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 بل��غ روج��ر فيدرر قب��ل نهائي بطول��ة مونرتي��ال للتن�س 
للأ�شات��ذة بعدما تق��دم اإىل ال�شبكة كثريا وفاز مبجموعتني 
متتاليت��ني عل��ى روبرت��و باوتي�شتا و�شط ري��اح قوية. ومل 
يتعر���س فيدرر امل�شن��ف الثالث عامليا، ال��ذي يواجه 
الهولندي روبن ها�شه على بطاقة الظهور يف النهائي، 
لأي �شغ��ط حقيقي من الإ�شب��اين باوتي�شتا الذي خ�رس 
ال�شوي���رسي.  املاي�ش��رتو  اأم��ام  ال�شب��ع  مباريات��ه  يف 
وق��ال فيدرر بع��د التف��وق 4-6 و4-6 عل��ى امل�شنف 
12 "اأعتق��د اأين ا�شتف��دت من اللع��ب الهجومي هنا يف 
مونرتي��ال". واأ�شاف اللعب الذي اأح��رز لقبي بطولتي 
اأ�شرتالي��ا املفتوحة ووميبلدون هذا الع��ام "اأ�شعر اأي�شا 
براحة عند التقدم لل�شبكة لذا مل ل اأق�شي بع�س الوقت 

هناك بدل من املعاناة من اخلط اخللفي".
اإر�ش��ال  الثاني��ة بك���رس  وب��داأ في��درر املجموع��ة 
باوتي�شت��ا ووا�ش��ل تقدم��ه به��دوء نح��و ح�ش��م 
املب��اراة يف اأكرث من �شاعة واحدة بقليل. ويف 
ظ��ل خ��روج رفائيل ن��ادال امل�شن��ف الثاين 
عامليا من البطولة يوم اخلمي�س بخ�شارته 
اأمام الكندي ديني�س �شابوفالوف البالغ 
عم��ره 18 عام��ا وان�شح��اب الربيطاين 
اآن��دي م��وراي امل�شن��ف الأول عاملي��ا 
ب�شب��ب الإ�شابة فاإن في��درر ميلك فر�شة 

ة  د �شتع��ا ت�شدر الت�شنيف العاملي.ل
ويحت��اج فيدرر الآن لإح��راز اللقب يف مونرتي��ال ثم معادلة 
نتيجة نادال على الأقل يف بطولة �شين�شناتي الأ�شبوع املقبل 
حت��ى يت�ش��در الت�شنيف العامل��ي ي��وم 21 اآب. وقال فيدرر 
"الآن بع��د خروج نادال بو�شع��ي اأن اأقطع خطوات كبرية 
خا�ش��ة اإذا جنحت يف اجتياز الدور قب��ل النهائي. لكن 

الأمر كله يتطلب �رسورة اللعب ب�شكل رائع".

��ه الفرن�شي الدويل اأوليفييه ج��ريو، مهاجم اأر�شنال، ر�شالة   وجَّ
اإىل مدرب��ه اآر�ش��ني فينجر، عقب الف��وز امللحمي 

اليوم عل��ى لي�ش��رت �شيت��ي )3-4(، يف افتتاح 
مباري��ات ال��دوري الإجنلي��زي املمت��از لك��رة 
القدم. كان اأر�شنال متخلًفا )3-2( اأمام لي�شرت 
على ملعب الإم��ارات عند نزول جريو بال�شوط 
الراب��ع  اله��دف  ت�شجي��ل  يف  لينج��ح  الث��اين، 
للمدفعجية يف الدقيقة )85(، بعدما كان اآرون 

رامزي، �شجل ه��دف التعديل )83(. وقال جريو 
يف ت�رسيحات له عق��ب املباراة اأبرزتها �شحيفة 

��ل اأن اأكون على اأر�س  "م��رتو" الربيطاني��ة: "اأنا اأُف�شِّ
امللع��ب. بقدر ما اأ�شتطيع �شاأحاول م�شاعدة الفريق على 

الفوز". واعتمد اآر�شني فينجر خلل املباراة على األك�شندر 
لكازي��ت، القادم من ليون، ب�شفة اأ�شا�شية، واأكمل املباراة 
��ا بحاجة للفوز. اجلميع  حت��ى النهاية. واأ�شاف جريو: "كنَّ

يعل��م مدى اأهمية املباراة الأوىل. اأنا �شعيد جًدا بالفوز 
ال��ذي حققناه، واآمل اأن ن�شتم��ر على هذا الطريق". 

فيما قال فينجر يف ت�رسيحات ل�شبكة "�شكاي 
�شبورت���س": "ج��ريو لع��ب رائ��ع، لق��د 

فتح��ت ل��ه ب��اب الرحي��ل لكنه مل 
يرغب يف الذه��اب، اأراد اأن 

الي��وم كان  م��ن يبق��ى، 
الأ�شهر الأخرية". اأعظ��م الأيام يف 
فينج��ر  يرف���س واأك��د  ج��ريو  اأن 
ع��ن  اأر�شنال ولن يتم ال�شتغناء الرحي��ل 

يف  وق��ال  خت��ام ت�رسيح��ه: "ل توج��د اأي عن��ه 
فر�ش��ة لرحيله قبل اإغلق ال�شوق، اإنه م�شمم على عدم ترك 
اجلانرز". ُيذكر اأنَّ اأوليفييه جريو، ل يزال مر�شًحا ملغادرة 

اأر�شنال هذا ال�شيف، و�شط اهتمام كبري من مار�شيليا.

صدام ناري بين التسيو ويوفنتوس في السوبر اإليطالي

السوبر اإلسباني: فالفيردي يختبر برشلونة أمام الريال بعد مغادرة نيمار 
 بع��د اأ�شبوعني م��ن مباراتهما الودية �شم��ن فعاليات دورة 
كاأ���س الأبطال الدولية، يرفع ري��ال مدريد وبر�شلونة ال�شتار 
عن مناف�شات املو�شم اجلديد لكرة القدم الإ�شبانية من خلل 
مباراتهم��ا الي��وم الأحد، يف ذه��اب كاأ�س ال�شوب��ر الإ�شباين 
لكرة القدم. ويلتق��ي الفريقان اليوم الحد على اإ�شتاد كامب 
ن��و يف بر�شلون��ة، فيما يلتقي��ان اإيابًا ي��وم الأربعاء املقبل، 
عل��ى اإ�شتاد �شانتياغو برنابيو، معق��ل الريال يف العا�شمة 
الإ�شباني��ة مدريد. وكان املدير الفن��ي لرب�شلونة اإيرن�شتو 
فالف��ريدي، قاد الفري��ق للف��وز يف "الكل�شيكو" الودي 
قب��ل اأ�شبوع��ني يف ميامي اإذ تغلب عل��ى الريال 3-2 
لكن��ه يواج��ه اليوم التح��دي ال�شع��ب يف اأول اختبار 

ر�شم��ي له مع الفريق الكاتال��وين ومل يحقق الريال الفوز يف 
اأي م��ن املباري��ات الودية التي خا�شها خ��لل فرتة الإعداد 
للمو�شم اجلدي��د لكنه جنح يف التغلب على مان�ش�شرت يونايتد 
الإجنلي��زي الثلث��اء املا�شي، يف مب��اراة ال�شوبر الأوروبي. 
وياأم��ل الري��ال يف ا�شتغ��لل الدفع��ة املعنوي��ة الت��ي نالها 
م��ن الفوز 1-2 يف ال�شوب��ر الأوروبي للتغل��ب على مناف�شه 
التقلي��دي العني��د بر�شلون��ة يف ال�شوب��ر الإ�شب��اين والتاأكي��د 
مبك��راً على ا�شتمرار تفوقه على بر�شلونة يف املو�شم احلايل. 
وم��ا زال بر�شلونة يعن��ي من �شدمة رحيل جنم��ه الربازيلي 
ال��دويل نيمار دا �شيلف��ا اإىل باري�س �ش��ان جريمان الفرن�شي 
وع��دم قدرة الفريق عل��ى ح�شم �شفقة اأي لع��ب من النجوم 

الذي��ن ي�شعى اإىل التعاقد معهم يف �شوق النتقالت ال�شيفية 
احلالي��ة. وله��ذا، �شيكون الف��وز يف ال�شوب��ر الإ�شباين مبثابة 
قبل��ة احلي��اة للفري��ق لرفع املعنوي��ات قبل بداي��ة فعاليات 
املو�ش��م اجلدي��د لل��دوري الإ�شب��اين. ويفتق��د الري��ال جهود 
لعب الو�ش��ط الكرواتي ال��دويل لوكا مودريت���س فقط ب�شبب 
ط��رده يف اآخ��ر ظهور �شابق للملك��ي يف ال�شوبر الإ�شباين يف 
2014،  ويحت��اج زيدان للمفا�شلة بني ماتيو كوفا�شيت�س 
وداين زيبايو���س ليح��ل اأحدهم��ا م��كان مودريت���س. ولك��ن 
امل��اأزق ال��ذي يواجه زي��دان بالفعل وقد يع��اين منه املدرب 
الفرن�شي كثرياً يف املو�شم اجلديد هو جاهزية ثلثي الهجوم 
املك��ون من الربتغ��ايل كري�شتيان��و رونال��دو والويلزي بيل 

والفرن�ش��ي بنزميا واملعروف بلقب "بي ب��ي �شي" اإذ يحتاج 
زي��دان للمفا�شل��ة ب��ني الدف��ع به��م جميع��ًا والتن��ازل ع��ن 
و�ش��ع املوهوب اإي�شكو �شمن الت�شكيل��ة الأ�شا�شية للفريق اأو 
الت�شحي��ة باأحده��م لل�شتعان��ة باإي�شكو. ويحت��اج بر�شلونة 
اإىل اختيار اللعب الذي ميكنه �شغل مكان نيمار يف ت�شكيلة 
الفريق باملباراة اإذ يبدو جريارد دولوفيو هو الأكرث تر�شيحًا 
للعب هذا ال��دور فيما �شيكون باكو األكا�شري هو البديل الآخر 
املت��اح للعب مكان نيم��ار. ويفتقد بر�شلون��ة يف الكل�شيكو 
جه��ود اللعبني اأندري غومي��ز وتوما���س فريمايلني ب�شبب 
الإ�شاب��ة كم��ا يوا�ش��ل رافينيا غياب��ه عن �شف��وف الفريق 

ب�شبب الإ�شابة التي يعاين منها منذ فرتة طويلة.

جيرو يوجه رسالة إلى فينغر 

البولندي فايديك يحتفظ بذهبية اإلطاحة بالمطرقة

سامباولي يستبعد هيغوين من تشكيلة األرجنتين 

 اأ�شب��ح البولن��دي باف��ل فايدي��ك مت�شاب��ق الإطاح��ة 
باملطرقة اأول ريا�شي يف��وز بثلث ذهبيات متتالية 
يف ه��ذه امل�شابق��ة يف بطولت الع��امل لألعاب القوى 

بعدما قدم عر�شا راقيا يوم اجلمعة يف لندن.
واأكم��ل البولن��دي البال��غ عم��ره 28 عام��ا، وال��ذي 
يرتدي نظ��ارة طبية وي�شع و�شما عل��ى كتفه، ثنائية 
ذهبية لبلده يف الإطاح��ة باملطرقة يف لندن بعدما 
انت���رست مواطنت��ه اأنيت��ا فودارت�شي��ك يف مناف�شات 

ال�شيدات.
وذهب��ت الف�شية اإىل الرو�شي فال��ريي برونكني، الذي 
يناف���س كم�شتق��ل بع��د اإيقاف ب��لده ب�شب��ب ف�شيحة 
البولن��دي  ن��ال  بينم��ا  النط��اق،  وا�شع��ة  من�شط��ات 

فويت�شيخ نوفيت�شكي الربونزية.

و�شجل فايديك، الذي كان مر�شحا بقوة لإحراز اللقب، 
ب�شهولة اأف�شل ثلث حماولت يف الليلة وكان اأف�شلها 
79.81 مرت قبل اأن يلقي العملق البالغ وزنه 120 

كيلوجراما بنف�شه اأر�شا ويحتفل بالنت�شار.
وقال فايديك الذي �شبق اأن ف�شل يف التاأهل اإىل نهائي 
امل�شابق��ة يف اأوملبياد 2012 التي كانت على امللعب 
ذات��ه يف لندن "لقد انتظ��رت هذه امل�شابق��ة على هذا 

ال�شتاد ملدة خم�شة اأعوام".
واأ�ش��اف "لذا كان من املهم جدا بالن�شبة يل اأن اأجنح 
يف تعوي���س م��ا ح��دث يف الأوملبي��اد. ف��زت ببطولة 

العامل ثلث مرات وكتبت التاريخ".
وم��ن الغري��ب اأن فايدي��ك مل يخف��ق فق��ط يف التاأهل 
اإىل نهائ��ي امل�شابق��ة يف دورة األع��اب لن��دن بل ف�شل 

اأي�ش��ا يف بلوغ النهائ��ي يف اأوملبياد ريو العام 
املا�شي.

الرق��م  لت�شجي��ل  م�شتع��دا  "كن��ت  فايدي��ك  وق��ال 
البولن��دي القيا�ش��ي يف ري��و لك��ن ل اأع��رف م��اذا 

ح��دث ب�ش��كل خاطئ.. حافظ��ت على م�شت��واي وقمت 
بال�شتع��داد بجدي��ة وقدمت ما كان ينبغ��ي اأن اأقدمه 

يف ال�شابق".
وه��ذه املرة حق��ق فايدي��ك اأف�شل ثم��اين رميات هذا 

العام ومل يرتك اأي �شيء ي�شيع منه.
وكاد نوفيت�شك��ي اأن مين��ح بولن��دا املركزي��ن الأول 
والث��اين م��ن خ��لل حماولت��ه الثالث��ة الت��ي بلغ��ت 
78.03 مرت قبل اأن يتفوق عليه برونكني بفارق 13 

�شنتيمرتا.

 اأعل��ن الحتاد الأرجنتين��ي لكرة القدم 
ملواجهت��ي  املنتخ��ب  ت�شكيل��ة 
يف  وفنزوي��ل  اأوروج��واي 
الع��امل  كاأ���س  ت�شفي��ات 
رو�شي��ا  يف   2018
عنه��ا  غ��اب  والت��ي 
يوفنتو���س  مهاج��م 
هيغوي��ن.  جونزال��و 
وف�ش��ل هيجوي��ن، الذي 
م��ع  مب��اراة   69 يف  �ش��ارك 
املنتخ��ب �شجل خللها 31 هدفا، يف تكرار 
تاألق��ه     مع نادي��ه على م�شت��وى منتخب ب��لده.   وان�شم 

م��اورو ايكاردي لع��ب انرتنا�شيون��ايل الإيطايل، الذي 
�ش��ارك م��رة واح��دة م��ع املنتخ��ب كبدي��ل يف 2013، 
اإىل الت�شكيل��ة ب��دل من هيغوين. وع��اد �شريجيو اجويرو 
مهاج��م مان�ش�شرت �شيت��ي اإىل منتخب ب��لده بعد غيابه 
عن مباراتني وديتني اأمام الربازيل و�شنغافورة موؤخرا. 
و�شم��ت ت�شكيل��ة خورخي �شامباويل م��درب الرجنتني 
خافي��ري ما�شكريانو يف الدفاع رغم اأنه ي�شارك يف و�شط 
امللع��ب م��ع فريق��ه بر�شلون��ة. و�شين�رس موق��ع الحتاد 
الأرجنتين��ي عل��ى الإنرتن��ت الت�شكيل��ة وم��ن املتوق��ع 
اأن ي�شي��ف �شامب��اويل، ال��ذي ف��از يف اأول مبارات��ني 
م��ع الفري��ق، اأ�شماء بع���س اللعبني املحلي��ني. وحتمل 
مواجهة اأوروج��واي على اأر�شها يف 31 اآب احلايل قبل 

ا�شت�شاف��ة فنزوي��ل بعدها بخم�ش��ة اأي��ام اأهمية كربى 
للأرجنت��ني الت��ي فازت بكاأ���س العامل مرت��ني من قبل. 
وحتت��ل الأرجنتني حاليا املركز اخلام�س يف الت�شفيات 
لتبتع��د مبركز واحد عن التاأهل املبا�رس لنهائيات العام 

ويتاأهل  املراكز املقبل.  اأ�شحاب 
الأوىل  الأربع��ة 
لكاأ�س  مبا���رسة 

بينم��ا  الع��امل 
�شاح��ب  يخو���س 

املرك��ز اخلام�س 
مواجه��ة فا�شلة 

منطق��ة  بط��ل  الوقيانو�سم��ع 

يتطل��ع يوفنتو���س اإىل موا�شلة م�شريت��ه الرائعة يف 
ح�ش��د الألق��اب عندما يلتق��ي لت�شيو الي��وم الأحد، 
يف مب��اراة كاأ���س ال�شوب��ر الإيط��ايل عل��ى الإ�شت��اد 
الأوملب��ي يف العا�شم��ة روم��ا. ويف املقابل، ي�شعى 
العج��وز"  "ال�شي��دة  لأح��لم  الت�ش��دي  اإىل  لت�شي��و 
وا�شتغلل م�شريت��ه الرائعة يف فرتة الإعداد للمو�شم 
احلايل لك�رس هيمنة يوفنتو�س على الألقاب املحلية 
يف ال�شن��وات الأخ��رية. وق��دم لت�شيو م�ش��رية اأف�شل 
وتت�ش��م بالرتكي��ز اأكرث من نظريتها ل��دى يوفنتو�س 
يف ال�شتع��داد للمو�ش��م احل��ايل، وياأم��ل يف ترجمة 
هذه امل�شرية اإىل لق��ب مهم يف بداية املو�شم. واأنهى 
يوفنتو���س املو�ش��م املا�ش��ي باإجن��از تاريخ��ي، اإذ 
اأ�شب��ح اأول فري��ق يتوج بلق��ب ال��دوري الإيطايل 6 
موا�شم متتالية كم��ا اأ�شبح اأول فريق يتوج بثنائية 
ال��دوري والكاأ���س لثلث��ة موا�ش��م متتالي��ة وذل��ك 
بع��د الفوز عل��ى لت�شيو 0-2 يف املب��اراة النهائية 
للكاأ���س. والآن، ياأمل لت�شي��و يف الثاأر لهذه الهزمية 
وحت�ش��ني �شج��ل نتائج��ه يف مواجه��ة يوفنتو���س. 
ويلتقي الفريق��ان للمرة الرابعة يف تاريخ مباريات 

كاأ���س ال�شوبر الإيطايل، و�شب��ق للت�شيو التغلب على 
فري��ق "ال�شي��دة العج��وز" يف ن�شخ��ة 1998، ولكنه 
خ���رس اأمام��ه يف ن�شخت��ي 2013 و2015. وخ���رس 
لت�شيو اأمام يوفنتو�س 1-0 و2-0 يف مباراتيهما 
�شويًا بالدوري الإيط��ايل املو�شم املا�شي. واأظهرت 
ف��رتة الإعداد للمو�شم احلايل تفوقًا ملمو�شًا للت�شيو 
ال��ذي ف��از بجمي��ع املباري��ات الودي��ة ال�شب��ع التي 
خا�شه��ا، فيم��ا تعرث يوفنتو�س يف اأك��رث من مباراة 
وكان منه��ا مبارات��ه الودية الأخ��رية التي خ�رسها 
2-0 اأم��ام توتنهام الإجنليزي قبل اأيام. واأظهرت 
ه��ذه املباري��ات بع�س امل�ش��اكل التي يع��اين منها 
يوفنتو�س يف كل م��ن الدفاع والهجوم وهو ما يثري 
قل��ق املدي��ر الفن��ي للفري��ق ما�شيميليان��و األيغري، 
قب��ل بداية فعالي��ات املو�شم اجلديد. وق��ال األيغري: 
�شباكن��ا  ولك��ن  اجلي��دة،  الأ�شي��اء  بع���س  "قدمن��ا 
ا�شتقبل��ت يف النهاي��ة عدداً من الأه��داف فيم مل نهز 
ال�شب��اك تقريبًا.. هذا يعني اأن��ه من ال�رسوري علينا 
اأن ن�شتعي��د اتزاننا ومتا�شكن��ا وتركيزنا قبل البحث 
ع��ن هدفن��ا الأول يف املو�ش��م احل��ايل وه��و نهائي 

كاأ���س ال�شوبر الإيط��ايل اليوم الأح��د". وكان لعب 
الو�شط كلوديو ماركيزيو من اأكرث اللعبني تركيزاً 

يف �شف��وف يوفنتو���س خلل فرتة الإع��داد للمو�شم 
وذلك بعد مو�شم عانى خلله من الإ�شابة واجلراحة 

التي اأجراها يف الركب��ة. وكتب اللعب، عرب ح�شابه 
ال�شخ�ش��ي على اإن�شتغ��رام: "هذا الأ�شب��وع له اأهمية 
خا�ش��ة للغاي��ة بالن�شب��ة لن��ا". وفيم��ا ي�شع��ى خط 
دفاع يوفنتو�س للتغل��ب على رحيل جنمه ليوناردو 
بونوت�ش��ي اإىل مي��لن الإيط��ايل، يتطل��ع الربازيل��ي 
دوغل�س كو�شتا املن�شم حديث��ًا للفريق اإىل التاأقلم 
م��ع املهاجم��ني الأرجنتيني��ني غونزال��و هيغواي��ن 
وباولو ديب��ال والكرواتي ماريو ماندزوكيت�س فيما 
مل تط��راأ تغيريات كبرية على خ��ط و�شط الفريق. كما 
�شيفتق��د لت�شي��و جلهود �شان��ع اللع��ب الأرجنتيني 
ال��دويل لوكا�س بيليا الذي رح��ل اإىل �شفوف ميلن 

اأي�شًا.
ولكن لت�شيو ي�شتطيع اأن يعتمد جمدداً على املهاجم 
الإيطايل ال��دويل �شريو اإميوبيل��ي والنجم الربازيلي 
فيليب��ي اأندر�ش��ون واإن كان م��ن املمك��ن اأن يفتق��د 
جه��ود اأندر�ش��ون اليوم ب�شب��ب الإ�شاب��ة. واإذا غاب 
اأندر�ش��ون عن مباراة اليوم، �شتكون الفر�شة �شانحة 
اأم��ام املهاج��م ال�شنغايل كيتا بال��دي الذي ا�شتعان 
ب��ه الفريق يف القليل من املباري��ات و�شط ما يرتدد 

م��ن ج��دل ب�ش��اأن اإمكاني��ة انتقال��ه اإىل يوفنتو���س. 
واأظهرت فرتة الإعداد للمو�شم احلايل تفوقا ملمو�شا 
للت�شي��و، الذي ف��از بجميع املباري��ات الودية ال�7، 
فيم��ا تع��رث يوفنتو���س باأكرث م��ن مواجه��ة، اآخرها 
اأمام توتنهام الإجنلي��زي قبل اأيام. و�رسح فن�شنزو 
مريا، الذي لعب �شمن دفاع لت�شيو يف الثمانينيات 
من القرن املا�ش��ي، لقناة النادي التلفزيونية قائل 
اإن عرقل��ة يوفنتو���س لي�شت اأمرا �شه��ل، ولكن الفوز 
بكاأ�س ال�شوبر قد ي�شبح دفعة معنوية هائلة للفريق 
وملعنوي��ات اجلماه��ري قبل بداية فعالي��ات املو�شم 
اجلدي��د لل��دوري يف الأ�شب��وع املقب��ل. وق��ال م��ريا 
"مب��اراة الأحد �شتك��ون الأوىل ر�شمي��ا يف املو�شم 
احل��ايل، نادرا م��ا يخ�رس يوفنتو���س اأهدافه املهمة، 
لكن لت�شيو �شيخو�س املواجهة بعد الفوز يف جميع 
املباري��ات الودي��ة الت��ي خا�شه��ا يف ا�شتعدادات��ه 
للمو�شم اجلديد". واأ�ش��اف "هز �شباك يوفنتو�س يف 
املو�ش��م املا�شي كان �شعبا للغاية، ولكن مهاجمي 
لت�شي��و يعلم��ون كيف يلعب��ون بعمق، وق��د ميثلون 

بع�س امل�شاكل لدفاع املناف�س يف بداية املو�شم".
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