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النرويج تنهي مسيرة إسبانيا املثالية بتعادل قاتل في تصفيات يورو 2020
س��ج��ل ج���وش���وا ك��ي��ن��ج مهاجم
ال��ن��روي��ج ه��دف��ا م��ن رك��ل��ة ج���زاء في
الوقت احملتسب بدل الضائع لتنتزع
صاحبة األرض ت��ع��ادال  1-1أم��ام
إس��ب��ان��ي��ا ض��م��ن ت��ص��ف��ي��ات بطولة
أوروب���ا  2020لكرة ال��ق��دم أول من
أمس ليتوقف السجل املثالي للفريق
الضيف في املجموعة السادسة.
وتتصدر إسبانيا املجموعة برصيد
 19نقطة عقب سبع مباريات بينما
تأتي السويد في املركز الثاني برصيد
 14نقطة عقب فوزها الساحق 4-
صفر في مالطا.
وحت��ت��ل روم��ان��ي��ا امل��رك��ز الثالث
برصيد  13نقطة بعد تغلبها 3-صفر
على جزر الفارو في وقت سابق يوم
السبت .ومتلك النرويج عشر نقاط.
وم��ن��ح س���اؤول نيجيز املنتخب
االس��ب��ان��ي ،بقيادة امل���درب روبرتو
مورينو ،التقدم بتسديدة من خارج
منطقة اجلزاء في بداية الشوط الثاني
لكن احلارس كيبا أريزاباالجا تسبب
في ركلة جزاء قبل نهاية املباراة بعد
تدخل ضد عمر العبدولي.
وأرسل كينج ،الذي أضاع فرصة
واضحة للتعادل قبلها بلحظات مع
زي��ادة النرويج ضغطتها ،احلارس
كيبا ف��ي االجت����اه اخل��اط��ئ ليعدل
النتيجة ومينح منتخب بالده فرصة
للمنافسة على التأهل.
وصنع سيرجيو راموس التاريخ
بتجاوزه إيكر كاسياس ليصبح أكثر
الالعبني مشاركة مع إسبانيا عبر
العصور برصيد  168مباراة دولية
لكنه حصل على إنذار وهو ما يعني
إيقافه ف��ي مواجهة الفريق خ��ارج
أرض���ه أم���ام ال��س��وي��د ي��وم الثالثاء
املقبل.
واقترب الع��ب الوسط اإلسباني
فابيان رويز مرتني من تعزيز الفارق

قبل ركلة اجل���زاء ،التي سجل منها
كينج قبل النهاية ،حيث س��دد في
العارضة من خ��ارج املنطقة وسدد
الحقا في القائم.
وق����ال رام�����وس ق��ائ��د اس��ب��ان��ي��ا
”لألسف ل��م نفز ب��امل��ب��اراة لكن من
الصعب اللعب أمام فريق يدرك أفراده
أنهم سيصبحون خارج إطار املنافسة
إذا ما خسروا.
وأضاف راموس بعد املباراة «كل
م��ا ه��و شخصي ه��و ث��ان��وي بعض
الشيء».
«كنت أمتنى أن أتبادل هذا الرقم
 168من أج��ل ال��ف��وز .لم يكن األمر
كذلك .لكن ه��ذا السجل يعد مكافأة
عظيمة بعد س��ن��وات ع��دي��دة وهو
مصدر فخر كبير.
«أنا عاطفي في كل مرة أرتدي فيها
هذا القميص .لن يتغير هذا وآمل أن
أستمر في ذلك لسنوات عديدة»
وحقق رام��وس  ،البالغ من العمر
 33عامًا  ،أول مشاركة له مع املنتخب
اإلسباني عام  ، 2005وهو أحد آخر
الناجني من احلقبة الذهبية التي فازت
بكأس العالم وبطولتني أوروبيتني.
راموس  ،الذي تغلب على فيتاليز
أستافيفز العب التفيا في قمة قائمة
الفرق اخلارجية في أوروبا  ،أصبح
اآلن ث��م��ان��ي ب��ط��والت م��ن مطابقة
ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي األوروب�����ي ال��ع��ام
جليانلويجي بوفون في  176مباراة
دولية.
املدافع لديه بعض الطريق للذهاب
إذا ك��ان يريد كسر ال��رق��م القياسي
ال��ع��امل��ي  ،م��ع الع���ب خ��ط ال��وس��ط
امل��ص��ري السابق أحمد حسن لعب
 184مرة لبالده بني عامي  1995و
.2012
(ال��ن��روي��ج) لعبت ع��ل��ى نقاط
قوتها في املراحل األخيرة من اللقاء

جوشوا كينج مهاجم النرويج يحتفل بالهدف القاتل

ووض��ع��ت أكبر الالعبني حجما في
منطقة اجلزاء“ .وتقدمت السويد
في الدقيقة  11من مباراتها في مالطا
بفضل تسديدة مباشرة من املدافع
م��ارك��وس دانييلسون ال��ذي خاض
م��ب��ارات��ه ال��دول��ي��ة األول���ى وه��و في

سن الثالثني .وسجل سيباستيان
الرسون الهدف الثاني من ركلة جزاء
في الدقيقة  58وهو أول أهدافه خالل
أكثر م��ن سبع س��ن��وات م��ع منتخب
بالده.
وح��ول أن��دري��ه أج��ي��وس متريرة

الدمنارك تهزم سويسرا وتعزز آمالها في التأهل
تغلبت ال��دمن��ارك على ضيفتها سويسرا
1صفر أول من أمس وعززت آمالها بالتواجدفي نهائيات كأس أوروبا  2020في كرة القدم
ضمن منافسات املجموعة الرابعة.
ورفعت ال��دمن��ارك رصيدها ال��ى  12نقطة
بالتساوي مع جمهورية ايرلندا املتصدرة التي
اكتفت بالتعادل السلبي مع مضيفتها جورجيا
اليوم ايضا.
أم��ا سويسرا فتملك  8نقاط لكنها لعبت
مباراة أقل عن املتصدرين.
وي��ت��أه��ل أول وث��ان��ي ك��ل مجموعة إل��ى
النهائيات املقررة في أكثر من دول��ة ،في حني
يقام ال���دوران نصف النهائي والنهائي على
ملعب وميبلي في لندن.
وي��دي��ن املنتخب ال��دمن��ارك��ي بالفوز إلى
مسجل الهدف الوحيد يوسف بولسن الذي
انفرد باحلارس السويسري يان سومر وسدد
الكرة على ميينه قبل نهاية الوقت األصلي
بست دقائق.
كما تألق احل��ارس كاسبر شمايكل بالذود
ع��ن م��رم��اه وت��ص��دى ألك��ث��ر م��ن ك��رة خطرة
للضيوف ليعزز من حظوظ فريقه بالتواجد
في النهائيات للبطولة التي توج بها املنتخب
الدمناركي عام  1992بعد أن حل في اللحظة
األخيرة بدال من يوغوسالفيا املبعدة.
وفي املجموعة ذاتها تعادل منتخب جورجيا
أمام ضيفه آيرلندا سلبيا ،أول من أمس على
ملعب (ب��وري��س بايشادزي دينامو أرينا)،
ضمن منافسات املجموعة الرابعة بالتصفيات
املؤهلة لبطولة أمم أوروبا «يورو .»2020
وشهد اللقاء تفوقًا ألصحاب األرض من
حيث االستحواذ على الكرة والتسديد على
املرمى ،إال أنهم لم يتمكنوا في ترجمة هذا األمر
إلى أهداف.
وبهذا التعادل ،رفعت آيرلندا رصيدها من
النقاط إلى  12في صدارة املجموعة الرابعة،
وجورجيا إلى  5نقاط في املركز قبل األخير.

يوسف بولسن سجل هدف املباراة الوحيد

روب��ن كوايسون في شباكه باخلطأ
ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن
يتعرض كوايسون للعرقلة لتحصل
السويد على ركلة اجلزاء الثانية التي
سجل منها الرس��ون ثانية ليحسم
نتيجة مباراة جاءت من جانب واحد.

وواجهت رومانيا خطر السقوط
في فخ تعادل محبط أمام جزر الفارو،
التي خسرت ك��ل مبارياتها الست
السابقة ،بعد أن اضاعت سلسلة من
الفرص على الرغم من هيمنتها على
األداء.

لكن الفريق استطاع ه��ز شباك
م��ن��اف��س��ه ب��ع��د أن س��ج��ل ج���ورج
بوشكاش ف��ي الدقيقة  74وضمن
ال��ف��وز ب��ف��ض��ل ه��دف�ين آخ��ري��ن من
ال��ك��س��ن��درو م��ي��ت��ري��ت��ا وك�ل�اودي���و
كيسيرو.

زيدان يشارك في مؤمتر دبي
الرياضي للذكاء االصطناعي

أعلن مجلس دبي الرياضي،
م��ش��ارك��ة زي���ن ال��دي��ن زي���دان
م��درب ري��ال مدريد اإلسباني،
وال��ن��ج��م ال��ه��ول��ن��دي ك�لارن��س
سيدورف ،في فعاليات مؤمتر
ومعرض دبي الرياضي للذكاء
االصطناعي.
ويعد مؤمتر ومعرض دبي
الرياضي للذكاء االصطناعي،
احل����دث األول م���ن ن��وع��ه في
املنطقة ،ويقام بتنظيم مجلس
دب���ي ال��ري��اض��ي حت��ت رع��اي��ة
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم ،ولي عهد دبي ،رئيس
املجلس التنفيذي إلم��ارة دبي،
رئيس مجلس دبي الرياضي.
كما يستضيف ه��ذا احل��دث
ال���ذي جت��ري فعالياته يومي
اإلثنني والثالثاء املقبلني ،في
مركز دب��ي ال��ت��ج��اري العاملي،
نخبة من العلماء وأبطال العالم
والشركات العاملية في مختلف
امل��ج��االت ،الس��ت��ع��راض أح��دث
تقنيات الذكاء االصطناعي.
وس��ب��ق ل��ل��م��درب الفرنسي،
زيارة دبي عدة مرات مع عائلته،
حيث شارك في فعاليات مجلس
دب���ي ال���ري���اض���ي ،ع��ل��ى غ���رار
مؤمتر دبي لالحتراف الرياضي
وجوائز جلوب سوكر.
ول��دى زي��دان ،مسيرة حافلة
باإلجنازات واجلوائز واأللقاب،
حيث حصد العديد من اجلوائز

زيدان

ال��ف��ردي��ة ك�لاع��ب منها جائزة
أفضل الع��ب ف��ي العالم أع��وام
 ،2000 ،1998و ،2003كما نال
جائزة احل��ذاء الذهبي في كأس
العالم .2006
�ض��ا ف��ي مؤمتر
وي��ت��ح��دث أي� ً
وم����ع����رض دب�����ي ال���ري���اض���ي
للذكاء االصطناعي ،كالرنس
س��ي��دورف ،خ�لال جلسة ضمن
ال��ي��وم ال��ث��ان��ي وال��ت��ي حتمل
عنوان «األكادمييات الرياضية
والتكنولوجيا».
واختير سيدورف أحد أفضل
العبي خط الوسط ع��ام 2004

ضمن الئحة «فيفا  »100التي
وضعها بيليه وت��ض��م أسماء
أفضل الالعبني في التاريخ على
قيد احلياة.
وي��ش��ه��د امل��ؤمت��ر ،مشاركة
أليكس شامبيون الباحث في
علوم األداء الفني ،الذي يتحدث
عن أهمية اإلحساس في الذكاء
االصطناعي ،وأليسو روس��ي
عميد كلية التقنيات بجامعة
بيزا اإليطالية.
ي����ذك����ر أن م���ج���ل���س دب���ي
الرياضي ،أعلن في وقت سابق،
مشاركة دوني نيلسون رئيس

إطالق اسم رونالدو
على ملعب لشبونة
أش���ارت تقارير صحافية أن ن���ادي سبورتينغ
لشبونة البرتغالي لكرة القدم ي��درس تغيير اسم
ملعبه وإطالق اسم كريستيانو رونالدو عليه عندما
يعتزل.
وبدأ رونالدو مسيرته في النادي البرتغالي قبل أن
ينتقل إلى مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رونالدو
يعد أشهر العب من أكادميية الناشئني بالنادي ،وأن
النادي يفكر في تكرميه عندما يقرر اعتزال كرة القدم.
وق���ال رئ��ي��س سبورتينغ لشبونة فريديريكو
فارانادس في تصريحات ملوقع توتوسبورت نشرتها

الصحيفة البريطانية« :إنها نظرية ال ميكن جتاهلها،
وبصراحة سنكون فخورين أن يرتبط اسمه بنا».
وأضاف« :دائماً وسيظل رونالدو أحد أعظم رموز
النادي عبر التاريخ».
وقام رئيس النادي بشرح أهمية رونالدو ،مهاجم
يوفنتوس اإليطالي ،واستخدامه ليكون ملهما ً لألجيال
القادمة في النادي.
وقال« :بالتأكيد رونالدو أحد أفضل العبي البرتغال
عبر ال��ت��اري��خ وأح���د أع��ظ��م الرياضيني ف��ي تاريخ
الرياضة».
ويطلق على ملعب سبورتينغ لشبونة حالياً،

رونالدو

نادي داالس مافريك األمريكي،
ودرخ���ان أك��ر رئيس التقنيات
وع��ض��و مجلس إدارة جالطة
س�����راي ،ب��ج��ان��ب ال��ع��دي��د من
الشخصيات.
ويرعى مؤمتر ومعرض دبي
الرياضي للذكاء االصطناعي،
عدة مؤسسات وطنية ودولية،
منها طيران اإلم��ارات ،قناة دبي
ال��ري��اض��ي��ة ،تطبيق تيك توك
ال��ع��امل��ي ،نيو س��م��ارت هيلث،
مدينة دب��ي الرياضية ،أودي،
س���وق دب���ي احل����رة ،ال��ن��اب��ودة
للسيارات ومركز دبي التجاري.

