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 نف��ى مهاجم ت�سيل�س��ي، ميت�س��ي بات�س��واي، قيامه باال�س��تهزاء من 
اإهدار زميله االإ�س��باين اجلديد األفارو مورات��ا لركلة ترجيحية، خالل 
مب��اراة درع املجتمع االإجنليزي، اأمام اأر�س��نال، يوم االأحد 
الرتجي��ح  ركالت  اإىل  الفريق��ان  وجل��اأ  املا�س��ي. 
عل��ى ملع��ب "وميبلي"، بعدم��ا انتهى الزمن 
االأ�س��لي بالتعادل 1-1، ودخل موراتا 
م��كان بات�س��واي يف ال�س��وط الثاين، 
ترجيحي��ة  ركل��ة  اأه��در  اأن��ه  اإال 
�ساهمت يف خ�سارة فريقه، اللقب. 
وانت�رش مقطع فيديو، بعد انتهاء 
املب��اراة يظه��ر فيه بات�س��واي 
ب�س��خرية،  ي�س��حك  وه��و 
واقف��ا وراء مورات��ا، خالل 
اأن  اإال  التتوي��ج،  مرا�س��م 
املهاجم البلجيكي �رشعان 
م��ا رد على ه��ذه املزاعم. وقال 
بات�س��واي، على ح�س��ابه ال�سخ�س��ي مبوقع 
توي��رت "بع���س النا���س يعتق��دون فع��ال اأنني 
�س��حكت على زميلي اأو خ�س��ارة فريقي؟ اآ�س��ف 
لتخييب ظنكم، لكني مل اأفعل ذلك". واأ�ساف "اأنا 
ا�س��تمتع بكل هدف لنا �سجله اأي العب يف الفريق، 
وهذا هو االأمر الوحيد الذي يتوجب اأن تعلموه عني، اأمتنى 
لك��م يوما مب��اركا". ويف وق��ت، اتهم فيه بات�س��واي، موقعا 
اإلكرتوني��ا مبحاول��ة الرتوي��ج لنف�س��ه م��ن خالل ن���رش مقطع 
الفيديو، وغّرد ردا على اإ�سادة تلقاها من اأحد امل�سجعني "�سكرا.. 
لكن ال تكذب الأنني اأعلم اأنني مل األعب جيدا". ويتعر�س بات�س��واي، 
لفق��دان مرك��زه يف ت�سيل�س��ي بعد ق��دوم مورات��ا الذي كل��ف خزينة 
النادي 64 مليون جنيه ا�سرتليني، لرتك ريال مدريد واالنتقال اإليه. 
وكانت اإدارة ت�سيل�س��ي االنكليزي قد تعاقدت مع البلجيكي بات�سواي 

مقابل 40 مليون يورو. 

 ق��ال االإ�س��باين اإرن�س��تو فالف��ردي، املدي��ر الفن��ي لرب�س��لونة،اإن فريقه 
�سي�س��ل بحالة جيدة اإىل كال�س��يكو ال�سوبر االإ�س��باين، االأحد املقبل، اأمام 
ري��ال مدريد. واأ�س��اف فالف��ردي، يف ت�رشيحات بعد مب��اراة فريقه مع 
�سابيكوين�س��ي الربازيل��ي )0-5(، نقلته��ا �س��حيفة "ماركا" االإ�س��بانية: 
"لق��د كان��ت املباراة االأخرة قبل الكال�س��يكو، واأعتقد اأننا بحالة جيدة، 

اأردن��ا اأن تكون هذه املب��اراة يف خدمتنا، اأنا را���س عنها رغم اأنني 
كنت م�س��تاًء يف بع�س حلظاتها". وعن العبه جرارد دولوفيو، 

الذي �س��جل هدًفا و�س��نع اثنني، قال: "لقد لعب اأمام تارجونا 
20 دقيق��ة، واليوم لعب منذ البداية، كان جيًدا ولديه �رشعة 

لل�س��وبر، ولك��ن ال  اأن اجلمي��ع م�س��تعد  اأفه��م  ممي��زة، 
اأ�س��تطيع اأن اأقول لكم اإن كان )دولوفيو( �سيلعب يف 

الكال�سكيو اأو ال". وحول الكال�سيكو، قال املدرب: 
"و�س��لنا للمباراة ب�سكل جيد، ويبدو اأن اجلميع 

ينتظ��ر نتيج��ة جي��دة، لق��د ا�س��تعددنا طوياًل 
له��ذه املب��اراة، نحن عل��ى بعد اأي��ام قليلة، 

وناأمل يف اأن نكون باملوعد، الأننا �س��نلعب 
اأمام خ�س��م رفيع امل�ستوى". وبخ�سو�س 
هج��وم م�س��جعي بر�س��لونة عل��ى نيم��ار 
خ��الل املباراة، رد فالفردي: "ل�س��ت اأنا 
من �رشخ عليه، كان العًبا رائًعا بالن�سبة 

لنا، لكنه مل يعد العبنا االآن، علينا اأن ننظر 
اإىل االأمام". وعن مباراة اليوم، قال:"�س��حيح 

اأننا �س��يطرنا عل��ى معظم حلظ��ات املب��اراة، ولعبنا كثًرا 
يف الن�س��ف الهجومي، حاول��وا اأن يفاجئونا بكرات خلف 

الدف��اع، ولكننا كنا يف حالة جيدة". واختتم حديثه عن 
كوتينيو ودميبلي، املر�س��حني لالن�س��مام لرب�س��لونة، 

بقول��ه: "لدي بع���س املالمح اجليدة ج��ًدا هنا، لكننا 
�س��رى ما ه��و اآت، نعلم اأن االأمور ميك��ن اأن تتغر، 

فال�سوق على احلافة االآن".

 اأ�س��اد ثي��و والك��وت مهاج��م اأر�س��نال بزميله اجلديد �س��ياد كوال�س��يناك، 
ه تاأقلم �رشيًعا مع الفريق، و�س��يحقق جناًحا  د اأنَّ وو�س��فه "بالدباب��ة"، واأكَّ
كبًرا يف الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.  وان�س��م كوال�س��يناك، 24 
عاًما، الأر�س��نال يف �س��فقة انتقال حر قادًما من �س��الكه، و�س��ارك كبديل 
ل هدًفا لي�س��اعد فريقه على اإحراز لقب  بعد اإ�س��ابة بر مرت�س��اكر، و�س��جَّ
د والكوت اإعجابه ال�س��ديد  درع املجتمع على ح�س��اب ت�سيل�س��ي، االأحد. واأكَّ
بالقوة البدنية لزميله البو�س��ني اجلديد، وكذل��ك عمله بجدية كبرة خالل 
فرتة االإعداد للمو�س��م اجلديد. وقال والكوت لو�س��ائل اإعالم بريطانية اأم�س 
االإثنني: "�س��ياد اأ�س��به بدباب��ة قوية. اإنه اأ�س��به بوحدة كاملة من ال�س��عب 
اجتيازها، واأنا متاأكد اأنَّ قوته البدنية �ست�س��اعدنا هذا املو�س��م". واأ�ساف 
"ميكن متابعة مدى القوة التي ميتلكها عندما ي�س��تحوذ على الكرة، كما 
اأنه �س��احب �رشعة كبرة. من املمتع م�س��اهدته وهو ميثل اإ�س��افة كبرة 
للفري��ق". وتاب��ع "اإنه مث��ايل جًدا لل��دوري االإجنليزي املمت��از. اإنه مثايل 
حًق��ا" واأ�س��اد تيري ه��ري مهاجم اأر�س��نال ال�س��ابق مبواطن��ه املهاجم 
األك�س��ندر الكازيت املن�س��م حديًثا للفريق اللندين وتوقع له التاألق. وان�سم 
الكازيت يف �س��فقة قيا�سية الأر�س��نال قادًما من اأوملبيك ليون، و�سيواجه 
مناف�س��ة لدخول الت�س��كيلة االأ�سا�س��ية م��ع مواطنه اأوليفيي��ه جرو، وداين 
ويلبي��ك، ووالكوت، واأليك�س��ي�س �سان�س��يز. وقال هري اله��داف التاريخي 
الأر�س��نال اإن الكازيت "يبدو خمتلًفا عن جرو، وهو ما اأراه �س��يًئا اإيجابًيا 

ب�سبب احلاجة اإىل مهاجمني متنوعني".
واحت��ل اأر�س��نال املرك��ز اخلام�س يف الدوري املو�س��م املا�س��ي، و�س��يبداأ 

الدوري با�ست�سافة لي�سرت �سيتي يوم اجلمعة املقبل يف افتتاح امل�سابقة.

األميركية فينوس وليامز تواصل مشوارها الناجح في بطولة كأس روجرز للتنس

بيل يبلغ مودريتش باستعداده للرحيل إلى مانشستر يونايتد 
 ك�س��فت تقارير اإ�س��بانية عن اإب��الغ النجم الويل��زي غاريث 
بي��ل جن��اح ري��ال مدريد االإ�س��باين، زميل��ه الكروات��ي لوكا 
مودريت���س، اأح��د املقرب��ني القالئ��ل لبيل يف غرف��ة مالب�س 
الري��ال، ا�س��تعداده للرحي��ل �س��وب مان�س�س��رت يونايت��د هذا 
ال�س��يف عرب ر�سالة وات�س��اب. و�سبق ملان�س�س��رت يونايتد اأن 
ا�س��رتى لينديل��وف ولوكاك��و وماتيت�س 
موريني��و  جوزي��ه  الربتغ��ايل  لك��ن 
ال��ذي �س��بق اأن ق��ال اإن»�س��فقة بي��ل 
م�س��تحيلة« ومازح��ه يف نف��ق مب��اراة 
ودي��ة بالوالي��ات املتحدة وق��ال له »اأنا 
ال اأحت��دث اإليك الأنك ال تت�س��ل بي« اعرتف 

بحاجته لالعب اآخر. ورغم �سعي الكثر من الفرق االإجنليزية 
خلط��ف جنم توتنهام ال�س��ابق اإال اأنه يرغ��ب اأن يكون البديل 
ع��ن الري��ال ه��و مان�س�س��رت يونايت��د بعدم��ا اأدرك اأن مدربه 
زيدان يريد اأن ي�س��رتي الفرن�س��ي كيليان مبابي من موناكو 
ليخلفه يف الفريق.  وعلى �س��عيد بر�س��لونة، اأك��دت التقارير 
موافق��ة الربازيل��ي كوتيني��و جن��م ليفرب��ول االإجنليزي على 
البن��ود ال�سخ�س��ية مع بر�س��لونة و�س��ط �س��ائعات اأي�س��ًا عن 
مفاو�س��ات متقدم��ة مع الع��ب دورمتون��د عثم��ان دميبلي 
واأي�س��ًا الربازيلي باوليني��و لتعوي�س رحيل نيم��ار. واأدخل 
الكرواتي ايفان راكيتيت�س العب و�سط الفريق �سيئًا من الفرح 
على قلوب م�س��جعي البار�س��ا بتقم�س��ه �سخ�س��ية القر�سان 

جاك �س��بارو والذي قام بتمثيله املمث��ل جون ديب يف فيلم 
»قرا�س��نة الكاريبي« عرب �سور على ح�س��ابه يف اإن�ستجرام. 
وب��رر راكيتيت�س ما فعله وكتب: »عندما �س��عرت ابنتي األتي 
وزوجت��ي، راكي��ل م��اوري، بال�س��جر ي��وم االإج��ازة قررت��ا 
حتويل البابا اإىل جاك �س��بارو«. بيد اأن ال�سحف الكاتالونية 
م��ا زالت تتح�رش على الربازيلي »اخلائ��ن« نيمار وكتبت يف 
تقرير مف�س��ل كيف كذب الالعب ووالده على النادي ليدفعا 
ب�س��فقة انتقاله لباري�س �س��ان جرمان وورد فيه:" ا�س��تغل 
نيمار ووالده فرتة االإجازة ال�سيفية كي يدر�سا جميع العقود 
املت�س��لة بال�س��فقة ومن بينها رعاية مونديال قطر 2022 
مقابل 300 مليون يورو. وو�س��لت خيانة نيمار اإىل زمالئه 

يف الفري��ق، الذين دافعوا عنه دومًا يف فرتته املثرة للجدل 
بقمي�س بر�سلونة منذ 2011 ويف يونيو/ حزيران املا�سي. 
عاد مدير الكرة برب�س��لونة راوؤول �س��انليهي من رحلة ل�س��او 
باولو حل�س��ور حدث ترويجي مبوؤ�س�سة نيمار واإجناز �سفقة 
اإع��ارة فيتينو وحماول��ة الت�رشيع ب�س��فقة كوتينيو ومل يقل 
اأي �س��يء عن تلميح نيمار للرحيل وبعد ذلك باأ�س��بوع ح�رش 
نيمار بطائرته اخلا�س��ة مع داين األفي�س املنتقل قبله ل�س��ان 
جرم��ان حف��ل زفاف مي�س��ي ومل يقل كلمة اأي�س��ًا لزمالئه. 
وما زاد الطني بلة ت�رشيح األفي�س موؤخراً عن اإقناع نيمار له 
برف�س عر�س مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي والذهاب اإىل �سان 

جرمان الأنه ح�سم اأمره بالرحيل اإىل هناك. 

فالفيردي: برشلونة جاهز 
للسوبر اإلسباني

والكوت يشيد بظهير 
اآلرسنال الجديد 

"البافاري" يلجأ إلى طريقة جديدة لتأهيل المصابين

"الكونميبول" يقرر استخدام تقنية الفيديو في كأس الليبرتادوريس

 ذكرت تقارير �سحفية اأملانية، اأنَّ بايرن ميونيخ 
حام��ل لقب ال��دوري االأملاين لكرة الق��دم، جلاأ اإىل 

طريقة جديدة لتاأهيل العبيه امل�سابني.
وقالت �سحيفة "بيلد" االأملانية: "منذ نهاية متوز 
املا�سي، وبايرن يعتمد على مدرب يوجا لتاأهيل 
العبيه امل�س��ابني، بجانب عمليات التاأهيل التي 

ُي�رشف عليها مدرب اللياقة جيوفاين ماوري".
ر، اأن يواج��ه بايرن ميوني��خ، املتوج  وم��ن املق��رَّ
ال�سبت املا�سي بلقب ال�سوبر االأملاين على ح�ساب 
بورو�س��يا دورمتون��د، باير ليفرك��وزن يف 18 اآب 

احلايل، يف اأوىل جوالت البوند�سليجا.
وتلق��ى اجلهاز الفن��ي لبايرن ميونيخ نباأ �س��اًرا 
اإ�س��ابة  املو�س��م اجلدي��د، ح��ول  انط��الق  قب��ل 

االإ�سباين خايف مارتينيز العب الفريق. وبح�سب 
�س��حيفة "AZ" االأملانية، فاإن مارتينيز يعاين 
من ت�سلب طفيف يف ع�س��الت ال�ساق، و�سيغيب 
لفرتة ق�سرة، و�س��يعود بعدها للم�ساركة ب�سكل 
طبيعي مع الفريق. وتعر�س مارتينيز لالإ�س��ابة 
بكاأ���س  خ��الل مواجه��ة بورو�س��يا دورمتون��د، 
ال�س��وبر االأمل��اين، وال��ذي ت��وج ب��ه الباف��اري، 
ب��ركالت الرتجيح، عق��ب انتهاء الوقت االأ�س��لي 
بالتع��ادل االإيجاب��ي )2-2(. وخ��رج مارتينيز 
يف الدقيق��ة 60 من عمر املباراة م�س��اًبا ليحل 
نيكال�س �س��ويل بداًل منه. وُيع��اين البافاري من 
اأزم��ة اإ�س��ابات �رشب��ت الفري��ق موؤخ��ًرا، حيث 
يغي��ب احلار���س مانوي��ل نوي��ر، والعبا الو�س��ط 

جيم���س رودريجيز وتياجو 
األكانت��ارا، واملدافع جروم 

بواتنج، والظهران دافي��د اأالبا وخوان 
الفن��ي  املدي��ر  ان  يذك��ر  برن��ات. 
لباي��رن ميوني��خ كارل��و ان�س��يلوتي 
يزج باالإ�س��باين خ��ايف مارتينيزيف 

مركز قل��ب الدف��اع نظراً لالإ�س��ابات 
املتع��ددة الت��ي تعر���س له��ا بواتنيغ 

خالل املو�س��م املن�رشم اال انه 
قرر اإ�رشاكه يف مركز خط 
الو�س��ط للم��رة االوىل منذ 
مدة كبرةخ��الل مواجهة 

ار�سنال االجنليزي وديًا .

 اأعل��ن احت��اد اأمري��كا اجلنوبية لك��رة القدم، 
اأنه �س��يتم اال�س��تعانة بتقنية الفيديو ر�سميا، 
يف ال��دور قب��ل النهائ��ي واملب��اراة النهائي��ة 
ببطولة كوبا ليربتادوري���س. وفتح االحتاد القاري 
ا�ستقبال العطاءات لتوفر اخلدمة، خالل املباريات 
ال�س��ت االأخ��رة بالبطول��ة القارية لالأندي��ة. ويجب 
اأن يك��ون مق��دم اخلدم��ة ق��ادرا على خدم��ة الدول 
الع���رش االأع�س��اء يف الكومنيب��ول، ولدي��ه خربة يف 
تنفيذ نظ��ام تقنية الفيديو لالحت��اد الدويل )فيفا(، 
واملجل�س ال��دويل لكرة الق��دم )اإيف��اب(، واحتادات 
دولي��ة اأخرى، اأو احتادات حملي��ة. ومنذ بطولة 
كوبا اأمريكا التي اأقيمت العام املا�سي، يطور 
الكومنيبول يف االختب��ار والتنفيذ التدريجي 

لتقني��ة الفيديو، لدعم احلكام م��ن اأجل اتخاذ القرار 
املنا�سب، واحلد من االأخطاء وتعزيز اللعب النظيف. 
و�س��بق اأن وافق مندوبو االأندي��ة ال�16، التي تاأهلت 
ل��الأدوار االإق�س��ائية بكاأ���س ليربتادوري�س، والفرق 
التي �س��عدت لل��دور الثاين يف بطول��ة اأندية اأمريكا 
اجلنوبية )كوبا �س��وداأمريكانا(، على ا�ستخدام هذه 
التكنولوجيا. وكان نادي نا�سيونال االأوروجواياين، 
ق��د طالب احت��اد كرة الق��دم يف اأمري��كا اجلنوبية ، 
بع��دم تعي��ني احلكم الت�س��يلي، خوليو با�س��كونيان، 
الإدارة مباري��ات الفري��ق من االآن ف�س��اعًدا، متهمًا 
احلك��م باالنحي��از �س��د الفري��ق يف مبارات��ه اأم��ام 
بوتافوجو الربازيلي، �س��من فعالي��ات بطولة كوبا 
ليربتادوري�س. وياأتي انزعاج نا�سيونال من احلكم 

الت�سيلي، نتيجة عدم احت�ساب �رشبة جزاء 
للفري��ق يف الدقيقة 27 م��ن املباراة، 

الفري��ق  بخ�س��ارة  انته��ت  الت��ي 
0/1 على ملعبه، يف ذهاب دور 
ال���16 للبطول��ة. واأع��رب دييجو 

بولينت��ا، قائ��د فريق نا�س��يونال، 
الت�س��يلي،  احلك��م  م��ن  انزعاج��ه  ع��ن 

وق��ال: "يج��ب اتخاذ ق��رارات ب�س��اأن هذا 
احلك��م.. ما فعل��ه با�س��كونيان يعد مبثابة 
عدم اح��رتام جلمي��ع من ح���رشوا اللقاء"  
ويحل نا�سيونال �سيًفا على بوتافوجو يف 

مب��اراة االإي��اب، املقرر اإقامته��ا يوم غد 
اخلمي�س مبدينة ريو دي جانرو.

احتاج��ت فينو���س وليام��ز اإىل ث��الث جمموع��ات 
للتاأه��ل اإىل ال��دور الثاين يف بطول��ة كاأ�س روجرز 
للتن���س لل�س��يدات يف تورونتو بينم��ا ودعت ايلينا 
او�س��تابنكو بطل��ة فرن�س��ا املفتوح��ة وكري�س��تينا 
بع��د  املناف�س��ات   13 امل�س��نفة  مالدينوفيت���س 

هزميتني.
وانتظ��رت وليامز توقف االأمطار قبل اأن تفوز على 

الرومانية ايرينا بيجو 1-6 و6-3 و6-3.
وبعد اأقل من �س��هر واحد من خ�س��ارتها يف نهائي 
وميبلدون اأمام اال�سبانية جاربني موجوروزا كان 
عل��ى الالعب��ة االمريكية البالغ عمره��ا 37 عا ما 

مواجهة العبة اأ�سغر �سنا مرة اأخرى.
يف  ب�س��هولة  انت�س��ارها  بع��د  وليام��ز،  ووج��دت 
املجموع��ة االأوىل، نف�س��ها يف معرك��ة اأمام بيجو 
الت��ي ف��ازت باملجموع��ة الثانية قب��ل اأن تتوقف 

املباراة الأكرث من �ساعة ب�سبب االأمطار.
وخ���رشت وليام��ز، الت��ي كانت متقدم��ة 1-3 يف 
املجموعة الثالثة، �س��وطني متتاليني ثم انتف�س��ت 

لتفوز بثالثة اأ�سواط وحت�سم املباراة ل�ساحلها.

ويف وق��ت �س��ابق اأطاح��ت الت�س��يكية املخ�رشمة 
الفرن�س��ية  مبناف�س��تها  �س��رتيكوفا  بارب��ورا 
مالدينوفيت���س بعدما تفوق��ت عليها 2-6 و6-3 
بينما خ�رشت او�س��تابنكو اأم��ام االمريكية فارفارا 
ليبت�س��نكو. وتبع ف��وز �س��رتيكوفا مفاج��اأة اأخرى 
بهزمية او�س��تابنكو امل�س��نفة 12 اأمام االأمريكية 
بع��د  و7-6  و7-6   1-6 ليبت�س��نكو  فارف��ارا 

�ساعتني و36 دقيقة من اللعب.
ب��داأ  ب�س��هولة  االأوىل  باملجموع��ة  فوزه��ا  وبع��د 
التوتر ي�س��يطر على او�س��تابنكو البالغ عمرها 20 
عاما و�س��اعد ارتكابها العديد من االأخطاء ال�سهلة 
ليبت�س��نكو )31 عام��ا( عل��ى الف��وز باملجموعتني 

التاليتني بعد �سوطني فا�سلني.
وفازت ب��رتا كفيتوف��ا، التي ت�س��ارك يف مباراتها 
13 منذ عودتها من اإ�س��ابة بعد تعر�سها لهجوم 
ب�س��كني يف منزلها، على اال�س��بانية كارال �سواريز 

نافارو 1-6 و7-6.
وحققت الالعبة الت�س��يكية �س��تة اإر�س��االت �ساحقة 
و32 نقط��ة مبا���رشة مقابل �س��بع نق��اط لنافارو 

البال��غ عمره��ا 28 عام��ا. وق��ال كفيتوف��ا الت��ي 
كان��ت متاأخ��رة 1-4 يف املجموع��ة الثانية قبل 

اأن حت�سمها يف ال�سوط الفا�سل "اأ�سعر بحالة جيدة 
"اأح��اول الع��ودة   14 االآن". واأ�س��افت امل�س��نفة 

اإىل م�س��تواي �رشيع��ا لكنه��ا م�س��األة وق��ت فق��ط". 
واحتاجت �س��رتيكوفا اإىل 75 دقيقة لتتاأهل للدور 
الث��اين للع��ام الرابع عل��ى التوايل بينم��ا مل حتقق 
اأرب��ع حم��اوالت  انت�س��ار يف  اأي  مالدينوفيت���س 

بالبطولة املقامة على مالعب �سلبة يف كندا.
وقالت �سرتيكوفا امل�س��نفة 26 التي حققت لقبها 
الوحيد عام 2011 يف كيبيك بكندا "بداأت ب�س��كل 

متميز وانتابني �سعور جيد يف امللعب".
واأ�س��افت "�س��ددت الكثر من ال�رشب��ات وحتليت 

بالهدوء واأعتقد اأن هذا كان مفتاح الفوز".
ب��داأت  الثاني��ة  املجموع��ة  "يف  وتابع��ت 
)مالدينوفيت�س( ب�سكل اأف�سل ن�سبيا وهي مناف�سة 

قوية لذا فالفوز رائع بالن�سبة يل".
وانطلقت �س��رتيكوفا بقوة يف اأول مب��اراة لها بعد 
اخل��روج م��ن ال��دور االأول يف وميبل��دون وك�رشت 
اإر�س��ال مالدينوفيت���س ث��الث م��رات يف طريقه��ا 

للتقدم -5�سفر.
ولك��ن بع��د زي��ارة م��ن والدته��ا اأثناء اال�س��رتاحة 
اأربع��ة  بلغ��ت  الت��ي  مالدينوفيت���س،  ا�س��تعادت 

نهائيات هذا املو�سم وتوجت بلقب �سان بطر�سربج، 
بع�سا من عافيتها اإال اأن الالعبة الت�سيكية ح�سمت 
املجموع��ة يف ث��اين فر�س��ة. وك�رشت �س��رتيكوفا 
)31 عام��ا( اإر�س��ال مالدينوفيت���س مرتني لتتقدم 
-4�س��فر يف املجموعة التالي��ة وقاومت الالعبة 
الفرن�س��ية بعد ذلك لتفوز يف ثالثة اأ�سواط متتالية 
قبل اأن تك�رش مناف�س��تها االإر�س��ال للمرة ال�ساد�سة 
وحتقق االنت�س��ار. ويف ال��دور االأول اي�س��ا فازت 
عل��ى  و4-1   6-1 اأو�س��اكا  نعوم��ي  الياباني��ة 
الربيطانية هيذر واط�سون التي ان�سحبت لالإ�سابة.
وتفوق��ت الرو�س��ية داري��ا كا�س��اتكينا )20 عاما( 
و7-6   7-6 فين�س��ي  روبرت��ا  االيطالي��ة  عل��ى 
يذكر ان ال�س��وي�رشية بليندا بن�س��يت�س احرزت لقب 
الن�س��خة ال�س��ابقة من بطولة كاأ�س تورونتو لتن�س 
ال�س��يدات بعد ان�سحاب الرومانية �س��يمونا هاليب 
يف املباراة النهائية. وان�س��حبت هاليب امل�س��نفة 
الثانية من املباراة النهائي��ة للبطولة التي اأقيمت 
يف كندا عندما كانت النتيجة ت�سر لتقدم بن�سيت�س 

6-7 و7-6 و-3�سفر. 
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