
رغ��م ت�رصيح�ت��ه ب�أن��ه ل��ن يح��دث ث��ورة يف 
ت�شكيل��ة ب�ي��رن ميوني��خ الق�دم��ة، لك��ن ق�ئم��ة 
االإيط���يل ك�رل��و اأن�شيلوت��ي ال�شتب��دال الالعبني 
طويلة. �شيتغري الكثري يف ت�شكيلة ب�يرن الق�دمة، 
�شتظه��ر وج��وه جدي��دة وتغي��ب اأخ��رى، �شريحل 
بع���ض الالعب��ني للبحث ع��ن حظ��وظ اأف�شل مع 
اأندي��ة اأخرى، وي�أتي ب�ي��رن ب�آخرين يراهن على 
اأنه��م �شيع��ززون �شفوفه، خ��شة بخط��ي الو�شط 
والدف���ع، ومينحوه فر�شة الف��وز ب�ألق�ب املو�شم 
الق�دم، رغم اأن املدرب االإيط�يل ك�رلو اأن�شيلوتي 
ل��ن ي�شعل ثورة داخل الفري��ق، فح�شب راأيه، الذي 
نقل��ه موق��ع "�شب��ورت1" االأمل���ين، الفريق معزز 
ال�شفوف لكن املراقبني الري��شيني لهم راأي اآخر.
اأك��ر االحتم���الت الق�دم��ة ت�شمل خط��ي الدف�ع 
والو�شط، ففي دف�ع الفريق اأ�شحى انتق�ل مدافع 
هوفنه���مي نيكال�ض زول��ه مق�بل نحو 20 مليون 
يورو �شبه م�شحوم. قلب الدف�ع �شيعو�ض النق�ض 
يف ح���ل ع��دم اأهلي��ة ج��ريوم بواتين��ج وم�ت�ض 
هومل��ز الك�ملة، كم� �شينتق��ل �شيب��شتي�ن رودي 
م��ن هوفنه���مي دون مق�بل، وه��و مدافع متمكن 

خ��ش��ة يف الن�حية اليمنى. وح��ول ان�شم�مهم� 
للفري��ق الب�ف�ري ق���ل امل��درب اأن�شيلوتي: "بعد 
رحي��ل فيليب الم وت�ش�ب��ي األون�شو ، �شيعزز هذان 

الالعب�ن اجل�نب الدف�عي ب�شكل جيد".
 حرا�شة املرمى

ال اأح��د يختلف عل��ى اأن م�نويل نوير يعد من بني 
االأف�ش��ل يف الع���مل يف حرا�ش��ة املرم��ى و�شغل��ه 
واملنتخ��ب  ب�ي��رن  يف  االأول  احل�ر���ض  مرك��ز 
االأمل�ين لي�ض مف�ج�أة، لكن احل�ر�ض الث�ين �شفني 
اأولريت���ض م��ل من البق���ء على مق�ع��د االحتي�ط 
وقرر ترك الفريق.  وم��ن االأ�شم�ء املر�شحة ل�شغل 
من�ش��ب احل�ر���ض االحتي�ط��ي �شيك��ون ح�ر���ض 
ن�دي اأي�ك�ض اأم�شرتدام اأندريه اأون�ن�، حيث نقلت 
م�ش���در �شحفي��ة اأن ب�ي��رن ق��د ات�ش��ل به فعال 
لك��ن الك�مريوين ال يف�شل اأي�ش��� البق�ء على دكة 
الب��دالء، ويفكر ب�للع��ب ل�ش�لكه بدال م��ن ب�يرن. 
كم��� اأن احل�ر�ض االإيط���يل �شلف�ت��وري �شريجيو 
)30 ع�م���( �شم��ن ق�ئم��ة املر�شح��ني كح�ر�ض 
مرمى ث���ن يف ب�يرن، ح�شبم� نقل موقع "كيكر" 
الري��ش��ي، اإال اأنه م�زال مرتبط��� بعقد مع ن�دي 

اأ�ش��شون� االإ�شب���ين. ا�شم ث�لث �شمن ق�ئمة نواب 
م�نويل نوير يف حرا�شة املرمى، االأمل�ين توم��ض 
كي�شل��ر )31 ع�م���(، احل�ر���ض الث���ين يف ن���دي 

كولوني�.

 خط� الدف�ع والو�شط
 من  املر�شحني للمجيء اإىل ب�يرن يف خط الدف�ع 
اأي�ش���، مداف��ع ليفرك��وزن، بني�م��ني ه�يرن�ش�ض، 
وجريمي توالن )22 ع�م�( من هوفنه�مي، وقلب 

و�ش��ط �ش�لكه لي��ون غوريت��زك� )22 ع�م�(، ويف 
نف�ض املركز من اليبزيغ ن�بي ك�يت�، الذي يرغب 
ب�ي��رن ب���رصاء خدم�ت��ه بق��وة، وح�ش��ب �شحيفة 
"م��رير" االإجنليزية ف�إن ب�يرن م�شتعد لدفع 30 
ملي��ون يورو ل�شمه. وم��ن اإيط�لي��� و�شع ب�يرن 
ن�شب عينيه مدافع و�ش��ط ب�ري�ض �ش�ن جريم�ن، 
الع��ب املنتخ��ب االإيط���يل م�رك��و فريات��ي )24 
ع�م���(، وهو م��ن االأ�شم���ء املف�شل��ة الأن�شيلوتي. 
الو�ش��ط،  خ��ط  ل�شغ��ل  املر�شح��ة  االأ�شم���ء  وم��ن 
الربازيل��ي ب�ولينهي��و )28 ع�م���( ال��ذي يلع��ب 
لن���دي جوانغزو ال�شيني، وامله��دد برتك الفريق 
بع��د �ش��ورة مع اإح��دى ب�ئع���ت اله��وى. واأخريا 
دف���ع و�شط ف�لن�شي�، ك�رلو�ض �شولر )20 ع�م�(، 
الذي يعتربه املراقبون ا�شتثم�را للم�شتقبل، ح�له 
ح�ل الربتغ���يل رين�تو �ش�ن�شيز، وح�شب �شحيفة 
"ليف�نته" ف�إن على الب�يرن دفع مبلغ 30 مليون 

يورو ل�رصاء خدم�ته.
  االأجنحة والهجوم

�شي�شتغن��ي  ب�ي��رن  ف���إن  االأجنح��ة  يف  اأم��� 
موق��ع   نق��ل  ح�شبم���  كو�شت���،  دوجال���ض  ع��ن 

"�شبورت1"، ب�الإ�ش�فة اإىل اأن تقدم ريبريي 
وروب��ن ب�ل�شن يتطلب جلب العب��ني �شب�ب. ومن 
املرجح �رصاء ب�يرن خلدم�ت الفرن�شي كينغ�شيلي 
كوم�ن نه�ئي�، والذي يلعب يف ب�يرن على �شبيل 
االإع���رة م��ن يوفنتو���ض االإيط���يل، ومل يعد �رصا 
اأن ب�ي��رن ميوني��خ مهتم بالع��ب برمين �شريجي 
غن�ب��ري، بع��د �ش�ئع�ت عن اتف�ق ب��ني الن�ديني 
على بي��ع خدم�ته. اإيط�يل اآخر يرغ��ب اأن�شيلوتي 
ب�شم��ه للب�ف���ري، وهو الع��ب فلورن�ش� فريديكو 
برين�ردك�ش��ي )23 ع�م�(، بل اإن التوقع�ت ت�شري 
اإىل احتم���ل ع��ودة م�شع��ود اأوزي��ل اإىل ال��دوري 
االأمل���ين ع��ن طريق ب�ي��رن فعق��ده م��ع اأر�شن�ل 
االإجنلي��زي ينته��ي يف 2018. ويف خط الهجوم 
يبح��ث ب�ي��رن عن دعم يف ح�ل غي���ب البولندي 
روب��رت ليف�ندوف�شك��ي، وم��ن اأب��رز املتواجدين 
اأنط��وان  الفرن�ش��ي  املر�شح��ني،  ق�ئم��ة  عل��ى 
جريزم�ن ، مه�ج��م اأتلتيكو مدريد االإ�شب�ين، لكن 
قيمت��ه ال�شوقية ت�شل اإىل 100 مليون يورو ومن 
امل�شتبع��د اأن يجل���ض ه��و اأو ليف�ندوف�شك��ي على 

مق�عد البدالء.
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اأعل��ن ن���دي م�ن�ش�ش��رت يون�يت��د االنكلي��زي ال�شب��ت عل��ى موقع��ه 
االلكرتوين تعر�ض مه�جمه ال�شويدي زالت�ن اإبراهيموفيت�ض الإ�ش�بة 
خط��رة يف ركبت��ه، يف املب�راة الت��ي ف�ز فيه� فريق��ه اخلمي�ض على 
اأندرخل��ت البلجيكي يف اإي�ب رب��ع نه�ئي الدوري االأوروبي "يوروب� 
ليغ".  وب�ت مو�شم الالعب الب�لغ 35 ع�مً� مهدداً، مع زميله املدافع 
االأرجنتين��ي م�ركو���ض روخ��و الذي تعر���ض لالإ�ش�ب��ة يف املب�راة 
عينه���. وق���ل يون�يتد: "اأظه��رت التحقيق���ت املف�شل��ة لالإ�ش�ب�ت 
التي تعر�ض له� م�ركو�ض روخو وزالت�ن اإبراهيموفيت�ض )...( �رصراً 
كب��رياً لالعبني يف اأربطة الركب��ة يتطل��ب اآراء متخ�ش�شة يف االأي�م 
املقبلة". وت�بع: "تقدير الوقت لل�شف�ء �شيكون ممكنً� فقط بعد حتديد 
خطط العالج النه�ئية اإثر هذه املع�ين�ت". ومن املنتظر اأن 
يغيب امله�جم ال�شويدي املخ�رصم، 35 ع�ًم�، وهداف 
"ال�شي�طني احلمر" هذا املو�شم يف جميع امل�ش�بق�ت، 
وروخ��و، اأحد االأ�شالع االأ�ش��شي��ة يف ت�شكيل املدرب 
الربتغ���يل جوزيه مورينيو، لفرتة ت��رتاوح بني 6 و8 
اأ�شه��ر. وبخ�شو�ض بق�ء زالت���ن مع اليون�يتد، 
او�شحت �شحيفة "ذا �شن" الربيط�نية، عرب 
موقعه� االإلك��رتوين، اأن "هداف م�ن�ش�شرت 
اإبراهيموفي���ض،  زالت���ن  يون�يت��د، 
�شيتوجه اإىل الوالي���ت املتحدة الإجراء 
اليمن��ى  ركبت��ه  عملي��ة جراحي��ة يف 
امل�ش�ب��ة، على يد ج��راح متخ�ش�ض 
ال�شليب��ي".  الرب���ط  عملي���ت  يف 
"اإدارة  اأن  ال�شحيف��ة  واأ�ش�ف��ت 
م�ن�ش�ش��رت يون�يت��د �شت��رتك الب�ب 
اإمك�ني��ة التجديد  اأم���م  مفتوًح��� 
للمه�ج��م ال�شوي��دي )35 ع�ًم�(، 
ال��ذي اأحرز 28 هدًف��� مع الفريق 

يف كل امل�ش�بق�ت هذا املو�شم".

ا�شتم��رت التكهن���ت حول قرب رحيل اأنط��وان جريزم�ن عن 
�شفوف اأتليتكو مدري��د حيث مل ي�شتطع الالعب اإخف�ء توتره 

يف اإحدى احلوارات ال�شحفية.
ا�شتمر ال��دويل الفرن�ش��ي اأنطوان جريزم���ن يف اإث�رة 

ال�شك��وك ح��ول م�شتقبل��ه م��ع اأتليتك��و مدريد بعد 
ان�شح�به م��ن اإحدى احل��وارات ال�شحفية عقب 

�شوؤال��ه عن رحيله عن �شف��وف الفريق. ك�ن 
ب�النتق���ل  بق��وة  ارتب��ط  ق��د  جريزم���ن 

ل�شفوف م�ن�ش�شرت يون�يتد يف ظل خطة 
ال�شي�طني احلمر للع��ودة للمن�ف�شة على 

ال�شعي��د االأوروب��ي. عند �شوؤال��ه من قبل 
"ب��ني �شبورت" عن رحيل��ه، ق�ل جريزم�ن: "ال 
اأ�شتبعد اأي �شيئ، �شواء الرحيل الأي ن�دي اأو البق�ء 
هن�، لقد حتديث يف هذا االأمر كثرياً ولن اأحتدث 
عن��ه جم��دداً". ان�شح��ب بعده��� جريزم���ن من 
احل��وار ال�شحفي لتتزاي��د ال�شكوك حول رحيله 
ع��ن �شف��وف الروخيبالنكو���ض خ�شو�شً� مع 
�ش�ئع�ت رحيل مدربه دييجو �شيميوين بنه�ية 
املو�ش��م اأي�شً�َ. ك�ن ال��دويل الفرن�شي قد �شجل 
هدف��ه رق��م 100 يف الدوري االأ�شب���ين اأم�ض 

ك يف فوز فريقه على اإ�شب�نيول بهدف نظيف.  ر �ش�
تليتك��و ابن ال���26 ع�م��ً� يف 46 مب�راة مع  اأ

هدف��ً� مدريد هذا املو�ش��م �شجل خالله�   25
ح��شم��ة.  متري��رة   11 اإيري��ك وم��رر  واأك��د 

الفرن�ش��ي اأوله�ت���ض وكي��ل اأعم�ل  ال��دويل 
اأن  جريزم���ن  ن�دي��ي م�ن�ش�ش��رت يون�يت��د انط��وان 
املريك�ت��و وري�ل مدريد يح�والن  يف  موكل��ه  �ش��م 
جريزم�ن قد ارتبط بقوة ب�النتق�ل ال�شيف��ي املقبل.  ك�ن 
م�ن�ش�ش��رت  يون�يت��د يف ظ��ل خط��ة ال�شي�ط��ني ل�شف��وف 

على ال�شعيد االأوروبي قبل اأن يظهر احلمر للع��ودة للمن�ف�شة 
االآن ري�ل مدريد  يف ال�شورة اأي�شً�.

�شيعل��ن االحت�د الفرن�شي لكرة امل�رصب "يف 15 اي�ر/م�يو" قراره ب�ش�أن منح 
الرو�شي��ة م�ري� �ش�رابوف� "بط�قة دعوة" للم�ش�ركة يف بطولة روالن غ�رو�ض، 
ث���ين البط��والت االأربع الك��ربى املقررة ب��ني 28 اأي�ر/م�ي��و و11 حزيران/
يوني��و، بح�ش��ب م� علمت وك�ل��ة "فران�ض بر���ض" اخلمي�ض م��ن رئي�ض االحت�د 
برن���ر غويديت�شيلي. وبعد 15 �شهرا م��ن االيق�ف ب�شبب تن�ول مواد حمظورة، 
�شتعود امل�شنفة اأوىل ع�ملي� �ش�بق� وبطلة 5 دورات كربى، بينه� بطولت�ن يف 
ب�ري���ض، اإىل املالعب االأ�شبوع املقب��ل للم�ش�ركة يف دورة �شتوتغ�رت ببط�قة 
دع��وة. و�شت�شتفي��د الرو�شي��ة الت��ي مل يع��د له� تواج��د يف الت�شني��ف الع�ملي 
بحك��م ايق�فه�، م��ن بط�ق�ت دعوة للم�ش�ركة يف دورت��ي مدريد وروم�. وق�ل 
غويديت�شيل��ي ردا عل��ى �ش��وؤال عم��� اذا ك�نت �ش�رابوف��� �شت�شتفي��د من بط�قة 
دع��وة للم�ش�رك��ة يف روالن غ�رو�ض: "�شيعلن االحت���د الفرن�شي قراره يف 15 
اأي�ر/م�ي��و بهذا ال�ش�أن" اأي قبل اأ�شب��وع من انطالق الت�شفي�ت. وك�ن الرئي�ض 
اجلدي��د لالحت���د املنتخب يف 18 �شب�ط/فرباير خلف� جل���ن غ��ش��ش�ن اأعرب 
يف اذار/م�ر���ض امل��ش��ي عن حتفظ�ته ب�ش���أن تلقي �ش�رابوف��� بط�قة دعوة: 
"هذ امر معقد. ن�أمل اأن تعود بلي�قته� الك�ملة.. النزاهة هي احدى التزام�تن� 
القوي��ة. ال ميكنن��� من جهة رفع الدعم امل�يل املخ�ش���ض ملك�فحة املن�شط�ت 
وم��ن جهة اخ��رى... )دعوته�(". وتنته��ي عقوبة امل�شنف��ة اوىل ع�ملي� �ش�بق� 
يف 26 ني�ش�ن/ابري��ل املقبل. ومل تخ�ض �ش�رابوف� اي مب�راة ر�شمية منذ ربع 
نه�ئ��ي بطولة ا�شرتالي��� يف ك�نون الث�ين/ين�ي��ر 2016، عندم� خ�رصت ام�م 
االمريكية �شريين� ولي�م�ض. واأوقف االحت�د الدويل الالعبة الرو�شية يف الث�من 
م��ن حزيران/يونيو 2016 ملدة ع�مني، ب�شبب تن�وله� عق�ر ميلدونيوم الذي 
ك�نت الوك�لة الدولية ملك�فحة املن�شط�ت )وادا(، قد ادرجته على الئحة املواد 
املحظورة مطلع الع�م نف�شه. اال ان حمكمة التحكيم الري��شي )ك��ض( خف�شت 

العقوبة اىل 15 �شهرا.

تراجع النتائج يدفع بايرن ميونيخ نحو صفقات نارية في "الميركاتو الصيفي"

أرقام الكالسيكو: "1.5" مليار يورو ثمن العبي ريال مدريد وبرشلونة
بعي��داً عن ���رصاع النق���ط والتن�ف���ض على حتدي��د ا�شم 
الف�ئز بلقب الدوري االإ�شب�ين، ف�إّن املاليني تتحرك 
عن��د التق���ء ري�ل مدري��د مع غرميه وجه��ً� لوجه.
ووفقً� ملوق��ع Transfermarkt املتخ�ش�ض 
ب�نتق���الت الالعب��ني و�شفق���ت االأندي��ة ف���إّن 
قيم��ة العب��ي ري���ل مدري��د وبر�شلون��ة ككل 
بلغت قرابة ملي���ر وخم�شمئة وواحد وع�رصين 
ملي��ون يورو.وت�شري قيمة العب��ي ري�ل مدريد 
ال�شوقي��ة اإىل ثمن اأكرب م��ن بر�شلونة، حيث بلغ 
�شعر العبي الفريق الذي يت�شدر الدوري االإ�شب�ين ح�ليً� 
مبلغً� وق��دره 764.80 مليون ي��ورو، مق�بل 756.50 

ب�لن�شب��ة لرب�شلون��ة، وه��و م� جعلهم��� عل��ى راأ�ض هرم 
اأندي��ة الع�مل ككل من حيث قيمة الالعبني ال�شوقية اأم�م 
ب�ي��رن ميوني��خ االأمل���ين وم�ن�ش�ش��رت �شيت��ي وت�شيل�شي 
االإنكليزيني.وتثب��ت االأرق�م احل�لي��ة االرتف�ع امللحوظ 
يف اأ�شع���ر العبي ري�ل مدري��د ككل مق�رنة مبن�ف�شيهم 
يف بر�شلون��ة نظ��راً لت�ألق العديد منهم امل��وؤدي الرتف�ع 
اأ�شع�ره��م يف الوق��ت ال��ذي ق���د ب��ه انخف����ض م�شتوى 
بع���ض العب��ي بر�شلون��ة يف تراج��ع ثمنه��م يف ال�شوق.
ويعتل��ي الربتغ���يل كري�شتي�ن��و رون�ل��دو ق�ئم��ة ري�ل 
م��دري ب���100 مليون يورو اأم���م الويل��زي غ�ريث بيل 
90 والفرن�شي كرمي بنزمية 60 وهو ذات �شعر االأمل�ين 

كرو���ض، بينم��� ب���ت الكولومب��ي خ�مي���ض رودريغي��ز 
خ�م�ش��ً� )50 ملي��ون(.يف الط��رف املق�ب��ل جن��د مي�شي 
متزعم��ً� للق�ئم��ة 120 ملي��ون يورو اأم���م نيم�ر 100 
و�شواري��ز 90 وبو�شكيت���ض 60 وراكيتيت���ض 45 مليون 
يورو.ون�ل الفرن�شي زيدان مدرب ري�ل مدريد الكثري من 
املديح على اإع�دته لالإ�شب�نيني األف�رو مورات� واأ�شين�شيو 
يف الوق��ت ال��ذي انتقد ب��ه اإنريكي م��درب بر�شلونة على 
انتدابه لكل من الربتغ�يل اأندريه غوميز وب�كو األك��شري. 
وم��ن املرج��ح ان ينف��ق الفريق���ن املزي��د م��ن االموال 
خالل فرتة االنتق���الت ال�شيفية املقبلة، ال�شيم� يف ظل 
رغبتهم� ب�شم ابرز النجوم على ال�ش�حة االوروبية، مثل 

جنم ت�شيل�شي االنكليزي ايدين ه�زارد وجنم اليوفنتو�ض 
ب�بل��و ديب���ال وغريه��م م��ن الالعب��ني الذي��ن ق��د ت�شل 
قيمته��م اىل م�يق���رب 100 ملي��ون يورو.ومن املنتظر 
ان يق��وم بر�شلونة بث��ورة يف املريك�تو ال�شيفي املقبل، 
خ��شة بعد خروجه من ربع نه�ئي دوري ابط�ل اوروب� 
ام���م اليوفنتو�ض. ومب� ان لوي�ض انريكي �شيرتك من�شبه 
مل��درب جدي��د، فب�لت�أكي��د اأن امل��درب الق���دم �شي�ش��ع 
ع��دداً من اال�شم�ء للتع�قد معه���. ودائم� م�تكون وجهة 
ري���ل مدري��د وبر�شلونة حمبب��ة الغلب جن��وم ال�ش�حرة 
امل�شتدي��رة، نظ��راً للجم�هريية الكبرية الت��ي يتمتع به� 

الفريق�ن يف جميع بق�ع الع�مل.

شارابوفا تنتظر "بطاقة دعوة" 
للمشاركة في روالن غاروس

كانتي يتوج بجائزة أفضل العب في الدوري اإلنكليزي

نادال يرتقي مركزين في التصنيف العالمي

تّوج الفرن�شي نغول��و ك�نتي، متو�شط ميدان 
ت�شيل�ش��ي االإنكلي��زي، الي��وم االأح��د بج�ئزة 
والت��ي  ال�"برميريلي��غ"،  يف  الع��ب  اأف�ش��ل 
متنحه� رابطة الالعب��ني املحرتفني الت�بعة 
لالحت�د االإنكليزي لكرة القدم.  وتقّدم ك�نتي 
يف ���رصاع الف��وز عل��ى اجل�ئ��زة عل��ى جملة 
م��ن النجوم هم تواليً� ح�ش��ب الرتتيب، زميله 
يف ت�شيل�ش��ي اإدي��ن ه���زار وقّن����ض توتنه�م 
اإيفرت��ون  و"ج��اّلد"  ك��ني  ه���ري  هوت�شب��ري 
روميل��و لوك�ك��و وجن��م م�ن�ش�ش��رت يون�يت��د 
زالت���ن اإيرباهيموفيت�ض واأيقون��ة اأر�شن�ل 
األك�شي���ض �ش�ن�شي��ز.  و�شّل��م اجل�ئ��زة 

لك�نت��ي يف حفل اأقيم على ���رصف هذه املن��شبة، 
النجم االإنكليزي ال�ش�بق مل�ن�ش�شرت يون�يتد وري�ل 
مدري��د وب�ري���ض �ش�ن جريم���ن، ديفي��د بيكه�م. 
ويف اأول رّد فع��ل ل��ه بع��د التتوي��ج، ع��رّب ك�نتي 
"اخلج��ول" ع��ن �شع�دت��ه ب�جل�ئ��زة يف كلم���ت 
مقت�شبة، حيث ق�ل: "اإّنه لفخر كبري واأمر رائع اأن 
يق��ع ت�رصيفي بهذا التتويج. دومً� م� اأقول اأّن مثل 
ه��ذه النج�ح�ت ت�أت��ي بف�شل جه��ود املجموعة، 
لذل��ك اأوّد اأن اأ�شك��ر زمالئي الالعب��ني وكل ع�ئلة 
ت�شيل�شي واجلم�هري على دعمي". واأ�شحى ك�نتي 
)26 ع�م��ً�(، الذي خلف اجلزائ��ري ري��ض حمرز 
زميل��ه يف لي�شرت �ش�بقً� على لقب اجل�ئزة الفردية 

االأهم يف انكلرتا، رابع فرن�شي ين�ل هذا الت�رصيف 
بع��د مواطني��ه، اإري��ك ك�نتون��� )1994( ودافي��د 
جين��وال )1999( وت��ريي ه��رني يف من��شبت��ني 

)2003 و2004(.
جدير ب�لذكر، اأّن ك�نتي قدم اإىل �شفوف ت�شيل�شي 
ال�شيف امل��شي منتقاًل من �شفوف لي�شرت �شيتي، 
ال��ذي تّوج معه بلق��ب الدوري االإنكلي��زي املمت�ز 
الأول م��رة يف ت�ريخ��ه، و�شيك��ون مر�شح��ً� بق��وة 
لتك��رار االإجن���ز اإذا م��� جن��ح رفق��ة ال�"بلوز" يف 
احلف���ظ على �شدارة ال��دوري حتى نه�ية املو�شم 
ال��ذي تبق��ى علىي��ه 4 ج��والت فقط وه��و متقّدم 

بف�رق 4 نق�ط عن و�شيفه توتنه�م هوت�شبري.

 تق��دم االإ�شب���ين رف�ئي��ل ن���دال اإىل املرك��ز اخل�م�ض 
ع�ملًي���، يف ت�شني��ف العب��ي التن���ض املحرتفني، بعد 
اإع��الن الق�ئم��ة اجلديدة، اليوم االثن��ني. وح�شم ن�دال 
لق��ب بطول��ة مون��ت ك�رل��و للم��رة الع����رصة، ليتقدم 
خطوت��ني وي�شب��ح يف املرك��ز اخل�م���ض ب�لت�شني��ف 
الع�مل��ي، بينم��� مل يح��دث اأي تغي��ري يف اأول اأربع��ة 

مراكز.
واحتف��ظ الربيط�ين اآندي موراي ب�ملركز االأول، ويليه 
ال�رصب��ي نوف���ك ديوكوفيت�ض، والثن�ئ��ي ال�شوي�رصي 
�شت�ني�شال���ض ف�فرينك� وروجر في��درر. وبقي الكندي 
ميلو���ض راونيت���ض �ش�د�ًش���، بينم��� تراج��ع الي�ب���ين 
ك��ي ني�شيك��وري خطوتني لي�شب��ح ب�ملرك��ز ال�ش�بع، 
وا�شتم��ر الكرواتي م�ري��ن �شيليت�ض ب�ملرك��ز الث�من، 

والنم�ش���وي دوميني��ك تي��م ت��شًع�. وتق��دم البلجيكي 
ديفيد جوف��ني ثالثة مراكز، ليكم��ل ق�ئمة اأول ع�رصة 
م�شنف��ني على ح�ش�ب الفرن�ش��ي جو ويلفريد ت�شوجن�. 
وهن���أ الع��ب التن���ض االأرجنتين��ي ال�ش�ب��ق جويرم��و 
فيال���ض نظ��ريه االإ�شب�ين راف�يي��ل ن�دال بع��د اأن ف�ز 
االأخ��ري ببطولة مونت ك�رلو وحطم رقمه القي��شي يف 
ع��دد مرات الفوز ب�الألق�ب على االأرا�شي الرملية )49 
مرة( ط��وال م�شريت��ه التي امتدت ب��ني ع�مي 1969 
و1992. وق���ل فيال�ض ع��رب ح�ش�ب��ه ال�شخ�شي على 
موقع التوا�شل االجتم�عي "تويرت": "ته�نين� لراف�يل 
ن���دال بلقبه اخلم�شني على االأرا�ش��ي الرملية، اإنه اأمر 
رائ��ع، لق��د ك�ن �رصف� يل ح�ش��ور النه�ئ��ي". واأ�شبح 
ن�دال بعد فوزه بقل��ب بطولة مونت ك�رلو للتن�ض اأول 

الع��ب يف الت�ريخ يفوز به��ذه البطولة ع�رص مرات 
خ��الل م�شريت��ه، ب�الإ�ش�ف��ة اإىل حتطيم��ه الرقم 
القي��شي لفيال�ض، الذي ك�ن ميتلك اأكرب عدد من 
االألق���ب عل��ى االأرا�شي الرملي��ة. وحقق ن�دال 
ه��ذا االإجن�ز الت�ريخي بع��د تغلبه يف املب�راة 

النه�ئي��ة لبطول��ة مون��ت ك�رل��و عل��ى مواطن��ه 
األربت��و رامو���ض بنتيج��ة 6 / 1 و6 / 3، لي�شع 
نه�ي��ة لفرتة غي�به ع��ن ح�شد االألق���ب والتي 
امت��دت اإىل 12 �شه��را. ويعت��رب فيال���ض 64/ 
ع�م�/ اأف�شل العب تن�ض يف ت�ريخ االأرجنتني، 
حيث ف�ز ب� 62 لقب� خالل م�شريته االحرتافية، 
49 منه� على االأرا�شي الرملية، ب�الإ�ش�فة اإىل 

فوزه ب� 16 بطولة يف من�ف�ش�ت الزوجي.

اإلصابة تقضي على موسم 
إبراهيموفيتش

جريزمان يثير الشكوك حول مستقبله


