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كني ينقذ إجنلترا.. وإيطاليا تنتصر وتتصدر
إلى ذلك، تنطلق اليوم اجلولة الثالثة 
لدوري األمم األوروبية بإقامة ٩ مواجهات، 
حيث يصطدم منتخب التشــيك بنظيره 
البرتغال، فيما يحل املنتخب اإلســباني 
املعروف بـ«املاتادور» ضيفا على نظيره 
السويسري، ويلعب كوسوڤو مع أيرلندا 

الشمالية، ويلتقي منتخب جبل طارق 
مع بلغاريا، ومقدونيا الشمالية مع 

املنتخب  جورجيا، ويستضيف 
النرويجي نظيره السلوڤيني، 

ويستقبل السويد منتخب 
اليونان  صربيا، ويلعب 
مع قبرص، ومالطة مع 

إستونيا.

وبات كني على بعد ٣ أهداف من معادلة 
الرقم القياســي في املنتخب االجنليزي 

املسجل باسم واين روني.
من جانبه، أشاد مدرب منتخب إجنلترا 
غاريث ساوثغيت، باملستوى الذي قدمه 
فريقه، وقال: «أنا سعيد باملستوى الذي 
قدمناه، هذه النوعية من املباريات تتحدى 
كل شــيء من اجلانب التقني والتكتيكي 
والبدني والنفسي، وعلى الالعبني تقدمي 
كل شيء للخروج بنتيجة جيدة»، مضيفا 
قدمنا أداء ال بأس به في الشــوط األول، 
ولكــن التمريرات لم تكن في املســتوى 
املطلوب، وفي الشوط الثاني عانينا من 
السلبية في فترة استقبال الهدف، ولكن 
كان الرد رائعا، بفضل اجلودة التي منلكها 

في خط الهجوم.
إلــى ذلــك، عــادت إيطاليا الى ســكة 
االنتصارات بعد خسارة أمام األرجنتني 
٠-٣ في مباراة «فيناليسيما» وتعادلها 

مع أملانيا، إثر تغلبها على املجر ٢-١.
وسجل هدفي إيطاليا نيكولو باريال 
(٣٠) ولورنتســو بيليغرينــي (٤٥)، 
وللخاســر جانلوكا مانشــيني خطأ في 

مرمى فريقه (٦١).
وفــي مواجهــات أخــرى ضمــن ذات 
اجلولة، تغلب منتخب فنلندا على اجلبل 
األســود ٢-٠، وفاز البوســنة والهرسك 
على رومانيا ١-٠، وخسر جزر فاروه من 
لوكسمبورغ ٠-١، فيما دك املنتخب التركي 
شباك نظيره ليتوانيا بسداسية نظيفة.

أنقذ قائد اجنلترا هاري كني منتخب 
بالده من اخلسارة أمام أملانيا في عقر دار 
االخيــرة بإدراكه التعادل ١-١ قبل نهاية 
املباراة بدقيقتني الثالثاء في ميونيخ في 
دوري األمم األوروبية لكرة القدم ضمن 
منافســات املجموعة الثالثة التي شهدت 
فوز إيطاليا على املجر ٢-١ وتصدرها لها.

ومتلك إيطاليا التي تعادلت مع أملانيا 
على أرضها ١-١ السبت املاضي في اجلولة 
االولــى ٤ نقــاط مقابل ٣ نقــاط للمجر، 

ونقطتني ألملانيا، وواحدة الجنلترا.
في املباراة االولى على ملعب «أليانز 
أرينا» اخلاص بنادي بايرن ميونيخ تقدم 
املنتخــب األملاني بهدف يوناس هوفمان 
(٥١)، لكن مهاجم توتنهام كني أدرك التعادل 

من ركلة جزاء (٨٨).
وكان املنتخــب االجنليــزي تعرض 
خلســارة مفاجئــة فــي اجلولــة االولى 
بســقوطه خارج أرضه أمــام املجر ٠-١، 
ليحصد أول نقطة له، في حني عاد املنتخب 

األملاني بالتعادل من إيطاليا ١-١.
وكان املنتخب األملاني الطرف األفضل 
طــوال املبــاراة لكنه لم يحســن ترجمة 

أفضليته الى فوز.

التشيك تصطدم بالبرتغال.. و«املاتادور» ضيفًا ثقيًال على سويسرا

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري األمم األوروبية - اجلولة ٣
٩:٤٥البرتغال – التشيك
٩:٤٥سويسرا – إسبانيا

٩:٤٥كوسوڤو - إيرلندا الشمالية
٩:٤٥جبل طارق – بلغاريا

٩:٤٥مقدونيا الشمالية – جورجيا
٩:٤٥النرويج – سلوڤينيا

٩:٤٥السويد – صربيا
٩:٤٥اليونان – قبرص
٩:٤٥مالطة – إستونيا

رونالدو:  فخور باجليل اجلديد
يتخطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
رغم بلوغه ســن الـ٣٧ عاما ومع ســجل زاخر 
باالجنازات، حدود الالعب الرمز املعشــوق من 
جماهيــر الكرة املســتديرة، اذ يعتبر منوذجا 
يحتذى به جليل جديد فــي منتخب البرتغال 
خالل مواجهة تشيكيا اليوم في لشبونة ضمن 
منافسات املجموعة الثانية للجولة الثالثة من 

دوري األمم األوروبية.
ورغم كل االجنازات التي حققها، يبدو 
«سي آر٧» دائما بلباس النجم الذي ال يرضى 

بكل ما حتقق، كما برهنــت ثنائيته من رباعية 
الفوز على سويسرا ٤-٠ األحد، ليقود البرتغال 
إلــى صدارة املجموعة برصيــد ٤ نقاط بفارق 
األهداف عن تشــيكيا، بعد التعادل مع اسبانيا 
١-١ افتتاحا، وأكد رونالدو على مواقع التواصل 
االجتماعي انه يشعر «بالكثير من الفخر والثقة» 

مع التشكيلة البرتغالية.
ويتحدث الفائز بالكرة الذهبية ألفضل العب 
في العالم خمس مرات بشكل منتظم عن ارتباطه 
بالـ«سيليســاو» وبرفاقه، إال انه بدا مرهقا في 

بعض االحيان خالل تصفيات قارة أوروبا املؤهلة 
إلى مونديال قطر ٢٠٢٢.

ضمن هذا السياق، قال ديوغو دالو (٢٣ عاما) 
زميله في مان يونايتد االجنليزي واملنتخب الوطني: 
«عندما يشعر بأنه ميكن أن يثق بك، فإنه يعطي 
١٠٠٪، هي دائما ميزة كبيرة أن يكون لديك مثل 
هذا الالعب والشخص في غرفة تبديل املالبس».

وأشاد العديد من الوافدين اجلدد إلى املنتخب 
البرتغالي بالدور احملوري لرونالدو في اندماجهم 

مع الفريق.

اجلولة، تغلب منتخب فنلندا على اجلبل 

على رومانيا 
لوكسمبورغ 

يتخطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 

خالل مواجهة تشيكيا اليوم في لشبونة ضمن 

«امللكي» ميدد عقد «لوكا» «سي آر«سي آر

«األبطال» يبدأ في سبتمبر 
ويختتم في يونيو ٢٠٢٣

مصر تواجه إثيوبيا في ماالوي

ختام «عربية رواد التنس» باألردن

الشبيب: إستراتيجية لتطوير 
«الطائرة» العربية

مدد نادي ريال مدريد االسباني بطل أوروبا أمس عقد صانع 
ألعابه املخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو ٢٠٢٣.

وكان نادي العاصمة اإلسبانية قام بتجديد عقد مودريتش 
(٣٦ عاما) ملوســم واحد صيف عام ٢٠٢١، لكن عروضه الرائعة 
املوسم الفائت ومساهمته الفعالة في إحراز فريقه بطولتي الدوري 
احمللي ودوري أبطال أوروبا جعلتا النادي يقوم بتجديد العقد 

مجددا سنة اضافية.
وكان النادي امللكي، وفي اطار تعزيز صفوفه للموسم املقبل، 
أكد حصوله علــى خدمات املدافع االملاني انتونيو روديغر في 
صفقة حرة بعد انتهاء عقد األخير مع تشلسي االجنليزي، في 
حني انه من املرجح أن يعلن رســميا عن قدوم العب الوســط 

الفرنسي أوريليان تشواميني في االيام املقبلة.

سينطلق موسم دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ملوسم ٢٠٢٢-
٢٠٢٣ مبكرا وينتهي متأخرا بســبب إقامة نهائيات كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢ في الفترة من ٢١ نوفمبر إلى ١٨ ديســمبر املقبلني، 

كما أشار االحتاد األوروبي للعبة (ويفا) على موقعه الرسمي.
وينطلق دور املجموعات في ٦ ســبتمبر بعد أن كان يبدأ 
منتصف الشــهر ذاته، ويختتم في الثاني من نوفمبر بعد أن 

كان سابقا ميتد حتى ديسمبر.
أما املباراة النهائية فيحتضنها ملعب «أتاتورك» األوملبي في 
اســطنبول في ١٠ يونيو ٢٠٢٣، علما بأنها كانت مقررة أصال 
عام ٢٠٢٠ في اســطنبول قبل أن يتم نقلها إلى لشبونة بسبب 
جائحــة كوفيد-١٩. ثم نقلت مرة جديدة من اســطنبول أيضا 
عام ٢٠٢١ الى بورتو من اجل الســماح ألنصار طرفي النهائي 

حلضور املباراة النهائية.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يخوض اليــوم منتخب مصر بقيادة املديــر الفني إيهاب 
جالل ثاني مبارياته في مشوار تصفيات كأس األمم األفريقية 
«كوت ديڤوار ٢٠٢٣»، حيث يواجه منتخب إثيوبيا في السابعة 
مساء بتوقيت الكويت ضمن املجموعة الرابعة التي تضم أيضا 
منتخبي ماالوي وغينيا، وذلك على ملعب ستاد «بينغو» بدولة 
ماالوي بناء على قرار االحتاد األفريقي بنقل مباريات منتخب 

إثيوبيا إلى خارج بالده.
ويتشارك منتخبا مصر وماالوي صدارة املجموعة برصيد 
٣ نقاط بعد فوز مصر على غينيا ١-٠ وماالوي على إثيوبيا ٢-١.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت ماالوي في ساعة مبكرة 
من صباح أمس، واكتفى إيهاب جالل مبران واحد عصر أمس، 
علمــا أن البعثة يغيب عنها قائــد الفريق محمد صالح للراحة 

والعالج من إصابة بسيطة.
وفي شأن آخر، عقد رئيس النادي األهلي محمود اخلطيب، 
جلســة مباحثات مع املدير الفني للفريق بيتســو موسيماني 
ملناقشــة شــؤون الفريق، وذلك عبر برنامج «زووم»، لوجود 

موسيماني خارج القاهرة.
ولم تعلن إدارة األهلي عن تفاصيل اللقاء انتظارا الستكمال 

املناقشات عقب عودة موسيماني من اإلجازة غدا.

برعاية وحضور رئيس االحتادين الكويتي والعربي للتنس 
الشيخ أحمد اجلابر، اختتمت أول من أمس البطولة العربية 
لرواد التنس بالعاصمة األردنية عمان التي نظمها نادي التنس 
األردني بالتعاون مع االحتاد األردني للتنس على مالعب 
نادي ديونز بعمان وذلك حتت مظلة االحتاد العربي للتنس.
وقد فاز جنم منتخب الكويت الوطني للتنس السابق 
أحمد تقي دشتي باملركز األول وذهبية الزوجي املختلط، 
كما فاز مــع زميله فهد احلداد باملركــز الثالث وامليدالية 

البرونزية لزوجي الرجال (فوق ٣٥ سنة).
ومثل الكويت في البطولة كل من فهد احلداد وعادل سفر 
وحسن اليوســفي باإلضافة إلى أحمد دشتي، مبشاركة ١٧٥ 
العبا من رواد التنس العربي من عمان ومصر وسورية والعراق 

واجلزائر واليمن وفلسطني واألردن.
هذا، وقد أشاد اجلابر بإجناز دشتي واحلداد، مؤكدا استمرار 
االحتاد الكويتي للتنس في دعــم رواد التنس جنبا إلى جنب 

الفئات السنية األخرى.

أعــرب رئيس االحتادين الكويتــي والعربي للكرة الطائرة 
د.عبدالهادي الشبيب عن شكره لرؤساء االحتادات العربية للكرة 
الطائرة علــى ثقتهم الكبيرة فيه ودورهم في حصول الكويت 

على رئاسة االحتاد العربي للكرة الطائرة في الدورة املقبلة، 
وقال إن االحتاد العربي بصدد إعداد اســتراتيجية متكاملة 
للنهوض وتطوير اللعبة واالرتقاء بها ملستويات غير مسبوقة 
وعلى مســتوى جميع الدول العربية مبا يخدم اللعبة وجميع 
منتســبيها، داعيا جميع االحتادات العربية ومنتســبي اللعبة 
لاللتفاف حول املصلحة العامــة وتوحيد الصف واجلهود من 

اجل االرتقاء بلعبة الكرة الطائرة.

أستراليا تتجاوز اإلمارات وتلتقي البيرو في «امللحق»
تغلبــت أســتراليا على 
االمــارات ٢-١ فــي الدوحة 
البيرو خامسة  وســتالقي 
أميركا اجلنوبية في امللحق 
الدولي املقرر في ١٣ يونيو 
ملعرفة هوية املتأهل منهما 
الى نهائيات مونديال قطر.

تقدمت أستراليا بواسطة 
فــي  ايرفايــن  جاكســون 
مطلع الشوط الثاني (٥٣)، 
وعادلت االمارات بواســطة 
كايو كانيــدو بعدها باربع 
دقائق، لكن الكلمة االخيرة 
كانت الستراليا التي سجل 
لها أيدن هروســتيك هدف 
الفوز قبل نهاية املباراة بست 

دقائق.
وســينضم الفائــز مــن 
فــي  والبيــرو  أســتراليا 
الــى منتخبات  النهائيــات 
املجموعــة الثانيــة املؤلفة 
مــن فرنســا حاملــة اللقب 

والدمنارك وتونس.

أســتراليا،  وتســعى 
املصنفة ٤٢ عامليا، الى بلوغ 
النهائيات للمرة السادســة 
أنهــا شــاركت للمرة  علما 
االولــى في مونديــال ١٩٧٤ 
وفي النسخ األربع األخيرة، 
وبلغــت الــدور الثاني مرة 

وحيدة في ٢٠٠٦.
أما االمارات، فكانت متني 
النفس باالقتراب من إمكانية 
النهائيــات  املشــاركة فــي 
العاملية للمــرة الثانية في 
تاريخها بعد عام ١٩٩٠، لكن 

استراليا حالت دون ذلك.
وقــال ايرفايــن صاحب 
هدف التقــدم: «كنا نتوقع 
مبــاراة صعبــة، منتخــب 
االمــارات ميتلــك جــودة 
عاليــة، لكن لعبنا بشــكل 
جيد وتنتظرنا مهمة أصعب 
أمام البيرو ويجب ان نقدم 
نفس اداء اليــوم»، مضيفا 
أننا مستعدون لهذه املباراة 

كفريق ونعرف قوة البيرو 
جيدا.

وبعد نهاية املواجهة كتب 
اإلماراتي  رئيــس االحتــاد 
لكرة القدم الشيخ النعيمي 
عبر حسابه الشخصي على 
التواصل االجتماعي  موقع 
«تويتــر»: «احلمد هللا قدر 
اهللا وما شاء فعل، قدم أبطال 
األبيض أداء طيب»، مضيفا: 
اجتهد اجلهاز اإلداري والفني 
لتحقيق األفضل، نشكر كل 
من ســاند املنتخب، وأملنا 
بأن القادم أفضل بإذن اهللا.
من جهته، أبــدى املدير 
الفنــي ملنتخــب اإلمــارات 
األرجنتينــي رودولفـــــو 
أروابارينــا رضــاه علــى 
التــي قدمهــا  املســتويات 
العبوه رغم الهزمية، وقال: 
قدمنا مستويات جيدة ملدة 
٧٥ دقيقة، العبونا كانوا في 

قمة تركيزهم.

خيبة ساوول مع تشلسي تعيده إلى أتلتيكو مدريد
أعلن الدولي اإلســباني 
ساوول نيغيس عودته الى 
أتلتيكو مدريد بعد موسم 
مخيب على سبيل اإلعارة 
مع تشلســي، بعد أن قرر 
النــادي االجنليــزي عــدم 

تفعيل خيار الشراء.
وكان ســاوول (٢٧ عاما) 
وصل الى لندن في صيف العام 
املاضي بعد تتويج تشلســي 
بطــال ألوروبــا، على ســبيل 
اإلعارة ملوسم كامل مع خيار 

الشراء مع انتهاء الفترة.

جيــدة، بعد وقــت طويل في 
بالدي، لم يكن األمر سهال، أريد 
أن أشكر زمالئي، لهم الفضل 
الرئيســي في عدم سقوطي. 

ساعدوني لالستمرار».
وسجل ساوول هدفا واحدا 
مع تشلسي وتوج معه بلقب 
كأس العالم لألندية ٢٠٢١ في 
النهائي على حساب بامليراس 
البرازيلــي، وحــل وصيفــا 
املوسم املنصرم في الكأسني 
احمللية والرابطة بخسارته 

أمام ليڤربول.

وقد لعب ساوول مع فريق 
الناشــئني في ريــال مدريد 
(٢٠٠٦-٢٠٠٨)، ومن ثم الى 
فرق الناشــئني في أتلتيكو 
مدريد (٢٠٠٨-٢٠١٠) قبل أن 
يرتقي الــى الفريق الرديف 
في األخير ومن ثم إلى األول 

في ٢٠١٢.
وتوج مع «األتلتي» بألقاب 
الدوري (٢٠٢١)، ويوروبا ليغ 
والــكأس الســوبر األوروبية 
(٢٠١٨)، والــكأس الســوبر 

اإلسبانية (٢٠١٤).

لكــن بعــد خوضــه «١١١٩ 
دقيقة في ٢٣ مباراة في جميع 
املسابقات مع تشلسي»، وفق 
صحيفة ماركا االسبانية، وعدم 
تأقلمــه مــع أســلوب املدرب 
االملاني توماس توخل، سيعود 
أدراجه الى العاصمة اإلسبانية.
وقــال العب الوســط في 
منشــور عبــر حســابه على 
إنســتغرام فــي رســالة الى 
جماهيــر تشلســي: «أود أن 
أخبركم مبا شعرت خالل هذه 
املغامرة، األمور لم تبدأ بطريقة 

نادال يعالج بـ «الذبذبات».. وزفيريف يبدأ إعادة التأهيل
بدأ االسباني رافايل نادال 
املتوج أخيرا ببطولة روالن 
غــاروس الفرنســية، ثانية 
الكبرى  البطــوالت االربــع 
للتنس للمرة الرابعة عشرة 
في مســيرته عالجــا جديدا 
للتخلص من آالم يعاني منها 
في قدمه اليسرى، بحسب ما 

أفاد متحدث باسمه.
أمــس  وقــال املتحــدث 
ان املصنــف رابعــا عامليــا 
خضع «للعــالج بالذبذبات 
فــي  الراديوية»بعيــادة 
برشلونة مما يخدر «األعصاب 
فــي منطقــة اإلصابــة التي 

يعاني منها».
وعانى نادال الذي رفع عدد 

إلحدى كرات اإلسباني رافايل 
نادال وراح يصرخ من األلم 
قبل تدخل الطبيب املسعف 
ويخرج مــن أرضية امللعب 
على كرسي متحرك، ليعود 
على عكازين ويعلن انسحابه 
رسميا من املباراة املثيرة التي 
كانت تشير إلى تقدم نادال 
مبجموعة أولى ٧-٦ (١٠-٨) 

و٦-٦ في الثانية.
وقال االملاني في منشور 
عبر حسابه على إنستغرام 
مرفقــا بصــورة من ســرير 
املستشــفى «لدينــا جميعا 
رحلتنا اخلاصة في احلياة، 
هذا جزء من رحلتي، االسبوع 
املقبل ســأرتقي الــى املركز 

الثاني في التصنيف العاملي 
هــو االعلــى في مســيرتي 
ولكــن كان علــي أن أخضع 
جلراحة»، مضيفا بعد املزيد 
من الفحوصات فــي أملانيا، 
تلقينــا تأكيدا بــأن األربطة 
اجلانبية الثالثة في كاحلي 

األمين قد متزقت.
وذكــر زفيريــف أنه من 
أجل العودة الى املنافســات 
في أســرع وقــت، ومن أجل 
ضمان أن تتعافــى االربطة 
جميعها بشــكل سليم ومن 
أجــل اســتعادة الثبــات في 
كاحلي، اجلراحة كانت اخليار 
االفضــل، الفتا إلى أن إعادة 

التأهيل بدأت.

ألقابه في الـ «غراند ســالم» 
إلى ٢٢ لسنوات من متالزمة 
مولر-فايــس، وهــو مرض 
تنكســي وغير قابل للشفاء 
يتميز بتشــوه إحدى عظام 

القدم.
إلى ذلــك، خصع األملاني 
ألكسندر زفيريف، املصنف 
ثالثا عامليا، لعملية جراحية 
في أربطة كاحله املمزقة بعد 
خروجــه املؤلــم مــن الدور 
نصف النهائي لبطولة روالن 
غــاروس، ثانيــة البطوالت 
الكبــرى، اجلمعــة  األربــع 

املاضي.
وتعرض زفيريف اللتواء 
في كاحله لدى محاولة تصديه 

الشيخ أحمد اجلابر مكرماً أحمد دشتي


