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يسعى املنتخب السعودي لكرة القدم إلى استعادة صدارة املجموعة 
الرابعة، عندما يحل ضيفاً على نظيره األوزبكستاني اليوم اخلميس، في 
طشقند ضمن منافسات اجلولة اخلامسة للتصفيات املزدوجة املؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
ويحتل املنتخب “األخضر” املركز الثاني في املجموعة برصيد 5 
نقاط من ثالث مباريات حتى اآلن، بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان 
املتصدرة من ثالث مباريات أيضاً، وبفارق نقطة أمام فلسطني الثالثة 
املتساوية بالنقاط مع سنغافورة )خاضت األخيرة أربع مباريات(، بينما 

يقبع اليمن في املركز األخير برصيد نقطتني من ثالث مباريات.
واكتفى املنتخب السعودي بتحقيق فــوز وتعادلني، إذ تفوق على 

سنغافورة 3-0، بعد تعادل 2-2 مع اليمن و0-0 مع فلسطني.
ويأمل منتخب املدرب الفرنسي هيرفي رينار في حصد النقاط الثالث 
في مباراة الغد، الستعادة الصدارة وتعزيز موقعه نحو بلوغ املرحلة 
احلاسمة من تصفيات كــأس العالم، خصوصاً وأنــه سيخوض اللقاء 
بصفوف شبه مكتملة بعد غياب عدد من العبيه في اجلوالت السابقة بسبب 
اإلصابة. وأجرى املنتخب السعودي حصته التدريبية الثانية الثالثاء، 
على إستاد لوكوموتيف في إشراف رينار، وشارك في التدريبات اجلماعية 
العب خط الوسط عبد اإلله املالكي بعد تعافيه من نزلة برد، فيما يواصل 

املدافع عبد الله مادو متارينه اخلاصة للتعافي من اإلصابة.
وقال األخير: “بال شك منر مبرحلة مهمة السيما وأننا وصلنا خلتام 
املرحلة األولى للتصفيات املزدوجة، وسنحاول بقدر املستطاع اخلروج 

بنتيجة إيجابية من املباراة كي نستعيد الصدارة”.
وأضــاف في تصريحات نقلها حساب املنتخب على تويتر: “نفضل 
كالعبني اللعب في أجواء باردة على أن نخوض املباريات في درجة رطوبة 
عالية، وانخفاض درجــة احلــرارة سيكون عنصراً إيجابياً”، علماً بأن 

درجات احلرارة خالل املباراة يتوقع أن تراوح بني 12 و15 مئوية.
ويبحث األخضر عن تسجيل فوزه األول على أوزبكستان على أرضها 
بعدما التقيا 10 مرات، منها أربع مباريات في تصفيات كأس العالم، ومثلها 

في نهائيات كأس آسيا، وواحدة في دورة األلعاب اآلسيوية، وأخرى ودية. 
وفازت السعودية خمس مرات، مقابل أربع ألوزبكستان، وتعادل واحد.

يأمل منتخب الكويت حتقيق فوز كبير عندما 
يستضيف نظيره التايواني اليوم اخلميس ضمن 
اجلولة اخلامسة من منافسات املجموعة الثانية 
للتصفيات املزدوجة املؤهلة إلى كأس العالم 2022 
في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصني، والتي تشهد 

مواجهة قوية بني األردن وضيفته أستراليا.
وتتصدر أستراليا الترتيب بست نقاط من 
مباراتني أمام الكويت )4 من 3(، واألردن )4 من 2( 

ونيبال )3 من 3( وتايوان )صفر من 2(.
ويتأهل أصحاب املركز األول في املجموعات 
الثماني من التصفيات باإلضافة إلى أفضل أربعة 
منتخبات وصيفة إلى النهائيات القارية مباشرة، 

فيما تخوض املنتخبات الـ16 )األربعة الوصيفة 
األخرى والثمانية صاحبة املركز الثالث واألربعة 
األفضل بني أصحاب املركز الرابع( تصفيات الدور 
الثالث املؤهل لنهائيات كأس آسيا.  وكان اجلهاز 
الفني للمنتخب، بقيادة ثامر عناد، اختار 27 العباً 
خلــوض مباراتي تــايــوان ونيبال باإلضافة إلى 
املشاركة في كأس اخلليج “خليجي 24” املقررة 
في قطر من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر.
وضمت القائمة أسماء يبرز منها سلطان صلبوخ 
وأحمد الزنكي من العناصر اجلديدة في تشكيلة 
شهدت أيضاً عودة طالل فاضل وشبيب اخلالدي 

بعد استبعادهما في الفترة األخيرة.

ويــــدرك الــالعــبــون وجــهــازهــم الــفــنــي أهمية 
استحقاق الغد والذي يسعى من خالله “األزرق” 
إلى حتقيق الفوز بفارق أهــداف مريح أســوة مبا 
فعل أمام نيبال في اجلولة األولى )-7صفر(، أمالً 
في انتزاع املركز الثاني من نظيره األردني في حال 

تعثر األخير أمام ضيفه األسترالي. 
وأولــى عناد اهتماما واضحا بتفعيل النواحي 
الهجومية في ظل الرغبة باستثمار مواجهة الغد 
ومــن بعدها نيبال لتحقيق انتصارين كبيرين 
يبقيان املنتخب في صلب املنافسة على البطاقة 
ــدور احلاسم من تصفيات  الثانية املؤهلة إلــى ال

املونديال، ونهائيات كأس آسيا.

وينتظر من “األزرق” تفعيل طــرق استثمار 
الفرص أمام املرمى وخلخلة الدفاع املنافس املتوقع 
أن يتكتل في املنطقة اخللفية معتمداً على الهجمات 

املرتدة. 
ويقود تايوان التي حتتل املركز 130 في تصنيف 
االحتــاد الدولي )فيفا(، املــدرب االنكليزي لويس 
النكستر )38 عاماً( الذي سبق له العمل مساعدا 
للمدرب فــي نـــادي شنغهاي شينزين الصيني 

ومدربا للفئات العمرية في واتفورد االنكليزي. 
وخسرت تايوان مبارياتها الثالث في املجموعة 
أمــام ضيفتيها األردن 1-2، وأستراليا 7-1، 

ومضيفتها نيبال 2-1.

جانب من تدريبات منتخب الكويت

فيدرر  يهزم بريتيني 
في »املاسترز«

عاد السويسري روجر فيدرر ملساره الصحيح وفاز على االيطالي 
ماتيو بريتيني 7-6 و6-3 في البطولة اخلتامية ملوسم تنس الرجال 
وتطلع فورا ملواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش وهو اللقاء الذي 

سيحدد مصيره في البطولة.
وخسر فيدرر، البطل ست مرات، أمام النمساوي دومينيك تيم في 
مباراته االفتتاحية بدور املجموعات يوم األحد املاضي ليجد الالعب 
السويسري احلاصل على 20 لقبا في البطوالت األربع الكبرى نفسه 
على مشارف اخلروج للمرة الثانية من دور املجموعات خالل 17 مرة 

شارك فيها في البطولة اخلتامية.
وقلص فيدرر من حجم الضرر بعد الفوز الــرائــع على منافسه 
اإليطالي الذي يشارك في البطولة اخلتامية ألول مرة لكنه سيحتاج 
على األرجح للفوز على ديوكوفيتش لضمان التأهل للدور قبل النهائي 

للبطولة التي توج بلقبها ست مرات.
وستقام املواجهة رقم 49 بينهما اليوم اخلميس وستكون األولى 
منذ فــوز ديوكوفيتش على فيدرر في نهائي وميبلدون في يوليو 
متوز املاضي وفيها نال الالعب السويسري نقطتني حلسم املباراة 
لكن ديوكوفيتش فاز في نهاية املطاف بعد شوط فاصل في املجموعة 
اخلامسة. وردا على سؤال عما إذا كانت خسارته في وميبلدون ال تزال 
متثل ذكرى مريرة، قال فيدرر ”سنرى. لكنني أعتقد أنني جتاوزت 

األمور. جرت مياه كثيرة في النهر.
”أعتقد أن كلينا اكتسب قدرا من الثقة بسبب تلك املباراة. ويبدو أن 

رصيده جتاوز رصيدي بقليل“.
وأضاف ”لكن في النهاية لم يكن من أمنياتي أال ألعب أمامه مجددا. 
في احلقيقية، فإن مواجهته ثانية أمر جيد بالنسبة لي. فرمبا يساعدني 

هذا على نيل فرصة لرد االعتبار.
”أشعر بحماس ملواجهة نوفاك اخلميس املقبل“.

وظهر فيدرر بصورة أقوى مما كان عليه احلال أمام تيم رغم أن 
الالعب اإليطالي ضغط عليه بقوة.

وبدا أن فيدرر لن يتعرض للهزمية من جديد حني فاز بعشر نقاط من 
إجمالي 11 ليحسم املجموعة األولى بعد شوط فاصل ثم يكسر إرسال 

بريتيني في أول أشواط املجموعة الثانية دون أن يخسر أي نقطة.
وحصل بريتيني، وهو أول العب إيطالي يتأهل للبطولة منذ 1978، 
على ثالث نقاط لكسر إرسال فيدرر في الشوط الثامن. لكن فيدرر )38 
عاما( واصل طريقه وسط املعاناة وكسر إرسال بريتيني في الشوط 

التالي ليحسم املباراة لصاحله.
وبعد أن ذاق خسارة مؤملة أمام فيدرر في وميبلدون هذا العام، بدا 
بريتيني أكثر سعادة بنتيجة املواجهة الثانية بينهما قائال ”أشعر أنني 
كنت أكثر استعدادا اليوم. ”كنت أعرف ما يجب أن أفعله ألفوز وهو أن 

أحاول الفوز باملباراة“.

األسطورة  جنل  عقد  يجدد  ميالن 
2024 حتى  مالديني 

أعلن نــادي ميالن اإليطالي جتديد عقد جنمه الصاعد دانييل 
مالديني جنل االسطورة باولو مالديني.

ومبوجب العقد اجلديد سيبقى الالعب البالغ من العمر 18 عاماً 
في صفوف ميالن حتى 2024.

وسجل العب الوسط املهاجم حفيد االسطورة تشيزاري مالديني 
عشرة أهداف خالل 26 مباراة مع فريق الشباب مليالن في املوسم 

املاضي.
وشارك مالديني في مباراتني مع منتخب إيطاليا للشباب حتت 

19 عاماً.
وميتلك مالديني فرصة متثيل املنتخب اإليطالي األول وكذلك 

بإمكانه متثيل فنزويال، التي تنحدر منها والدته.

بول جورج يقترب من تسجيل 
بدايته مع كليبيرز

بول جورج جنم فريق أوكالهوما سيتي ثاندر السابق واملنضم 
حديثاً إلى لوس أجنليس كليبيرز يستعد خلوض أولى مبارياته مع 

فريقه اجلديد.
اقترب بــول جــورج من تسجيل بدايته مع فريقه اجلديد لوس 
أجنليس كليبيرز، املرشح بقوة للمنافسة على لقبه األول في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني، وقد يشارك في مباراة األربعاء على 
ملعب هيوسنت روكتس أو التي تليها بعد 24 ساعة ضد نيو أورليانز 
بيليكانز بحسب شبكة »إي أس بي أن«. وغرد الصحافي في »إي أس 
بي أن« أدريان فويناروفسكي على تويتر نقالً عن النجم اجلديد اآلخر 
في كليبيرز كاواي لينارد قوله إن »على الطاقم الفني والالعب التقرير 
معاً اآلن بشأن املباراة األولى التي سيشارك فيها« جورج القادم هذا 
املوسم من أوكالهوما سيتي ثاندر. ومن املؤكد أن مشاركة جورج 
ستعطي دفعة هائلة لكليبيرز الذي استهل املوسم بسبعة انتصارات 
في مبارياته العشر األولى ويتشارك املركز الثالث في املنطقة الغربية 
مع هيوسنت روكتس ويوتا جاز خلف كل من لوس أجنليس ليكرز 
ودنفر ناغتس. وخضع جورج لعملية جراحية مطلع مايو املاضي 
بعد خروج فريقه السابق ثاندر من الدور األول للبالي أوف على يد 
بورتالند ترايل باليزرز )1-4( حيث كان يعاني من متزق في وتر 
الكتف األمين. واستغل اجلراحون الفرصة إلجراء عملية جراحية في 
الكتف الثاني حيث كان يعاني من إصابة أيضا. وقدم جورج موسماً 
رائعاً مع ثاندر وبلغ معدله في املباراة الواحدة 28 نقطة مع 8،2 
متابعات و4،1 متريرات حاسمة. وجاء تعاقد كليبيرز مع جورج تلبية 
لرغبة لينارد الذي توج أفضل العب في نهائي الدوري املوسم املاضي 
عندما قاد تورونتو رابتورز للقب للمرة األولــى في تاريخه، وهو 
يواصل تألقه في مستهل املوسم احلالي بتسجيله ما معدله 26،9 نقطة 

في املباراة مع 8،5 متابعات و5،9 متريرات حاسمة.

فيفا يوقف ثالثة مسؤولني 
سابقني في أميركا اجلنوبية

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن إيقاف ثالثة مسؤولني 
سابقني في احتاد أميركا اجلنوبية )»كومنيبول«( ملدى احلياة، بينهم 
الرئيس السابق لالحتاد البيروفي، وذلك بسبب تورطهم في فضائح 

الفساد التي هزت الكرة العاملية منذ 2015.
وكشف »فيفا« أنه قرر معاقبة كل من األمينني العامني السابقني 
الحتاد أميركا اجلنوبية األرجنتينيني إدواردو ديلوكا وخوسيه لوس 
ميسنر والرئيس السابق لالحتاد البيروفي مانويل بورغا ملدى احلياة 
عن أي نشاط له عالقة بكرة القدم. كما غرم كل منهم مبلغ مليون فرنك 

سويسري )912 ألف يورو( بحسب ما أعلن االحتاد الدولي في بيانه.
ووفقا للتحقيق، حصل الرجال الثالثة على رشى مقابل العقود 
املمنوحة للشركات من أجل حقوق نقل وتسويق مسابقات »كومنيبول« 
واحتاد أميركا الشمالية والوسطى )»كونكاكاف«( بني 2004 و2015. 
وكجزء من فضيحة »فيفا غايت«، حكم في الــواليــات املتحدة على 
الرئيس السابق الحتاد الباراغواي واحتاد »كومنيبول« خوان أنخل 
نابوت بالسجن ملدة تسعة أعــوام، فيما حكم على الرئيس السابق 
لالحتاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين بالسجن ألربعة أعوام، وذلك 
ـــدوالرات من الرشى  ــوى قضائية كشفت عن ماليني ال ــار دع في إط
التي دفعتها شركات التسويق الرياضي الى املسؤولني الكرويني في 
أميركا الالتينية مقابل حقوق النقل التلفزيوني واحلقوق التسويقية 
للبطوالت القارية، مبا في ذلك كوبا أميركا وكــأس ليبرتادوريس 

لألندية.

جانب تدريبات املنتخب السعودي

السعودية تسعى الستعادة الصدارة أمام أوزبكستان 

ــف النمساوي دومينيك تيم املــبــاراة  وص
الــتــي حقق فيها انــتــصــارا رائــعــا على نوفاك 
ديوكوفيتش في البطولة اخلتامية ملوسم تنس 
الرجال بأنها على األرجــح أفضل مباراة لعبها 

على اإلطالق.
وسدد املصنف اخلامس عامليا البالغ من العمر 
26 عاما 50 ضربة ناجحة، ومن بينها العديد من 
الضربات اخللفية املذهلة، ليهزم ديوكوفيتش 
الفائز باللقب خمس مــرات 6-7 و6-3 و6-7 
 O2 بعلم يف ريهاملجاب ةئلتمم تاجردم مامأ

أرينا.
وعــوض تــأخــره 4-1 فــي الــشــوط الفاصل 
باملجموعة األخيرة ليحقق فوزه الرابع في خمس 
مواجهات ضد الالعب الصربي احلاصل على 16 
لقبا في البطوالت األربع الكبرى ويضمن التأهل 

إلى الدور قبل النهائي.
وقــال تيم ”هذه على األرجــح أفضل مباراة 
لعبتها على اإلطالق. كانت مباراة ملحمية بحق 
ــذه البطوالت  وحتــدث مــن فترة ألخــرى فــي ه

الكبيرة.
ــيء حتتاجه مــبــاراة  ”احتوت على كــل ش
ــذه. كــان يسدد ضــربــات رائــعــة، وكنت  مثل ه
أسدد ضربات رائعة. األمر يتعلق فقط باحلظ 
وقد كان إلى جانبي قليال  في الشوط الفاصل 

باملجموعة الثالثة“.
ولعب ديوكوفيتش دورا كبيرا في املواجهة 
املثيرة لكنه لم يستطع مجاراة قوة تسديدات 

تيم.
كما ارتكب تيم 44 خطأ سهال لكن سيكون من 
القسوة انتقاد هذه احلصيلة في الوقت الذي كان 

يلعب مبثل هذه املخاطرة.
ــاوز دور  ولــم يسبق لالعب النمساوي جت
املجموعات فــي مشاركاته الــثــالث السابقة 
في البطولة، لكنه فاز اآلن على روجــر فيدرر 
وديوكوفيتش في مباراتني متتاليتني ليحجز 

مكانه في الدور قبل النهائي.

وقال ”كنت أعرف أنني يجب أن ألعب بهذه 
الطريقة ألفوز عليه. هناك جهد استثنائي مطلوب 

للفوز على أي العب تأهل لهذه البطولة“.
ــام روجـــر، وفعلت  وأضـــاف ”فعلت ذلــك أم
ذلك اليوم. رمبا يكون نوفاك هو أفضل العب 

في العالم في الوقت احلالي، ولذلك كان علي أن 
أقوم بشيء استثنائي، شيء غير معتاد، وهذا 

ما فعلته“.
وكـــال ديوكوفيتش، الـــذي يــواجــه مــبــاراة 
حاسمة ضد فيدرر يوم اخلميس من أجل حتديد 

ــدور قبل النهائي، املديح  من يرافق تيم في ال
ملنافسه النمساوي.

وقــال الالعب الصربي ”أعرف أن بوسعه 
اللعب على أعلى مستوى لكن الليلة كان مذهال. 

لعب بشجاعة بالغة وكان يسدد بقوة“.

دومينيك تيم ونوفاك ديوكوفيتش

»األزرق« يسعى لفوز عريض أمام تايوان في التصفيات اآلسيوية

األرجح على  حياتي  في  األفضل  هي  املباراة  هذه  ديوكوفيتش:  على  الفوز  بعد  تيم 


