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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

تصفيات القارة األوروبية املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢

HD Premium ١ ٧beIN Sportsقبرص - مالطا

١ ٩٫٤٥beIN Sports HD Xtraالتفيا - تركيا

HD Premium ٣ ٩٫٤٥beIN Sportsهولندا - جبل طارق

English ٣ ٩٫٤٥beIN Sports HDالنرويج - اجلبل األسود

١ ٩٫٤٥beIN Sports HDايسلندا - ليشتنشتاين

HD Premium ١ ٩٫٤٥beIN Sportsمقدونيا الشمالية - أملانيا

٢ ٩٫٤٥beIN Sports HDرومانيا - أرمينيا

HD Premium ٢ ٩٫٤٥beIN Sportsكرواتيا - سلوڤاكيا

٢ ٩٫٤٥beIN Sports HD Xtraسلوڤينيا - روسيا

-------٩٫٤٥روسيا البيضاء - التشيك

English ١ ٩٫٤٥beIN Sports HDإستونيا - ويلز

إجنلترا والدمنارك على أبواب املونديال.. وأملانيا تقترب
باتت الدمنارك وإجنلترا على مشارف نهائيات كأس العالم، 
مبواصلة األولى للعالمة الكاملة في سبع مباريات عندما تغلبت 
األولــى على مضيفتهــا مولدوفيا ٤-٠، وتغلبــت الثانية على 
مضيفتها أندورا ٥-٠ في اجلولة السابعة من التصفيات األوروبية 

املؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم.
وشــددت السويد وسويســرا اخلناق على إسبانيا وإيطاليا 
بفوز األولى على ضيفتها كوسوڤو ٣-٠، والثانية على ضيفتها 
ايرلنــدا الشــمالية ٢-٠، كما تابعت الدمنــارك، تغريدها خارج 
الســرب عندما حققت فوزها الســابع تواليا بسحقها مضيفتها 

مولدوفيا ٤-٠ في كيسينوا.
وأنعشت النمسا آمالها في املنافسة على بطاقة امللحق بفوزها 
علــى جزر فارو ٢-٠، ودك املنتخب اإلجنليزي شــباك مضيفه 
األندوري ٥-٠ على ملعب أندورا الوطني، الذي شهد اندالع حريق 
أخمد على وجه الســرعة عشــية املبــاراة اجلمعة، ودنا خطوة 

إضافية من التأهل مواصال هيمنته على املجموعة التاسعة.
وعززت پولنــدا موقعها في املركز الثالث بفوزها الســاحق 
على ضيفتها ســان مارينو ٥-٠، واســتعادت سويســرا نغمة 

االنتصارات عندما تغلبت على ضيفتها إيرلندا الشــمالية ٢-٠ 
في جنيڤ في اجلولة الـ ٥ من منافسات املجموعة الـ ٣.

وفي املجموعة ذاتها، حققت ليتوانيا بدورها فوزها األول في 
التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا ٣-١.

وفي املجموعة الثانية، اســتعادت السويد توازنها وشددت 
اخلناق على إسبانيا املتصدرة عندما جددت تفوقها على ضيفها 
الكوسوڤي ٣-٠، لتعزز موقعها في املركز الثاني برصيد ١٢ نقطة، 

بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا املتصدرة برصيد ١٣ نقطة.
وفي املجموعة ذاتها، تابعت اليونان صحوتها وعززت حظوظها 
في املنافسة على البطاقة الثانية املؤهلة إلى امللحق عندما حققت 

فوزا قاتال وثمينا على مضيفتها جورجيا ٢-٠.
فيما انتزعت صربيــا صدارة املجموعة األولى من البرتغال 
بفوزها الصعب على مضيفتها لوكسمبورغ ١-٠، وحققت إيرلندا 
فوزها األول في التصفيات بتخطيها مضيفتها أذربيجان ٣-٠.

إلى ذلك، يبحث املنتخب األملاني عن الثأر من مضيفه املقدوني 
الشــمالي وحسم تأهله الى نهائيات مونديال قطر ٢٠٢٢، وذلك 
حني يواجهه اليوم في اجلولة الثامنة من منافسات املجموعات 

العاشرة للتصفيات األوروبية.
وستكون الفرصة قائمة أمام منتخب «املانشافت» 
اليــوم حلســم بطاقة النهائيات في حــال الفوز على 
مضيفهم ووصيفهم املقدوني الشمالي وخسارة أرمينيا 
أو تعادلها مع مضيفتها رومانيا، ألن الفارق سيصبح 
أكثر من ســت نقاط مع منافسيه قبل جولتني على 

نهاية التصفيات.
كما ستكون هولندا مرشحة للبقاء على قمة املجموعة 

الثامنة كونها تخوض اختبارا سهال جدا على أرضها ضد منتخب 
جبل طارق الذي اهتزت شباكه ٢٨ مرة في سبع مباريات.

وتأمل تركيا أن تبقى في دائرة الصراع على بطاقة التأهل 
املباشر من خالل الفوز على التفيا في ريغا.

ويبدو أن الصراع على البطاقة املباشرة للمجموعة الثامنة 
ســيبقى حتى اجلولة اخلتامية في ظل املنافســة احملتدمة بني 
كرواتيا وصيفة مونديال ٢٠١٨ وروسيا، حيث ستلتقي كرواتيا 
اليوم مع  ضيفتها ســلوڤاكيا، فيما تلعب روسيا مع مضيفتها 

سلوڤينيا.

پولندا تدك شباك سان مارينو بخماسية.. والسويد وسويسرا تضيقان اخلناق على إسبانيا وإيطاليا

تراوري بديًال محتمًال 
لصالح في ليڤربول

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس، أن مسئولي نادي 
ليڤربول يواجهون حالة من عدم اليقني بالنســبة لنجم الفريق 
محمد صالح ومسألة استمراره خاصة مع عدم التوصل حتى 

اآلن الى اتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف ٢٠٢٣. 
وأوضحــت الصحيفة أن النــادي اإلجنليزي وضع العب 
فريق ولڤرهامبتون أداما تراوري على طاولة املفاوضات ليكون 
بديال محتمال للدولــي املصري الذي قد يرحل الصيف املقبل 
عن ليڤربول، رغم تألقه الالفت منذ بداية املوسم، حيث سجل 

٩ أهداف في ٩ مباريات مبختلف املسابقات.

تشافي يبدي استعداده 
لتدريب برشلونة

أكد تشافي هرنانديز أســطورة نادي برشلونة اإلسباني 
واملدير الفني احلالي لنادي السد القطري، أنه «منفتح إزاء كل 
االحتماالت» فيما يخص املستقبل، مع تصاعد التكهنات بشأن 
إمكانية انتقاله لتدريب النادي الكاتالوني خلفا للمدرب الهولندي 
رونالد كومان احملاصر باألزمات. وكان تشــافي مرشحا بقوة 

لتدريب برشلونة قبل تولي كومان املهمة العام املاضي.
وتولى تشافي تدريب السد منذ اعتزاله في ٢٠١٩ وقاد الفريق 
للفوز بلقب الدوري بجانب ٥ ألقاب في الكؤوس احمللية، وقال 
تشــافي حملطة «تي ڤي إي» التلفزيونية اإلسبانية: «أي عرض 
سيتم تقييمه ثم سيتم اتخاذ القرار، ال أعرف إلى أين سيأخذني 

املستقبل لكني منفتح على كل االحتماالت».

بيانيتش يرغب في «اليوڤي»
ذكرت شــبكة ســكاي 
اإليطالية أمــس، أن الدولي 
بيانيتش  البوسني ميراليم 
العب وسط بشكتاش التركي 
لكرة القدم املعار من برشلونة 
اإلســباني مازال يفكر في 
إلــى يوڤنتوس  االنضمام 
الشبكة  اإليطالي. وأضافت 
- علــى موقعها اإللكتروني 
- أن بيانيتــش معــار من 
برشلونة حتى نهاية املوسم 
إلى بشكتاش، بعدما فشل في 

العودة إلى يوڤنتوس الصيف املاضي بعد موسم واحد فقط مع 
«البلوغرانا». وشوهد الالعب في األيام األخيرة مبدينة تورينو 
وفي مقــر تدريبات يوڤنتوس، واســتقبله العديد من زمالئه 
السابقني، ما جعل شبكة «سكاي» اإليطالية تؤكد أن هذه العالقة 
تبشر بعودة محتملة للبوسني. وشددت الشبكة اإليطالية على 
أن بيانيتــش مازال يبحث عن إمكانيــة عودته إلى يوڤنتوس، 
خاصة مع عودة مدربه املفضل ماسيمليانو أليغري، الذي راهن 
بقوة على عودته، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب املطالب املالية.

روي كوستا رئيسًا لبنفيكا
اختار أعضــاء بنفيكا 
البرتغالي النجم الدولي السابق 
روي كوستا لكي يكون رئيسا 
جديدا للنادي، وذلك خلالفة 
لويس فيليبي فييرا الذي ألقي 
القبض عليه في يوليو. وقال 
النادي السبت إن كوستا (٤٩ 
عاما) فاز بشــكل مريح في 
االنتخابات لوالية مدتها أربعة 
أعوام، بحصوله على ٨٤٫٤٨٪ 
من األصوات، مقابل ١٢٫٢٤٪ 
فقط ملنافسه فرانسيسكو 

بينيتيز. وكشف النادي أن أكثر من ٤٠ ألفا من أعضائه قد شاركوا 
في التصويت، وهي نسبة قياسية. وسيستلم كوستا رئاسة النادي 
الذي بدأ فيه ابن العاصمة لشبونة مسيرته الكروية في الفئات 
العمرية عام ١٩٧٧ ومع الفريق األول عام ١٩٩٠، وأنهى فيه أيضا 
مشواره الكروي عام ٢٠٠٨، بعدما مر بفيورنتينا (١٩٩٤-٢٠٠١) 
وميالن (٢٠٠١-٢٠٠٦) اإليطاليني. وكان الدولي السابق الذي دافع 
عن ألوان البرتغال في ٩٤ مباراة، يشغل منصب نائب الرئيس 
وتولى منصب الرئيس بشكل موقت عندما استقال فييرا بعد 

اعتقاله ووضعه قيد اإلقامة اجلبرية.

مدڤيديڤ يتألق.. وموغوروسا توّدع «إنديان ويلز» للتنس
دانييــل  الروســي  بــدأ 
مدڤيديڤ مشــواره في دورة 
إنديان ويلز األميركية للتنس، 
ســابعة دورات األلــف نقطة 
للماســترز لهذا املوسم، بقوة 
بفوزه الســبت على األميركي 
ماكينزي ماكدونالد ٦-٤ و٦-

٢. وكان الروسي املصنف ثانيا 
عامليا واألول في هذه الدورة، 
يخوض أول مشــاركة له في 
دورات رابطة احملترفني (أي تي 
بي) منذ تتويجه بطال لبطولة 
فالشينغ ميدوز األميركية في 

١٣ سبتمبر.
الفائز  ويلتقي مدڤيديڤ، 
حتــى اآلن بأربعــة ألقاب في 
دورات األلف نقطة للماسترز 
من أصل ٥ مباريات نهائية، في 
الدور الثالث الصربي فيليب 
الذي تغلب  كرايينوفينتــش 
بــدوره علــى األميركي اآلخر 
ماركوس جيــرون ٧-٦ (٧-

٢) و٧-٥.
وعلــى غرار مدڤيديڤ، لم 
يواجه الروسي اآلخر أندري 
روبليف املصنف رابعا صعوبة 

في التأهل الى الــدور الثالث 
بفوزه على اإلسباني كارلوس 

نابيرنر ٦-٣ و٦-٤.
كما تأهل الــى الدور ذاته 
النرويجي كاسبر رود السادس 
بفوزه على اإلسباني روبرتو 

كارباييس ٦-١ و٦-٢.
وفي منافســات السيدات، 
التشيكية كارولينا  احتاجت 
بليشــكوفا املصنفة أولى في 
هــذه الدورة الى ســاعة و٢٠ 
دقيقــة لكي تخــرج منتصرة 
من اختبارهــا األول والتأهل 
الى الدور الثالث بالفوز على 
الپولنديــة ماغدالينــا فريخ 
٧-٥ و٦-٢. وكانت اإلسبانية 
موغوروســا  غاربينيــي 
املصنفة خامسة أبرز ضحايا 
الدور الثاني بخســارتها أمام 
األسترالية أيال تومليانوفيتش 

٣-٦ و٦-١ و٣-٦.
وتأهلت الى الدور الثالث 
التونسية أنس جابر املصنفة 
الالتفيــة  ١٢ بفوزهــا علــى 
أناســتازيا سيفاستوفا ٦-٢ 

و٦-٧ (٥-٧) و٦-٣.

بالقاضية.. فيوري يسقط وايلدر ويحتفظ بلقب املالكمة
احتفظ البريطاني تايســون فيوري بلقب املجلس العاملي 

للمالكمة في الوزن الثقيل، وذلك بفوزه أمس األول في الس 
فيغاس على األميركي ديونتاي وايلدر بالضربة 

القاضية في اجلولة احلادية عشرة.
وفي مبارزة مثيرة حتت أنظار 

١٥٨٢٠ متفرجا في «تي موبايل 
أرينا» في الس فيغاس، قدم 
املالكمان عرضا رائعا وسقط 
كل منهما أكثر من مرة على 
أن يكون  أرض احللبة قبل 

االنتصار في النهاية من نصيب 
فيوري بضربة قاضية في اجلولة 

احلادية عشرة.
وبدا أن فيوري (٣٣ عاما) في طريقه 

حلســم املبارزة في اجلولة الثالثة حني أسقط 
منافسه أرضا، لكن األميركي البالغ ٣٥ عاما نهض ورد بشراسة 

في اجلولة الرابعة بإسقاطه حامل اللقب مرتني على األرض.
إال أن حجم فيوري ووزنه لعبا دورا أساسيا في حتديد 
سير املبارزة وأرهقا وايلدر الذي وجد نفسه 
مرمتيا على احلبال في اجلولة احلادية 
عشرة، األمر الذي فتح الباب أمام 
البريطاني لكي ميطره باللكمات، 
ما أدى الى ســقوطه أرضا 
مــن دون أي قــدرة بدنية 
علــى النهوض. وبنبرة من 
التحدي، قــال فيوري بعد 
الفوز: «ال تشككوا بي أبدا»، 
معتبرا أنه عندما يكون الرهان 

كبيرا سيكون دائما على املوعد.
وأشاد فيوري مبنافسه األميركي 
«الرجل القوي الذي تلقى لكمات كبيرة الليلة، 

كانت مبارزة رائعة كأي مواجهة ثالثية في التاريخ».

إيطاليا تقهر بلجيكا وتنتزع برونزية دوري األمم
حقق منتخب إيطاليا فوزا مســتحقا على بلجيكا ٢-١، في 
املبــاراة التــي جمعتهما امس في مباراة حتديــد املركز الثالث 
والرابع ببطولة دوري األمم األوروبية، على ملعب «سان سيرو»، 
حيث تفوق منتخب إيطاليا هجوميا على بلجيكا، حيث أحكم 
ســيطرته على مجريات أحداث املباراة، وســط ظهور نســبي 
للشــياطني احلمر. وأنقذ تيبو كورتوا مرمى بلجيكا من هدف 
مؤكد، بعد تصد رائع لصاروخية من بيراردي جنم إيطاليا في 
الدقيقة ١٨، كما واصل «اآلزوري» من ضغطه على بلجيكا، حيث 
مرر كييزا كرة منوذجية إلي النجم راســبادوري، الذي سددها 

لكن تصطدم بقدم مدافع األخير بالدقيقة ٢١.
وبدأ املنتخب البلجيكي يبادل االيطاليني اجلانب الهجومي، 
حيث أهدر فرصة التقدم بتسديدة تصطدم بقائم دوناروما 
في الدقيقــة ٢٥، فيما كثفت إيطاليا من هجومها مع بداية 
الشوط الثاني، حتى متكن نيكوال باريال من تسجيل هدف 
التقدم في الدقيقة ٤٧، وفي الدقيقة ٦٠، كاد باتشوايي  يحرز 

هــدف التعادل لصالح بلجيكا، لكن تنقذ العارضة 
منتخــب إيطاليا مجددا، وفــي الدقيقة ٦٥، حصل 
كييزا على ركلة جزاء مستحقة بعد عرقلة واضحة 
داخل منطقة اجلزاء، ســددها بيــراردي بنجاح 

محرزا الهدف الثاني، وفي الدقيقة ٨٦، ســجل 
شارل دي كيتيلياري هدف الشرف لبلجيكا.
وبهذه النتيجة، حصلــت إيطاليا على 

برونزية بطولة دوري األمم األوروبية، 
ومن خلفها بلجيكا في املركز الرابع، 

وفي وقــت متأخر مــن امس أقيم 
النهائي بني إســبانيا وفرنســا، 

املســابقة  بطــل  لتحديــد 
األوروبيــة فــي نســختها 
الثانيــة خلالفــة البرتغال 

بطلة النسخة األولى.

بوتاس بطًال جلائزة «فورموال ١» تركيا
حقــق ســائق مرســيدس 
الفنلنــدي فالتيــري بوتاس 
فوزه األول لهذا املوسم بإنهائه 
جائزة تركيا الكبرى، اجلولة الـ 
١٦ من بطولة العالم لـ «فورموال 
١»، في املركز األول أمام سائق 
ريــد بــول الهولنــدي ماكس 
فيرستابن الذي انتزع صدارة 
الترتيب العام. وأنهى بوتاس 
السباق التركي من حيث بدأه 
فــي املركــز األول، ليعود إلى 
الدرجة األولى ملنصة التتويج 
ألول مرة منذ ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ 
حني فاز بجائزة روسيا، فيما 
جاء فيرستابن ثانيا من حيث 
انطلق أيضا، لينتزع صدارة 
الترتيب من بطل العالم سائق 
الثانــي لويــس  مرســيدس 

هاميلتون الذي حل خامسا 
خلف املكسيكي سيرخيو 
بيريس (ريــد بول) وابن 
موناكــو شــارل لوكليــر 

(فيراري) تواليا.
الثاني  املركــز  وبنيله 
واكتفاء هاميلتون باملركز 
اخلامــس بعد انطالقه من 
احلادي عشر رغم تصدره 
التجارب التأهيلية السبت 
وذلك بسبب استبداله قطعا 
في وحــدة الطاقة ما أدى 
إلى معاقبته بعشرة مراكز، 
تصدر فيرستابن الترتيب 
العــام بفــارق ٦ نقاط عن 
بطــل العالــم البريطانــي 
قبل ٦ سباقات على انتهاء 

املوسم.

ماغديبورغ بطًال لـ «سوبر غلوب»

أحرز فريق ماغديبورغ األملاني لقب النسخة الـ ١٤ لبطولة 
العالم ألندية كرة اليد (ســوبر غلوب) بعد فوزه في املباراة 
النهائية على برشلونة بنتيجة ٣٣-٢٨ مختتما البطولة التي 

استضافتها مدينة جدة السعودية.
وتوج وزير الرياضة السعودي األمير عبدالعزيز الفيصل 
أفراد الفريق الفائز بكأس وميداليات البطولة التي شاركت فيها 
١٠ أندية متثل قارات العالم وتولت تنظيمها وزارة الرياضة 
السعودية بالتعاون مع االحتاد السعودي لكرة اليد كإحدى 

مبادرات برنامج جودة احلياة.
وفي لقاء حتديد املركزين الثالث والرابع متكن فريق ألبورغ 
الدمناركي من الفوز على بينيروس البرازيلي ٣٤ - ٢٩، كما 
شهد اليوم األخير من البطولة إقامة عدد من املباريات لتحديد 
املراكز من اخلامس حتى العاشر، حيث نال املركز اخلامس 
الزمالك املصري، وجاء سادسا الدحيل القطري، تاله النور 
السعودي سابعا، وسيدني األسترالي ثامنا، فيما حل في املركز 
التاسع فريق الوحدة السعودي متقدما على فريق كال هيت 

فرانسيسكو األميركي الذي حل باملركز العاشر واألخير.


