
 ن�ش��بت م�ش��ادة حادة بني كونت��ي ومورينيو 
يف اللق��اء الأخ��ر ال��ذي جمعهما على ع�ش��ب 
�ش��تامفورد بريدج بالعا�ش��مة لن��دن، مل اأراها 
جمرد م�شادة عابرة، ولكن راأيتها بذرة لعداوة 

�شتتاأ�شل يف قادم املواعيد.
دخل الربتغايل هذه املباراة مب�ش��اعر خمتلطة 
ورغب��ة م�ش��اعفة يف الإنتق��ام بع��د رباعي��ة 
مذل��ة عل��ى نف�س امللع��ب يف ال��دور الأول من 
الربميرلي��ج اأو هك��ذا ظنن��ا نح��ن، لكن �ش��ر 
املباراة ك�ش��ف عن نوايا اأخرى لل�ش��يد جوزيه 
موريني��و اأو رمبا �ش��عور �ش��يطر علي��ه وانتقل 
بالتبيع��ة اإيل لعب��ي فريق��ه، اأن��ا اأحت��دث عن 
ه��ذه التدخ��ات احل��ادة املبال��غ يف حدته��ا 
على لعب��ي ت�شيل�ش��ي بالأخ�س ه��ازارد، هل 
كان��ت متعمدة حًقا ؟! يبقى احتمال وارد، لكن 
الأم��ر ال�ش��به موؤكد بالن�ش��بة يل اأنها حالة من 
الع�ش��بية اعرتت لعبي اليونايتد، الأمر اأ�ش��به 
بعدوى انتقلت من الربتغايل اإليهم، تلك النوايا 
طف��ت عل��ى ال�ش��طح حت��ى اأن حك��م املب��اراة 
اإ�ش��تمها وح��ذر القائ��د �ش��مالينغ م��ن تك��رار 

التدخ��ات العنيفة الغر م��ربرة على هازارد، 
وهو ما يف�رس الإنذار الثاين الذي حت�ش��ل عليه 
هري��را بعدم��ا ق��ام بخطاأ عل��ى ه��ازارد بعد 
حتذير احلك��م مبا���رسة، رمبا اأ�ش��اف هازارد 
ملح��ة للم�ش��هد الدرام��ي لكن حتى ول��و كانت 
حال��ة الطرد حمل ج��دل فعلى الأقل اأ�ش��بابها 
ودوافعه��ا كان��ت جلية للجميع.  ط��رد هريرا 
كان ِج��ذر اإ�ش��ايف يف �ش��جرة عداوة تتاأ�ش��ل 
جذورها �ش��يًئا ف�ش��يًئا بني مورينيو وكونتي، 
فهذا الطرد �ش��ُيبقي عنف لعبي اليونايتد تلك 
الليل��ة يف الأذهان، والذي رمبا كان �شي�ش��بح 
حمل الن�ش��يان لول ال��كارت الأحمر الذي كان 
مبثاب��ة توثيق لهذه احلالة من الع�ش��بية، لكن 
ال�ش��وؤال هن��ا ملاذا كل هذه الع�ش��بية يا �ش��يد 
مورينيو ؟! اأ�ش��باب كثرة جعل��ت مورينيو يف 
هذه احلال��ة اأبرزها غياب احلل��ول الهجومية، 
والتي تركته مع را�شفورد وحيًدا اأمام تر�شانة 
دفاعي��ة اأثن��ى عليه��ا موريني��و قب��ل غ��ره، 
وقل�ش��ت اآمال��ه يف رد اعتب��اره بع��د هزمي��ة 
نك��راء برباعية نظيفة، ثم جاء الطرد ليق�ش��ي 

على اآخ��ر تلك الآمال وما �ش��اعد على ذلك هو 
الرتاجع الدفاعي املبالغ فيه بالن�شبة ملباراة 
كاأ���س، وه��ذا يدل عل��ى اأن رغب��ة مورينيو يف 
اخلروج باأقل اخل�ش��ائر كانت اأك��رب من رغبته 

يف التاأهل لن�شف النهائي.
اأما عل��ى اجلانب الأخر فال�ش��يد اأنطونيو الذي 
�ش��عر يف مبارات��ه الأوىل �ش��د موريني��و باأنه 
على و�شك التعامل مع �شخ�شية غريبة تتدخل 
اأحياًن��ا كث��رة فيم��ا ل يعنيها، بعدم��ا اأخربه 
موريني��و اأن الحتف��ال به��ذه الطريقة املبالغ 
فيها - من وجهة نظره - والنتيجة ت�ش��ر اإيل 
0-4 ه��و اأمر مهني، تاأكد الآن من هذا الأمر 
وميك��ن تربي��ر �رساخ��ه يف وج��ه الربتغ��ايل 
باأن��ه كان دفاًع��ا عن لعبي��ه، وللحظة ظننت 
اأنني اأ�ش��اهد اجل��زء الرابع ل�شل�ش��لة اأفام الأب 
الروحي، فا يوجد و�ش��ف اأف�ش��ل من هذا ملا 
ميثل��ه كونتي بالن�ش��بة لأف��راد فريق��ه. ولكن 
يب��دو م��ن ت�رسيح��ات الإيط��ايل اأن��ه يتمت��ع 
ب��ذكاء كاٍف ليبتع��د ع��ن اأي ح��رب كامي��ة 
م��ع رجل اعت��اد عل��ى تلك الأم��ور، واأظ��ن اأن 

ال�ش��يء الوحي��د ال��ذي ك�ش��به مورينيو من 
ه��ذه العداوة اجلديدة ه��ي اأن املحا�رسة التي 
يتلقاها فريق ت�شيل�ش��ي قبل مب��اراة اليونايتد 
�ش��تكون اأك��ر ق��وة وحما�ش��ة م��ن اأي مباراة 
اأخرى.  عودة اإيل الأ�شباب التي دفعت مورينيو 
لتلك الع�ش��بية، فبالتاأكيد الهتافات املعادية 
من بع���س جماهر ت�شيل�ش��ي عل��ى الربتغايل 
اأغ�ش��بته ب�ش��دة فم��ا كان رده �ش��وى اأن رف��ع 
ثاثة اأ�ش��ابع للجماهر يف اإ�ش��ارة اإيل األقاب 
ال��دوري الإجنليزي الثاثة الت��ي حققها رفقة 
البل��وز، وهو ما اأكدته ت�رسيحاته بعد املباراة 
اأن��ه املدرب رق��م واحد يف تاريخ ه��ذا النادي 
حتى ياأت��ي مدرب اأخ��ر ويفوز باأربع��ة األقاب 
للدوري حينها �شي�شبح املدرب رقم 2، و�شخر 
من و�شفه ب"يهوذا" كناية عن خيانته، وقال 
: "اإًذا اخلائ��ن هو رقم 1 يف تاريخكم".  ويبدو 
ان كونتي لن ي�شغل باله بت�رسيحات مورينيو 
ال�شتفزازية و�شيوا�شل الرتكيز مع فريقه، لكن 
بالنهاية هذا لن يخفي حقيقة اأن هناك عداوة 

جديدة قد بداأت يف الربميرليج.
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ك�ش��فت تقارير �ش��حفية اإ�ش��بانية، رد فعل النجم 
الربتغ��ايل كري�ش��تيانو رونال��دو، لع��ب نادي 
ري��ال مدريد، خ��ال مواجه��ة اأتلتي��ك بيلباو، 
م�ش��اء اأم�س الول، �شمن مناف�ش��ات اجلولة ال� 
28 من الدوري الإ�شباين، والتي حقق فيها 

امللكي النت�شار بنتيجة )2-1(.
 وق��رر الفرن�ش��ي زي��ن الدي��ن زي��دان، 
املدير الفني للفريق امللكي، ا�شتبدال 
كري�ش��تيانو رونال��دو قب��ل نهاي��ة 
مب��اراة بيلباو بع���رس دقائق فقط 
ودخ��ول اإي�ش��كو بدًل من��ه، وهو 
ما اأثار غ�شب النجم الربتغايل.

"م��اركا"  ل�ش��حيفة  ووفًق��ا   
كري�ش��تيانو  ف��اإن  الإ�ش��بانية، 
رونال��دو قال اأثناء خروجه من اأر�س 
امللعب: "ملاذا اأنا؟". وكان رونالدو كما او�شحت، 
�ش��حيفة "�ش��بورت" الإ�ش��بانية املقربة من نادي 
بر�ش��لونة، وجه ر�ش��الة لزمائه قبل الدخول مللعب 
�شان مامي�س يف ال�شوط الثاين. وخاطب كري�شتيانو 
لعب��ي الفريق امللكي وقال له��م: "ل يجب اأن ننام، 
علينا الرتكي��ز والهتمام يف الدقائق الأوىل". ويبدو 
اأن كري�ش��تيانو رونال��دو يعلم اأن اخلط��ر الذي واجهه 
ري��ال مدري��د خ��ال املو�ش��م احل��ايل يف العدي��د من 
املباري��ات، جاء ب�ش��بب فقدان املرينج��ي للرتكيز يف 
الدقائ��ق الأوىل من املباري��ات اأو الدقائ��ق الأوىل من 
ال�ش��وط الثاين. و�ش��نع رونالدو اليوم ه��ديف ريال مدريد 
لكرمي بنزمية وكا�ش��مرو، يف اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 
1-2 ليوا�شل الفريق امللكي �شدارته لليجا بر�شيد 65 نقطة. 
ويع��د كر�ش��تيانو من النج��وم املح�ش��نني يف ري��ال مدريد اىل 
جان��ب داين كارفاخ��ال، و�ش��رجيو رامو���س، ورافايي��ل فاران، 
ومار�ش��يلو، وكا�شيمرو، ولوكا مودريت�س، وتوين كرو�س، ونات�شو 

فرنانديز، وماركو اأ�شن�شيو، ولوكا�س فا�شكويز، وجاريث بيل.

اأث��ار املدي��ر الفني لآر�ش��نال "اآر�ش��ن فينج��ر"، قلق اجلماه��ر، على النجم 
الت�ش��يلي "األيك�ش��ي�س �شان�ش��يز"، بع��د اإ�ش��ابته يف الكاح��ل، اأم��ام و�ش��ت 
بروميت�س األبيون، يف اللقاء الفتتاحي لاأ�ش��بوع ال�29 للربميرليج، الذي 
خ���رسه الفري��ق اللندين به��دف مقابل ث��اث لرجال امل��درب الويلزي توين 
بولي�س.  و�ش��وهد النجم امُلتمرد، وهو يحب�س اأنفا�ش��ه، من �شدة الأمل، حلظة 
ا�ش��تبداله باأليك�ش��ي�س اأيوبي يف الدقيقة 87، وقبله، اُ�ش��طر حامي العرين 

"بيرت ت�شيك"، لرتك مكانه للحار�س الثاين "دافيد اأو�شبينا"، يف 
بداية املباراة، بعدما اأ�ش��يب يف الفخذ وهو مُيرر كرة �ش��هلة 

لكو�شيلني.
 وُتعت��رب اإ�ش��ابة ت�ش��يك و�شان�ش��يز، �رسبة موجعة للفرن�ش��ي 
فينجر، الذي يواجه �ش��غوطات هائلة، لإجباره على التنحي، 

بع��د هيمنت��ه على املن�ش��ب لعقدين من الزم��ن، وذلك 
ب�ش��بب �شوء النتائج، التي اأودت بالفريق اإىل املركز 

اخلام���س يف ج��دول ترتي��ب ال��دوري، بفارق 
خم���س نق��اط ع��ن الرابع، ف�ش��ًا 

احتم��الت  ع��ن 
املرك��ز  �ش��ياع 
اإذا  ز اخلام���س،  ف��ا

مببارياته  املوؤجلة. وعندما �ُشئل فينجر اليونايتد 
عن اإ�شابة �شان�شيز، قال ل�شبكة �شكاي �شبورت�س بعد اخل�شارة 

م��ن الباج��ز "اإنه ظل يف امللعب، ويف ال�ش��وط الثاين، و�ش��ح 
تاأث��ره بالإ�ش��ابة، لذلك قررت ا�ش��تبداله يف ال�ش��وط الثاين، 
وكاحل��ه ل يبدو جيًدا على الإطاق. اإنه اأ�ش��يب يف ال�ش��وط 
الأول، وكاحله كان يف حالة �ش��يئة يف ال�ش��وط الأول، لكنه 
اأ�رس على اللعب". "�ش��اهدنا �شان�شيز يف ال�شوط الأول يخلق 
الكث��ر من الفر���س، وكان يتحرك يف مواق��ف خطرة، لكنه 

مل يفع��ل ذل��ك يف ال�ش��وط الث��اين، ويف النهاي��ة كان يتعني 
علين��ا ا�ش��تبداله، وكان ينبغ��ي األ يلعب يف ال�ش��وط الثاين". 

وع��ن فر�س حلاق��ه بقائم��ة منتخب ب��اده الذي �شي�ش��تكمل 
م�ش��واره يف الت�ش��فيات املوؤهلة لكاأ�س العامل رو�ش��يا 2018، 

بال�ش��طدام بنظره الأرجنتيني، قال فينجر "اإن منتخب ت�شيلي 
�شيخو�س مباراة كبرة اأمام الأرجنتني الأ�شبوع القادم، اإذا كانت 

الإ�ش��ابة جم��رد ركلة، عل��ى الأرجح �شُي�ش��افر، اأما اإذا كن��ت تلف اأو 
متزق يف اأربطة الكاحل، بالتاأكيد لن يلعب مع منتخبه".

يواج��ه الإ�ش��باين جو�ش��يب غواردي��ول، م��درب فريق مان�ش�ش��رت �ش��يتي، 
احباط��ات عدي��دة يف مو�ش��مه الأول مع الك��رة الإجنليزية، وه��و اأمر من 
املوؤكد �شيدفعه من اأجل الدخول يف مو�شم النتقالت ال�شيفّي املقبل بكل 
قوة، حتى يعو�س اخفاق هذا املو�ش��م، ومين��ح مالكي النادي ما ياأملون 
في��ه، من بط��ولت حملي��ة واأوروبية. وك�ش��فت تقاري��ر �ش��حفية اإيطالية 
واإجنليزي��ة، ع��ن اأن غواردي��ول يرغ��ب يف �ش��م القل��ب الدف��اع الإيطايل 
ال��دويّل، ليوناردو بونوت�ش��ي، لعب فري��ق يوفنتو�س، واأنه على ا�ش��تعداد 

مبلغ قدره نحو 50 مليون ا�شرتليني، من اأجل جلبه اىل ملعب الحتاد.
 ويعاين ال�شكاي بلوز من �شعف مردود دفاعاته هذا املو�شم، ب�شكل لفت 
وموؤث��ر، حيث مل يظهر الإجنليزي �ش��تونز، الذي ا�ش��رتاه الفريق ال�ش��ماوي 
م��ن التوفيز، ومنحه لقب اأغلى �ش��فقة مدافع بالعامل، بال�ش��كل املر�ش��ي 
واملنا�شب ملا دفع للح�شول على خدماته، كما اأن الرجنتيني اوتاميندي 
غر ثابت امل�ش��توى، بال�شافة اىل الغياب امل�شتمر للقائد كومباين، وهو 
ما جعله مر�ش��حا للرحيل عن الفريق بنهاية املو�ش��م. ويف املقابل ي�ش��عر 
بونوت�شي �شاحب ال�29 عاما، بحالة من عدم الر�شا رفقة ال�شيدة العجوز 
هذا املو�ش��م، ب�ش��بب عدم م�شاركته ب�ش��كل منتظم معه كما اعتاد من قبل 
ط��وال املوا�ش��م الفائتة، وهو م��ا جعله يفكر بالرحي��ل، بالرغم من اأنه قد 
جدد تعاقده يف مطلع هذا املو�ش��م، و�ش��ط تلقيه عر�ش��ا مغريا وقتها من 

مدربه ال�شابق كونتي، لان�شمام اليه يف �شفوف ت�شيل�شي.

عصبية وغيرة ومشاعر أخرى تؤسس عداوة جديدة بين مورينيو وكونتي

هيغوين مطالب بتغيير التأريخ بسبب أرقامه السيئة أمام برشلونة
يعترب جونزالو هيجواين هو اأبرز لعبي يوفنتو�س واأكرهم 
معرفة بالليجا الإ�ش��بانية -بجان��ب داين األفي�س بالطبع- 
الأم��ر ال��ذي يجعل الكثري��ن يعول��ون عليه عندم��ا يلتقي 
الي��ويف برب�ش��لونة يف رب��ع نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا 
ولكن الإح�ش��اءات اخلا�ش��ة بتاريخ مواجهات البيبيتا مع 
البار�شا غر ُمب�رسة كثًرا.و�شيكون التحدي الكبر 
متمث��ًا يف كيفي��ة احل��د م��ن خط��وة هجوم 
للغاي��ة وال��ذي كان  الق��وي  بر�ش��لونة 

ا  ًر د الف��وز ق��ا عل��ى 
عل��ى 

باري�س �ش��ان جرم��ان 1-6 يف ملع��ب الكامب ن��و، اأمام 
الدف��اع الوحي��د الذي مل يتل��ق اأي ه��دف يف مرحلة خروج 
املغل��وب بدوري الأبط��ال حتى الآن، فمواجه��ة يوفنتو�س 
وبر�ش��لونة �شتح�ش��مها العدي��د م��ن التفا�ش��يل مب��ا فيه��ا 
الق��درات الفردي��ة. تعترب زيارة ملع��ب الكامب نو من جديد 
كاعب لليويف �شيًئا ُمده�ًشا بالن�شبة لداين األفي�س الذي فاز 
بكل �ش��يء عندما كان لعًبا لرب�شلونة، بل واحد من اأف�شل 
الأظه��رة بتاري��خ النادي، لك��ن الاعب الذي متث��ل له هذه 
املواجه��ة الكثر ه��و جونزالو هيجواين والذي �ش��جل فقط 
3 اأهداف يف 18 منا�شبة اأمام البار�شا.الاعب الذي انتقل 
للي��ويف مقابل اأكر م��ن 90 مليون يورو قادًما من نابويل 
مل ي�ش��جل يف مبارات��ي بورت��و، وهو اأكر فري��ق واجهه يف 

حياته حتى الآن يحتاج مل�ش��ورة م��ن داين األفي�س ومدربه 
األيج��ري للتعرف على كيفية التغلب على بر�ش��لونة، للتقدم 
نحو ن�ش��ف نهائي دوري الأبطال.هيجواين ل ميلك اأرقاًما 
جيدة اأمام بر�شلونة، فالأرقام ت�شر اإىل اأنه �شجل 3 اأهداف 
يف 18 مب��اراة ُلعبت ما بني عام��ي 2006 و2013، اأبرز 
اأهداف��ه يف مرمى الكتان كان يف كاأ�س ال�ش��وبر الإ�ش��باين 
حينما اأحرز هدًفا حا�ش��ًما �ش��مح للريال برف��ع الكاأ�س.لكن 
البيبيتا يعترب �ش��بًحا عندما يتعلق الأمر بالتوجه للعب يف 
الكامب نو، حيث مل ي�ش��جل اأي هدف يف 10 مباريات على 
ه��ذا املي��دان، مل ينجح اأب��ًدا يف هز �ش��باك احلار�س فيكتور 
فالدي���س، اإل فق��ط يف ملعب ال�ش��نتياجو برنابيو.وبالعودة 
للوق��ت احلا���رس ن��رى اأن هيجواين اأ�ش��بح لعًبا حا�ش��ًما 

للغاي��ة للي��ويف يف بطولت��ي ال��دوري والكاأ���س، ولك��ن يف 
دوري الأبطال �ش��جل فقط 3 اأه��داف، وكان خميًبا لاآمال 
�ش��د بورتو، لذلك فاإن بر�شلونة هو الختبار الأهم بالن�شبة 
ل��ه للتاأكي��د عل��ى اأن��ه ل يقل �ش��اأًنا ع��ن ليفاندوف�ش��كي اأو 
�شواريز، فهم لي�شوا اآلت تهديفية فقط يف دوريهما املحلي، 
��ا ونف�س الأمر ينطبق على فالكاو.ولكي  بل يف اأوروبا اأي�شً
ي�ش��بح جونزالو امللك يف مركزه فعليه اأوًل اأن ُيربهن على 
اأن القيم��ة ال�ش��خمة التي دفعه��ا اليويف جللبه ُم�ش��تحقة، 
و�ش��يكون عل��ى هيجواي��ني اأوًل اأن يق��وم بتغي��ر تاريخ��ه 
ال�ش��يء ال�ش��ابق �ش��د بر�ش��لونة، وحتى اإن جنح لعًبا اآخًرا 
يف اأن ي�ش��جل يف مرم��ى العماق الكاتالوين غره ف�ش��تظل 

ق�شته مع بر�شلونة حتتاج للتغير.

مدربه: إصابة سانشيز غير مطمئنة

مانشستر سيتي يقدم 50 مليون 
استرليني لضم نجم يوفنتوس

جالياني: ميالن ليس يتيمًا

هاميلتون يستعد لتقديم موسم استثنائي في فورموال 1

ملي��ان  التنفي��ذي  املدي��ر  اأعط��ى 
اإ�ش��ارة  اأك��رب  »اآدريان��و جالي��اين« 
ممكنة لو�ش��ائل الإع��ام الإيطالية 
ولع�ش��اق الرو�ش��ونري، على اأن 
الإدارة ق��د ت�ش��تغني ع��ن فكرة 
بيع النادي لل�رسكة ال�ش��ينية، 
لي�ش��وا  »مي��ان  ق��ال  حي��ث 
برل�ش��كوين  و�ش��يلفيو  اأيتاًم��ا 
قادر على القيام بهذا العمل«.
بي��ع  �ش��فقة  امت��ام  وتاأج��ل 
مي��ان م��راًرا وتك��راًرا من��ذ 
العام املا�ش��ي ب�ش��بب تاأخر 

حتويل ال�رسكة الراغبة يف ال�ش��تحواذ على ن�شبة 
م��ن الأ�ش��هم ملبل��غ 100 ملي��ون يورو.وظه��رت 
لفتة يف مدرجات �ش��ان �ش��رو ليلة اأم�س، خال 
مباراة الفريق �ش��د جنوى بالدوري املحلي ُكتب 
عليه��ا »نري��د الو�ش��وح«، كن��وع م��ن الحتجاج 
عل��ى ميوع��ة املعلوم��ات املتداول��ة ح��ول بي��ع 
النادي.وق��ال جالي��اين لتلفزي��ون مي��ان »نحن 
نعم��ل بو�ش��وح، ل ميك��ن اأن ننهي كل �ش��يء من 
اأول موعد. لذلك �ش��محنا بتمدي��د التفاق مرتني، 
لكنني اأريد اأن اأ�ش��ر اإىل اأن ميان لي�س يتيًما، قد 
يكون عادًيا اأن اأقول هذا، لكن فينت�شنزو مونتيا 
لدي��ه احلق يف طلب اأي �ش��يء، ودف��ع الأجور يف 

الوق��ت امُلح��دد، وعدم قط��ع التي��ار الكهربائي«.
ووا�شل »اإذا مل ي�شل امل�شتمرين ال�شينيني، فهذا 
ل يعني اأن برل�ش��كوين غ��ر قادر على الحتفاظ 
مبيان وموا�ش��لة ت�شير �شوؤون النادي كما فعل 
على مدار ال�31 عاًما املا�ش��ية، اأ�شتطيع اأن اأوؤكد 

لك��م اأنه قادر عل��ى القي��ام بذلك«.وختم »اإذا 
و�ش��ل املزي��د م��ن الراغب��ني يف ���رساء 

مي��ان حتى يوم 7 اأبريل، �ش��يكون 
ذلك مو�ش��ع ترحيب، و�شن�شتمر 

مت  �ش��واء  النظ��ر  بغ���س 
التوقي��ع عل��ى العقود من 

قبل الطرفني اأم ل«.

اأفل��ت لق��ب بطول��ة الع��امل لل�ش��ائقني املو�ش��م 
املا�ش��ي م��ن لوي���س هاميلتون ويب��دو اأن بطل 
العامل ثاث مرات ل�شباقات فورمول 1 لل�شيارات 
غر م�شتعد لتكرار ذلك يف 2017. وفاز ال�شائق 
الربيطاين باأكرب عدد من ال�شباقات مقارنة باأي 
�ش��ائق اخر موجود يف املو�شم اجلديد. ويت�شدر 
قم��ة املر�ش��حني للف��وز باللق��ب عندم��ا ينطلق 
املو�ش��م بجائ��زة ا�ش��رتاليا الك��ربى يف الف��رتة 
م��ن 24 وحت��ى 26 مار���س/ اذار. لكن رمبا ما 
زالت هناك بع�س العوائق. وبالن�شبة ملن يعتقد 
اأن �شائق مر�ش��يد�س �شي�شتمتع مبو�شم �شهل بعد 
اعت��زال الملاين نيكو روزب��رج الذي تفوق عليه 
وح�ش��د بطول��ة الع��امل رغم فوزه بع��دد اأقل من 
ال�ش��باقات فهناك �ش��يناريو بديل.  وقال دميون 

هيل بطل العامل 1996 لل�ش��حفيني "انتفا�ش��ة 
فراري واملناف�ش��ة على اللقب بني �شيبا�شتيان 
فيتل بطل العامل اأربع م��رات وهاميلتون الفائز 

باللقب ثاث مرات. �شتكون مناف�شة مثرة."
 وه��ذا ميك��ن اأن يحدث بع��د اأن كان فراري هو 
الفري��ق الأ���رسع يف اختب��ارات ما قبل املو�ش��م 
ليزي��د ال�ش��كوك ح��ول جن��اح �ش��يارته اجلديدة 

ا�س.اف.70.ات�س
 يف تقلي���س الف��ارق م��ع مر�ش��يد�س والخرين. 
ويحتل فيت��ل املركز الث��اين يف مراهنات الفوز 
باللق��ب. وف��از مر�ش��يد�س يف 51 م��ن اخر 59 
�ش��باقا وكل ال�ش��باقات 21 املو�ش��م املا�ش��ي 

با�شتثناء اثنني.
وهناك احتم��ال بغ�س النظر عن ق��رار روزبرج 

بع��د  بالعت��زال  املفاج��ئ 
اأي��ام من ف��وزه باللقب اأن يقدم 
ا�ش��تثنائيا.  �ش��يئا  هاميلت��ون 
وح���س  "لوي���س  هي��ل  وق��ال 
متقل��ب امل��زاج ورمب��ا يكون 
يف و�ش��ع يق��ول لنف�ش��ه اإنه 

اكتف��ى بكل �ش��يء ول يريد 
ت���رس  ل��و مل  املزي��د.  فع��ل 
الأمور ب�ش��كل جي��د للوي�س 

فه��و لدي��ه القابلي��ة للتعبر 
م�ش��اعره." وهاميلت��ون  ع��ن 

�ش��احب عرو���س كب��رة ولديه 
�ش��هرة عاملية ووجه ماألوف يف الوليات 
املتحدة. والمريكيون يع�شقون الفائزين.

رونالدو ينفجر غضبًا في وجه زيدان


