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دخــل أوملبيك مرسيليا املربع الذهبي في دوري الدرجة األولــى 
الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل هدفني عن طريق أبو بكر كمارا 
وكيفن سترومتان ليفوز -2صفر مبلعبه على ستراسبورغ املتعثر 

أول من أمس.
وفــي مباريات أخــرى أقيمت يــوم االحــد، حقق موناكو الفوز في 
اللحظات األخيرة على رين 3-2 بينما خسر بــوردو -1صفر أمام 
ضيفه سانت إيتيني. وسجل كمارا الهدف األول ملرسيليا بطل أوروبا 
1993 في الدقيقة الثالثة بتسديدة من فوق احلــارس ماتز سيلس 
بعد فشل دفاع ستراسبورغ في إبعاد متريرة من ركلة حرة من اجلهة 

اليسرى.
وأضاع أصحاب األرض العديد من الفرص إذ سدد املدافع الكرواتي 
دوي شاليتا-تسار واجلناح الصربي نيمانيا رادونيتش في إطار 
املرمى بينما سدد املهاجم األرجنتيني داريــو بنيديتو خارج املرمى 
من مدى قريب. وأكد العب الوسط الهولندي سترومتان االنتصار من 
ركلة جزاء في الوقت احملتسب بدل الضائع بعد أن سقط بنيديتو داخل 

املنطقة عقب إعاقة من أحد مدافعي ستراسبورج.
ويحتل مرسيليا املركز الرابع برصيد 16 نقطة من عشر مباريات 

بينما بقي ستراسبورغ في مؤخرة الترتيب بتسع نقاط.
وأحــرز وسام بن يدر هدف الفوز في الدقيقة 90 لصالح موناكو 
ليتوج ليلة ال تنسى بعد أن منح فريقه التقدم مبكرا قبل أن يرد 

الضيوف بهدفني عن طريق فيتوت مواسا وأدريان هونو.
وعــادل إســالم سليماني مهاجم اجلــزائــر، املعار إلــى موناكو من 
ليستر سيتي، النتيجة في الدقيقة 56 قبل أن يشعل بن يدر احتفاالت 
الفريق صاحب الدار بهدفه املتأخر ليرتقي موناكو إلى املركز 14 بفارق 

نقطتني عن منطقة الهبوط.
ومنح هدف دينيس بواجنا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء سانت 
إيتيني فوزا مفاجئا على مستضيفه بــوردو صاحب املركز السادس 

وسمح للفريق الزائر بالتقدم إلى املركز العاشر.

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من 
جديد هذا األسبوع، من خالل مباريات اجلولة 
الثالثة من دور املجموعات، التي قد تلعب دوًرا 
كبيًرا في تقريب أندية من التأهل إلى دور الـ16، 

ودفع أخرى للخروج من البطولة.
وهناك 4 أندية متكنت من حتقيق العالمة 
الكاملة في أول جولتني، وتسعى ملواصلة 
ــدم فــي األدوار  سجل االنــتــصــارات لــوضــع ق

اإلقصائية.
ومتكن بــاريــس ســان جيرمان مــن تصدر 
ترتيب املجموعة األولــى بعروضه القوية، 
بعد تفوقه الكبير على ريال مدريد في اجلولة 
األولى 3-0 في حديقة األمراء، قبل التغلب على 

جالطة سراي التركي في عقر داره 0-1«.
وفي املجموعة الثانية، أمطر بايرن ميونخ 
األملاني شباك خصومه، بالتغلب على النجم 
األحمر الصربي بثالثية نظيفة على ملعب 
أليانز أرينا، ومن ثم اكتساح توتنهام هوتسبير 

اإلجنليزي بنتيجة 7-2 في العاصمة لندن.
ولــم يجد مانشستر سيتي بطل إجنلترا، 
أي معاناة تذكر في املجموعة الثالثة، بعد 
التغلب في اجلولة األولــى خارج ميدانه على 
شاختار دونيتسك األوكراني 3-0، قبل التفوق 
على دينامو زغرب الكرواتي 2-0 في قلعته 

االحتاد.
أمــا أياكس أمستردام الهولندي، مفاجأة 
البطولة املوسم املاضي بوصوله إلى نصف 
النهائي، فتغلب على ليل الفرنسي 3-0 على 
ملعب يوهان كرويف أرينا، قبل أن يتفوق على 

فالنسيا بنفس النتيجة في امليستايا.
وعلى اجلانب اآلخر، هناك 4 أندية تسعى 
حلصد النقطة األولى في البطولة، والهروب من 

شبح اإلقصاء املبكر من دور املجموعات.
وقــدم أتاالنتا اإليطالي صــورة باهتة في 
مشاركته األولــى بــدوري األبطال، باخلسارة 
خارج ميدانه 0-4 أمام دينامو زغرب، قبل أن 
يسقط على ملعب سان سيرو بنتيجة 2-1 أمام 

شاختار في املجموعة الثالثة.
وبـــدوره يبحث باير ليفركوزن األملاني، 
وصيف البطولة عام 2002، عن حصد النقطة 
األولى في املجموعة الرابعة، بعد سقوطه على 
ملعبه بــاي أرينا أمــام لوكوموتيف موسكو 
الروسي بنتيجة 2-1، وخسارته خارج ميدانه 

أمام يوفنتوس 0-3.

وفــي املجموعة السابعة، يعاني بنفيكا 
البرتغالي في مشاركته األوروبية هذا املوسم، 
ــام اليبزيج األملاني  ــه أم فقد خسر على أرض
بنتيجة 2-1، قبل أن يتكبد الهزمية الثانية أمام 
زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 1-3 

خارج ميدانه.
وأخــيــًرا وفــي املجموعة الــثــامــنــة، سقط 
ليل الفرنسي في اجلولة األولــى أمــام أياكس 

الهولندي بثالثية نظيفة، وسقط على ميدانه 
أمام تشيلسي بنتيجة 1-2.

سراي وغلطة  مدريد  ريال 
وكانت عــودة كل من توني كــروس وداني 
كارباخال وإدين هازارد هي أبرز املستجدات في 
قائمة ريال مدريد التي استدعاها املدرب زين 

الدين زيدان استعداداً للمواجهة احلاسمة أمام 
غلطة سراي اليوم الثالثاء في دوري األبطال، 
والــتــي خــرج منها كــل مــن لــوكــا مودريتش 

وغاريث بيل لإلصابة.
وعاد العب الوسط األملاني بعد تعافيه من 
اإلصابة العضلية التي حلقت به في مباراة 
غرناطة ومنعته من املشاركة مع املانشافت 
في التصفيات املؤهلة لبطولة »يورو 2020« 

وأيضا مع امليرينجي أمام ريال مايوركا.
كما عاد أيضا كل من كارباخال الــذي غاب 
عن املباراة األخيرة أمام مايوركا، كما هو احلال 
بالنسبة لهازارد الذي غاب عن هذه املواجهة 
بعد وصول مولوده اجلديد فجر يوم اجلمعة 
املاضي. واستمر غياب كل من مودريتش وبيل 
لإلصابة التي حلقت بهما خالل مشاركتهما مع 
منتخبيهما، وانضما لقائمة املصابني التي تضم 

كل من ناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.
وضمت قائمة الـ21 العباً كل من كورتوا 
ــي وكــاربــاخــال  ــوب ــت ــو أل ــغ ــي وأريــــــوال ودي
وأودريــــوزوال وميليتاو وسرجيو رامــوس 
ــــاران ومــارســيــلــو ومــيــنــدي وفــالــفــيــردي  وف
ــروس وكاسيميرو وخاميس رودريغيز  وك
وإيسكو وبراهيم دياز وهازارد وفينيسيوس 

جونيور ورودريغو وبنزميا ولوكا يوفيتش.

هازارد في تدريبات ريال مدريد

لقطة من مباراة مرسيليا و ستراسبورغ

الذهبي  املربع  يدخل  مرسيليا 
الفرنسي الدوري  في  رين  يهزم  وموناكو 

أحــرز إيــالس بيبو هدفا وســاهــم فــي آخر 
سجله أنــدريــه كراماريتش ليقود هوفنهامي 
للفوز -2صفر على ضيفه شالكه ويحرمه 
من صدارة دوري الدرجة األولى األملاني لكرة 

القدم.
وتابع الكرواتي كراماريتش، في مشاركته 
األولى بعد عودته من اإلصابة، كرة مرتدة من 
احلارس ألكسندر نوبل بعد تسديدة بيبو ليهز 
الشباك في الدقيقة 72 على عكس مجريات 

اللعب.
وعـــزز الــالعــب الــتــوجــولــي تــقــدم صاحب 
األرض قبل أربــع دقائق من النهاية بعد خطأ 

دفاعي وانطالقة فردية.
ورد إطـــار املــرمــى ركــلــة حــرة مــن دانييل 
ــع ألكسندر  كاليجيوري العــب شالكه ووض
شوبف كرة بضربة رأس فوق العارضة بقليل 
إذ سيطر الفريق الضيف على الشوط األول 

وأهدر العديد من الفرص.
لكن هوفنهامي هز الشباك من أول فرصة 
حقيقية على املرمى عبر كراماريتش. وأكمل 
بيبو انتصار هوفنهامي الثاني الكبير على 
التوالي بعدما صعق بايرن ميونيج حامل 

اللقب في اجلولة املاضية.
وفي صراع متكافئ على اللقب حافظ بروسيا 
مونشنجالدباخ على الصدارة برصيد 16 نقطة 

متقدما بفارق األهداف على فولفسبورج.
ــادل 2-2 مع  ــع ويــحــتــل بـــايـــرن، الــــذي ت
مستضيفه أوجسبورج يــوم السبت، املركز 
الثالث وله 15 نقطة مثل بروسيا دورمتوند 
ورازن بال شبورت اليبزيج ويتأخر شالكه 
بنقطة واحــدة عنهم فيما تقدم هوفنهامي إلى 

جانب من مباراة شالكه وهوفنهامياملركز 11 برصيد 11 نقطة.

سراي غلطة  قبل  الريال  لقائمة  وهازارد  وكارباخال  كروس  عودة 

اإلقصاء وشبح  الكاملة  العالمة  بني  األبطال  دوري  من  الثالثة  اجلولة 

»البوندسليغا« في  أشهر  منذ  لكولن  أول  وفوز  هوفنهامي  أمام  يسقط  شالكه 

لقبه  ويحصد  فافرينكا  يهزم  موراي 
اإلصابة من  عودته  منذ  األول 

نال آندي موراي لقبه األول في بطوالت احتاد الالعبني احملترفني 
منذ خضوعه جلــراحــة أعلى الفخذ إلنــقــاذ مسيرته إذ تغلب على 
ستانيسالس فافرينكا في مواجهة مرهقة في نهائي بطولة أوروبا 

املفتوحة للتنس في أنتويرب أول من أمس.
وقلب موراي املصنف األول عامليا سابقا، الذي بدا أنه سيعتزل بعد 
اخلسارة في الدور األول لبطولة أستراليا املفتوحة في يناير كانون 
الثاني، تأخره مبجموعة وكسر إرسال إلى فوز بنتيجة 3-6 و4-6 

و4-6.
وفي أول مباراة نهائية بني الثنائي في 11 عاما بدا أن فافرينكا، 
البالغ عمره 34 عاما والــذي ابتلي باإلصابات هو اآلخــر، في طريقه 
حلصد اللقب عندما حصل على فرصتني لكسر اإلرسال في املجموعة 
الثانية. لكن مــوراي، البالغ عمره 32 عاما والــذي اختار اخلضوع 
جلراحة لعالج إصابة متجددة أعلى الفخذ بعد أستراليا املفتوحة وعاد 
إلى املالعب في يونيو حزيران، أظهر إمكاناته وعدم تأثره بأي مشكلة 

بدنية إذ قلب تأخره ليحصد اللقب 46 في مسيرته.
وشهدت املجموعة الفاصلة تبادل كسر اإلرســال عدة مــرات لكن 
مــوراي أنقذ فرصا لكسر إرساله عند التعادل 4-4 ثم انقض على 
إرسال فافرينكا في الشوط التالي ليحسم اللقب عندما أطاح منافسه 

السويسري املنهك بضربة أمامية خارج امللعب.
وقال موراي الذي بدا أنه سيبكي بعد املباراة ”من الرائع العودة 

واللعب ضد ستان في نهائي مثل هذا، كان يقدم أداء رائعا.
”لم أتوقع أن أكون في هذا الوضع لذا أنا سعيد للغاية. ستان 
كان يسدد الكرات من كل االجتاهات لكني صمدت. هذا واحد من أبرز 

انتصاراتي“.
وهذا هو اللقب األول ملوراي منذ دبي في مارس آذار 2017 عندما 

كان املصنف األول عامليا.
ويسعى الــالعــب االسكتلندي لتحدي الــوضــع التقليدي إذ لم 
يسبق ألي العب العودة من جراحة أعلى الفخذ بهذا الشكل إلى أعلى 
املستويات في منافسات الفردي. وحقق انتصارات زادت ثقته بالنفس 
مؤخرا وبلغ دور الثمانية في بطولة الصني املفتوحة لكن الفوز على 

فافرينكا كان األكبر له منذ عودته.
وكسر فافرينكا، الذي خضع جلراحة في الركبة قبل عامني، إرسال 
مــوراي في الشوط الثاني للمباراة وسيطر على العديد من سالسل 

تبادل الضربات وتفوق بضرباته اخللفية على دفاع موراي.
ومنحت ضربتان خلفيتان فافرينكا كسر اإلرسال والتقدم 2-1 في 

املجموعة الثانية ثم تفوق 40-15 عند تقدمه 1-3.
وجنا موراي وزاد حماسه مع تراجع أداء إرسال فافرينكا.

ورد موراي كسر اإلرسال ثم أنقذ إرساله عند التعادل 4-4 عندما 
حتدى قرار احلكم بخروج الكرة من امللعب وأظهرت اإلعــادة صحة 

محاولته لُتعاد الكرة.
وسدد موراي ضربتني خلفيتني ليحصد املجموعة الثانية بعد كسر 

إرسال فافرينكا واشتد الصراع بني الالعبني في املجموعة الفاصلة.
لكن موراي كان ميلك املزيد من الطاقة ليحقق الفوز 12 في مسيرته 

على فافرينكا مقابل ثماني هزائم.
واقترب موراي من أن يصبح أبا للمرة الثالثة وقال مازحا إن عائلته 

كبرت منذ ابتعاده عن املالعب.

آندي موراي


