
ع��اد ليونيل ميسي للعب مع األرجنتني للمرة 
األول��ى منذ كأس العالم لكنها كانت ليلة محبطة 
للمهاجم البارز إذ سقط منتخب ب��اده 3-1 أمام 
فنزويا ف��ي م��ب��اراة ودي��ة لكرة ال��ق��دم ف��ي مدريد 
وسيغيب عن املواجهة املقبلة بسبب إصابة في 

الفخذ.
وأظهر ميسي حملات من سحره لكنها لم تكن ليلته 
إذ هزت فنزويا شباك األرجنتني ثاث مرات ألول 
مرة بفضل أهداف سالومون روندون وجون مورييو 
وجوزيف مارتينيز فيما أح��رز الوت��ارو مارتينيز 

هدف األرجنتني.
وقال االحت��اد األرجنتيني إن ميسي، الذي أكمل 
املباراة لكن شعر بألم في الفخذ، سيغيب عن مواجهة 

املغرب الودية في طنجة يوم الثاثاء.
لكن اإلصابة، التي مت وصفها بأنها جتدد إلصابة 
س��اب��ق��ة، ليست خطيرة كما سيغيب جونزالو 

مارتينيز عن مباراة املغرب بسبب مشكلة في الفخذ.
وابتعد ميسي عن املنتخب لفترة بعد اخلروج 
املبكر م��ن دور الستة عشر ف��ي ك��أس العالم في 
روسيا في العام املاضي لكنه عاد في ثوب جديد 
ليقود األرجنتني في مواجهة بني فريقني من أمريكا 
اجلنوبية باستاد وان��دا متروبوليتانو اخلاص 

بأتليتيكو مدريد.
وف��ازت فنزويا مرة واح��دة في آخر 23 مباراة 
ضد األرجنتني لكنها بدأت بشكل مثالي عندما سدد 
رون���دون في مرمى احل��ارس فرانكو أرم��ان��ي بعد 
خمس دقائق. وك��ان يجب على رون��دون مضاعفة 
الفارق بضربة رأس في الدقيقة 40 لكن بعد ذلك 

بلحظات استغل مورييو ركلة حرة ليهز الشباك.
وقلص الوت���ارو مارتينيز ال��ف��ارق بعد هجمة 
مرتدة رائعة في الدقيقة 59 لكن آمالها انتهت عندما 

جعل جوزيف مارتينيز النتيجة 3-1 من ركلة جزاء 
قبل ربع ساعة من النهاية. وقال الوتارو مارتينيز 

”صنعنا فرصا في الشوط األول لكن )فنزويا( 
أحرزت هدفني من أخطائنا. في الشوط الثاني قمنا 

بعمل جيد ومررنا الكرة لكن فنزويا حصلت على 
ركلة جزاء. يجب علينا مواصلة التحسن“.

سجل جيمس ه��اردن أكثر من نصف عدد 
نقاط هيوستون روكتس ليقوده للفوز 111-
105 على سان أنطونيو سبيرز واالقتراب 
من األدوار اإلقصائية ب��دوري ك��رة السلة 

األمريكي للمحترفني.
وقطع أوك��اه��وم��ا سيتي ث��ان��در ول��وس 
أجن��ل��ي��س ك��ل��ي��ب��رز خ��ط��وة ن��ح��و األدوار 
اإلقصائية أيضا بعد فوزيهما على تورونتو 

رابتورز وكليفاند كافاليرز على الترتيب.
وانتفض ثاندر لينتصر 116-109 على 
مستضيفه رابتورز فيما تغلب كليبرز 110-

108 على أرض كافاليرز.
وأحرز هاردن 37 نقطة في الشوط األول 
وأنهى امل��ب��اراة برصيد 61 نقطة وه��و رقم 
قياسي لروكتس كما عادل رقمه الشخصي 
لعدد النقاط في مباراة واحدة وهو ما فعله 
في الفوز 114-110 على نيويورك نيكس 
في يناير كانون الثاني. ومع جتاوز سبيرز 
تأخره بفارق 19 نقطة وتقدمه 96-91 قبل 
سبع دقائق من النهاية انتفض هاردن ليسجل 
13 نقطة متتالية ليتقدم روكتس 102-107. 
ورف��ع روكتس رصيده إل��ى 46 ف��وزا و27 
خسارة في املركز الثالث في القسم الغربي 
وأصبح بحاجة لانتصار على نيو أورليانز 
بليكانز يوم األحد لضمان التأهل إلى األدوار 
اإلقصائية. وأحرز هاردن تسع رميات ثاثية 
ليرتقي إلى املركز العاشر في قائمة مسجلي 
الرميات الثاثية في تاريخ البطولة برصيد 
1979 رم��ي��ة. ويستمتع ه���اردن مبوسم 
استثنائي إذ أصبح رابع العب في التاريخ 
يحرز 60 نقطة في أكثر من مباراة في موسم 
واحد كما أنه ثاني من يسجل 55 نقطة على 
األقل في ست مباريات على األقل كما أحرز 
30 نقطة على األقل في 32 مباراة متتالية 
وهو العدد األكبر منذ ويلت تشامبرلني في 

ستينات القرن املاضي.
وأصبح ه��اردن راب��ع الع��ب في التاريخ 
يحرز 50 نقطة على األقل في ثماني مباريات 
على األقل في موسم واحد واألول منذ كوبي 

برايانت في موسم 2007-2006.
وق��ال ه��اردن في مقابلة بعد املباراة عن 
تسجيل 61 نقطة ”أحاول احملافظة على 
إيقاعي وسرعتي. سبيرز ق��ام بعمل جيد 
للدفاع ضدي“. وأج��اب عند سؤاله هل كان 
يتخيل أن يكون أول العب يسجل 61 نقطة 
أمام فريق يدربه جريج بوبوفيتش ”ال ليس 

في أكثر أحامي جنونا. ”لكني أعمل لكي 
أكون األفضل في التاريخ ألن هذا ما حلمت 
به وأقوله لنفسي كل يوم ويجعلني أنافس“. 
وأضاف ”ال أنظر إلى األرقام الشخصية وكل 
ما يهمني هو الفريق ألننا منلك هدفا أكبر“. 
وفرط روكتس في تفوقه 3-1 على جولدن 
ستيت وريورز في نهائي الغرب في املوسم 
املاضي ليخسر 4-3. وسجل بريان فوربس 
20 نقطة لسبيرز الذي تلقى اخلسارة الثانية 

على التوالي.

ثاندر وكليبرز يقتربان
ويحتل ثاندر وكليبرز املركزين اخلامس 
والسادس على الترتيب في القسم الغربي 
إذ ميلك كل منهما 43 فوزا و30 هزمية بينما 
تراجع سبيرز إلى املركز الثامن برصيد 42 
فوزا و31 خسارة. ويأتي سكرامنتو كينجز 
ف��ي امل��رك��ز التاسع برصيد 35 ف��وزا و36 

خسارة.
وتلقى ثاندر الهزمية الرابعة على التوالي 
والعاشرة في 15 مباراة منذ عطلة أسبوع كل 
النجوم عندما سقط 123-114 أمام رابتورز 

بعد وقت إضافي يوم األربعاء.
وت��ق��دم ث��ان��در ب��ف��ارق ع��ش��ر ن��ق��اط في 
منتصف الربع األخير وحافظ على تفوقه 

حتى النهاية.
وأحرز بول جورج 28 نقطة لثاندر وحقق 
زميله راسل وستبروك ثاثة أرقام مزدوجة 
إذ سجل 18 نقطة واستحوذ على 12 كرة 

مرتدة باإلضافة إلى 13 متريرة حاسمة.
وت��ص��در ك��واي ليونارد قائمة مسجلي 
رابتورز برصيد 37 نقطة وأضاف باسكال 
سياكام 25 نقطة. ويحتل راب��ت��ورز املركز 
الثاني في القسم الشرقي برصيد 51 فوزا 
و22 هزمية وضمن التأهل لألدوار اإلقصائية 
بالفعل. وتقدم كليبرز بفارق 11 نقطة في 
بداية الربع األخير وصمد أم��ام انتفاضة 
كافاليرز وصيف البطل في آخ��ر موسمني 
ليحقق فوزا مهما. وأحرز دانيلو جاليناري 
27 نقطة لكليبرز وأض��اف لو وليامز، أحد 
املرشحني جل��ائ��زة أف��ض��ل الع��ب ب��دي��ل هذا 
املوسم، 15 نقطة. وبعد بلوغه النهائي في 
آخر أربعة مواسم وحصده اللقب في 2016 
تأكد عدم بلوغ كافاليرز األدوار اإلقصائية 
إذ يحتل املركز 14 في القسم الشرقي برصيد 

19 فوزا و54 خسارة.

باكس يشعل الصراع
وحافظ أورالن���دو ماجيك على آماله في 
األدوار اإلقصائية بفوز صعب 119-123 
على ممفيس جريزليز بعد وق��ت إضافي 
وحصل على هدية من ميلووكي باكس الذي 

سحق ميامي هيت 87-116.
وجتمد رصيد هيت عند 35 ف��وزا و37 
هزمية في املركز الثامن في القسم الشرقي 
وميلك ماجيك العدد ذاته من االنتصارات في 
املركز التاسع لكنه خسر 37 مباراة ليشتعل 

صراع املنافسة على بلوغ األدوار اإلقصائية.

بعد خيبة املونديال الروسي ودوري 
األمم األوروبية، تستهل أملانيا تصفيات 
كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، مبباراة 
نارية اليوم األح��د على أرض جارتها 
ال��ل��دود هولندا، بتشكيلة شابة يغيب 
عنها معظم من قادها إلى لقب مونديال 
2014. ويبحث م��درب أملانيا، يواكيم 
ل��وف، عن إسكات منتقديه بعد إبعاد 
ثاثة ك���وادر م��ن ن��ادي ب��اي��رن ميونخ 
قبل أن يستهل مشواره في التصفيات، 
وذلك برحلة التعويض عن سنة 2018 
املخيبة والتي شهدت توديعه املؤلم من 
دور املجموعات ملونديال روسيا، وفقدان 
لقب مونديال البرازيل 2014، ثم هبوطه 
من املستوى األول ملسابقة دوري األمم 

األوروبية في كرة القدم.
وكانت هولندا ب��ال��ذات تفوقت على 
أملانيا )3-0 و2-2( ف��ي دوري األمم 
األخيرة، ما أدى إلى إبعاد لوف لنجوم 
بايرن ميونخ املدافعان جيروم بواتنغ 
وماتس هوملس والعب الوسط الهجومي 
توماس مولر. كما أن املنتخب خسر العب 
ال��وس��ط س��ام��ي خضيرة ف��ي سبتمبر 
)أيلول( املاضي، فيما أبعد صانع ألعاب 
آرس��ن��ال اإلجن��ل��ي��زي، مسعود أوزي��ل، 
نفسه على خلفية أزم���ة تسببت بها 
صورة جدلية مع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان قبل مونديال روسيا.
ومن نهائي البرازيل في عام 2014، 
لم يبق س��وى احل��ارس مانويل نوير، 
ال��ذي يطالب كثيرون بحلول ح��ارس 

برشلونة، م��ارك أن��دري��ه تير شتيغن، 
ب���دالً م��ن��ه، والع���ب وس��ط ري���ال مدريد 
اإلسباني توني ك���روس. وف��ي مباراة 
أملانيا الودية األخيرة األربعاء مع صربيا 
)1-1( في فولفسبورغ، أجرى لوف ستة 
تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 
م��ع هولندا 2-2 ف��ي منتصف نوفمبر 
)تشرين الثاني( املاضي، فمنح ظهير 
اليبزيغ ال��ش��اب ل��وك��اس كلوسترمان 
)22 عاماً( مباراته الدولية األولى، فيما 

خاض زميله في اليبزيغ الظهير األيسر 
مارسيل هالستنبرغ مباراته الثانية مع 

أملانيا واالولى منذ 2017.
وألقى ل��وف مبهام قلب الدفاع على 
ال��ش��اب��ني نيكاس زول��ي��ه )23 ع��ام��اً( 
وجوناثان تاه )23 عاماً(، فيما دفع في 
الوسط باملراهق كاي هافيرتز )19 عاماً( 
مع يوشوا كيميش )24 عاماً( ول��وروا 

سانيه )23 عاماً( وإيلكاي غوندوغان.
لكن مع دخول صانع ألعاب بروسيا 

دورمت��ون��د، املخضرم م��ارك��و روي��س، 
في الشوط الثاني، حتسن أداء أملانيا، 
وأدرك����ت ال��ت��ع��ادل عبر ال��ب��دي��ل ليون 
غوريتسكا. وبرغم حملة إع��ادة البناء 
التي أوكلها االحت��اد األملاني للوف بعد 
نهاية املونديال املخيب، يقع املدرب حتت 
ضغوط خسارة محتملة أم��ام هولندا، 
خصوصاً وأن التتويج في كأس أوروبا 
2020 سيكون ضرورياً ل�«ناسيونال 

مانشافت« بعد توالي اخليبات األخيرة.

ومن جهة منتخب »الطواحني« الذي 
يعيش أيضاً مرحلة إعادة بناء، إذ حقق 
فوزاً كبيراً في اجلولة األولى على ضيفته 
ب��ي��اروس��ي��ا 4-0 ع��ن ط��ري��ق املتألق 
راهناً ممفيس ديباي )2( وجورجينيو 

فينالدوم واملدافع فيرجيل فان دايك.
وتخلى بعض جنوم الفترة السابقة 
عن القميص البرتقالي على غرار روبن 
ف��ان ب��رس��ي، ويسلي س��ن��اي��در وأري��ن 

روبن.
ويعول املتتخب الهولندي على جنوم 
أياكس أمستردام ال��ذي بلغ ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا بعد فوزه املفاجىء 
على ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب 
4-1 في عقر داره في إباب ثمن النهائي، 
على غرار العب الوسط فرنكي دي يونغ 
املنتقل إلى برشلونة اإلسباني بدءاً من 
املوسم املقبل بصفقة بلغت 75 مليون 
ي��ورو، وقلب الدفاع ماتياس ي ليخت، 

املطارد من ابرز األندية األوروبية.
وف��ي ت��اري��خ م��واج��ه��ات املنتخبني، 
فازت أملانيا 15 مرة مقابل 11 لهولندا 

وتعادلتا 16 مرة.
وف��ي املجموعة اخلامسة، تخوض 
كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، مباراتها 
الثانية مع ضيفتها املجر بعد فوزها 

األول الصعب على أذربيجان 1-2.
أما بلجيكا التي تغلبت على روسيا 
3-1 في ظل تألق جنمها إدي��ن ه��ازار، 
فتستقبل ق��ب��رص ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة 

التاسعة.
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جيمس هاردن جنم هيوستون روكتس

أملانيا تسعى للثأر من هولندا في تصفيات أمم أوروبا

اإلقصائية األدوار  من  يقتربون  وكليبرز  وثاندر  روكتس 

إصابة ميسي في عودة مخيبة لألرجنتني أمام فنزويال

املنتخب األرجنتيني يسقط أمام فنزويا بثاثية رغم عودة ميسي

ليبرون يغيب عن »بالي 
2005 اوف« ألول مرة منذ 

سيغيب النجم اخل��ارق ليبرون جيمس عن األدوار االقصائية 
»باي أوف« للمرة األول��ى منذ عام 2005، بعد فقدان فريقه لوس 
أجنليس ليكرز األمل بالتأهل اجلمعة في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. كما جتمدت سلسلة من ثماني مباريات نهائية على 
التوالي لاعب املكنى »امللك« واملتوج أربع مرات بلقب أفضل العب 
في الدوري. وبفشله بالتأهل إلى الباي أوف للمرة السادسة تواليا، 
يكون ليكرز قد صنع اس��وأ سلسلة في تاريخه. قال جيمس »هذا 
موسم صعب جلميعنا. ليس ما تعاقدنا من أجله، خال السنوات 
أمور قد حتصل، اإليقافات، اإلصابات«. تابع »ال حتاول حتى التفكير 
باألمر. حتاول أن تدفع كي تتحسن. الباي أوف ليس تعهداً. يجب أن 
تخرج وتبدأ بالعمل«. وأردف: »بالنسبة لي، تقوم بالعمل وترى ماذا 
ميكن أن حتقق«. وسجل جيمس 25 نقطة و14 متريرة حاسمة و9 
متابعات، لكن االمر لم يكن كافيا لتحقيق الفوز على ضيفه بروكلني 

نتس )106-111(، علما ان املباراة شهدت تغيير الصدارة 23 مرة.
ويعود الغياب األخير جليمس عن الباي أوف إلى موسم 2004-

2005، عندما كان يخوض موسمه الثاني مع كليفاند كافالييرز.
وخ��اض جيمس )34 عاما( مباراة ملعب »ستيبلز سنتر« بعد 

اراحته في املباريات االخيرة بسبب اصابة في فخذه.
كما تعرض لسقطة بعد انزالقه قبل 22 ثانية على نهاية املباراة.

وهذه اخلسارة احلادية عشرة لليكرز في آخر 13 مباراة.
وأضاف جيمس الذي أهدر ثاثية وخسر الكرة في الثواني األخيرة 

»تعرضت لسقطة قاسية عندما انزلقت. آمل أن أصبح أفضل غدا«.
وعن رغبته بخوض املزيد من املباريات هذا املوسم، أضاف »مع 
اقصائنا رسميا، سأحتدث على االرج��ح مع اجلهاز الفني. آمل في 

التواجد في أكبر عدد ممكن من املباريات في نهاية املوسم«.
وسجل جو هاريس 26 نقطة والعب ليكرز السابق داجنيلو راسل 
21 نقطة و13 متريرة حاسمة لبروكلني الذي عزز آماله بالتأهل الى 

الباي اوف بفوز ثان خارج ملعبه ضمن رحلة من سبع مباريات.

لقطة من مباراة سابقة بني الفريقني

»تاتا« يستهل مشواره
 مع املكسيك بالفوز على تشيلي

فاز منتخب املكسيك على تشيلي ودي��اً 3-1 في أول مباراة 
يقودها األرجنتيني جيراردو مارتينو »تاتا«، منذ توليه اإلدارة 
الفنية ل�«التري«. وفي هذه املباراة التي أقيمت بالواليات املتحدة، 
جاءت أهداف املنتخب املكسيكي بتوقيع كل من راؤول خيمينيز 
)ق52( وهيكتور مورينو )ق63( وهيرفينج لوزانو )ق65(، في 

حني سجل نيكوالس كاستيو هدف تشيلي الوحيد )ق69(.
وستواجه املكسيك باراغواي الثاثاء املقبل ودياً في حني تلتقي 

تشيلي بالواليات املتحدة في اليوم ذاته.

 البحرين تستعد الستقبال 
سباق فورموال1

استقبلت البحرين نحو 600 طن من معدات فرق فورموال1، 
التي تستعد خلوض اجلولة الثانية من بطولة العالم في الفترة 

بني 28 و31 مارس املقبل.
ووصل إلى البحرين بالفعل 300 صندوق عبر ثماني طائرات 
شحن تابعة لفورموال1، إل��ى جانب نحو 100 حاوية وصلت 
عبر الشحن البحري. ومعظم املعدات وصلت من أستراليا، التي 
شهدت اجلولة االفتتاحية، وكذلك من بعض الدول األوروبية التي 
تتخذ منها غالبية الفرق مقراً. وحتتوي الشحنات على العديد من 
العناصر األساسية لفورموال1، مثل سيارة األم��ان والسيارات 

الطبية.
وكان سائق مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، استفاد، من 
دخول متأخر حلارة الصيانة ليفاجئ زميله بطل العالم لويس 

هاميلتون وينتزع الفوز بالسباق االفتتاحي في أستراليا.
وانطلق بوتاس من املركز الثاني خلف هاميلتون أول املنطلقني، 
ليتجاوز السائق الفنلندي زميله البريطاني خال بداية فوضوية 
للسباق على حلبة ألبرت بارك. وتتألف بطولة فورموال1 من 21 

سباقاً هذا املوسم.

استقالة رئيس االحتاد الدولي للمالكمة
أعلن رج��ل األعمال األوزب��ك��ي املثير للجدل غفور رحيموف 
اجلمعة أنه سيستقيل من رئاسة االحتاد الدولي للماكمة »أيبا«، 
اخلاضع للتحقيق من قبل اللجنة األوملبية الدولية حول طريقة 

إدارته.
وق��ال رحيموف في بيان »أبلغت اللجنة التنفيذية لاحتاد 
الدولي للماكمة نيتي باالستقالة من الرئاسة«، علًما بأن االحتاد 
الدولي كان قد جمد إقامة مسابقات املاكمة في أوملبياد طوكيو 

املقرر عام 2020.
أضاف االحتاد الدولي أن اجتماعاً عبر الهاتف للجنة التنفيذية 
سيعقد في نهاية األسبوع »للبدء ب��اج��راءات انتخاب الرئيس 

املؤقت«.
وتأتي استقالة رحيموف قبل أيام من اجتماع اللجنة التنفيذية 
لألوملبية الدولية في ل��وزان، ما قد يساهم في رف��ع العقوبات 

الدولية عن الرياضة القتالية.
وكانت اللجنة الدولية أعلنت في نوفمبر املاضي فتح حتقيق 
ضد االحت��اد وعهدت بالقضية إلى جلنة يقودها الصربي نيناد 
لوليتش، عضو اللجنة التنفيذية في األوملبية الدولية ورئيس 

االحتاد الدولي للمصارعة.
وبانتظار نتائج التحقيق، قررت األوملبية الدولية جتميد إقامة 

مسابقات املاكمة في دورة ألعاب طوكيو 2020.
وكانت األوملبية الدولية عبرت في نوفمبر عن »قلقها الشديد« 
في ما يخص املالية، اإلدارة وأخاقيات االحت��اد الدولي، واعدة 
»ببذل قصارى جهدها حلماية رياضييها وضمان إدراج مسابقات 

املاكمة في طوكيو 2020«.
ولم تتحسن العاقة بعيد انتخاب رحيموف مطلع نوفمبر. 
وتتهم وزارة اخلزانة األميركية رحيموف بأنه »مجرم رئيس« في 

باده وهو أمر نفاه بشدة في مقابلة مع فرانس برس.
وتراجعت العاقات بني اللجنة األوملبية الدولية واحت��اد 
املاكمة في أوملبياد ري��و 2016 عندما مت توقيف 36 مسؤوالً 
وحكماً وسط مزاعم التاعب بنتائج املباريات. وتدهورت العاقة 
بني الهيئتني لدرجة التوصل إلى قرار في أوائل أكتوبر املنصرم من 
قبل األوملبية الدولية بتجميد عاقاتها مع االحتاد الدولي للماكمة 
ورفضت منح رحيموف الذي كان رئيسه بالوكالة، بطاقة اعتماد 

حلضور دورة األلعاب األوملبية للشباب.

هوركاتش يصعق تيم وديوكوفيتش 
يتأهل في ميامي للتنس

 حتطمت آمال دومينيك تيم بطل إنديان ويلز في إحراز ثنائية 
”الشمس املشرقة“ سريعا بعد خسارته 6-4 و6-4 أمام هوبرت 
هوركاتش في الدور الثاني ببطولة ميامي املفتوحة للتنس بينما 
لم يهدر نوفاك ديوكوفيتش املصنف األول عامليا وقتا طويا للفوز 

على برنارد توميتش.
وكسر هوركاتش البالغ عمره 22 عاما إرس��ال تيم املصنف 
الثالث أربع مرات من بينهم الشوطان األخيران في كل مجموعة 

ليحقق أكبر انتصار في مسيرته.
وقدم النمساوي تيم، الذي تغلب على روجر فيدرر يوم األحد 
ليحرز لقبه األول في بطوالت األس��ات��ذة في إنديان ويلز، أداء 
متواضعا. وحزم كي نيشيكوري املصنف السادس عامليا حقائبه 
مبكرا بعدما تلقى هزمية مفاجئة 2-6 و6-2 و6-3 أمام الصربي 

دوسان اليوفيتش في الدور الثاني.
ومت اعفاء نيشيكوري املصنف اخلامس من خوض الدور األول 
وظهر أنه في طريقه لتحقيق انتصار معتاد حتى متكن اليوفيتش، 
ال��ذي بدا بعيدا عن مستواه في املراحل األول��ى من امل��ب��اراة، من 

االرتقاء بأدائه فجأة.
وق��ال نيشيكوري ”ارتقى مبستواه في املجموعتني الثانية 
والثالثة. لم يكن يهدر الكثير مثل املجموعة األولى. إرساله كان 

جيدا في النهاية.
”رمبا لم أقدم أفضل أداء. يستحق كل اإلشادة“.

وتعرض نيشيكوري، ال��ذي خاض أول مباراة منذ خسارته 
في الدور الثالث في إنديان ويلز األسبوع املاضي، لكسر إرساله 

خمس مرات خال املباراة.
وقال نيشيكوري ”أحاول أن يظل رأسي مرفوعا. موسم املاعب 
الرملية سيبدأ قادما. إنه موسم جديد متاما. سأحاول التدرب 

بشكل جيد ألسبوعني آخرين وأكون مستعدا ملونت كارلو“.
وسيلتقي اليوفيتش املصنف 44 عامليا، الذي خسر في الدور 
األول في خمس من بطوالت احملترفني هذا املوسم، مع االسترالي 
نيك كيريوس الذي تغلب على القازاخستاني ألكسندر بوبليك 

القادم من التصفيات بنتيجة 7-5 و3-6.
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