
أنفق نادي برشلونة اإلسباني 112 مليون 
يورو لتعويض رحيل تشافي هرنانديز عن 

خط وسط الفريق لكنه فشل.
ووف��ق��ا لتقرير ن��ش��رت��ه صحيفة م��ارك��ا 
اإلسبانية الثالثاء فإنه منذ رحيل تشافي عن 
النادي الكاتالوني في نهاية موسم 2015 بعد 
17 موسما قضاها مع الفريق، أنفق النادي 
112 مليون يورو على التعاقد مع العبني في 

نفس مركزه بخط الوسط، ولكنه لم ينجح 
أحد في تعويض الالعب الذي انتقل لصفوف 

السد القطري.
وتعاقد برشلونة مع أردا توران من أتلتيكو 
مدريد مقابل 34 مليون ي��ورو، ولكن الالعب 
اقترب كثيرا من الرحيل عن الفريق، ورمبا 

العودة لفريقه السابق اتلتيكو.
كما تعاقد برشلونة مع أندريه غوميز من 

فالنسيا الصيف املاضي مقابل 35 مليون 
يورو، لكنه فشل في إثبات وجوده مع الفريق.

وواص��ل ال��ن��ادي الكاتالوني مساعيه 
من خالل ضم  دينس سواريز مقابل ثالثة 
ماليني ي��ورو لكنه ل��م ينجح ف��ي تثبيت 
أقدامه في التشكيل األساسي قبل أن يقدم 
على ضم البرازيلي باولينيو مقابل 40 

مليون يورو.
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أع���ل���ن امل��ن��ت��خ��ب ال��ص��ي��ن��ي 
ل��ل��ش��ب��اب م���ا دون 20 ع��ام��ا 
مشاركته ف��ي دوري ال��درج��ة 
الرابعة األملاني لكرة القدم خالل 
موسم 2017-2018، حتضيرا 
ل��دورة األلعاب األوملبية 2020 

املقررة في طوكيو.
وس��ب��ق ل��ص��ح��ي��ف��ة »ب��ي��ل��د« 
األملانية أن كشفت ف��ي  يونيو 
عن اتفاق بني الصني واالحت��اد 
األملاني بشأن هذه املسألة التي 
تندرج ضمن سياسة الرئيس 
الصيني ش��ي جينبينغ ال��ذي 

يولي أهمية كبرى للعبة.
ومن خالل توجيهاته، نشطت 
األن��دي��ة الصينية ف��ي التعاقد 
م��ع الع��ب��ني وم��درب��ني ب��ارزي��ن، 
كما نشطت الشركات واألف��راد 

الصينيون ف��ي االستثمار في 
األن���دي���ة األوروب���ي���ة الكبيرة 
والصغيرة، كما تعاقد املنتخب 
ال��وط��ن��ي م��ع امل���درب اإليطالي 

مارتشيلو ليبي.
ويأمل الرئيس الصيني في 
جعل ب��الده ق��وة كبرى في كرة 
ال��ق��دم، وص���وال إل��ى استضافة 
ك��أس العالم وإح��راز لقبها. إال 
أن ال��ه��دف املقبل على الصعيد 
الوطني هو التحضير للمشاركة 

في أوملبياد طوكيو 2020.
وأعلن املنتخب الصيني في 
بيان األربعاء أن متكن شبابه من 
»التمرن في أملانيا واملنافسة في 
دوري ريجيوناليغا سودوست، 
هو فرصة مهمة جدا لكرة القدم 
الصينية م��ن أج��ل التعلم من 

الكرة األملانية«.
وص��در البيان ع��ن املنتخب 
الصيني بعدما وق��ع االحت��اد 
احمللي اتفاقا مع نظيره األملاني 

في العاصمة الصينية بكني.
وذكرت وكالة أنباء »تشاينا 
نيوز« أن نتائج منتخب بالدها 
لن حتسب أو تؤثر على ترتيب 
دوري اجلنوب الغربي اإلقليمي 

في أملانيا.
وس��ي��ب��دأ املنتخب الصيني 
م��ش��واره ف��ي ال����دوري اعتبارا 
م��ن منتصف امل��وس��م، أي من  
يناير املقبل، بحسب ما كشفت 
وكالة »سيد« األملانية الرياضية 

املرتبطة بوكالة فرانس برس.
وتأهل 19 فريقا إل��ى دوري 
اجل��ن��وب الغربي اإلقليمي في 

أمل��ان��ي��ا، وس��ي��خ��وض املنتخب 
الصيني مباراتني ضد كل منها، 
من دون أن يتم احتساب نتائجه 

في اجلدول الرسمي للنقاط.
وكشفت »بيلد« في  يونيو أن 
كل من األندية املشاركة في هذا 
الدوري ستحصل على مبلغ 15 
ألف ي��ورو من االحت��اد الصيني 
لكرة القدم مقابل املباراتني اللتني 
س��ي��خ��وض��ه��م��ا ك���ل ف��ري��ق ضد 

املنتخب.
وال ي��زال أم��ام الصني مسار 
ط��وي��ل قبل ف��رض نفسها قوة 
ك���روي���ة ع��امل��ي��ا، الس��ي��م��ا وأن 
منتخبها األول يحتل امل��رك��ز 
السابع والسبعني في تصنيف 
املنتخبات الذي يصدره االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.

تشافي

منتخب الصني للشباب يشارك في دوري 
الدرجة الرابعة األملاني

112 مليون يورو لم تشفع 
لبرشلونة في تعويض تشافي

باكا من ميالن إلى فياريال 
على سبيل اإلعارة

أعلن فياريال اإلسباني ضم املهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا 
من ميالن اإليطالي على سبيل االعارة ملوسم واحد، مع خيار التعاقد معه 
بشكل نهائي. وقال فياريال في بيان قبل أيام من انطالق املوسم اجلديد 
من الدوري اإلسباني نهاية هذا األسبوع »توصل ناديا فياريال وميالن 
إلى اتفاق بخصوص استعارة املهاجم الكولومبي كارلوس باكا ملوسم 

.»2018-2017
ودافع املهاجم الكولومبي البالغ 30 عاماً عن ألوان ميالن منذ صيف 
2015 قادماً إليه من إشبيلية اإلسباني الذي أحرز معه لقب مسابقة 

الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« عامي 2014 و2015.
وخ��اض باكا 33 مباراة مع ميالن في مختلف املسابقات في املوسم 

املاضي، وسجل له خاللها 14 هدفاً.
وسيكون فياريال التجربة األوروبية الرابعة لباكا )40 مباراة دولية 
و13 هدفا(، بعد كلوب ب��روج البلجيكي )2012-2013( وإشبيلية 
)2013-2015( وميالن. وأصبح باكا الوافد اجلديد اخلامس إلى فريق 
»الغواصة الصفراء« هذا الصيف بعد املدافع البرتغالي روبن سيميدو 
)سبورتينغ لشبونة( واملهاجم التركي إينيس أونال )مانشستر سيتي 
اإلنكليزي( والعب الوسط بابلوس فورنالز )ملقا( واحلارس أندرياس 

فرنانديز )بورتو البرتغالي(.

بواتينغ يفسخ عقده مع الس باملاس
أعلن نادي الس باملاس اإلسباني لكرة القدم أمس األربعاء توّصله إلى 
اتفاق مع العب وسطه الغاني كيفن برينس بواتينغ لفسخ عقده معه، 

مشيرا في بيان إلى أن ذلك يعود إلى »أسباب شخصية« لالعب.
وقال النادي اإلسباني: »توّصل الس باملاس وبرينس بواتينغ إلى اتفاق 
لفسخ العقد الذي كان يربطه بالنادي للمواسم الثالثة املقبلة«، مشيرا إلى 

أن »أسباب شخصية ال ميكن حلها أدت إلى رحيله غير املتوقع«.
ودافع بواتينغ، البالغ 30 عاما واملولود في أملانيا، عن ألوان الس باملاس 
ملوسم واحد وسجل 10 أهداف في 29 مباراة. وتشير تقارير صحافية إلى 

أن بواتينغ سيعود إلى أملانيا للعب مع آينتراخت فرانكفورت.
وبدأ بواتينغ الذي اختار الدفاع عن ألوان بلده األم غانا خالفا لشقيقه 
الدولي األملاني جيروم، مشواره مع هرتا برلني قبل التنقل بني توتنهام 
هوتسبر اإلنكليزي وبوروسيا دورمتوند األملاني وبورتسموث اإلنكليزي 

وميالن اإليطالي وشالكه، وصوال إلى الس باملاس.

ماتويدي يخضع للفحص الطبي 
متهيدًا النتقاله إلى يوفنتوس

أف��ادت تقارير صحفية إيطالية أمس األربعاء أن العب خط الوسط 
الدولي الفرنسي بليز ماتويدي اقترب من االنضمام إلى نادي يوفنتوس، 
قادماً من باريس سان جيرمان، على أن يخضع اليوم لفحص طبي في 
مدينة تورينو اإليطالية. وأش��ارت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« 
إلى أن األطراف الثالثة توصلوا إلى اتفاق على انتقال ماتويدي مقابل 20 

مليون يورو، ستضاف إليها مكافآت وحوافز.
وأضافت الصحيفة أنه من املتوقع أن يصل ماتويدي )30 عاماً( إلى 
مطار تورينو بعد ظهر األربعاء ليخضع للفحص الطبي، متهيداً لتوقيع 
عقد ينال مبوجبه راتباً سنوياً يبلغ 3.5 ماليني يورو. ويدافع ماتويدي عن 
ألوان باريس سان جيرمان منذ العام 2011، وأحرز معه ألقاباً عدة أبرزها 
الدوري الفرنسي أربع مرات. كما شارك في 58 مباراة دولية مع املنتخب 
الفرنسي. وكان ماتويدي املعروف بقدراته في استخالص الكرة وتسجيل 

األهداف، هدفاً لفريق »السيدة العجوز« منذ أشهر. 
وفي حال امت��ام الصفقة، سيصبح ماتويدي تاسع العب ينضم إلى 
يوفنتوس خالل فترة االنتقاالت الصيفية، ومنهم البرازيلي دوغالس 
كوستا )بايرن ميونيخ األملاني(، وماتيا دي شيليو )ميالن اإليطالي(، 

واحلارس البولندي تشيسني )على سبيل االعارة(.

إيفرتون يضم سيغوردسون 
بصفقة تاريخية

اتفقت معظم وسائل اإلع��الم البريطانية على إنهاء إيفرتون لصفقة 
اإليسلندي سيغوردسون مببلغ تاريخي.

وذكرت تقارير بريطانية أّن إيفرتون جنح في ضم غيلفي سيغوردسون 
من سوانسي سيتي مقابل قرابة 45 مليون جنيه إسترليني، وهي أعلى 
صفقة في تاريخ ال��ن��ادي.  واستفاد إيفرتون من صفقة بيع مهاجمه 
البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف مقابل 

قرابة 75 مليون جنيه إسترليني.
 ويعد سيغوردسون أحد أبرز العبي خط الوسط في ال��دوري املمتاز 
وكان هدفا للعديد من كبار األندية اإلنكليزية.  ومن املتوقع أن يجري 
سيغوردسون الفحوصات الطبية األربعاء علما أّن إيفرتون أو سوانسي 

لم يذكرا أي شيء عن الصفقة حتى تاريخ كتابة هذه األسطر.
وضم إيفرتون العديد من الالعبني املميزين هذا الصيف مثل واين روني 

واإلسباني ساندرو راميريز واحلارس جوردان بيكفورد.
وتعادل سوانسي في املباراة األولى التي لعبها ضمن الدوري املمتاز 
)0-1( أمام ساوثهامبتون علما أن سيغوردسون )27 عاما( لم يلعب في 

تلك املباراة، بينما انتصر إيفرتون بهدف دون رد على ستوك سيتي.
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ك��ش��ف��ت صحيفة س��ب��ورت اإلس��ب��ان��ي��ة 
الثالثاء، أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
وعد نيمار مبساعدته للتويج بجائزة الكرة 
الذهبية من أجل بقاءه في صفوف برشلونة 

وعدم الرحيل إلى باريس سان جيرمان.
وأوضحت الصحيفة أن ميسي ولويس 
سواريز اجتمعا مع نيمار مساء 21 يوليو 
املاضي، في أحد فنادق والية نيو جيرسي 

األمريكية إلقناعه بالتراجع عن ترك البرسا.
وأض��اف��ت أن احمل���ادث���ات ب��ني الالعبني 
الثالثة ام��ت��دت ل��وق��ت ط��وي��ل ومت خاللها 
بحث الطرق املمكنة كافة لكي يبقى نيمار 
مع النادي الكاتالوني ويرفض عرض البي 

إس جي.
وأش���ارت إل��ى أن ميسي ل��م يعد يكترث 
باأللقاب الفردية، لذا وعد نيمار بأن يدفعه 

ويقدم الدعم له لكي يتوج البرازيلي بالكرة 
الذهبية، وقال له: »ماذا تريد؟ أتريد الفوز 

بالكرة الذهبية؟ سأجعلك تتوج بها«.
وأك��دت سبورت أن ميسي ترجم أقواله 
ألفعال في اليوم التالي وجعل نيمار يتألق 
في مواجهة يوفنتوس اإليطالي الودية، 
ولكن محاوالته لم تدفع البرازيلي للعدول 

عن قراره بالرحيل عن البرسا.

نيمار

»ضمانات« ميسي لم تقنع نيمار

وزير الداخلية األملاني يدعو إلى رد 
صارم على العنف خالل املباريات

دعا وزير الداخلية األملاني إلى تطبيق إجراءات صرامة ضد مشجعي 
كرة القدم الذين يرتكبون أعمال عنف على أن تشمل املنع من دخول االستاد 
وذلك بعد أن عطلت ألعاب نارية ونيران مباراة في مدينة روستوك املطلة 

على بحر البلطيق يوم االثنني.
وقال الوزير توماس دي مايتسيره الذي يشغل أيضا منصب وزير 
الرياضة لصحيفة بيلد إن مستويات العنف تتزايد بشكل عام في أملانيا 
مدلال على ذلك باالشتباكات التي أصيب فيها املئات من أفراد الشرطة خالل 

قمة مجموعة العشرين في هامبورج في يوليو.
وأضاف »نتحدث عن أعمال إجرامية كبيرة في بعض األحيان... النظام 

القضائي يجب أن يكون صارما فيما يتعلق بذلك«.
ومن هذه اإلجراءات التي ميكن تطبيقها إلزام اجلناة املعروفني بتسجيل 
أسمائهم ل��دى الشرطة قبل وبعد املباريات أو ف��رض منع على دخول 

االستاد.
واندلع العنف يوم االثنني في روستوك بعد أن أطلق مشجعو نادي 
هيرتا برلني األملاني، أحد أكبر فرق كرة القدم في البالد، ألعابا نارية على 
مشجعي فريق هانزا روستوك، وهو من فرق دوري الدرجة الثالثة، في 

استاد اوستسي باملدينة.
وبعد ذلك أضرم مشجعو روستوك النار في الفتة لفريق هيرتا قالت 
وسائل اإلعالم األملانية إنها سرقت على األرجح من استاد برلني في عام 

2014 وفي املقاعد.
وأدان دي مايتسيره العنف وقال إنه من املؤسف أن تتمكن مجموعات 
صغيرة من »الفوضويني العنيفني« من تلطيخ سمعة هذه الرياضة. وقال 

إنه يتعني أن تنأى الفرق ومشجعوها بأنفسهم عن مرتكبي أعمال العنف.

شورله يغيب عن دورمتوند شهرا 
بسبب متزق في أوتار الساق

أعلن نادي بوروسيا دورمتوند األملاني لكرة القدم في بيان أصدره أمس 
األربعاء أنه سيفتقد جهود مهاجمه أندريه شورله ملدة نحو أربعة أسابيع 

في بداية املوسم اجلديد بسبب إصابته بتمزق في أوتار الساق.
وكان شورله، املتوج مع املنتخب األملاني بلقب كأس العالم 2014، 
قد عانى من أزمة اإلصابات في وقت سابق لكنه عاد وشارك أساسيا في 
املباراة التي انتهت بفوز الفريق على رايالزين-ارلني 4-0 يوم السبت 

املاضي في الدور األول من كأس أملانيا.
ويستهل بوروسيا دورمتوند، الذي يدربه املدير الفني بيتر بوس، 
م��ش��واره ف��ي امل��وس��م اجل��دي��د ل��ل��دوري األمل��ان��ي )بوندسليغا( بلقاء 

فولفسبورغ السبت املقبل.

دميبيلي يحزم حقائبة 
ويغادر دورمتوند 

نشرت صحيفة »بيلد« األملانية أمس األربعاء، صورة يظهر فيها 3 من 
األصدقاء املقربني ملهاجم بروسيا دورمتوند األملاني، الفرنسي عثمان 
دميبيلي، وهم ينقلون حقائب كثيرة، وتساءلت »هل يستعد دميبيلي 

للرحيل؟«.
وأوضحت الصحيفة أن أصدقاء دميبيلي ال�3 نقلوا أمتعة كثيرة من 
منزل الالعب اإلثنني املاضي، وهو ما يثير التكهنات حول إمكانية استعداد 

النجم الشاب للرحيل إلى صفوف برشلونة اإلسباني.
يشار إلى أن دميبيلي )20 عاما( معاقب من دورمتوند نظرا لتغيبه عن 
التدريبات، حيث يحاول الضغط على النادي لكي يوافق على انتقاله إلى 

برشلونة، في صفقة قد تصل لنحو 100 مليون يورو.
ويسعى برشلونة للتعاقد مع دميبيلي لتعويض رحيل العبه البرازيلي 

نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيوكاسل يضم اإلسباني خوسيلو 
مهاجم ستوك

قال رفائيل بنيتز م��درب نيوكاسل يونايتد يوم األربعاء إنه سعيد 
بالتعاقد مع اإلسباني خوسيلو مهاجم ستوك سيتي غرميه في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ووقع مهاجم إسبانيا السابق حتت 21 عاما، الذي لعب في ريال مدريد 
وسيلتا فيجو وهوفنهامي، على عقد ملدة ثالث سنوات وذك��رت تقارير 
محلية أن قيمة الصفقة تبلغ خمسة ماليني جنيه إسترليني )6.44 مليون 

دوالر(.
وسجل خوسيلو أربعة أهداف في 27 مباراة مع ستوك قبل أن ينضم 

إلى ديبورتيفو الكورونيا على سبيل اإلعارة في املوسم املاضي.
وقال بنيتز في بيان »نحن نعرف خوسيلو منذ أيامه في أكادميية ريال 

مدريد ونحن ندرك أنه ميلك مستقبال واعدا للظهور معنا بشكل قوي«.
وأض��اف »هو ميلك خبرة في كرة القدم اإلجنليزية وال��دوري املمتاز 
وه��ذا شيء وضعناه في اعتبارنا. نعتقد أنه إذا جنحنا في استخراج 
أفضل إمكانياته سيمثل صفقة جيدة«. وبدأ نيوكاسل مشواره في الدوري 
باخلسارة -2صفر أمام توتنهام هوتسبير وسيلعب في اجلولة الثانية في 

ضيافة هدرسفيلد تاون يوم األحد املقبل.

مدرب موناكو: أحاول حماية مبابي وليس معاقبته
ش��ّدد البرتغالي ل��ي��ون��اردو ج��اردمي، 
مدرب فريق موناكو الفرنسي لكرة القدم، 
على أن النادي لم يعاقب مهاجمه الشاب 
كيليان مبابي املطلوب من أندية كبرى، 
لكن يبقيه على مقاعد البدالء في املباريات 
بهدف »حمايته«. وبقي الالعب املوهوب 
)18 ع��ام��اً( احتياطياً ف��ي م��ب��اراة فريقه 
األح��د ضد ديجون )4-1( ضمن املرحلة 
الثانية من املوسم ال��ك��روي اجل��دي��د، في 
خطوة فسرت على أن��ه عقاب ل��ه ف��ي ظل 
اهتمام أندية ب��ارزة ب��ه، السيما باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
اال أن جاردمي شدد األربعاء على »أننا ال 

نعاقب العبينا أبداً«.
أض��اف ف��ي تصريحات صحافية »ه��ذه 
الكلمة غير واردة في قاموسنا. ميكن أن نقول 
حماية... عندما حتصل كل هذه األمور حول 
ش��اب في الثامنة عشرة من عمره، تصبح 

مسؤوليتنا حمايته«.
وفي التصريحات التي تأتي قبل يومني 
من املباراة الثالثة لناديه في ال��دوري ضد 
مضيفه متز اجلمعة، أكد جاردمي مجدداً أن 
عدم إش��راك مبابي أمام ديجون كان »ق��راراً 

من النادي«.
أضاف: »هذا يعني )أن القرار هو( مني، 
من )نائب رئيس النادي ال��روس��ي( فادمي 
)فاسيلييف(، ومن املدير الرياضي )أنطونيو 
ك���وردون(«، معتبراً أن ذلك هدفه »حماية 

املجموعة، الالعب، والنادي«.
وأوض���ح امل���درب ال���ذي ق��اد موناكو في 
موسم 2016-2017 إل��ى لقبه األول في 
بطولة فرنسا منذ ع��ام 2000، أن مبابي 
»ليس حاضراً مئة باملئة.. ليس في أفضل 

حاالته. هذا طبيعي لشاب في ال� 18«.
أضاف متوجهاً بابتسامة إلى الصحافيني 
»حتى أنتم، اذا عرضت عليكم صحيفة جديدة 
عقداً حتصلون مبوجبه على راتب يوازي 15 

ضعفاً ما حتصلون عليه، لن تتمكنوا من 
التركيز أثناء كتابة مقاالتكم«.

وال ي��زال الغموض مسيطراً على مصير 
مبابي املرتبط بعقد حتى  يونيو 2019، 
ورف��ض مت��دي��ده بعدما ساهم بشكل كبير 
امل��وس��م امل��اض��ي ف��ي ق��ي��ادة فريقه إل��ى لقب 
ال��دوري، علماً أن موناكو يبدو مصمماً على 
ع��دم بيع مهاجمه حتى في ظل االغ���راءات 

املالية.

شارابوفا تتلقى بطاقة دعوة لبطولة فالشينغ ميدوز
تلقت املصنفة أولى عامليا سابقا الروسية 
م��اري��ا ش��اراب��وف��ا، ال��ث��الث��اء بطاقة دع��وة 
للمشاركة ف��ي بطولة ال��والي��ات املتحدة 

املفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز.
وستكون هذه البطولة  أول بطولة كبرى 
لشارابوفا في منافسات كرة املضرب بعد 
عودتها من اإليقاف 15 شهرا بسبب تناول 

مواد منشطة محظورة.
وغابت شارابوفا، املصنفة 148 عامليا 
حاليا وحاملة خمسة أل��ق��اب ف��ي بطوالت 
»الغراند سالم«، بسبب اإلصابة عن دورتي 
تورونتو الكندية وسينسيناتي األميركية، 
واللتني ت��ع��دان م��ن ال���دورات التحضيرية 
للبطولة األميركية، آخر البطوالت األربع 

الكبرى لهذا املوسم.
وأف���اد منظمو البطولة ف��ي ب��ي��ان على 
موقعها اإلل��ك��ت��رون��ي، أّن »ح��ام��ل��ة اللقب 
السابقة ماريا شارابوفا ستشارك في بطولة 
غراند سالم للمرة األول��ى منذ أكثر من 18 

شهرا«.
وأكدوا أّن »إيقافها مبوجب قواعد برنامج 
مكافحة املنشطات أجن��ز، ول��ذا لم يكن هذا 
األمر ضمن العوامل التي درسناها في عملية 
اختيار )الالعبات اللواتي توجه إليهن( 

بطاقات الدعوة«.
وش���ّدد املنظمون على أّن��ه »متاشيا مع 
خطوات سابقة مماثلة، مت منح بطاقة دعوة 
إلى حاملة لقب سابقة للمشاركة في القرعة 

الرئيسية«.
وسبق للمنظمني منح بطاقة دعوة ألبطال 
سابقني منهم السويسرية مارتينا هينغيس 
والبلجيكية كيم كاليسترز، واألسترالي 
اليتون هيويت واألرجنتيني خوان مارتن 

دل بوترو.
وأح���رزت ش��اراب��وف��ا )30 ع��ام��ا( خالل 
مسيرتها، لقب بطولة الواليات املتحدة عام 
2006، إضافة ال��ى وميبلدون اإلنكليزية 
)2004(، وأستراليا املفتوحة )2008(، 

وفرنسا املفتوحة )2012 و2014(.
وع��ادت الروسية إلى املالعب في أبريل 
املاضي، بعد انتهاء عقوبة إيقافها 15 شهرا 
بسبب تناولها مادة »ميلدونيوم« احملظورة 

في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2016.
ولم حترز النجمة الروسية أّي لقب منذ 
عودتها، ويحول تصنيفها املتدني حاليا دون 
مشاركتها في العديد من الدورات البارزة، ما 
يعني ارتباط مشاركتها فيها بتلقي بطاقة 
دع��وة »واي��ل��د ك��ارد« من املنظمني، وه��و ما 

يالقي انتقاد العبني والعبات آخرين.
وأوض����ح منظمو فالشينغ م��ي��دوز أن 
شارابوفا تعهدت »التحدث إلى العبي كرة 
امل��ض��رب ال��ن��اش��ئ��ني« خ��الل مخيم الحت��اد 
امل��ض��رب األم��ي��رك��ي »ح��ول أهمية برنامج 
م��ك��اف��ح��ة امل��ن��ش��ط��ات ف���ي ك���رة امل��ض��رب، 
واملسؤولية الشخصية التي يجب على كل 
العب حتملها« لاللتزام بشروط هذا البرنامج 

ومتطلباته.

مبابي


