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تـواجــد الـثــنـائي الــعـربي مــحـمـد
صالح مــهـاجم لـيـفـربـول وريـاض
مــحــرز العب مــانـشــســتــر ســيـتي
ـرشــحـ جلـائـزة ضـمن قـائــمـة ا

الكرة الذهبية.
وأعـلـنت مـجـلــة "فـرانس فـوتـبـول
عن أســمـاء 30 مــرشــحـا جلــائـزة
الــكــرة الــذهــبـيــة الــتـي تــقــدمــهـا

ألفضل العب في العالم.
وضـمت الـقـائـمـة الـثالثي لـيـونيل
مـيـسي جنـم بـرشـلونـة وفـيـرجـيل
فـــــان دايـك مــــدافـع لــــيـــــفـــــربــــول
وكــريـســتـيــانـو رونــالـدو مــهـاجم

يوفنتوس.
وتنـافس هذا الـثالثي علـى جائزة
ــقــدمــة من الــفــيــفـا "ذا بــيــست" ا

ألفـــــــــــــضـل
العـب فـي
الــــعــــالم
مـؤخـرا
ونالها

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6487 Wednesday 23/10/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6487 االربعاء 24 من صفر 1441 هـ 23 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

 ôU Ë ≠ f¹—UÐ

وجه نيمار جونيور جنم باريس سان جيرمان رسائل إيجابية جلماهير فريقه مشيرا في الوقت ذاته للدوافع التي
وسم اجلاري قبل أن يُغلق أمامه باب اخلروج إلى برشلونة.وصرح نيمار جعلته يفـكر في مغادرة النادي مطلع ا
في حوار لشبكة أوتـرو: "أنا سعيد لكوني العبا بصفوف سان جيـرمان سأتعامل باحترافية وأبذل أقصى جهدي

من أجل باريس".
ساعدة سان جيرمان على الفوز خاصة بدوري ووعد نيـمار جماهير حديقة األمراء بتقد %100 من مجهـوده 
أبطال أوروبا".وأضاف الالعب الـبرازيلي: "بالتأكيد عالقة الود واحلب بيني وجماهير باريس ستعود أتمنى ذلك
مـا حدث طـبيعـيا أتـفهم رد فعـلهم جتـاهي وحاولت تـقبل ذلك وأنـها فتـرة وستـمضي". واستـدرك: "لكن أطـالبهم
أيضـا بتقدير مـوقفي واحترام رغـبتي عندما ال يـكون اإلنسان سعـيدا مهمـا فعل فإنه سيحـاول الرحيل والبحث

عن العمل في مكان آخر لكن في النهاية أن باق مع الفريق".
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كـشـف تـقـريـر صـحـفي إسـبـاني
عن تـوصل بـرشـلونـة وأتـلتـيـكو
مدريـد التفـاق سالم بشـأن أزمة
ـــهـــاجم الـــفـــرنـــسي أنـــطـــوان ا

جريزمان.
ه وكـان بـرشــلـونـة قــد  تـغـر
بـ300 يــورو نــظــرًا لـدخــوله في
مــفـاوضـات مع جــريـزمـان خالل
ـاضـي قـبل تــخـفـيض ــوسم ا ا
الــشــرط اجلــزائي في عــقــده مع
أتلـتيكـو مدريد من 200 إلى 120
مليون يورو وهو ما تسبب في
أزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــع إدارة

الـــروخـــيـــبالنـــكـــوس.وبــحـــسب
ــونـدو" اإلسـبـانـيـة صـحـيـفـة "إ
فــــإن االتــــفـــاق اجلــــديــــد يــــلـــزم
برشـلونـة بدفع 15 ملـيون يورو
ألتــلـتــيـكــو مــدريـد وأن يــحـظى
بحق الـتفاوض مع 5 العب في
صـفــوف الــروخـيــبالنــكـوس من
بـــــيــــنــــهـم ســــاؤول وخـــــوســــيه
خـيـميـنـيز.وأضـافت الـصحـيـفة:
"هـذه احلـقـوق ال تـعـني إلـزامـيـة
الـــشــراء بل تــمــنـح بــرشــلــونــة
خـيـار مـعـادلة أي عـرض يـتـلـقاه
أتلتيكو مدريد من أجل الالعب
ُــــحـــددين وتــــكـــون األولـــويـــة ا

لـلـفــريق الـكـتــالـوني".  وأشـارت
إلى أن االتفاق يـتضمـن احتفاظ
أتـــلـــتـــيـــكـــو بـــرســـائـل الـــبـــريــد
اإللــــــكـــــــتــــــرونـي الــــــتـي تــــــدين
برشلـونة وتؤكـد أنه أ اتفاقه
مع جـريزمـان في شـهـر مارس /

اضي. أذار ا
ومن جـهــة اخــرى تـقــرر تــأجـيل
ـواجـهة ـوعد اجلـديـد  حتـديـد ا
الــكالســيـكــو بــ قـطــبي الــكـرة
اإلســـبــانــيــة بـــرشــلــونــة وريــال
ُــقــرر إقــامــة مــدريــد.وكـــان من ا
الــكالســيـكــو يـوم  26أكـتــوبـر /
تــــشـــــرين األول اجلــــاري إال أن

االحتـاد اإلسـبـاني أجـله بـسـبب
األحداث اجلارية في كتالونيا.
وقــــالـت صــــحــــيــــفــــة "مــــونــــدو
ديـــــبــــورتـــــيــــفـــــو" إنه كـــــان من
ــــفــــتـــرض أن تُــــعــــلن الــــيـــوم ا
نافسة باالحتاد اإلثن جلنة ا
ــــوعــــد اجلــــديــــد اإلســــبــــانـي ا
لـلكالسـيكـو خاصًـة بعدمـا اتفق
الناديان على يوم  18ديسمبر /
ـــقــــبل إلقــــامـــة كـــانــــون األول ا
ــــــبـــــاراة.وأكــــــدت أن جلـــــنـــــة ا
ــنــافـــســات ســتـــعــود مــجــددا ا
لبـرشلـونة وريال مـدريد بـعدما
تـــلــقت مـــعــلــومـــات جــديــدة من
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داخل منطقة اجلزاء إال أنها مرت
بـغـرابـة من أمـام أقـدامه.وبـالـفـعل
أثـمـر اعتـماد العـبـو شيـفـيلـد على
الــركـالت الــركــنــيــة فـي تــســجــيل
ــــبـــــاراة في الـــــهــــدف األول فـي ا
الدقـيقة 30 بعـدما تلـقى أوكونيل
كــرة عـــرضــيــة لــيــمــررهــا بــرأسه
ــوســيت في مــنـطــقـة الـ 6يـاردة
لــيــودعــهــا األخـيــر بــســهــولـة في
ـــــــــاني شــــــــبــــــــاك احلــــــــارس األ
لـــيــنـــو.وطـــالب العـــبـــو آرســـنــال
بــاحلـصــول عــلى ركــلــة جـزاء في
الدقـيـقة 35  بعـد تعـرض بوكـايو
ــدافع ســـاكـــا لإلعـــاقــة مـن قــبـل ا
ـباراة أشـهر إيـجان إال أن حـكم ا
الـــبــطـــاقــة الـــصــفـــراء في وجــهه
بــداعي الــتــمــثــيل.وفـي الــدقــيــقـة
األولـى من الــوقت بـــدل الــضــائع
أطلق تشـاكا صاورخـية من خارج
منطقة اجلزاء تصدى لها ببراعة
احلـــارس هــنــدرســون لـــيــنــتــهي
الشوط األول بتقدم شيفيلد بهدف

دون رد.
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ومع بـداية الـشـوط الثـاني أجرى

فيرمـينو مـهاجم ليـفربول روبرت
لــيــفــانــدوفــســكي مــهــاجم بــايـرن
مـيــونخ بـيـرنــاردو سـيــلـفـا العب
مـانـشسـتـر سـيتي وسـون هـيوجن
مـــ العـب تـــوتــــنــــهـــام.وضــــمت
الـقـائـمة أيـضـا أنـطوان جـريـزمان
العب برشـلونة وكـيفن دي بروين
جنم مـانـشـسـتـر سـيـتي وكـالـيدو
كـولـيـبـالي مـدافع نـابـولي.وإيـدين
هـــــــازارد العب ريـــــــال مــــــدريــــــد
وماركـينـيوس مـدافع باريس سان
جـيــرمـان ورحـيم سـتـرلـيـنج جنم
مانـشسـتر سيـتي وأخيـرًا الشاب
جــواو فـيــلــيـكس العب أتــلــتـيــكـو
مـدريد.وسـتـقدم اجلـائـزة في حفل
سـيـقـام يوم  2 ديـسـمـبـر/ كـانون
ـــــقــــبل فـي الــــعـــــاصــــمــــة األول ا
الـــفــرنــســيــة بـــاريس.وفــاز لــوكــا
مــــــودريـــــتـش العب وسـط ريـــــال
مـــدريــد ومـــنـــتـــخب كـــرواتـــيــا
ـاضي.وفي بـاجلـائـزة الـعـام ا
مـنـافـسات الـدوري االنـكـلـيزي
تـغـلب شـيفـيـلـد يونـايـتـد على
آرســــنـــال بـــهـــدف نــــظـــيف في
ـباراة الـتي أقيـمت بـينـهمـا على ا

النجم األرجنتيني.
وتـرشح لـلــجـائـزة أيــضـا دوسـان
تـاديتش العـب أياكس أمـسـتردام
وزميله السـابق فرينكي دي يوجن
وسم اجلاري الذي انـتقل مطـلع ا

إلى برشلونة اإلسباني.
وتـواجد أيـضا الـسنـغالي سـاديو
ماني مهـاجم ليفربـول اإلجنليزي
واألرجـنـتـيـني سيـرجـيـو أجـويرو
جنم مانـشسـتر سـيتي واحلارس
الــفــرنــسي هــوجــو لــوريس العب
تـوتـنـهـام هوتـسـبـير. كـمـا تـواجد
كيليان مبابي مهاجم باريس سان
جـيـرمـان ومـنـتـخب فـرنـسـا ضمن

رشح للجائزة. ا
ــرشـحـ أيـضـا وضـمت قـائـمـة ا
ن تــــريـــنت أرنــــولــــد ظـــهــــيـــر أ
ليفربول دوني فان دي بيك العب
أيـــاكس أمـــســـتـــردام بـــيـــيــر
ــريك أوبـامـيــاجن مـهـاجم إ
آرســــنــــال اإلجنـــــلــــيــــزي
ـــانـي مـــارك أنــــدريه واأل
تـــيـــر شـــتـــيـــجـن حــارس

مرمى برشلونة.
وانــضم لــلـســبــاق أيــضـا
مـاتـيـاس دي لـيخـت مدافع
يـوفـنـتـوس ألــيـسـون بـيـكـر
حارس مرمى ليـفربول وزميله
جــورجـيــنــيـو فــيــنـالــدوم كـر

ا مهاجم ريال مدريد. بنز
كــــمــــا تــــواجــــد ضــــمن
ــــرشـــحـــ ا
روبــرتــو
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حتدث كارل هاينـز رومينيجه الرئيس الـتنفيذي لبايـرن ميونخ عن موقف النادي من شراء
اضي الالعب الـبرازيلي فيـليب كوتـينيو.وانـضم كوتيـنيو إلى النـادي البافـاري الصيف ا
ـدة مـوسم مع وجود بـند يـسمح لـبـايرن بـضمه نـهائـيًا مـقابل 120 مـعارًا من بـرشلـونة 
ـانيـة حتـدث روميـنـيجه عـن مصـير مـلـيون يـورو.وخالل تـصريـحـات لصـحـيفـة "كـيكـر" األ
ـناسب".وتـابع: "فيلـيب ذو جودة عـالية كوتيـنيـو قائلًـا: "سنـقرر ذلك حيـنمـا يأتي الوقت ا
كـما أنه يتحـلى بالتواضع نظـرًا لكونه شخص ودود لـلغاية ويحـظى بشعبـية كبيرة داخل

النادي ونحن راضون بشدة عن هذه الصفقة".
اني تـوماس مولر حيث بـات حبيس مقاعد وتسبب وصول كوتـينيو في أزمة لـلمهاجم األ
درب الكرواتي البدالء لصـالح الالعب البرازيلي الذي بـات ركيزة أساسـية في تشكيـلة ا

نيكو كوفاتش.
ـواجـهة وسـافـر كوتـيـنـيـو بـرفقـة بـاقي زمالئه إلى األراضـي اليـونـانـيـة الـيوم اسـتـعـدادًا 
ـبيـاكـوس غدًا في إطـار منـافـسات اجلـولة الـثـالثـة من دور اجملـموعـات بدوري أبـطال أو

أوروبا.

ــــري الــــتــــبــــديل األول أونــــاي إ
آلرسنال بخـروج جوزيف ويلوك
ونزول داني سيـبايوس بـدلًا منه

بحثًا عن معادلة النتيجة.
وكاد سيبايوس أن يـعدل النتيجة
آلرسنال في الدقيقة 59 بعد تلقيه
عـــرضــــيـــة من اجلـــانب األيـــســـر
ليسدد مباشرة إال أن كرته ذهبت
في أحــضــان هــنــدرســون.وحـاول
فليك مـباغتـة لينو في الـدقيقة 61
بـتـسديـدة قويـة من خـارج مـنطـقة
اجلــزاء مــرت إلى جــانب الــقــائم

اني. ن للحارس األ األ
وعاد فـليك في الدقـيقة 67 ليسدد
صــــاورخـــيـــة جـــديـــدة من خـــارج
منـطقـة اجلزاء ولـكنـها ذهبت في

رة. أحضان لينو هذه ا
ري التـبديل الثاني في وأجرى إ
الــدقــيــقــة 69 بــنــزول ألــكــســنــدر

الكازيت على حساب تشاكا.
وفي الـدقيـقة 73 حتـصل آرسـنال
عــلـى مـــخــالـــفـــة من عـــلـى حــدود
مــنــطــقــة اجلــزاء ســددهــا بـيــبي
مـبـاشـرة لـيمـسـك بـهـا هـنـدرسون

بسهولة.
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رشحـ جلائزة أفضل حارس في العالم أعلنت مجلـة "فرانس فوتبول" الفرنـسية قائمة ا
" والتي تُقدم ألول مرة في تاريخ جوائز اجمللة العريقة. "جائزة ياش

ًا لألسـطورة الروسي الـسابق لـيف ياش وأطلـقت اجمللـة اسم ياشـ على اجلائـزة تكـر
الـذي لـقب بـ"األخـطـبـوط األسـود" وهـو احلـارس الــوحـيـد الـذي حـقق الـكـرة الـذهـبـيـة عـام

1963.وضمت القائمة 10 حراس هم: 
ألـيسـون بـيـكر (لـيـفـربول) مـانـويل نـويـر (بايـرن مـيـونخ) إيدرسـون (مـانـشسـتـر سـيتي)
أنـدري أونانـا (أياكس أمـسـتردام) فـويتـشيك تـشيـزني (يـوفنـتوس) يـان أوبالك (أتلـتيـكو
مدريـد) كيبـا أريزاباالجـا (تشيـلسي) سـمير هـاندانوفـيتش (إنـتر ميالن) هـوجو لوريس

(تـــوتـــنــهـــام) ومـــارك أنــدريـه تــيـــر شـــتـــيــجن
(برشلونة).

يُذكر أن اجلـائزة سـتقدم في حـفل سيـقام يوم
ـقبل فـي العـاصمة 2 ديـسمـبر/ كـانون األول ا

الفرنسية باريس.
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مـلـعب بـرامـال لـ ضـمن لـقاءات
اجلـولة 9 من الـدوري اإلجنـلـيزي
ـمـتاز.وسـجل شـيـفيـلـد يونـايـتد ا
بـاراة الوحيـد عبر الالعب هدف ا
لــــيس مــــوســـيـت في الــــدقـــيــــقـــة
Æ30وبتـلك النـتيـجة ارتـفع رصيد
شـيـفـيـلـد يـونـايـتـد إلى 12 نـقـطة
ركـز الـتـاسع بيـنـما يـحـتل بـهم ا
جتمـد رصيد آرسـنال عـند النـقطة

ركز اخلامس. 15 في ا
kH%

شــهـــدت الــربع ســـاعــة األولى من
ــبـــاراة حتـــفظ كـــبـــيـــر من قـــبل ا
الــفــريــقــ مع اكــتــفــاء آرســنــال
بـاالعـتـمـاد علـى الـكـرات الـطـولـية
الســتـغالل ســرعــات العــبـيـه عـلى
ـــلــعب بـــيــنــمـــا اكــتــفى طــرفي ا
شـيــفـيــلـد عـلى الــركالت الـركــنـيـة
لـتـشكـيل خـطـورته.وأتت احملـاولة
باراة في الـدقيقة 21 األولى في ا
بعـد هجمـة مرتـدة منظـمة من قبل
العــــبـي آرســـنــــال وصــــلت عــــلى
اجلانب األيسر لكوالسيناك الذي
مـرر عـرضـيـة أرضــيـة لـنـيـكـوالس
بـيـبي اخلـالي تــمـامًـا من الـرقـابـة

u“∫ فريق شيفيلد

فوزاً ثميناً على
نظيره ارسنال في
الدوري االنكليزي
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ــوعـد رابــطــة الــلــيـجــا بــشــأن ا
قترح للكالسيكو. ا

وتـعـارض رابـطـة الـلـيـجـا إقـامة
ـــبـــاراة يــوم 18 ديــســـمـــبــر / ا
ـقـبل وترغب في كـانون األول ا
إقـــامــتـــهـــا يــوم 4 أو 7 من ذات
الـشـهـر وال يـسـتـبـعـد أن تـلـجـأ
الرابطة للقضاء لتنفيذ طلبها.
وأشــارت إلى أنه سـيــكـون أمـام
لـكي حـتى الـسـاعة الـبـارسـا وا
الـثــامـنــة مـسـاء الــغـد بــتـوقـيت
مدريد لـلرد على اللـجنة على أن
تـعـقـد األخـيرة اجـتـمـاعـا حلسم
ــوعــد اجلــديـد لــلــكالســيــكـو.  ا
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عــلـى الــتــوالي لـــكــنه خــســر أمــام
رابتورز بعد سوء احلظ الذي عاند
ـــبـــاراة الـــســـابـــعــة الـــفـــريق في ا
ــواجـهــة بـ الــفـاصــلـة في هــذه ا

. الفريق
وخالل الـفـتـرة الـتي أعـقـبت نـهـاية
ــاضي شــهــدت صــفـوف ــوسم ا ا
الفريق تغييرا ملحوظا حيث رحل
عن صـفـوف الـفـريـق جـيـمي بـاتـلـر
وجي جي ريديك وحل مكـانهما آل

هورفورد وجوش ريتشاردسون.
كــــمـــا أصـــبح الـــفـــريـق أفـــضل في
الناحية الدفـاعية عما كان عليه في
ـاضي وهو مـا ينـتظر أن وسم ا ا
يترك أثرا في أداء الـفريق ونتائجه

وسم اجلديد. با
وبـــدا أن رحــــيل بــــاتـــلــــر وريـــديك
سيؤثر سلبيا على قدرات سيكسرز
في الـتسجـيل ويسـمح للـمنـافس
بـــإغالق دفـــاعــــهم جـــيـــدا في وجه

محاوالت سيكسرز.
ورغم هـذا كـان انـضـمـام هـورفورد
الذي تألق هجوميا مع بوسطن في
ـــــاضــــــيـــــة ـــــواسـم الــــــثالثــــــة ا ا
وريـــتـــشـــاردســون الـــذي تـــألق مع
ــاضــيـ ــوســمــ ا مــيــامي فـي ا
ـثـابـة دعـم كـبيـر لـقـدرات الـفـريق
في الـــتــســـجـــيل إضـــافــة لـــوجــود

هاريس.

الثالثاء حيث يـخوض الفريق هذا
ـنـافـسة بـقـوة على ـوسم بـهدف ا ا

اللقب.
وقــــال جــــويل إمــــبـــيــــد جنم وسط
الـفريق "لـدينـا كتـيبـة على مـستوى
الــبــطـولــة أمــامـنــا فــرصـة لــلــفـوز
باللقب".وأوضح زميله بن سيمونز
"أشـعــر بـأن اجلـمـيع أصـبح لـديـهم
احلـــافــــز أشـــعــــر بـــأن الـالعـــبـــ
أصـبـحـوا أفـضل ولـديـهم رغـبة في

الفوز باللقب".
ـاضي بلغ سيـكسرز وسم ا وفي ا
الـدور قبـل النـهـائي للـدور الـفاصل
ـجـموعـة الشـرق لـلمـوسم الـثاني
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ته أمـام تورنـتو رابـتورز بـعد هـز
4-3 فـي الـــــدور قـــــبل الـــــنـــــهـــــائي
جملمـوعة الـشرق في الـدور الفاصل
اضي لـدوري كرة الـسلة ـوسم ا با
األمــريــكي لــلـمــحــتـرفــ يــخـوض
فــيالدلــفــيـا ســيــفــنــتي ســيــكــسـرز
وسم اجلــــــديـد بقـائمة فعـاليـات ا
زاخـــرة بــالـــنــجــوم وطـــمــوحــــــات

كبيرة.
ويـتـطــلع سـيــكـسـرز إلـى اسـتـغالل
تميزين قائمته احلافلة بالالعب ا
وسم لـلـتـفوق عـلى مـنـافـسيـه في ا
اجلـديد الـذي تنـطـلق فعـاليـاته غدا

أوناي
ري إ

سـائـقة االخـتـبـارات في بـرنامج "ذا
جـــرانــد تــور" الـــذي تــبــثـه خــدمــة
أمـازون.وسـتـكـون الروسـيـة إيـريـنا
سـيدوركـوفا أصـغـر سائـقة في

الـــبـــطـــولــة
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دير الفـني لفريق آرسنال ري ا كشف أونـاي إ
عن أسـباب اخـتـياره الـشـاب ويلـوك واسـتبـعاده
اني مـسعود أوزيل خالل مـواجهـة شيفـيلد لأل

يونايتد.
ـري أوزيل من قائمـة الفـريق للـمباراة واسـتبـعد إ

ـاني خـرج تمـامًا الـرابعـة عـلى التـوالي ويـبدو أن األ
من حساباته.

ــبــاراة لـشــبــكـة ــري خالل تــصــريـحــات قــبل ا وقـال إ
"سكاي سبورتس": "

ويلوك يستحق ذلك ففي مرحلة
كـننا اللعب وسم كـان يعرف كيف  التحضـيرات قبل انطالق ا

ولديه قدرات للعب مع وبدون الكرة".
بـاراة فـرصة جـيدة لـلـغايـة بالـنـسبـة له وأعتـقـد أنه يسـتحـقـها".واخـتتم: وأضاف: "هـذه ا
العـبًا لـكن االعبـ على مـقاعـد البـدالء يكـون لهم تـأثيـر أيضـا فنـحن بـحاجة "نـلعب بـ11 

إلى اجلميع".
ويتقدم شيفيلد حتى اآلن على آرسنال بهدف سجله في الشوط األول.
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ســتـشـارك جـيـمي تـشـادويك بـطـلـة
النسخة األولى من سلسلة سباقات
دابليو للسيارات النسائية في

ــوسـم الـــثــانـي الــذي ا
ــقــبل يــقــام الــعـــام ا
ـــــــشـــــــاركـــــــة ست
ســائــقــات ألول مـرة
ضـمن قـائـمـة مـكـونة
من 18 ســـــــائـــــــقـــــــة

نظمون. نشرها ا
وتــــضـم قــــائــــمــــة
ـــشــاركــات ألول ا
مرة الـبريطـانية
أبي إيــــــتـــــون

جيمي تشادويك

جانب من احدى مواجهات فريق ريال مدريد وبرشلونة

فريق
لفيالدلفيا
يسعى لتقد
مستوى
افضل في
دوري السلة
االمريكي
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بـعـمر 16 عـامـا.كـمـا تـضم الـقـائـمة
اجلــديـــدة اإلســبـــانـــيــتـــ بــيـــلــ
شـاركت جارسـيا ومـيريـا مارتـا ا
في بـطولـة فـورموال 4 والـبرازيـلـية
بروما تـوماسيـلي والنرويـجية أيال
أجـــرين.وســيـــتم اإلعالن عن اسم
ســــائـــــقــــتــــ فـي وقت الحق
ـشـاركات إلى لـيـرتفع عـدد ا

 20سائقة.
وتـشارك أول 12 سائـقة في
ـــاضي في ــوسم ا تـــرتــيـب ا

النسخة الثانية.
وقال ديف رايان مدير السباقات
في بــيــان "جـــمــيع جنــمــات مــوسم
2019 سـيـشـاركن في 2020... لكن
ــشـــاركـــات ألول مــرة في قـــائــمـــة ا
2020 تـضم أسـمـاء جـيـدة لـلـغـاية
أتــــمــــنى أن يــــكـــون مــــوسم 2020

أفضل من موسم 2019.
ـتـسـابــقـات بـسـيـارات وتـتـنـافـس ا
مـتطـابـقة من بـطـولة فـورموال 3 في
ـسـاعـدتـهن عـلـى االرتـقاء مـحـاولـة 
نحو فورموال 1 التي يسيطر عليها
الرجـال وغابت عـنها الـسيـدات منذ

.1976
وسم الـثاني إقامة أكثر وسيشهد ا
من سـتة سـباقـات.وحتـصل الفـائزة
بـــــالـــــلـــــقـب عـــــلى 500 ألف دوالر
باإلضافة إلى نقاط تساعد على نيل
رخـصـة الـقـيادة الـالزمة لـلـمـشـاركة

في فورموال 1.
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يتروف. جريجور د
ــيـــتـــروف الـــذي حــقق وأطـــاح د
فـوزه رقم 300 في بــطـوالت احتـاد
احملـتــرفـ بــالالعب الـصــاعـد من
الـتـصـفـيــات دامـيـر جـومـهـور 6-3
و5-7 وتـوقـع "مـبــاراة كــبــيـرة" في
ـقـبل بـ اثـنـ خـسـرا في الـدور ا
ـفـتـوحـة هذا قـبل نـهـائي أمـريـكـا ا

العام.
ـيـتـروف: "لــعب بـريـتـيـني وقـال د
بشكل جيد وأعتقد أن األمور تصب
فـي مــــصـــلــــحــــته اآلن ألنـه خـــاض

باريات خالل العام". القليل من ا
وأضــاف: "ســيــســتــخــدم ضــربــاته
ـفضـلة وسـيحـاول فرض أسـلوبه ا
لـكـن في الـوقت نـفـسه أعـتـقـد أنـني
اكـتــسب ثــقــة أكـبــر في كل مــبـاراة

وهذا مهم لي".
وتغـلب الـروسي كارين خـتشـانوف
ـــصــنف الــثــاني 4-6 و6-7 عــلى ا
الـبولـندي هـوبرت هـوركاش بـينـما
تــــفـــوق األرجـــنــــتـــيـــنـي ديـــيـــجـــو
ـصنف اخلامس على شوارتزمان ا
الـفـرنسي بـيـير- هـوجـو هيـربـيرت
4-6 و4-6.وسـيلـعب دومـينـيك تيم
ــصـــنف األول بـــالـــبــطـــولـــة غــدا ا
الثالثاء مع الـفرنسي جو-ويـلفريد

صنف. تسوجنا غير ا
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كــافح اإليـطــالي مــاتـيــو بــريـتــيـني
لـــيـــحــــول تـــأخـــره إلـى فـــوز عـــلى
البريطاني كايل إدموند بنتيجة -3
6 و3-6 و4-6 فــي الــــــــــــــــــدور األول
ـفـتـوحـة لـلـتـنس لـبـطـولـة فــيـيـنـا ا
ليتمسك باألمل في الـتأهل للبطولة

اخلتامية للموسم.
وتأهل نوفاك ديوكوفيتش ورفاييل
نـــــادال ودانــــيــــيل مـــــيــــدفــــيــــديف
ودومــيــنـــيك تــيـم وســتــيـــفــانــوس
تــيـتـيــبـاس بــالـفــعل إلى الـبــطـولـة
اخلـتـامـيـة في لــنـدن بـيـنـمـا يـحـتل
ألكـسندر زفـيريف وبريـتيني حـاليا

آخر مركزين مؤهل للنهائيات.
ـصـنـف الـثـالث وسـدد بـريــتـيــني ا
بــالـــبــطـــولــة 10 ضـــربــات إرســال
ساحـقة وأنـقذ 4 من 5 نقـاط لكـسر
واجهـة كما اضطر اإلرسال خالل ا
الالعـب االيــطــالي ذو الـ 23 عــامــا
لـطـلب مـساعـدة بـعـد التـواء كـاحله

باراة. مبكرا في ا
ورغـم ذلك وبــعـــد أن أهــدر إرســاال
واحـدا في اجملـمـوعـة األولى كـسـر
إرســال إدمـونــد مـرتــ ولم يـواجه
أي نــــقـــــطــــة كــــســــر لـإلرســــال في
اجملموعـة الفاصـلة ليـضرب موعدا
في الـــدور الــثـــاني مع الــبـــلــغــاري


