فرنسا)  ،سيرغي كاراسيف (روسيا)

أوقيانوسيا:
ماثيو كونغر ( نيوزيلندا) ،ونوربرت هاوتا ( تاهيتي).

أميركا الجنوبية:
خوليو باسكونيان ( تشيلي) ،وإنريكي كاسيريس (باراغواي)،
وأندريس كونها ( أوروغواي) ،ونيستور بيتانا ( األرجنتين)،
وساندرو ريتشي (البرازيل) ،ويلمار رولدان ( كولومبيا).

جهاد جريشة

آسيا :
فهد المرداسي ( السعودية) ،وعلي رضا فاجاني (إيران)،
ورافشان أرماتوف (أوزبكستان) ،ومحمد عبد الله محمد (
األمارات)  ،وساتو ريو جي (اليابان) ،ونواف شكر الله ( البحرين).

أفريقيا :
مهدي عابد شريف ( الجزائر) ،وماالنغ ديهيو (السنغال)،
وباكاري جسام (غامبيا) ،وجهاد جريشة (مصر) ،وجياني
سيكازو ( زامبيا) ،وبامالك تيسيما (إثيوبيا).

أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي:
جويل أغيالر (سلفادور) ،ومارك غايغر ،وخاير ماربورو ( ،الواليات
المتحدة) ،وريكاردو مونتيرو (كوستاريكا) ،وجون بيتي ( بنما)،
وسيزار أرتورو راموس بالسويلوس (المكسيك).
مهدي عبيد
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ألول مرة..
الحكام البريطانيون
يغيبون

محمد عبدالله

نواف شكر الله

لن يتواجد حكام بريطانيون في كأس العالم  ،وذلك ألول مرة
منذ عام  ،1938حسبما أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،
أثناء إعالنه أسماء الـ 36حكماً و 63مساعداً ًالذين سيشاركون
في البطولة.
ومن بين الـ 36حكماً ،القادمون من  46دولة ،الذي اختارهم
االتحاد الدولي لن يكون هناك حكام سواء من إنكلترا أو
إسكتلندا أو ويلز أو إيرلندا الشمالية.
وكان مارك كالتنبورغ ،الحكم اإلنكليزي الوحيد في القائمة التي
اختارها فيفا في صيف عام  ،2016والذي قاد المباراة النهائية
لبطولة األمم األوروبية في ذلك العام بين البرتغال وفرنسا
( ،)0-1قد ترك منصبه في منتصف الموسم الماضي في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ليصبح الرئيس الجديد للجنة الحكام في
المملكة العربية السعودية.
وطالب االتحاد اإلنكليزي فيفا باستبدال كالتنبورغ بحكم آخر في
الدوري الممتاز ،لكن االتحاد الذي يرأسه جياني إنفانتينو رفض
ذلك الطلب.

مكافأت الحكام  ..تصل الى  57ألف يورو
تتركز االنظار في كأس العالم عادة على المكافأت المادية التي
يحصل عليها المنتخبات المشاركة في البطولة  ,لكن هناك الحكام
ايضا ،فالكثيرون ال يعلمون على االجور التي يحصلون على اداراتهم
للمباريات خالل المونديال العالمي
كشفت صحيفة ماركا االسبانية في تقرير لها عن االجور التي يحصل
عليها الحكام
فحكام الساحة مثل األلماني فيليكس بريخ  ،والتركي جونيت شاكير
 ،واألرجنتيني نيستور بيتانا  ،سيتقاضون روابت تصل إلى  57ألف يورو،
باإلضافة إلى  2500يورو لكل مباراة يشاركون بها.
اما الحكام المساعدون فسيتقاضون مبالغ تصل الى  20ألف يورو
باإلضافة لـ 1600يورو لكل مباراة يشاركون بها.
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أساطير في المونديال  ..لكن خارج أرضية الملعب !
سيشهد مونديال روسيا تواجد العديد من الالعبين النجوم الذين تركوا اثرا خالل كؤوس العالم الماضية  ,لكن وخالل
المونديال الحالي سيتواجدون هؤالء خارج أرضية الملعب وبالتحديد في المقاعد التدريبية ليشرفوا على فرقهم التي
تتنافس في هذا العرس العالمي ،وفيما يلي بعضا من هؤالء النجوم

تيري
هنري

ايفيكا
أوليتش

مهاجم المنتخب الفرنسي السابق والذي ساهم
بإحراز الديوك للقب مونديال  1998والوصول الى نهائي
 , 2006سيتواجد مع المنتخب البلجيكي كمساعد أول
للمدرب االسباني مارتينيز .

المهاجم الكرواتي الخطير والذي شارك في ثالث
موندياالت سابقة ( , ) 2014-2006-2002سيكون احد
افراد الطاقم التدريبي لمنتخب بالده

ميروسالف
كلوزه

أليو
سيسيه

مهاجم المنتخب االلماني والهداف التاريخي
للمونديال ( 16هدف ) والذي قاد فريقه إلحراز مونديال
 , 2014سيكون هو أحد افراق الطاقم التدريبي
للمانشافت .

كابتن منتخب السنغال في مونديال  2002والذي قاده
الى الدور الثمانية  ,يعود الى البطولة وهو يعتلي
الكادر التدريبي إلسود التيرانغا .

كارلوس
تافاريل

يوهان دل
توماسون

حامي عرين البرازيل في مونديال  1994و  1998سيعود
الى اجواء كأس العالم مجدداً ومع " السيلساو "
كمدرب لحراس لفريق " السامبا "

الهداف الدنماركي الخطير والذي يعتلي قائمة
الهدافين التاريخيين لمنتخب بالده ( 52هدف ) سيعود
الى المونديال بمنصب مساعد مدرب لمنتخب بالده .

ديدييه
ديشامب

تشا دو ري

كابتن المنتخب الفرنسي واحد اساطيره الذي قاده
للقب مونديال  .. 1998سيكون هو متصدر المشهد
لدى الفرنسيين في المونديال الحالي كونه هو مدرب
الفريق .

الجناح الكوري المميز والذي شارك مع الفريق في
مونديال  2002و  , 2010تم تكليفه بتدريب الخطوط
الدفاعية لمنتخب بالده خالل المونديال الحالي .
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أرقام قياسية
◆ أول بطولة عالمية لكرة القدم
تحت ُمسمى (كأس العالم) اقيمت
في عام  ،1930واستضافتها أوروغواي
في الفترة من  30 - 13يوليو  ،و ُتعتبر
البطولة األولى الوحيدة من ضمن
جميع بطوالتها التي لم يكن بها
تصفيات مؤهلة.
◆ في النسخة الثانية لكأس
العالم  ،1934أقيمت تصفيات كأس
العالم بصورة منتظمة ،في قارات
العالم الستة (أوروبا ،آسيا ،أفريقيا،
أميركا الجنوبية ،أميركا الشمالية،
أوقيانوسيا).
◆ األرجنتيني فرانشيسكو فارايو
هو آخر العب توفي من الذين خاضوا
نهائي كأس العالم  ،1930حيث وافته
المنية في  30أغسطس .2010
◆ كانت بطولة كأس العالم 1950
هي األولى التي تشارك فيها
الدول البريطانية ،حيث أن الفرق
البريطانية انسحبت في عام 1920
ألنهم رفضوا اللعب مع الدول
التي حاربتهم في الحرب العالمية
األولى.
◆ بعد الحرب العالمية الثانية و تحديداً
بعد كأس العالم  ،1958ولتجنب حدوث
مشكالت أخرى ،تم اقرار المداورة
بين دول أوروبا وأميركا ،والذي استمر
حتى مونديال  ،1998حتى قامت
اليابان وكوريا الجنوبية بتقديم طلب
مشترك إلستضافة النهائيات في عام
 ،2002وبذلك أصبحت تلك البطولة أول
بطولة تقام في قارة آسيا ،ومونديال
 2010في جنوب أفريقيا هو البطولة
األولى التي تقام في أفريقيا
◆ في عام  1970احتفظ المنتخب
البرازيلي بالكأس الحقيقي لألبد
وذلك بعد فوزه بالبطولة للمرة
الثالثة ،مما سمح لهم طبقا ً
للقوانين الذي نص عليها جول
ريميه في  ،1930ووضعت الكأس
في في ريو دي جانيرو داخل كابينة
أمام زجاج المضاد للرصاص .ولكن
في  19ديسمبر  ،1983سرق الكأس
من الكابينة للمرة الثانية بعد
سرقته عام  1966من قبل أربعة
رجال كان محكوما عليهم غيابيا.
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ولم يتم استعادة هذه الكأس
حتى اآلن.
◆ نظمت خمس دول كأس العالم
مرتين  :إيطاليا وفرنسا والمكسيك
وألمانيا والبرازيل .جميعهم فازوا
بلقب كأس العالم مرة واحدة على
األقل ،عدا المكسيك  ،في الجهة
المقابلة ،استطاعت  6دول الفوز
بلقب المونديال على أرضها وهي
األوروغواي في عام  ،1930وإيطاليا
في عام  ،1934إنكلترا في عام 1966
وألمانيا عام 1974واألرجنتين عام1978
وفرنسا عام .1998
◆ المنتخب البرازيلي هو الوحيد
الذي لم يغب أبداً عن أي بطولة
كأس عالم منذ بدايتها وحتى اآلن
وهو األكثر تتويجا بالكأس حيث فاز
بها خمس مرات.
◆ منتخبان فقط إحرزا لقب البطولة
مرتين متتاليتين ،اولهما هو المنتخب
اإليطالي باحرازه للقب في نسختي
عام  1934و ،1938ثم البرازيل بطل
أعوام .1962 ، 1958
◆ مونديال  2006هو أكثر البطوالت
مشاهدة عبر التلفاز في التاريخ،
حيث قدر عدد المشاهدين حول
العالم بـ  26.29مليار مشاهد  ،و
قدر عدد من تابع المباراة النهائية
ب  715مليون شخص.
◆ في عام  ،1982تم زيادة عدد الفرق
المشاركة في كأس العالم إلى 24
فريق ،وفي عام  1998تم زيادتهم
إلى  32فريق.
◆ في مونديال  1930كان للحكم
الحق في استبعاد العبين فقط،
ففي مباراة تشيلي و األرجنتين،
صرح الحكم البلجيكي جون
النجينيس «:أود أن استبعد 22
العباً» ،بسبب العنف التي شهدته
المباراة.
◆ شهدت بطولة كأس العالم 1970
تطورات عديدة ،حيث تم أيضاً السماح
بإجراء تبديلين لكل منتخب للمرة
األولى في تاريخ البطولة
◆ تهيمن قارتا أوروبا وأميركا
الجنوبية على منافسات كأس
العالم  ،فلم يخرج اللقب من تلك

القارتين منذ إنشاء البطولة ،بل
لم يتمكن أي فريق من خارج تلك
القارتيبن بالتأهل للمباراة النهائية
◆ ثالث منتخبات فقط استطاعت
أن تحقق اللقب كأس العالم خارج
قارتها وهم  :منتخب البرازيل في
أوروبا في عام  1958وآسيا في عام
 ، 2002ومنتخب إسبانيا (في إفريقيا
عام  ، 2010ومنتخب ألمانيا في أميركا
الجنوبية في عام .2014
◆ تم اللجوء لركالت الترجيح في
نهائيين فقط من أصل إحدى
عشر نهائي خالل  20نسخة من
نسخ كأس العالم ،كان أولها في
عام 1994حيث استطاع المنتخب
البرازيلي التغلب على المنتخب
اإليطالي ،وكانت المرة الثانية في
 2006عندما فاز منتخب إيطاليا
على منتخب فرنسا بنتيجة .3-5
◆ تمتلك ألمانيا رقمين فريدين،
فهي أكثر المنتخبات فوزاً في
تاريخ كأس العالم ( 106فوز) ،و أكثر

◆ يتشارك كل من الفرنسي
زين الدين زيدان والبرازيلي كافو
في أنهما أكثر الالعبين حصوال ً
على بطاقات في كأس العالم،
حيث حصل زين الدين زيدان على
( 6بطاقات ،)2006 - 1998 ،بينما
حصل كافو على  6بطاقات
(.)2006 – 1994

◆ أكثر المنتخبات تأهالً لنهائي
كأس العالم لكرة القدم هو منتخب
ألمانيا بواقع  8مرات ،يليه منتخب
البرازيل بواقع  7مرات ،و يعتبر
ً
المنتخب األلماني األكثر تأهال لنصف
نهائي كأس العالم بواقع  13مرة
المنتخبات تسجيالً لألهداف
(  224هدف)
◆ أكبر عدد من األهداف سجلت
في بطولة واحدة من نصيب
المنتخب األلماني في بطولة كأس
العالم  ،1954عندما سجلوا 25
هدفاً.
◆ أكبر فوز في نهائيات كأس العالم
هو فوز منتحب المجر بنتيجة  1-10على
السلفادور عام  ،1982في المباراة
األولى من منافسات المجموعة
الثالثة .وشهد اللقاء تسجيل أسرع
هاتريك في تاريخ البطولة  ،حيث
سجلت األهداف الثالثة خالل  8دقائق
فقط (في الدقيقة  73 ،70و  ،)78وهو
أول هاتريك يسجل من قبل العب
بديل .

◆ أول شقيقين شاركا في
النهائيات ،هما الفرنسيان لوسيان
لوران وجان لوران عندما خاضا
المباراة االفتتاحية في النسخة
االولى عام  1930ضد المكسيك
من جهة أخرى ،استطاع األخوان
األلمانيان فريتز فالتر واوتمار فالتر
الفوز بكأس العالم  ،1954واألخوان
اإلنكليزيان بوبي تشارلتون وجاك
تشارلتون الفوز بكأس العالم .1966

◆ أكثر الالعبين تسجيالً لألهداف
في كأس العالم هو األلماني
ميروسالف كلوزه الذي سجل 16
هدفا ً ( ،)2002-2014يليه البرازيلي
رونالدو الذي سجل  15هدفا ( 2006
 .)1998◆ أكثر الالعبين تسجيال لألهداف في
بطولة واحدة هو جاست فونتين،
حيث سجل  13هدفاً في كأس العالم
.1958
◆ على صعيد المباريات النهائية
لكأس العالم ،استطاع كل
من اإلنكليزي جيوف هورست
والفرنسي زين الدين زيدان من
تسجيل  3أهداف ،فسجل هورست
ثالثة أهداف في نهائي كأس
العالم  ،1966بينما سجل زين الدين
زيدان هدفين في نهائي 1998
وهدف في نهائي .2006
◆ أكثر الالعبين تسجيالً لهاتريك في
مباراة واحدة هو المجري ساندور
كوشيتش في كأس العالم عام ،1954
والفرنسي جوست فونتين في كأس
العالم  ،1958واأللماني جيرد مولر
في كأس العالم  ، 1970واإلرجنتيني
غابرييل باتيستوتا في نهائيات 1994
و.1998
◆ أصغر الالعبين تسجيال لألهداف هو
اإليرلندي الشمالي نورمان ويتسايد،
حيث كان عمره  17سنة و  41يوما ً
في مباراة منتخب بالده ضد منتخب
يوغوسالفيا في نهائيات .1982
◆ يعتبر البرازيلي بيليه أصغر الالعبين
سناً تسجيال لألهداف في نهائي
كأس العالم ،حيث كان عمره  17سنة و
 249يوما في مباراة منتخب بالده ضد
السويد في نهائي .1958
◆ أكبر الالعبين سنا ً تسجيال
لألهداف ،هو الكاميروني روجيه
ميال ،الذي سجل هدفا في مباراة
منتخب بالده ضد روسيا في
مونديال  ،1990وكان عمره  42سنة

و  39يوما.
◆ أكبر الالعبين تسجيال لألهداف
في النهائي  ،هو السويدي نيلس
ليدهولم ،حيث سجل هدفا في
مباراة منتخب بالده ضد البرازيل في
نهائي مونديال  ،1958وكان عمره 35
سنة  263يوما.
◆ أسرع هدف في تاريخ كأس
العالم أحرزه التركي هاكان شوكور
بعد مرور  11ثانية ،في مباراة
منتخب بالده ضد كوريا الجنوبية ،
ضمن مباراة تحديد صاحب المركز
الثالث في كأس العالم 2002
◆ أسرع هدف في نهائي كأس
العالم سجله الهولندي يوهان
نيسكينز بعد مرور  90ثانية ،في مباراة
منتخب بالده ضد ألمانيا عام .1974
◆ أكثر حراس المرمى الذين شاركوا
في مباريات ولم يسجل في
مرماهم أي هدف هما اإلنكليزي
بيتر شيلتون (،)1982 - 1990
والفرنسي فابيان بارتيز (- 2006
 ،)1998بواقع  10مباريات.
◆ يمتلك اإليطالي فالتر زينغا الرقم
القياسي في أكبر عدد من الدقائق
التي لعبها حارس مرمى دون أن
يسجّ ل في مرماه هدف ،بواقع 517
دقيقة نهائيات .1990
◆ أقل حراس المرمى الذين فازوا
في البطولة ودخلت أهداف في
مرماهم هم الفرنسي فابيان
بارتيز في مونديال  ،1998واإليطالي
جانلويجي بوفون في نهائيات
 2006بعدما انقذ  40هجمة على
مرماه ،واإلسياني ايكر كاسياس
في كأس العالم  ،2010حيت لم
يدخل مرماهم سوى هدفين
فقط.
◆ أسرع العب تم طرده في كأس
العالم هو االورغوياني خوسيه
باتيستا في عام  1986بعد  56ثانية
فقط  ،ضد المنتخب االسكتلندي.

➦

87

أرقام قياسية

➦

◆ الكاميروني ريغوبرت سونغ
هو أصغر العب حصل على بطاقة
حمراء حيث كان يبلغ من العمر 17
عاما ً  ،امام البرازيل عام .1994
◆ أكثر الالعبين فوزاً بلقب كأس
العالم هو البرازيلي بيليه والذي فاز
بها  3مرات أعوام  1958و 1962و،1970
وهو نفسه أصغر الالعبين تحقيقاً
لبطولة كأس العالم عندما حققه
عام  ،1958و كان عمره  17سنة و 249
يوما  ،بينما يعتبر اإليطالي دينو زوف
أكبر الالعبين تحقيقاً للبطولة حيث
كان عمره  40عام .1982
◆ الالعبان الوحيدان اللذان شاركا
في  5نهائيات هما األلماني
لوثار ماثيوس ()1998–1982
والمكسيكي أنتونيو كارباخال
( . )1966–1950ويعتبر األلماني
لوار ماثيوس أكثر الالعبين خوضا ً
للمباريات بواقع  25لقاء.
◆ يعد البرازيلي كافو الالعب الوحيد
الذي خاض  3نهائيات ،ففاز باللقب
في  ،1994وحل وصيفاً في  ،1998و فاز
باللقب مرة أخرى .2002
 يعتبر الالعب لويس مونتيالوحيد الذي خاض نهائيي كأس
عالم لبلدين مختلفين .فخسر أول
نهائي مع منتخب األرجنتين في
عام نهائي  ،1930وفاز بالنهائي
الثاني مع منتخب إيطاليا في
نهائي .1934
◆ يعتبر اإليطالي فيتوريو بوتسو
األكثر نجاحاً بتاريخ البطولة ،فهو
الوحيد الذي فاز بلقبين متاليين في
1934و 1938مع منتخب إيطاليا.
◆ يعد البرازيلي ماريو زاغالو األنجح
على اإلطالق بعد فوزه بلقب
البطولة  4مرات ،مرتين كالعب مع
منتخب البرازيل في عامي1958
و 1962وكمدرب لهم في عام
 ،1970وكمساعد مدرب في .1994
◆يعتبر األلماني هيلموت شون أكثر
المدربين مشاركة في كأس العالم،
حيث قاد بين عامي  1966و،1978
وهو أيضاً أكثر المدربين فوزاً بواقع
 16انتصاراً .أما بالنسبة لإلنتصارات
المتتالية فهو من نصيب البرازيلي
لويس فيليب سكوالري ،حيث فاز في
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◆ أول هدف في النهائيات سجله الفرنسي لوسيان لوران ،ضمن مباراة
منتخب بالده ضد األوروغواي في افتتاح مونديال  ،1930وسجل الهولندي
روب رينسينبرينك الهدف رقم  1000من ركلة جزاء عام  1978ضد المنتخب
االسكتلندي  ،بينما سجل السويدي ماركوس ألباك الهدف رقم  2000عام
 ، 2006ضمن مباراة منتخب بالده ضد انكلترا.
 11مباراة متتالية مع منتخبي البرازيل
في  2002والبرتغال .2006
◆ أكثر المدربين مشاركة هو
البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا الذي
درب ستة منتخبات هم منتخب
الكويت في عام  ،1982ومنتخب
اإلمارات في عام  ،1990فاز باللقب
مع منتخب البرازيل في عام ،1994
و منتخب السعودية في عام 1998
 ،ومنتخب البرازيل في عام ،2006

◆ أكثر الالعبين حصوال ً على
بطاقات حمراء هما الفرنسي زين
الدين زيدان  ،وريغوبرت سونغ من
منتخب الكاميرون  ،حيث حصال على
بطاقتين حمراوين.

ومنتخب جنوب إفريقيا في عام
.2010
◆ أصغر مدرب شارك في كأس
العالم هو األرجنتيني خوان خوسيه
تراموتوال مدرب منتخب األرجنتين في
مونديال  ،1930حيث كان عمره  27سنة
و 267يوم .بينما أكبرهم هو األلماني
أوتو ريهاغل مدرب منتخب اليونان
في نهائيات  ،2002حيث كان عمره 71
سنة و  317يوم.

◆ يعتبر الالعب الروسي أوليغ
سالينكو األكثر تسجيالً لألهداف
في مباراة واحدة ،حيث سجل 5
أهداف ضد منتخب الكاميرون في
مونديال .1994
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من ذاكرة المونديال
مونديال 1930
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 1930ست دول (إيطاليا ،هولندا،
اسبانيا ،السويد ،المجر ،أوروغواي)
تاريخ اتخاذ القرار1929/05/18 :
مكان اتخاذ القرار :برشلونة (اسبانيا)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا (مجلس إدارة االتحاد
الدولي لكرة القدم) رقم 18
الفائز بالتنظيم :أوروغواي
تقسيم األصوات :أوروغواي :جميع األصوات (مرشح
وحيد)
اآلخرون :ال شيء (انسحبوا قبل التصويت)
مالحظات :انسحبت كل من هولندا والمجر والسويد
لمصلحة إيطاليا ثم تباعا انسحبت كل من إيطاليا
واسبانيا لمصلحة أوروغواي.

مونديال 1934
ال���دول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 1934دولتين هما (إيطاليا ،السويد).
تاريخ اتخاذ القرار1932/05/14 :
مكان اتخاذ القرار :استوكهولم
(السويد) /زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :استوكهولم (مجلس إدارة االتحاد الدولي
لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم  :إيطاليا
تقسيم األصوات :إيطاليا :جميع األصوات (مرشح وحيد)
اآلخرون :ال شيء (انسحبوا قبل التصويت)
مالحظات :انسحبت السويد قبل عملية التصويت.
أكد االتحاد اإليطالي ترشحه الستضافة المونديال
.1932/10/09

مونديال 1938
ال��دول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 1938ثالث دول هي (األرجنتين ،فرنسا،
ألمانيا)
تاريخ اتخاذ القرار1936/8/13 :
مكان اتخاذ القرار :برلين (ألمانيا)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا (مجلس إدارة االتحاد
الدولي لكرة القدم) رقم 23
الفائز بالتنظيم :فرنسا
تقسيم األصوات :فرنسا 19 :صوتا األرجنتين 4 :أصوات
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مونديال 1942
تقدمت ألمانيا فقط لنيل شرف استضافة المونديال
عام  .1942لكن البطولة لم تقم في هذا العام وحتى
عام  1950نظرا لظروف الحرب العالمية الثانية في
ذلك التوقيت .وتقرر ذلك في اجتماع كونغرس الفيفا
(مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة القدم) رقم  24في
عام .1938

مونديال 1950
الدول المتنافسة :تقدم
لسباق الترشح الستضافة
كأس العالم عام  1950دولة
وحيدة فقط هي (البرازيل)
تاريخ اتخاذ القرار1946/07/26 :
مكان اتخاذ القرار :لوكسمبورغ
متخذ القرار :كونغرس الفيفا
(مجلس إدارة االتحاد الدولي
لكرة القدم) رقم 25
الفائز بالتنظيم :البرازيل
تقسيم األصوات :البرازيل :جميع األصوات (مرشح وحيد)
مالحظات :منافسات التصويت كان مخطط له أن يقام
في عام  .1949لكن تم إعادة جدولة ميعاد المنافسات
ليقام في عام  ،1950وكان ذلك في اجتماع مجلس
إدارة االتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ .1948/7/27

مونديال 1954
الدول المتنافسة :تقدم
لسباق الترشح الستضافة
كأس العالم عام  1954دولة
وحيدة فقط هي (سويسرا)
تاريخ اتخاذ القرار:
1950/07/26
مكان اتخاذ القرار:
لوكسمبورغ
متخذ القرار :كونغرس
الفيفا (مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة القدم) رقم 25
الفائز بالتنظيم :سويسرا
تقسيم األصوات :سويسرا :جميع األصوات (مرشح وحيد)
مالحظات :منافسات التصويت كان مخطط له أن
تقام في عام  .1951لكن تم إعادة جدولة ميعاد
المنافسات ليقام في عام  ،1954وكان ذلك في
اجتماع مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ
.1948/07/27

مونديال 1958
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة ك��أس العالم
عام  1958دولة وحيدة فقط هي
(السويد)
تاريخ اتخاذ القرار1950/06/23 :
مكان اتخاذ القرار :ريو دي جانيرو
متخذ القرار :كونغرس الفيفا (مجلس إدارة االتحاد
الدولي لكرة القدم) رقم 29
الفائز بالتنظيم :السويد
تقسيم األصوات :البرازيل :جميع األصوات (مرشح وحيد)
مالحظات :ال يوجد.

مونديال 1962
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم
عام  1962ثالث دول هي (تشيلي،
ألمانيا ،األرجنتين)
تاريخ اتخاذ القرار1956/06/10 :
مكان اتخاذ القرار :لشبونة
(البرتغال)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا
(مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة القدم) رقم 30
الفائز بالتنظيم :تشيلي
تقسيم األصوات :تشيلي 32 :صوتا ،األرجنتين 11 :صوتا.
مالحظات :انسحبت ألمانيا لمصلحة باقي المرشحين
قبل عملية التصويت .وذلك التجاه الفيفا عدم قبول
التنظيم داخل أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

مونديال 1966
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 1966ثالث دول هي (إنكلترا ،ألمانيا
الغربية ،اسبانيا)
تاريخ اتخاذ القرار1960/08/22 :
مكان اتخاذ القرار :روما (إيطاليا)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا
(مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة القدم) رقم 32
الفائز بالتنظيم :انكلترا
تقسيم األصوات :انكلترا 34 :صوتا
ألمانيا الغربية 27 :صوتا
مالحظات :انسحبت اسبانيا لمصلحة باقي المرشحين
قبل عملية التصويت.

مونديال 1970
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 1970دولتان فقط هما (األرجنتين،
المكسيك)
تاريخ اتخاذ القرار1964/10/08 :
مكان اتخاذ القرار :طوكيو (اليابان)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا (مجلس إدارة االتحاد
الدولي لكرة القدم) رقم 34
الفائز بالتنظيم :المكسيك
تقسيم األصوات :المكسيك 56 :صوتا ،األرجنتين 32 :صوتا
مالحظات :ال يوجد.

مونديال 1974
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 1974دولتان فقط هما (اسبانيا،
ألمانيا)
تاريخ اتخاذ القرار1966/07/06 :
مكان اتخاذ القرار :لندن (بريطانيا)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا (مجلس إدارة االتحاد
الدولي لكرة القدم) رقم 35
الفائز بالتنظيم :ألمانيا
تقسيم األصوات :ألمانيا :جميع األصوات (مرشح وحيد)
اآلخرون :ال شيء (استبعدت اسبانيا)
مالحظات :خرجت اسبانيا من السباق أمام ألمانيا ،بعد
أن أعطاها االتحاد الدولي شرف التنظيم لعام .1982

مونديال 1978
الدولالمتنافسة:تقدملسباقالترشح
الستضافة كأس العالم عام  1974دولتان
فقطهما(األرجنتين،المكسيك)
تاريخ اتخاذ القرار1966/07/06 :
مكان اتخاذ القرار :لندن (بريطانيا)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا (مجلس إدارة االتحاد الدولي
لكرة القدم) رقم 35
الفائز بالتنظيم :األرجنتين
تقسيم األصوات :األرجنتين :جميع األصوات (مرشح
وحيد) اآلخرون :ال شيء (استبعدت المكسيك)
مالحظات :استبعدت المكسيك من السباق أمام
األرجنتين .ألنه لم يمر على تنظيمها آلخر مونديال على
أرضها إال  8سنوات فقط .حيث إنها نالت الشرف عام
.1970

➦
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من ذاكرة المونديال

➦

مونديال 1982

الدول المتنافسة :تقدم
لسباق الترشح الستضافة
كأس العالم عام 1982
دولتان فقط هما (اسبانيا.
المانيا)
تاريخ اتخاذ القرار6/7/1966 :
مكان اتخاذ القرار :لندن (بريطانيا)
متخذ القرار :كونغرس الفيفا (مجلس ادارة االتحاد
الدولي لكرة القدم) رقم 35
الفائز بالتنظيم :اسبانيا
تقسيم االصوات :اسبانيا :جميع االصوات (مرشح وحيد)
االخرون :ال شيء (استبعدت المانيا)
مالحظات :استبعدت المانيا من السباق امام اسبانيا،
النه لم يمر على تنظيمها آلخر مونديال على ارضها
اال  8سنوات فقط .حيث انها نالت الشرف عام .1974
وكان قد قرر في كونغرس الفيفا رقم  41في  30مايو
عام  1978زيادة عدد الفرق المتأهلة للمونديال الى 24
فريقا.

مونديال 1986
الدول المتنافسة:
تقدم لسباق الترشح
الستضافة كأس العالم
عام  1986اربع دول هي
(كندا  -المكسيك –
اميركا)
تاريخ اتخاذ القرار20/5/1983 :
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :اكسيكو (اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي
لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم ،المكسيك
تقسيم األصوات :المكسيك :جميع االصوات (باالجماع)
االخرون :ال شيء (صفر من االصوات)
مالحظات :هذه البطولة كان من المقرر ان تقام
بكولومبيا بقرار من اللجنة التنفيذية لالتحاد
الدولي والذي كان قد اتخذ بتاريخ  9/6/1974في
اجتماعها بمدينة استوكهولم .لكن كولومبيا
قررت االنسحاب في نوفمبر من عام  1982لظروف
خاصة بها .ثم قررت البرازيل االنسحاب من السباق
لمصلحة باقي المرشحين في فبراير  .1983وقررت
اللجنة التنفيذية للفيفا اعطاء المكسيك شرف
التنظيم باالجماع.
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مونديال 1990
الدول المتنافسة :تقدم
لسباق الترشح الستضافة
كأس العالم عام  1990اربع
دول هي (انكلترا  -المانيا  -ايطاليا  -االتحاد السوفيتي)
تاريخ اتخاذ القرار19/5/1984 :
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :اكسيكو (اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي
لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :ايطاليا
تقسيم االصوات :ايطاليا 11 :صوتا ،االتحاد السوفيتي5 :
أصوات
مالحظات :انكلترا والمانيا انسحبتا من المنافسة لمصلحة
باقي المرشحين قبل عملية التصويت .وفرنسا كانت
تنوي التقدم هذا العام .لكنها اجلت الستضافة مونديال
عام  ،1998وذلك لتقدم ايطاليا من اوروبا بطلب أيضا.

مونديال 1994
الدول المتنافسة :تقدم
لسباق الترشح الستضافة
كأس العالم عام  1994ثالث
دول هي (البرازيل  -المغرب –
أميركا)
تاريخ اتخاذ القرار4/7/1988 :
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :اكسيكو (اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي
لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :أميركا
تقسيم االصوات :اميركا 10 :أصوات ،المغرب 7 :اصوات،
البرازيل 2 :صوت.
مالحظات :ال يوجد

مونديال 1998
الدول المتنافسة :تقدم
لسباق الترشح الستضافة
كأس العالم عام  1998ثالث
دول هي (فرنسا  -المغرب – سويسرا)
تاريخ اتخاذ القرار1/7/1992 :
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :اكسيكو (اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي
لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :فرنسا
تقسيم األصوات :فرنسا 12 :صوتا ،المغرب 7 :أصوات.
مالحظات :ال يوجد

مونديال 2002
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 2002ثالث دول هي (كوريا ،واليابان ،سويسرا).
تاريخ اتخاذ القرار 1996/5/31
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :إكسيكو (اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي
لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :كوريا واليابان
تقسيم األصوات :الفائز :جميع األصوات (باألجماع)
اآلخرون :صفر من األصوات
مالحظات :هذه هي كانت المرة األولى واألخيرة التي
يتم فيها اختيار ملف تنظيم مشترك بين دولتين .وكان
ذلك ألسباب سياسية في المقام األول .واختارت اللجنة
التنفيذية للفيفا ملف كوريا واليابان باالجماع.

مونديال 2006
الدول المتنافسة :تقدم لسباق
الترشح الستضافة كأس العالم عام
 2006خمس دول هي (البرازيل،
إنكلترا ،ألمانيا ،المغرب ،جنوب أفريقيا)
تاريخ اتخاذ القرار 2000/7/6
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :إكسيكو (اللجنة
التنفيذية لالتحاد الدولي لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :ألمانيا
تقسيم األصوات ألمانيا 12 :صوتاً ،جنوب أفريقيا 12 :صوتاً
مالحظات :انسحبت البرازيل من السباق في ،2000/5/5
ويقال إنه تم التالعب في عملية التصويت لمصلحة
ألمانيا ،حيث انسحب أحد أصحاب حق التصويت في
المرحلة النهائية ،وكان قد صوت لمصلحة جنوب أفريقيا
في المراحل األولى الجدير بالذكر أن ألمانيا فازت في
تلك المنافسة بفارق صوت واحد فقط عن جنوب
أفريقيا.

مونديال 2010
الدول المتنافسة :تقدم لسباق الترشح
الستضافة كأس العالم عام  2010خمس
دول هي (مصر ،ليبيا ،وتونس ،المغرب ،جنوب أفريقيا).
تاريخ اتخاذ القرار2004/5/15 :
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :إكسيكو (اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :جنوب أفريقيا
تقسيم األصوات في المرحلة النهائية:
جنوب أفريقيا 14 :صوتاً ،المغرب 10 :أصوات ،مصر :صفر.
مالحظات :ليبيا وتونس انسحبتا من السباق بعدما كانتا متقدمتين
على أساس تنظيم مشترك ،وبعد ذلك صدر قرار من الفيفا بعدم
قبول أي ملف طلب تنظيم مشترك بعد ذلك ،حيث انسحبت
ليبيا ألن اللجنة التنفيذية للفيفا رأت أن ملف ليبيا لم يستوف كل
المتطلبات التي تشترطها كراسة متطلبات التنظيم وكانت ليبيا قد
تقدمت بطلب انه في حالة وصول منتخب إسرائيل للمونديال سوف
ال تستضيفه على أرضها فرفض الفيفا رفضاً قاطعاً ،وبعدها في
 2004/5/8قررت تونس االنسحاب بعد انسحاب ليبيا.

مونديال 2014
الدول المتنافسة :تقدم لسباق الترشح
الستضافة كأس العالم عام  2014دولة
وحيدة هي (البرازيل).
تاريخ اتخاذ القرار2007/10/30 :
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)
متخذ القرار :إكسيكو (اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :البرازيل
تقسيم األصوات الفائز :جميع األصوات (مرشح وحيد)
مالحظات :يذكر أن مونديال  2014مقرر في قارة أميركا الجنوبية
حسب مبدأ التناوب بين القارات والذي ألغاه االتحاد الدولي في
اجتماعه بتاريخ  ،2007/10/29وكانت القارة اآلسيوية نالت شرف
االستضافة عام  2002من خالل كوريا الجنوبية واليابان معاً ،ثم
استضافة أوروبا ممثلة بألمانيا مونديال  ،2006وستستضيف
القارة السمراء ممثلة في جنوب إفريقيا نسخة عام .2010

مونديال 2018
الدول المتنافسة :تقدم لسباق الترشح
الستضافة كأس العالم عام  2018هم
روسيا وانكلترا  ،وملفان مشتركان لتنظيم
المونديال  ،األول بين (إسبانيا والبرتغال)
وآخر مشترك بين (هولندا وبلجيكا.).
تاريخ اتخاذ القرار2010/12/2 :
مكان اتخاذ القرار :زيورخ (سويسرا)

متخذ القرار :إكسيكو (اللجنة التنفيذية
لالتحاد الدولي لكرة القدم)
الفائز بالتنظيم :روسيا
تقسيم األصوات روسيا 13 :صوتاً( ،البرتغال
واسبانيا) 7 :أصوات  ،بلجيكا وهولندا  :صوتان
 ،وانكلترا (صفر).
مالحظات  :ال يوجد
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إحصاءات

ً
فوزا بالبطولة
المنتخبات األكثر
الفريق
البرازيل
ألمانيا
إيطاليا
األرجنتين
أوروغواي

األلقاب
5

المركز الثاني
2

2002 ،1994 ،1970 ،1962 ،1958
4

1998 ،1950
4

2014 ،1990 ،1974 ،1954
4

2002 ،1986 ،1982 ،1966
2

2006 ،1982 ،1938 ،1934
2

1994 ،1970
3

1986 ،1978
2

2014 ،1990 ،1930

1950 ،1930
1

فرنسا

1998
1

إنكلترا

1
2006
-

1966
1

إسبانيا

-

-

2010

األكثر مشاركة في كأس العالم
الترتيب

الالعب

المنتخب

المباريات

البطوالت

1

لوثار ماتايوس

ألمانيا

25

)5( 2002 ،1998 ،1994 ،1990 ،1986 ،1982

2

ميروسالف كلوزه

ألمانيا

24

)4( 2014 ،2010 ،2006 ،2002

3

باولو مالديني

إيطاليا

23

)4( 2002 ،1998 ،1994 ،1990

4

دييغو مارادونا

األرجنتين

21

)4( 1994 ,1990 ,1986 ,1982

4

أوفه زيلر

ألمانيا

21

)4( 1970 ,1966 ,1962 ,1958

4

الديسالف زمودا

بولندا

21

)4( 1986 ,1982 ,1978 ,1974

7

كافو

البرازيل

20

)4( 2006 ,2002 ,1998 ,1994

7

فيليب الم

ألمانيا

20

)3( 2014 ,2010 ,2006

7

غريغورش التو

بولندا

20

)3( 1982 ,1978 ,1974

7

باستيان شفاينشتايغر

ألمانيا

20

)3( 2014 ,2010 ,2006
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