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حـسم اإلجنـلـيـزي ماركـوس راشـوفـورد مـهاجم مـانـشـسـتر يـونـايـتـد قراره بـشـأن إمـكـانيـة الـرحـيل عن صـفوف

الشياط احلمر وسط اهتمام من ريال مدريد اإلسباني. 
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ماركوس راشفورد سوف يرفض عرض ريال مدريد اإلسباني ويبقى في

مسرح األحالم. و
مثلي الـالعب وإعراب النادي وسم عن اتصـال ريال مدريـد  كـانت الصحـيفة كشـفت في وقت سابق من هـذا ا

قبل. لكي عن رغبته في ضمه الصيف ا ا
ـفـاوضات مع ريـال مـدريد رغم أنه لم يـكن يـريد الـرحيل إال أن وكـان الالعب اإلجنلـيـزي الشـاب منـفـتحًـا على ا

درب السابق جوزيه مورينيو السيئة له كانت ستجبره على الرحيل. معاملة ا
وبــات راشـفـورد يـفـكـر بـطــريـقـة أخـرى اآلن بـعـد رحــيل مـوريـنـيـو وتـولي الــنـرويـجي سـولـســكـايـر تـدريب الـفـريق

باريات الثالث حتت قيادته تألق الالعب والعديد من النجوم اآلخرين في الفريق. اإلجنليزي حيث شهدت ا
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شـهـد مـوسم الـتـنس األخـيـر الـكـثـير
من الـتـقـلـبـات سـواء بتـراجـع نتـائج
الكـبـار وعـودة البـعض إلى الـواجـهة
من جــديــد إلـى جــانب جنــاح بــعض
الالعـبـ في فك عــقـد الزمـتـهم طـوال

مسيرتهم.
 يــسـتــعـرض فــيـمــا يــلي الـرابــحـون
واخلــاســـرون في عــالم الـــتــنس عــام

2018:
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هـيمـن الصـربي نـوفـاك ديـوكـوفـيتش
ـوسم في عـلى الــنـصف الـثــاني من ا
عـام 2018 وذلك من خالل الــتــتــويج
فـتوحة ـبلدون وأمـريكـا ا بلـقبي و
ليرفع رصيده من األلقاب الكبرى إلى

لقبًا 14
كـــمــا أصـــبح أول العـب في الـــتــاريخ
يــفـــوز بــكل األلـــقــاب في الـــبــطــوالت
األسـاتـذة الـتـسع بـعـدمـا تـوج بـلـقب
سنسيناتي للمرة األولى في مسيرته.
وحــقق ديــوكــوفـيــــــــــتش أفـــــــــضل
ي في عودة في تاريخ التصنيف العا
عــــام واحـــــد فــــــــــــــبــــعــــد أن وصل
ــيًــا في شــهـر تــصـنــيــفه إلى  22عــا
ـــاضي أنـــهى يـــونـــيـــو/ حــزيـــران ا
ي. وسم في صدارة التصنيف العا ا
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تمـكـنت الرومـانـية مـن إنهـاء عـقدتـها

مع بـطــوالت اجلــــــــــرانـد ســـــــــالم
مـن خالل الـــــفــــــــــــوز بـــــلــــقب روالن
جـاروس وقـبـلــهـا خـسـرت هـالـيب 3
نـــهـــائــــــيـــات في الـــبـــطـــوالت األربع

الكبرى.
كــمـــا جنــحـــــــت هـــالــيب فـي إنــهــاء
ــوسم فـي صــدارة الــتــصــــــــــنــيف ا
ي لــلـــمـــوسم الــــــــثــانـي عــلى الـــعـــا

التوالي.
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حـالــهـا حــال هـالــيب عـانت الـالعـبـة
ـاركـيـة من عـدم قـدرتهـا عـلى فك الـد
شـفـرة بـطــوالت اجلـرانـد سالم ألكـثـر
من  12عامًا قبل أن تتمكن أخيرًا من
الــفـوز بــأول ألـقــابـهــا في الـبــطـوالت
فتوحة األربع الكبرى في أستراليا ا
وهــو الــلـقـب الـذي أعــادهــا لــصـدارة
ي لـلـمـرة األولى مـنذ لـتـصنـيف الـعـا

أكثر من 5 سنوات.
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كسر اجليل الواعد في  2018هيمنة
الكبار بـعض الشيء من خالل تغلب
كارين خـاشـانوف عـلى ديـوكوفـيتش
في نهائي باريس لألسـاتذة وتتويج
ألـكــسـنــدر زفـيــريف بـلــقب الـبــطـولـة
اخلــتــامــيــة وتــغــلب ســتــيــفــانــوس
تــســيــتــســيـبــاس عــلى  4العبـ من
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أخبار النجوم
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عام 2015.
وخالل 7 نـسخ مـخـتـلـفـة اسـتـطاع
رونالدو الذي يـنافس على اجلائزة
هـذا الـعـام أيــضًـا الـتـتـويج بـهـا 4
مرات مقابل واحدة لكل من فالكاو

ريبيري وميسي.
ومع تـــــتــــويج الـــــكــــرواتـي لــــوكــــا
مودريـتش العب وسط ريـال مـدريد
اإلســبــاني بــجــائــزتي األفــضل من
الـفـيـفـا والـكـرة الـذهـبـيـة من مـجـلـة
فــرانس فــوتــبــول هــذا الــعــام فــإن
االختالف مع جوائز "جـلوب سوكر"
سـيـعود مـن جديـد في 2018 التي
ســتــشـهــد فـائــزًا مـخــتــلـفًــا من بـ
رونـــالــــدو كــــيـــلــــيــــان مـــبــــابي أو

جريزمان.
أنـهى الــنـجم األرجـنـتـيــني لـيـونـيل
ميسي مهـاجم برشلـونة اإلسباني
عـام 2018 مــتــفـــوقــا عــلى العــبي
الــــدوريـــــات األوروبــــيـــــة اخلــــمس

الكبرى في إحصائية خاصة.
وقالت شبـكة "أوبـتا" لإلحصـائيات
إن مـيـسي هـو األكـثـر مـسـاهـمـة في
األهـداف (تـسـجـيل وصـناعـة) خالل

فـــرانس فـــوتـــبــول مـــعـــا) إال أنه لم
يـنـجـح في الـظـفـر بــجـائـزة "جـلـوب

سوكر".
ومُـــنــحـت اجلــائـــزة في ذلك الـــعــام
لرونالدو الذي حل ثـانيا في سباق
الكـرة الـذهبـيـة خلف مـيـسي وجاء
ذلك بــعــدمــا قــدم واحــدًا من أفــضل
ستوى الفردي رغم مواسمه على ا
فشله في التتويج بـلقب كبير حيث
اكتـفى بالـفوز بـكأس مـلك إسبـانيا
ونال لـقب هـداف الـدوري اإلسـباني

برصيد 40 هدفا.
وفي الــعـــام الــتــالي 2012 تــكــرر
األمـر مع مــيـسي حـيث فــاز بـالـكـرة
الذهـبـية لـكن جائـزة جـلوب سـوكر

ذهبت للكولومبي راداميل فالكاو.
واسـتـطـاع فـالـكـاو قيـادة فـريـقه في
ذلك الــــوقت أتـــلــــتـــيــــكـــو مــــدريـــد
اإلســبــاني لـلــفــوز بـلــقــبي الـدوري
األوروبي والـــســــوبـــر األوروبي في

ذلك العام.
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سـلـكت جـوائـز "جـلـوب سـوكر" ذات
الـدرب لـلـعـام الـثالـث علـى التـوالي

جريزمان (أتلتيكو مدريد).
وبـدأت الـنـسـخة األولـى من "جـلوب
سوكر" عام  2010 لكنها اقتصرت
فــــــــقـط عـــــــــلـى اإلداريـــــــــ ووكالء

. الالعب
وشهـدت النـسخـة الثـانيـة في العام
زيـد من اجلـوائز التـالي إضـافـة ا
أهمـها فـئـة العب العـام ليـتوج بـها
الـبـرتـغــالي كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو
العب ريــال مــدريـــد في ذلك الــوقت

للمرة األولى.
ومنـذ ظهـور جائـزة أفضل العب في
"جلـوب سـوكر" حـدث تـوافق بـينـها
وب جـائزة أفـضل العب في الـعالم
مـن االحتــــــاد الــــــدولـي فـي بــــــعض
الــــســــنـــــوات ولم يــــحـــــدث ذلك في

سنوات أخرى.
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رغـم تـــــــتـــــــويـج الـــــــنـــــــجم
األرجـــنـــتـــيـــني لـــيــونـــيل
ميـسي قـائد بـرشلـونة
اإلسـبــاني بـجــائـزة
الــكـــرة الــذهــبــيــة
(كــــانـت تــــقــــدم
وقـــتــــهـــا من
الــــفـــيــــفـــا
ومـجـلـة
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درب قال اإليطالي اخملـضرم جانلويـجي بوفون حارس باريس سـان جيرمان إن رحيل ا
الـبـرتغـالي جـوزيه موريـنـيو عن قـيادة مـانـشسـتـر يونـايـتد سـيصـعب من مـهمـة فـريقه في

الفوز على الشياط احلمر في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ـا سيكون الفوز وأضاف بوفون في تصـريحات أبرزتها صـحيفة "ميرور" الـبريطانية: "ر

درب". على مانشستر يونايتد أكثر صعوبة بدون مورينيو لكن هذا ال يقلل من قيمة ا
وحتـدث عن زمـيـله الـسابق في يـوفـنـتـوس بول بـوجـبـا والذي عـاد لـلـتألـق في مانـشـسـتر
يـونايـتد مع أولى جـونـار سولـسكـايـر قائـلًا: "شـخص مـثل بوجـبا لـديه شيء يـريد إثـباته

أعتقد أنه سيكون حتديًا معقدًا لنا".
نافسة على الـلقب لكن الفريق األقوى وتابع: "الفوز بـدوري األبطال? إننا من ب الـفرق ا

ال يفوز دائمًا أحيانًا من يتملك شجاعة أكثر هو من يفوز".

عام 2018 في الدوريات األوروبية
اخلـمس الــكـبـرى بـواقع  50هـدفـا
حــيث ســجل  34هــدفــا وقــدم 16

تمريرة حاسمة.
ركز الثاني كـريستيانو ويأتي في ا
رونـــالـــدو مــــهـــاجم يــــوفـــنـــتـــوس
اإليــطـــالي بــتـــســجــيل 36 هــدفــا
ـجــمـوع 44 هــدفـا وصـنــاعـة 8 
وذلك بــــقـــمــــيــــصي ريــــال مــــدريـــد

والسيدة العجوز.
ــــــــركـــــــز الــــــــثـــــــالـث جـــــــاء وفـي ا
األوروجـــويـــاني لـــويـس ســـواريــز
مهاجم بـرشلونـة برصيد 41 هدفا

بتسجيل 26 هدفا وصناعة 15.
جــديــر بـالــذكــر أن مــيـسـي جـاء في
ـــركـــز اخلــامس بـــســـبــاق الـــكــرة ا
الــذهــبــيـة ألفــضل العـب في الــعـالم
قدمـة من مجـلة "فرانس فـوتبول" ا
كمـا أنه خـرج من القـائـمة الـنـهائـية
جلــــائـــزة "ذا بـــيــــست" من االحتـــاد

الدولي لكرة القدم "فيفا".
ـركـز الـثـاني أمـا رونـالـدو فــحل بـا
في اجلـائــزتـ بـعـدمــا تـوج بـهـمـا

لوكا مودريتش العب ريال مدريد.
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انـسحب نـادي تشيـلسي مـن صفقـة الدولي اإلسـباني إيـسكـو أالركون العب وسط

وسم احلالي. لكي بنهاية ا رشح للرحيل عن الفريق ا ريال مدريد وا
ثلي الالعب اإلسباني طالبوا تشيلسي وقالت صحيـفة "ذا صن" البريطانية إن 
زيـد من األموال من أجل إتـمام الـصفقـة خاصـة بعـد ظهور باحلـصول عـلى ا

عرض باريس سان جيرمان.
وكـان تـشيـلسي مـسـتعـدًا لدفع 75 مـلـيون إسـترلـيـني وأجر أسـبـوعي يصل
ثـلو الالعب مـوافقـة أوليـة للـبلـوز على إلى 250 ألف إستـرليـني وأعـطى 

إتمام الصفقة.
ـثـلـي الالعب اإلسـبـاني طـالــبـوا تـشـيـلـسي وأشـارت الـصـحــيـفـة إلى أن 
عروض بـعد العرض الـذي تلقـاه إيسكـو مؤخرًا من سان قـابل ا بـزيادة ا

جيرمان.
وكـشفـت مصـادر مـقربـة من تـشيـلـسي أن ماوريـسـيو سـاري مـدرب البـلوز
يـشـعـر بـخـيـبـة أمل بـعـد فـشل الـصـفـقـة ألنه أراد اجلـمع بـ إيـسـكـو وإيـدين

هازارد في فريقه.
وأوضحت الصحـيفة أن تشيـلسي ألغى الصفـقة ألنه شعر بأن إيـسكو يبحث

باريات. شاركة في ا ال وليس ا عن ا
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بـعــدم االتـفـاق مع اخـتـيــار الـفـيـفـا
الــذي مـنـح رونـالــدو جــائـزة الــكـرة

الذهبية لعام 2013.
وخالل حـــفـل "جـــلـــوب ســـوكــر" 
تــكــر الـفــرنــسي فـرانـك ريـبــيـري
نحه ـاني  العب بايرن مـيونخ األ

جائزة العب العام.
وظـــفــر ريـــبــيـــري بــاجلــائـــزة عــلى
حساب رونالدو وميسي بعدما قدم
ستـوي الفردي عامًا رائعًـا على ا
واجلــــمـــاعي وتــــوج بـــلـــقب دوري

األبطال مع البافاري.
TłUH  ‚UHð«

وبعد التبـاين الواضح ب جائزتي
"جلوب سوكـر" والكرة الذهـبية بدأ
االتــفــاق بـ اجلــائــزتـ مــنــذ عـام

2014.
ولم يختلف الـفائز بأفـــــــضل العب
بـــــــــ اجلـــــــــائـــــــــزتـــــــــ أعـــــــــوام

2016 و2015و2014
و2017.

وتُـوج رونـالـدو بـاجلـائزة  3مرات
في نسخ 2014و 2016 و2017
بينـما فـاز ميسي ألول مــــــــــرة بها

ez«uł∫ تنافس من جديد ب جنوم العالم على اجلوائز
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ـيًـا في ـصـنـفـ الـعـشـر األوائل عـا ا
طـــــــــريــــــــقه إلـى نــــــــهـــــــــائي كــــــــأس
روجرز.وسـيكـون الهـدف هو نـقل تلك
النجـاحات إلى الـبطوالت الـكبرى في

وسم اجلديد. ا
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قدم الـسـويـسـري مسـتـوى مـبـهرا في
مـن خالل الـــــفـــــوز بـــــلـــــقـــــبي 2017
ـبـلدون و3 ـفـتـوحـة وو أسـترالـيـا ا
ألقاب في بطوالت األساتذة ولكنه لم
يـكرر هـذه األرقـام في  2018مـكـتـفـيًا
فـتوحة مـن األلقاب بلـقب أستـراليـا ا
الكبـرى.ولم يتوج فيـدرر بأي لقب في
بــــطــــوالت األســــاتــــذة وتــــراجع إلى
ـيًـا وتـعـرض الـتـصـنـيف الــثـالث عـا
ـفـاجـئـة سواء لـلعـديـد من الـهـزائم ا
بـاخلــروج من الـدور الــرابع لـبــطـولـة
ــفـتــوحـة أمــام العب خـارج أمـريــكـا ا
ــيًـا أو ـصــنـفـ الـ 50 األوائل عــا ا
ـبــلـدون من ربـع الـنــهـائي تـوديـع و
عـــــــــــلـى الــــــــــــرغـم مـن تــــــــــــقـــــــــــدمـه
.وودع فـيــدرر بــطــولـة ــجـمــوعــتــ
مـيــامي من الــدور الــثـانـي أمـام العب
ـــصــــنــــفـــ الـ 100األوائل خــــارج ا

يًا. عا
‰«œU½ qOzU «—

حــــرمت اإلصــــابــــات اإلســــبــــاني من
الـتـنــافس في الـبـطــوالت الـتي خـطط
لـهـا حـيث غـاب عن بـطـولـتي إنـديان
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ـوسم اخلـامس في بـطـولـة الـعالـم با
اضي لـيـبقى عـلى بعـد لـقبـ فقط ا
ـسـجل من مـعـادلـة الـرقم الـقـيـاسي ا
باسـم شومـاخر.وبـإمـكان هـامـيلـتون
أيضا أن يـقلص الفـارق مع شوماخر
الـذي يـنــفـرد بـالـرقم الــقـيـاسي لـعـدد
االنــتـصــارات في سـبــاقـات اجلــائـزة

الكبرى برصيد 91 انتصارا.
ويــتـبـقى لــهـامـيــلـتـون مــوسـمـ في
عـقده احلـالي مع مـرسـيـدس لـكنه ال

يفكر في مطاردة األرقام القياسية.
وقـال هــامـيـلـتــون لـصـحـيــفـة "بـيـلـد"
انـية الـيوم األحـد: "ال أشعـر بأنه األ
يـتحـتم عـلي مـحاولـة حتـطـيم أرقامه

(شوماخر) القياسية".
وشـدد هـامـيـلـتـون عـلى أنه حـتى لـو
جنح فـي حتــــــطــــــيم هــــــذه األرقــــــام
الـقــيـاسـيـة فـإن "شـومــاخـر سـيـبـقى

األفضل على مر العصور".
وأكــد هـــامــيــلــتــون الــذي حل مــكــان
شـومـاخــر في مـرسـيـدس عـام 2012

بــطـولــة الـعــالم لــسـبــاقـات ســيـارات
فــورمــوال 1. 7 مـــرات ولــكـن ســائق
مــرســيــدس اعــتــرف بــأن شــومــاخــر

سيبقى األفضل على اإلطالق.
وحصـد هـاميـلـتون ( 33عامـا) لـقبه
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بـات الـبـريـطـاني لـويس هـامـيـلـتـون
عـــلى مـــقــربـــة من مـــعــادلـــة اإلجنــاز
ـاني مـايكل التـاريـخي لألسـطورة األ
ـتـمـثل فـي الـفـوز بـلـقب شـومـاخــر ا

جانلويجي
بوفون

ــفـــــــــــيس أرضه بـــالـــفــــــــــوز عــلـى 
ـــرة جــــريـــــزلــــيــــز (101-113).وهـي ا
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الـلقب (109-132) عـلى فيـنكس صـنز
بــفــضل تــألق ســتــيــفـن كــــــــوري الـذي
ســــجل  34 نـــقــــطـــة وأضـــاف كــــيـــفن
دورانت  25نـقـطـة لــيـفـوز وريـورز عـلى
صـنـز للـمرة  17عـلى التـوالي من بـينـها

مرات في فينكس.
وســجل بـول جـورج  22 نـقــطـة لــيـقـود
أوكالهــومـــا ســيـــتي ثــــــــــانــدر لـــلــفــوز
(102-122) عــلى داالس مـــافــريــكس
وثـأر ثــانــدر خلــسـارته  103-105قــبل

ساعة أمام داالس. 24
وحـقق جيـمس هاردن  3أرقـام مزدوجة
بـتسجيل 43 نـقطة واسـتحوذ على 10
كــرات مـــرتـــدة وقـــــــــدم 13 تــمـــريــرة
حــاســمــة لــزمالئه لـــيــكــمل هــيــوســتــون
روكـتس شـهــرا لم يـخــــــــســر فـيه عـلى

{ روما- وكاالت
بدأ إنـتـر ميـالن البـــــــحث عن العب وســـــــط حتـسبـا لـفشــــــــــله في إقـناع
ريـال مـدريـد بـالـتـخـلي عن جنـمه لـوكا مـودريـتش خالل االنـتـقـاالت الـصـيـفـية

قبلة. ا
وفي هـذا الـصـدد ذكـرت صـحيـفــــــــة "ديـلي مـيل" الـبـريـطـــــــــانـية أن
ـعار من الـريال هـو البديل ماتـيو كـوفاسـيتش جنم تـشيــــــــلسي ا
الـذي حــــــــدده إنـتـر مـيالن لــتـــــــــوفـيــر العب مـبـدع في خط

وسط الفريق.
وكانت تقـارير صحفية قـد ذكرت أن ريال مدريد قد ال يوافق
ـودريـتش صاحب عـلى بـيع كـوفـاسيـتش الـذي يـراه خـليـفـةً 

الـ 33عامًا.
جـديـر بـالـذكـر أن كـوفـاسيـتـش لعـب إلنتـر مـيالن مـن قبـل ب

عــامي  2013و2015 وقــــــــــد صــرح الــنـــــــــــجم الــكـرواتي
مـــنــذ أيـــام بــأن االنـــتــقـــال لــلـــبــلـــوز كــان "أهم خــــــــــــــطــوة" في

مــــشواره.
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سجل ديريك وايت والماركوس ألدريدج
نقطة ليفوز سان أنطونيو سبيرز 32
عــلى ضــيــفـه بــوســـــــطن ســيـــلــتــيــكس
(111-120) فـي دوري الــــــــــســــــــــلـــــــــة

. األمريكي للمحترف
وبـــاإلضــافــة إلى تـــســجــيل  32نــقــطــة
اسـتحوذ ألـدريدج على  9 كـرات مرتدة
لـيعـدل سـان أنطـونـيـو تأخـره بـفارق 12
نـقطة بعدمـا عانى في الشوط األول إلى
انــتــصــار ويـــحــقق فــوزه الـــســابع عــلى

التوالي في ملعبه على سيلتيكس.
وسـجل جايل براون  30نـقطة لصالح
سـيلتـيكس الذي لم يـفز على أرض سان

أنطونيو منذ مارس/أذار 2011.
وفـــاز جــولـــدن ســـتـــيت وريـــورز حــامل

أن األرقـام الــقـيـاسـيـة الــتي سـجـلـهـا
شــومـاخــر خالل مـســيــرته "سـتــبـقى

قائمة".
وحتـدث هـامـيـلـتـون عن الـلـقاء األول
الـذي جـمـعـه بـشـومـاخـر عـنـدمـا كـان
يـجـري اخـتـبـارا لـسـيـارة فـورمـوال 1
في عـام 2006.ويــواصل شــومــاخـر
الذي سـيبلغ  50عامـا في الـثالث من
ـقبل عـملـية ينـايـر/ كانـون الثـاني ا
إعــادة الــتــأهـيل فـي سـويــســرا بــعـد
حـادث الـتـزلج الـذي وقع بـالقـرب من
مـيـربـيل بـفـرنـسـا في 29 ديـسـمـبـر/

كانون أول عام 2013.
تلك 7 ألقاب وقاد شومـاخر الـذي 
في بـطــولـة الـعـالم بـفــئـة الـسـائـقـ

فريق مرسيدس منذ عام 2010 حتى
نهايـة مسيـرته الرياضـية عام 2012
عــلــــــــــمــا بــأنه فـاز ب 5 من ألــقـابه
خالل الـــفــتــرة مـــا بــ عــامي 2000
و2004  حـــيــــنــــمـــا كــــان في فــــريق

فيراري.

رافائيل
نادال

ي لويس هاميلتون السائق العا
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تـــســتــعــد مــديــنــة دبي اإلمــاراتــيــة
الحــــتـــــضـــــان حـــــــــــــفل جـــــوائــــز
"جلــــــــوب سوكـر" السـنوي يوم 3
ينـاير 2019 في ظـــــــل تـواجــــــد
ـــــــع النجوم في عالم كرة القدم. أ
ويتنـافس عدد هائل من الـنجوم في
عدة فئات مخـتلفة للـجوائز أبرزها
والـتي فـئــة العب الــعـام في 2018 
يــتـــصـــارع عـــلـــيـــهـــا الـــثالثي
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــالـــدو
(يــوفــنــتــوس) كــيــلــيــان
مـبــابي (بــاريس سـان
جيـرمان) وأنـطوان

الرابـعـة على الـتوالي الـتي يسـجل فيـها
هاردن  40 نقطة أو أكثر.

ويلز وميامي بعدما انسحب من ربع
فـتوحة كـما أنهى نهائي أسـتراليـا ا
موسمه باالنسـحاب من نصف نهائي
فـتوحـة.وعـلى الرغم من ذك أمريـكـا ا
تـوج نــادال بـلــقب روالن جـاروس و3
ألـقــاب في بــطــوالت األســاتـذة إال أن
اإلصـابــات حــرمـته مـن احلـفــاظ عـلى
ي والــتي صــدارة الــتــصــنــيف الــعــا

ه ديوكوفيتش. فقدها لصالح غر
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أجرى الـبـريطـاني جـراحة في الـفـخذ
في شـــهــر يـــنــايـــر/ كـــانــون الـــثــاني
العب  6شهور اضي أبعدته عن ا ا
ولم تكن عودته جيدة حيث لم يشارك
سوى في  12مـباراة حـقـق خاللـها 7
انتـصـارات فقط لـيـنهي الـعـام خارج

يًا. صنف الـ 200األوائل عا ا
e UOK¹Ë UM¹dOÝ

لم تتمكن األمـريكيـة من حتقيق عودة
مــظـــفـــرة لــلـــمالعب في 2018 حــيث
ــبـــلـــــــــــدون خـــســرت نـــهـــائــيـي و
فـتوحة لتـفشل في معادلة وأمريكا ا
رقم مــارجـــرين كـــــــــورت الـــقــيــاسي
كأكـثر من تـوجت بألـقاب في اجلـراند

سالم.
كـما أثـارت اجلـدل في نـهـائي أمـريـكا
ـفــتـوحـة بــاالعـتـراض عــلى احلـكم ا
وأثـارت جدال آخـر فـي روالن جاروس

البسها.

جانب من دوري كرة السلة االمريكي


