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انتفض اإلسباني رفائيل نــادال ليعدل تأخره ويتغلب على 
الروسي دانييل ميدفيديف محافظا على آماله في البطولة اخلتامية 
ملوسم تنس الرجال بعد أن أنقذ نقطة حسم املباراة عند التأخر 1-5 
في املجموعة احلاسمة ليفوز بنتيجة 6-7 و6-3 و7-6 أول من 

أمس.
ويحتاج املصنف األول عامليا للفوز على اليوناني املتألق 
ستيفانوس تيتيباس يوم اجلمعة للحفاظ على آماله في بلوغ الدور 
قبل النهائي. وحجز تيتيباس البالغ عمره 21 عاما مكانه في الدور 

قبل النهائي بتغلبه على ألكسندر زفيريف بنتيجة 6-3 و2-6.
ــادال )33 عاما( في طريقه للخسارة حني كسر الالعب  وبــدا ن
الروسي، الــذي يشارك ألول مرة في البطولة، إرساله مرتني في 
املجموعة األخيرة ليقترب ميدفيديف )23 عاما( من حتقيق أول 
انتصار له على نادال طيلة مسيرته بعد أن أجبره على خوض مباراة 
ماراثونية من خمس مجموعات في نهائي امريكا املفتوحة في سبتمبر 

ايلول املاضي قبل أن خسر أمام الالعب االسباني.
وبدا للوهلة األولى أن الروح القتالية املعروف بها نادال املصنف 
األول عامليا قد اختفت لكنه عــاد لينقذ نقطة حلسم املــبــاراة بكرة 
ساقطة حني كــان ميدفيديف متقدما بنتيجة 5-1 في املجموعة 

األخيرة. ثم استعاد الالعب االسباني طاقته بشكل مفاجئ.
وسدد ميدفيديف إرساله مرتني حلسم ملباراة حني كان متقدما 5-
2 و5-4 لكن نادال، الذي حظي مبؤازرة اجلماهير في ملعب او2  في 

لندن، لم يفوت الفرصة.
ولم يسبق لنادال، الذي أحرز 19 لقبا للبطوالت األربع الكبرى 
وذهبية أوملبية، الفوز بلقب البطولة اخلتامية من قبل وهي البطولة 

الوحيدة التي لم يتوج بلقبها.
وتلقى الالعب اإلسباني أول خسارة له في بطولة هذا العام أمام 
األملاني الكسندر زفيريف حامل اللقب االثنني املاضي في مباراته 
االفتتاحية بدور املجموعات بالبطولة وكانت خسارة جديدة أمام 
ميدفيديف، الــذي لم يسبق أن تغلب على نــادال من قبل، ستضع 

الالعب اإلسباني على أعتاب اخلروج مبكرا من البطولة.
ورغم انتفاضته املذهلة سيكون لزاما على نــادال بذل كل ما في 
وسعه خالل مباراته األخيرة في دور املجموعات أمــام تيتيباس 
للحفاظ على آماله في حتقيق اللقب للمرة األول وأيضا إنهاء العام في 

صدارة التصنيف العاملي.
ــادال يشعر بقلق حني جــاء إلــى لندن بسبب إصابة في  وكــان ن
البطن. لكن حتى مع عدم تقدمي أفضل ما لديه ما زال نادال واحدا من 

أصعب الالعبني للفوز عليه.

وقال عقب املواجهة ”ساندني احلظ بكل صراحة. كانت خسارة 
قاسية لدانييل. لعب بشكل أفضل مني كثيرا في املجموعة الثالثة 
بالطبع لكنها كانت واحدة من تلك األيام التي تسنح لك فيها فرصة 

واحدة في األلف للفوز وتقتنصها“.
وخسر ميدفيديف القوي ستا من نقاط إرساله في املجموعة 
األولى التي حسمها لصاحله بعد أن تغلب على نادال بسهولة في 

الشوط الفاصل.
لكن تركيزه تراجع في بداية املجموعة الثانية ما أتاح الفرصة 
لنادال لكسر إرساله مبكرا وحني كرر الالعب اإلسباني األمر مجددا 

بدا أن حالة الزخم تصب في صاحله.
وقدم ميدفيديف أداء رائعا في املجموعة احلاسمة حتى تقدم في 
النتيجة 5-1 وكانت تفصله نقطة واحدة على حسم املباراة قبل أن 

يستعيد نادال سيطرته مجددا.
وفاز نادال بخمسة أشواط متتالية وعندما تأخر ميدفيديف -30

صفر وهو خاسر 6-5، بدا أن الالعب الروسي خارت قواه.
واستفاق ميدفيديف في الوقت املناسب ليحافظ على شوط إرساله 

بضربة إرسال ساحقة ويقود املباراة نحو شوط فاصل في املجموعة 
األخيرة ليظهر أنه قد استعاد خطورته.

وأخطأ ميدفيديف في تسديد كرة أمامية عند التأخر 5-4 ليمنح 
الالعب اإلسباني نــادال نقطتني حلسم املباراة ثم فشل في ضربة 

خلفية ليهدي نادال واحدا من أروع انتصاراته طيلة مسيرته.
وقال ميدفيديف ”رفائيل كان ميكنه القول حسنا األمر انتهى عند 

التأخر 5-1 ومينحني نقطة الفوز لكننا نعلم أن رفائيل ليس كذلك“.
ويحتاج ميدفيديف للفوز على زفيريف مبجموعتني متتاليتني 

ليحافظ على آماله في بلوغ الدور قبل النهائي.
وال تتوقف آمال نادال في البطولة على انتصاره على تيتيباس 

فقط إذ يحتاج إلى فوز ميدفيديف على زفيريف أيضا.
وحتى إذا فشل نادال في بلوغ الدور قبل النهائي فقد أحكم الالعب 
اإلسباني قبضته على صدارة التصنيف العاملي إذ ال يوجد أمام نوفاك 

ديوكوفيتش سوى الفوز باللقب ليملك فرصة استعادة القمة.
ويلعب ديوكوفيتش ضد روجر فيدرر يوم اخلميس في مواجهة 

يجب على كل منهما الفوز بها لبلوغ الدور قبل النهائي.

وصلت بعثة املنتخب البرازيلي إلى العاصمة 
السعودية الــريــاض، استعداًدا ملالقاة نظيره 
األرجنتيني في مباراة السوبر كالسيكو املرتقبة 

ودًيا مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
للترفية بالسعودية، تغريدة عبر حسابه 
الشخصي على موقع »تويتر« قال فيها: »وصول 

منتخب البرازيل للرياض«.
وأرفــق رئيس هيئة الترفيه، صــورا لكتيبة 
املنتخب البرازيلي عند وصولها إلى الرياض، 

ملالقاة الغرمي التقليدي األرجنتيني على األراضي 
السعودية.

ويتقدم قائمة املنتخب البرازيلي بقيادة املدرب 
تيتي، احلارسان أليسون وإيديرسون وفيليب 
كوتينيو وفابينيو وويليان وفيرمينو وتياجو 
سيلفا وغيرهم، وسط غياب النجم األبرز نيمار 
ــال البرازيلي ويليان  دا سيلفا لإلصابة. وك
بورخيس جنم تشيلسي، املديح لألرجنتيني 
ليونيل ميسي جنم وقائد برشلونة، قبل املواجهة 
الودية املرتقبة بني منتخبيهما، احملدد موعدها 

اجلمعة املقبل، في اململكة العربية السعودية.
وقال ويليان، خالل تصريحات نقلتها صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »ميسي العب 

رائع وال مثيل له، وهو األفضل في العالم«.
وأضاف: »يجب مراقبة ميسي بشكل خاص، 
لكننا نعرف مــا يجب علينا فعله، بتقليص 
املساحات أمامه، وعلى الالعب القريب منه أال 

يتركه ُيفكر كثيًرا«.
ويعتقد ويليان أن األفضل بالنسبة له من 
مراقبة ميسي، هو اللعب كفريق، ال التركيز على 

جنم واحد.
وسيظهر ميسي مع منتخب األرجنتني ألول 
مــرة منذ نهائيات بطولة كوبا أمريكا، حيث 
تعرض لعقوبة اإليقاف من قبل احتــاد أمريكا 
اجلنوبية »كومنيبول« بسبب انتقاده الالذع 

للتحكيم في البطولة.
وسيفتقد املنتخب البرازيلي خدمات جنمه 
نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ال يزال 
يتعافى من اإلصابة العضلية التي تعرض لها 

مع السيليساو مؤخًرا.

 لقطة من مباراة سابقة بني البرازيل واألرجنتني

نوير: لوف لم يخبرني تقاسم 
حراسة املرمى مع شتيغن

يأمل أوليفر بيرهوف مدير املنتخب األملاني، أن يتمكن منتخب بالده 
من حجز بطاقة التأهل يورو 2020، حينما يواجه بيالروسيا، السبت 

املقبل، حتى وأن كان أمر التأهل ليس بيد فريقه بشكل كامل.
وقال بيرهوف في مؤمتر صحفي،: »سيكون من اجليد من حيث املبدأ 
أن نؤمن بطاقة العبور في املباراة األولى ، هذا هو الهدف، مؤكًدا أنه 
سيكون أفضل ختام لعام 2019، الذي لم يكن سهاًل ولكنه »مرض إلى 
حد ما«. ويلعب املانشافت مع ضيفه في مدينة مونشنجالدباخ، السبت 
املقبل، وهو يعلم أن عليه تقدمي نتيجة أفضل من تلك التي سيقدمها 

املنتخب األيرلندي الشمالي حينما يواجه هولندا في الوقت ذاته.
ففوز أيرلندا الشمالية في بلفاست سوف يجعل مواجهتها أمام أملانيا 

قوية في آخر جوالت التصفيات في فرانكفورت يوم الثالثاء.
واكتملت صفوف املنتخب األملاني، اليوم األربعاء، بحضور تشكيلة 
كاملة في التدريبات، فيما لم يتبق سوى نيكوالس ستارك مدافع هيرتا 

برلني الذي حتوم الشكوك حول مشاركته في املباراتني.
وبقي ستارك في مقر إقامة املنتخب األملاني في دوسلدروف، لكي 
يخضع لعمليات التأهيل والتدريب عقب تعرضه لكسر في األنف 
أُثناء مشاركته مع فريقه في مباراة بالدوري األملاني )بوندسليجا(، 
والتي خسرها فريقه أمــام اليبزيج 2 / 3. ولم يسبق لستارك، 24 
عاما، أن لعب مع املنتخب األملاني، حيث لم يشارك في فرصته األولى 
بسبب املرض، ولم يتم التأكد بعد من أنه ستتاح له فرصة املشاركة في 
إحدى مباراتي بيالروسيا وأيرلندا الشمالية. ويحتل املنتخب األملاني 
املركز الثاني في املجموعة الثالثة للتصفيات، بعد املنتخب الهولندي 
املتصدر، حيث ستضمن النقاط األربع احلصول على بطاقة العبور 
لنهائيات املسابقة التي تقام العام املقبل، لكن الضمان ميكن أن يأتي 
مباشرة في حال عدم قدرة منتخب أيرلندا الشمالية على الفوز أمام 
هولندا يوم السبت. ودخل الثنائي جوناثان تاه وسوات سيردار في 
تدريبات اجلري مبلعب فوروتونا دوسلدروف، بسبب مشاكل خفيفة 
في العضالت، لكن مشاركتهما ليست موضع شكوك وفًقا لالحتاد 
األملاني. وقال مانويل نوير حارس املرمى وقائد الفريق، إن املدرب 
يواكيم لوف لم يخبره بإمكانية تقاسم مهام حارس املرمى األساسي 
مرة أخرى مع مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، مثلما 

حدث في التوقف الدولي األخير.

جلنة املسابقات ترفض طلب 
برشلونة بشأن ميسي

رفضت جلنة املسابقات في االحتــاد اإلسباني لكرة القدم، الطلب 
الذي تقدم به نادي برشلونة، بشأن عقوبة جنمه األرجنتيني ليونيل 
ميسي. وكان ميسي قد تلقى بطاقة صفراء خالل لقاء برشلونة األخير 

في الليجا أمام سيلتا فيجو، والذي انتهى بفوز البارسا بنتيجة 1-4.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن برشلونة تقدم باعتراض 
على تلقى ميسي بطاقة صفراء، وادعى أن البرغوث لم يرتكب خطأ 
أمام العب سيلتا فيجو، ولكنه جنح في لعب الكرة. ورفضت جلنة 
املسابقات، طلب برشلونة، وقامت بتثبيت البطاقة الصفراء في سجل 
ميسي بالليجا. وقالت املسابقات، إنه ال يوجد خطأ ملموس من جانب 
التحكيم في الواقعة، وذلــك بعد مراجعة رسالة برشلونة واألدلــة 
املقدمة من النادي الكتالوني. وأوضحت اللجنة أن تقدمي خطأ ضد 
التحكيم، يتطلب تقدمي أدلة تثبت وجهة النظر األخرى بشكل ال لبس 
فيه. وأشارت إلى أنه إذا كانت اللعبة محل اجلدل تقديرية، فال ميكن أن 

حتل جلنة املسابقات، محل احلكم في التقييم.

إيطاليا تتلقى ضربة موجعة 
قبل مواجهة البوسنة وأرمينيا

تلقى روبيرتو مانشيني املدير الفني ملنتخب إيطاليا، ضربة رابعة 
بعد إصابة العب جديد قبل مواجهتي البوسنة وأرمينيا، في التصفيات 
املؤهلة ليورو 2020.وذكرت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، أن 
جيانلوكا مانشيني، مدافع روما واملنتخب اإليطالي، تعرض إلصابة 
في العضالت، موضحة أن الالعب خرج من معسكر الفريق للمباراتني 
املقبلتني. وأضافت أن مدافع اجليالوروسي سيعود إلى العاصمة روما، 

إلجراء الفحوصات الطبية لتحديد اإلصابة ومدة الغياب.
وكان املنتخب اإليطالي في األيام األخيرة عانى من بعض اإلصابات 
بصفوفه، بعد خروج كل من دومينيكو بيراردي، ليوناردو سبينازوال 

وماركو فيراتي، ليصبح مانشيني هو اإلصابة الرابعة باألزوري.
جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا ضمن التأهل ملنافسات بطولة يورو 
2020 رسمًيا، من اجلولة قبل املاضية بعدما فاز على اليونان بهدفني 

نظيفني.

بداية مخيبة للكاميرون في 
2021 تصفيات أمم إفريقيا 

استهلت الكاميرون تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي 
تستضيف نهائيات نسختها الثالثة والثالثني عام 2021، بتعادل 
ــرأس األخضر. وسقطت الكاميرون،  سلبي مخيب أمــام ضيفتها ال
صاحب املركز الثاني على الئحة املنتخبات األكثر تتويجاً باللقب )5 
مرات آخرها عام 2017(، في فخ التعادل في افتتاح منافسات املجموعة 
السادسة التي تضم موزامبيق ورواندا. وهي املباراة الرسمية األولى 
للكاميرون بقيادة مدربها اجلديد الدولي البرتغالي السابق أنطونيو 
كونسيساو، خليفة الهولندي كالرنس سيدورف الذي أقيل من مهامه 
بعد األداء املخيب لآلمال في أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، 
حيث خرجت من الدور ثمن النهائي أمام نيجيريا. يذكر أن الكاميرون 
مؤهلة إلى النهائيات مباشرة باعتبارها البلد املضيف، بيد أنها تشارك 
في التصفيات التي يتأهل أول وثاني مجموعاتها الـ12 في التصفيات 
إلــى النهائيات باستثناء مجموعة الكاميرون التي سيتأهل منها 
منتخب واحد فقط. وهي املرة الثانية التي تشارك فيها الكاميرون في 
التصفيات وهي ضامنة تأهلها إلى النهائيات، بعد األولى في النسخة 
األخيرة التي كان مقررا أن تستضيفها قبل أن تنقل إلى مصر على 
خلفية التأخر في إجناز أعمال البنى التحتية ومنشآت املالعب، إضافة 
الى الوضع األمني املضطرب في بعض أنحائها. املجموعة األولى: وفي 
املجموعة األولى، فازت ناميبيا على تشاد بهدفني مقابل هدف، أحرز 
العب تشاد أدوساو ماثيو الهدف األول لناميبيا باخلطأ في مرماه في 
الدقيقة 66 قبل أن تتعادل تشاد عن طريق إزيكيل ندواسل في الدقيقة 
68، وفي الدقيقة 76 أهدى العب املنتخب الناميبي كريس كاجتوكوا 

الفوز والثالث نقاط ملنتخب بالده بإحرازه الهدف الثاني.
املجموعة الثانية: وفي الثانية، تغلبت ماالوي على جنوب السودان 
بهدف نظيف أحرزه جابادينهو مهاجنو في الدقيقة 68، فيما تعادل 
منتخب بوركينا فاسو على أرضــه ووســط جماهيره بــدون أهــداف 
مع نظيره املنتخب األوغندي، وكانت أوغندا شاركت في كأس األمم 
اإلفريقية التي استضافتها مصر في منتصف العام احلالي وتأهلت إلى 
الدور ثمن النهائي قبل أن تودع البطولة عقب اخلسارة أمام السنغال 
بهدف نظيف، فيما لم يتأهل املنتخب البوركيني إلى النسخة املاضية 

من البطولة.
املجموعة اخلامسة: وافتتاح مواجهات املجموعة اخلامسة فاز 

منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى على ضيفه البوروندي -2صفر.
ومنح العب النصر الليبي املعار من الرجاء البيضاوي املغربي 
فياني مابيدي التقدم ألصحاب األرض في الدقيقة اخلامسة، قبل أن 

يضيف لويس مافوتا الثاني في الدقيقة األخيرة.
وتصدرت جمهورية إفريقيا الوسطى املجموعة التي تضم املغرب 

وموريتانيا اللذين يلتقيان غدا اخلميس، برصيد ثالث نقاط.
وحتل جمهورية إفريقيا الوسطى ضيفة على موريتانيا الثالثاء 
املقبل في اجلولة الثانية، فيما تستضيف بوروندي املغرب في اليوم 

ذاته.

نادال

اخلتامية البطولة  في  ميدفيديف  على  ويتغلب  ينتفض  نادال 

 سحق ستيفانوس تيتيباس الوافد اجلديد 
على البطولة اخلتامية ملوسم تنس الرجال 
منافسه الكسندر زفيريف 6-3 و6-2 ليحجز 
مكانه في الدور قبل النهائي للبطولة قبل مباراة 

على نهاية دور املجموعات.
وتغلب الالعب البالغ من العمر 21 عاما، 
وهو أول العب يوناني يتأهل للبطولة اخلتامية 
ملوسم تنس الرجال التي تضم ثمانية العبني، في 
مباراته األولى على دانييل ميدفيديف بأداء مبدع 

على ملعب او2.
وضــمــن انــتــصــاره مبجموعتني متتاليتني 
احتالل أحد أول مركزين في املجموعة في حني 
ــادال  سيكون لــزامــا على زفيريف ورفــائــيــل ن
املصنف األول على العالم وميدفيديف أن يقاتلوا 
لالنضمام إليه في الدور قبل النهائي يوم السبت 

املقبل.
ــام حصد تيتيباس لقب البطولة  وقــبــل ع
اخلتامية للشبان في ميالنو وترك انطباعا بعد 
أول مباراتني في لندن أنه ميلك األسلوب الذي 
يساعده على حصد األلقاب في البطوالت األربع 

الكبرى.
وكانت مواجهة األربعاء هي أكثر املباريات 

شبابا ، بالنظر إلى سن الالعبني، في البطولة 
اخلتامية منذ أن واجــه انــدي مــوراي منافسه 
خــوان مارتن ديل بوترو في 2009 لكن األداء 
كان ناضجا وعلى درجــة كبيرة من املهارة من 
قبل تيتيباس الذي ابقى زفيريف )22 عاما( في 

وضع مالحقة له.
وفاز زفيريف على نــادال، الذي نال 19 لقبا 
على صعيد البطوالت األربــع الكبرى، في أول 
مباراة له في البطولة يوم االثنني بعد أن فاز على 
روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش على الترتيب 
لينال لقب البطولة العام املاضي لكنه لم يجد حال 

لألداء الشامل الذي يقدمه تيتيباس.
وكسر الالعب اليوناني ارســال منافسه في 
الشوط الثامن عندما اختار زفيريف االرســال 
والتقدم على الشبكة على ارساله الثاني لكنه لم 
يحقق املطلوب من الضربات املباشرة املنخفضة 
التي كان يسددها لتمضي املباراة من وقتها في 

اجتاه تيتيباس.
وتراجع أداء زفيريف بشكل ينذر باخلطر في 
الشوط الثاني وحسم تيتيباس املباراة بإرسال 

ساحق.
ورغم ضمان التأهل شدد تيتيباس على أنه 

سيقدم كل ما لديه أمام نادال يوم اجلمعة.
ــدي. ســأحــاول تقدمي  ــال ”سأقدم كل ما ل وق
روحي وأعتقد أنه حتد جيد للغاية بالنسبة لي 

لالستعداد ملباريات أكثر صعوبة في الدور قبل 
النهائي. سأتعلم من هــذه املــبــاراة وسأحاول 

االستفادة منها بقدر اإلمكان“.

ستيفانوس تيتيباس

السعودية األراضي  على  والتانغو  السامبا  بني  كالسيكو  سوبر 

تيتيباس يسحق زفيريف ويبلغ نص النهائي


