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دل بو�سكي يعتزل التدريب

كروي بح�ضور ال�سلطة الرابعة
خالل �سحور
ّ

�سليمان تك ّلم مح َّم ً
ال بهواج�س الأندية
وحيدر �أجاب مت�س ّلح ًا في تدوير الزوايا
أق���ام رئ��ي��س ن���ادي العهد تميم
سليمان ف��ي منزله م��أدب��ة سحور
رمضانيّة على شرف رئيس االتحاد
اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم
حيدر ،بحضور أمين سر نادي العهد
الحاج محمد عاصي وحشد كبير من
اإلعالميّين المعنيّين بالشأن الكروي .
السحور ال��ذي أُق��ي��م على جنبات
المباراة التي جمعت بين البرتغال
وبولندا ،لم يكن تقليد ّيا ً جامداً،
بل طغت عليه الحيويّة والصراحة
وروح المسؤول ّية ،نتيجة الحوارات
التي دارت واألسئلة التي ُطرحت،
وك��ع��ادت��ه أج���اب رئ��ي��س االت��ح��اد
المهندس ه��اش��م ح��ي��در متسلّحا ً
بدرايته في تدوير الزوايا وحكمته
في مقاربة المقترحات.
ف��ي ب��داي��ة السهرة التي امتدت
حتى الفجر ،كانت كلمة لصاحب
رح��ب فيها
ال��دع��وة تميم سليمان ّ
بحيدر وباإلعالميّين الحاضرين،
معتبرا ً أنّ ما سيدور من نقاشات
ف���ي ه��ك��ذا ج��ل��س��ات ح���واريّ���ة ال
ب���� ّد أن ي��ن��ع��ك��س ل��م��ص��ل��ح��ة ك��رة
ال���ق���دم ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ش��ك��ل كبير.
ب��دوره شكر حيدر صاحب الدعوة
ع��ل��ى ه���ذه ال���م���ب���ادرة ،ك��م��ا شكر
وتوجه
اإلعالميّين على حضورهم
ّ
إليهم مه ّنئا ً بمناسبة اليوم العالمي
للصحافة الرياضيّة الذي يصادف
اليوم (السبت) ،داع� ّي�ا ً إيّاهم إلى
�وح��د تحت أي إط��ار
التكاتف وال��ت� ّ
يرونه مناسباً ،معتبرا ً أ ّنهم ركن
أساسي في مسيرة تطوير كرة القدم
ّ
اللبنانية ،متم ّنيا ً على الرياضيّين
والسياسيّين استلهام معاني و
فضائل ه��ذا الشهر الكريم لما فيه
مصلحة الوطن ورياضيّيه.
في ضوء األسئلة المطروحة من
صاحب ال��دار ومن غالبيّة الزمالء
اإلع�لام �يّ��ي��ن ،أط��ل��ق ح��ي��در جملة
من المواقف ،لع ّل أب��رزه��ا ما قاله
بشأن م��وض��وع التالعب وتركيب
المباريات ،حيث رف��ض أن يكون
على رأس لعبة ف��اس��دة أو تحوم
حولها شبهات الفساد ،معتبرا ً أنّ
لجان التحقيق التي تؤ َّلف لمعالجة
هكذا قضايا غير فعّ الة وال تصل
إلى النتائج المرج ّوة ،ليقولها بكل
صراحة« :الحل الوحيد هو ا ّتخاد
إج��راءات صارمة قد تصل إلى ح ّد
ال��ت��وق��ي��ف ع��ل��ى الشبهة م��ن دون
خاصة
انتظار وجود أد ّلة واضحة،
ّ
أنّ جميع من يتعاطى بكرة القدم
يعلم أنّ هناك أشخاص فاسدين
ال زال��وا يعيثون فسادا ً في مالعب
وم��ب��اري��ات ك��رة ال��ق��دم وأسماؤهم
معروفة ،ونعدكم بمكافحة هذه اآلفة
بشكل فعّ ال وصارم ،فسمعة اللعبة
خط أحمر بالنسبة إلينا».

أعلن اإلسباني فيسنتي ديل بوسكي اعتزاله التدريب
�ي الصفحة األخ��ي��رة ف��ي م��ش��واره م��ع المنتخب
م��ع ط� ّ
اإلسباني لكرة القدم .وأوض��ح دي��ل بوسكي أنّ رئيس
االتحاد اإلسباني لكرة القدم أنخل ماريا بيار ،سيُعلن
قرار رحيله عن تدريب «الروخا» في األيام المقبلة ،عندما
سينتهي عقده في  31من الشهر الحالي.
وقال« :في  31تموز سأترك كرة القدم .سأكون مستع ّدا ً

للمساعدة .سأترك مهنة التدريب ،لك ّنني سأكون دائما ً
بالقرب من الذين يرغبون في أن تمضي األمور على نحو
جيد في كرة القدم اإلسبانية ،إذا كان بمقدوري المساعدة
في ش��يء» .وأ ّك��د ديل بوسكي ،أ ّن��ه ا ّتخذ منذ فترة قرار
الرحيل عن تدريب إسبانيا بعد بطولة أوروبا ،التي ودّعها
المنتخب اإلسباني من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة
بهدفين نظيفين أمام إيطاليا.

بر�شلونة يحجز نيمار لخم�س �سنوات
أع��ل��ن ن��ادي ب��رش��ل��ون��ة رس��م � ّي �ا ً
أم����س ،ع���ن ت��م��دي��د ع��ق��د مهاجمه
البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى العام
 2021بقيمة وصلت إلى  250مليون
يورو وكان رئيس النادي الكاتالوني
جوسيف ماريا بارتوميو قد أعلن في
مؤتمر صحافي أنّ نيمار سيُجدّد بال
شك ،بعد مسلسل اهتمامات وعروض

من أندية أوروب��ا التي قدّمت مبالغ
طائلة بهدف الحصول على توقيع
البرازيلي .من جهته ،نشر البرازيلي
ص���ورة ل��ه ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي بقميص برشلونة معلّقا ً
بالقول« :يعيش برشلونة وتحيا
كاتالونيا» ،ليُعطي إش��ارة كبيرة
وواضحة على قرب اإلعالن الرسمي

عن تمديد عقده.
وكانت مسألة تجديد عقد نيمار
محط شك كبير في كاتالونيا ،نظرا ً
ّ
للمماطلة التي رافقت ه��ذا الملف،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ع��روض المالية
المهولة ال��ت��ي وص��ل��ت ل�ّل�اّ ع��ب من
كبار أندية أوروب��ا إلى رأسهم ريال
مدريد وباريس سان جيرمان.

تون�س �ستخ�سر جهود الماجري في البرازيل
أ ّما بالنسبة إلى الجمهور ،لجهة
ح��ض��وره للمباريات ت���ارة ومنعه
ط��وراً ،أعرب حيدر عن ارتياحه لما
آلت إليه األمور في األسابيع األخيرة
م��ن عمر ال���دوري ف��ي ض��وء تعاون
األج��ه��زة األم��ن � ّي��ة بشكل كبير مع
االتحاد ،شاكرا ً مدير عام قوى األمن
الداخلي ال��ل��واء إبراهيم بصبوص
ال��ذي كان له ال��دور األكبر في عودة
الجمهور إل��ى المالعب و حمايته.
وباالنتقال إلى قانون التوقيع األبدي
ال��ذي أخ��ذ وقتا ً طويالً من النقاش
بين رئيس االت��ح��اد و اإلعالميّين،
وع���د ح��ي��در ب��ال��ع��م��ل ال��ت��دري��ج��ي
وبشكل جدّي لرفع هذا الغبن الذي
يطال الالعبين واألن��دي��ة على ح ٍّد
سواء ،الفتا ً إلى أنّ « :االتحاد قد بدأ
بالفعل بتغيير هذا الواقع عن طريق
السماح بمبدأ اإلعارة للاّ عب اللبناني
واألجنبي ،وفتح الباب أمام األندية
بشكل اختياريّ لتوقيع عقود مع
الالعبين اللبنانيّين وتسجيلها في
االتحاد ،إلاّ أنّ التجاوب مع هذا األمر
كان ضعيفا ً من قِبل األندية» .ووعد
بدرس المقترحات التي ُقدّمت خالل
النقاش للوصول إلى قانون عصريّ
للتواقيع ،شرط تجاوب األندية مع
األمر .كما وعد بالنظر ببدل تسجيل
العقود ف��ي االت��ح��اد البالغ عشرة
في المئة من قيمة العقد ،ومحاولة
تخفيضه إل���ى خمسة ب��ع��د درس
األمر في اللجنة التنفيذية ،معلنا ً أ ّنه
سيُعرض على الجمعيّة العموميّة
المقبلة تعديل يقضي بالسماح
لالعب اللبناني باالنضمام إلى أندية

الدرجة األولى شرط عدم مشاركته
في نفس الموسم مع فريق آخر.
وأعلن حيدر ،بأ ّنه ال مانع عند
االت��ح��اد م��ن توسيع ال��م��روح��ة ،في
سياق اعتماد العب آسيوي بدال ً من
الفلسطيني الذي يحق للنادي إشراكه
في الدوري شرط أن يعود بالمنفعة
الفنيّة على األندية والدوري.
إلى موضوع الحكام والتحكيم،
اعتبر حيدر أ ّنه يجب عدم فقدان الثقة
بالجهاز التحكيمي المحلّي ،مبيّناًَ:
«نملك جهاز تحكيمي جيّد بحاجة
إل��ى المتابعة والتطوير عن طريق
المعسكرات وال��م��ح��اض��رات ،ولكن
األهم من ذلك أنّ هذا الجهاز يتم ّتع
بح ٍّد كبير من الشفافية ولكن تنقصه
اإلمكانيات ،وهذا ما سنسعى لتأمينه
في المستقبل ،حيث س ُنعلن عن فتح
دورة الستقدام ح ّكام جدد بعد مدة

قصيرة ،ما سيساهم بتعزيز الجهاز
التحكيمي».
وعن تحديد موعد بداية البطولة
في  ،2016/9/9أش��ار حيدر إلى
أنّ االت��ح��اد ارت���أى و بعد التشاور
مع األن��دي��ة ،بإطالق ال��دوري مبكرا ً
ليتوافق ختام الموسم قبل بداية
شهر رم��ض��ان المقبل ،وق��د راع��ى
االتحاد في روزنامة موسم -2016
 2017المشاركات الخارجية لألندية
واستحقاقات المنتخب األول.
واستفاض المهندس حيدر في
الحديث عن المنتخبات الوطنية،
الف��ت�ا ً إل��ى أنّ االت��ح��اد يعمل ضمن
إمكاناته المتواضعة على تحضير
المنتخب األول لتصفيات ك��أس
آسيا المقبلة ،آمالً أن يتح ّقق اإلنجاز
بالتأهّ ل أل ّول مرة إلى هذه المسابقة
القاريّة .وفي ردّه حول لجنة دعم

المنتخبات ،أي��ن أص��ب��ح��ت؟ وما
دورها؟ أوضح حيدر أنّ لجنة دعم
المنتخبات ك��ان لها دورا ً مه ّماً،
وأس��ه��م��ت ف��ي تحقيق إن��ج��ازات
المنتخب ،ليختم حديثه ف��ي هذا
المجال داع��ي�ا ً رئيس ن��ادي العهد
األستاذ تميم سليمان إل��ى ت��ر ّؤس
اللجنة وإع��ادة تفعيل دوره��ا ،كما
توجه شاكرا ً االتحاد القطري لكرة
ّ
القدم على وقوفه الدائم إلى جانب
كرة القدم اللبنانية.
وم��ن النقاط التي أث��اره��ا حيدر
خالل اللقاء ،التسيّب الحاصل في
م�لاع��ب ك��رة ال��ق��دم ،وع���دم تطبيق
القوانين أو االخ��ت�لاف ف��ي الرؤية
عند تطبيقها ،ليبيّن بصوت عال
ٍ« :م��ن ال��ي��وم ف��ص��اع��داً ،ل��ن نسمح
باالستخفاف بكرة القدم وخصوصا ً
لجهة استخدام التحايل بُغية إفقاد
المباراة نصابها القانوني وغيرها
م��ن ال��ح��ي��ل ،ف��ال��ع��ق��وب��ات ستكون
قاسية ورادع����ة» .وخ��ت��م معترفا ً
ب��وج��ود ت��ب��اي��ن كبير ف��ي مقاربة
لجنتي االن��ض��ب��اط واالس��ت��ئ��ن��اف
ّ
للحاالت التي تصل إليها ،وقد ت ّمت
ّ
مؤخرا ً باجتماع
معالجة هذا األمر
ض�� ّم اللجنتين ،حيث ت�� ّم توحيد
معايير آليّة العمل.

درع تكريمي من المنار

ف��ي م��ب��ادرة كريمة ،ق��دّم القسم
ال��ري��اض��ي ف��ي ت��ل��ف��زي��ون ال��م��ن��ار
بشخص رئ��ي��س��ه ال��زم��ي��ل يوسف
يونس درع �ا ً تكريم ّيا ً تقدير ّيا ً إلى
السيّد هاشم حيدر.

البرتغال ُتق�صي بولندا وت�صل ن�صف النهائي
أزاحت البرتغال نظيرتها بولندا بعد أن خدمتها ركالت الحظ
الترجيحيّة بنتيجة ( ،)3-5وذلك عقب انتهاء الوقتين األصلي
واإلضافي للمباراة بالتعادل اإليجابي ( 1ـ  )1في أولى مباريات
الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم ال ُمقامة في فرنسا.
فعلى ملعب الـ»فيلودروم» في مرسيليا ،افتتح البولنديّون
النتيجة م��ب��ك��را ً ب��ه��دف س��ري��ع وق��ي��اس��ي ل��ق��ائ��ده��م روب���رت
ليفاندوفسكي (د ،)2ب ْي َد أنّ اكتشاف البطولة بالنسبة للبرتغال،
ريناتو سانشيز عاد ليُعيد المباراة إلى نقطة بدايتها بإحراز هدف
التعادل ( ،)33ليفشل المنتخبان بعد ذلك في ه ّز الشباك على
مدار  120دقيقة كاملة ،وهو ما جعل اللجوء إلى ركالت الجزاء
أمرا ً حتم ّياً.

متوسط الميدان البولندي المتميّز كوبا
ركالت الحظ ،خانت
ّ
بالسيزكوفسكي ،وابتسمت للحارس روي باتريسيو الذي تميّز
في التصدّي أيضاً ،قبل أن يكمل كواريزما المه ّمة بتجسيم الركلة
األخيرة ومنح «برازيل أوروبا» بطاقة العبور إلى نصف نهائي
البطولة.
الجدير ذكره ،أنّ البرتغال ستالقي في الدور نصف النهائي
الفائز من مواجهة بلجيكا وويلز.

سانشيز البرتغال ...سر الفوز والتأهّ ل

اخ��ت��ي��ار ف��رن��ان��دو س��ان��ت��وس م����د ّرب ال��ب��رت��غ��ال ال�لاع��ب
ال��ش��اب ري��ن��ات��و سانشيز ضمن التشكيلة األس��اس � ّي��ة منح

من �أين لآي�سلندا ال�صغيرة هذه اله ّمة الكبيرة!

خ���ط ال���وس���ط س�لاس��ة أك��ب��ر وف��ع��ال � ّي��ة ه��ج��وم��ي��ة أوض���ح،
ولعب سانشيز  -الذي انض ّم للمنتخب للمرة األولى في أكتوبر
تشرين الماضي  -في التشكيلة األساسية للمرة األولى ،وقدّم
أدا ًء رائعا ً رغم صغر سنه ،وقاد الالعب البالغ عمره  18عاما ً خط
وسجل هدف التعادل وأحرز ركلة الترجيح
الوسط البرتغالي
ّ
الثانية ،واستطاع أيضا ً التف ّوق على كريستيانو رونالدو الذي
قدّم أدا ًء مخيّبا ً مرة أخرى ،حيث أضاع فرصة للتسجيل.
وسبّب خط وسط البرتغال صداعا ً لسانتوس خالل البطولة
بعد فشله في إمداد ناني ورونالدو بالكرات والخطورة الالزمة
لتهديد دفاع المنافسين ،وكانت التشكيلة األساسيّة أمام بولندا
بمثابة الحل األفضل للمد ّرب.

حار�س المجر يعتزل
ويعر�ض �سرواله للبيع
أعلن المخضرم جابور كيرالي ،حارس منتخب المجر ،اعتزاله اللعب دول ّيا ً
بعد نهائيات أمم أوروبا فرنسا  ،2016والتي قاد خاللها منتخب بالده إلى
تصدّر المجموعة السادسة وبلوغ دور الـ 16قبل الخروج على يد بلجيكا.
وسجل الحارس البالغ من العمر  40سنة رقما ً قياسياً ،حيث أصبح أكبر
ّ
العب يشارك في البطولة عبر التاريخ ،يليه األلماني لوثر ماتيوس ،وتميّز
كيرالي بسرواله الغريب الذي أثار سخرية البعض ،كما أدّى إلى دعمه من طرف
زمالئه وعدد من محبّيه في العالم.
وفي ضوء اعتزاله ،ق ّرر الحارس المخضرم وضع سرواله «الشهير» للبيع
أمام الراغبين في الحصول عليه مقابل  25يورو ،وذلك استجابة لتم ّنيات عدد
كبير من األنصار الذين لبسوا نفس اللون (الرمادي) تضامنا ً معه.
ويملك الحارس الحالي لفريق هالدالز المجري مشوارا ً طويالً مع عدد كبير من
الفرق ،حيث لعب في صفوف هيرتا بيرلين وبايرن ليرفكوزن وميونخ 1860
في ألمانيا ،وكريستال باالس وأستون فيال وبيرنلي وفولهام في إنكلترا.

خطف منتخب آيسلندا األض��واء
وأصبح حديث الساعة في األوساط
الرياضيّة وغيرها ،بعد المفاجأة
ال��م��د ّوي��ة التي ح ّققها ب��ف��وزه على
نظيره اإلنكليزي بنتيجة ( )1-2في
الدور ثمن النهائي لـ»يورو .»2016
وفي مقاربة طريفة لتأهّ ل البلد
الصغير في المساحة والقليل في
عدد السكان ،فقد نشر أحد المواقع
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ص���ورة ط��ري��ف��ة عن
التركيبة السكانيّة لجزيرة آيسلندا،
ُتظهر ع��دد س ّكانها ال��ك�لّ��ي وع��دد
النساء والذكور ،وعدد المواطنين ما
دون سن الـ ،18وما فوق سن الـ،35
وغ��ي��ره��ا م��ن األم���ور والمعطيات،
وطريقة اختيار العبي المنتخب من
بينهم.
واستطاعت آيسلندا ،رغ��م قلّة
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سكانها ،اختيار م��د ّر َب��ي��ن لقيادة
منتخبها ،وهما هيمير هالغريمسون
والرس الغربك ،وهذه ظاهرة جديدة
على الكرة العالمية أن يتو ّلى تدريب
أيّ فريق أو منتخب مد ّربان في وقت
واحد ،وبنفس المهام والصالحيات.
ووجد هذان المد ّربان  23العبا ً من
بين عدد السكان لتمثيل بالدهم في
«ي���ورو  ،»2016وانتقل % 8.15
من ع��دد سكانها بالكامل لمؤازرة
المنتخب في فرنسا.
وأذه���ل المنتخب اآلي��س��ل��ن��دي،
المشارك ألول مرة في تاريخ نهائيّات
بطولة ك��أس األم��م األوروب��ي��ة لكرة
القدم ،العالم بما يقدّمه من مستوى
ويح ّقق نتائج رائعة.
فقد استه ّل هذا المنتخب المغمور،
ال����ذي ش��غ��ل ال��م��رك��ز  109بين

منتخبات العالم في آخر تصنيف
لالتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)،
مشواره في «يورو  »2016بتعادل
مفاجئ أمام البرتغالي بهدف لمثله،
كما تعادل مع هنغاريا في الجولة
الثانية أيضا ً وبالنتيجة ذاتها ،قبل
أن يصعق نظيره النمساوي في
الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف
واحد ،ويبلغ دور الـ.16
وفجر منتخب آيسلندا المفاجأة
ّ
ال��ك��ب��رى ح��ت��ى اآلن ف��ي البطولة
القاريّة بإطاحته بنظيره منتخب
إنكلترا ،مهد كرة القدم ،بفوزه عليه
ّ
وش��ق طريقه إل��ى ال��دور
(،)1-2
ليدب الرعب في قلوب
ربع النهائي
ّ
مشجعي المنتخب الفرنسي الذي
ّ
سيواجهه غدا ً األحد في ملعب سان
دوني.

خضع ال��دول��ي التونسي صالح
ال���م���اج���ري ،الع����ب ن����ادي داالس
مافريكس األميركي ،إلى جراحة في
ركبته ،ما يعني بأ ّنه لن يتم ّكن من
تعزيز صفوف منتخب تونس لكرة
السلة خالل دورة الملحق األولمبي
المؤهّ لة ألولمبياد ريو  ،2016والتي
س ُتجرى في مدينة تورينو اإليطالية
من  4إلى  6تموز الحالي.
وق����ال ال��م��اج��ري ،ف��ي تصريح
�ص به الموقع الرسمي لالتحاد
خ� ّ
الدولي لكرة السلة« :أعشق اللعب
مع منتخب بالدي ،لكن بسبب حالة
ركبتي لن يكون بإمكاني المشاركة
في الدورة التأهيليّة لألولمبياد».
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ع���ادل التاللي
المدير الفني للمنتخب ،إنّ المهمة
�أس��ف لغياب
ستكون صعبة ،وأت� ّ
صالح الماجري ،لك ّننا سنلعب بروح

الفريق والمجموعة وسندافع عن
حظوظنا .يُذكر أنّ المنتخب التونسي
سيخوض الملحق األولمبي ضمن
المجموعة األولى ،حيث سيواجه في
مباراته االفتتاحية إيطاليا 4 ،تموز،

ث ّم كرواتيا في  6تموز.
ويتعيّن على نسور قرطاج الفوز
بإحدى المباراتين للتأهّ ل إلى الدور
قبل النهائي لمواجهة اليونان أو
المكسيك ،أو إيران.

نوليتو الإ�سباني في �صفوف مان �سيتي
أع��ل��ن ن���ادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي عن ض� ّم مهاجم منتخب
إسبانيا ونادي سيلتا فيغو مونويل
نوليتو بعقد ممت ّد ألربعة أعوام بقيمة
 13.8مليون باوند.
ورحب النادي عبر موقعه الرسمي
ّ
بالمهاجم اإلسباني الذي أحرز 39
هدفا ً مع سيلتا فيغو في  101مباراة،
ليكون بذلك ثاني توقيع يقوم به
المد ّرب بيب غوارديوال بعد المدافع
ماتس هوميلز قادما ً من دورتموند.
وفي هذا الصدد ،قال نوليتو في
تصريحه األول« :سأبذل كل ما في
وس��ع��ي ألس��اع��د مانشستر سيتي
على ال��ف��وز ،بيب غ��واردي��وال م��د ّرب
أكثر من رائ��ع ،وبالطبع سأكتسب
منه خ��ب��رات كبيرة ُتساعدني في
مسيرتي االح��ت��راف � ّي��ة» .وأض���اف:

«سألعب بأسلوبي المعتاد وأن ّفذ كل
ما يطلبه المد ّرب مني ،أنا متفائل جدا ً
ومتح ّمس للبدء باللعب تحت قيادة
غوارديوال» .يُذكر أن نوليتو ،صاحب
الـ29عاماً ،كان الهدف األول لنادي

برشلونة اإلس��ب��ان��ي منذ الموسم
الفائت في سعيهم لض ّم مهاجم بديل
ألح��د أضلع ثالثي هجومهم ،إلاّ أنّ
الكلمة الفصل كانت لبيب غوارديوال
الذي تم ّكن من ض ّمه أخيراً.

مان�ش�ستر يونايتد ّ
يجدد ثقته بحار�سه دي خيا
سارعت إدارة نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
بطريقة غير مباشرة ،إلى إخ��راج العبها ديفيد دي خيا
حارس مرمى منتخب إسبانيا من محنته الحالية بعد
وداع يورو  2016في فرنسا بالخسارة بهدفين نظيفين
أمام إيطاليا .وتسبّب دي خيا في أحد الهدفين عندما ارتدّت
من يده تسديدة من ركلة حرة أمام إيمانويلي جياكيريني
الذي م ّرر الكرة لجورجيو كيليني الذي تابعها في المرمى،
لكن موقع مانشستر يونايتد على اإلنترنت حاول إخراج
دي خيا من كبوته عبر االحتفال بالتعاقد مع الحارس
الشاب قبل  5سنوات .وقال الموقع ،إنّ دي خيا انض ّم
لمانشستر يونايتد قبل  5سنوات ،وقدّم عروضا ً مبهرة
منذ ذلك الحين إلى أن أصبح واح��دا ً من أفضل ح ّراس
المرمى على مستوى العالم.
في هذا الصيف ،ح ّل دي خيا محل أسطورة ريال مدريد
وحارس بورتو الحالي ،إيكر كاسياس ،كحارس المرمى
األول للمنتخب اإلسباني.
وأضاف الموقع« :فقط يمكن للنجوم العالميّين متابعة

النجاح على الساحة المحليّة ،وربما كانت مكانة دي خيا
في مانشستر يونايتد هي األفضل تمثيالً بعد حصوله على
جائزة السير مات بازبي كأفضل العب في العام  3مرات
متتالية في أع��وام  2014و 2015و .2016ال يوجد أيّ
نجم آخر في الفريق تم ّكن من تصدّر االستطالع السنوي
للمشجعين لـ 3سنوات متتالية ،وال حتى كريستيانو
ّ
رون��ال��دو ال��ذي فشل في الفوز بهذه الجائزة على مدار
موسمين بعد أول لقب ،وذلك قبل أن يفوز باللقب آلخر مرة».
وكان دي خيا انتقل لمانشستر يونايتد قادما ً من أتلتيكو
مدريد ،وقد ص ّرح لتلفزيون مانشستر يونايتد في أول لقاء
صحفي ،قائالً« :أشعر بالفخر الشديد ،وأتلهّف لبدء اللعب
هنا .عندما يُبدي نا ٍد بحجم مانشستر يونايتد رغبته في
ض ّمك فمن المؤ ّكد أنّ ذلك سيُشعرك بق ّمة السعادة .لقد
اعتبرت اهتمامهم حافزا ً إضاف ّيا ً للعمل بشك ٍل أكثر جديّة
إلظهار قدراتي .االنضمام لنا ٍد مثل مانشستر يونايتد يُع ّد
ميزة كبيرة ،وأنا متح ّمس لبذل قصارى جهدي وإظهار
إمكانيّاتي».

مفاج�أة ويمبلدون ..فيرير خارجها
ودّع اإلسباني ديفيد فيرير ،المص ّنف
الثالث عشر عالمياً ،منافسات بطولة
ويمبلدون الدولية للتنس .وذل��ك إثر
خسارته أمام الفرنسي نيكوال ماهو،
غير المص ّنف ،في الدور الثاني بثالثة
أشواط من دون ردّ ،بواقع  1-6و4-6
و .3-6وعلى ٍّ
خط آخر ،تأهّ ل الياباني

كي نيشيكوري ،المص ّنف خامساً ،إلى
الدور الثالث بعد فوزه على الفرنسي
جوليان بينيتو بثالثة أشواط لشوط
واحد ،بواقع  6-4و 4-6و 4-6و.2-6
وبطولة ويمبلدون هي إحدى البطوالت
الكبرى التابعة لالتحاد الدولي للتنس،
و ُتقام بشكل سنوي ،وهي أقدم بطولة

في رياضة كرة المضرب (انطلقت في
العام  .)1887و ُتقام فعاليّات النسخة
الحالية للبطولة من  27حزيران إلى
 10تموز  ،2016وتبلغ قيمة جوائزها
المالية مليون و 880ألف يورو للفائز
بلقب الفردي ،في حين يحصل الوصيف
على  940ألف يورو.

ميدال ّية �شرف ّية للجمهور الإيرلندي
ص ّرحت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بأنّ العاصمة الفرنسية ستمنح ميداليّة شرفيّة لجماهير إيرلندا
وإيرلندا الشمالية بسبب سلوكها المثالي خالل بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم .2016
«مشجعو إيرلندا وإيرلندا الشمالية تميّزوا بسلوكهم النموذجي وبالروح الرياضية،
وقالت هيدالغو في بيان:
ّ
رسمي خالل
وخلقوا أجواء جيدة» .وأضاف البيان أنّ بلدية باريس أبلغت حكومتي البلدين بتنظيم حفل تكريم
ّ
األيام المقبلة.

