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تونس تنتصر.. واجلزائر تتعثر بالتعادل

قطع املنتخب التونســي شوطا كبيرا 
نحو الدور احلاسم من التصفيات األفريقية 
املؤهلــة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر، بعدما عاد بفــوز مهم على مضيفه 
الزامبي ٢-٠ في منافسات املجموعة الثانية 

من الدور الثاني.
وفي ندوال، حقق منتخب «نسور قرطاج» 
فوزه الثاني تواليا بعــد األول على غينيا 
االستوائية في اجلولة األولى بثالثية نظيفة 
فيما مني املنتخب الزامبي بخسارته األولى 
بعدما تغلب على موريتانيا ٢-١ في اجلولة 

السابقة.

الذي يحدد  الدور احلاسم  إلى  ويتأهل 
هوية ممثلي القارة الســمراء اخلمسة في 
النهائيات مبوجــب مباراتي ذهاب وإياب، 
أصحاب املركز األول في املجموعات العشر.
وعاد منتخب اجلزائــر بنقطة إثر تعادله 
ومضيفــه البوركينابي ١-١. وأجريت املباراة 
على ملعب مراكش الكبير في املغرب، بطلب 
من بوركينا فاسو نظرا لعدم مطابقة ملعبها 

ملعايير االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وجاءت املباراة بعد أسبوعني على إعالن 
اجلزائر قطع عالقاتها الديبلوماسية مع الرباط، 
متهمة اململكة بارتكاب «أعمال عدائية ودنيئة».

حققت منتخبات السعودية وإيران واستراليا 
فوزها الثاني تواليا في التصفيات اآلســيوية 
احلاسمة املؤهلة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢ الثالثاء 

لتعزز موقعها وآمالها في بلوغ النهائيات.
وانتزع املنتخب السعودي ثالث نقاط ثمينة، 
عزز من خاللها موقعــه في املجموعة الثانية، 
إثــر فوزه على مضيفــه املنتخب الُعماني ١-٠ 
على ملعب مجمع الســلطان قابوس الرياضي 

مبسقط في اجلولة الثانية.
وسجل صالح الشهري هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة ٤٢.
ورفع املنتخب السعودي رصيده إلى ٦ نقاط 
خلف املنتخب األسترالي الذي ميلك نفس الرصيد 
بعد فوزه على ڤيتنام ١-٠، ويتقدم عليه بفارق 
األهداف، فيما بقي املنتخب الُعماني على رصيده 
السابق ٣ نقاط متســاويا مع منتخب اليابان، 

ومنتخبا الصني وڤيتنام في املركزين األخيرين 
من دون نقاط.

وحذت أســتراليا حذو السعودية من خالل 
فوزهــا الثانــي في التصفيات اآلســيوية على 

مضيفتها ڤيتنام بهدف وحيد في هانوي.
وهو الفوز العاشــر أيضا تواليا ألستراليا 
في تصفيات كأس العالم في إجناز لم يسبقها 
إليه اي منتخب آسيوي، علما بانها انضمت إلى 
كنف االحتاد القاري عام ٢٠٠٦. وحققت إيران 
فوزا الفتا على العراق بثالثية نظيفة في املباراة 

التي جمعت بينهما في الدوحة.
والفــوز هــو الثاني إليران بعــد األول على 
سورية بهدف نظيف فرفعت رصيدها إلى ٦ نقاط.

وفــي املجموعة األولى أيضا، انتهت مباراة 
سورية واالمارات على ستاد امللك عبداهللا في 

عمان بالتعادل ١-١.

السعودية وإيران وأستراليا.. «عالمة كاملة»

تأهل الروسي دانيال مدڤيديڤ املصنف ثانيا 
إلى نصف نهائي بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، 
آخر البطوالت األربع الكبرى في التنس، للموسم 
الثالث تواليا بوضعه حدا ملغامرة الهولندي بوتيك 
ڤان دي زاندشــولب، ليالقي في نصف النهائي 
الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم اليوم، فيما واصلت 
الكندية ليلى فيرنانديس حلمها بإقصاء األوكرانية 

إيلينا سفيتولينا على مالعب فالشينغ ميدوز.
وبــدا مدڤيديڤ في طريق لفوز ســهل على 
الهولندي ابن الـ٢٥ عاما املصنف ١١٧ عامليا بعدما 
حسمه املجموعتني األوليني من دون مقاومة، لكنه 
عانى بعدها وخسر الثالثة قبل أن يحسم األمور 
لصاحله في الرابعة، لتنتهي املباراة ٦-٣،٦-٠،٤-

٦، و٧-٥.
وبعد انتهاء مشواره عند الدورين األول والثالث 

في مشاركتيه األوليني في البطولة األميركية عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨، جنح مدڤيديــڤ في الوصول الى 
دور األربعة للمرة الثالثة تواليا على أمل الذهاب 
هذه املرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير األول.

ولدى السيدات، فاجأت املراهقة الكندية ليلى 
فيرنانديس األوكرانية املصنفة خامسة عامليا إيلينا 

سفيتولينا بفوزها عليها ٦-٣،٣-٦، و٧-٦ (٥/٧).
ومنذ هزمت حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا 
في الدور الثالث، ثــم األملانية أجنليك كيربر في 
ثمن النهائي، واصلت الكندية (املصنفة ٧٣) إكمال 

حلمها في البطولة.
وســتواجه فيرنانديس فــي نصف النهائي 
أرينا سابالينكا  للقب  املرشــحة  البيالروســية 
(الثانيــة)، التي فازت ٦-١ و٦-٤ على التشــيكية 

باربورا كريتشيكوفا (٩).

مدڤيديڤ مبواجهة أوجيه في نصف نهائي أميركا

البرازيل واألرجنتني يعودان مبواجهة البيرو وبوليڤيا
أراســكايتا  بجورجيــان دي 
صاحب الثنائية ضد بوليڤيا 

.(٤-٢)
وبعد البداية الســيئة مع 
سبع نقاط من ثماني مباريات، 
ســيكون الضغط كبيرا على 
تشيلي في كولومبيا (اخلامسة 

مع عشر نقاط).
لــم يعــد اجليــل الذهبي 
ألرتورو فيدال مخيفا كما كان 
من قبل، حيث أثبتت كولومبيا 
أنها متكنت من النجاح من دون 
وجــود خاميــس رودريغيز، 
إذ تعادلــت مــع مضيفتهــا 

الپاراغواي ١-١.
أما الپاراغواي التي حتتل 
املركز الســادس مــع ٨ نقاط 
أيضــا، فال ينبغــي أن تفوت 
الفرصة ضد فرنويال (العاشرة 
مــع أربع نقــاط) للبقــاء في 

السباق إلى املونديال.

لدقائق عدة في ســاو باولو 
قبل إيقاف املباراة.

أمــا البيرو التي تقبع في 
املركز السابع مع ٨ نقاط من 
٨ مباريات، أبقت على حلمها 
بالتأهل إلى املونديال القطري 
بفضــل فــوز صعــب علــى 
ڤنزويال (١-٠)، وستســعى 
بأي ثمن إلسقاط «سيليساو».

ومن بني املنتخبات العشرة 
املتنافســة، تتأهــل األربعة 
األولى إلى كأس العالم، بينما 
يلعــب اخلامس فــي امللحق 

القاري.
وأمام بوليڤيا التي متتلك 
ســت نقاط في املركز التاسع 
ومنتخبها الهش نوعا ما بعيدا 
عن قواعده، ترغب األرجنتني 
أيضا في نســيان حادثة ساو 
باولــو وتعزيــز موقعها في 
املركــز الثانــي الــذي حتتله 
حاليا مع ١٥ نقطة. وسيحاول 
الرابع  منتخب األوروغــواي 
مع ١٢ نقطــة أن يحافظ على 
إيقاعه أمام اإلكوادور املفاجأة 
في املركز الثالث (١٣ نقطة)، 
رغم غياب جنميه املهاجمني: 
إدينســون كافاني الذي منعه 
مــان يونايتــد مــن االلتحاق 
بالتشكيلة، ولويس سواريز 

(أتلتيكو مدريد) املصاب.
وسيعتمد «ال سيليستي» 
على عنصر الشــباب املتمثل 

حيــال  اجلــدل  بعــد 
الالعبني احملترفني  مشاركة 
في أوروبــا وحادثة تعليق 
مباراة البرازيل واألرجنتني، 
اجلمعــة  فجــر  تســتأنف 
تصفيات أميــركا اجلنوبية 
املؤهلــة إلــى مونديال قطر 
٢٠٢٢ فــي اجلولــة األخيرة 

من هذه النافذة الدولية.
وبعد حرمان املشجعني من 
مواجهة الغرميني-الزميلني 
في باريس سان جرمان نيمار 
وليونيــل ميســي اخلميس 
بعيد التوقيف الســوريالي 
للمباراة جراء البروتوكوالت 
الصحيــة فــي ســاو باولو، 
ســيتابع جماهير املنتخبني 
وهمــا  مجــددا  جنميهمــا 
يخوضان مواجهتي البرازيل 
مع البيــرو، واألرجنتني مع 

بوليڤيا.
التــي  البرازيــل،  علــى 
تتصــدر املجموعة الوحيدة 
في أميركا اجلنوبية بالعالمة 
الكاملــة مــع ٢١ نقطة من ٧ 
مباريــات، واحملرومة من ٩ 
العبــني فــي البرميييرليــغ 
منعتهم أنديتهم من االلتحاق 
باملنتخب، أن تعتمد في ليما 
على الثنائي الهجومي نيمار-

غابريال باربوسا (غابيغول)، 
مع إسناد من إيڤرتون ريبيرو 
ولوكاس باكيتا، الذين برزوا 

«الطواحني» تدمر تركيا بقيادة ديباي 
و«الديوك» تستفيق أخيرًا بوجه فنلندا

اليابان ال تريد استضافة كأس العالم لألندية
صرف االحتاد الياباني لكرة القدم النظر 
عن استضافة كأس العالم لألندية في ديسمبر 
املقبل، بسبب القيود املفروضة جراء األزمة 
الصحية في البالد، وفق ما أفادت الصحافة 

اليابانية.
وكتبت وكالة «كيودو» نقال عن مصادر لم 
تسمها أن «خطر زيادة عدد اإلصابات وصعوبة 
جني األرباح بسبب محدودية محتملة في عدد 

املتفرجني، قد أثر على هذا القرار».
ووفقا للوكالة نفسها، فإن االحتاد الياباني 
يجري مناقشات مع االحتاد الدولي لكرة القدم 

(فيفــا)، الذي ميكن أن يؤجل إلى أوائل العام 
٢٠٢٢، املســابقة التي جتمع سنويا األندية 
الفائزة في الدوريات القارية الكبرى وممثلي 

الدولة املضيفة.
وقال متحدث باســم فيفا لوكالة فرانس 
برس إنه «سيتم حتديد تفاصيل النسخة املقبلة 
من كأس العالم لألندية عندما يحني الوقت».

وسبق أن استضافت اليابان هذه املسابقة 
في العام ٢٠١٦، وأراد االحتاد الياباني استضافة 
نسخة ٢٠٢١ بالتحديد لالحتفال بالذكرى املئوية 

لتأسيسه، بحسب كيودو.

منذ مطلع العام احلالي إلى ٢٨ في ٣٨ 
مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي 
واحلالي برشلونة ومنتخب هولندا. 
كما رفع رصيده في صفوف املنتخب 

الى ٣١ هدفا في ٧٠ مباراة دولية.
واألهــم أن املنتخــب الهولندي 
رفــع رصيده الــى ١٣ نقطة لينتزع 
الصــدارة من تركيــا التي تراجعت 
الى املركز الثالــث برصيد ١١ نقطة 
في حني صعدت النرويج الى الثاني 
متساوية نقاطا مع هولندا بفوزها 

على جبل طارق.
وفي املجموعــة األولى، عادت 
البرتغــال من باكو بفوزها الرابع 
أذربيجــان ٣-٠،  علــى حســاب 
وذلك رغم غيــاب جنمها وقائدها 
كريستيانو رونالدو لإليقاف بسبب 

تراكم اإلنذارات.
وفي املجموعة الثامنة، تواصلت 
املزاحمــة بــني كرواتيــا وصيفة 
بطلة مونديال ٢٠١٨ وروسيا على 
الصدارة بفوز األولى على ضيفتها 
ســلوڤينيا ٣-٠، والثانيــة علــى 

ضيفتها مالطا ٢-٠.
وتصــدرت كرواتيــا بفــارق 
األهداف عن روســيا ولكل منهما 
١٣ نقطة مقابل ٩ لسلوڤاكيا الفائزة 
على قبرص ٢-٠، و٧ لسلوڤينيا.

كالسن وغوس تيل ودونييل مانيل 
األهداف الثالثة األخرى في لقاء أكمله 

الضيوف بـ ١٠ العبني.
ورفع ديباي رصيده من األهداف 

ديباي نفســه جنما ملباراة منتخب 
هولنــدا وقــاده الــى فوز ســاحق 
علــى تركيا ٦-١ بتســجيله ثالثية 
فــي امســتردام، فيما أضــاف دافي 

جدد املنتخب الفرنسي املوعد 
مــع االنتصارات بعــد ٥ تعادالت 
متتالية، فيما استعرض املنتخبان 
الهولندي والدمناركي وبدرجة أقل 
نظيرهما البرتغالي في تصفيات 
أوروبا املؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢.

فــي ليــون وضمــن املجموعة 
الرابعــة، تألق أنطــوان غريزمان 
وأعاد فرنسا بطلة العالم الى سكة 
االنتصارات بتسجيله ثنائية الفوز 
٢-٠ علــى الضيــف الفنلندي في 
الدقيقتــني ٢٥ و٥٤، ليصبح على 
املسافة ذاتها من املركز الثالث على 
الئحة أفضــل الهدافني في تاريخ 
فرنسا والذي يحتله ميشال بالتيني 
برصيد ٤١ هدفا خلف تييري هنري 
(٥١) وأوليفييه جيرو (٤٦) الغائب 

حاليا عن تشكيلة «الديوك».
واألهم من اإلجنازات الشخصية 
بالنسبة لالعب العائد إلى فريقه 
مدريــد  أتلتيكــو  الســابق 
بعــد جتربــة متواضعة مع 
برشــلونة، أنه منــح بالده 
النقــاط الـــ ٣ ضمــن منافس 
يشــكل تهديدا لها في الصراع 

على بطاقة املركز األول. 
وفي املجموعة الســابعة، فرض 
مهاجم برشلونة اإلسباني ممفيس 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم ـ املرحلة الـ 
١:٣٠beIN Sports HD٢ فجر اجلمعةأوروغواي ـ اإلكوادور
١:٣٠beIN Sports HD١ فجر اجلمعةپاراغواي ـ ڤنزويال
٣ ٢beIN Sports Premium فجر اجلمعةكولومبيا ـ تشيلي
١ ٢:٣٠beIN Sports Premium فجر اجلمعةاألرجنتني ـ بوليڤيا

٢ ٣:٣٠beIN Sports Premium فجر اجلمعةالبرازيل ـ بيرو

العنابي يستعيد توازنه بالتعادل مع لوكسمبورغ

العنابي، وذلك من أجل جتهيزه خلوض نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢.

الى ذلك، التقى ممثلون عن االحتاد القطري 
لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
وفدا من االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، 
ملناقشة اســتعدادات قطر الستضافة كأس 
العالم خالل زيارة الوفد األوروبي إلى ستاد 
راس أبو عبود، أحد االستادات الثمانية التي 

ستستضيف منافسات املونديال.

الدوحة - فريد عبدالباقي

استطاع منتخب قطر 
اســتعادة توازنه مجددا 
التصفيات األوروبية  في 
إلى نهائيات كأس  املؤهلة 
العالم قطر ٢٠٢٢، بالتعادل 
مع لوكسمبورغ ١-١، خالل 
اللقاء الذي جمع املنتخبني 
على ســتاد لوكســبورغ 
الوطني في سادس جوالت 
املجموعة األولى التي تضم 
منتخبات البرتغال وصربيا 
وأيرلندا وأذربيجان، حيث 
تقدم لوكسمبورج أوال عن 
طريق إيڤاندرو بورخيس 

سانشــيز في الدقيقة ٣١، وأدرك «العنابي» 
التعادل في الدقيقة ٤٣ بواسطة العبه همام 
األمني، وأوقف هذا التعادل مسلسل خسائر 
«العنابي» في التصفيات األوروبية، بعد تعرضه 
خلسارتني متتاليتني في آخر مباراتني له أمام 
منتخب صربيا ٠-٤ والبرتغال ١-٣ في اجلولتني 

الرابعة واخلامسة.
التصفيات كضيف  العنابي في  ويشارك 
شرف دون احتســاب النتائج التي يحققها 


