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ليونيل ميسي

ميسي يبتعد
عن اللعب الدولي 

حتى نهاية العام

فيدرر يتأهل بسهولة وتيتيباس يتعثر في سينسناتي
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حــســم الــنــجــم لــيــونــيــل مــيــســي، قــائــد منتخب 
األرجنتني، قراره بشأن اعتزال اللعب الدولي، عقب 
اإلخفاق في كأس العالم بروسيا، بحسب تقارير 

صحفية.
 TNT“ وذكرت صحيفة “سبورت”، نقال عن قناة
Sports” األرجنتينية، أن أيقونة برشلونة قرر 
االبتعاد عن منتخب بالده خالل ما تبقى من مباريات 
هذا العام، “للتعافي من الضغوط التي تعرض لها 

بعد اخلروج من املونديال”.
وأشـــارت الصحيفة إلــى أن ليونيل سكالوني، 
املـــدرب املــؤقــت لألرجنتني، فشل فــي إقــنــاع جنم 
البلوجرانا باملشاركة في املباريات املقبلة لوصيف 
مونديال البرازيل، “ولكن سيبقى بيده القرار في 

العودة بالوقت الذي يراه مناسبا”.
وأوضحت تقارير صحفية أرجنتينية، أن قائد 
“األلبيسيليستي”، أخبر املـــدرب املــؤقــت، بأنه 
لن يشارك في املباريات الودية التي سيخوضها 

املنتخب حتى نهاية العام اجلاري.
ونقلت صحيفة “كالرين” اليومية، عن “مصادر” 

من داخل االحتــاد األرجنتيني، اخلبر وعلقت عليه 
قائلة: “قنبلة داخل املنتخب: ليونيل ميسي لن يعود 

هذا العام، وهناك شكوك حول مستقبله”.
بينما أكــد املتحدثون الرسميون لالحتاد بأنه 

“ليس لديهم أي معلومة بخصوص هذا األمر”.
وستخوض األرجنتني، التي يقودها سكالوني 
فنيا بشكل مؤقت إلى جانب أميار، مباراتني وديتني 
خالل شهر سبتمبر املقبل في الواليات املتحدة أمام 

جواتيماال وكولومبيا.
ومتثل هاتني املباراتني الظهور األول للمنتخب 
األرجنتيني عقب توديع مونديال روسيا من ثمن 

النهائي على يد فرنسا بنتيجة )3-4(.
أمــا صحيفة “أوليه” فعنونت بــأن ميسي “لن 
يتواجد بشكل مبدئي” في أي مباراة سيخوضها 

املنتخب حتى نهاية العام.
بينما أكدت بعض البرامج التليفزيونية، أن قائد 
البلوجرانا لن يرتدي أيضا قميص األرجنتني العام 
القادم، والذي سيشهد استضافة البرازيل لبطولة 

كوبا أميركا.

فيدال: ميسي أفضل
العب في التاريخ

قال التشيلي أرتــورو فيدال الوافد لصفوف برشلونة اإلسباني، أول 
أمس الثالثاء، إن زميله األرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل العب كرة 

القدم في التاريخ. 
وفي تصريح صحفي، أكد فيدال “ميسي هو أفضل العب في التاريخ، 
بفضل ما هو عليه وبفضل ما وصل إليه، أنا سعيد باللعب ومشاركة غرفة 

تغيير املالبس معه ومع كافة الالعبني الكبار الذين ميلكهم البارسا”. 
وأضاف “لم ألعب أبًدا في الكامب نو، لكن عندما ملست عشب امللعب 
ألول مرة كان شيء رائع، أمتنى تسجيل العديد من األهــداف لكي أشعر 

بتقييم اجلماهير”. 
وأوضح فيدال “أريد أن تبدأ املباريات في أسرع وقت لكي أمتكن من 

ارتداء مالبسي في غرفة تغيير املالبس”. 
وتابع فيدال تصريحاته قائاًل “لقد حاربت داخل امللعب وانتصرت، أنا 
فخور ألني أمتكن من الوقوف ضد كل شيء، أرى انعكاس ما وصلت إليه 

في أرض امللعب”. 
واختتم النجم التشيلي تصريحاته بالقول “أترك كل ما يحدث على 

أرض امللعب خلفي، ألن الوصول ملا أنا عليه األن لم يكن سهاًل أبًدا”. 
وتعاقد نادي برشلونة مع فيدال خالل فترة االنتقاالت الصيفية ملدة 3 

مواسم. 
وقضى فيدال )31 عاًما( املواسم الثالثة املاضية في صفوف بايرن، 

وشارك معه في 124 مباراة، مسجاًل 22 هدًفا، وصنع 18. 
وساهم في تتويج “البافاري” بالدوري األملاني )البوندسليغا( 3 

مرات، باإلضافة إلى لقبني لكأس السوبر، ولقب في بطولة الكأس.

أرتورو فيدال

ماندزوكيتش يعتزل اللعب دوليًانزونزي ينتقل إلى روما
تعاقد العب وسط فرنسا ستيفن نزونزي، الفائز 
مؤخرا بكأس العالم لكرة القدم، مع رومــا االيطالي 
قادما من اشبيلية يوم الثالثاء في صفقة قدرتها وسائل 
إعالم بنحو 26.65 مليون يورو )30 مليون دوالر( قد 

تزيد بواقع أربعة ماليني أخرى.
وساهم مونتشي املدير الرياضي احلالي لروما في 
انتقال نزونزي من ستوك سيتي إلى اشبيلية في وقت 
سابق وسيتجدد اللقاء بينهما في العاصمة االيطالية 
بعد توقيع الالعب البالغ عمره 29 عاما على عقد ميتد 

ألربع سنوات.
وقال نزونزي حملطة روما التلفزيونية ”أنا سعيد 

جدا للوجود هنا وألنني سأكون العبا في روما“.
وأضاف ”شعرت برغبة جادة لدى النادي للتعاقد 
معي ولهذا أتيت إلى هنا وأنا سعيد باالنضمام لناد 

كبير“.
وأصبح نزونزي الصفقة رقم 12 لروما هذا الصيف 
بعد ضــم العــبــني مثل جــاســن كلويفرت وخافيير 

باستوري.
ــالل مشوار  وخــاض نــزونــزي خمس مــبــاريــات خ
فرنسا نحو التتويج بكأس العالم في روسيا منها 

املباراة النهائية عندما شارك كبديل.

ـــن الــــكــــرواتــــي مـــاريـــو  ـــل أع
ـــم فــريــق  مـــانـــدزوكـــيـــتـــش، جن
يوفنتوس، اعتزاله اللعب دولًيا، 
بعد أن وصــل مع منتخب بالده 
إلــى نهائي بطولة كــأس العالم 

2018 بروسيا.
وأكد موقع “بليتشر ريبورت” 
أن ماندزوكيتش البالغ من العمر 
32 عاًما، قرر االعتزال الدولي، 
بعد مسيرة حافلة بالنجاح رفقة 

منتخب بالده.
وقــــال مــانــدوزكــيــتــش، في 
ــات أبـــرزتـــهـــا شبكة  ــح ــري ــص ت
“سكواكا”: “ال يوجد وقت مثالي 
لالعتزال. أعتقد أننا جميعا نريد 
اللعب لكرواتيا طاملا أننا أحياء، 

ألنه ال يوجد فخر أكبر من ذلك”.
وأضــــــاف: “أشعر أن هــذه 
اللحظة املناسبة بالنسبة لي من 
أجل االعتزال، لقد بذلت كل جهدي 

لتحقيق أعظم جناح لكرة القدم 
الكرواتية”. يشار إلى أن الالعب 
الكرواتي لعب بقميص منتخب 
بــالده 89 مباراة دولية، وسجل 

خاللها 33 هدًفا.
ــرز  ـــان مــانــدزوكــيــتــش أح وك
هدًفا في شباك فرنسا في نهائي 
ــذي انتهى  مونديال روســيــا، وال

بنتيجة 4-2 لصالح الديوك.
 ويــحــتــل مــهــاجــم يوفنتوس 
اإليطالي، املركز الثاني في قائمة 
األكثر تهديفا عبر تاريخ كرواتيا 

خلف دافور سوكر، رئيس االحتاد 
الــكــرواتــي لكرة الــقــدم، صاحب 

الـ45 هدفا.
وخــــــاض مـــانـــدزوكـــيـــتـــش، 
بطولتني في األمم األوروبية مع 
كــرواتــيــا فــي 2012 بأوكرانيا 
وبـــولـــنـــدا و2016 بــفــرنــســا، 
باإلضافة لبطولتي كــأس عالم 
2014 بــالــبــرازيــل و2018 في 

روسيا.
 من جانبه، قال املدرب زالتكو 
داليتش إن ماندزوكيتش ميتلك 
مسيرة رائعة مع املنتخب، ووجه 
له الشكر على “تعاونه الرائع” 
خالل األشهر الـ10 املاضية منذ 

توليه مهمة تدريب كرواتيا.
 بينما أكــد سوكر أن املنتخب 
سيظل يتذكر ماندزوكيتش دائما 
بفضل “روحه الكبيرة وإصراره 

وإنكار ذاته”. - العب وسط فرنسا ستيفن نزونزي

ماريو ماندزوكيتش

 فــاز روجـــر فــيــدرر على بيتر 
جــويــوفــتــشــيــك 6-4 و6-4 في 
مباراته األولى منذ خسارته في دور 
الثمانية لبطولة وميبلدون للتنس 
بينما خــرج الصاعد ستيفانوس 
تيتيباس من الدور األول في بطولة 
سينسناتي لألساتذة ليل أول أمس 

الثالثاء.
ــدرر املــصــنــف الثاني  ــي ـــدا ف وب
عامليا، وهو أعلى العب تصنيفا في 
منافسات الــرجــال بعد انسحاب 
رفــائــيــل نــــادال بسبب اإلرهــــاق، 
منتعشا وتــفــوق بسهولة على 
جــويــوفــتــشــيــك بــفــضــل ضــربــات 

إرساله الدقيقة ودفاعه السريع.
وفشل جويوفتشيك املصنف 
47 عامليا في استغالل أي فرصة 
من اخلمس التي أتيحت له لكسر 
إرســال فيدرر على مالعب أوهايو 
الــصــلــبــة، ليخفف الــضــغــط على 

ــري احلــاصــل  ــس ــوي ــس الـــالعـــب ال
على 20 لقبا في البطوالت األربع 

الكبرى.
ــان فيدرر يخوض مباراته  وك
ــى منذ أن أكمل 37 عاما هذا  األول
الشهر، وقال إن مهاجمة منافسيه 

هو مفتاح جناحه املستمر.
ـــاف الــالعــب السويسري  وأض
”من املهم دائما أن حتــاول اللعب 
بأسلوبك، خاصة على األرضيات 

السريعة، وأال تكتفي برد الفعل.
”هذه األيام الكل يسدد ضربات 
ــل يستطيع  ــك ــة، وال ــوي إرســــال ق
التسديد بقوة من اخلط اخللفي... 
لــذا من املهم أن تلعب بأسلوبك، 
ســواء كان ذلك في الــدور األول أو 

في النهائي“.
وسيبحث فيدرر عن مواصلة 
التقدم نحو لقبه الثامن، وهو رقم 
قياسي، فــي البطولة املقامة في 

أوهايو عندما يواجه األرجنتيني 
ــدور الثالث  ليوناردو ماير في ال

يوم اخلميس.
 خروج تيتيباس

لـــم يــســتــطــع تــيــتــيــبــاس )20 
عاما( تكرار السحر الذي قدمه في 
تورونتو ليخسر الالعب اليوناني 
الصاعد 7-5 و6-3 أمام البلجيكي 

ديفيد جوفني.
ــاس أربـــعـــة  ــب ــي ــت ــي ـــق ت ـــق وح
انــتــصــارات متتالية على العبني 
ــل  ضمن املصنفني العشرة األوائ
قبل أن يسقط أمــام رفائيل نــادال 
املصنف األول عامليا فــي نهائي 
تورونتو يوم األحد لكنه لم يستغل 
سوى فرصة واحدة فقط من ثماني 
أتيحت له لكسر إرسال جوفني في 

مباراة الثالثاء ليودع البطولة.
وثـــأر جــوفــني، الـــذي جنــح في 

73 باملئة من نقاط إرساله األول، 
لهزميته أمام تيتيباس املصنف 15 
عامليا في دور الثمانية في واشنطن 
قبل أسبوعني وسيلتقي في الدور 

التالي مع الفرنسي بنوا بير.
ـــوري اجلــنــوبــي  ـــك ــب ال ــل ــغ وت
تشوجن هيون على جاك سوك 6-2 
و6-1 و6-2 ليضرب موعدا في 
الدور الثاني مع األرجنتيني خوان 

مارتن ديل بوترو املصنف الرابع.
وجنــح تشوجن، الــذي بلغ قبل 
نهائي استراليا املفتوحة، في 70 
باملئة من نقاط إرساله األول في 

طريقه لالنتصار.
وقـــال تــشــوجن ”كانت مــبــاراة 
صعبة حقا. في املجموعة األولى 
ــدا وضــربــاتــه  ــي ـــان إرســـالـــه ج ك
األمامية قوية لكني كنت أحــاول 
البقاء قويا طيلة الوقت وأحافظ 

على هدوئي“.

ــد ديــل  وســتــكــون املــواجــهــة ض
بوترو، الــذي ارتقى هذا األسبوع 
إلــى املــركــز الثالث فــي التصنيف 
العاملي، األولــى بني الالعبني على 

اإلطالق.
وهذه ثامن هزمية على التوالي 
لألمريكي سوك الذي لم يحقق أي 
فــوز منذ الـــدور األول فــي بطولة 

ايطاليا املفتوحة.
ويلعب املصنف الثالث الكسندر 
ــد روبـــن هــاســه في  زفــيــريــف ض
الــدور الثاني بينما تأهل ميلوش 
راونيتش ملواجهة التونسي مالك 

اجلزيري.
ــة مــن ديفيد  ــرب ـــرد عــلــى ض  ي
ــدور  جــوفــني فــي مباراتهما فــي ال
األول لبطولة سينسناتي للتنس 
ــوم الــثــالثــاء. صــورة  لــألســاتــذة ي
ــه. تــوداي  ــو.إس.إي لرويترز من ي

سبورتس.

السويسري روجر فيدرر العب التنس اليوناني ستيفانوس تيتيباس

كيريوس »الشرير« يواصل إثارة 
اجلدل ويستهل مشواره في سينسناتي

ـــواء وإثــارة  يعشق نيك كــيــريــوس، األض
اجلــدل، وبالتالي لم يكن غريبا عليه النزول 
إلى أرض امللعب أول من أمس الثالثاء خلوض 
مباراته في الــدور األول لبطولة سينسناتي 

لألساتذة بدون حذاء التنس.
وجلس املصنف 18 عامليا على كرسيه في 
جانب امللعب وخلع حذاء كرة السلة الذي كان 
يرتديه، واكتشف بعد البحث في حقيبته أنه 

نسي حذاء التنس في غرفة املالبس.
والتقطت الكاميرات صوت كيريوس، يقول 
“ما هذا بحق السماء؟” وهو يفتش في كافة 

أجزاء احلقيبة قبل أن يدرك ما حدث.
ــو يرتدي  ــول امللعب وه وبــعــد أن دار ح
جوارب رمادية داكنة للبحث عن أي شخص 
يستطيع الذهاب إلى غرف املالبس، وإحضار 

حــذاء التنس أبلغ الــالعــب األســتــرالــي وقد 
بدا عليه اإلحــراج الشديد منافسه األميركي 
دينيس كودال “تركت حذاء التنس في غرف 

املالبس. آسف يا رجل”.
وبعد أن استعاد حــذاء التنس األبيض 
خــاض كيريوس املــبــاراة ليخسر املجموعة 
األولى قبل أن يعدل النتيجة إلى انتصار 7-6 
و7-5 و7-6. وبزغ جنم كيريوس في 2014 
عندما فــاز على اإلسباني رافائيل نــادال في 
وميبلدون لكنه اشتهر “بالفتى الشرير” في 

اللعبة بسبب مزاجه املتقلب.
وسيلتقي كيريوس في الــدور املقبل مع 
الكرواتي بورنا تشوريتش، الفائز 6-2 و6-
3 على الروسي دانييل ميدفيديف الصاعد من 

التصفيات.

أزارينكا وفافرينكا سيشاركان في 
أميركا املفتوحة ببطاقتي دعوة

قال االحتاد األميركي للتنس يوم الثالثاء 
إن فيكتوريا أزارينكا العبة روسيا البيضاء 
والروسية سفيتالنا كوزنتسوفا والسويسري 
ستانيسالس فافرينكا يــتــصــدرون قائمة 
احلاصلني على بطاقات دعـــوة للمشاركة 
في أميركا املفتوحة التي ستنطلق في 27 
ــاري. وانسحبت أزارينكا،  أغسطس اب اجل
املصنفة األولى عامليا سابقا والفائزة بلقبني 
في أستراليا املفتوحة ووصيفة بطلة أميركا 
املفتوحة مرتني، من نسخة العام املاضي على 
مالعب فالشينج ميدوز بسبب معركة قانونية 
على حضانة ابنها عقب االنفصال عن شريكها 
السابق. ورغم صعودها هذا األسبوع للمركز 
87 عامليا احتاجت أزارينكا لبطاقة دعوة ألنها 
لم تكن في مركز متقدم لدخول قائمة الالعبات 

املشاركات في القرعة.
وكان هذا هو السبب نفسه الذي حال دون 
تأهل كوزنتسوفا بشكل تلقائي وهــي التي 
فــازت بــأول لقب لها مــن إجمالي لقبني في 
البطوالت األربع الكبرى في أميركا املفتوحة 

في 2004 حني كانت تبلغ من العمر 19 عاما.
واحتلت الالعبة الروسية املركز 88 عامليا 

بعد أن توجت بلقبها رقم 18 ضمن مسابقات 
رابطة الالعبات احملترفات قبل تسعة أيام في 
واشنطن. أما السويسري فافرينكا، احلائز 
على ثالثة ألقاب للبطوالت األربع الكبرى، فلم 
يدافع العام املاضي عن لقبه الذي أحرزه في 
أميركا املفتوحة في 2016 بسبب اصابة في 
ركبته تطلبت خضوعه جلراحة في أغسطس 
اب 2017 ما أبعده عن املالعب حتى يناير 

كانون الثاني املاضي.
ــي في  ــان ــث ــذ خــروجــه مــن الــــدور ال ــن وم
وميبلدون في يوليو متوز فاز فافرينكا بثالث 
مباريات فقط خــالل البطوالت املقامة على 

مالعب صلبة في أميركا الشمالية.
ــن الــــدور األول في  وخـــرج فــافــريــنــكــا م
واشنطن قبل أن يخسر في الدور الثالث أمام 
املصنف األول عامليا رفائيل نادال الذي واصل 
طريقه ليحقق لقب بطولة تورونتو. وعاد 
فافرينكا ليشارك في سينسناتي هذا األسبوع 
وسيواجه الياباني كي نيشيكوري في الدور 

الثاني.
وتنطلق أميركا املفتوحة في الفترة من 27 

أغسطس اب إلى التاسع من سبتمبر.


