
مـجـريات الـلـعب لـكن دون خـطورة
على مرمى احلارس مارف هيتز.
وكاد أسود الفيستيفال أن يتقدموا
بــهـدف أول بــعـد مـرور  14دقـيــقـة
بعدما تـلقى ألكاسـير تمريـرة بينية
ـلـعب ليـخـرج نـوير من في وسط ا
ــهـاجم ــا دفع ا مــرمــاه بـغــرابـة 
اإلســبـاني لـتـسـديـد الـكـرة بـسـرعـة
ــرمى اخلــالـي لـكـن الــكـرة نـحــو ا

مرت بجوار القائم.
واســتـــمــر الــزحف األصـــفــر نــحــو
مـرمى نـويـر الـذي أنـقـذ مـرمـاه من
هدف آخـر محقق بـتسديـدة أرضية
زاحفة أطلقهـا جيريرو بيسراه من
داخل مـنــطـقـة اجلـزاء لـكن حـارس

البافاري أبعدها بقدمه ببراعة.
وفي الــدقــيــقــة 23 وصل الــبــايــرن
بـأول فــرصــة خـطــيــرة عـلـى مـرمى
دورتـــمــونـــد عن طـــريق تـــســـديــدة
كيـنجـسلي كـومان الـذي تهـيأت له
الــــكــــرة داخل مــــنــــطـــقــــة اجلـــزاء
لـيسـددهـا بـقوة لـكن حـارس أسود

الفيستيفال أبعدها.
وبــدا واضـحًـا اعــتـمـاد دورتــمـونـد
عــلى الــكــثــافــة الــدفــاعــيــة وإغالق
ـسـاحـات أمـام الـفـريق الـبـافـاري ا
ـــرتـــدات ســـريـــعــة مع اخلـــروج 
اسـتــغاللًــا لــتـقــدم العـبـي الـبــايـرن

لألمام.
وأخطأ هيتز في التعامل مع إحدى
الكرات الـعرضية لـتصل الكرة إلى
كــومــان الــذي حــاول تــوجــيــهــهــا
بالرأس داخل الشباك لكنها جاءت
ضـــعــيــفــة لـــيــمــسـك بــهــا حــارس

دورتموند.
ــبــاراة بــشــكل كــبــيـر في وهـدأت ا
الـدقائق األخـيـرة من الـشوط األول
قــــبل أن يــــطــــلق احلــــكم صــــافـــرة
الـــنـــهــــايـــة لـــيـــذهـب الـــفـــريـــقـــان

لالستراحة بتعادل بدون أهداف.
w½U¦ « ◊uA «

ولم يُـمـهل دورتـمونـد ضـيـفه سوى
 3دقائق فقط على بداية الشوط
الـثــاني لــيــبــاغــته بــهـدف أول عن
طريق ألكـاسير الـذي تلقـى تمريرة
أرضــيـــة بــعــد مــجـــهــود فــردي من
سـانشـو لـيقـابـلهـا األول بـتسـديدة
أرضـــيـــة خـــادعــة فـــشـل نــويـــر في

التصدي لها.
ومــنع هـيـتــز الـضـيــوف من فـرصـة
مـعـادلـة الـنـتـيــجـة بـعـدمـا تـصـدى
لـــــتــــســــديـــــدة قــــويــــة مـن لــــيــــون
جـوريـتـســكـا لـيـحـولــهـا بـيـده إلى

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6420 Monday  5/8/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6420  االثن  4 من ذي القعدة 1440 هـ 5 من آب (آغسطس) 2019 م

   ôU Ë ≠ ÊbM

ـواطــنه لــيـونــيل مــيـسي بــعــدمـا مــا وصـفه أشــاد األسـطــورة األرجــنـتــيـنـي ديـيــجـو مــارادونــا 
بـ"الشـخصـية اخملـتلـفة" بـعد كـوبا أمـريكا 2019. وقال مـارادونا في تـصريـحات نـقلـتهـا صحـيفة
"موندو ديـبورتـيفـو" اإلسبـانيـة: "رأيت ميـسي مارادونـيًا رأيـته متـمردًا.. قـال ما شعـر به وفاز في

لعب دون مساعدة أحد". ا
: "أحب مـيسـي هـذا أكثـر إنه مـع عـائلـته يـلـعب مـع كلـبـه أكثـر من وأضـاف أسـطـورة األرجـنـتـ
: "كل ما يـفعله ميسي الشخص الـذي يتعرض النـتقادات ألنه ال يردد كلـمات النشيـد الوطني".وأ

." صلحة األرجنت في النهاية هو 
دة 3 أشـهر مـن اللـعب الـدولي وذلك بـعـد اتـهامه جديـر بـالـذكـر أن مـيسـي نال عـقـوبـة اإليـقـاف 

يبول" بالفساد. الحتاد "كو
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اختلفـت طموحات مـنتخبـات اجملموعة
الـثـانيـة لـبـطولـة غـرب آسـيا الـتـاسـعة
والـتي انـطلـقت مـنـافـساتـهـا في مـديـنة
ـلــعب فـرانــسـو حــريـري امس أربــيل 

األحد.
نظمة مؤتمرا صحفيا وعقدت اللجنة ا
نتخـبات اجملمـوعة الثانـية التي تضم
الكويت والسعودية والبحرين واألردن.
ــنــتــخـبــات األربــعـة وحــضــر مــدربـو ا
وحتـــدث اجلـــمــــيع عن الــــطـــمـــوحـــات

شاركة في البطولة. نتظرة من ا ا
„«“uł uO Ë—

الـــكــــرواتـي رومــــيــــو جــــوزاك مـــدرب
مـــنــتـــخب الـــكــويت أثـــنى عـــلى حــسن
ـنظم مـضـيـفا االسـتقـبـال من اجلـانب ا
نتخبات أن احلفاوة التي حظيت بها ا

تبشر ببطولة منظمة بشكل جيد.
وشدد على أن منتخب الكويت جاء إلى

البطولة للمنافسة على اللقب.

ـنـتـخب الـكـويـتي اسـتـعد وأوضح أن ا
بــشـــكل مـــثـــالي لـــلـــبــطـــولـــة من خالل
ــعـــســكـــر الــذي أقـــيم في إنـــكــلـــتــرا ا
وتضمن 4 مباريات جتـريبيـة وبالتالي

ـستوى جاهـزية الفـريق بدنـيا وفنـيا 
جيد.

وأضـاف: "الـبـدايـة سـتـكون مـع الفـريق
ــمــيــز ونــفــكــر بــجــمــيع الــســعـودي ا

ـتـأهل ـبـاريـات بـذات األهـمـيـة كـون ا ا
من اجملموعة فريق واحد يبلغ النهائي
نافـسة بـقوة لـنكـون أصحاب وعلـينـا ا

ؤهلة". البطاقة ا
Íd³MF «

ـــنـــتـــخب نـــايف الـــعـــنــــبـــري مـــدرب ا
السـعـودي أوضح أن الـبطـولـة ستـكون
مـحــطــة مــهــمــة بــالــنــســبــة لألخــضـر
ــكن أن الكـــتــشـــاف مــواهـب جــديـــدة 
إضــافــتــهــا لــلــمـنــتــخب فـي ظل غــيـاب
الالعــبــ احملــتــرفــ والعــبي األنــديـة

الكبيرة.
ـيزة تـليق وأشار: "هـدفنـا تقـد كرة 
ـنــتـخب الــسـعــودي مع الــبـحث عن بــا
فائـدة فنـية من خالل زج العـب شـباب
في الـــبـــطــولـــة وهي فـــرصـــة مـــهـــمــة
نـتـخـبـات لتـسـتـعد بـالـنسـبـة جلـمـيع ا
ـزدوجــة (آسـيــا وكـأس لــلـتــصــفـيــات ا

العالم) من خالل غرب آسيا".
وتــمـنى الــعـنــبـري الــنـجـاح لــلـبــطـولـة
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. نال كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا جائزة جديدة في الص
وحصـل مبـابي على جـائزة أفـضل العب في مبـاراة الـسوبـر الفـرنسي الـتي انتـهت بفـوز سان

جيرمان على رين 1-2 اول امس السبت في مدينة شينزن.
وسجل مبابي هدف التـعادل للفريق الباريسي قبل أن يقتـنص الفوز بتسديدة آنخيل دي ماريا
من ركلة حرة.ويعد كـيليان من أبرز أسلحـة الفريق الباريسي مـؤخرا حيث نال جائزتي أفضل
العب وأفضل العب شـاب بالـدوري الفـرنسي.كـما نـال مهـاجم بي إس جي جائـزة أفضل العب
اضي.على صعيد متصل أبدى الفـرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس شاب في العالم للعـام ا

سان جيرمان رغبته في بقاء زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن صفوف الفريق.
وقال مبابي خالل مؤتمـر صحفي بالص عـشية مباراة كأس الـسوبر الفرنسي أمام رين في
مدينـة شينـزين: "نيمار? إنه في وضـع يعرفه اجلمـيع هو يتـدرب بكفاءة كـما يفـعل دائمًا وأريد
منه أن يبقى معـنا".وأضاف: "هو بالفـعل يعرف رأيي في موقفه وحتدثت مـعه بناءً على العالقة
بنـية على الصـدق واالحترام فأنـا أحترمه ومـعجب به".وتطرق مـبابي للشـائعات حول بينـنا وا
هاجم األوروجوائي إدينسون كافـاني عن حديقة األمراء مؤكدا أنه يرغب في إمكانية رحـيل ا
دير اللـعب "إلى جانب العبـ عظـماء وكافـاني يعد واحـدا منـهم".وواصل: "أحتدث دائمـا مع ا
ا ـصلـحة الـفـريق ومنـدهش  لـعب وفقـا  هـام الـتي أنفـذها داخـل ا الـفني ونـتـناقش حـول ا
يقال حول أنني أسـعى ألكون رأس احلربة الصريح.. لدينا إدينسون كافاني وهو هداف قدير

دنا بالتمريرات احلاسمة.. ال أتطلع لالستيالء على مكانه". و

رمى أكـملـهـا مبـابي بـسهـولـة في ا
اخلالي.

أضاع الفريق الـباريسي عدة فرص
ـحـاوالت لـكـافاني سـهـلـة لـلـتقـدم 
ـرمى بيـنما راوغ وسارابـيا أمام ا
مــبــابي كـل من يــقــابـــله قــبل أن

يـسـدد كـرة أمـسـكـهـا
كــــــوبـــــيـك حـــــارس

مرمى رين.
أســــرع تــــوخــــيل
لــتــنــشــيط اخلط
الهجومي حيث
أشــــرك آنـــخـــيل
دي مـاريـا مـكـان
أنــديـر هــيـريـرا
وكـــــافـــــأ الالعب
األرجــــنـــتــــيــــني
مـــــدربه بـــــإحـــــراز
الــهـــدف الــثــاني من
ركلـة حرة سـددها دي

قص األيسر. ماريا في ا
ــــديــــر الـــــفــــني أراح ا
لسان جيـرمان العبيه
مع مــــــــرور الـــــــوقت
حـيث أشـرك لـيـاندرو
بـاريـديس ثم تـيـاجـو
ســــيــــلــــفــــا مــــكــــان
مـــاركـــيـــنـــيـــوس
وتـــــــــــومـــــــــــاس

مونييه.
أمــــا مـــدرب رين

نـع هدفًـا مـحـقـقًا ركـنـيـة قـبل أن 
من ســكــون شـبــاكه بــعــدمــا أبــعـد
تــسـديــدة لـتــومـاس مـولــر من عـلى

رمى. خط ا
ــدرب الـــكــرواتي نـــيــكــو وحتــرك ا
كوفـاتش حملاولـة البـحث عن حلول
هــجــومـيــة أخــرى من دكـة الــبـدالء
ـهـاجم الـشـاب ألفـونـسو بـالـدفع با
ديـفــيـز بـدلًـا من تـومـاس مـولـر في
الــــدقـــيـــقـــة 66 عــــلى أمل تــــعـــديل

النتيجة.
وبـعــد ثـوانٍ مـعـدودة قـام جـوشـوا
ــجــهــود فــردي رائع كــيــمــيــتش 
بـاخـتـراق مــنـطـقـة اجلــزاء بـعـدمـا
راوغ كـل مـن واجــــــــــهـه قــــــــــبل أن
يتجاوز احلارس هيتز لكن الكرات
طالت عـليـه لتضـيع فـرصة مـعادلة

النتيجة.
وانــــطـــلق ســـانـــشــــو بـــالـــكـــرة من
ـنطقة لعب حتى وصل  منتـصف ا
اجلـزاء قـبل أن يـسـدد كـرة أرضـية
مـرت بــ أقــدام نـويــر لــيــضـاعف
الــنــتــيــجــة ألسـود الــفــيــســتــيــفـال

بتسجيل الهدف الثاني.
وانطـلق كـومان بـالكـرة من اجلانب
ن مـرسلًـا عـرضيـة مـتقـنة إلى األ
رأس روبـرت لـيفـانـدوفـسـكي الذي
قابـلها بـضربـة رأسية قـوية لكـنها

ذهبت سهلة ب يدي هيتز.
وتـراجع العـبـو دورتـمـونـد لـلـخـلف
ـتـبقـيـة بـينـمـا عـجز في الـدقـائق ا
الـــبــايـــرن عن الــوصـــول بــفـــرصــة
خـطيـرة على مـرمى هـيتـز ليـحافظ
أسـود الـفـيـسـتـيــفـال عـلى تـقـدمـهم
حـتى إطالق صـافـرة النـهـايـة بـفوز

صاحب األرض (2-0).
w ½dH « dÐu «

وحـقق باريس سـان جـيرمـان فوزًا
شـاقًا عـلى رين بـنتـيـجة (1-2) اول
امس الـــســبت لــــــــيــتـــوج بــكــأس
الـسـوبر الـفـرنسـي للـمـرة التـاسـعة
فـي تـــاريــــخه والـــســــابـــعــــة عـــلى

التوالي.
تقدم أدرين هونو لفريق رين بهدف
مــبـكـر بـالــدقـيـقـة 13 ورد الـعـمالق
الـباريـسي بـهدفـ لـكيـلـيان مـبابي
وآنـخـيل دي ماريـا بـالـدقيـقـت 57
و73 لــيــرد اعــتـبــاره من اخلــسـارة
أمـــام مــنـــافـــسه في نـــهـــائي كــأس

اضي. وسم ا فرنسا ا
بــاغت فـريق رين اجلــمـيع بــهـجـمـة
مــنــظـمــة وصـلت إلـى بـوريــجـو في
اجلهة الـيمنى لـيلعب كـرة عرضية
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شاركة. نتخبات ا واستفادة جميع ا
«“uÝ

نتخب البرتغالـي هيليو سـوزا مدرب ا
البحـرين أشاد بـاجلاهزيـة التي يـتمتع
بــهــا فــريــقه بــعــد رحــلــة إعــداد جــيـدة

تضمنت معسكرا في البرتغال.
وواصل: "الفـريق بـحالـة جيـدة وهدفـنا
ـنـافـسـة عـلى لـقب الـبـطـولـة حـيث أن ا
ر باستقرار جيد بعد انتهاء نتخب  ا
عسكر ومباريات غرب آسيا ستعكس ا
الصورة احلـقيقيـة للفـريق قبل الدخول

في تصفيات كأس العالم".
ـــدرب الـــبـــرتـــغــالـي بــحـــسن وأشــاد ا
التنظيم للمؤتمر واالستقبال اجليد من

نظمة. قبل الدولة ا
e½ULK —uÐ

البـلجيـكي فيـتال بـوركلـمانز أوضح أن
عسكر جاهزية منتخب األردن جيدة وا
التدريبي األخير للـفريق في تركيا جهز

الفريق بشكل مثالي للبطولة. دينة اربيل دربي اجملموعة الثانية في بطولة غربي اسيا  ؤتمر الصحفي  جانب من ا

الالعبة اإليطالية
كاميال جيورجي

قـابـلـهـا هـونـو بـسـهـولـة فـي شـباك
أريوال بعـدما هرب من رقـابة عبدو

ديالو.
تــكـتل جـولـ ســتـيـفـان مـدرب رين
أمــام مـرمـى فـريــقه مــعــتــمــدًا عـلى
طــريــقـة 2-3-5 ولم يــــــــــشــكل أي
ـرمى الباريسي تهديـد يذكر على ا
آمـال في احلــــــــــفــاظ عـــلى تــقــدمه

بكر. ا
أمـا تـومـاس تـوخـيل مـدرب الـفريق
الباريسي فاعتمد على طريقة -4-3
3 وهاجم بكل قوة مستغال التفوق

البدني والفني لالعبيه.
نـوع الـعـمالق الـبـاريـسي هـجـمـاته
بــاســتــغـالل الــظــهــيــرين مــونــيــيه
وبـــيـــرنــات وتـــمـــريـــرات فــيـــراتي
وأنـديــر هـيــريــرا لـثالثـي الـهــجـوم

كافاني ومبابي وسارابيا.
ـاني تـيـلو ـدافع األ كـانت رأسـيـة ا
كـــــيـــــريـــــر أخــــــــــــطـــــر الـــــفــــرص
الــبـــاريـــســيــــــة الـــتي أبــعـــدتـــهــا
الـعـارضــة بـيـنــمـا تـعــامل كـافـاني
ومبابي برعـونة مع بعض الفرص
وســدد سـارابـيـا كــرة قـويـة بـجـوار

ن. القائم األ
لم يـــــــيـــــــأس بـي إس جـي وواصل
ضـــغـــطـه الـــهـــجـــومي الـــقـــوي في
الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـي إلدراك هــــدف
التعادل وجنح في مسعاه بعد 12
دقيقة فقط عنـدما مرر ماركينيوس
كــرة إلـى ســارابــيـــا الــذي تـــخــطى
اجلــدار الــدفـاعي لــرين ومــرر كـرة

يوفينتوس
ديباال

وكـان رويس قــد فـاز بـاجلــائـزة قـبل
عــدة أيــام بــعـــــد تــألــقه عــلـى مـدار

موسم 2018-2019.
وأجرت صحيفة "كيكر" استفتاءً ب
عــدد من الـصــحـفــيـ الــريـاضــيـ
لــيـحــصل رويـس عـلى 158 صــوتًـا
مــتـقــدمًــا عـلى هــافــيـرتــز الـذي حل
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تــسـلم مــاركـو رويـس جنم بـروســيـا
دورتــمـونــد جـائــزة العب الــعـام في
ــــانـــيـــا اول امس الـــســــبت قـــبل أ
ـاني الذي انطـالق لقـاء الـسوبـر األ
يـجمع أسـود الـفيـستـيـفالـيـا ببـايرن

ميونخ.
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انيا ماركو رويس جنم بروسيا دورتموند يتسلم جائزة العب العام في أ
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لم يــسـتــفـد من سالح الــبـدالء لـكن
فــريــقه كــاد أن يــدرك الــتــعــادل في
دافعي وقت قاتل من خـطأ سـاذج 
ـــرمى ســـان جـــيـــرمـــان وحـــارس ا
ألــفـــونس أريـــوال قـــبل أن يـــخــرج
تــيــاجــو سـيــلــفــا الــكــرة إلى ركــلـة
ركــنـيــة أطـلق
بعـدهـا احلكم
صـــــــافـــــــرته
بــــنــــهــــايــــة

اللقاء.
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سيطـرت حالة من الـغضب على مـسؤولي مـانشسـتر يونـايتد جتـاه وكيل أعمـال النجم
األرجـنــتـيـنـي بـاولـو ديـبــاال العب يـوفــنـتـوس والــقـريب من "أولـد تــرافـورد" خالف مـدة
ا لصـحيفة "ماركا" اإلسبـانية فإن مطالب وكيل الالعب االنتقاالت الصيفـية اجلارية.ووفقً
ـهـدد بـعـدم إتــمـام الـصـفـقـة.وعـلـى الـرغم من أن الـنـادي اإلجنـلـيــزي لم يـبـد في الـبـدايـة تُ

ا بـالنجم األرجـنتـيني إال أن وضعه في يـوفنـتوس جعـله هدفًا اهتـمامً
ـا.وأشـارت الصـحيـفـة اإلسبـانـية إلى أن ديـبـاال في البـداية مـغريً

ـبـدئي لـيـونـايـتـد بـعـقـد مـدته 5 ـا عـلى الـعـرض ا كـان مُـنـفـتـحً
ســـنــوات مـــقــابل 9 مـاليــ يــورو لــكل مـــوسم لــكن وكــيل
الالعب طـلب بـعد ذلك 12 مـلـيون يـورو عـلى األقل. والـتقى
خورخي أنطون وكيل ديباال مع مديري مانشستر يونايتد
في لـنـدن وطـلب احلـصـول على 15 مـلـيـون يـورو كـرسوم

تسجيل وهو الطلب الذي لم يوافق عليه الناديان.
ويشـعر مـانشـستر يـونايـتد بـاالنزعـاج من أنـطون الذي ال
ــلك رخــصـة من "فــيـفــا" ويـتــولى دور وكــيل ديـبــاال فـقط
بــســبب صــداقــته الــطــويـلــة مع والــد الــنــجم األرجــنــتـيــني.

ثانيًا بإجمالي 121 صوتًا.
واحــتل جـوشـوا كــيـمــيـتش ظــهـيـر
ـركز الـثالث بـعدما بايـرن ميونخ ا

حصد 35 صوتًا فقط.
وجــاء اخـتــيـار رويس العــبًـا لــلـعـام
بـعــدمـا سـجل  17هـدفًــا وصـنع 11
مـبـاراة أخـرى خالل ظــهـوره في 27 
بـالــبـونــدسـلــيـجـا
ــــــــوسم طــــــــوال ا

اضي. ا
وتــــعـــــد هــــذه هي
رة الـثانـية التي ا
يظـفر فـيها رويس
بـاجلـائـزة بـعـدما
حصل عـليـها ألول
مـــــرة عـــــام 2012
أثـنـاء تـواجـده مع
بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا

مونشنجالدباخ.
عـلى صــعـيــد اخـر
لم يــــفــــوت نــــادي
بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا
دورتموند الفرصة
لـــلــــســـخـــريـــة من
مــــانـــويل نــــويـــر
حـــــــارس مــــــــرمى
بايرن ميونخ فور
نــــهـــايــــة مـــبـــاراة
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فـاجئـة لالعبـة األمريـكية ـسيـرة ا أنهـت كاميـال جيورجي ا
ـجمـوعتـ متـتالـيت الـشابـة كاتي مـكنـالي بالـفوز عـليـها 
فتـوحة للتنس اول في الدور قبل النـهائي لبطولـة واشنطن ا
امس السبت.واستفادت الالعبة اإليطالية صاحبة الضربات
الــقـويـة والــتي تـخــوض جتـربـة الــعـودة عـقـب إصـابـات في
عصم والكاحل من شوط فاصل في اجملموعة األولى قبل ا
أن تـسـيـطـر عـلى الالعــبـة الـبـالـغـة من الـعـمـر 17 عـامـا في
اجملـمـوعة الـثانـيـة لتـفوز  6-7و2-6.ولم تـفز جـيورجي بأي
فتوحة وأكملت 3 بطوالت فقط مباراة مـنذ بطولة أستراليا ا
وذلك بــسـبب اإلصــابــة.لـكن اإليــطــالـيــة جـيــورجي خــسـرت
مـجـمـوعــة واحـدة فـقط خالل الـبـطـولـة احلــالـيـة لـتـنـهي حـلم
ــصــنــفــة الـــرابــعــة هــســيه ســو مـــكــنــالي الــتي أطـــاحت بــا

وقــــال: "لن نـــــكــــون رقــــمــــا ســـــهال في
اجملــمـــوعــة الــثــانــيــة ورغم غــيــاب
بــــعض الالعـــبــــ احملـــتـــرفـــ عن
ـنــــــــتـخب األردني لـكن تـشـكـيـلـة ا
ن  اخــتـيـارهم ثــقـتـنــا كـبــيـرة 
لـلـمشـاركـة في الـبـطـولـة والـفريق
ســيـــكــون مـــنــافـــســا شـــرســا مع
تـواجـدة معـنا هـنا نـتـخبـات ا ا

في أربيل".
وأوضح: "بـطــولـة غــرب آسـيـا
مـــحــــطـــة مـــهــــمـــة جلــــمـــيع
ـنتـخـبـات ونحـن نضم في ا
صـفـوفـنــا بـعض الالعـبـ
الشبان وستكون البطولة
محطـة اختـبار فعـلية

لهم".
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غـازل الهـولنـدي دوني فـان دي بيك العب أيـاكس أمسـتردام
نادي ريال مدريـد وسط أنباء عن اقتـرابه من االنتقال لـلملكي

خالل مدة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وقال دي بـيك في تصـريحات نـقلتـها صحـيفة "مـاركا": "ريال
مدريـد يجـري محـادثـات مع أياكس لـكنـني ال أسـتطـيع قول
أكــثـــر من ذلك".وواصل: "وكـــيــلي ســـيــتــحـــدث مــعه (ريــال
مـدريد)".وأضـاف: "ريال مـدريد نـادٍ رائع أي العب يتـمنى
اللعب له لـكن أياكس ال يزال نادٍ رائعًا أيضًا.. سنرى ما

سيحدث".
وكانت صحـيفة "ماركا" قد أكدت أن دي بيك وافق على

بنود عقده مع الريال.
وطالبت جمـاهير أياكس دي بيك في مـباراة  فيتيسه
أرنهيم بـالبقـاء مع الفريق حـيث رددت أغنية "دوني
ابق عــــامًـــا آخــــر ابق عـــامًــــا آخـــر".وعـن ذلك قـــال

الالعب: "سمعت ذلك نعم".
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ه لــقّن بــوروسـيـا دورتــمـونــد غـر
بـــايــرن مـــيــونـخ درسًــا في فـــنــون
الـكـرة بـعـدمـا تـغـلب عـلـيـه بـهـدف
دون رد اول امـس الــــســــبت عــــلى
ملعب سيجنـال إيدونا بارك ليُتوج

اني. بطلًا لكأس السوبر األ
سجل هدفي فوز دورتموند الثنائي
باكو ألكاسير وجادون سانشو في
الـدقـيـقـتـ 48 و69 لـيــقـودا أسـود
الـفـيــسـتـيـفــال لـلـفـوز بـالــلـقب بـعـد

غياب دام 5 سنوات.
‰Ë_« ◊uA «

ــــبــــاراة بــــدأت ا
بــإيــقــاع سـريع
مـنـذ حلـظـاتـها
األولى لــيـصل
دورتـــــمــــــونـــــد
ــرمى احلـارس
مـــانــويـل نــويــر
بـــفـــرصـــة هـــدف
محقق بـعد مرور
50 ثانية فقط
عـن طــــريق مــــاركـــو
رويـس اخلـــــالـي من
الــراقــبــة مــســددًا
صـــاروخـــيــة
بـيـسراه
أبعدها
نــــويـــر
ببـراعة
إلــــــــــــى
ركنية.
ورغــــــــم
الــهــجـوم
اخلـــــاطف
فـــــــــــــــــــــــــي
الـــلــحــظــات
األولــــــــــــــــى
تــــــــــــــــــــراجـع
دورتـــــمـــــونـــــد
لـــــلـــــخـــــلف في
الـــــــــــدقـــــــــــائـق
الـتـالـية وسط
ســـيـــطـــرة من
الــــــــــفــــــــــريق
الــــبـــــافــــاري
عــــــــــــــــــــــــلــى

ــــــاني اول الفريق في السوبر األ
امس الـسـبت علـى ملـعب سـيـجـنال

إيدونا بارك.
أسود الفيستيـفال جنحوا في الظفر
بالـلقب بـعد إسقـاط البـايرن بـهدف
نظيف بفضل ثنائية باكو ألكاسير

وجادون سانشو.
ـبـاراة نشـر حسـاب البـايرن وقبل ا
بــنـــســخــته األمــريــكــيــة عــلى مــوقع
"تــويــتــر" تــغــريــــــــــدة جــاء فــيــهــا:
"احلـــائط نـــويـــر أكـــبـــر من احلـــائط

األصفر".
وأراد الـــبــايــرن الــتــقـــلــيل من شــأن
جـــمـــاهـــيــــر دورتـــمـــونـــد خـــاصـــة
ـــدرج اجلـــنـــوبي ـــتـــواجـــدين بـــا ا

الشهير باحلائط األصفر.
وانتـظر دورتــــــــمـوند نـهايـة اللـقاء
لـلـرد بـتـغـريـدة سـاخـرة جـاء فـيـهـا:
"تـقـاريـر إخـبـاريـة ظـهـرت تـفـيـد بـأن
احلــــائط نـــويـــر أكـــبــــر من احلـــائط
األصـــفـــر لـــكـــنـــهـــا ال تـــتـــوافق مع

احلقائق".
واسـتـقـبل نــويـر هـدفًـا من سـانـشـو
الــذي أطــلق تـســديــدة مــرت من بـ
ــاني اخملــضــرم أقــدام احلـــارس األ
ـبـاراة عـمـلـيًـا لـيـحـسـم دورتـمـونـد ا
بــتـعـزيــز تـقــدمه قـبل نــهـايـة الــلـقـاء

بنصف ساعة.

ويــوســتـلــعب جــيــورجي أمـام العــبــة أمــريـكــيــة أخـرى وهي
جيـسيـكا بـيـجوال في ظل سـعيـها حلـصد ثـاني لقب لـها
عــلى صـعــيـد بــطـوالت العـبــات الـتــنس احملـتــرفـات في
الـنـهائـيوفـازت بـيجـوال بخـمـسة أشـواط متـتـاليـة ضمن
اجملموعة الـثالثة احلاسـمة من مباراتهـا أمام الروسية

آنا كالينسكايا لتفوز 3-6 و6-3 و6-1.
وقـالت بيـجوال حملـطة تـنس تشـانال "كـنت أدرك أنني
إذا استطـعت أن أبدأ بقوة في اجملموعة الثالثة فإن

بوسعي التفوق عليها".
وأنـهت خـسـارة كـاليـنـسـكـا مسـاعي روسـيـا لـنيل
ثـالث لقب عـلى الـتوالي في الـعـاصمـة األمـريكـية
بــعــد فــوز ايــكــاتـــريــنــا مــكــاروفــا وســفــيــتالنــا

. اضيت كوزنتسوفا بالنسخت ا
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ـنـافس في دوري الدرجـة الـثانـيـة اإلجنلـيزي أعلـن فولـهام ا
لكـرة الـقـدم إنه يحـقق في واقـعـة حـدثت من قبـل جمـاهـيره
ــدافع ســيـريــوس كــريـســتي بــان شـقــيــقـته عــقب مــا قـاله ا
ـة الـفريق تعـرضت لـلـضرب وإلهـانـات عنـصـريـة خالل هز

(0-1© أمام بارنسلي اول امس السبت.
ـباراة األولى للفريق في وجلأ الظـهير الذي حل بديال في ا
ـمـتاز إلى دوري الدرجـة الـثـانيـة بـعـد هبـوطه من الـدوري ا

. باراة للحديث عن احملرض "تويتر" عقب ا
نتمي جلماهير فولهام وكتب كريسـتي: "بالنسبة للشخص ا
والـذي قـرر ضرب شـقيـقتي خالل مـباراة اول امس الـسبت
ولـزوجته الـتي بررت فـعـله بأقـوال عنـصـرية يـحدوني األمل

أن تـكــون فـخــورا بــنـفــسك وتـشــعـر
بأنك رجال صاحب مكانة".

وأضاف: "حـقـــــقت مـا حضرت من
أجـله.. بـغض النـظـر عمـا تشـــــــــعر
به إزاء الــنــتــيــجــة فــإن أفـعــالـك تـمــثل

وصمة عار".
وأصدر فولـهام بيانـا قصيـرا قال فيه: "نـادي فولهام
لــكــرة الــقــدم يــحــقق في الــواقــعــة والــتي جــرت في
أوســـاط جـــمــاهـــيــر الـــفــريـق الــضـــيف خالل لـــقــاء
جرد التعرف على بارنسـلي وفولهام ". وأضاف: "

اجلـنـاة سيـتخـذ النـادي أقوى تـصرف
كن".


