
 ن��ال بع���ض الالعبني اهتم��ام كبري م��ن ال�صحافة 
العاملي��ة فقد تنباأت له��م مب�صتقبل كب��ري ولكن على 
عك���ض املت�ق��ع ف�ص��ل ه���ؤالء يف اثب��ات اإمكانياتهم 
لين�صم���ا اإىل قائمة من امُل�صخمني اإعالميًا ويف هذا 

التقرير ن�صتعر�ض بع�ض هذه االأ�صماء.
رحيم �صتريلينغ

ال يق��دم رحي��م �صتريلين��غ االأداء املنتظ��ر من��ه من��ذ 
قدومه اإىل مان�ص�صرت �صيتي فقد ت�قعت منه اجلماهري 
الكث��ري خا�صة م��ع ال�صخب االإعالم��ي الذي �صاحب 
و�ص�ل��ه اإىل ال�صيتيزن��ز ولكن��ه مل يك��ن النج��م االأول 
للفري��ق بل اأ�صبح عالة يف بع���ض املباريات فيتاألق 
يف مب��اراة ويخفق يف االآخ��رى فبالرغم من ت�صجيله 
6 اأهداف ومتيزه يف املراوغات اإال اأنه �صعيف بدنيًا 
اإىل جانب فقدانه للك��رة ب�صكل �صهل و�صعف م�صت�اه 

الدفاعي.
اندريه غ�ميز

من ال�صعب اإيج��اد تف�صري لتعاقد بر�صل�نة مع اأندري 
غ�مي��ز يف ال�صيف املا�صي فالربتغ��ايل مل يقدم اأي 
اأداء جيد مع فالن�صيا لت�صعى اإدارة النادي الكاتال�ين 
الإبرام هذه ال�صفقة ويف هذا امل��صم حتديداً مل ينجح 

يف تقدمي اأداء ي�صمح له بالبقاء يف البل�غرانا فجميع 
اأرقام��ه كارثي��ة �ص�اء من خ��الل م�صت���اه الهج�مي 
فمت��ص��ط مراوغات��ه 0.6 ومت��ص��ط خلق��ه للفر���ض 
0.4 ومت��ص��ط ت�صديده على املرمى 0.7 بينما على 
امل�صت�ى الدفاعي فكان مت��صط تدخالته 1.1 بينما 

كان مت��صط االإعرتا�صات 0.4.
جي�فري ك�ندوغبيا

كان هن��اك ���راع حمت��دم ب��ني قطب��ي مي��الن من 
اأج��ل الظفر بخدم��ات ك�ندوغبي��ا يف �صيف 2015 
وبع��د ان�صمام��ه لفريق اإن��رت ميالن ت�قع ل��ه الكثري 
ب��اأن يك�ن اأح��د اأهم العبي النريات��زوري ولكنه على 
العك�ض مل يق��دم امل�صت�ى املاأم�ل وعانى من اهتزاز 
وا�ص��ح يف م�صت���اه اإىل جان��ب �صعف��ه يف �صناع��ة 
اللع��ب فمت��صط خلقه للفر���ض 0.4 بينما مل ي�صارك 

يف التمرير ب�صكل اإيجابي.
ج�ن �صت�نز

�صيك���ن م��ن ال�صعب احلك��م عل��ى اأداء املدافع ج�ن 
�صت�نز يف اأول م�ا�صمه ولكن ال ميكن جتاهل اأخطائه 
الكارثي��ة وم�صت���اه الدفاع��ي املتدين م��ع مان�ص�صرت 
�صيت��ي يف ه��ذا امل��صم وال ميك��ن معرف��ة �صبب ذلك 

هل اأنه ُظلَم ملا يتبعه غ�اردي�ال من اأ�صل�ب هج�مي 
اأو اأن��ه ال ي�صتح��ق كل هذا املبلغ ال��ذي اأُنفق من اأجل 

التعاق��د معه فه��� �صعي��ف يف الك��رات اله�ائية اإىل 
جانب اهتزاز م�صت�اه خا�صة يف املباريات الكربى.

ويف املقاب��ل تق��دم لن��ا الك��رة العاملي��ة م�اهب لها 
م�صتقب��ل كبري و ذل��ك نظر المكانياته��م و مهاراتهم 
الت��ي جتعلهم �صمن اأف�ص��ل الالعبني املت�قع لهم غد 

م�رق يف املالعب االأوروبية. 
اأنت�ين مارتيال

نب��غ الفرن�صي اأنت�ين مارتيال كث��ريا يف هذا امل��صم 
و جن��ح يف تق��دمي م�هبته ب�صكل اأف�ص��ل للجميع مع 
م�صاركته م��ع مان�ص�صرت ي�نايتد يف الربميريليغ فه� 

اأحد اأهم العبي ال�صياطني احلمر يف امل��صم احلايل.
لريوا �صاين

يعي���ض االأمل��اين ال�صغ��ري ل��ريوا �صاين م��صم��ا مميزا 
رفق��ة �صالك��ه و لك��ن م�هبت��ه احلقيقية ظه��رت عند 
م�اجه��ة فريقه لنادي ري��ال مدري��د فجعلنا نرتقب 

جنم جديد يف �صماء الكرة االأملانية .
ي�ري تيليمان�ض

يعترب تيليمان�ض ه� اأحد اأهم فريق اأنرخلت البلجيكي 
فم��ا يقدمه العب خط ال��صط ال�صغري يجعل منه جنم 

كبري تتهافت عليه الفرق .
كينغ�صلي ك�مان

ميتل��ك ك�م��ان م�صتقب��ل واع��د فه� خا���ض جتربته 

الكروية رفقة باري�ض �صان جريمان و ي�فنت��ض 
االإيط��ايل و ه��ا ه��� يكملها رفق��ة باي��رن مي�نيخ و 
متابع��ي الب�ند�صليغا يعرف�ن مهارات��ه و اإمكانياته 

جيدا.
اأدريان رابي�

ميك��ن اعتبار اأدريان رابي� بالالعب ال��صط الع�ري 
فه��� يق��دم اأداء هج�م��ي و دفاع��ي مت���ازن يجعله 
مطلب��ا للكث��ري م��ن االأندي��ة االأوروبية و ذل��ك مربرا 
كافيا لتم�صك باري�ض �صان جريمان بالالعب ال�اعد .

جيانل�جي دوناروما
كان اأداء احلار���ض االإيط��ايل ال�صغ��ري ه��� املفاجاآة 
ال�صعي��دة ملحب��ي الكرة االإيطالي��ة و خا�صة م�صجعي 
ميالن فنجح دوناروما يف حماية عرين الرو�صينريي 
بجدارة و جعل اجلميع ي�صعه يف مقارنة مع العمالق 

جيانل�جي ب�ف�ن.
ديلي اأيل

اأبه��ر ديل��ي اأيل اجلمي��ع مب�صت�يات��ه الراقي��ة الت��ي 
يقدمها رفقة فريق ت�تنهام اللندين و م�هبته جعلته 
ف��ردا ال غنى عن��ه يف الت�صكيلة االأ�صا�صي��ة لل�صبريز و 

اأ�صبح اأحد اأهم مفاتيح اللعب للفريق االإجنليزي.

7 رياضة Wed. 22 Mar. 2017 issue no 311
االربعاء 22 آذار 2017 العدد 311

ُت���ج الالعب الربتغايل كري�صتيان� رونالدو، جنم نادي ريال مدريد 
واملنتخب الربتغ��ايل، بجائزة اأف�صل العب برتغ��ايل للعام احلايل، 
بع��د قيادت��ه للمنتخ��ب الربتغ��ايل للتت�يج بي���رو 2016. و�رح 
كري�صتيان��� رونالدو عقب ا�صتالمه جلائزة اأف�صل العب برتغايل يف 
الع��امل وقال: "الربتغال مل تكن مر�صحة للف�ز بالي�رو، ولكن انتهى 
بنا املطاف اأبطااًل للي�رو، هذا يدل على اأن االأف�صل ال يك�صب دائًما، 
هناك عمل �صاق وتفاين يجب اأن يح�را"، وذلك ح�صبما 
ذكرت �صحيفة "اأ���ض" االإ�صبانية. واأ�صاف كري�صتيان� 
:"بالن�صب��ة يل عام 2016 كان ع��ام االأحالم، �ص�اء 

على امل�صت�ى الفردي اأو اجلماعي".
واختت��م قائ��د املنتخ��ب الربتغ��ايل وق��ال :"اأري��د 
اأن اأه��دي ه��ذه اجلائ��زة لزمالئ��ي يف ري��ال مدريد 
واملنتخ��ب الربتغايل وللمدرب��ني وكل من عمل معي، 
كما اأنني اأت�جه لهم بال�صكر على م�صاعدتهم يل". يذكر 
اأن كري�صتيان��� رونال��دو ُت���ج بكل االألق��اب املمكنة 
فردًيا العام املا�ص��ي مبا فيها الكرة الذهبية 
وجائ��زة االحتاد الدويل الأف�صل العب، كما 
فاز بلقب الي���رو مع املنتخب الربتغايل 
ودوري اأبط��ال اأوروبا مع ريال مدريد.  
وكان كري�صتيان��� رونالدو، قد خرج 
م��ن ملع��ب �ص��ان مامي���ض معق��ل 
اأتلتي��ك بيلب��او، ب�ج��ه عاب���ض، 
بعدم��ا ق��رر املدرب زي��ن الدين 
زي��دان ا�صتبداله قب��ل نح� ع�ر 
دقائ��ق على ختام املب��اراة التي 
كان الري��ال فيه��ا متقدم��ا بهدفني 
ل�اح��د، رغ��م االأداء اجليد الذي قدم��ه لكن دون 
ه��ز ال�صب��اك. ومل ي�صتبدل املهاج��م الدويل منذ 
19 ن�فمرب/ت�رين ثان املا�صي عندما خرج 
من ملع��ب في�صنتي كالدي��رون يف ديربي كان 
الري��ال ق��د ح�صمه بثالثي��ة نظيفة م��ن ت�قيع 

"الدون".

اأك��د اإدواردو اإن��دا، ال�صحفي االإ�صب��اين، اقرتاب االأرجنتين��ي لي�نيل مي�صي، 
جن��م فري��ق بر�صل�ن��ة، م��ن جتدي��د عق��ده م��ع البار�ص��ا، مقاب��ل 

رات��ب �صن���ي �صخم. وق��ال اإندا، ع��رب برنامج احل���ار االإ�صباين 
ت�صرينيجيت��� "مي�ص��ي �صيح�صل عل��ى 35 ملي�ن ي���رو كراتب 
�صن���ي باالإ�صاف��ة اإىل 5 مالي��ني كمتغ��ريات يف عق��ده اجلديد 
م��ع فريق��ه بر�صل�ن��ة". ويق��دم مي�ص��ي، م�صت�ي��ات رائع��ة مع 

بر�صل�ن��ة ه��ذا امل��صم، اإذ �صج��ل 41 هدًفا و�صنع 15 
اآخري��ن، يف 40 مب��اراة مبختلف امل�صابقات التي 

ي�صارك فيها البالوجرانا. ويف نف�ض ال�قت، اأكد 
املتح��دث با�صم بر�صل�ن��ة، ج��صيب فيفي�ض، 

اأن التجديد ملي�صي، مل��ف يت�اله �صخ�صيا 
رئي�ض الن��ادي ج��صيب ماريا بارت�مي�. 
و�ص��دد فيفي���ض، عل��ى اأن بارت�مي� يعمل 
عل��ى ه��ذا االأمر ب��� "تعقل وه��دوء"، لكن 

هن��اك "تفاوؤل وت�قعات ممت��ازة". ويحتل 
بر�صل�ن��ة املرك��ز الث��اين، يف ج��دول ترتي��ب 

الدوري االإ�صباين لك��رة القدم، بر�صيد 63 نقطة 
خل��ف ري��ال مدري��د املت�ص��در، بف��ارق نقطت��ني. 

وب��دوره، اأ�ص��اد املدير الفني لرب�صل�ن��ة ل�ي�ض اإنريكي 
بالتاأث��ري الكبري لنجم��ه االأرجنتين��ي لي�نيل مي�صي 
م��ع الفري��ق، م�صتبعًدا جن��اح اأي الع��ب يف ال��ص�ل 
لالأرقام القيا�صية التي ُيحققها، بعدما و�صل لهدفه 
رق��م 40 للم��ص��م الثامن عل��ى الت���ايل، بت�صجيله 
هدف��ني يف �صب��اك فالن�صيا. وحت��دث اإنريكي قائاًل 
ع��ن ه��ذا االإجن��از »اإن��ه اأمر مده���ض، لق��د ك�ر كل 
االأرق��ام القيا�صي��ة، و�صي�صتمر يف حتطي��م اأكرث من 
ذل��ك«. اأ�ص��اف يف نف���ض ال�صي��اق »م��ن الرائع اأن 
متتل��ك العًبا مثله، وعلين��ا اال�صتمتاع مبا ُيقدمه. 
ال اأح��د ي�صتطيع اأن يلم�ض اأرقامه، ومن امل�صتحيل 

م��ا  ُيحق��ق  اأن  الع��ب  اأي  . عل��ى  حقق��ه
�صنفتقده عندما يعتزل«.

 ج��دد حار���ض مرمى نادي ميالن املميز، جيانل�يج��ي دوناروما، رغبته 
يف البقاء رفقة الن��ادي "الل�مباردي" يف امل�صتقبل، قاطًعا بذلك الطريق 
عل��ى حم��اوالت بع���ض االأندي��ة االأخ��رى للح�ص���ل على خدمات��ه وعلى 
راأ�صه��ا ي�فنت����ض، ال��ذي يعت��ربه البدي��ل املث��ايل جليانل�يج��ي ب�ف�ن. 
واأزال احلار�ض ال��دويل االإيطايل الغم��ض الذي لف م�صتقبله بت�ريحات 
مليديا�صت �صب�رت، قال فيها "اآمل يف البقاء مع ميالن. اأريد البقاء الأنني 
م��ن حمبي ميالن". وق��ال احلار�ض ال�صاب يف هذا ال�صي��اق "وكيل اأعمال 
�صيتعام��ل م��ع عق��دي". وينتهي عقد احلار���ض ال�صيف بعد الق��ادم، فيما 
يرف���ض وكيل اأعمال��ه التجديد حتى ي��رى م�صتقبل الن��ادي ب�صكل اأو�صح 
وخط��ة امل�صتثمرين ال�صينيني يف حالة اإمتام �راء النادي ب�صكل نهائي، 
م��ا دعم تقاري��ر اإعالمية اأكدت ت��صل��ه اإىل اتفاق م��ع ي�فنت��ض خلالفة 

جيانل�يجي ب�ف�ن، املت�قع اعتزاله بعد م�نديال رو�صيا.
وكان��ت و�صائ��ل اإع��الم اإيطالي��ة نقل��ت ع��ن دوناروم��ا ق�له عق��ب لقاء 
ي�فنت����ض "كل م��رة يحدث ذلك، كل مرة هم اأي�ص��ا"، وذلك يف اإ�صارة اإىل 
جمامل��ة التحكي��م لفريق ال�صيدة العج���ز، الذي ح�صم املب��اراة بهدف من 

ركلة جزاء يف الث�اين االأخرية.
اأردف دوناروم��ا "مل اأق��ل ذلك اأبدا، وكنت فقط اأفك��ر ب�ص�ت عاٍل، وب�صكل 
ع�صب��ي بعد اخل�ص��ارة، وال ي�جد ما ي�صتحق الت��صيح الأنه مل يحدث �صيئا 

من االأ�صا�ض".

العبون مضخمون إعالميًا وآخرون ينتظر منهم الكثير في المستقبل 

نجم ليستر سيتي جيمي فاردي يكشف تلقيه تهديدات بالقتل !
 قال جيمي ف��اردي، مهاجم لي�صرت �صيتي، اإنه تعر�ض 
ه��� وزوجته لتهديدات بالقتل م��ن �صائقني عدوانيني 
بع��د مزاعم با�صرتاكه يف اإقالة كالودي� رانيريي من 
تدري��ب الفريق حام��ل لقب ال��دوري االإجنليزي 
املمت��از. واأكد فاردي، ال��ذي ي�صتعد للعب مع 
منتخب اإجنل��رتا اأمام اأملاني��ا وديا الي�م، 
ث��م ليت�اني��ا بت�صفي��ات كاأ���ض الع��امل، 
اأن��ه تعر���ض الإ�ص��اءات خ��الل ال�صري يف 
ال�صارع، كما تعر�صت زوجته مل�صايقات 
خالل القيادة. ورحل رانيريي عن لي�صرت 
يف فرباي��ر/ �صباط املا�ص��ي بعد 9 �صه�ر 

من الف���ز بلقب الدوري االإجنلي��زي، بينما كان يحتل 
املركز 17 بال��دوري، وي�صارع لله��روب من الهب�ط. 
وتعر���ض ف��اردي التهام��ات من��ذ ذل��ك احل��ني باأن��ه 
كان م�ؤث��را يف اتخ��اذ ق��رار اإقال��ة امل��درب االإيطايل. 
وذكرت تقارير اأن فاردي ح�ر اجتماعا مع فيت�صاي 
�ريفادهانابرابه��ا، مالك النادي، بعد اخل�صارة 1-2 
اأم��ام اإ�صبيلي��ة يف ذه��اب دور ال���16 ب��دوري اأبطال 
اأوروبا ي�م 23 فرباير/ �صباط، وكان ذلك وراء تعر�صه 
الإ�ص��اءات. ونف��ى العديد من العبي لي�ص��رت، وبدعم من 
كري��ج �صيك�صبري، م�صاعد راني��ريي ال�صابق، الذي خلفه 
يف تدري��ب الفري��ق، التقارير االإعالمي��ة ب�ج�د ث�رة 

للتخل���ض من رانيريي. وقال فاردي، البالغ عمره 30 
عاما لهيئة االإذاعة الربيطانية "بي.بي.�صي"، اإن "هذا 
مرع��ب... لقد ق��راأت ق�صة اأين ا�صرتك��ت ب�صكل �صخ�صي 
يف اجتم��اع بع��د لقاء اإ�صبيلية، بينم��ا كنت حينها يف 
اختب��ار للك�صف ع��ن املن�صطات ا�صتغ��رق 3 �صاعات". 
واأ�صاف "لك��ن الق�صة انت�رت بعد ذلك وتعامل معها 
النا���ض ثم وج��دت نف�صي اأتلقى اأن��ا وعائلتي واأطفايل 
تهديدات بالقتل". ومل ي�ج��ه فاردي اتهاما مل�صجعي 
لي�صرت بت�جي��ه االإ�صاءات، ومل يفكر يف اإبالغ ال�رطة. 
وردا على �ص���ؤال ح�ل كيفية تعر�ص��ه لالإ�صاءات، قال 
ف��اردي "على م�اق��ع الت�ا�ص��ل االجتماع��ي، وخالل 

ال�ص��ري يف ال�ص��ارع". واأ�صاف "حت��ى اأك���ن اأمينا اأنا 
اأن  اأ�صب���ع. ال يب��دو  اأتعر���ض لتل��ك )االإ�ص��اءات( كل 
جماه��ري الكرة حتبني". واأكد فاردي اأنه مل تكن هناك 
م�صكالت بني رانيريي والعبي لي�صرت خالل فرتة ت�يل 
امل��درب امل�ص�ؤولية. وقال راني��ريي "ال على االإطالق. 
اأ�صا�ص��ا ل� حدث��ت م�صكل��ة �صاأذهب اإىل غرف��ة املدرب 
ونتح��دث رجال لرجل اأو كان ميك��ن ت��صيح املطل�ب 
على ل�حة اخلطط الأنه كان �صعيدا بالقدوم اإليه وطرح 
راأي��ك". واأ�صاف "الق�ص���ض كانت م�ؤمل��ة حتى اأك�ن 
اأمين��ا. الكثري م��ن االإدعاءات الكاذب��ة مت الرتويج لها 

ومل يكن اأمامنا كالعبني ما ميكن فعله".

ميسي يتقاضى راتبًا خياليًا في عقده 
الجديد

دوناروما يدير ظهره للعروض 
المغرية

دوري الـNBA: المناوشات تستمر في مواجهات جولدن ستيت وأوكالهوما سيتي

كيربر تعود إلى عرش صدارة التنس

اأعلن فري��ق ج�لدن �صتيت واري�رز، �صم الالعب 
كيف��ن دوران��ت جن��م فري��ق اأوكاله�م��ا �صيتي 
ثان��در اإىل �صف�فه، وكان ه��ذا االإعالن قبل 10 
اأ�صه��ٍر من االآن مبثابة اإ�صع��اٍل نار بني الناديني. 
وم��ع خ����ض الفريق��ني ل��� 4 م�اجه��ات يف هذا 
امل��ص��م م��ن دوري ك��رة ال�صل��ة االأمريكي��ة، كانت 
اجلماهري دومًا على م�عد مع االإثارة وال مانع من 

بع�ض املناو�صات بني الالعبني.
ملع��ب  اأر�صي��ة  عل��ى  الفريق��ني،  مب��اراة  ويف 
اأوكاله�م��ا، وبالرغم من غي��اب كيفن دورانت عن 
�صف�ف واري�رز، اإال اأن االأحداث املثرية مل تت�قف.
واأخ��ذ جنم ن��ادي ج�لدن �صتي��ت املتاأل��ق، �صتيفن 

كاري، عل��ى عاتق��ه هذه امل��رة ُمهم��ة الدخ�ل يف 
مناو�صة مع را�صيل وي�صتربوك.

حي��ث اأَنّ الالعبني دخال يف ع��راك باالأيدي ا�صطر 
احل��كام وزمالئهم للتدخ��ل وذلك للف�ص��ل بينهما، 
خ��الل الربع الثاين م��ن املباراة الت��ي انتهت بف�ز 

ال�اري�رز 111-95.
وكان �صتيف��ن كاري قد اأطل��ق �ربته القا�صية يف 
ه ومبا�رة  هذا ال�راع والت�صابك باالأيدي، حيث اأَنّ
بعد ف�ض اال�صتباك بينهما، ومع تبقي فقط 5 ث�اين 
على نهاية الربع الثاين، و�صلت الكرة ل�صتيفن الذي 
�ص��دد ثالثية يف غاي��ة التميز لريك���ض ُم�رعًا اإىل 
ه جنح يف  غرف��ة املالب���ض يف ر�صال��ة وا�صح��ة باأَنّ

ال�راع الكروي.
وتاأت��ي ه��ذه املناو�صة ب��ني الالعبني عل��ى خلفية 

الت�ريحات االأخرية امُلتبادلة بينهما.
وكان �صتيف��ن كاري قد �َرّح م�ؤخ��راً باأَنّ جيم�ض 
هاردي��ن فريق هي��ص��ن روكت�ض ه� م��ن ي�صتحق 
جائزة MVP املمن�ح��ة الأف�صل العب يف رابطة 
ال�صل��ة االأمريكية لهذا امل��صم، وه��ي التي يتناف�ض 
عليه��ا ع��دة العب��ني مميزي��ن اأمث��ال وي�صت��ربوك، 

كاري، ليربون جيم�ض وهاردين.
وُهن��ا كان ال��رد م��ن وي�صت��ربوك ال��ذي �ُصئ��ل عرب 
اأح��د ال�صحفيني ع��ن راأيه مبا قال��ه �صتيفن فكانت 

االإجابة :" من ه� كاري ليقيمنا؟".

ا�صتعادت االأملانية اأجنيليك كريبر �صدارة ت�صنيف 
رابط��ة حمرتفات ك��رة امل�رب، بح�ص��ب الالئحة 
ال�ص��ادرة ام���ض االول. وا�صتغل��ت كريب��ر غي��اب 
االأمريكية �صريينا وليام�ض عن دورة اإنديان ويلز، 
اأوىل دورات املا�ص��رتز لالأل��ف نقط��ة، ب�صب��ب اآالم 
يف ركبتيه��ا وانتزعت منها املرك��ز االأول علمًا اأن 
االأملاني��ة خرجت من الدور ثم��ن النهائي. وكانت 
�صريين��ا خ�رت املباراة النهائية امل��صم املا�صي 
اأم��ام البيالرو�صي��ة فيكت�ريا اآزارن��كا. وهي املرة 
الثاني��ة الت��ي تنت��زع فيه��ا كريب��ر ال�ص��دارة من 
�صريين��ا. وانتزع��ت االأملاني��ة �ص��دارة الت�صني��ف 
للمرة االأوىل يف م�صريته��ا يف االأ�صهر االأخرية من 
الع��ام املا�صي من �صريينا بالذات، لكن االأمريكية 
ا�صرتدتها بعد تت�يجها ببط�لة اأ�صرتاليا املفت�حة 

يف كان���ن الثاين/يناير املا�ص��ي يف طريقها اإىل 
االنفراد بالرقم القيا�صي لعدد االألقاب يف البط�الت 
الك��ربى )23 لقب��ًا مقابل 22 لالملاني��ة االخرى 
�صتيف��ي غراف(. و�صعدت الرو�صي��ة ايلينا في�صنينا 
اىل اف�ص��ل ت�صني��ف يف م�صريتها االحرتافية عقب 
تت�يجها بدورة اإنديان ويلز على ح�صاب م�اطنتها 
�صفتالنا ك�زنت�ص�فا. وارتقت في�صنينا )30 عامًا( 
مرتبت��ني و�ص��ارت ثالث��ة ع���رة، فيم��ا �صع��دت 
�صابع��ة.  واأ�صبح��ت  واح��دة  مرتب��ة  ك�زنت�ص�ف��ا 
و�صع��دت ال�صل�فاكية دوميني��كا ت�صيب�لك�فا اإىل 
املرك��ز الراب��ع عل��ى ح�ص��اب الروماني��ة �صيم�نا 
هالي��ب، واالإ�صباني��ة غاربين��ي م�غ�روت�ص��ا اإىل 
املرك��ز ال�صاد�ض على ح�ص��اب الب�لندي��ة اإنيي�صكا 
و�ص��ارت  مرتبت��ني  تراجع��ت  الت��ي  رادفان�ص��كا 

ثامن��ة. وفيم��ا يلي ترتي��ب الالعبات 
االأملاني��ة   -  1 االأولّي��ات:  الع���ر 
اأجنيلي��ك كريب��ر  7515 نقط��ة، 2 - 

االأمريكية �صريين��ا وليام�ض 7130، 3 
- الت�صيكية كارولينا بلي�صك�فا  5640، 

-4 ال�صل�فاكي��ة دوميني��كا ت�صيب�لك�ف��ا   
�صيم�ن��ا  الروماني��ة   -  5  ،5160
هالي��ب  5022، -6 االإ�صباني��ة غاربين��ي 
م�غ�روت�ص��ا       4790، 7 - الرو�صي��ة 
 8-  ،4555 ك�زنت�ص�ف��ا   �صفتالن��ا 
الب�لندي��ة انيي�ص��كا رادفان�ص��كا  4345، 
9 - االأمريكي��ة مادي�ص���ن كيز  4007، 
�صفيت�لين��ا  ايلين��ا  االأوكراني��ة   10-

.3850

كرستيانو األفضل في البرتغال


