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كشفت تقارير صحفية إسبانية أنَّ ريال مدريد يُخطط لضم البلجيكي إيدين هازارد العب

قبلة. تشيلسي خالل الفترة ا
 وبحسب برنامج " "El Chiringuitoاإلسباني فإنَّ ريال مدريد مستعد لدفع  170 مليون يورو لضم

هازارد.
وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في يونيو/حزيران  2020 ويسعى ريال مدريد للتحرك خلطف

هازارد في ظل رغبة تشيلسي في جتديد عقده.
كان هازارد فتح الباب أمام إدارة تشيلسي لتجديد عقده لكنه لم يتخل عن حلم اللعب لريال مدريد.
وقال الالعب البلجيكي: "ريال مدريد أفضل فريق بالعالم. ال أريد أن أكذب. إنه حلمي منذ الصغر

كنت أحلم بهذا النادي. ال أريد احلديث عن األمر كل يوم".
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كشفت صحيـفة بريطانية امس
الــثالثــاء عن اهـتــمــام عـمــالــقـة
ــمـــتــاز الــدوري اإلنـــكــلـــيـــزي ا
باحلـصول عـلى خدمـات موهـبة
ـاني بـوروســيــا دورتـمــونــد األ

قبلة. خالل الفترة ا
وقــالـت صــحـــيـــفــة "ذا صن" إن
جـــادون ســــانـــشــــو العب وسط
دورتــمــونــد يــتــمــتع بــاهــتــمـام
ييرليج ليفربول خماسي البر
وآرسنال وتشيلسي ومانشستر

يونايتد وتوتنهام.
وأوضحت الصـحيفـة أن صفقة
ضم سانشو ( 18عامًا) قد تصل
إلى  100 مــــــلـــــيـــــون  جــــــنـــــيه
إسـتـرلـيـني بـعـدمـا ظـهـر بـشكل
ـــــيـــــز مع دورتـــــمــــونـــــد هــــذا

وســـم.  ا
ونـــــوهـت الـــــصــــــحـــــيــــــفـــــة أن
دورتـمـونـد يـعـتـقـد أن سـانـشـو
ــثــالي لـلــفــرنـسي هــو الـبــديل ا
ـــبـــلي الـــذي غــادر عـــثـــمـــان د

الــــــــفـــــــريـق فـي صــــــــيف 2017
متجهًا إلى برشلونة.

ـذهـل مع الـفـريق وبــعـد تــألـقه ا
األصــفــر وجه مـــدرب مــنــتــخب
إجنـلــتــرا جـاريث ســاوثــجـيت
دعــوة إلى سـانــشـو لالنــضـمـام
ـــبـــاريــات إلى الـــفـــريق خالل ا

قبلة. ا
ويــســتــعـد نــادي تــوتــنــهـام إلى
مــزاحــمــة نــظــيــره مــانــشــســتــر
يـونـايــتـد عـلى خـدمــات صـفـقـة
دفــاعـيـة خالل فـتـرة االنـتـقـاالت

قبلة. الشتوية ا
وذكـــرت صـــحـــيـــفـــة مـــتـــرو أن
جـــــوزيـه مــــوريـــــنـــــيـــــو مــــدرب
الــشــيــاطـــ احلــمــر يــرغب في
احلــــــصـــــــول عــــــلـى خــــــدمــــــات
الــهــولــنــدي نــاثــان أكي مــدافع

وث. بور
وعـمل مـوريـنـيـو مع نـاثان أكي
في تـشـيـلـسي قـبـل أن يـتـعرض
لإلقالة من تدريـب البلوز ويرى
ـثالي لتـرميم دفاع فيه الالعب ا

اليونايتد خالل فترة االنتقاالت
قبلة. الشتوية ا

وأكـدت صـحـيـفـة الـديـلي سـتـار
أن تـوتـنــهـام سـيـدخل مــنـافـسـة
شـرسـة مع مانـشـستـر يـونايـتد
من أجـل الـظـفـر بـخـدمـات نـاثان
أكي في يــــنـــايـــر/كــــانـــون ثـــان

قبل. ا
وكـــان جــــوزيه مـــوريـــنـــيـــو في
حاجـة لتـدعيم دفـاع الفـريق هذا
ـوسم لـكـنه فـشـل في الـتـعـاقد ا
مـع هــــاري مــــاجـــوايــــر وتــــوبي
ألـديرفـيـريلـد من ليـسـتر سـيتي

وتوتنهام على الترتيب.
ــديـر الــفـني وكـان إيــدي هـاو ا
ـــــوث قــــد حتـــــدث عن لــــبـــــور
صــعــوبــة االحــتــفــاظ بــخــدمـات
ـمـيز نـاثـان أكي بسـبب األداء ا
الـذي يـقــدمه الالعب مع الـفـريق

اإلنكليزي.
ســـانــد واين رونــــــــي مــهــاجم
دي سي يونايتد البرتــــــــغالي
ـــديــر جـــوزيه مـــوريــنــــــــــيــو ا

ـانشـسـتر يـونايـتد بـعد الـفني 
تــعــثـــــــــــر نــتــائج الــشــيــاطــ
احلــمـر في الـدوري اإلنــكـلـيـزي

متاز. ا
وقـــال رونـي في تـــصـــريـــحـــات
نقلـتها صحـيفة ذا صن "جوزيه
ـسـئـول األول مــوريـنـيـو لــيس ا
عن النتائج السـلبية للفريق في

الوقت الراهن".
وأضـاف رونـي أن مـانــشــســتـر
يـونايـتد بـحاجـة للـتجـانس ب
الالعــبــ من أجل الــعـودة إلى
الـــطــريق الـــصــحــيـح وحتــقــيق

النتائج اإليجابية.
ـكن لـلـمـدرب أن يـفـعل وتـابع "
الـكــثـيـر ولــكن بـعــد ذلك يـجب
على الالعـب أن يقـدموا أفضل
ـلعب مـوريـنـيو مـا لـديـهم في ا

هدف سهل للجميع".
وقارن روني مـا يـحدث اآلن مع
ـــوسم الـــثــاني مــوريـــنـــيــو بـــا
ــدرب الــهـولــنـدي لــلـفــريق مع ا
لويس فـان جال قـائلًـا "لقـد كان
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طويـلة مـثل مامـادو ساخـو لوكاس
ـتـري بايـيه وضـم الوجه ديـني د
اجلـديــد تـاجنـوي نـدومــبـيـلي العب

وسط ليون لسد النقص العددي.
W³ON « Ê«bI

شــــبح عـــــانى مــــنـه عــــدة العــــبــــ
فـرنـسـيـ لـتـراجع نـتـائج أنـديـتـهم
ــوسم مـثل بـنــجـامـ بـافـارد هـذا ا
ن الـذي ســجل أجـمل الـظــهـيــر األ
أهـداف مـونـديـال روسـيـا في مـرمى
األرجنت إال أن فريقه شتوجتارت
ـاني بـعد يـتذيل تـرتـيب الـدوري األ
مرور   7 جوالت.وبنفس السيناريو
يعاني جـبريل سـيديبي مع مـوناكو
الذي بات لقـمة سائغـة ألندية الليج
وان ودوري األبــطـــال بــعــدمــا كــان
بــطال لــلــدوري عـام 2017 وحــالــيـا
يـقــبع في ذيل مــجـمـوعــته أوروبـيـا
ـــركــز الــثـــامن عــشـــر في جــدول وا
الــدوري الــفــرنــسي لــيــدخـل دائـرة

اخلطر بعد  9 جوالت.
وال يخفى عـلى أحد معـاناة رافائيل
فاران مـع ريال مـدريـد بـطل أوروبا
آخـــر  3 ســــنـــوات الــــذي اســــتـــهل

اللقب الثاني بعد  20 عاما.
ـنتـخب تـفـشى فـيـروس في جـسـد ا
الـــفــــرنـــسي من رأسـه إلى قـــدمـــيه
درب ديـديه ديـشامب نـفسه ليـجـد ا
أمـام مـهـمـة ثـقـيـلـة السـتـعـادة روح
الـبطـل التي افـتـقـدهـا الالعـبون في
غمار مشوارهم مع فرقهم منذ بداية

وسم اجلاري. ا
ويسـلط الضـوء عـلى العـقبـات التي
واجـهت جنوم فـرنـسـا وأسقـطـتهم
من قـمة الـعـالم إلى الـغـرق في بـحر

من الوحل.
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طالت األزمـات رأس هـوجـو لوريس
حـارس مـرمى تــوتـنـهـام حـيث نـال
ـنـع من قـيـادة الــسـيـارات عـقــوبـة ا
ـدة  20شــهـرا لــضــبـطـه مـخــمـورا
ـا اسـتـلـزم أثـنـاء قـيـادة سـيـارته 
ه أيـضا  50ألف إسـتـرليـني تـغـر
كـمــا تـعـرض قـائــد الـديـوك إلصـابـة
عضليـة أبعدته عن مبـاراتي هولندا
ـانـيــا كـمـا أثـرت بــالـسـلب عـلى وأ
مستواه ليتسبب في خسارة ثقيلة
لـفريـقه الـلـنـدني أمام بـرشـلـونة في

نافسة في بطوالت الليجا ودوري ا
أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.
وذكرت صحيـفة موندو ديـبورتيفو
أن الفريق الكتالوني يريد احلصول
على خـدمات فيـرالند مـيندي ظـهير
بيك لـيون الفرنسي خالل أيسر أو

قبل.  يركاتو الشتوي ا ا
ـــلـك بــــرشــــلـــونــــة أي بــــديل وال 
جلوردي ألبا عـلى الرغم من وجود
درب إرنستو الشاب ميراندا لكن ا
فـــالـــفـــيـــردي وإيـــريـك أبـــيــدال
السكرتير الفني ال يؤيدان
تـــصـــعــيـــده ألنه ال زال
بـــــحـــــاجـــــة لــــــلـــــوقت
والـــنـــضج لـــتـــمــثـــيل

الفريق األول.
وقـالت الـصـحـيـفـة إن
بــرشـلـونــة وضع فـيــرالنـد مــيـنـدي
كــأولــويـة لــلـفــريق لــتـعــزيـز مــركـز
الــظـــهــيـــر األيــســـر خالل الــفـــتــرة
ــقـــبــلــة بــعــدمــا حــاول ضــمه في ا

اضي. يركاتو الصيفي ا ا
ولفتت إلى أن أبيدال مغرم بفيرالند
مـيـندي صـاحب الـ  24 عـامًا فـقط
والـذي يـقـدم مـسـتـويـات مـبهـرة مع
لــيــون في الــدوري الــفــرنــسي مــنـذ

اضي.  وسم ا ا
ــبـيك لـيـون قــد جـدد عـقـد وكـان أو
ـاضـي لــعـام الالعب فـي الـصــيـف ا
إضـــافي خـــوفًــا من أطـــمــاع كـــبــار
أوروبا حـيث يـنـتهي عـقـده احلالي

مع الفريق في عام 2023.
وكــان مــيــنــدي قــد رفض الــصــيف
نـتخب السنغال اضي أن ينضم  ا
وتمثـيله في كـأس العالم وذلك ألنه
ـــدرب ديــديه يـــنـــتــظـــر دعـــوة من ا

ديشامب لتمثيل منتخب فرنسا.
ولن يـواجه بـرشلـونـة صـعـوبة في
احلـصول عـلى الـظـهيـر األيـسر في
ـقـبـلة فـتـرة االنـتـقاالت الـشـتـويـة ا
وسـيـكـون األمــر أسـهل في الـصـيف
ـقبل حـيث أن لـيـون قـد يـفرط في ا
خــدمـات مـيــنـدي مــثـلــمـا حـدث مع

صامويل أومتيتي.
لـم يــهــنــأ جنــوم مــنــتــخب فــرنــســا
بــاإلجنـاز الــذي حـقــقــوه في صـيف
 2018 بعدما رفعوا كأس العالم في
مونـديـال روسيـا لـيمـنـحوا بالدهم
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زيد من الصبر من أجل الوصول نتخب إيطاليا با دير الفني  طالب روبرتو مانـشيني ا

إلى الهدف بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس األ األوروبية 2020.
زيد من وقال مانشيـني في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "نحن بحاجة إلى ا

الصبر لكن هي كلمة ال وجود لها في إيطاليا أو كرة القدم".
وأضاف "لـقد خضـنا طـريقًا لـيس سهالً لـكننـا مازلـنا في دوري األ وهدفـنا هـو التأهل
ـقبلـة لقـد قرأت الـصحف قـليالً بعـد أول مبـارات لـنا وما زالت لبطـولة األ األوروبـية ا

نتخب حتى بعد  20 عامًا". نفس األشياء مكتوبة حول ا
ـلـك العـبـ جـيـديـن ونـحن نـبـدأ مــشـروعًـا جـديــدًا بـالـكـامل وأنــا مـتـأكـد من أنه وتـابع "

سيقودنا لتحقيق نتائج جيدة".
وأردف "علـيـنـا بـذل قصـارى جـهـدنـا ومحـاولـة الـتأهـل إلى أ أوروبا قـبل مـواجـهـة فرق

صعبة في القرعة".
ـئة وخـتم "نأمل في الـقـيام بـعـمل رائع ولقـد قـمنـا بـبعض الـتـغيـيـرات ولكن تـقد  70 بـا

نتخب اإليطالي". ليس كافيًا للعب في ا

موسمه بخسـارة فادحة في السوبر
األوروبـي وتــعــثــر كــبــيــر مــحــلــيـا
بتـراجعه لـلـمركـز الرابع في الـليـجا
بــــعـــد  8جــــوالت بــــاإلضـــافــــة إلى
ــة صــادمــة أمــام الـــتــعــرض لــهـــز
سـيـسـكـا موسـكـو.كـمـا فـقـد العـبون
آخـــرون هــيــبـــتــهم بــاالبـــتــعــاد عن
حسـابـات فرقـهم وجلـوسـهم كثـيرا
عـلـى مـقـاعــد الـبـدالء مــثل ألـفـونس
أريوال الذي قبل بدور الرجل الثاني
فـي بي إس جـي بــــعــــد انــــضــــمــــام
بلي الذي بوفون وكـذلك عثمـان د
اتـفق مـدربه في بـرشلـونـة إرنـسـتو
فـالـفـيـردي مـع ديـشـامب أنه يـفـتـقـد
مـــقــومــات الــلــعـب في مــســتــويــات
ــشــؤوم الـذي ـثــلث ا قــويــة.ورغم ا
يــــحـــاصـــر العـــبي فـــرنـــســـا إال أن
ديـشــامب لم يـتــخل عن دعم رجـاله
مـؤكــدا في كل مــؤتـمـر صــحـفي أنه
ــشــاكل أي يــثق بــهم وال يــتــأثــر 
العب مع مـدرب نـاديه وأنه يـخـتـار
الــركــائــز الــتي يـــحــتــاجــهــا فــنــيــا
وتــكـتـيــكـيـا دون االلــتـفـات لــنـتـائج

فرقها.
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ركـزت الـصـحف اإليـطـاليـة الـصـادرة صـبـاح الـيـوم الـثالثـاء على
ـوجـه لـلــبـرتــغـالـي كـريــسـتــيــانـو رونــالـدو جنم االتــهــام اجلـديــد ا

يوفنتوس.
وعنـونت صحـيفـة "الجازيـتا ديلـلو سـبورت": "ديـربي األبطـال إنتر
حـديـدي ومــيالن مـثــيـر.. كـوتـرونـي جـيـد ومع الــبـيـبــيـتـا ســيـنـمـو..

الفريقان على الطريق الصحيح".
ـكنه الـفـوز بـكل شيء ولـكن هـناك مـنـافـسة مـفـتـوحة.. وأضـافت "يـوفـنتـوس مع رونـالـدو 

كريستيانو يلعب أكثر من اجلميع".
وأردفت "ظـهــور اتـهـامــات جـديـدة لــرونـالـدو.. وشــرطـة الس فـيـجــاس سـتـحــقق بـشـأن 3

فتيات.. وباراتيسي يدافع عنه".وتابعت "أنشيلوتي يغير نابولي إلى أسلوبه".
وخـرجت صحـيفة "كـوريري ديـللو سـبورت" بـعنوان: "كـريسـتيانـو.. القـصة تنـتشـر والعالم

بأكمله يتحدث عن ذلك".
وأضـافت "أوروبـا مـنـقـسـمـة حـذر من اإلجنـلـيـز ودعم من الـبـرتـغـالـيـ بـيـنـمـا إسـبـانـيـا
مقسمة.. في سـوق األسهم ما يزال اسم يوفنتوس يفقد قوته ومحامو كاثرين يقولون بأن

هناك تورط لـ 3 فتيات أخريات".
".وأردفت ــلك.. في اســتـطـالع عـلى مــوقـعــنـا عـن أفـضل اإليــطـالــيـ وتــابــعت "إنـســيـني ا
ـتعة.. الـتذاكر بيـعت بالكامل في الـصحيفـة "جمال إيكـاردي وهيجـواين.. ميالنو وديربي ا

السان سيرو".وختمت "دانييلي دي روسي يبتعد.. تعرض لكسر في قدمه".
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دوري أبطال أوروبا.
عـــلى الـــنـــقـــيض كـــانت أزمـــة بــول
بوجـبا واضـحة بـحرب عـلنـية بـينه
وب مدربه جـوزيه مورينـيو بدأت
بــتـالسن الــتــصــريــحــات وانــتــهت
نع العبه من بقرار من الـبرتغـالي 
ارتـــداء شــارة قــيـــادة مــانــشـــســتــر

يونايتد.
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تــعـــرض جنــوم الــديــوك إلصــابــات
مـخـتـلـفـة الـقـوة طـالت في الـبـدايـة
ـــرمى هـــوجـــو لـــوريس حـــارسـي ا
وبــديـــله ســتـــيف مـــانــدانـــدا قــائــد
بـيك مارسـيلـيا.كـما انـتشـر وباء أو
اإلصـــابــــات لــــيــــشـــمـل صـــامــــويل
أومــــتـــيــــتي مــــدافـع بـــرشــــلــــونـــة
وكــوريـنــتــ تـولــيــسـو العب وسط
بـايـرن مـيــونخ الـذي تـعـرض لـقـطع
في الـرباط الـصـلـيـبي ونبـيل فـقـير
ـبــيك لـيـون بــاإلضـافـة إلى جنم أو
جتدد آالم إصـابـة بنـجـام مـيـندي

من ح آلخر.
واضطر ديشامب مع هذه اإلصابات
لالستعانة بعناصـر غائبة منذ فترة
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يسعى
نتخب ا

الفرنسي الى
استعادة
هيبته عبر
تدريباته
ستمرة ا
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الـــــوضع قـــــاســـــيًـــــا لـالعـــــبــــ
ولـلـمـدرب أيـضًـا كـانت الـبـداية
صـــــــعــــــــبـــــــة".وأوضح "أعـــــــرف
مــوريـنـيـو جــــــــيـدًا لـكن يـجب
عـــــلى الالعـــــبــــ أن يـــــقــــفــــوا
بـــجــــواره يـــجـب أن يـــكــــونـــوا

أفضل".
وأ "قـلت نفـس الشيء عـنـدما
كــان فـان جـال هـنــاك أخـبـرتـهم
بــأنــنــا يـــجب أن نــعــمل بــشــكل
أفـــضل شـــخــصـــيًــا أعـــتــقــد أن
ــــدرب الــــهــــولــــنـــــدي لم يــــكن ا
مخـطئًا ولـكننـا لم نظهـر بشكل
ـلـعب ال شك أن هـذا جـيــد في ا

يُقال وراء الكواليس".
وعانى مانشــــــــــستر يونايتد
من سـلسلـة نتـائج سلـبيـة لكنه
ـــــــيــــــــــــــزة ســـــــجـل عـــــــودة 
ــــــاضي أمـــــام الـــــــــــــســــــبت ا
نـيـوكــاسل بـعـدمــا قـلب تـأخـره
بـــهــــدفـــ إلـى االنـــــــــــتــــصـــار
بـنـتـيـجة  2-3 في ثـامن جوالت

ييرليج. البر
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تـتـويـجًا بـالـلقـب عنـدمـا يواجه
الـــفــــرنــــسي جــــيـــرمـي شـــاردي

بالدور الثاني.

الـتـتـويج بـلـقـبه الـرابع بـبـطـولة
شـانـغهـاي لألسـاتـذة واالنـفراد
بالـرقم القيـاسي كأكثـر الالعب
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يـــــســــتــــهل الـــــصــــربي نــــوفــــاك
ديــوكــوفـــيــتش  حـــمــلـــته نــحــو

كريستيانو
رونالدو 

رقــمه الـــقــيــاسي بــاالنـــطالق من مــركــز
الـــصــدارة في  80 من إجـــمـــالي 225
ســبـــاقــا بــيــنــمــا انــطـــلق شــومــاخــر من

الصدارة  68 مرة في  307سباقات.
ـاضي) فاز بـعـدها بـيـوم واحـد (األحـد ا
هـاميلـتون لـلمرة  71مـتأخـرا بفارق 20
انـتـصـارا عـن الـرقم الـذي حــقـقه سـائق

فيراري ( 91 فوزا).
وفاز هـاميلـتون في تسـعة سبـاقات حتى
رجح أن يضيف وسم ومن ا اآلن هـذا ا
زيد قبل النهاية حيث أن متوسط اليـها ا
فــوز الــســائق الــبــريــطــاني كــان عــشـرة
انـتصارات في السنة الواحدة في الفترة
11 مـن  2014 إلـى  .2017 وكــــــــان 
انـــــتــــصــــارا في  2014 وعــــشــــرة في
 2015 و 2016 ثم تـسـعـة انـتـصارات
ـاضي.وصـعــد أجنح الـسـائـقـ الـعـام ا

البـريـطـانيـ عـلى مـنصـة الـتـتويج 131
مـرة منذ أول ظهور له في  2007 بـينما
نصة  155مرة. صعد شوماخر على ا
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واالنسـجام مع هـاميـلتون أكـثر من نـيكو

روزنبرج بطل العالم في 2016.
ــون هــيل بــطـل الـعــالم 1996 وكـان د
لـسـان حـال كـثـيـرين عـنـدمـا وجه سـؤاال
إلى تــوتــو فـــولف مــديــر مــرســيــدس في
مــقــابــلـة مـع شــبــكــة سـكــاي ســبــورتس
الـــتـــلـــفـــزيــــونـــيـــة قـــائـال "نـــفـــتـــرض أنه
(هامـيـلـتـون) فـاز بهـذه الـبـطـولـة ... فهل
ســيـتــمــكن من رفع رصــيـده إلـى سـبــعـة
دير النـمساوي كاشفا ألـقاب?وكان رد ا
حـ أكـد أنه ال يـضـمن حدوث أي شيء
ــهم إعــادة لــكــنه قـــال "أعــتــقــد أنه من ا
اكـتشـاف نفـسك ووضع أهداف جـديدة
وهــنــاك دائـــمــا خــطـــر الــتــراخي أو أنك
تــصــبح بال هــدف حتــقـقـه.. لـذلـك يـضع

مرسيدس لنفسه أهدافا طموحة".
ويـرتـقي سـجل إجنـازات هـامـيـلـتـون إلى
قـارنـة مع شـوماخـر بل إنه يـتـفوق حـد ا
ـاني الـكـبـيـر في بـعض عـلى الـسـائق األ
اضي اجملـاالت.ومدد هاميلتون السبت ا
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كشفت تقارير صـحفية إسبانية عن دخول برشلونة في منافسة مع مانشستر سيتي على
صـفـقة فـرنـسيـة. وقـالت صـحيـفـة "سبـورت" اإلسـبانـيـة إن بـرشلـونـة معـجب بـأداء تاجني

ندومبيلي العب ليون الذي استدعي مؤخرًا للمنتخب الفرنسي للمرة األولى.
واصفات ويسعى كل من برشـلونة ومانشستر سيـتي إلى التعاقد مع العب وسط مدافع 

ندومبيلي خاصة أن مركزه يعد األكثر طلبًا في العالم حاليًا.
نافس اضي خـاصة في اسـترداد الكـرة من ا وسم ا وتـميز نـدومبيـلي في ليـون خالل ا
ولـذلك وصفه الـكثـير بـأنه شبـيه لبـول بوجـبا جنم مـانشـستـر يونـايتد وجنـولو كـانتي العب
تشيلـسي. وكان ليون قد تعاقد مع ندومبيلي مقابل  10 مالي يورو من أميان الفرنسي
ـال من أجل الظفر لكـن برشلونة ومـانشستـر سيتي يدركـان أنهما سـيدفعان الـكثير من ا

بخدماته.
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ـاني مــايـكل شــومـاخـر عــنـدمــا تـوج األ
بـلـقـبه الـسـابع لـبـطـولـة الـعـالم لـسـبـاقات
فـورمـوال  1 لـلـســيـارات مع فـيـراري في
 2004 بـــدا أن هــذا الـــرقم الـــقـــيــاسي
سيـصمد لسنوات طويلة لكن البريطاني
لويس هـاميـلتون قـائد مرسـيدس يجـبرنا
عـــــلـى إعـــــادة الـــــتـــــفـــــكــــــيـــــر في هـــــذه
ـسألة.ويقف هـاميلتون  33عامًا اآلن ا
عــلـى مــرمى حــجــر مـن أن يــكــون ثــالث
سـائق فـقط يـفـوز بـ 5 ألـقـاب عـلى األقل
بـعــد االنـتـصـار الــذي حـقـقه عــلى حـلـبـة
سوزوكـا بـسبـاق جائـزة الـيابـان الكـبرى
في ظل ســـيــطــرة مــزدوجــة لـه ولــفــريــقه
مرسـيـدس عـلى مـجـريـات البـطـولـة أكـثر

من أي وقت مضى.
ــتــد عـــقــد الــســائـق الــبــريـــطــاني مع و
مـرسيـدس حتى نـهاية  2020 لـيظل مع
الـفــنـلــنـدي فـالــتـيــري بـوتـاس زمــيـله في
الـفـريق الذي أثـبت قـدرته عـلى االنـدماج

ويـــتـــفـــوق ديـــوكـــوفـــيـــتش في
ــــبـــاشــــرة عـــلى ـــواجــــهـــات ا ا
شــاردي (0-11) كـــمـــا يـــتـــفــوق
عــلـــيه في اجملـــمــوعــات (26-0)
وحــــسم ديــــوكــــوفــــيــــتـش آخـــر
مـواجــهـة جـمــعـته بــشـاردي في
نــصف نــهـائي بــطــولـة كــويــنـز
عـــلى األراضـي الـــعـــشــبـــيـــة في

اضي (6-4) (7-6). يونيو/ا
صنف وبإمـكان ديوكـوفيـتش ا
ـيًــا تــخــطي فــيـدرر الــثــالث عــا
ـيًا في الـتصـنيف في الثـاني عا
حال وصل إلى نـهائـي البـطولة
وسـيــشـعـل حـيــنـهــا صـراعه مع
رافاييل نـادال على إنـهاء العام

ي. في صدارة التصنيف العا
وعـن صــــــراعه مـع نــــــادال قـــــال
ديوكـوفيتش: "أنـا سعـيد للـغاية
بــتـواجـدي في مــركـز يـسـمح لي
ـــــنـــــافــــســـــة عــــلـى صــــدارة بــــا
ي خاصة أنني التصـنيف العـا
كـنـتب بـعيـدًا عن هـذا األمـر مـنذ

ييرليج جانب من احدى مباريات الفتى الذهبي في  البر

 4 أو  5 شــــــــهـــــــور لــــــــكـن مع
الــنــتــائج اإليــجــابــيــة األخــيـرة
أصــبــحت مــنـافــسًــا بــقــوة عـلى
ي وهو صدارة التصـميف العا
أبــرز هــدف لــكل العــبي الــتــنس

." احملترف
وتـمـكن ديـوكوفـيـتش من الـفوز
بآخر  13 مبـاراة على الـتوالي
وذلـك بـــــعــــــد أن تـــــوج بــــــلـــــقب
سـنـسيـنـاتي لألسـاتذة وأمـريـكا

فتوحة. ا
وعـن مـبــاراة  أمــام شــاردي قـال
الالعـب الــصـربـي: "هـو شــخص
رائع وقـدمـت أمـامه مـسـتـويـات
رائــــعــــة في الــــســـابـق من خالل
محاولة إمتصاص إرساله األول
والـهــجـوم عـلى إرسـاله الـثـاني
ـسـتوى مع الـتـمتع بـثـبات في ا
على أشـواط إرسـالي إلى جانب
حتـريــكه كـثــيـرًا فــهـو ال يــجـيـد
الــلــعب مع احلــركــة وبــالــتــالي
أركـــــز عــــلـى نــــقـــــاط ضــــعـــــفه". العب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش


