
7 رياضة Tue. 26 Sep. 2017 issue no 429
الثالثاء 26 أيلول 2017 العدد 429

 احتفظ��ت الإ�صبانية جاربني موغ��وروزا، ب�صدارة الت�صنيف العاملي 
لاعب��ات التن���س املحرتفات، بع��د اإع��ان القائمة اجلدي��دة. وبقيت 
الروماني��ة �صيمون��ا هالي��ب، يف املرك��ز الث��اين، وكذل��ك ا�صتم��رت 
بلي�صكوف��ا،  كارولين��ا  والت�صيكي��ة  �صفيتولين��ا  اإيلين��ا  الأوكراني��ة 
والأمريكية فينو�س وليام��ز، يف املراكز من الثالث اإىل اخلام�س على 
الرتتي��ب. ومل يح��دث اأي�ص��ا اأي تغيري حت��ى املركز العا���ر ببقاء 
الدمناركي��ة كارولني فوزنياك��ي �صاد�ص��ة، والربيطانية جوهانا 
كونتا �صابعة والرو�صية �صفيتانا كوزنت�صوفا ثامنة، وال�صلوفاكية 
لعب��ة  اأو�صتابنك��و  واإيلين��ا  تا�صع��ة  ت�صيبولكوف��ا  دوميني��كا 
لتفي��ا عا�رة. وعل��ى �صعيد الرج��ال تراج��ع ال�صوي�ري 
�صتاني�صا���س فافرينكا، خطوة واحدة لي�صبح يف املركز 
التا�صع بالت�صنيف العاملي لاعبي التن�س املحرتفني، 
بع��د اإع��ان القائمة اجلديدة. ومل يح��دث اأي تغيري يف 
اأول �صبعة مراك��ز، وا�صتمر الإ�صباين رفائيل نادال يف 
ال�ص��دارة، يليه وال�صوي�ري روجر فيدرر والربيطاين 
اآندي موراي. ولاأ�صب��وع ال�صاد�س تواليا، ي�صيطر 
نادال على قمة الت�صنيف بر�صيد 9 اآلف و465 
نقطة، بف��ارق نحو األفي نقطة ع��ن ال�صوي�ري. 
وكان الاعبان، الل��ذان تقا�صما الألقاب الأربعة 
الكربى ه��ذا العام، قد �ص��اركا للمرة الأوىل يف 
مب��اراة للزوجي �صم��ن مناف�ص��ات كاأ�س لفر 
ال�صتعرا�صي��ة يف ب��راغ وحقق��ا الف��وز عل��ى 
الأمريكي��ني �ص��ام كوي��ري وجاك �ص��وك، يف 
مباراة جذبت اأنظ��ار العامل. وحافظ الأملاين 
األك�صندر زفرييف على املركز الرابع، وا�صتمر 

ماري��ن �صيليت���س خام�صا، وال�رب��ي نوفاك الكروات��ي 
ديوكوفيت���س �صاد�ص��ا، والنم�ص��اوي دومينيك ثي��م �صابعا. وفقد 
فافرين��كا املركز الثامن ل�صالح البلغ��اري جريجور دمييرتوف، 
الذي تقدم خط��وة واحدة، بينما ا�صتمر الإ�صب��اين بابليو كارينيو 

يف املركز العا�ر.

��د كارل��و اأن�صيلوتي مدرب باي��رن ميونيخ، اأنَّ فريق��ه مطالب باللعب   اأكَّ
ب�ص��كل مغاي��ر عندم��ا يواج��ه باري���س �ص��ان جريم��ان ي��وم الأربع��اء، 
باجلول��ة الثاني��ة م��ن دور املجموعات ب��دوري اأبطال اأوروب��ا. وتعادل 
باي��رن ميوني��خ، م��ع فولف�صب��ورج )2-2(، بعدم��ا ف�ص��ل يف احلف��اظ 
عل��ى تقدمه بهدف��ني، اأم�س اجلمعة، عل��ى ملعب "األيان��ز اأرينا" باجلولة 

يف ال�صاد�ص��ة من ال��دوري الأمل��اين. وق��ال اأن�صيلوتي 
ت�ريح��ات نقله��ا املوق��ع الر�صم��ي للباي��رن 

ا نرغب. لعبنا  عقب املباراة: "مل نلع��ب كما كنَّ
بب��طء وب��دون حما�ص��ة كافية، كم��ا مل ن�صيطر 
على الكرة بال�ص��كل املطلوب كما هو املعتاد". 

واأ�ص��اف امل��درب الإيط��ايل: "كان علينا 
ح�ص��م املب��اراة، لك��ن �صف��ني )احلار�س( 

ن��ا  لأنَّ جي��دة؛  النتيج��ة  بخط��اأ.  ق��ام 
لعبن��ا ب�صكل �صي��ئ. علين��ا اأن نلعب 

باري���س".  يف  خمتلف��ة  بطريق��ة 
ويف ال�صياق ذات��ه، علَّق توما�س 

مولر على املباراة: "مل يح�صل 
فول�صبورج على ه��ذه النقطة. 
بل نحن م��ن اأهديناه��ا لهم. 
كان لدينا ح��وايل فر�صتني 
اأو 3 حل�ص��م الأمور بال�صوط 
الث��اين، لك��ن يف النهاي��ة 
اأ�صه��ل  �ص��يء  كل  جعلن��ا 
"مل  واأردف:  عليه��م". 
بال�ص��وط  كفري��ق  نلع��ب 

هن��اك  وكان  بع���س الث��اين، 
امل�صاح��ات الت��ي ل يج��ب اأن تتواج��د يف مث��ل 
ه��ذه املباري��ات. تراجعن��ا م��ن ناحي��ة ن�ص��ق 
الأداء مقارن��ة مبا حدث اأم��ام �صالكه، وماينز".  
م��ن جانبه، ق��ال مات���س هوميلز: "بع��د نتيجة 
1-2، اندفعن��ا لت�صجيل اله��دف الثالث، لكنَّنا 
مل نك��ن منظم��ني ب�ص��ورة كب��رية. لق��د اأ�صعنا 
بع�س الفر�س جلعل النتيجة )1-3(، مرتني، اأو 

: "يف النهاية مل نح�صل على العديد  ثاث��ة". واأمتَّ
لن��ا مرت��ني فق��ط،  م��ن الفر���س للت�صجي��ل، و�صجَّ

وعلينا اأن نتاأقلم مع ذلك".

قلة األهداف تضعف فرص الفرق الصاعدة بالبقاء في البريميرليغ
فينجر يختلف مع مورينيو وغوارديوال

الملكي يسعى لتحقيق فوزه األول على ملعب سيجنال إيدونا بارك
غوتزه يؤكد خبرة دورتموند في مواجهة الريال 

 ي�صتعد ريال مدريد، لزيارة ملعب �صيجنال اإيدونا بارك، 
اخلا�س ببورو�صي��ا دورمتوند، ملواجهة الفريق الأ�صفر، 
الي��وم الثاثاء باجلول��ة الثانية ب��دور املجموعات، من 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا لك��رة الق��دم. ور�ص��دت �صحيف��ة 
"اأ���س" الإ�صباني��ة، اإح�صائية خميفة لريال مدريد على 
ملع��ب دورمتون��د، اإذ زار الفري��ق امللكي، ه��ذا امللعب 
6 م��رات �صابًق��ا، ومل يحق��ق الف��وز يف اأي مباراة، 
فخ���ر 3 م��رات، وتع��ادل مثلهما. ب��داأت زيارات 
ري��ال مدري��د مللعب �صيجن��ال اإيدون��ا بارك يف 
ع��ام 1998، وتع��ادل �صلًب��ا بن�ص��ف نهائي 
��ه تاأه��ل للنهائ��ي، بعد  دوري الأبط��ال، لكنَّ

ف��وزه عل��ى ملعب��ه )0-2(، واأح��رز اللق��ب بعده��ا على 
ح�ص��اب يوفنتو���س. كان��ت املواجهة الثاني��ة يف مو�صم 
"-2002 2003" بال��دور الث��اين للمجموعات لدوري 
الأبط��ال، وفاز ريال مدريد يف ملعب��ه برنابيو )2-1(، 
وتع��ادل يف اأملاني��ا )1-1(. وكان��ت هن��اك زيارت��ان 
يف  وحتدي��ًدا  موريني��و،  الربتغ��ايل  عه��د  يف  اأخري��ان 
مرت��ني،  الفريق��ان  تواج��ه   2012-2013" مو�ص��م 
الأوىل يف دور املجموع��ات وخ���ر )1-2(، والثاني��ة 
يف ن�ص��ف النهائ��ي وخ�رها الري��ال )4-1(. ويف عام 
2014 خ�ر الريال باإياب ربع نهائي الأبطال )0-2( 
باأملاني��ا، لكنه كان ق��د فاز ذهاًب��ا )0-3(، ويف العام 

املا�ص��ي تعادل ريال مدري��د يف اأملاني��ا )2-2(. واأكد 
ماري��و غوت�ص��ه، لع��ب و�ص��ط برو�صي��ا دورمتون��د، على 
اأن فريق��ه ب��ات خب��ريا مبواجهات ري��ال مدري��د. وقال 
غوت�صه، يف ت�ريحات للموقع الر�صمي للدوري الأملاين 
"بوند�صليجا": "نحن ندرك اأن مواجهة ريال مدريد هي 
مهم��ة عماقة، لكننا نلعب يف ملعبنا". واأ�صاف: "نلعب 
ب�ص��كل جيد دوم��ًا �صد ريال مدري��د، ولدينا خربة كبرية 
مبواجهته��م، و�صنتح���ر جيداً للقاء، ونح��ن ندرك اأنها 
مب��اراة يف غاي��ة الأهمي��ة، و�صتكون بالتاأكي��د مواجهة 
اأم��ام   1-3 للخ�ص��ارة  دورمتون��د  وتعر���س  مث��رية". 
توتنه��ام هوت�صبري يف اجلولة الأوىل ل��دور املجموعات 

يف ملعب وميبلي بالعا�صمة الإجنليزية لندن، مما يحتم 
علي��ه الفوز يف اجلول��ة الثانية على الري��ال الذي تواجه 
مع��ه اأكرث من مرة خال ال�صنوات الأخرية، وحقق اأمامه 
نتائ��ج جي��دة. وع��اد جوت�ص��ه للم�صاركة م��ع دورمتوند 
ب�ص��كل اأ�صا�صي مع انطاقة املو�ص��م اجلديد عقب تعافيه 
م��ن الإ�صاب��ة با�صطراب يف النظ��ام الغذائي، وجنح يف 
�صناع��ة اأول اأه��داف فريقه يف املو�ص��م يف الفوز 3-0 
باجلولة الأوىل على فولف�صبورج والذي �صجله كري�صتيان 
بولي�صيت�س. يذكر اأن اآخر مواجهة بني دورمتوند والريال 
كانت املو�صم املا�صي خال مرحلة املجموعات لدوري 
اأبط��ال اأوروب��ا اأي�صًا، وح�ص��م التع��ادل الإيجابي 2-2 

اإلسباني ماركيز يفوز بسباق أراجون للدراجات النارية

كافاني يرفض مليون يورو لحل أزمته مع نيمار

 ف��از مارك ماركي��ز، حام��ل اللقب، ب�صب��اق جائزة 
اأراجون الكربى، يف بطولة العامل للدراجات النارية، 
ليت�ص��در الرتتيب العام بف��ارق 16 نقطة عن اأقرب 
مناف�صيه. وجاء زميله يف هوندا، داين بيدرو�صا، يف 
املرك��ز الثاين، واحت��ل خورخي لورين��زو، مت�صابق 
دوكاتي، املركز الثالث. واأنهى فالنتينو رو�صي، يف 
عودة ممي��زة بعد حوايل ثاث��ة اأ�صابيع من تعر�صه 
لك���ر يف ال�ص��اق، ال�صب��اق يف املرك��ز اخلام�س مع 
فري��ق ياماه��ا، رغم اأن��ه كان يف املرك��ز الثاين يف 
البداي��ة. واحت��ل زميل��ه مافري��ك بينيالي���س، الذي 
انطل��ق م��ن املقدم��ة، املرك��ز الرابع، وج��اء األيك�س 
وكان  �صاد�ص��ا.  ابريلي��ا،  مت�صاب��ق  ا�صبارج��ارو، 

الربيط��اين كال كرات�صل��و يناف�س على اأح��د املراكز 
ال�صت��ة الأوىل، لكن��ه فق��د ال�صيط��رة عل��ى دراجت��ه، 
وان�صح��ب يف اللف��ة 17. وانطل��ق الإ�صب��اين ماركيز 
م��ن املرك��ز اخلام�س، لكنه حت�صن بع��د بداية بطيئة 
وب��داأ يف التقدم. وبعد الفوز انف��رد ماركيز ب�صدارة 
الرتتي��ب الع��ام، بعدم��ا كان يتقا�ص��م القم��ة م��ع 
اأندري��ا دوفيت�صيوزو، الذي اكتف��ى باحتال املركز 
ال�صاب��ع. وميلك ماركيز، الفائز يف �صان مارينو قبل 
اأ�صبوع��ني، 224 نقط��ة مقاب��ل 208 لدوفيت�صيوزو 
الأ���رع يف  و196 لبينيالي���س. وكان بينيالي���س 
التجارب احلرة الأخرية، وكرر هيمنته يف التجارب 
اأم��ام  املنطلق��ني  اأول  ليخط��ف مرك��ز  التاأهيلي��ة، 

مواطن��ه الإ�صباين، لورين��زو، مت�صابق 
دوكات��ي، ورو�صي، زميل��ه يف ياماها. 

كرات�صل��و،  كال  الربيط��اين  و�صينطل��ق 
مت�صاب��ق هون��دا، م��ن املرك��ز الراب��ع، بينم��ا 

ج��اء مارك ماركيز، مت�ص��در بطولة العامل، يف 
املرك��ز اخلام���س، بع��د �صقوط��ه قب��ل دقيقتني 

من نهاية التج��ارب. وكان رو�صي "38 عاما"، 
املتوج بلقب بطولة العامل ت�صع مرات، قد تعر�س 

لك���ر يف عظمت��ي الق�صب��ة وال�صظية ب�صاق��ه، اإثر 
حادث وق��ع يف 31 اآب/اأغ�صط�س، وخ�صع لعملية 
جراحية ويقام ال�صباق املقبل يف اليابان يوم 15 

اأكتوبر/ت�رين الأول.

كاف��اين،  اإيدن�ص��ون  الأوروجوائ��ي  رف���س   
مهاجم باري�س �صان جريمان الفرن�صي، عر�صا 
م��ن اإدارة الن��ادي، لإنه��اء اأزمت��ه م��ع الربازيلي 
نيم��ار دا �صيلف��ا، زميله يف الفري��ق، ب�صاأن ت�صديد 
"الباي���س"  �صحيف��ة  وذك��رت  اجل��زاء.  ركات 
الإ�صبانية، اأن نا�ر اخلليفي، رئي�س باري�س �صان 
جريمان، عر�س عل��ى كافاين اإلغاء البند اخلا�س 
بح�صول��ه على مليون ي��ورو، حال حتقيقه جائزة 
هداف ال��دوري الفرن�صي، مع زي��ادة راتبه مليون 
ي��ورو، على اأن ي��رتك نيمار ي�ص��دد ركات اجلزاء. 
واأو�صح��ت ال�صحيف��ة اأن كافاين رف���س العر�س، 
واأك��د اأن ال�صب��ب وراء رغبت��ه يف ت�صدي��د ركات 
اجلزاء ل يتعلق بالأم��وال، ولكن لأنه متواجد مع 

الفري��ق من��ذ 4 �صنوات وهو القائ��د الثاين للفريق، 
ويرف���س اأن يق��رر واف��د جديد املوق��ف. واأ�صارت 
ال�صحيف��ة اإىل اأن نيم��ار �صع��ر بالغ�ص��ب ب�صب��ب 
رف���س كاف��اين العر���س، ورف���س امل�صارك��ة يف 
لق��اء مونبليي��ه ال�صب��ت املا�صي، مدعي��ا اإ�صابته 
يف القدم لاعرتا�س عل��ى املوقف، وهي املباراة 
التي ظهر فيها نادي العا�صمة الفرن�صية مب�صتوى 
�صعيف وتع��ادل �صلبيا، كما يهدد حاليا بالغياب 
ع��ن لقاء باي��رن ميونيخ ب��دوري اأبط��ال اأوروبا. 
وظه��رت الأزم��ة خال لق��اء اأوملبيك لي��ون الذي 
انته��ى بف��وز الفري��ق الباري�ص��ي بثنائي��ة م�ص��اء 
الأح��د املا�صي، مبلعب حديقة الأمراء. ففي اإحدى 
الركات احل��رة، اأخذ داين األفي���س الكرة، ليمنحها 

اإىل نيمار لي�صددها، و�صيطر الغ�صب على املهاجم 
الأوروجوياين.

وتك��رر امل�صهد عن��د احت�صاب حك��م اللقاء 
ركل��ة ج��زاء، ان��ربى اإدين�ص��ون كاف��اين 
لت�صديده��ا، وح��اول نيم��ار اإقناع��ه باأن 
ي�ص��دد الركل��ة، ولك��ن دون ا�صتجابة من 
زميله. واأهدر كافاين ركلة اجلزاء، حيث 
�صدد الكرة بقوة، ليت�صدى لها احلار�س 
العار�ص��ة  مب�صاع��دة  لوبي��ز  اأنت��وين 
يف الدقيق��ة 80. وكان نيم��ار اعت��ذر 
لزمائ��ه عما بدر منه يف مباراة ليون 

خال تدريب��ات الفريق، كما اأكد اإميري 
انتهاء الأزمة بني الاعبني.

الإجنلي��زي  لل��دوري  ال�صاع��دة  الف��رق  �صجل��ت   
املمت��از لكرة القدم، نيوكا�ص��ل يونايتد وبرايتون 
اآند ه��وف األبيون وهدر�صفيلد ت��اون، هدًفا واحًدا 
فيم��ا بينها خال هذه اجلولة ورمبا تكون القدرة 
على هز �صباك املناف�صني حا�صمة يف بقاء اأي من 
هذا الثاثي يف دوري الأ�صواء. ويف حقبة الدوري 
املمتاز نادرا ما جنحت الفرق الثاثة ال�صاعدة اأن 
تتجنب كلها العودة اإىل دوري الدرجة الثانية يف 
املو�ص��م التايل. وفعل فوله��ام وباكبرين روفرز 
وبولتون واندرارز ذلك يف مو�صم 2000-2001 
وتكرر الأمر بعد ع�ر �صنوات بوا�صطة كوينز بارك 
رينج��رز ونوريت�س �صيتي و�صوان��زي �صيتي.  لكن 
يف املقاب��ل عادت ح��وايل 50 باملئ��ة من الفرق 
ال�صاع��دة اإىل الدرجة الثانية. وله��ذا ال�صبب تبدو 
فرق برايت��ون وهدر�صفيلد وحت��ى نيوكا�صل بطل 
الدرج��ة الثانية املو�صم املا�ص��ي مر�صحة للعودة 
اإىل الدرج��ة الثانية منذ �صعودها يف مايو/ اآيار.  
ويف الأ�صابي��ع الأوىل تقدم نيوكا�صل وهدر�صفيلد 

يف الرتتيب قبل اأن يحدث الرتاجع.

وب��داأ برايت��ون يف املقابل ب�ص��كل �صعيف قبل اأن 
يحق��ق انت�صاري��ن متتال��ني عل��ى اأر�ص��ه، منه��ا 
الفوز -1�صفر على نيوكا�صل اأم�س الأحد، ليتقدم 
اإىل منت�ص��ف ج��دول الرتتي��ب. لك��ن يف النهاي��ة 
رمب��ا حت��دد الق��درة عل��ى الت�صجي��ل م�ص��ري هذه 
الف��رق يف البق��اء. ويف اأول �ص��ت ج��ولت �صج��ل 
هدر�صفيل��د وبرايت��ون خم�صة اأهداف ل��كل منهما 
مقاب��ل �صت��ة اأه��داف لنيوكا�ص��ل �صاح��ب الق��وة 
الهجومي��ة الهائل��ة يف املو�صم املا�ص��ي اإذ �صجل 
بقي��ادة املدرب رفائيل بنيتي��ز 86 هدفا يف 46 
مب��اراة ومنه��ا 23 هدف��ا للمهاج��م دوايت جيل. 
ومل ي�صج��ل جي��ل اأي ه��دف هذا املو�ص��م ول يزال 
يواجه �صعوبات يف ال��دوري املمتاز بعدما �صبق 
اأن امتل��ك مع��دل بت�صجي��ل ه��دف واح��د كل اأربع 
مباري��ات م��ع كري�صتال بال�س. وميل��ك املهاجم 
األك�صندر ميرتوفيت�س معدل م�صابها مع نيوكا�صل 
وتعر���س لاإيق��اف ث��اث مباريات ه��ذا املو�صم 
ب�صب��ب العت��داء مبرفق��ه يف واقع��ة مل يلحظه��ا 
احلك��م. لذا يحت��اج بنيتيز اإىل مزي��د من الأهداف 

من لعبيه املن�صم��ني حديثا خو�صيلو من �صتوك 
�صيت��ي وكري�صتي��ان اأت�ص��و م��ن ت�صيل�ص��ي بعدم��ا 

اكتفى كل منهما بهدف واحد.
ورمب��ا يتعر���س تومري خمي��د مهاج��م برايتون، 

و�صاح��ب ه��دف الف��وز عل��ى نيوكا�ص��ل، لعقوبة 
م�صابهة مليرتوفيت���س اإذا راأى الحتاد الإجنليزي 
اأن��ه ده�س ب�صكل متعمد مناف�صه دي اأندريه يلدين 
ق��رب نهاي��ة املب��اراة. ول ي�صتطي��ع برايت��ون اأن 
يتحم��ل غي��اب خمي��د خا�ص��ة يف الوق��ت احلايل 
ب�صب��ب اإ�صابة هداف الفري��ق يف املو�صم املا�صي 

جلني موراي.
و�صينتظ��ر حينه��ا برايت��ون الكث��ري م��ن با�صكال 
جرو���س املن�صم م��ن اإجنول�صت��اد الأملاين و�صجل 
هدف��ني يف الف��وز 1-3 عل��ى و�ص��ت بروميت���س 
األبي��ون. وحظ��ي هدر�صفيلد اأي�ص��ا بدفعة من اأحد 
لعبي��ه اجلدد بعدما اأح��رز �صتيف مونييه هدفني 
يف الف��وز -3�صف��ر يف املب��اراة الفتتاحية على 
كري�صت��ال بال���س. و�صتواج��ه الف��رق ال�صاع��دة 
ويلع��ب  املقبل��ة  اجلول��ة  يف  �صعب��ة  اختب��ارات 
هدر�صفيل��د م��ع توتنه��ام ويلتق��ي نيوكا�ص��ل مع 
ليفرب��ول ويح��ل برايت��ون �صيف��ا عل��ى اأر�صنال. 
واأك��د اأر�ص��ني فينجر املدير الفني لن��ادي اأر�صنال 
الإجنلي��زي، اأن فريقه ل ميكن��ه جتاهل اأي بطولة 

مثل فرق اأخرى مناف�صة �صكك مدربوها يف اأهمية 
كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية لكرة القدم.

وكان جوزي��ه مورينيو م��درب مان�ص�صرت يونايتد 
اأمل��ح اإىل اأن جتاه��ل كاأ���س الرابط��ة ق��د ي�صاع��د 
يف تخفي��ف ج��دول املباريات املزدح��م، وميكن 
الأندي��ة الجنليزية م��ن اأن ت�صبح اأك��رث تناف�صية 

يف امل�صابقات الأوروبية.
و�صان��د امل��درب الربتغ��ايل يف ه��ذا املقرتح بيب 
جواردي��ول مدرب مان�ص�صرت �صيت��ي الذي قلل من 

اأهمية كاأ�س الرابطة.
وغ��اب اأر�صن��ال ال��ذي ح��ل خام�ص��ا يف ال��دوري 
املمت��از املو�صم املا�صي عن دوري الأبطال لأول 
م��رة يف 20 عاًم��ا ويلعب يف ال��دوري الأوروبي 

حاليا.
واأكمل: "ياأتي هذا على الرغم من اأننا نعلم جميًعا 
الثم��ن الذي قد ندفع��ه مقابل امل�صارك��ة والتقدم 
يف بطول��ة مثل كاأ�س الرابط��ة.. لدينا اأي�صا كاأ�س 
الحتاد الإجنلي��زي والدوري املمت��از وقد نخ�ر 

لعبني يف هذه امل�صابقات".

موغوروزا تحتفظ بصدارة 
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