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 اأكد لعب التن�س الإ�صباين رافائيل نادال، امل�صنف الأول عاملًيا، 
عدم �صعوره بالإجهاد واأنه متحفز ويف حالة بدنية جيدة للكفاح 
مب��اراة تلو الأخرى، من اأجل التتويج باأحد الألقاب القليلة التي 
مل يح�ص��ل عليه��ا من قبل، بطولة �ص��نغهاي للأ�ص��اتذة. وقال 
ن��ادال خلل موؤمتر �ص��حفي عق��ده : "ج��دويل يعتمد دائًما 
على ما ي�ص��عر به ج�ص��دي وذهن��ي. كنت اأ�ص��عر بجاهزيتي 
هن��ا ولهذا فاأنا هنا". وو�ص��ل نادال اإىل �ص��نغهاي متوجها 
من العا�ص��مة ال�ص��ينية بع��د تتويجه الأحد كبطل لل�ص��ن 
املفتوح��ة عل��ى ح�ص��اب الأ�ص��رايل ني��ك كرييو���س، 
و�ص��يخو�س غ��دا اأوىل مباريات��ه بالبطول��ة ذات 
الألف نقطة اأمام الأمريكي جاريد دونالد�صون، 
امل�صنف 52 عامليا. واأ�صاف اللعب الإ�صباين 
املتوج بلقبي جراند �ص��لم هذا العام: "كافحت 
ل�ص��نوات عدي��دة م��ن اأج��ل الع��ودة للف��وز يف 
بك��ن، واأخريا حقق��ت مرادي هذا الع��ام. كانت 
بطول��ة هام��ة بالن�ص��بة يل. اأمر بلحظ��ات هامة 
الآن واأق��وم بتقدمي تن�س جيد". واأ�ص��ار اإىل اأنه مل 
يح���ر جيًدا لهذه البطولة نظًرا لكثافة املباريات 
خلل الأ�ص��ابيع املا�ص��ية، لكن��ه اأكد اأن��ه ياأمل اأن 

ي�صتهلها ب�صكل جيد غًدا.
وتاب��ع: "ل توج��د اأ�ص��باب لكي ي�ص��غط جدول��ه بهذا 
ال�ص��كل، لك��ن هكذا ه��و راف��ا، اإنه حم��رف ويعلم ما 
يقوم به". وبعد عام مليئ بامل�صكلت البدنية، يقدم 
نادال مو�صًما مده�ًصا �صهد ا�صتعادته لقمة الت�صنيف 
العامل��ي للتن���س قبل نحو �ص��هرين، رغ��م اأن هدفه 

الرئي�صي للعب، لي�س احلفاظ على القمة بح�صبه.
وق��ال اللع��ب: "مل يك��ن ه��ذا هديف الرئي�ص��ي. 
ولك��ن ه��ديف اأن اأك��ون بحال��ة جيدة م��ن اأجل 
موا�ص��لة التناف�س يف كل الأ�صابيع. هذا ما حدث 

هذا العام وهو الأكرث اأهمية".

 اأكد ديدييه دي�ص��امب املدير الفني ملنتخب فرن�ص��ا، اأن فريقه حقق هدفه 
الأول بالتاأه��ل مبا���رة لنهائي��ات كاأ�س العامل لكرة الق��دم العام القادم 
بعد الفوز 1-2 على رو�ص��يا البي�ص��اء ، لكنه بحاجة لأن يتحكم اأكرث يف 
املباريات اإذا اأراد التتويج للمرة الثانية يف رو�صيا. وفاز املنتخب الفرن�صي 
بف�صل هدفن من اأنطوان جريزمان واأوليفييه جريو يف ال�صوط الأول لكنه 
واج��ه نهاي��ة متوترة للمباراة بعدما اقربت رو�ص��يا البي�ص��اء مرتن من 
اإدراك التع��ادل من هجمات مرتدة عقب تقلي�س الفارق يف نهاية ال�ص��وط 
الأول. وقال دي�صامب يف املوؤمتر ال�صحفي: "فعلنا بع�س الأ�صياء بطريقة 
جيدة جدا.. لكن هناك اأ�ص��ياء مل نتحكم فيها على اأر�س الواقع". واأ�صاف: 
"مل ننج��ح يف التحك��م يف الأم��ور طيل��ة املب��اراة.. ومل ننجح يف فر�س 
�ص��يطرتنا طيل��ة الت�ص��فيات باأكمله��ا". وقال دي�ص��امب، ال��ذي قاد بلده 
لإحراز لقبها الوحيد يف كاأ�س العامل على اأر�ص��ها عام 1998، اإن فرن�ص��ا 
بالت��ايل لن تكون �ص��من املر�ص��حن الكب��ار للتتويج يف نهائي��ات العام 
املقب��ل. وتابع: "لدينا طموح كبري لكن بالنظ��ر اإىل الدول الأخرى.. هناك 
فريق��ان يف اأوروبا )الربتغال واأملاني��ا( يتفوقان علينا وواحد يف اأمريكا 

4 اجلنوبي��ة )الربازي��ل(". واأك��د دي�ص��امب  8 (
م��ن عاما( اأن��ه يتوقع حت�ص��نا يف الأداء 

فريق��ه الذي اأنهى الت�ص��فيات يف 
�ص��دارة املجموعة الأوىل بر�صيد 

24 نقط��ة م��ن اأ�ص��ل 30 ممكنة. 
واأردف قائ��ل: "ل ن�ص��بب ���ررا 
ملناف�ص��ينا. م��ن امله��م اأن نتعل��م 

كيف نفعل ذلك".   وجرب دي�صامب 
العدي��د م��ن الت�ص��كيلت الهجومي��ة 

لكن��ه مل يع��ط اأي ا�ص��ارات عل��ى 
نواي��اه قب��ل ثماني��ة اأ�ص��هر 

يف  النهائي��ات  عل��ى 
األك�ص��ندر  تناف���س  ظل 

وكيلي��ان  لكازيت��ي 
مباب��ي وجريزم��ان 
واآخري��ن  وج��ريو 
يف  اللع��ب  عل��ى 
الت�صكيلة الأ�صا�صية، 
قائ��ل: "العثور على 
املنا�ص��ب  الت��وازن 
بع���س  ي�ص��تغرق 

 اقرب الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي مان�ص�صر يونايتد، من 
�صم ال�صفقة التي �صعى كثرًيا من اأجل التعاقد معها خلل ال�صنوات املا�صية.
وواف��ق ن��ادي ريال مدريد الإ�ص��باين عل��ى التخلي عن الويل��زي جاريث بيل، 
لع��ب امللك��ي، وبيعه ل�ص��فوف مان�ص�ص��ر يونايت��د، بعد رغب��ة مورينيو يف 
احل�ص��ول على اللع��ب. وذكرت �ص��حيفة "الكونفيدين�ص��يال" الإ�ص��بانية اأن 
الفرن�ص��ي زين الدين زي��دان، املدير الفني للملكي، مل يعد يرغب يف ا�ص��تمرار 
بيل بعد تكرار الإ�ص��ابات وينوي العتماد على اإي�ص��كو ب�ص��ورة دائمة، اإل اأن 
اإدارة املرينجي ترف�س اأي خ�ص��ارة مالية يف الويلزي. واأو�ص��حت ال�ص��حيفة 
اأن بيل ان�ص��م لري��ال مدريد مقاب��ل 85 مليون اإ�ص��رليني، ولذلك لن يتخلى 
عن��ه امللك��ي باأقل م��ن 89 ملي��ون اإ�ص��رليني ليع��ادل قيمة �ص��فقة انتقال 
الفرن�ص��ي بول بوجبا من يوفنتو�س الإيطايل اإىل ال�ص��ياطن احلمر يف �صيف 
2016. واأكدت ال�صحيفة اأن �صجل بيل يف الإ�صابات يقلق مورينيو، لرغبته 
يف العتماد على النجم الويلزي ب�ص��ورة كب��رية خلل الفرة املقبلة. وخرج 
بيل م�ص��اًبا من لقاء بورو�ص��يا دورمتوند يف دوري اأبطال اأوروبا، بالدقيقة 
84 بعدما �صجل هدًفا و�صنع اآخر لكري�صتيانو رونالدو، وهذه هي الإ�صابة 
رق��م 17 للعب منذ ارتدائه قمي�س ريال مدريد عام 2013. وعانى بيل من 
تكرار الإ�صابات خلل املو�صم املا�صي، اإذ بداأت يف نوفمرب/ ت�صريين الثاين 
ليغيب عن امللعب ثلثة اأ�ص��هر ثم تعر�س لإ�ص��ابة اأخرى يف ال�صمانة اأثناء 

مباراة بايرن ميونيخ الأملاين يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

منتخب إيطاليا يحتاج الستعادة الروح وثقة الجمهور قبل ملحق المونديال

ميسي يعرب عن سعادته لوصول األرجنتين إلى كأس العالم 2018
عقب تسجيله ثالثية تأريخية 

 اع��رف اله��داف التاريخ��ي ملنتخ��ب الأرجنت��ن، ليوني��ل 
مي�ص��ي، ب�ص��عادته بعد قيادة منتخب بلده للتاأهل اإىل كاأ�س 
العامل يف رو�ص��يا 2018، موؤك��دا اأن الفوز على الإكوادور مل 
يكن �ص��هل على الإطلق. واأحرز مي�صي "هاتريك" يف مرمى 
الإكوادور باملباراة التي انتهت بفوز التاجنو 1-3، لي�ص��عد 
منتخ��ب الأرجنت��ن مبا�رة اإىل مونديال رو�ص��يا، م�ص��تغل 

خ�صارة ت�صيلي من الربازيل وتعادل بريو اأمام كولومبيا.
وقال مي�ص��ي يف ت�ريح��ات عقب املباراة نقلتها �ص��حيفة 
"اآ�س" الإ�ص��بانية: "جئنا هنا للبحث عن الفوز، ولكن الأمر 
كان �صعًبا للغاية ب�صبب موقفنا يف جدول الرتيب وارتفاع 

امللعب عن �ص��طح البح��ر". وتابع: "مل اأت�ص��ور ع��دم التاأهل 
لكاأ���س الع��امل، فاإقام��ة البطول��ة ب��دون الأرجنت��ن جنون، 
واأ�صكر اجلماهري التي �صاندتنا كثرًيا يف الفرة الأخرية رغم 
تراجع النتائج واملوقف ال�صعب". واأ�صاف: "حاولنا القتال 
من اأجل حتقيق الفوز، ولكن حينما �ص��جل منتخب الإكوادور 
اله��دف الأول ك��دت اأم��وت وجال��ت الكث��ري م��ن الأفكار يف 
خاط��ري". وا�ص��ل: "حل�ص��ن احلظ ا�ص��تطعنا تعدي��ل النتيجة 
�ريًعا وبعدها �صجلنا هدف الفوز واأ�صفنا الثالث، ومبا اأننا 
�ص��منا اللعب يف املونديال، علينا الركيز على اأخطائنا من 
اأجل بناء فريق قوي قادر على ح�ص��د اللقب". واأ�صار ليونيل 

مي�ص��ي اإىل اأن منتخب الأرجنتن حتلى بالهدوء ال�ص��ديد يف 
مب��اراة الإكوادور، مما �ص��اعده عل��ى حتقيق اله��دف الأهم، 
لفًت��ا اإىل اأن "التاجنو" دائًما يوؤدي ب�ص��كل جي��د كلما ابتعد 
عن �ص��غوط و�صائل الإعلم. واأ�ص��اد قائد منتخب الأرجنتن 
بزملئ��ه، موؤكًدا اأنهم كانوا على قدر امل�ص��وؤولية كما يحدث 
دائًم��ا، واأن هذا اجليل ي�ص��تحق التواج��د يف كاأ�س العامل بعد 
الو�ص��ول اإىل املب��اراة النهائية يف اآخر 3 بطولت خا�ص��ها 
املنتخ��ب الأرجنتين��ي. وتعد هذه امل��رة الأوىل التي يتحدث 
فيها لعبو املنتخب الأرجنتيني لل�صحافة الأرجنتينية منذ 
نحو عام، حينما اأعلن مي�ص��ي املقاطع��ة بعد هجوم الإعلم 

املحلي على زميلهم، اإيزيكويل لفيتزي. واأ�صاف ليو يف هذا 
ال�ص��دد: "فرة املقاطعة انتهت، لأن هناك �صيء اأهم يجعلنا 
نتوحد �ص��ويا ون�صعى لتحقيقه، األ وهو كاأ�س العامل، واأمتنى 
ح�ص��د اللقب ه��ذه امل��رة، لأنه من الظل��م خ�ص��ارة مونديال 
وكوب��ا اأمريكا يف النهائي اآخر 3 �ص��نوات، لذل��ك علينا بناء 
فري��ق ق��وي للمرحل��ة املقبل��ة". واختت��م: "الأرجنت��ن اأمة 
كب��رية، ول ي�ص��تحق �ص��عبها عدم م�ص��اهدة املنتخ��ب يلعب 
يف كاأ���س الع��امل، لذلك علينا ال�ص��تمتاع باللحظ��ة احلالية 
والتفكري يف اخلطة امل�ص��تقبلية، فنحن منتل��ك القدرات التي 

جتعلنا قادرين على رفع البطولت".

إصابة نوير صداع مستمر في رأس هاينكس

 ق��ال نيك��و روزب��رج، حام��ل لق��ب بطول��ة الع��امل 
ل�ص��باقات فورمول 1 لل�صيارات، اإن ا�صتمرار م�صاكل 
الكف��اءة يف ف��رياري، حرم��ت اجلماهري م��ن معركة 
مثرية مع مر�ص��يد�س. واأعرب ال�ص��ائق الأملاين، الذي 
قات��ل حت��ى ال�ص��باق الأخري قبل ح�ص��م لقب��ه العام 
املا�ص��ي، عن خيبة اأمله عقب النتكا�صات املتتالية 
ل�صيبا�ص��تيان فيتل، �ص��ائق فرياري الأ�صا�ص��ي.وعاد 
فيت��ل اإىل حارة ال�ص��يانة وخرج من ال�ص��يارة عقب 
اأربع لفات، يف �ص��باق جائزة اليابان الكربى، ليرك 
لوي���س هاميلت��ون يف��وز بال�ص��باق م��ع مر�ص��يد�س، 
ويو�ص��ع الف��ارق بينهما يف ال�ص��دارة اإىل 59 نقطة، 
قب��ل اأربع��ة �ص��باقات عل��ى نهاي��ة املو�ص��م.ووفقا 
للنتائج ميكن لل�صائق الربيطاين التتويج بلقبه الرابع 
يف بطولة العامل، خلل ال�ص��باق املقبل يف الوليات 

وق��ال  الأول.  اأكتوبر/ت�ري��ن   22 يف  املتح��دة، 
روزبرج، املوجود يف �ص��وزوكا لتحليل ال�ص��باق مع 
�صبكة "�صكاي �ص��بورت�س" التلفزيونية: "بالن�صبة لنا 
جميعا كنا نريد م�صاهدة مناف�صة قوية، لكن معاناة 
�صيبا�ص��تيان م��ن م�ص��كلة بع��د النط��لق مبا���رًة، 
حرمتن��ا من ذلك".واأ�ص��اف: "لكن ذلك لي�س ما كان 
يريده مر�ص��يد�س اأي�ص��ا، لأن الفريق يريد النت�ص��ار 
عقب معركة كبرية، وكذلك لوي�س.. اإنه مقاتل، وكان 
ي��ود خو�س معركة مع �صيبا�ص��تيان قب��ل اأن يعتلي 
القم��ة، لك��ن هذا ما انتهى عليه ال�ص��باق".كما �ص��عر 
هاميلتون بالتعاطف مع مناف�ص��ه، ب�ص��بب معاناته 
دون اأي خط��اأ من��ه، وقال ال�ص��ائق الربيطاين: "كنت 
متحم�ص��ا خلو�س �ص��باق جيد مع �صيبا�ص��تيان هنا، 
لكن��ه تعر�س ل�ص��وء ح��ظ كبري".واألقى فيت��ل باللوم 

يف معانات��ه يف �ص��باق 
م�ص��كلة  عل��ى  الأح��د، 
املح��رك،  يف  فني��ة 
ب�ص��بب عن�ر �صغري 
يف  الثم��ن،  رخي���س 

�صيارة ت�صم تكنولوجيا 
متط��ورة قيمته��ا ملي��ن ال��دولرات.
وكان��ت ه��ذه ثالث انتكا�ص��ة لل�ص��ائق 
الأملاين، بط��ل العامل اأرب��ع مرات، يف 
ثلث��ة �ص��باقات، اإذ تعر���س حل��ادث 

ت�صادم يف اللفة الأوىل ب�صنغافورة، 
وبعده��ا انطلق م��ن املركز الأخري 
ب�ص��بب م�ص��اكل يف  يف ماليزي��ا، 
املحرك خلل التجارب التاأهيلية.

 ي�ص��عى يوب هاينك�س، املدي��ر الفني املوؤقت لبايرن 
ميونيخ الأملاين، حلل م�صكلة حرا�صة املرمى، يف ظل 
غياب احلار�س الأ�صا�صي مانويل نوير للإ�صابة. ومن 
املق��رر اأن يعود نوي��ر ما بن �ص��هري يناير/كانون 
ثاٍن ومار�س/اآذار املقبلن، بعد اأن جتددت اإ�ص��ابته 
يف القدم الي�رى. وقالت �ص��حيفة "بيلد" الأملانية: 
بع���س  ح��ل  هاينك���س  "عل��ى 
امل�ص��اكل يف بايرن، وعلى 
املرم��ى،  راأ�ص��ها حرا�ص��ة 
ف�ص��فيت اأولريت���س مل يلب 
البافاري��ن  طموح��ات 
واأ�ص��افت  الآن".  حت��ى 

ال�صحيفة: "لقد �ص��كنت 7 اأهداف �صباك اأولريت�س يف 
املباري��ات الثلث الأخ��رية للفريق الباف��اري، وبدا 
وا�ص��ًحا اأن باي��رن يفتق��د خدمات نوي��ر". وتابعت: 
"ي��وب حتدث مع اأولريت�س كث��رًيا خلل التدريبات، 
ومنحه عديد التعليمات التكتيكية، ف�صًل عن اإعطائه 
الثق��ة". وتطرق��ت ال�ص��حيفة للحدي��ث ع��ن البدائل، 
مو�ص��حة: "بعد اإ�ص��ابة نوير مت ال�صتعانة بخدمات 
ت��وم �ص��تارك )36 عاًما( بع��د اأن اأعل��ن اعتزاله قبل 
انطلق املو�ص��م". واأكملت: "لكن اآخر مباراة ر�ص��مية 
خا�ص��ها �ص��تارك كانت يف 20 مايو/اآيار املا�ص��ي 
اأم��ام فرايب��ورج وه��و نف���س الفري��ق الذي �ص��يواجه 
بايرن ال�صبت املقبل، و�صيكون اأولريت�س يف املرمى". 

واأو�صحت: "ل تزال هناك جوهرة يف حرا�صة املرمى 
لدى بايرن وهو كري�صتيان فروختل، �صاحب ال�17 

عاًما، ولكن النادي البافاري يخطط ل�صتمراره 
عل��ى امل��دى الطوي��ل". واأردف��ت: "باي��رن ل 

يري��د حرق موهبته ال�ص��غرية، حيث يخطط 
جلع��ل فروخت��ل خليف��ة نوير بع��د 5 اأو 6 
�ص��نوات". واأمت��ت: " ل��ن يلج��اأ باي��رن اإىل 
�ص��وق النتقالت خلل املريكاتو ال�صتوي 

يف يناير/كان��ون ث��اٍن، اإذ ل يوجد حرا�س 
مرم��ى جيدين دون عقد، وبالت��ايل لن يكون 

هناك خيار اآخر اأمام هاينك�س �صوى منح 
الثقة لأولريت�س".

نف�ص��ها  الإيط��ايل  املنتخ��ب  جماه��ري  جته��ز   
ملواجهتن حا�ص��متن يف الدور الفا�ص��ل املوؤهل 
ملوندي��ال رو�ص��يا 2018 ال�ص��هر املقبل، يف ظل 
تطل��ع الآزوري للم�ص��اركة يف كاأ�س العامل بعد اأن 
اأنهى م�ص��واره بالت�ص��فيات الأوروبية يف املركز 
الث��اين. وخا�س املنتخ��ب الإيط��ايل الفائز بلقب 
كاأ�س العامل اأربع مرات من قبل مباراته رقم 800 
اأم���س الأول الإثنن وفاز على م�ص��يفه الألباين 1 
/�صفر، لكنها مباراة غابت عنها احلما�صة بعدما 
ف�صل الآزوري يف حجز مقعده املبا�ر اإىل رو�صيا.
واكتفى منتخب اإيطاليا بخو�س مناف�ص��ات الدور 
الفا�ص��ل الذي جترى قرعته ي��وم الثلثاء املقبل 
يف مواجهة فريق اآخر من اأ�ص��حاب املركز الثاين 
يف جولتي ذهاب واإياب. وبعد الهزمية الكا�ص��حة 
الت��ي من��ي به��ا منتخ��ب اإيطالي��ا اأمام اأ�ص��بانيا 
مت�ص��درة املجموعة ال�ص��ابعة بثلثة اأهداف دون 
رد مطلع ال�ص��هر املا�ص��ي، جن��ح الفريق يف الفوز 
عل��ى الكي��ان ال�ص��هيوين 1 /�ص��فر ث��م تع��ادل 
م��ع �ص��يفه مقدوني��ا 1 1/ وه��ي املب��اراة التي 

�ص��هدت هتاف��ات ا�ص��تهجان من قب��ل اجلماهري، 
قب��ل الف��وز عل��ى األبانيا. وكت��ب فابريزي��و بوكا 
"ريبابلي��كا"  ل�ص��حيفة  الإلك��روين  املوق��ع  يف 
الثلث��اء: "املنتخب الوطني لديه م�ص��كلت جمة 
يف املباري��ات وت�ص��جيل الأهداف، تلقوا درو�ص��ا 
و�ص��فعات م��ن الفرق الك��ربى مع الظهور ب�ص��كل 
باهت يف مواجهة الفرق ال�صغرية". غياب ماركو 
فرياتي ودانيلي دي رو�ص��ي كان موؤثرا يف و�ص��ط 
امللع��ب، كما غ��اب املهاج��م اأندري��ا بيلوتي عن 
اأخ��ر مبارات��ن، لكن ال�ص��يء امللح��وظ عامة هو 
غي��اب العزمية وال�رع��ة. كما األقى ال�ص��عف يف 
خط الو�ص��ط بظلله على خط الدفاع بينما اأ�صاب 
الذه��ول احلار�س املخ���رم جيانلويجي بوفون، 
ال��ذي يكمل عامه الأربعن يف كانون ثان/يناير 
املقبل والذي اعتاد ال�صياح يف اللعبن ال�صغار، 
مم��ا يفعل��ه زم��لوؤه. ويف الهج��وم هناك �ص��ريو 
اإميوبيل��ي الذي �ص��جل ت�ص��عة اأهداف خلل �ص��بع 
مباريات مع فريق لت�ص��يو يف الدوري الإيطايل، 
لكن��ه ب��دا واأن��ه يلع��ب ب��دون روح م��ع الآزوري، 

بينم��ا غابت التمريرات املتقن��ة للجناح لورينزو 
اإن�ص��يني. وكان امل��درب جيان بي��ريو فينتورا يف 
بع���س اللحظات ينظر ملقاعد بدلء فريقه ب�ص��يء 
من احل���رة، وبالكاد متكن م��ن الحتفال بهدف 
اأنطوني��و كاندريف��ا يف �ص��باك األباني��ا، لكنه اأكد 
بع��د املب��اراة اأن فريقه حقق بع���س الإيجابيات 
م��ن اللقاء. وقال فينتورا: "�ص��عيد ل��لأولد لأنهم 
يبذل��ون الكث��ري دائم��ا، م��ن امله��م بالن�ص��بة لنا 
جميعا بلوغ كاأ�س العامل، اإنها جمموعة مهمة من 
اللعب��ن، لدينا بع�س احل��دود يف الوقت الراهن، 
لك��ن كان هن��اك رغبة لإجناز املهم��ة، كنت لدي 
ثقة عندم��ا كان املوقف دراميا، واأ�ص��بحت اأكرث 
ثق��ة الآن". ت�ص��ود م�ص��اعر م��ن اخل��وف والريب��ة 
منتخ��ب اإيطالي��ا بط��ل الع��امل اأرب��ع م��رات قب��ل 
خو�س مواجهة فا�ص��لة ال�ص��هر املقبل يف ملحق 
الت�ص��فيات املوؤهلة لنهائيات كاأ���س العامل لكرة 
الق��دم، بعد اأداء باهت من مباراة اإىل اأخرى خلل 

م�صوار الت�صفيات.
ورغم احتلل اإيطاليا املركز الثاين يف املجموعة 

ال�ص��ابعة من الت�صفيات اإل اأنها قدمت اأداء خميبا 
يف اآخ��ر اأرب��ع مباري��ات بخ�ص��ارة غريب��ة خارج 
ملعبه��ا اأمام اإ�ص��بانيا وتعادل على اأر�ص��ها اأمام 
مقدوني��ا وفوز �ص��عب به��دف واحد عل��ى الكيان 
ال�ص��هيوين ثم األبانيا لتبتع��د بخم�س نقاط خلف 
اإ�ص��بانيا املت�ص��درة. ويتح��دد م�ص��ري الفريق يف 
التاأه��ل للنهائي��ات م��ن خلل ملح��ق يتكون من 
مبارات��ي ذهاب واإياب يف نوفمرب/ ت�رين الأول 
املقبل وغالبا ما �ص��تواجه اإيطاليا فريقا من بن 
اأيرلن��دا اأو ال�ص��ويد اأو اليونان اأو اأيرلندا ال�ص��مالية 
ما يثري خماوف حول قدرة الفريق على الو�ص��ول 
اإىل النهائي��ات للم��رة الأوىل من��ذ ع��ام 1958. 
ويختلف امل�ص��هد متاما عن بطولة اأوروبا 2016 
حينه��ا كان الأت��زوري بقي��ادة اأنطوني��و كونتي 
يع��اين ب�ص��دة م��ن نق�س ح��اد يف املواه��ب. لكن 
جيامبي��ريو فينتورا الذي خلف كونتي يف املهمة 
حاول اإعادة بناء الفريق بوا�ص��طة جيل جديد من 
اللعب��ن لكنه يحتاج للمزيد م��ن الوقت لإجناح 

الأمر.

نادال : متحفز للتتويج بلقب 
شنغهاي

ديشامب : 3 منتخبات أفضل منا 
فقط

بيل يقترب من الشياطين الحمر

روزبرغ : انسحاب فيتل حرمنا من منافسة مثيرة


