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اني لـيروي سـاني العب مانـشسـتر سـيتي من االنـتقال كـشف تقـرير صحـفي فرنـسي عن اقتـراب األ

إلى صفوف بايرن ميونخ خالل سوق االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وبـحـسب صـحيـفـة "فـرانس فـوتـبـول" الفـرنـسـيـة فـإنه بـعد 3 سـنـوات في صـفـوف مانـشـسـتـر سـيتي
سـينـضم سـاني إلى بايـرن مـيونخ في صـفقـة بـقيـمة 110 ماليـ يورو لـيكـون أغلى صـفقـة في تاريخ

اني. الدوري األ
دة 5 سـنـوات وبراتب سـنـوي بقـيـمة 18 وأضـافت الـصحـيـفـة: "ساني سـيـوقع عـلى عقـود مع بـايـرن 

مليون يورو ليتخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتقاضى 16 مليون يورو".
نضم مؤخـرًا لبايـرن ميونخ قادمًـا من أتلتـيكو مدريـد في صفقة وسيـتخطى سـاني لوكاس هيـرنانديـز ا

اني هو الصفقة األغلى في تاريخ البافاري. بقيمة 80 مليون يورو قبل 3 أشهر ليكون األ
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تـقدم نـادي آرسنـال اإلجنلـيزي بـعرض
مـــالي ضـــخم لــضـم أحــد جنـــوم نــادي
ـاني خالل فـتـرة االنـتـقاالت اليـبـزيغ األ

الصيفية اجلارية.
ـانـيـة عن وكـشـفت صـحـيـفـة "بـيـلـد" األ
وصول عـرض رسـمي من آرسنـال لضم
دايــوت أوبـامــيـكــانـو مــدافع اليــبـزيغ

تتجاوز قيمته  60مليون يورو.
رغم ذلك قـــابل أولــيـــفــر مـــيــنـــتــزالف
الـرئـيس الـتـنـفيـذي لاليـبـزيج الـعرض
الـلـنـدنـي بـرفض فـوري لـرغـبـة الـنادي
دافع الفرنسي البالغ في اإلبقاء على ا

من العمر 20 عاما.
وال يـــرغـب اليـــبـــزيغ في الـــتـــخـــلي عن
أعمـدة الـفـريق الـرئـيـسـيـة السـيـما مع
ــــدرب اجلـــــديـــــد جـــــولـــــيــــان عـــــزم ا
نـــاجــــلــــســـــــــمــــان االعـــتــــمــــاد عـــلى
أوباميكـانو كركيزة أسـاسية في طريقة
لـعب (2-5-3) الـتي يــنـوي اعــتـمــادهـا

وسم. هذا ا
ويـرتـبط أوبامـيـكانـو بـعقـد مع اليـبزيغ

حـتى صـيف 2021 إذ يـتـضـمن شـرطـا
جـزائـيـا يـبلغ 100 مـلـيـون يـورو لـكنه
ســيـنــخـفض إلى 80 مـلــيـون يـورو في

وقت الحق.
ويـرغب آرســنـال في تــعـزيــز خط دفـاع
الـــفـــريق قـــبل غـــلق بـــاب االنـــتـــقــاالت

قبل الصيفـية في إجنلتـرا اخلميس ا
ـدافع الـفـرنسي وذلك في ظل اقـتـراب ا
اخملضرم لوران كوسيلني من الرحيل

عن ملعب اإلمارات.
ــانـــيــا ومن جـــانــبـه يــرى أســـطـــورة أ
وبــايــرن مــيـونخ لــوثــار مــاتــيـوس أن

ســبـب أزمــات بــاريس ســـان جــيــرمــان
وعـــدم تــتـــويــجه بـــلــقـب دوري أبــطــال
أوروبا هو غياب االستقرار عن النادي

في الفترة األخيرة.
وقــال مـــاتــيـــوس خالل تـــصــريـــحــات
انية: نقلتها صحيفة "سبورت بيلد" األ
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كــسـر احتـاد جـدة الــرقم اإليـجـابي
ــتــمــثل في لــذوب آهن اإليــراني ا
عــدم خــسـارته مــنـذ  4مـارس/آذار

2019 في الــدوري احملـلي
ودوري أبــــــــطــــــــال
آســـيـــا عـــنـــدمــا
هـــــــــــزمـه (2-1)
في ذهــــاب دور
الـ16 للبـطولة

القارية.
ولــــــــــــــــــــعــب
الـــــــــفــــــــــريق
اإليـراني قبل

خـسـار
تــــــــــه
الـيوم

  17مــــبـــاراة حــــيث فــــاز في ?9
وتـعادل في  ?8مـسجال  26هـدفا
ومــسـتــقـبال  ?10ومــحــافـظــا عـلى
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كشف تـقريـر صـحفي إسـبـاني عن محـاولة بـاريس سـان جيـرمـان التـخلص من

خدمات العبه البرازيلي نيمار خالل سوق االنتقاالت الصيفية احلالية.
وبــحـسب صـحــيـفـة "ســبـورت" فـإن إدارة بــاريس سـان جـيــرمـان مُـصـمــمـة عـلى
التحـدث مع أندية أخرى قبل بـرشلونة و عرض نيـمار على مانشسـتر يونايتد

لكن النادي اإلجنليزي رفضه.
وأشار الـتـقـريـر إلى أن إدارة الـبي إس جي تـريد حل أزمـة نـيـمـار قـبل انطالق
وسم الدوري الـفرنسي بـنهـاية هذا األسـبوع وتُـدرك ضرورة رحيـله قبل بـداية ا

شاكل الالعب. لتجنب أي إحراج آخر نظرًا 
وأضافت الـصحيفـة: "باريس سان جيـرمان عرض نيـمار على مانـشستر يـونايتد

على سبيل اإلعارة كما سأل ريال مدريد عن اهتمامه البرازيلي".
يُذكـر أن إدارة برشلونة استبعدت ضم نيمار هذا الصيف على الرغم من األنباء
الـتي تـشـيـر إلى إصـرار الالعب عـلى عـدم ارتـداء قـمـيص بـاريس سـان جـيـرمان

مرة أخرى والعودة إلى صفوف البلوجرانا.
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"ال يـوجــد مـفـهــوم واضح في ســيـاسـة
باريس سان جيرمان وال أفهم االجتاه
الـــذي يــريـــدون الـــذهــاب إلـــيه. من هم
الـالعــــبـــون الــــذيـن ســــيـــبــــقــــون ومن

سيرحلون?".
وأضاف: "هناك الكثير من التقلبات في
ــكن ــنــاصب لــذلك ال  الــكــثــيــر من ا
ــطـلــوب لـلــفـوز حتــقـيق االســتــقـرار ا
بــألـــقـــاب كــبـــيــرة مـــثل دوري أبـــطــال
أوروبــــا". وتــــابـع: "لــــقــــد  اإلشــــادة
ـوسم ـدرب تــومــاس تـوخــيل فـي ا بــا
ــاضي لــكــنه في الــنــهــــــــــايــة تـوج ا
بلـــــــــقب واحد فـقط وهو اللقب الذي
يتوجب علـيه الفوز به مـــــــــع الفريق
ورغم ذلـك لـــــــم يـكن عــلى مــسـتـوى

التوقعات".
: "تــوخـيل خـســر األلـــــــــقـاب وأ
وودع بـطـولـة دوري األبـطـال أمام
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد رغم الـفـوز
خارج أرضه وكـنا نــــتوقع منه
الـكــــــــــثيـر مع كـامل االحـترام

له". 

ألكسندر
زفيريف

بالنـسبة لي وآمل أن تـكون البـداية من هنا
مع الــعــودة لــلـــمالعب الــصــلـــبــة في جــولــة
ـتــحـدة وســنـرى مــا سـيــحـدث الـواليــات ا
ولـكـن األمـر لــيس بــهــذا الــســوء الــذي يـراه
ـونــتـريـالـوفي عـام 2017 الــبـعض".الـعـودة 
تــوج زفــيــريف بــثــانـي ألــقــابه في مــســيــرته
االحـــتــــرافــــيـــة بــــبـــطــــوالت األســــاتـــذة في
مونتـريال.وحينها خـسر مجموعة واحدة في
طـريـقه لـلـتـتـويج بـالـلـقب وحـقـق انـتـصارات
الفتـة على حسـاب العب من أمـثال ريشارد
جـاســكـيه ونـيك كـيـريـوس وكـيـفن أنـدرسـون

وديـــنــيس شــابــوفـــالــوف إضــافــة إلى
روجـــــر فــــيـــــدرر.وعن ذلـك قــــال:
"تـسـاعــدني كـثـيــرًا الـعـودة إلى
أمـــاكن أعــرف أنــنـي أبــلــيت
فيـها البالء احلسن من قبل
وتــوجت فـــيــهــا بـــاأللــقــاب
حيـنها تشعر بالراحة آمل
أن يــكــون الــوضع كــذلك
وأن يـــــســـــاعـــــدني هـــــذا
ــــكــــان عــــلى أرضــــيـــة ا
ـــلـــعـب ســـنـــرى مـــاذا ا

سيحدث".
وأشـاد زفـيـريف بـنـجـم

من اجلـيل الـواعـد وهـما
ديـــنــــيس شـــابــــوفـــالـــوف

نيمار
جونيور

وفـيلـيـكس أوجيـر ألـياز قـائـلًا: "أعـتـقد أن
كـنـدا تمـلك اثـن مـن الالعبـ قـادرين على
التتـويج بألقاب اجلرانـد سالم وهما دينيس
وفــيـــلــيــكـس إنــهــمـــا مــذهالن ومـــا يــقــدمه
فـيـليـكس هـذا العـام أمر مـدهش خـاصةً أنه
ال زال يـبلغ من الـعمر  18عـامًا فقط".وتابع:
"من الـرائع مـشاهـدته فـالطـريـقة الـتي يـلعب
بـهـا إلى جـانب دينـيس عـلى مـدار الـسـنوات
ـاضـيـة تـظـهـر أنه سـيـصـبح بـطـلًـا كـبـيـرًا ا
ــعـــرفــة مــاذا يــحــمل أشــعــر بــاإلثــارة 

ستقبل لهما". ا

ــانــيــا ويــحــتــاج إلى خالل ســبــاق أ
ضـــــــمــــــان الــــــتـــــــخــــــلـص من هــــــذا
الــتـعـب.وأضـاف: "فـي الـســابق كــنت
وسم وأنا أصل إلى عطلة منتصف ا
في كامل اجلاهـزية واللـياقة وأمضي
الـــوقـت في االحـــتـــفــــال لـــعـــدة أيـــام
وبـعـدها أبـدأ عـمـلـيـة إعـادة الـتـأهيل
وغيرهـا".وواصل: "لكني لم أصل إلى
سـتوى من الـليـاقة واجلـاهزية هذا ا
في اللـحـظـة احلالـيـة".وتابع: "يـتـع
الــعـمل عــلى اســتــعـادة طــاقــتي مـرة
أخرى".وقـال الـسائـق البـريـطاني إنه
زيد من الوقت مع العائلة سيقضي ا
ويرغـب في تغـيـيـر عـاداته ويـقلل من
الـسـهــر.وأوضح: "أحب الــسـهـر ألني

شخص ال أنام كثيرا.
 أرغب فـي تـــغــــيــــيـــر هــــذه الــــعـــادة
واالســتـيــقــاظ مــبــكـرا واالســتــمــتـاع
بشروق الـشمس".وأضـاف: "سأحاول
جتــربــة جــلــســـات الــتــأمل والــقــيــام
بأشـيـاء مخـتلـفـة واتبـاع نـظام حـياة
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سـيـفكـر لـويس هـامـيـلـتـون مـلـيا في
ـــوسم حــيث أســبــاب جنـــاحه هــذا ا
سـيـدخل عـطــلـة أغـسـطس / أب بـعـد
سباقا الفـوز في ثمـانية من أول  12 
فـي بـــطــــولــــة الــــعــــالـم فــــورمـــوال 1
للـسـيارات.ولم يـسـتـمتع بـطل الـعالم
ـــثـل هـــذا خــــمس مــــرات من قــــبـل 
النجاح خالل موسم واحد لكن سائق
مرسيدس يـتوقع حتديـا أكبر من ريد
بـــول وفــيـــراري عـــنــدمـــا يـــعــود إلى
احللـبة في بـلجـيكـا في نهـاية الـشهر
اجلاري.وأبلغ هـاميـلتون الـصحـفي
بعـد فـوزه بـسـبـاق اجملـر أمس األحد
بـأنه سـيتـعـامل مع الـعـطـلـة بـطـريـقة
ـرة لـضـمـان الـعـودة مـخـتـلـفـة هـذه ا
أكثر قـوة للمـنافسـات.سيكـون التأمل
وقراءة الـكتب من بـ األنـشطـة التي
سيمـارسها الـسائق البـريطاني.وقال
الـسـائق الـبـالغ من الـعـمـر  34 عـاما
إنه لم يتعاف تمامـا من وعكة صحية
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لـــيـــونـــاردو مـن تـــســـجـــيل هـــدف
الــتـــعــادل في الـــدقــيــقــة 53 بــعــد
انـفـراده بــحـاوس الـنــصـر جـونـز
وراوغه واسـكن الـكرة بـيـساره في
الـشبـاك.انحصـر اللـعب بعـدها في
لعب مع محاوالت خجولة وسط ا
للوحدة االمــــــــاراتي الذي اضاع
فـرصــة خـطـيــرة لالعب لــيـونـاردو
الـــــذي جتـــــاوز دفـــــاع الـــــنـــــصـــــر
ولـــكــــــــــنه ســــددهـــا بـــعـــيـــداً عن
الـشـبـاك.في الـدقـيـقة 68 ســـــــــدد
تـــيـــــــــــغــالـي كــرة من مـــنـــتــصف
ـــلــــــــــعـب بـــعـــد خـــطـــأ حــارس ا
الـنصـر ولكن الـكـرة تهـادت بعـيداً
عن الـــشـــبـــاك.وفي الـــدقـــيـــقــة 77
اضـــاع الــبـــديل فـــرج الـــغـــشـــيــان
انــفــرادة بــحــارس الــوحــدة بــعــد

تمريرة جوليانو.
في الــدقــيــقـة 91 كــاد تــيــغـالي ان
ينـجح في التسـجيل بعـد ان تلقى
كــرة من لـــيــونــاردو ولــكــنه ســدد
الـكرة في الـقائـم االيسـر للـحارس
باراة ليعـلن احلكم بعـدها نهـاية ا

بالتعادل.

 ôU Ë ≠b¹—b
أكـد اإلسـبـاني تـشـافي هــيـرنـانـديـز مـدرب الـسـد الــقـطـري جـاهـزيـة فـريـقه

واجهة الدحيل في ذهاب دور الـ 16 بدوري األبطال اآلسيوي.
ي للقاء أنا سعيد بتواجدي ؤتمر الصحفي التقـد وقال تـشافي خالل ا
ـوسم وأشكرهم عـلى إتاحة هـذه الفرصـة وسعيد مع نادي الـسد هذا ا

يزين وهدفنا سيكون دائما الفوز باأللقاب". بتدريب العب 
وأضاف جنم بـرشلونة الـسابق: "أمامنـا حتديات كبـيرة في أول جتربة
تدريـبية لي مع السـد وأتمنى بالـطبع أن نكون دائـما عند حسن ظن
اجلـمـاهـيـر".وحتـدث عن مـبــاراة الـغـد قـائال: "سـتـكـون بـالـتـأكـيـد
صـعـبــة الـدحــيل فـريـق قـوي ونــحـتـرمـه كـثــيـرا والعـبــوه عـلى
مسـتوى عال وحتى الـيوم ما زلنـا نتذكر نـهائي كأس األمير
ـباراة التي خـسرها لـعب (استاد اجلـنوب في ا على هـذا ا

السد قبل شهرين ونصف)".

 ôU Ë ≠U Ë— 
كشف البـرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس سر احتفاليته الشهيرة
والصـرخة الـتي يطلـقهـا عقب تـسجـيله لألهـداف بجـانب حديـثه عن الهدف

األفضل له.
وقال الـدون في تصريحات أبرزتـها صحيفة "تـوتو سبورت": "أفضل هدف
سـجـلـته? من الـصـعب اختـيـار هـدف مـحدد لـقـد سـجـلت حوالي 700 في
مـسـيـرتي الـكـرويـة لـكـنـني سـأخـتـار اإلجـابـة األبـسط بـأن هـدفي األخـيـر

والقادم هما األفضل ألنه بالنسبة لي جميع األهداف مهمة".
وحــول الالعـــبــ الــذيـن كــان رونــالـــدو يــرغب في الـــلــعب مـــعــهم صــرح
كريـستيـانو: "هنـاك الكـثير لـكن إذا كان علي اخـتيـار واحد فقط فـسأقول
إنه أوزيـبــيـو لـســوء احلظ إنه تــوفي لـكــنه يـظل أحــد رمـوز الــبـرتــغـال هـو
نتخب الوطني". شخص ال يصدق مثال لنا جميعًا كنت أود مزاملته في ا
وسم اجلـديد وتابع: "مـا يزيـد صعـوبة مـواجهـة الغـد أنهـا أول مبـاراة في ا
ستكـون مباراة قوية بـ فريق كبيـرين يسعى كل منهمـا للفوز واالقتراب من
التأهل لـدور الثـمانيـة بالبـطولـة القاريـة من جهة واحلـصول عـلى دفعة قـوية قبل

انطالق الدوري من جهة أخرى".

أكـثـر مـحـافـظة عـلـى الصـحـة.. أرغب
زيد من الكتب". في قراءة ا

ويـتـصـدر هـامـيـلـتـون بـطولـة الـعـالم
متـفوقـا بفارق  62 نقـطة علـى زميله
في مـرسـيدس فـالـتـيـري بـوتـاس قبل
تـسـعة سـبـاقـات من الـنـهـايـة مـقـارنة
بـفارق  24 نـقطـة عـلى سـيـبـاسـتـيان
رحلة فيتل سائق فيـراري في نفس ا
ــاضـي.ويــبــدو الــســائق من الــعــام ا
البـريـطاني في طـريـقه حلصـد الـلقب
السادس في بطولة العالم.ولم يسبق
لـهـامـيـلـتـون الـفـوز بـأكـثر مـن سـبـعة
سـباقـات في أول  12سـباقـا لـكـنه لن

يعول على هذا األمر كثيرا.
وقـال "الـفــوز بـثـمــانـيـة ســبـاقـات في
ـــــوسـم أمـــــر الــــــنـــــصـف األول مـن ا
اســتـــثــنــائي لـــكــني أنـــظــر إلى هــذه
الـسـبـاقـات وأقـول "ثمـانـيـة من .. 12
ــاذا خـــســـرت بــعـض الــســـبـــاقـــات. 
ــاذا لم يـكن الــفـريق في خـســرتـهـا و

أفضل حاالته في تلك السباقات.
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مـافـريـكس) ومـوريـتـز فـاجـنـر وإيـزاك بـوجنـا
(واشــنـطن ويـزاردز).كــذلك ضـمت الــقـائـمـة
ـدرب الــيـوم فـي هـامــبـورج الــتي أعــلـنــهــا ا
دانيلـو بارثيل وماودو لو العـبي بايرن ميونخ
اني سبع نتخب األ انـيا.وسيخوض ا بطل أ
مـبـاريات وديـة قـبل أن يـستـهل مـشواره في
ـــواجــهـــة فـــرنــســـا يــوم 1 كـــأس الــعـــالم 
ـنـتـخب ـقـبل.وســيـلـتـقـي ا يـلـول/ســبـتـمـبــر ا
ـانـي في مـبـاراتــيه األخـريــ بـاجملــمـوعـة األ
الـسـابـعـة الـدومـيـنـيـكـان واألردن في الـثـالث
واخلامس من أيلول/سبتمبر على الترتيب.

جنح لـويس خـمـيـنـيـز في مـتـابـعة
ـــرتـــدة مـن الـــعـــارضـــة الـــكــــرة ا
ــرمـى مــعــلــنـا لــيــضــعــهــا داخل ا

تعديل فريقه نتيجة اللقاء.
ورفـض مــــــهــــــاجم احتــــــاد جــــــدة
رومارينهو تعديل النتيجة حينما
أهـدر في الدقـيـقة  13فرصـة هدف
محقق عنـدما تلقى عرضـية متقنة
من قــائــد الــفــريق فــيالنــويــفــا لم
يـنــجح في تـســجـيـلــهـا ويـضــعـهـا
ـرمى.سيـطر احتاد رأسيـة خارج ا
جــــدة عـــلى مــــجـــريـــات الــــلـــقـــاء
وســــــــط أفـضلـية نـسبـية للـفريق
الــــــســــــــــــــعــــــودي الـــــذي كــــــثف
مــحــاوالته الــهــجــومــيــة من خالل
تـــنــويع الـــلــعب واالعــتـــمــاد عــلى
الــــكـــرات الــــطــــــــــــولــــيــــة خـــلف
. ولم يتـوج رومـاريـنـهو ـدافـعـ ا
العـب احتـاد جـدة أفـضـلــيـة فـريـقه
فـي الـشــوط األول حــ ســدد كـرة
زاحــفــة فـي الــدقــيــقــة 28 وصــلت
ســهـــلـــة حلـــارس مـــرمى الـــفـــريق
اإليرانـي.دخل الفـريقـان شـــــــــوط
اللقاء الثاني برغبة لتسجيل هدف

الـتـقـدم وهـدد  احتـاد جـدة احتـاد
أوالً عبر مهاجـمه رومارينهو الذي
ــرمى في لم يــســتــغل انــفــراده بــا
الدقيق  60 ليـسددهـا قويـة خارج
ــرمى.جنـح مــدافع احتـــاد جــدة ا
زياد الـصحفي فـي تسجـيل الهدف
الـثـاني في الـدقـيـقـة 70 عن طريق
رأسيـة متـقنـة مستـغالً غفـلة دفاع
الفـريق اإليراني.حـاول العبو ذوب
آهن اإليـــــــرانـي مـن تـــــــكـــــــثـــــــيف
مـحاوالتـهم لتـعديل الـنتـيجة دون
خـطــورة تــذكـر عــلى مــرمى احتـاد
جــدة الـذي لم يــجــد صــعــوبـة في
احملافظة عـلى مرماه ليـنهي اللقاء
بفوز مسـتحق.وتعثـر نادي النصر
ـثـله بـالــتـعـادل االيــجـابي بـهــدف 
امـام الـوحـدة االماراتـي في ذهاب
دور الـ 16لدوري ابـطال اسـيا في
الـلـقـاء الـذي جـمــعـهـمـا في مـلـعب
لك فهد بالرياض النصر سجالً ا
غـربي عبدالرزاق اوالً عن طريق ا
حـمــدالـله في الـدقـيـقـة 17 وعادل
لـــلـــوحـــدة الـــهــداف الـــبـــرازيـــلي
ليوناردو دي سوزا في الدقيقة 53

شباكه نظيفة في  11لقاءً.
وكــســر االحتــاد هـذه الــســلــســلـة
باإلضافـة لرقم آخر وهو تـسجيله
اخلـــســــارة األولى لــــذوب آهن في

وسم اآلسيوي. ا
ولم يخـسر الـفريق اإليراني في 8
مـبـاريات لـعـبـها بـدوري األبـطال
بـــدايـــةً من مـــواجــهـــة الـــكــويت
الكـويتي ثـم الغـرافة الـقطري
ومـــرورا بـــدور اجملـــمـــوعـــات
الــــذي واجـه فــــيـه الــــنـــــصــــر
السـعودي والـزوراء العراقي

والوصل اإلماراتي.
حــقق احتـــاد جــدة الــســعــودي
الـيــوم اإلثـنـ فــوزًا ثـمـيــنًـا عـلى
حــــــســــــاب ذوب آهـن اإليــــــراني
بـنـتـيـجـة  1-2في ذهاب دور
الـ  16مـن مــــنــــافــــســــات
دوري أبـــطـــال آســـيــا
خالل الــلـقـاء الـذي
جــمع الـفــريـقـ
عــــلـى مــــلــــعب
زعــــــــبـــــــــيل
بـــــــــــــدبـي
اإلماراتية
واستطاع
احتـــــــــــاد
جــدة قــلب
الطـاولة في
وجه الــفـريق
اإليـــــــــــــــــرانـي
عــــنـــدمــــا حـــول
تـأخـره بـهـدف إلى
فــوز بــهـــدفــ مــقــابل
هــدف.وســجل هــدفي احتــاد جــدة
لـويس خــيـمـنــيـز في الـدقــيـقـة 10
وزيــاد الــصــحــفي بــالــدقــيــقــة 70
وســـجـل لـــفـــريـق ذوب آهن قـــاسم

حيدرفار في الدقيقة 7.
بــــدأ الـــلــــقــــاء ســـريــــعًـــا مـن قـــبل
الــفـريـقـ وجنح قــاسم حـيـدرفـار
قـائــد فـريق ذوب آهن اإليـراني من
تـسـجـيـل هدف الـتـقـدم لـفـريـقه في
الــدقـيــقـة 7 عن طــريق ركــلــة حـرة

مباشرة.
واحـــتـــاج احتـــاد جــدة  3 دقـــائق
للعودة إلى مجريـات اللقاء عندما

في لـقـاء شـهـد حـضـور جـمـاهـيري
ضـــعــيـف بــلغ 8617.بـــدأ الــلـــقــاء
بــضــغـط بــنــادي الــوحــدة وســدد
اسـمــاعـيل مــطـر كــرة خـطــيـرة في
الدقيقة 5 ولكن براد جونز تصدى
لـهـا.استـعـاد الـنصـر تـوازنه وبدأ
بــالـــتـــهــديـــد وجنح عـــبـــدالــرزاق
حـــمـــدالـــله في الـــدقـــيـــقـــة 17 من
تـسجـيل الهـدف االول للـفريق بـعد
يزة مـن سلطـان الغنام عرضـية 

ليسكنها برأسه في الشباك.
واصل الــنـصــر ضــغــطه  واضـاع
حمدالـله انفرادة صريـحة بحاوس
الـــوحــدة بــعــد مـــراوغــة الــدفــاع
وبـــكــــنه ســـدد الـــكـــرة في حـــارس
ـــــرمى.اســــتــــمـــــر الــــنــــصــــر في ا
الـسـيـطـرة وكـاد جـولـيـانـو يـنجح
بتسجيل هـدف بعد تلقيه كوة من
حــمــدالــله ولــكــنه ســددهــا خـارج
الـشــبــاك في الــدقـيــقـة 43 لــيــعـلن
احلــكم بـــعــدهـــا نــهـــايــة الـــشــوط
االول.فـي الـــشــــوط الــــثـــانـي بـــدأ
الــوحـــدة ضــاغــطـــاً وسط تــراجع
نــــصـــرواي كــــبـــيــــر وتـــــــــــمـــكن

جانب من
احدى
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اني تغيـرت الكثير من األمـور في مسيرة األ
ألـكسـندر زفـيريف مـنذ تـتويـجه بلـقبه األول
في بـطولـة مـونـتـريال لألسـاتـذة قـبل عـام

حيث أحرز بعدها 5 ألقاب أخرى من بينها
لــقب الــبــطــولـة اخلــتــامــيــة لــلــمــوسم الــعـام
ـــاضي ووصل إلى الـــتـــصــنـــيف الـــثــالث ا
ـركـز ـيًـا.ويـتـواجــد زفـيـريف حـالـيًـا في ا عـا
العاشـر في السباق نـحو البـطولة اخلـتامية
وأمامه فرصـة جيـدة هذا األسبـوع لتـحس
مـركـزه مع تـوفـر 1,000 نـقــطـة في بـطـولـة
مـونــتـريــال.وقـال زفــيـريف في هــذا الـشـأن
خالل تــصـــريــحـــات نــقـــلــهـــا مــوقـع رابــطــة
مــحــتـــرفي الــتــنـس: "أمــر بــســنـــة مــفــزعــة
راكز العشرة صحـيح? ال أزال أتواجد في ا
األولـى في الســباق نـحو لـندن كـما أتـواجد
يًا يًا (السابع عا في التصـنيف اخلامس عا
حاليًا) تملك االخــــــــتيار للنظر إلى األمور
مـن الـنــصـف الــفــارغ لـلــكــوب أو الــنــصف

اآلخر".
ـاني: "هـذه لـيـست أفـضل سـنـة وأضـاف األ
ركز التاسع بالنـسبة لي لكني أتواجد في ا
في الــســـبــاق (الــعــاشـــر حــالــيًــا) وال أزال
أتـنافس لـلتـأهل للبـطولـة اخلتـاميـة وأتنافس

في أكبر البطوالت في العالم".
ــوسم ـــمــكن أن يــتـــحــسن ا وواصل: "من ا
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اســـتـــدعي الـــنـــجم ديـــنـــيس شـــرودر العب
نافس بدوري كرة أوكالهوما سيتي ثاندر ا
الـسلـة األمريـكي للـمحـترفـ ضمن الـقائـمة
ــديـر األولــيــة الـتي أعــلــنـهــا هـنــريك رودل ا
ـاني خلوض بطولة كأس الفني لـلمنتخب األ
الــعــالم لــكــرة الـــســلــة الــتي ســتــنــطــلق في

الص في نهاية آب/أغسطس اجلاري.
وضـمت القـائـمة 16 العبـا من بـيـنـهم العبي
دوري الـــســـلـــة األمـــريـــكـي دانـــيـــيل تـــايس
(بوسطن سـلتيـكس) وماكسي كـليبر (داالس


