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رونالدو يعزز صدارة يوفنتوس لـ «الكالتشيو»

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل في فوز يوفنتوس  1-2على ضيفه بولونيا أول من أمس ليبتعد بصدارة
دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم بفارق أربع نقاط .وهز رونالدو الشباك من مدى قريب في الدقيقة  19لكن دانيلو أدرك التعادل لبولونيا
بعد ذلك بقليل .واستفاد ميرالم بيانيتش من خطأ دفاعي ليحرز هدف الفوز ليوفنتوس في الشوط الثاني فيما حُ رم بولونيا من إدراك التعادل
مرة أخرى بعد اصطدام كرة بالعارضة وإنقاذ مذهل من جيانلويجي بوفون في الوقت احملتسب بدل الضائع.
ومدد فريق املدرب ماوريتسيو ساري سلسلة انتصاراته إلى خمس مباريات متتالية بجميع املسابقات وحافظ على سجله
اخلالي من الهزمية هذا املوسم .وأبلغ ساري خدمة دي.ايه.زد.ان الرياضية عبر االنترنت ”قلت لالعبي فريقي إنه ال يجب
علينا االكتفاء بالسيطرة على املباراة واحلفاظ على تقدمنا أو اللعب باسترخاء ألننا سنغامر بترك أنفسنا في موقف
مخاطرة في النهاية” .كانت مباراة جيدة لكنها شهدت ثالثة أو أربعة أخطاء كارثية يجب علينا التعامل معها“.
وأضاف ”يجب علي التأكد من أن الالعبني يدركون أننا نستحوذ على الكرة لسبب وعدم فعل ذلك ملجرد
االستمتاع به .دخلنا في مرحلة االكتفاء مبا نفعله وهذا ليس جيدا على اإلطالق“.
وميلك حامل اللقب  22نقطة لكن إنتر ميالن صاحب املركز الثاني ميكنه تقليص الفارق إلى نقطة
واحدة لو انتصر في ساسولو.
ووصل رونالدو إلى الهدف رقم  700في مسيرته في خسارة البرتغال أمام أوكرانيا
األسبوع املاضي وأح��رز الهدف  701في الشوط األول بعدما تفوق على مراقبه
وسدد في املرمى.
وسافر بولونيا إلى تورينو وهو فائز في مباراة واحدة من آخر
 31زيارة إلى يوفنتوس لكنه أدرك التعادل عبر دانيلو في
منتصف الشوط االول عندما سدد املدافع البرازيلي كرة
قوية في الشباك.
وأعاد بيانيتش التقدم لصاحب األرض في
الدقيقة  54بعد فوضى في دفاع بولونيا
ليسدد في الزاوية العليا.
وكاد الفريق الضيف أن يدرك التعادل
في اللحظات األخيرة عندما اصطدمت
ض��رب��ة رأس م��ن ال��ب��دي��ل فيدريكو
سانتاندير بالعارضة لترتد إليه ليسدد
كرة خلفية أبعدها احلارس املخضرم بوفون
إلى خارج امللعب.
احتفال كريستيانو رونالدو بهدف يوفنتوس األول

الدوري الفرنسي ..محن ليون تزداد سوء ًا وغارسيا يخفق في أول اختبار
واصل ليون نتائجه املخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي
أمام ضيفه ديجون قبل األخير في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه
اجلديد مواطنه رودي غارسيا السبت في املرحلة العاشرة من
الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وهي املباراة الثامنة تواليا التي لم يذق فيها ليون طعم الفوز
محليا وحتديدا منذ تغلبه على أجنيه بنصف دزينة نظيفة من
األهداف في  16أغسطس املاضي ،وهي أسوأ سلسلة للفريق بقيادة
رئيسه جان ميشال اوالس الذي يتولى قيادته منذ  ،1987واألسوأ
في تاريخ النادي منذ 1977
ولم ينفع ليون إقالة مدربه البرازيلي سيلفينيو وتعيني رودي
غارسيا خلفا له ألن االخير فشل في قيادته إلى الفوز في أول مباراة
على رأس إدارته الفنية.
وعني ليون غارسيا مدربا له في  14أكتوبر احلالي بعد نحو
أسبوع من ع��زل العبه السابق سيلفينيو على خلفية النتائج
السيئة للفريق في الدوري احمللي ،بعدما قاده في  11مباراة في
مختلف املسابقات في أول جتربة له كمدرب.
وبعدما بدأ ليون املوسم بقوة محققا الفوز في أول مرحلتني
على مضيفه موناكو 3-صفر وضيفه أجنيه 6-صفر ،سقط في
فخ التعادل أربع مرات وخسر مثلها ما أدى إلى تراجعه الى املركز
السادس عشر برصيد  10نقاط.
يذكر أن ليون لم ينه املوسم خارج اخلمسة األوائل منذ .1998
وقال مهاجمه البوركينابي برتران تراوري «األمر غير مفهوم،
مباريات عدة لم نحقق خاللها االنتصار وهذا املساء كنا نلعب على
أرضنا وكان يتعني علينا كسب النقاط الثالث ولكننا لم نفعل ذلك».
وأضاف «ال منر بفترة جيدة حاليا ،كان هناك تغيير (املدرب)،
واألمور لن تنجح بسهولة ،يجب أن نضاعف اجلهود .ليس طبيعيا
عندما تلعب لنادي ليون وال تنجح في كسب النقاط ،يجب أن نتغير
بسرعة .االمر يشبه أزمة نحن في موقف صعب ولكن ال يزال أمامنا
الكثير من الوقت للتحسن».
وقال غارسيا «أنا مستاء من النتيجة وليس األداء .أعتقد أننا
قدمنا شوطا ثانيا افضل من األول ،ولو لعبنا املباراة بأكملها ملثما
ظهرنا في الشوط الثاني حلققنا الفوز».
وتنتظر ليون رحلة صعبة األربعاء إلى لشبونة ملواجهة فريق
بنفيكا البرتغالي في اجلولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال
أوروبا.
وتخلص متز من املركز األخير بفوزه على نانت الثاني بهدف
وحيد سجله السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة .86

دورة أنفير للتنس ..موراي
في النهائي األول منذ 2017

أندي موراي

بلغ البريطاني أندي موراي املصنف أول عامليا سابقا املباراة
النهائية األولى له منذ أكثر من عامني ونصف العام عندما تغلب
على الفرنسي أوغو هومبير  6-3و 5-7و 2-6في ساعتني و22
دقيقة في الدور نصف النهائي لدورة أنفير البلجيكية الدولية في
كرة املضرب.
وكانت املباراة النهائية األخيرة ملوراي ،املصنف حاليا في املركز
 243عامليا والعائد إلى املالعب الصيف املاضي بعد غياب بسبب
عملية جراحية في الورك خضع لها في يناير املاضي ،في دورة دبي
في مارس  2017عندما توج باللقب.
وخضع االسكتلندي ( 32عاما) قبل  10أشهر جلراحة صعبة في
الورك تضمنت غرس قضيب اصطناعي ميتد الى عظمة الفخذ ،في
تقنية أفضل من جراحات الورك التقليدية.
وكان مواري أعلن في يناير املاضي أنه سيعتزل اللعبة في العام
 ،2019السيما بعد خضوعه جلراحة ملعاجلة آالم مزمنة في الورك.
لكن الالعب املتوج بثالثة ألقاب في البطوالت الكبرى (الواليات
املتحدة املفتوحة  2012ووميبلدون  2013و ،)2016عاد الصيف
املاضي ال��ى منافسات ال��زوج��ي ،السيما في بطولة وميبلدون
اإلنكليزية ،ثالث بطوالت الغراند س�لام ،حيث خاض منافسات
الزوجي املختلط مع األميركية املخضرمة سيرينا وليامس.
وشارك موراي في دورات عدة آخرها دورة شنغهاي الصينية،
ثامنة دورات املاسترز لاللف نقطة ،األسبوع املاضي عندما خرج
من الدور الثاني على يد اإليطالي فابيو فونييني.
ويلتقي موراي في املباراة النهائية مع السويسري ستانيسالس
فافرينكا الفائز على اإليطالي الواعد جانيك سينير ( 18عاما) 3-6
و 2-6ليبلغ النهائي الـ 30في مسيرته االحترافية.
واحتاج فافرينكا الى ساعة و 59دقيقة للتخلص من سينير الذي
كان أصغر العب يبلغ دور األربعة إلحدى دورات رابطة الالعبني
احملترفني منذ الكرواتي بورنا تشوريتش عام  2014عندما كان
عمره  17عاما.
ويسعى فافرينكا ،املتوج بدوره بثالثة ألقاب كبيرة في الغراند
سالم ،الى الظفر بلقبه األول منذ تتويجه في دروة جنيف في مايو
.2017
والتقى موراي وفافرينكا  19مرة سابقا آخرها في دور الـ32
ل��دورة إيستبورن االنكليزية عام  2018عندما حقق البريطاني
ف��وزه احل��ادي عشر على السويسري الفائز ثمان م��رات آخرها
في نصف نهائي بطولة فرنسا املفتوحة ،ثانية البطوالت األربع
الكبرى ،على مالعب روالن غاروس عام .2017
والتقى الالعبان م��رة واح���دة ف��ي النهائي وك��ان��ت ف��ي دورة
الدوحة عام  2008وكان الفوز من نصيب موراي ،واألول له على
السويسري بعد خسارتني متتاليتني.

إلغاء مباراة في كأس االحتاد
اإلجنليزي بسبب العنصرية

لقطة من مباراة ليون وديجون

ولعب نانت بعشرة العبني منذ الدقيقة  62لطرد مدافعه املالي
موال واغي.
وصعد متز الذي حقق فوزه الثالث هذا املوسم ،إلى املركز الرابع
عشر برصيد  11نقطة بفارق األهداف أمام سانت إتيان ،فيما مني
نانت بخسارته الثالثة هذا املوسم وفشل في اع��ادة الفارق إلى
نقطتني بينه وبني باريس سان جيرمان املتصدر والذي كان تغلب
على مضيفه نيس  1-4اجلمعة في افتتاح املرحلة.
وجتمد رصيد نانت عند  19نقطة في املركز الثاني.
وصعد رينس الى املركز الثالث بفوز الثمني على ضيفه مونبلييه
بهدف وحيد سجله املدافع الدولي املغربي يونس عبد احلميد في
الدقيقة الثالثة.

وأوق��ف تولوز مسلسل نتائجه املخيبة في املراحل اخلمس
األخيرة بفوز ثمني على ضيفه ليل .1-2
وسجل اإليفواريان يايا سانوغو ( )58وماكس أالن غراديل
( 66من ركلة ج��زاء) هدفي تولوز ،والبرتغالي جوزيه فونتي
( )3+90هدف ليل.
وهي اخلسارة الثالثة لليل الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته
الثالث األخيرة.
وصعد بريست إلى املركز الثامن بفوزه الثمني على مضيفه
أجنيه بهدف وحيد سجله إرفني كاردونا في الدقيقة .67
وتعادل نيم مع اميان بهدف لبابلو مارتينيز ( )41مقابل هدف
لاليطالي أرتورو كاالبريزي (.)4+90

دورة موسكو :بنسيتش آخر املتأهالت
إلى بطولة املاسترز اخلتامية
باتت السويسرية بيليندا بنسيتش املصنفة
عاشرة عامليا ،آخر املتأهالت الى بطولة املاسترز
اخلتامية مل��وس��م ال�لاع��ب��ات احمل��ت��رف��ات ف��ي كرة
املضرب ،ببلوغها أول من أمس نهائي دورة موسكو
على حساب الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش.
وانتزعت السويسرية البالغة من العمر 22
عاما ،البطاقة األخيرة للبطولة التي تستضيفها
مدينة شينزين الصينية بني  27أكتوبر والثالث من
نوفمبر ،بفوزها على الفرنسية  3-6و.4-6
وك��ان��ت بنسيتش حتتاج ال��ى بلوغ النهائي
لتنتزع البطاقة األخيرة على حساب الهولندية
كيكي برتنز .وانضمت بنسيتش التي ستخوض
البطولة اخلتامية للمرة األولى في مسيرتها ،الى
كل من األسترالية آشلي بارتي ،التشيكية كارولينا
بليسكوفا ،اليابانية ناومي أوساكا ،الرومانية
سيمونا هاليب ،الكندية بيانكا أندرييسكو،
التشيكية ب��ت��را كفيتوفا ،واألوك��ران��ي��ة إيلينا
سفيتولينا.
وقالت بنسيتش في تصريحات نقلها املوقع

رياضة

االلكتروني لرابطة احملترفات «أن��ا سعيدة جدا
ألن��ي ب��ت ب�ين الثمانية األول��ي��ات .ك��ان ه��ذا هدفا
هائال بالنسبة إلي هذا املوسم وحققته في األمتار
األخيرة».
أضافت «كنت متوترة قبل امل��ب��اراة ،لكن بلوغ
النهائي هنا في موسكو (يقام األحد) هو أيضا أمر
مذهل .أنا سعيدة جدا» ،معتبرة أنها ومالدينوفيتش
قدمتا «مستوى جيدا .كل منا تعرف األخرى جيدا،
لذلك كانت املباراة تكتيكية .حاولت أن أركز على
نفسي والسيطرة على ما أشعر به».
وتلتقي بنسيتش ف��ي امل��ب��اراة النهائية مع
الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا التي تغلبت
على التشيكية كارولينا موتشوفا  4-6و7-6
( )8-6و.1-6
ول��دى ال��رج��ال ،بلغ ال��روس��ي أن��دري روبليف
والفرنسي أدري���ان مانارينو املصنفان سادسا
وسابعا على التوالي املباراة النهائية ،بفوز األول
على الكرواتي مارين سيليتش الثالث  5-7و،4-6
والثاني على اإليطالي أندرياس سيبي  3-6و.4-6

السويسرية بيليندا بنسيتش

مت إل��غ��اء م��ب��اراة ف��ي ال���دور ال��راب��ع التمهيدي بكأس االحت��اد
االجنليزي ،بني هارينجي بورو ويوفيل تاون ،أول من أمس بسبب
مزاعم عن انتهاك عنصري ساقها العبو هارينجي.
وذكرت هيئة اإلذاع��ة البريطانية (بي.بي.سي) ،أنه مت إيقاف
املباراة في الدقيقة  ،64بينما كان يوفيل متقدما ( ،)0-1عقب ركلة
ج��زاء سددها ري��س ميرفي ،وذل��ك بعد توجيه بعض اجلماهير
إلهانات وسباب للحارس الكاميروني ،دوج�لاس باجيتا ،على
استاد كولز بارك.
وقاد توم لويزو ،مدرب هارينجي ،تشكيلة أصحاب األرض إلى
خارج امللعب ،عقب الهدف مباشرة ،ومت إلغاء املباراة في النهاية،
بعدها بنحو  35دقيقة.
وذكر نادي هارينجي على تويتر «مت إلغاء املباراة عقب انتهاك
عنصري ..فترة رهيبة مرت بنا بعد الظهر».
وذكر لويزو مدرب هارينجي أن العبا آخر لديه ،وهو كوبي رو،
مت استهدافه.
وقال لويزو لبي.بي.سي «األمر محزن ،اإلهانة التي تعرض لها
بعض الالعبني لدي كانت مثيرة لالشمئزاز ،حصل الفريق اآلخر
على ركلة جزاء ومع استعدادهم لتنفيذها ،مت توجيه إهانة حلارس
مرمى فريقي ،ومت إلقاء قارورة عليه».
وأردف« :ثم تعرض الالعب رقم  6لدي ،وهو رو ،إلهانات ..متت
إهانته عنصريا ،ولم يكن باإلمكان أن أتركه يواصل اللعب».
وتابع «ال تعني كأس االحتاد اإلجنليزي الكثير بالنسبة لنا ،لن
نفوز بها على اإلط�لاق ،بالتوفيق ليوفيل تاون إذا متت معاقبتنا
واستبعادنا من البطولة ..فليكن ما يكون ،لست مهتما».

