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بيرهوف ضد تنظيم املونديال كل عامني
أعرب مدير املنتخب األملاني لكرة القدم، أوليفر 
بيرهوف، عن رفضه الواضح لتنظيم بطولة 

كأس العالم لكرة القدم كل عامني.
وقــال بيرهوف فــي تصريحــات لتلفزيون 
صحيفــة «بيلد» متحدثا عبــر اإلنترنت من 
مقر االحتاد األملاني في شتوتغارت عن مقترح 
إقامة بطولة كأس العالم وبطولة أمم أوروبا 
كل عامني: «اإليقاع الذي لدينا اآلن، نراه مثاليا، 
وهذا يكفي متامــا، وليس من املنطقي إعادة 

ترتيب جدول املسابقات على نحو مبالغ فيه».
وتقام في الوقت الراهن بطولة كأس العالم كل 
أربعة أعوام وكذلك وبطولة أمم أوروبا التي 

اعتبرها بيرهوف «بطولة رائعة».
وكان رئيــس االحتاد األوروبــي لكرة القدم 
(يويفا)، الكسندر تشــيفرين، أعرب كتابيا 
عــن «حتفظات كبيرة» حيــال فكرة االحتاد 
الدولــي لكــرة القدم (فيفــا) بتنظيم بطولة 

كأس العالم كل عامني.

فوالند: ميسي وبواتينغ إضافة للدوري الفرنسي
يرى مهاجم موناكو كيفني فوالند أن قدوم 
األرجنتيني ليونيل ميســي واألملاني جيروم 
بواتينغ ميثل إضافة حقيقية للدوري الفرنسي 
لكرة القدم. وانضم األسطورة ميسي إلى باريس 
ســان جيرمان بعد انتهاء عقده مع برشلونة 
اإلســباني في الوقت الذي انتقل فيه بواتينغ 
مدافــع بايرن ميونيخ الفائــز مع أملانيا بلقب 
مونديال البرازيل ٢٠١٤، إلى أوملبيك ليون. وقال 
فوالند لقناة «بيلد تي في»: «جيروم بواتينغ 
صفقة جيدة لليون، بإمكانه مســاعدتهم، هو 
أمر رائع للدوري أن يأتي العبون مثل ليونيل 
ميســي». ويتم بشكل تقليدي اعتبار الدوري 
الفرنسي هو األضعف بني الدوريات األوروبية 
اخلمس الكبرى. وسجل فوالند املهاجم السابق 
لباير ليڤركوزن األملاني ١٦ هدفا و٨ متريرات 
حاســمة خالل ٣٥ مباراة في املوســم املاضي 
من الدوري الفرنســي مع موناكو الذي يدربه 
نيكو كوفاتش املدرب السابق لبايرن ميونيخ 
ومنتخب كرواتيا. وانضــم فوالند للمنتخب 
األملاني خالل املســيرة الباهتة في كأس األمم 

األوروبيــة ٢٠٢٠ لكنه لم ينضــم إلى الفريق 
خالل التصفيات املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر، حتت قيادة املدرب اجلديد هانزي فليك.
وقال فوالند: «بالتأكيد تتمنى الوجود مع 
املنتخب األملانــي، لكن مت جتديد دماء الفريق 
بعض الشــيء وعليك أن تتقبــل ذلك، املدرب 

استدعاني من قبل وشرح لي الوضع».

شيكاباال: سأجلأ إلى «فيفا» إللغاء إيقافي
القاهرة - سامي عبدالفتاح

دافع قائد الزمالك محمود عبدالرازق شيكاباال 
عن نفسه، بعد أحداث املباراة النهائية للزمالك 
فــي الدوري أمام البنك األهلي، وإفســاد حفل 
التتويــج، مؤكدا انه لم يرتكــب أي خطأ ولم 
يسب رئيس اللجنة الثالثية إلدارة احتاد الكرة 
أحمد مجاهد، مؤكدا أنه سوف يلجأ إلى االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا»، حال استمرار عقوبة 

إيقافه ملدة ٨ أشهر.
وقــال في لقائه مع املذيــع عمرو أديب في 
برنامجه «احلكاية» انه يحترم النادي األهلي 
وجماهيره، وإنه وجــه التهنئة للمدير الفني 
لألهلي بيتسو موسيماني، عقب التتويج بلقب 
دوري أبطال أفريقيا، في لقاء الفريقني بالدوري، 
موضحا أن عالقتنا خارج امللعب بالعبي األهلي 
رائعة سواء كأصدقاء أو في منتخب مصر، لكنه 
في املقابل تعرض حلمالت عنصرية وجتاوزات 
لــم يتعرض لها أي العب آخر في مصر، وهي 
أحداث لو وقعت في أوروبا لكانت هناك عقوبات 
شديدة على من ميارسون هذه العنصرية وليس 

العكس كما حدث ويحدث في مصر.
وأوضح انه كان وزمالؤه يخططون لالحتفال 
بدرع الدوري مع أسرهم، ولكن املنظمني منعوا 
دخول األســر كما منعوا العبي الفريق الذين 
كانــوا خارج قائمة مباراة البنك األهلي، فيما 
لــم يتدخل أحمد مجاهد رئيــس االحتاد ولم 
يســتطع حــل املشــكلة، مضيفا أنــه ال يعلم 

ســبب إيقافــه ولم يتخيل أن تصــل العقوبة 
لهــذه الدرجة، موضحا أن كل ما قاله لرئيس 
االحتــاد: «هل ألنك أهالوي يحدث ذلك؟». في 
املقابل، عقدت اللجنة القانونية بالنادي األهلي 
اجتماعا طارئا استعرضت خالله التجاوزات 
التي جاءت على لسان أحد اإلعالميني وخروجه 
على النص، ووصفه وتشبيهه النادي وجماهيره 
بـ «النازيني» لتداول األهالوية شعار «األهلي 
فوق اجلميع» الذي كان الراحل صالح ســليم 

رفعه في التسعينيات.
إلى ذلك، واســتعدادا للموسم اجلديد، قرر 
املدير الفني لألهلي موسيماني استعادة عمار 
حمدي وأحمد عبدالقادر من اإلعارة، لينضما إلى 
قائمة الصفقات اجلديدة التي ضمت كرمي فؤاد 
ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن.

رودجرز تقصي بارتي من «فالشينغ ميدوز»
حققت األميركية شيلبي رودجرز 
املصنفــة ٤٣ عامليا مفاجأة من العيار 
الثقيل بإقصائها األسترالية آشلي بارتي 
املصنفة أولى من الدور الثالث لبطولة 
الواليات املتحدة املفتوحة للتنس، آخر 
البطوالت األربع الكبرى ضمن الغراند 
سالم، بفوزها عليها ٦-٢ و١-٦ و٧-٦ 
(٧-٥)، في حني تابع الصربي نوفاك 
ديوكوڤيتش مشــواره نحن االنفراد 
بالرقم القياسي لعدد األلقاب الكبيرة 
بفوزه على الياباني كي نيشيكوري.

وأهــدرت بارتــي فــوزا كان فــي 
متناولها ألنهــا تقدمت في املجموعة 
الثالثة احلاسمة ٥-٢ بعد أن كسرت 
إرسال منافستها مرتني، لكن األخيرة 
ردت التحية وأدركت التعادل لتفرض 
جولة فاصلة وحتسم النتيجة النهائية 

في صاحلها.
وتلتقي رودرجز في الدور التالي 
مع البريطاني اميا رادوكانو املصنفة 
١٠٥ واملؤهلة من التصفيات وستكون 
الفرصة ســانحة أمامهــا لبلوغ ربع 
النهائــي. وتأهلــت اليونانيــة ماريا 
ساكاري املصنفة ١٨ عامليا للدور ثمن 
النهائي أيضا بعد فوزها على التشيكية 
بترا كفيتوفا (١١) بنتيجة ٦-٤ و٦-٣.

اربــع مباريات من أن يصبح أول 
العــب يفــوز بالبطــوالت االربع 
الكبــرى تواليا خالل عــام واحد 
وذلك للمرة االولــى منذ ٥٢ عاما 
بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 
٦-٧ (٤-٧) و٦-٣ و٦-٣ و٦-٢ 
محققا فوزه الســابع عشر تواليا 
على منافسه رافعا رصيده الى ١٨ 

انتصارا مقابل خسارتني أمامه.

ويواجه الصربي مباراة سهلة 
تاليا حيث سيلتقي مع األميركي 
جنسون بروكسبي الذي يشارك 

ببطاقة دعوة.
الكســندر  وتخطــى األملانــي 
زڤيريڤ حامل ذهبية دورة األلعاب 
األوملبيــة فــي طوكيو خســارته 
املجموعــة األولى أمــام األميركي 
جاك سوك ليفوز عليه ٣-٦ و٦-٢ 
و٦-٣ و٢-١ ثم بانسحاب االخير 

بعد إصابة في فخذه األمين.
وتابع اإليطالي ماتيو بيريتيني 
املصنف ثامنا عامليا مشواره بنجاح 
وتأهل إلى ثمن النهائي بإقصائه 
بصعوبة البيالروسي إيليا إيفاشكا 
(٥٣) بنتيجة ٦-٧ (٥-٧) و٦-٢ 

و٦-٤ و٢-٦ و٦-٣.
ومن املمكن أن يواجه بيريتيني 
فــي ربع النهائي، الصربي نوفاك 
ديوكوڤيتش املصنف أول عامليا 
والــذي كان فاز عليــه في نهائي 
بطولة وميبلدون هذا العام، ولكن 
على اإليطالــي بداية أن يتخلص 
من مفاجأة البطولة واملتأهل من 
التصفيات األملاني أوســكار أوتي 

.(٤٤)

األميركية شيلبي رودجرز حتتفل بفوزها على األسترالية اشلي بارتي  (أ.ف.پ)

وضربت ساكاري في الدور التالي 
موعدا مع الكندية بيانكا أندرييسكو 
(السابعة) والفائزة باللقب األميركي 
في عام ٢٠١٩، لكنها غابت عن نسخة 
٢٠٢٠ من دون أن حتصل على فرصة 

للدفاع عن لقبها.
ديوكوڤيتش نحو اإلجناز

وبــات ديوكوڤيتش على بعد 

ودعت العاصمة اليابانية طوكيو 
أمــس دورة األلعــاب الباراملبية التي 
استضافتها رغم حتدي اجلائحة، والتي 
انعكســت في صورة املالعب الفارغة 

والقيود املشددة على املشاركني.
وبإقامة مراســم اخلتام في امللعب 
األوملبي بطوكيو، تغلق اليابان الصفحة 
األخيرة مــن رواية األلعاب األوملبية، 
احلــدث الــذي ألقت األزمــة الصحية 

العاملية بظاللها عليه.
وقوبل الباراملبياد ببرود أكثر، حيث 
لــم حتظ بنفــس التغطيــة اإلعالمية 

لألوملبياد، فضال عن املخاوف من كون 
األبطال الباراملبيني أكثر عرضة لإلصابة 

باملرض ومضاعفاته بشكل أقوى.
لكن في النهاية أسدل الستار على 
الباراملبيــاد، وكذلــك األوملبيــاد التي 
أقيمــت بــني ٢٣ يوليو و٨أغســطس 
املاضيني، بدون أي مفاجآت غير سارة 
على املستوى الصحي، حيث رصدت 
٣٠٠ حالة «كوفيد-١٩» بني الرياضيني 
املشاركني في الباراملبياد، وإصابة أخرى 
ألحد أفراد اللجنة املنظمة، وجميعهم 

من دون أعراض حادة.

ختام دورة األلعاب الباراملبية

ديشان: وضع «الديوك» ليس سيئًا

مدافع الفارو رينيه يونسن لنيله البطاقة 
الصفراء الثانية.

وحلت اسكتلندا ثالثة مع ثماني نقاط 
بفوزها ١-٠ على مولدوفيا السادســة 
واألخيرة بنقطة يتيمة على غرار جزر 

الفارو اخلامسة.
وفي املجموعة الثامنة، تســاوت 
روسيا املتصدرة مع وصيفتها كرواتيا 

برصيــد ١٠ نقاط لــكل منهما، بعد فوز 
االولى على مضيفتهــا قبرص بهدفني 
نظيفني سجلهما أليكسندر يروخني (٦) 
وريفات زمياليتدينوف (٥٥)، والثانية 
على سلوڤاكيا بهدف متأخر في الدقيقة 
٨٦ لالعب وسط إنتر اإليطالي مارسيلو 

بروزوڤيتش.
وفي مباراة ثالثة، فازت سلوڤينيا 
علــى ضيفتها مالطــا ١-٠ وتقدمت 
للمركز الرابع مع ٧ نقاط، فيما جتمد 
رصيد ســلوڤاكيا عنــد ٦ نقاط في 

املركز الرابع.
وفي املجموعة األولى، تصدرت 

صربيــا الترتيب أمــام البرتغال مع 
عشــر نقاط بفارق األهداف، بفوزها على 
لوكســمبورغ ٤-١، فيما تعادلت إيرلندا 

وأذربيجان بهدف لكل منهما.

وبقيت صــدارة املجموعة من نصيب 
تركيا التي متكنت من حسم مواجهتها مع 
جبل طارق بثالثية نظيفة ســجلها خليل 
درويــش أوغلو (٥٤) والعب وســط إنتر 
اإليطالي هاكان تشالهان أوغلو (٦٥) ووسط 

بشيكتاش كنان كارامان (٨٣).
ورفعت تركيا رصيدها إلى ١١ نقطة من 
خمس مباريــات، فيما يقبع منتخب جبل 

طارق في قعر املجموعة مع صفر نقاط.
وفي مباراة أخــرى، حصدت النرويج 
أيضا نقطتها العاشرة بالتساوي مع هولندا 
من خمس مباريات أيضا، بفوزها على التفيا 
بهدفني نظيفني، سجلهما إرلينغ هاالند (٢٠ 
من ركلة جزاء)، ومحمد اليونسي (٦٦).

وبالتالي بــات املنتخب النرويجي في 
املركز الثالث في املجموعة بفارق األهداف 
عن هولندا، فيما بقيت التفيا خامســة مع 

أربع نقاط.
وفــي املجموعــة السادســة، واصلــت 
الدمنارك مســارها املعّبد بال عقبات حتى 
اآلن، مع وصولها إلى النقطة ١٥ من خمس 
مباريات، بتخطيها جزر الفارو بصعوبة 

بهدف وحيد.
وســجل يونــاس ويند هــدف املباراة 
الوحيد (٨٤)، بعد أقل من دقيقة على طرد 

واصل منتخب فرنسا عروضه املتواضعة 
وســقط في فخ التعادل للجولــة الثانية 
تواليــا أمام مضيفه األوكراني في اجلولة 
اخلامســة من منافسات املجموعة الرابعة 
ضمــن التصفيات األوروبيــة املؤهلة إلى 
مونديال ٢٠٢٢ في قطر، التي شهدت عودة 
قوية لهولندا في السابعة برباعية نظيفة 

في مرمى ضيفتها مونتينيغرو.
ورغم ذلك حافظت فرنسا على صدارة 
املجموعة برصيــد ٩ نقاط من فوزين و٣ 
تعادالت، بفارق ٤ نقاط عن وصيفتها فنلندا 
الفائزة علــى ضيفتها كازاخســتان ١-٠، 
سجله مهاجم باير ليڤركوزن األملاني جويل 

بويانبالو في الدقيقة ٦٠.
وحققت فنلندا التي لعبت مباراتني أقل، 
فوزهــا األول في التصفيات بعد تعادلني، 
فيمــا حتتل أوكرانيا املركــز الثالث مع ٥ 

نقاط ولكن من ٥ مباريات.
وتقدمت أوكرانيا بهدف سجله ميكوال 
شابارينكو (٤٤)، قبل أن يعادل «الديوك» 

عن طريق انتوني مارسيال (٥٠).
وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد 
املبــاراة «كان هناك ردة فعــل، وهذا جيد 
عندما تبدل املزيد من املجهود مثلما فعلنا 
في الشوط الثاني، أنا أثق في الالعبني».

وأضاف: «كنا أفضل بكثير في الشوط 
الثانــي. قد ال يكــون الوضع هو األفضل، 
ولكن األمر ليس سيئا أيضا، ولكنها نقطة 
واحــدة بينما كان هدفنــا الواضح حصد 

ثالث نقاط».
هولندا «تطحن» مونتينيغرو

وأعــاد املنتخب الهولنــدي الروح إلى 
جماهيره بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه 
مونتينيغــرو، وزاد حســابات املجموعة 
السابعة تعقيدا مع مواصلة تركيا احتالل 
الصدارة بانتصارها ٣-٠ في جبل طارق، 
فيمــا الحقتهما النرويــج بتخطيها التفيا 

بهدفني نظيفني.
وفي املباراة األولى تناوب كل من جنم 
برشــلونة اإلســباني ممفيس ديباي (٣٨ 
من ركلة جزاء و٦٢) والعب باريس ســان 
جرمان جورجينيو فينالدوم (٧٠)، وجناح 
آيندهوڤن الشاب كودي غاكبو (٧٦)، على 

تسجيل رباعية «الطواحني».

هولندا تتجاوز مونتينيغرو برباعية نظيفة ضمن التصفيات املونديالية

 البرتغال  تهزم «العنابي»

ڤان غال: الرباعية تعطينا 
دفعة للمباراة التالية

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

واصل منتخب قطر األول لكرة القدم سلسلة نتائجه 
السيئة في التصفيات األوروبية املؤهلة إلى مونديال 
قطر ٢٠٢٢، باخلســارة أمام البرتغال ١-٣، على ستاد 
ناغيردي في مدينة ديبرشــن املجرية، ضمن مباريات 
اجلولة اخلامســة من املجموعة األولى التي تضم أيضا 
منتخبات وصربيا ولوكســمبورغ وأيرلندا وأذربيجان 
حيث يشــارك «العنابي» كضيف شرف دون احتساب 
النتائج التي يحققها. وسجل أهداف اللقاء أندري سيلفا 
(٢٣)، وإدميلسون دا سيلفا (٢٥)، وبرونو فيرنانديش (٨٨ 
من ركلة جزاء) للبرتغال، فيما سجل هدف قطر الوحيد 
عبدالكرمي حسن (٦٠)، حيث لعب «العنابي» املباراة بتسعة 
العبني بعد طرد حارسه مشعل برشم في الدقيقة ٤٣، 
واملدافع خوخي بوعــالم قبيل نهاية املباراة بدقيقتني 
بعد اعتراضه على قرار احلكم باحتســاب ركلة جزاء 

بصورة غير الئقة.

يأمل املدير الفني ملنتخب هولندا لويس ڤان غال أن 
مينح الفوز الساحق على مونتينيغرو بأربعة أهداف 
دون رد، فريقه جرعة مضاعفة من الثقة قبل املواجهة 
احلاســمة أمام تركيا في التصفيات املؤهلة ملونديال 
قطر ٢٠٢٢. وقال ڤان غال لشبكة «ان او اس»: «بدأنا 
بشكل سيئ للغاية لكن في النهاية كنا أكثر حذرا من 
املواجهة أمام النرويج، بدأنا بشكل جيد لكننا لم نكن 
جيدين طوال املباراة».  وختم بالقول «لكن إذا متكنت 
من الفوز على فريق يلعــب مبثل هذا األداء الدفاعي، 

برباعية نظيفة فهذا يعطيك دفعة للمباراة التالية».


