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إيطاليا وروسيا يبلغان النهائيات
وخطوة مهمة لهولندا

»األسود الثالثة« لتصحيح األوضـاع في تصفيـات »أوروبا 2020«

أحرز الروسي دانييل مدڤيديڤ لقب بطل 
دورة شنغهاي ثامنة دورات املاسترز لأللف 
نقطة بفوزه على األملاني الكسندر زفيريف 

6-4 و6-1 في املباراة النهائية.
وأكد هذا التتويج أن ميدفيدف الذي كان 
يخوض سادس نهائي تواليا له مرشح بقوة 
لالنضمام الى نادي الثالثة الكبار املؤلف 
من املخضرمني السويسري روجيه فيدرر 
واالسباني رافايل نادال والصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
واحتاج مدڤيديــڤ الى 74 دقيقة 
لتحقيق أول فوز له على منافســه 
في خمس مواجهات جمعت بينهما 

حتى اآلن.
بدأ مدڤيديڤ املباراة بقوة بفوزه 
بإرساله ثم جنح في كسر إرسال 

منافسه ليتقدم 2-0 ثم 0-3.
ورد األملاني التحية بكسر إرسال الروسي 
مقلصا الفارق الــى 3-2 قبل ان يحتفظ كال 
الالعبني بإرساله ويفوز مدڤيديڤ باملجموعة 

االولى.
وجاء سيناريو مطلع املجموعة الثانية مماثال 
عندما تقدم الروسي 2-0 ثم كسر إرسال زفيريف 
مجددا في الشــوط الرابع ليسحمها بسهولة 
6-1. وبلغ مدڤيديڤ املباراة النهائية للبطوالت 
والدورات الست األخيرة التي شارك فيها منذ 
خروجه من الــدور الثالث لبطولة وميبلدون 
االجنليزيــة ثالث البطــوالت االربع الكبرى، 
وآخرها فالشــينغ ميدوز عندما خسر أمام 
اإلسباني رافايل نادال، وتوج بثالثة القاب في 
سينسيناتي )أول لقب له في دورات املاسترز(، 

وسان بطرسبورغ وأمس في شنغهاي.

مدڤيديڤ »بطل شنغهاي« على حساب زفيريف

فرحة مضاعفة لـ »مرسيدس« بانتصار بوتاس في »اليابان«
كان احتفــال الصانــع األملاني 
مرســيدس مزدوجا بفوز سائقه 
الفنلندي فالتيري بوتاس باملركز 
األول فــي ســباق جائــزة اليابان 
الكبرى على حلبة سوزوكا ضمن 
اجلولة السابعة عشرة من بطولة 
العالم لســباقات فورمــوال واحد 
وحســم الفريق لقــب الصانعني 

للمرة السادسة تواليا.
وتقــدم بوتاس علــى األملاني 
سيباســتيان فيتــل )فيــراري( 
والبريطانــي لويــس هاميلتون، 
في حني جاء سائق فيراري االخر 
شارل لوكلير من موناكو في املركز 
السادس. والفوز هو الثالث لبوتاس 
هذا املوســم بعد سباقي استراليا 
االفتتاحي واذربيجان في اجلولة 
الرابعة، والســادس في مسيرته، 
ليقود فريقه مرسيدس الى إحراز 
لقــب الصانعني للمرة السادســة 
تواليا معادال الرقم القياســي مع 
فيــراري التي توجــت بهذا اللقب 
ســت مرات تواليا مــن ١٩٩٩ الى 
٢٠٠٤ بينها خمس مرات مع األملاني 

العاملي السادس واالقتراب من الرقم 
القياسي املسجل باسم شوماخر )7 
ألقاب(، في سباق جائزة املكسيك 
الكبرى فــي حال فوزه وحصوله 
على النقطة االضافية ألسرع لفة، 
من دون احتالل بوتاس املركزين 
الثاني او الثالث علما بان الصراع 

١ ـ لويــس هاميلتون )بريطانيا( 
338 نقطة

٢ ـ فالتيري بوتاس )فنلندا( ٢7٤
3 ـ شارل لوكلير )موناكو( ٢٢3

٤ـ  ماكس فيرشتابن )هولندا( ٢١٢
5ـ  سيباستيان فيتل )املانيا( ٢١٢
6 ـ كارلوس ساينز )اسبانيا( 76

7 ـ بيار غاسلي )فرنسا( 73
8 ـ ألكسندر ألبون )تايالندا( 6٤
٩ـ  دانيال ريكياردو )استراليا( ٤٠
١٠ ـ نيكو هولكنبرغ )املانيا( 35

ترتيب الصانعني:
١ ـ مرسيدس 6١٢ نقطة

٢ ـ فيراري ٤35
3 ـ ريد بول- هوندا 3٢3

٤ ـ ماكالرين- رينو ١١١
5 ـ رينو 75

6 ـ تورو روسو 5٩
7ـ  رايسينغ بوينت- مرسيدس 5٤

8ـ  ألفا روميو رايسينغ- فيراري 
35

٩ ـ هاس ٢8
١٠ ـ وليامس ١

بات محصورا بني سائقي مرسيدس 
بعد نتائج سباق اليوم.

وكان بوتاس انطلق من املركز 
الثالــث فــي التجارب الرســمية 
األخيــرة التي أقيمت قبل ســباق 
أمس بثالث ســاعات بعد أن حال 
إعصــار هاغيبيــس دون اقامتها 
السبت وشهدت مفاجأة لفيراري 
بحلول سائقيها فيتل ولوكلير في 

املركزين االولني.
بيد ان بوتاس جنح في انتزاع 
املركــز االول عنــد االنطالق الذي 
شــهد اصطدامــا بــني ســيارتي 
الهولندي ماكس فيرشتابن )ريد 
بول( ولوكلير سرعان ما ادى الى 
انسحاب األول بسبب االضرار التي 
حلقت بسيارته في اللفة اخلامسة 
عشرة، في حني اضطر الثاني الى 
الدخول الى املرآب من اجل تغيير 

اجلناح االمامي لسيارته.
في ما يأتي ترتيب بطولة العالم 
للفورموال واحد بعد سباق جائزة 
اليابــان الكبــرى، املرحلة ١7 لهذا 

املوسم، ترتيب السائقني:

األسطورة ميكايل شوماخر.
وقلص بوتاس بالتالي الفارق 
عن زميله هاميلتون الى 6٤ نقطة 
مع تبقي أربعة سباقات حتى نهاية 
املوسم واملنافسة على ١٠٤ نقاط.
احلســابية،  الناحيــة  ومــن 
يســتطيع هاميلتون إحراز لقبه 

الريال »عينه« على زياش

بات جنم أياكس الهولندي املغربي حكيم زياش في مقدمة 
الالعبــني الذين يرغب ريال مدريد فــي ضمهم خالل امليركاتو 
الشتوي املقبل. ووفقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإنه رغم 
تصدر ريال مدريد لليغا، إال أن االنطالقة املخيبة في دوري أبطال 
أوروبا جعلت اإلدارة تفكر في إبرام صفقات قوية خالل الشتاء.

وأشارت إلى أن زياش هو هدف الريال الرئيسي لدعم الهجوم، 
السيما أن الالعب يتطور في السنوات األخيرة بشكل مثالي.

تقدم منتخب هولنــدا خطوة مهمة نحو التأهل 
لنهائيــات كأس األمم األوروبيــة ٢٠٢٠ بعدما حقق 
فوزا صعبا ٢-١ على مضيفه بيالروســيا أمس في 

اجلولة السابعة ملباريات املجموعة الثالثة.
وانفرد »البرتقالي«، الذي حقق فوزه الرابع على 
التوالي، بصدارة املجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 

١5 نقطة مؤقتا.
وارتدى جورجينيو فاينالدوم ثوب اإلجادة في 
اللقــاء بعدما أحــرز هدفي املنتخــب الهولندي في 
الدقيقتني 3٢ و٤١، وتكفل ستانيسلو دراهون بتسجيل 

هدف الشرف لبيالروسيا في الدقيقة 5٤. 
وأصبح املنتخب الروسي ثالث املتأهلني رسميا 
الــى »يورو ٢٠٢٠« بعد فــوزه على مضيفه قبرص 

5-٠ ضمن منافسات املجموعة التاسعة.
وحقق املنتخب االســكتلندي فوزا كاسحا على 
ضيفه منتخب سان مارينو 6-٠ ضمن ذات املجموعة. 
ورفع املنتخب االسكتلندي رصيده إلى ٩ نقاط، 
لينتزع املركز الرابع من نظيره الكازاخستاني الذي 

خسر أمام بلجيكا ٠-٢.
وضمنت إيطاليا بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات 
كأس أوروبا بعد فوزها على ضيفتها اليونان ٢-٠، 
في حني منيت شباك اسبانيا بهدف نرويجي قاتل في 

الوقت بدل الضائع لتفشل في حسم أمرها.
فعلى امللعب االوملبي في روما وأمام 6٠ الف متفرج 
ضمن منافسات املجموعة العاشرة، سجل العب الوسط 
البرازيلي األصل جورجينيو هدف التقدم من ركلة 
جزاء )6٢( والبديل فيديريكو برنارديسكي الثاني 
)78(. ورفعت ايطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 
٢٠١8 والتي ستكون احدى الدول الـ ١٢ املضيفة في 
كأس أوروبا، رصيدها الى ٢١ نقطة كاملة من سبعة 
انتصارات لتضمن صدارة املجموعة، بفارق ٩ نقاط 
عن فنلندا و١١ عن كل من ارمينيا والبوسنة والهرسك.
وهذه املــرة االولى تتأهل ايطاليا الى النهائيات 
قبل 3 جوالت على انتهاء التصفيات، فانضمت الى 

بلجيكا التي اصبحت اول املتأهلني اخلميس.
ومتاشيا مع التجديد احلاصل في املنتخب، ارتدت 

ايطاليا قميصا اخضر اللون وذلك للمرة الثانية فقط 
في تاريخها، بعد االولى عندما فازت على األرجنتني 
٢-٠ في ديسمبر ١٩5٤ على امللعب األوملبي في روما.

وأهدرت أرمينيا فرصة حتقيق فوزها الرابع في 
خمس مباريات بتعادلهــا مع مضيفتها املتواضعة 
ليشتنشــتاين ١-١، فرفعت رصيدهــا الى ١٠ نقاط 
بالتســاوي مع البوســنة والهرســك، علما ان بطل 
ووصيــف كل مجموعة الى االدوار النهائية املقررة 

الصيف املقبل.
وسجل جوشوا كينغ هدف التعادل ١-١ للنرويج 
في مرمى ضيفتها اســبانيا فــي الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائــع ليؤجل تأهل »ال روخا« ضمن 

منافسات املجموعة السادسة في اوسلو.
وكان املنتخب االسباني في حاجة الى الفوز لكي 
يضمن التأهل، لكنه سينتظر مباراته املقبلة في ١5 
اجلاري ضد السويد في ستوكهولم ملعرفة مصيره.

وال تزال إسبانيا في صدارة املجموعة مع ١٩ نقطة 
مقابل ١٤ للسويد الفائزة على مالطا برباعية نظيفة 
و١3 لرومانيــا التي تغلبت على جــزر فارو بثالثة 
اهــداف من دون مقابل. وهي املرة االولى التي يهدر 
فيها منتخب اسبانيا نقاطا في هذه التصفيات بعد 

ان حقق الفوز في مبارياته الست االولى.
وشهدت املباراة خوض مدافع ريال مدريد سيرجيو 
راموس مباراته الرقم ١68 مع اسبانيا لينفرد بالرقم 
القياسي في عدد املباريات الدولية في صفوف منتخب 
بالده الذي كان يتقاسمه مع احلارس إيكر كاسياس.

وخاض ابن الثالثة والثالثني حاليا باكورة مبارياته 
الدولية عام ٢٠٠5 ضد الصني.

مواجهات حاسمة 
يحل املنتخب االجنليزي ضيفا اليوم على بلغاريا 
حيث يســعى إلى االحتفاظ بصــدارة في املجموعة 
األولى برصيد ١٢ نقطة أمام تشيكيا بفارق املواجهتني 
املباشرتني، لكن األولى خاضت 5 مباريات والثانية 
6، فيما حتتل كوسوڤو املركز الثالث بثماني نقاط 

من 5 مباريات.

وفي املجموعة ذاتها يلتقي منتخب مونتنيغرو 
مع كوسوڤو. وكان منتخب »األسود الثالثة« عاد من 
براغ وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزمية األولى في 
التصفيات، ان كانت املؤهلة لكأس أوروبا أو كأس 
العالــم، في آخر ٤٤ مباراة، وحتديدا منذ ســقوطه 
بقيــادة املدرب اإليطالي فابيو كابيلو أمام أوكرانيا 
٠-١ فــي ١٠أكتوبر ٢٠٠٩ ضمــن تصفيات مونديال 

جنوب افريقيا ٢٠١٠.
وفي املجموعة الثامنة، يتواجه املنتخبان الفرنسي 
بطل العالم والتركي في باريس وهما على املســافة 
ذاتها، وذلك بعد أن عاد األول بفوز ثمني من عقر دار 
آيسلندا بهدف وحيد، إال انه لم يكن كافيا لالنفراد 
بالصدارة، ألن منافسه التركي حقق فوزا قاتال على 

ألبانيا بنتيجة مماثلة ضمن اجلولة السابعة.
وحافظــت تركيا على الصدارة برصيد ١8 نقطة 
وبفارق املواجهة املباشرة أمام فرنسا بطلة العالم 
التي منيت على يدها بهزميتها الوحيدة في التصفيات 

بهدفني نظيفني في اجلولة الثالثة.
ويلتقي ضمن املجموعة ذاتها آيسلندا مع اندورا 

ومولدوڤا مع البانيا.
وفي املجموعة الثانية يحتاج أوكرانيا الى نقطة 
واحدة عندما يستضيف البرتغال وجنمها كريستيانو 

رونالدو ضمن التصفيات االوروبية.
وحقق املنتخب االوكراني املفاجأة في 

هذه التصفيات حيث يتصدر املجموعة 
الثانيــة من دون اي خســارة برصيد 
١6 نقطة من 6 مباريات ويتقدم على 
البرتغــال بطلة اوروبا في النســخة 
االخيــرة التي اقيمت في فرنســا عام 

٢٠١6 بفارق 5 نقاط. وتلعب صربيا 
مباراتها السادسة بضيافة 

الفاقدة األمل  ليتوانيا 
بالتأهل كونها قابعة 
فــي ذيل املجموعة 
بنقطة يتيمة في 

6 مباريات.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة األولى

٩:٤5beIN Sports HD٢بلغاريا ـ اجنلترا
٩:٤5beIN Sports HD٤كوسوڤو ـ مونتينغرو

املجموعة الثانية
٩:٤5beIN Sports HD7ليتوانيا ـ صربيا

٩:٤5beIN Sports HD3أوكرانيا ـ البرتغال

املجموعة الثامنة
٩:٤5beIN Sports HD١فرنسا ـ تركيا

٩:٤5beIN Sports HD6أيسلندا ـ أندورا
٩:٤5beIN Sports HD5مولدوفا ـ ألبانيا

األساطير يهنئون راموس على إجنازه التاريخي
نال املدافع اإلسباني سيرخيو راموس إشادة واسعة بعد أن اصبح 

أكثر الالعبني مشاركة مع املاتادور.
وأصبح راموس أكثر الالعبني مشاركة مع املنتخب اإلسباني بعدما 
خاض مباراته الدولية رقم 168 متخطيا رقم احلارس االسطورة إيكر 
كاســياس وذلك خالل التعادل مع النرويج 1 - 1 في تصفيات يورو 
2020. ويغيب راموس عن املنتخب اإلسباني خالل املباراة املقبلة 
أمام السويد بسبب اإليقاف. وخرج أساطير كرة القدم من أمثال إيكر 
كاسياس وتشاڤي هيرنانديز وباولو مالديني وزين الدين زيدان لتهنئة 
راموس على هذا اإلجناز. وقال احلارس االسباني املخضرم كاسياس 
»جيد جدا، رقم واحد، كل التهنئة على الرقم القياسي ألنه ليس باألمر 
الســهل، واثق من أنك ستخوض املزيد من املباريات مع املنتخب 

الوطني وستصل إلى مزيد من األرقام التاريخية التي يصعب جتاوزها، 
استمتع بهذا االجناز، من دواعي سروري أنك تخطيت رقمي القياسي«. 
من جانبه، قال جنم برشلونة السابق ومدرب السد القطري احلالي 
تشاڤي »أتقدم لك بالتهنئة سيرخيو، سعيد للغاية بهذا الرقم التاريخي، 

مازال أمامك الكثير، عليك مبواصلة االستمتاع«.
وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب راموس في ريال مدريد 
»تهنئتي لك على مباراتك رقم 168 مع منتخب بالدك، فخور بك للغاية 

وكذلك زمالؤك في ريال مدريد وأمتنى لك كل التوفيق«.
وقال االسطورة اإليطالي مالديني »رائع سيرجيو، ليس لدي ما 
أقوله للحديث عن مسيرتك، لقد حققت الكثير من النجاحات املذهلة 

وقد جنحت في تخطي عمالقة مثل كاسياس، إنه إجناز تاريخي«.

»السامبا« تتعادل مع نيجيريا 
ونيمار يخرج مصاباً

خرج البرازيلي نيمار من امللعب الوطني في سنغافورة بعد 
١٢ دقيقة فقط من بداية املباراة الدولية الودية التي جمعت بني 
منتخب بالده ونظيره النيجيري، التي انتهت نتيجتها بتعادل 
إيجابــي بهدف لكل منهما، وذلك بعــد تعرضه آلالم في فخذه 
األيسر. وتقدم املنتخب النيجيري بهدف سجله جو أريبو )35( 

وتعادل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي )٤8(.
وبدأت األعراض مع جنم فريق باريس سان جرمان الفرنسي 
في الدقيقة الثامنة حينما حتسس عضلة فخذه، اثر جري سريع 
قــام به. ولم يســتطع الالعب اكمال املبــاراة فحل مكانه العب 

بايرن ميونيخ فيليب كوتينيو بعد خمس دقائق.
وتهدد هذه اإلصابة، في حال خطورتها، عودة الالعب للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الفرنســي أمام ضيفه كلوب 
بروج في ٢٢ اجلاري، علما أنه غاب عن بداية املوســم احلالي 
ولم يعاود اللعب مع النادي الباريسي حتى منتصف سبتمبر.

وحقق منتخب األرجنتني فوزا كاسحا على نظيره اإلكوادوري، 
بعدمــا تغلب عليه 6-١ في املبــاراة الودية التي جرت بينهما 
مبدينة إيليتشــي اإلسبانية، في إطار استعداداتهما للمشاركة 
فــي التصفيات املؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم املقررة 

في قطر عام ٢٠٢٢. 
وافتتح لوكاس أالريو التسجيل لألرجنتني في الدقيقة ٢٠، 
قبل أن يضيف اإلكوادوري جون إســبينوزا الهدف الثاني في 

الدقيقة ٢7 باخلطأ في مرمى فريقه.
وأضــاف ليانــدرو باريديس الهدف الثالــث لألرجنتني في 
الدقيقــة 3٢ من ركلة جــزاء، فيما قلص آنخيــل مينا الفارق، 
بتسجيله هدف اإلكوادور الوحيد في الدقيقة٤٩ ، وعاد املنتخب 
األرجنتيني لفرض سيطرته على األمور، ليضيف جيرمان بيزيال 
ونيكــوالس دومينجيز الهدفني الرابع واخلامس في الدقيقتني 
66 و8٢، واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان األهداف بإحرازه 

الهدف السادس في الدقيقة 86.


