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زفيريف تفوق على موراي

الخميس  08ربيع األول 1443هـ
 14أكتوبر 2021م -العدد 4415

ثالثا عقبة البريطاني المخضرم أندي موراي بصعوبة وبلغ أول من أمس الدور الرابع من دورة إنديان ويلز األميركية في التنس،
ّ
تخطى األلماني ألكسندر زفيريف المصنف ً
سابعة دورات األلف نقطة للماسترز لهذا الموسم.
ليتفوق على حامل الذهبية األولمبية في  2012و ،2016بمجموعتين نظيفتين  4-6و.)4-7( 6-7
وقلب حامل اللقب األولمبي األخير في طوكيو تأخره في كل مجموعةّ ،
عالميا ،في الدور المقبل الفرنسي غايل مونفيس المتأهل على حساب الجنوب إفريقي المخضرم كيفن أندرسون  5-7و.2-6
رابعا
ً
عاما) ،المصنف ً
ويلتقي زفيريف (ً 24

الدنمارك إلى «املونديال»
ب � � ��ات ال� �م� �ن� �ت� �خ ��ب ال� ��دن � �م� ��ارك� ��ي ث ��ان ��ي
المتأهلين إلى مونديال قطر  2022أول
م��ن أم ��س ،ب�ع��د ن�ظ�ي��ره األل �م��ان��ي ،عقب
فوزه على النمسا  0-1ضمن منافسات
الجولة الثامنة للمجموعة السادسة.
وتدين الدنمارك بهذا الفوز إل��ى العب
أت ��االن� �ت ��ا اإلي� �ط ��ال ��ي ي ��واك� �ي ��م م��اي�ه�ل��ي
ال � ��ذي س �ج��ل ه� ��دف ال� �م� �ب ��اراة ال��وح �ي��د
ف � ��ي ال ��دق� �ي� �ق ��ة  ،53ل �ي �ح �ق ��ق م �ن �ت �خ��ب
ال ��»ف��اي �ك �ي �ن �غ��ز» ال �ع��ام��ة ال �ك��ام �ل��ة ب ��24
ن�ق�ط��ة م ��ن ث �م��ان��ي ان� �ت� �ص ��ارات .وس�ب��ق
ل�ل��دن�م��ارك أن ف ��ازت ع�ل��ى ال�ن�م�س��ا على
أرضها برباعية نظيفة ضمن منافسات
الجولة الثالثة.
وي� � �ح � ��اف � ��ظ رج� � � � ��ال ال� � � �م � � ��درب ك ��اس� �ب ��ر
هيولماند على مستوى رائ��ع ومستقر
منذ وصولهم إلى نصف نهائي بطولة
كأس أوروب��ا  2020في يوليو الماضي
عندما خسروا في الوقت اإلضافي أمام

إنكلترا .ومذاك فازوا بالمباريات األربع
التي خاضوها في التصفيات.
وم� �ن� �ت� �خ ��ب ال � ��دن� � �م � ��ارك ه � ��و ال ��وح� �ي ��د
ال ��ذي ف ��از ب�ك��ل م �ب��اري��ات��ه ال�ث�م��ان��ي في
ً
ال �ت �ص �ف �ي��ات م ��ع ت �س �ج �ي �ل��ه  27ه ��دف ��ا،
وش �ب��اك ن�ظ�ي�ف��ة .وم��ع ض�م��ان��ه ال�ت��أه��ل،
تبقى مساعي اسكتلندا للحفاظ على
مركزها الثاني ،بعدما ع��ززت��ه أول من
امس بفوزها الصعب على جزر الفارو
.0-1
وب� �ه ��ذا ال� �ه ��دف ال � ��ذي س �ج �ل��ه ل �ي �ن��دون
دايكس في الدقيقة  ،86رفعت اسكتلندا
رص � �ي� ��ده� ��ا إل� � ��ى  17ن� �ق� �ط ��ة ،وخ �ل �ف �ه��ا
إسرائيل في المركز الثالث مع  13نقطة،
بعدما أسقطت مولدافيا  .1-2وبالتالي،
ب��ات��ت ك��ل م��ن ال�ن�م�س��ا ال��راب �ع��ة م��ع 10
نقاط ،والفارو الخامسة مع أربع نقاط،
وم��ول��داف �ي��ا األخ �ي��رة م��ع ن�ق�ط��ة ،خ��ارج
المنافسة.

السويد تنتزع الصدارة
ان �ت��زع��ت ال �س��وي��د ص � ��دارة ال�م�ج�م��وع��ة
الثانية م��ن إسبانيا عقب ف��وزه��ا على
ض�ي�ف�ت�ه��ا ال �ي��ون��ان  0-2أول م��ن أم��س،
ض� �م ��ن م� �ن ��اف� �س ��ات ال � �ج� ��ول� ��ة ال �ث��ام �ن��ة
م ��ن ال �ت �ص �ف �ي��ات األوروب� � �ي � ��ة ال �م��ؤه �ل��ة
لمونديال  2022في قطر.
واعتلى المنتخب ال�س��وي��دي ال�ص��دارة
بفوزه الخامس مقابل خسارة برصيد
 15نقطة وب �ف��ارق نقطتين ع��ن نظيره
االس �ب��ان��ي ال �ج��ري��ح ب �ع��د خ �س��ارت��ه في
ن �ه��ائ��ي دوري االم � ��م االوروب� � �ي � ��ة ام ��ام
فرنسا  2-1االحد.
وت�ج�م��د رص �ي��د ال �ي��ون��ان ال �ت��ي خسرت
أم � � � ��ام ال � �س� ��وي� ��د ل � �ل � �م ��رة ال � �ث ��ان � �ي ��ة ف��ي
ال�م��واج�ه��ات الثماني االخ �ي��رة بينهما
ف��ي مختلف ال�م�س��اب�ق��ات ،ع�ن��د  9نقاط
ف � ��ي ال � �م ��رك ��ز ال � �ث ��ال ��ث م � ��ن ف � ��وزي � ��ن و3
تعادالت وهزيمة.
وع�ل��ى ملعب ف��ران��دز أري�ن��ا ف��ي سولنا،
ً
ثأرت السويد من خسارتها ذهابا أمام
ال �ي��ون��ان  2-1ف��ي ال �م��رح �ل��ة ال �س��ادس��ة،

واف �ت �ت �ح��ت ال �ت �س �ج �ي��ل ب �ف �ض��ل م�ه��اج��م
الي�ب��زي��غ األل�م��ان��ي إم�ي��ل ف��ورس�ب��رغ من
ركلة ج��زاء في الدقيقة  59اثر خطأ من
كونستانتينوس م��اف��روب��ان��وس على
م �ه��اج��م ري � ��ال س��وس �ي �ي��داد االس �ب��ان��ي
ألكسندر إي ��زاك ،ليعزز االخ�ي��ر نتيجة
فريقه بالهدف الثاني بتسديدة بقدمه
اليسرى م��ن مسافة قريبة إل��ى ال��زاوي��ة
اليمنى السفلية بعد تمريرة من روبن
أولسن (.)69
وط � � � ��رد ال � �ح � �ك ��م ال� � �م � ��داف � ��ع ال� �ي ��ون ��ان ��ي
بانتليس خانتيدياكوس ف��ي الدقيقة
.86
وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة
ذاتها ،حققت جورجيا فوزها االول في
التصفيات بعدما اسقطت مضيفتها
كوسوفو  .1-2وتقدم منتخب جورجيا
ً
للمركز الرابع برصيد  4نقاط متساويا
مع نظيره الكوسوفي متذيل الترتيب،
ول� �ك ��ن م ��ع أف �ض �ل �ي��ة االه � � ��داف ل�ص��ال��ح
االول.

ً
رونالدو مسددا على مرمى لوكسمبورغ بطريقة أكروباتية

صربيا في الصدارة  ..وهاتريك جديد لرونالدو

ّ
واصل المنتخب الصربي تمسكه بصدارة المجموعة األولى بفوزه على أذربيجان  1-3أول من
أمس ،رغم اكتساح البرتغال لضيفه لوكسمبورغ بخماسية نظيفة سجل منها كريستيانو
رونالدو «هاتريك» ،في الجولة الثامنة من التصفيات األوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر .2022
وسجل ثالثية صربيا مهاجم فيورنتينا اإليطالي دوسان فالوفيتش ( 30من ركلة جزاء ،و)53
وجناح أياكس الهولندي دوسان تاديتش ( 83من ركلة جزاء) ،فيما أحرز أمين محمودوف
هدف أذربيجان الوحيد (.)2+45
وكانت صربيا انتزعت الصدارة في الجولة الماضية بفوز صعب على مضيفتها لوكسمبورغ
 .0-1وبفوزها على أذربيجان التي منيت بخسارتها السادسة من سبع مباريات مع نقطة
يتيمة في قعر المجموعة ،رفعت صربيا رصيدها إلى  17نقطة من سبع مباريات في القمة.

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمـون بخالـص العـزاء واملواسـاة من

عائلة �لرومي �لكر�م
لوفـــاة املغفــور له بإذن اهلل تعـالى

حممد �سالح ب�سر �لرومي
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وبالتالي ،بات منتخب «سيليساو» في المركز الثاني بفارق نقطة ( )16ولكن مع مباراة أقل،
بعد فوزه  0-5على لوكسمبورغ بينها ثالثية لنجم المنتخب رونالدو.
وسجل أهداف البرتغال نجما مان يونايتد اإلنكليزي رونالدو ( 8و 13من ركلتي جزاء و)87
وبرونو فيرنانديش ( ،)18والعب سبورتنغ جواو بالينيا (.)69
وتأتي ثالثية رونالدو في مباراة رفع خاللها رصيده القياسي المطلق من األهداف الدولية إلى
 115في مباراته الدولية الرقم  ،182بعدما كان حطم خالل ودية قطر الرقم األوروبي المسجل
باسم اإلسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس.
ورغم الخسارة القاسية ،تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث مع ست نقاط أمام إيرلندا الرابعة
مع خمس نقاط.

ِّ
املجر تعطل إنكلترا
فرمل المنتخب المجري نظيره ومضيفه
اإلن �ك �ل �ي��زي ب �ع��دم��ا ف ��رض ع�ل�ي��ه ال �ت �ع��ادل
 ،1-1ف��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ام �ن��ة م��ن م�ن��اف�س��ات
المجموعة التاسعة للتصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال  2022في قطر أول من
أم��س .وح��اف��ظ منتخب «األس ��ود الثاثة»
على ص��دارة المجموعة برصيد  20نقطة،
لكنه عقد مهمته في حجز بطاقة التأهل
المباشر إلى العرس الكروي ،حيث لم يعد
ي�ت�ق��دم س ��وى ب �ف��ارق  3ن �ق��اط ع��ن ب��ول�ن��دا
الفائزة على مضيفتها ألبانيا  ،0-1التي
اب�ت�ع��دت أك �ث��ر ع��ن دائ� ��رة ال�م�ن��اف�س��ة حيث
باتت تتأخر في المركز الثالث مع  15نقطة.
ولم يستفد منتخب انكلترا ال��ذي وقع في
ف��خ ال �ت �ع��ادل ل�ل�م��رة ال �ث��ان �ي��ة ،م��ن تسلحه
ً
ً
بسلسلة م��ن  12ف��وزا متتاليا على أرض��ه
في تصفيات كأس العالم (قبل مباراة هذه
األمسية) ،حيث لم يذق طعم الخسارة في
«ويمبلي» منذ سقوطه أمام ألمانيا بهدف
ً
نظيف في عام  ،2000علما أن الفوز االخير
ً
ً
للمجر يعود إلى ما قبل  59عاما وتحديدا
إلى كأس العالم .1962
ومالت األرق��ام لصالح إنكلترا أمام المجر
ً
مع سلسلة من  14م�ب��اراة تواليا من دون
خسارة (قبل مباراة هذه األمسية) ،حققت
ً
خالها  12فوزا مقابل تعادلين.

وعلى ملعب «ويمبلي» الشهير في لندن،
أدخ� ��ل م� ��درب ان�ك�ل�ت��را غ��اري��ث س��اوث�غ�ي��ت
تعديات جذرية على التشكيلة مقارنة مع
تلك الفائزة على أن��دورا بخماسية نظيفة
ف��ي ال �ج��ول��ة ال �س��اب �ق��ة ،ف�ح��اف��ظ ف�ق��ط على
جون ستونز وفيل فودن أساسيين ،فيما
ع��اد ال�ح��ارس ج ��وردان بيكفورد للوقوف
بين الخشبات الثاث ،مع ثاثي هجومي
متجدد مؤلف من رحيم سترلينغ وهاري
كين وجاك غريليش.
بخاف مجريات المباراة ،افتتحت المجر
ال�ت�س�ج�ي��ل م��ن رك �ل��ة ج� ��زاء ب �ع��د خ �ط��أ من
لوك شو على لويسي نيغو أكدتها تقنية

مباريات اليوم بالتوقيت املحلي
التوقيت
المباراة
تصفيات أميركا الجنوبية
11:00
بوليفيا – باراغواي
12:00
كولومبيا – االكوادور
02:30
األرجنتين – بيرو
03:00
تشيلي – فنزويا
03:30
البرازيل – أوروغواي

حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» ،نفذها
بنجاح مهاجم ف��راي�ب��ورغ روالن ��د س��االي
( .)24ورف��ض أصحاب االرض العودة إلى
غ��رف تبديل المابس متأخرين ،فادركوا
التعادل بفضل رأسية جونز بعد ركلة حرة
نفذها ف��ودن تحولت م��ن ال��دف��اع المجري
( .)37وهو الهدف الثالث للمدافع بقميص
منتخب «األسود الثاثة».
وظهرت انكلترا االخطر في الشوط الثاني
فمرت رأسية ستونز بمحاذاة القائم (،)62
في حين سدد سترلينغ المنفرد بين يدي
ال� �ح ��ارس ب�ي�ت��ر غ��والت �ش��ي ( ،)66وب��رغ��م
ت �ب��دي��ات س��اوث�غ�ي��ت ب�ق��ي ال �ت �ع��ادل سيد
ال �م��وق��ف .واش�ت�ب��ك «ه��ول�ي�ن�غ��ز» مجريون
م��ع ال �ش��رط��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة وم��راق �ب��ي ملعب
وي�م�ب�ل��ي ب �ع��د ف �ت��رة ق �ص �ي��رة م ��ن ص��اف��رة
ال�ب��داي��ة ،قبل أن ت�ف��رض الشرطة المحلية
الهدوء بعد اشتباك استمر لعدة دقائق.
واع� � ��ادت ه ��ذه االش �ت �ب��اك��ات ال ��ى األذه� ��ان
االح � � ��داث ال �م��ؤس �ف��ة ال �ت��ي راف� �ق ��ت م �ب��اراة
ال ��ذه ��اب ب �ي��ن ال �ف��ري �ق �ي��ن ح �ي��ث اك�ت�س�ح��ت
إن �ك �ل �ت ��را ال �م �ج ��ر ع �ل ��ى أرض � �ه� ��ا ب�ن�ت�ي�ج��ة
 ،0-4ف��ي م��واج�ه��ة طغت عليها اإلس ��اءات
والهتافات العنصرية من جانب جماهير
ال �م �ن �ت �خ��ب ال �م �ض �ي��ف .وف � ��ي ال �م �ج �م��وع��ة
نفسها ،فازت أندورا على سان مارينو .0-3

الكامب نو يشرع أبوابه أمام الجماهير
ً
س �ي �ك��ون ف��ري��ق ب��رش �ل��ون��ة اإلس �ب��ان��ي ق� � ��ادرا ع �ل��ى ش ��رع أب ��واب
مدرجات ملعبه كامب نو بكامل قدرته االستيعابية في مباريات
ً
ال� ��دوري وم�س��اب�ق��ة دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا اع �ت �ب��ارا م��ن األس�ب��وع
المقبل ،بعدما خففت سلطات كاتالونيا أول من أمس من القيود
المفروضة على الجماهير جراء جائحة كورونا.
وق ��ال رئ�ي��س اإلق�ل�ي��م ال�ك��ات��ال��ون��ي ب�ي��ري أراغ��ون�ي��س ف��ي مؤتمر
ً
صحافي إنه «اعتبارا من يوم الجمعة ،سيتوقف العمل بالغالبية
العظمى من القيود المفروضة على الحشود».
وأض��اف «سنعود إلى قدرتنا االستيعابية الكاملة بنسبة 100
في المئة في المساحات الثقافية والمرافق الرياضية المفتوحة،
وفي الحانات والمطاعم» ،بعدما كان الحد األقصى  60في المئة.

في المقابل ،أعلن نادي برشلونة عبر موقعه اإللكتروني «عاد
ك��ام��ب ن��و إل��ى ك��ام��ل ق��درت��ه االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة» .وأض ��اف «ب�ع��د عام
خال من
ونصف العام من دون مباريات ،ثم مباريات في ملعب ً ٍ
الجماهير ،ثم مباريات بقيود مشددة ،حان الوقت أخيرا ليكون
ً
ً
ملعب برشلونة ممتلئا بكامل قدرته االستيعابية مجددا».
ويأتي هذا القرار في الوقت المناسب لبرشلونة المتعثر ،والذي
س�ي�خ��وض ث��اث م�ب��اري��ات ف��ي ثمانية أي ��ام ع�ل��ى ملعبه كامب
ن��و ال��ذي يتسع ل �� 99أل��ف متفرج .وستكون ال�م�ب��اراة األول��ى في
عقر داره بحضور جماهيري كامل ،األحد المقبل ضد فالنسيا
ً
الذي يحتل المركز الثامن متقدما على برشلونة التاسع بفارق
األهداف في ترتيب «ال ليغا».

تعادل البوسنة وأوكرانيا
انتهت مواجهة منتخب أوكرانيا أمام ضيفه منتخب البوسنة
والهرسك بالتعادل  1-1أول من أم��س في الجولة الثامنة من
منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات األوروب�ي��ة المؤهلة
لكأس العالم قطر  .2022وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف سجله
أندريه يارمولينكو في الدقيقة  15وتعادل منتخب البوسنة
عن طريق أنيل أحمدودزيتش في الدقيقة .77
ورف��ع المنتخب األوك��ران��ي رصيده إل��ى تسع نقاط في المركز
الثاني خلف فرنسا المتصدرة  ،12كما رفع المنتخب البوسني
رص �ي��ده إل ��ى س �ب��ع ن �ق��اط ف��ي ال �م��رك��ز ال ��راب ��ع .وف ��ي ث��ان �ي��ة من

المجموعة عينها ،فاز منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان
 .0-2وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في الدقيقتين األخيرة
من الشوط األول و .48ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى ثماني
نقاط ف��ي المركز الثالث وت��وق��ف رصيد منتخب كازاخستان
عند ثاث نقاط في المركز الخامس األخير.
وف��ي المجموعة الثالثة ع��ادت سويسرا من ميدان مضيفتها
ليتوانيا بفوز عريض قوامه  .0-4وضمن المجموعة ذاتها قلب
المنتخب البلغاري تأخره أمام ضيفه اآليرلندي الشمالي إلى
فوز .1-2

