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جعفر يستعد 
لـ «باها قطر الدولي»

يستعد دراج املوتوكروس الكويتي محمد جعفر خلوض 
غمار «باها قطر الدولي»، اجلولة الثالثة من بطولة كأس العالم 
للـ «باها» للدراجات النارية (FMI)، املقررة خالل الفترة من 

٣٠ اجلاري وحتى ٢ أكتوبر املقبل.
وكان من املفترض أن يقام السباق، في بداية أبريل املاضي، 
إال أنه تأجل بسبب تداعيات ڤيروس «كورونا»، وفيه سيواجه 
املشاركون ٣ مراحل خاصة عبر صحراء قطر مبسافة ٥٠٤٫٢٤ 

كلم من أصل مسافة إجمالية تبلغ ٨٧٢٫٤٤ كلم.
ويحتضن «ستاد البيت»، أحد املالعب التي ستستضيف 
بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر ٢٠٢٢)، حفلي االنطالق 
واخلتام لـ «باها قطر الدولي» الذي يشهد مسارات وأسطح 
متنوعة، من كثبان رملية وأجزاء سريعة وحتديات مالحية 

في صحراء قاحلة.
وبهذه املناسبة، يقول جعفر: «أنا معتاد نوعا ما على سباق 
قطر الدولي، فقد سبق لي أن خضت غمار هذا التحدي مرة 
واحدة في ٢٠١٧ عندما انتزعت املركز األول على منت دراجة 
كي. تي. إم. رالي بايك»، متابعا: «هذا حتد جديد بالنســبة 
لي، لكن لألمانة، ال أضع مركزا معينا ألنهي فيه الســباق، 
ولست متوجها إلى قطر للوقوف على أعلى نقطة من منصة 
التتويج. باها قطــر ميثل فرصة لي ألتدرب، خصوصا أنه 
ســيكون الســباق األول لي بعد اإلصابة التي تعرضت لها 
فــي رالي داكار مطلع ٢٠٢١ بعد حــادث في اليوم اخلامس 
اضطرني إلى االنســحاب. ال أتوجه إلى قطر ملنافسة أحد، 
بل الســترجاع ثقتي في نفسي. سأحاول أن أنهي السباق 

وأكون راضيا عن نفسي».
واســتطرد: «هذا ال يعني أنني لن أبذل قصارى جهدي. 
مشاركتنا كعرب وخليجيني في هذا السباق مهمة جدا لتمثيل 
املنطقة خير متثيل. هذه املشاركة ستكون جزءا من استعدادي 
لرالي أبوظبي الصحراوي، إحدى جوالت بطولة العالم للكروس 
كانتري وأيضا لداكار ٢٠٢٢، من دون أن ننسى رالي حائل 
في الســعودية، وهو جولة من جــوالت كأس العالم للباها. 
أمتنى أن أحظى بفرصة خوض هذا السباق كذلك كي أعزز 
استعداداتي لداكار الذي ميثل التحدي األكبر»، وتستضيفه 

اململكة العربية السعودية بني ٢ و١٤ يناير ٢٠٢٢.
وعن تدريباته للبطولة كشــف جعفــر: «تبقى كاملعتاد. 
التجهيز يتم في الكويت، وهو على قسمني، تدريب صباحي 
في النادي الصحي لرفع معدل اللياقة البدنية، وتدريب في 

العصر على الدراجة، وذلك مبعدل ٥ أيام في األسبوع».

هاميلتون يفوز بسباقه الـ ١٠٠ 
ويتوج بجائزة روسيا

أحرز البريطاني لويس 
هاميلتــون مــن فريــق 
مرسيدس سباقه الرقم ١٠٠ 
في بطولة العالم لـ «فورموال 
١» بعــد تتويجه أمس في 
جائزة روسيا الكبرى على 
حلبة سوتشي، ليستعيد 
صدارة ترتيب الســائقني 
بعد ســباق مثير هيمنت 

على نهايته األمطار.
وأنزل هاميلتون، بطل 
العالم سبع مرات، الهولندي 
ماكس فيرستابن عن صدارة 
ترتيب السائقني بعد حلول 
ســائق ريد بــول هوندا 
ثانيا، فيما خطف اإلسباني 

كارلوس ساينس (فيراري) املركز الثالث.
وقبل لفات قليلة على نهاية السباق، كان البريطاني الندو 
نوريس (ماكالرين مرسيدس) في الصدارة أمام هاميلتون، 
لكن ســائق ماكالرين فضل البقاء على االطارات األنعم، ما 
دفعه الى اخلروج أكثر من مرة على املســار وبالتالي انهاء 

السباق في مركز سابع مخيب.
وتابع فريق مرســيدس هيمنته على حلبة سوتشي منذ 
عام ٢٠١٤، حيث فرض هاميلتون نفسه ٥ مرات مقابل مرة 
لزميله السابق بطل العالم االملاني نيكو روزبرغ (٢٠١٤) ومرتني 

للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (٢٠١٧ و٢٠٢٠).
بدوره، خاض فيرســتابن اجلولة الـ ١٥ من أصل ٢٢ في 
البطولة العاملية وهو في صــدارة الترتيب متقدما بفارق ٥ 
نقاط عن مطارده املباشر هاميلتون، لكنه استهل السباق من 
اخلط األخير معاقبا، بعد قرار فريقه تبديل محرك سيارته.

صالح األسرع لـ ١٠٠ هدف في «الريدز».. 
وكلوب يلوم العبيه على تعادل برينتفورد

الفــوز لالعبه راؤول خيمينز 
الذي سجل هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة ٦١.
ورفع ولڤرهامبتون رصيده 
إلى ٦ نقاط في املركز الثالث عشر، 
وتوقف رصيد ساوثمبتون عند 
٤ نقــاط في املركز الســادس 

عشر.

ليڤربول بالدوري اإلجنليزي املمتاز، 
وبهدفه أصبح محمد صالح أســرع 
العب في تاريخ ليڤربول، يصل إلى 
١٠٠ هدف في منافسات الدوري، حيث 

احتاج لـ ١٥١ مباراة فقط.
وانتزع ولڤرهامبتون فوزا صعبا 
على مضيفه ساوثمبتون ١-٠ أمس.

ويدين «الوولفز» بالفضل في هذا 

ألســباب مختلفــة، وكان يجب أن 
نســجل املزيد مــن األهداف، كانت 
لدينا فرص ال تصدق، في الشوط 
الثانــي ال أتذكــر أي فــرص لهــم 
باســتثناء األهداف التي ســجلت 

لصاحلهم».
كما شهدت املباراة ليلة تاريخية 
لصالح، الذي سجل هدفه الـ ١٠٠ مع 

فشــل ليڤربول في استغالل 
تعثــر شــريكيه الســابقني مان 
يونايتد وتشلســي علــى أكمل 
وجه واكتفى بنقطة واحدة بعد 
تعادله مع مضيفــه برينتفورد 
٣-٣ فــي املرحلة السادســة من 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.

وخيب ليڤربــول اآلمال قبل 
رحلته إلى بورتو ملواجهة فريقها 
احمللي الثالثاء في اجلولة الثانية 
من دور املجموعات ملسابقة دوري 
أبطــال أوروبا، وســجل أهداف 
ليڤربــول ديوغــو جوتــا (٣١)، 
ومحمد صالح (٥٤)، وكورتيس 
جونز (٦٧)، فيما ســجل أهداف 
برينتفورد فرانك أونييكا (٢٧)، 
وأدرك األملانــي فيتالــي يانيلت 

(٦٣)، ويوان ويسا (٨٢).
وأبدى مدرب ليڤربول، األملاني 
يورغن كلوب، انزعاجه من تعادل 
فريقــه مــع فريــق صاعــد حديثا 
للدوري، مؤكدا أنه كان على العبي 
«الريدز» إحراز املزيد من األهداف، 
وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: 
«استحق برينتفورد النتيجة التي 
حققها للطريقة التي لعبوا فيها»، 
مضيفا لــم نتمكن من التعامل مع 
الكــرات الطويلة بشــكل صحيح 

رونالدو يريد االعتزال 
في مانشستر

يأمل جنم مان يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
االعتزال داخل أسوار «أولد ترافورد»، ووفقا لصحيفة 
«ذا صن» البريطانية، قال مصدر من مان يونايتد إن 
رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع 

«الشياطني» ألكثر من عامني.
وميتد عقد رونالدو مع فريق «الشــياطني» ملدة 
عامني، مع إمكانية التمديد ملوسم ثالث، وأوضح املصدر 
أن رونالدو يرى أن البقاء مع يونايتد حتى االعتزال 
طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مســيرته مدربا 

لكرة القدم.

مع أتلتيكو مدريد وخسارة أمام 
رايو ڤايكانو عندما تقدم بهدف 
إينيغو مارتينيس (٦٩)، لكن 
أندريه أدرك التعادل في الوقت 
القاتــل رغم النقص العددي 

في صفوف فريقه إثر طرد 
مهاجمه األورغوياني 
مــاكسيميـلـيـــــانو 

غوميس (٨٢).

وفــي مباراة ثالثــة أنقذ املهاجم 
البرازيلــي ماركــوس أندريه فريقه 
ڤالنسيا من اخلسارة الثالثة تواليا 
(سقط أمام ريال مدريد واشبيلية) 
عندمــا أدرك له التعــادل في مرمى 
ضيفــه أتلتيــك بلباو فــي الدقيقة 

اخلامسة من الوقت بدل الضائع.
وكان أتلتيك بلبــاو في طريقه 
إلى اســتعادة التــوازن بعد تعادل 

األخطر واألقرب لتحقيق الفوز، فيما 
توقفت سلســلة انتصارات النادي 

امللكي املتتالية عند أربعة.
وأشاد اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد بحارسه كورتوا 
قائال «أنت محظــوظ إذا كنت متلك 
حارســا مثــل كورتوا، لقد شــكلوا 
خطورة في املرتــدات، لكن كورتوا 
كان متواجدا، لم تكن ليلتنا املفضلة».

جنح برشلونة في جتاوز نتائجه 
املهزوزة بعد فوزه على ليڤانتي ٣-٠ 
ضمن املرحلة الســابعة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وسجل «البارسا» اهدافه عن طريق 
الهولندي ممفيــس ديباي من ركلة 
جــزاء (٦) ومواطنه لوك دي يونغ 
(١٤) والعائد مــن بعد غياب طويل 

انسو فاتي (٩٠).
ورفع برشــلونة رصيده إلى ١٢ 
نقطة فــي املركز اخلامس مؤقتا مع 
امتالكه مبــاراة مؤجلــة، فيما بقي 

ليڤانتي على نقاطه األربع.
وفاز أوساسونا على مضيفه ريال 

مايوركا ٣-٢.
وســجل أهــداف أوساســونا كل 
مــن خوســيه أنخيــل (٩) وإنيغو 
بيريز (٥٨) وخافي مارتينيز (٨٩)، 
وجاء هدفي ريال مايوركا عبر داني 
رودريغيــز (١١) وفرنانــدو نينينو 
(٤٥). وبهــذا الفــوز ارتفــع رصيد 
أوساســونا إلى ١١ نقطــة في املركز 
السادس بجدول «الليغا»، فيما توقف 
رصيد ريال مايوركا عند ٨ نقاط في 

املركز الثاني عشر.
وأرغم ڤياريال مضيفه ريال مدريد 
علــى التعــادل ٠-٠، وكان ڤياريال 

«اليوڤي» ينهض ويهزم سمبدوريا.. وأتالنتا يوقف اإلنتر
تابع يوڤنتوس صحوته بعد بداية متعثرة للموسم وحقق 
فوزه الثاني تواليا في الدوري اإليطالي لكرة القدم، عقب 
فوزه الصعب على ســمبدوريا ٣-٢ على ملعبه «أليانز 

ستاديوم» ضمن املرحلة السادسة أمس.
سجل لفريق «السيدة العجوز» كل من األرجنتيني 
باولو ديباال (١٠) وليوناردو بونوتشي (٤٣ من ضربة 
جــزاء) ومانويــل لوكاتيلي (٥٧)، فيمــا أحرز هدفي 
ســمبدوريا اليابانــي مايا يوشــيدا (٤٤) وأنتونيو 

كاندريفا (٨٣).
واستهل يوڤنتوس املوسم بالفشل بتحقيق الفوز 
خــالل املراحل األربع األولى في ســيناريو لم يحصل 
معــه منذ موســم ١٩٦١-١٩٦٢، قبل أن يعود ويتنفس الصعداء 
األربعــاء بتحقيقه فــوزه األول بصعوبة بالغــة على مضيفه 

سبيتسيا ٣-٢، بعدما كان متخلفا ١-٢.
ويعاني يوڤنتوس من أســوأ انطالقاتــه على اإلطالق بعد 
رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد الى فريقه 
السابق مانشستر يونايتد اإلجنليزي، ويأمل املدرب ماسيميليانو 
أليغري أن يستمر فريقه باستعادة نغمة االنتصارات، السيما 

بعد حتقيقه فوزين متتاليني، مكناه من التقدم الى املركز التاسع 
مؤقتا بعدما كان الفريق متأخرا في الترتيب.

وبــات يوڤنتوس ميلك في رصيــده ٨ نقاط من ٦ مباريات، 
بينما يحتل سمبدوريا املركز ١٤ برصيد ٥ نقاط.

وكان قد خــرج إنتر ميالن حامل اللقب من اختباره اجلدي 
األول بقيــادة مدربــه اجلديد ســيموني إينزاغي بتعــادل أمام 
ضيفه أتاالنتا ٢-٢ في ســيناريو جنوني في الدقائق األخيرة، 
في افتتاح املرحلة السادســة، فيما تغلب ميالن على سبيتزيا 
٢-١، وتستكمل املرحلة الـ٦ اليوم مبواجهة جتمع فينيزيا مع 

ضيفه تورينو.
واســتعاد فيورنتينــا نغمة االنتصارات بعــد الهزمية أمام 
انتر ميالن في املرحلة املاضية، وحقق فوزا ثمينا على مضيفه 
أودينيزي بهدف نظيف سجله دوشان فالهوفيتش من ضربة 

جزاء في الدقيقة ١٦.
ورفع «الفيوال» رصيده إلى ١٢ نقطة ليتقدم إلى املركز اخلامس 
وجتمد رصيد أودينيزي عند ٧ نقاط بعدما مني بالهزمية الثالثة 
على التوالي في املسابقة. وفاز ساسولو على ساليرنتيانا ١-٠، 

وإمبولي على بولونيا ٤-٢.

واصل باريس سان جرمان بدايته القوية 
وعزز عالمته الكاملة بتحقيق الفوز الثامن 
تواليا عندما تغلب على ضيفه مونبلييه 
٢-٠ علــى ملعب «بــارك دي برانس» في 
املرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة 

القدم.
ســجل الســنغالي ادريســا غاي (١٤) 
والبديــل األملاني يوليان دراكســلر (٨٨) 

الهدفني.
وعزز باريس ســان جرمان موقعه في 
الصدارة برصيد ٢٤ نقطة بفارق ١٠ نقاط 
أمام أقرب مطارديه مرسيليا الذي يستضيف 

لنس األحد في ختام املرحلة.
واســتعاد نيس توازنــه بفوزه الكبير 

على مضيفه سانت إتيان ٣-٠.
وواصل ليل حامل اللقب صحوته وحقق 
فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا املوسم 

عندما تغلب على مضيفه ستراســبورغ 
٢-١. وافلت ليون من اخلسارة أمام ضيفه 
لوريــان وخرج متعــادال ١-١ في مباراة 
لعبها بعشرة العبني منذ الدقيقة ١٥ اثر 
طرد مدافعه البرازيلي اميرسون لتسببه 

في عرقلة انزو لوفيه املنفرد.
وتعادل بوردو مع ضيفه رين ١-١، 
وتقدم رين بهدف سجله جايتان البورد 
(٥٦)، وتعادل بوردو عن طريق إيدسون 
ميكسير (٨٩).  ورفع بوردو رصيده 
إلى ٧ نقاط في املركز السادس عشر، 
كما رفع رين رصيده إلى ٩ نقاط في 

املركز احلادي عشر.
وشــهدت أيضا هذه اجلولة فوز 
ميتز على ستاد بريست ٢-١، وستاد 
رميس على نانت ٣-١، وتعادل تروا 

مع أجنيه ١-١.

باريس يضيف مونبلييه إلى قائمة ضحاياه

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا - املرحلة الـ ٦

HD Premium ١ beIN Sports ١٠كريستال باالس - برايتون
إسبانيا - املرحلة الـ ٧

١ beIN Sports HD ١٠سلتا ڤيغو - غرناطة
إيطاليا - املرحلة الـ ٦

٩:٤٥فينيزيا - تورينو

«البارسا» يستفيق من كبوته ويهزم ليڤانتي
«امللكي» يفلت من ڤياريال.. وأنشيلوتي ُيشيد باحلارس


