
7 رياضة Thu. 9 Nov. 2017 issue no 455
الخميس 9 تشرين الثاني 2017 العدد 455

�إيك��ر  �ملخ���رم  �لإ�س��باين  ُت��وِّج   
كا�س��يا�س، حار���س بورت��و �لربتغايل، 
بجائزة جدي��دة ، متفوًقا على �لعديد من 

جنوم ريال مدريد، وبر�سلونة.
وقال نادي بورتو عرب موقعه �لر�س��مي، �إنَّ كا�سيا�س، فاز 

بجائزة "جولدن فوت 2017" يف موناكو.
و�جلائزة عبارة عن ن�س��خة من �لقدم �ليمني للفائز، مطلية بق�رة من 

�لذهب، وُتنح لالعب مل يعتزل، ول يقل عمره عن 28 عاًما.
ق كا�س��يا�س، حار�س ريال مدريد �ل�س��ابق، على كل من �س��رجيو  وتفوَّ
ر�مو���س، وكري�س��تيانو رونال��دو، وليوني��ل مي�س��ي ، ومانوي��ل نوير، 
و�آريني روبن، وتياجو �س��يلفا، ولوي�س �س��و�ريز، ويايا توريه، و�أندريا 

برلو.
وُتنح �جلائزة، بناء على ت�س��ويت ت�سارك به �جلماهر من كل �أنحاء 

�لعامل.
وي��رى �لإ�س��باين �إيكر كا�س��يا�س، حار���س مرمى بورتو �لربتغ��ايل، �أنَّ 
�لنتائج �ل�س��لبية لريال مدريد، فريقه �ل�س��ابق، �س��تجعله �أقوى، مبدًيا 

دعمه ملدرب �مللكي زين �لدين زيد�ن.
وق��ال كا�س��يا�س يف ت�ريح��ات نقلته��ا �س��حيفة "ديل��ي مي��ل" 
�لربيطانية �ليوم �لأربعاء: "�لنتائج �ل�سلبية لريال مدريد �ستجعله 

�أقوى".
و�أ�س��اف "�جلميع ينتظر وقوع ريال مدريد يف �لأخطاء، خا�س��ة 
بعد �لفوز بدوري �لأبطال، لعامني على �لتو�يل، وهو ما مل يحققه 
ا ل مير �لفريق باأف�سل فرت�ته  �أي فريق �آخر بالعامل". و�أو�سح: "ربَّ
�س��و�ء بالدوري �لإ�س��باين، �أو دوري �لأبطال، لك��ن �لليجا ما ز�لت يف 
بد�يتها، كما �أّن �لت�س��امبيونزليج �سيبد�أ ح�سمه يف فرب�ير/�سباط �ملقبل، 
و�مللك��ي ق��ادر على �لعودة قب��ل ذلك". وميتلك ري��ال مدريد 23 نقطة يف 
�لدوري �لإ�س��باين، بفارق 8 نقاط عن �ملت�س��در، كم��ا خ�ر �أمام توتنهام 

بدوري �أبطال �أوروبا )1-3( �لأ�سبوع �ملا�سي.

 ُيخط��ط ريال مدريد لإبر�م �لعديد من �ل�س��فقات خ��الل فرتة �لنتقالت 
�ملقبلة، بعد تر�جع �أد�ء �لفريق منذ بد�ية �ملو�سم. وقالت تقارير �سحفية، 
��ر يف ��س��تعادة لعبه �ل�س��ابق خو�ن ماتا، جنم مان�س�س��رت  �إنَّ �لري��ال ُيفكِّ
يونايت��د، بع��د ف�س��له يف �مل�س��اركة با�س��تمر�ر خ��الل �ملو�س��م �جل��اري، 
كم��ا ينتهي عقده يف يونيو/حزير�ن �ملقبل. وقالت �س��حيفة "ذ� �س��ن" 
�لربيطاني��ة، �إّن مات��ا قد يع��ود للفريق �لذي بد�أ به م�س��رته �لكروية قبل 
�لن�س��مام لفالن�س��يا ثم ت�سيل�سي، ومنه ملان�س�س��رت يونايتد، خا�سة و�أّنه 
مل يعد �خليار �لأول جلوزيه مورينيو مدرب �ل�س��ياطني �حلمر. و�أو�س��حت 
�ل�س��حيفة، �أّن "ري��ال مدريد ق��د يتعاقد مع �لالعب باملج��ان بعد �نتهاء 
عقده خالل �ملو�س��م �جلاري". وبح�س��ب تقارير �س��حفية، فاإّن ماتا، 29 
عاًما، رف�س عدًد� من �لعرو�س �ل�سينية لأجل �لبقاء يف م�رح �لأحالم، 
ول��ن يقب��ل �لرحيل عن �س��فوف �لفريق ب�س��هولة، خا�س��ة و�أّن��ه يثق يف 
رغب��ة مورينيو با�س��تمر�ره. وبدت عالقة ماتا وموريني��و طبيعية ببد�ية 
�ملو�س��م، و�عتم��د عليه �لربتغ��ايل، �إىل �أن تعر�س �ملاني��و للهزمية �أو�خر 
�ل�س��هر �ملا�س��ي باجلول��ة �لتا�س��عة من �لربميي��ر ليج �أمام هيدر�س��فيلد 
ت��اون )1-2( بهدف ب��د�أ بارتكاب ماتا خلطاأ. ومن��ذ ذلك �حلني مل يلعب 
ماتا رغ��م خو�س مان يونايتد مبار�تني هامتني �لأوىل فازو� فيها على 
توتنه��ام )0-1(، و�لثاني��ة خ�روها على يد ت�سيل�س��ي بنف���س �لنتيجة، 
و�س��اهد �لإ�س��باين �ملبار�ة يف �س��تامفورد بريدج من �ملدرجات. و�ن�سم 
ماتا ملان�س�س��رت يونايتد، قادًما من ت�سيل�سي يف 2014، ويق�سي مو�سمه 

�لر�بع حالًيا ب�رح �لأحالم.

�أعلن ت�سيل�س��ي، حام��ل لقب �لدوري �لإجنليزي �ملمت��از، �ليوم �لثنني، 
�أن مديره �لريا�س��ي، مايكل �إميينالو، �س��يرتك �لنادي، بعدما لعب دور� 
حموري��ا يف تط��وره، خ��الل 10 �س��نو�ت. وكان �إميينال��و )52 عاما(، 
لع��ب نيجري��ا �ل�س��ابق، من �أه��م م�ست�س��اري مالك ت�سيل�س��ي، رومان 
�أبر�موفيت�س، خا�سة فيما يتعلق بر�قبة �ملو�هب وتعاقد�ت �ملدربني، 
وظل ركيزة مهمة يف فرتة �س��هدت تعي��ني 10 مدربني. وقال �إميينالو، 
يف بيان "هذ� قر�ر �سعب جد� تعني علي �تخاذه، لكنني �أعتقد �أنه ي�سب 
يف م�س��لحتي، وم�س��لحة عائلتي و�لن��ادي". وتاب��ع: "حظيت ب�رف 
كب��ر، بالعم��ل خالل 10 �أع��و�م، مع بع���س �لأ�س��خا�س �لأكرث نبوغا 

يف عامل �لريا�س��ة، و�س��اأرحل وكلي فخ��ر بالإجناز�ت 
�لت��ي حتقق��ت". وتكهن��ت و�س��ائل �إع��الم بريطانية، 
باأن �لعالقات توترت ب��ني �إميينالو، ومديرة �لنادي، 

مارينا جر�نوف�س��كايا، ومدرب �لفريق، �أنطونيو 
كونت��ي. وع��رب �مل��درب �لإيطايل ع��ن عدم 

ر�س��اه، يف 
وقت �سابق، 

ب�س��بب �لف�سل 
يف �س��م لعب��ني م��ن 

�ل�سفوة، خالل فرتة �لنتقالت �ملا�سية. وقال 
رئي�س جمل�س �لإد�رة، برو�س باك: "مع �لأ�سف، 
قب��ل �ملالك وجمل�س �لإد�رة ��س��تقالة مايكل، 

هذ� �لأ�سبوع".
وق��ال �لن��ادي �للن��دين، يف بيان ل��ه: "يعلن 
نادي ت�سيل�س��ي لكرة �لق��دم، �ليوم، �أن �ملدير 

�لريا�س��ي، مايكل �إميينالو، قرر ترك �لنادي". 
و�أ�ساف: "مايكل جاء �إىل ت�سيل�سي يف 2007، 
و�س��اهم خالل �أعو�م��ه �ل�10 يف �س��تامفورد 
بري��دج، يف فرتة م��ن �لنجاح غر �مل�س��بوق، 
�س��و�ًء على م�س��توى �لفري��ق �لأول، �أو �لفئات 
�لعمرية �ل�س��غرة". ومن جانبه، قال كونتي: 

"�أ�سعر باأمل �سديد، لروؤية مايكل وهو يرحل عن 
ت�سيل�س��ي، �أريد �أن �أ�س��كره على كل �مل�س��اعد�ت، 

منذ �أن جئت للنادي، لقد ��ستمتعت كثر� بالعمل 
مع��ه، �حتفلنا معا بلق��ب �لربميرليج، و�أتنى له 

�لتوفيق يف �مل�ستقبل".

نظام تعقب الصواريخ يذهل العبي التنس ويغضب حكام الخطوط في تجربته األولى

"سواريز" يكشف حقيقة ندم "نيمار".. وتضحيته لـ "ميسي" 
��د لوي���س �س��و�ريز، مهاج��م بر�س��لونة، �أّن �لن��ادي �لكتالوين   �أكَّ
��ق نتائ��ج �إيجابي��ة خالل �لف��رتة �ملا�س��ية ول يحت��اج �إىل  حقَّ
�أهد�فه للفوز، م�س��ًر� �إىل �أّن �ملدرب �إرن�س��تو فالفردي، مل يطلب 
من��ه �للعب بالرو�ق �لأي�ر. وقال �س��و�ريز، يف ح��و�ر مطول مع 
�س��حيفة "�سبورت" �لإ�س��بانية: "بالطبع ل�ست �سعيًد� 
ن��ي ل �أ�س��جل �أهد�ًف��ا خ��الل �لفرتة �ملا�س��ية،  لأنَّ
فاملطل��وب من �ملهاجم د�ئًما ت�س��جيل �لأهد�ف". 
و�أ�س��اف "�أح��اول طو�ل �لوق��ت، و�أ�س��ل بالكثر من 
�لك��ر�ت للمرمى. بع�س �لأوقات تهتز �ل�س��باك، و�أف�س��ل يف 

مر�ت �أخرى، لكنني �أ�سعى مل�ساعدة فريقي قدر �مل�ستطاع".
و�أكد "�أظن �أنَّ م�ستوى �لفريق �حلايل �أف�سل بكثر، ول يحتاجون 
لأه��د�يف لتحقيق �لنت�س��ار�ت". وتاب��ع: "مل يطلب مني �ملدرب 
�للع��ب بالرو�ق �لأي�ر، لكنَّني �أميل �إىل هناك حتى �أمنح مي�س��ي 
فر�س��ة �أم��ام �ملرمى، ما يجعل��ه �أكرث خطورة". و�أ�س��ار "�لفريق 
��ستفاد كثًر� من وجود ثنائي يف �لهجوم �أمام �إ�سبيلية، فحينما 
تو�جدت مع �ألكا�سر بنطقة �جلز�ء �سار من �ل�سعب مر�قبة من 
ي�س��جل �لهدف، وعندما حتركت منحت فر�سة لباكو، كي ي�سيف 
ل، لكنني �سعيد بالدور �لذي  ا مل �أُ�س��جِّ د "ربَّ هدفه �لثاين". و�س��دَّ

�أقدم��ه". وو��س��ل: "�أ�س��عى للر�حة خ��الل �لف��رتة �حلالية، كي ل 
�أو�ج��ه �أي م�س��اكل بدنية، و�أك��ون جاهًز� لفرتة م��ا بعد �لتوقف 
�ل��دويل". و�أو�س��ح "كان من �ملقرر خ�س��وعي لعملي��ة جر�حية 
لإز�لة كي�س زليل، وكنت مو�فًقا بعد �حلديث عن �إمكانية غيابي 
د يل �أنَّ �لأمر قد  3 �أ�س��ابيع فقط، لكن بعد ��ست�س��ارة �لطبيب �أكَّ
يط��ول، فف�س��لت ع��دم �خل�س��وع للجر�ح��ة". و�أردف: "�ملو�س��م 
�جل��اري �س��هد �لعديد م��ن �لتغي��ر�ت، �أوًل وجود م��درب جديد، 
ثم رحيل نيمار، و�س��م �س��فقات، كم��ا �أّن تدريب��ات فالفردي، 
تختل��ف عن �إنريكي، ولكل منهما �سخ�س��يته و�أفكاره �خلا�س��ة، 

لك��ن كل ه��ذه �لأم��ور ت�س��ب يف �س��الح بر�س��لونة". و�أ�س��اف: 
"عالقتنا بنيمار ماز�لت جيدة، حينما جاءه عر�س من باري�س 
�س��ان جرمان حتدث معنا، وك�س��ف لنا �س��بب �ختياره، وكل ما 
فعلناه هو ن�س��حه بالبقاء، لك��ن يف �لأخر �لقر�ر عاد له، ولديه 
�حلق يف حتديد م�س��تقبله. مل ن�س��عر بال�س��تياء من ذلك، كما �أّن 
زيارته �لأخرة مل تكن لإعالن ندمه �لرحيل، كما تزعم �لتقارير 
�ل�س��حفية". و�ختت��م: "ج��ددت عق��دي حت��ى 2021، ووقته��ا 
ني �أرغب يف �ل�س��تمر�ر هنا،  �س��يكون عمري 34 عاًم��ا، ورغم �أنَّ
لكن �لعتز�ل يف �لبلوجر�نا لي�س �أمًر� �س��هاًل.. على كل �مل�ستقبل 

كافاليرز يهزم باكس في دوري السلة األمريكي

 ك�س��فت تقاري��ر �س��حفية، �ل�س��بب �حلقيق��ي ور�ء غياب 
�لرب�زيلي نيمار د� �س��يلفا، لعب باري�س �س��ان جرمان، 
ع��ن مب��ار�ة فريق��ه �لأخ��رة �أم��ام �أجني��ه يف �ل��دوري 
�لفرن�س��ي. وكان �لإ�س��باين �أون��اي �إمي��ري، �ملدير �لفني 
ل�س��ان جرمان، �أكد �أن �ل�س��بب ور�ء ��س��تبعاد نيمار، هو 
�إ�س��ابة �لالع��ب يف �لفخ��ذ، �إل �أن بع��د �ن�س��مام جن��اح 
بر�س��لونة �ل�س��ابق، ملع�س��كر �ملنتخ��ب �لرب�زيل��ي ظه��ر 
ب�س��ورة جيدة يف �لتدريبات. وقالت �سحيفة "�سبورت"، 
�إن نيمار ظهر يف مع�سكر �ملنتخب ب�سورة جيدة، وتدرب 
م��ع �ملجموع��ة، كما �أن مدرب �ل�س��امبا، تيت��ي، مل يذكر 
�س��يئا عن �إ�س��ابة �لالع��ب. و�أ�س��ارت �ل�س��حيفة، �إىل �أن 
نيمار رف�س خو�س مب��ار�ة �أجنيه �لأخرة، لأنه حمبًطا 

م��ن جودة �ملناف�س��ني يف �ل��دوري �لفرن�س��ي، فال يوجد 
مناف�س��ة حقيقي��ة وميكن ح�س��م �للقب بف��ارق 30 نقطة 

كما حدث منذ عامني.
و�أو�س��حت �ل�س��حيفة، �أن نيم��ار مل يك��ن يتوق��ع تر�جع 
�لإقب��ال �جلماه��ري عل��ى �ملباريات، حيث �أن ح�س��ور 
مو�جهة �أجنيه مل يتجاوز 13 �ألف م�س��جع، وهو عدد �أقل 
بكث��ر من �أي مب��ار�ة يف �لليجا، بجان��ب عالقة �لالعب 
�ملتوترة باإميري وعدم �قتناعه باأ�سلوبه يف �لتدريبات.

و�أكدت �ل�س��حيفة �أن نيمار مل يعد مهتًما ببطولة �لدوري 
�لفرن�س��ي، خا�سة بعد تر�جع م�س��توى موناكو، ويحاول 
�لرتكي��ز خالل �لفرتة �ملقبلة على مباريات دوري �أبطال 
�أوروب��ا وتقدمي �أف�س��ل ما لديه. وكان نيم��ار قد تعر�س 

�أم��ام  �حلم��ر�ء  للبطاق��ة 
ي�س��ارك  ومل  مار�س��يليا، 

يف مبار�ت��ي ني���س و�أجني��ه 
ب�س��بب �لإيقاف و�لإ�س��ابة، بينما لعب 
�أبط��ال  دوري  يف  �أندرخل��ت  مب��ار�ة 
باري���س  م�س��ئولو  وي�س��ابق  �أوروب��ا. 
�س��ان جرمان، �لزمن لإيجاد و�س��يلة 
لاللتز�م بلو�ئح �للعب �ملايل �لنظيف، 
بع��د �س��م �لثنائ��ي نيم��ار وكيلي��ان 

مبابي، مطلع �ملو�س��م �جل��اري، �لأمر 
�لذي كلف خز�ئ��ن �لفريق ما يقرب من 

400 مليون يورو.

 تعاف��ى كليفالن��د كافال��رز، م��ن �سل�س��لة �لنتائ��ج 
�ل�س��لبية، وفاز 119-124 عل��ى ميلووكي باك�س، يف 
دوري كرة �ل�س��لة �لأمريكي للمحرتفني. و�س��جل كيفن 
لف 32 نقط��ة، وه��و �أعلى عدد نقاط له هذ� �ملو�س��م، 
و�أ�س��اف زميل��ه جي��ه �آر �س��ميث 20 نقطة، بف�س��ل 5 
رميات ثالثية، يف �أف�سل �أد�ء له �أي�سا باملو�سم، ليحقق 
كافال��رز �لنت�س��ار �لثم��ني. و�جت��از �س��ميث �لالعب 
ر��س��ارد لوي�س �لذي �أح��رز 1787 رمية ثالثية، وبات 
يحت��ل �ملركز �ل� 14 يف قائمة �أكرث �لالعبني ت�س��جيال 
للنق��اط من خارج �لقو�س. و�أح��رز ليربون جيم�س 30 
نقطة، ومرر 9 كر�ت حا�س��مة، و��س��تحوذ على 8 كر�ت 
مرتدة، ليفوز كافالرز �لذي خ�ر خم�س مر�ت يف �آخر 

�س��ت مباريات. وتاألق جمدد� جياني���س �أنتيتوكومنبو، 
�أك��رث �لالعب��ني ت�س��جيال للنق��اط يف �مل�س��ابقة ه��ذ� 
�ملو�س��م، و�أح��رز 40 نقط��ة و��س��تحوذ عل��ى 9 ك��ر�ت 
مرتدة، لكن ذلك مل يكن كافيا لتجنب �خل�س��ارة. وحقق 
نيويورك نيك�س، �نت�س��ار� �سعبا �أمام �سيفه ت�سارلوت 
هورينت�س، حيث تغلب عليه 113-118، م�ستفيد� من 
تفوق��ه بفارق 16 نقطة يف �لرب��ع �لأخر من �ملبار�ة. 
و�س��جل كري�س��تاب�س بورزينجي���س 28 نقط��ة، ليق��ود 
نيك�س �إىل �نت�س��اره �لثالث عل��ى �لتو�يل، بعد �أن تاأخر 
�لفري��ق �أمام ت�س��ارلوت هورينت���س يف كل من �لربعني 
�لأول و�لث��اين وتع��ادل مع��ه يف �لرب��ع �لثال��ث. ويف 
مباريات �أخرى، تغلب ممفي�س جريزلي�س على م�س��يفه 

بورتالن��د تريل بليزرز 97-98، و�س��اكر�منتو كينجز 
على �أوكالهوما �سيتي ثاندر 86-94، ودنفر ناجت�س 

عل��ى بروكل��ني نت���س 104-112، وفيالدلفيا 
�س��يفنتي �س��يك�رز عل��ى م�س��يفه يوت��ا ج��از 

.104-97
كذل��ك تغل��ب �س��ان �أنطونيو �س��برز على لو�س 

وني��و   ،120-107 كلي��ربز  �أجنلو���س 
�أورليانز بليكانز على م�سيفه �إنديانا 

ود�ل���س   ،117-112 بي���رز 
مافريك�س على م�س��يفه و��س��نطن 
وتورونت��و   ،113-99 وي��ز�ردز 
بول��ز  �س��يكاغو  عل��ى  ر�بت��ورز 

 ربا ي�س��عر ح��كام �خلطوط يف �لتن�س بالغ�س��ب عندما 
ي�س��معون ذلك لكن رد فعل �لالعب��ني كان �إيجابيا جتاه 
��ستبد�لهم بنظام �إلكرتوين يف �ليوم �لفتتاحي للبطولة 

�خلتامية لالعبني �ل�سبان.
و��س��تخدمت تكنولوجي��ا ع��ني �ل�س��قر طوي��ال يف تن�س 
�ملحرتف��ني لت�س��مح لالعب��ني بطل��ب مر�جع��ة ق��ر�ر�ت 
�تخذت بالعني �لب�رية يف كر�ت بجانب خطوط �مللعب.
لكن ر�بط��ة �لالعبني �ملحرتفني قطعت خطوة �إ�س��افية 
ه��ذ� �لأ�س��بوع �إذ �س��يتم �تخ��اذ كل �لق��ر�ر�ت �ملتعلق��ة 
بخط��وط �مللعب يف �لبطولة �جلديدة �ملقامة يف ميالنو 
لأب��رز �لالعب��ني �لأقل م��ن 21 عام��ا عن طري��ق نظام 

حديث مت �بتكاره يف �لأ�سل من �أجل تعقب �ل�سو�ريخ.
ويخ��رج �س��وت تلقائي يعل��ن �إن كانت �لك��رة "خارج" 
�مللع��ب �أو "خط��اأ" بلهج��ة بريطاني��ة وكانت �ل�س��كوى 
�لوحي��دة من جانب �لرو�س��ي كارين خت�س��انوف �لبالغ 

عمره 21 عاما.
و�أبلغ خت�س��انوف �ل�س��حفيني بعد هزميته �أمام مو�طنه 
د�نيي��ل ميدفيديف يف �ملبار�ة �لفتتاحية للبطولة �لتي 
ت�س��م ثمانية لعبني وتعر�س فيها جمموعة كبرة من 

�لبتكار�ت �جلديدة حتت عنو�ن )�إعادة �كت�ساف �لتن�س( 
�أمر جيد". �أن عني �ل�سقر  "�أعتقد 

و�أ�س��اف "�ل�س��يء �لوحيد هو �أنني �ساأحب �سماع �سوت 
خمتل��ف. �أعتقد �أن��ه من �لأف�س��ل �أن ي�س��جل كل �حلكام 
�أ�سو�تهم ويف كل مبار�ة يكون �ل�سوت هو �سوت �حلكم 

على �لكر�سي".
و�أب��دى ميدفيديف �مل�س��نف 65 عامليا �أي�س��ا �إعجابه 

بالنظام �جلديد.
وق��ال "كان �لأم��ر �ريع��ا للغاي��ة. ل يوج��د �أخط��اء. 
�أعجبني كثر�. يف كل ريا�س��ة �أخرى هن��اك �بتكار�ت.. 
وه��ذ� �ل�س��يء ب��دون ح��كام �خلط��وط يجعل �لأم��ر �أكرث 

عدل".

و�ن�سم �ألك�س��ندر زفريف، �مل�سنف �لثالث عامليا �لذي 
�ن�سحب من بطولة �جليل �جلديد �لتي تقام لأول مرة من 
�أجل �لرتكيز على م�ساركته �لأوىل يف �لبطولة �خلتامية 

يف لندن، �إىل �لتجربة ببار�ة ��ستعر��سية يف ميالنو.
و�أبلغ �لالعب �لأملاين �ل�س��حفيني "�أعتقد �أن �ل�ساعة �أمر 
جي��د.. ربا يتوىل نظام عني �ل�س��قر قر�ر�ت كل خطوط 

�مللعب فاأنا �أحب ذلك".
و�أ�ساف "لكن �لعديد من �لأ�سياء �لأخرى لن حتدث.. �أنا 

و�ثق من ذلك".
و�إ�سافة �إىل وجود �ساعة د�خل �مللعب لحت�ساب قاعدة 
25 ثانية بني كل نقطة �ست�سهد �لبطولة مباريات حت�سم 
على �أ�س��ا�س �لأف�سل يف خم�س جمموعات "ق�سرة" من 
�أربعة �أ�س��و�ط ولي�س �ستة و�س��يكون �ل�سوط �لفا�سل عند 

�لتعادل 3-3.
وق��ال �لكندي ديني�س �س��ابوفالوف بعد خ�س��ارته 1-4 
و3-4 و3-4 و1-4 �أم��ام �لك��وري �جلنوب��ي هي��ون 

ت�سوجن "�لأمر �أكرث �سعوبة �لآن".
ويف حال��ة �لتعادل لن يتم �للج��وء �إىل �لنظام �لتقليدي 
بح�س��ول لعب على نقطتني متتاليتني بل �س��يكون �أول 
م��ن ينال �لنقط��ة هو �لفائز و�س��يختار �س��احب �ربة 
�لإر�س��ال �إىل �أين ي�سدد �إر�س��اله كما �ألغيت �إعادة �ربة 
�لإر�س��ال �إذ� مل�س��ت �لكرة �ل�س��بكة وهو م��ا باغت �حلكم 
�لرب�زيل��ي كارلو���س برناردي�س �لذي �حت�س��ب على نحو 

غريزي �ربة �إر�سال خاطئة ب�سبب مل�س �ل�سبكة.
وقال �س��ابوفالوف �ل��ذي خدعته �أي�س��ا �إحدى �ربات 

�لإر�س��ال �لتي مل�س��ت �ل�س��بكة "�لأمر خمتلف يف م�ساألة 
مل�س �لكرة لل�س��بكة عند �لإر�س��ال. �إنه �سعب. يف �ل�سوط 
�لأخ��ر كان رد فعلي بطيئا وكان علي �لرك�س من �أجل 

�للحاق بالكرة".
وتاب��ع "لكني �أعتقد �أن هذ� يجعل �لأمر �أكرث �إمتاعا. من 

�جليد جتربة �أ�سياء جديدة".
ومل يتج��اوز �لالعب��ون حاج��ز 25 ثانية لكنهم �س��عرو� 
ب��اأن �لعد �لتن��ازيل من �ملمكن ��س��تخد�مه يف مباريات 

ر�بطة �لالعبني �ملحرتفني.
وقال خت�سانوف "�لأمر �أكرث �سعوبة لأنك تكون بحاجة 
�إىل �حلف��اظ عل��ى �لإيقاع طيل��ة �لوقت. علي��ك مر�جعة 
�لنتيجة على �للوحة. لكن ب�سكل عام من �جليد ��ستخد�م 

هذ� �لنظام".
ومل يبد كثرون �إعجابهم بال�س��ماح للجماهر بالتحرك 
و�لتحدث بحرية �أثناء �لنقاط وهو �أمر جديد مت �ل�س��ماح 

به يف ميالنو.
وق��ال ميدفيدي��ف "كان هذ� �لأم��ر هو �لأكرث �س��عوبة. 
عندم��ا يتحدث��ون ويتحرك��ون يك��ون هن��اك �لكثر من 

�لأ�سو�ت.
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