
يف تطور جديد ب�ش�أن اأزمة الأرجنتيني ليونيل 
مي�شي مع الحت���د الدويل لكرة الق��دم "فيف�"، 
اأكدت م�ش���در داخل الحت�د الأرجنتيني للعبة 
اأن مه�ج��م بر�شلونة الإ�شب���ين قد يتلقى عقوبة 
اإيق���ف ت��راوح ب��ن مب���راة اإىل 4 مب�ري���ت 
بداع��ي قي�مه ب�إه�ن��ة ط�قم التحكي��م ملب�راة 
منتخ��ب ب��اده وت�شيلي الأخ��رة يف ت�شفي�ت 
اأمري��ك� اجلنوبي��ة املوؤهل��ة ملوندي���ل رو�شي��� 
2018. ك�ن الفيف��� اأبل��غ الحت�د الأرجنتيني 
لك��رة الق��دم ب�أن��ه �شيفت��ح حتقيق� م��ع مي�شي 
عل��ى خلفي��ة الإه�ن���ت، الت��ي وجهه��� الأخر 
اإىل الط�قم التحكيمي بقي���دة �ش�ندرو ريت�شي، 
وحتدي��دا اإىل الربازيل��ي اإمير�ش��ون اأوجو�شت��و، 
احلك��م امل�ش�ع��د للمب���راة املذك��ورة. وذك��رت 
�شحيف��ة "ل ن��شيون" الأرجنتيني��ة اأن "الفيف� 
الائح��ة  م��ن   77 امل���دة  تطبي��ق  اإىل  جل���أ 
الت�أديبي��ة، الت��ي تخول ل��ه حق توقي��ع عقوبة 
عل��ى اأي لع��ب يرتك��ب خم�لف��ة ج�شيم��ة، مل 
يتمكن احلك�م م��ن ر�شده�". ومن ج�نبه، نفى 
الحت���د الأرجنتيني لك��رة القدم ب�ش��كل ق�طع 

كل الته�م���ت املوجهة ملي�شي من قبل الفيف�. 
وق�ل الحت���د الأرجنتيني لكرة القدم يف بي�ن 
ل��ه نقلته وك�ل��ة "تيام" لاأنب���ء "يف ح�ل اإذا 
م��� ك�ن ال�شلوك مهن، ك�ن من املفر�ض على 
احلك��م امل�ش�عد اأن يط�لب مبع�قبة الاعب على 
الفور". وقرر الفيف� فتح حتقيق يف الواقعة بعد 
م��رور 4 اأي�م عل��ى انق�ش�ء مب���راة الأرجنتن 
اأم���م ت�شيل��ي، بع��د اأن ا�شتل��م مقطع��� م�ش��ورا 
"فيدي��و"، يظه��ر فيه مي�شي وه��و يهن احلكم 
امل�ش�ع��د. واأ�ش���ف الحت���د الأرجنتيني لكرة 
الق��دم مدافع� ع��ن مي�ش��ي "اإذا ك�ن ق���م بهذا، 
فه��ذا مل يكن بق�ش��د اإه�نة �شخ���ض احلكم، من 
امل�شتحي��ل اأن يك��ون احلكم قد غفل ع��ن اإدراك 
الإه�ن���ت يف ظ��ل تواج��د الطرف��ن ب�لق��رب 
م��ن بع�شهم� البع���ض". ورغم رد احت���د الكرة 
الفيف���، يت�ش��كك  اته�م���ت  الأرجنتين��ي عل��ى 
امل�شوؤول��ون يف هذا الحت���د يف اإمك�نية جن�ة 
مي�ش��ي م��ن العقوب��ة، الت��ي يقدرونه��� مبب�راة 
اأو اثن��ن. فيم��� اأك��دت �شحيف��ة "ل ن��شي��ون" 
الأرجنتيني��ة اأن "عقوب��ة مي�شي �شتك��ون اأغلظ 

مم��� ه��و متوق��ع"، م�ش��رة اإىل اإنه "ق��د يتلقى 
و4  مب�رات��ن  ب��ن  ت��راوح  اإيق���ف  عقوب��ة 

مب�ري�ت".
واإذا م��� مت توقي��ع عقوبة الإيق���ف ملب�راتن، 
�شيغي��ب مي�ش��ي ع��ن مب���راة منتخ��ب ب��اده 

املقبلة اأم���م اأوروجواي يف مونتفيديو يف 31 
اأغ�شط���ض/ اآب املقب��ل. اأم� اإذا و�شل��ت العقوبة 
اإىل 4 مب�ري���ت، ف�شيغي��ب مي�ش��ي اأي�ش��� ع��ن 
مب�رات��ي فنزوي��ا يف اخل�م���ض م��ن �شبتمرب/ 
اأيل��ول الق�دم، وبرو يف اخل�م���ض من اأكتوبر/ 

اللت���ن  املب�رات���ن،  وهم���  الأول،  ت�رشي��ن 
ت�شت�شيفهم� الأرجنتن على ملعبه�. وبعد ذلك 
يتبقى ملي�شي مب���راة واحدة فقط يف ت�شفي�ت 
املوندي���ل اأم�م الإك��وادور يف كيت��و. يذكر اأن 
لع��ب و�ش��ط ت�شيلي ج���ري مي��دل ك�ن اعتدى 
لفظي��� على احلك��م الأرجنيتن��ي ني�شتور بيت�ن� 
 2016 يف  الت�شفي���ت  مب�ري���ت  اإح��دى  يف 
لين�ل عل��ى اإثر ذلك البط�قة احلم��راء، ويع�قب 

ب�لإيق�ف لأربع مب�ري�ت.
ويت�أث��ر املنتخ��ب الأرجنتين��ي كث��را بغي���ب 

مي�شي عن ت�شكيلته الأ�ش��شية.
اإىل  الأوىل  الأربع��ة  املنتخب���ت  وتت�أه��ل 
املوندي���ل مب����رشة، فيم��� يخو���ض �ش�ح��ب 
املرك��ز اخل�م���ض مب���راة ف��شل��ة اأم���م اأح��د 
منتخب���ت اأوقي�نو�شي��� حل�ش��م بط�ق��ة الت�أهل 
الأخرة. ويع��د منتخب الأرجنت��ن اأحد الفرق، 
التي ع�دت م��رة اأخرى ملراك��ز الت�أهل، بعد اأن 
حق��ق الفوز ب�ش��ق الأنف���ض على ت�شيل��ي بهدف 
نظي��ف، و�شع��د بعده��� للمرك��ز الث�ل��ث ب�22 
نقط��ة. ويب��دو اأن �شه��ر اأبريل/ ني�ش���ن املقبل 

�شيكون �شعب� وح��شم� لاأرجنتيني ليونيل 
مي�ش��ي، جنم بر�شلونة، على جميع الأ�شعدة، م� 
يهدد مو�ش��م الفريق الكت�لوين. ويخو�ض مي�شي 
اأبري��ل/ ني�ش���ن مب�رات��ن  م��ع بر�شلون��ة يف 
مهمت��ن اأم���م يوفنتو���ض الإيط���يل يف الدور 
رب��ع النه�ئي م��ن دوري اأبط���ل اأوروب�، ف�شا 
ع��ن مب�راة الكا�شيكو �شد ري�ل مدريد يف قمة 
ال��دوري الإ�شب���ين، وه��ي �شتحدد ب�ش��كل كبر 

�شكل املن�ف�شة على اللقب املحلي هذا املو�شم.
لك��ن الأم��ر ل��ن يتوقف عن��د املب�ري���ت داخل 
امللعب، واإمن� امتد خل���رج امل�شتطيل الأخ�رش، 
حي��ث يخ�شع مي�شي للمح�كم��ة بتهمة التهرب 
ال�رشيبي، وهو الأمر الذي يجعله مهددا بدخول 
ال�شجن. واأكدت اإذاعة "ك�دين� �شر" الإ�شب�نية، 
اأن "موع��د ا�شتئن���ف املح�كم��ة 20 اأبري��ل/ 
ني�ش���ن، اأي بع��د مب���راة الإي���ب اأم���م فري��ق 
ال�شيدة العجوز بيوم واحد، وقبل الكا�شيكو ب�3 
اأي���م، م� قد يوؤثر على تركيز النجم الأرجنتيني 
خ��ال ه��ذه املب�ري���ت احل��شم��ة، وب�لت���يل 

ي�شيع املو�شم على البلوجران�".
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ك�ش��ف اجلن���ح الهجوم��ي الأمل���ين ال��دويل "ل��روي �ش���ين" عن 
ال��دور الكبر ال��ذي لعبه مدرب��ه الإ�شب�ين 
"بي��ب جواردي��ول" يف �شفوف ن�ديه 
الإجنلي��زي م�ن�ش�شر �شيت��ي من اأجل 
ملح��وٍظ يف  ب�ش��كٍل  م�شت��واه  تطوي��ر 
جميع اجلوانب.ففي مق�بلٍة مع �شحيفة 
بيلد الأمل�ني��ة، اعرف النجم ال�ش�ب 21- 
ع�مً�- املن�ش��م لل�شيتيزين�ض ق�دمً� 
م��ن �ش�لك��ه الأمل���ين يف ال�شيف 
جواردي��ول  بف�ش��ل  امل��ش��ي 
يف حتويل��ه لاع��ٍب اأ�ش��ش��ٍي يف 
�شف��وف الن���دي ال�شم���وي من��ذ 
اأواخ��ر ين�ير امل��ش��ي، لي�شجل 7 
26 مب���راًة بجمي��ع  اأه��داٍف يف 
م�ش�بق���ت املو�شم اجل���ري حتى 
الآن، بعدم��� اقت���رشت م�ش�رك�ت��ه 
يف الن�شف الأول م��ن املو�شم على الدخول من 
عل��ى مق�عد الب��دلء، مت�أثراً ببع���ض الإ�ش�ب�ت 

يف بداية املو�شم.
وق���ل �ش�ين "العمل م��ع جوارديول متع��ًة كبرة، 
فه��و يتوق��ع الكث��ر م��ن الأم��ور من��ي، ولك��ن هذا 
ي�ش�ع��دين وي�ش�عد كل لع��ٍب يف الفريق على التطور 

ب�شكٍل اأكرب يف �شتى جوانب اللعبة".
واختت��م الاعب ال��ذي خ��ض 6 مب�ري���ٍت دوليٍة حتى 
الآن بقمي���ض منتخ��ب باده، اآخره��� م�ش�ركت��ه اأ�ش��شيً� 
يف اللق���ء ال��ودي الذي انتهى ب�لف��وز 0-1 على اإجنلرا يف 
الأ�شب��وع امل��ش��ي، قبل اأن ي�ش���رك من على مق�ع��د البدلء يف 
الف��وز الكبر ب�لأم�ض ب�1-4 على ح�ش���ب اآذربيج�ن، ك��شفً� عن 
ا�شتهداف��ه لتثبيت وج��وده كركٍن دائٍم يف منتخ��ب امل�كين�ت يف 
الف��رة املقبلة، ق�ئ��ًا "اأرغ��ب يف اإثب�ت قدرات��ي ورغبتي يف اأن 
اأ�شبح لعبً� اأ�ش��شيً� يف �شفوف املنتخب يف الفرة الق�دمة، وقد 

قطعت خطوًة كبرًة ب�لفعل حتى الآن".

ك�ش��ف جن�ح ن�دي ب�يرن ميونخ، فرانك ريب��ري، عن رف�شه يف ال�ش�بق 
ع��دة عرو���ض م��ن كب���ر الأندي��ة الأوروبي��ة كري���ل مدري��د وبر�شلون��ة 

مف�ش��ًا البق���ء يف �شف��وف بطل ال��دوري الأمل���ين.  وحقق الاعب 
الب�ل��غ من العمر 33 ع�ًم���، 18 بطولة مع العماق الب�ف�ري 

من��ذ ان�شم�مه اإلي��ه ق�دًم� من م�ر�شيلي��� ع�م 2007، مب� 
يف ذلك 6 بطولت للدوري الأمل�ين وبطولة لدوري اأبط�ل 
اأوروب�.  ونقلت جملة كيكر الأمل�نية عن الدويل الفرن�شي 
ال�ش�ب��ق قوله "ب�لطبع فكرت يف الرحيل، يف ع�م 2008 

��� م��ن الأندية الأوروبي��ة الكبرة  و2009 تلقي��ت عرو�شً
واملي��ان  والإن��ر  وت�شيل�ش��ي  وبر�شلون��ة  مدري��د  كري���ل 

بقي��ت  لكنن��ي  ويوفنتو���ض،  يون�يت��د  وم�ن�ش�ش��ر 
بف�ش��ل اأويل هوني�ض وك�رل ه�ين��ز رومينيجه. 

اأن��� هن��� من��ذ 10 �شن��وات، و�شعي��د وع�ئلت��ي 
عل��ى م��� ُي��رام".   اأ�ش���ف "دائًم��� اأوؤك��د اأن 
ب�يرن ميونخ �شيك��ون اآخر ن�ٍد يل يف اأوروب�، 
و�ش�أ�شتم��ر يف املاعب حتى تق��ول ركبتي اأو 
ك�حلي اأو ظه��ري توقف، رمب� اأ�شتمر لع�من 
اأو ثاث��ة يف اأف�شل م�شتوي�تي اإن مل اأتعر�ض 
لاإ�ش�ب��ة". ي�ش���ر اإىل اأن ريبري جدد عقده 
يف ت�رشي��ن ث�ن/نوفم��رب امل��ش��ي ملو�ش��م 
اآخ��ر، ليظ��ل ب��ن �شف��وف الن���دي  �ش�حب 

الرق��م القي��ش��ي م��ن البط��ولت يف اأمل�ني���، 
حتى �شيف 2018.

وك�ن ريب��ري قد انتق��ل يف �شيف 2007 من 
ن���دي اأوملبي��ك م�ر�شيلي� اإىل ب�ي��رن ميونيخ، 
وح�شل منذ ذلك الت�ريخ على 6 بطولت حملية 

يف اأمل�ني� ب�لإ�ش�فة اإىل دوري اأبط�ل اأوروب� يف 
.2013

دخل��ت بطولة الع�مل ل�شب�ق�ت ال�شي���رات فورمول 1، حقبة جديدة، عرب �شب�ق 
ج�ئ��زة اأ�شرالي� الكربى، اأول �شب�ق�ت املو�شم اجلديد، ب�إط�رات اأكرب و�شي�رات 
اأ���رشع اإ�ش�فة لفوز فراري، ال��ذي ط�ل انتظ�ره، لكن الفتق���ر للتخطي اأثن�ء 
ال�شب�ق يثر القلق.  وق�ل الربازيلي املخ�رشم فيليبي م��ش�، �ش�ئق ولي�مز، يف 
رده عل��ى �شوؤال ب�ش�أن مدى �شعوب��ة تخطي املن�ف�شن "اأي تخطي؟". ومل تكن 
حلب��ة األ��ربت ب�رك يف ملب��ورن، يف مراكز متقدمة على ق�ئم��ة احللب�ت، التي 
ت�شه��د اأكرب عدد من من���ورات التخطي، لكن مل يكن هن���ك اأي عملي�ت تخطي 

تقريًب�، بعد اأول لفة اأم�ض.
وتخط��ى �شرجيو بريز، �ش�ئق فور�ض اأندي�، �ش�ئق��ي تورو رو�شو، بينم� دخل 
زميل��ه يف الفري��ق ا�شتيب�ن اوكون يف من�ف�شة ثاثي��ة، تخطى فيه� هو ونيكو 

هولكنربج )رينو(، من�ف�شهم� فرن�ندو األون�شو، �ش�ئق مكارين.
لك��ن ه��ذه ك�ن��ت تقريًب� اأب��رز لقط�ت �شب���ق، مل ي�شه��د اأي ح��وادث، اأو دخول 
�شي���رة الأم�ن. وا�شتكى م�ك�ض فر�شت�ب��ن، �ش�ئق رد بول، الذي ا�شتهر بتخطي 
املن�ف�ش��ن، ق�ئًا: "ك�ن من ال�شعب القي���دة ب�لقرب من ال�ش�ئقن الآخرين". 
ومل تكن تلك م�شكلة مف�جئة ل�ش�ئقن من اأمث�ل لوي�ض ه�ميلتون، بطل الع�مل، 
3 م��رات، الذي اأبرز خ��ال التج�رب اأن قواعد الإن�شي�بية اجلديدة، له� ت�أثر 
�شلب��ي، وقد توؤدي اإىل اأن تك��ون ال�شب�ق�ت اأ�شبه ب�ملواكب. وزادت قوة ال�شغط 
ال�شفل��ي يف ال�شي�رات هذا املو�شم، م� اأدى لتج�وزه� للمنعطف�ت ب�شكل اأ�رشع، 
وزي���دة م�شت��وى ع��دم ال�شيطرة عل��ى ال�شي�رة، م��� ي�شعب عملي���ت التخطي. 
وق���ل ف�لت��ري بوت��ض، �ش�ئ��ق مر�شيد�ض "حت��ى يف ال�شن��وات ال�ش�بقة، ك�ن 
م��ن ال�شعب تخط��ي املن�ف�شن ف��ور تفوقهم بف���رق ث�نية ون�ش��ف، اأو ث�نية 
واح��دة؛ ب�شب��ب تخلخل الهواء، م��� يوؤثر �شلًب� على ان�شي�بي��ة ال�شي�رة، وبهذا ل 
ن�شتطي��ع التحكم يف ال�شي�رة ب�شورة كب��رة". واأ�ش�ف "الآن.. وب�لنظر اإىل اأن 
الن�شي�بية تلعب دوًرا كبًرا يف ال�شيطرة على ال�شي�رة، ف�إن الت�أثر ب�ت اأكرب".

ميسي مهدد باإليقاف بداعي إهانة طاقم تحكيم مباراة تشيلي في التصفيات

إيسكو والكاثير أبرز األسماء المرشحة لمغادرة ريال مدريد وبرشلونة في االنتقاالت الصيفية
�شينتهي عقد اإي�شكو وبيبي يف �شيف 2018 لذا �شيكون 
من ال�رشوري عل ري�ل مدريد بيع الاعبن يف ال�شيف 
الق���دم م��ن اأجل حتقيق مك��شب م�دي��ة بينم� مل ينجح 
األك��ش��ر اأو اأردا ت��وران يف اإثب���ت اإمك�ني�تهم��� حلجز 
مقع��د اأ�ش��شي يف ت�شكيلة بر�شلونة. ارتداء قمي�ض ري�ل 
مدري��د اأو بر�شلون��ة هو حل��م لأي لعب حم��رف ولكن 
هن�ك بع���ض الاعبن الذين مل يحققوا النج�ح املنتظر 
م��ع اأنديته��م اأو اأنهم مل يعدوا �شم��ن اخلطط امل�شتقبلية 
ملدرب��ي الفريق��ن  ويف ه��ذا التقري��ر ن�شتعر���ض اأب��رز 
الأ�شم���ء املتوق��ع رحيله� عن قطب��ي اإ�شب�ني� يف �شوق 

الإنتق�لت املقبل.
اإي�شكو

ارتب��ط ا�ش��م اي�شك��و موؤخ��راً ب�لإنتق���ل اإىل ع��دة اأندية 
ع��ن  الاع��ب  رحي��ل  واحتم���لت  ك��ربى  اأوروبي��ة 

�شف��وف ري�ل مدريد تتزايد مع الوقت خ��شة واأن عقده 
�شينته��ي يف �شيف 2018 وب�لت���يل فعدم متديد عقده 
حتى الآن قد يكون له دللة كبرة عن رحيل الاعب عن 

املرينغي يف ال�شيف الق�دم.
  بيبي

�شينتهي عقد الربتغ�يل بيبي مع ري�ل مدريد يف �شيف 
2018 ومل يك��ون هن���ك اأي اأخب�ر تفي��د برغبة اإدارة 
الن���دي امللكي بتجدي��د التع�قد م��ع املدافع املخ�رشم 
وب�لت�يل ف�إنه �شيكون م��ن ال�رشوري بيعه يف ال�شيف 
الق���دم لتحقي��ق اإ�شتف���دة م�دي��ة يف ظل اهتم���م عدة 

اأندية �شينية ب�شم الاعب �ش�حب ال34 ع�م.
األف�رو مورات�

ا�شتع���د ري���ل مدريد خدم���ت الإ�شب�ين األف���رو مورات� 
يف ال�شي��ف امل��ش��ي ولكن ب�لرغم من ذل��ك فلم ينجح 

امله�ج��م ال�ش�ب يف حج��ز املقعد الرئي�ش��ي يف ت�شكيلة 
املرينغ��ي م��ع وجود الفرن�ش��ي كرمي بنزمية مم��� اأث�ر 
الرحي��ل  الاع��ب  رغب��ة  ح��ول  وال�ش�ئع���ت  الأق�وي��ل 
ع��ن الن���دي امللكي م��ع وج��ود العديد من كب���ر الفرق 

الأوروبية املرب�شة ملوقف الاعب.
جرميي م�تيو

رحيل جرميي م�تي��و عن بر�شلونة اأ�شبح قريبً� للغ�ية 
فعق��د املداف��ع الفرن�ش��ي �شينته��ي يف �شي��ف 2018 
وب�لت���يل فم��ن املتوق��ع اأن يرح��ل ع��ن البلوغران� يف 
ال�شي��ف الق���دم حت��ى ي�شتفي��د الن���دي الك�ت�لوين من 
الع�ئد امل�دي وبكل ت�أكيد عدم جتديد عقد الاعب حتى 

الآن هو موؤ�رش وا�شح لرحيله القريب.
اأردا توران

ق��دم الرك��ي اأردا ت��وران بداي��ة قوي��ة يف ه��ذا املو�شم 

ولكنه مل يتمك��ن من احلف�ظ على ذات امل�شتوى يف هذا 
املو�شم ليق�شي معظ��م املب�ري�ت على دكة البدلء وم� 
يع��زز الأخب�ر حول رحيله هو اهتم���م بر�شلونة موؤخراً 
ب�لتع�قد مع اجلزائري ري��ض حمرز اأو الربازيلي فيليب 
كوتيني��و اإىل ج�نب رغبة عدة اأندية �شينية للتع�قد مع 

لعب الو�شط الركي.
ب�كو األك��شر

ف�شل ب�كو األك��شر يف اإثب�ت نف�شه يف ت�شكيلة بر�شلونة 
18 م�ش�رك��ة ل��ه يف خمتل��ف  يف ه��ذا املو�ش��م فم��ن 
البط��ولت مل ي�شج��ل اإل 3 اأه��داف فقط مم��� جعل اإدارة 
الن���دي الك�ت�ل��وين تفك��ر يف التع�ق��د م��ع مه�جم اآخر 
ميكن��ه الت�أقل��م يف ت�شكيل��ة البلوغران��� ورمب��� رحي��ل 
اإنريكي قد يقلل من فر�ض بق�ء مه�جم ف�لن�شي� ال�ش�بق 

يف �شفوف بر�شلونة.

ريبيري: رفضت الجميع من أجل 
عيون البايرن

جائزة أستراليا للفورموال 1 تسلط 
الضوء على مشكلة التخطي

فيدرر يشق طريقه بنجاح نحو لقب ميامي

أسطورة فرنسا ينصح مبابي بعدم التوقيع لريال مدريد

ال�شوي���رشي  ت�أه��ل 
روجي��ه في��درر الراب��ع 
يف البطول��ة اإىل ال��دور 
الراب��ع من دورة مي�مي 
الأمركي��ة للتن���ض، ث���ين 
 1000 امل��ش��رز  بط��ولت 
عل��ى  بتغلب��ه  للرج���ل،  نقط��ة 
دل  م�رت��ن  خ��وان  الأرجنتين��ي 
بوت��رو 3-6 و4-6، الثن��ن.  وك���رش 
فيدرر ار�ش�ل دل بوترو )الت��شع والع�رشين 
يف البطول��ة( يف ال�شوط��ن ال�ش�ب��ع والت��شع من 
املجموعة الأوىل ليح�شمه� 3-6 يف 39 دقيقة. 

وت�ب��ع فيدرر اأف�شليت��ه يف املجموعة الث�نية وك�رش ار�ش�ل 
الأرجنتين��ي يف ال�ش��وط اخل�م���ض ليتق��دم 2-3 قب��ل اأن 
ينهيه� يف �ش�حله 4-6 يف 43 دقيقة. وهو الفوز ال�ش�د�ض 
ع���رش لفيدرر على دل بوت��رو يف 21 مب�راة جمعت بينهم�.  
ويلتق��ي في��درر يف ال��دور املقب��ل م��ع الإ�شب���ين روبرت��و 
ب�وتي�شت��� اأغوت الرابع ع���رش يف البطولة والذي تغلب على 
الأمرك��ي �ش�م كويري الث���ين والع�رشين يف البطولة 3-6 
و2-6 و3-6.  ويب��دو في��درر مر�شحً� للق��ب الدورة، للمرة 
الث�لثة بع��د 2005 و2006، بعد تتويجه يف دورة اإندي�ن 
ويلز الأخرة عل��ى ح�ش�ب مواطن��ه �شت�ني�شا�ض ف�فرينك� 
امل�شن��ف اأول يف البطولة. وا�شتع���د ال�شوي�رشي ط�قته بعد 
غي���ب ل�شتة اأ�شهر يف 2016 اإث��ر جراحة يف ركبته وعاج 

اإ�ش�ب��ة يف ظهره، فق��دم م�شتوي�ت رائع��ة يف اإندي�ن ويلز 
حي��ث اأح��رز لقبه الت�شع��ن يف م�شرت��ه الحرافية. وب�ت 
في��درر بعم��ر اخل�م�ش��ة والثاث��ن اأك��رب لعبً� �شن��ً� يحرز 
لق��ب يف اإح��دى دورات النخبة يف امل��ش��رز حمطمً� الرقم 
القي��ش��ي امل�شج��ل ب��ش��م الأمرك��ي اأندري��ه اأغ��ش��ي ع�م 
2004 عندم��� تّوج بطًا لدورة �شين�شين�تي. وك�ن فيدرر 

تّوج يف بطول��ة اأ�شرالي� املفتوحة للمرة الأوىل منذ 
2010 واخل�م�ش��ة يف م�شرته، معززاً �شجله 

القي��ش��ي يف الغراند �ش��ام ب�إحرازه لقبه 
الث�من ع���رش، اإل اأنه ك�ن الأول له يف 

ح��ن البطولت الأرب��ع منذ 2012 
ال�ش�بعة. توج بطًا لوميبلدون للمرة 

ن�شح روب��ر بريز، اأ�شط��ورة اأر�شن���ل ومنتخب 
فرن�ش��� ال�ش�بق، مواطنه كيلي���ن مب�بي، جوهرة 
ن���دي مون�ك��و بع��دم الذه���ب اإىل ري���ل مدريد 

الإ�شب�ين، خال هذه الفرة.
وت�أل��ق مب�ب��ي )18 ع�م���( ه��ذا املو�ش��م ب�شكل 
لف��ت، بت�شجيل��ه 19 هدف��� حت��ى الآن لفريق��ه، 
ليج��ذب انتب���ه العديد م��ن كب�ر الأندي��ة، وعلى 
راأ�شهم ري�ل مدريد وبر�شلونة وم�ن�ش�شر يون�يتد 

واأر�شن�ل.
�ش��ك�ي  ل�شبك��ة  ت�رشيح���ت  يف  بري��ز،  وق���ل 
�شبورت�ض "لو اأ�شتطيع اأن اأمنحه بع�ض الن�ش�ئح، 
اأعتق��د اأن ال�ش��يء الأه��م ب�لن�شب��ة ل��ه يف الوقت 
الراه��ن، هو البق�ء يف مون�ك��و ملدة ع�من على 

الأقل، لأنه لعب �شغر ويحت�ج اإىل اللعب".

واأ�ش���ف "اأن��ت يف ح�جة اإىل الذه���ب اإىل ري�ل 
مدريد مث��ًا، حيث واحد من اأف�ش��ل الأندية على 
م�شت��وى الع���مل، ولك��ن هن���ك يوج��د الكثر من 

ال�شغط".
وت�ب��ع "رمب� هو يحت�ج اإىل البق���ء يف مون�كو، 
واحلف�ظ عل��ى ا�شتقرار وثب�ت م�شتواه، اإنه لعب 
�شغر، وعندم� تكون �شغًرا ف�أنت يف ح�جة اإىل 
اللعب ب��شتمرار، ومون�كو فقط مث�يل ب�لن�شبة له 

يف الوقت احل�يل".
وعن مق�رن��ة مب�بي، ب�أ�شط��ورة اجل�نرز هرني، 
ب�لطب��ع  للغ�ي��ة،  "مب�ب��ي جي��د  بري��ز  اأج���ب 
ت�شتطي��ع املق�رنة بينه وبن ه��رني، ولكن هذه 

املق�رنة ل تعجبني، لأن هرني هو هرني".
م�ش�ب��ه  اأن��ه  ررغ��م  نف�ش��ه،  ه��و  "مب�ب��ي  واأمت 

ج��ًدا له��رني، حيث اجل��ودة والإنه���ء اجليد 
وال��ذك�ء  الكب��رة،  وال�رشع��ة  للهجم���ت، 

عل��ى اأر�شية امللع��ب". وبدوره تط��رق مدرب 
املنتخ��ب الفرن�شي ديديه دي�ش�مب، يف موؤمتره 

ال�شحفي قبل مب�راة ا�شب�ني�، للحديث عن 
املوهب��ة ال�ش�ع��دة يف الك��رة الفرن�شي 

مب�ب��ي، وق���ل: "ه��و م��ن نوعي��ة 
مميزة م��ن الاعب��ن، ميتلك 

وقب��ل  والق��وة  ال�رشع��ة 
ذل��ك لدي��ه ُه��دوء ت���م 
مع الكرة، يعرف مت�ًم� 
كيف ي�شجل وهو لعب 

ن��ش��ج ب�لرغم من كونه فقط 
بعمر ال� 18".

رني في كل شيء
َّ

ساني: جوارديوال طو


