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فقد روما املركز الثالث في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 
القدم بخسارته -2صفر أمام مستضيفه بارما بفضل هدفي ماتيا 
سبروكاتي وأندرياس كورنليوس في الشوط الثاني أول من أمس 

ليسقط فريق العاصمة ألول مرة في سبع مباريات في الدوري.
وكاد روما، الذي خسر أمام بروسيا مونشنجالدباخ في الدوري 
األوروبي يوم اخلميس، أن يتقدم في منتصف الشوط الثاني عندما 
سدد ألكسندر كوالروف كرة في إطار املرمى من ركلة حرة لترتد إلى 

خافيير باستوري لكن احلارس لويجي سيبي أنقذها بشكل مذهل.
وضــع سبروكاتي بارما في املقدمة بعد متريرة ريتشاردو 
جاليولو في الدقيقة 68 وأضــاف كورنليوس الهدف الثاني من 

هجمة مرتدة في آخر لعبة في املباراة.
وتراجع روما أمام التسيو، الذي تغلب 4-2 على ضيفه ليتشي، 
وكالياري الذي سحق فيورنتينا 5-2. ولدى كل منهما 24 نقطة 
ويتبعهما أتالنتا وروما برصيد 22 نقطة فيما ميلك نابولي 19 

نقطة ويأتي بارما ثامنا برصيد 17 نقطة.
وهز خمسة العبني من كالياري الشباك ليواصل الفريق موسمه 
الرائع بفضل أهــداف ماركو روج وفابيو بيسكاني وجيوفاني 
ــواو بيدرو وراديــا ناينجوالن الــذي صنع ثالثة  سيميوني وج

أهداف.
وأحرز دوسان فالهوفيتش هدفني متأخرين لفيورنتينا.

ورفع تشيرو إميوبيلي متصدر قائمة هدافي الدوري رصيده إلى 
14 هدفا عندما نفذ ركلة جزاء بنجاح.

ومنح خواكني كوريا التقدم لالتسيو بعد نصف ساعة لكن 
جيانلوكا البادوال أدرك التعادل بعد ذلك بعشر دقائق.

وأعاد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم لصاحب األرض 
في الدقيقة 62 لكنه تسبب في ركلة جزاء بعد ذلك بخمس دقائق.

وأنقذ توماس ستراكوشا حارس التسيو الركلة التي نفذها كوما 
أبو بكر.

وحول إميوبيلي ركلة جزاء في الشباك ليجعل النتيجة 1-3 
ثم أضاف كوريا هدفه الثاني قبل أن يقلص أندريا المانتيا الفارق 

لليتشي.
وأبعد خوان موسو حارس أودينيزي صاحب األرض ركلة جزاء 
من البديل أندريا بيتانيا العب سبال في الدقيقة الثامنة من الوقت 
احملتسب بدل الضائع ليخرج الفريقان بالتعادل بــدون أهداف 

ويبتعد الفريق الضيف عن املركز األخير.
وتعادل سامبدوريا بقيادة املــدرب كالوديو رانييري بدون 
أهــداف مع ضيفه أتالنتا الذي ُطرد العبه روســالن مالينوفسكي 

حلصوله على اإلنذار الثاني في الدقيقة 74.

بقي يوفنتوس فــي صـــدارة دوري الدرجة 
األولــى اإليطالي لكرة القدم بفوزه 1 -صفر 
على ميالن بعد استبدال كريستيانو رونالدو 
للمباراة الثانية على التوالي ليخرج من امللعب 
متجها إلى غرف املالبس مباشرة وهو غير سعيد 
بشكل واضــح من القرار. وأحــرز باولو ديباال 
الهدف الوحيد في الدقيقة 77 بعد مشاركته 
بدال من رونالدو الذي كان سيشعر بالفخر لو 
سجل مثله. وبعد تبادل سريع للكرة وصلت 
ــذي اجتاز أليسيو  إلــى الالعب األرجنتيني ال
رومانيولي وسدد بقوة بقدمه اليمنى في مرمى 

احلارس جيانلويجي دوناروما.
وخــرج رونالدو من امللعب في الدقيقة 55، 
وهي أسرع مرة يغادر فيها املهاجم البرتغالي 
امللعب منذ انضمامه ليوفنتوس فــي املوسم 

املــاضــي، كما أنها أول مــرة يتم استبداله في 
مباراتني متتاليتني.

ورغــم أنه قدم أداء باهتا، نظر رونالدو إلى 
مدربه ماوريتسيو ساري في غضب ودخل إلى 
غــرف املالبس مباشرة.كما استبدل رونالدو 
خالل مواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري 
ــا يوم األربعاء املاضي عندما بدا  أبطال أوروب
أيضا غير سعيد بالقرار، رغم أن ساري قال إن 
ذلك كان لتجنب املخاطرة بإصابة الالعب البالغ 
من العمر 34 عاما بسبب شكواه من آالم في 

الركبة والفخذ.
وذكــرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن 
رونالدو غــادر امللعب قبل صفارة النهاية لكن 
ساري نفى وجود خالف مع الفائز خمس مرات 

بجائزة أفضل العب في العالم.

وقال ساري للصحفيني ”ال يوجد مشكلة مع 
كريستيانو وأنا أشكره ألنه لعب رغم أنه ليس 

في حالة مثالية.
”أهم شيء أنه يجعل نفسه متاحا للعب. إنه 
يشعر بالغضب عند استبداله وهــذا جــزء من 

اللعبة.
”أي العــب يحاول أن يقدم قصارى جهده 
يجب أن يشعر ببعض الضيق ملدة خمس دقائق 

على األقل عند استبداله“.
ورفع يوفنتوس، الساعي إلحراز اللقب للمرة 
التاسعة على التوالي، رصيده إلــى 32 نقطة 
بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميالن الذي تصدر 
الترتيب بشكل مؤقت عقب فــوزه 2-1 على 

فيرونا السبت.
واستمرت معاناة ميالن حيث يقبع باملركز 

14 برصيد 13 نقطة بعد الهزمية التاسعة على 
التوالي في ضيافة يوفنتوس بالدوري اإليطالي.

وحــدث ذلــك رغــم أن ميالن ظهر بشكل جيد 
وصنع الفرص األخطر خالل الشوط األول.

ووضــع كشيشتوف بيونتك مهاجم ميالن 
الكرة برأسه مرتني خارج املرمى رغم الوجود 
دون رقابة في موقف جيد كما تصدى فويتشيخ 
شتينسني حــارس يوفنتوس حملاولة خطيرة 

بضربة رأس ساقطة من لوكاس باكيتا.
وسدد هاكان شالهان أوغلو العب ميالن ركلة 
حرة أنقذها شتينسني في الشوط الثاني قبل 
أن تأتي لقطة اإلبــداع من ديباال حلسم املباراة. 
وكان املهاجم األرجنتيني قريبا من التسجيل مرة 
أخرى في الوقت بدل الضائع لوال تألق احلارس 

دوناروما.

فرحة العبي يوفنتوس

خيارًا  ميونيخ  بايرن  مينح  فليك 
جديد مدرب  عن  البحث  في  إضافيًا 

 
يواصل نــادي بايرن ميونخ األملــانــي بحثه عن مدير فني جديد 
لتدريب الفريق األول لكرة القدم، ولكنه ليس في عجلة من أمره بعدما 
متكن هانسي فليك من قيادة الفريق لتحقيق فوز كبير على بروسيا 

دورمتوند 4-0 السبت في الدوري األملاني.
واستطاع فليك أن يترك بصمته في أول مباراتني له كمدير فني 
مؤقت لفريق بايرن ميونخ خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، حيث كان 
الفوز على دورمتوند هو الثاني له حيث كان فاز أوملبياكوس بهدفني 

نظيفني في دوري أبطال أوروبا.
وكــان أولــي هونيس والــذي سيرحل عن رئاسة الــنــادي، سعيداً 
بعد املباراة األخيرة وذلك قبل أن يترك منصبه في وقت الحق من هذا 

األسبوع خالل االجتماع السنوي.
وقــال إن فليك سيكون »أول شخص سنتحدث إليه في األسابيع 

املقبلة«.
وقــال كــارل هاينزه رومينيغه الرئيس التنفيذي: »سنستمر في 

الوقت احلالي مع هانسي. قام بعمل جيد ولديه ثقتنا«.
وقبل اسبوع ترك كوفاتش النادي بعد اخلسارة 1-5 أمام آينتراخت 
فرانكفورت. ولكن يوم السبت املاضي عاد فريق بايرن لتقدمي أفضل 
اداء أمام دورمتوند، حيث سجل روبرت ليقاندوفسكي هدفني آخرين 

ليرفع رصيد أهدافه في الدوري حاليا إلى 16 هدفاً في 11 مباراة.
وقال هونيس: »كان هذا برهاناً. فريقنا قاتل من أول آلخر ثانية«.

ــاف: »ميكنك أن ترى ان هانسي فليك يسير بشكل جيد مع  وأض
الفريق. دائماً ما يكون لديه ربط جيد مع الفريق كمساعد مدرب، 

والفريق قدم أداًء جيداً«.
وقــال فليك، الــذي يستمر عقده كمدرب مساعد حتى 2021، إنه 
»مــرتــاح للغاية بشأن مستقبله ولكنه استمتع بالعمل في قيادة 

الفريق«.
وقــال يواخيم لوف مــدرب منتخب أملانيا إن مساعده السابق في 

املنتخب ميكن أن يكون أفضل حل لبايرن ميونخ.
وقال: »لديه املهارة واحلماس الكبير للتعامل مع الالعبني. بالطبع، 

هانسي يعلم ما يحتاج العمل عليه. أعتقد أن بإمكانه فعل ذلك«.
ومازال الفريق محافظاً على شباكه نظيفة رغم أنه يلعب بخط دفاع 
مؤقت، في ظل غياب ثالثي قلب الدفاع لوكاس هيرنانديز ونيكالس 

شول، املصابني، وجيروم بواتينغ املوقوف.
وبعد إعادة توماس مولر للتشكيل األساسي، بعدما كان بديالً مع 

كوفاتش، استطاع الفريق أن يضغط في الهجوم.
وأملح هونيس أن كوفاتش فقد الثقة في بعض الالعبني في الفريق. 
وقال لقناة »زد دي اف« التليفزيونية: »بالطبع كانت هناك تيارات 

داخل الفريق أرادت رحيل املدرب. لذلك استجابت اإلدارة لهذا األمر«.
وقال ليون جوريتسكا العب وسط الفريق: »هانسي فليك ذكرنا 

بالسبب وراء لعب كرة القدم: يجب أن تكون ممتعة«.
ويدخل بايرن فترة التوقف الدولي محتالً املركز الثالث، بينما خرج 
دورمتوند من املراكز األربــع األولــى وهناك تساؤالت حول املوقف 

الذهني لالعبني.
وقال لوسني فافري مدرب دورمتوند: »يجب أن نعترف باننا كنا 
في حالة عدم اتزان .كان أداء سيئا للغاية. الطريقة التي لعبنا بها لم 
تكن جيدة مبا يكفي. من املقبول اخلسارة هنا، ولكن ليس مبثل هذه 

النتيجة«.
وانتقد ماتس هوميلز، مدافع دورمتوند والذي سجل هدفاً باخلطأ 

في مرمى فريقه ملصلحة ناديه السابق، األداء الضعيف.
وقال: »كنا أقل شأنا طوال املباراة. لم نكن نتسلح باجلرأة مبا يكفي 
ولم نكن جيدين من حيث االمور الفنية. كنت أتوقع أن نكون أكثر جرأة 

من السنوات القليلة املاضية«.

فوز ساحق يحمل هولندا إلى 
نصف نهائي مونديال الناشئني

بات املنتخب الهولندي أول املتأهلني للدور قبل النهائي لبطولة 
كأس العالم للناشئني حتت 17 عاما املقامة حاليا في البرازيل، عقب 
فوزه الثمني واملستحق 4-1 على منتخب باراجواي، أول من أمس في 

دور الثمانية.
وافتتح كي يانا هوفر التسجيل ملصلحة هولندا في الدقيقة 30، قبل 

أن يضيف زميله سونتجي هانسني الهدف الثاني في الدقيقة 40.
لكن ديجو دوارتي قلص الفارق بتسجيله هدفا ملصلحة باراجواي 

في الدقيقة 45، لينتهي الشوط األول بتقدم الهولنديني 1-2.
وفرض املنتخب الهولندي سيطرته على الشوط الثاني، ليضيف 
جايدين براف الهدف الثالث للفريق البرتقالي في الدقيقة 78، فيما 

تكفل ناسي أونوفار بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.
وضرب املنتخب الهولندي موعدا في املربع الذهبي للبطولة، vالذي 
سيجرى في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني اجلــاري، مع الفائز من لقاء 
منتخبي املكسيك وكوريا اجلنوبية، الذي سيقام في وقت الحق اليوم 

بدور الثمانية.

بورتو يضيق اخلناق على بنفيكا 
في الدوري البرتغالي

واصــل بورتو تضييق اخلناق على املتصدر بنفيكا، بعدما عاد 
بانتصار صعب بشق األنفس، من عقر دار مضيفه بوافيشتا، بهدف 

نظيف، في ختام اجلولة الـ11 من الدوري البرتغالي.
ويدين »التنانني« بالفضل في اقتناص النقاط الثالث لالعب 

البرازيلي، أليكس تيليس، صاحب الهدف الوحيد منذ الدقيقة 9.
وحصد بورتو بذلك انتصاره الثاني على التوالي، الرابع خالل 
آخر خمس مواجهات، ليواصل مالحقة غرميه التقليدي بنفيكا على 
صدارة املسابقة، بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة، ليحافظ على فارق 

النقطتني مع الفريق العاصمي.
وهــذا بينما تكبد بوافيشتا خسارته الثانية تواليا، ومنذ بداية 

املوسم أيضا، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في املركز السابع.

فالمنجو ُيسقط باهيا ويعزز 
صدارته للدوري البرازيلي

واصل برونو هنريكي وجابرييل باربوسا، ممارسة هوايتهما في 
هز الشباك، وقادا فالمنجو لقلب تأخره بهدف نظيف في الشوط األول، 
إلى فوز ثمني )3 / 1( على باهيا، في املرحلة الثانية والثالثني من 

الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وشهدت نفس اجلولة أيضا فوز أتلتيكو بارانينسي على مضيفه 
ساو باولو )1 / صفر(، وإنترناسيونال على فلومينينسي )2 / 1(، 

وتعادل كروزيرو مع أتلتيكو مينيرو سلبيا.
ومــدد فالمنجو انطالقته الناجحة في البطولة، وحقق انتصاره 
الثالث على التوالي، وهو التاسع مقابل تعادل وحيد في آخر عشر 
مباريات خاضها في املسابقة. ورفع فالمنجو رصيده إلى 77 نقطة في 
صدارة جدول املسابقة، بفارق 10 نقاط أمام بامليراس صاحب املركز 
الثاني، فيما جتمد رصيد باهيا عند 43 نقطة، بعدما مني بالهزمية 

الرابعة له مقابل تعادلني في آخر 6 مباريات خاضها باملسابقة.
وأنهى باهيا الشوط األول لصاحله بهدف من النيران الصديقة، 
حيث سجله ويليان أراو العب فالمنجو عن طريق اخلطأ في مرمى 
فريقه في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني، رد فالمنجو بقوة عبر 3 
أهداف سجلها رينيير جيسوس كارفالو، وبرونو هنريكي، وجابرييل 
باربوسا، في الدقائق 54 و72 و87. ورفع باربوسا رصيده إلى 18 
هدفا في صدارة قائمة هدافي املسابقة مقابل 17 هدفا لزميله برونو 

هنريكي، في املركز الثاني بالقائمة.

فرحة العبي بارما

بارما يهزم روما ويبعده عن املركز الثالث

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
ثانيا عامليا بقوة مــشــواره في بطولة املاسترز 
اخلتامية اخلتامية ملوسم محترفي كرة املضرب، 
بفوزه السهل على اإليطالي ماتيو بيريتيني الثامن 
6-2 و6-1، فيما خسر السويسري روجيه فيدرر 
الثالث أمام النمسوي دومينيك تييم اخلامس 7-5 
و5-7 في اجلولة األولى من منافسات املجموعة 

الثانية »بيورن بورغ«.
ــــذارا شــديــد اللهجة  ـــه ديــوكــوفــيــتــش إن ووج
ملنافسيه في البطولة التي خسر مباراتها النهائية 
ــام األملــانــي ألكسندر زفيريف،  الــعــام املــاضــي أم
والتي يسعى هذا العام إلى الظفر بلقبها والعودة 
إلى صدارة التصنيف العاملي التي خسرها مطلع 
األسبوع احلالي لصالح اإلسباني رافايل نادال 
)يبلغ الفارق بينهما حاليا 640 نقطة(. وفي حال 
متكن الصربي من ذلك، سيتمكن من معادلة الرقم 
القياسي الــذي يحمله األميركي بيت سامبراس، 
بخصوص إنهاء العام في صدارة التصنيف للمرة 

السادسة.
ـــــى بـــني ديــوكــوفــيــتــش  وهـــي املـــبـــاراة األول
وبيريتيني، وقــدم خاللها الصربي عرضا رائعا 
كونه لم يخسر سوى 5 نقاط في ست أشواط كان 
اإلرســال فيها بحوزته حيث تقدم 6-2 و-4صفر 
دون أن مينح اإليطالي الواعد )23 عاما( أي فرصة 

لكسر إرساله.
ولــم يستسلم بيريتيني رغــم تفوق الصربي 

وجنح في كسر إرسال األخير في الشوط اخلامس 
من املجموعة الثانية ليقلص الفارق إلى 1-4، لكن 
ديوكوفيتش رد التحية مباشرة وتقدم 5-1 قبل أن 
يكسب إرساله في الشوط السابع وينهي املجموعة 

في صاحله 6-1 وبالتالي املباراة في 63 دقيقة.
وقال ديوكوفيتش املتوج بلقب البطولة خمس 
مرات بينها أربع متتالية )2008، 2012، 2013، 
2014، 2015( »أمر رائع العودة إلى اللعب هنا. 

في وقت سابق من هذا العام أمضيت فترة رائعة 
هنا في لندن« في إشارة إلى تتويجه بلقب بطولة 

وميبلدون، ثالثة البطوالت األربع الكبرى.
ــن الــســهــل بالنسبة له  وأضــــاف »لـــم يــكــن م
ــى في بطولة  )بيريتيني( خــوض مباراته األول
املاسترز. كنت أعرف أنه سيكون متوترا وبالتالي 

استفدت من خبرتي للعب بشكل جيد«.
- تييم يؤكد تفوقه على فيدرر -

وفي املباراة الثانية، استهل فيدرر، حامل الرقم 
القياسي في عــدد األلقاب في البطولة، مشواره 
باخلسارة أمــام تييم 5-7 و5-7 في ساعة و40 

دقيقة.
وأكد تييم تفوقه على فيدرر بفوزه اخلامس في 
سبع مباريات جمعت بينهما حتى اآلن، والثاني 
هذا العام بعد األول في نهائي دورة إنديان ويلز 

األميركية لأللف نقطة.
وثأر تييم خلسارته أمام فيدرر 2-6 و3-6 في 
دور املجموعات للنسخة األخيرة التي ودعها فيدرر 
من دور األربعة على يد زفيريف املتوج باللقب 

الحقا على حساب ديوكوفيتش.
وكسر تييم إرسال فيدرر في الشوط األول من 
املباراة لكن فيدرر رد التعادل في الشوط الرابع 
مدركا التعادل 2-2 حيث تبادل الالعبان كسب 
ــال حتى الشوط احلــادي عشر عندما جنح  اإلرس
النمسوي فــي كسر إرســـال السويسري للمرة 
الثانية متقدما 6-5 قبل أن يحسم املجموعة األولى 

في صاحله 7-5 بعد 43 دقيقة.
وشــهــدت املجموعة الثانية ندية كبيرة بني 
الالعبني وسنحت فرصة أمام فيدرر لكسر إرسال 
تييم في الشوط الرابع بيد أن األخير أنقذ املوقف 
وفرض التعادل حتى الشوط العاشر، قبل أن يكرر 
ما فعله في املجموعة األولــى عندما كسر إرسال 
السويسري في الشوط احلادي عشر ليتقدم 5-6 

ثم ينهي املجموعة في صاحله 7-5 في 57 دقيقة.

ديوكوفيتش
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