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�أخ���������ت���������ي���������ار ف�������������ان ب���ي���ر��������س�������ي �أف�����������������ض��������ل الع�������ب

ت�شيل�س��ي ومان�ش�س�تر يونايت��د يلتقي��ان يف قمة ال��دوري الإنكليزي
لندن/وكاالت
يلتق ��ي ت�شلي�س ��ي م ��ع مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د
الي ��وم الأح ��د يف مباراة قم ��ة الأ�سبوع 12
من م�سابقة ال ��دوري الإنكليزي املمتاز لهذا
املو�س ��م وكل منهم ��ا ي�سعى للف ��وز بحقوق
التفاخر بذات ��ه �إىل جانب االنفراد ب�صدارة
ترتيب البطولة.
ويف الوقت ال ��ذي ت�ستطيع فيه فرق �أخرى
مث ��ل �آر�سن ��ال ومان�ش�سرت �سيت ��ي ت�ضييق
الفج ��وة الت ��ي تف�صلهم ��ا ع ��ن ال�ص ��دارة
م ��ن خ�ل�ال حتقي ��ق الف ��وز يف مبارياته ��م،
و�سيح�س ��م ت�شيل�سي ومان�ش�س�ت�ر يونايتد
�صراعهم ��ا الي ��وم الأح ��د عل ��ى ملع ��ب
"�ستامف ��ورد بري ��دج" يف �أك�ب�ر مب ��اراة
ي�شهده ��ا املو�س ��م احل ��ايل م ��ن ال ��دوري
الإنكليزي حتى الآن.
وي�ستع ��د ت�شلي�س ��ي ملب ��اراة الأح ��د وه ��و
مت�صدر لرتتيب ال ��دوري الإنكليزي بفارق
نقطت�ي�ن ع ��ن �أق ��رب مناف�سي ��ه كم ��ا يتمت ��ع
الفري ��ق اللن ��دين ب�سج ��ل نتائ ��ج مث ��ايل
للمباريات التي خا�ضها على �أر�ضه بر�صيد
خم�سة انت�صارات يف خم�س مباريات.
وحاول الإيط ��ايل كارل ��و �أن�شيلوتي املدير
الفن ��ي لت�شيل�سي التقليل م ��ن �أهمية مباراة
الي ��وم ولكن العبي ��ه يعرفون جي ��دا �أهمية
الفوز الذي قد يحققونه يف مباراة كهذه.
وقال �ساالمون كال ��و بعدما حجز ت�شيل�سي
مكان ��ه يف دور ال� �ـ 16م ��ن بطول ��ة دوري
�أبط ��ال �أوروب ��ا ه ��ذا الأ�سب ��وع بتعادله مع
م�ضيف ��ه الأ�سب ��اين �أتلتيك ��و مدري ��د :2/2
"الآن ن�ستطي ��ع �أن نفك ��ر يف مباراتنا هذا
اليوم ودائما ما ن�سعى للعب هذه املباريات
�أمام مان�ش�س�ت�ر يونايتد وريال مدريد وكل
الأندية الكبرية".
و�أ�ض ��اف" :لذل ��ك عندم ��ا تك ��ون العب ��ا يف
ت�شيل�س ��ي ف�إن ��ك دائم ��ا م ��ا تك ��ون بحاج ��ة
لتق ��دمي �أف�ض ��ل م ��ا عن ��دك لأن ��ك �ستواج ��ه
خ�صوم ًا �أقوياء".
وكان مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د بقي ��ادة مدي ��ره
الفن ��ي املخ�ضرم �س�ي�ر �أليك� ��س فريج�سون
قد خ�سر مباراته الكبرية ال�سابقة بالدوري
الإجنلي ��زي �صف ��ر� 2 /أم ��ام ليفرب ��ول قبل
�أ�سبوع�ي�ن ولكن امل ��درب اال�سكتلندي يرى

�أن فريق ��ه ي�ستطيع تق ��دمي �أداء �أف�ضل �أمام
ت�شيل�سي.
وق ��ال فريج�سون" :دائما ما تكون مباريات

ت�شيل�س ��ي �صعب ��ة ولكنن ��ا �سنتعام ��ل م ��ع
ه ��ذه املب ��اراة �أف�ضل مم ��ا فعلنا م ��ع مباراة
ليفرب ��ول و�أنا واث ��ق من هذا الأم ��ر� ..إنهم

يت�شكل ��ون (يف �ص ��ورة املناف� ��س الأب ��رز
لعر�ش مان�ش�س�ت�ر يونايتد) ويبدو �أنهم من
�سن�سعى للتقدم عليهم هذا املو�سم".

الكرة االنكليزية بانتظار قمة اال�سبوع بني املان وت�شيل�سي

و�أ�ض ��اف�" :إن ��ه (ت�شيل�س ��ي) فري ��ق يتمتع
بخ�ب�رة كب�ي�رة وق ��د حت�سنت درج ��ة ثبات
م�ست ��وى �أدائ ��ه ،مقارنة باملو�س ��م املا�ضي،

حتت قيادة �أن�شيلوتي".
و�أو�ض ��ح فريج�س ��ون �أن �أن�شيلوتي يطبق
حالي ��ا يف ت�شيل�سي النظام ال ��ذي طبقه من

قب ��ل يف �آيه �سي مي�ل�ان الإيطايل من حيث
ارت ��كاز الفري ��ق على قل ��ب الو�س ��ط وقال:
"لذل ��ك ي�صع ��ب دائم ��ا اخ�ت�راق ت�شيل�سي

عندما ت�صل �إىل ثلث ملعبه لأن لديه العبني
متمركزين يف املنطقة الو�سطى بامللعب".
ويرج ��ح ا�ستم ��رار غياب املداف ��ع املخ�ضرم
ري ��و فريدينان ��د ع ��ن �صف ��وف مان�ش�س�ت�ر
يونايت ��د للإ�صابة ولك ��ن فريج�سون �أكد �أن
نيماني ��ا فيديت� ��ش وريان جيج ��ز ودمييتار
بربات ��وف بو�سعه ��م جميع ��ا امل�شارك ��ة
باملباراة.
بينم ��ا يلتقي ه ��ال �سيتي مع �ست ��وك �سيتي
ووي�ستهام مع �إيفرتون وويجان مع فولهام
عل ��ى �أن تختت ��م مناف�س ��ات الأ�سب ��وع بلقاء
ليفربول مع برمنجهام يوم غد االثنني.
اختري الدويل الهولن ��دي و مهاجم �أر�سنال
روب ��ن ف ��ان بري�س ��ي ك�أح�س ��ن الع ��ب ل�شهر
�أكتوبر/ت�شري ��ن االول يف ال ��دوري
الإنكليزي املمتاز.
�صاحب الـ 26عام ًا �ساهم يف ال�شهر ال�سابق
بق ��وة يف احت�ل�ال فريقه املرك ��ز الثالث يف
ال ��دوري الإنكلي ��زي املمتاز خل ��ف املت�صدر
ت�شل�س ��ي و الو�صي ��ف مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د
و�ساعده للخروج ب ��دون خ�سارة م�سجال 5
�أه ��داف �أولها �ضد فريق بالكبرين روفرز و
�آخرها ثنائية �ضد اجلار توتنهام يف داربي
لندن رافع ��ا ر�صيده �إىل � 7أهداف و دخوله
بذلك ال�صراع على لقب هداف الدوري الذي
يت�صدره مهاجم ليفربول فريناندو توري�س
بـ� 10أهداف.
يذك ��ر �أن هذه هي امل ��رة الثاني ��ة التي ينال
فيها الالعب الهولن ��دي جائزة �أف�ضل العب
يف ال�شه ��ر حي ��ث ح�ص ��ل عليه ��ا �سابق ��ا يف
نوفمرب/ت�شرين الثاين �سنة .2005
وق ��د كان �آخ ��ر م ��ن ت�سلم ه ��ذه اجلائزة يف
�سبتمرب�/أيل ��ول املا�ض ��ي مهاج ��م ليفربول
الدويل الإ�سباين فريناندو توري�س.
وعل ��ى �صعي ��د املدرب�ي�ن ن ��ال م ��درب نادي
فولهام روي هوج�سون جائزة �أف�ضل مدرب
لنف� ��س ال�شهر لقيادته الفري ��ق �إىل اخلروج
بدون اخل�س ��ارة بتحقيقه تعادلني و فوزين
�آخرهما �ضد ليفربول بنتيجة .1/3
وتعت�ب�ر هذه اجلائزة هي الثالثة يف تاريخ
ه ��ذا امل ��درب يف الربمي ��ر لي ��غ حي ��ث نالها
مرتني مع نادي بالكبرين يف �أغ�سط�س�/آب
ودي�سمرب/كانون االول �سنة .2007

بر�شلونة يلعب يف الكويت ب��ول��ز ي��وق��ف ان��ت�����ص��ارات ك��اف��ال��ي�يرز ب����دوري ال�����س � ّل��ة الأم�يرك��ي

يف كانون االول املقبل

وا�شنطن/وكاالت
جن��ح �شيكاغو
دي �ن��ج

مدريد/وكاالت
�أعلن نادي بر�شلونة الإ�سباين عرب موقعه الر�سمي م�شاركته يف مباراة ودية
�ستقام يف الكويت يف احلادي و الع�شرين من �شهر كانون االول القادم.
املباراة �ستلعب يف ملعب نادي كاظمة و ذلك مقابل ح�صول نادي بر�شلونة
على مبلغ مليون و �سبعمائة ال��ف ي��ورو.و �ستقام امل�ب��اراة بعد �أن ينهي
بر�شلونة مبارياته �ضمن بطولة ك�أ�س العامل لالندية و التي �ستقام يف
الإمارات .كما �أ�ضاف النادي ب�أنه يف حال �شملت القائمة النهائية جلوائز
الفيفا لأف�ضل العبي عام  2009العبني من بر�شلونة ،فان ه�ؤالء الالعبني
لن ي�ستطيعوا امل�شاركة يف املباراة الودية املقامة يف الكويت .كما
�أن الالعبني الكتالونيني امل�ستدعني للم�شاركة مع منتخب كتالونيا
يف مباراته املقامة يف الثاين و الع�شرين من دي�سمرب/كانون
االول القادم اي�ض ًا لن ي�ستطيعا امل�شاركة يف مباراة
الكويت.
كما �أعلن النادي اي�ض ًا على ل�سان املدير العام
خوان اوليفر عن قدرته االقت�صادية للتعاقد
م��ع العبني ج��دد خ�لال �سوق الإنتقاالت
ال �� �ش �ت��وي��ة يف ح���ال ك���ان ه �ن��اك حاجة
ريا�ضية لفعل ذلك.

لوف يختار ت�شكيلة �أملانيا ملباراتي �شيلي وكوت ديفوار

ليفركوزن يعزز
�صدارته للبوند�سليغا

برلني/
وكاالت

برلني/وكاالت

عزز فريق باير ليفركوزن موقعه يف �صدارة الدوري
الأملاين لكرة القدم (بوند�سليغا) بعدما تغلب على
�ضيفه �آينرتاخت فرانكفورت �/4صفر يف
افتتاح املرحلة الثانية ع�شرة من امل�سابقة.
�إىل
ورفع ليفركوزن ر�صيده يف ال�صدارة
عن �أقرب
 26نقطة ليو�سع الفارق الذي يف�صله
نقاط بينما جتمد
مناف�سيه فريدر برمين �إىل �أربع
 16نقطة يف املركز
ر�صيد �آينرتاخت فرانكفورت عند
العا�شر.
الت�سجيل لليفركوزن بعد
وافتتح �شتيفان كي�سلينج
املباراة ثم �أ�ضاف �ستيفان
دقيقة واحدة من بداية
للفريق يف الدقيقة ال�ساد�سة
رينارتز الهدف الثاين
الهدف الثالث يف الدقيقة .11
وتوين كرو�س
دقائق من نهاية املباراة اختتم الر�س
وقبل �أربع
بالهدف الرابع لليفركوزن.
بندر الت�سجيل

بولز يقهر كا
فاليريز بقيادة
دينج ونواه

مورينهو� :شيف�شينكو العب عظيم ..و �أنا واثق
من ت�أهل الإنرت للدور القادم

روما/وكاالت

ام �ت��دح م ��درب ن ��ادي �إن�ت�ر ميالن
الإي� � �ط � ��ايل خ� ��وزي� ��ه م��وري �ن �ه��و

خوزيه مورينيهو

الع��ب ن��ادي دينامو كييف �أندريه
�شيف�شينكو ،و ذلك بعد لقاء �إنرت
م� �ي�ل�ان �أم� � ��ام دي �ن �م��و ك �ي �ي��ف يف
دوري �أبطال �أوروب��ا ،حيث �سجل
�شيف�شينكو هدف التقدم على نادي
�إنرت ميالن يف الدقيقة الواحدة و
الع�شرين ،لكن قبل نهاية املباراة
بخم�س دقائق �سجل كل من دييغو
ميليتو و وي�سلي �شنايدر هدفني
لي�صبح ن��ادي �إن�تر ميالن مت�صدر
امل �ج �م��وع��ة ال �� �س��اد� �س��ة.و ق��د قال
مورينهو لإح��دى ال�شبكات� " :أنا
معجب ب�شيف�شينكو ب�شكل كثري،
�إن��ه الآن العب عظيم من جديد ،و
كما كان قبل ثالث �أو �أربع �سنوات،
العب ًا عظيم ًا" ،و يذكر ب�أن مورينهو
مل ي�ستطع توظيف �شيف�شينكو يف
املكان املنا�سب عندما �إنتقل �أندريه
م��ن ن� ��ادي م �ي�لان الإي� �ط ��ايل �إىل

بولز بقيادة الالعبني لول
ويواكيم ن��واه يف
ح��رم��ان النجم
ليربون جيم�س
م� ��ن ت�سجيل
ن �ق �ط �ت��ي ال �ف��وز
لفريقه كافاليريز
يف

ال �ث��واين الأخ�ي�رة م��ن امل �ب��اراة ليفوز
بولز  85/86مب�سابقة دوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحرتفني ويوقف
�سل�سلة االنت�صارات املتتالية مل�ضيفه
كافاليريز عند ثالث مباريات فقط.
وك��ان كافاليريز متخلفا بفارق نقطة
واح� ��دة ع�ن��دم��ا ح���ص��ل ع�ل��ى ال �ك��رة قبل
3ر 4ثانية على النهاية وانطلق جيم�س
ع�ل��ى ال �ط��رف الأي �� �س��ر للملعب ولكن
دينج ت�صدى له مبراقبة ل�صيقة قبل

�أن ين�ضم �إليه نواه لت�ضييق اخلناق �أكرث على
جيم�س.
ومل�س نواه مهاجم بولز الذي �سجل �سبع نقاط
و 11متابعة لفريقه �أم�س كرة جيم�س بيده وبدا
هناك تالم�س بني الالعب وجيم�س ولكن بعد
�إع��ادة ه��ذه اللقطة على ال�شا�شة من جديد قرر
احلكام منح الكرة لبولز على اعتبار �أن مالم�سة
نواه مل تكن كبرية بقدر ي�سمح باحت�ساب خط�أ
مل�صلحة كافاليريز.
و�سجل دينج  15نقطة لبولز �أم�س و�أ�ضاف ديريك

روز  14نقطة و 11متريرة حا�سمة للفريق بينما
�سجل جون �ساملونز  14نقطة �أخرى.
وعلى اجل��ان��ب الآخ��ر �سجل جيم�س  25نقطة
و� �س �ب��ع م �ت��اب �ع��ات و� �س��ت مت ��ري ��رات حا�سمة
لكافاليريز و�أ� �ض��اف �شاكيل �أون �ي��ل  14نقطة
وع�شر متابعات بينما �سجل الربازيلي �أندر�سون
فاريخاو  12نقطة �أخرى للفريق.
ويف املباراة الأخ��رى التي جرت بدوري ال�سلة
الأمريكي فاز يوتا جاز على �سان �أنطونيو �سربز
.99/113

نادي ت�شل�سي الإجنليزي بثالثني
مليون جنيه ا�سرتليني عندما كان
مورينهو مدرب ًا لنادي ت�شل�سي.
و ق��د �أب � ��دى م��وري �ن �ه��و �سعادته
بالفوز على الفريق الأوك��راين ،و
قد قال� " :أنا ال �أفكر حول الأ�شياء
ال���س�ي�ئ��ة خ�ل�ال امل� �ب ��اراة ،مل تكن
هناك �أية خماوف ،و ال�شيء الأهم
هو �شخ�صية الفريق ،لأن��ه عندما
ت�ه��در ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص ر�أ�سك
�سينخف�ض ".
و �أ��ض��اف� " :أن��ا واث��ق ب ��أن الإنرت
�سوف يت�أهل ،لكني ال �أعلم �إن كان
�سيكون يف املركز الأول �أو الثاين،
فهناك ت��وازن كبري يف املجموعة
ب�ين ال� �ف ��رق ،و ن �ح��ن �إ�ستحققنا
�أن ن �ك��ون يف امل ��رك ��ز الأول يف
املجموعة ،لكن كل �شيء ممكن �أن
يتغري يف النهاية ".

ا�� �س� �ت ��دع ��ى
ي��واخ �ي��م لوف
املدير الفني ملنتخب
�أملانيا الأول لكرةالقدم
ال�لاع �ب�ين �آرون هانت
وتوما�س مولر للمرة الأوىل
لالن�ضمام �إىل مع�سكر الفريق
ا� �س �ت �ع��دادا مل��ب��ارات��ي �أملانيا
ال��ودي �ت�ين �أم ��ام �شيلي وكوت
ديفوار يف وقت الحق من هذا
ال�شهر.
وت�ألق هانت  23/عاما /ومولر
 20/عاما /مع فريقيهما فريدر
برمين وبايرن ميونيخ على
ال�ترت�ي��ب ب��ال��دوري الأمل ��اين

ه� � � ��ذا امل���و�� �س���م
وع �ل��ى امل�ستوى
الأوروب� � � ��ي خ �ل�ال الأ� �ش �ه��ر
القليلة املا�ضية ما �أدى �إىل �ضمهما لقائمة
املنتخب الأملاين التي ت�ضم  24العبا.
ويلعب ك��ل م��ن ه��ان��ت وم��ول��ر يف مركز
العب الو�سط املهاجم.
وعاد �شتيفان كي�سلينج و�سريدار تا�سكي
�إىل قائمة �أملانيا التي �سيخو�ض بها لوف
مباراتي الفريق الوديتني يف  14ت�شرين
الثاين بكولونيا �أمام �شيلي ويف  18من
ال�شهر نف�سه بجل�سنكري�شن �أم��ام كوت
ديفوار .و�إن كانت م�شاركة تا�سكي يف
كلتي املباراتني قد ا�ستبعدت من جديد
يف وق��ت الح��ق اليوم عندما �أعلن نادي
�شتوجتارت عن �إ�صابة الالعب وابتعاده
عن املالعب لنهاية العام على الأرجح.
وغ��اب عن قائمة منتخب �أملانيا �سيمون
رولف�س الع��ب ب��اي��ر ليفركوزن وكاكاو
العب �شتوجتارت للإ�صابة.
ول�ك��ن ل��وف �أو� �ض��ح �أن م��ول��ر �سين�ضم
ملنتخب ال�شباب الأمل��اين حتت  21عاما
خالل مباراة الفريق �أمام منتخب �أيرلندا
ال�شمالية بالت�صفيات امل��ؤه�ل��ة لبطولة
الأمم الأوروبية لل�شباب يف  13ت�شرين
ال �ث��اين اجل� ��اري ث��م �سين�ضم ملع�سكر
املنتخب الأول ا�ستعدادا مل �ب��اراة كوت
ديفوار بعدها بعدة �أيام.
وقال لوف�" :سين�ضم توما�س �إلينا قبل

االحتاد اجلزائري مينع
الأندية الفقرية من
التعاقد مع العبني جدد

املباراة بثالثة �أو �أربعة �أيام لكي يتعرف
على �أجواء املنتخب الأول ".
بينما علق لوف على هانت قائال�" :أ�صبح
الوقت منا�سبا بالن�سبة لنا ملنحه فر�صته
الآن ،فقد ظهر �آرون مب�ستوى ثابت متاما
هذا املو�سم وهو مي�ضي قدما بعرو�ضه
اجليدة".
كما �أكد لوف �أن تيم فاي�سه حار�س مرمى
فريدر برمين �سيكون احلار�س الأ�سا�سي
لأملانيا �أمام �شيلي بينما �سيكون مانويل
نيوير حار�س �شالكه �أ�سا�سيا يف مباراة
كوت ديفوار.
وجاءت قائمة املنتخب الأملاين كما �أعلنها

اجلزائر/وكاالت

قرر احتاد ك ��رة القدم اجلزائري منع الأندية
"املتعرثة ماليا" من التعاقد مع العبني جدد
يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية.
وذك ��ر االحت ��اد يف موقع ��ه عل ��ى االنرتن ��ت
�أن جلن ��ة ف� ��ض النزاع ��ات دان ��ت  32نادي ��ا
م ��ن �أ�ص ��ل  36يف ق�ضاي ��ا يع ��ود بع�ضها �إىل

لوف كالتايل:
يف ح��را��س��ة امل��رم��ى :رينيه �أدل ��ر (باير
ل�ي�ف��رك��وزن) وم��ان��وي��ل نيوير (�شالكه)
وتيم فاي�سه (فريدر برمين).
ويف خ���ط ال� ��دف� ��اع� :أن� ��دري� ��ا�� ��س بيك
(ه� ��وف � �ن � �ه� ��امي) وج � �ي� ��روم ب��وات �ي �ن��ج
(ه��ام �ب��ورج) و�آرن���ه فريدريت�ش (هرتا
برلني) وفيليب الم (بايرن ميونيخ) وبري
مريت�ساكر (ف�ي�ردر ب��رمي��ن) ومار�سيل
�شايفر (فولف�سبورج) و�سريدار تا�سكي
(�� �ش� �ت ��وجت ��ارت) وه �ي �ك��و في�سرتمان
(�شالكه).
ويف خط الو�سط :مايكل باالك (ت�شيل�سي

�سنوات ما�ضية ب�سبب عدم دفع �أجور ومنح
م�ستحق ��ة لالعبيه ��ا وه ��و م ��ا يتعار� ��ض مع
حقوقهم والقوانني ال�سارية.
و�أ�ضاف �أنه بهدف تطهري الو�ضعية الكارثية
ملديوني ��ة بع� ��ض الأندية ف�إنه ق ��رر منعها من
التعاقد مع العبني جدد خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوي ��ة كم ��ا �أبلغه ��ا بال�سم ��اح للرابط ��ة

لوف مينح الفر�صة لالعبني ال�شباب

الإجن � �ل � �ي� ��زي) وك��ري �� �س �ت �ي��ان جنترن
(فولف�سبورج) وتوما�س هيتزل�سربجر
(� �ش �ت��وجت��ارت) و�آرون ه��ان��ت (ف�ي�ردر
برمين) وماركو مارين (ف�يردر برمين)
وتوما�س مولر (بايرن ميونيخ) وم�سعود
�أوزي� � ��ل (ف� �ي��ردر ب ��رمي ��ن) وبا�ستيان
�شفاين�شتايجر (بايرن ميونيخ) وبيوتر
تروت�شوف�سكي (هامبورج).
ويف ال �ه �ج��وم :م��اري��و ج��وم�ي��ز (بايرن
م�ي��ون�ي��خ) و��ش�ت�ي�ف��ان كي�سلينج (باير
ليفركوزن) ومريو�سالف كلوزه (بايرن
ميونيخ) ولوكا�س بودول�سكي (كولون).

الوطنية باقتطاع ح�ص�ص من املبالغ اخلا�صة
بحق ��وق الب ��ث التلفزيوين لت�سدي ��د الديون
املرتتب ��ة عنها.وك�شف االحتاد عن �أنه يعتزم
�إن�ش ��اء مديرية وطنية ملراقبة الت�سيري تكون
مهمتها الت�صديق على "النجاعة املالية" لأي
نادي وهو ال�شرط الأ�سا�سي للعب يف دوري
الدرجتني الأوىل والثانية.

فيدرر يهزم كوروليف يف بطولة بازل للتن�س
بازل/وكاالت

فيدرر اىل الدور قبل النهائي لبطولة بازل

ت�أهل جنم التن�س ال�سوي�سري روجيه فيدرر امل�صنف الأول على العامل �إىل الدور
قب ��ل النهائ ��ي ببطولة بازل ال�سوي�سري ��ة للتن�س البالغ جمم ��وع جوائزها 76ر1
مليون ي ��ورو بعدما تغلب على الرو�سي افجين ��ي كوروليف  3/6و 2/6يف دور
الثمانية.
وت�أل ��ق ال�صرب ��ي نوف ��اك ديوكوفيت� ��ش يف �أول م�شاركة له ببطولة ب ��ازل وت�أهل
�إىل ال ��دور قب ��ل النهائي بفوزه على ال�سوي�س ��ري �ستاني�سال�س فافرينكا امل�صنف
ال�ساد�س للبطولة  6/3و )5/7( 6/7و.2/6
ويحتل ديوكوفيت�ش املركز الرابع يف الت�صنيف العاملي لالعبي التن�س املحرتفني
لكن ��ه ال ي ��زال �أمامه الفر�ص ��ة لإنهاء املو�س ��م يف املركز الثاين ،وق ��د دعم فر�صته
بعدم ��ا تغلب على فافرينكا الذي خ�سر �أم�س �أم ��ام �صديقته التي حتمل جنينا يف
�شهره ال�ساد�س.

