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�إنجاز ّ
للعداءة را�شد في �إلتراماراتون ناميبيا

�أكثر من مئة العب كرة ماتوا في المالعب
�أو ّلهم جون طوم�سون و�آخرهم باتريك �أيكنغ

ح ّققت العدّاءة اللبنانية كاتيا راشد نتيجة مش ّرفة
للبنان والعالم العربي في سباق اإللتراماراتون
( 250كلم) الذي اخ ُتتم ّ
مؤخرا ً في ناميبيا ،وذلك بعد
إحرازها المركز الثاني في فئة السيدات والمركز الثامن
في جميع الفئات.
وأُقيم للعدّاءة البطلة استقبال رسمي ،ظهر أمس
في صالون الشرف في المطار حيث كان في استقبالها
رؤساء ا ّتحادات وأندية ووفد من مدرسة الحكمة هاي
سكول التي دعمت مشاركة راشد في هذا االستحقاق
الدولي من أجل مساعدة جمعية هارت بيت.
وق��ال��ت ال��ع �دّاءة راش��د للصحافيّين ف��ي المطار:
«الشكر أ ّوال ً لله الذي قدّرني على المشاركة في هذا
االستحقاق الدولي مم ّثلة للبنان ،لرفع علم بالدي
في المحافل الدوليّة .وأج�دّد شكري ل��وزارة الشباب
وال��ري��اض��ة ولمعالي ال��وزي��ر العميد عبد المطلب
الحناوي ولمدرسة الحكمة هاي سكول ،رئيسا ً وكهنة
وأساتذة وطالبا ً على الدعم الذي قدّموه لي في التحدّي
الرياضي اإلنساني والوطني».

إبراهيم وزنه
في عالم كرة القدم ليس من الغريب
أن يُصاب العب أثناء المباراة ،أ ّما أن
يفارق الحياة فهو أمر غير شائع لك ّنه
ممكن الحصول .وتشير اإلحصاءات
الكروية في هذا السياق إلى أنّ أكثر
من مئة العب مشهور مع أندية عريقة
شاءت األق��دار أن يلقوا حتوفهم في
المالعب منذ العام  ،1906ففي ذلك
ال��ع��ام ت��و ّف��ى ح���ارس م��رم��ى فريق
سيلتيك األسكتلندي جون طومسون
وهو في الثانية والعشرين من عمره
إثر التحامه مع أحد مهاجمي فريق
غالسكو ،م ّما تسبّب ل��ه بكسر في
جمجمته.
وب��ع��ده ك��� ّرت سبحة ال��وف��ي��ات
بمعدّل العب مشهور مع نا ٍد معروف
ف��ي ك��ل ع��ام ،منهم م��ن سقط فجأة
ومنهم من قضى إثر التحامه بقساوة
مع العب آخر ،البعض لعب متحامالً
على مرضه والبعض لم يكن يعلم
بما يعانيه من أمراض ،وتعليقا ً على
تلك الحاالت المفعمة بالتضحيات
والكثير من التساؤالت ،يؤ ّكد األطبّاء
الرياضيّون بأ ّنه قد تكون اإلصابات
المهدّدة للحياة نادرة إلى ح ّد ما في
كرة القدم ،لكنها قد تكون شائعة في
رياضات أخرى كالماراثون ،ويُطلق
على ه��ذه الظاهرة اس��م «السقوط
المرتبط بممارسة نشاط رياضي»
وهو ينجم عن انخفاض مفاجئ في
ضغط الدم قد يحدث أثناء ممارسة
الرياضة أو اللعب ،وأكثر أسباب
وفيّات المالعب الكروية ناتجة عن
السكتات القلبية أو ت��و ّق��ف عضلة
القلب نتيجة بذل جهود مضاعفة ،أو
نتيجة تم ّزق األمعاء أو بلع اللسان
وصوال ً إلى االلتحامات القاسية ،كما
أنّ البعض قد يسقط نتيجة لجوئه
ّ
منشطات ل��م تتناسب
إل��ى ت��ن��اول
مع وضعه الصحي وه��ذا غالبا ً ما
يحصل في لعبة كرة السلة ،وأحيانا ً
ّ
والتدخالت
تلعب الظروف المناخية
ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ف��ي تسجيل بعض
حاالت الوفاة ،لذا على المندفعين إلى
المالعب أن ينتبهوا كثيرا ًلجهة مراقبة
أوضاعهم الصحيّة قبل اقتحامهم
المالعب كهواة أو محترفين.
تطول الئحة الالعبين الذين سقطوا
ع��ل��ى ال��ب��س��اط األخ��ض��ر ،وآخ��ره��م
الدولي الكاميروني باتريك إيكنغ
العب وسط نادي دينامو بوخارست

�ألقاب دورة �آن ماري عبد الكريم بكرة ال�سلة
لهوب�س و�إينرجي والريا�ضي
أح���رزت ن���وادي هوبس ب��ي��روت وإينرجي
الزوق والرياضي بيروت ألقاب دورة آن ماري
عبد الكريم السنويّة الخامسة بكرة السلة
لإلناث ،التي ّ
نظمها نادي هوبس على مالعب
مجمع ميشال المر الرياضي في البوشرية
برعاية مؤسسة ط�لال المقدسي اإلنمائيّة
واالجتماعية ،ومشاركة أكثر من  300العبة من
نوادي الرياضي بيروت ،بيبلوس الرياضي،
إينرجي ،أنترانيك ،التعاضد ،الشياح ،سباكت،
العائلة المقدسة الفرنسية ،هوبس بيروت
وهوبس المتن.
وق��د ج��اءت نتائج المباريات النهائية في
جميع الفئات على الشكل التالي:
 مواليد  :1999 – 1998فاز هوبس بيروتعلى الرياضي بيروت  ،33 – 65وكانت أفضل
مسجلة للفائز جنى غصين  17نقطة ،وسارة
ّ
أخضر  9ك��رات م��رت�دّة ،وديما شاهين أفضل
العبة في المباراة  4تمريرات حاسمة وسرقتين
للكرة.
ون��ال��ت عاليا نجار م��ن الرياضي بيروت
مسجلة وأفضل ملتقطة للكرات
جائزتي أفضل
ّ
ال��م��رت�دّة ،وك��رم��ا شاهين م��ن هوبس بيروت
جائزة أفضل مو ّزعة ،وتينا رفول من إينرجي
أفضل سارقة للكرات ،وبشرى قانصوه من
هوبس جائزة أفضل متصدّية للكرات «بلو
شوت» ،وديما شاهين من هوبس بيروت جائزة
أفضل العبة في الدورة.
 مواليد  :2001 – 2000فاز إينرجي علىمسجلة
هوبس المتن  ،40 – 51وكانت أفضل
ّ
للفائز ماريا غالب  22نقطة و 12كرة مرتدّة،
وللخاسر تريسي إيغو  4تمريرات حاسمة و4
سرقات للكرة.
ونالت ماريا غالب من إينرجي جوائز أفضل
مسجلة وأفضل ملتقطة للكرات المرتدّة وأفضل
ّ
متصدّية للكرات «بلو شوت» وأفضل العبة في
الدورة ،وتريسي إيغو من هوبس بيروت جائزة
أفضل مو ّزعة ،وضيا شاهين من هوبس بيروت
أفضل سارقة للكرات.
 مواليد  :2003 – 2002فاز هوبس بيروتعلى الرياضي بيروت  .36 – 40ونالت لين

مسجلة،
دكاش من هوبس بيروت جائزة أفضل
ّ
وعليا شاهين من هوبس بيروت جوائز أفضل
ملتقطة للكرات المرتدّة وأفضل سارقة للكرات
وأفضل العبة في ال���دورة ،وياشا زينون من
الرياضي بيروت جائزتي أفضل مو ّزعة وأفضل
متصدّية للكرات «بلو شوت».
 مواليد  :2005 – 2004فاز هوبس بيروتعلى إينرجي .22 - 43
ق��اد المباريات الح ّكام :ال��دول��ي السوري
عبود سارجي واال ّت��ح��ادي��ون دانيال الياس،
جورج بعقليني ،روجيه عبيد ،أيمن النعماني،
أحمد الحريري وبيار مراد .وأشرف عليها مدير

أكاديمية كرة السلة المدرب ماهر النقيب.
وسبق توزيع الجوائز حفل الختام الذي
حضره جمهور كبير من األه��ل تقدّمه رئيس
مجلس اإلدارة المدير العام لتلفزيون لبنان
الدكتور طالل المقدسي ،ووالد الالعبة الراحلة
إيلي عبد الكريم ،ونائب رئيس النادي الرياضي
بيروت تمام الجارودي ،وقائدة منتخب لبنان
للسيدات سابقا ً نسرين دن��دن ،ورئيس نادي
هوبس جاسم قانصوه.
بعد النشيد الوطني وع��رض «جمبازي»
ألكاديمية هوبس وكلمة إليلي عبد الكريم،
شكر قانصوه مؤسسة المقدسي اإلنمائية

واالج��ت��م��اع��ي��ة ورئ��ي��س��ه��ا «ال��ص��دي��ق» ط�لال
ّ
وحث الالعبات على
المقدسي لرعايتهما الدورة،
االلتزام وال��روح الرياضية ،قائالً« :نتعلّم من
الربح التواضع ،ومن الخسارة عدم االنكسار».
بدوره ه ّنأ المقدسي الالعبات ،وشكر هوبس
ورئيسه «الصديق» قانصوه اهتمامهما بالفئات
العمرية ،وأ ّكد دعم مؤسسة المقدسي اإلنمائيّة
واالجتماعية للرياضة وتحديدا ً للبطوالت
والمسابقات والدورات للفئات العمرية ،وجدّد
حرصه بنقلها على شاشة تلفزيون لبنان.
وفي الختام ُو ّزعت الميداليات والكؤوس على
الالعبات.

بطولة لبنان لل�شباب بكرة ال�صاالت
الميادين بط ًال للدوري المنتظم
ضم ََن فريق الميادين صدارة الدوري المنتظم بعد أن ح ّقق
فوزه الثامن على التوالي ضمن بطولة لبنان لما دون  18عاما ً
بكرة الصاالت ،حيث جدّد فوزه على فريق بلدية الغبيري
بصعوبة بالغة وبنتيجة  3-4على ملعب الصداقة.
وبهذا الفوز ابتعد الميادين عن أق��رب منافسيه العمل
بكفيا بفارق أربع نقاط بسج ّل نظيف خالٍ من أيّة خسارة
قبل أسبوع على انتهاء مرحلة اإلياب والمواجهة المباشرة
بينهما .وعليه خطف الميادين أفضليّة اللعب على أرضه في
نصف النهائي ،وأيضا ً في حال تأهّ له إلى النهائي.

سجل للميادين وسام زين الدين 2وأحمد الزين وجواد
ّ
سجل للغبيري أحمد
ناصر الدين خطأ في مرماه ،بينما
ّ
حوماني  2وهادي ترمس.
ّ
متأخرا ً  1ـ  3قبل ست دقائق على النهاية،
وكان الميادين
سجل هدفين ،بينما و ّقع أحمد
لكن البديل وسام زين الدين ّ
الزين على هدف الفوز بتسديدة رائعة.
َ
وبات في حكم المؤ ّكد أن يلتقي الفريقان في سلسلة نصف
النهائي بعدما ضمن الغبيري أيضا ً المركزالرابع وليس
بمقدوره التقدّم إلى الثالث ،ألنّ حامل اللقب الحرية صيدا

جمال يُك ّرم «الأهلي» �صيدا
الفائز ببطولة «نيمار جونيورز فايف»

ك��� ّرم عضو مجلس إدارة ن��ادي
«األهلي» صيدا ومدير الفريق محي
ال��دي��ن ج��م��ال ،فريق ال��ن��ادي الفائز
ببطولة «نيمار جونيورز فايف»
بكرة القدم المصغرة ،التي أُجريت
في لبنان للمرة األولى ،بمشاركة 64
فريقا ً في تصفيات أُقيمت في مناطق
ع �دّة من لبنان ،حيث تأهّ ل الفريق
البطل لتمثيل لبنان ف��ي نهائيات
البرازيل.
وق����ام ج��م��ال بتقليد الالعبين
ال��م��ي��دال��ي��ات الذهبية ال��ت��ذك��اري��ة،

15

كذلك ق �دّم للمدرب مصطفى جمال
والمشرف العام على الفريق وليد آغا
درعين تذكاريّين.
وشكر محيي الدين جمال كل من
ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز ،وتم ّنى
على الالعبين المواظبة على التمارين
للوصول إلى أعلى مراحل االستعداد
لتمثيل لبنان خير تمثيل في هذه
البطولة العالمية التي يشارك فيها
 47فريقا ً يم ّثلون القارات الخمس.
يُ��ذك��ر أنّ محيي ال��دي��ن جمال
سيرأس بعثة الفريق إلى البرازيل

لخوض غمار النهائيات التي س ُتقام
ف��ي ب��ل��دة الع��ب منتخب ال��ب��رازي��ل
وفريق برشلونة البرازيلي نيمار أيام
 7و 8و 9تموز المقبل ،على أن تغادر
البعثة في  4تموز المقبل.
أ ّما الالعبون المك ّرمون فهم :أحمد
حجازي ،إسالم سليمان ،عبد الغني
البابا ،سليم حمادة ،إسماعيل قاسم،
حسين البابا ،ومحمد الدادا.
وكان «األهلي» تغلّب في المباراة
النهائية على «التحرر» كفر رمان (3
ـ صفر).

جدّد فوزه على مرجبا وهذه المرة بنتيجة  ،0-8فابتعد
وسجل محمد القيس خمسة أه��داف
بأربع نقاط أي��ض�اً.
ّ
للحرية وأضاف زميله محمود حبلي هدفين وهدف ألحمد
مصرية.
ّ
لتخطي
أ ّم��ا العمل بكفيا الوصيف ،فقد واج��ه صعوبة
مضيفه إيليت بعدما انتهى الشوط األول بينهما بالتعادل
السلبي ،لك ّنه عاد ليفوز  4ـ  1ويضمن بدوره المركز الثاني،
وسجل للعمل
ليصبح األسبوع األخير من باب تأدية الواجب.
ّ
ستيف كوكزيان  ،2وجورجيو الخوري وشربل يوسف.

ن�صف ماراتون الأمن الداخلي
«ارك�ض ب�سرعة و�سوق عمهلك»
يُعقد اليوم في تمام الحادية عشرة قبل الظهر ،وفي قاعة الشرف في ثكنة
المق ّر العام التابعة للمديريّة العامة لقوى األمن الداخلي ،مؤتمرا ً صحافيا ً
لإلعالن عن سباق نصف ماراثون ( 21.100كلم) ،الذي ّ
تنظمه قوى األمن
الداخلي تحت شعار «اركض بسرعة وسوق عمهلك».

أيكنغ يلفظ أنفاسه األخيرة على أرض الملعب
الروماني ج � ّراء سقوطه على أرض
الملعب متأ ّثرا ً بأزمة قلبية خالل
مباراة في الدوري الروماني.
وفي بيان لفريقه ،جاء فيه «إنّ
إيكنغ ( 26عاماً) سقط على األرض
ف��اق��دا ً ال��وع��ي بعد وق��ت قصير من
نزوله بديالً في الدقيقة  62من عمر
المباراة».
وأُصيب العبو الفريقين بالهلع
بعد سقوطه على ظ��ه��ره دون أيّ
احتكاك ُمسبَق م��ع الع��ب آخ��ر في
الدقيقة  70م��ن ال��م��ب��اراة ،قبل أن
يُنقل بشكل عاجل إل��ى المستشفى
حيث فشل األطباء في إنقاذه .وقال
طبيب الفريق للصحافيّين« ،حاولنا
إنعاشه خالل ساعة ونصف الساعة
من دون جدوى قبل أن يلفظ أنفاسه
األخيرة».

أبرز الراحلين

ـ الع��ب ن��ادي بيروجيا اإليطالي
ريناتو كيوري ( 24ع��ام �اً) ،قضى
إثر تع ّرضه لنوبة قلبية حادّة أثناء
مباراة فريقه مع يوفنتوس في العام
.1977
ـ أغ��رب حالة وف��اة لحقت بالعب
ف��ري��ق أم��س��ت��ردام ال��ه��ول��ن��دي إي��رك
يونغبلويد ،ال��ذي ضربته صاعقة
أثناء مشاركته مع فريقه في إحدى
المباريات الوديّة.
ـ ال�ل�اع���ب ال��ت��ون��س��ي ال���ه���ادي
بالرخيصة ،سقط على أرض الملعب
أثناء مباراة وديّة جمعت بين فريقه
الترجي وليون الفرنسي في العام
ّ
 ،1997علما ً ب��أنّ مواطنه الدولي
محمد علي عقيد ك��ان قد تو ّفى في
حصة تدريبيّة
العام  1978أثناء
ّ

لفريقه الرياض قبل مواجهة الهالل
ضمن الدوري السعودي.
ـ الكاميروني ألبير إيبوس ،أُصيب
بحجر من قبل جماهير فريقه شبيبة
القبائل ال��ج��زائ��ري احتجاجا ً على
ّ
تأخره بهدفين أمام اتحاد العاصمة،
وقد فارق الحياة في المستشفى.
ـ ال��ل�اع����ب ال���ه���ن���دي «ب��ي��ت��ر
بياكسانجزواال» ،فبعدما نجح في
تسجيل هدف التعادل لفريقه ،حاول
االحتفال على طريقة كلوزه ،لك ّنه
فشل ليسقط متأثرا ً بإصابة قوية في
العمود الفقري.
ـ اإليطالي «بييرماريو موروسيني»
العب خط وسط فريق ليفورنو إثر
ت��ع� ّرض��ه ألزم���ة قلبية ع��ل��ى أرض
الملعب ،و ُنقل إلى المستشفى بعد
دخوله في غيبوبة حيث سقط على
أرض الملعب بعد  30دقيقة من بداية
المباراة.
ـ التشيلي ك��ارل��وس ب��ارا ،قضى
أثناء مباراة فريقه في دوري التشيلي،
وذلك إثر إصابته بسكتة قلبية ،حيث
سقط على أرض الملعب بعد مرور
 20دقيقة من بداية اللقاء.
ـ الالعب األندونيسي أكيل فيروز،
وذل��ك إثر اصطدامه بحارس مرمى
فريق الخصم ،فلحقت ب��ه إصابة
بليغة ليتو ّفى بعدها بساعات في
المستشفى.
ومن الجانب اللبناني ،فقد سقط
حارس نادي التضامن صور محمد
دخل الله صريعا ً على أرض الملعب
إثر اصطدامه بالعب ن��ادي الوحدة
ال��س��وري محمد زع���ل ،وذل���ك على
ملعب هدى الرسالة في بعلبك في
العام .1995

زالتان �إبراهيموفيت�ش
الأف�ضل في الدوري الفرن�سي
نال زالتان إبراهيموفيتش جائزة
أفضل العب في دوري الدرجة األولى
الفرنسي لكرة القدم للمرة الثالثة في
آخر أربعة مواسم.
وأصبح المهاجم السويدي البالغ
من العمر  34عاما ً أول العب يحصل
على هذه الجائزة  3مرات بعد موسم
رائ���ع ت��ص �دّر خ�لال��ه ن��ج��م ب��اري��س
سان جيرمان قائمة هدّافي الدوري،
مسجالً  35هدفا ً في  29مباراة.
ّ
ولعب تأ ّلقه دورا ً م��ح��وري�ا ً في
مساعدة فريقه باريس سان جيرمان
على الفوز بلقبه الرابع في الدوري
على التوالي.
وس��ب��ق إلبراهيموفيتش ،ال��ذي
ينتهي تعاقده هذا الصيف ،التتويج
بهذه الجائزة في  2013و،2014
ل��ك� ّن��ه خ��س��ره��ا ال��م��وس��م الماضي
لصالح ألكسندر الك��ازي��ت مهاجم
أولمبيك ليون.
وت��ن��اف��س إب��راه��ي��م��وف��ي��ت��ش ه��ذا
الموسم على نيل الجائزة مع السانا
ديارا العب اولمبيك مرسيليا ،وحاتم

ب���ن ع��رف��ة الع���ب ن��ي��س ،وأن��خ��ي��ل
دي م��اري��ا زميله ف��ي ب��اري��س سان
جيرمان.
وإبراهيموفيتش ودي ماريا من بين
 8العبين في باريس سان جيرمان
انض ّموا إلى أفضل تشكيلة افتراضيّة
هذا الموسم للدوري الفرنسي ،بينما
اختير مد ّربهم ل���وران ب�لان أفضل

م��درب هذا العام خالل حفل توزيع
الجوائز في باريس اليوم.
وف��از عثمان ديمبلي م��ن استاد
رين بجائزة أفضل العب شاب ،بينما
ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى
ستيف مانداندا (ح��ارس المنتخب
الفرنسي وفريق أولمبيك مارسيليا)
للم ّرة الرابعة على التوالي.

حناوي وه ّمام يتباحثان في �ش�ؤون «�أولمب ّية»
استقبل وزي��ر الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب حناوي ،في مكتبه في ال���وزارة ،رئيس اللجنة
األولمبية اللبنانية ج��ان همام ،وت � ّم ع��رض لألوضاع
الرياضيّة عموما ً وزيارة الوزير حناوي إلى تركيا وما قد
ُتثمر من نتائج إيجابية الحقاً.

ّ
واطلع همام من الوزير ح ّناوي على «المساهمات التي
قدّمتها ال��وزارة إلى الالعبين والالعبات الذين تأهّ لوا
للمشاركة في دورة األلعاب األولمبيّة التي س ُتقام مطلع
شهر آب المقبل في البرازيل ،كما شكره على جهوده
واهتماماته باالتحادات الرياضيّة وبالالعبين.

دورة «فوت�سال»
دامجة في دار الأيتام

الريال يخطف ليفاندوف�سكي من �إنكلترا

افتتحت «مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان  -دار األيتام اإلسالمية»،
ولمناسبة احتفاالتها في مئويّتها األولى ،الدورة الرياضية الدامجة في لعبة
كرة الصاالت تحت عنوان «كرة الخير في شباك المئة عام» وذلك في مجمع
إنماء القدرات اإلنسانية التابع للمؤسسات .وحضر االفتتاح رئيس مصلحة
الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد عويدات ،مم ّثلو
الجمعيات والهيئات التربويّة وإدارات الجامعات ،وكان في استقبالهم رئيس
عمدة المؤسسات فاروق جبر ومدير عام المؤسسات الدكتور خالد قباني.
رحبت سماح حوري بالحضور ،معلن ًة
اس ُته ّل الحفل بالنشيد الوطني ،ث ّم ّ
«انطالق الدورة الرياضيّة الدامجة بمشاركة  150مسعف من مختلف المراكز
والمج ّمعات التابعة للمؤسسات» .وكانت كلمة بالمناسبة لقبّاني.
هذا ،واستمرت ال��دورة لثالثة أيام ،وجمعت المباراة النهائية بين فريقي
مؤسسة بيروت المهنية ودار الشباب ،وانتهت بفوز مؤسسة بيروت المهنية
بالمرتبة األولى ودار الشباب في المرتبة الثانية ،ومجمع النبراس للرعاية
والتنمية بالمرتبة الثالثة.
ّ
التأخر العقلي على المرتبة
وحاز فريق مؤسسة «التنمية الفكرية» عن فئة
األولى ،وفريق «مؤسسة شمالن» االجتماعية على المرتبة الثانية ،كما سلّم
مدير عام المؤسسات ونائب المدير العام األستاذة سلوى الزعتري ورئيسة
ّ
قطاع إنماء القدرات اإلنسانية األستاذة عبير اللبان الكؤوس للفائزين بالمراتب
األولى وميداليات على الفرق الرابحة.

رغ����م اه���ت���م���ام ق��ط��ب��ي م��دي��ن��ة
مانشستر بموهبة الالعب البافاري
ليفاندوفسكي ،وال��ف��ارق ال��ذي كان
من الممكن أن يُحدثه في ال��دوري
اإلنجليزي ،إلاّ أنّ النادي الملكي ريال
مدريد نجح في إغرائه وحسم األمر
لمصلحته.
فبعد معركة مفاوضات مضنية،
نجح النادي الملكي في تجنيد مهاجم
بايرن ميونخ في صفوفه.
وكشفت صحيفة «دايلي ستار»
البريطانية ،أنّ فريق ري��ال مدريد
اإلس��ب��ان��ي ع��رق��ل خطط مانشستر
يونايتد ومانشستر سيتي في خطف
المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.
التوجه ،بعدما ق ّررت
ويأتي هذا
ّ
إدارة ري���ال م��دري��د ال��ت��خ�لّ��ص من
المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هذا
الصيف.

وأحرز ليفاندوفسكي ( 27عاماً)
 44هدفا ً في  61مباراة خاضها في
صفوف بايرن ميونخ ،وكان البديل

األم��ث��ل ،وبالتالي ف��إنّ نجاح ريال
مدريد في شرائه يم ّثل ضربة هائلة
لمنافسيه.

