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ضمن أوساسونـا الصعود لدوري
الــدرجـــة األولى اإلســبـــاني لــكــرة
القـدم  قبل  3مبـاريـات من نهـاية
دوري الـدرجـة الــثـانـيــة بـعـد فـوز

غرناطة على البسيط 1-0.
ويـتـصـدر أوسـاسـونـا الـذي هبط
مـن دوري األضـــــــــــــواء فـي 2017
دوري الدرجـة الثانـية بـرصيد 78
نـــقــطــة من 39 مــبــاراة
وضــــــمن إنــــــهـــــاء
ـــــــــــــــوســم فـي ا
ـــركـــزين األول ا
أو الــثــاني بــعـد
خسارة البسيط
ـــركــز صـــاحب ا
الــــثـــــالث عـــــلى
أرضــــــــــــــــه
لـيــتـأ
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كشـف تقـريـر صـحفي إجنـلـيـزي عن موافـقـة تـشيـلـسي عـلى رحـيل العبـه البـلـجـيكي إيـدين هـازارد خالل فـترة
قبلة. االنتقاالت الصيفية ا

فقـد ذكرت صـحيـفة "ديـلي ميل" أن تـشيـلسي عـلى استـعداد لـلتـخلي عـن هازارد لريـال مدريـد رغم حظـر ضمه
لالعبـ جدد من قـبل الفـيفـا.وأضـافت الصـحيـفة أن رحـيل هازارد مـجانًـا في صيف 2020 عنـد نهـاية عـقده
الي النظيف اخلاصة باالحتاد األوروبي لكرة سيكون له تداعيـات سلبية على موقف تشيلسي من لوائح الـلعب ا
وسم اجلاري.ويسعى البلوز للتخلي عن النجم البلجيكي القدم ولذا سيضطـر النادي إلى بيع العبه بعد نهاية ا
مـقابل 87 ملـيـون إسـتـرلـيني بـعـدمـا اسـتـقدمـه النـادي الـلـنـدني مـقابل 32 مـلـيون إسـتـرلـيـني من صـفـوف ليل
الفرنـسي.وحاول تشـيلسي كـثيرًا إقـناع هازارد بـتجديـد عقده لـكن األخير رفض رغم عـرض النادي علـيه منحه
ـيـرلـيج. وسـيـخـوض تشـيـلـسي نـهـائي الـدوري األوروبي ضـد آرسـنـال يوم 29 مـايـو/آيار أعـلى راتب في الـبـر

اجلاري في باكو عاصمة أذربيجان.
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يــرى رامــون كـــالــديــرون رئــيس
ريــــــال مـــــدريــــــد الـــــســــــابق أن
الـويــلـزي جـاريث بـيل لن يـلـعب
ـيـرجني في مُـجــددًا بـقـمـيص ا
ظل الـعالقـة الـسـيـئـة بـيـنه وب

مدربه زين الدين زيدان.
وقـــــــــال كـــــــــالـــــــــديــــــــــرون خالل
تــصـــريـــحــاته لـــهـــيــئـــة اإلذاعــة
الـبـريـطـانـيـة "أعـتـقـد أن جـاريث
بـيل لــعب مــبــاراته األخــيـرة مع
سـتحـيل بقاء ريال مـدريد من ا
الالعـب الـــــويـــــلـــــزي زيـــــدان ال
يـعـتــمـد عـلــيه والـعالقــة انـتـهت

بينهما".
وأضاف "اجلماهير أيضًا تعتقد
أن جاريث بيل غيـر ملتزم وهذه
مـــشــكــلـــة كــبــيـــرة أفــضل شيء
بــالــنــسـبــة لـه هـو الــرحــيل عن

ملعب سانتياجو برنابيو".
وتـــابع كــالـــديــرون "زيـــدان كــان
يــرى من الـــضــروري اســتــمــرار

كـــريـــســـتـــيـــــــــــــانـــو رونـــالــدو
وبــــــــيع جـاريث بيــــــــــل لكن
الــنـادي قـــــــــرر غـيـر ذلك واآلن
ــــســـــتــــحــــيـــــــل يـــــــبـــــدو من ا
اسـتــمــرار الالعب الــويــلـزي في

الفريق".
وعـن ارتــبــاط اسم جـــاريث بــيل
بــــالـــعــــودة لـــفـــريــــقه الــــســـابق
ــشــكــلــة هي تــوتــنــهــام عــلق "ا
ـرتـفـع والـذي يـصل إلى راتــبه ا
وسم  17مليون يورو في ا

الواحد".
ـال وأ "اجلــمـاهــيـر ظــنت أن ا
ســـيــكـــون أفــضل مـن رونــالــدو
وكـــان ذلك مــــســـتـــحــــيال ريـــال
مدريـد سيحـاول بيع بيل بـسعر

أقل".
و يـــرى هــاري ريـــدنـــاب مــدرب
تــوتـنـهـام الـسـابق أنَّ الـويـلـزي
جـاريث بـيل جنـاح ريـال مـدريد
العب رائع وإضــافــة ألي فـريق

سيسعى لضمه.

وقـال ريــدنـاب في تــصـريــحـات
نـــقـــلـــتــهـــا صـــحـــيــفـــة "مـــونــدو
ديبـورتيـفو" اإلسـبانـية  "أي نادٍ
ســيــتــعـــاقــد مع بــيـل ســتــكــون
صـــفـــقــة رائـــعـــة له فـــهــو العب
كن تغيير أي يصنع الفارق و

فريق".
ـــانـــشـــســـتــر ــكـن  وأضـــاف: "
يـــونـــايـــتــد ضـــمه وأي نـــادٍ في
إجنـلــتـرا ســيـضــمه سـيــكـون له
ــوهــبـة تــأثــيــر فــهـو يــتــمــتع 
رائعة وأي فريق سيـتعاقد معه

سيمثل إضافة له".
كان بـيل أخبر زمالئه بـالفريق
بــــأنه لــــيس لــــديه أي نــــــــــــيـــة
للرحـيل عــــــــن ريال مدريد في
ظــــــــل تـــبــقي 3 ســـنــوات عــلى
ـلـكي لكن نـهـاية عـقــــــــده مع ا
ــديــــــــــر عـالقــته الـــســيـــئــة بـــا
الـفني زيـن الدين زيـدان جتـعله
ـــوســــــم خـــارج الـــفــــريــــــــق ا

قبل. ا
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الفـني أكد في تـصريـحات سـابقة
اســتــمــراره مع الــفــريق.يُــذكــر أن
مــانـشــسـتـر ســيـتـي قـد يــتـعـرض
أيـضًــا لـلــمـنع من عــقـد صــفـقـات
ـقـبل حــيث سـيـخـضع الــصـيف ا
الـنـادي لـتـحـقـيق من قـبـل االحتاد
اإلجنـليـزي والـفيـفـا بشـأن مزاعم
خـرقه للـوائح الـتوقـيع مع العـب
وسم شباب.وتـوج السيـتي هذا ا
بـثالثـيـة مـحــلـيـة تـاريـخـيـة لـكـنه
واصل فــــشــــله في دوري أبــــطـــال

أوروبا.
وأضح مــدرب الـبــايــرن الــسـابق:
"عــنـــدمــا تــكــون هــنــاك رغــبــة في
جتديـد العقـد يعـني ذلك أن هناك

رغبة في االحتفاظ بالالعب".
بيد أن الصحـافة اإلجنليزية
كـــشـــفـت في الـــوقت ذاته أن
الالعب يـريـد مغـادرة مـلعب
ـا يعـني أن من "االحتـاد" 
نطقي جدًا أن يضطر مان ا
ـطاف إلى سـيتي في نـهـاية ا
التـخلي عن جـناحـه إذا ما أصر

األخــــــــــــــيـــــــــــــــر عــــــــــــــلـى
الــرحــيل.الــســبب في ذلك
يـــعــــود إلى أن لــــيـــروي
سـاني لم يـعد أسـاسـيًا
في اآلونـــة األخــــيـــرة

قــــمــــصــــان الـــفــــريـق الالفــــتـــات
واألوشــــحـــة الـــزرقــــاء اخلـــاصـــة
ــانـشــســتـر ســيـتـي.واصـطــفـوا
لـتـحـيـة األبـطــال الـذين اخـتـتـمـوا
ـاضي بـإحـراز ـوسم الـسـبت ا ا
كـــأس االحتــاد اإلجنـــلــيـــزي عــلى

حساب واتفورد (6-0).
ـشجـعون قـائـد السـيتي وخص ا
فــيــنــسـنـت كـومــبــاني بــتــرحـيب
ــــدافع خـــاص بــــعــــدمـــا أعــــلن ا
الـبلـجـيـكي انتـقـاله إلى أندرخلت

كالعب ومدرب.
ـــــقــــرر أن يـــــنــــضـم فــــريق ومن ا
سـيــدات مـانــشـســتـر ســيـتي إلى
احـتــفـاالت فــريق الــرجـال الحــقـا
حـيث فـاز بـدوره بـثـنـائـيـة الـكأس

وسم. وكأس الرابطة هذا ا
وسـيـسـعـى ألـباسـيـتـي ومـايـوركا
بـدورهمـا لـتـحقـيق الـفوز من أجل
ــركــز مــنــافــســة غــرنــاطــة عــلى ا
ؤهل أيضا بشكل مباشر الثاني ا
ـركز لألضـواء.ويـتـأهـل صـاحـبـا ا
األول والــثــانـي مــبــاشــرة لــدوري
الـدرجــة األولى بـيـنــمـا تــتـنـافس
راكـز من الثالث الفـرق أصحـاب ا
وحــتى الــســادس عــلى الــبــطــاقـة

ؤهلة لألضواء. الثالثة ا
ويـحتل نـاديا قـادش وديبـورتيـفو

خــــر بــــفــــارق عــــشــــر نــــقــــاط عن
تصدر. ا

وقضى أوساسونا 14 موسما قي
دوري الـــدرجــة األولى اإلســـبــاني
قبل أن يهبط في 2014. وعاد في
 2016قبل أن يهبط في العام

التالي.
وكـــان أفــضـل مــركـــز يــحـــتــله في
دوري األضـــواء الــرابع في 2006
وبلغ الـدور قبل الـنهـائي في كأس
االحتاد األوروبي في 2007 بينما
حــصل عــلى مــركــز وصــيف بــطل

كأس ملك إسبانيا في 2005.
ـركـز ويـتـأخـر غـرنــاطـة صـاحب ا
الثاني بأربع نقاط عن أوساسونا
ويتـفوق بست نـقاط على الـبسيط
ويحتاج إلى انتـصار آخر لضمان
الــــعـــودة لـــدوري األضـــواء بـــعـــد

هبوطه في 2017.
بات أوسـاسونا قـريبـا من العودة
لــلـعب بــالـدوري اإلسـبــاني حـتى
دون أن يـحـتـاج خلـوض مـبـاراته
نظرا ألنه سيحصد النقاط الثالث
ــبــاراته أمــام رويس اخلــاصــة 
الــــفــــريق الــــذي  إقـــصــــاؤه من

نافسة. ا
لـكن أوســاسـونــا مـتــصـدر دوري
الـدرجـة الثـانـية سـيـحتـاج أيـضا
خلـــســــارة كل مـن ألـــبــــاســــيـــتي
ركـز الثـالث ومايـوركا صـاحب ا
الرابع خـالل مبـاراتهـما بـاجلولة
38 اللت سيزوران فيهما كل من
رايـو مـاخـاداونـدا وخـيـمـنـاسـتيك

دي تاراجونا على الترتيب.
احتفل العبو مانشستر سيتي
ـوسم من بــإجنـازاتـهم هــذا ا
خالل الــــتـــجــــول في شـــوارع
مــديــنــة مــانــشــســتــر الــيــوم
االثــنــ مــســتــقــلــ حــافــلـة
مكـشوفة أمـام اجلماهـير التي

احتشدت لرؤيتهم.
 وكُــتب عـلـى احلـافـلــة الـزرقـاء
كـــلـــمــة "الـــربـــاعـــيــون" في
إشـــارة إلحــــراز الــــفـــريق
ألربــعـة ألـقـاب مــحـلـيـة
هـــي الـــــــــــــــــــــــــــــدوري
ـمــتـاز اإلجنــلـيــزي ا
والــــكــــأس وكــــأس
الــــــرابـــــطـــــة ودرع

اجملتمع.
شـجـعون وحـمل ا
الــــــــذيـن ارتــــــــدوا

باريس- وكاالت
يرى الفرنسي كـيليان مبابي مهـاجم باريس سان جيرمان أن األرجنـتيني ليونيل ميسي
ـرشح األبرز لـلـتتـويج بـالكـرة الذهـبـية كـأفضل العـب في العـالم هذا جنم بـرشلـونة هـو ا

العام.
رشح وقـال مـبابي خالل تـصريـحـات نقـلتـهـا صحـيفـة "مـوندو ديـبورتـيـفو" الـكتـالـونيـة: "ا
للكرة الذهـبية? ميسي واإلقصاء من دوري األبطال ال يُـغير شيئا هو دائما رقم واحد في

كل شيء".
وأضاف: "مـيسي أظـهر هـذا العـام أنه أفضل العب رغم أن الـعام مـستـمر حـتى ديسـمبر

." (كانون ثان) لكنني لست قلقا فهو سيظل يلعب ويتألق حتى ذلك احل
اضي ركز الرابع فـي الترتيب الـنهائي لـلكرة الـذهبيـة العام ا وكـان مبابي قد حـل في ا

ركز اخلامس. متفوقًا على ميسي الذي أتى في ا
ـوسم مـتخـلـفًا بـ4 أهـداف ووصل مـبابي إلى الـهدف رقم 32 بـالدوري الـفـرنسـي هذا ا
عن "الــبـرغـوث" في ســبـاق احلـذاء الــذهـبي مع تــبـقي مـبــاراة وحـيـدة لألول بــرفـقـة سـان

سابقة احمللية. جيرمان في ا

مـكـتفـيًا بـدور "جـوكر" مـبـدع فقط.
ومـنـذ بدايـة شـهر فـبـراير/ شـباط
ــــرة واحـــدة 90 ــــاضي لــــعب  ا
دقـيـقة كـامـلـة.ومع ذلك كـان ساني
ــبــاريــات الـ 47الــتي شــارك في ا
فاتيح التي وسم من ا فيها هذا ا

قادت الفريق للفوز بالثالثية.
يذكر أن عقد ساني مع مان سيتي
ــــــتــــــد حــــــتى 2021. وكــــــانت
صــحـيـفـة "تـوتـوسـبـورت" أول من
ربط اسم لــيـروي ســاني بــبــايـرن
مـــيــونـخ وذلك في شـــهـــر أبــريل/
ــاضي حـ أوردت أن نــيــســان ا
اني إلى جانب أرسنال النادي األ
اإلجنـلـيزي مـهـتـمان
بـاحلـصـول عـلى
خــــــــــدمـــــــــات
الـــــــــالعــــــــب
الــــبـــالغ من
الـعـمـر 23

عامًا.
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اضي رحيل مدربه ماسيـمليانو أليجري أعلن نادي يوفنـتوس اإليطالي يوم اجلمعـة ا
وسم اجلاري. عن صفوف السيدة العجوز عقب نهاية ا

وذكـرت صـحـيـفــة "تـوتـو سـبـورت" أن الـبـرتــغـالي كـريـسـتـيــانـو رونـالـدو مـهـاجم
ــديـر الــفـني يــوفـنــتـوس يــرغب في تــولي مــواطـنه جــوزيه مــوريـنــيــو مـنــصب ا
ـاسـيـملـيـانـو أليـجـري. وسـبق جلوزيه مـوريـنـيو أن درب لـلبـيـانـكونـيـري خـلفًـا 
كـريـسـتيـانـو رونـالـدو خالل فـتـرتهـمـا في ريـال مـدريـد اإلسبـاني كـمـا يـشـترك
الثنائي في نـفس وكيل األعمال وهـو خورخي مينـديز.  يذكر أن بـعض التقارير
اإليـطـالـيـة أكـدت أن هـناك 6 مرشـحـ خلالفـة ألـيـجري وهـم أنطـونـيـو كـونتي
ومـاوريسـيو بـوكيـتيـنو (تـوتنـهام) وديـديه ديشـامب (منـتخب فـرنسـا) وسيـموني
إنـزاجي (التسيو) وجـيان بييرو جـاسبيريني (أتالنـتا) وسينـيسا ميهـايلوفيتش

(بولونيا).

ـــركـــزين اخلـــامس الكـــورونـــيـــا ا
والــــســـادس.والتـــزال تــــتـــبـــقى 5
جـوالت على خـتـام مسـابـقة دوري
الـدرجـة الــثـانـيـة اإلســبـاني لـكـرة
الـــقـــدم.ويـــتـــصـــدر أوســـاســـونـــا
اجلـدول حـاليـا بـرصـيد  74نقـطة
وبــفـارق ست نــقــاط عن غــرنــاطـة
الـــــوصـــــيف وتـــــسع نـــــقـــــاط عن
ألــبـــاســـيــتي صـــاحب الـــتـــرتــيب
الـثـالث.تــسـعى إدارة مـانــشـسـتـر
دير الفني بيب سيتي لتحص ا
جــوارديـوال بـتـمــديـد عـقـده خالل

قبلة. الفترة ا
فـــقـــد ذكـــرت صـــحـــيــفـــة "ذا صن"
اإلجنـلــيـزيـة أن الــسـيـتـي ُيـخـطط
لـــلــتـــمـــديـــد مـع جـــوارديــوال لـ5

سنوات على األقل.
ــــــدرب وأضــــــافـت أنـه إذا وافق ا
اإلسـبــاني فـسـيـحـصل عـلى 100
مـلـيــون جـنـيه إسـتــرلـيـني طـوال
مـدة الـعـقـد حـيث سـيـرتـفع راتـبه
20 الـــــــــســـــــــنــــــــــوي من  15إلى 
مـــلــــيـــونًــــا.ويــــتـــبــــقى في عــــقـــد

جوارديوال احلالي عامان فقط.
ورغـم وجـود قـلق بـشـأن إمـكـانـيـة
حـظر مـشاركـة السـيتي في دوري
األبــطــال التــهـامـه بــخـرق لــوائح
دير الي النظيف إال أن ا اللعب ا

»UH²Š‰∫ فريق

مانشستر سيتي
يحتفل بفوزه بلقب

رليغ البر
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لواحدة بواقع 0-6 و6-4 و6-1.
أمــا صـحــيــفـة (الجــازيــتـا ديــلـو
ســبــورت) فــقــد اعــتــبــرت نـادال
"فضائيا على أرض روما" وذلك
ـذهل الذي قدمه سـتوى ا بعـد ا
في الــنــهــائـي.أمــا صــحــيــفـة (ال
ريبوبليكا) فكتبت "روما ال تزال
ــــلـــكــــة نـــادال" وحتــــدثت في
صـفــحـاتـهــا الـداخـلــيـة كـيف أن
نـــادال قـــد فــاز بـ61 مـــبــاراة في
بـطـولـة رومـا وخـسـر ست مرات

فقط منذ أول مشاركة له.

بروما بعد 
صـحـافـة إيـطـالـيـا تـنـصب نادال

ملكا على روما
 عـــامــا من أول مـــرة رفع فـــيــهــا
لــقب الــبــطــولــة عــام 2005 عـلى
حـســاب األرجـنـتــيـني جـيــيـرمـو

كوريا.
من نــاحـيــتــهـا كــتـبت صــحـيــفـة
(تــوتـــوســبــورت) "رومـــا تــتــوج
نـــــادال لـــــلـــــمــــرة الـــــتـــــاســـــعــــة

وديوكوفيتش يستسلم".
جـموعـت وكان نـادال قد فـاز 
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تــوجـت الــصــحــافــة اإليــطــالــيــة
اإلسـبـاني رافـائـيل نـادال "مـلـكا"
علـى روما بـعدمـا فاز في نـهائي
الـبـطولـة ذات األلف نـقـطـة على

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وعنونت صحيفة (كوريري ديلو
سبـورت) صـفـحـتـهـا الـرئـيـسـية
بـعـبـارة "وقـد بـاتـوا تـسـعة" في
إشارة لتتويج الالعب اإلسباني
أمس بلقب روما للـمرة التاسعة
في مسيرته. وجاء تتويج نادال

كيليان مبابي
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الشخصية.
وســـــــــجل الــبــديل
نــــورمـــان بـــاول 19
نــــــــقــــــــطــــــــــــــــة ثم
خـــــــــــرج أيـــضــا في

نـــهــــايـــة الــــربع األخــــيـــر لـــذات
السبب.

واكـــــــــــــتـــــــــــــفــى يـــــــــــــانـــــــــــــيـس
أنــــتــــيــــتـــــــــــــوكــــومــــبــــو العب
مــيــلــــــــــــووكـي بــتــســجــيل 12
نـقــطـة لــكـنه اســتـحــوذ عـلى 23
كــــرة مـــرتــــدة قـــبل خــــروجه مع
تـبقي 4 دقائق و24 ثـانـيـة عـلى
نــهـايــة الـوقت اإلضـافـي الـثـاني
نــتــيـجــة األخــطـاء الــشــخـصــيـة

أيضا.
وأضـاف جــورج هـيل 24 نـقــطـة
مع مــــــيـــــلـــــووكـي وســـــــــــــجل
مالكولم بروجــــــــدون 20 نقطة
وبـــــــــروك لـــــــــوبـــــــــيـــــــــــــــــز 16
وإيـــــــــــــريك بــلـــيـــدســـــــــو 11
ونــــيـــــكــــوال مــــيــــروتــــيــــتش 10

نـــــــقاط.
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ـدير الـفـني الـسـابق لريـال بـيـتيس يـتمـنى كـيـكي سـيتـيـ ا
تدريب بـرشـلـونة مـسـتـقـبلًـا بـعـدما رحل عن

الفريق األندلسي.
وقال سـيتي  خالل تصريحات لـ"راديو
مـاركــا" اإلســبــاني عن احــتـمــال تــدريـبه
لـلبـلوجرانـا: "برشـلونة لـديه بالـفعل مدرب

." رائع فاز بلقب الليجا مرت
ـدرب احلــالي (فــالـفــيـردي) وأضــاف: "بـرشــلــونـة حــقق الــبـطــوالت مع ا
ـدرب السـابق والذي يسـبقه.. وذلك ألن النـادي لديه نـظام استـثنائي وا
".وتــابع: "أتــمـنى إذا ســنــحت لي الــفــرصـة فـي يـوم من ــدربــ فـوق ا
ـدرب األيــام خــوض هــذه الـتــجــربــة وقــيــادة بــرشــلــونـة".وواصـل ا
اإلســبـانـي: "في الــوقت احلــالي ســأكــون راضــيًــا إذا لم أظل في
نزل.. أرغـب في احلصول على وظيـفة في وقت قريب وسأكون ا
سعيـدًا تمامًا مثل أي مكان عملت فيه حيث أسعى جلعل فرقي

تلعب كرة جيدة".
يُذكر أن سيـتي قاد الفريق األندلـسي للفوز على ريال مدريد
(0-2) في مـلـعب سـانـتـيـاجــو بـرنـابـيـو حلـسـاب آخـر جـوالت

الليجا.
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أحـرز كـواي لـيـونارد 36 نـقـطة
واسـتـحـوذ عـلى 9 كـرات مـرتـدة
لـيـفـوز تـورونـتـو رابـتـورز -118
112 عـلى مـيـلـووكي بـاكس بـعد
ــبـاراة وقــتــ إضــافــيـ  فـي ا
الثالثة بينهما في نهائي القسم
الـــشـــرقي بـــدوري كـــرة الـــســـلــة

. األمريكي للمحترف
ويتقدم باكس 1-2 في السلسلة
الــــــتـي حتــــــسـم عــــــلى أســــــاس
األفـــضل في  7مـــبــــاريـــات قـــبل
ـــبـــاراة الــــرابـــعـــة في إقـــامــــة ا

تورونتو .
وأضــاف بــاســكــال ســيــاكـام 25
نــقـطــة واسـتــحـوذ عـلى 11 كـرة
مرتدة مع تورونتـو بينما سجل
مـــــارك جـــــاســـــول 16 نـــــقـــــطـــــة
واسـتــحـوذ عـلى  12كـرة مـرتـدة
ومـرر  7كــرات حــاســمــة.وأحــرز
كــايل لــوري العب تــورونــتـو 11
نــقــطـــة قــبل خـــروجه في الــربع
األخـــــيـــــر بـــــســــــبب األخـــــطـــــاء

كواهي ليونارد
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جنم ريال مدريد جاريت بل

«œËô  «—UO « ‚U³  r UF « qDÐ …U Ë
عن احلـلــبـة ويـديـن بـبـقــائه عـلى
قـيـد احلـيـاة إلى تـدخل الـسـائـق
اآلخــرين.وتــرك الودا بـصــمـته في
عـــالم الــــفـــورمــــوال واحـــد الـــذي
اخـتــاره ضـد رغــبـة والــده الـثـري
جدا بـدقة حتـضيـراته وتصـميمه
في الـــقــيــادة.وتــوج الودا بـــلــقــبه
ي األول مـن ثـالثـــــــة في الـــــــعـــــــا
مـــســــيـــرته عـــام  ?1975قـــبل ان

عـزيـزنــا نـيـكي تــوفي بـسالم يـوم
اإلثـن 20 مــايـو 2019 مــحــاطـا
بـــأســـرته.وجنـــا الودا أســـطــورة
احلـــلــبـــات في الـــســبـــعـــيــنـــيــات
ــوت عـام والــثــمــانــيــنــيــات من ا
1976 بـعد تـعـرضه حلـادث مروع
على حلبـة نوربورغرينغ أدى الى
إصابته بـحروق بالغـة. واشتعلت
الـنـيران فـي سيـارته بـعـد خروجه
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تــــوفي بــــطل الــــعــــالم الــــســــابق
لـلفـورموال واحد الـنمـسوي نـيكي
الودا  عن سن الـ 70بـــحـــسب مــا
أعـلـنــته عـائــلـته لــوسـائل اإلعالم
الــنــمــسـويــة. وقــال مــقــربـون من
الـــســــائق الـــســــابق فـي رســـالـــة
بالبريد اإللكتروني نقلتها وسائل
اإلعالم بـــحــزن عـــمــيق نـــعــلن أن

اجلـويــة "الودا لـلـطـيـران" الـتي 
بيعها إلى شركة اخلطوط اجلوية
الــــــــنــــــــمــــــــســــــــويــــــــة فـي عـــــــام
.2002وأوضــــحت الــــعـــائــــلـــة ان
إجنازاته الـفريـدة كرياضي ورجل
أعــمـال ال تـنـسى وســتـبـقى كـذلك.
دينـامـيته الـتي ال تكل وصـراحته
وشجـاعته سـتبقى مـثاالً ومـرجعا

بالنسبة لنا.

ـروع. واعتُـقِد يـتعـرض لـلحـادث ا
بـأن الودا ســيــفـارق احلــيـاة بــعـد
قود في احلادث لكنه عاد خلف ا
ـوسم ذاته بعـدما وقت الحق من ا
غــاب عن ثالثـة سـبــاقـات فـقط. ثم
تــوج بـــلــقــبه الـــثــاني عــام 1977
والـثـالث االخـيـر عـام 1984.وكان
الودا شـغــوفـا أيــضـا بــالـطــيـران
وأسس فـي عـــام 1979 شــــركــــته


