
قدم نوفاك ديوكوفيتش عرضا 
بارعا ليهزم اجلنوب افريقي كيفن 
أندرسون 6-2 و6-2 يوم السبت 
ويضرب موعدا في نهائي البطولة 
اخلتامية ملوسم تنس الرجال مع 

الكسندر زفيريف.
وكان أداء املصنف األول عامليا 
مثاليا م��ن ال��ب��داي��ة للنهاية ضد 
منافسه ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 32 
عاما ليصبح على مشارف لقبه 
ال��س��ادس ف��ي البطولة اخلتامية 
ليعادل ال��رق��م القياسي ف��ي عدد 

مرات الفوز باللقب.
ودخ���ل دي��وك��وف��ي��ت��ش أج���واء 
املباراة على الفور وكانت إشارة 
ال��ت��ح��ذي��ر بالنسبة ألن��درس��ون 
خ��س��ارت��ه إلرس��ال��ه ف��ي ال��ش��وط 

األول.
وقال ديوكوفيتش الذي بدا أنه 
ال يقهر في النصف الثاني من العام 
”اعتقد أنها أفضل مباراة لي حتى 
اآلن في البطولة وجاءت في الوقت 

املناسب“.
وأضاف ”ظهر كيفن بأداء رائع 
خالل البطولة. خسر اإلرس��ال في 
الشوط األول وهذا أمر كبير ألنه 

يعتمد بشدة على إرساله.
”حاولت الفوز بأكبر قدر من 
النقاط في إرساله الثاني ومضت 
األمور بشكل جيد جدا وأنا سعيد 

بالتأهل للنهائي“.
ول����م ي��ك��ن ل����دى أن���درس���ون، 
وه��و أول ج��ن��وب اف��ري��ق��ي يصل 
قبل نهائي البطولة في تاريخها 
البالغ 48 عاما، أي رد على دقة 
تسديدات ديوكوفيتش واحتاج 
إلنقاذ نقطتني لكسر إرس��ال��ه في 

شوط إرساله التالي.
وم��ع ف��وزه بسهولة بأشواط 
إرس��ال��ه، التي لم يخسر أي منها 
ف��ي ال��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى اآلن، جنح 
دي��وك��وف��ي��ت��ش ف��ي وض���ع ضغط 
ش��دي��د ع��ل��ى أن���درس���ون وخسر 
منافسه إرس��ال��ه م��ج��ددا ليفوز 
الالعب الصربي باملجموعة األولى 

بسهولة.
ول��م يتغير احل���ال ف��ي بداية 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة بالنسبة 
ألن���درس���ون ال����ذي ارت��ك��ب خطأ 
م��زدوج��ا والنتيجة صفر40- 
ف��ي أول أش���واط إرس��ال��ه، وكسر 
ديوكوفيتش إرساله م��رة أخرى 
بعدما سدد املصنف السادس عامليا 

ضربة أمامية في الشبكة.
وتلقى أندرسون حتذيرا بسبب 
ال��ت��ف��وه بلفظ م��س��يء ل��ك��ن ك��ان 
من الصعب إلقاء اللوم عليه في 
فقدان أعصابه مع استمرار تفوق 

ديوكوفيتش التام.
واستمر ال��الع��ب الصربي في 

كسر إرس��ال منافسه وحقق ذلك 
مرة أخرى بضربة أمامية ليتقدم 

.1-5
وقلص أندرسون الفارق لكنها 
كانت مهمة مستحيلة أمامه وأنهى 
ديوكوفيتش متاعبه بتسديدة 
ارتطمت بالشبكة وسقطت داخل 

ملعبه في نقطة امل��ب��اراة ليحقق 
انتصاره 35 في اخر 37 مباراة، 
وهي مسيرة تضمنت الفوز بلقبي 
وميبلدون وأمريكا املفتوحة ليرفع 
رصيده من ألقاب البطوالت األربع 

الكبرى إلى 14.
وال يعد ذل��ك سيئا بالنسبة 

لالعب ب��دأ العام وه��و يعاني من 
إص��اب��ة ف��ي امل��رف��ق احتاجت إلى 
ج��راح��ة وت��راج��ع إل��ى امل��رك��ز 22 

عامليا في يونيو حزيران.
وإذا جنح في الفوز على زفيريف 
)21 عاما(، وهو العب انتصر عليه 
ديوكوفيتش بسهولة في ال��دور 

األول، ف��إن الصربي البالغ من 
العمر 31 عاما سيصبح أكبر العب 
يحقق اللقب. وخسر روجر فيدرر، 
وهو أكبر العب سابقا يحرز لقب 
البطولة اخلتامية، أمام زفيريف 
7-5 و7-6 في مباراة الدور قبل 

النهائي األخرى. 

لم يعد هناك أي مجال للنجاح بالنسبة للمنتخب 
األملاني بعد الهبوط من دوري األمم األوروبية، عقب 

فوز هولندا على فرنسا بهدفني دون رد، اجلمعة.
لكن املباراة التالية للمنتخب األملاني ستكون أمام 
نظيره الهولندي الذي أطاح باملانشافت من املستوى 

األول، وهذا مصدر يحفز املاكينات األملانية كثيًرا.
وقال يواكيم لوف، املدير الفني ألملانيا بعد الهزمية 
أم���ام هولندا بثالثية دون رد الشهر امل��اض��ي في 

أمستردام »ال زال أمامنا بعض العمل لنؤديه«.
وستكون الفرصة سانحة أم��ام منتخب هولندا 
للتأهل إلى نهائيات البطولة األوروبية العام املقبل، 

عبر الفوز أو التعادل مع أملانيا في جيلسنكيرشن، 
اليوم االثنني.

وأوض��ح ل��وف »هولندا ف��ازت على بطلة العالم 
فرنسا، بالنسبة لنا هذه النتيجة بالتأكيد كارثية، 
ألنه لم يعد لدينا فرصة للبقاء في املستوى األولى 

لدوري األمم األوروبية، يجب علينا أن نتقبل ذلك«.
لكن مواجهة الفريقني سيكون لها أهميتها اخلاصة 
بالنسبة لألملان للحفاظ على هيبتهم أمام جماهيرهم.
وتعهد لوف بأن يبذل الفريق كل ما بوسعه خالل 

املباراة املقبلة.
ويرغب لوف في إنهاء العام احلالي بشكل إيجابي 

بعد اخل��روج من دور املجموعات ملونديال روسيا 
2018، مما عرضه ألكبر قدر من االنتقادات منذ توليه 

املسئولية في 2006.
وأش��ار ل��وف »أنظارنا اآلن متجهة ص��وب يورو 
2020 ال��ت��ي سنتأهل لها ومبجموعة ق��وي��ة من 

الالعبني«.
وتابع »خالل رحلتنا املقبلة سنفسح املجال أمام 
مشاركة الالعبني الشباب، ونقدمهم للمنتخب األول 

بشكل ثابت«.
وأوضح »نريد تقدمي مباراة جيدة اليوم اإلثنني، 

لكي نودع جماهيرنا بعد عام محبط«.

وتدرب املنتخب األملاني للمرة األخيرة في اليبزيج، 
قبل السفر إلى جيلسنكيرشن.

وسيجري لوف بعض التغييرات على قائمة فريقه 
الذي فاز وديا على روسيا بثالثية نظيفة، اخلميس 
املاضي. ويعيش املنتخب الهولندي ال��ذي فشل في 
التأهل إلى مونديال روسيا، حالة من االستقرار حتت 

قيادة املدرب رونالد كومان.
وظهر منتخب الطواحني الهولندية بشكل قوي 
في مواجهة الديوك الفرنسية، حيث أنهى املسيرة 
اخلالية من الهزائم لفرنسا، والتي استمرت لفترة 

طويلة.
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لقطة من املباراة السابقة بني منتخبي هولندا وأملانيا

»املاكينات« يسعى لرد اعتباره أمام »الطواحني«

أس��ق��ط فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
مضيفه تشارلوت هورنتس 119-122 
بعد التمديد في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، على رغم النقاط ال�60 التي 

سجلها العب تشارلوت كيمبا ووكر.
وشهدت مباريات السبت تلقي غولدن 
ستايت ووريرز، حامل اللقب في املوسمني 
امل��اض��ي��ني، خ��س��ارت��ه ال��راب��ع��ة ف��ي آخر 
ست مباريات، وذلك أمام مضيفه داالس 

مافريكس 112-109.
في املباراة األول��ى، أصبح ووكر )28 
عاما( أول العب في تاريخ فريقه يسجل 
60 نقطة في مباراة واحدة، اال أن ذلك لم 
يكن كافيا للفوز في املباراة التي امتدت 
لشوط إضافي ُحِسم في ثانيته األخيرة 
عبر رمية ثالثية لالعب اجلديد لفيالدلفيا 

جيمي باتلر.
وصنع فيالدلفيا الفارق في الربع األول 
وأنهاه 42-30، اال أن املضيف تشارلوت 
حقق عودة طفيفة في الربع الثاني وأنهاه 
متفوقا 26-21، قبل أن يصنع الفارق في 
الربع الثالث وينهيه لصاحله 30-19. اال 
أن فيالدلفيا متكن من إنهاء الربع األخير 

مبعادلة نتيجة املباراة 110-110.
واحتكم الفريقان ال��ى ش��وط إضافي 
حفل باإلثارة في ثوانيه األخيرة. فقبل 
15،7 ثانية من النهاية، اعترض باتلر 
محاولة لووكر كانت كفيلة مبنح فريقه 
التقدم 111-109. وأكمل باتلر جهوده 
لصالح فريقه اجلديد، فسجل محاولة 
ثالثية حاسمة دخلت السلة قبل النهاية 

ب� 0،03 ثانية.

وان��ض��م باتلر إل��ى فيالدلفيا مطلع 
األس��ب��وع احل��ال��ي إل���ى ج��ان��ب جاسنت 
باتون، في صفقة تبادلية مع مينيسوتا 
متبروولفز ال��ذي ضم الكرواتي داري��و 
ساريتش وروبرت كوفينغتون وجيريد 

بايليس.
وكان ووكر األفضل مع 60 نقطة وسبع 
متابعات وأربع متريرات حاسمة، بينما 
ك��ان األفضل في فيالدلفيا الكاميروني 
جويل إمبييد مع 33 نقطة و11 متابعة 
وثالث متريرات، وساهم باتلر ب�15 نقطة 

وثالث متابعات.
وتلقى ووريرز خسارته اخلامسة في 
17 مباراة هذا املوسم، وذلك أمام داالس 
مافريكس. وهي املرة األولى هذا املوسم، 
يخسر غولدن ستايت املتوج بطال ثالث 
مرات في األعوام األربعة املاضية، مرتني 
تواليا، علما أنه سقط في مباراته السابقة 

أمام هيوسنت 107-86.
وخاض غولدن ستايت املباراة في 
غياب جنميه املصابني ستيفن كوري 
ودراميوند غرين، وكان األفضل في 
صفوفه السبت كيفن دوران���ت مع 
32 نقطة وأرب��ع متابعات وث��الث 
متريرات حاسمة، بينما كان األفضل 
في صفوف داالس الكرواتي لوكا 
دونتشيتش م��ع 24 نقطة وتسع 
متابعات. وهي املرة الثانية فقط في 
آخ��ر 19 م��ب��اراة، يفوز فيها داالس 
على غولدن ستايت الذي لم يغب عن 
الدور النهائي للدوري في آخر أربعة 

مواسم.

وفي باقي مباريات السبت، فاز يوتا 
ج��از على بوسطن سلتيكس 86-98، 
وأوكالهوما سيتي ثاندر على فينيكس 
صنز 110-100، وتورونتو رابتورز 

على شيكاغو بولز 122-83، وهيوسنت 
روك��ت��س على ساكرامنتو كينغز 132 
- 112، وانديانا بايسرز على أتالنتا 
هوكس 97 - 89، وأورالندو ماجيك على 

لوس أجنليس ليكرز 130 - 117، ولوس 
أجنليس كليبرز على ب��روك��ل��ني نتس 
127-119، ونيو أورليانز بيليكانز على 

دنفر ناغتس 125 - 115.

»NBA« فيالدلفيا يسِقط تشارلوت.. وخسارة رابعة لووريرز في الـ

لقطة من مباراة فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ومضيفه تشارلوت هورنتس

ديوكوفيتش يسحق أندرسون ويضرب موعدا مع زفيريف في نهائي »املاسترز«

نوفاك ديوكوفيتش

ترشيح صالح وبنعطية جلائزة 
أفضل العب إفريقي

دخ��ل النجمان امل��ص��ري محمد ص��الح ج��ن��اح ف��ري��ق ليفربول 
االجنليزي، واملغربي املهدي بنعطية مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي، 
ضمن القائمة النهائية للمرشحني للحصول على جائزة أفضل العب 
أفريقي لعام 2018 املقدمة من هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

والتي مت اإلعالن عنها السبت.
ويتنافس الثنائي العربي للحصول على اجلائزة مع السنغاليني 

ساديو ماني، العب 
ليفربول، وخاليدو 
ك��ول��ي��ب��ال��ي م��داف��ع 
نابولي اإليطالي، 
ب��اإلض��اف��ة للغاني 
توماس بارتي العب 
وسط أتلتيكو مدريد 

اإلسباني.
وق�������دم ص���الح 
وبنعطية أداًء الفتاً 
ف��ي ال��ع��ام احل��ال��ي 
س��واء مع فريقيهما 
أو مع منتخبي مصر 
وامل���غ���رب، اللذين 
لعبا في كأس العالم 
األخ���ي���رة بروسيا 
الصيف املاضي، قبل 
أن يحجزا مقعديهما 
ف��ي نهائيات كأس 
األمم األف��ري��ق��ي��ة 
املقررة بالكاميرون 

صيف العام املقبل.
وكشفت ب��ي بي 
س��ي ع��ن ف��ت��ح ب��اب 

التصويت للجماهير اليوم حتى الثاني من ديسمبر   املقبل، على أن يتم 
الكشف عن هوية الالعب الفائز باجلائزة في 14 ديسمبر املقبل.

يذكر أن صالح توج باجلائزة في العام املاضي.
يوفنتوس يصرف النظر عن بوغبا ويتجه صوب إيريكسن

وجه نادي يوفنتوس اإليطالي اهتمامه نحو التعاقد مع العب وسط 
توتنهام، الدمناركي كريستيان إيريكسن، وصرف نظره عن جنمه 
السابق والعب مانشستر يونايتد اإلجنليزي حالياً، الفرنسي بول 

بوغبا.
وأكدت صحيفة توتوسبورت اإليطالية أن يوفنتوس يبحث عن 
تدعيم خط وسطه، في ظل النقص الذي يعاني منه »البيانكونيري« 
حالياً، بعد تعرض الثنائي األملاني إمي��ري ك��ان وسامي خضيرة 

لإلصابة.
وك��ان وكيل أعمال بوغبا، راي���وال، متواجداً في مدينة ميالنو، 
إذ أش��ارت تقارير صحافية إيطالية أن��ه اجتمع مع ممثلني لنادي 

يوفنتوس، ولكن يبدو أن األمور لم تسير على ما يرام بني الطرفني.
وأشارت توتوسبورت أن يوفنتوس يتابع باهتمام موقف إيريكسن 
مع توتنهام، بعدما لم يتوصل الطرفان التفاق لتجديد عقد صانع 

األلعاب الدمناركي.
وينتهي عقد إيركسن مع توتنهام في يونيو 2020، ورفض التجديد 
حتى اآلن مع »السبيرز«، فاحتاً املجال لرحيله عن الفريق بالفترة 

املقبلة حتى ال يخسره مجاناً.

أوجيه بطل العالم للراليات 
للمرة السادسة على التوالي

 حسم الفرنسي سيباستيان أوجيه لقبه السادس على التوالي 
ببطولة العالم للراليات بعد أن فشل أق��رب منافسيه في إنهاء 
املراحل في اليوم الثالث في رالي استراليا اخلتامي للموسم يوم 

األحد.
واضطر البلجيكي تييري نوفيل، املنافس الرئيسي لسائق إم-
سبورت فورد والذي دخل الرالي متأخرا بثالث نقاط عن أوجيه 
في الصراع على اللقب، لالنسحاب من املرحلة 22 بعد متزق بإطار 

سيارة هيونداي.
وكان أوت تاناك سائق تويوتا متصدر الرالي ميلك فرصة من 
الناحية احلسابية لنيل اللقب لكن الفرصة ضاعت بعد تعثره 
في طريق زلق بسبب األمطار واصطدم بشجرة في املرحلة قبل 

األخيرة.
وق��ال أوجيه ال��ذي حقق ألقابه الستة مع مساعده جوليان 
اجنراسيا ”كان موسما رائعا واملستويات متقاربة وشهد فترات 

صعود وهبوط“.
وأض��اف ”قبل وق��ت ليس بطويل فكرنا في أن الفوز باللقب 
سيكون صعبا لكننا لم نستسلم أبدا وبذلنا كل جهد ممكن وكافحنا 
حتى آخر رالي وتقريبا حتى املرحلة األخيرة لذا فإن االنتصار 

مفعم بالعواطف“.
واحتل أوجيه املركز اخلامس في الرالي لينهي املوسم برصيد 
219 نقطة بفارق 18 نقطة عن نوفيل )201( بينما جاء تاناك في 

املركز الثالث برصيد 181 نقطة.
وق��ال نوفيل عبر تويتر ”بذلنا أقصى ما بوسعنا وخاطرنا 

أحيانا حملاولة نيل اللقب وال يوجد ما نخسره“.
وسيترك أوجيه، الذي منح فرنسا اللقب 15 على التوالي بعد 
تسعة ألقاب ملواطنه سيباستيان لوب منذ 2004، فورد بنهاية 

املوسم وسيعود إلى سيتروين بعد عامني مع فورد.
وفاز أوجيه )34 عاما( مع سيتروين ببطولة العالم للناشئني 
في 2008 ثم نال أول أربعة ألقاب له مع فولكسفاجن بني 2013 

و2016 وفاز باللقب اخلامس مع إم-سبورت العام املاضي.
وتابع أوجيه ”كان يدعمنا فريق مذهل. خضنا رحلة رائعة 

سويا وحققنا اجنازا مميزا خالل عامني وأنا فخور بفريقي“.
وال يتفوق على أوجيه سوى لوب الذي حقق كل ألقابه التسعة 

مع سيتروين بني 2004 و2012.
ويبقى الفنلندي يوها كانكونن السائق الوحيد الذي فاز ببطولة 
العالم مع ثالثة فرق إذ حقق االجناز مع بيجو في 1986 والنشيا 

في 1987 و1991 وتويوتا في 1993. 

املكسيكي أنسر يتوج ببطولة 
أستراليا املفتوحة للجولف

أح��رز املكسيكي أب��راه��ام أنسر لقب بطولة أستراليا املفتوحة 
للجولف بفارق خمس ضربات عن أقرب منافسيه أمس األحد.

وب��دأ املصنف 96 عامليا منافسات اليوم األخير متقدما بخمس 
ضربات على أقرب منافسيه ثم سدد 69 ضربة بواقع ثالث ضربات 

حتت املعدل ليصبح رصيده اإلجمالي 272 ضربة.
وتنافس األستراليان دمييتريوس باباداتوس وجيك مكالود بقوة 

لكن الفارق كان كبيرا ولم يكن بوسعهما التعويض.
واحتل باباداتوس املركز الثاني بعدما سدد 67 ضربة ليصبح 
رصيده اإلجمالي 277 ضربة وبفارق ضربة واح��دة عن مواطنه 

مكالود ثالث الترتيب.
وتأهل أصحاب أول ثالثة مراكز إلى بطولة بريطانيا املفتوحة في 

أيرلندا الشمالية العام املقبل.
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