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حقق يوڤنتوس بطل املواسم اخلمسة 
املاضية فــوزه الثالث على التوالي عندما 
تغلب على ضيفه وشــريكه الســابق في 
الصــدارة ساســوولو 3-١ علــى ملعــب 
»يوڤنتوس ارينا« في تورينو في افتتاح 
املرحلة الثالثة من الدوري اإليطالي لكرة 
القدم.وحسم فريق السيدة العجوز املباراة 
في الدقائق الـ ٢7 االولى بتسجيله األهداف 

الثالثة.
ومنــح الدولــي االرجنتينــي غونزالو 
هيغواين التقــدم ليوڤنتوس في الدقيقة 
اخلامسة بتسديدة قوية زاحفة بيمنها من 
داخل املنطقة، وأضاف الالعب نفسه الهدف 
الثاني في الدقيقة العاشرة من تسديدة على 
الطائــر من داخل املنطقة اثر كرة رأســية 
من الدولي االملاني ســامي خضيرة رافعا 

رصيــده الــى 3 أهداف منــذ انضمامه الى 
صفوفه قادما من نابولي، علما انها مباراته 

االولى كأساسي.
وكان هيغواين توج هدافا للدوري املوسم 

املاضي برصيد 3٦ هدفا.
وســجل الوافد اجلديد اآلخر من روما 
الدولي البوسني ميراليم بيانيتش الهدف 
الثالث مستغال كرته الرأسية التي ارتدت 
مــن العارضــة بعــد مجهود فــردي رائع 
لالرجنتيني اآلخر باولو ديباال وعرضية 

ملواطنه هيغواين )٢7(.
وقلص ساسوولو الفارق في الدقيقة 33 
عبر لوكا انتي اثر ركلة ركنية تابعها من 
مســافة قريبة داخل مرمى القائد العمالق 

جانلويجي بوفون.
وتابع يوڤنتوس أفضليته في الشوط 
الثانــي وكان بإمكانه زيادة غلته في اكثر 
من مناسبة خصوصا عبر خضيرة وديباال 

واملدافع البرازيلي اليكس ساندرو.
واستعد فريق السيدة العجوز بأفضل 

طريقــة ممكنة ملباراة االربعــاء املقبل في 
اجلولــة االولــى مــن دور املجموعات في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي يخوضها 
على ارضه ضد اشــبيلية االســباني بطل 

مسابقة »يوروبا ليغ«.
ورفع يوڤنتوس رصيــده الى 9 نقاط 
بالصدارة.وارتقــى نابولــي وصيف بطل 
املوسم املاضي الى املركز الثاني مؤقتا بفوزه 
الكبير على مضيفه باليرمو بثالثية نظيفة 
تناوب على تســجيلها السلوفاكي ماريك 
هامسيك )47( واالسباني خوسيه كايخون 
)5١ و٦5(. في املقابل، مني باليرمو بخسارته 
الثانية مقابل تعادل واحد فتجمد رصيده 
عند نقطة واحدة في املركز السابع عشر.
وتختتــم املرحلة اليــوم بلقاء امبولي 

مع كروتوني.

هامسيك »حطم« رقم مارادونا

جتاهل ماريك هامســيك صانع ألعاب نابولي كسره الرقم 
التهديفي لألســطورة دييغو أرماندو مارادونا في »الســيريا 
آ«، وأكد أن هذا الفريق مت بناؤه لتسجيل الكثير من األهداف.

وواصل نابولي انطالقته القوية في الدوري اإليطالي وحقق 
فوزا سهال على باليرمو بثالثية نظيفة، سجل خوسيه كاييخون 

هدفني منها وأضاف هامسيك الثالث.
وفي حوار مع الصحافيني بعد نهاية املباراة قال هامســيك 
»هذا فوز مهم بالتأكيد، عانينا في البداية لكن مع مرور الوقت 
بدأنا الســيطرة علــى الكرة وصناعة الفــرص، لذلك النتيجة 
النهائية كانت مكافأة مناسبة لنا، هذا الفريق مت بناؤه لتسجيل 
العديد من األهداف، سواء بوجود هيغواين أو بدونه، املهم هو 

عدم تلقي األهداف، كما سارت األمور«.
وسجل الدولي السلوفاكي هدفه الـ 8٢ في الكالتشيو بقميص 
نابولي متجاوزا رقم األســطورة العاملية مارادونا صاحب الـ 
8١ هدفا، لكن الرقم القياســي مــازال بعيدا حيث عليه أوال ان 
جتاوز أنتونيو فوجاك الذي ســجل أكثــر من ١٠٠ هدف فترة 

الثالثينيات.
ولــم يخف صاحب الـ ٢9 عاما ســعادته بهذا اإلجناز، لكن 
هناك ما هو أهم بالنسبة له »هناك رضا عن املستوى الشخصي 
لكنني سعيد أكثر بالفوز وبالعمل الذي نقوم به، كالعب خط 

وسط، لم أفكر أبدا في حتطيم رقم مارادونا«.

السلوڤاكي بات أسطوريا

كلوب ملشجعي ليڤربول:
ال تغنوا باسمي قبل انتهاء املباراة

طلب يورغن كلوب مدرب ليڤربول املتألق في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم من املشجعني التوقف عن الغناء باسمه خالل 
املباريات من أجل مســاعدة الالعبني على احلفاظ على تركيزهم 

وجتنب الرضا عن النفس.
وقدم ليڤربول عرضا قويا وفاز 4-١ على ليستر سيتي حامل 

اللقب وحظي كلوب بدعم كبير من 
املشجعني خالل الشوط الثاني.

وعبر كلوب عن تقديره لتشجيع 
اجلماهير لكنه طالبهم بالتوقف عن 
ذلك في املستقبل حتى تنتهي املباراة 
وذكرهم ببعض املباريات التي فقد 
الالعبون فيها تركيزهم قرب النهاية.
وبعد تقدم ليڤربــول 4-١ على 
أرســنال فــي اجلولــة االفتتاحية 
للدوري أطلقت جماهير الفريق الزائر 
هتافات مؤيدة لكلوب قبل أن ينجح 
الفريق صاحب األرض في تقليص 

الفارق وتصبح النتيجة 3-4.
وقال كلوب للصحافيني: »عندما 

أحتــدث عن األمر يجب أن أقول للمشــجعني.. رجاء عدم الغناء 
باسمي قبل حسم املباراة«. 

وأضاف »بعــد أن بدأت اجلماهير بالغنــاء وترديد »يورغن 
كلوب« جنح ليستر في االنفراد مبرمى حارس ليڤربول سيمون 

مينيوليه. األمر أشبه باالحتفال بركلة جزاء قبل تسجيلها«.
وتابع »أنا ال ألعب لكن إذا كانت اجلماهير حتبني فهذا جيد 
وأنا أحبهم جميعا لكن رجاء عدم الغناء باســمي قبل أن حتسم 
املبــاراة. هذا مثل ما حدث أمام أرســنال.. ســيكون من األفضل 

التوقف عن هذا األمر«. 
وقال كلوب بعد التقدم إلى املركز اخلامس في الدوري برصيد 
ســبع نقــاط »نحن في حاجة إلى مثل هــذه األجواء وليس ذلك 
فقط عند مواجهة الفريق البطل وتسجيل أربعة أهداف«. وأضاف 
»ما يجب فعله خالل املوسم هو صناعة األجواء اخلاصة بنا«.

يورغن كلوب

صراع إيطالي خلطف فابريغاس

روما يُهدد بالرحيل عن »األوملبيكو«

كشــفت تقارير صحافية إجنليزية رغبة الثنائي اإليطالي 
يوڤنتوس وميالن، الظفر بخدمات الدولي اإلســباني سيسك 
فابريغاس العب خط وســط تشلسي اإلجنليزي، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
ويكافــح فابريغــاس من أجــل احلصول على عــدة دقائق 
للمشــاركة مع البلوز، نظرا لصعوبة املنافسة مع العبي خط 

الوسط بالفريق مؤخرا.
ووفقا لصحيفة »إكســبريس« البريطانيــة، فإن أنطونيو 
كونتي املدير الفني للبلــوز، أخبر فابريغاس، مبوافقته على 
رحيلــه عن صفوف الفريق في نهايــة العام، ولكن ليس ألي 

ناد داخل إجنلترا.
وأوضحــت الصحيفــة، أن هــذا القرار من كونتي، يشــعل 
املنافسة بني ميالن الذي يسعى للتعاقد مع الالعب منذ فترة، 
لكنه فشل في حسم الصفقة، لكن األمور ستختلف حاليا نظرا 
لوجود اإلدارة الصينية، والتي ستوفر األموال املطلوبة إلمتام 
التعاقــد، وعلى اجلانب اآلخر يوڤنتوس، الذي يترقب األمور 
عن كثب، من أجل البدء في املفاوضات مع إدارة البلوز، وضم 
الالعــب لتدعيم خط الوســط، بناء على رغبــة أليغري املدير 

الفني للفريق.

هدد ماورو بالديســوني املدير العام لروما الســلطات بأن 
الفريق قد يرحل عن امللعب األوملبي في وقت أبكر من املتوقع.

وتواصل اإلدارة األميركية لنادي العاصمة اإليطالية العمل 
منــذ وقت طويل على بناء ملعب جديد للذئاب، لكن املشــاكل 
األخيــرة بــني قوات األمن ومشــجعي الفريق، قــد تدفع روما 

للرحيل عن األوملبيكو.
وتعرض عدد من مشجعي اجليالوروسي لغرامات مالية فقط 
لتغيير أماكنهم خالل مواجهة بورتو في إياب الدور التمهيدي 
املؤهــل إلى دوري أبطال أوروبا، ليشــتعل الصراع مجددا مع 
الســلطات التي ترفض إزالة احلواجز بــني املدرجات وهو ما 
تسبب مؤخرا في ابتعاد اجلماهير عن حضور مباريات الفريق.

وهدد بالديسوني بأنهم قد ينتقلون إلى ملعب آخر إن واصلت 
قوات األمن معاملة اجلماهير بشكل غير عادل »اجلماهير جزء 
ال يتجزأ من املباراة، امللعب اجلديد سيكون دعما لهم، األوملبيكو 
كبير جدا وال ميكن أن ميتلئ في احلاالت العادية، لكن إن استمر 
الوضع كما كان منذ عدة أشهر، فسنقيم إمكانية االنتقال مللعب 

آخر قادر على منحنا أقصى استفادة من جماهيرنا«.

يوڤنتوس يعبر ساسوولو ونابولي يطارده

كيربر »كبيرة« في فالشينغ ميدوز وبطلة متوجة
أحرزت االملانية اجنليك 
كيربر لقب بطولة فالشينغ 
آخــر  االميركيــة،  ميــدوز 
البطــوالت االربــع الكبــرى 
التنــس، بفوزها على  لكرة 
التشيكية كارولينا بليسكوفا 
املصنفة عاشرة ٦-3 و4-٦ 

و٦-4.
وهذا اللقب الثاني الكبير 
لكيربر )٢8 عاما( هذا املوسم 
بعد االول في بطولة استراليا 

املفتوحة.
وكانــت كيربــر انتزعت 
صدارة التصنيف العاملي من 
االميركية سيرينا وليامس 
التــي احتفظت بــه ملدة ١8٦ 
اســبوعا متتاليــا، لتصبح 
ثاني املانية حتصل على هذا 
الشرف بعد شتيڤي غراف، 
كما اصبحت كيربر ايضا اول 
املانيــة تتوج في فالشــينغ 
ميدوز بعد غراف في ١99٦.

بعــد  كيربــر  وقالــت 
تتويجهــا: »هــذه ســنتي، 
عانيــت تقلبا في املســتوى 
سابقا، لكني لم العب افضل 
من هذه السنة في حياتي«.

وتابعت »ما قمت به هذه 
السنة رائع، اعرف انه ميكنني 
الركض وراء الكرة ملدة اربع 
ساعات، لكني فوجئت بتقدمي 

هذا اللعب الهجومي«.
وخاضــت كيربــر ثالث 

نهائي في البطوالت الكبرى 
بعد فوزها في ملبورن على 
سيرينا وخسارتها امامها في 
وميبلدون، وحصلت على 3.5 
ماليني دوالر، وهي االعلى في 

بطوالت الغراند سالم.
الفــوز اخلامــس  وهــذا 
لصالــح كيربــر الپولنديــة 
االصل مقابــل 3 هزائم امام 
بليسكوفا، وثأرت خلسارتها 
االخيــرة امامها فــي نصف 

نهائي سينسيناتي ٦-3 و٦-١ 
قبل ثالثة اسابيع.

وفــي ظل درجــة حرارة 
عالية لم حتسم املباراة مبكرا، 
فاحتاجــت كيربــر الى نحو 
ســاعتني وثالث مجموعات 

للتتويج باللقب.
من جهتها، بدت بليسكوفا 
)٢4 عاما( بعيدة عن االجواء 
في اول نهائي كبير تخوضه 

في مسيرتها.

وخسرت بليسكوفا اول 
شوط على ارسالها، ولم تأخذ 
املبادرة مــن الكرات االولى، 
فخســرت اول مجموعة في 

4٠ دقيقة.
لكــن بليســكوفا، التــي 
اقصــت االميركيــة فينوس 
وليامــس املصنفــة ثامنــة 
بثالث مجموعات ثم شقيقتها 
الصغرى سيرينا في نصف 
النهائــي مبجموعتني، قلبت 
االوراق في املجموعة الثانية 
وكادت حتضر مفاجأة خطيرة 

للمصنفة الثانية عامليا.
وكانــت التشــيكية اكثر 
دقة فضربت ١7 كرة ناجحة 
لتعادل االرقام وتكبد االملانية 
خســارة اول مجموعــة في 

الدورة.
وبــدت بليســكوفا فــي 
طريقهــا لتفــوق جســدي 
وذهنــي، فكســرت ارســال 
خصمتهــا مطلــع املجموعة 

الثالثة لتتقدم ٢-١.
التشيكية فشلت  ان  بيد 
في البناء على ذلك، وخانتها 
 )47( املباشــرة  االخطــاء 
وعصبيتها، على غرار الشوط 
االخيــر الذي خســرته بعد 

اربعة اخطاء فادحة.
وخاضت كيربر 4 من اصل 
اهم خمس مباريات نهائية في 
السنة، فباالضافة الى ملبورن 

ووميبلدون وفالشينع ميدوز، 
خسرت نهائي مسابقة االلعاب 
االوملبية في ريو دي جانيرو.
وتعتبــر اســوأ نتائجها 
هــذه الســنة، خروجها من 
الدور االول في بطولة روالن 
غاروس الفرنسية املقامة على 

التراب.
وفي ٢٠١5، لم تنجح كيربر 
في تخطي الدور الثالث في اي 
من البطوالت الكبرى االربع.

الئحة المتوجات في السنوات 
العشر األخيرة

٢٠٠7: البلجيكية هينان
٢٠٠8: االميركية سيرينا 

٢٠٠9: البلجيكية كليسترز
٢٠١٠: البلجيكية كليسترز
٢٠١١: االسترالية ستوسور

٢٠١٢: االميركية سيرينا
٢٠١3: االميركية سيرينا
٢٠١4: االميركية سيرينا

٢٠١5: االيطالية بينيتا
٢٠١٦: االملانية كيربر

الالعبات األكثر تتويجا
١ـ  النرويجية مالروي 8 مرات
٢ ـ االميركية هيلني 7 مرات 
3 ـ االميركية ايڤرت ٦ مرات 
ومواطنتها ســيرينا بنفس 

العدد
5ـ  االسترالية كورت 5 مرات 
+ االملانية غراف 5 مرات أيضا

جنمة في سماء الواليات املتحدة  )أ.پ(

األسترالي مات هول يتفوق في أجواء الوسيتز األملانية 
ويحقق الفوز الثاني على التوالي في سباق »ريد بل« اجلوي

مــات  األســترالي  حــرم 
هول الطيــار األملاني ماتياس 
دولديرير مــن حتقيق الفوز 
على أرضه وأمام جمهوره، بعد 
مبارزة نهائية خطفت األنفاس 
فوق حلبة »يوروســبيدواي 
الوســيتز«، مهــدت الطريــق 
ملنافسة ثنائية بني الرجلني على 
لقب السلسلة العاملية لسباق 
ريد بل اجلوي، قبل ســباقني 

على نهاية املوسم.
وحقــق األســترالي مــات 
هول زمنا خاطفا بلغ ٦4٢.53 
ثانية فــي املرحلــة النهائية 
من ســباق ريد بل اجلوي في 
»يوروســبيدواي الوسيتز« 
فــي 4 ســبتمبر، تفــوق فيه 
على صاحب األرض ماتياس 
دولديرير الذي كان آخر طيار 
ينطلق وسط هتافات تشجيع 
جمهوره التي علت فوق هدير 
احملــركات. وعلى رغــم األداء 
اجليد لألملاني الذي أفرغ كل ما 
في جعبته من طاقات ومهارات، 

إال أن زمن 54.4١7 ثانية الذي 
حققــه لــم يكن كافيا ســوى 
الحتالل املركز الثاني، ليتأجل 
بذلك حسم اللقب العاملي الى 
السباقني األخيرين في املوسم. 
واستحق الكندي بيت ماكالود 
اعتالء منصة التتويج للمرة 

األولــى بعدما أتــى في املركز 
الثالث.

وهــذه املــرة الثانية على 
التوالــي التــي ينهــي فيهــا 
هول ودولديرير السباق في 
املركزيــن األول والثانــي، ما 
جعل األسترالي ينتزع وصافة 
الترتيب العام، ويقترب أكثر 
من األملاني الذي مازال يحافظ 
علــى الصــدارة منــذ أبريــل 
املاضي. وبات هول، وصيف 
السلســلة العاملية في ٢٠١5، 
متقدما على بطل ٢٠٠8 هانس 
آرتــش فــي الترتيــب العام. 
وفيما يســتحيل على أي من 
الطيارين انتزاع الصدارة في 
ســباق واحد، تبقى محطتان 
متبقيتان في املوسم. وسيبدأ 
التشــويق على حلبة »إندي 
التابعــة  كار« األســطورية 
لـــ »إنديانابوليــس موتــور 
احملطــة  قبــل  ســبيدواي« 
النهائية على حلبة ناســكار 
التابعة لـ »الس فيغاس موتور 

سبيدواي«. ويعتزم األميركي 
كيربي تشــامبليس وهو في 
املركــز الرابــع فــي الترتيب 
اإلجمالي حاليا أن يقدم بدوره 

أداء قويا على أرضه.
وقال هول عقب فوزه: »هذا 
املسار كان متناسبا مع أسلوبنا، 
وأروع ما في األمر أننا في قمة 
أدائنــا مرة أخرى، لذا نخطط 
لعدم ارتكاب أي خطأ والطيران 
بسرعة دائمة«. وأضاف: »ليس 
لدي أي شيء ألخسره: سبق 
أن كنــت وصيفا في البطولة 
العامليــة، كما ســبق أن كنت 
سريعا في الس فيغاس، وهو 
مــا لــم يحصل مــع ماتياس. 
سنخوض كل سباق في وقته 
ونرى إالم ستؤول إليه األمور«.
أما في فئــة التحدي، فقد 
جنح األملاني فلوريان بيرغر 
في إحــراز أول فــوز له على 
أرضــه وأمــام جمهــوره في 

»يوروسبيدواي الوسيتز«.
النتائج )الوسيتز(: ١. مات 

هول )أســتراليا(، ٢. ماتياس 
دولديريــر )أملانيــا(، 3. بيت 
مــاكالود )كنــدا(، 4. مارتــن 
ســونكا )تشيكيا(، 5. هانس 
أرتــش )النمســا(، ٦. مايكل 
غوليان )الواليــات املتحدة(، 
7. نيكوالس إيفانوف )فرنسا(، 
8. كيربي تشامبليس )الواليات 
املتحــدة(، 9. خوان فيالردي 
)إســبانيا(، ١٠. نايجــل المب 
)بريطانيا(، ١١. بيتر كوبفشتاين 
)تشيكيا(، ١٢. فرنسوا لو فو 
)فرنسا(، ١3. بيتر بودلونسيك 
)سلوڤينيا(، ١4. يوشيهيدي 

مورويا )اليابان(.

الترتيب العام للبطولة العالمية: 
١ - دولديرير )أملانيا( ٢5.٦5 

نقطة
٢ - هول )أستراليا( 48.75 

3 - آرتش )النمسا( 4١
4 - تشــامبليس )الواليــات 

املتحدة( 3٠.٢5 
5 - إيفانوف )فرنسا( 3٠

األسترالي مات هول يتوسط املتوجني

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 4(

٢HD ١٠beIN SPORTSسندرالند - إيڤرتون
ايطاليا )املرحلة 3(

9:45beIN SPORTS 4HDإمبولي - كروتوني

مهاجم يوڤنتوس غونزالو 
هيغواين مسجال الهدف 
الثاني )رويترز(


