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توج ستيفانوس تيتيباس عامه املذهل عندما قلب تأخره إلى فوز 
على النمساوي دومينيك تيم بنتيجة 6-7 و6-2 و7-6 ليحصد لقب 
البطولة اخلتامية ملوسم تنس الرجال في نهائي مذهل في لندن أول 

من أمس.
وقدم الالعب البالغ عمره 21 عاما املشارك ألول مرة، وهو األصغر 
من بني الالعبني الثمانية املتأهلني للبطولة اخلتامية، أداء مساويا في 

املرونة والسالسة ليصبح أصغر بطل منذ ليتون هيويت في 2001.
وحسم تيم املجموعة األولـــى املتكافئة املثيرة املليئة بتبادل 
الضربات من عند اخلط اخللفي لكن تيتيباس، وهو أول يوناني يتأهل 

للبطولة، لم يستسلم ورد بشكل رائع.
ومع تراجع مستوى تيم، تقدم تيتيباس -4صفر في املجموعة 

الثانية ثم 3-1 في املجموعة احلاسمة.
ولم يستسلم تيم وصيف بطل فرنسا املفتوحة مرتني وكافح ليجعل 

املباراة متتد إلى شوط فاصل.
وتقدم تيتيباس املصنف السادس عامليا، الذي كان يحظى بدعم 
اجلماهير، 4-1 لكن منافسه النمساوي تعادل 4-4 قبل أن يحصد 
الالعب اليوناني النقاط الثالث األخيرة وحسم انتصاره عندما سدد 

تيم ضربة أمامية خارج امللعب.
وهذا رابع عام على التوالي تشهد فيه البطولة بطال جديدا وجاء 
االنتصار بعد عام بالضبط من فوز تيتيباس بلقب البطولة اخلتامية 

لالعبي اجليل اجلديد.
وبعد أسبوع مذهل في لندن، يبدو تيتيباس في طريقه لقيادة 

مساعي الالعبني الشبان إلزاحة احلرس القدمي في 2020.
وقــال تيتيباس في مقابلة بامللعب ”ال أدري كيف لعبت بهذه 
الطريقة في املجموعة الثانية. كنت متوترا بسبب اللعب في مثل هذه 
البطولة. لكني أشعر براحة كبيرة بعد األداء الرائع والقتال الذي 

أظهرته اليوم“.
وسيتحسر تيم على ارتكابه 40 خطأ سهال في مباراة األحد لكن 
الفوز في مباراتني متتاليتني على روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش 
أثبت أن الالعب النمساوي البالغ من العمر 26 عاما في طريقه نحو 
أفضل سنوات مسيرته، وليس فقط على املالعب الرملية املفضلة 

بالنسبة له.
أصغر العب

كان تيتيباس أصغر العب يصل النهائي في مشاركته األولى منذ 
األمريكي جيم كوريير في 1991.

كما لعب لليوم الثالث على التوالي بعد خسارته في مواجهة مذهلة 
باملجموعة أمام رفائيل نادال يوم اجلمعة وفوزه على فيدرر البطل 

ست مرات في الدور قبل النهائي.
لكنه لم يظهر الكثير من عالمات التوتر أو اإلرهاق وأجهز على تيم 
بأسلوبه الهجومي الشجاع ليحصد جائزة البطولة التي تبلغ 2.6 
مليون دوالر. ومر تيم، الذي كان يعاني من نزلة برد طيلة األسبوع، 
ــى وأنقذ نقاطا لكسر إرساله  بلحظات صعبة في املجموعة األول

والنتيجة 1-2 و4-3.
لكنه تفوق في الشوط الفاصل. وأنقذ تيتيباس نقطة خلسارة 
املجموعة بتسديدة قوية لكن الالعب النمساوي حصل على فرصة 

أخرى واستغلها هذه املرة بإرسال أول قوي.
وكان رد تيتيباس رائعا. وحصد 16 من أول 18 نقطة في املجموعة 

الثانية التي حسمها في 25 دقيقة.
وأظهر تيم احملاصر شجاعة كبيرة ليحافظ على إرساله في بداية 

املجموعة الفاصلة لكن عندما سدد ضربة خلفية في الشبكة ليفقد 
إرساله ألول مرة لصالح تيتيباس في الشوط الثالث، بدا أن املباراة 

تفلت من بني يديه.
ورد الالعب النمساوي، الــذي سينهي العام في املركز الرابع 

بالتصنيف العاملي، بقوة وأدرك التعادل 3-3 في املجموعة.
وحافظ تيتيباس مرتني على إرساله مع اجتاه املباراة النهائية 
لشوط فاصل في املجموعة احلاسمة ألول مــرة منذ 2005 واملــرة 

الرابعة فقط في تاريخ البطولة البالغ 50 عاما.
وقــال تيتيباس بعد فــوزه على فيدرر إنه يحب أن ميتلك جيشا 
من املشجعني مثل الالعب السويسري الكبير. ولذلك كان وقع هتاف 
اجلماهير ”تيتيباس... تيتيباس“ كاملوسيقى على أذنيه عندما اهتزت 

به أرجاء االستاد.
ورغم أنه تعادل 4-4 بعد تقدمه 4-1 في الشوط الفاصل، حصد 

تيتيباس النقاط الثالث التالية ليحسم لقبه الثالث هذا العام.

انتفضت البرازيل للمرة الثانية خالل أسبوع 
ــام جماهيرها  ــد لتهزم املكسيك 2-1 أم واح
وحترز لقب كأس العالم لكرة القدم حتت 17 

عاما للمرة الرابعة الليلة قبل  املاضية.
وبعد ثالثة أيــام من تعويض تأخرها -2
صفر لتهزم فرنسا 3-2 في الدور قبل النهائي، 
ــرزت البرازيل هدفني في الدقائق العشر  أح
األخــيــرة لتتغلب على منافستها فــي أمريكا 

الالتينية.
ورغم أن البرازيل أتيحت لها فرص أكثر في 

البداية، جنحت املكسيك في التقدم في الدقيقة 
66 عندما ارتقى برايان جونزاليس أعلى من 
املدافعني ليحول برأسه كرة عرضية من اليسار 

في الشباك.
ـــادل كــايــو جـــورج النتيجة مــن عالمة  وع
اجلزاء قبل ست دقائق على النهاية بعد تدخل 
حكم الفيديو املساعد الحتساب مخالفة لصالح 

فيرون.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب بدل 
الضائع، تلقى البديل الزارو متريرة عرضية 

ووضع الكرة بهدوء في املرمى ليشعل سعادة 
جماهير بالده.

وكــان مهاجم فالمنجو شــارك كبديل أيضا 
أمــام فرنسا ليحرز هــدف الفوز في مواجهة 

الدور قبل النهائي يوم اخلميس املاضي.
ـــو رويـــــز مـــــدرب املــكــســيــك  ـــارك وقـــــال م
»يستخدمون حكم الفيديو املساعد عندما يكون 
األمر صاحلهم. كانت املباراة حتت سيطرتنا 

حتى قرار حكم الفيديو املساعد«.
وثأرت البرازيل خلسارتها أمام املكسيك -3

صفر في نهائي كأس العالم حتت 17 عاما في 
2005 باإلضافة لهزمية فريقها حتت 23 عاما 

في نهائي أوملبياد 2012.
وفــي وقــت سابق يــوم األحـــد، سجل أرنــو 
كاليمويندو-موينجا ثالثية ليقود فرنسا 
لتعويض تأخرها بهدف والــفــوز 3-1 على 

هولندا في مباراة املركز الثالث.
ــاز الهولندي سونتي هانسن باحلذاء  وف
الذهبي لــهــداف البطولة بعدما سجل ستة 

أهداف.

17 عاماً بكأس العالم فرحة العبي البرازيل حتت 

تصفيات إفريقيا.. انتصارات 
لكبار القارة خارج القواعد

عادت منتخبات السنغال و نيجيريا والكاميرون بانتصارات من 
خارج قواعدها في اجلولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا املقررة 

في الكاميرون عام 2021.
وحققت السنغال فوزاً عريضاً على إيسواتيني 4-1 ضمن منافسات 
املجموعة التاسعة في مباراة فرض فيها مهاجم األول فامارا دييدهيو 
نفسه جنماً للمباراة، بتسجيله ثالثية على مــدى تسع دقائق في 

منتصف الشوط الثاني ليضع فريقه على طريق الفوز.
وجــاءت أهــداف دييدهيو في الدقائق 58 و65 و67 وأضــاف باب 
أليون ندياي الرابع )76(، في حني سجل فانيلو مامبا هدف إسواتيني 

الوحيد في الدقيقة 70 قبل أن يطرد بعد ثالث دقائق.
وشارك جنم ليفربول ساديو ماني أحد املرشحني لنيل لقب أفضل 
العب في العام 2019 في مطلع الشوط الثاني فزادت الفعالية في خط 

الهجوم.
وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، تغلب الكونغو على غينيا 

بيساو بثالثية نظيفة.
وتصّدرت السنغال بالعالمة الكاملة بعد فوزها في اجلولة األولى 

عل الكونغو التي حتتل املركز الثاني مع 3 نقاط.
نيجيريا تبسط سيطرتها على العاشرة

في املجموعة العاشرة، عادت نيجيريا بفوز كبير على ليسوتو 2-4 
وفاز منتخب بنني على سيراليون بهدف نظيف.

تقدمت ليسوتو بهدف ملاسوابي نكوتو )11(، لكن الرد النيجيري 
كان عنيفاً بتسجيلها رباعية عن طريق مهاجم إيفرتون أليكس إيوبي 
)26( وصامويل شوكويزي )38( وفيكتور أوسيمهن )75 و85( قبل 
أن ترد ليسوتو بهدف للمدافع النيجيري شيدوزي أواتزييم )90 خطأ 

في مرماه(.
والفوز هو الثاني لنيجيريا بعد األول على بنني في اجلولة األولى 

التي تغلبت في هذه اجلولة على سييراليون -3صفر.
رفع املنتخب النيجيري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، 
حيث تغلب في اجلولة األولى على منتخب بنني 2-1، وحصد منتخب 
بنني أول 3 نقاط له في التصفيات وقفز للمركز الثاني، فيما توقف 

رصيد سيراليون وليسوتو عند نقطة واحدة.
الكاميرون في صدارة السادسة

ــدا بهدف  انتزع منتخب الكاميرون فــوزاً صعباً من مضيفه روان
نظيف.

واحتاجت الكاميرون إلى هدف من نيكوال نغامالو في الدقيقة 71 
لتخرج بفوز صعب على راوندا املتواضعة ضمن املجموعة السادسة.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، 
وظل منتخب رواندا بال نقاط في قاع الترتيب.

مالي وغينيا في مقدمة املجموعة األولى
حلساب املجموعة األولــى، فاز منتخب غينيا على ضيفه منتخب 
ناميبيا -2صفر بثنائية نظيفة، وتفوق املنتخب املالي على مضيفه 

منتخب تشاد بالنتيجة ذاتها.
ورفــع منتخب مالي رصيده إلى أربــع نقاط في صــدارة الترتيب 
بالتساوي مع منتخب غينيا، وتوقف رصيد منتخب ناميبيا عند ثالث 

نقاط، فيما يظل منتخب تشاد بال نقاط في قاع الترتيب.
أوغندا وبوركينا فاسو تتقاسمان صدارة الثانية

تقاسم منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو صــدارة املجموعة الثانية 
بالتصفيات بفوز األول على ضيفه منتخب ماالوي -2صفر والثاني 

على مضيفه جنوب السودان بنفس النتيجة.
على ملعب مانديال الوطني، فاز منتخب أوغندا على ضيفه منتخب 
مــاالوي بهدفني نظيفني سجلهما إميانويل أوكــوي وفهد بايو في 

الدقيقتني 29 و.68
وعلى ملعب اخلرطوم، فاز منتخب بوركينا فاسو على مضيفه 
منتخب جنوب السودان بهدفني نظيفني سجلهما أريستيد بانسي في 

الدقيقتني 20 و.40
ورفــع منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو رصيدهما إلى أربــع نقاط 
ليتقاسما صدارة املجموعة، فيما جاء منتخب ماالوي في املركز الثالث 
برصيد ثالث نقاط، وظل منتخب جنوب السودان بال نقاط في قاع 

الترتيب.

1.. فيرشتابن يحرز  فورموال 
املركز األول في جائزة البرازيل

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن املركز األول في 
سباق جائزة البرازيل الكبرى، املرحلة العشرين من بطولة العالم 

للفورموال وان التي أقيمت على حلبة إنترالغوس أول من أمس.
وهو الفوز الثامن في مسيرة الهولندي، والثالث هذا املوسم بعد 
سباقي النمسا وأملانيا، فيما حقق فريق ريد بول فــوزه الـ 62 على 

ساحة البطولة العاملية.
وعّبر فيرشتابنت املكنى بـ »مــاد ماكس« بسبب قيادته املتهورة 
في بعض األحيان عن سعادته، بالقول »كان هناك الكثير من املرح«، 
وتابع »من الرائع الفوز بالسباق. كنا نعلم أننا منلك السرعة طوال 

عطلة نهاية األسبوع لذا أنا سعيد لقضائي هذا الوقت«.
وضرب فيرشتابن عصفورين بحجر واحد بعدما جنح في انتزاع 
املركز الثالث في ترتيب السائقني من سائق فيراري شارل لوكلير من 
موناكو بفارق 11 نقطة )260 مقابل 249(، خلف سائقي مرسيدس 
الفنلندي فالتيري بوتاس الثاني الذي اضطر لالنسحاب بسبب مشكلة 

ميكانيكية، وهاميلتون املتصدر مع 396 نقطة.
في املقابل رفع فريق مرسيدس في ظل غياب مديره النمسوي توتو 
وولف عن أحد السباقات في الفئة األولى للمرة األولى منذ عام 2013، 

إلى 710 نقاط أمام فريقي فيراري )479( وريد بول )391(.

ماركيز ينهي موسمه الناجح 
بفوزه الـ12 في سباق فالنسيا 

للدراجات النارية
أنهى البطل اإلسباني مارك ماركيز )هوندا( موسم 2019 لبطولة 
العالم للدراجات النارية في فئة Moto GP، بتحقيقه فوزه الـ12 هذا 
العام، وذلك في السباق األخير الذي أقيم أول من أمس على حلبة مدينة 

فالنسيا اإلسبانية.
وضمن ماركيز في وقت سابق لقبه العاملي السادس في الفئة األولى 
للدراجات النارية، ومتكن على رغم انطالقته السيئة من املركز الثاني، 
من انهاء السباق بفارق 1.026 ثانية عن أول املنطلقني، دراج ياماها 

الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يخوض موسمه األول في هذه الفئة.
وهي املرة الثانية فقط التي يحقق فيها ماركيز الفوز في فالنسيا. 
وقال بعد السباق »كانت نهاية أسبوع صعبة ألننا اختبرنا العديد من 

األمور اجلديدة هذا موسم مثالي سيكون من الصعب أن نكرره«.

جانب من تتويج ستيفانوس تيتيباس

»املاسترز« لقب  ويحرز  تيم  على  الطاولة  يقلب  تيتيباس 

وتقدم فيرشتابن املنطلق من الصدارة للمرة الثانية في مسيرته، 
في سباق حسم في اللفات األخيرة على الفرنسي بيار غاسلي من 
تورو روسو في أول صعود له إلى منصة التتويج في مسيرته واألول 
لسائق فرنسي منذ عام 2015، وبطل املوسم هاميلتون الذي ما زالت 
نتيجته معلقة بعدما قررت جلنة احلكام فتح حتقيق جراء احتكاكه 

بسائق ريد بول الثاني التايالندي ألكسندر ألبون.
وأقر هاميلتون باخلطأ الذي ارتكبه على ألبون قائالً »اعتذر من 
ألبون، الفجوة كانت موجودة ولكنه أحكم أقفال املسار بسرعة. لقد 

كان خطئي... قدمت كل شيء وتسابقت بقلبي وخاطرت«.
وبدوره احتفل غاسلي بأول صعود له إلى منصة التتويج بطريقة 
»هستيرية« على احللبة، وقال الحقاً أمام الصحافيني »بالطبع، لن 
أنسى هذا، يا لها من حلظة استثنائية، )حلظة( عاطفية وخاصة انني 

حققتها مع تورو روسو. هؤالء الرجال منحوني سيارة رائعة«.
ولم يتوقع أكثر املتشائمني ما حصل لفريق فيراري على احللبة 
البرازيلية، إذ دفع غالياً ثمن احتكاك سائقيه لوكلير وبطل العالم أربع 
مرات األملاني سيباستيان فيتل. ففي اللفة 66 وبعدما جتاوز سائق 
اإلمارة موناكو زميله فيتل، حاول األخير استعادة مركزه عند اخلط 
املستقيم فاحتكا ببعضهما البعض ما أدى إلى ثقب في سيارة كل واحد 
منهما، لينسحبا معاً في سيناريو هو األسوأ للمدير اإليطالي ماتيا 

بينوتو.  
ووصل سائق ماكالرين االسباني كارلوس ساينز رابًعا، أمام كل 
من سائقي ألفا روميو الفنلندي كيمي رايكونن واإليطالي أنطونيو 
جيوفينازي، األسترالي دانيال ريكياردو )رينو(، البريطاني الندو 
نوريس )ماكالرين(، واملكسيكي سيرخيو بيريز )رايسينغ بوينت(، 
فيما ختم الروسي دانييل كفيات سائق تورو روسو املراكز العشرة 

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن في املقدمةاألولى.

عامًا  17 حتت  العالم  بكأس  وتتوج  املكسيك  على  الطاولة  تقلب  البرازيل 

معلقة هاميلتون  نتيجة 

نتائج اجلولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا


