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رياضة
نمر جبر

تنطلق النسخة 22 من "مونديال قطر 2022" لكرة القدم يف 20 ترشين الثاين الجاري وتستمر حتى 18 كانون االول املقبل. 
هي اول نسخة من كأس العامل تقام يف دولة عربية، والثانية يف القارة االسيوية بعد نسخة 2002 يف كوريا الجنوبية واليابان، 

واالخرية التي يشارك فيها 32 منتخبا )سريتفع العدد اىل 48 منتخبا يف نسخة 2026(

حزيران  شهري  يف  تقام  ال  بطولة  اول  هي 
زمنية  فرتة  يف  مبارياتها  وستجرى  ومتوز، 
املباراة  تقام  ان  عىل  يوما،   28 عن  تزيد  ال 

قطر، املغرب، السعودية وتونس.
قد  "فيفا"  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وكان 
يوما  املباريات  انطالق  موعد  تقديم  اقر 
باملباراة  املنافسات  تبدأ  ان  عىل  واحدا 
االفتتاحية بني قطر واالكوادور يف 20 ترشين 
مقررا  الرسمي  االنطالق  كان  ان  بعد  الثاين 

يف 21 منه.
عادة ما يطلق بعد سحب القرعة عىل احدى 
لكن  املوت"،  "مجموعة  لقب  املجموعات 
"مونديال  قرعة  بعد  يحصل  مل  االمر  هذا 
قطر 2022"، علام ان عددا كبريا من املحللني 
املح اىل املجموعة الرابعة النها تضم فائزين 
واسبانيا.  املانيا  منتخبا  هام  سابقا  باللقب 
فان  العاملي،  التصنيف  ملتوسط  وفقا  لكن، 
االصعب،  الواقع  يف  هي  الثانية  املجموعة 
الواليات  ايران،  انكلرتا،  منتخبات  تضم  النها 

املتحدة االمريكية وويلز. 
فريقني  مجموعة  كل  يف  ان  القرعة  حصيلة 
يتنافسان عىل املركز االول، بينام تتسع دائرة 
مواجهات  هناك  الثاين.  املركز  عىل  املنافسة 
املجموعة  يف  والسنغال  هولندا  مثل  صعبة، 
الثانية،  املجموعة  يف  وويلز  وانكلرتا  االوىل، 
الثالثة،  املجموعة  يف  واملكسيك  االرجنتني 
فرنسا والدامنارك يف املجموعة الرابعة، املانيا 
بلجيكا  الخامسة،  املجموعة  يف  واسبانيا 
الربازيل  السادسة،  املجموعة  يف  وكرواتيا 
والربتغال  السابعة،  املجموعة  يف  وسويرسا 

واالوروغواي يف املجموعة الثامنة. 
الدور  اسبانيا يف  املانيا  مرة جديدة ستواجه 
الخامسة  املجموعة  مباريات  من  الثاين 
دور  يف  االبرز  وهي  الثاين.  ترشين   27 يف 
الكربى.  املنتخبات  صعيد  عىل  املجموعات 

أول "مونديال" في دولة عربّية وآخر نسخة بـ32 منتخبًا
هل تكسر منتخبات أميركا الجنوبّية اإلحتكار األوروبي؟

يصادف  الذي  االول  كانون   18 يف  النهائية 
هذه  وتشهد  قطر.  لدولة  الوطني  اليوم 
هي  عربية،  منتخبات   4 مشاركة  النسخة 

نمر جبر

احتكار  الجنوبية  امريكا  تكرس  هل  القرعة: 
هل  عاما؟   20 منذ  العاملي  للقب  اوروبا 
الربازيل  تعود  وهل  السامبا؟  رقصة  تعود 
فرقة  مثل  القدم،  كرة  عامل  يف  تعترب  التي 

"باليه البو لشوي" الروسية؟
يف  مشاركة  آخر  هذه  تكون  قد  املقابل،  يف 
االرجنتيني  اىل  بالنسبة  العامل  كأس  بطولة 
روبرت  والبولندي  عاما(   34( مييس  ليونيل 

ليفادونسيك )33 عاما(.
الفيفا  بجائزة  الفائزان  الالعبان  وسيتواجه 

املاضية،  الثالث  السنوات  يف  العب،  كافضل 
ختام  يف  الثاين،  ترشين   30 يف  لوجه  وجها 
ايضا  تضم  التي  الثالثة  املجموعة  مباريات 
املكسيك والسعودية. سجل مييس 6 اهداف 
مباريات  يف  مشاركته  ضمن  مباراة   19 يف 
ليفادونسيك  يسجل  مل  بينام  العامل،  كأس 
بعد، علام انه بدأ مشواره مع مباريات كأس 

العامل عام 2018.
من جهة اخرى، تشعر انكلرتا ان لديها فرصة 
وان  الثانية.  املجموعة  من  للتأهل  ممتازة 
منتخب "االسود الثالثة" بات قريبا من انهاء 
انتظاره الطويل لتحقيق فوز يف البطولة منذ 
عام 1966 خصوصا بعد الخسارة امام ايطاليا 
الصيف  يف   2020 اوروبا  بطولة  نهايئ  يف 
من  ساوثغيت  غارث  املدرب  فريق  املايض. 
يف  مشواره  وسيبارش  للفوز،  املرشحني  بني 
ايران  منتخب  مبواجهة  املجموعات  دور 
الذي مل يواجهه سابقا يف اي مسابقة دولية 
املتحدة  الواليات  املجموعة  وتضم  كربى، 

وويلز.
يف  واالوروغواي  غانا  مباراة  ان  يف  شك  ال 
ألنها  انظار  ستكون محط  الثامنة  املجموعة 
القصة  "االنتقام".  هو  واحدا  عنوانا  تحمل 
تعود اىل مونديال 2010 عندما كان املنتخب 
الدور  بلوغ  قليلة من  ثوان  بعد  الغاين عىل 
االوروغواي  مهاجم  ان  اال  النهايئ،  نصف 
خط  عن  بيده  الكرة  ابعد  سواريز  لويس 
املرمى مع نهاية الوقت االضايف، فنال بطاقة 
حمراء وطرد. لكن الغاين اساموا غيان اضاع 
برضبات  االوروغواي  وفازت  الجزاء،  رضبة 
لكرة  الغاين  االتحاد  رئيس  يخترص  الرتجيح. 
القدم كورت وكراكو املواجهة بقوله: "نعتقد 
ان هذا سيكون وقتا لالنتقام، ومن املهم ان 

نضع االمور يف نصابها".
يف  السنغال  منتخب  افريقيا  بطل  يأمل 
عندما   2002 العام  بطولة  تجربة  تكرار 
يف  وحل  االفتتاح،  مباراة  يف  فرنسا  عىل  فاز 
الدور  وبلغ  املجموعة،  ضمن  الثاين  املركز 
الربع النهايئ، قبل ان يقصيه املنتخب الرتيك 
عام  ان  اغفال،  ميكن  ال  االضايف.  الوقت  يف 
2022 كان جيدا للسنغال بعد فوزه ببطولة 

ويتطلع بطال العامل عامي 2010 و2014 اىل 
االخرية  العامل  كأس  من  افضل  اداء  تقديم 
 ،16 دور  من  اسبانيا  خروج  بعد  خصوصا 
االول. صحيح  الدور  تجاوز  املانيا يف  وفشل 
مع  لقاء  آخر  يف   0  -  6 فازت  اسبانيا  ان 
املانيا يف ترشين الثاين 2020 يف دوري االمم 
يف  تغري  االملاين  املنتخب  لكن  االوروبية، 
شكل كبري بقيادة املدير الفني هانيس فليك.
هو  هذا  االحتكار؟  الربازيل  تكرس  هل 
)سيلعب  منتخبها  حل  بعدما  السؤال 
رصبيا،  تضم  التي  السابعة  املجموعة  يف 
قمة  يف  بلجيكا  مكان  والكامريون(  سويرسا 
قبل  القدم،  كرة  ملنتخبات  الـ"فيفا"  تصنيف 
يوم عىل سحب القرعة! وهو سبق ان لعب 
دور  يف  والكامريون  وسويرسا  رصبيا  امام 
من  السابقتني  النسختني  خالل  املجموعات، 
بطولة كأس العامل. وكان هزم الكامريون عام 
 -1  1 وسويرسا  وتعادل   ،4-1 بنتيجة   2014
املنتخب  يخترب  ومل   .2-0 رصبيا  عىل  وفاز 
ما  منذ  اورويب  فريق  امام  نفسه  الربازييل 
كوفيد  جائحة  بسبب  سنوات  ثالث  يقارب 
النقص  هذا  االوروبية.  االمم  ودوري   19  -
يقلق مدرب الربازيل "تيتي" الذي يرص عىل 
مجموعة  "ليست  بانها  مجموعته  وصف 

موت، وال هي مجموعة حياة". 
حصول  منذ  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 

 -  1970  -  1962  -  1958 الربازيل: 
1994 و2002 

املانيا: 1954 - 1974 - 1990 و2014 

ايطاليا: 1934 - 1938 - 1982 - 2006 

االوروغواي: 1930 - 1950 

االرجنتني: 1978 - 1986 

فرنسا: 1998 - 2018 

انكلرتا: 1966 

اسبانيا: 2010.

القدم، سيكون "مونديال قطر 2022"  العامل لكرة  يف سابقة تاريخية يف نهائيات كأس 
اول نسخة عىل االطالق يضم حكامت، حيث ستدخل ثالث سيدات التاريخ وهن يأملن 

يف ان يتم الحكم عىل قدراتهن وليس جنسهن. 
وادرجت الفرنسية ستيفاين فرابار )38 عاما(، والرواندية سليمة موكانسانغا )34 عاما(، 
"فيفا"، يف  الدويل  االتحاد  اختارهم  36 حكام  قامئة  ياماشيتا ضمن  يوشيمي  واليابانية 

حني ستشارك ثالث سيدات اخريات بصفتهن حكامت مساعدات. 
الربازيلية  وهن  املساعدات،  الحكامت  اىل  باالضافة  الثالث  الساحة  حكامت  واختريت 
اثبنت  بعدما  نيسبيت،  كاثرين  واالمريكية  ميدينا  دياس  كارين  واملكسيكية  باك  نويزا 

انفسهن يف لعبة الرجال. 
وقال رئيس لجنة الحكام يف الفيفا االيطايل بيارلويجي كولينا: "نؤكد بوضوح ان الجودة 

هي التي تهمنا وليس الجنس".

فازوا باللقب 

6 حكمات في النهائيات
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ان  املرجح  ومن  االفريقية،  االمم  كأس 
نتائجه يف املجموعة االوىل اىل جانب  تكون 
ما،  حد  اىل  جيدة  وهولندا  واالكوادور  قطر 
ال  وملا  الثاين  الدور  بلوغ  من  تاليا  ويتمكن 

تكرار تجربة "مونديال 2002". 
عىل  مفاجأة،  القطري  املنتخب  يحقق  هل 
كونه  التصفيات  يشارك يف  انه مل  الرغم من 
من  بالعديد  عوض  لكنه  املضيف،  البلد 
من  بأكرث  ومني  الودية،  الدولية  املباريات 
ايرلندا  الربتغال،  منتخبات  امام  خسارة 
مع  وتعادل  املايض،  الخريف  ورصبيا 
آسيا  بكأس  فاز  "العنايب"  لكن  اذربيجان. 
فيليكس  االسباين  مدربه  بقيادة   2019 عام 
الفريقني  ان  اال  اداء متميزا.  سانشيز، وقدم 
املضيف  املنتخب  مجموعة  من  املرشحني 

استبعاد  دون  من  والسنغال،  هولندا  هام 
تحقيق املنتخب القطري مفاجأة من العيار 

الثقيل!
ال توجد يف "مونديال قطر 2022" مجموعة 
اسهل  مجموعة  او  اخرى  من  اصعب 
ان  الـ22  النسخة  مييز  فام  الثانية،  من 

منتخب  من  اكرث  لصالح  تصب  الرتجيحات 
جديد،  بطل  والدة  استبعاد  دون  من 
بدأت  القدم  كرة  يف  املساحات  ان  خصوصا 
الحديث  يعد يصح  تضيق يف شكل كبري ومل 
ان  عن منتخبات كبرية واخرى صغرية، علام 
النتائج النهائية للنسخ السابقة مل تخرج عن 
املنتخبات  فوز  جميعها  وشهدت  املألوف 
العام  باللقب منذ والدة املسابقة يف  الكبرية 
1930. اال انه يجب االعرتاف بأن خارطة كرة 
الصغرية،  املنتخبات  وكربت  تغريت،  القدم 
واكرب  التقليدية مقبولة،  الرتشيحات  تعد  ومل 
مثال عىل ذلك ان منتخب ايطاليا بطل العامل 
اربع مرات وبطل اوروبا يف النسخة االخرية، 
يغيب عن نهائيات كأس العامل للمرة الثانية 

عىل التوايل.

منتخب ايطاليا 
)بطل العالم 4 مرات( يغيب 

عن نهائيات كأس العالم 
5للمرة الثانية تواليا 6
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تقطع مــن 40 إلى 180 غرام
تــــرق من 15 إلى 40 ســـــم

SMART MACHINE

ÈdÖzzzz¡;Øzzzzq¡;ÏÕ]zzzzzÕÑ
عدة مقاسات ستانلس ستیل

قطر الرغیف من 15 الى 40 سم

ÏzzzzË›Âá÷zzzt;Ï›]zzzzzzq¡
حلة ستانلس ستیل مع نظام حمایة
عدة مقاسات من 80 إلى 200 لیتر

ÏË—Êzzzå;Ï›]zzzzzzq¡
ســتـانلس ســـــتیـــــــل
عادي أو نظام حمایة
عـــدة مقاســـــات

ÑÊfih;‡Ö…
Ü]∆’\;Ì÷¡;◊⁄¬Á;

قیاس 90 سم
C;s]ê;ÏdÖ¡;D;‘]fià;:ËŸ

كریب / ھوت دوغ...
ستانلس ستیل عدة احجام

وحسب الطلب ستانلس ستیل غاز أو كھرباء

k]fiq¬Ÿ;‡Ö…یعمل على الغاز
قیاس 145 × 135 × 200 سم

عــــــدة مقاســـــات

قیاس 150 × 150 × 200 سم

12 14

صاج مناقیش قطر 80 سم

ÈdÖzzz¡;Øzzq¡;Ï¡]zzzz�Õ
تقطع من وزن 40 الى 180 غرام

ستانلس ستیل


