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مباريات الغد (السبت) بالتوقيت احمللي

تصفيات القارة األوروبية املؤهلة لكأس العالم - املرحلة ٥
HD Premium ١ ٤beIN Sportsفنلندا - كازاخستان
٢ ٧beIN Sports HD XTRAأيرلندا - أذربيجان

HD Premium ١ ٧beIN Sportsصربيا - لوكسمبورغ
١ ٧beIN Sports HD XTRAالتڤيا - النرويج
٧beIN Sports HDقطر - البرتغال
HD Premium ٢ ٧beIN Sportsقبرص - روسيا
HD Premium ١ ٩٫٤٥beIN Sportsأوكرانيا - فرنسا

١ ٩٫٤٥beIN Sports HD XTRAجبل طارق - تركيا
HD Premium ٢ ٩٫٤٥beIN Sportsهولندا - اجلبل األسود
-٩٫٤٥جزر فاروه - الدمنارك
٢ ٩٫٤٥beIN Sports HD XTRAاسكتلندا - مولدوڤا
HD Premium ٣ ٩٫٤٥beIN Sportsسلوڤاكيا - كرواتيا

«العنابي» يغلق صفحة صربيا 
استعدادًا للبرتغال

الدوحة - فريد عبدالباقي

تلقى منتخب قطر األول لكرة القدم أول خسارة له في التصفيات 
األوروبية املؤهلة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢، وذلك أمام منتخب صربيا 
بنتيجة كبيرة بلغت ٠-٤ خالل اللقاء الذي جمع املنتخبني مساء أول 
من أمس على ســتاد ناغيردي في مدينة دبرتســن املجرية ضمن 
مباريــات املجموعة األولى والتي تضم منتخبات البرتغال وصربيا 

ولوكسمبورغ وأذربيجان وأيرلندا.
وسجل أهداف صربيا كل من بوعالم خوخي (٢ خطأ في مرمى منتخب 
قطر) ولوكا يوڤيتش ودوسان فالهوڤيتش ونيكوال ميلينكوڤيتش 

في الدقائق (١٨ و٦٠ و٨٥).
وكان االحتاد األوروبي لكرة القدم قد وجه الدعوة لالحتاد القطري 
لكرة القدم للمشــاركة في التصفيات األوروبية، وعلى ضوء تأهل 
املنتخب القطري ملونديال ٢٠٢٢ كممثل للدولة املضيفة، فإن نتائج 

مبارياته لن حتتسب في ترتيب نقاط منتخبات املجموعة األولى.
ومن املقرر أن يلتقي منتخب قطر في اجلولة اخلامسة أمام املنتخب 

البرتغالي مساء السبت املقبل.
من جانبه، أعرب املدرب اإلســباني ملنتخب قطر فيليكس سانشيز 
عن حزنه الشــديد خلسارة «العنابي» أمام منتخب صربيا، مشيرا 
الى أن الفريق لم يقدم مستواه املعهود في اللقاء، مضيفا أنه طالب 
العبيه ضرورة نســيان ما حدث في اللقاء والتركيز على املواجهة 

املرتقبة أمام املنتخب البرتغالي.

جثا على ركبته يطلب الزواج 
في «الباراملبية»

هازارد: بلجيكا قادرة 
على الفوز بلقب كبير

رايكونن يعتزل سباقات «الفورموال»

جثا العداء مانويل دي فيجا على ركبة واحدة وطلب يد العداءة كيوال 
بيريرا سيميدو على هامش فعاليات دورة األلعاب الباراليمبية في 
طوكيو. وحل ثنائي كاب فيردي في املركز الرابع األخير في تصفيات 
ألعاب القوى ليفشل في التأهل إلى نهائي املنافسات، لكن دي فيجا 

وسيميدو ناال استحسان اجلموع.
وقال فاز دي فيجا: «بقينا معا طوال ١١ عاما لذا شعرت بأن الوقت 
قد حان، ورأيت أن امللعب هو املكان األفضل، إنه بيتها الثاني». من 
جانبها قالت سيميدو: «ليس لدي الكلمات التي أعبر بها عن شعوري، 
لكنني واثقة من أن أفراد أسرتي وأسرته سيشعرون بسعادة طاغية».

يعتقــد إيدن هازارد قائد بلجيكا أنه ال يزال بإمكان فريقه وزمالئه 
الفوز بلقب كبير بعد الفشل في االرتقاء إلى مستوى طموحات تصدر 
التصنيف العاملي للمنتخبات في بطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام.
وقال هــازارد: «هل ميكننا الفوز ببطولة مع بلجيكا؟ نعم، ال يزال 
هناك الكثير من املواهب في الفريق، في ظل وجود العبني في أفضل 
أنديــة العالم، بعض الالعبني تقدموا في العمر قليال، لكن الشــبان 
قادمون بالفعل، بالتأكيد ال يزال بإمكاننا إيجاد التناغم واالنسجام 
املناسبني في امللعب»، مضيفا: الالعبون الكبار ال يستطيعون خوض 
كل مباراة بعد اآلن، لذلك نخوض املباريات بالعبني شــبان جيدين 
وهذا شيء جيد، وإذا قدم الالعبون الشبان أداء جيدا، سيكون من 

السهل على جيلنا االبتعاد عن املنتخب الوطني.

أعلن بطل العالم الســابق الفنلندي كيمــي رايكونن نيته االعتزال 
من ســباقات الفورموال واحد مع نهاية املوســم بعد مسيرة دامت 
٢٠ عاما. وكسب ابن الـ ٤١ عاما نقطتني فقط هذا املوسم مع فريق 

ألفا روميو املتعثر.
ويعود اللقب العاملي الوحيــد لرايكونن الى العام ٢٠٠٧ عندما كان 
يقود سيارة فيراري، متفوقا آنذاك على سائقي مرسيدس اإلسباني 
فرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاميلتون بفارق نقطة يتيمة.

وقال رايكونن في بيان نشره عبر حسابه في انستغرام «إنها النهاية، 
هذا املوسم ســيكون األخير لي في الفورموال واحد»، مضيفا أنه 
قرار اتخذته في الشتاء املنصرم، لم يكن قرارا سهال لكن بعد نهاية 

املوسم يكون قد حان الوقت خلوض أشياء جديدة.
ويحمل رايكونن الرقم القياسي بعدد املشاركات في سباقات الفورموال 
١، بـ ٣٤٤ سباقا، كما فاز بـ ٢١ منها، باإلضافة الى انطالقه من املركز 

األول ١٨ مرة وصعوده ١٠٣ مرات على منصة التتويج.

خيبة مزدوجة لفرنسا وهولندا 
و«الدون» التاريخي ُينقذ البرتغال

تابعت الدمنارك مشوارها الرائع 
في التصفيــات األوروبية املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
في قطر العــام املقبل بفوزها على 
ضيفتها اسكتلندا ٢-٠، فيما خيبت 
هولندا بقيادة مدربها اجلديد القدمي 
لويس ڤان غال اآلمال بتعادلها مع 
مضيفتها النرويج ١-١، وســقطت 
فرنسا بالنتيجة ذاتها أمام ضيفتها 
البوسنة، فيما واصل كريستيانو 
رونالدو صناعة التاريخ بتحطيمه 
الرقــم القياســي العاملي فــي عدد 

األهداف الدولية.
واستهل املدرب لويس ڤان غال 
واليته الثالثــة على رأس منتخب 
بالده هولندا بتعــادل مخيب أمام 
مضيفته النرويج ١-١ األربعاء في 

أوسلو.
النرويج بالتســجيل  وبكــرت 
عبر جنمها الواعد هداف بوروسيا 
دورمتونــد األملانــي إرلينغ هاالند 

(٢٠)، لكن هولندا جنحت في إدراك 
التعــادل عبر العب وســط أياكس 

أمستردام دافي كالسن (٣٦).
ورفع التعادل رصيد الهولنديني 
إلى ٧ نقاط في املركز الثاني، وحلسن 
حظهم أن األتراك املتصدرين سقطوا 
في فخ التعــادل ١-١ أمام ضيفتهم 
مونتينيغرو، فبقي الفارق بينهما 

نقطة واحدة.
واســتأنف املنتخب الفرنســي 
مشــواره فــي التصفيــات بتعادل 
مخيب في عقر داره أمام البوسنة 
١-١، ولم تأت املباراة كما يشــتهي 
أبطال العالم، إذ متكن البوسنيون 
من خطف التقدم عن طريق املهاجم 
املخضرم إدين دجيكو (٣٦)، لم تدم 
فرحــة الضيوف طويــال، إذ متكن 
أنطوان غريزمان من إدراك التعادل 

مبساعدة من دجيكو نفسه (٤١).
وتلقى أصحــاب األرض ضربة 
كبيرة في مســتهل الشوط الثاني 

عندما طرد مدافع اشبيلية اإلسباني 
جوليوس كوندي بعد تدخل عنيف 
على سياد كوالسيناك ليشهر احلكم 
بطاقة صفراء في بادئ األمر، لكنها 
حتولت الى حمراء بعد حلظات إثر 
العودة الى تقنية احلكم املساعد (في 
أيــه آر) ليجبر أبطــال العالم على 
إكمال املباراة بـ ١٠ العبني. وعززت 
فرنسا موقعها في الصدارة برصيد 
٨ نقاط وأبقت على فارق الـ ٤ نقاط 
أمام مطاردتها املباشرة أوكرانيا التي 
تعثرت أمام مضيفتها كازاخستان 
٢-٢، فيما أصبح رصيد البوسنة 
نقطتان في املركز الرابع خلف فنلندا 
التــي تتقدم بفارق األهداف إال انها 
متلك مباراة أقل. وحتتل كازاخستان 
املركز اخلامــس واألخير بنقطتني 

ايضا.
إلى ذلك، أصبح رونالدو الهداف 
التاريخي على مستوى املنتخبات 
بعدمــا قاد منتخب بــالده الى فوز 

متأخر وثمني على حســاب أيرلندا 
٢-١ ضمــن اجلولــة الرابعــة مــن 

منافسات املجموعة األولى.
واجتهت األنظار الى أفضل العب 
في العالم خمس مرات كريستيانو 
رونالدو الساعي الى تخطي أهدافه 
الدوليــة الـ ١٠٩، أمــال بأن يصبح 
الهداف التاريخي للمنتخبات، وهو 
رقم قياسي كان يتشاركه مع الدولي 

اإليراني السابق علي دائي.
ولم يخيب رونالــدو اآلمال بل 
إنه لم يكتف فقط باالنفراد بالرقم 
القياسي بتسجيله أوال الهدف رقم 
١١٠ فــي الدقيقــة ٨٩ معادال نتيجة 
املباراة، بل ســجل هدفــا قاتال في 
الدقيقة السادســة مــن الوقت بدل 
عن الضائع مانحــا البرتغال فوزا 

كان بعيد املنال.
ورفعت البرتغال رصيدها الى 
١٠ نقاط من ٤ مباريات في صدارة 
املجموعة أمــام صربيا الثانية 

بـ ٧ نقاط مع مباراة أقل.
وتنطلق اجلولة اخلامسة من 

التصفيات األوروبية غدا السبت، 
حيــث تبــرز مواجهة ســلوڤاكيا 
وكرواتيا، فيمــا يخوض املنتخب 
الفرنسي مواجهة صعبة مع نظيره 
األوكراني على ملعب األخير، وتلتقي 
قطر مع البرتغال، وتخوض هولندا 
مواجهة ســهلة مع اجلبل األسود، 
وتســتضيف فنلندا كازاخستان، 
املنتخــب  أذربيجــان  وتواجــه 
األيرلندي على ملعبه، وتواجه التفيا 
منتخب النرويج، فيما تلتقي قبرص 
مع روسيا، وتستضيف اسكتلندا 

املنتخب املولدوڤي.

أوكرانيا تنتظر «الديوك».. ومواجهات سهلة للدمنارك و«الطواحني» والنرويج غدًا
رونالدو: عشت

١١١ حلظة استثنائية
اعترف جنم منتخب البرتغال كريســتيانو رونالدو، 
بأنه لم يتخيل حتطيم الرقم القياســي املذهل للنجم 

علي دائي في تسجيل األهداف الدولية.
واحتفــل رونالدو بإجنازه في منشــور مطول على 
إنستغرام بعد املباراة حيث كتب: «ال أستطيع حتى أن 
أبدأ في التعبير عن نفسي بالكلمات! أنا سعيد بإحساس 

عارم! هيا بنا، البرتغال! هيا بنا!».
وتابع كريستانيو: «من بني جميع السجالت التي قمت 
بتحطيمها خالل مسيرتي املهنية وحلسن احلظ كان 
هناك عدد قليل هذا السجل مميز جدا بالنسبة لي وهو 
بالتأكيد على رف اإلجنازات التي جتعلني أشعر بالفخر 
حقــا». وأضاف رونالدو: «بادئ ذي بدء، ألن كل مرة 
أمثــل فيها بلدي هي حلظة خاصة، ألنني أعرف أنني 
أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم ما يتكون منه الشعب 
البرتغالي»، وأكمل: «ثانيا، ألن مســابقات املنتخبات 
الوطنية كان لهــا دائما تأثير قوي في داخلي عندما 
كنت أكبر، أشاهد أساطير معي وهم يلعبون من أجل 

أعالمهم كل صيف آخر في يورو وكأس العالم».
وزاد مهاجم البرتغال: «لكن أخيرا وقبل كل شيء، 
ألن تسجيل ١١١ هدفا للبرتغال يعني ١١١ حلظة مثل 
تلك التي عشــناها اليوم، حلظات من االحتاد 
العاملي والســعادة ملاليني وماليني املواطنني 
البرتغاليني في جميع أنحاء العالم. بالنسبة 
لهم، كل تضحية تستحق»، وواصل: «سبب 
آخر بالنسبة لي لتقدير هذا اإلجناز بقدر 
ما أفعله اآلن، هو أن علي دائي قد وضع 
العالي،  املعايير في مثل هذا املستوى 
حتى أنني في مرحلة ما بدأت أفكر في 

أنني قد ال أتخطاه أبدا».
وكان رونالــدو قــد صرح عقب 
املباراة: «رقم قياسي؟ أعلم أن هذا 
هو رقم قياسي، وأنا سعيد 
للغاية وهو رقم آخر أضعه 
في املتحــف»، وتابع قائال: 
«أنا سعيد للغاية، لدي بضع 
سنوات أخرى من مسيرتي وما زلت أريد التألق 
واللعب في أفضل دوري كرة قدم في العالم». وعن 
إهداره لركلة اجلزاء، قال رونالدو: «إنه جزء من اللعبة 
وجزء من العمل، أحيانا تسجل، وأحيانا ترتكب خطأ».

وجــاءت أهداف رونالدو مع منتخــب البرتغالي على 
النحو التالي:

- ٥٨ هدفا بالقدم اليمنى.
- ٢٥ هدفا بالقدم اليسرى.

- ٢٨ هدفا من ضربات رأسية.
وكان رونالدو قد تسلم جائزة هداف بطولة أمم أوروبا 
األخيرة «يــورو ٢٠٢٠»، قبل انطالق املباراة، بعد أن 
تــوج بجائزة هداف البطولة برصيد ٥ أهداف، بفارق 
عدد الدقائق واألسيســتات عن باتريك شــيك العب 

منتخب التشيك.

واجتهت األنظار الى أفضل العب 

الهداف التاريخي للمنتخبات، وهو 

وتنطلق اجلولة اخلامسة من 

الفرنسي مواجهة صعبة مع نظيره 
األوكراني على ملعب األخير، وتلتقي 
قطر مع البرتغال، وتخوض هولندا 

أبدأ في التعبير عن نفسي بالكلمات! أنا سعيد بإحساس 

هناك عدد قليل هذا السجل مميز جدا بالنسبة لي وهو 
بالتأكيد على رف اإلجنازات التي جتعلني أشعر بالفخر 

كنت أكبر، أشاهد أساطير معي وهم يلعبون من أجل كنت أكبر، أشاهد أساطير معي وهم يلعبون من أجل كنت أكبر، أشاهد أساطير معي وهم يلعبون من أجل 

١١١ألن تسجيل ١١١ألن تسجيل ١١١ هدفا للبرتغال يعني 

لهم، كل تضحية تستحق»، وواصل: «سبب 
آخر بالنسبة لي لتقدير هذا اإلجناز بقدر آخر بالنسبة لي لتقدير هذا اإلجناز بقدر آخر بالنسبة لي لتقدير هذا اإلجناز بقدر 

حتى أنني في مرحلة ما بدأت أفكر في 

املباراة: «رقم قياسي؟ أعلم أن هذا 

بنزميا: مبابي قادم إلى «الريال»
يرى املهاجم الفرنســي كــرمي بنزميا أن مواطنــه كيليان مبابي 
سينضم عاجال أو آجال إلى صفوف فريقه ريال مدريد اإلسباني.
وذكرت تقارير إعالمية أن ريال مدريد عرض ٢٠٠ مليون يورو 

(٢٣٧ مليــون دوالر) لضم مبابي من ســان جرمان في اليوم 
األخير من سوق االنتقاالت الصيفية، وهي قيمة مالية مبالغ 

فيها بالنسبة لالعب يقضي املوسم األخير في عقده.
وتردد أن سان جرمان لم يرد على هذا العرض، وهو الثالث 

للنــادي امللكي في فترة االنتقــاالت الصيفية، ما يعني 
بقاء مبابي مع الفريق الفرنســي بجانب األرجنتيني 

ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.
وقال بنزمية حملطة «ار تي ال»: «إنه العب سينضم 

لصفوف ريال مدريد عاجال أو آجال، أود أن يكون 
معي اليوم في مدريد».

األخير من سوق االنتقاالت الصيفية، وهي قيمة مالية مبالغ 

وتردد أن سان جرمان لم يرد على هذا العرض، وهو الثالث 

وقال بنزمية حملطة «ار تي ال»: «إنه العب سينضم 
لصفوف ريال مدريد عاجال أو آجال، أود أن يكون 

«صيحات استهجان» تطارد تسيتسيباس
ســتيفانوس  اليونانــي  عبــر 
تسيتســيباس إلى الــدور الثالث من 
بطولــة الواليات املتحــدة املفتوحة، 
آخر البطــوالت األربع الكبرى، مثيرا 
استهجان اجلماهير باستراحة طويلة 
جديدة في خضم املباراة، فيما كان تأهل 
الروسي دانييل مدڤيديڤ أسلس، ولكن 
ليس أسهل من أوساكا التي لم حتتج 

إلى خوض مباراة أصال.
وكان املنطق سيد املباراة بالنسبة 
لليوناني املصنف ثالثا عامليا بفوزه 
على الفرنسي أدريان مانارينو (٤٤) 
٦-٣،٦-٤،٦-٧ (٧/٥)، و٦-٠ علــى 

ملعب آرثر آش.
ومرة أخرى، استخدم تسيتسيباس 
حقــه في الدخول إلــى غرفة املالبس 
بعدما خسر املجموعة الثالثة، وذلك 
بعــد يومني من الدقائق الســبع التي 
استغرقها للقيام باالستراحة نفسها 
خالل مباراته األولى مع االسكتلندي 
آنــدي موراي الــذي اتهمــه بعد ذلك 
بالرغبة في كسر إيقاعه، حيث تعرض 
تسيتســيباس النتقادات هــذه املرة 
من األملاني ألكســندر زڤيريڤ بعدما 
اســتغرق األمــر هذه املــرة ٨ دقائق، 
وحينمــا عاد إلى امللعب، اســتقبلته 

اجلماهير بصيحات استهجان.
وبعــد املباراة، قال اليوناني الذي 
يالقــي فــي الــدور املقبل اإلســباني 
كارلــوس ألكاراز (٥٥) البالغ ١٨ عاما 
إنه «من خالل أخذ قســط من الراحة 
والذهاب لتغيير مالبسي، ألنني كنت قد 
تصببت عرقا، سمح لي ذلك باالنتعاش 
وكنت أكثر قدرة على تقدمي كرة مضرب 
أفضل من الذي قدمته في املجموعتني 

األوليني».
بدوره، قال مانارينو عقب اخلسارة 
إن «اســتراحة املرحاض، هي للذهاب 
إلى املرحاض والقيام باالحتياجات أما 
إذا كان األمر يتعلق بكسر اإليقاع، فهذا 
سلوك غير رياضي، حتى لو لم يكن 
هذا هو احلال بالضرورة الليلة»، آمال 

دانيلوڤيتش ألسباب طبية بحسب ما 
أعلن االحتاد األميركي لكرة املضرب.

وضربت أوساكا موعدا مع الكندية 
ليلى فرنانديز الثالثة والسبعني، وهي 
منافســة في متناولها في سعيها إلى 
لقبهــا اخلامس فــي البطوالت األربع 
الكبرى والثالث في أربع سنوات في 

فالشينغ ميدوز.
من جهتها، ضربت التونسية أُنس 
جابر املصنفة في املركز ٢٠ بقوة بفوزها 
الساحق على الكولومبية ماريا كاميال 
أوساريو سيرانو ٦-٠ و٦-١، لتلتقى 
في الدور الثالــث مع البلجيكية إليز 
مرتنز اخلامسة عشرة والفائزة على 
اليونانية فالنتينــي غراماتيكوبولو 
الصاعدة من التصفيات ٦-٢ و٦-٢.

كمــا تأهلــت اإلســبانية غاربيني 
موغوروســا التاســعة بتغلبها على 
األملانية أندريا بتكوڤيتش ٦-٤ و٦-

٢. وهو الفوز األول ملوغوروسا على 
بتكوڤيتش في أربع مباريات.

بأن «يتحرك احتاد الالعبني احملترفني 
لتغيير ذلك».

في وقت ســابق، لم يكن هناك أي 
موضوع للمناقشة أثناء التأهل السريع 
ملدڤيديڤ املصنف ثانيا، املنافس اآلخر 
للصربي نوفاك ديوكوڤيتش في سعيه 
التاريخي لرقم قياسي في عدد بطوالت 

الغراند سالم.
وحجز الروسي وصيف بطل العام 
٢٠١٩، بطاقته إلى الدور الثالث بفوزه 
الســهل على األملاني دومينيك كوبفر 

٦-٤ و٦-١ و٦-٢.
ويلتقي مدڤيديڤ، الفائز الشــهر 
املاضي في دورة تورونتو، في الدور 
املقبل مع اإلسباني بابلو إندوخار الفائز 
على األملاني االخر فيليب كولشرايبر 

٦-٤ و٦-٣ و٦-١.
ولدى الســيدات، تأهلت اليابانية 
أوساكا املصنفة ثالثة عامليا وحاملة 
اللقــب إلى الــدور الثالث، مســتغلة 
انســحاب منافســتها الصربية أولغا 


