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تـأهل مـنـتـخب الـبرتـغـال رسـمـيًا
لــبــطــولــة كــأس األ األوروبــيـة
"يــورو 2020 بــعـــد الــفـــوز عــلى
لـوكـسـمـبـرج بـهـدفـ دون مـقابل
في اجلولة اخلتامية بالتصفيات

ؤهلة للبطولة. األوروبية ا
أحـــــــــــرز بـــــــــــرونـــــــــــو
فــيــرنــانــديــز العب
وسط الـبـرتـغـال
الـــــهـــــدف األول
بــالــدقــيــقــة 39
وســــــــــــــــــــــــجــل
كــريــســـتــيــانــو
رونـــالـــدو ثــاني
األهـــــــــــــــــــــــــداف
بـــالــدقـــيـــقــة 86
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اقـتنص مـنتخب الـبرازيل لـقب مونـديال النـاشئ دون 17 عـامًا أمـام جماهـيره بـعد أن حـول تأخـره أمام مـنتخب
ـثـيـر الذي جـمـعـهمـا فـجـر اإلثنـ عـلى مـلعب كـسـيك بـهدف إلـى انتـصـار قـاتل بنـتـيـجة (1-2) في الـنـهائي ا ا
كسيـكي بهز الـشباك في نتخـب ا نتـخب بـادر ا ـدينة جـاما البـرازيليـة. وبعد شـوط أول سلبي بـ ا (بـيزيراو) 
الدقيقة  66عن طريق بريان جونـزاليس بعد أن ارتقى لعرضية من اجلـانب األيسر وحول الكرة برأسية رائعة في
نتخب البرازيلي لهذا الـتقدم وحاولوا باستماتة من أجل العودة في النتيجة شباك السيليـساو.لم يستسلم العبو ا
ساعد ساعدة من تقنية حكم الفيديو ا وهو ما حتقق لهم في الدقيقة 81 بعد أن احتسب احلكم ركلة جزاء لهم 
"VAR لـينـفـذهـا كايـو جـورجي بـنجـاح داخل الـشـباك. وفـي الوقت الـذي كـان يـستـعـد فـيه اجلمـيع لـلـذهاب إلى
ركالت الـترجـيح كان لالزارو فـينـيسيـوس ماركـيس رأي آخر بـتسجـيل هدف الـتتـويج القـاتل للـبرازيل في الوقت

احملتسب بدلًا من الضائع.
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عادت جنوب أفريقيا بعد خسارتها
0-2 خارج مـلعبهـا من توجـو لتفوز
على الـسودان 0-1 ليـحقق الـبافـانا
بــافــانــا أول فــوز له فـي تــصــفــيـات

كأس األ األفريقية 2021.
لـــيـــبـــوجـــاجن فــيـــري ســـجـل هــدف
ـبـاراة الـوحـيــد قـبـيل االسـتـراحـة ا
لـيــحـصـد أصــحـاب األرض الــنـقـاط
الـثالث بشـباك نـظيـفة. فيـري سجل
هــدفـاً رائــعــاً بـيــسـراه مـن تـمــريـرة

توالني سيريرو.
الفريق اجلنوب إفريقي سيطر على
ـبـاراة وحــاصـر الـســودانـيـ في ا
نـصف ملـعبـهم. تابـيلـو موريـنا كاد
يــســجل في الــدقــيــقــة األولى بــكـرة
ـــرمـى. وفي الـــدقـــيـــقـــة أخـــطـــأت ا
الــثــالـــثــة ســـدد ســيــريـــرو كــرة من
مـسـافة قـريـبة تـصـدى لهـا احلارس

السوداني.
لـيـبـو مـوتـيبـا كـاد يـسـجل بـعد ربع
ســــاعــــة ثم أهــــدر كــــامــــوهــــيــــلـــو
مـــوكـــوجتـــو فـــرصـــة أخـــرى عـــنـــد

الدقيقة 25 من تمريرة بيرسي تاو.
فـي الـــــــشــــــوط الـــــــثـــــــانـي حــــــاول
الــســودانــيــون الــعــودة لــلــمــبــاراة
والحت لـــهـم فـــرصـــة عـــبـــر أطـــهـــر

الطاهر الذي سدد من مسافة بعيدة
فـيـمـا ـرمـى بـقـلـيل ,, كــرة أخـطـأت ا
حاول رمـضان عجب إدراك الـتعادل

دون جناح.

أمــا في امــبــابــان فــتــغــلب وصــيف
 2019الـسـنـغـال عــلى الـطـقس غـيـر
الئم لـــيـــســحق أصـــحــاب األرض ا
إيـــســواتـــيــني  1-4لــيـــعــتــلـي قــمــة
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نــيك بــوب بــالــدقــيـقــة الــثــانــيـة
وانــطـــلق فـــالـــون بــيـــريـــشــا من
الـنـاحـيـة الــيـسـرى قـبل أن يـرفع
كرة على رأس أتـدها نوهـيو لكن
بـــوب أنـــقــذ مـــرمـــاه مـــجــددا في
الـدقـيـقـة الـسـابـعـة.وسـنحت أول
فـرصـة لإلجنلـيـز في الدقـيـقة 15
عــنـدمـا أرسل تـشــيـلـويل كـرة من
ـيـسـرة هـيّـأهـا كـ بـدوره إلى ا
سترلـينج الذي أطـلقهـا قوية لكن
احلـــارس مـــوريــــتش كــــان لـــهـــا
ـرصــاد.وكــادت كــوســوفـو أن بــا
تـفـتح التـسـجـيل في الدقـيـقة 23
عـــنــدمـــا تــابـع رحــمـــاني بــرأسه
ــيـــزة من بــيـــريــشــا عــرضــيـــة 
ــرمى وبــعــدهــا جـرب بــجـانب ا
ــهـاجـم مـيــلــوك راشـيــكــا حـظه ا
بـتسـديـدة من بـعد 30 يارده في
مــكـان وقــوف احلـارس بــوب.قـام
جـهود فردي هودسـون أودوي 
قـبل أن يـسـدد كـرة قـويـة لم يـجد
مـوريـتش صـعـوبـة فـي الـتـصدي
لهـا ثم افتتح ويـنكس التـسجيل
في الــدقـيــقـة 32 عــنــدمـا هــيـأ له
تــشــامــبــرلـ الــكــرة لــيــتــخــطى
رحـمـاني قـبل أن يـسـدد بـثـقة في

رودريجيز بتصويبة مخادعة من
داخل منـطقـة جزاء الـبرتـغال إال
أنـهــا مـرت بــسالم فـوق عــارضـة

باتريسيو.
وحــصل بـرونـو فـيـرنـانـديـز عـلى
ركـلــة حـرة مــبـاشـرة عــلى حـدود
مــنــطـقــة اجلــزاء بــالـدقــيــقـة 78
ســددهــا كـريــســتــيـانــو رونــالـدو
ـن حلــارس بـــجـــوار الــقـــائم األ

لوكسمبرج.
وفي الـدقـيـقة 86 سـجل رونـالدو
الـهــدف الـثـاني لــلـبـرتــغـال بـعـد
هـجمـة بدأهـا الدون بـتمـريرة من
ــلــعب إلـى بــرنـاردو مــنــتــصف ا
الـذي مــرر عـرضــيـة إلى ديــيـجـو
جوتـا الـذي سدد وفـشل احلارس

في إبعادها .
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ـنـتـخب ومـن جـهـة اخـرى خــتم ا
اإلنكـليـزي مشـواره في تصـفيات
كـأس أوروبا 2020 لـكـرة الـقـدم
بـفـوز خـارج ديـاره عـلى مـضـيـفه
الكوسوفي 0-4 ضمن اجملـموعة

األولى.
وأحــرز أهــداف إنــكــلــتــرا كل من
هـاري ويـنـكس (32) وهاري ك

لــيــرفع رصــيــده من األهــداف مع
منتخب بالده إلى 99 هدفًا.

بــــهــــذا الــــفـــوز رفـع مــــنـــتــــخب
البـرتـغال رصـيده إلى 17 نقـطة
ــركـز لــيــتـأهـل إلى الــيــورو من ا
الــثــاني بــاجملــمــوعــة الــثــانــيــة
بـــجـــانب مـــتـــصـــدر اجملـــمـــوعــة

نتخب األوكراني. ا
توقع باراة على عكس ا بدأت ا
حـيث بـادر مـنـتـخب لـوكـسـمـبرج
بـالـهـجـوم عـلى مـرمى الـبـرتـغال
وفي الـــدقــيــقــة اخلــامــســة مــرر
القائد لوران جـانس كرة عرضية
من الــنــاحــيــة الـيــمــنى حــولــهـا
موريس ديفيل برأسية مرت فوق

العارضة.
نتخب البرتغالي أولى هجمات ا
جــاءت بـالــدقــيـقــة الـتــاســعـة عن
طــــريق رونــــالـــدو الــــذي حـــاول
مراوغة مدافع لوكـسمبرج وسدد
بالـقـدم الـيـسـرى تـصـويـبـة قـوية

وصلت ألحضان احلارس.
وأنــــــقـــــذ روبــــــ ديـــــاز مــــــدافع
الـــبــرتـــغــال مـــرمــاه مـن فــرصــة
مـحقـقة ألصـحـاب األرض بعـدما
ســدد فـيــنـســنت ثـايل تــصـويــبـة
قــويـة من داخـل مـنـطــقـة اجلـزاء
ارتـطـمت بــديـاز ووصـلـت سـهـلـة

إلى احلارس باتريسيو.
واصل مــنـــتــخـب لــوكـــســمـــبــرج
ـــبـــاراة وفي ســـيـــطـــرتـه عـــلى ا
الـــدقــيـــقــة 25 أهـــدر جــيـــرســون
رودريـجـيـز مـهـاجم لـوكـسـمـبـرج
أخطر فرص اللقاء بعدما وصلته
ـرمى ليـضعـها كـرة ركنـية أمـام ا
بــــرأسه فــــوق الـــعــــارضـــة وسط

غياب دفاع البرتغال.
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وفي الــــدقـــيـــقـــة 39 فـك بـــرونـــو
فــيــرنــانــديــز االشــتــبــاك وأحـرز
الـهــدف األول لـلــبـرتــغـال بــعـدمـا
تـسـلم تـمـريـرة طـولـيـة رائـعة من
ـــــلـــــعب من قـــــبل مـــــنــــتـــــصف ا
بيرناردو سيلـفا لينطلق ويسدد
تــصــويــبــة قـويــة تــســكن شــبـاك

لوكسمبرج.
مع بـداية الـشـوط الثـاني اقـترب
نـتخب البـرتغالي من مـضاعفة ا
النتيـجة بهدف ثانٍ بـعد عرضية
من ركــلــة ركـنــيـة نــفــذهـا بــيـزي
ـدافع فـونــتي بـرأسـيـة قـابـلــهـا ا
مــــــرت بــــــجــــــوار الـــــقــــــائم ورد

 ôU Ë ≠ b¹—b

كـشف تقـرير صـحـفي إيطـالي اليـوم األحد رغـبة بـرشـلونـة وريال مـدريد في الـتعـاقد مع
قبلة. جنم إنتر ميالن لتعزيز صفوفهما بالفترة ا

ووفـقًــا لـصـحــيـفـة "كـوريــري ديـلـلــو سـبـورت" فــإن بـرشـلــونـة وريـال مـدريــد يـريـدان ضم
السلوفاكي ميالن سكرينيار مدافع إنتر ميالن.

وتابعـت أن سكريـنيار كان هـدفًا محـوريًا لبـرشلونـة وبعض األنديـة اإلجنليـزية الكـبيرة في
ه بـرشلـونة على ضم ـاضية إال أن ريـال مدريـد دخل السبـاق حيث يـنافس غر الفـترة ا

الالعب.
ولـفتت أن الثنـائي اإلسباني سيـحاول التعاقـد مع سكرينـيار في ينايـر/ كانون الثاني

قبل أو فترة االنتقاالت الصيفية. ا
ـاضي حيث ال يتـضمن عقـده شرطًا وسم ا وجـدد إنتر عـقد سكـرينيـار في ا
ـدافع جـزائــيًــا مــا يـزيــد الــصــعـوبــات أمــام الــكالسـيــكــو اإلســبـانـي لـضـم ا
السلوفـاكي.وختمت الصحيـفة أن إنتر تلقى عـروضًا بقيمة 60 مـليون يورو

إال أنه رفض جميع العروض.

رمى. ا
وأثــمــرت لــعــبـــة مــشــتــركــة بــ
راشـيـكـا ونـهـيـو عن صـول الـكرة
إلـى ســيــلــيـــنــا الــذي ســدد فــوق
عـــارضــــة مـــرمـى اجنـــلــــتـــرا في
الدقـيـقة 42.   اقـتربت كـوسـوفو
من مـعادلـة الـنتـيجـة في الـدقيـقة
53 عــنـدمــا وجّه هــادرجــيــونـاي
كـرة من الـيـمـ وجـدت رحـمـاني
وحيدا في منـطقة الست ياردات
لــكن األخــيــر فــشل في الــتــعــامل
بـــرأسه مع الـــكـــرة لـــيـــبـــعـــدهــا

الدفاع.
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وانطلق هودسـون أودوي بالكرة
ــرمى في قــبل أن يـــســدد فـــوق ا
الدقيقة 58 ليفسح اجملال بعدها
امـام دخــول مـهـاجم مــانـشــسـتـر
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد مــــــــاركــــــــوس
راشـــفــورد.ووصـــلت الـــكـــرة إثــر
تـــســـديـــدة مـــرتــدة مـن احلــارس
مــوريــتش إلى ســتــرلــيـنـج الـذي
مــررهـــا بــدوره إلى كـــ فــســدد

األخير في القائم بالدقيقة 61.
ــبــاراة يـــهــدأ مع وبـــدأ إيــقـــاع ا
مــرور الـوقت رغـــــــــم مــحـوالت
كـوســوفـيــة خـجــولـة ودخـــــــــل
مــايــســون مــونت إلى تــشــكــيــلـة
اجنــلــتـــرا مــكــان تــشـــامــبــرلــ

وتـبــادل راشــيـكــا الـــــــــــكـرة مع
زمــيــله حــلـيــمي قــبل أن يــنــفـرد
ـــــــــرمـى بـــــــــوب لـــــــــكـن ديالن
رايــــــــس أبعد خطر الهجمة في
الدقـيـقة 75.وسرعـان مـا أضافت
اجنـلـتــرا الـهـدف الـثــاني عـنـدمـا
انـطــلق سـتــرلـيــنج من الـنــاحـيـة
الـيمـنى قـبل أن يرسل كـرة حاول
الـدفـاع إبعـادهـا لـتـصل إلى ك
رمى الـذي سددهـا مبـاشـرة في ا
بـالـدقـيـقـة 79.وصـنع سـتـرلـيـنج
الـــهـــدف الـــثـــالث إلجنـــلــتـــرا في
الــدقـيــقـة 83 عــنـدمــا انــطـلق من
ـــــــرر إلى الـــــــعـــــــمـق قــــــبـل أن 
راشفورد الذي سدد بـيمناه نحو
الـــقــائم الـــبــــــــعــيـــد ثم أضــاف
الــبـــديل مــونت الــــــــــهــدف اثــر
ارتـــبــــاك دفـــاعي من كـــوســـوفـــا
لـــيــــمـــرر كــــ الـــكــــرة إلى العب
ـ تــشـيـلـسي الـذي سـدد عـلى 
احلـــارس مــوريــتش بـــالــدقــيــقــة
1+90.جتـد رونـالـدو الذي وضع
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ـــاني الالعب الـــبــولــنــدي روبــرت امـــتــدح تــيــمــو فـــيــرنــر مــهـــاجم اليــبــزيج األ
لــيـفــانـدوفــسـكي جنم بــايـرن مــيـونخ مــؤكـدًا أن مــكـانــته ال تـقل عن

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي العبي يوفنتوس وبرشلونة.
وقع الـرسـمي لـلبـونـدسلـيـجا وخالل تـصـريـحات أبـرزهـا ا
ــكــنك تــســجـيـل األهـداف كل قـال فــيــرنــر مــازحًـا: "ال 

مباراة ما لم يكن اسمك ليفاندوفسكي".
وأردف: "عــنــدمـا ســجــلت هــدفـ فـي بـرلــ أحــرز هـو

ثــنــائــيــة أمــام دورتــمــونــد وســألت نــفــسي حــيــنــهــا مــتى
سيتوقف? هو اآلن في فئة واحدة مع رونالدو وميسي".

ويـتـصـدر لــيـفـانـدوفـسـكي قـائـمـة هـدافي أوروبـا عـلى مـدار عـام
2019 بـرصيد 41 هـدفًا مـتقـدمًـا على مـيسي بـفارق هـدف رغم

خوض األخير مباراة أكثر.
كـمـا يتـقـدم الـدولي البـولـندي عـلى كـافـة العبـي أوروبا في سـبـاق احلذاء

لك في رصيده 16 هدفًا بعد مرور 11 جولة من وسم إذ  الذهبي هذا ا
البوندسليجا.
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(79)  ومـاركـوس راشـفورد (83)
ومـــــايـــــســــــون مـــــونت (90+1).
ـــــنـــــتـــــخب وارتـــــفع رصـــــيــــــد ا
اإلجنــلــيــزي بــهـا الــفــوز إلى 21
نــقــطــة مــقــابل  15لــلــمــنــتــخب
الـــتـــشـــيـــكي الـــذي خـــســـر أمــام
مـــضـــيـــفه الـــبـــلـــغــاري 1-0 أمــا
كـوسـوفـو فـاسـتـقـر رصـيـدهـا في

ركز الثالث عند 11 نقطة. ا
ــنــتـــخب اإلنــكـــلــيــزي وخـــاض ا
الـلــقـاء بــطـريــقـة 3-3-4 فـشـارك
تـايـرون مـينـجـز في عـمق الـدفاع
إلـى جــــانب هــــاري مــــاجــــوايـــر
بــإسـنــاد من الـظــهـيــرين تــريـنت
ألـكسـنـدر أرنولـد وبن تـشيـلويل
وقــام هـاري ويــنــكس بـدور العب
االرتـكـاز فيـمـا تمـحـور حوله كل
من ديـــــــكالن رايـس وألــــــيـــــــكس
أوكـســلـيـد تــشـامـبــرلـ وتـكـون
اخلط األمـــامـي من الـــعـــائـــد إلى
الــتــشــكـيــلــة رحــيـم سـتــرلــيــنج
وكالـوم هودسـون أودوي وهاري
ــضـــيف ـــنـــتــخـب ا .وبـــدأ ا كـــ
ـباراة مـهاجـما فـوصلت الـكرة ا
إلى فـــلــوريـــنت هــادرجـــيــونــاي
لـيـســددهـا في مـتــنـاول احلـارس

r∫ منتخب البرتغال يحسم تأهله بفوز صعب على لوكسمبرج Š
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بـــالــــعـالمـــة I  اجملــــمــــوعـــة
بـاراة تـوقفت في الـكامـلـة. ا
مـنــتـصــفـهـا بــسـبب عــاصـفـة
وأمطار قبل أن يتم استئنافها
مرة أخرى بعد موافقة احلكام.

بـــعــــدمـــا أهـــدر ركــــلـــة جـــزاء في
الدقيقـة العاشرة رد فـامارا دييديو
بتسجيل هاتريك في الشوط الثاني
ألسـود الـتـيـراجنــا. ديـيـديـو افـتـتح
التسجيل في الدقيقة 59 ثم ضاعف

غلته في الدقيقة 66.
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بـعـدهــا بـدقـيـقـتـ أكــمل الـهـاتـريك
لـيمـنح الـسـنـغـال أفضـلـيـة مـريـحة.
فـــانـــيـــلـــو مـــامـــبـــا قـــلـص الـــفــارق
ألصــحــاب األرض في الــدقــيــقــة 71
لـكن بـعـدها بـدقـيـقتـ فـقط تـعرض

للطرد بالبطاقة احلمراء.
األفـضــلـيـة الــعـدديـة حــسـمت األمـر
لـــلــســنــغــال الـــتي أضــافت الــهــدف
الرابع قـبل النـهاية بـ 13دقيقـة عبر
ـباراة بـاب نـدياي.بـعـد فوزهـا في ا
األولـى عــلى الــكــونــغـو 0-2 ارتـقت
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ســـجل فــريـق بــول جـــورج بــكــــرة
الـسل   37  نـقـطـة في 20 دقـيـقـة
فقط ليـقود لوس أجنلـوس كليبرز
لـــفــــوز ســـاحق (101-150) عـــلى
ضيـفه أتالنتـا هوكس رغم الـلعب

تيمو فيرنر
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أوضح رافـــــائــــيل نـــــادال الـــــذي انــــضم
عـسكر الفريق اإلسباني الذي سيشارك
في بـــطـــولـــة كـــأس ديـــفـــيـــز لـــلـــتـــنس أن
اجملمـوعـة الـتي يقـع فيـهـا فريـقه "مـعـقدة"

." وأنهم يجب أن يكونوا "منتبه
وقع االحتاد وقـال نادال في تصريـحات 
اإلسـبــاني لـلـتـنس "إنـهــا مـسـابـقـة جـديـدة
.. يـجب أوال أن ويـجب أن نـكـون مـنـتـبـهـ
نفـهم الـبطـولـة بطـريـقة مـنـاسبـة وأن نـعلم

أن كل مباراة تكون حاسمة".
وســـتـــبــدأ إســـبــانـــيــا مـــشـــوارهــا في
ـقــبل ضـمن الــبـطــولـة الـثـالثـاء ا
اجملـموعـة الـثـانيـة بـجوار كل

من روسيا وكرواتيا.
وأضـاف أسـطورة الـتنس
"لـقد وقعنـا في مجموعة
مـعـقــدة وعـلى أرضـيـة
فـضـلـة لـديـنا لـيـست ا
بـالتـأكـيد لـكـننـا ندرك
ضـــــرورة الـــــوصـــــول
ألفــــــــــضـل درجـــــــــات

مكنة". االستعداد ا
وسـيُـجـري نـادال أول
تــدريــبــاته في مــجــمع
مــالعـب (كــــــــــــاخــــــــــــا
مـاخـيـكـا) في مـدريد

اليوم.
وقـــال عن ذلك "الـــيـــوم
ســـــيــــكـــــون األول الــــذي

أتدرب فيه 
وأعــــــلم أن الــــــفــــــريق
يـتـدرب بـشـكل جـيـد
لـلـغـايـة ولـذا أتمـنى
أن نـــصل جـــمــيـــعــا
ألفـضل مسـتويـاتنا
وأن نـنافس بـشكل

جيد".
وســتــقــام بــطــولـة
كـأس ديـفيـز على
مــــجـــمـع مالعب
(كـــــــــــــــاخـــــــــــــــا
مـاخــيـكـا) في
الـفترة من 18
وحـتى 24 من
الـــــــــشـــــــــهــــــــر
اجلـــــــــــــــــــــاري.
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زف الــفـرنــسي بــول بـوجــبـا العب وسط مــانـشــسـتــر يـونــايـتــد خـبــر سـارًا
للشياط احلمر خالل فترة التوقف الدولي احلالية.

ووفـقًـا لـصـحيـفـة "ذا صن" الـبـريـطـانـيـة فإن بـوجـبـا اقـتـرب من االنـتـظام في
التدريبات اجلماعية للفريق.

ـدرب أولي جـونـار ــاضـيـة عن كـتـيــبـة ا وكـان بــوجـبـا بـعـيــدًا خالل الـفـتـرة ا
سولسكاير بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى أن بـوجـبـا خـاض تـدريـبًـا قـويًـا في صـالـة ريـاضـية
ران اجلماعي.  بفلوريدا ما يظهر جاهزيته للعودة إلى ا

وأوضـحـــــــت أن سولـســـــــكايـر يأمل أن يـكــــــون بـوجبـا في كامل عـافيته
يرلـيج يوم  7ديسـمـبر/ كـانون أول قـبل مواجـهة مـانشسـتر سـيتي فـي البـر

قبل.  ا
يـــــــــذكــر أن هـــــــــنــاك الـــعــديــد مـن الــتــقـــــــــاريــر مــؤخــــــــــرًا ربــطــــــــت
وسم بـوجـــــــــبا مـجـددًا بـاالنــــــتقـال إلى يـوفـنتـوس أو ريـال مـــدريـد خالل ا

احلالي.

دون كـواي لـيـونـارد في دوري كـرة
. السلة األمريكي للمحترف

وجنـح جـــــورج الـــــذي أحـــــرز 25
نــــقــــطــــة في الـــــنــــصف األول في
تـــــســــجـــــيل  10رمـــــيـــــات من 17
محاولـة خالل سير اللـعب منها 6

 رافائيل نادا

شعار كأس
بطولة اال
االفريقية 

رمــيــات ثالثــيــة من 11 مــحــاولـة
وأحــرز كل رمــيــاته احلــرة الــبــالغ

عددها 11 رمية.
وواصل جورج التألق في الرميات
احلــرة حــيث رفع رصــيـده إلى 21
رمية من 21 محـاولة في مـبارات
بعـدما أحرز 33 نقـطة في مـباراته
ة االفتتـاحية للمـوسم خالل الهز
أمام نـيـو أورلـيـانـز بـلـيـكـانـز يوم

اضي. اخلميس ا
وأحرز لـو وليـامز الـذي سجل 15
نقطة من 15 رمية حرة 25 نقطة
شاركة كبديل ليحقق كليبرز بعد ا
ـــــتـــــ فـــــوزه األول بـــــعـــــد هـــــز

متتاليت .
وأضــاف جــيـــروم روبــنــســون 21
نـقـطـة. وتـصـدر تـراي يـاجن قـائـمة
مـــســـجــــلي الـــنـــقــــاط في هـــوكس
بـرصــيـد 20 نــقـطـة كــمـا مـرر ست
كــرات حـــاســمـــة لــكن ذلـك لم يــكن

ة الثقيلة. كافيا لتجنب الهز جانب من منافسات دوري كرة السلة االمريكي للمحترف

السنغال اجملموعة لتواصل
شق طــريــقــهـا لــنــهــائــيـات

الكاميرون بسالسة.
وانـــفــرد مـــنــتـــخب مــالي
مؤقتا بصدارة اجملموعة
األولى بـــالــــتـــصــــفـــيـــات
ؤهـلة لـنهائـيات بـطولة أ ا
ـقـرر إقـامـتـهـا في إفـريـقـيـا ا
الــكـامــيـرون 2021 عــقب فـوزه
عــلى مــضـــيــفه تــشــاد  /2صــفــر
الـيـوم األحـد في اجلـولــة الـثـانـيـة

من التصفيات.
وسجل هـدفي منتـخب مالي موسى
دجـــيــنـــيــبـــو ومــحـــمــد كـــامــارا في
الدقـيقـت 14 واألخيـرة من الـشوط

األول على الترتيب.
ورفع مــنــتــخـب مــالي رصــيــده إلى
أربع نـــقـــاط في صــدارة الـــتـــرتــيب
ـا سـتــسـفـر عـنه مـؤقــتـا انـتـظــارا 
نتيجة مـباراة غينيا ونـاميبيا التي
تــقــام في وقت الحـق الــيــوم فــيــمـا
يظل منتخب تشاد بال نقاط في قاع

الترتيب.
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رغم حــسم لـــقــبي الــســائــقــ
والفـرق بشكل رسـمي ونهائي
فـي بـــطــولـــة الـــعـــام احلـــالي
سيخوض فيراري ومرسيدس
سباق جائزة البرازيل الكبرى
على مـضمـار انترلـيجوس في
سـاو بـاولـو بـرغـبـة أكـيـدة في

النجاح.
وتـــوج مـــرســـيـــدس وســـائـــقه
الـبريطـاني لويس هـاميـلتون
بـلـقـبي الـفـرق والـسـائقـ في
بــــطـــولـــة الــــعـــالـم (اجلـــائـــزة
الــكــبــرى) لــســبـاقـي ســيـارات
ـوسم قبل الـفـورموال  1هـذا ا

آخر سباق في البطولة.
لــكن فــريق مـرســيــدس وكـذلك
فــيــراري الــذي كــان مــنــافــسه
ي ـبـاشـر عــلى الـلـقب الـعـا ا
ســــيــــخــــوضــــان فــــعــــالــــيـــات
الــسـبـاقــ بـرغـبــة كـبـيـرة في

النجاح.
ويـسـعى فـيـراري إلى حتـقـيق
الـفـوز في الـسـبـاق الـبرازيـلي
السـتـعادة الـتوازن بـعـد خيـبة

األمل الـــتي تـــعـــرض لــهـــا في
الــــســـــبــــاق األمـــــريــــكـي قــــبل
أسـبـوعـ إضـافـة لـإلدعاءات
الـتي يــواجـهـهــا بـالـتـورط في

الغش.
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وقــال ســيـبــاســتــيــان فــيــتــيل
ســـائق فـــيــراري خالل تـــقــد
الفريق استعـدادا لسباق الغد
ـضـمـار كـان "أعـتـقــد أن هـذا ا
جـيـدا لـنــا آمل أن يـظل هـكـذا

خالل نسخته اجلديدة".
وبـالـطـبع سـيـكـون فـيـتيـل هو
ــــــرشـح األقــــــوى من فــــــريق ا
فـيراري لـلمـنافـسة علـى اللقب
بـالـتـزامن مع الـعـيـد الـسـنوي
الـتـسـعـ لـلـفـريق وذلك بـعـد
تـأخيـر انـطالق زميـله تشـارلز
لــوكـــلــيــر 10 مـــراكــز بـــســبب
تـــغـــيــيـــر وحـــدة الـــطــاقـــة في
ســيـــارته واســـتــخـــدام وحــدة

جديدة.
وإذا فاز فـيتـيل بالسـباق غدا
ســـيـــعـــادل رصــــيـــد مـــواطـــنه
األســطــورة مـايــكل شــومــاخـر

الــــذي فـــاز بـــلــــقب الــــســـبـــاق
الـبرازيـلـي أربع مـرات سـابـقة

عــــــــــلى مـــــــــدار
مـــــســــيـــــرته

الرياضية.
ـقـابل في ا
ســـــــــــــــــــبـق
لهـاميـلتون
الــــــــــفـــــــــوز
بــالــســبــاق
الــبــرازيـلي
مــــــــرتــــــــ
وهـــــــــــــــو
نـــــــــفس

رصـيـد البـطل الـراحل إيـرتون
ســيــنــا.  وعـــانى فــيــراري من
تراجع مفاجئ في األداء خالل
الـسبـاق األمريـكي وهو شيء
ادعـى الـــــهـــــولــــنـــــدي مـــــاكس
فـيـرسـتـابن سـائق فـريق ريد
بول أنه يتعـلق بالتوضيح
الـــــــذي أصــــــدره االحتــــــاد
الـدولي لـســـــــــبـاقـات
الــــســـــيــــارات عن
اســـــتــــخــــدام
الوقود.


