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إجراءات سحب لرعة كأس العرب ™0202 FIFA
المنتخبات المشاركة
سٌشارن ثالثة وعشرون منتخبا ( 23من لارة آسٌا و 22من إفرٌمٌا) فً التصفٌات التأهٌلٌة والمنافسات النهائٌة ،وذلن وفما لمراكزهم فً
آخر تصنٌف عالمً لهم لبل السحب الذي تجرٌه Coca-Cola /FIFA
• ستشارن المنتخبات األربعة عشر األلل ترتٌبا فً التصنٌف العالمً فً سبع مبارٌات إلصائٌة وتأهٌلٌة ،إذ ستتأهل الفرق السبعة الفائزة
فً مبارٌاتها مباشرة إلى المنافسة النهائٌة.
• تلتحك الفرق التسعة األعلى ترتٌبا فً التصنٌف العالمً  -بما فٌها البلد المضٌف لطر  -إلى الفائزٌن السبعة فً مرحلة التصفٌات التأهٌلٌة
لٌتنافسوا جمٌعا فً البطولة النهائٌة.
شكل المنافسة:
التصفيات التأهيلية
ستتنافس المنتخبات الـ  25األلل ترتٌبا فً التصنٌف العالمً فً التصفٌات التأهٌلٌة ،وذلن بلعبهم سبع مبارٌات إلصائٌة (مباراة لكل فرٌك)،
لٌتأهل الفائزون السبعة فً هذه المبارٌات للمنافسة النهائٌة.
المنافسة النهائية
تتكون المنافسة النهائٌة من دور المجموعات ومرحلة خروج المغلوب ،وسٌتم التنافس فً مرحلة المجموعات بٌن  27منتخبا ممسمٌن إلى
أربع مجموعات تتكون كل منها من أربعة منتخبات ٌلعب كل منها ضد اآلخرٌن فً مجموعته ،لٌتأهل المنتخب األول ووصٌفه من كل
مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب :ربع النهائً ،ونصف النهائً ،ومباراة تحدٌد المركز الثالث والنهائً.
الشكل
التصفيات التأهيلية
سٌتم وضع الفرق الـ  25المشاركة فً التصفٌات التأهٌلٌة فً ثنائٌات بناء على أحدث تصنٌف عالمً لهم تجرٌه ،Coca-Cola /FIFA
وذلن على النحو التالً:
المباراة التأهٌلٌة  :2المنتخب المصنف فً المرتبة  21ضد المنتخب المصنف فً المرتبة 34
المباراة التأهٌلٌة  :3المنتخب المصنف فً المرتبة  22ضد المنتخب المصنف فً المرتبة 33
المباراة التأهٌلٌة  :4المنتخب المصنف فً المرتبة  23ضد المنتخب المصنف فً المرتبة 32
المباراة التأهٌلٌة  :5المنتخب المصنف فً المرتبة  24ضد المنتخب المصنف فً المرتبة 31
المباراة التأهٌلٌة  :6المنتخب المصنف فً المرتبة  25ضد المنتخب المصنف فً المرتبة 2:
المباراة التأهٌلٌة  :7المنتخب المصنف فً المرتبة  26ضد المنتخب المصنف فً المرتبة 29
المباراة التأهٌلٌة  :8المنتخب المصنف فً المرتبة  27ضد المنتخب المصنف فً المرتبة 28
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توزيع المنتخبات على أوعية السحب
المنافسة النهائية
سٌتم تمسٌم  27منتخبا مشاركا على أربعة أوعٌة فً مرحلة المجموعات من المنافسة النهائٌة ،وذلن بناء على آخر تصنٌف عالمً تصدره
 Coca-Cola /FIFAلبل هذا السحب ،وٌكون ذلن على النحو التالًٌ :خصص اإلناء األول للمنتخبات الثالثة األعلى تصنٌفًا إضافة
للمضٌفة لطر ،وٌخصص الوعاء الثانً للمنتخبات األربعة التً تلٌهم فً التصنٌف ،وهكذا دولٌن.
سٌتم وضع المنتخبات السبعة المادمة من التصفٌات التأهٌلٌة فً المراكز السبع األلل ترتٌبًا ،حٌث ستوضع المنتخبات التً تفوز بالمبارٌات
التأهٌلٌة األولى والثانٌة والثالثة فً المراكز  3و 4و 5داخل الوعاء رلم  ،4فً حٌن ٌتم وضع بالً المتأهلٌن األربعة فً الوعاء رلم  5على
التوالً.
ً
وبمجرد تأكٌد المنتخبات ،سٌتم استبدال األماكن بأسماء المنتخبات وفما لنتائج السحب.
الوعاء 2
 .2لطر
 .3تونس
 .4الجزائر
 .5المغرب

الوعاء 3
 .2مصر
 .3المملكة العربٌة
 .4العراق
 .5اإلمارات العربٌة
المتحدة

الوعاء 4

الوعاء 5

 .2سورٌا
 .3المتأهل 2
 .4المتأهل 3
 .5المتأهل 4

 .2المتأهل 5
 .3المتأهل 6
 .4المتأهل 7
 .5المتأهل 8

المباريات التأهيلية:
ٌتم تحدٌد المنتخبات المتنافسة فً المبارٌات التأهٌلٌة وفمًا لتصنٌف  Coca-Cola/FIFAالعالمً الصادر فً  8أبرٌل /نٌسان  3132وذلن
على النحو التالً:
المبارٌات التأهٌلٌة 2

عمان

ضد

المباراة التأهٌلٌة 3

جيبوتي

ضد

المباراة التأهٌلٌة 4

األردن

ضد

جنوب السودان

المباراة التأهٌلٌة 5

البحرين

ضد

الكويت

المباراة التأهٌلٌة 6

موريتانيا

ضد

اليمن

المباراة التأهٌلٌة 7

فلسطين

ضد

جزر القمر

المباراة التأهٌلٌة 8

ليبيا

ضد

السودان

الصومال
ضد

لٌود السحب :ال توجد
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لبنان

إجراء السحب:
المنافسة النهائية
سٌبدأ السحب بالوعاء رلم  2وٌنتهً بالوعاء رلم  ،5وسٌتم توزٌع المنتخبات التً ٌتم سحبها من كل وعاء على المجموعات بالتتابع :من أ
إلى ج ،وبالتالً سٌتم وضع المنتخب األول الذي ٌتم سحبه فً المجموعة أ ،ووضع المنتخب الثانً الذي ٌتم سحبه فً المجموعة ب ،ثم ج
ثم د.
كما سٌتم وضع المنتخبات المسحوبة من الوعاء رلم  2فً المركز  2داخل المجموعة المعنٌة ،وٌتم وضع المنتخبات التً ٌتم سحبها من
الوعاء رلم  3فً المركز  3وهكذا دوالٌن.
المجموعة أ
.2
.3
.4
.5

المجموعة ب
.2
.3
.4
.5

المجموعة ج
.2
.3
.4
.5

المجموعة د
.2
.3
.4
.5

قيود السحب
سٌتم تعٌٌن لطر مسبمًا فً المركز أ ،2وذلن بصفتها الدولة المضٌفة ،وسٌتم تعٌٌن الجزائر مسبمًا فً المركز د 2بصفتها بطل كأس إفرٌمٌا
لألمم .وسٌتم تخصٌص كرٌات سحب بلون مختلف لكل من الفرٌمٌن.
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