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حجــز منتخــب البيــرو بطاقته 
إلــى امللحق الدولي بعد فوزه على 
ضيفــه الپاراغواي ٢-٠ الثالثاء 
ليحتل املركــز اخلامس ضمن 
منافســات اجلولــة الثامنــة 
عشرة األخيرة من املجموعة 
املوحــدة لتصفيــات قارة 
أميركا اجلنوبية لكرة القدم 
املؤهلة إلى مونديال قطر 
٢٠٢٢. ورفعت البيرو التي 
احتاجــت للفــوز بغض 
النظر عن باقــي النتائج 
رصيدهــا إلــى ٢٤ نقطة في 
املركز اخلامس املؤهل للملحق، متقدمة بفارق نقطة 
عن كولومبيا الفائزة على مضيفتها ڤنزويال ١-٠، فيما 
خسرت تشيلي أمام ضيفتها األوروغواي ٠-٢ لتحتل 
املركز السابع برصيد ١٩ نقطة. وكانت منتخبات البرازيل 
واألرجنتــني واألوروغواي واإلكوادور حجزت قبل هذه 
اجلولة البطاقات األربع املؤهلة مباشرة إلى العرس الكروي 
في قطر، في حني ســتخوض البيرو ملحقا دوليا للمرة 
الثانية تواليا مع الفائز من امللحق اآلسيوي بني أستراليا 

ثالثة املجموعة الثانية واإلمارات ثالثة املجموعة األولى. في 
ليما، افتتح جانلوكا البادوال (٥)، وضاعف يوشيمار يوتون 

النتيجة للبيرو (٤٢).
في املقابل، فوت املنتخب الكولومبي فرصة خوض امللحق 
برغم عودته إلى سكة االنتصارات، وسجل خاميس رودريغيز 

هدف بالده الوحيد من ركلة جزاء.
وفشــل منتخب التشــيلي في التأهل إلــى نهائيات كأس 
العالم للمرة الثانية تواليا، وقضى ثنائي األورغواي لويس 
سواريز (٧٩) وفيديريكو فالفيردي (٩٠) على آمال تشيلي.

وبهــذا الفوز، تقدمت األوروغواي للمركز الثالث برصيد 
٢٨ نقطة بفارق نقطتني عن اإلكوادور املتعادلة مع ضيفتها 

األرجنتني وجنمها ليونيل ميسي ١-١.
وحافظ املنتخب األرجنتيني على سجله خاليا من اخلسارة 
فــي التصفيات مع ١١ فوزا مقابل ٦ تعادالت، ليرفع «راقصو 
التانغو» سلسلة مبارياتهم من دون هزمية إلى ٣١، ويعادلوا 
الرقم القياســي السابق بقيادة املدرب ألفيو باسيلي (١٩٩١-

١٩٩٣). وحققت البرازيل، رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط 
في تصفيات قــارة أميركا اجلنوبية، بفوزها على مضيفتها 
بوليڤيا ٤-٠ في العاصمة ال باس. ليرفع «السامبا» رصيده 
إلــى ٤٥ نقطة في صدارة الترتيب، من ١٤ فوزا و٣ تعادالت، 

أكثر بنقطتني من الرقم القياسي السابق لألرجنتني.

ً األرجنتني تكمل ٣١ مباراة دون خسارة.. والبرازيل تسجل رقماً قياسيا

«ثنائيات» البرتغال وپولندا.. عبور آمن للمونديال
أحبطــت البرتغال مفاجأة أخرى مدوية من مقدونيا 
الشمالية املتواضعة وبلغت بواقعية نهائيات كأس العالم 
لكــرة القدم ٢٠٢٢ في قطــر بفوزها عليها ٢-٠، وحلقت 
بهــا پولندا بعد أن فكت عقدتها أمام الســويد بالنتيجة 

ذاتها، ضمن امللحق األوروبي الثالثاء.
وبات عــدد املنتخبات املتأهلة عن القارة العجوز ١٢ 
بانتظار البطاقة األخيرة التي ستكون من نصيب ويلز أو 
الفائز بني أوكرانيا واسكتلندا اللذين تأجلت مواجهتهما 

إلى يونيو بسبب تعرض االولى للغزو الروسي.
فــي نهائي املســار الثالث على ملعــب «دراغاو» في 
بورتو، سجل برونو فرنانديش ثنائية الفوز (٣٢) و(٦٥) 
لتتأهل البرتغال الى النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها 
والسادسة تواليا. وكان بطل أوروبا ٢٠١٦ تفوق في نصف 
النهائــي اخلميس الفائت ٣-١ على ضيفه التركي، فيما 
فجرت مقدونيا الشــمالية مفاجأة مدوية عندما حرمت 
إيطاليا من بلوغ كأس العالم للمرة الثانية تواليا بفوزها 

عليها ١-٠ بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.
ومــن املتوقع أن يصبح جنم البرتغال كريســتيانو 
رونالدو صاحب الـ ٣٧ عاما الالعب اخلامس في التاريخ 
يشارك في ٥ نسخ من نهائيات كأس العالم، بعد املكسيكيني 
أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس، األملاني لوثار ماثيوش 
واحلــارس اإليطالي جانلويجي بوفون، علما أن األخير 
تواجد في قائمة املنتخب في مونديال ١٩٩٨ إال أنه لم يلعب.

وقــال فرنانديــش بعد الفوز: «على هــذه املباراة أن 
تبقى في الذاكرة ألننا تأهلنا الى كأس العالم»، مضيفا: 
«األمر األهم أن البرتغال فازت، اجلميع لديه طموح، أنا 

وكريســتيانو لسنا اســتثناء، عادة يسجل وأنا 
أمرر، أما اليوم فكان األمر معاكسا».

وفي خورزوف، فكت پولندا عقدة ضيفتها 
في نهائي املسار الثاني لتبلغ املونديال للمرة 

التاسعة في تاريخها.
وســجل هداف بايرن ميونيخ األملاني 

روبرت ليڤاندوفســكي (٤٩ من ركلة 
جزاء) والعب وسط نابولي اإليطالي 

بيوتر زيلينســكي (٧٢) الهدفني، 
فحرما النجم السويدي املخضرم 
الذي  إبراهيموڤيتش  زالتــان 
دخل بديال في الدقيقة ٧٩ من 
خوض كأس العالم في نهاية 

مسيرته.
وقال ليڤاندوفسكي بعد 
الفوز: «عانينا من الكثير من 
املشــاكل قبل هذه املباراة، 
الكثيــر مــن العبينــا كانوا 
مصابني، عانيت من مشكلة 
في ركبتي، وعانينا ولكن 
اآلن بإمكاننا أن نحتفل أنا 
فخور وسعيد»، مضيفا كان 
األمر صعبــا للغاية، هناك 

ضغط كبيــر، حتى ولو أني 
نفــذت الكثير من الركالت في 

مسيرتي، هذه كانت صعبة.

فرنانديش: تبادلت املهام مع رونالدو.. وليڤاندوفسكي: جتاوزنا اللحظات الصعبة

صدمة «مصرية - جزائرية».. وفرحة «مغربية - تونسية»

١٩٧٠ و١٩٨٦ عندمــا بلغ الدور الثاني قبل اخلروج 
على يد أملانيا ٠-١، و١٩٩٤ و١٩٩٨ و٢٠١٨.

وعلى ملعب «حمادي العقربي» في رادس، حققت 
تونس األهم بتعادلها مع ضيفها املالي دون أهداف 
وتأهلت لفوزه خارج أرضه ذهابا بهدف. وستشارك 
تونس، أول دول إفريقية حتقق فوزا في كاس العالم، 
مرة سادسة بعد ١٩٧٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و١٩٩٨ و٢٠١٨.
بدورها، اســتغلت السنغال بطلة أفريقيا عامل 
األرض واجلمهــور على أكمل وجه وقلبت تأخرها 
ذهابا بهدف أمام وصيفتها مصر املثقلة باإلصابات، 
إلى فــوز إيابا بالنتيجة ســجله بــوالي ديا هدف 
الســنغال مبكــرا (٣) عينها ثم أذاقتهــا مجددا مر 
ركالت الترجيح (١-٣) ما ضمن لها بطاقة املشاركة 
في كأس العالــم للمرة الثالثة في تاريخها. وعقب 
اللقاء أعلن البرتغالي كارلوس كيروش املدير الفني 
ملنتخب مصر، رحيله عن تدريب «الفراعنة» علما 
ان عقده كان ينتهي تلقائيا الشتراط الوصول الى 

املونديال الستمراره.
وقد شــهد اللقاء قبل وأثناء وحتى بعد انتهائه 
العديد من األحداث املخجلة التي ال تليق مبنتخب 
كبير مــن تأخير باص «الفراعنة» الذي وصل قبل 
املبــاراة بـ ٤٥ دقيقة فقط، ومن شــحن جماهيري 
غيــر طبيعي انعكس على تصرفاته جتاه الالعبني 
مــن إلقاء زجاجات املياه إلى تعليق لوحات تهاجم 
النجم محمد صالح واســتخدام أضــواء ليزر على 

وجوه العبي مصر أثناء املباراة وفي تنفيذ ركالت 
الترجيــح دون أي تدخل من حكم اللقاء اجلزائري 
مصطفــى غربــال الذي تغاضى أيضــا عن التدخل 
اخلشن املبالغ فيه من العبي السنغال والذي كلف 
مصر إصابة مدافعني في الشوط األول، أما ما حدث 
بعــد اللقاء من اجلماهير جتاه الهجوم على العبي 
املنتخــب وباألخص محمد صالح فهو أمر يؤكد أن 

املباراة لم تكن نزيهة.
بدورها، خطفت الكاميرون بطاقة التأهل من قلب 
اجلزائر ووسط األلوف من جماهيرها احملتشدة في 
ملعب البليدة، بعدما هزمتها في الرمق األخير من 
الوقت اإلضافي ٢-١ لتعوض خسارتها في دواال بهدف.
وخّيم صمت رهيب في ملعب مصطفى تشــاكر 
وجثــا املدرب جمــال بلماضي دامعــا على ركبتيه 
(والحقا اعلن استقالته من منصبه)، بعد مجريات 
دراماتيكية شــهدت افتتاح إريك مكسيم تشوبو-

موتينغ التسجيل للكاميرون (٢٢) ما فرض متديدا 
بدا في نهايتــه ان هدف التعادل ألحمد توبة (١١٨) 
حسم املوقعة للجزائر، لكن كارل توكو إيكامبي هز 
الشــباك في الدقيقة ١٢٠+٤ ليوجه طعنة ســتبقى 

عالقة لوقت طويل في أذهان اجلزائريني.
وآخر البطاقات األفريقية، كانت من نصيب غانا 
التي عادت إلى النهائيات من بوابة نيجيريا عندما 
فرضت عليها التعادل اإليجابي ١-١ في أبوجا بعدما 

تعادلتا سلبا في كوماسي ذهابا.

القاهرة - سامي عبدالفتاح ووكاالت

ضمن منتخبا املغرب وتونس تأهلهما إلى نهائيات 
كأس العالــم للمرة السادســة فــي تاريخهما، فيما 
منيت مصر واجلزائر بصدمة جديدة بعد خســارة 
األولى بركالت الترجيح أمام السنغال (بطل أفريقيا) 
والثانيــة في الرمق القاتل أمام الكاميرون، مســاء 
الثالثاء في إياب الدور الثالث احلاسم من التصفيات 

األفريقية ملونديال قطر ٢٠٢٢.
ودخلت املنتخبات العربية الـ ٤ مباريات اإلياب 
وهي على أبواب إجنــاز تاريخي بضمان تواجدها 
بهذا العدد في العرس العاملي، بعدما تفوقت ذهابا 
خصوصا تونس واجلزائر العائدتني بانتصار ثمني 
بنتيجة واحدة ١-٠ من باماكو ودواال تواليا، ومصر 
الفائزة بالنتيجة ذاتها على السنغال بطلة أفريقيا 
فــي القاهرة، فيما عاد املغــرب بتعادل إيجابي ١-١ 

من كينشاسا.
وضرب املغــرب بقوة وبرباعيــة بينها ثنائية 
لالعب وســط أجنيه الفرنســي عز الدين أوناحي 
(٢١ و٥٥) وهدفان ملسجل هدف التعادل في مباراة 
الذهاب طارق تيســودالي (٤٥+٧) ومدافع باريس 
سان جرمان الفرنســي أشرف حكيمي (٧٠)، فيما 
ســجل بن ماالنغو (٧٨) الهدف الوحيد للضيوف. 
وهي املرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها املغرب 
العرس العاملي والسادســة في تاريخه بعد أعوام 

«الطواحني» توقف انتصارات «املانشافت» 

تعــادل املنتخب األملاني مع 
مضيفه الهولندي ١-١ على ملعب 
«يوهان كرويــف أرينا» في 
أمستردام الثالثاء، في مباراة 
ودية في إطار استعدادات 
املنتخبني لنهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢ في قطر نهاية العام احلالي.

وتقدم «املانشافت» عبر توماس مولر في 
الوقت بدل الضائع من الشوط األول (٤٥+١)، 
فيما عادل ستيفن بيرخفاين ملنتخب «الطواحني» 

بعد ١٠ دقائق من نزوله بديال (٦٨).
وقال حارس وقائد أملانيا مانويل نوير: «في 
طريقنا الى قطر، يجب أن نستغل كل مباراة 
دولية وهذه املباراة كانت مفيدة»، مضيفا لقد كنا 
جيدين لفترات طويلة واألمر األهم أن الفريق 

على املســار الصحيح. وبعدما حقق املدرب 
هانزي فليك ٨ انتصارات من ٨ مباريات منذ 
توليه دفة تدريب أملانيا في سبتمبر املاضي، 
خرج متعادال فــي أول مباراة يخوضها ضد 
منتخب كبير، وقال بعد املباراة: «أريد أن أثني 
على فريقي، متتعنا بالشــجاعة وكنا واثقني 

من أنفسنا».
في أبــرز املباريات الودية األخرى، فازت 
فرنسا بطلة العالم على ضيفتها جنوب أفريقيا 
٤-٠، وإيطاليــا على مضيفتها تركيا ٣-٢ في 
مباراة بني منتخبــني ودعا امللحق األوروبي 
املؤهل الى كأس العالم، كما فازت إسبانيا على 
أيســلندا ٥-٠، وتغلبت إجنلترا على ساحل 
العاج ٣-٠، وبالنتيجــة ذاتها تفوقت بلجيكا 

على ضيفتها بوركينا فاسو.

«كونغرس فيفا» لن يناقش 
إقامة املونديال كل عامني

الدوحة - فريد عبدالباقي

لن يكــون اقتراح إقامــة كأس العالم لكرة 
القدم كل ســنتني بدال مــن أربع ضمن جدول 
أعمال «كونغرس» االحتاد الدولي اخلميس في 
الدوحة، وسط معارضة شديدة للفكرة وحتديدا 
من أوروبا وأميركا اجلنوبية، في حني سيبحث 
مسؤولو القارات عن فكرة أخرى تضم أفضل 

املنتخبات العاملية.
وفي وقت لم تبدأ أي «محادثات ملموسة»، 
فإن االحتادات القارية بدأت تفكر بنسخة جديدة 
من كأس القارات تضــم منتخبات من أميركا 
اجلنوبية وأوروبا بحســب مصادر مقربة من 
املفاوضات. وهناك إمكانية البحث في توسيع 
مسابقة دوري األمم األوروبية لتشمل منتخبات 

من قارة «كومنيبول»، بحسب ما أشارت املصادر. 
أما البند األساسي على أجندة «فيفا» فهو بحث 
العقوبات املفروضة على كرة القدم الروسية بعد 

غزو البالد ألوكرانيا.
وكانت روسيا استبعدت من سباق التأهل الى 
مونديال قطر عقابا لها على قيامها بغزو أوكرانيا، 
وذلك من قبل االحتادين الدولي والقاري. وستتم 
دعوة األعضاء لدعم االستبعاد في املؤمتر. واقترح 
رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو إقامة بطولة عاملية 
كل عامني اعتبارا من عام ٢٠٢٦، وقد عارضها 
االحتادان األوروبي (ويفا) واألميركي اجلنوبي 
(كومنيبول) بشدة في حني بدا االحتادان األفريقي 

واآلسيوي في موقف مغاير.
ودخلت اللجنة األوملبية الدولية على اخلط 

وأعربت عن مخاوفها بشأن املسابقة.

مدڤيديڤ يقترب من الصدارة.. 
وأوساكا إلى نهائي «ميامي»

بــات الروســي دانييل 
مدڤيديڤ على بعد فوز من 
التصنيف  استعادة صدارة 
العاملي للتنــس، بعد بلوغه 
الدور ربع النهائي من دورة 
ميامي للماسترز بفوزه على 
األميركي يانسون بروكسبي 
٧-٥، ٦-١، فيما بلغت اليابانية 
ناومي أوساكا نصف النهائي 
بفوزهــا الســاحق علــى 
األميركية دانيــال كولينز 

٦-٢ و٦-١.
وعاد وصيف أستراليا املفتوحة من تأخر ٣-٥ 
في املجموعة األولى للفوز بعشرة أشواط من 

آخر ١١ ويحسم املباراة بعد ٨٠ دقيقة.
قال املصنف ثانيا عامليا بعد الفوز: «لم يكن 
األمر ســهال في البداية ولكنه عندما لم يترجم 
فرصتني للكسر، جنحت في إيجاد الزخم ولعبت 

أفضل وتفوقت عليه».
ويلعب مدڤيديڤ في ربع النهائي مع الپولندي 
هوبرت هوركاش حامل اللقب الفائز على اجلنوب 
أفريقي لويد هاريس ٧-٦ (٣/٧) و٦-٢. وفي حال 
فوزه في املباراة املقبلة، ســيعود الى صدارة 
التصنيف التي ارتقى إليها ملدة أسبوعني فقط قبل 
أن يخسرها لصالح الصربي نوفاك ديوكوڤيتش 
مطلع األســبوع الفائت بعــد خروج مبكر من 
إنديان ويلز. كما بلغ األملاني ألكسندر زفيريف، 

الرابع عامليا، ربع النهائي على حساب األسترالي 
تاناسي كوكيناكيس ٦-٤، ٦-٤ ليبقى على املسار 

الصحيح نحو لقب أول هذا العام.
اليوناني ســتيفانوس تيتسيباس،  وودع 
املصنف خامســا عامليا، أمام اإلسباني الشاب 
الواعد كارلوس ألكاراس السادس عشر ٧-٥، ٦-٣، 
ليالقي األخير الصربي ميومير كيسمانوڤيتش 
الفائز على األميركي تايلور فريتز املتوج بدورة 
إنديان ويلز للماسترز منذ أيام ٣-٦، ٦-١، ٦-٤.
وعند الســيدات، حيث تعتبر الدورة إحدى 
دورات األلف، يبدو أن أوســاكا وضعت خلفها 
مشاركتها املخيبة في دورة إنديان ويلز، حيث 
انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الروسية 
فيرونيــكا كودرميتوڤا مــا أدى إلى تعرضها 

للسخرية من قبل أحد املتفرجني.

البيرو حتجز امللحق.. وتنتظر اإلمارات أو أستراليا

«الرحلة» 
كرة مونديال  

قطر الرسمية

ستكون «الرحلة» الكرة الرسمية ملباريات 
مونديال قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم الذي ينطلق 
فــي نهاية نوفمبر املقبل، بحســب ما أعلن 

االحتاد الدولي (فيفا) أمس.
وقال «فيفا» في بيان إن شــركة أديداس 
كشفت عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 
٢٠٢٢ «ولقبتها باسم (الرحلة)، وهي الكرة الرابعة 
عشرة على التوالي التي تصنعها أديداس لكأس 
العالم، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء 
أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة».
لقبت الكرة بالرحلة ألنها مستوحاة «من 
ثقافة وعمــارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها 
الوطني، ومتثل األلوان القامتة والنابضة باحلياة 
على اخللفية اللؤلؤية البلد املضيف لكأس العالم 

فيفا واالنتشار املستمر للعبة».
على صعيد االستدامة، تعد «الرحلة» أول 
كرة في كأس العالم تصنع حصريا من األحبار 
واملواد الالصقة القائمة على املاء. وبحســب 
«فيفا»، صممت كرة الرحلة باستخدام بيانات 
واختبارات صارمة في معامل أديداس وأنفاق 
الريح، وعلى عشب املالعب، واختبرها عدد 
من العبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات 
الدقة واملوثوقية بفضل تصميمها اجلديد وقوام 
سطحها. وقال مدير التسويق في «فيفا» جان 
فرانسوا باثي: «تنقل كرة الرحلة حول العالم 
سيمثل سفر أجواء كأس العالم فيفا إلى كل 
مكان، وستمنح املشجعني فرصة مميزة للتفاعل 
مع احلدث الذي تتزايد إثارته يوما بعد يوم».

الســويدي زالتــان  املهاجــم املخضــرم  أمــل 
إبراهيموڤيتش (٤٠ عاما) في متابعة مسيرته الدولية 
مع منتخب بالده غداة نكســة اخلسارة أمام پولندا 
٠-٢ ضمن نهائي املسار الثاني من امللحق األوروبي 
وعــدم التأهل الى مونديال قطر ٢٠٢٢، وقال: «طاملا 

ميكنني احلفاظ على مســتواي واللعب واملساهمة 
بشيء ما، آمل»، مضيفا: سأستمر ألطول فترة ممكنة، 
لن حتصلوا على إجابة أخرى هنا ملجرد أننا لم نفز 
بهذه املباراة ولم نتأهل لكأس العالم، مشددا على أن 
خياره «ينطبق على املنتخب، وعلى ميالن أيضا». 

«إبرا»: سأستمر مع 
السويد وميالن!


