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 اأعلن��ت جنم��ة التن�س الرو�سي��ة ماري��ا �سارابوفا، ان�سحابه��ا من بطولة 
�سين�سيناتي للأ�ساتذة، التي تنطلق الأ�سبوع املقبل. و�سافرت �سارابوفا 
اإىل �سين�سينات��ي، قادم��ة من مق��ر اإقامتها يف لو���س اأجنلو�س، ولكن 
بع��د ا�ست�س��ارة اجله��از الطبي اخلا���س بها، قررت ع��دم املجازفة 
بامل�سارك��ة، نظرا ل�ستم��رار معانتها من اإ�ساب��ة يف الذراع 
الأي�رس. وقالت �سارابوفا، امل�سنفة الأوىل على العامل �سابقا: 
"لق��د جئ��ت اإىل �سين�سينات��ي عازم��ة عل��ى امل�ساركة، بعد 
ن�سيح��ة الطبيب كتدب��ر وقائي لبطولة اأمري��كا املفتوحة، 
للآ�س��ف اأعل��ن ان�سحاب��ي م��ن البطول��ة ب�سب��ب الإ�سابة يف 
الذراع الأي���رس، التي تعر�ست لها يف بطولة �ستانفورد ال�سهر 
املا�سي". واأ�سافت: "اأري��د اأن اأ�سكر اللجنة املنظمة للبطولة 
عل��ى منحي بطاقة دع��وة )وايل��د كارد(، واأتطلع حقا للعب 
هن��ا الع��ام الق��ادم". وتابع��ت �سارابوفا حديثه��ا، قائلة: 
"اأ�سع��ر بخيب��ة اأمل لإ�سابتي مرة اأخ��رى، �ساأبذل اأق�سى 
اجله��د م��ن اأج��ل الع��ودة يف اأقرب وق��ت ممك��ن". وكانت 
َف��ة الأوىل عاملي��ًا �سابق��ًا، ق��د ع��ادت  �سارابوف��ا، امل�سنَّ
للم�ساركة يف بطولت لعبات التن�س املحرتفات يف �سهر 
ني�س��ان املا�سي، بعدما عوقب��ت بالإيقاف ملدة 15 �سهراً 
لتناوله��ا مواد حمظورة. وعانت �سارابوفا امل�سنفة 149 
عل��ى العامل حالي��ا، والفائزة بخم�سة األق��اب يف بطولت 
اجلران��د �س��لم الأرب��ع الكربى، م��ن اأوق��ات ع�سيبة مع 
الإ�ساب��ات من��ذ عودتها ملناف�س��ات التن���س يف اأبريل 
املا�س��ي، بعد انتهاء ف��رتة اإيقافه��ا 15 �سهرا ب�سبب 
املن�سط��ات. وح�سل��ت �سارابوف��ا ) 30 عام��ا(، على 
بطاق��ة دعوة لبط��ولت �ستوجتارت وروم��ا ومدريد 
هذا املو�سم. ومتتلك �سارابوفا يف ر�سيدها 35 لقبا، 
واحتلت �س��دارة ت�سنيف الرابط��ة العاملية للعبات 

التن�س املحرتفات ملدة 21 اأ�سبوعا.

 يثق الأملاين يورج��ن كلوب، املدير الفني لنادي ليفربول الإجنليزي، يف 
احلف��اظ على اأح��د جنوم الفري��ق املطلوبني بقوة خلل ف��رتة النتقالت 
ال�سيفي��ة اجلارية.  وقال موقع "كالت�سي��و مركاتو " الإيطايل، اإن كلوب 
اتف��ق مع مواطنه اإمي��ري كان، على ال�ستمرار م��ع الفريق وعدم املوافقة 
على عر�س يوفنتو�س الإيطايل، رغم اإعجاب اللعب باهتمام الأخر به.

وذك��ر املوقع اأن ليفرب��ول يحاول احلفاظ على لعب��ه، ل�سمان املناف�سة 
على بطولتي الدوري الإجنليزي ودوري اأبطال اأوروبا، خا�سة بعد اقرتاب 
الربازيلي فيليب كوتينيو، �سانع األعاب الريدز، من مغادرة قلعة "اأنفيلد".
وكان��ت تقارير �سحفية اأ�س��ارت اإىل اقرتاب كان، م��ن يوفنتو�س،ب�سفقة 

ت�سل اإىل 27 مليون اإ�سرتليني.
وكان الأمل��اين يورج��ن كل��وب، املدير الفن��ي للريدز، اأك��د يف وقت �سابق 
ا�ستم��رار مواطنه يف الفريق بقول��ه: "حتدثت مع كان، واأثق من اأّنه ملتزم 
ا لأجله". بعقده مع ليفربول، ولن يرحل عن الفريق، ولكننا تلقينا عرو�سً
وتاب��ع: "كان لعب ه��ام بالن�سبة لنا، ول نرغب يف بيع��ه اأو خ�سارة من 

ي�سارك اأ�سا�سًيا مع الفريق، ولذلك �سنحاول احلفاظ عليه بكل الطرق".
وح�سل هدف اإميري كان يف واتفورد، على جائزة الأف�سل يف الربمييرليج 

ني��ا املو�س��م املا�سي، كما �ساه��م يف فوز منتخب  ملا اأ
يف ببطول��ة كاأ���س الع��امل للق��ارات الت��ي اأقيمت 

رو�سيا.
وينتهي عقد كان م��ع ليفربول يف 2018، 
ومل يت��م جتديد عقده حتى الآن، بعد ق�ساء 
3 موا�سم مع الريدز منذ ان�سمامه اإليهم يف 
2014، قادًما من باير ليفركوزن الأملاين.

اأن  اليطالي��ة  مركات��و  توت��و  وا�س��ارت 
يوفنتو���س و�سع امي��ري كان لعب و�سط 

اأهداف��ه  راأ���س قائم��ة  ليفرب��ول عل��ى 
لتدعيم الو�سط هذا ال�سيف.

واأكدت ال�سحيفة اليطالية اأن 
نزونزي ج��اء �سمن قائمة 
اإىل  بالإ�ساف��ة  اله��داف 
بليز ماتويدي بينما ابتعد 
ع��ن  كوفا�سيت���س  ماتي��و 
امكانية الن�سمام لليويف 
ب�سبب عدم نية زين الدين 

زيدان يف بيعه.

 ك�س��ف الإ�سباين دييجو كو�ستا، مهاجم ت�سيل�سي الإجنليزي، عن تفا�سيل 
املكامل��ة الهاتفية، الت��ي تلقاها م��ن الربتغايل جوزي��ه مورينيو، املدير 
الفن��ي لن��ادي مان�س�س��رت يونايت��د. وقال كو�ست��ا يف ت�رسيح��ات نقلتها 
�سحيفة "مي��رتو" الربيطانية: "مورينيو ات�سل بي بعد التاأكد من رحيلي 
ع��ن ت�سيل�س��ي، ومل يك��ن ي�سته��دف �س��وى الطمئن��ان عل��ي، والتاأكد من 
اأنن��ي يف حالة جيدة". وتاب��ع: "البع�س ذكر وج��ود خلفات بيني وبني 
موريني��و، حينم��ا كان مدرب��ًا لت�سيل�س��ي، ولك��ن الأمر غ��ر حقيقي، فلقد 
�سعرت باحلزن كثرا بعد الإخفاق الذي حدث يف مو�سمه الأخر". واختتم 
: "ل �سح��ة لوجود م�ساكل بيني وبني زملئي يف الفريق، فاحلقيقة اأنني 
مازال��ت اأتوا�س��ل معه��م وبالأخ�س ديفي��د لويز، وفابريجا���س وويليان، 
وميكنك��م التاأك��د من الأم��ر باحلديث معه��م". ويرغب كو�ست��ا يف العودة 
للروخيبلنكو���س خلل ال�سيف اجلاري، اإل اأنه ل��ن يتمكن من اللعب مع 
الفري��ق اإل يف يناير املقبل، ب�سبب حرمان اأتلتيكو مدريد من دخول �سوق 
النتق��الت، بع��د توقيعه مع لعب��ني حتت 18 عاًم��ا. وكان كو�ستا اأعلن 
�سابًق��ا اأّن م��درب ت�سيل�س��ي اأنطوني��و كونت��ي، ل يرغ��ب يف ا�ستمراره يف 
الفري��ق، بعدم��ا بعث له ر�سال��ة ن�سية جاء فيها: "اأه��ًل دييجو، اأمتنى اأن 
تكون بخر، �سكًرا لك على ما قدمته املو�سم املا�سي، واأمتنى لك التوفيق 

يف العام املقبل، اأنت ل�ست �سمن خططي امل�ستقبلية".

األرجنتيني ديباال ينتقد السيدة العجوز عقب الخسارة أمام التسيو في السوبر اإليطالي

حكم كالسيكو السوبر اإلسباني يدين رونالدو في تقريره عقب المباراة
ال�سوب��ر  كاأ���س  ذه��اب  كل�سيك��و  مب��اراة  حك��م  اأدان   
الإ�سباين،ري��كاردو دي برغو�س، جنم ري��ال مدريد كري�ستيانو 
رونال��دو، بع��د ط��رده يف اللق��اء. و�سج��ل احلك��م واقع��ة دفعه 
م��ن قبل مهاج��م ريال مدريد، عق��ب القيام بطرده م��ن اللقاء، 
ليك��ون اللع��ب الربتغ��ايل به��ذا ال�س��كل معر�س��ا للإيق��اف. 
واأح��رز كري�ستيانو رونالدو، هدفا يف الف��وز الرائع الذي حققه 
الريال على بر�سلون��ة يف عقر داره "الكامب نو" بثلثة اأهداف 
لواح��د، لكن��ه تعر���س للط��رد بعده��ا بدقيقتني فق��ط حل�سوله 
عل��ى البطاقة ال�سفراء الثانية بداع��ي تظاهره بال�سقوط داخل 
منطقة جزاء املناف�س، يف ك��رة مع املدافع �سامويل اأومتيتي. 
وبع��د قيام احلك��م باإ�سهار البطاقة احلم��راء يف وجه "الدون"، 

ق��ام كري�ستيانو بدفع احلكم من اخللف، ليدون الأخر الواقعة، 
وه��و ما يعني اإمكاني��ة معاقبة بالإيق��اف لأربع مباريات يف 
الليج��ا. ووفقا ل�سحيف��ة "ماركا" الإ�سبانية، ف��اإن احلكم كتب 
يف تقري��ره: "مبج��رد اإ�سهار البطاقة احلم��راء، قام ذلك اللعب 
)كري�ستيان��و( بدفع��ي ب�س��كل ب�سي��ط يف اإ�س��ارة لع��دم ر�سائه 
ع��ن القرار". وتن�س لوائ��ح الحتاد الإ�سباين لك��رة القدم، على 
املعاقب��ة بالإيق��اف م��ن 4 اإىل 12 مباراة، للع��ب الذي يقوم 
به��ذا الن��وع من العتداء عل��ى احلكم، لكن �سواب��ق تلك الواقعة 
�سه��دت الإيق��اف لأرب��ع مباري��ات فق��ط، وبالت��ايل ق��د يغيب 
"ال��دون" عن مباريات ديبورتيف��و وفالن�سيا وليفانتي وريال 
�سو�سييداد بالليجا. وينتظ��ر اأن تقرر جلنة امل�سابقات قبل يوم 

الأربع��اء العقوب��ة التي �سيواجهه��ا كري�ستيان��و رونالدو. على 
�سعي��د مت�س��ل عل��ق الفرن�سي زي��ن الدين زيدان، م��درب ريال 
مدري��د، عل��ى طرد جن��م الفري��ق، كري�ستيان��و رونال��دو، خلل 
مب��اراة ذه��اب كاأ�س ال�سوب��ر الإ�سب��اين، التي فاز به��ا الفريق 
امللكي ب�3 اأهداف لواحد. وخلل املوؤمتر ال�سحفي عقب اللقاء، 
حت��دث املدرب ع��ن احلكم قائل "قدمنا مب��اراة كبرة، ما اأثار 
ا�ستيائي من احلكم هو حالة الطرد يف ركلة اجلزاء )التي األغيت 
لكري�ستيان��و(. وتاب��ع "ق��د ل تك��ون هن��اك ركلة ج��زاء، ولكن 
البطاقة قا�سي��ة، �ساأهتم باللعبني املتاحني، اأنا فخور للغاية 
به��م، اآمن��وا بالنت�سار حت��ى النهاي��ة، ينبغي اأن ن�سك��ر اأفراد 
الفري��ق ون�سرتيح ب�سكل جي��د". وعن وجود خطة ثانية للمدرب 

يلع��ب بها، قال زيدان "ل يوج��د فريق اأ�سا�سي واآخر احتياطي، 
كلنا نلعب ون�سارك، نحن �سعداء بهم، جميهم نفذوا التعليمات، 
�س��واء لعبوا �ساعة ون�سف اأو 20 دقيقة يقومون بالأمور ب�سكل 
جي��د". وحول تاأل��ق املهاجم ال�ساب مارك��و اأ�سين�سيو، �ساحب 
اله��دف الثال��ث للري��ال، ق��ال "مل يفاج��اأين، م��ا يقوم ب��ه اأمر 
مده���س، لديه جودة عندما ي�سدد الك��رة، هو لعب لي�س جديدا، 
نحن �سعداء به وباجلميع". واأردف "لي�س �سهل الدخول يف اآخر 
ربع اأو ثلث �ساعة، والتاأقلم مع اأجواء املباراة �رسيعا و�سناعة 
الفارق". وحول تبديله للكرواتي ماتيو كوفا�سيت�س، علق "قدم 
مباراة كبرة، لكنه تعر�س لإ�سابة يف الع�سلة ال�سامة، ولهذا 

قمت بتغيره، دائما يفي باللتزامات".

كلوب يثق ببقاء كان 

كوستا يكشف عن تفاصيل 
مكالمته مع مورينيو

دوفيتسيوسو يحسم سباق النمسا للدراجات النارية 

سيمينيا تنتزع ذهبية أخرى في 800 متر

 حقق اأندري��ا دوفيت�سيو�سو، مت�سابق دوكاتي ثالث 
انت�سارات��ه ه��ذا املو�س��م، بعدما تف��وق على مارك 
ماركي��ز مت�س��در الرتتي��ب الع��ام ببطول��ة الع��امل 
للدراج��ات النارية، يف جائزة النم�سا الكربى، اليوم 
الأحد. وت�سدر املت�سابق الإيطايل، الذي بداأ ال�سباق 
م�ستخدم��ا اإطارا خلفي��ا لينا، ال�سب��اق قبل 7 لفات 
عل��ى النهاي��ة، واحتف��ظ بتفوقه على ثنائ��ي هوندا 
ماركي��ز وداين بيدرو�سا، �ساحب��ي املركزين الثاين 

والثالث.
وق��ال دوفيت�سيو�س��و "كان �سباقا �سعب��ا، �سيطرنا 
ه��ذا  انت�س��ارات   3 حقق��ت  الإط��ارات،  بف�س��ل 
املو�س��م، اإن��ه اأمر جيد حق��ا". و�سن ماركي��ز، الفائز 
باآخ��ر �سباق��ني، هجوما ق��رب نهاية ال�سب��اق على 

داف��ع  الإيط��ايل  املت�ساب��ق  لك��ن  دوفيت�سيو�س��و، 
ب�س��كل جيد ليح�سم املناف�سة ويتق��دم للمركز الثاين 
يف الرتتي��ب الع��ام.  وق��ال ماركي��ز "التناف���س يف 
املنعطف الأخر كان خطرا، لكن هذه هي �سباقات 
الدراجات النارية، ل اأ�سعر بالقلق. يف املرة املقبلة 

�سنحاول مرة اأخرى".
وح��ل خورخ��ي لورين��زو، زمي��ل دوفيت�سيو�س��و يف 
املرك��ز الرابع رغ��م ت�سدره يف البداي��ة، بينما جاء 
يوه��ان زارك��و يف املركز اخلام���س. وتعر�س فريق 
ياماه��ا خليبة اأمل يف ال�سباق عندما احتل مافريك 
املركزي��ن  رو�س��ي  فالنتين��و  وزميل��ه  بينيالي���س 
ال�ساد���س وال�ساب��ع عل��ى الرتتي��ب. وح�س��ل لفارو 
باوتي�ست��ا عل��ى املرك��ز الثامن مع فري��ق دوكاتي 

بينم��ا ج��اء لوري���س ب��از مت�سابق 
اأفينتيا دوكاتي يف املركز التا�سع. 
امل�س��ارك  كالي��و  مي��كا  وتف��وق 
ببطاقة دعوة على اأندريا اأيانوين 

الفائ��ز بال�سباق الع��ام املا�سي 
ليحتل املركز العا�رس. ويت�سدر 
ماركيز الرتتيب العام بر�سيد 
نقطة   16 بفارق  نقطة   174
�ساح��ب  دوفيت�سيو�س��و  ع��ن 

املركز الث��اين بينما تراجع 
بينيالي���س للرتتيب الثالث 

نقط��ة،   150 بر�سي��د 
ويليه رو�سي ب�141.

 حققت كا�سرت �سيمينيا لقبا عامليا جديدا عندما فازت 
بذهبي��ة �سب��اق 800 مرت يف دقيق��ة واحدة و55.16 
ثانية وهو اأ�رسع زمن يف العامل هذا العام وقالت اإنها 
ت�سع��ى الآن لتحطيم الرقم القيا�س��ي العاملي. واحتلت 
فرن�س��ني نيون�ساب��ا ع��داءة بورون��دي، �ساحبة 
الف�سية يف اوملبي��اد ريو دي جانرو، املركز 
الث��اين مرة اأخرى يف دقيقة واحدة و55.92 
ثاني��ة وانتزع��ت الأمريكي��ة اآج��ي ويل�سون 
و56.65  واح��دة  دقيق��ة  يف  الربونزي��ة 
ثاني��ة. وب��دت اجلنوب افريقي��ة �سيمينيا، 
الت��ي نال��ت برونزي��ة �سب��اق 1500 مرت 
ي��وم الثنني املا�س��ي، اأك��ر ارتياحا يف 
�سباقه��ا املف�س��ل. وت�س��درت نيون�ساب��ا 

ال�سب��اق بعد لف��ة �رسيعة، اإذ قطع��ت اأول 400 مرت يف 
57.98 ثاني��ة، و�س��ط ملحقة ويل�س��ون التي حققت 
رقم��ا قيا�سيا اأمريكيا ه��ذا العام. وحافظ��ت �سيمينيا 
عل��ى �رسعته��ا قب��ل اأن تقل���س الف��ارق وتتق��دم اإىل 
ال�س��دارة دون عناء يف املنعطف الأخر. ومن املنتظر 
اأن حت�س��ل �سيمينيا )26 عام��ا(، البطلة الوملبية يف 
2016 وبطلة العامل 2009، على ميداليتني ذهبيتني 
اإ�سافيت��ني بع��د جتري��د الرو�سي��ة ماري��ا �سافينوفا-
 2011 الع��امل  بطول��ة  لقبيه��ا يف  م��ن  فارنو�سوف��ا 
واوملبي��اد 2012 ب�سبب املن�سط��ات. وقالت �سيمينيا 
"اأحبك��م جميعا. اأ�سعر يف لن��دن وكاأنني يف وطني". 
و�ُسئلت العداءة اجلنوب افريقية عما اإذا كانت تفكر يف 
حتطي��م الرقم العاملي الذي حققت��ه الت�سيكية يارميل 

كراتوخفيلوف��ا يف 1983 والبال��غ دقيق��ة واح��دة 
و53.28 ثانية وهو الأكر �سمودا يف �سجلت 

الأرقام القيا�سية يف �سباقات م�سمار.
وقال��ت �سيميني��ا "يج��ب اأن اأك��ون وا�سح��ة. 

5 اأول ك���رس حاج��ز دقيق��ة واح��دة  5 و
ثاني��ة و�سيتطلب ذل��ك الكثر 
من التدريب��ات.   "اأملك الآن 
والع��امل  الوملبي��اد  األق��اب 
والكومنول��ث ل��ذا رمبا حان 

الوق��ت لل�سع��ي خل��ف الرق��م 
العاملي. ه��و ال�سيء املقبل يف 

قائمت��ي. اأعلم اأنه �سيكون �سعبا 
لكن يجب اأن اأحاول مبكرا".

لع��ب  ديب��ال،  باول��و  الأرجنتين��ي  انتق��د   
يوفنتو���س، فريق��ه بع��د اخل�س��ارة م��ن لت�سي��و 

بنتيجة 2-3، يف كاأ�س ال�سوبر الإيطايل.
موق��ع  نقله��ا  ت�رسيح��ات  يف  ديب��ال  وق��ال 
"فوتبول اإيطاليا": "ن�ستحق اخل�سارة يف اللقاء، 
كم��ا اأن لت�سي��و كان الأحق بالف��وز، فحتى بعد 
القات��ل، خطف��وا  النتيج��ة يف الوق��ت  معادل��ة 

هدًفا".
وتابع: "ل��و اأّن املباراة امتدت للوقت الإ�سايف، 
لكان��ت هن��اك فر�سة اأك��رب يف الف��وز وحت�سني 
الأخطاء، قدمن��ا اأول 15-10 دقيقة من اللقاء 
ب�سورة جي��دة، ولكن بعد ذلك جن��ح لت�سيو يف 
ت�سجيل اأهداف، واأ�سبحنا نلعب ب�سورة �سيئة".

واأ�ساف: "ل ميك��ن لفريق حتقيق الألقاب بهذه 
العقلي��ة، فخ��لل املب��اراة لعبنا ح��وايل -50
60 دقيق��ة باأ�سل��وب �سيء وكن��ا منتلك عقلية 
الف��رق ال�سغرة، الت��ي ل تع��رف التناف�س على 

البطولت".
واختت��م: "ل�ست �سعيًدا باأدائ��ي يف املباراة رغم 

ت�سجيل��ي هدف��ني، ولك��ن علين��ا الآن التح�سر 
لبداي��ة ال��دوري، وحماولة احلف��اظ عليه، بداية 

من مواجهة كالياري باجلولة الأوىل".
عل��ى  املب��اراة  يف  بهدف��ني  لت�سي��و  وتق��دم 
يوفنتو���س، قب��ل اأن يع��ادل ديب��ال النتيجة يف 
الدقائق الأخرة من اللقاء، اإل اأّن لت�سيو خطف 

هدف الفوز يف الدقيقة 93.
م��ن جانب��ه اأك��د ما�سيمليان��و األيج��ري، املدير 
الفن��ي ليوفنتو���س، اأن الهزمي��ة اأم��ام لت�سي��و 
بنتيج��ة )2-3(، يف كاأ���س ال�سوب��ر، "يج��ب اأن 
جتعلنا نتوقف ونفكر" يف و�سع الفريق، م�سددا 
يف الوق��ت ذات��ه على "عدم وج��ود اأعذار"، تربر 

الأداء الباهت، اليوم.
وقال األيج��ري، يف ت�رسيحات لتليفزيون "راي 
�سبورت"، عقب املباراة: "لت�سيو ا�ستحق الفوز، 
بغ�س النظر عن الهدف الذي �سجله يف النهاية، 
وكن��ا �ساذج��ني للغاي��ة في��ه.. لق��د كان اأف�سل 
وقات��ل ب�س��كل اأك��رب، بينما مل نقدم نح��ن الأداء 

املطلوب اإل يف اآخر 30 دقيقة".

واأ�ساف: "هذه اخل�سارة يجب اأن جتعلنا نتوقف 
ونفك��ر يف و�سعن��ا، ون�ستعي��د الرتكي��ز.. الفوز 

لي�س اأمًرا �سهل".
كم��ا اأو�س��ح األيج��ري اأن فريق��ه م��ا زال بعيًدا 
عن تق��دمي اأف�سل �سورة، لأنه ب��داأ فرتة الإعداد 
متاأخرا، وطالب لعبيه باحلفاظ على تركيزهم، 

لأن "املو�سم بداأ لتوه".
اأداء  عل��ى  "البيانكون��ري"  م��درب  واأثن��ى 
�س��ارك  ال��ذي  كو�ست��ا،  دوجل���س  الربازيل��ي، 
يف مبارات��ه الر�سمي��ة الأوىل، وح��ل بدي��ل يف 
ال�س��وط الث��اين، وق��ال اإن الفري��ق من��ذ دخول��ه 
لأر���س امللعب، بداأ "يفتح اللعب" ويك�رس �سغط 

املناف�س.
وا�ستط��اع الفريق العا�سمي اأن يث��اأر خل�سارته 
لق��ب الكاأ���س من��ذ �سهري��ن، اأم��ام يوفنتو���س، 
بثنائي��ة نظيف��ة، عل��ى نف���س امللع��ب، ويت��وج 

باللقب.
وتعد هذه امل��رة الرابعة التي يرفع فيها الفريق 
العا�سم��ي كاأ���س البطولة، بعد اأع��وام )1998 

و2000 و2009(، وه��ي امل��رة الثاني��ة الت��ي 
يقتن���س فيه��ا اللقب م��ن "البيانكونري"، بعد 

النهائي الذي جمعهما يف 1998.
يف املقاب��ل، ف�سل رج��ال ما�سيمليان��و األيجري 
يف رف��ع ر�سيدهم يف هذه البطول��ة ل�8 األقاب، 
ومن ثم النفراد ب�س��دارة الفرق املتوجه، ليظل 

متقا�سما لل�سدارة مع ميلن.
ال�سوب��ر  كاأ���س  بلق��ب  ظف��ر  لت�سي��و  ان  يذك��ر 
اليطالي��ة لكرة القدم للمرة الرابعة بعدما �سجل 
البدي��ل الي�سان��درو مورجي��ا هدف��ا يف الوق��ت 
املحت�س��ب ب��دل ال�سائ��ع ليمنح��ه الف��وز 3-2 
عل��ى يوفنتو�س بطل الثنائية يف العام املا�سي 

بال�ستاد الوملبي يف روما.
وح��ول يوفنتو���س، ال��ذي ف��از -2�سف��ر عل��ى 
لت�سي��و يف نهائ��ي كاأ���س ايطالي��ا عل��ى نف�س 
امللع��ب يف مايو ايار بعدما �سمن لقب الدوري، 
تاأخ��ره بهدف��ني اإىل التع��ادل 2-2 يف خم���س 
دقائ��ق جنوني��ة قبل اأن يه��ز مورجي��ا ال�سباك 

بهدف منح فريقه اللقب.

شارابوفا تنسحب من بطولة 
سينسيناتي للتنس 


