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عوض نابولي، وصيف البطل في ثالثة من املواسم األربعة 
األخيرة، تأخره بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل ليفوز 4-3 على 
مستضيفه فيورنتينا في مباراة ممتعة أول أمس في افتتاح دوري 

الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم.
وحصل نابولي على ركلة جزاء مثيرة للجدل أيضا بعد خطأ ضد 
دريس ميرتنز وهو ما ترك فينشنزو مونتيال مدرب فيورنتينا في 
حالة غضب عارمة خاصة بعد رفض احلكم احتساب ركلة جزاء 
لصالح العبه فرانك ريبري، في مباراته األولى مع الفريق، قرب 

النهاية.
وكان انتصار نابولي مبثابة متهيد ملواجهة يوفنتوس حامل 

اللقب، الذي انتصر 1 -صفر على ضيفه بارما، يوم السبت املقبل.
وقال مونتيال ”هناك غضب حقيقي ألن اخلطأ ميكن أن يحدث 
لكن بالنسبة لي فإن تفسير احتساب هذه الركلة وعدم احتساب 

األخرى ليس مقبوال. ال ميكنني قبول ذلك. أنا آسف“.
وتلقى نابولي صدمة مبكرة عندما ارتدت الكرة من ركبة العب 
فيورنتينا لتصطدم بذراع بيوتر جيلينسكي من مدى قريب للغاية 

في زحام أمام املرمى.
ورغم أن الالعب البولندي لم يعرف شيئا بشأن األمر احتسبت 
ركلة جزاء بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو املساعد وافتتح 
إيريك بوجلار املنضم حديثا لفيورنتينا قادما من بولونيا التسجيل 

في مشاركته األولى مع الفريق.
وواجــه نابولي صعوبات في البداية لكنه أدرك التعادل من 
أول محاولة خطيرة على املرمى في الدقيقة 38 عندما سدد ميرتنز 
ــارج منطقة اجلـــزاء وملست الــكــرة احلـــارس بارتولومي  مــن خ

جراكوفسكي غير أنه لم مينعها من دخول املرمى.
وفي الهجمة التالية سقط ميرتنز فوق جايتانو كاستروفيلي، 
الذي كان على األرض بالفعل، لكن احلكم احتسب ركلة جزاء ولم 

يراجع حكم الفيديو عنها ونفذها لورينتسو إينسيني بنجاح.
وأعاد نيكوال ميلينكوفيتش الوضع إلى التعادل في الدقيقة 52 

لكن خوسيه كاييخون منح التقدم لنابولي بعد أربع دقائق أخرى.
وأدرك البديل والوافد اجلديد كيفن-برينس بواتنج، الذي يلعب 

للفريق رقم 11 في مسيرته، التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 65.
لكن بعد دقيقتني مرر ميرتنز الكرة إلى كاييخون عند القائم 

البعيد الذي أرسلها إلى إينسيني ليخطف الفوز لنابولي.
وشارك ريبري وطالب باحلصول على ركلة جزاء بعد سقوطه 
عقب تدخل من السيد هيساي لكن احلكم جتاهل األمر ولم يتدخل 

حكم الفيديو املساعد.
وقال مونتيال ”ال أفهم القاعدة التي مت مبوجبها احتساب ركلة 

اجلزاء األولى لنا لكن اللوائح موجودة، ورغم أنني ال أتفق معها، 
فقد كانت ركلة جزاء.

”لكن ليشرح أحد لي ركلة جزاء ميرتنز. ميرتنز ادعى السقوط 
ولم يقل أحد أي شيء. احلكم قال إنه شاهد خطأ لكن حكم الفيديو 

املساعد موجود لذا ملاذا لم يلجأ له“.
وتابع ”تقبل األخطاء أسهل عندما لم يكن حكم الفيديو املساعد 

موجودا“.
ومنح جيورجيو كيليني قائد يوفنتوس حامل اللقب الفوز 
-1صفر على بارما في املباراة االفتتاحية على الرغم من غياب 
املدرب اجلديد ماوريتسيو ساري الذي يتعافى من إصابته بالتهاب 

رئوي.

 تالشى التفاؤل املبكر لريال مدريد قبل النهاية 
بدقيقتني عندما أحرز سيرجي جوارديوال هدف 
التعادل لريال بلد الوليد ليفرض التعادل 1-1 
على فريق املدرب زين الدين زيدان في أول مباراة 
يخوضها على أرضــه في دوري الدرجة األولــى 

اإلسباني لكرة القدم أول من أمس.
وبدا أن كرمي بنزمية قاد ريال مدريد النتصاره 
ــارج أرضــه  الثاني على التوالي عقب الــفــوز خ
3-1 على سيلتا فيجو في اجلولة االفتتاحية 
عندما سجل هدف التقدم في الدقيقة 82 بتسديدة 
رائعة استغل فيها مهارته. واستحوذ املهاجم 
الفرنسي، هداف ريال مدريد املوسم املاضي، على 
الكرة وظهره للمرمى قبل أن يستدير ويسدد في 
الزاوية البعيدة عن حارس ريال بلد الوليد ومينح 

أصحاب األرض تقدما مستحقا. وكــان املهاجم 
الصربي لوكا يوفيتش قريبا من افتتاح التسجيل 
لريال مدريد في وقت مبكر من املباراة عندما أرسل 
ضربة رأس ارتدت من العارضة بعد دقيقة واحدة 
من مشاركته كبديل. وأهدر جاريث بيل وجيمس 
رودريجيز عدة فرص في وقت مبكر من املباراة 

أيضا.
وهـــدد بلد الــولــيــد مــرمــى منافسه فــي مــرات 
قليلة لكنه أدرك الــتــعــادل بــهــدف مفاجئ عبر 
تسديدته الثانية نحو املرمى عندما أرسل سيرجي 
جوارديوال تسديدة بني ساقي تيبو كورتوا حارس 
ريال مدريد لينهي هجمة مرتدة بعد استخالص 
الكرة من األملاني توني كروس العب وسط ريال 

مدريد.

وأدخــل هذا الهدف جماهير ملعب سانتياجو 
برنابيو في حالة من الصمت ورفع رصيد ريال 

مدريد إلى أربع نقاط من مباراتني.
ــدان في مؤمتر صحفي عقب املباراة  وقــال زي
ـــرارة ألنــنــا فعلنا الــشــيء األصعب  ”أشعر مب
بالتسجيل في الشوط الثاني الذي لم نقدم خالله 
أفضل أداء لنا. ”شعور سيء عندما تهتز شباكك 
بهدف التعادل بعد وقت قصير من احــراز هدف 
التقدم. قدمنا أداء جيدا في الشوط األول لكن لم 

ننجح في التسجيل“.
وخاض ريال مدريد املباراة بدون العب الوسط 
لوكا مودريتش لإليقاف لكن رودريجيز خاض 
أول مباراة بقميص الفريق منذ أكثر من عامني في 
تشكيلة ضمت عشرة العبني كانوا ضمن الفريق 

عندما تولى زيدان املسؤولية ألول مرة في يناير 
كانون الثاني 2016.

وبعد بداية قوية في حرارة مدريد عانى الفريق 
للحفاظ على إيقاعه بعد االستراحة لكن التفكير 

السريع لبنزمية قاد الفريق للتقدم.
ولــم ينجح الفريق في التعامل مع الهجمات 
املرتدة السريعة لبلد الوليد التي جنح من خاللها 
جوارديوال في إدراك التعادل بعدها بست دقائق 
ــدان إن التعادل لم يكن بسبب  ومــع ذلــك قــال زي

تراجع معدالت اللياقة البدنية لدى العبيه.
وأضاف ”كنا أقل اقتناعا بأنفسنا في الشوط 
الثاني. لم نلعب بانسيابية وعندما يحدث ذلك 
ندخل في مشاكل. لكن ال ميكن أن نلوم حــرارة 

الطقس ألن مشاكلنا اليوم لم تكن بدنية“.

 تسديدة  كرمي بنزمية في طريقها إلى شباك بلد الوليد

واقعة تالسن راموس وسيرينا 
تعود للسطح من جديد

حتى موعد بطولة أميركا املفتوحة للتنس العام املاضي، كان 
بوسع القليل من مشجعي رياضة التنس معرفة اســم حكم في 

البطولة.
لكن هذا تغير عقب نهائي فــردي السيدات، عندما بات احلكم 
ــل دائــرة الضوء عقب تالسن عنيف مع  كــارلــوس رامـــوس، داخ

سيرينا وليامز.
وعقب عام من مباراة متوترة فــازت بها نعومي أوساكا 2-6 
و6-4، انقسمت اآلراء بشدة حول كيفية تعامل راموس مع املباراة 

والتالسن العنيف مع سيرينا
لكن األشياء التي بدا مسلًما بها عقب اللقاء، هو أن راموس أصدر 
3 عقوبات ضد سيرينا بسبب مخالفات للوائح السلوك وبدأها 
بتحذيرها بسبب تلقيها توجيهات من مدربها باتريك مراد أوغلو 

اجلالس في املدرجات.
وأدت العقوبة الثانية خلصم نقطة ثانية من سيرينا بسبب 

حتطيمها ملضربها من فرط اإلحباط.
وجاءت العقوبة الثالثة، وهي خسارتها لشوط، لتحسم جدال 
طويال وحــادا وصفت خالله سيرينا احلكم رامــوس بأنه كاذب 

ولص، ومت تغرمي سيرينا الحًقا مبلغ 17 ألف دوالر.
وبينما باتت أوساكا أول العبة تنس تولد في اليابان تفوز 
بلقب للبطوالت األربــع الكبرى، لتمنع سيرينا من معادلة الرقم 
القياسي لعدد األلقاب الكبرى والبالغ 24 لقبا، فإن انتصارها 
أفسدته صيحات االستهجان من اجلماهير الغاضبة خالل مراسم 
تسليم اجلوائز.ونادًرا ما يتردد أسماء حكام املباريات في التغطية 
اإلعالمية ملباريات التنس، لكن تدخل رامــوس تسبب في ظهور 
ــات من قبل بعض  اسمه في عناوين الصحف العاملية وإلــى إدان
الالعبني السابقني.وكتب أندي روديك الفائز بلقب بطولة أمريكا 
املفتوحة في السابق قائال »أســوأ أداء حتكيمي شاهدته على 

اإلطالق...بل هو األسوأ!«
وفــي مقال لها بصحيفة واشنطن بــوســت، أفصحت سالي 
جينكينز كاتبة املقاالت الرياضية عما اعتبرته الكثير من اجلماهير، 
بأنه دافع قائم على التمييز على أساس النوع، يقف وراء التزام 

راموس الصارم بتطبيق اللوائح.
لكن راموس وهو ضمن أكثر احلكام خبرة في تاريخ الرياضة، 

وجد من يسانده بشكل علني من بني زمالئه.
وأصدر االحتاد الدولي للتنس بيانا بعد وقت قصير من نهاية 
املباراة، قال فيه إن راموس التزم بالقواعد »وتعامل طوال الوقت 

باحترافية ونزاهة«.

فنربخشة يتصدر الدوري 
التركي وأالنيا سبور يالحقه

اقتسم فريقا فنربخشة وأالنيا سبور، صدارة الدوري التركي 
املمتاز لكرة القدم، بعد أن حقق كالهما الفوز أول من أمــس في 

املرحلة الثانية.
وفــاز فنربخشة على مضيفه إسطنبول باشاك شهير )1-2( 
واكتسح أالنيا سبور ضيفه قاسم باشا )4-1( وفي مباراة أخرى 
باملرحلة ذاتها تعادل أنقرة جوجو مع ضيفه قيصري سبور )1-

.)1
ورفع فنربخشة وأالنيا سبور رصيديهما إلى 6 نقاط ليقتسما 

الصدارة.
وعلى ستاد ستني إميك، سجل فيدات موريكي ونبيل درار، هدفي 
الفوز لفناربخشة في الدقيقتني 77 و90، بعد أن تقدم إنزو كريفيلي 

بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 32.
وفي املباراة الثانية، سجل انستاسيوس باكاسيتاس وبابيس 
سيسي وجونيور فيرنانديز وياسني بامو أهــداف أالنيا سبور 
في الدقائق 29 و54 و60 و88 وتكفل مامي تيام بتسجيل الهدف 

الوحيد لقاسم باشا في الدقيقة 33.

ديوكوفيتش يواجه كارباييس 
في بطولة أميركا املفتوحة للتنس

سيخوض الالعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب 
بطولة أمريكا املفتوحة للتنس، أولى مباريات النسخة اجلديدة من 
البطولة، اليوم اإلثنني بينما سيخوض اإلسباني رافائيل نادال أول 
مباراة له غدا الثالثاء. وسيبدأ ديوكوفيتش رحلة الدفاع عن اللقب 

مبواجهة الالعب روبرتو كارباييس، في أولى أدوار البطولة.
ــادال أولــى مباريات البطولة غــدا الثالثاء  بينما سيخوض ن

مبواجهة جون ميلمان.
على جانب آخر، سيواجه السويسري املخضرم روجر فيدرر، 

نظيره سوميت ناجال.
وفي منافسات السيدات، ستشهد افتتاحية البطولة مواجهة 
قوية بني األمريكية سيرينا وليامز والروسية ماريا شارابوفا، كما 

ستواجه اليابانية نعومي أوساكا، نظيرتها آنا بلينكوفا.

البولندي هوركاش يحقق
 أول لقب في مسيرته 

تفوق البولندي هوبرت هوركاش على املصنف األول بنوا بير 
ليحقق أول لقب في مسيرته بعد فوزه 6-3 و3-6 و6-3 في نهائي 

بطولة ونستون-سالم املفتوحة للتنس.
وصمد هوركاش )22 عاما( في مباراة متقلبة توقفت لفترة 
وجيزة بسبب األمطار بعد املجموعة الثانية، وخــرج فائزا بعد 

ساعتني وتسع دقائق من اللعب.
وأصبح هوركاش أول بولندي يفوز ببطولة على مستوى احتاد 

الالعبني احملترفني منذ فويتك فيباك في شيكاجو عام 1982.
ــدون بطل بولندي(. أنــا سعيد جدا  وقــال ”مر وقــت طويل )ب

بنجاحي في الفوز بإحدى بطوالت احتاد الالعبني احملترفني“.
وأضـــاف ”أمتنى انضمام املــزيــد مــن الالعبني لــي وأن أفــوز 
باملزيد من األلقاب. هذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي وأنا سعيد 
بانتصاري هنا“. وتضمن مشوار هوركاش الرائع الفوز في أربع 

مباريات متتالية على العبني مصنفني في البطولة.

7 أهداف مباراة نابولي وفيورنتينا شهدت 

فيورنتينا على  الطاولة  يقلب  نابولي 
بالكالتشيو مثيرة  مباراة  في   

- فرحة زي لويس بالهدف األول لبورتو

»الليغا« في  الوليد  بلد  أمام  داره  بعقر  يتعثر  مدريد  ريال 

بورتو يتصدر 
الدوري البرتغالي 
بثنائية في بنفيكا

ــو، صـــدارة الـــدوري  ــورت اقتنص فــريــق ب
البرتغالي مــن مضيفه بنفيكا، بعدما فاز 
عليه 2-0، أول من أمــس في املرحلة الثالثة 

للمسابقة.
وسجل زي لويس وموسى ماريجا هدفي 
الــفــوز لبورتو فــي الدقيقتني 22 و86 على 

الترتيب.
الفوز رفع رصيد بورتو في الصدارة إلى 
6 نقاط بفارق األهــداف فقط عن بنفيكا الذي 

تراجع للمركز الثاني.

لقطة التالسن الشهير بني احلكم كارلوس راموس وسيرينا وليامز


