
AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6446 Thursday 5/9/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6446  اخلميس 6 من محرم  1441 هـ 5 من ايلول (سبتمبر) 2019م

 ôU Ë ≠U Ë—

دير الفني لنابولي قائمة فريقه التي ستخوض مرحلة اجملموعات بدوري أعلن كارلـو أنشيلوتي ا
وسم اجلـديد (2019/2020).وشهـدت قـائمـة البـاراتـينـوبي تواجـد الـصفـقات أبـطال أوروبـا في ا
ــاس لـوزانـو اجلــديـدة لـفــريق اجلـنــوب بـعــدمـا تــواجـد كل من دي لــوريـنــزو مـانــوالس إلـيف إ
ـرمى: كارنـيزيس مـيريت أوسـبيـنا.خط ويـورينـتي.وجـاءت القـائمـة على الـنحـو التـالي:-حراسـة ا
الـدفـاع: دي لـوريـنـزو غالم الــسـيـد هـسـاي كـولـيـبـالي لـوبـيـرتــو مـاكـسـيـمـوفـيـتش مـالـكـويت
ـاس فابـيان رويـز جـايتـانو زيـليـنسـكي.خط الهـجوم: مانـوالس ماريـو روي.خط الوسط: آالن إ
كاييـخون إنسيني يورينتي لوزانو ميرتينـز ميليك أم يونس.ويتواجد نابولي ضمن اجملموعة
اخلامسـة التي تضم ليفربول حامل لقب البطولـة إلى جوار ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك

البلجيكي.
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ـــــنــــــتـــــخـب األمـــــريــــــكي واصـل ا
انتـصاراته في بـطولـة العـالم لكرة
الـسلـة بفوزه عـلى نـظيره الـتركي
بنتيجة 92-93 في اجلولة الثانية
بــــــاجملــــــمــــــوعــــــة اخلــــــامــــــســــــة
ـسـابـقـة.واحـتـكم الـفـريـقان إلى بـا
ـنـتخب الـوقت اإلضافي لـيـنجح ا

األمريكي في انتزاع الفوز.
وسـجل كيـمـبا والـكر  14نقـطة و6
متابعات للمـنتخب األمريكي فيما
أحـرز إرسـان إلـيـاسـوفـا  23نـقـطة

و 14متابعة للمنتخب التركي.
ولم تـكـن خـســارة مــنــتـخب األردن
أمام نظيره الفرنسي  مفاجئة في
ثـاني جـوالت اجملـمـوعـة الـسـابـعـة
لـنهـائيـات كأس الـعالم بـكرة الـقدم

. قامة في الص وا
فـاجئ في اخلـسارة الـفارق لـكن ا
النقطي الكـبير الذي بلغ 39 نقطة

وبـنــتـيـجـة 64-103 لـصــالح الـديك
ــنـطـق فـإن الــفــرنـسـي.ومن بــاب ا
تــواجـد مـنــتـخب األردن في ظل مـا

ـــونــــديـــال أحــــاطه من ظــــروف 
الـسـلة لـلـمرة الـثـانيـة في تـاريخه
ـكن الـتــقـلـيل من يـعـد إجنــازًا ال 

شــأنه.ويـكـفي "صــقـور الـنـشـامى"
مـثل الوحـيد لعـرب آسيا في أنه ا
ـونــديــال ومـا حــقــقه لم حتــقـقه ا
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منتخبات أخرى رغم ما كان يتوفر
له من استقرار إداري وفني.

ويـسـتـعـرض  الــظـروف احملـيـطـة
ـنـتــخب كـرة الـســلـة واألسـبـاب
الــتي أدت إلى خــسـارته الـقــاسـيـة

أمام فرنسا في التقرير التالي:
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ظـهــر واضـحًـا أن العــبي مـنــتـخب
األردن يـعـانون من جـاهـزية بـدنـية
ـعسـكرات وفـنـية مـنقـوصـة رغم ا
ــبـاريــات الــوديـة الــتي ســبـقت وا

ونديال. موعد ا
ومـــا ال يــخــتــلف عـــلــيه اثــنــان أن
الدوري القـوي يفرز مـنتخـباً قوياً
لـــكن مـــاذا ســـتــكـــون الـــنــتـــيـــجــة
ومــســـابــقـــة الــدوري في األردن لم

تنطلق بعد?.
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عــانـت كــرة الــســلـــة األردنــيــة من
أزمــات إداريـة ومـالـيـة مـتـواصـلـة

الواليات
تحدة ا
االمريكية

حتسم العالمة
الكاملة بشق
االنفس امام

تركيا
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ـتروف مـفـاجأة من الـعـيار فجـر الـبـلغـاري جـريجـور د
الـثقـيل باإلطـاحة بـالنجم الـسويـسري روجـر فيدرر من

فتوحة. ربع نهائي بطولة أمريكا ا
باراة في جمـوعتـ ليحـسم ا تـروف تأخـره  وقلب د
 5مــجـمــوعـات بـواقع (6-3) و(4-6) و(6-3) و(6-4)
و(2-6) لــيــتــأهل إلـى نــصف نــهــائي بـــطــولــة أمــريــكــا

فتوحة للمرة األولى في مسيرته االحترافية. ا
كما حـقق البلغاري أول انتصار في مسيرته االحترافية
عـلى فيدرر ففي 7 مبـاريات سابقة لم يـتمكن من الفوز

جموعت فقط أمام النجم السويسري. سوى 
باراة: "أعـتقد أن الشـهور الستة تـروف عقب ا وقال د
أو الـسـبـعة األخـيـرة كـانت صـعبـة لـلـغـاية بـالـنـسـبة لي
ولــــكن كـــــان هــــنــــاك مـن اســــتــــنـــــد إلــــيه مـن أســــرتي

واألصدقاء".
ــاني بـالــعــمل لــلــتـعــافي من  وتــابع: "حــافــظت عــلى إ
إصـابـة الـكــتف وعـدت لـلـتـدريـبـات وكـنت بـحـاجـة إلى
ضـبط الـكثـيـر من األمور واآلن في نـهـاية الـعـام أحقق

نتيجة مثل تلك هذا أمر خاص للغاية بالنسبة لي".
ـتـروف كـثـيرًا مـن عـدم وصول فـيـدرر إلى واسـتـفـاد د
أفـضل مـستـويـاته في الـوقت الـذي تألـق فيه الـبـلـغاري
ا في ضـرباته من اخلط اخلـلفي إلى جـانب تنـويعه كثـيرً

الشديد في أسلوب اللعب.
تـروف بـعد 3 سـاعات و12 دقـيـقة من أقل وحتـول د
ـيًا) إلى التأهل لنصف نهائي الالعب تصنيفًا (78 عا
إحـدى بـطوالت اجلـراند سالم مـنذ رايـنر شـوتلـر الذي
بـلدون قبل 11 عامـا وكان تـصنـيفه (94 فعـلهـا في و

يًا). عا

ماركو
أسينسيو

كـــريـــســــتـــــــــــــيـــان إريــــكـــســــــن من
توتنهام.

وارتـبط إريـكسن بـاالنـتقـال إلى أنـدية
ريـال مــدريـد ومــانـشـســتـر يـونــايـتـد

لندن- وكاالت
أكـد تـقـريـر صـحـفي بـريـطـاني الـيـوم
األربـعـاء أن نـاديًـا جـديـدًا اقـــــــــتـحم
ـــــــــــــــــاركي صـــــــــراع ضــــــــم الــــــــد
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بالغ للتعاقد مع الالعب œuIŽ∫ القارة االوربية انفقت عدد كبير من ا
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خـرج العب مانـشستـر يونايـتد الـشاب اليـوم الثالثاء
ـنتـخب اإلنـكـلـيزي بـسـبب اإلصـابـة ضمن من قـائـمـة ا
قام حاليًا استعدادا لـلمشاركة في تصفيات عسكـر ا ا

يورو 2020.
ن آرون وأعـلن احتاد الـكـرة اإلنـكـليـزي أن الـظـهـير األ
وان بـــيــســاكــا غـــادر مــعــســـكــر بالده وعــاد إلـى مــديــنــة

مانشستر ولن يتم استدعاء العب آخر بدلًا منه.
ـلك ــنــتـخب اإلنــكــلـيــزي  وبـات جــاريث سـاوثــجــيت مـدرب ا
ظهـيريـن فقط في اجلـهـة اليـمنى وهم تـريـنت ألكـسـاندر أرنـولد

العب ليفربول وكيران تريبيير العب أتلتيكو مدريد.
وكان ساوثـجيت قد اسـتبعـد ظهيره األسـاسي كايل ووكر العب
مــانـشــسـتــر سـيــتي إلعـطــاء الـفــرصـة لــلـشــابـ وان بــيـســاكـا

وألكساندر أرنولد.
قـبل ثم ـنـتـخب اإلنـكـلـيزي مع بـلـغـاريـا يـوم الـسـبت ا ويلـتـقي ا

يواجه كوسوفو يوم الثالثاء في تصفيات يورو 2020.

 ôU Ë ≠ Â«œd² «

ـدير الفـني السـابق لبرشـلونة عـلق الهولـندي لـويس فان جال ا
علـى أداء مواطـنه فـرينـكي دي يـوجن مع الفـريق الـكتـالـوني هذا

وسم. ا
وقـال فـان جال خالل تـصـريـحـات نـقـلـتهـا صـحـيـفـة "مـوندو
ديبورتيفو" اإلسبانية: "برشلونة ال يستغل قدرات دي يوجن

واألمر يتعلق بتأقلمه مع طريقة اللعب".
ـشـاركته وكان دي يـوجن قـد صـرح مـؤخـرًا أنه سـعـيـد 
وسم باريات الثالث األول للبارسا هذا ا أساسيًـا في ا
لـك مسـتـوى أفضل يـسـعى للـظـهور به خالل وأكـد أنه 

قبلة. باريات ا ا
وفي نفس الـسياق عـلق فان جال عـلى موقف مـاتياس
دي لـيــخت في يـوفـنــتـوس قـائال: "نــفس األمـر يـحـدث
معه فـهي ثـقافـة أخرى وبـيـئة مـختـلـفة وطـريقـة أخرى

للعب كرة القدم".
واختـتم: "يـعتــــــــــقـد النـاس أن األمـر سهل بـالـنسـبة
لـــهـم لـــكـــنه لـــيـس بـــهـــــــــــذه الـــســـهـــولـــة الــــــــــتي

يتوقعوها".
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نُــقل خـوان مــانـويل كــوريـا سـائق
ـركـزة الـفـورموال 2 إلى الـعـنـايـة ا
في بـريــطـانـيــا عـقب إصــابـته في
احلـــادث الـــذي تــــســـبب في وفـــاة
أنـــــطـــــوان أوبـــــيــــــر في ســـــبـــــاق
فـرانـكورشـان في بـلجـيكـا الـسبت
ــاضي. وأصـيـب الـسـائـق الـبـالغ ا
عمره 20 عامـا في العـمود الـفقري
ــروع والـــســاقـــ إثــر احلـــادث ا
الـذي وقع عــلى حـلــبـة ســبـا خالل
سـباق جـائـزة بلـجيـكـا الكـبرى في
سـلــسـلـة الـفـورمـوال 2.وتـقـرر نـقل
خـوان مــانــويل كــوريــا إلى وحـدة
عــنــايــة مــركــزة مــتــخــصــصــة في
ـــتــحــدة وســـيــواصل ــمــلـــكــة ا ا
تـــــعـــــافــــيـه حتت رعـــــايــــة فـــــريق
مــتــخــصـص من األطــبــاء.وخــضع
كوريـا لعمـلية جـراحية اسـتغرقت
أكـثر من 4 سـاعات في لـيـيج عقب
احلادث وال تزال حالته مستقرة.

لـيتم تـشكـيل جلنـة مؤقـتة بـرئاسة
مـحـمــد عـلـيـان والــتي أخـذت عـلى
عـاتـقـهـا مـهـمـة تـوفـير كـافـة سـبل
الــنــجــاح أمـــام مــنــتـــخب صــقــور
الــــنــــشــــامى فـي الــــتــــصــــفــــيـــات
ــونـديـالــيـة.ومــا قـدمــته الـلــجـنـة ا
ــؤقــتــة رغم الـظــروف الــصــعــبـة ا
يــفــوق مــا كـانـت تــقـدمـه مـجــالس
اإلدارات الــســابــقـة حــيـث عـمــلت
بتـفان مـنقـطع النـظيـر وأجنزت ما
لم ينجز خالل فترة زمـنية قياسية
لـلـغـايـة.واسـتـطـاع مـنـتخب األردن
ؤقـتة واجلمـاهير وبدعم الـلجنـة ا
األردنـيــة الــتي كـانت حتــتــشـد في
ـدرجـات من تـوفـير الـدعم الالزم ا
لالعـــبـــ لــــيـــكـــشـــفـــوا عن كـــامل
ـسـتـحق قــدراتـهم فـكـان الـتـأهل ا

في أصعب الظروف.
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الفارق ب منـتخب األردن ونظيره

األخيرة.
قدار 0.9 مليار ويزيد هذا الرقم 
يـورو عن الـرقم الـقـيـاسي الـسابق
ــســجل في 2018 حــيث أنــفــقت ا
ـمـتـاز أنـديـة الـدوري اإلجنـلـيـزي ا

1.55 مليار يورو.
وأنــفـقت أنـديــة الـدوري اإلسـبـاني
1.37 مليـار يورو متـجاوزة حاجز
ليار يورو ألول مرة بينما أنفقت ا
أنــــــديـــــة دوري الــــــدرجــــــة األولى
اإليطالي 1.17 مليار يورو وأندية
اني 740 دوري الدرجـة األولى األ
مليـون يورو وأنديـة دوري الدرجة
األولـى الـــفـــرنـــسي 670 مـــلـــيـــون
يورو. وكلها أرقام قياسية جديدة.
وقال دان جـونز الـشريك في وحدة
اإلحـصــاءات الـريـاضــيـة الـتــابـعـة
لـديــلـويت: "بـلــغت مـعــدالت إنـفـاق
األنــديـة في بــطـوالت الـدوري الـ 5
الـكـبــرى في أوروبـا مـســتـويـات ال
سابق لـها ف فـترة االنـتقـاالت هذا

الصيف.
ـــــــــعـــــــــدالت وأردف: "هــــــــــذه ا
الـقــيـاســيــة يـقف وراءهــا عـدة
عـــــوامـل مـــــنـــــهـــــا اإليــــرادات
اإلضافية التي حققتها األندية
من حـقـوق الـبث الـتـلـفـزيـوني
لــلــمــوسم اجلــديــد واألمــوال
الـــتي حـــصــلت عـــلــيـــهــا من
ـــشــاركـــة في مـــســابـــقــتي ا

األندية في أوروبا".
وأشــار جــونــز إلى عــوامل
أخـرى مـتــعـلـقــة بـاألنـديـة
ذاتــهـا مــثل الــتـغــيــيـرات
اإلداريــــــــة وحتــــــــســــــــ
تشـكيالت الفـرق لتـحقيق
األهـــــــــداف عــــــــــلى أرض

لعب. ا
وأضــــاف: "حتــــسن األداء
ــالي لألنـديــة األوروبـيـة ا
قلل من حاجتـها لبيع أفضل
العـبـيـهـا".وضم أتــلـيـتـيـكـو مـدريـد
ـهـاجم جـواو فـيـلـكس اإلسـبــاني ا
(19 عـاما) من بـنفـيـكا مـقابل 126
هاجم ملـيون يـورو بيـنمـا انتـقل ا
الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان
إلى بـرشلونـة من أتلـيتـيكـو مقابل

120 مـــلـــيـــون يــورو.وجنـح ريــال
مـدريـد بـعـد محـاوالت مـضـنـية في
ضم اجلــنـــاح الــبـــلـــجــيـــكي إيــدن
هـازارد من تــشــيـلــسي في صـفــقـة
قـدرتـهـا وسـائل إعالم بـنـحـو 100
مـلـيـون يـورو.يـستـعـد ريـال مـدريد
ويـوفـنتـوس لـلـتفـاوض من جـديد
مـع مــانــشــســتـر يــونــايــتــد لــضم
الـفــرنـسي بـول بــوجـبــا في فـتـرة

قبلة. االنتقاالت الشتوية ا
ـوقع "كـالـتـشيـو مـيـركـاتو" ووفـقًـا 
اإليـطـالي فـإن الـنــاديـ مـهـتـمـان
بخدمات النجم الفرنسي وخاصة
ريــال مـدريــد حـيث وضــعه زيـدان
ــــيــــركــــاتـــو كــــهــــدف أول له فـي ا
الـصيـفي إال أن مغـاالة مانـشسـتر

يونايتد منع إتمام الصفقة.
نفس األمر ينطبق على يوفنتوس
الـــذي حـــاول إعـــادة بـــوجــبـــا إلى
صفـوفه من جـديد بـعد رحـيله بـ3
مواسم من أجل تكوين فريق قوي

قادر على حتقيق دوري األبطال.

 ôU Ë ≠ b¹—b

بدأ ماركو أسـينــــــــسيو جناح ريـال مدريد اخلــــــــــطوات األولى في برنـامجه التأهيلي
بعد أن أجـرى جـــــــــراحة من اإلصـــــــابة بقـــــــــطع في الرباط الصليبي
الــــداخــــــــــــلـي وفــــــــي الـــغــــضـــــــــــــروف اخلـــارجي بــــالـــــــــــــركــــبـــة

اليــــــــسرى.
وكـان أسيـنسيـو قد تعـــــــــرض لهـذه اإلصـــــــــابة اخلـطيرة في 23
ـاضي خالل مـباراة أرسـنـال اإلجنلـيـزي ضمن يولـيـو / تـموز ا

فترة اإلعداد للموسم اجلديد.
وبـدأ أسـيـنـسـيـو الـبـرنـامـج الـتـأهـــــــــيـلي من أجل الـعــــــــــودة
ـشي داخل حـمـام الـسـبـاحـة لـتــــــــقـويـة لـلـمـالعب بـتـدريـبـات ا

العضالت.
نتظر أن تتــــــــراوح فترة غياب صاحب الـ23 عامًا ومن ا
ب 6 8 أشـــهـر ووفــقـــــــــا السـتــجــــــــابـتـه لـلــبــرنـامج

العالجي.
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كشـفت ديـلويت
أن إجــمــالي مــا
أنــفــقـــته أنــديــة
كـــرة الــــقـــدم في
5 أكــــــــــــــبــــــــــــــر 
مسابقات للدوري
في أوروبا بلغ 5.5
مــلـــيـــار يــورو (6.13
مـلــيـار دوالر) خالل
فترة االنـتقاالت

بلغ ورحب يوفنتوس بدفع نفس ا
الـذي حــصل عـلـيه عـنـد بـيـعه (89
مليون يورو) مقابل استعادته من
جـديــد لـكن مـانــشـسـتـر يــونـايـتـد
طـلب 120 مــلــيــون يــورو قـبل أن
يرفع طلبه إلى 150 مليون يورو.
وواجه الالعب الفرنسي انتقادات
عــديـدة من جــمــاهـيــر مـانــشـســتـر
يونـايتد هذا الـصيف بعـدما طلب
صراحة الرحـيل عن أولد ترافورد
بــاإلضــافــة لــتـراجـع مــسـتــواه في

يرليج. مباريات البر
وتوقع الـكثـيرون أن يـرحل بـوجبا
عن مـانشـستـر يونـايتد جـراء تلك
االنـتـقـادات الـتي واجـهـها مـن قبل
اجلــمـهـور خــاصـة في ظل إصـرار
ريـــال مــدريــد ويـــوفــنـــتــوس عــلى
ضمه لكنه في النـهاية استمر ب

جدران أولد ترافورد.
ربط الــفـرنـسي بـول بـوجـبـا العب
وسـط مانـشـسـتـر يـونـايـتـد نـفسه
بــاالنـتــقــال إلى ريــال مــدريـد رغم

ـيـركـاتـو الـصيـفي أمس انـتـهـاء ا
.وكتب أحد مـتابعي بـوجبا اإلثنـ
عــــــلـى حــــــســــــابه فـي شــــــبــــــكـــــة
"إنستجرام": "من فضلك انضم إلى
ريال مدريد".وقام الالعب الفرنسي
بـاإلعـجــاب بـالـتـعـلــيق الـذي كـتـبه
ــلـــكي.وذكــرت مـــشــجـع الــنـــادي ا
صــحــيــفــة "مــونـدو ديــبــورتــيــفـو"
اإلســـبــانـــيـــة أن تــصـــرف الالعب
يــكــشف عن نــوايــاه وأنه ال يــزال
يـحـلم بـاالنـتـقـال إلى "سـانـتـيـاجو
بـرنـابـيو".وسـبق أن صـرح بـوجـبا
أنه يتطلع خلـوض حتدٍ جديد هذا
ــوسم خـارج "أولــد تـرافـورد" إال ا
أن الــيـــونــايــتــد بـــالغ في شــروطه
اديـة للموافـقة على رحـيل النجم ا

يركاتو الصيفي. الفرنسي في ا
يـسـتـعـد يـوفـنـتـوس إلبـرام صـفـقة
مـــجـــانـــيـــة جــديـــدة خـالل فـــتــرة
قـبلة بعدما االنتقاالت الصـيفية ا
يـركـاتو الـصيـفي األخـير انـتـهى ا
بــصــفـقــات قــويـة أبــرمــهــا عـمالق

إيـطـالـيـا.وبحـسب صـحـيـفـة "ديلي
مـيل" الـبريـطـانيـة فـإن يوفـنـتوس
يـسـعى لــضم الـبـرازيــلي ويـلـيـان
والذي ينتهي تـعاقده مع تشيلسي
ـقـبـل.وحاول تـشـيـلـسي الـصـيف ا
مؤخرًا جتـديد عقـد ويليان إال أن
ـا مــحــاوالته لم تــؤت ثــمــارهــا 
يــجــعــلـه هــدفًــا ســهــلًــا لــلــســيــدة
الـعـجــوز.وال يـشـارك ويــلـيـان (31
عامًا) بشكل أساسي مع تشيلسي
وحتـديدًا مـنذ تـولي فرانك المـبارد
سؤولـية.ويعـتبر يوفـنتوس أحد ا
أكـثـر األنديـة حـصـولًا عـلى العـب
بشكل مجاني بعد انتهاء عقودهم

مع أنديتهم.
ري وكـان اليـوفي قـد تعـاقـد مع إ
كـــان قــادمًــا من لــيـــفــربــول الــعــام
ــاضـي بــعــد انــتــهــاء عــقــده مع ا
الـريـدز وفي الـصـيف احلـالي ضم
آرون رامـسي وأدريـان رابـيـو بـعـد
نهـاية عـقديهـما مع آرسـنال وسان

جيرمان على الترتيب.

الفرنسي كبـير من حيث اإلمكانات
ــاديــة والـفــنــيـة وبــالــتــالي فـإن ا
اخلـــســــارة كـــانـت أشـــبه بــــاألمـــر
احملسوم.لكن كـانت اآلمال معقودة
عــلى مــنـتــخب األردن أن يــقف نـداً
قـويـاً أمـام مـنـتـخب فـرنـسـا وتـلك
اآلمـال كـان مـبـعـثـهـا األداء الـبـاهر
ـبـاراة الــذي قـدمه الــنـشـامـى في ا
األولى أمـام الـدومــيـنـيــكـان حـيث
كـان قـريبـا من حتـقـيق الفـوز لـكنه
خـسـر في الـنـهـايـة بـفـارق  4نـقاط

فقط وبنتيجة 76-80.
مـــنـــتـــخب فـــرنــســـا يـــعـــتــمـــد في
ـــونـــديـــال عـــلـى العـــبـــيه الـــذين ا
يــحـــتــرفــون فـي أقــوى الــدوريــات
يـة على عـكس العبي مـنتخب العـا
األردن فالـغالـبيـة منـهم هم العبون

محليون.
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ـــبــاراة أن وظـــهـــر واضـــحـــاً في ا

مـنـتخـب األردن عانى من سـلـبـيات
متعددة تمـثلت بضعف العبيه في
الرميـات الثالثيـة التي كانت نادراً

ما تصيب السلة.
ــســتــويــات وعــطــفــاً عــلى فــارق ا
الــفـــــــــــنـــيــة بــ الالعــبــ فــإن
اجلاهزية البدنية لعبت دوراً مهماً
ـــــــــــــــبــــاراة والعـــــــــــــبـــو في ا
مــنــتــخب األردن  اســتــنـــــــــــزفـوا
قــدراتــهـم ســريــعــاً وبــخــاصــة في
الـربــعـ الـثــالث والـربـع والـلـذان
شــــهــــدا تــــوســـــــــــــعــــاً كــــبــــيـــراً
بـالــــــــــفارق الـنـقـطي لـصـــــــــالح

فرنسا.
ووجد كذلك منتخب فرنسا سهولة
في قـصف الـسـلـة األردنـيـة في ظل
وهن الـدفـاعـات حـيث كـان العـبوه
يــصــوبــون من مــســافــات بــعــيــدة
ويـحــصــدون الـنــقــاط الـثالث دون

مضايقة.

وأضاف البـلغاري: "بعد اجملـموعة الثانـية شعرت أنني
لـعب ألطول أسـدد بـشكل جـيد كـان هدفي الـبقـاء في ا
ـكــنـة في الـنــهـايـة لم يــكن فـيـدرر بــالـطـبع في فـتـرة 
أفـضل أحواله بـنسـبة %100 ولـكن هذه مـباراة من 5

مكن حدوثه". مجموعات وأي شيء من ا
وارتكب فـيـدرر الذي أصـبح أكبـر العب يصل إلى ربع
نـهـائي بطـولة في اجلـرانـد سالم منـذ جـيمي كـونرز في
ـفتـوحة عام Æ1991 61 خطـأ مبـاشرا مـقابل أمريـكا ا
تـروف وحتصل الـنجم الـسويـسري على 41 خطـأ لد
14 فرصـة لكسـر إرسال البـلغاري لم يـترجم سوى 4

فرص منها.
ـــتــــروف مـــوعــــدًا مع الــــروسي دانــــيـــيل ويـــضــــرب د

ميـدفيـديف في نصف الـنهـائي ولم يتـمكن أي
ـــبــاراة مـــنـــهــمـــا من الـــوصـــول إلى ا

النـهائـية في بـطوالت اجلـراند
سالم من قبل.

وســــــــبـق أن تـــــــــواجه
ــتــروف الــثــنــائي د
ومـيدفيـديف مرت
من قــبل في عــام
2017 وحـــقق
كــــــــل العـــــــب
االنــــتــــصـــار
على اآلخر.

ـيـركاتـو الصـيفي ويـوفنـتوس خالل ا
نقضي. ا

ووفـقًا لصـحيـفة "مـيرور" البـريطـانية
فـإن إنـتــر مـيالن بـات مـهـمــتًـا لـلـغـايـة
بــالـتــعـاقــد مع إريـكــسن وقـد يــنـقض
ـيـركـاتـو الـشـتوي علـى الصـفـقـة في ا
ـقـبـل إذا لم يـوقع الالعب عـلى عـقـد ا

جديد رفقة سبيرز.
وينتهـي عقد إريكسن مـع توتنهام في
ــقـبل ولــذلك فـإن يـونــيـو/ حــزيـران ا
إدارة الـنــادي الـلــنــدني لن تــمـانع في
رحــيل الالعب بـرسـوم مــنـخـفـضـة في

قبلة. انتقاالت الشتاء ا
وجــاء قـــرار اقــتـــحــام إنـــتــر لـــصــراع
الـتـعـاقـد مع إريـكـسن بـنـاء عـلى رغـبة
ــديـر اإليــطــالي أنــطــونـيــو كــونــتي ا
الـفـني للـنـيـراتزوري الـذي بـات يضع
الالعب فـي مقـدمـة أهـدافه لـلمـيـركـاتو

الشتوي.
يـــذكــر أن تـــوتــنـــهــام ســـبق أن حــاول
احلـــفـــاظ عـــلى خـــدمــــــات إريـــكـــسن
وعــرض عـــلــيـه احلــصـــول عــلى راتب
أســـبـــوعي يـــقـــدر بـ 200 ألف جـــنـــيه
إســتــرلـيــني لـلــمــوافـقــة عـلى جتــديـد
عــقــده إال أن عـرض الــســبــيــرز قـوبل

بالرفض. نتخب االنكليزي جانب من احدى مباريات ا


