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حــقق بـوروسـيــا دورتـمـونـد فـوزًا
مــثـيـرًا خـارج أرضـه عـلى حـسـاب
مـــضـــيـــفه كـــولن (1-3© اول امس
اجلـمــعـة في مـبـاراة أقـيـمت عـلى
مـلــعب راين إيـنــرجي ســتـاديـون
ضـمن مـنـافـسـات اجلولـة الـثـانـية

اني. من الدوري األ
أهــــداف دورتــــمــــونـــد جــــاءت عن
طــريق الــثالثي جــادون سـانــشـو
أشرف حكيمي وباكو ألكاسير في
الدقائق Ë70 86 و94 بينما سجل
دومـيــنـيك دريـكــسـلــر هـدف كـولن

Æ29 الوحيد في الدقيقة
بـهـذه الــنـتـيـجــة عـزز دورتـمـونـد
وضعـه في جدول الـترتـيب بعـدما

اســتــمــر فـي الــصـدارة
بـــرصـــيــد  6نـــقــاط
بينمـا استقر كولن

ـــركـــز الـ15 في ا
بدون نقاط.

ضــــــغط كــــــولن
عـــــــــــــــــلـى
دورتموند
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ـنشطات (نـادا) اول امس اجلمعـة أن مارت هيـنتيـرجير العب فريق كـافحة ا ـانية  أعلنت الـوكالة األ
ـنشـطات وذلك إثر تـناوله دواء خالل مبـاراة الفريق آينتـراخت فرانـكفورت لم يـنتهك قـواعد مكـافحة ا
اني لكرة القدم (بوندسـليجا).وذكرت وكالة نادا أنها استكملت أمام هوفـنها قبل أيام في الدوري األ

عمول بها حاليا". نشطات ا حتقيقاتها موضحة أن الدواء الذي تناوله الالعب "متوافق مع لوائح ا
وكـان العب قلب الدفاع هيـنتيرجير (26 عـاما) الذي سجل هدف الفوز (0 /1) في شـباك هوفنها في
ـصورة بـاراة وقد أظـهرته الـتسـجيالت ا ـاضي قـد عانى من تـشنج قـبيل نـهايـة ا مـباراة يـوم األحد ا
وهو يتـناول دواء مـنحه له أحد أفـراد اجلهـاز الطبي.وقـامت وكالـة نادا بتـحليـل الصور وكـذلك الوثائق
من نـادي فرانـكـفورت قـبل أن تعـلن براءة هـينـتيـرجيـر وقد نـفت ربط الالعب أو النـادي بأي انـتهـاكات

نشطات. لقواعد مكافحة ا
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تـعـيش سيـمونـا هـاليب حـلـما بـعد
بلدون وستتجه التتويج بلقب و
الـالعــبــة الــرومــانــيــة إلى بــطــولــة
فـتوحة لـلتنس بـحثا عن أمريـكا ا
لـــقـب جــديـــد في آخـــر الـــبـــطــوالت
ـوسم عـقب األربع الــكـبـرى لـهـذا ا

. بكر في آخر عام اخلروج ا
وظـهرت الالعـبـة التي يـبـلغ عمـرها
 27عاما بأداء ال تشوبه شائبة

في نادي عمـوم إجنلترا مـستعيدة
ليـاقتـها بـشكل رائع بعـد تراجـعها
ي إلى من صـدارة الـتـصـنـيف العـا
ــــدة بـــ ــــركـــز الــــســــابع فـي ا ا
مــنــتــصـف يــنـايــر كــانــون الــثــاني

ويوليو تموز.
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ـــوقـع احتــــاد الالعــــبـــات وقــــالـت 

احملترفـات "أعيش حلمـا منذ تركت
بلدون وحتى اآلن". و

وأضـافت هــالــيب "شـعــرت بـطــاقـة
إيــجـابـيـة وثـقـة... وكـأنـني وصـلت
إلى أعلى مستوى في التنس كنت
أكثـر استرخـاء في أول ستـة أشهر
هـــذا الـــعـــام ألنـــني حـــاولت فـــقط
حتسـ مستـواي دون التفـكير في

النتائج".
وتــابــعـت "هــذا ســاعــدني كــثــيــرا
ـــبـــلـــدون وبـــدأت وذهـــبـت إلى و
أشـعـر بــشيء لم أشـعـر به من قـبل
العب الـعشـبـية واكـتـسبت عـلى ا
ثـقــة أكـبـر كل يــوم.. كـانت عـمــلـيـة

مدروسة".
nK²  Ìb%

ـفـتـوحـة حتـديـا وتـشـكل أمـريـكــا ا
مـخـتـلـفـا لالعـبـة الـرومانـيـة الـتي

خــــرجت من الــــدور األول فـي آخـــر
زيـــارتـــ إلى فـالشـــيــنـج مـــيــدوز
بـســقـوطــهـا أمـام الــروسـيــة مـاريـا
ـشـاركة بـبـطـاقـة دعوة شـارابـوفـا ا
في 2017 وأمـام اإلســتـونــيـة كــايـا

اضي. كانيبي العام ا
وكـــان أفـــضل أداء لـــهـــا في 2015
عــنـــدمـــا خـــســـرت في الـــدور قـــبل
الـنـهائـي أمـام فالفـيـا بـنـيتـا الـتي

توجت باللقب الحقا.
ـفـتـوحة الـبـطـولة وتـبـقى أمـريـكا ا
الـكــبـرى الــوحـيــدة الــتي لم تـصل

فيها إلى النهائي.
ـفـتـوحـة تـمـثل وتـابـعت "أمـريـكــا ا
حتــديـا كــبـيـرا بــسـبـب اجلـمــاهـيـر
واألجـواء تــبـدو تـرفــيـهـيــة بـشـكل
أكــبـــر لــذا من الـــصــعـب الــتـــكــيف
معها... وصـلت إلى نصف النهائي

مـن قــــبـل لــــذا أثق فـي أن هــــنــــاك
زيد". فرصة لفعل ا

ولـم حتظ هــــالـــيـب الـــتـي بـــلــــغت
ــفــتــوحـة في نــهــائي أســتــرالـيــا ا
2018 باستعدادات مثالية قبل

خـوض آخر الـبـطوالت الـكـبرى في
وسم. ا

ـيا ـصنـفة الـرابعـة عا واضـطرت ا
لالنـسحـاب بـسبب إصـابـة في وتر
الـعرقـوب في دور الثـمانـية لـكأس
روجــــرز في تــــورونــــتــــو في وقت
ســابق هـذا الــشـهــر كــمـا خــسـرت
أمـام األمـريكـيـة مـاديسـون كـيز في

الدور الثالث لسينسناتي.
ان بالقدرات" "إ
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وقـال دانــيـيل دوبــر مـدرب هــالـيب
اجلـديـد الـذي بـدأ الـتـعـاون مـعـهـا
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الــشــبــاك مــحــرزًا هــدف الــتــقــدم
لدورتموند في وقت قاتل.

وشن دورتــمــونــد هـجــمــة مــرتـدة
سريـعة في الـلحـظات األخـيرة من
ـبــاراة بـدأهــا حــكـيــمي قـبل أن ا
تــصل إلى ســانــشــو الــذي وصل
إلى مـنـطـقـة اجلزاء لـيـمـرر الـكرة
بـسالسـة إلى ألـكاسـيـر لـيضـعـها
بــســـهـــولـــة إلى داخـل الـــشـــبــاك
لينجح أسود الفيستيفال في قلب

النتيجة والفوز (3-1). 
أفيس يخسر بخماسية  

على صعيـد اخر اكتسح ريو آفي
باراة ضيـفه أفيس (1-5) خالل ا
التي جمعت الفريق في مستهل
األســــبــــوع الــــثــــالث مـن الـــدوري

البرتغالي.
وعلى ملـعب دوس آركوس افتتح
أصحـاب األرض التـسجـيل مبـكرًا
عن طـريق اإليراني مـهـدي طارمي
(10) قــــبـل أن يــــضـــيـف الــــهـــدف

الثاني له ولفريقه (22). 

وكـاد بوركي أن يـتسـبب في تـلقي
دورتموند لهدف ثـانٍ بعدما تباطأ
في إخـــراج الـــكـــرة من مـــنـــطـــقــة
اجلــــزاء لــــيــــنـــــــــــــقـض عــــلــــيه
كوردوبا ويستخلصها منه لكنها
طـــالــــــــــت عـــلـــيه لـــتـــمــر بـــاقي
الـــدقــائـق دون جــديــد لـــيــنـــتــهي
الـشـوط األول بـتـقـدم كـولن بـهدف

دون رد.
لـم يــخـــتـــلـف احلــال فـي الـــشــوط
الـثـاني حـيث بـدأ كـولن بـالـزحف
ـرتـدات نــحـو مـرمى دورتـمـونـد 
سريـعـة بـيـنـما انـتـظـر الـضـيوف
حـــتى مــرور 10دقــائـق لــتـــهــديــد
أصـحاب األرض بـفـرصة حـقـيقـية
عن طــريق بــاكــو ألــكــاســيـر لــكن
احلارس هـورن تصـدى لتـسديدته

ببراعة.
وفي الدقـيقة  62 وصل كولن إلى
شــبـاك دورتــمـونــد مـجــــــــددًا عن
طريق أنطــــــــوني موديست قبل
أن يـتـبــ تـســلل الالعب لــيُـلـغى

ـبــاراة وبـدا الــفـريق مع بـدايــة ا
الضـيف عاجـزًا عن التـقدم بـالكرة
لألمام في الـدقائق األولى في ظل
إغالق أصــــحـــاب األرض لـــكـــافـــة
ــــســـاحـــات أمـــام العـــبي أســـود ا

الفيستيفال.
وانتظـر دورتمونـد حتى مرور 14
دقيقـة على البـداية لتـهديد مرمى
كــــولن بــــأول فــــرصـــة عـن طـــريق
اتس هومـيلز لكن ضربة رأسـية 

الكرة علت العارضة.
شباك رومان

وكــــاد جـــون كـــوردوبـــا مـــهـــاجم
كولن أن يـصطـاد شبـاك احلارس
رومـــان بــــوركي بــــعـــدمــــا حـــاول
الــلــحـاق بــكــرة عـرضــيــة مـتــقــنـة
بـتــوجـيـهـهــا بـلـمــسـة واحـدة إلى
مرمى دورتمـوند لكـنه لم يستطع

مالمستها في النهاية.
وواصل كــولن زحــفه نـحــو مـرمى
ــحــاولــة فــرديـة من دورتــمــونـد 
جوناس هيكـتور الذي انطلق من
اجلــهــة الــيـــســرى حــتى وصــوله
نـطقـة اجلزاء قـبل أن يسـدد كرة
أرضية زاحـفة لكنـها مرت بجوار

القائم.
وأنـقـذ تـيـمـو هـورن حارس
كــولـن مــرمـــاه من تـــلــقي
هــدف أول بـعــدمـا نــفـذ
مــاركـو رويس ركــلـة
حـــرة عـــلـى حــدود
مـنــطـقـة اجلـزاء
بـــــتـــــســـــديــــدة
مـــتــقـــنـــة لــكن
احلــــــــــــــــــــارس
أبـــــعـــــدهـــــا إلى

ركنية.
وبـدأ الـفـريـقـان في
تــبــادل الــهــجــمـات
حــــــيـث عــــــاد كـــــــولن
لـــتــهـــديـــد مــرمـى بــوركي
بـهـجـمة جـديـدة أنـهاهـا كـوردوبا
بـتـســديـدة ضـعـيــفـة مـرت بـجـوار

القائم.
ــبـاراة مع وأشــعل كــولن أجـواء ا
حلول الـدقيقة 29 بعدمـا تقدم في
الــنـتــيــجـة بــهــدف أول عن طـريق
رأســيـة دومـيـنـيـــــــــك دريـكـسـلـر
الـذي اسـتـغل ركـلــة ركـنـيـة نُـفـذت
بإتقان ليتـرجمها في النهاية إلى

داخل الشباك.
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يـسعى ريال مدريد لـلتعاقد مع الـبرازيلي نيمـار دا سيلفا جنم باريـس سان جيرمان في إطار
يركاتو الصيفي اجلاري لكنه قدم طلبًا للنادي الباريسي قبل إتمام الصفقة. ا

ا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية فإن الريال يسعى للحصول على تأكيدات من سان جيرمان ووفقً
بشأن مشط قدم الالعب الذي تعرض إلصابات متكررة.

عـلومات عن مثل هـذه اإلصابات لكـنه يريد التـأكد من حالة نـيمار قبل وجمع ريـال مدريد كل ا
إبرام الصفقة خاصةً أنها ستكلف النادي مبلغًا كبيرًا.

ومن جانبه فـإن سان جيرمـان مستعـد لتنـفيذ مطـالب ريال مدريد بـشأن احلالة الـبدنية لالعب
الذي تعافى بالفعل من اإلصابة األخيرة ويتدرب مع بقية زمالئه في الفريق.

ـلـكي مـسـتـعدًا التـخـاذ اخلـطـوات الالزمـة لـعـقد ـجـرد تـوضيـح كل شيء سـيكـون الـنـادي ا و
يرينجي. قربة من ا الصفقة حسبما ذكرت الصحيفة ا

عـلى صـعيـد مـتـصل يـسعى بـاريس سـان جـيـرمان لـلـتـعاقـد مع بـاولـو ديـباال جنم يـوفـنـتوس
لتدعيم صفوفه خالل مدة االنتقاالت الصيفية احلالية.

وقع "كالتشـيو ميركاتو" فإن باريس سان جيرمان يـعمل بالفعل على حل مشكلة حقوق ا  ووفقً
الصورة الـتي تسـببت في فـشل انتـقال ديبـاال إلى مانـشستـر يونـايتد وتـوتنـهام هوتـسبـير هذا

الصيف.
ـديـر الـريـاضي بـسان جـيـرمـان تـواصل مع وكـيل ديـبـاال السـابق في وأضـاف أن لـيونـاردو ا
ـزيـد من األمـور عـن قـضـيـة حـقـوق الـصـورة اخلـاصــة بـالـنـجم األرجـنـتـيـني ـعـرفـة ا مـحــاولـة 

عضلة. موضحة أن النادي الفرنسي يعمل على حل تلك ا
ـوقع إلى أن الـنـادي الـفـرنـسي يـعمـل علـى الصـعـيـدين فـمن نـاحـيـة يـحـاول حل أزمة وأشـار ا

حقوق الصورة ومن جهة أخرى يحاول إقناع يوفنتوس بالتخلي عن ديباال.
واختـتم بأن انـضمام ديـباال لـسان جيـرمان يعـتمـد على البـرازيلي نـيمار دا سـيلـفا جنم فريق

العاصمة حال غادر هذا الصيف وانضم لبرشلونة اإلسباني.

وفي بـداية الـشـوط الثـاني يـحرز
طــارمي الـهــدف الـثـالـث "هـاتـريك"
في (52) قــبل أن يــضــيف زمــيــله
نـونــو سـانــتـوس الـهــدف الـرابع

لريو آفي (55). 
واحــــتـــسب احلـــكـم ركـــلـــة جـــزاء
ـلـعب نــفـذهـا بــنـجـاح لـصــاحب ا
فــيـلــيـبي أوجــسـتـو (75) لـيــحـرز
الــــهــــدف اخلـــــامس لـــــريــــو آفي
وبــعـدهــا بـدقــيـقــتـ ســجل إنـزو
زيـدان هــدف الـشــرف لـلــضـيـوف

  .(77)
بهذا الـفوز العـريض يحصل ريو
آفي على أول 3 نقاط يـرتقي بها
لــلـمــركـز الــسـابع بــيـنــمـا جتــمـد
رصــيــد أفـــيس عــنــد 3 نــقــاط في
ـركز الـ 12  مـؤقـتـا حلـ إقـامة ا
بـاقي مـبـاريـات األسـبـوع.يـذكر أن
ــصـري مــحــمــود عــبـد ــهــاجم ا ا
نعم "كهربـا" شارك في اللقاء مع ا
أفـيس قـبل أن يـتم اسـتـبـداله قـبل

نهاية الشوط األول.
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حسم يوفنتوس مسـتقبل مهاجمه األرجنتيني جونزالو هيجواين في ظل التقارير التي ربطت
اسمه بالرحيل عن البيانكونيري هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "الجـازيتا ديلو سبورت" اإليطـالية فإن هيجواين سيبـقى في يوفنتوس بعدما
قرر النادي االحتفاظ به.

ويتـطلع البيانـكونيري إلى بـيع بعض العبيه هـذا الصيف إلنعاش خـزينته وبالـفعل بدأوا بجواو
كانسيلو الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل مبلغ مالي ودانييلو.

وارتبط اسم الثـنائي هيـجواين ومـاندزوكيـتش بالرحـيل عن يوفـنتوس لـكن القرار الـنهائي
بــشـــأن الــنـــجم األرجـــنــتـــيــني قـــد  حـــســمه فـي حــ يـــرحب يــوفـــنـــتــوس بـــرحــيل
مانـدزوكيتش.وتـشير العـديد من التـقارير إلى أن مـاندزوكيتـش قريب من العودة إلى

بايرن ميونخ.

الهدف.
WFzU{ W d

وتــــصـــدى حـــارس ودفــــاع كـــولن
بـبراعـة لفـرصـة تهـديفـية مـحقـقة
بـعـدمـا رد هـورن تـسـديدة رويس
قـبل أن يـخـرجـهـا الـدفـاع من قـلب

رمى ببسالة. ا
وانــفــجــر دورتــمــونــد بــهــجــمـات
مــــتـــتــــالـــيــــة عن طــــريق جـــادون
سـانشـو الـذي سدد كـرة ارتـطمت
فـي الـدفــاع وحتـولـت إلى ركـنــيـة
لتنفذ على الفور قبل أن تصله من
جـديـد لـيـطـلق تـسـديـدة يـسـاريـة
ســكــنـت الــشــبــاك مــحــرزًا هــدف
التعادل قبل  20 دقيقة على نهاية

الوقت األصلي للمباراة.
ـبـاراة بـ4 دقـائق وقــبل نــهـايــة ا
قـــلب الـــبـــديـل أشـــرف حـــكـــيـــمي
ـبـاراة رأسًــا عـلى عـقِـب بـعـدمـا ا
ارتـــقى لــكــرة عــرضـــيــة أرســلــهــا
لــوكـاس بـيــشـتــشـيك لــيـوجــهـهـا
بــضـربـة رأسـيــة رائـعـة إلى داخل

dO³∫ بوروسيا  “u

دورتموند فوزًا مثيرًا
خارج أرضه على

حساب مضيفه كولن
(1-3) في مباراة
أقيمت على ملعب
راين إينرجي
ستاديون
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في مارس آذار بعـد انفصـالها عن
دارين كـــاهــــيل قـــبـل أســـتـــرالـــيـــا
فـتوحة إن مـشوارها في فـرنسا ا
ـاضـي مـنـحـهـا ـفـتــوحـة الـعـام ا ا

ان بقدراتها. اإل
ــوقـع بــطـــولــة فـــرنــســا وأضـــاف 
فـتوحة في يـونيو حـزيران "قبل ا
هـذه الـبـطـولـة كــانــــــــت مـنـغـلـقـة
قــــــلـــــيـال ثــــــــــم وجـــــدت أنـه من
األفـــضل االحـــتـــفـــاظ بـــأفـــكـــارهــا
لنفـسها وأصـبحت أكثـر ثقة ليس
ـــا خـــارجه ـــلـــعـب وإ فـــقـط في ا

أيضا".
وقـالـت مـارتـيــنـا نــافـراتـيــلـوفـا إن
هـالـيب يـجب أن تـلعب بـالـشـراسة
نـــفـــســـهـــا الـــتي أظـــهـــرتـــهـــا في
ـبـلـدون إذا أرادت الـنـجـاح في و
نــــيــــويــــورك. وكــــتــــبت الـالعــــبـــة

البولندي
روبرت

ليفاندوف
سكي

uOA² UJ « w  œuÝ_« ÊUB(« VI  vKŽ wŁöŁ Ÿ«d

uM¹—uð

كـان تـورينـو قـاب قـوس أو أدنى
من احـتالل مـركـز مؤهل لـلـبـطوالت
ـاضي إال ـوسم ا األوروبـيــة في ا
ـــــركــــز أنه ســـــقـط وتـــــراجع إلـى ا
الـــســابـع بــعـــدمـــا احـــتــاج فـــريق
الـثـيـران لـثالث نـقـاط فـقط الحـتالل

جــومـيــز إلى جــانب الــتـدعــيــمـات
ـــــدافع مــــارتن اجلــــديــــدة بــــضم ا

هاجم لويس مورييل. سكرتل وا
فيورنتينا

فيـورنـتـينـا قـدم أداءً سـيـئًا لـلـغـاية
ــــاضي حــــيـث كـــان ــــوسم ا فـي ا
يـــصـــارع لـــتـــجــــنب الـــهـــبـــوط في
اجلــــــوالت األخـــــــيــــــرة إال أنـه في

النهاية جنح في البقاء.
وجــمـع الــفــيـوال 41 نــقــطــة طــوال
ــوسم بــفــارق 3 نــقـــاط فــقط عن ا

مراكز الهبوط.
ــتــوقـع أن يــظــهــر لــكــــــــــــن مـن ا
ــظــهــر مــغــايــر تــمــامًـا الــفــريق 
فـــــــــي ظل الصفقات اجلـــــــــديدة
الــتـي عــقــدهــا هـــذا الــصـــــــــــيف
خـــاصــــةً الـــفــــرنـــسـي فـــرانــــــــــك
ريــبــيــري جنم بــايــرن مـيــونـــــــخ
السابق بجانب ضم كيف برينس

بواتينج.
ـديـر الـفـني ـتـلك مـونـتـيال ا كـمـا 
لـفـيـورنـتـيــنـا الـعـديـد من الـنـجـوم
ـواهب الـشـابـة مـثل فـيـديـريـكو وا
كـيـيـزا الذي كـان هـدفًا لـلـعـديد من
أنـــــديـــــة أوروبـــــا وجـــــيـــــوفـــــاني

هاجم الشاب. سيميوني ا
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وسم اجلديد للدوري بعد انطالق ا
ــواجــهـة اإليــطـالي 2020.2019 
جتــمـع يــوفــنــتــوس حـــامل الــلــقب

بنظيره بارما امس السبت.
ويـنـتـظـر من بــعض األنـديـة تـقـد
ـــيـــزة والـــتي من مـــســـتـــويـــات 
ــتــوقـع أن تــنــال لــقب "احلــصــان ا

وسم. األسود" للكالتشيو هذا ا
U²½ôUð√

جنح أتـاالنـتـا في لـعب نـفس الدور
اضي عندما قدم مسيرة وسم ا با
ركز تاريـخيـة وجنح في احتـالل ا
الــثــالث عن جــدارة وتــأهل لـدوري
أبــطـال أوروبـا كـمـا كـان نـدًا قـويًـا

لكبار أندية الكالتشيو.
ــدرب ويــعـــتــمـــد أتــاالنـــتــا عـــلى ا
اخملضرم جـيان بييرو جـاسبريني
الــذي أخـرج يــوفــنــتــوس من كـأس
ــة ثـقـيـلـة (0-3) ي إيـطـالــيـا بـهـز

اضي. وسم ا ا
وبجـانب جاسـبريـني لدى أتـاالنتا
العـديد من األسلـحة في ظل وجود
الــكــولـومــبي دوفــان زابــاتــا الـذي
احــتـل وصــافــة تــرتــيب الــهــدافــ
ـاضي مع قـائـد الـفـريق ـوسم ا بـا

نيمار دا
سيلفا

دورتـــــمــــــونـــــد في جــــــمـــــيع
ــســــــــــــابــقــات حــيــــــــث ا
سـجل 17 هـدفًــا وصـنع 22

آخرين.
أما شبكة "أوبتا" فقد أعلنت
أن سانـشـو بات أصـغر العب
ــاني فـي تــاريخ الـــدوري األ
يـــــــســـــــجل 15 هـــــــدفًـــــــا في

البوندسليجا.
وأوضـــــــــــــــــــحــت أن الــالعـب
اإلجنــــــــــلــيـزي الـشــــــــــاب
حقق هـــــــذا الرقم وهو يبلغ
من الــعــمـر (19 عــامًـا و151
يومًـا) محـطمًـا رقم هورست
كــــوبـل والــــذي وصل لــــهــــذا
الـــرقـم وهــــــــــــو يـــبــــلغ من
العمر (19 عامًا و 185يومًا)

عام 1967.
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حـقق بــوروسـيــا دورتـمــونـد
فــوزًا كـبــيــرًا عــلى مــضــيـفه
كـــولـن بـــنـــتـــيـــجــة 1-3 اول
امس اجلــمــعــة في افــتــتـاح
اجلـــولــة الـــثــانــيـــة لــلــدوري

اني. األ
وسجل ثالثيـة دورتموند كال
من جادون سانشو وأشرف

حكيمي وباكو ألكاسير.
وبـحــسب شــبـكــة "سـكــواكـا"
لإلحـصـائـيـات فـإن سـانـشـو
رفـع رصـــيــــده من صـــنــــاعـــة
األهـداف إلى 16 هـدفــا مـنـذ
ــــــــــاضي ـــوسم ا بـــدايــة ا
لـيـتـفـوق بـهذا الـرقم عـلى كل
العــبي الــدوريــات اخلــمــســة

الكبرى.
وأشـــــــــــــــــــــــــــارت
"ســـكــواكــا" إلى
أن ســــانــــشــــو
شــــــــــارك فـي
39 هدفًا
بــــقـــمـــيص
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قرر أثنى بيب جـوارديوال مدرب مـانشسـتر سيتـي على قائـد فريقه ديـفيد سـيلفا الـذي من ا
باراة رقم  400 بقـميص فريقه احلالي وث امس السبت في ا ان يكون قـد شارك أمام بور
الذي انـضم له قـادمًـا من فـالـنـسـيـا عام 2010. وقال جـوارديـوال عن سـيـلفـا في تـصـريـحات
ـباريات فأنت تـتحدث عن سنوات لشـبكة "سكـاي سبورتس": "عنـدما تفكـر في هذا العدد من ا
عـديدة وحلـظات سـيـئة كـثيـرة وحلظـات جيـدة يومًـا بعـد يوم أسـبوعًـا بعـد أسبـوع".وأضاف:
ـكن أن يكـون لديك مـوسم جـيد لـكن ما يـقرب من 10 مواسم هـذا أمر ال يـصدق.. العـبون "
مـثله سـاهمـوا في تـألق هذا الـنادي في الـدوري اإلجنـليـزي وأوروبا".وأكـمل: "قـبل مجـيئي إلى
هنا توقعت أنه لن يجـيد في مركز العب الوسط الدفاعي لكنني سعيد ألنه أثبت خطأ انطباعي

األول". 
ويـرى جـوارديوال أن سـيلـفـا أحد أفـضل الالعـب الـذين عـمل معـهم رغم مـسيـرته الـطويـلة مع

برشلونة وبايرن ميونخ.
وأكـد: "إنه أحـد أكثـر الالعـب مـوهـبة وذكـاء في احلـركة والـلـعب في مـساحـات صـغيـرة أحد
أفضـل الالعبـ عـلى اإلطالق.. إنه مـنـافس هـائل ويـثبت ذلـك ما قـدمه في الـدوري اإلجنـلـيزي
خالل مسيـرته الطويـلة هنا".وأ بـقوله: "لقـد فاز بأربعـة ألقاب لـلدوري اإلجنليـزي والعديد من

ا فعله". اجلوائز احمللية أيضًا.. يجب أن يكون فخورا 

ـركـز الـسـادس والـتـأهل لـلـدوري ا
ـــتـــوقـع أن يـــكــون األوروبي.ومن ا
توريـنو أحـد األنديـة التي يـراودها
دور احلــصــان األسـود خــاصـةً مع
يز مـثل والتر ـدير فنـي  امتالكه 
مـاتــزاري بـجـانـب العـبـ جــيـدين

سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

 سيمونا
هاليب رتفع
طموحاتها
بعد التتويج

بلقب
بلدون و

اضي وسم ا فيورنتينا قدم أداءً سيئًا للغاية في ا
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احلـــاصــــلــــة عـــلى  18لـــقــــبـــا في
وقع البطوالت الكبرى في عمود 
احتــــاد الـالعــــبــــات احملــــتــــرفــــات
"ســيـمـونـا حتب الـلـعب هـكـذا عـلى
طبيعتها وفي أمـان لكنها تمتعت
بـعـقــلـيـة هـجـومـيــة وإيـجـابـيـة في
ـبــلــدون.. ســيــكـون من نــهـائـي و

السخيف أال حتاول تكرار األمر".
وتــمــلك هــالــيب ســجال أفــضل في
ـبــاشــرة أمـام ثالث ـواجــهــات ا ا
العـبـات أعـلى مـنهـا في الـتـصـنيف
حــالــيــا إذ تــتــفـوق عــلـى نـعــومي
أوساكا 1-4 وعلى آشلي بارتي -3

 1وعلى كارولينا بليسكوفا 7-3
ما يجعـلها مرشحـة لنيل اللقب في

فالشينج ميدوز بعد وليامز.
وقـالت نــافـراتــيـلـوفــا "حـتى إذا لم
تسـر األمور على مـا يرام يجب أن

ـفـاوضــات بـ الـطـرفـ عـقب .وبـدأت ا بــعـامـ
خـسارة بـايرن عـلى يـد بوروســــــــيـا دورتمـوند
ــــاني مــــطــــلع (2-0) في كـــــأس الــــســــوبــــر األ
ـنـتـظـر أن يـوقع أغـسـطس/ آب اجلـاري ومن ا
ــقـبل. الالعب عــلى الــعـقــد اجلـديــد األســبـوع ا
ويـلـعب لـيـفـانـدوفـسـكي ضـمن صـفـوف الـبـايرن
مــنـذ عـام 2014  حـيـث شـارك مــعه حـتى اآلن
في 245 مـبــاراة ســجل خاللــهـا 195 هــدفًـا
ليـفوز معه بلـقب البونـدسليجا 5 مـرات متتـالية
ـانـيا مـرتـ وكأس باإلضـافـة لتـتـويـجه بكـأس أ

السوبر 3 مرات.
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بـات الــبــولــنــدي روبـرت لــيــفــانــدوفــسـكـي عـلى
مشـارف تـمـديـد عـقـده مع نـادي بـايـرن مـيـونخ
دة لتـتـواصل رحـلتـه داخل ملـعب ألـيـانز أريـنـا 
انية عن أخرى مـقبلة.وكشفت صحيفة "بيلد" األ
تـــــوصـل الـــــنـــــادي الـــــبـــــافــــــاري التـــــفـــــاق مع
ليـفانـدوفسـكي على تـمديـد التـعاقد حـتى صيف
عــام 2023. وأشـــارت إلى أنَّ تــعـــاقــد بـــايــرن
مـيـونخ مـع الـنـجم الـبــرازيـلي فـيـلـيـب كـوتـيـنـيـو
سـاهم في إقناع لـيفـاندوفـسكي صاحب الـ31
ـوافـقـة علـى تمـديـد الـعـقـد قـبل نـهـايته عـامًـا بـا

تــــمـــلك ســـيـــمـــونـــا
ـــانــــا أكـــبـــر إ
بــنـــفــســـهــا...
فـهي واحـدة
مـــــــــــــــــــــــــن
ـرشـحات ا
لــلــصــعــود
لـــــصـــــدارة
الـتـصـنـيف
في نــهـايـة

العام".


