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قطر تتأهل لنصف نهائي الكأس الذهبية بفوز مثير على السلفادور

فرحة العبي املنتخب القطري

تأهلت قطر إل��ى نصف نهائي بطولة الكأس
الذهبية الحت���اد أم��ي��رك��ا الشمالية والوسطى
والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) بعد الفوز -3

 2على السلفادور في الدور ربع النهائي أمس األحد.
وب���دأت قطر بقوة وسجلت هدفني ف��ي أول 8
دقائق عن طريق املعز علي وعبد العزيز حامت،

ثم أضاف املعز الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد
االستراحة بـ 10دقائق ،ليرفع رصيده إلى  4أهداف
في ص��دارة هدافي البطولة ،وب��دا أن بطلة آسيا

ليفاندوفسكي يحصد
جائزة العب العام في أملانيا

ديباي يهز الشباك
في أول مباراة بألوان برشلونة

ديباي

افتتح مهاجم املنتخب الهولندي لكرة القدم
ممفيس ديباي رصيده التهديفي مع فريقه اجلديد
برشلونة اإلسباني عندما ساهم في فوزه على
جيرونا من الدرجة الثانية  1-3السبت في مباراة
ودية إعدادية للموسم اجلديد.
وسجل ديباي ،املنتقل إل��ى صفوف النادي
الكاتالوني في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده
مع ليون الفرنسي ،الهدف الثالث في الدقيقة
 85من ركلة ج��زاء ،بعدما افتتح جيرار بيكيه

التسجيل في الدقيقة  21من ركلة ج��زاء أيضا،
وأض��اف األلباني ري ماناي الثاني بعد ثالث
دقائق.
وس��ج��ل ج���ورج س��اب��اراي��ن ال��ه��دف الوحيد
جليرونا في الدقيقة  42من ركلة جزاء.
ويلتقي برشلونة م��ع شتوتغارت األملاني
السبت املقبل ،ث��م س��ال��زب��ورغ النمساوي في
الرابع من الشهر املقبل ،قبل استضافة يوفنتوس
اإليطالي في الثامن منه في كأس جوان غامبر.

ستخرج بانتصار كبير.
لكن السلفادور انتفضت وقلصت الفارق بواسطة
خواكني ريفاس في الدقيقة  ،63ثم أضاف الالعب
ذاته الهدف الثاني بعدها بـ 3دقائق مستفيدا من
خطأ دفاعي.
وك���اد ري��ف��اس أن يسجل ه���دف ال��ت��ع��ادل في
اللحظات األخيرة ،لكن احلارس مشعل برشم أنقذ
الفرصة ببراعة.
وتشارك قطر ،التي ستستضيف كأس العالم
 ،2022ببطاقة دعوة في هذه البطولة القارية.
وجنحت قطر في التقدم مبكرا بهدف املعز هداف
كأس آسيا؛ حيث تلقى متريرة أكرم عفيف وانفرد
باملرمى وسدد مباشرة داخل املرمى.
وأضاف حامت الهدف الثاني بتسديدة رائعة من
حافة منطقة اجلزاء.
وسجل املعز هدفا من ركلة جزاء بسبب ملسة يد،
وتأكد احلكم من قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو
املساعد.
وستلعب قطر في قبل النهائي مع الفائز من
الواليات املتحدة أو جاميكا.
واعتبر حسن الهيدوس ،قائد املنتخب القطري،
تأهل فريقه لنصف نهائي بطولة الكأس الذهبية،
مبثابة إجناز جديد للكرة القطرية.
وقال الهيدوس ،في تصريحات لإلعالميني ،عقب
اللقاء“ :أعتقد أن العنابي قدم مباراة كبيرة منذ
بدايتها من حيث التركيز ،خاصة في الشوط األول
الذي أحرزنا خالله هدفني في الدقائق األولى”.
وأض��اف“ :ارتكبنا بعض األخطاء في الشوط
الثاني ،ما تسبب في استقبال مرمانا لهدفني ،وهو
ما كلفنا ضغطاً متواصالً من قبل املنافس الذي كان
يبحث عن التعادل ،لكننا كنا متماسكني ومتكنا
من احلفاظ على النتيجة واحلصول على بطاقة
التأهل”.
وشدد قائد قطر على ضرورة إغالق ملف مباراة
السلفادور من أجل فتح ملف مواجهة ال��دور قبل
النهائي.

ت��وج البولندي روب��رت
ليفاندوفسكي ،ه��داف فريق
بايرن ميونخ األمل��ان��ي لكرة
القدم ،بلقب الع��ب العام في
أمل��ان��ي��ا للمرة الثانية على
التوالي في استطالع نظمته
م��ج��ل��ة “كيكر” األمل��ان��ي��ة
وأعلنت نتائجه أمس األحد.
ول���م ي��ك��ن ه���ذا ان��ت��ص��ارا
م���ف���اج���ئ���ا ،ح���ي���ث ح��ص��ل
ليفاندوفسكي على  356من
أصل  563صوتا للصحفيني
األملان ليفوز بشكل مقنع على
زميله بالفريق توماس مولر
ال��ذي حصد  41صوتا ،فيما
ج��اء إيرلينج ه��االن��د العب
ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د ثالثا
برصيد  38صوتا وجوشوا
كيميش ( 25صوتًا).
ليفاندوفسكي
وق����ال ل��ي��ف��ان��دوف��س��ك��ي:
“أنا أدرك م��دى ضخامة هذا
الرقم ميألني بالفخر الكبير وفي
التكرمي”.
وسجل ليفاندوفسكي  41ضوء إصابتي هو بالتأكيد أداء
هدفا ليقود بايرن للفوز بلقب رائع” .وحصلت نيكول بيال،
ال��دوري األملاني (بوندسليجا) العبة هوفنهامي ،على جائزة
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ،ليتفوق أف��ض��ل الع��ب��ة للعام ف��ي نفس
بفارق هدف على الرقم القياسي االستطالع ،بينما حصل توماس
من حيث عدد األه��داف املسجلة توخيل م��درب تشيلسي ،الذي
ف��ي م��وس��م واح����د ال����ذي ك��ان توج معه بدوري أبطال أوروبا،
مسجال بإسم جيرد مولر في على لقب مدرب العام.
وقالت بيال ”:جنون ،لم أكن
موسم 1972. / 1971
وق��ال ليفاندوفسكي  ”:هذا أتوقع هذا على اإلطالق”.

أستون فيال

يستعد أستون فيال للتقدم بعرض
ج��دي��د إل���ى جن��م��ه ج���اك غريليش،
يحصل مبوجبه عل أج��ر أسبوعي
يصل إلى  200ألف جنيه إسترليني،
إلقناعه بالبقاء وع��دم االنتقال إلى
مانشستر سيتي.
ويرغب أستون فيال بشدة في ربط
جنم الفريق بعقد جديد ،ويرحب بأن
يجعله واح���دا م��ن أع��ل��ى الالعبني

فينالدوم :لم أشعر باحلب والتقدير
من بعض جماهير ليفربول
أكد جورجينو فينالدوم ،املنتقل حديثًا لباريس
سان جيرمان ،بأنه لم يشعر باحلب والتقدير في
بعض األحيان ،خالل مسيرته مع ليفربول.
وق��ال فينالدوم بحسب ما نقل موقع “بي بي
سي” عنه“ :كانت هناك حلظة لم أشعر خاللها
باحلب والتقدير .ليس من زمالئي وال األشخاص
املتواجدين في ميلوود (مقر تدريبات ليفربول)،
فهم ميكنني القول بأنهم يحبوني جميعً ا وأنا أحبهم
أيضا .لم يكن األمر من ذلك اجلانب ،بل من اجلانب
ً
األخر”.
وأض�����اف“ :األمر يتعلق مب��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي .عندما تسير األم��ور بشكل سيئ (مع

ليفربول) ،أكون أنا الالعب الذي يوجه إليه اللوم،
ويرغبون في رحيلي”.
وتابع“ :كل يوم في التدريبات وفي املباريات،
أقدم كل شيء لدي ،فليفربول يعني لي الكثير بسبب
الطريقة التي كانت تعاملني بها اجلماهير في ملعب
األنفيلد ،فاجلماهير في امللعب تختلف متامًا عن
جماهير مواقع التواصل االجتماعي”.
وأمت“ :اجلماهير في امللعب كانت تدعمني دائمًا،
حتى عندما ع��ادت اجلماهير م��رة أخ��رى (أثناء
جائحة كورونا) ،ومع علمها برحيلي كانت تدعمني،
وقدموا لي وداعا رائعا ،ولكن في مواقع التواصل،
أنا الالعب الذي يوجه إليه كل اللوم عند اخلسارة”.

فينالدوم

11

بايرن ميونيخ يتعادل
ودي ًا مع أياكس
تعادل العمالق البافاري بايرن ميونيخ مع أياكس
أمستردام الهولندي  2-2السبت على ملعب “أليانز
أرينا” في ميونيخ في مباراة ودية إعدادية للموسم
املقبل.
وك��ان أياكس أمستردام ال��ب��ادئ بالتسجيل عبر
الدولي املغربي زكرياء لبيض في الدقيقة العاشرة،
لكن الدولي الكاميروني إريك ماكسيم شوبو-موتينغ
جنح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط األول بعشر
دقائق.
ومنح الفرنسي الواعد تانغوي كواسي نيانزو (19
عاماً) التقدم للنادي البافاري مطلع الشوط الثاني
( ،)48بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتني حيث أدرك
الدمناركي فيكتور ينسن التعادل للفريق الهولندي.
ويخوض النادي البافاري مباراتني وديتني أمام
بوروسيا مونشينغالدباخ األرب��ع��اء ال��ق��ادم ثم في
مواجهة نابولي اإليطالي احلادي والثالثني من الشهر
احلالي.

ت� �ي� �س� �ت� �ي� �ب ��اس وزف � �ي � ��ري � ��ف
وش � �ف� ��ارت� ��زم� ��ان ي �ت �ق ��دم ��ون
بأوملبياد طوكيو
جتاوز كل من اليوناني ستيفانوس تيستيباس ،املصنف
الرابع عامليًا بني العبي التنس احملترفني ،واألملاني ألكسندر
زفيريف ( )5واألرجنتيني دييجو شفارتزمان ( )13الدور
األول مبنافسات فردي الرجال في أوليمبياد طوكيو .2020
وفي املباريات التي أقيمت أمس األح��د ،فاز تيستيباس
على األملاني فيليب كولشرايبر بنتيجة  3-6و 6-3و،3-6
في حني تغلب زفيريف على التايواني لو ين-هسون بواقع
 1-6و ،3-6ليصعدا بذلك إلى الدور الثاني.
من جانبه ،فاز شفارتزمان على البيرواني خوان بابلو
فارياس بنتيجة  5-7و ،4-6ليعبر هو اآلخر لثاني أدوار
منافسات فردي الرجال.
على جانب آخ��ر ،لم ينجح املصري محمد صفوت في
جت��اوز ال��دور األول ،وسقط أم��ام الكولومبي دانييل إلهي
جاالن بواقع  7-5و.6-1

جودو :ذهبيتان
في عائلة يابانية واحدة
تزيّنت عائلة آب��ي بالذهب بعد أن ت��وّ ج ك��ل من
الياباني هيفومي وشقيقته أوت��ا بلقب منافسات
اجلودو في أوملبياد طوكيو األحد ،في يوم حافل للبلد
املضيف.
وكانت أوتا أول من توجت بالذهب في وزن -52
كلغ للسيدات متفوقة على الفرنسية أماندين بوشار
في النهائي.
وحصلت ابنة الـ 21عامًا على التشجيع من أخيها في
قاعة “نيبون بودوكان” قبل أن يخطف بدوره ذهبية -
 66كلغ على حساب اجلورجي فازا مارغفيالشفيلي.
ثنائية األخ��وي��ن آب��ي رفعت ع��دد ذهبيات البلد
املضيف الى أربعة يوم االحد (خمسة في املجموع) بعد
أن أصبح يوتو هوريغومي أول بطل أوملبي في رياضة
السكايت ب��ورد ،فيما حققت يوي أوهاشي املفاجأة
بفوزها بسباق  400متر متنوعة في السباحة.

وف��ازت بيال بصعوبة حيث
حصدت  61صوتا من أصل 468
صوتا ،لتتفوق بصعوبة على
ليا شولر العبة بايرن ميونخ
التي حصدت  57صوتا.
وحصد توخيل  129صوتا
م��ن أص��ل  559ص��وت��ا متفوقا
على هانز فليك م��درب بايرن
ميونخ ال��س��اب��ق ،ال���ذي تولى
تدريب املنتخب األملاني حاليا،
والذي حصد  118صوتا.

أستون فيال يسعى لتحصني غريليش
من إغراءات السيتي
أجرًا في البرمييرليج ،وذلك بحسب
صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وي��ت��واج��د جريليش على رأس
أول���وي���ات م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي في
امليركاتو احلالي ،وينتظر أن يكون
أول صفقة تصل قيمتها إل��ى 100
مليون جنيه إسترليني في الكرة
اإلجنليزية.
على اجلانب اآلخر ،يتمسك أستون
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فيال ببقاء غريليش ،وال��ذي يتبقى
في عقده احلالي  4أعوام ،والذي مت
توقيعه العام املاضي.
ويتسلح مانشستر سيتي بقدرته
على منافسة أي عرض مالي سيتقدم
به أستون فيال ،وكذلك يغري الالعب
ال��دول��ي اإلجنليزي بفرصة اللعب
أيضا خالل
ً
في دوري أبطال أوروبا
املوسم املقبل.

ماكيون األسرع في تصفيات
سباق  100متر ظهر ًا
تفوقت السباحة األسترالية كايلي ماكيون حاملة الرقم
القياسي العاملي على جميع املتنافسات في تصفيات سباق
 100متر ظهرا في أوملبياد طوكيو الصيفي أمس األحد،
مسجلة رقمًا قياسيًا أوملبيًا جديدا بلغ  57.88ثانية.
وسجلت ماكيون ،الرقم األوملبي اجلديد خالل اجلولة
السادسة من التصفيات لتحطم بذلك الرقم القدمي للمرة
الثالثة بعد أن سبقتها إل��ى ذل��ك الكندية كايلي ماس
واألمريكية ريجان سميث في نفس التصفيات.
والسباحات الثالث هن أسرع  3على مدار تاريخ السباق.
وسجلت م��اس  58.17ثانية في اجلولة الرابعة من
التصفيات لتحطم الرقم األوملبي السابق وهو  58.23ثانية
واملسجل باسم األسترالية إميلي سيبوم في .2012
وتفوقت سميث على هذا الزمن عندما سجلت 57.96
ثانية قبل أن تتفوق عليها ماكيون.
وشهد سباق  100متر صدرا أيضا تسجيل رقم أوملبي
جديد عن طريق سباحة جنوب افريقيا تاتيانا شومنيكر
التي قطعت املسافة في دقيقة واحدة و 05.74ثانية.
وسجل الكوري اجلنوبي هواجن سونوو أسرع زمن في
تصفيات سباق  200حرة للرجال وتأهل لقبل النهائي بزمن
بلغ دقيقة واحدة و 44.62ثانية.

فابني لي يحرز رقم ًا أوملبي ًا
جديد ًا في رفع األثقال
منح الرباع الصيني فابني لي ثاني ميدالية ذهبية
لبالده في رفع األثقال ضمن أوملبياد طوكيو ،عندما
تغلب األح��د على األندونيسي املخضرم إيكو يولي
إي��راوان الذي أصبح خامس رباع في التاريخ يحرز
رابع ميدالية أوملبية في وزن  61كلغ رجال.
وحقق الصيني رقما ً أوملبيا ً جديدا ً عندما رفع 313
كلغ ( 141خطف و 172ن��ت��ر) .وح��ل األندونيسي
إيراوان ثانيا ً ونال امليدالية الفضية مع مجموع 302
كلغ ،عندما فشل في املواجهة أمام لي ،غير أنه لم يتمكن
من نتر  177كلغ .لكنه أصبح في الثانية والثالثني من
عمره أكثر العب أوملبي تتويجا ً لبالده بفوزه بامليدالية
الفضية الثانية ليضيفها إلى فضيته في ريو ،2016
وبرونزتي لندن  2012وبكني .2008
كما أصبح خامس رب��اع في التاريخ يفوز بأربع
ميداليات أوملبية ،لينضم إل��ى األميركي نوربرت
شيمانسكي ،األملاني روني فيلر ،البلغاري نيكوالي
بيكالوف ،واليوناني بيروس دمياس.
وحل الكازاخستاني إيغور سون ( 22عاماً) ثالثاً
لينال البرونزية مع  294كلغ باملجمل.

