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مباريات امللحق االوروبي امل�ؤهل لك�أ�س العامل

حالة ا�ستنفار عام
يف ال�سودان ملوقعة
م�صر واجلزائر

الربتغال ورو�سيا وفرن�سا واوكرانيا تطمح حلجز
بطاقات مونديال جنوب �إفريقيا
ل�شبونة/وكاالت
حت ��ل الربتغ ��ال عل ��ى زني ��كا لتلتق ��ي البو�س ��نة
والهر�س ��ك غ ��دا االربع ��اء ب�أف�ض ��لية ه ��دف واح ��د
بعدم ��ا ح�س ��مت الف�ص ��ل االول م ��ن مواجهتها مع
�ض ��يفتها بالفوز عليها  0-1يف ل�ش ��بونة يف ذهاب
امللح ��ق االوروب ��ي امل�ؤه ��ل اىل موندي ��ال جنوب
افريقيا .2010
وكان منتخ ��ب امل ��درب كارلو� ��س كريو� ��ش قد حل
ثانيا يف جمموعته (االوىل) يف الت�ص ��فيات خلف
الدمنارك التي ت�أهلت مبا�شرة اىل النهائيات ،فيما
�ض ��منت البو�سنة والهر�سك م�ش ��اركتها يف امللحق
الول مرة منذ ا�س ��تقاللها عن يوغو�س�ل�افيا بعدما
حلت و�ص ��يفة ال�س ��بانيا بطلة اوروب ��ا (املجموعة
اخلام�سة).
وميكن الق ��ول ان باب النهائي ��ات ال يزال مفتوحا
امام املنتخبني ،مع اف�ض ��لية �ضئيلة للربتغال التي
ت�سعى للت�أهل اىل العر�س الكروي للمرة اخلام�سة
بعد اعوام ( 1996املركز الثالث) و 1986و2002
(الدور االول) و( 2006املركز الرابع).
ويدي ��ن املنتخ ��ب الربتغ ��ايل ال ��ذي افتق ��د جنم ��ه
كري�س ��تيانو رونالدو ب�س ��بب اال�صابة ،بفوزه اىل
برونو الفي�س الذي �س ��جل ه ��دف املباراة الوحيد
يف الدقيقة  31بعدما تلقى كرة عر�ضية جاءت من
اجلهة اليمنى عرب لوي�س ناين وو�ض ��عها بر�أ�س ��ه
�س ��ابحا داخل �ش ��باك احلار�س كينان هازاجيت�ش.
وح�ص ��ل املنتخب البو�س ��ني على عدد من الفر�ص
الدراك التع ��ادل ابرزه ��ا قب ��ل دقيقت�ي�ن م ��ن نهاية
ال�ش ��وط االول اث ��ر ركلة ركني ��ة نفذه ��ا زفييزدان
مي�سيموفيت�ش فو�صلت اىل �سينيجاد ايربي�سيت�ش
الذي حولها بر�أ�سه لكن العار�ضة وقفت يف وجهه
وحرمت منتخب املدرب مريو�س�ل�اف بالزيفيت�ش
من التعادل.
ويف ال�شوط الثاين ،ح�صل املنتخب امل�ضيف على
اكرث من فر�ص ��ة لتعزي ��ز تقدمه ابرزها لليد�س ��ون
وديكو لكن حماولتيهما علتا العار�ض ��ة بقليل (57
و ،)59لكن الفر�صة االخطر كانت بو�سنية بامتياز
وكان ��ت يف الدقيقة االخرية لكن العار�ض ��ة وقفت
يف وجه ر�أ�س ��ية ادين دجيكو ثم و�صلت الكرة اىل
زميله زالتان مو�س ��ليموفيت�ش الذي اطلقها طائرة
فارتدت من القائم االمين (.)89
وكان عن ��وان ال�ص ��فحة الأوىل ل�ص ��حيفة
�أو�سولبوديني البو�س ��نية ال�صادرة الأحد (نراكم
يف زينيت�ش ��ا) هك ��ذا بعد الهزمي ��ة  1/0التي مني
بها املنتخب البو�س ��ني �أمام م�ضيفه الربتغايل يف
ا لأ و ر و ب ��ي
لق ��اء الذه ��اب بامللحق
ا لت�ص ��فيا ت
الفا�ص ��ل يف
لنها ئي ��ا ت
ا مل�ؤ هل ��ة
2 0 1 0
ك�أ�س العامل
بجن ��و ب
�أفريقيا.

وي�ش�ي�ر العن ��وان �إىل لق ��اء الإي ��اب ب�ي�ن الفريقني
يف زينيت�ش ��ا يوم غدا الأربعاء الذي ي�ستطيع فيه
املنتخب البو�س ��ني حجز بطاقة الت�أهل للنهائيات
بالفوز على املنتخب الربتغايل بفارق هدفني.
ونقلت ال�صحيفة عن املدرب الكرواتي مريو�سالف
بالزيفيت� ��ش املدي ��ر الفن ��ي للمنتخ ��ب
البو�س ��ني قوله:مل �أر حظا �أ�س ��و�أ من
هذا.
و�أجمعت ال�ص ��حف البو�س ��نية كافة
ال�ص ��ادرة على �أن املنتخب البو�سني
واجه حظا عاثرا يف هذه املباراة حيث
من ��ي بالهزمي ��ة رغ ��م ت�ص ��ويباته

العديدة على املرمى الربتغايل.
وكتبت �ص ��حيفة دنيفني �أف ��از يف عنوانها (احلظ
�أدار ظهره) بينما ذكرت �صحيفة نيزافي�سن نوفني
يف عنوانها (احلظ كان حليفا للربتغال).
و�أو�ض ��حت ال�ص ��حف البو�س ��نية �أن املنتخ ��ب
الربتغ ��ايل ال ��ذي خا� ��ض ه ��ذه املواجه ��ة وه ��و
املر�ش ��ح الأقوى للف ��وز والت�أهل لنهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل  2010بع ��د ف ��وزه باملركز
الراب ��ع يف بطول ��ة ك�أ�س العامل املا�ض ��ية
ع ��ام  2006ب�أملاني ��ا �س ��يواجه جحيم ��ا
حقيقي ��ا يف لق ��اء الإي ��اب يف زينيت�ش ��ا
الأربعاء.

وتت�صارع ثمانية منتخبان يف هذا امللحق الفا�صل
عل ��ى �أربعة مقاعد يف نهائي ��ات ك�أ�س العامل 2010
بجنوب �أفريقيا.
وا�ص ��بح منتخ ��ب فرن�س ��ا يف و�ض ��ع جي ��د قب ��ل
مباراة االياب التي ي�ست�ض ��يفها غدا االربعاء على
ا�س ��تاد فرن�س ��ا ال ��دويل يف باري�س ،فيم ��ا تعقدت
مهم ��ة املنتخ ��ب االيرلندي ومدرب ��ه الفذ االيطايل
جوفاين تراباتوين وا�صبح مطالبا بالفوز بفارق
هدف�ي�ن للت�أهل اىل العر�س الك ��روي للمرة الرابعة
بع ��د ( 1990ربع النهائي) و 1994و 2002الدور
الث ��اين ،بعدما �س ��جل ه ��دف الفوز عل ��ى املنتخب
االيرلن ��دي  1/0يف دبل ��ن ام ��ام  74103متفرج ��ا

الربتغال قطعت ن�صف بطاقة الت�أهل يف ل�شبونة
وذل ��ك يف ذه ��اب امللح ��ق االوروب ��ي امل�ؤه ��ل اىل
مونديال جنوب افريقيا .2010
وبد�أ مدرب فرن�سا رميون دومينيك اللقاء با�شراك
ان ��دري بي ��ار غينياك يف خ ��ط املقدم ��ة اىل جانب
تيريي هرني ونيكوال انيل ��كا كما كانت احلال يف
املباريات االخرية ،وبقي كرمي بنزمية على مقاعد
االحتياط.
ويف املقاب ��ل� ،س ��يكون املنتخ ��ب اليون ��اين ام ��ام
مهمة �ص ��عبة على االر�ض االوكرانية لكنها لي�ست
م�س ��تحيلة الن التع ��ادل االيجاب ��ي �س ��يكون كافيا
لت�أهل ��ه بع ��د ان انه ��ى مب ��ارات الذه ��اب بالتعادل
ال�سلبي يف اثينا.

اخلرطوم/وكاالت
�سادت حالة من اال�ستنفار العام يف الأجهزة الر�سمية
والريا�ضية بال�سودان ا�ستعداد ًا للمباراة الفا�صلة بني
م�صر واجلزائر يف الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س
العامل التي ي�ضيفها ا�ستاد نادي املريخ ال�سوداين
م�ساء غد الأربعاء.
و�أكد �أمني خزينة االحتاد ال�سوداين لكرة القدم
الرئي�س املناوب للجنة العليا امل�شرفة على املباراة
�صالح �سعيد يف بيان �صحفي �أن "هناك حالة طوارئ
ق�صوى ال�ستقبال مباراة املنتخبني ال�شقيقني".
و�أو�ضح �سعيد �أن "التذاكر �ستوزع منا�صفة بني
�أن�صار املنتخبني حيث تقرر منح كل منتخب ت�سعة
�آالف تذكرة موزعة بني املقاعد ال�شعبية والرئي�سية
بن�سب مت�ساوية".
و�أعلن عن ت�شكيل جلنة للطوارئ مقرها مطار
اخلرطوم واالتفاق مع اجلهات املختلفة على منح
جميع القادمني من م�صر واجلزائر ت�أ�شريات دخول
للخرطوم باملطار لت�سهيل �إجراءات الدخول وم�شاهدة
املباراة .من جهته �سلم االحتاد الدويل لكرة القدم
(الفيفا) لالحتاد ال�سوداين لكرة القدم توجيهات
"�صارمة" لرتتيب عملية الدخول لال�ستاد ،و�ألزمت
اجلهة امل�شرفة على تنظيم املباراة ببيع التذاكر
خارج ا�ستاد (املريخ) يف �أماكن متفرقة من العا�صمة
ال�سودانية .وك�شفت �إح�صائية �أولية �أن "عدد
امل�صريني الراغبني يف الدخول مل�ساندة فريقهم يقدر
بحوايل ن�صف مليون م�صري جميعهم من املقيمني
بال�سودان منذ �سنوات طويلة" م�شرية �إىل �أن �سعة
ا�ستاد (املريخ) الذي �أعيد ت�أهيله قبل عامني ب�إ�ضافة
طابق ثان حوايل � 43ألف متفرج .من جانب �آخر �أمر
الرئي�س اجلزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم بنقل
ع�شرة �آالف م�شجع جمانا اىل العا�صمة ال�سودانية
اخلرطوم مل�ؤازرة املنتخب اجلزائري لكرة القدم خالل
املباراة الفا�صلة التي يخو�ضها امام نظريه امل�صري
يف الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل 2010م
بجنوب افريقيا .وقال املدير العام ل�شركة اخلطوط
اجلوية اجلزائرية وحيد بوعبد الله ان الدولة قررت
التكفل بنقل ع�شرة �آالف م�شجع اىل اخلرطوم مل�ساندة
منتخب بالدهم يف مباراته الفا�صلة امام م�صر.
من جهة اخرى اختار االحتاد الدويل لكرة القدم "
الفيفا " ال�سي�شيلي ايدي ماييه الدارة اللقاء الفا�صل
بني م�صر و اجلزائر.
ون�شر الفيفا عرب موقعه الر�سمي على االنرتنت �أن
ماييه �سيعاونه الكامريوين مينا كوندي وجي�سون
دامو من �سي�شيل بالإ�ضافة �إىل احلكم الرابع جون
كلود البرو�س من �سي�شيل.
يذكر �أن املباراة الفا�صلة �ستقام على �ستاد املريخ
بال�سودان حيث ت�أكد �أن مدرجات امللعب تت�سع لـ 35
لف متفرج و�سيتم طبع التذاكر بحجم �سعة اال�ستاد
على �أن يتم تق�سيمها بالت�ساوي بح�صول اجلانب
امل�صري على � 10آالف تذكرة واجلانب اجلزائري
نف�س العدد وكذلك احلال للجانب ال�سوداين (�صاحب
اجلمهور) �أما بقية التذاكر والتي يبلغ عددها � 5آالف
تذكرة فهي خم�ص�صة للمق�صورة الرئي�سية.

بوفون يطالب بعودة دل االرقـام الـقـيـا�سـيـة لـلـ�سـبـاحـة �سوي�سرا حترز بطولة ك�أ�س
العامل للنا�شئني
بيريو ل�صفوف «االزوري» تـتـهاوى فـي برلـني

بوفون يثني على
م�شاركة ال�شباب
مع املنتخب

البحرين حت ّقق
ب�أ�سباب �إخفاق
املنتخب للت�أهل
�إىل ك�أ�س العامل
املنامة/وكاالت
�أ�صدر نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�س
اللجنة االوملبية البحرينية توجيهاته
بت�شكيل جلنة حتقيق يف �أ�سباب
�إخفاق املنتخب الوطني لكرة القدم
للت�أهل �إىل نهائيات ك�أ�س العامل 2010
بجنوب �أفريقيا بعد خ�سارته من
منتخب نيوزيلندا يف مباراة الإياب
 1-0يف املباراة التي �أقيمت يف
نيوزيلندا
و�سوف تقوم اللجنة بدار�سة �أ�سباب
ف�شل املنتخب وللمرة الثانية على
التوايل للت�أهل �إىل النهائيات وما قدمه
الفريق وامل�ستوى الذي ظهر عليه يف
املباراة الأخرية والتي عك�ست �صورة
غري مر�ضية عن كرة القدم البحرينية
وتطلعات ال�شعب البحريني يف تواجد
املنتخب الوطني مع املنتخبات العاملية
يف ك�أ�س العامل .2010
و�سيتم رفع التقرير النهائي �إىل �سلمان
بن حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
لالطالع والدرا�سة واتخاذ القرارات
املنا�سبة.

روما/وكاالت
طال ��ب احلار�س ال ��دويل االيط ��ايل جيانلويجي
بوفون بعودة زميله يف نادي يوفنتو�س املخ�ض ��رم
�ألي�ساندرو دل بريو ل�صفوف منتخب ايطاليا االزوري.
وتع ��ادل املنتخ ��ب الإيطايل مع نظريه الهولن ��دي بنتيجة  0-0يف
املباراة الودية التي �أقيمت و�ش ��هدت خو�ض احلار�س االيطايل بوفون
مباراته رقم  100مع الأزوري.
وحت ��دث احلار� ��س لقن ��اة (راي) االيطالي ��ة :كن ��ت �أتطلع لبداي ��ة �أكرث
�س ��هولة  -م�شريا �إىل مباراته الأوىل عام � 1997ضد رو�سيا حني �شارك
بدي�ل� ًا جليانلوكا باليوكا الذي �أ�ص ��يب خالل املباراة  -خالل م�س�ي�رتي
فزنا بك�أ�س العامل ،و قد حافظنا على ثبات م�س ��توانا و هو �أمر ي�س ��عدنا
كثريا.
وا�ضاف :كل ذلك يف املا�ضي البعيد ،و الآن �أنا هنا ،و قد كان جيدا ر�ؤية
بع�ض الالعبني ال�ش ��باب ي�ش ��اركون� .أعتقد �أن اجلميع �أظهروا �شخ�صية
كب�ي�رة ،لكن ذلك �أمر يجب توقعه من كل العب يخو�ض مباريات يف هذا
امل�ستوى الدويل.
وتط ��رق بوفون اىل �إمكانية عودة زميله و قائد يوفنتو�س �ألي�س ��اندرو
دل بيريو �إىل �صفوف املنتخب امل�شارك يف نهائيات
ك�أ�س العامل .2010

برلني/وكاالت
حط ��م اجلن ��وب افريقي كام�ي�رون فان در ب ��ورغ الرقم
القيا�س ��ي العاملي يف �سباق  100م �صدرا داخل حو�ض
�ص ��غري يف برل�ي�ن �ض ��من احدى ج ��والت ك�أ� ��س العامل
لل�س ��باحة .وقطع ف ��ان در بورغ ال�س ��باق بزمن 55,61
ثانية حمطما الرقم القيا�س ��ي ال�س ��ابق الذي كان ميلكه
�شخ�ص ��يا (23ر 55ث) ،علم ��ا بان ��ه كان ق ��د حط ��م
ال�س ��بت الرقم القيا�س ��ي ل�س ��باق  50م �ص ��درا
والذي كان بحوزته اي�ضا.
وحطم اجلنوب افريقي داريان تاون�س ��ند
الرق ��م القيا�س ��ي العاملي يف �س ��باق 200
م متنوع ��ة .وقطع تاون�س ��ندن ال�س ��باق
بزم ��ن 55ر51ر 1دقيق ��ة ،ليحط ��م
الرق ��م القيا�س ��ي (56ر51ر 1د) الذي
كان بح ��وزة االمريكي ريان لو�ش ��تي
و�س ��جله يف ني�سان ـ ابريل  2008يف
مان�ش�سرت االنكليزية .وجاء االمريكي
فيلب� ��س الذي
ما ي ��كل

�أح ��رز ثم ��اين ميداليات ذهبي ��ة يف اوملبيد بكني 2008
(رقم قيا�س ��ي) ،يف املركز الث ��اين (70ر30ر 1د) ،علما
بانه خرج من ت�صفيات �سباق  200م حرة.
وحطم ��ت ال�ص ��ينية ليو زيغ ��ه الرقم القيا�س ��ي العاملي
يف �س ��باق  200م فرا�ش ��ة وقطعت زيغه ال�س ��باق بزمن
78ر00ر 2د ،لتحطم الرقم القيا�سي (50ر02ر2
د) ال ��ذي كان بحوزته ��ا اي�ض ��ا
و�س ��جلته اال�س ��بوع املا�ضي يف
�ستوكهومل.
وحطم ��ت اال�س�ت�رالية ليزيل
جونز الرقم القيا�سي العاملي
يف �سباق  200م �صدرا.
وقطع ��ت جون ��ز ال�س ��باق
بزمن 42ر15ر 2د ،لتحطم
الرقم القيا�سي (84ر16ر2
د) امل�س ��جل با�س ��م الكندي ��ة
انام ��واي بري� ��س وحققت ��ه
يف  7اب املا�ض ��ي يف لي ��دز
االنكليزية.

�أبوجا/وكاالت
حقق منتخب �سوي�سرا بطولة ك�أ�س العامل للنا�شئني للمرة االوىل يف تاريخه
بعد ان تغلب يف املباراة النهائية على منتخب نيجرييا �ص ��احب وم�ست�ضيف
البطولة وحامل لقب البطولة ال�سابقة بهدف دون رد على ملعب ابوجا.
منتخ ��ب �سوي�س ��را ال ��ذي مل ي�س ��بق ل ��ه م ��ن قب ��ل يف تاري ��خ بط ��والت ك�أ�س
الع ��امل للنا�ش ��ئني �أن حقق اي فوز فاج�أ اجلميع يف ه ��ذه البطولة بتحقيق 7
انت�صارات متتالية جعلته يدخل التاريخ ويفوز بلقب البطولة.
يف املقاب ��ل ف ��ان املنتخ ��ب النيج�ي�ري مل يكم ��ل فرح ��ة ال�ش ��عب النيج�ي�ري
الت ��ي بد�أت ببل ��وغ املنتخ ��ب االول لبطولة ك�أ� ��س العامل يف جن ��وب �أفريقيا
فاحت�ش ��دت جماهري غفرية قدرت ب�ستني �ألف متفرج ت�شجع بحرارة منتخب
بلده ��ا ولكنها خرجت حزينة .املنتخب ال�سوي�س ��ري لعب ب�أ�س ��لوب حذر من
�أجل امت�ص ��ا�ص الهجم ��ات النيجريية القوية واعتمد عل ��ى الهجمات املرتدة
ال�س ��ريعة ملباغتة �أ�ص ��حاب االر� ��ض .املنتخب النيجريي هاج ��م كثريا ولكن
كانت اغلب املحاوالت تت�سم بالفردية ما �سهل مهمة الدفاع ال�سوي�سري.
املنتخب ال�سوي�سري ا�ستغل �ضربة ركنية و�سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة
 63ع ��ن طريق ر�أ�س ��ية حاري� ��س �س ��يفريوفيت�ش الذي لعب الك ��رة على ميني
احلار�س النيجريي.
الفري ��ق النيجريي حاول تعديل النتيجة والحت �أكرث من فر�ص ��ة خطرة لكن
كان احلار�س والدفاع ال�سوي�سري دائما متواجدين يف التوقيت املنا�سب .

ال�صربي ديوكوفيت�ش يحرز اللقب
اخلام�س هذا املو�سم

فريق مكالرين مر�سيد�س يفاو�ض ال�سائق
الأملاين هيدفيلد

برلني/وكاالت
�أكد نوربرت هاوج رئي�س فريق مر�س ��يد�س املناف�س يف بطولة العامل ل�سباقات �سيارات فورموال1
�أن فريق مكالرين مر�س ��يد�س يدر�س �إمكانية التعاقد مع نيك هيدفيلد ال�س ��ائق ال�سابق لفريق بي ام
دبليو يف املو�س ��م املقبل .وقال هاوج لوكالة الأنباء الأملانية �أن فريقه يتفاو�ض مع هيدفيلد "دخلنا
يف حمادث ��ات مع نيك هيدفيلد ،مر�س ��يد�س بنز ت�س ��اند فكرة التعاقد مع �س ��ائق �أمل ��اين قوي ويتمتع
باخل�ب�رة� ،إذا كان ذل ��ك مالئم ��ا" .و�أكد هاوج عدم التو�ص ��ل لأي اتفاق نهائي م ��ع هيدفيلد وال يوجد
�س ��بب حول احلاجة التخاذ قرار حول �س ��ائق املو�سم املقبل ب�شكل �س ��ريع .يذكر �أن هيدفيلد ،الذي
خ�ضع لفرتة اختبار يف مكالرين مر�سيد�س عام  ،1997لي�س مرتبط ًا بعقد مع �أي فريق ا�ستعدادا
للمو�س ��م املقبل ،بعد �أن ان�س ��حب فريقه ال�س ��ابق بي ام دبليو من البطولة ومل يتم التو�ص ��ل بعد
لهوية املالك اجلديد للفريق.

ابيتوفا تفوز مباراثون يوكوهاما الدويل
طوكيو/وكاالت
فازت الرو�سية اينجا ابيتوفا مباراثون يوكوهاما الدويل لل�سيدات متفوقة على الفائزتني
بامليداليتني الذهبية والف�ضية يف دورة االلعاب االوملبية ببكني.
وحلت الرومانية كون�س ��تانتينا ديتا بطلة االوملبياد العام املا�ض ��ي يف املركز العا�شر بينما
حلت الكينية كاثرين نديربا يف املركز الثالث.
وانطلقت ابيتوفا املتخ�ص�صة يف �سباق ع�شرة �آالف مرت بعيدا عن جمموعة ال�صدارة بعد
 30كيلومرتا لتحقق الفوز يف زمن بلغ �ساعتني و 27دقيقة و 18ثانية.
وانه ��ت الياباني ��ة كيوكو �ش ��يماهارا الفائ ��زة مباراثون هوكايدو يف �آب املا�ض ��ي
ال�سباق يف املركز الثاين بعدما �سجلت �ساعتني و 28دقيقة و 51ثانية.

ديوكوفيت�ش
يت ّوج بلقب بطولة باري�س
باري�س/وكاالت
جنح ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش يف
�إحراز خام�س لقب هذا املو�سم والثاين
له يف الأ�س ��ابيع الأخرية بعدما تغلب
عل ��ى الفرن�س ��ي جاي ��ل مونفي�س 2/6
و 7/5و )3/7( 6/7ليتوج بلقب بطولة
باري� ��س لتن� ��س الأ�س ��اتذة البالغ جمموع
جوائزها 75ر 2مليون يورو.
و�أ�ضاف ديوكوفيت�ش امل�صنف الثالث لقب
بطول ��ة باري�س �إىل لق ��ب بطولة بازل التي
�أحرزها الأ�سبوع املا�ضي على ح�ساب
ال�سوي�س ��ري روجيه فيدرر امل�صنف
الأول على العامل.
واحت ��اج ديوكوفيت� ��ش �إىل ح ��وايل
ثالث �ساعات لإحراز لقب البطولة

بعدما ا�س ��تغل اخلط�أ امل ��زدوج ملونفي�س يف املباراة
النهائية �أم�س.
وكان مونفي�س ي�سعى �إىل ح�سم اللقب ل�صالح فرن�سا
للعام الثاين عل ��ى التوايل بعد �أن توج مواطنه جو
ويلفريد ت�سوجنا بلقب البطولة العام املا�ضي.
وي�شارك ديوكوفيت�ش يف البطولة اخلتامية للمو�سم
والتي تنطلق يف لندن يف غ�ضون �أ�سبوع.
وق ��د تكون الفر�ص ��ة مواتي ��ة لديوكوفيت�ش النتزاع
املركز الثاين يف ت�ص ��نيف الرابط ��ة العاملية لالعبي
التن� ��س املحرتف�ي�ن م ��ن الأ�س ��باين رافايي ��ل ن ��ادال
بع ��د �أن تغلب علي ��ه يف الدور قب ��ل النهائي لبطولة
باري�س.
و�أح ��رز الالع ��ب ال�ص ��ربي ثالث لقب له خالل �س ��تة
�أ�س ��ابيع بع ��د ف ��وزه بلقب بك�ي�ن يف ت�ش ��رين الأول
ولقب بطولة بازل الأ�سبوع املا�ضي.

