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ــوراي املصنف األول  استهل آنــدي م
على العالم سابقا مسيرته في بطولة 
أوروبـــا املفتوحة للتنس هــذا املوسم 
بانتصار صعب بنتيجة 6-4 و7-
6 على البلجيكي غير املصنف كيمر 

كوبيانس في انتويرب أول من أمس.
وتعرض الالعب البريطاني البالغ من 
العمر 32 عاما، الذي يواصل عودته عقب 
خضوعه جلراحة في مفصل الفخذ في 
يناير املاضي انقذت مسيرته، لإلنهاك 
في املجموعة الثانية من مواجهته أمام 
الــالعــب املــشــارك ببطاقة دعـــوة لكنه 
متالك أعصابه ليتفوق عليه عقب ساعة 

واحدة و44 دقيقة.
ونال موراي، الذي حصد ثالثة ألقاب 
للبطوالت األربع الكبرى من قبل، 75 في 
املئة من نقاط إرساله األولــى واقتنص 
ــع من بني ست نقاط لكسر إرســال  أرب
منافسه أتيحت له ليتجاوز كوبيانس 
املصنف 158 على العالم محققا أول 
انتصار له في بطولة أوروبــيــة ضمن 
بطوالت احتاد الالعبني احملترفني خالل 

16 شهرا.
وسيواجه مــوراي في الــدور املقبل 
بــابــلــو كــويــفــاس املــصــنــف الــثــامــن أو 
البوليفي هوجو ديليني اللذين سيلتقيان 

في الدور األول.
ـــذي فـــاز بــأولــى  ــــوراي، ال ــل م ــأم وي
مبارياته في بطوالت احتــاد الالعبني 
احملترفني منذ خضوعه للجراحة وذلك 
في آسيا ليبلغ دور الثمانية في بطولة 
الصني املفتوحة، فــي استعادة كامل 
لياقة املباريات قبل أن يعود للعب في 
البطوالت األربع الكبرى بعد طول غياب 
وذلــك خالل بطولة استراليا املفتوحة 

العام املقبل.
وكان الكوري اجلنوبي كوون سون-
وو قد جتاوز في وقت سابق الفرنسي 
ريشار جاسكيه بنتيجة 1-6 و3-6 
و6-4 بينما تغلب فليسيانو لوبيز على 

كاميرون نوري 7-6 و4-6.
كما تأهل ايضا األملاني يان-لينارد 
ــروف والــفــرنــســي جــيــل سيمون  ــت ش

وااليطالي يانيك سينر.

 قــدم املنتخب الفلسطيني أداء قتاليا 
ــــداف على  ــادل بــــدون أه ــع ــت لــيــفــرض ال
السعودية فــي أول مــبــاراة بينهما على 
ـــي الفلسطينية، وابــتــعــدت قطر  األراض
بصدارة مجموعتها بعد انتصار ثمني على 
ــارات لهزميتها  ُعمان بينما تعرضت اإلم
األولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 
2022 بخسارتها في تايالند أول من أمس.
ــودي للعبة  ــع ــس ووافــــق االحتــــاد ال
األســبــوع املاضي على مواجهة املنتخب 
الفلسطيني باستاد فيصل احلسيني في 
بلدة الرام بالضفة الغربية بعد أن خاضا 
مبارياتهما السابقة، ومن بينها مواجهة 
عــام 2015 في املرحلة ذاتها بتصفيات 

كأس العالم، على مالعب محايدة.
ــادر املنتخب الفلسطيني بالهجوم  وب
وأتيحت له فرصة خطيرة في الدقائق 
األولى عن طريق املهاجم صالح شحادة، 
وأضــاع البديل خالد سالم فرصة أخرى 
في الدقائق األخيرة بينما لم يقدم املنتخب 

السعودي الكثير في اجلانب الهجومي.
وقال إيرفي رينار مدرب السعودية بعد 
املباراة ”كنا ندرك صعوبة املباراة وهذا 
ما ظهر بوضوح. منتخب فلسطني ليس 
بالفريق السهل خاصة على أرضــه وبني 

جماهيره.
”أعتقد أنــهــا نتيجة إيجابية بغض 
ــر كونها مــبــاراة  ــيء آخ النظر عــن أي ش

خارج الديار وأمام جماهير املنافس“.
وتراجعت السعودية للمركز الثاني 
في املجموعة الرابعة بالتصفيات، املؤهلة 
أيضا لكأس آسيا 2023 في الصني، برصيد 
خمس نقاط بــفــارق نقطة واحـــدة خلف 

أوزبكستان التي فازت 3-1 خارج أرضها 
على سنغافورة في مباراة أخــرى جرت 

 موي الثالثاء.
وميلك املنتخب الفلسطيني أربع نقاط 
ويتفوق بفارق األهــداف على سنغافورة 
بينما يتذيل اليمن ترتيب املجموعة 

بنقطتني من ثالث مباريات.

قطر تبتعد بالصدارة
وفي استاد اجلنوب، أحد مالعب كأس 
العالم 2022، هز املعز علي الشباك في 
الــشــوط الثاني ليقود قطر بطلة آسيا 
للفوز 2-1 على ُعمان واالبتعاد بصدارة 

املجموعة اخلامسة.
ووضع أكرم عفيف املنتخب القطري في 
املقدمة في الدقيقة الثانية، وأضاع حسن 
الهيدوس ركلة جزاء في الدقيقة 25 قبل أن 
يدرك املنتخب الُعماني التعادل في الدقيقة 

63 عن طريق منذر العلوي.
لكن املعز، هــداف كــأس آسيا األخيرة 
التي نالت قطر لقبها، أعاد التقدم ألصحاب 
األرض عندما سدد في الزاوية البعيدة من 
داخل منطقة اجلزاء مباشرة ليمنح فريقه 

انتصاره الثالث في أربع مباريات.
ومتلك قطر، التي ستشارك في كأس 
العالم باعتبارها الدولة املستضيفة لكن 
تخوض التصفيات من أجل التأهل لكأس 
آسيا، عشر نقاط من أربع مباريات وتتقدم 
بأربع نقاط على ُعمان التي خاضت ثالث 

مباريات.
وخــســرت اإلمــــارات 2-1 فــي تايالند 
لتتعرض لهزميتها األولــى في تصفيات 

كأس العالم وتتراجع إلى املركز الثالث 
في املجموعة السابعة برصيد ست نقاط 
بفارق نقطة واحدة خلف تايالند وفيتنام 

التي هزمت إندونيسيا 2-1 في بالي.

فوز تاريخي للبحرين
وأزاح املنتخب البحريني لكرة القدم 
ـــدارة املجموعة  ــي عــن ص ــران ضيفه اإلي
الثالثة عندما تغلب عليه -1صفر على 

ملعب البحرين الوطني بالرفاع.
ويدين املنتخب البحريني بفوزه إلى 
محمد احلردان الذي سجل الهدف الوحيد 

في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.
وهو الفوز الثاني توالياً للبحرين بعد 
سقوطها في فخ التعادل اإليجابي 1-1 
أمام ضيفها العراقي، فرفعت رصيدها إلى 
ــداف خلف العراق  سبع نقاط بفارق األه
ــذي تغلب على مضيفته كمبوديا -4 ال
صفر، فيما ترجعت إيران إلى املركز الثالث 
بعدما جتمد رصيدها عند ست نقاط من 
فوزين آخرها كان كاسحا على كمبوديا 

-14صفر اخلميس.
وبـــدأ املنتخبان الــلــقــاء بــحــذر شديد 
وانحصرت الــكــرة فــي وســط امللعب في 
محاولة جلس النبض، واعتمد صاحب 
األرض على حتركات العبيه سيد ضياء 
سعيد ومهدي حميدان واملهاجم عبدالله 

يوسف ومحمد احلردان وجاسم الشيخ.
ووجد املنتخب اإليراني صعوبة كبيرة 
في الوصول إلى مرمى املنتخب البحريني، 
وكانت أولى احملاوالت عن طريق احسان 
حاج صافي بتسديدة مفاجئة مرت بجوار 

القائم األيسر )29(.
بعدها الحــت للبحرين ثــالث فرص 
مــن الــكــرات العرضية بــدأت مــع رأسية 
أحمد بوغمار من ركلة ركنية مرت بجوار 
القائم األميــن للضيوف )32(، وتبعتها 
ــاءت في  رأســيــة عبدالله يوسف التي ج
أحضان احلارس علي رضا بيراوند )35(، 
والثالثة عندما توغل سيد ضياء سعيد بعد 
متريرات متبادلة مع جاسم الشيخ فانفرد 

وسدد الكرة بجوار القائم األيسر )40(.
ـــاول الــضــيــوف مباغتة البحرين  وح
بهدف مبكر في الدقائق العشر األولى من 
الشوط الثاني، حيث سدد مهدي طارمي 
كرة قوية تصدى لها احلارس سيد محمد 
جعفر )51(، ورأسية لالعب نفسه بعد 
ـــني رضــائــيــان فــوق  ــرة زمــيــلــه رام ــري مت

العارضة )54(.
ورد املنتخب البحريني عندما مرر 
احلـــردان متــريــرة بينية متقنة إلــى عبد 
الوهاب املالود غير املراقب خلف الدفاع 
فانفرد وسدد الكرة بقوة أبعدها احلارس 

ميراوند بصعوبة إلى ركلة ركنية )61(.
وحصل املنتخب البحريني على ركلة 
جــزاء بعد عرقلة مهدي حميدان من قبل 
مجيد حسيني داخــل املنطقة بعد تلقيه 
متــريــرة سيد ضياء سعيد، فانبرى لها 
احلردان بقوة على ميني احلارس ميراوند 

.)65(
ونــزل املنتخب اإليــرانــي بكل ثقله في 
الدقائق األخيرة بحثاً عن التعادل وكانت 
أخطر الفرص متريرة البديل أحمد نور 
اللهي إلى داخل املنطقة فهيأها طارمي إلى 
سردار آزمون لكنها مرت من أمامه بجوار 

القائم األيسر )89(.
وحصل املنتخب االيــرانــي على ثالث 
ركالت ركنية متتالية ولكنه وقف عاجزاً 
عن هز مرمى البحرين بعد تألق احلارس 

سيد محمد جعفر وخط دفاعه.
وواصـــل املنتخب الــعــراقــي انطالقته 
اجلـــيـــدة بـــفـــوزه الــكــبــيــر عــلــى مضيفه 

الكمبودي -4صفر.
وسجل املنتخب العراقي هدفني في كل 
شوط، فأنهى األول بثنائية ابراهيم بايش 
)22( ومهند علي )41(، وأضاف مثلها في 
الثاني بواسطة أمجد عطوان كاظم )57( 

وأحمد ابراهيم خلف )62(.
وحقق املنتخب العراقي فــوزه الثاني 
تواليا بعد تغلبه على هونغ كونغ بثنائية 
نظيفة في اجلولة املاضية وتعادله الثمني 
أمام مضيفه البحريني )1-1( في اجلولة 

األولى، فرفع رصيده إلى سبع نقاط.
في املقابل، منيت كمبوديا بخسارتها 
الثالثة تواليا فبقيت في املركز األخير 
برصيد نقطة واحدة بفارق األهداف خلف 

هونغ كونغ التي ارتاحت في هذه اجلولة.

السومة يستعرض
وأحرز عمر السومة ثالثة أهداف ليقود 
سوريا لفوز ساحق -4صفر على جوام في 

دبي واالنفراد بصدارة املجموعة األولى.
ــي  ــة مــهــاجــم األهــل ــوم ــس ـــاج ال ـــت واح
السعودي إلى ثالث دقائق فقط ليفتتح 
التسجيل بضربة رأس، وضاعف النتيجة 
قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط األول 
وأكمل ثالثيته في الدقيقة 83. واختتم 

محمود املواس رباعية سوريا في الوقت 
احملتسب بدل الضائع.

ــوري، الــذي بلغ  ــس وميلك املنتخب ال
ــأس الــعــالــم األخــيــرة  ملحق تصفيات ك
قبل خسارته أمــام أستراليا، تسع نقاط 
من ثالث مباريات ويتقدم بنقطتني على 
الصني التي اكتفت بالتعادل بدون أهداف 

مع الفلبني.
وفاز لبنان -3صفر خارج ملعبه على 
سريالنكا بفضل هدفني من هالل احللوة 
ليرفع رصــيــده إلــى ســت نقاط مــن ثالث 
مــبــاريــات فــي املــركــز الثالث باملجموعة 
الثامنة بفارق نقطة واحدة خلف الكوريتني 
اجلنوبية والشمالية بعد تعادلهما بدون 

أهداف في بيوجنياجن.
وفي عمان سجل منتخب األردن ثالثة 
أهــداف في الشوط الثاني ليفوز -3صفر 

على نيبال في املجموعة الثانية.
ورفــع األردن رصيده إلــى سبع نقاط 
في املركز الثاني باملجموعة الثانية التي 
تتصدرها أستراليا بتسع نقاط من ثالثة 

انتصارات بعد فوزها 7-1 في تايوان.
وتأتي الكويت في املركز الثالث برصيد 
ــع نقاط وتتقدم بنقطة واحـــدة على  أرب
نيبال بينما تتذيل تايوان الترتيب بدون 

نقاط من ثالث مباريات.
وسجل ثالثية األردن فراس شلباية من 

ركلة جزاء وأحمد عرسان وبهاء فيصل.
ــدارة  ــص ــل الـــفـــرق الــفــائــزة ب ــأه ــت وت
املجموعات الثماني، باإلضافة ألفضل 
أربعة فرق حتتل املركز الثاني، إلى الدور 
الثالث في التصفيات املــزدوجــة املؤهلة 

لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

لقطة من مباراة فلسطني والسعودية

اليويفا: على احلكومات بذل 
مزيد من اجلهد للتصدي 

للعنصرية
قال السلوفيني الكسندر تشيفرين رئيس االحتاد األوروبــي لكرة 
ــاد الــقــاري بحاجة ملزيد من  القدم )اليويفا( أول من أمــس إن االحت
املساعدة من احلكومات للتخلص من العنصرية في املالعب وذلك بعد 
أن تعرض العبون سود في منتخب اجنلترا إلســاءات عنصرية على 

ملعب بلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020.
وأكد اليويفا في بيان صدر الحقا أنه سيبدأ حتقيقا انضباطيا ضد 
بلغاريا بسبب سلوك عنصري، مبا في ذلك حتية وهتافات نازية، 

وضد اجنلترا بسبب عدم توفير ما يكفي من املشرفني.
وأوقف احلكم املباراة، التي انتهت بفوز اجنلترا -6صفر، في صوفيا 
مرتني في الشوط األول في إطار توصيات اليويفا اخلاصة مبواجهة 

األحداث العنصرية في امللعب والتي تتألف من ثالث خطوات.
وأضاف تشيفرين في بيان أصدره اليويفا ”احتادات كرة القدم ال 
ميكنها حل هذه املشكلة بنفسها. على احلكومات بذل مزيد من اجلهد 
في هذا املجال.”لن يتأتى هذا إال من خالل العمل املشترك وسنتمكن 
من احــداث تقدم حتت شعار االخــالق والشرف“. وأوضــح املسؤول 
السلوفيني أن تنامي النزعات القومية ”غذى بعض التصرفات غير 
املقبولة واعتقد البعض أن جمهور كرة القدم هو البيئة املناسبة للتعبير 
عن وجهات نظرهم املشينة“. ورفض تشيفرين اتهامات بأن اليويفا لم 
يبذل جهدا كافيا في هذا اإلطار وقال إن إغالق اجزاء من املالعب أمام 
اجلمهور، وهي العقوبة األكثر استخداما إلى جانب الغرامات املالية، 
كلفت الفرق التي تلعب على أرضها خسارة إيرادات تقدر مبئات اآلالف 

من اليورو مع وصم جماهيرها بارتكاب تصرفات مخالفة.
وأضاف ”ندرك كاحتاد قاري أننا لن نكسب شعبية في مواجهة مثل 
هذه. لكن بعض اآلراء املتعلقة بأسلوب اليويفا في التصدي للعنصرية 
حادت عن الطريق بشكل كبير. ”العقوبات التي فرضها اليويفا من 
أشد العقوبات على صعيد األندية واالحتادات التي ترتكب جماهيرهما 
تصرفات عنصرية... صدقوني اليويفا ملتزم ببذل كل اجلهود الجتثاث 

هذا الداء من كرة القدم“.

مودريتش يغيب عن ريال 
مدريد في الكالسيكو

أعلن نــادي ريــال مدريد اإلسباني أول من أمــس إصابة العب 
وسطه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش بكدمة في عضلة الفخذ 
األمامية اليمنى خالل مباراة منتخب بالده أمام ويلز في تصفيات 
ــا »يــورو 2020«، لتصبح مشاركته في مباراة ريال  أمم أوروب

مايوركا السبت املقبل، في الليغا محل شك.
وأكــد النادي »امللكي« في بيان عبر موقعه الرسمي أن أشعة 
الرنني املغناطيسي التي أجراها الالعب اليوم كشفت إصابته بكدمة 
في عضلة الفخذ األمامية. وجاء في البيان: »بعد الفحوصات التي 
أجراها لوكا مودريتش من جانب الطاقم الطبي، ثبت إصابته بكدمة 

في عضلة الفخذ األمامية اليمنى«.
وكــان مودريتش قد أصيب خــالل مــبــاراة كرواتيا أمــام ويلز 
األحد املاضي، وانتهت بتعادل إيجابي 1-1، إذ خرج متأثراً بهذه 
اإلصابة، وهو نفس األمر الذي تعرض له غاريث بيل الذي أنهى 
املباراة بإصابة في الساق اليسرى، حيث أنه لم يتمكن من مغادرة 

امللعب بعد أن استنفذ املدرب ريان غيغز التغييرات الثالثة لويلز.

موراي

موراي يتجاوز كوبيانس العنيد في افتتاح بطولة أوروبا املفتوحة للتنس

تايالند من  تخسر  واإلمارات  إيران..  على  للبحرين  تاريخي  فوز 

السعودية تتعادل على األراضي الفلسطينية في تصفيات آسيا

فرحة أكرم عفيف بهدف الفوز للعنابي

رانييري

رانييري في مهمة  »إنقاذ« سامبدوريا
أعلن املدرب كالوديو رانييري أول من أمس إنه جاء إلى جنوى »إلنقاذ« سمبدوريا صاحب املركز 

العشرين األخير في ترتيب الدوري اإليطالي لكرة القدم بعد بداية موسم كارثية.
وقال رانييري في مؤمتر صحافي عقب تعيينه مدرباً لسمبدوريا السبت املاضي، خلفاً ألوزيبيو 

دي فرانشيسكو: »هدفي هو إنقاذ الفريق، أعتقد أنه يتعني علينا أن جنعل املشجعني يحلمون«.
وأضاف: »نحن في املركز األخير، ولكن هذه ليست القيمة احلقيقية لهذا الفريق، نحن بحاجة إلى 

استعادة ثقتنا بأنفسنا أوالً«.
وهي املرة الثانية يحل فيها رانييري بدالً من دي فرانشيسكو، إذ سبق له أن خلفه مؤقتاً 

بعد إقالته من تدريب نادي روما في مارس املاضي.
ــى لرانييري على رأس اإلدارة الفنية  وللمفارقة أيضاً، ستكون املــبــاراة األول

لسمبدوريا ضد ضيفه روما األحد، وهو اليوم الذي يتم فيه املدرب اإليطالي عامه 
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وعلق رانييري قائالً: »إنها ليست صدفة بالنسبة لي، أنا سعيد بالبدء 
مبواجهة فريق رومــا الــذي أحبه كثيراً، لكن االحترافية تأتي في املقام 

األول«.
وسبق لرانييري اإلشـــراف على تــدريــب تشيلسي اإلجنليزي 

وفالنسيا اإلسباني وموناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد اإلسباني 
وإنتر ميالن ويوفنتوس ونابولي، وليستر سيتي اإلجنليزي 

الذي حقق معه إجنازاً الفتاً بقيادته إلى إحراز لقب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز عام 2016. وحقق سمبدوريا فوزاً واحداً 

فقط في 7 جوالت حتى اآلن هذا املوسم، وهو يتخلف 
بفارق 16 نقطة عن يوفنتوس املتصدر ونقطتني خلف 

غرميه التقليدي جاره جنوى صاحب املركز التاسع 
عشر قبل األخير. وتــوج سمبدوريا مرة واحدة 

فقط بلقب الدوري اإليطالي وكانت عام 1991، 
وحــل وصــيــفــاً لبطل مسابقة دوري أبطال 

أوروبا في العام التالي.


