
و��س��ل منتخب��ا �إ�سباني��ا و�إيطالي��ا �سباقهما 
�ملحت��دم على �س��د�رة �ملجموع��ة �ل�سابعة من 
�أوروب��ا �ملوؤهل��ة لنهائي��ات كاأ���س  ت�سفي��ات 
�لعامل 2018 برو�سيا، �إثر فوزهما على �لكيان 
�ل�سهي��وين و�ألبانيا على �لرتتي��ب م�ساء �ليوم، 

�جلمعة، �سمن مو�جهات �جلولة �خلام�سة.
وعل��ى ملعب��ه "�ملولين��ون"، ���رب �ملنتخ��ب 
�لإ�سباين نظ��ره �لكيان �ل�سهيوين بعدما تغلب 
عليه باأربع��ة �أهد�ف لو�حد.�أنه��ى "�ملاتادور" 
�ل�س��وط �لأول متقدم��ا بثنائي��ة نظيف��ة، حملت 
توقي��ع كل م��ن ديفي��د �سيلف��ا يف �لدقيق��ة 13 
بع��د متري��رة ر�ئع��ة م��ن ج��وردي �ألب��ا لالعب 
مان�س�س��رت �سيت��ي �لإجنلي��زي د�خ��ل �ملنطق��ة 
لي�سدد �لأخر كرة ي�سارية قوية �سكنت �ل�سباك.
ويف �لدقيقة �لأول من �لوقت �ملحت�سب بدل من 
�ل�سائ��ع )1+45( عزز جن��اح �إ�سبيلية فيكتور 
مات�س��ن 'فيتولو' تقدم �أ�سح��اب �لأر�س بعدما 
قاب��ل متريرة تياج��و �ألكانتار� د�خ��ل �ملنطقة 
لي�س��دد ك��رة �أر�سي��ة يف �لز�وي��ة �لعك�سية لتمر 
�لك��رة من بن ي��دي حار���س �ل�سي��وف، �أوفر 

مار�سيانو، وت�سك��ن �ل�سباك.ويف �ل�سوط �لثاين، 
و�س��ع دييجو كو�ستا ب�سمت��ه يف �للقاء عندما 
�أ�س��اف �لهدف �لثال��ث يف �لدقيق��ة 51 بعدما 
�رتق��ى عاليا لركني��ة �ألكانت��ار� وحولها د�خل 
�ل�سب��اك، قب��ل �أن يحرز �ل�سي��وف هدفا �رفيا 
يف �لدقيق��ة 76 ع��ر لي��ور ر�فائيلوف.وقب��ل 
�لنهاية بدقيقتن، �ختتم �لبديل �إي�سكو �ألركون 
رباعية "ل روخا" بعدم��ا توغل د�خل �ملنطقة 
قب��ل �أن ي�سدد �لكرة عل��ى �لقدم �لثابتة حلار�س 
�ل�سي��وف.ويف مب��ار�ة �سه��دت توقف��ا ب�سب��ب 
�ل�سغ��ب �جلماهري، و��س��ل �ملنتخب �لإيطايل 
م�سرت��ه �لثابتة بعدما فاز على نظره �لألباين 

بثنائية نظيفة على ملعب "رينزو باربر�".
"�لآت��زوري" يف  رو�س��ي  دي  د�نييل��ي  و�س��ع 
�ملقدم��ة من��ذ �لدقيقة 12 من بد�ي��ة �للقاء من 
ركل��ة جز�ء.ومع �نط��الق �ل�سوط �لث��اين، بد�أت 
�جلماهر �لألبانية �حلا�رة ملوؤ�زرة منتخبها 
يف �إلقاء �لألعاب �لنارية و�ل�سماريخ على �أر�س 
�مللعب، لي�سطر حكم �للقاء لإيقاف �ملبار�ة يف 
�لدقيق��ة 57 ويدخ��ل �لالعبون للنف��ق �ملوؤدي 

لغ��رف خلع �ملالب���س، قب��ل �أن ي�ستاأنفه جمدد� 
بعده��ا بع���ر دقائق بعد تدخ��ل قائد �ملنتخب 
�لألب��اين، ليدي��ان ميمو�س��اي، من �أج��ل تهدئة 

�جلماهر.وم��ع حلول �لدقيق��ة 71 عزز ت�سرو 
�إميوبيلي من تقدم �أ�سحاب �لأر�س بعدما حول 
عر�سية د�فيد ز�باكو�ستا بر�أ�سه د�خل �ل�سباك.

�لفن��ي  �ملدي��ر  فينت��ور�،  جيامبي��رو  و�عت��ر 
ملنتخ��ب �إيطاليا، �أنه بالف��وز �لذي حتقق �ليوم 
عل��ى ح�س��اب �ألباني��ا بثنائي��ة نظيف��ة، قط��ع 
�لالعب��ون خط��وة �سغ��رة يف طري��ق حتقي��ق 
�لإجناز�ت.وق��ال فينت��ور� يف ت�ريحات عقب 
�ملب��ار�ة نقلتها �سبك��ة )ر�ي �سب��ورت( "قدمنا 
مبار�ة جيدة للغاية يف �لن�سف �لثاين، وخلقنا 
خط��ورة على مرم��ى �ملناف�س، نح��ن جمموعة 
جديدة و�ليوم قطعن��ا خطوة �سغرة يف طريق 
بناء �س��يء مهم لإيطاليا".ويقوم فينتور� ببناء 
منتخ��ب جدي��د ل�)�لآت��زوري( �سم��ن م�روعه 
�لريا�سي، و�أبرز �أن �ملنتخب يعتمد حاليا على 
جمموع��ة جديدة متتل��ك �إمكانيات كبرة.وقال 
يف هذ� �ل�سدد "مل �أجر تغير�ت �أم�س لأن �لذين 
مل ي�ساركو� يف �ملبار�ة، �سياأخذون �لفر�سة يف 
�مل�ستقب��ل، �ملجموع��ة جديدة وهن��اك عنا�ر 
جديدة ولك��ن �أكرر �أنها متتل��ك �لفر�سة لتقدمي 
�لإيط��ايل  �ملنتخ��ب  �لكبر".وو��س��ل  �ل�س��يء 
م�سرت��ه �لثابتة بعدما فاز على نظره �لألباين 

بثنائية نظيفة على ملعب )رينزو باربر�(.

�أم��ا ثال��ث مو�جه��ات �ملجموع��ة، ف�سهدت 
م�سيف��ه  عل��ى  �ملق��دوين  �ملنتخ��ب  تف��وق 
لي�ستن�ستاي��ن بثالثية نظيف��ة على ملعب "ر�ين 
بارك" يف مبار�ة غر موؤثرة يف جدول �لرتتيب.
حمل��ت ثالثية �ملنتخب �ملقدوين توقيع كل من 
بوبان نيكولوف )ق43(، و�إيليا ن�ستوروف�سكي، 
ثنائية يف �لدقيقتن 68 و73.وعلى �سوء هذه 
�لنتائج، ي�ستمر �ل�ر�ع ب��ن منتخبي �إ�سبانيا 
و�إيطالي��ا على زعام��ة �ملجموع��ة بعدما رفعا 
ر�سيديهما ل�13 نقطة مع تفوق �لإ�سبان بفارق 
�لأهد�ف.وجتمد ر�سيد �لكيان �ل�سهيوين عند 9 
نق��اط يف �ملرك��ز �لثالث، ليتق��دم بثالث نقاط 
�أم��ام �لبانيا، يف �ملرك��ز �لر�بع.وحتل مقدونيا 
يف �ملرتب��ة �خلام�س��ة وقب��ل �لأخ��رة بث��الث 
نقاط، فيما تقبع لي�ستن�ستاين يف قاع �لرتتيب 
دون ر�سي��د.ويف �جلول��ة �ملقبلة، �لت��ي �ستقام 
خ��الل �سه��ر يونيو/ حزي��ر�ن �ملقب��ل، �سرتحل 
�إ�سبانيا ملو�جه��ة مقدونيا، و�ست�ستقبل �إيطاليا 
�ألباني��ا  منتخ��ب لي�ستن�ستاي��ن، فيم��ا �ستح��ل 

�سيفة على �لكيان �ل�سهيوين.
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�س��دد �أ�سط��ورة �لر�زي��ل ون��ادي ريال مدري��د �لإ�سب��اين "روبرتو 
كارلو���س"، و�ل��ذي ي�سغ��ل من�س��ب مدي��ر �لعالق��ات �ملوؤ�س�سي��ة 
للمرينج��ي حالي��ًا، عل��ى ثقت��ه يف �أن جنم �لري��ال �لرتغايل 
�ل��دويل "كري�ستيان��و رونال��دو" ه��و �أف�س��ل لعب��ي �لعامل 
حالي��ًا، متنبئ��ًا له ب��اأن يق��دم م�ستوي��اٍت ر�ئع��ٍة برفقة 
منتخ��ب ب��الده -بط��ل �أوروب��ا- يف بطول��ة كاأ���س 
�لقار�ت �لتي ت�ست�سيفها رو�سيا يف �ل�سيف �ملقبل.
فف��ي ت�ريح��اٍت ل�سحيف��ة م��اركا �ملقربة من 
�مللك��ي عل��ى هام���س م�ساركت��ه يف  �لن��ادي 
�إحدى �لأح��د�ث �لدعائية، ق��ال �لظهر �لأي�ر 
�لتاريخ��ي للبالنكو�س "كري�ستيان��و رونالدو 
ميث��ل �ملث��ل �لأعل��ى لأ�سل��وب �للع��ب يف كرة 
�لق��دم �حلديث��ة، فاجلماهر تذه��ب �إل �مللعب 
مل�ساهدت��ه وه��و يلع��ب، و�أعتق��د �أن بطول��ة كاأ�س 
�لق��ار�ت �لقادم��ة �ستك��ون بطولت��ه... ل �أعل��م حق��ًا 
افظًا على كون��ه �أف�سل  كي��ف ��ستطاع �أن يظ��ل محُ
بديًا  لعب��ي �لعامل ط��و�ل �لعقد �لأخر". و�ختت��م محُ
ث��ار منذ فرتٍة ب�س��اأن �للجوء  ر�أي��ه ب�س��اأن �جلدل �ملحُ
ل�ستخ��د�م تكنولوجيا �لفيديو يف م�ساعدة �حلكام 
على �تخ��اذ �لقر�ر�ت يف �للقط��ات �ملثرة للجدل 
��ت جتربة �لأم��ر بالفعل يف  م��ن عدم��ه، بعدما متَّ
كاأ���س �لع��امل لالأندي��ة �لت��ي �أقيم��ت بالياب��ان 
نهاي��ة ع��ام 2016 �ملا�س��ي، قائ��اًل "�أعتقد �أن 
هذ� �لأم��ر �سيقدم �لكثر من �مل�ساعدة للحكام 
�لذين يعان��ون بالفعل... فل��ن يكون مبقدور 
�لالعب��ن �أن يتحايل��و� -يدع��و� �لإ�سابة 
ركالت  �أو  �لأخط��اء  عل��ى  للح�س��ول 
�جل��ز�ء- بنف���س �لق��در )يف حال��ة 
�للجوء لإعاد�ت �لفيديو �لتي من 

�ساأنها �أن تف�سح خد�عهم(".

إسبانيا وإيطاليا تواصالن سباقهما على صدارة المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال

ميسي يدخل دائرة الخطر قبل ثالثة أيام من الكالسيكو أمام ريال مدريد

 حال��ة م��ن �لقل��ق وقلة �لرتكي��ز �س��وف ت�سود عق��ل �لنجم 
�لأرجنتين��ي "ليوني��ل مي�س��ي" قب��ل 3 �أيام فق��ط من لقاء 
�سانتياغ��و برنابي��و يف كال�سيك��و �ل��دور �لثاين م��ن �لليغا 
�لإ�سباني��ة ب�سبب قيام �ملحكمة �لعلي��ا يف �إ�سبانيا بدر��سة 
�لطع��ن �لذي تقدم ب��ه �لالعب وو�لده خورخ��ي مي�سي يوم 
20 �أبري��ل �ملقب��ل وذل��ك �س��د �لعقوب��ة �ملوقع��ة عليهما 
بال�سج��ن مل��دة 21 �سه��ر�ً م��ن قب��ل مكم��ة كتالوني��ة. 
وينتظ��ر �أن يخو���س مي�س��ي لق��اء �لكال�سيك��و يوم 23 
�أبري��ل يف �لرنابيو بع��د 3 �أيام فقط من عقد �جلل�سة 

�لهام��ة لل��رد عل��ى �لطع��ن �ملقدم م��ن �لالع��ب وو�لده مع 
توقع��ات بامكانية ��سد�ر �ملحكمة قر�ر برف�س �أو �ملو�فقة 
ته��م مي�سي ب�سوء  عل��ى �لعقوب��ة يف نف�س ي��وم �ملد�ولة. ويحُ
�لت���رف يف �د�رة �أمو�ل��ه �خلا�س��ة بالعو�ئ��د من �حلقوق 
�لدعائية بينما قال �لالعب �أن و�لده هو �مل�سوؤول عن �إد�رة 
�أعمال��ه ولذل��ك طالب��ت �ملحكمة ب�سج��ن و�ل��ده 18 �سهًر�. 
وق��ررت �ملحكم��ة �لعلي��ا يف �إ�سباني��ا يف يولي��و �ملا�س��ي 
��سد�ر قر�ر ب�سجن مي�س��ي، وو�لده ووكيل �أعماله خورخي، 
21 �سهر�ً ب�سبب �لتحايل �ل�ريبي و�لتهرب من دفع 4.1 
مالين يورو لل�ر�ئب. يذكر �أن مي�سي وو�لده قد يتجنبان 
�حلب���س يف حال �أك��دت �ملحكمة على ق��ر�ر حب�سهما وذلك 

لك��ون فرتة �لعقوبة ل تتخطى �لعامن لكن �ملحكمة �لعليا 
متل��ك �ل�سلطة يف فر�س قر�ر ب�رورة حب�س مي�سي وو�لده. 
وق��د ل ت�س��در �ملحكمة حكما يف نف�س ي��وم �ملد�ولة، لكنه 
�أي�س��ا من غر �مل�ستبعد �أن ي�سدر يف نف���س �ليوم تاأكيد �أو 
رف���س قر�ر �لعقوب��ة. وحتى يف حال ق��ر�ر �ملحكمة �لعليا 
بتاأيي��د �حلكم، فاإن مي�سي وو�لده قد يتجنبان �حلب�س، نظر� 
لأن ف��رتة �لعقوب��ة ل تتخطى �لعامن، لك��ن ينبغي مو�فقة 
�ملحكمة �لعليا �أول، �لتي قد تقوم �أي�سا باإر�سالهما لل�سجن. 
و�تهم��ت مكم��ة بر�سلون��ة مي�س��ي باأن��ه تعام��ل ب�"جهل 
متعم��د" م��ع �إد�رة �لدخ��ل �خلا���س بالعو�ئ��د م��ن �حلقوق 
�لدعائي��ة. و�إز�ء ذلك قرر �لالعب �لأرجنتيني وو�لده �لطعن 

�أم��ام �ملحكمة �لعليا �لإ�سبانية، خا�سة و�أن �لنيابة �لعامة 
كان��ت قد ق�رت �لتهامات على و�ل��د جنم بر�سلونة، على 
�عتب��ار �أن �لالع��ب مل يكن على در�ية ب�س��يء و�أن و�لده هو 
�مل�س��وؤول عن �إد�رة �أعماله لذ� طالب��ت ب�سجن خورخي 18 
�سه��ر�ً. وعل��ى �سعيد �لليغ��ا، تلقى مي�سي خ��ر�ً �سار�ً، حيث 
��س��ارت �سحيف��ة "موندو ديبورتيف��و" �لكتالوني��ة، �إىل �أن 
قائم��ة �لعقوبات �لت��ي �أعلنتها جلن��ة �مل�سابقات بالحتاد 
�لإ�سب��اين يوم �لأربع��اء، مل ت�سمل ��سم مي�س��ي، رغم �أنه من 
�ملفرت���س �إيقافه يف �جلولة �ملقبل��ة، حل�سوله على �لإنذ�ر 
�خلام���س يف �ملب��ار�ة �لأخ��رة �أمام فالن�سي��ا، �لتي �نتهت 

بفوز �لبار�سا 4-2. 

"الفيفا" يدافع عن زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48

نادال يستعد لمواجهة كولشرايبر 
في بطولة ميامي للتنس

هاميلتون أول المنطلقين في سباق أستراليا 
للفورموال 1

د�فع رئي�س �لحت��اد �لدويل لكرة �لقدم 
)فيف��ا(، جي��اين �إنفانتين��و، ع��ن زي��ادة 
ع��دد �ملنتخب��ات �مل�سارك��ة يف �ملوندي��ال �إىل 48، 
حي��ث ي��رى �أن هذ� �لأم��ر �سي�ساه��م يف �إ�سف��اء مزيد 
م��ن �لق��وة عل��ى �لبطول��ة، ف�س��اًل ع��ن زي��ادة �لعائد 
�مل��ايل، ومن ثم ت�ري��ع عملية تطوير ك��رة �لقدم يف 
بع���س �لبلد�ن. و�أ�سار �إنفانتينو �أثناء �ختتام منتدى 
"فوتب��ول توك���س" مبدين��ة �إ�ستوري��ل �لرتغالي��ة: 
"يجب �أن نكون مت�سامنن ب�سكل �أكر. ل ميكننا 
�لوق��وف دون حر�ك. �لنفقات �ستزيد كلما �ت�سعت 
�لقاع��دة، لك��ن �ملد�خيل �سرتتفع �أي�س��ًا، كل هذه 
نق��اط �إيجابي��ة يجب �لنظ��ر لها، وق��ادرون على 

ح��ل �أي م�س��اكل ميك��ن �أن تو�جهن��ا". و�أك��د �مل�سوؤول 
�ل�سوي���ري �أن �لعو�ئ��د �ملالي��ة �ستزي��د ب�س��كل كب��ر 
م��ع تطبي��ق ه��ذ� �لنظ��ام، �ل��ذي �سيدخل حي��ز �لتنفيذ 
يف ن�سخ��ة 2026: "يج��ب �أن تخ�س���س ه��ذه �لعو�ئد 
لتطوي��ر كرة �لق��دم"، و�أن فر�س��ة تطبيق ه��ذ� �لنظام 
يف �ملوندي��ال �ست�ساع��د كثر م��ن �لدول عل��ى تطوير 
�للعب��ة لديها". وعلى هام�س �ملوؤمت��ر، �أبدى �إنفانتينو 
ثقت��ه يف �إمكانية تطبيق تقنية حك��م �لفيديو �مل�ساعد 
يف موندي��ال رو�سيا 2018، �لأم��ر �لذي �سيتم تقريره 
يف �جتم��اع "فيفا" خالل مار���س )�آذ�ر( �لعام �ملقبل. 
وكان "�لفيف��ا" قد �أكد �أن جمل�س��ه و�فق  بالإجماع �أن 
يك��ون عدد منتخبات كاأ�س �لع��ام 48 منتخبًا �عتبار�ً 

م��ن ن�سخ��ة 2026: 16 جمموع��ة 
من 3 منتخبات"، ليتبنى بالتايل 
�قت��ر�ح رئي�س��ه �ل�سوي�ري جاين 
�إينفانتينو �ل��ذي يعتر �أن �خلطوة 

�ستزيد �لهتم��ام بكرة �لقدم وترفع 
�لعائ��د�ت �ملالي��ة. ويبل��غ عدد 

يف  �مل�سارك��ة  �ملنتخب��ات 
كاأ�س �لعامل 32 منتخبًا، 
بدء�ً من مونديال فرن�سا 

1998، و�سيبقى كذلك 
 2018 رو�سي��ا  يف 

وقطر 2022.

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018

�إذربيجان

�جلبل �لأ�سود

رومانيا

�إجنلرت�

�أن�ش �إيرلند� 

�إ�سكوتلند�

�أملانيا

بولند�

�لد�منارك

ليتو�نيا

�لرنويج

�سلوفينيا

19:00

21:45

21:45

19:00

21:45

21:45

مفكرة
    الجورنال 

د�ف��ع رئي�س �لحت��اد �لدويل لكرة �لق��دم )فيفا(، 
جي��اين �إنفانتين��و، ع��ن زي��ادة ع��دد �ملنتخبات 
�مل�سارك��ة يف �ملوندي��ال �إىل 48، حيث يرى �أن 
ه��ذ� �لأم��ر �سي�ساه��م يف �إ�سفاء مزيد م��ن �لقوة 
عل��ى �لبطول��ة، ف�ساًل ع��ن زيادة �لعائ��د �ملايل، 
وم��ن ث��م ت�ري��ع عملي��ة تطوي��ر ك��رة �لقدم يف 

بع�س �لبلد�ن.
و�أ�س��ار �إنفانتينو �أثناء �ختت��ام منتدى "فوتبول 
توك�س" مبدين��ة �إ�ستوريل �لرتغالي��ة: "يجب �أن 
نك��ون مت�سامنن ب�سكل �أكر. ل ميكننا �لوقوف 
دون حر�ك. �لنفقات �ستزيد كلما �ت�سعت �لقاعدة، 

لك��ن �ملد�خي��ل �سرتتف��ع �أي�س��ًا، كل ه��ذه نقاط 
�إيجابي��ة يج��ب �لنظ��ر له��ا، وق��ادرون على حل 
�أي م�س��اكل ميك��ن �أن تو�جهنا". و�أك��د �مل�سوؤول 
�ل�سوي���ري �أن �لعو�ئ��د �ملالي��ة �ستزي��د ب�س��كل 
كبر م��ع تطبيق هذ� �لنظام، �ل��ذي �سيدخل حيز 
�لتنفي��ذ يف ن�سخ��ة 2026: "يج��ب �أن تخ�س�س 
ه��ذه �لعو�ئ��د لتطوي��ر ك��رة �لق��دم"، و�أن فر�سة 
تطبي��ق هذ� �لنظام يف �ملوندي��ال �ست�ساعد كثر 

من �لدول على تطوير �للعبة لديها".
وعلى هام���س �ملوؤمتر، �أب��دى �إنفانتينو ثقته يف 
�إمكاني��ة تطبيق تقنية حك��م �لفيديو �مل�ساعد يف 

موندي��ال رو�سي��ا 2018، �لأمر �ل��ذي �سيتم 
تقريره يف �جتماع "فيفا" خالل مار�س )�آذ�ر( 

�لعام �ملقبل.
وكان "�لفيفا" قد �أكد �أن جمل�سه و�فق  بالإجماع 
�أن يك��ون عدد منتخبات كاأ�س �لعام 48 منتخبًا 
�عتب��ار�ً م��ن ن�سخ��ة 2026: 16 جمموع��ة م��ن 
3 منتخب��ات"، ليتبن��ى بالتايل �ق��رت�ح رئي�سه 

�ل�سوي���ري ج��اين �إينفانتينو �لذي 
يعتر �أن �خلطوة �ستزيد �لهتمام 

بك��رة �لق��دم وترف��ع �لعائ��د�ت 
�ملالية.

ق��ال �لإ�سباين ر�فايي��ل ناد�ل، �إن �أف�سل م��ا كان مببار�ته �لأوىل يف 
بطول��ة ميامي لتن�س �لأ�ساتذة ذ�ت �ل�1000 نقطة �أمام لعب �لكيان 
�ل�سهي��وين دودي �سي��ال هو �لفوز بعد �أحو�ل �لطق���س �ل�سيئة و�لرياح 
�لقوي��ة �مل�ساحب��ة لالأمطار �لت��ي �أدت لتعليق �لبطول��ة مرتن. ويف 
ت�ريح��ات عق��ب ف��وزه، �م���س �لول، على �سي��ال مبجموعتن 6-3 

و4-6 ، ق��ال ن��اد�ل �إن "�ملب��ار�ة ل حتتاج لكثر من 
�لتحلي��الت، �أك��ر م��ا كان �إيجابيا ه��و �لفوز لأن 

�لظروف �ملناخية كانت معق��دة للغاية". وتابع: 
"م��ا يتعن فعله هذه �لأيام ه��و �لفوز"، م�سًر� 

�إىل �أن��ه قد ب��د�أ �ملب��ار�ة بلعب جيد لك��ن �أد�ئه 
تر�جع بع�س �ل�سئ وتعقدت �لأمور باملجموعة 
�لثاني��ة و"عاين بع�س �ل�سيء". و�أكد ناد�ل �أنه 
يت��درب جيًد�، حي��ث بف�سل ذل��ك تاأهل لثالث 
�أدو�ر �لبطول��ة يف �نتظ��ار مو�جه��ة �لأمل��اين 

فيلي��ب كول�ر�ي��ر �ل��ذي تغل��ب بدوره 
على �لالع��ب �ملحلي تايل��ور فريتز 

مبجموعتن لو�ح��دة بو�قع 7-5 
و6-3 و6-7 )4-7(. و�أو�س��ح 
"يلع��ب  �لأمل��اين  مناف�س��ه  �أن 
�أل  �مله��م  م��ن  و�أن��ه  جي��ًد�" 
تك��ون ظروف �ملب��ار�ة مماثلة 
لظروف مبار�ة �لليلة �ملا�سية. 
خ��رج  �ملو�جه��ات  بقي��ة  ويف 

�لبلغ��اري جريج��ور دمييرتوف 
�مل�سن��ف �لتا�س��ع بع��د خ�سارته 

بي��ا،  جي��دو  �لأرجنتين��ي  �أم��ام 
و�سع��د �لإ�سباين فرناندو فرد��سكو 

�مل�سنف 25 بف��وزه على �لأمريكي 
ف��از  كم��ا  �إ�سكوبي��دو،  �إرني�ست��و 
�لأمريكي دونالد ياجن على �لفرن�سي 
ل��وكا ب��وي. وودع �لفرن�س��ي جي��ل 
�سيم��ون �مل�سن��ف 20 مناف�س��ات 
�مل�سابقة باخل�س��ارة �أمام �لأملاين 
و�ن�سح��ب  �س��رتوف،  لين��ارد 
�لياباين يو�سيهيت��و ني�سيوكا رغم 
تقدم��ه على �لأمريك��ي جاك �سوك 

�مل�سنف 13.

بغداد - محمد خليل

روبرتو كارلوس: رونالدو 
األفضل في العالم 


