التصفيات المتهيدية لكأس العامل FIFA 2018
 18سؤا ًال شائع ًا
 )1من املسؤول عن تنظمي التصفيات المتهيدية اخلاصة بكأس العامل FIFA 2018؟
التصفيات المتهيدية والهنائية لكأس العامل  FIFA 2018يه بطوالت  ،FIFAوذلكل فاهنا تقع مضن
مسؤولية الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم ادلولية .حيصل  FIFAعىل دمع االحتادات القارية يف تنظمي
املنافسات المتهيدية.
 )2مك منتخب ًا مسج ًال يف املنافسات؟
للمرة ا ألوىل عىل االطالق ،جسل  209احتاد وطين للتصفيات المتهيدية املؤهةل لكأس العامل .FIFA
ولكن هذا الرمق مت تقليصه اىل  207بعد القرارات املتعلقة ابالحتاد االندونييس لكرة القدم واحتاد
زميبابوي لكرة القدم مع مشاركة  141منتخب يف القرعة المتهيدية للمسابقة .وبعد قرار اختذه كوجنرس
 FIFAيف مايو /أأاير  2016لتأأكيد انضامم كوسوفو وجبل طارق اىل  FIFAابعتبارهام العضوين 210
و ،211أأصبح ابماكن االحتادين املشاركة يف التصفيات املؤهةل لكأس العامل  FIFA 2018حيث مت
تعيني االحتاد ا ألورويب من أأجل اجياد أأفضل طريقة ممكنة الرشاكهام يف التصفيات.

وقررت جلنة الطوارئ يف االحتاد ا ألورويب يوم  9يونيو/حزيران  2016انضامم كوسوفو اىل كرواتيا
وأأيسلندا و أأوكرانيا وتركيا وفنلندا يف اجملموعة التاسعة فامي انضم منتخب جبل طارق اىل بلجياك
والبوس نة والهرسك واليوانن واس تونيا وقربص يف اجملموعة الثامنة.
 )3مك مباراة سيمت خوضها؟

ال تزال هذه املعلومات معلقة مبا أأن  FIFAمل حيصل عىل التفاصيل الاكمةل املتعلقة بنظام املنافسات
و أأجندة املبارايت من اكفة االحتادات القارية .ومبا أأن عدد االحتادات الوطنية املسجةل بلغ للمرة ا ألوىل
 ،209يتوقع  FIFAأأن يكون الرمق حوايل  900مباراة.
 )4هل حتصل املنتخبات عىل جوائز مالية مقابل املشاركة؟
وافقت جلنة  FIFAالتنفيذية عىل دفع مبلغ دمع اضايف يبلغ  300أألف دوالر لاكفة االحتادات الوطنية
املشاركة يف تصفيات أكس العامل  .FIFA 2018ميكن لالحتادات الوطنية اس تخدام هذا املبلغ لتغطية
التاكليف (التنقل واالقامة والوجبات وغريها) املتعلقة مبشاركة منتخباهتا يف أكس العامل FIFA 2018
و /أأو تغطية تاكليف مبارايت التصفيات اخلاصة ببطوالت  FIFAادلولية ا ألخرى ( أكس العامل FIFA
حتت  17س نة أأو حتت  20س نة أأو كرة القدم للصاالت أأو أكس العامل للكرة الشاطئية  )FIFAاليت
جتري منافساهتا عايم  2015و .2016ميكن االطالع عىل اكفة التفاصيل يف التعممي .1472
 )5هل هناك أأي معليات تقيمي للوضع ا ألمين جتري قبل املبارايت؟
ترشف شعبة  FIFAل ألمن ،وابلتنس يق مع شعبة  FIFAلكرة القدم ،عىل القيام ابلتقيمي ا ألمين قبل
مبارايت التصفيات المتهيدية لكأس العامل .FIFA 2018
 )6من املسؤول عن ا ألمن عىل أأرض امللعب يوم اجراء املبارايت؟
االحتاد الوطين املشارك واملس تضيف واللجنة املنظمة احمللية التابعة هل هام اجلهتان املسؤولتان عن
ا ألمن عىل أأرض امللعب يوم اجراء املبارايت.
 )7من املسؤول عن جدوةل املبارايت وحتديد ماكن اجراهئا؟
االحتاد الوطين املشارك ذو العالقة هو اجلهة املسؤوةل عن جدول املبارايت اليت ستمت عىل أأرضه .كام
ان الرتتيبات اخلاصة هبذه املبارايت ،مثل اس تخدام ملعب بأأرضية عشب طبيعي أأو اصطناعي

واالس تفادة من تكنولوجيا خط املرىم ،يه أأيض ًا مسؤولية االحتاد الوطين املشارك ،ابس تثناء وحيد يف
حاةل االحتاد ا ألورويب لكرة القدم  UEFAاذلي س يكون مسؤو ًال عن الرتتيبات اخلاصة مببارايته.
 )8مىت ميكن لالعبني اذلين مت اس تدعاؤمه خلوض مبارايت دولية أأن يلتحقوا مبنتخباهتم الوطنية؟
تفاصيل السامح لالعبني ابالنضامم للمنتخب الوطين موجودة يف امللحق  1من أأنظمة وضع وانتقال
الالعبني.
 )9من حيدد اللباس اخلاص ابملنتخبات؟
من أأجل سالسة تنظمي املباراة ،يمت اجراء مناقشات مس بقة عن مثل هذه ا ألمور بني املنتخبات قبل
املبارايت ،ويمت اختاذ القرار الهنايئ من قبل مراقب املباراة املعني من قبل  FIFAوحمك املباراة مبا يتفق
مع ا ألنظمة اخلاصة بكأس العامل روس يا .FIFA 2018
)10

مىت يمت تعيني مسؤويل املبارايت؟ من املسؤول عن تعييهنم؟

 FIFAهو املسؤول عن تعيني مسؤويل املبارايت .يمت نرش ا ألسامء قبل حوايل أأس بوع من لك مباراة
عرب موقع .FIFA.com
)11

من املسؤول عن ا ألمور التأأديبية؟

جلنة  FIFAالتأأديبية مسؤوةل عن ا ألمور التأأديبية اليت يمت تقيميها مبا يتفق مع قانون  FIFAالتأأدييب،
واملُطبق عىل لك مباراة وبطوةل ينظمها  FIFAمبا يف ذكل التصفيات المتهيدية لكأس العامل 2018
 ،FIFAابالضافة اىل تطبيق أأنظمة  FIFAا ألخرى ذات الصةل.
)12

ما يه القوانني التأأديبية املعمول هبا خبصوص البطاقات الصفراء وامحلراء؟

البطاقة الصفراء :حيصل الالعب عىل انذار يف حال ارتكب أأ ًاي من اخملالفات اليت تس تدعي االنذار
واملنصوص علهيا يف القانون  12من قانون اللعبة.

حبسب قانون  FIFAالتأأدييب (املادة  )17.3فانه "يف حال تلقى العب انذارين يف مباراتني منفصلتني
من نفس بطوةل  ،FIFAفانه ُحيرم بشلك أيل من املشاركة يف املباراة التالية من نفس البطوةل".
مبارايت مرحةل اجملموعات من املنافسات المتهيدية ومبارايت امللحق لكها تُعترب جزء ًا من التصفيات
المتهيدية ،وابلتايل احلرمان الناجت عن انذارين يف مباراتني من مرحةل اجملموعات سيمت تطبيقه يف
مبارايت امللحق.
البطاقة امحلراء :يمت طرد العب يف حال ارتكب أأ ًاي من اخملالفات اليت تس تدعي الطرد واملنصوص علهيا
يف القانون  12من قانون اللعبة.
حبسب قانون  FIFAالتأأدييب (املادة  )18.4فان "الطرد يس تدعي بشلك أيل حرما ًان من املشاركة يف
املباراة التالية ،حىت وان مت فرض العقوبة يف مباراة مت ايقافها و /أأو الغاؤها و /أأو ابطال نتيجهتا .ميكن
للجنة التأأديبية أأن تُطيل مدة االيقاف ".وقد يمت أأيض ًا فرض غرامة مالية.

)13

هل ميكن الغاء االنذارات؟

حبسب قانون  FIFAالتأأدييب (املادة  )37.1فانه "بناء ًا عىل مبادرة من اللجنة التأأديبية أأو بناء عىل
طلب احتاد قاري ،ميكن للجنة التأأديبية أأن تُلغي االنذارات اليت مل ينتج عهنا حاالت طرد حبيث تمت
اس تعادة التوازن بني فرق خمتلفة مل تلعب نفس العدد من املبارايت خالل اجلوةل ا ألوىل من
املنافسات ،أأو يف ظروف أأخرى اس تثنائية".
)14

ما يه املعايري املطبقة لتحديد الفائز يف حاةل التعادل؟

هذه املعلومات متوفرة عرب موقع  FIFA.comيف ا ألنظمة اخلاصة بكأس العامل روس يا .FIFA 2018
(البند )20.6

ما يه االجراءات اليت سيتخذها  FIFAملنع التالعب بنتاجئ املبارايت يف التصفيات
)15
المتهيدية؟
س يقوم  FIFAمبراقبة اكفة مبارايت التصفيات المتهيدية اخلاصة بكأس العامل  FIFA 2018من خالل
الرشكة التابعة هل اخلاصة ابالنذار املبكر واليت س تقوم بتحليل سوق املراهنات لتحديد أأية توهجات
مثرية للريبة .وقد قامت الرشكة سابق ًا مبراقبة املبارايت الـ 850يف التصفيات المتهيدية املؤهةل لكأس
العامل  .FIFA 2014كام أأن اكفة حاكم  ،FIFAوعند تلقهيم بطاقات هوية  ،FIFA 2015يتوجب
علهيم التوقيع عىل بيان يقرون فيه ابمتثاهلم باكفة أأنظمة  ،FIFAمبا يف ذكل متطلبات حامية نزاهة
اللعبة ،كام س يحصلون عىل كتيب نزاهة  FIFAاذلي س ُيعلمهم مبتطلبات اعداد التقارير املتعلقة
ابحامتل حصول تالعب بنتاجئ املبارايت ،وغريها من ا ألنشطة املشكوك هبا أأو غري القانونية .ابالضافة
اىل ذكل ،ويف لك اجامتع تنس يق بلك مباراة من مبارايت التصفيات المتهيدية املؤهةل ل أكس العامل
 ،FIFA 2018س يقوم مراقب املباراة املعني من  FIFAابجياز وفدي الفريقني واحلاكم املعينني
خبصوص حامية نزاهة املباراة وغريها من ا ألمور املتعلقة ابملباراة.
)16

من املسؤول عن بيع التذاكر؟

االحتادات الوطنية املشاركة يه اجلهة املسؤوةل عن مبيعات التذاكر للمبارايت اليت جتري عىل أأرضها.
)17

من املسؤول عن بيع حقوق البث التلفزيوين أأو اختاذ القرارات اخلاصة بذكل؟

التصفيات المتهيدية اخلاصة بكأس العامل روس يا  FIFA 2018يه بطوةل كروية عاملية جتري يف
االحتادات الوطنية املشاركة والتابعة لالحتادات القارية الس تة .رمغ تنظمي املنافسات المتهيدية ككتةل
واحدة ،فان  FIFAغري مسؤول عن االس تفادة العاملية من حقوق البث التلفزيوين واحلقوق االعالمية
اخلاصة مببارايت التصفيات المتهيدية ،وحيق للك احتاد وطين مشارك يس تضيف مباراة عىل أأرضه أأن
يس تفيد من حقوق البث التلفزيوين واحلقوق االعالمية .اال أأن االحتادات الوطنية لبعض االحتادات

القارية (مثل احتادي أأورواب و أأوقيانوس يا) قررت أأن تولك الحتاداهتا القارية هممة االس تفادة ادلولية من
حقوق البث التلفزيوين اخلاصة ابلتصفيات المتهيدية.
)18
الفرق؟

هل هناك مصدر رمسي معلومات عرب االنرتنت يقدم أأحدث املعلومات والبياانت وترتيب

التصفيات المتهيدية املؤهةل لكأس العامل  FIFA 2018سيمت تغطيهتا بشلك مكثف عرب موقع
 FIFA.comو( m.fifa.comموقع أأهجزة املوابيل) وتطبيق  FIFAوحساابت  FIFAعىل مواقع
التواصل الاجامتعي Facebook :و Twitterو .Instagramالتغطية ـ املتاحة ابالجنلزيية وا ألس بانية
والفرنس ية وا ألملانية والعربية والروس ية ـ يمت تقدميها من قبل ش بكة حتريرية عاملية ،وترتاوح بني البياانت
االحصائية مثل التغطية املبارشة واملواهجات والنتاجئ والرتتيب ،اىل احملتوى التحريري واملدوانت
املبارشة يف أأايم املبارايت ومقابالت حرصية وملفات املنتخبات وغريها الكثري.
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