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�إيطاليا بمواجهة �ألمانيا  ...ق ّمة مبكرة بين بطلين
بدأ المنتخب اإليطالي استعداداته الجديّة
للمواجهة المرتقبة أمام نظيره األلماني غدا ً
السبت في دور الثمانية ببطولة كأس األمم
األوروبية لكرة القدم (يورو  )2016المقامة في
فرنسا ،في غياب دانيلي دي روسي وأنطونيو
كاندريفا.
ويعاني دي روسي من إصابة في الفخذ،
تع ّرض لها خالل مباراة المنتخب أمام نظيره
اإلسباني في دور الـ ،16والتي شهدت غياب
كاندريفا بسبب مشكلة في العضلة الضا ّمة،
ول��م يتأ ّكد حتى اآلن تعافيهما ف��ي الوقت
المناسب للمشاركة في مباراة الغد المق ّررة في
بوردو.
وص���� ّرح إن��ري��ك��و ك��اس��ت��ي�لات��ش��ي طبيب
المنتخب اإليطالي« :أنّ دي روس��ي تع ّرض
لكدمة في الفخذ .ال نستبعد حدوث أيّ شيء،
ولكن الوقت ليس في صالحنا».
وأضاف كاستيالتشي« :تع ّرض كاندريفا
وتحسنت حالته نسب ّياً ،ولكن
إلصابة بالغة،
ّ
التحسن ليس بالدرجة التي تم ّكنه من
هذا
ّ
العودة إلى الفريق».
وغ��اب ال��ح��ارس المخضرم وقائد الفريق
جيانلويجي بوفون عن اإلحماء مع زمالئه
ال��ي��وم ،قبل أن ي��ت��د ّرب بشكل طبيعي مع
المجموعة.
ومع غياب تياغو موتا عن مواجهة المنتخب
األلماني بسبب اإليقاف ،فإنّ أنتونيو كونتي
مد ّرب منتخب إيطاليا يبدو سيضطر لالعتماد
على ستيفانو ستورارو لتعزيز خط الوسط.
ولم يخسر المنتخب اإليطالي مطلقا ً أمام
نظيره األلماني في البطوالت الكبرى ،حيث
سبق له أن أقصى منتخب الماكينات من الدور
قبل النهائي لنسخة البطولة الماضية عام
 ،2012التي أُقيمت في بولندا وأوكرانيا.
وب��ي��ن��م��ا ش���دّد المعسكر األل��م��ان��ي على
جاهزيّته إلع��ادة كتابة سجلّه التاريخي في
لقاءاته أمام إيطاليا ،إلاّ أنّ تشيرو إيموبيلي
مهاجم المنتخب اإليطالي أعرب عن ثقته في

دوري �أبطال الأندية الأفريقية

�صنداونز يح ّقق فوز ًا م�ستح ّق ًا �إنييمبا النيجيري
انتزع فريق ماميلودي صن داون��ز الجنوب أفريقي
فوزا ً ثمينا ً ومستح ّقا ً بنتيجة ( 2ـ  )1من ضيفه إنييمبا
النيجيري في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية
في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وانتهى الشوط األول بتقدّم صن دوان��ز بهدف حمل
توقيع لياندرو كاسترو في الدقيقة  43وفي الشوط الثاني،
أدرك موسيس أوخو التعادل إلنييمبا في الدقيقة  ،59قبل
أن يُعيد وايني أريندسي التقدّم مجدّدا ً ألصحاب األرض
بتسجيله الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة .78
وحصد صن داونز أول ثالث نقاط له في المجموعة،

بعدما أُلغيت نتيجة لقائه مع مضيفه وف��اق سطيف
الجزائري في الجولة األولى التي فاز بها الفريق الجنوب
أفريقي 2ـ صفر ،عقب استبعاد الوفاق من البطولة بسبب
شغب جماهيره ونزولهم إلى أرض الملعب.
وهكذا ،تربّع صن داون��ز بتلك النتيجة على صدارة
المجموعة برصيد ثالث نقاط ،بفارق األهداف أمام الزمالك
المصري ،صاحب المركز الثاني ،ال��ذي خ��اض مباراة
واحدة فقط ،فيما ظل إنييمبا في ّ
مؤخرة الترتيب بال رصيد
من النقاط بعدما تل ّقى خسارته الثانية على التوالي في
المجموعة.

فيدرر وديكوفيت�ش نحو نهائي مرتقب لويمبلدون
فوز منتخب بالده.
وقال المهاجم اإليطالي« :لقد سبق أن فزنا
عليهم كثيراً ،وهم يسعون اآلن ّ
لفك عقدتهم
أمامنا».
م��ن ال��ج��ان��ب األل��م��ان��ي ،فقد أ ّك���د المدافع
هوملس أنّ منتخب ألمانيا لكرة القدم تعلّم
مني بها قبل  4أعوام
الدرس من الخسارة التي َ
أمام نظيره اإليطالي ،وسيسعى لتج ّنب تكرار
السيناريو غداً.
ويُدرك هوملس أنّ بانتظاره وزميله الجديد
في بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ مه ّمة ليست
سهلة على اإلط�لاق ،لكن المنتخب األلماني

أثبت حتى اآلن أ ّن��ه يملك دفاعا ً «إيطالياً»،
ك��ون��ه ال��وح��ي��د ال���ذي ل��م تهتز ش��ب��اك��ه بين
المنتخبات الثمانية في ال��دور ربع النهائي.
وعلّق هوملس على الموقعة المرتقبة« :تعلّمنا
من  2012أ ّنه ال يمكننا أن نتخلّف في النتيجة،
وإلاّ سيكون الوضع صعبا ً جدا ً علينا ،أل ّنهم
فريق م��رن ج��دا ً في الدفاع بثالثة أو خمسة
مدافعين .سأكون سعيدا ً جدا ً إذا لم نتخلّف
أمامهم».
وي��أم��ل األل��م��ان أن ي��ف�� ّك��وا عقدتهم أم��ام
ال��ج��ار اإليطالي ال��ذي تج ّنب الهزيمة أم��ام
«المانشافت» في ثماني مواجهات سابقة،

وس��ي��ع�� ّول األل��م��ان على دفاعهم وحارسهم
سجل إنجازا ً قياس ّيا ً مع
مانويل نوير ،الذي
ّ
الـ»مانشافت» بمحافظته على نظافة شباكه
في المباريات الخمس األخيرة ،بينها أربع في
البطولة الحاليّة وواحدة ودّية ض ّد المجر قبل
السفر إلى فرنسا.
ورغم الفوز الكبير الذي ح ّققته ألمانيا على
سلوفاكيا في ثمن النهائي ( 3-صفر) ،طالب
المد ّرب يواكيم لوف العبيه بتقديم المزيد،
وتحسين أدائ��ه��م ،وق��د وافقه هوملس ال��رأي
قائالً« :إيطاليا ليست سلوفاكيا ،ونحن ندرك
بأ ّنه علينا تقديم المزيد».

هل يح ّقق بيل حلم بالده بعبور بلجيكا كروي ًا
يرغب منتخب ويلز بقيادة النجم غاريث بيل العب ريال مدريد
اإلسباني تحقيق الفوز من أجل تعبيد الطريق إلى نصف نهائي
بطولة أوروبا  ،2016والتي ُتقام في فرنسا ،ومواصلة مشواره
األوروبي لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الويلزية،
وذلك بعد التأهّ ل التاريخي إلى الدور الثاني للمرة األولى في
تاريخ ويلز.
ويدخل منتخب بلجيكا ض ّد رفقاء غاريث بيل وميسي ،برغبة
كبيرة للفوز بعد تحقيق تأهّ ل تاريخي للدور ربع النهائي ،وذلك

على حساب منتخب المجر في لقاء كبير ،حيث انتهت المباراة
لمصلحته بنتيجة ( 4ـ  ،)0ويلعب منتخب بلجيكا هذه المباراة
من أجل الفوز وتحقيق إنجاز تاريخي له.
ويعاني المنتخب البلجيكي من غيابات قد تؤ ّثر على أدائه،
فمن المحتمل أن يغيب يان فرتونن عن المباراة بسبب اإلصابة،
لتتفاقم أزمة دفاعية للفريق.
وذكرت وسائل إعالم بلجيكية أنّ فرتونن تع ّرض اللتواء في
الكاحل في نهاية المران أمس الخميس ،وعلى األرجح لن يشارك

أمام ويلز في مدينة ليل اليوم.
ويلعب فرتونن كظهير أيسر مع بلجيكا في هذه البطولة،
ول��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك إم��ك��ان��يّ��ة إلش���راك���ه ك��ق��ل��ب ال���دف���اع إل��ى
ج��ان��ب ت��وب��ي ألدرفيريلد أم���ام وي��ل��ز بسبب إي��ق��اف توماس
فرمالين.
وربما يعتمد المد ّرب مارك فيلموتس على جيسون ديناير
( 21عاماً) في قلب الدفاع .وسيكون جوردان لوكاكو الذي يفتقر
ّ
المرشح على األرجح للّعب كظهير أيسر.
للخبرة هو

مدرب �آي�سلندا ال�سويدي الغرباك:
يطالب بالمزيد من االن�ضباط �أمام فرن�سا
طالب السويدي الرس الغرباك مد ّرب منتخب
آيسلندا العبيه باالنضباط قبل لقاء نظيره
الفرنسي في دور الثمانية مستضيف بطولة
كأس األمم األوروبية (ي��ورو  ،)2016مشيرا ً
إل��ى أنّ ع��ددا ً من الالعبين وص��ل��وا ف��ي وقت
ّ
متأخر لتناول العشاء الليلة الماضية.
وخاطب الغرباك العبيه غير المنضبطين،
ّ
قائالً« :إنّ
التأخر لمدة  20دقيقة يعني عدم
ّ
احترامك لزمالئك في الفريق .إنها ليست قضيّة
كبرى ،ولك ّنها تفاصيل ينبغي االهتمام بها».
وفجرت آيسلندا ،التي تشارك للمرة األولى
ّ
في اليورو ،كبرى مفاجآت البطولة بتأهّ لها
إل��ى دور الثمانية للمسابقة عقب فوزها
المذهل بنتيجة ( 2ـ  )1على إنكلترا في دور
الـ ،16ولكنّ ذلك لم يمنع الغرباك من السعي
إل��ى فرض النظام في الفريق وع��دم اإلخ�لال
بالنواحي االنضباطية قبل مواجهة فرنسا بعد
غد األحد.
وقال الغرباك« :قلنا لهم إ ّنه ال ينبغي عليهم
االعتقاد بأ ّنهم أنجزوا المه ّمة بالفوز على
إنكلترا ،لم نصل إلى  100%من االحترافية
التي نسعى إلى الوصول إليها».
وأظهرت تصريحات الغرباك ( 67عاماً) ،أ ّنه
يم ّثل الجزء المحافظ حقا ً في الطاقم الفني
للمنتخب اآليسلندي ال��ذي يض ّم أيضا ً هيمر
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هالغريمسون ( 49عاماً) شريكه في تدريب
ال��ف��ري��ق ،وال����ذي س��ب��ق ل��ه ت��دري��ب منتخب
السيدات اآليسلندي.
ويمتلك الغرباك ،الذي عُ يّن مدربا ً للمنتخب
اآليسلندي في العام  ،2011سيرة ذاتية تفوق
هالغريمسون ،حيث قاد المنتخب السويدي

للتأهّ ل إلى خمس بطوالت كبرى حينما كان
يتو ّلى تدريبه باالشتراك مع تومي سودربرج.
من جانبه ،ص�� ّرح هالغريمسون« :ال يه ّم
أن نتص ّرف ونف ّكر بشكل مختلف نسب ّياً ،أل ّننا
نتواصل بصورة جيّدة للغاية».
وأض��اف هالغريمسون« :ن ّتفق دائما ً في

ا�ستقالة مد ّرب منتخب رو�سيا
أعلن االتحاد الروسي لكرة القدم ،أمس الخميس ،أنّ مدرب المنتخب الوطني ليونيد سلوتسكي تخلّى عن منصبه
رسمياً.
«يتوجه االتحاد بالشكر لليونيد سلوتسكي الذي ساعد روسيا
وذكر االتحاد الروسي في بيان عبر موقعه الرسمي:
ّ
على التأهّ ل إلى بطولة أوروبا  ،2016وعلى ما تحلّى به من مهنيّة ،ونتم ّنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبيّة».
الخاصة بالجهاز الفني الجديد لمنتخب روسيا عبر موقع االتحاد على اإلنترنت حالما يطرأ
وأضاف« :س ُتنشر األنباء
ّ
أيّ جديد».

ح ّمى اعتزال مي�سي اللعب الدولي م�ستمرة
مارادونا وكيمب�س يتم ّنيان بقاءه
اعتبر العب كرة القدم وال��م��د ّرب األرجنتيني السابق ماريو كيمبس ،أنّ ليونيل ميسي «سيعود إلى المنتخب
مني
(األرجنتيني) ،وأ ّنها مجرد حمى» ،في إشارة إلى تصريحات نجم برشلونة بأ ّنه سيعتزل دول ّيا ً عقب الهزيمة التي َ
بها «راقصو التانغو» أمام تشيلي في نهائي كوبا أميركا المئوية.
وفي تصريح إعالمي لكيمبس ،قال« :األرجنتين لم تقدّم بطولة سيّئة ،لكنها قدّمت نهائ ّيا ً سيّئاً .كانت مباراة ماراثونية
أمام تشيلي ،وخسر المنتخب في النهاية بركالت الترجيح».
وأضاف« :لقد بلغنا أربعة نهائيات ،والوضع ليس بهذا السوء .آمل أن نخوض (مونديال  )2018في روسيا بكثير من
الالعبين الموجودين اآلن ،وألاّ يتركوا السفينة .عليهم أن يعتزلوا بانتصار ،ويجب أن يخرجوا من البوابة الكبرى».
وفي ما يتعلّق بالبرغوث األرجنتيني ،أوضح كيمبس« :أعتقد أنّ ميسي سيعود إلى المنتخب ،إ ّنها مجرد ح ّمى .أعتقد
أ ّنه سيفكر مل ّيا ً وسيصل إلى مونديال روسيا في عمر مناسب».
ّ
ّ
عيني ميسي أدركت أنه إنسان وليس كائن فضائي .من الجيد أنه أظهر للناس
وقال« :حين رأت الجماهير الدموع في
ّ
أنّ لديه شعوراً ،وأنّ هذا األمر تسبّب له في األلم».
وجهها إليه
من جهته ،طالب النجم االرجنتيني مارادونا القائد ميسي بالعودة عن قراره سريعاً ،وجاء في رسالته التي ّ
عبر موقعه الشخصي« :الفشل في التتويج بلقب كوبا أميركا ليس سببا ً لالعتزال الدولي وعدم اللعب مجدّدا ً مع المنتخب
األرجنتيني ،ولكن يجب التفكير في مصلحة المنتخب ونسيان الماضي من أجل العمل على قيادة التانغو إلى التتويج
بلقب كأس العالم  2018في روسيا ،والعمل على إعادة المنتخب األرجنتيني إلى ساحة التتويج من جديد» .وأمس ،أُزيح
الستار عن تمثال برونزي لميسي في بيونس آيريس ،أُقيم على ضفاف نهر البالتا.

النهاية على األش��ي��اء األك��ث��ر أهمية .أعتقد
أ ّننا متماثالن تماماً ،ونبدو مد ّربا ً واحداً».
وأش��ار هالغريمسون إل��ى أنّ ال��ف��وز على
إنكلترا يعني الكثير لنا ،ألنّ الكرة اإلنكليزية
تبدو عزيزة للغاية على اآليسلنديين ،ولك ّننا
«سنحاول السير على هذا النهج أمام فرنسا
أيضاً».
ويبدو الغرباك في المقابل مدركا ً إلى أنّ
وجهة نظره ال ت ّتفق مع باقي أفراد الفريق
في أنّ مواجهة فرنسا «تبدو أق��وى» ،وكان
هذا االعتقاد هو الدافع لديه لفرض مزيدا ً من
االنضباط.
وق��ال الغ��رب��اك« :يتعيّن علينا التأ ّكد من
إدراك الالعبين ب��أنّ هذه هي المباراة األكثر
يتحسن
أهميّة بالنسبة لنا ،ومن الضروري أن
ّ
األداء في باريس».
وص ّرح هالغريمسون« :كل عقبة سوف تبدو
أقل بالنظر إلى تغيير عقليّة الالعبين وزيادة
ثقتهم في أنفسهم ،ه��ذا هو المهم بالنسبة
إليهم» ،ولكنّ الغرباك أضاف بضحكة خافتة:
«طالما بقيت أقدامهم راسخة على األرض».
ومن المق ّرر أن تنتهي الشراكة بين الغرباك
وهالغريمسون عقب البطولة ،بعد قرار المد ّرب
السويدي بالعودة إلى بالده.

نيمار  ...الغائب عن «كوبا �أميركا»
الحا�ضر في الأولمبياد
فور استالمه مها ّمه بشكل رسمي ،سارع مد ّرب المنتخب البرازيلي الجديد
روجيريو ميكال الذي استلم د ّفة قيادة المنتخب في أولمبياد بالده بعد إقالة
كارلوس دونغا ،إلى استدعاء عدد من الالعبين الذين غابوا عن بطولة «كوبا
أميركا» ،وأبرز المدع ّوين العب برشلونة نيمار ،باإلضافة إلى مدافع فريق
باريس سان جيرمان ماركينيوس ،فيما قرر استبعاد زميل األخير وقائد
المنتخب األول تياغو سيلفا الذي كان سيشارك كأحد الالعبين الثالثة فوق
الـ 23عاماً .مع اإلشارة إلى أ ّنه في بطولة األولمبياد الكرويّة يحق لكل منتخب
إشراك ثالثة العبين تتجاوز أعمارهم الـ 23عاما ً فقط.
وكان نيمار ( 24عاماً) ،غاب عن بطولة كوبا أميركا التي اخ ُتتمت األحد
الماضي بفوز تشيلي باللقب للمرة الثانية على التوالي ،من أجل المشاركة في
أولمبياد ريو على أمل قيادة بالده إلى إحراز اللقب الوحيد الغائب عن خزائنها.
ويش ّكل استدعاء براس ( 37عاماً) المفاجأة الكبرى ،أل ّنه لم يسبق له أن
دافع عن ألوان المنتخب البرازيلي األول ،لكن ميكال رأى أ ّنه يملك «شخصية
القائد» ،كما أ ّنه «قدّم موسما ً رائعاً» في الدوري البرازيلي مع بالميراس.
وتض ّم تشكيلة ميكال أسماء مميّزة ،حيث يوجد إلى جانب نيمار زميله في
برشلونة رافينيا ،وفريد (شاختار دانييتسك األوكراني) ،وفيليبي أندرسون
(التسيو اإليطالي) .ووقعت البرازيل في دور المجموعات مع جنوب أفريقيا
والعراق والدانمارك.
وتأ ّلفت قائمة الالعبين البرازيليّين من:
 لحراسة المرمى :فرناندو ب��راس (بالميراس) ،وأويلسون (أتلتيكومينيرو).
 ل��ل��دف��اع :ل��وان (فاسكو دا غ��ام��ا) ،ورودري��غ��و ك��اي��و (س���او ب��اول��و)،وماركينيوس (باريس سان جرمان) ،ودوغالس سانتوس (أتلتيكو مينيرو)،
ووليام (إنترناسيونال) وزيكا (سانتوس).
 للوسط :رافينيا (برشلونة) ،ورودريغو دورادو (إنترناسيونال) ،وفريد(شاختار دانييتسك) ،وتياغو مايا (سانتوس) وفيليبي إندرسون (التسيو).
 للهجوم :نيمار (برشلونة) ،ودوغالس كوستا (بايرن ميونيخ) ،وغابرييلبربوزا (سانتوس) ،وغابرييل جيزوس (بالميراس) ولوان (غريميو).

تتابعت مباريات دورة ويمبلدون
وسجلت
اإلنكليزية في كرة المضرب،
ّ
في آخ��ر نتائجها تأهّ ل الكبار إلى
دوره����ا ال��ث��ال��ث ،فبسهولة ت��أهّ ��ل
السويسري روجيه فيدرر بفوزه على
البريطاني ماركوس ويليس  6-صفر
و 3-6و 4-6اليوم األربعاء.
وع��لّ��ق السويسري ( 34ع��ام��اً)
الساعي إلى لقب ثامن في ويمبلدون،
واصفا ً أداء خصمه« :صرف كثيرا ً من
طاقته ،وت��رك بعض البصمات من
خالل كرات جميلة .كنت أعرف أن كل
شيء مختلف عن المباريات السابقة
 ...لم يكن لديه شيء يخسره ،لك ّني
تح ّكمت بمجريات المباراة بشكل
جيد».
وفي الدور المقبل ،سيلتقي فيدرر
مع البريطاني اآلخر دانيال إيفانز أو
األوكراني ألكسندر دولغوبولوف.

وبذلك ح ّقق فيدرر فوزه رقم 304
في البطوالت الكبرى ،وأصبح على
بعد انتصارين من الرقم القياسي
المسجل باسم األميركية
المطلق
ّ
م��ارت��اي��ن��ا ن��اف��رات��ي�لاوف��ا (306
انتصارات).
م��ن جه ٍة ثانية ،ت��أهّ ��ل الصربي
ن��وف��اك ديكوفيتش المص ّنف أول
وحامل اللقب إلى الدور الثالث بفوزه
على الفرنسي أدريان مانارينو 4-6
و 3-6و.)5-7( 6-7
وح�� ّق��ق ديكوفيتش ،ال��ذي أح��رز
األلقاب األربعة الكبيرة تواليا ً اعتبارا ً
من ويمبلدون العام الماضي ،فوزه
الثالثين على التوالي في بطوالت
ال��غ��ران��د س�لام ف��ي م��ب��اراة أُقيمت
على الملعب الرئيسي تحت الغطاء
المتح ّرك بسبب األمطار الغزيرة التي
تساقطت من دون انقطاع.

وب��ع��د ف���وزه ف��ي المجموعتين
األولى والثانية بشكل عادي ،خسر
يكوفيتش إرساله ألول م��رة عندما
ك��ان متقدّما ً  4-5وي��رس��ل إلنهاء
الثالثة وال��م��ب��اراة ،لك ّنه استدرك
ال��وض��ع ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي عشر
عندما كان متخلّفا ً  6-5وصفر،30 -
وج ّر الفرنسي إلى شوط حاسم أنهاه
في مصلحته.
وص�� ّرح ديكوفيتش ( 29عاماً)،
ال��س��اع��ي إل��ى لقبه الكبير الثالث
ع��ش��ر ،وال����ذي س��ي�لاق��ي ف��ي ال���دور
المقبل األميركي سام كويري الثامن
والعشرين أو ال��ب��رازي��ل��ي توماس
بيلوتشي« ،اللعب تحت السقف
س��اع��دن��ي ك��ث��ي��راً .األج�����واء كانت
استثنائيّة في هذه الظروف ،وك ّنا
نسمع تشجيع ال��ج��م��ه��ور بشكل
أفضل».

بن عرفة بقمي�ص �سان جيرمان
اقترب العب خط وسط فريق نيس
الفرنسي حاتم بن عرفة من االنضمام
إل���ى ص��ف��وف ف��ري��ق ب��اري��س س��ان
جيرمان في صفقة انتقال حر ،وذلك
وفق ما أوردته الصحف الفرنسية.
ه���ذا ،وذك����رت ت��ق��اري��ر إع�لام��يّ��ة
فرنسيّة أنّ المفاوضات جارية بين
بطل فرنسا ف��ي الموسم الماضي
وبن عرفة صاحب األصول التونسية
التوصل إلى االتفاق وإبرام
من أجل
ّ
العقد ال��ذي سيمت ّد لثالثة مواسم.
ومن المتو ّقع أن يحسم الطرفان األمر
بشكل نهائي اليوم.
ّ
وم��ؤخ��راً ،تل ّقى حاتم ب��ن عرفة
( 29عاماً) عروضا ً من بعض األندية
األوروب���ي���ة ،ك��ان آخ��ره��ا إشبيلية
اإلسباني الذي عبّر مد ّربه الجديد،
التشيلي خورخي سامباولي ،عن
الملحة في ض ّم الالعب السابق
رغبته
ّ

لنيوكاسل وهال سيتي اإلنكليزيّين،
وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون
الفرنسيين .وفي الموسم الماضي من

الدوري الفرنسي تأ ّلق بن عرفة مع
نيس بشكل الفت ،حيث لعب معه 32
وسجل  17هدفاً.
مباراة
ّ

الفرن�سي �أومتيتي مع بر�شلونة بـ 30مليون يورو
يستع ّد فريق برشلونة اإلسباني
لإلعالن عن أولى صفقاته الصيفيّة
من خالل تعزيز ّ
خط دفاعه بالعب
ن���ادي أولمبيك ل��ي��ون ،والمنتخب
الفرنسي صامويل أومتيتي مقابل
 30مليون يورو.
وأ ّكد جون ميشيل أوالس ،رئيس
الفريق الفرنسي ،وجود مفاوضات
مع نادي برشلونة ،وقال« :بالنسبة
لصامويل ،وع��دن��اه أن نسمح له
بالرحيل نحو الفريق ال��ذي يحبّه،
وإن ا ّتفق األطراف الثالثة فسيرحل».
ك��م��ا ت��ح��دّث��ت ت��ق��اري��ر إع�لام��يّ��ة
فرنسيّة وإسبانيّة عن مبلغ الصفقة
الذيي وص��ل لـ 30مليون ي��ورو مع
عدّة حوافز أخرى .وسيسافر المدافع
الكاميروني األص���ل م��ب��اش��رة بعد
نهاية اليورو إلى برشلونة ،إلجراء

الفحص الطبي والتوقيع النهائي مع
فريقه الجديد.
وسيؤدّي انتقال المدافع الفرنسي

إلى برشلونة لفتح الباب إلى مغادرة
مواطنه جيريمي ماتيو والبرازيلي
أدريانو للفريق الصيف الحالي.

حجيج في القلعة البي�ضاء ّ
مجدد ًا
مع انتهاء الموسم الكروي وإنقضاء مدّة عقده مع فريق
شباب الساحل ،الذي ح ّل في المركز الخامس في ترتيب
ال���دوري ،ج��رت ات��ص��االت مع م��د ّرب «األزرق» موسى
حجيج من قبل إدارة ن��ادي الراسينغ ،والتي عرضت
عليه استالم الد ّفة الفنيّة للموسم المقبل ،وسبق لحجيج

أن استلم المه ّمة الراسينغاوية منذ موسمين قبل أن
ينتقل إلى النبي شيت ث ّم يلتحق بالساحل ،ومن المتو ّقع
أن يتم اإلعالن عن توقيع العقد بين الطرفين ،واإلعالن
ع��ن تشكيلة الراسينغ للموسم المقبل خ�لال األيّ��ام
المقبلة.

فريق ال�ش ّياح بمواجهة �أونيكا
في نهائي دورة النجوم
ف��از فريق «الشياح» على فريق
«ع��م��اد ت��رم��س» ( 6ـ  ،)5ف��ي إط��ار
الدور نصف النهائي لدورة النجوم
ّ
ينظمها ويشرف
الرمضانيّة التي
عليها الزميل علي الزين على ملعب
«.»The Cup
س��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز ح��س��ي��ن ال��زي��ن
ّ
( ،)2علي يعقوب ( ،)2محمود
دق���ي���ق ( ،)2ول���ل���خ���اس���ر ع��ل��ي
س��ي��س��ي ( ،)2ع��ل��اء ت���رم���س.

وف����ي ال���م���ب���اراة ال���ث���ان���ي���ة ،ف��از
ف��ري��ق «أون��ي��ك��ا ـ ت��ك��ه ج���ي» على
ف��ري��ق «ح��س��ي��ن ج��اب��ر ( 9ـ .)7
سجل للفائز عباس عطوي «أونيكا»
ّ
( ،)2حسين دقيق ( ،)2خالد تكه
ج��ي ( ،)2أحمد زري��ق ( ،)2ون��ور
منصور ،وللخاسر حسن جابر (،)2
هادي سحمراني ( ،)2وعلي الحاج.
وفي دوري السا الذي يُقام على
نفس الملعب ،فاز فريق «ربيع هاني

المقداد» على فريق «علي المير»
( 8ـ  ،)2في إطار ال��دور الثاني من
فعالياته التي ُتقام برعاية الدكتور
إي��اد المقداد وتحت إش��راف بسام
سجل للفائز حسين إبراهيم
المقدادّ ،
المقداد ( ،)3ربيع هاني المقداد،
أحمد محمد المقداد ،زكي المقداد،
م��ح��م��د ف��ه��م��ي ال��م��ق��داد ،وم��ح��م��ود
المقداد ،وللخاسر حسن سيف الدين
وكرم المقداد.

