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وجد املنتخب اإليطالي نفســه للمرة 
الثانية على التوالي، بحاجة إلى اجتياز امللحق 
األوروبي الفاصل من أجل بلوغ نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم، حيث يلتقي اليوم 

اليوم مقدونيا الشمالية.
وتقام فعاليات امللحق الفاصل هذه املرة 
بشكل مغاير عما كانت عليه في املاضي، 
حيث تأهلت إليه املنتخبات العشرة التي 
احتلت املركــز الثاني فــي مجموعاتها 
بالتصفيات األوروبية وانضم إليها منتخبان 
من خالل بطولة دوري أمم أوروبا. وقسمت 
املنتخبات الـ 12 على 3 مسارات يضم كل 
منها 4 منتخبات تتنافس في دورين نصف 
نهائي ونهائي ليتأهل الفائز في نهائي كل 
مسار إلى النهائيات الستكمال مقاعد القارة 

األوروبية في مونديال 2022 بقطر.
وأسفرت قرعة امللحق األوروبي عن 
وقوع منتخبي أســكتلندا وأوكرانيا معا 
بنصف نهائي املسار األول، وتأجلت هذه 
املباراة بناء على طلــب من أوكرانيا في 
ظل ظروف احلرب الروسية ـ األوكرانية 
الدائرة حاليــا، بينما يلتقي منتخبا ويلز 
والنمسا اليوم في املواجهة األخرى بنفس 
نهائي هذا املسار. وفي املسار الثاني، كان 
من املفترض أن يلتقي املنتخب الپولندي 
نظيره الروسي ولكن االحتاد الدولي للعبة 
)فيفا( استبعد »الدب الروسي« مؤخرا من 

التصفيات بسبب األزمة مع أوكرانيا.
وبهذا، تأهل املنتخب الپولندي إلى نهائي 
هذا املسار ليلتقي فيه يوم الثالثاء املقبل مع 
الفائز من املواجهة األخرى بنصف نهائي 
هذا املسار والتي جتمع اليوم بني السويد 

والتشيك. وفي املسار الثالث، يلتقي املنتخب 
البرتغالي نظيره التركي، بينما يحل منتخب 
مقدونيا الشمالية ضيفا على إيطاليا اليوم.
وجتتذب مواجهتا املسار الثالث معظم 
االهتمام نظرا ألن هذا املسار سيطيح بأحد 
املنتخبني اإليطالي والبرتغالي على األقل. 
ولهذا يخشــى أنصار »اآلزوري« من 

صدمة جديدة خاصة، وأن معظم الترشيحات 
تصب في اجتاه مواجهة مرتقبة بني بطلي 
آخــر نســختني من بطولــة كأس األمم 
األوروبية، حيث تــوج املنتخب االيطالي 
بلقب »يورو 2020« في منتصف عام 2021، 
بينما توج املنتخب البرتغالي باللقب في 

»يورو 2016« بفرنسا.

»فيفا« يكشف آلية سحب قرعة املونديال

صالح جاهز لقيادة »الفراعنة« أمام السنغال غدًا

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلــن االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
»فيفا« عــن إجراءات القرعــة النهائية 
لكأس العالم قطر ٢٠٢٢، حيث ســيقام 
ســحب قرعة البطولة في الـ7:٠٠ مساء 
األول من أبريل املقبل في مركز الدوحة 
للمعارض واملؤمترات، حيث سيتضح 
لـ٢9 منتخبا من أصل 3٢ منتخبا مشاركا 
في البطولة املجموعات التي سيتنافس 
فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.

وكشف »فيفا« عبر موقعه اإللكتروني 
عن اإلجراءات التي صادقت عليها جلنة 
تنظيم املسابقات، حيث سيتم توزيع ٢8 
منتخبا متأهال للمشاركة في كأس العالم 
٢٠٢٢، وفقــا ملبدأ رياضــي معتمد على 
األوعية األربعة )من 1 إلى ٤( بناء على 
التصنيف العاملي للمنتخبات الوطنية 
الذي سيصدر في 31 اجلاري، وذلك بعد 
انتهاء املباريات املؤهلة للبطولة وسيكون 
منتخب قطر في الوعاء األول تصنيف 
)A1( بصفته ممثال للدولة املستضيفة، 
وستنضم إليها املنتخبات السبعة األعلى 
تصنيفا من التصنيف العاملي. وسيجري 
وضــع املنتخبات التي تأهلت رســميا 
للمشاركة في كأس العالم، والتي حتتل 
املراكز )من 8 إلى 15( في التصنيف العاملي 
فــي الوعاء رقــم ٢، والفرق التي حتتل 

املراكز )من 16 إلى ٢3( في الوعاء رقم 3، 
في حني سيضم الوعاء رقم ٤ املنتخبات 
التــي حتتل الترتيب )مــن ٢٤ إلى ٢8( 
إضافة إلى املنتخبني اللذين سيتأهالن 
من املواجهتــني القاريتني احلاســمتني 
)آسيا ـ أميركا اجلنوبية/   الكونكاكاف ـ 
أوقيانوسيا(، إضافة إلى املنتخب الذي 
سيتأهل من امللحق األوروبي للمشاركة 

في كأس العالم.
وسيبدأ السحب بوعاء املنتخبات 
األول )1( وينتهي بوعاء املنتخبات 
الرابع )٤(، ويجب إفراغ كل وعاء قبل 

االنتقال إلى الــذي يليه. وكما جرت 
العادة، ستســحب كرة مــن أحد أوعية 
املنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية 
املجموعات، وهذا ما سيحدد املركز الذي 
سيوضع فيه كل منتخب، كما سيجري 
توزيع منتخبــات كل احتاد قاري على 
املجموعــات الثماني، بحيث ال يشــارك 
منتخبان من نفــس االحتاد القاري في 
مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا املمثلة 
بثالثة عشــر منتخبا، حيث سيتنافس 
منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات 

من أصل ثمانية.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

٢٤ ســاعة تفصل بني احللم الكروي 
املصري الكبير بخطوة أولى نحو التأهل 
إلى بطولــة كأس العالم للمرة الرابعة، 
وذلك عندما يخوض غدا مباراة الذهاب 
في ستاد القاهرة أمام منتخب السنغال 
)بطــل أفريقيا(، علــى أمل حتقيق فوز 
مريح قبل مباراة اإلياب في ٢9 اجلاري 
بداكار. وقد اطمأن اجلهاز الفني ملنتخب 
مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش 

على مشاركة قائد املنتخب محمد صالح 
في املبــاراة بعد أن اســتكمل برنامجه 
التأهيلي، إذ اشتكى من آالم عضلية منعته 
من املشاركة مع ليڤربول أمام نوتنغهام 
فورست في كأس االحتاد اإلجنليزي قبل 

حضوره إلى القاهرة.
وفي إطــار دعم الفريق معنويا قبل 
املواجهة املرتقبة، حرص وزير الرياضة 
أشرف صبحي على حضور مران الفريق 
والتحدث مع الالعبني لتحفيزهم لتحقيق 
حلــم التأهل للمونديال للمــرة الثانية 

على التوالي، كما حتدث صالح وطالب 
الالعبني بالتركيز الشديد لتحقيق هدف 

التأهل للمونديال.
إلى ذلك، أعلن »فيفا« اختيار احلكم 
الكونغولي جون جاك نداال إلدارة املباراة، 
يعاونه مواطنه أوليفر سافاري والقمري 
سليمان أمل الدين، واملالي بابو تراوري 
كحكم رابع، فيما يتواجد اإليطالي ماركو 
دي بيلو لتولي مســؤولية حكم تقنية 
الڤيديو، على أن يعاونه اجلنوب أفريقي 

كيلفني جيروم.

السعودية حلسم التأهل 

ملونديال قطر أمام الصني
بيروت ـ ناجي شربل ووكاالت

تبحث السعودية عن فوز على الصني في الشارقة لضمان تأهلها إلى 

مونديال قطر 2022 في كرة القدم واملشاركة للمرة السادسة في تاريخها 

باحلدث العاملي، فيما تبدو اإلمارات قريبة من حجز بطاقة ملحق قاري 

عندما تالقي العراق في الرياض اليوم ضمن اجلولة التاسعة قبل األخيرة 

من الدور الثالث في التصفيات اآلسيوية. ويتأهل بطل ووصيف 

كل من املجموعتني إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا املجموعتان 

والفائز بينهما يالقي خامــس تصفيات أميركا اجلنوبية حلجز 

بطاقة املونديــال. وكانت إيران وكوريا اجلنوبية ضمنتا التأهل 

عن املجموعة األولى. وفي املجموعة الثانية، انحصر الصراع على 

بطاقتي التأهل املباشر بني السعودية املتصدرة، ومن خلفها اليابان وأستراليا. ويتصدر 

املنتخب الســعودي )19 نقطة( بفارق نقطة عن اليابان وأربع عن أستراليا، وهو يالقي 

الصني وصيفة القاع اليوم. وفيما ســتحجز السعودية بطاقة العبور املونديالية بحال 

فوزها على الصني، قد تضمن أيضا تأهلها الى النهائيات للمرة الثانية تواليا حتى قبل 

أن يركل العبوها الكرة، في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في مباراة تنطلق 

قبل نحو 6 ساعات من مباراة »الصقور اخلضر«. وفي مباراة هامشية ضمن املجموعة 

عينها، تلعب ڤيتنام األخيرة مع عمان الرابعة )8( والتي فقدت آمالها بالتأهل. في املجموعة 

األولى، وبعد حســم إيران )22( وكوريا اجلنوبية )20( بطاقتي التأهل املباشرتني ويلتقيان 

معا في ســيئول للتبارز على الصدارة، تنحصر املنافسة على مركز ثالث مؤهل خلوض 

امللحق. تبدو اإلمارات )9 نقاط( التي لم تفز في أول أربع مباريات األوفر حظا، خصوصا 

أن مباراتها مع العراق اخلامس )5( نقلت من بغداد ألسباب أمنية إلى العاصمة السعودية 

)الرياض(. ويتطلع املنتخب اللبناني إلى جتديد فوزه على ضيفه السوري وحتقيق فوزه 

الثاني في تصفيات الدور اآلســيوي احلاسم عندما يلعب في الثانية بعد ظهر اليوم على 

ملعب صيدا البلدي، في املرحلة قبل األخيرة من ختام هذه التصفيات، إذ يســعى املدير 

الفني التشــيكي إيفان هاشــيك الى قيادة »األرز« الى فوزه األول على أرضه، بعدما حقق 

املنتخــب 6 نقاط بينها 5 خارج القواعــد بتعادلني مع اإلمارات والعراق وفوز على 3-2 الى 

جانب تعادل في صيدا أمام العراق، بعد 3 خسارات أمام إيران واإلمارات وكوريا اجلنوبية.
مباريات اليوم بتوقيت الكويت 

تصفيات مونديال 2022 )آسيا(
beIN Sports AFC 1٢:1٠أستراليا - اليابان

٢beIN Sports AFC 1كوريا اجلنوبية - ايران
3beIN Sports AFCلبنان - سورية
٢ 3beIN Sports AFCڤيتنام - عمان

6beIN Sports AFCالصني - السعودية
8beIN Sports AFC 1العراق - اإلمارات

تصفيات مونديال 2022 )نصف نهائي امللحق األوروبي(
1٠:٤5beIN Sports Xtra 1ويلز - النمسا

1٠:٤5beIN Sports Premium 3السويد - التشيك
٢ 1٠:٤5beIN Sports Premiumإيطاليا - مقدونيا الشمالية

beIN Sports Premium 1 1٠:٤5البرتغال - تركيا
تصفيات مونديال 2022 )أميركا اجلنوبية(

٢:3٠beIN Sports Premium 1 فجر اجلمعةالبرازيل - تشيلي
٢:3٠beIN Sports 1 فجر اجلمعةكولومبيا - بوليڤيا
٢ ٢:3٠beIN Sports Premium فجر اجلمعةباراغواي - إكوادور
٢ ٢:3٠beIN Sports Premium فجر اجلمعةاوروغواي - بيرو

يصل قطار تصفيات قارة أميركا اجلنوبية املؤهلة لبطولة 
كأس العالــم ٢٠٢٢ لكرة القدم فجــر غد اجلمعة بتوقيت 

الكويت إلى محطته قبل األخيرة بأربع مباريات مهمة 
وحاسمة. وبعد 16 جولة من التصفيات، وقبل أسبوع 
واحد فقط على قرعة النهائيات، ضمن منتخبان فقط 
من قارة أميركا اجلنوبية التأهل إلى النهائيات وهما 

منتخبا البرازيل )39 نقطة( واألرجنتني )35 نقطة( 
قطبا اللعبة في هذه القارة. كما ودع منتخبا پاراغواي 
)13 نقطة( وڤنزويال )1٠ نقاط( التصفيات صفر اليدين، 

بينما اليزال الصراع دائرا بني ستة منتخبات في هذه 
التصفيات على ٢.5 مقعد متبقية للقارة في املونديال 
القطري. ومتتلك خمسة من هذه املنتخبات الفرصة 
للمنافســة على بطاقتي التأهل املباشــرتني من هذه 
التصفيات إلى مونديال ٢٠٢٢ وكذلك على تأشــيرة 
التأهل للملحق العاملي بالتصفيات، وهي منتخبات 
اإلكوادور )٢5 نقطة( وأوروغواي )٢٢ نقطة( وبيرو 
)٢1 نقطة( وتشيلي )19 نقطة( وكولومبيا )17 نقطة(.

وفــي املقابــل، تبدو الفرصــة هزيلــة للغاية أمام 
املنتخب البوليڤي )15 نقطة( للمنافســة على التأهل 
علما بأن أمل الفريق أصبح قاصرا على التأهل للملحق 

العاملي بالتصفيات. وتشهد اجلولة قبل األخيرة فجر غد 
اجلمعة مباريات كولومبيا مع بوليڤيا، والبرازيل 

مع تشيلي، وأوروغواي مع بيرو، وپاراغواي مع 
اإلكــوادور بينما يلتقــي. وجتتذب املباراة بني 

منتخبي أوروغواي وبيرو اهتماما كبيرا من 
بــني جميع مباريات اجلولة قبل األخيرة 
من التصفيات، حيث يشتعل الصراع بني 
الفريقني علــى املركز الرابع الذي يحتله 
منتخب رفاق لويس سواريز حاليا بفارق 

نقطة واحدة فقط أمام بيرو.

أوروغواي وبيرو.. صراع مثير

»اآلزوري« يبدأ اختبار قوته أمام مقدونيا الشمالية
قمة صعبة بني البرتغال وتركيا في امللحق األوروبي املؤهل لكأس العالم


