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 تغلب االس��ت��رال��ي نيك كيريوس 
على االسباني املخضرم ديفيد فيرير 
السبت ليتأهل مل��واج��ه��ة البلغاري 
جريجور دمييتروف في نهائي بطولة 
سينسناتي امل��ف��ت��وح��ة للتنس في 

أوهايو.
وت��ف��وق ك��ي��ري��وس )22 ع��ام��ا(، 
الطامح للظفر بأول لقب له هذا العام، 
على املصنف الثالث على العالم سابقا 
7-6 و7-6 بينما تأهل دمييتروف 
لنهائي إحدى بطوالت األساتذة ألول 
مرة في مسيرته بعد فوزه 7-6 و6-7 

على األمريكي جون ايسنر.
وأظ��ه��ر كيريوس، ال��ذي عانى من 
إص��اب��ات بالفخذ وال��ك��ت��ف ف��ي آخ��ر 
شهرين، إص��رارا قويا على التقدم في 

البطولة.
وقال كيريوس للصحفيني »اللعب 
أمامه كان أشبه بكابوس خاصة أنني 
طويل القامة وهو ليس أطول شخص«.

وأض����اف »ك��ان��ت م���ب���اراة صعبة 
بالنسبة لي ولم أقدم أفضل أداء لكنني 
فخور بقدرتي على التحكم في زمام 

األمور حتى حققت االنتصار«.
ول��م يتراجع مستوى كيريوس، 
الذي أطاح باالسباني رفائيل نادال من 
دور الثمانية، ليهزم فيرير )35 عاما( 

في لقاء استغرق أكثر من ساعتني.
واحتاج دمييتروف املصنف السابع 
بالبطولة إلى ساعتني تقريبا ليحجز 

مكانه في نهائي األحد.
ول���م ينجح دمي��ي��ت��روف املصنف 
11 عامليا وال ايسنر صاحب ضربات 
اإلرس��ال القوية في كسر اإلرس��ال في 

مباراة شهدت القليل من فرص الكسر.
وأتيحت إليسنر فرصتان لكسر 
إرسال دمييتروف مقابل فرصة واحدة 

لالعب البلغاري.
وأن��ق��ذ دمي��ي��ت��روف نقطة خلسارة 
املجموعة الثانية في الشوط الفاصل 
قبل أن يجهز على منافسه األمريكي 

العنيد.
وق���ال دمي��ي��ت��روف »أعتقد أن هذه 
خ��ط��وة ج��ي��دة. نافست ف��ي بطوالت 
رابطة احملترفني قبل فترة وأحب هذه 

األحداث وبدأت أقدرها بشكل أكبر«.

احلارس املخضرم بوفون يتصدى لركلة جزاء من العب كالياري

االسترالي نيك كيريوس

تثار الشكوك حول مستقبل أندريس إنييستا جنم 
وسط برشلونة اإلسباني مع اقترابه عقد من االنتهاء.

وينتهي عقد إنييستا مع برشلونة بنهاية املوسم 
احل��ال��ي ول��ك��ن ف��ي ال��وق��ت ال���ذي أس���رع فيه ال��ن��ادي 
الكاتالوني حلسم مستقبل هدافه األرجنتيني ليونيل 
ميسي هذا الصيف فإنه جتاهل التفاوض مع »مايسترو 

خط الوسط« بشأن مصيره.
وقال إنييستا في تصريحات لصحيفة »ال بايس« 
اإلسبانية »في احلقيقة لم أجدد عقدي بعد، لقد واجهت 
العديد م��ن املشاعر غير املفهومة، لكن أعتقد أنها 

طبيعية«.
وأض��اف: »إن��ه سيناريو لم أكن أب��دا ألتخيله قبل 
ثالثة أعوام، دعنا نقول أنني أفكر في املستقبل بشكل 

لم أفعله من قبل«.
وأك��د إنييستا أن��ه يكن ق��درا كبيرا م��ن االح��ت��رام 
للمدرب السابق لويس إنريكي رغم اختالفه معه في 

بعض األوقات.
وختم بالقول »في هذا النادي ال ميكن أبدا أن تفقد 
احترامك لألشخاص الذين أفنوا حياتهم من أجل 

قميص النادي«.

الغموض يحوم حول مستقبل إنييستا 
مع برشلونة

إنييستا

جونيور موهبة ريال مدريد 
يتألق في الدوري البرازيلي
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بداية قوية ليوفنتوس ونابولي في مستهل مشوارهما بالدوري اإليطالي

 ب��دأ يوفنتوس سعيه إلح��راز لقب دوري الدرجة 
األولى اإليطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي 
بالفوز 3 -صفر على كالياري ال��ذي أه��در ركلة جزاء 

حصل عليها مبساعدة اإلعادة التلفزيونية يوم السبت.
وأحرز ماريو مانزوكيتش وباولو ديباال وجونزالو 
هيجوين أه���داف يوفنتوس ف��ي افتتاح ال���دوري لكن 
النتيجة ك��ان ميكن أن تكون مختلفة لو جنح دييجو 
ف��اري��اس في تسجيل ركلة اجل��زاء التي حصل عليها 

كالياري وهو متأخر 1 -صفر.
وب��دأ نابولي من النقطة التي انتهى عندها املوسم 
املاضي وقدم عرضا هجوميا جيدا آخر ليفوز 3-1 خارج 

ملعبه على فيرونا الوافد اجلديد.

وافتتح مانزوكيتش التسجيل في الدقيقة 12 بعدما 
قابل مت��ري��رة عرضية م��ن شتيفان ليختشتاينر في 

الشباك.
وال��دوري اإليطالي ضمن عدة بطوالت أخرى تختبر 
اس��ت��خ��دام حكم الفيديو امل��س��اع��د ه��ذا امل��وس��م ومتت 

االستعانة به للمرة األولى بعد مرور نصف ساعة.
وسقط دوي تشوب العب كالياري داخل منطقة جزاء 
يوفنتوس بعد مخالفة من اليكس ساندرو ووصلت 
الكرة إل��ى فارياس ال��ذي س��دد ف��وق العارضة بعد أن 

اصطدمت الكرة بأحد العبي يوفنتوس.
وأش��ار احلكم فابيو ماريسكا إلى ركلة ركنية لكن 
بعد استشارة حكم الفيديو املساعد ذه��ب إل��ى شاشة 

التلفزيون للتأكد من احلالة وعاد ليحتسب ركلة جزاء.
وأظهرت االع��ادة أن االحتكاك كان بسيطا واعترض 
العبو يوفنتوس لكن لم يكن هناك داع للقلق بعدما سدد 
فارياس كرة ضعيفة تصدى لها احلارس جيانلويجي 

بوفون البالغ عمره 39 عاما.
وق��ال ماسيميليانو اليجري م��درب يوفنتوس »ال 
أستطيع ال��ق��ول س��وى إن��ن��ا كنا محظوظني لوجود 
جيانلويجي في املرمى. إذا تطلب األمر دقيقة ونصف من 
أجل اتخاذ قرار.. ميكننا استغالل هذا الوقت للحصول 

على وقت مستقطع مثل كرة السلة«.
ووج���د ك��ال��ي��اري نفسه م��ت��أخ��را -2صفر ب��دال من 
اخل��روج بالتعادل في نهاية الشوط األول عندما رفع 

ميرالم بيانيتش الكرة من فوق دف��اع الفريق الضيف 
ليستقبلها ديباال بصدره قبل أن يسدد في شباك احلارس 

اليسيو كرانيو.
وأض���اف هيجوين ال��ه��دف الثالث ف��ي الدقيقة 66 

بطريقته املعتادة بعد سلسلة من التمريرات السريعة.
وه���دأ إي��ق��اع يوفنتوس ف��ي ال��وق��ت املتبقي ومنح 
الوافدين اجلديدين دوج��الس كوستا وبليز ماتودي 
فرصة املشاركة للمرة األولى لكن فيدريكو برنارديسكي، 
املنضم مقابل 40 مليون يورو )47 مليون دوالر(، بقي 

على مقاعد البدالء.
وسمح املجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانني 
اللعبة، بتجربة حكم الفيديو املساعد العام املاضي 

وسيتخذ ق��راره النهائي باستخدامه بشكل دائ��م في 
مارس.

وتقدم نابولي بهدفني بنهاية الشوط األول عندما 
اصطدمت ك��رة عرضية م��ن رك��ل��ة ركنية مبدافع 
فيرونا صمويل سوبراين وسكنت شباك فريقه 
قبل أن يصنع ل��وري��ن��زو إنسيني ال��ه��دف الثاني 

ألركاديوش ميليك.
وأن��ه��ى ف��وزي غ��الم انطالقة أخ��رى ب��دأه��ا إنسيني 
محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 61 لكن نابولي واجه 
وقتا عصيبا قرب النهاية عندما تسبب السيد هيساي في 
ركلة جزاء وحصل على بطاقة حمراء وقلص جيامباولو 

باتسيني الفارق لفيرونا من نقطة اجلزاء. 

خالل ث��واٍن قليلة، إنقلبت فرحة نيكوالي مولر 
العب هامبورغ األملاني لغم وحزن بعد أن تسببت 
طريقة احتفاله في تعرضه إلصابة خطيرة ستبعده 

عن املالعب لسبعة أشهر.
لم يسعد الالعب نيكوالي مولر كثيرا بهدف الفوز 
الذي حققه لفريقه هامبورغ ضد أوغسبورغ السبت 
في املرحلة األول��ى من ال��دوري األملاني لكرة القدم 
)بونديسليغا(، ففي الدقيقة الثامنة وبعد توقيعه 
على ال��ه��دف الوحيد ف��ي امل��ب��ارة انطلق مولر في 

االحتفال على طريقته اخلاصة لكنه تعرض الصابة 
على مستوى الركبة.

ونشر فريق هامبورغ بيانا على موقعه على 
األنترنت أكد فيه أن مولر )29 عاما( تعرض لقطع 
ح��اد ف��ي ال��رب��اط الصلبي للركبة اليمنى، وأن��ه 

سيخضع لعملية جراحية في الساعات املقبلة.
وأض���اف ال��ن��ادي أن العبه ال��دول��ي األمل��ان��ي )2 
مشاركة مع املانشافت( سوف يغيب عن املالعب 

ملدة 7 أشهر.

احتفالية »ملعونة« كلفت مولر العب 
هامبورغ  قطعا في الرباط الصليبي

نيكوالي مولر العب هامبورغ مصابا وسط فرحة زمالئه بالهدف

كيريوس يواجه دمييتروف في نهائي سينسناتي للتنس

البلغاري جريجور دمييتروف

فينيسيوس جونيور

فاز فريق فالمنجو، على نظيره أتليتكو جويانينسي، بثنائية 
نظيفة، ضمن اجلولة 21 من الدوري البرازيلي.

وشهدت املباراة، تألق املهاجم الشاب فينيسيوس جونيور، 
الع��ب فالمنجو، وال��ذي سينتقل املوسم املقبل لريال مدريد 

اإلسباني.
وذك��رت صحيفة آس، أن فينيسيوس جونيور ش��ارك في 

املباراة بالكامل، واستطاع إحراز هدفي الفوز لفريقه.
وجاء الهدف األول، بعدما استغل جونيور، سرعته في تخطي 
املدافع ثم تسديد الكرة بقدمه اليسرى لتسكن الشباك، فيما جاء 

الهدف الثاني بعد مراوغة احلارس.
ومتكن الالعب البرازيلي من التسجيل ألول مرة مع فالمنجو 
في الدوري البرازيلي، بعد أن شارك في 4 مباريات فقط كأساسي 
و11 مرة بديال. وأعلن نادي ريال مدريد في مايو  املاضي عن 
تعاقده مع صاحب ال� 17 عاما، في صفقة قدرت ب� 45 مليون 
يورو، لكنه سيستمر مع فالمنجو إلى املوسم املقبل حتى يصل 
للسن القانوني. يذكر أن فينيسيوس جونيور، حصل على لقب 
الهداف والكرة الذهبية في كأس كوبا أميركا حتت 17 عاما، بعد 

إحرازه ل� 7 أهداف خالل البطولة التي فازت بها البرازيل.


