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البيرو حلجز بطاقة امللحق.. وكولومبيا وتشيلي للفوز فقط

كندا تعود إلى املونديال
حسمت كندا بطاقة تأهلها الى نهائيات كأس العالم ألول 
مرة منذ ١٩٨٦، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا ٤-٠ في 
تورونتو ضمن اجلولة الـ ١٣ قبل األخيرة من الدور الثالث 
احلاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 

والكاريبي).
وكان بإمكان كندا أن حتسم تأهلها في اجلولة املاضية لو 
لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا ٠-١ في منتصف األسبوع 
احلالي، لكنها جنحت األحد في اللحاق بركب املتأهلني بفوزها 
فــي مباراة كانت بحاجة الى نقطة منها لضمان نيلها إحدى 

البطاقات الثالث املؤهلة مباشرة عن منطقة الكونكاكاف.
وبفوزها الثامن الذي حتقق أمام ٣٠ ألف متفرج احتشدوا 
في ملعب «بــي أم أو فيلد» في تورونتو، مقابل ٤ تعادالت 
وهزمية فقط، رفعت كندا رصيدها الى ٢٨ نقطة في الصدارة 

بفارق ٩ نقاط عن كوستاريكا الرابعة.
ويعود املنتخب الكندي الى النهائيات العاملية املقررة هذا 
العام في شهري نوفمبر وديسمبر في قطر، للمرة األولى 
منذ ١٩٨٦ حني شارك للمرة األولى والوحيدة وخسر جميع 

مبارياته الثالث.
ويدين فريق املدرب اإلجنليزي جون هيردمان بفوزه الى 
كايل الريــن (١٣) وتايجون بيوكانن (٤٤) وجونيور هويلت 
(٨٢)، قبل أن يضيف أدريان ماريابا الرابع عن طريق اخلطأ 

في مرمى فريقه (٨٨).

تواجه البرتغال ضيفتها مقدونيا الشمالية اليوم على بطاقة 
مؤهلــة إلى مونديال ٢٠٢٢ في كرة القــدم، وفي أذهانها املفاجأة 
املدوية التي حققتها الدولة املتواضعة كرويا اخلميس املاضي عندما 
حرمت إيطاليا من املشاركة في احلدث العاملي مرة ثانية تواليا.
وأحلقت الدولة البلقانية خســارة تاريخية بإيطاليا في عقر 
دارها في باليرمو بهدف ألكسندر ترايكوفسكي القاتل في اللحظات 
األخيــرة، لتبلــغ نهائي املســار الثالث وتواجــه البرتغال التي 

تخطت تركيا ٣-١.
وبدال من مواجهــة توقعها كثيرون بــني البرتغال وإيطاليا، 
حاملي لقب آخر نســختني من كأس أوروبا، سيستضيف ملعب 
«دراغاو» في بورتو مقدونيا الشمالية الباحثة عن تأهل أول في 

تاريخها إلى كأس العالم.
وكانت الدولة الناشئة، بعد تفكك يوغوسالڤيا، قد بلغت كأس 
أوروبا للمرة األولى في تاريخها احلديث الصيف املاضي عندما 

ودعت من دور املجموعات.
وحذر العب وســط البرتغال املخضرم جــواو موتينيو «في 
الوقــت الراهن، كرة القدم مختلفة. ميكن ألي كان الفوز على أي 

كان. األسماء، األرقام واإلحصائيات ال تهم».
وكان رجال املدرب فرناندو سانتوس قد أهدروا فرصة التأهل 
املباشر بخسارة في الوقت القاتل أمام ضيفتهم صربيا ١-٢ في 

نوفمبر.
وفي حال عدم تأهل البرتغال سيشكل ذلك مفاجأة أخرى مدوية 
أيضا، نظرا لألســماء الرائعة التي تضمها تشكيلة «سيليساو» 
علــى غرار كريســتيانو رونالدو أفضل العب فــي العالم خمس 

مرات، والشاب جواو فيليكس وصانع اللعب برناردو سيلڤا.
ويعود إلى صفوف البرتغال املدافع املخضرم بيبي الذي شفي 

من كورونا والظهير جواو كانسيلو من اإليقاف.
وبرغم تشــكيلتها التي عجت بالنجوم أبرزهم رونالدو، لم 
تتمكــن من تخطي دور الـ ١٦ في النســخ الثالث األخيرة بعد 

حلولها رابعة في نسخة ٢٠٠٦.
فــي املقابل، حققــت مقدونيا الشــمالية مفاجأة ودية في 
التصفيات بفوزها على أرض أملانيا (٢-١) وإيطاليا، كما أنها 

تعادلت سلبا في زيارتها الوحيدة إلى البرتغال في ٢٠١٢.
وتشهد مدينة خورزوف اجلنوبية توزيع بطاقة ثانية 
بني پولندا املضيفة والسويد وجنمها األسطوري زالتان 
وإبراهيموڤيتــش، بعد تأهل األولى إلى نهائي املســار 
الثانــي مــن دون أن تلعــب إلقصاء خصمتها روســيا 
بســبب غزوها أوكرانيا، والثانية على حساب تشيكيا 

١-٠ بعد التمديد.
وتشكل السويد، التي بلغت ربع نهائي نسخة ٢٠١٨، 
عقدة لپولندا بعد أن فازت عليها في آخر ست مباريات.
والتقى املنتخبان في دور املجموعات من كأس أوروبا 
الصيف املاضي في سان بطرسبورغ، ففازت السويد 
في الرمق األخير ٣-٢، أمام روبرت ليڤاندوڤسكي 

صاحب هدفني.
وتبقى البطاقة األخيرة مؤجلة حتى يونيو املقبل 

بني ويلز والفائز في مباراة اسكتلندا وأوكرانيا بعد 
تأجيلها بسبب احلرب في أوكرانيا.

البرتغال ضيفة على مقدونيا الشمالية.. وقمة صعبة جتمع پولندا والسويد

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم

امللحق األوروبي (اجلولة احلاسمة)
٢ ٩:٤٥beIN Sports Premiumپولندا ـ السويد

١ ٩:٤٥beIN Sports Premiumالبرتغال ـ مقدونيا الشمالية

أميركا اجلنوبية (اجلولة الـ ١٠)
١ ٢:٣٠beIN Sports Xtra فجراًتشيلي ـ أوروغواي

٢ ٢:٣٠beIN Sports فجراًبيرو ـ پاراغواي
١ ٢:٣٠beIN Sports فجراًڤنزويال ـ كولومبيا
٢ ٢:٣٠beIN Sports Premium فجراًبوليڤيا ـ البرازيل

١ ٢:٣٠beIN Sports Premium فجراًاإلكوادور ـ األرجنتني

أفريقيا (اجلولة احلاسمة)
٨SSC٤نيجيريا ـ غانا
١ ٨ON Time Sportالسنغال ـ مصر
١٠:٣٠SSC٦تونس ـ مالي

١٠:٣٠SSC٤املغرب ـ الكونغو
١٠:٣٠SSC٥اجلزائر ـ الكاميرون

آسيا (اجلولة الـ ١٠)
١SSC٧اليابان ـ ڤيتنام
٢:٣٠SSC٣إيران ـ لبنان

٤:٤٥SSC٥اإلمارات ـ كوريا اجلنوبية
٤:٤٥SSC٧سورية ـ العراق
٧SSC٦ُعمان ـ الصني

٩SSC٧السعودية ـ أستراليا

«الفراعنة» في حتدي العمر أمام «أسود التيرانغا»
القاهرة - سامي عبدالفتاح ووكاالت

يبدو الرباعي العربي- األفريقي «اجلزائر 
وتونــس ومصر واملغرب» على أبواب إجناز 
تاريخي، عندمــا تخوض املنتخبــات األربع 
اليوم إياب الدور الثالث احلاسم من التصفيات 
األفريقية املؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ 

في قطر.
وكان الرباعي قد خطا خطوة كبيرة حلجز 
بطاقة التأهــل خصوصا تونــس واجلزائر 
اللتني عادتا بفوز ثمني خارج القواعد من مالي 
والكاميرون بنتيجة واحــدة ١-٠، واملغرب 
املتعادل مع مضيفته الكونغو الدميوقراطية 
١-١، فيما حققت مصر األهم بفوز صعب على 
ضيفتها السنغال بطلة القارة السمراء بهدف 

وحيد بالنيران الصديقة.
التعــادل  املنتخبــات األربعــة  ويكفــي 
(سلبي للمغرب) لتضمن تواجدها في قطر 
فــي إجناز تاريخي للمنتخبات العربية في 
القارة السمراء، حيث لم يسبق أن بلغ هذا 
العدد نهائيات نسخة واحدة من املونديال 
وكانت النســخة األخيرة في روسيا قبل ٤ 
أعوام أكبرها تواجد املغرب وتونس ومصر، 
وفي حال تأهلها ســيرتفع عدد املنتخبات 
العربية في النهائيات إلى ٦ بعد قطر املضيفة 

والسعودية، في إجناز آخر للكرة العربية التي يبقى 
أكبــر عدد ملمثليها في النهائيــات ٤ وكان ذلك في 
النسخة األخيرة في روسيا، هي فضال عن تونس 

واملغرب ومصر، السعودية.
وتنتظــر «الفراعنة» رحلــة محفوفة باملخاطر 
إلى السنغال لتأكيد تفوقهم على السنغال وقائدها 
زميل محمد صالح في ليڤربول ساديو ماني على 
امللعــب اجلديد «عبدوالالي واد» فــي ديامنياديو 
على بعد ٣٠ كلم من العاصمة دكار والذي يتســع 
لـ ٥٠ ألف مشجع بصافرة جزائرية للحكم الدولي 

مصطفى غربال.
وكانت مصر ثأرت اجلمعة املاضي خلســارتها 
أمام السنغال بالذات في نهائي العرس القاري في 
الكاميرون مطلــع العام احلالي بركالت الترجيح، 
لكن مهمتها لن تكون سهلة للعودة ببطاقة التأهل 
للمــرة الرابعة في تاريخها إلى املونديال والثانية 
على التوالي، كون «أسود التيرانغا» ستكون مدعمة 
بجماهيرها الغفيرة في أول مباراة لها على أرضها 

منذ تتويجها القاري الثاني في تاريخها.
ويعاني «الفراعنة» من غيابات مؤثرة في خط 
الدفاع بســبب إصابة مدافع احتاد جدة السعودي 
أحمد حجازي الذي غاب عن مباراة الذهاب، ومحمد 
عبداملنعم الذي خضــع لعملية جراحية إلصابته 
بكســر في أنفه خــالل املباراة الســابقة، ومحمود 

حمدي «الونش» لإليقاف.

رباعي عرب أفريقيا على أبواب إجناز تاريخي بالتأهل للمونديال

نافاس يستضيف 
٣٠ الجئًا أوكرانيًا

يستقبل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس 
سان جرمان الفرنســي، الجئني أوكرانيني في منزله، وفق ما 
علمت وكالة «فرانس برس» مــن مصادر في النادي أمس، ما 
يؤكد معلومات تداولتها وســائل إعالم إسبانية التي أفادت بأن 
عددهم يبلغ قرابة الثالثني. قام احلارس الذي ضمن مع بالده 
أقله خوض امللحق املؤهل إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، بتجهيز 
منزله الستقبال عائالت فرت من احلرب في بالدها في أعقاب 
الغزو الروسي. وكانت نشرت أندرياس ساالس، زوجة نافاس، 
عدة رســائل على وســائل التواصل االجتماعي بالتعاون مع 
جمعيات خيرية قالت فيها «ميكننا مســاعدة األطفال، بعضهم 
برفقة أمهاتهم وغيرهم ال، شبان وحدهم وصلوا باملالبس التي 
كانوا يرتدونها فقط، الشيء الوحيد الذي استطاعوا جلبه معهم».

الدوحة تستقبل وفود 
«كونغرس فيفا»

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

بدأت الدوحة في استقبال وفود وأعضاء اجلمعية العمومية 
لالحتــاد الدولي لكرة القدم (فيفــا) وذلك من أجل حضور 
فعاليات اجتماع الـ ٧٢ لـ «كونغرس»، املقرر عقده في مركز 
الدوحة للمعارض واملؤمترات والذي سيحتضن في الـ ٧ مساء 
اجلمعة املقبل فعالية ســحب القرعة النهائية ملونديال قطر 
٢٠٢٢، وســط حضور ٢٠٠٠ ضيف من مختلف دول العالم، 
على رأسهم الرئيس السويسري لالحتاد الدولي لكرة القدم 
جياني إنفانتينو، ورئيس االحتاد اآلسيوي الشيخ سلمان آل 
خليفة، ورئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ورؤساء 

االحتادات القارية وأعضاء مجلس «فيفا».
وكانت جلنة تنظيم منافسات االحتاد الدولي «فيفا» صادقت 
على تفاصيل أوعية ســحب قرعة املنتخبات املشــاركة في 
مونديال قطر ٢٠٢٢، إذ سيعتمد االحتاد الدولي على تصنيفه 

العاملي الصادر في ٣١ اجلاري، خالل فعالية سحب القرعة.
وســيتضح لـ ٢٩ منتخبا من أصل ٣٢ منتخبا مشاركا، 
املجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي 

البطولة.
ويشارك في النهائيات ٤٫٥ منتخبات من آسيا (نصف مقعد 
يعني خوض أحد املنتخبات ملحقا دوليا)، ٥ من افريقيا، ٣٫٥ 
من «كونكاكاف»، ٤٫٥ من أميركا اجلنوبية، ٠٫٥ من أوقيانوسيا، 

١٣ من أوروبا وقطر الدولة املضيفة.
ومن املقرر أن تتضح مساء اليوم مالمح هوية املتأهلني 
اخلمســة من القارة الســمراء وأيضا منتخبان من امللحق 

األوروبي.

صراع «إماراتي - عراقي» ملواجهة أستراليا
الرياض - خالد املصيبيح ووكاالت

تتطلع اإلمارات إلى فوز نادر على كوريا اجلنوبية عندما تستضيفها 
في ســتاد نادي النصر بدبي، لضمان املركز الثالث عن املجموعة 
األولى من الدور الثالث في التصفيات اآلســيوية املؤهلة ملونديال 
قطر ما يؤهلها للعب مع أستراليا في ملحق قاري من دون الدخول 
في حسابات مع العراق الذي يبحث عن الفوز على سورية في دبي 

منتظرا تعثر اإلمارات لضمان املركز الثالث.
وكانت إيران وكوريا اجلنوبية ضمنتــا التأهل عن املجموعة 
األولى واليابان والسعودية عن الثانية، فيما يلعب ثالثا املجموعتني 
في ملحق قاري والفائز منــه يالقي خامس أميركا اجلنوبية على 
بطاقة املونديال. وحتتل اإلمــارات حاليا املركز الثالث برصيد (٩) 
أمام العراق بـ (٨) الذي تغلب عليها في اجلولة املاضية، وتبدو آمال 
لبنان (٦) ضئيلة جدا. فيما يحل لبنان ضيفا على إيران بعد سقوطه 
بنتيجة كبيرة على أرضه أمام ســورية ٠-٣، فمنيت آماله بالتأهل 

ألول مرة في تاريخه إلى امللحق بضربة شبه قاضية.
وفي املجموعة الثانية، يحتفل املنتخب السعودي بتأهله الثاني 
تواليا والسادس في تاريخه، عندما يستقبل نظيره األسترالي على 

ملعب مدينة امللك عبداهللا الرياضية بجدة.
وكان األخضر قد حسم تأهله قبل مباراته املاضية أمام الصني 

(١-١) خلسارة أستراليا أمام اليابان ٠-٢.
وسيكون االحتفال اليوم في ستاد امللك عبداهللا في جده شامال 
بوضع (تيفو) يحمل عبــارة «الصقور اخلضر» باللغة اإلجنليزية 
إضافة إلى توجد ٤ فنانني يشاركون في تقدمي وصالت غنائية وهم: 

رابح صقر وماجد املهندس وعايض وداليا مبارك.

السعودية حتتفل بالتأهل عبر «تيفو» وحفل غنائي قبل لقاء «الكنغارو»

تتنافــس منتخبات البيرو وكولومبيا وتشــيلي على بطاقة 
امللحق في التصفيــات األميركية اجلنوبية املؤهلة الى نهائيات 
كأس العالم في كرة القدم في قطر ٢٠٢٢، عندما تخوض اجلولة 

الثامنة عشرة األخيرة فجر األربعاء.
وحجزت منتخبات البرازيل واألرجنتني واإلكوادور واألوروغواي 
البطاقات الـ ٤ املباشــرة إلى النهائيات، فيما انحصرت املنافسة 
على املركز اخلامس الذي مينح صاحبه خوض ملحق قاري مع 
الفائز من امللحق اآلسيوي بني أستراليا ثالثة املجموعة الثانية 

وثالثة املجموعة األولى.
ومتلك البيرو األفضلية كونها حتتل املركز اخلامس برصيد 
٢١ نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كولومبيا السادســة و٣ نقاط 

أمام تشيلي السابعة.
وتلعــب البيرو مع ضيفتها الپاراغــواي التي خرجت خالية 
الوفاض في املركز الثامن برصيد ١٦ نقطة، فيما حتل كولومبيا 
ضيفة علــى ڤنزويال صاحبــة املركز األخير برصيــد ١٠ نقاط، 
وتشــيلي مع ضيفتهــا األوروغواي التي ضمنــت تواجدها في 

العرس العاملي.
وتدرك البيرو جيدا أن فوزها سيمنحها بطاقة امللحق بغض 

النظر عن نتيجتي مباراتي كولومبيا وتشــيلي، كما أن التعادل 
أو اخلسارة قد مينحانها البطاقة ذاتها شريطة تعثر منافستيها.
وتبدو كفــة البيرو راجحة أمام الپاراغواي ألنها لم تخســر 

أمام األخيرة في املباريات الـ ٨ األخيرة.
وتســعى كولومبيا الى مواصلة صحوتها عندما حتل ضيفة 

على ڤنزويال صاحبة املركز األخير.
وتعول كولومبيا الســاعية الى النهائيات للمرة السابعة في 
تاريخها، علــى جنمها مهاجم ليڤربــول االجنليزي لويس دياز 
الذي منحها التقدم في فوزها الكبير على بوليڤيا بـ ٣-٠، ومدافع 
يوڤنتوس اإليطالي خوان كوادرادو وصانع ألعاب الريان القطري 

خامس رودريغيز ومهاجم أتاالنتا اإليطالي لويس موريال.
بدورها، ال متلك تشــيلي مصيرها بني يديها ويتوقف تأهلها 
إلــى امللحق على فوزها على األوروغواي في ســانتياغو وتعثر 
البيرو وكولومبيا، لكن زمالء جنمي إنتر اإليطالي أرتورو فيدال 
وأليكســيس سانشيز فازوا في ٣ مباريات فقط من أصل ٨ على 

أرضهم في التصفيات وخسروا مرتني.
وفي مباراتني هامشيتني، تلعب البرازيل على ارض بوليڤيا، 

واألرجنتني في اإلكوادور.

رونالدو و«ليڤا» وزالتان.. احللم األخير
ويعود إلى صفوف البرتغال املدافع املخضرم بيبي الذي شفي 

) وإيطاليا، كما أنها 


