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رونالدو وليفاندوف�سكي  ...م َْن �سي�أخذ بالده �إلى المربع الذهبي؟
أظهر كريستيانو رون��ال��دو ،قائد
منتخب ال��ب��رت��غ��ال وه����دّاف ري��ال
مدريد اإلسباني ،عضالته المذهلة
خالل تدريب منتخب بالده استعدادا ً
لمواجهة بولندا غ��دا ً الخميس في
أولى مباريات دور الثمانية لبطولة
يورو  2016في فرنسا.
وخاض الهدّاف التاريخي لريال
م��دري��د جلسة م��ن��ف��ردة ف��ي صالة
األل��ع��اب ال��ري��اض��ي��ة ،وب� ّ
��ث ص��ورة
على حساباته في مواقع التواصل
االجتماعي عقب الجلسة الفرديّة،
أظهر من خاللها عضالته البارزة
المميّزة قبل أن ينضم إلى زمالئه في
التدريب تحت قيادة المدير الفني
فرناندو سانتوس .وبدا أنّ عضالت
الساق لرونالدو ب��ارزة للغاية ،إذ
ّ
علّق على صورته ،قائالً« :ال نجاح
دون ألم».
وع��ان��ت البرتغال ب��ش �دّة خالل
البطولة ،خاصة من صعوبة تسجيل
األه��داف ،لكن العبوها كافحوا بقوة
لالستمرار في البطولة بفضل الفوز
بهدف نظيف على كرواتيا في دور
الـ  16من تسديدة لرونالدو تابعها
البديل كواريزما.
من جهته ،أ ّك��د زميله ناني بأ ّنه
ي��خ��وض ح��ال��ي�ا ً أف��ض��ل بطولة في
مسيرته رافضا ً مقارنة منتخب بالده
بنظيره اليوناني ،معلّقاً« :إذا تطلّب
م ّنا األمر أن ننسى اللعب بأسلوب
جميل ،سنفعل ذل��ك .نحن ال نلعب
مثل اليونان .خضنا أربع مباريات،

بعضها كان جيداً .قدّمنا أدا ًء جميالً
أمام المجر ولكن مع كثير من األهداف
(انتهت  ،)3-3وليس بإمكاننا اللعب
بنفس الطريقة في كل مباراة».
وك����ان ق���د ت���ع��� ّرض المنتخب
البرتغالي الن��ت��ق��ادات كثيرة بعد
أدائه المخيّب ،خصوصا ً في المباراة
األخيرة التي تجاوز فيها كرواتيا في
الوقت اإلضافي بهدف لكواريزما.
وأوض���ح ن��ان��ي« :أعتقد أنّ جميع
زمالئي والمد ّرب يريدون أدا ًء ثابتا ً
ف��ي ال��م��ب��اري��ات ،تسجيل األه���داف

المشجعين الذين ينتظرون
وإسعاد
ّ
م ّنا عروضا ً جميلة ،ولكن األهم هو
الفوز».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :بإمكاننا تقديم
كرة جميلة ،التسديد على المرمى
والمراوغة ،ولكن إن لم نفز فذلك لن
يفيدنا في شيء».
وع��ل��ى ال��ج��ان��ب ال��ب��ول��ن��دي ،فقد
ص��� ّرح ح���ارس ال��م��رم��ى فويتشيك
تشيزني« :البرتغال فريق رائ��ع،
فهم ليسوا فقط كريستيانو رونالدو.
والبعض يقول إ ّنه ال يلعب في أفضل

حاالته .أود أن يكون في فريقي».
ول��م يسبق لبولندا ال��وص��ول لهذا
الدور من قبل ،وال مواجهة البرتغال
وصيفة البطولة في العام . 2004
وسيصعد الفائز من هذه المباراة
للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من
المباراة التي ستجمع بين بلجيكا
�رج��ح ألاّ يكون رونالدو
ووي��ل��ز .و ُي� ّ
ه��و مشكلة تشيزيني ال��وح��ي��دة
غ���دا ً الخميس ،خ��اص��ة أ ّن���ه م��ازال
يتعافى من إصابة في الفخذ ،وقال
تشيزني« :لست جاهزا ً تماماً .بدأت

التدريب م��ج �دّداً ،ولك ّنني بحاجة
إلى بعض الوقت ألستعيد لياقتي.
لن أكون قادرا ً على مساعدة الفريق
مثل ل��وك��اس فابيانسكي ف��ي هذه
اللحظة ،لذلك بالطبع لن ألعب أمام
البرتغال».
وأضاف حارس بولندا« :بالطبع
لست سعيدا ً بهذه اإلص��اب��ة ولكن
هذه هي الحياة .لن أبكي بسببها،
ومازال األمر ممتعا ً أن أكون هنا مع
الفريق» .وصعد منتخب بولندا إلى
دور الثمانية بفضل الفوز بضربات
الترجيح على سويسرا في دور الـ.16
وقال هوبرت مالوفيسكي ،المد ّرب
المساعد للمنتخب البولندي« :لسنا
قلقين على مهاجمنا ليفاندوفسكي
على اإلط��ل�اق ،صحيح أ ّن���ه شعر
ببعض اآلالم بعد المباراة األخيرة،
لكن ال يوجد أي ّ
شك حول مشاركته
في مباراة اليوم» .وبغض النظر عن
مشكلة ليفاندوفسكي أمام المرمى،
ف��ل��ن ي��ق�لّ��ل منتخب ال��ب��رت��غ��ال من
شأنه.
وقال المدافع البرتغالي جوزيه
ف��ون��ت��ي« :ل��دي��ه��م الع��ب��ون جيدون
وليفاندوفسكي أح��ده��م ،لك ّننا ال
نبدي اهتمامنا بالعب واح��د ،نهتم
بالفريق ككل».
وخ���ت���م ف���ون���ت���ي« :ب���وض���وح،
ليفاندوفسكي العب كبير ولن أقول
ماذا سنفعله ،ولكن بالتأكيد ستكون
لدينا خطة لعب إلبطال قوة المنتخب
البولندي».

رئي�س البالد ينا�شده ورئي�س االتحاد ي�ستقيل

ركلة ترجيح وخسارة اللقب الغائب منذ نحو
ربع قرن عن خزائن بالد الشمس.
وقال ميسي ( 29عاماً) بعد النهائي القاري:
«المنتخب انتهى بالنسبة ل��ي ،إ ّن��ه النهائي
الرابع الذي أخسره والثالث على التوالي» ،في
إشارة إلى نهائي مونديال  2014وكوبا أميركا
 2015و.2016
وتابع ميسي ،ال��ذي خسر نهائي البطولة
القاريّة في العام  2007أيضا ً ض ّد البرازيل (0
ـ « :)3قمت بكل ما يمكنني ،وصلت إلى أربع
مباريات نهائيّة ويؤلمني أن ال أصبح بطالً .إ ّنها
لحظة صعبة جدا ً لي وللفريق ،ورغم أ ّنه من
الصعب النطق بهذه العبارة لكني وصلت إلى
النهاية مع المنتخب األرجنتيني».
واضطر أسطورة األرجنتين دييغو مارادونا
إلى العدول عن موقفه السابق الذي اعتبر فيه
أنّ ميسي يفتقد إلى «شخصية القائد» ،وقال
بدوره لصحيفة «ال ناسيون» المحليّة« :يجب
أن يبقى ،ألنّ أفضل أيامه ال تزال أمامه .سيذهب

إلى روسيا وهو في أفضل مستوى ،وسيحرز
لقب بطولة العالم».
وحتى أنّ الرئيس ماكري ا ّتصل بميسي من
أج��ل تهنئته « :قلت له ب��أنّ المنتخب خاض
المشجعين
بطولة رائعة» ،فيما تج ّمع عشرات
ّ
في المطار من أجل استقبال المنتخب األرجنتيني
والطلب من ميسي عدم الرحيل.
ولم يدل ميسي ورفاقه ب��أيّ تصريح لدى
وصولهم إلى المطار ،وأشارت التقارير إلى أنّ
نجم برشلونة انتقل إلى مسقط رأسه روزاريو
في شمال البالد.
استقالة رئيس االتحاد األرجنتيني
ومن تداعيات الخسارة أمام تشيلي أيضاً،
فقد استقال لويس سيغورا من رئاسة االتحاد
األرجنتيني لكرة القدم ،متم ّنيا ً أن يُعيد ليونيل
ميسي التفكير في قرار اعتزاله اللعب الدولي مع
المنتخب األرجنتيني.
وق���ال س��ي��غ��ورا ف��ي خطابه األخ��ي��ر داخ��ل
االتحاد األرجنتيني لكرة القدم« :أتم ّنى أن يندم

على هذا القرار ،األرجنتين تحتاج إلى ميسي،
لقد كان يأتي ليس من أجل المال ولكن من أجل
قميص الفريق ،ميسي ال يستحق أن يمر بهذه
اللحظة».
وفي بيان استقالته ،أ ّك��د سيغورا بأ ّنه لم
يرتكب أي أع��م��ال غير مشروعة ط��وال فترة
واليته ،رغم التحقيقات القضائية التي يخضع
لها بسبب االشتباه ف��ي ضلوعه ف��ي جرائم
اح��ت��ي��ال ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى الحجز على مبالغ
شخصية له بلغت  50مليون بيزو أرجنتيني
(ثالثة ماليين و 200ألف دوالر).
وق��� ّررت هيئة التفتيش القضائي التابعة
للحكومة تأجيل انتخابات االتحاد األرجنتيني
لكرة القدم ،والتي كان من المق ّرر إقامتها اليوم،
على خلفية التحقيقات القضائية الجارية في
الوقت الراهن حول إدارة االتحاد لمبالغ مالية
ضخمة كان قد حصل عليها من خزينة الدولة
مقابل حقوق البث التلفزيوني للبطوالت.

الفرن�سيون يته ّيبون مواجهة �آي�سلندا
الخ�سارة �أمام اليونان عالقة في الأذهان
أعاد تأهّ ل آيسلندا لدور الثمانية من بطولة أمم أوروبا «يورو
 »2016إلى األذهان ذكريات مريرة م ّر بها المنتخب الفرنسي،
الذي يواجه شبح اإلقصاء في هذا ال��دور مثلما حدث معه في
نسخة  2004على يد المنتخب اليوناني ،فقبل  12عاما ً خاضت
فرنسا تلك النسخة من البطولة األوروبية مدافعة عن لقبها الذي
ح ّققته في النسخة السابقة ،ولك ّنها خرجت من دور الثمانية في
مفاجأة مد ّوية أمام اليونان ،بقيادة المدرب أوتو ريهاغيل الذي
قادها لحصد اللقب في النهاية.

ويواجه المنتخب مستضيف النسخة الحالية من البطولة يوم
األحد المقبل موقفا ً مشابهاً ،حيث سيالقي المنتخب اآليسلندي
في دور الثمانية في مباراة تحمل في طيّاتها أسبابا ً للخسارة أكبر
من دواعي الفوز .ويُعتبر مرور فرنسا إلى الدور قبل النهائي أمرا ً
منطق ّيا ً للغاية ،أ ّما الخسارة ستكون بمثابة إخفاق كارثي.
وذكرت صحيفة «لو بريزيان» بعد يوم واحد من فوز آيسلندا
لتفجر أكبر مفاجأة
على إنكلترا في دور الستة عشر بنتيجة 1-2
ّ
في البطولة« :فرنسا على فوهة البركان».

الإعالن عن فريق الأحالم الم�شارك
في الأولمبياد
أعلن االتحاد األميركي لكرة السلّة ّ
مؤخرا ً التشكيلة التي
ستشارك من  5إلى  21آب في أولمبياد  2016في ريو
دي جانيرو ،والتي خلت من اسم «الملك» ليبرون جيمس
ّ
مؤخرا ً مع فريقه كليفالند كافالييرز بلقب الدوري
الفائز
األميركي للمحترفين على حساب البطل السابق غولدن
ستايت ووريرز.
وساهم جيمس ( 31عاماً) بشك ٍل كبير في تتويج فريقه
كليفالند بأ ّول لقب في تاريخه بعد أن قلب ّ
تأخره من 3-1
إلى 4ـ  ،3وقال بعد ذلك إ ّنه «يحتاج إلى الراحة».
وسبق لجيمس أن قاد المنتخب األميركي إلى إحراز
الذهبيّة األولمبيّة م ّرتين متتاليتين في بكين (،)2008
ولندن ( )2012بعد برونزية أثينا (.)2004
مسجل في تاريخ المنتخب وثاني
ويُع ّد جيمس أفضل
ّ
أفضل متابع ،وهو ليس النجم الوحيد الذي لن يشارك في
األولمبياد ،فقد سبقه إلى إعالن انسحابه كل من ستيفن
ك��وري (غ��ول��دن ستايت) ،وجيمس ه��اردن (هيوستن
روكتس) ،وراسل وستبروك (أوكالهوما سيتي) ،وكاوهي
ليونارد (س��ان أنطونيو سبيرز) وكريس ب��ول (لوس

أنجليس كليبرز) .وعزا هؤالء أسباب رفضهم الذهاب إلى
ريو دي جانيرو إلى الموسم الطويل أو اإلصابات ،ولم يشر
أي منهم إلى المخاطر التي قد تنجم عن انتشار فيروس
زيكا على نطاق واسع في البرازيل لتبرير انسحابه من
التشكيلة .ورغم عدم مشاركة هذه المجموعة من النجوم،
ّ
مرشحا ً ب��ارزا ً إلح��راز الذهبية
يبقى المنتخب األميركي
بوجود العبين مه ّمين أمثال كيري إيرفينع صانع ألعاب
كليفالند ،وكارميلو أنطوني (نيويورك نيس) وكيفن
دورانت (أوكالهوما) .وتض ّم التشكيلة أيضا ً هاريسون
ب��ارن��ز ،ودراي��م��ون��د غ��ري��ن ،وك�لاي طومسون (غولدن
ستايت) ،وبول جورج (إنديانا بيسرز) ،وديماركوس
ك��ازن��س (ساكرامنتو كينغز) ،ودي أن���دري ج��وردان
(كليبرز) ،وجيمي باتلر (شيكاغو بولز) ،وديمار ديروزان
وكايل الوري (تورونتو رابتورز).
وسيكون أولمبياد  2016المحطة األخيرة للمد ّرب
الشهير مايك كرييفسكي مع المنتخب األميركي ،وهو
سيترك منصبه ل��م��د ّرب س��ان أنطونيو الحالي غريغ
بوبوفيتش.

أحرز نادي ميروبا لقب بطولة لبنان للدرجة الثانية
للرجال في ك��رة السلة بعدما تقدّم على ن��ادي إحياء
الرياضة (ذوق مكايل) بنتيجة ( )1-3في إطار السلسلة
النهائية.
ففي المباراة الحاسمة الرابعة التي جرت على ملعب
مجمع نهاد نوفل في ذوق مكايل ،فاز نادي ميروبا بفارق
أربع نقاط ( ،)70-74فيما جاءت نتيجة األرباع كاآلتي:
(.)70-74( )48-50( )33-23( )17-16
قاد المباراة الح ّكام الدوليّون اللبنانيّون مروان إيغو،
ورباح نجيم وجورج سعد.
وبعد المباراة سلّم رئيس اتحاد كرة السلة المهندس
وليد نصار ك��أس البطولة إل��ى قائد فريق ميروبا جو
منصور.
�ص��ار وع��ض��و االت��ح��اد روج��ي��ه عشقوتي
كما و ّزع ن� ّ

الميداليات الذهبية والفضية على العبي الفريقين.
وبإحرازه اللقب تأهّ ل نادي ميروبا إلى مصاف أندية
الدرجة األول��ى ،بينما سيخوض ن��ادي إحياء الرياضة
مباريات الترفيع والتنزيل مع نادي الشانفيل.
ه��ذا ،وسيح ّل رئيس االت��ح��اد اللبناني لكرة السلّة
نصار ضيفا ً على الزميلين جاد دعيبس
المهندس وليد ّ
وخالد كرم ضمن برنامج «ع مدى المالعب» ،الذي ي ّ
ُبث من
إذاعة «صوت المدى» عند الساعة السادسة والنصف من
مساء اليوم ،للحديث عن عدد من المواضيع المتعلّقة بكرة
السلة ،أبرزها نهائي بطولة لبنان للدرجة األولى والثانية،
العالقة مع ن��ادي الحكمة وسائر األن��دي��ة ،المنتخبات
الوطنية ،الئحة النخبة ،النقل التلفزيوني ،األوض��اع
الحاليّة اإلداريّة والمالية والمشاريع المستقبلية لالتحاد،
باإلضافة إلى انتخابات اتحاد كرة السلة المقبلة.

�سيارة «فوموال  »1في متحف نبيل كرم

زلزال مي�سي ي�ضرب الأرجنتين

اعتبر الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري
أنّ ليونيل ميسي «هدية من الله» إلى البالد
ويجب االعتناء بها بشكل أفضل ،وذل��ك بعد
قرار نجم برشلونة اإلسباني اعتزال اللعب مع
المنتخب الوطني إثر خسارته في نهائي بطولة
كوبا أميركا لكرة القدم أمام تشيلي للمرة الثانية
على التوالي.
وقال ماكري« :نحن محظوظون ،إ ّنه (ميسي)
من مل ّذات الحياة ،إ ّنه هدية من الله أن يكون
لدينا أفضل العب في العالم في بلد كروي مثل
بلدنا».
وت��اب��ع ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ق��ب��ل جلسة
للحكومة« :ليونيل ميسي هو أفضل شيء لدينا
في األرجنتين ،ويجب االعتناء به».
وانض ّم ماكري إلى الماليين من األرجنتينيّين
ال��ذي��ن انطلقوا ف��ي م��ظ��اه��رات ع� ّم��ت ال��ب�لاد،
مطالبين ميسي بالعودة ع��ن ق��رار اعتزاله
اللعب مع المنتخب الوطني .هذا ،وشوهد نجم
برشلونة والدموع تنهمر من عينيه بعد إهداره

للمر ّة الأولى  ...ميروبا �إلى الدرجة الأولى15
ريا�ضة

تتعجلوا في الكتابة
وأضافت صحيفة «فرانس فوتبول»« :ال
ّ
عن النصر ،فرنسا ال يُثير شغفها مواجهة آيسلندا في دور
الثمانية ،بل على النقيض» .وبات احترام المنتخب الفرنسي
لنظيره اآليسلندي واضحا ً جل ّياً ،رغم أنّ مدربه ديدييه ديشان
والعبيه لم يتحدّثوا في أيّ مرة عن منافسهم القادم.
وفي استطالع للرأي ،أ ّكد  64في المئة من المشاركين أ ّنهم
يشعرون بالخوف من آيسلندا .وعنونت صحيفة «ليكيب»:
«منتخب الديوك ليس له الحق في الخسارة أمام آيسلندا».

الألماني بريت�ش حكم ًا بين البرتغال وبولندا
وال�سلوفيني �سكومينا بين بلجيكا و�إيطاليا
أعلن االتحاد األوروبي في موقعه الرسمي على اإلنترنت أنّ الحكم السلوفيني
دامير سكومينا سيقود لقاء ويلز مع بلجيكا في ربع نهائي بطولة أوروبا ،2016
والذي سيُقام غدا ً الجمعة .وذكر االتحاد األوروبي أنّ جوري برابروتنيك وروبرت
فوكن سيساعدا صاحب الـ 39عاما ً في قيادة اللقاء .وقاد سكومينا ثالثة لقاءات
مه ّمة في اليورو الحالي ،آخرها إنكلترا مع آيسلندا في ثمن النهائي.
ومن جه ٍة ثانية ،عيّن االتحاد األوروب��ي في وقت سابق األلماني فليكس
بريتش لقيادة مباراة اليوم التي ستجمع بين بولندا والبرتغال.

رالي لبنان الـ  39مطلع �أيلول
أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة عن فتح باب التسجيل للمشاركة
ّ
سينظمه في  2و 3و 4أيلول
في رالي لبنان الدولي التاسع والثالثين الذي
المقبل.
ودعا النادي السائقين والملاّ حين اللبنانيّين والعرب واألجانب الراغبين
في المشاركة في السباق ،وهو الجولة الرابعة من بطولة الشرق األوسط
للراليات للعام  2016المؤ ّلفة من  7جوالت إلى تسجيل أسمائهم ،محدِّدا ً
الساعة الخامسة من عصر الجمعة  19آب المقبل موعدا ً إلقفال باب المشاركة
في السباق الذي سيُقام كالعادة على طرقات إسفلتيّة.

اس��ت��ض��اف م��ت��ح��ف ال��س��ي��ارات
والمجسمات
الرياضية الصغيرة
ّ
ال���ذي يملكه بطل لبنان السابق
للراليات وسباقات تسلّق الهضبة
نبيل ك��رم س��ي��ارة ال��ف��ورم��وال،1 -
ال��ت��اب��ع��ة ل��ف��ري��ق»رد ب����ول» ،التي
أحرزت لقب بطولة العالم منذ أربع
س��ن��وات بقيادة السائق األلماني
سيباستيان فيتيل ،وال��ت��ي قادها
السائق اإلسباني ك��ال��وس ساينز
في العاصمة اللبنانية على هامش
مهرجان بيروت.
وكان في استقبال الوفد نبيل كرم،
الذي قال« :أو ّد أن أشكر المسؤولين
اللبنانيّين عن الفريق إلصرارهم
على إقامة عرض شيّق في بيروت
على قسم م��ن الحلبة التي كانت
مهيّئة إلق��ام��ة ج��ول��ة م��ن بطولة
العالم للفورموال -1منذ  18سنة.
لقد تح ّقق حلم انتظره اللبنانيّون
لسنوات طويلة .وجاء العرض على

األراضي اللبنانية بعد عرضين في
األردن وفي سلطنة عمان ،وبمثابة
هديّة إل��ى الشعب اللبناني عامة
ّ
وع��ش��اق ال��ري��اض��ة الميكانيكيّة
خاصة .كما أو ّد أن أشكر القيّمين
ع��ل��ى م��ه��رج��ان ب��ي��روت وال��ف��ري��ق
الزائر والنادي اللبناني للسيارات
والسياحة».
ُي���ش���ار إل���ى أنّ وج����ود س��ي��ارة

ف��ورم��وال 1 -في متحف نبيل كرم،
ال��ذي يحمل ث�لاث��ة أرق���ام قياسيّة
ضمن موسوعة «غينيس» لألرقام
القياسية ،أتى إلى جانب السيارات
ّ
المصغرة وال��س��ي��ارات
الرياضية
الكالسيكيّة وسيارة كرم ،التي ح ّقق
عليها األل��ق��اب ف��ي مزيج م��ن عالم
الفورموال 1 -والراليات والسيارات
المصغرة والسيارات الكالسيكية.

هايك غيوقجيان قريب ًا مع هومنتمن
عُ لم من مصادر موثوقة تهتم بالشأن السلّوي المحلي،
ب��أنّ ا ّتفاقا ً قد حصل م� ّ
�ؤخ��را ً بين الع��ب الحكمة هايك
غيوقجيان وإدارة ن��ادي هومنتمن لينضم إلى صفوف
الفريق في موسم .2017-2016
الطرفان ّ
فضال عدم التصريح في هذا الشأن ،إلاّ أنّ
المصادر أ ّكدت بأنّ احتمال عودة غيوقجيان إلى الفريق
الذي انطلق منه أمست مرتفعة .مع اإلشارة إلى أنّ النادي

الرياضي فاوض هايك فور انتهاء البطولة ،لكنّ األمور لم
تصل إلى خواتيمها المرج ّوة من قِبل أبطال المنارة.
وحالياً ،يُعتبر هومنتمن النادي الوحيد الذي ينشط في
سوق االنتقاالت بعدما جدّد لمد ّربه جو مجاعص ،وو ّقع
مع نديم ح��اوي وك��رم مشرف والع��ب االرتكاز المغمور
دانيال بغداديان ،فيما سيو ّقع معه في الساعات القليلة
المقبلة الالعب إيلي شمعون.

ال�سنغالي �سايدو في �شباك ليفربول
أنهى ن��ادي ليفربول اإلنكليزي
إج������راءات ال��ت��ع��اق��د م���ع ال�لاع��ب
السنغالي س��اي��دو م��ان��ي مهاجم
ساوثهامبتون ،بصفقة بلغ إجمالي
قيمتها  30مليون جنيه إسترليني.
وو ّقع ماني ( 24عاماً) على عقد
مدّته  5مواسم براتب أسبوعي قدره
 100ألف إسترليني ،وب��ات ثالث
أغلى صفقة في ال��دوري اإلنكليزي
ه��ذا الصيف بعد غرانيت تشاكا

العب أرسنال الجديد ،واإليفواري
إي��ري��ك بايلي المنض ّم لمانشستر
يونايتد من فياريال اإلسباني.
كما أصبح ماني راب��ع صفقات
ل��ي��ف��رب��ول ف��ي م��وس��م االن��ت��ق��االت
الصيفيّة ،وأغلى العب تعاقد معه
يورغن كلوب المدير الفني للفريق
ف��ي مسيرته التدريبية بعد ض ّم
هنريك مخيتاريان (ارتبط بشكل
رس��م��ي م��ع مانشستر يونايتد)

مقابل  22مليون جنيه إسترليني،
عندما كان مد ّربا ً لنادي بوروسيا
دورتموند األلماني.
وأشارت الصحف اإلنكليزية إلى
ّ
يخطط لتدعيم صفوف
أنّ كلوب
ليفربول أيضا ً بالتعاقد مع اثنين
م��داف��ع��ي��ن ،والع���ب وس���ط م��داف��ع،
للدخول في المنافسة على المربع
الذهبي بق ّوة في «البريمييرليغ»
الموسم المقبل.

ب�سبب زيكا  ...داي يلتحق بماكلوري
أعلن بطل الغولف األسترالي جايسون داي اعتذاره
عن المشاركة في أولبياد البرازيل ،وبذلك أصبح داي (28
عاماً) آخر المنض ّمين إلى قائمة النجوم البارزين الذين
سبق أن أعلنوا انسحابهم من المشاركة في األولمبياد
بسبب ف��ي��روس زي��ك��ا ،وك��ان ق��د سبقه باتخاذ القرار
االحترازي نجم الغولف اآلخر روري ماكلروي الذي أعلن
انسحابه قبل أيام.

وأص��در داي ،أمس ،بيانا ً ذكر فيه أ ّنه يخشى انتقال
ع��دوى ف��ي��روس زيكا إل��ى «أج � ّن��ة تحملها زوج��ت��ي في
المستقبل ،أو إلى أفراد آخرين من عائلتي».
وقال داي ،إنّ المشاركة في األولمبياد كانت تش ّكل هدفا ً
مه ّما ً بالنسبة له ،لكنه أ ّكد في الوقت نفسه أنّ ممارسة
الغولف يجب ألاّ تكون لها األولويّة على حساب سالمة
عائلته.

البايرن بمواجهة فيردر بريمن في افتتاح البوند�سليغا
أعلنت رابطة الدوري األلماني لكرة
القدم (بوندسليغا) جدول مباريات
المسابقة في الموسم المقبل (2016
ـ  ،)2017والتي س ُتفتتح بلقاء بين
حامل اللقب بايرن ميونيخ مع فيردر
بريمن في  26آب المقبل.
ويتطلّع اإليطالي كارلو أنشيلوتي
المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ،
والفائز بثنائيّة الدوري والكأس في

الموسم الماضي إلى قيادة الفريق
النطالقة قويّة ،خصوصا ً وأنّ الفريق
يتم ّتع بأفضلية خ��وض المباراة
األول���ى ف��ي ال��م��وس��م على ملعبه،
باعتباره حامل اللقب.
ومن جانبه ،سيسته ّل بوروسيا
دورت��م��ون��د م��ش��واره ف��ي الموسم
الجديد بمواجهة ماينز ،بينما سيح ّل
اليبزغ الصاعد حديثا ً إل��ى مصاف

أن��دي��ة ال��درج��ة األول���ى ضيفا ً على
هوفنهايم.
ويواجه دورتموند فريق شالكه
على ملعب «سيغنال إيدونا بارك»
ف��ي أول م��ب��اراة دي��رب��ي بالموسم،
وذلك ضمن المرحلة التي تنطلق في
 28تشرين األول ،ثم يلتقي بايرن
ميونيخ في مباراة ق ّمة الكرة األلمانيّة
بعدها بأسبوعين.

