
بع��د تتويج��ه يف بطولة اأ�سرتالي��ا املفتوحة يف 
كان��ون الث��اين/ يناي��ر املا�سي ثم اإندي��ان ويلز 
الأمريكية الأحد، يب��دو ال�سوي�رسي روجيه فيدرر 
مر�سحًا قوًيا لإحراز لقب دورة ميامي الأمريكية 
الأربع��اء،  اأم���س  م��ن  ب��دءاً  امل���رسب  ك��رة  يف 
خ�سو�س��ًا يف ظ��ل غي��اب املر�سح��ن الربيطاين 

اأندي موراي وال�رسبي نوفاك دجوكوفيت�س. 
وتوج الثنائي م��وراي ودجوكوفيت�س امل�سنفان 
اأول وثاني��ًا يف الع��امل يف الن�سخ الثماين الأخرية 

يف ثاين دورات املا�سرتز للألف نقطة. 
ويغي��ب م��وراي، بط��ل 2009 و2013، لإ�سابة 
يف كوعه، على غ��رار دجوكوفيت�س املتوج اأعوام 
و2015  و2014  و2012  و2011   2007
امل�سنف��ن،  باق��ي  تواج��د  وبرغ��م  و2016. 
با�ستثن��اء الفرن�س��ي جو-ويلفري��د ت�سونغا الذي 
ي�ستعد ل�ستقبال طفله الأول، يبدو فيدرر مر�سحًا 
قوي��ًا للتتويج. وا�ستع��اد ال�سوي���رسي طاقته بعد 
غي��اب ل�ست��ة اأ�سه��ر يف 2016 اإث��ر جراح��ة يف 
ركبته وعلج اإ�سابة يف ظه��ره، فقدم م�ستويات 
رائع��ة يف اإنديان ويلز حيث اأح��رز لقبه الت�سعن 

بعم��ر  في��درر  وب��ات  الحرتافي��ة.  م�سريت��ه  يف 
اخلام�سة والثلثن اأكرب لعبًا �سًنا يحرز لقب يف 
احدى دورات النخب��ة يف املا�سرتز حمطمًا الرقم 
القيا�سي امل�سج��ل با�سم الأمريكي اأندريه اأغا�سي 
عام 2004 عندما توج بطًل لدورة �سين�سيناتي. 
وكان فيدرر ت��وج يف بطول��ة اأ�سرتاليا املفتوحة 
للمّرة الأوىل من��ذ 2010 واخلام�سة يف م�سريته، 
معززاً �سجله القيا�س��ي يف الغراند �سلم باإحرازه 
اأن��ه كان الأول ل��ه يف  اإل  لقب��ه الثام��ن ع���رس، 
البط��ولت الأرب��ع من��ذ 2012 ح��ن ت��وج بطًل 

لوميبلدون للمرة ال�سابعة.
وقال قبل �سحب القرع��ة الذي و�سعه على طريق 
الأرجنتين��ي خ��وان مارت��ن دل بوت��رو يف الدور 
الثال��ث: "اأذهب اإىل ميامي م��دركًا اأنها لن تكون 

�سهلة".
ب��دوره، اأك��د لع��ب التن���س الأرجنتين��ي خ��وان 
مارت��ن ديل بوت��رو، اأم���س الول، اأن ال�سوي�رسي 
ال��دور  روجي��ه فيدري��ر، مناف�س��ه املحتم��ل يف 
الثال��ث من بطول��ة ميامي للأ�سات��ذة ذات الألف 
نقطة، ميكنه ب�سهولة اأن ينتزع �سدارة الت�سنيف 

العاملي للعبي التن�س خلل الأ�سهر املقبلة.
وق��ال دي��ل بوت��رو: "بو�سع��ه اأن ي�سب��ح مت�سدر 
الت�سني��ف ب�سهول��ة ، اإن��ه اأح��د اأف�س��ل اللعبن 
املوجودين اليوم وهو الأف�سل منذ بداية املو�سم، 
واإذا ا�ستم��ر على هذا امل�ستوى، وح�سد البطولت، 
ف�سيك��ون يف غ�س��ون وق��ت ق�س��ري يف الرتتي��ب 
الذي يلي��ق به". وقفز روجر في��درر الذي ا�ستعاد 
�سبابه اإىل املركز ال�ساد�س يف الت�سنيف العاملي 
للعب��ي التن���س بع��د اأن اأحرز لقب��ه اخلام�س يف 

بطولة انديان ويلز الأحد املا�سي.
م��ن  عام��ا(   35( في��درر  ال�سوي���رسي  وتق��دم 
وا�س��ل  اأن  بع��د  ال�ساد���س  اإىل  العا���رس  املرك��ز 
تاألق��ه عقب عودت��ه من غياب ا�ستم��ر ل�ستة اأ�سهر 
ب�سب��ب الإ�سابة العام املا�سي ليف��وز با�سرتاليا 
املفتوح��ة يف يناير كانون الث��اين قبل انت�ساره 
الرائ��ع يف �سح��راء كاليفورنيا ب��دون اأن يخ�رس 
اأي جمموع��ة. م��ن جهت��ه، مل يتخ��ط ال�سوي���رسي 
�ستاني�سل���س فافرين��كا ال��ذي �سن��ف لأول مرة 
يف م�سريت��ه يف املرك��ز الأول يف اح��دى دورات 
الألف نقطة، الدور ثمن النهائي يف ميامي عامي 

2009 و2014.
وميك��ن لفافرينكا تخط��ي الأدوار الأوىل ب�سهولة 
قب��ل اأن يواج��ه رمبا الأمل��اين األك�سن��در زفرييف 
)امل�سن��ف 20( يف ثم��ن النهائي، ث��م الأ�سرتايل 
اأق�س��ى  ال��ذي   )16 )امل�سن��ف  كرييو���س  ني��ك 
دجوكوفيت�س يف اإندي��ان ويلز، قبل ان�سحابه من 

ربع النهائي اأمام فيدرر ب�سبب ت�سمم غذائي.
ال�سي��دات، يف  ل��دى  وتب��دو املناف�س��ة مفتوح��ة 
ظ��ل غياب الأمريكي��ة �سريين��ا وليام�س املتوجة 
باللق��ب 8 م��رات مل�سكلت يف ركبته��ا، وحاملة 
الت��ي  اأزارن��كا  فيكتوري��ا  البيلرو�سي��ة  اللق��ب 

ت�سرتيح يف عطلة اأمومة.
وم��ن اأب��رز املر�سح��ات الأملانية اأجنلي��ك كريبر 
التي ا�ستعادت املركز الأول عامليًا من وليام�س، 
والرو�سي��ة اإيلين��ا في�سنين��ا املتوج��ة يف اإنديان 
ويل��ز. وبح��ال تخطيه��ا الدوار الوىل، قد تلتقي 
كريب��ر يف رب��ع النهائ��ي م��ع الرو�سي��ة �سفتلنا 
كوزنت�سوف��ا ال�سابع��ة والت��ي خ���رست يف نهائي 
انديان ويلز اأم��ام في�سنينا، اأو الأمريكية فينو�س 

وليام�س الثانية ع�رسة.
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تلق��ى املدير الفني لآر�سن��ال »اآر�سن فينج��ر« �سفعة قوية، من 
ظهريه الأمي��ن »هيكتور بيريي��ن«، على خلفي��ة الت�رسيح املثري 
للج��دل ال��ذي اأدىل به لو�سائ��ل اإعلم اإ�سباني��ة حول تخطيطه 
للع��ودة اإىل فري��ق طفولته »بر�سلون��ة«. واأكد اآر�سن 
فينج��ر منت�سف ال�سهر احل��ايل، ا�ستحالة عودة 
هيكت��ور بيلريي��ن اإىل بر�سلون��ة يف ال�سيف 
القليل��ة  ال�سن��وات  خ��لل  اأو  املقب��ل 
القادم��ة، م�ست�سه��ًدا بتوقي��ع اللعب 
يف �سه��ر نوفم��رب املا�س��ي على 
عق��د جدي��د �سيمت��د حتى عام 

�ساحب ال��� 22 عاًما قال 2023. لك��ن 
�سبورت  تداول ل�سحيفة  ب��اأن  الكتالونية 

اأروق��ة  يف  اأمر خا�س ا�سم��ه  بر�سلون��ة 
بالن�سب��ة  ل��ه. واأ�س��اف »م��ن وا�ستثنائ��ي 

من الأندية العظيمة، اجلمي��ل اأن تهتم ب��ي الكثري 
لكن اإذا كان اأحد هوؤلء هو بر�سلونة فهذا خا�س جًدا بالن�سبة 
يل، مل اأن���س باأنن��ي ن�ساأت يف ذل��ك املنزل، اأنا ل��ن اأن�سى اأبًدا 
ف��رتة اإقامتي يف بر�سلونة«. وتاب��ع بيلريين كلماته ال�سادمة 
بالن�سب��ة لآر�سن فينج��ر قائًل »غادرت الن��ادي لأنني �سعرت 
بعدم ثقتهم يف قدرت��ي على لعب الأدوار الأوىل، مل اأ�سعر بتقدمي 
بالق��در ال��كايف«.  واو�سح »اأنا من جي��ل رونالدينيو، لعبت كثرًيا 
عل��ى اجلناح، ورونالدينيو هو ُملهم��ي، هناك العديد من اللعبن 
الذي��ن ترك��وا ب�سم��ة يف حيات��ي، وكان رونالديني��و اأح��د هوؤلء، 
بالإ�سافة للودوفيك جويل �ساحب ال�رسعة القيا�سية، لن اأن�سى اأبًدا 
م��ا تعلمته من جويل«. وغ��ادر بيريين /22 عاًما/ ملعب كامب نو 
بع��د تخرجه من اأكادميي��ة بر�سلونة ع��ام 2011، لين�سم ل�سفوف 
اآر�سن��ال وي�سبح واحًدا من اأف�سل الأظهرة يف الربميريليج منذ عام 
2015 حتى الآن، واملر�سح الأول خللفة داين األفي�س يف بر�سلونة 

ل �سيما بعد اإ�سابة األيك�س فيدال بك�رس هذا املو�سم.

ي�س��ارك النج��م الإيط��ايل "لورين��زو اإن�سين��ي" منذ ع��دة موا�س��م كاأ�سا�سي 
ثاب��ت م��ع نادي��ه ناب��ويل وه��و ل ي��زال يب��دع مب�ستوي��ات ممي��زة خلل 
2016/2017، فقد وقع على 12 هدًفا وقدم 7 متريرات حا�سمة خلل 
املباريات ال28 التي خا�سها يف الكالت�سيو اليطايل / ال�سريي اآ، ما جعل 

اأنظار الأندية الأوروبية الكربى ت�سلط حوله.
اجلناح الأي�رس متابع باخل�سو�س من الأندية الإجنليزية 

والتي ياأت��ي على راأ�سها اآر�سنال وليفربول وقد و�سح 
الي��وم اأنه ل ميانع اأبًدا يف خو���س جتربة جديدة اإذا 
م��ا مل تنجح املفاو�سات م��ع م�سريي نادي اجلنوب 

الإيطايل.
اإذ ق��ال يف حديث��ه م��ع "راي �سب��ورت" "جتدي��د 

عقدي؟ لقد اجتمعت م��ع امل�سئولن خلل 
ال�سي��ف، لك��ن الأم��ور مل مت���س عل��ى 
ما ي��رام، وكيل��ي يتحدث ع��ن اإمكانية  
التجديد وقد اأكدت للجميع اأنني جاهز 

للقي��ام باخلطوة، اأمتن��ى البقاء هنا، 
لك��ن اإذا ما ك�رسوا حلم��ي، فذلك لن 

يكون خطئي".
ث��م ا�ستطرد "لق��د �رسح��ت للرئي�س 
والق��رار  بتحقيق��ه  اأرغ��ب  م��ا  كل 
النهائ��ي يبقى بن يدي��ه، �ساأكون 
متدي��د  اأراد  م��ا  اإذا  ج��ًدا  �سعي��ًدا 
علقت��ي بالنادي، لكن يف احلالة 
املعاك�سة، �سيكون الفراق بديهًيا".

وكانت تقارير �سحفية اإجنليزية ك�سفت عن 
رغب��ة نادي اأر�سن��ال الإجنليزي، بالتعاقد 
اإن�سين��ي،  لورن��زو  ال�س��اب  املهاج��م  م��ع 

مهاجم نادي نابويل الإيطايل.
واأك��دت �سحيف��ة "ذا �س��ن" الربيطاني��ة، اأن 
"اإدارة اأر�سن��ال على ا�ستع��داد لتقدمي عر�س 
بقيمة 50 مليون يورو، يف مريكاتو ال�سيف 
املقب��ل م��ن اأج��ل التعاق��د م��ع اإن�سيني من 

نابويل".
ه��ذا وميتد عق��د ذو ال�25 ربيًع��ا مع نابويل 
لغاي��ة 2019 وت�رسيحات��ه ه��ذه ق��د جتعل 

مزيًدا من الأندية مهتمة به.

بعد تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة.. فيدرر يتطلع إلى نيل لقب دورة ميامي للتنس

مورينيو: مانشستر يونايتد أبطأ من ريال مدريد !
ك�س��ف امل��درب الربتغايل »جوزي��ه مورينيو« ع��ن اأوجه 
الخت��لف م��ا بن فريق��ه احل��ايل »مان�س�س��رت يونايتد« 
وفريق��ه القدمي »ريال مدريد«، وكي��ف اأنه اأ�سطر للتكيف 
مع �سف��ات لعبي مان�س�س��رت يونايتد، مدعًي��ا اأنهم اأبطاأ 
م��ن لعبي ري��ال مدري��د.  وُتوج البالغ م��ن العمر 54 
عاًم��ا بلقب ال��دوري الإ�سب��اين وكاأ�س مل��ك اإ�سبانيا 
وكاأ���س �سوب��ر اإ�سباني��ا خ��لل ثلث �سن��وات على 
ملع��ب �سنتياجو برنابي��و، وتر�سح يف منا�سبتن 
اإىل ن�س��ف نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا اأمام 
بر�سلون��ة 2012 ث��م اأمام بورو�سي��ا دورمتوند 
قي��ادة  حت��ت  مدري��د  ري��ال  و�سج��ل   .2013

مورينيو 121 هدًفا يف املو�سم الذي توج فيه بلقب الليجا 
)2012/2011(، عندم��ا فاز ب��� 16 مباراة متتالية من 
اأ�س��ل 32 فوز، وهو رق��م قيا�سي ا�ستطاع بر�سلونة ك�رسه 
يف املو�سم التايل.  وادعى مورينيو متنيه لتطبيق اأ�سلوب 
الهجوم امل�ساد يف اأولد ترافورد، لكنه يعي جيًدا �سعوبة 
ذل��ك ب�سبب البطء ال��ذي يعاين منه الفري��ق على النقي�س 
م��ن متيز ريال مدريد بال�رسع��ة لوجود عدد من اللعبن 
اأ�سح��اب ال�رسع��ات الفائق��ة اأمثال مار�سيل��و واأنخل دي 
ماري��ا وكري�ستيانو رونالدو.  واأ�ساف الرجل اخلا�س يف 
حدي��ث خ�س به جملة فران�س فوتب��ول الفرن�سية اأن »هذا 
املو�س��م لدين��ا ن�سبة هائلة م��ن امتلك الك��رة يف جميع 

مبارياتن��ا تقريًبا، لكن مرة اأخ��رى، كل �سيء يعتمد على 
اخل�سائ�س التقنية للعبن الذين حتت ت�رسيف«.  وتابع 
»النا���س يف بع���س الأحي��ان يخلط��ون ما ب��ن احليازة 
عل��ى الك��رة وم��ع ع��دد الأه��داف الت��ي ُت�سج��ل، وين�س��وا 
اأن اله��دف ه��و الف��وز. يف ري��ال مدريد كان مع��ي فريق 
حط��م الرقم القيا�سي لع��دد الأه��داف امُل�سجلة يف تاريخ 
ال��دوري الإ�سب��اين )121 هدًف��ا( يف مو�س��م واح��د، لك��ن 
كان مع��ي اأف�س��ل لعب يف العامل فيم��ا يخ�س الهجمات 
امل�س��ادة والقدرة على اإنهاء الكرة يف املرمى«.  واأو�سح 
»كري�ستيان��و رونالدو كان عم��ره وقتها 27 عاًما، وكان 
دي ماري��ا عم��ره 23 عاًم��ا، وك��رمي بنزمي��ة 24 عاًم��ا 

وجونزالو هيجواين 23 عاًما، كان لدّي الفريق الذي قتل 
اجلميع. ملاذا ل ميكنني اللعب بنف�س ال�سكل يف مان�س�سرت 
يونايتد؟ لأنني يف فريق خمتلف الآن، اليونايتد اأبطاأ من 
الريال، لي�س لدي��ه عنا�رس �رسيعة يريدون احل�سول على 
الك��رة والرك�س بها، انهم يري��دون الهيمنة على امللعب«.  
وحل��ل اليونايت��د اأك��ر يف نهاي��ة حديثه قائ��ًل »زلتان 
اإبراهيموفيت���س يقوم��ون بع��دة مل�س��ات من اأج��ل اللعب، 
ا، ويف  واآندي��ر هرييرا وماي��كل كاريك وبول بوجب��ا اأي�سً
بع�س الأحيان ا�ستك�سف خيارات اأخرى بو�سع ماركو�س 
را�سف��ورد على اجلناح، لكن عموًم��ا، اأنا اأحاول العمل مع 

ما اأملك من لعبن«.

إنسيني يطرق باب الرحيل 
عن نابولي

برشلونة يقدم عرضًا مغريًا إليسكو

بوتاس يسعى لتحقيق حلمه مع مرسيدس

اأك��د دييجو توري���س، ال�سحفي بجري��دة "الباي�س" 
الإ�سباني��ة، واملق��رب م��ن ن��ادي ريال مدري��د، اأن 
ا مغرًيا ل�س��م اإي�سكو األركون،  بر�سلونة ق��دم عر�سً

�سانع األعاب الفريق امللكي.
رادي��و  ع��رب  ت�رسيح��ات  يف  توري���س،  وق��ال 
"RAC1" الإ�سب��اين: "الن��ادي الكتالوين فاو�س 

اإي�سكو بالفعل وقدم له عقًدا ملدة 5 �سنوات".
واأ�س��اف: "كم��ا ق��دم بر�سلونة مكاف��اآة بقيمة 20 
مليون يورو للعب، موزعة على ال�سنوات اخلم�س 
اإذا واف��ق عل��ى النتق��ال للبار�سا بع��د نهاية 

عقده مع ريال مدريد يف 2018".
وتاب��ع ال�سحف��ي الإ�سب��اين: "اإي�سك��و يعل��م 

بالفعل العر�س ولكنه مل يتحدث مع بر�سلونة حتى 
الآن".

من جانبه��ا، علقت �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيفو" 
على اخل��رب، قائلة: "اإي�سكو يج��ب اأن يكون �ساحب 
عقلي��ة قوي��ة خ��لل مو�س��م 2017/2018، فه��و 

�سيعي�س مو�سع معقد مع ريال مدريد وقتها".
واأو�سح��ت: "فه��و لن يج��دد عقده مع ري��ال مدريد 
وينتظ��ره كاأ�س العامل عل��ى الأبواب، واأكر من ذلك 
باأن��ه قد يلعب للغ��رمي التقليدي بر�سلون��ة، على اأي 
ح��ال اإنه قرار بالغ الأهمي��ة مل�ستقبله، ورمبا عليه 

اتخاذ بع�س املخاطر".
ويرغ��ب رئي���س ري��ال مدري��د فلورنتين��و بريي��ز، 

باأ�ستخ��دام اإي�سكو يف �سفقة تبادلية للح�سول 
عل��ى واح��د م��ن اأب��رز اأحلم��ه ال�سابقة يف 
نادي مان�س�سرت �سيت��ي، والتي كان حمرًما 
عليه التعاقد معها، ب�سبب �رسط من اأتلتيكو 
مدري��د، وفًق��ا مل��ا تناولته بع���س و�سائل 

الإعلم �سابًقا.
ووفًق��ا مل��ا ذكرت��ه جمل��ة "فران���س 

فوتبول" الفرن�سية فاإن فلورنتينو 
بريي��ز رئي�س ريال مدريد اجتمع 

م��ع خل��دون املب��ارك، رئي���س 
مان�س�س��رت �سيت��ي، موؤخ��ًرا يف 

اإمارة موناكو الفرن�سية.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018

العراق

تايالند

الإمارات

ال�صني

�صوريا

قطر

اأ�صرتاليا

ال�صعودية

اليابان

كوريا اجلنوبية

اأوزبك�صتان

اإيران

15:00

15:00

18:30

14:35

15:00

19:00

مفكرة
    الجورنال 

ي�سع��ر فالت��ريي بوتا���س بت�سمي��م كب��ري على 
املن�س��ب  �سغ��ل  بعدم��ا  الفر�س��ة  ا�ستغ��لل 
ال�ساغ��ر يف مر�سيد���س بعد العت��زال املفاجئ 
لنيك��و روزبرج عقب فوزه بلق��ب بطولة العامل 
فورمول 1 لل�سي��ارات املو�سم املا�سي. واأثبت 
ال�سائ��ق الفنلن��دي نف�سه على م��دار 77 �سباقا 
م��ع وليام��ز لكن��ه ي��درك ���رسورة التناف���س 
على اأعل��ى امل�ستويات عندم��ا يخو�س �سباقه 
الأول م��ع حامل لقب بطول��ة العامل لل�سانعن 
يف اأ�سرتالي��ا الأ�سب��وع املقب��ل. وق��ال بوتا�س 
لل�سحفي��ن يف ملب��ورن: "ه��ذا التح��دي كبري 
اأعتق��د".  كم��ا  يل  بالن�سب��ة  خا�س��ة  للجمي��ع 
واأ�ساف: "هذا الفريق اعتاد الفوز يف اآخر ثلث 
�سنوات وهذا حلم حتول اإىل حقيقة بالن�سبة يل 

بالوج��ود يف مثل هذا الفريق. ولذلك عام كبري 
يف النتظار". و�ستكون التوقعات عالية ب�ساأن 
مر�سيد���س واإذا اأخف��ق بوتا���س عل��ى الأقل يف 
م�ساعدة الفريق عل��ى الفوز بلقب بطولة العامل 
للم��رة الرابعة على التوايل بال�سعود با�ستمرار 
عل��ى من�سات التتويج وح�س��د النقاط �سيكون 
هن��اك الكثري من ال�سائقن الآخرين يف انتظار 
�سغ��ل مكان��ه. ورغ��م اأن بوتا�س احت��ل املركز 
الراب��ع يف بطولة الع��امل لل�سائقن يف 2014 
و�سع��د ملن�س��ات التتويج ت�سع م��رات وح�سد 
411 نقطة خلل م�سواره فهو مل يفز بعد باأي 
�سب��اق. و�سبق وقوع القليل م��ن املفاجاآت يف 
ملبورن لكن بوتا�س �سيحاول ك�رس نح�سه على 
حلب��ة األربت بارك واخلروج بالكثري من هناك. 

�ستك��ون  "ه��ذه  بوتا���س:  وق��ال 
الطريق��ة املثالي��ة لب��دء املو�س��م 
وم�س��واري م��ع مر�سيد�س لكني ل 
اأفك��ر كث��ريا يف الأم��ر." واأ�ساف: 
"بكل تاأكيد هذا هو ال�سيء الوحيد 
دائم��ا  اأري��د  لكن��ي  اأري��ده  ال��ذي 

الرتكي��ز عل��ى وظيفت��ي والعمل من 
اأج��ل الفريق واإذا اأدين��ا عملنا ب�سكل 
رائ��ع واإذا اأدي��ت عمل��ي ب�س��كل رائع 

فرمبا يحدث ذل��ك." وتابع: "لكن نعم 
وب��كل تاأكي��د ف��اإين ه��ديف هو 

بدء املو�س��م باأف�سل طريقة 
النتائ��ج  وحتقي��ق  ممكن��ة 

مبكرا وموا�سلة ذلك".

بيليرين يوجه صفعة قوية 
آلرسين فينجر


