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�إ�ضاءة على منتخبات المربّع الذهبي
�سلب ّيات و�إيجاب ّيات في م�سيرتهم
بعد  25يوما ً من المنافسات و 48مباراة
ُلعبت حتى اآلن ،استق ّرت بطولة ك��أس أمم
أوروبا «يورو  »2016على أسماء المنتخبات
األربعة األخيرة ،التي تتصارع من أجل رفع
كأس البطولة في  10تموز المقبل.
يلتقي منتخبا البرتغال وويلز اليوم األربعاء
في مدينة ليون الفرنسية في أولى مواجهات
الدور قبل النهائي للبطولة األوروبيّة ،يلحقهما
منتخبا ألمانيا وفرنسا غدا ً في لقاء من العيار
الثقيل لتحديد هويّة الطرف الثاني في المباراة
النهائيّة.
كيف وصلت هذه المنتخبات األربعة إلى
المربع الذهبي؟

ألمانيا

اإليجابيات :هو أقل الفرق ارتكابا ً لألخطاء
خ�لال م��ش��واره حتى المربّع الذهبي ،حيث
استقبلت شباكه هدفا ً واحدا ً ج ّراء خطأ ساذج
من مدافعه جيروم بواتينغ كلّفه ركلة جزاء في
مباراته أمام إيطاليا في دور الثمانية.
وباإلضافة إل��ى ذل��ك ،لم يخسر المنتخب
األلماني أمام فرنسا في بطولة كبرى منذ 58
عاماً ،كما أنّ مد ّربه الوطني يواكيم لوف أ ّكد
أنّ الفريق يمكنه أن يلعب ويفوز بتطبيق خطط
تكتيكيّة مختلفة.
السلبيات :لن يتم ّكن بطل العالم من االستفادة

من مجهودات ثالثة العبين أساسيّين على األقل
في صفوفه خالل مباراته أمام فرنسا.
ويتعيّن على ل��وف إع��ادة صياغة تشكيل
الفريق ومنح فرصة لالعبين أخرين ،لم يكونوا
يشاركون بشكل اعتيادي.
أفضل نتائج ألمانيا في كأس أمم أوروب��ا:
التتويج باللقب أعوام  1972و 1980و.1996

فرنسا

اإليجابيات :ه��ي البلد المضيف ،ولديها
العديد من الالعبين القادرين على حسم أيّ
مباراة في لمح البصر ،ووصلت إلى المربّع
الذهبي بعد أن قدّمت في دور الثمانية أفضل
مبارياتها على اإلطالق.
ورغم أنّ المباراة كانت أمام آيسلندا ،المفاجأة
الكبرى للبطولة ،ولكن فرنسا ب��دت في تلك
المواجهة ،التي انتهت بنتيجة  2-5لمصلحتها،
أكثر نهما ً وشراهة مع مهاجمها المتأ ّلق للغاية
أنتوني غريزمان ،الذي يحمل في جعبته أربعة
أهداف باإلضافة إلى صناعته لهدفين أخرين.
وحتى اآلن لم يقدّم الالعب بول بوغبا ،نجم
وسط ميدان “منتخب الديوك” ،أفضل ما لديه.
السلبيّات :أثارت فرنسا الكثير من الشكوك
خالل طريقها نحو المربع الذهبي ،ولم تفز حتى
اآلن على فريق ذي ثقل في البطولة.
ّ
بشق األنفس على
كما ح ّققت انتصارات

بيرل�سكوني يبيع «الميالن» �إلى ال�صينيين
منتخبات رومانيا وألبانيا وأيرلندا ،وتعادلت
مع سويسرا حيث يشوب طريقة لعبها بعض
ال��ث��غ��رات ،باإلضافة إل��ى إخفاقها ف��ي بسط
سيطرتها على المباريات.
أفضل النتائج :البطل عامي  1984و.2000

البرتغال

اإليجابيات :يض ّم المنتخب البرتغالي بين
صفوفه كريستيانو رونالدو المهاجم األقوى
واألكثر نهَما خالل العقد األخير.
وك��ان الظهور الحقيقي لنجم ري��ال مدريد
في الجولة الثالثة من دور المجموعات ،عندما
أنقذ البرتغال بهدفين حمال توقيعه في الوقت
القاتل.
ويحظى فيرناندو سانتوس ،المدير الف ّني
للبرتغال ،بمجموعة أخ��رى من الالعبين في
ّ
الشق الهجومي ،مثل ناني وريكاردو كواريشما
وريناتو سانشيز ،قادرين على التأ ّلق عندما
يغيب التوفيق عن رونالدو.
السلبيّات :لم تفز البرتغال حتى اآلن خالل
ال��وق��ت األص��ل��ي م��ن أي م��ب��اراة خاضتها في
البطولة ،حيث عبرت دور المجموعات بثالثة
تعادالت أم��ام النمسا وآيسلندا والمجر ،ث ّم
ح ّققت الفوز أمام كرواتيا في دور الستة عشر
ب��ه��دف نظيف ف��ي ال��رم��ق األخ��ي��ر م��ن الوقت
اإلضافي ،وتغلّبت على بولندا في دور الثمانية

بركالت الترجيح.
أفضل النتائج :مركز الوصيف في العام
.2004

ويلز

اإليجابيّات :أثبت المنتخب الويلزي أ ّنه
يعني شيئا ً أكبر بكثير من غاريث بيل ،ووصل
إلى نصف النهائي في مشاركته األولى في كأس
أمم أوروبا متم ّتعا ً بروح الفريق الواحد ِ
وسمة
التضامن بين العبيه ،حيث كانت تلك الصفتين
هما سالحه الرئيسي خالل البطولة.
ونجح منتخب ويلز في قلب الطاولة على
الجميع عندما تغلّب  1-3على بلجيكا ،أحد أبرز
ّ
المرشحين لنيل اللقب ،في دور الثمانية.
السلبيات :يتعيّن علينا انتظار ما يمكن أن
تقدّمه ويلز في المباراة األهم في تاريخها ،فقد
سبقتها آيسلندا باختبار نفس الموقف أمام
فرنسا يوم األحد الماضي ،ولك ّنها بدت مرتعشة
للغاية.
وباإلضافة إلى ذلك ،لن يكون بمقدور كريس
كولمان ،المدير الفني لويلز االستعانة بخدمات
نجم فريقه أرون رامسي بسبب اإليقاف.
أفضل النتائج :الوصول إلى ال��دور نصف
النهائي في النسخة الحاليّة.

هل �ست�سهّل الغيابات الألمان ّية مه ّمة الكتيبة الفرن�سية؟
بعد ف��وزه السهل على المنتخب
اآليسلندي ،أ ّك��دت إدارة المنتخب
الفرنسي بأ ّنها لن تقبل بالتخلّي عن
لقب بطولة أمم أوروب��ا  2016التي
تستضيفها على أرضها حتى يوم
األح��د المقبل ،وستلتقي فرنسا في
الدور نصف النهائي غدا ً مع ألمانيا
ف��ي ل��ق��اء ث���أري «ل��ل��دي��وك» ال��ذي��ن
خسروا أمام المانشافت ( )1-0في
ربع نهائي مونديال .2014
و ُت��ش��ي��ر ال���ت���و ّق���ع���ات إل����ى أنّ
الفرنسيّين سيواجهون صعوبة
بالغة ف��ي ال��ت��ف � ّوق على األل��م��ان،
وقد يستفيدون من كثرة الغيابات
الحاصلة في صفوفهم.
هي المرة الخامسة التي يصل فيها
المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف
النهائي بعد أع��وام  1960و1984
و 1996و 2000في ما سبق ،و ُت ّوجت
مرتين عامي  1984و ،2000في حين
خرجت من ه��ذا ال��دور في نسختي
 ،1960و.1996
وفي إطاللة على أحوال المنتخب
األلماني بقيادة يواكيم ل��وف ،فقد
أ ّك��دت قناة «س��ب��ورت  »1األلمانيّة

هوفيديس الغائب األبرز عن مباراة الغد
غ���ي���اب ق���ائ���د ش���ال���ك���ه وم���داف���ع
منتخب ألمانيا بينيديكت هوفيديس
ع���ن ت��م��اري��ن ال��م��ان��ش��اف��ت أم���س،
واكتفاءه ببعض تمارين اللياقة،

وحاله كحال قائد المنتخب باستيان
شفاينشتايغر.
وذك���رت القناة ف��ي تقريرها ،أنّ
الالعب يعاني من إصابة عضليّة

طفيفة ،لكن مع بقاء يومين فقط قبل
لقاء فرنسا قد ال يكون الوقت كافيا ً
للاّ عب من أجل العودة ،خصوصا ً وأنّ
المانشافت سيخوض اليوم تمريناته

األخيرة قبل المواجهة المرتقبة في
مارسيليا.
ل��وف وبغياب هوميلس بسبب
اإلن��ذارات ،كان ينوي التعويل على
مصطفي أو هوفيديس للمشاركة،
علما ً أن األخير كان متواجدا ً في جميع
مباريات المنتخب األلماني بالبطولة
سواء أساسيا ً أو كبديل ،لكن غيابه
سيعني م��ش��ارك��ة مصطفي ال��ذي
تأ ّلق بلقاء أوكرانيا خ�لال الجولة
االفتتاحية.
المانشافت سيفتقد أيضا ً للمهاجم
ماريو غوميز والعب الوسط سامي
خضيرة ،بوقت مازالت فيه مشاركة
شفاينشتايغر غيرمؤ ّكدة ،وبالتالي
قد يرتفع عدد الغائبين عن المانشافت
ض ّد فرنسا إلى  5العبين ،رغم خوض
ألمانيا للقاء إيطاليا بصفوف مكتملة.
ّ
مؤخرا ً إلى أ ّنه
وك��ان لوف قد أش��ار
لم يحسم قراره بعد حول ما إذا كان
سيلعب بمدافعَين أو ث�لاث��ة أم��ام
فرنسا ،كما أش��ار إل��ى أ ّن��ه سيختار
ما بين إيمري جان ويوليان فايغل
لتعويض غياب شفاينشتايغر بحال
لم يتم ّكن األخير من المشاركة.

المشجع ال��ذي يتابع المنتخبَين إلى الكثير من
وال يحتاج
ّ
الوقت كي يعرف أنّ األسماء الموجودة بجوار بيل أق ّل خبرة
تصب لمصلحة
وجودة من تلك التي يملكها رونالدو ،وهي نقطة
ّ
الويلزي بالترافق مع نقاط مثل تسجيله أحد هدفي الفوز على
سلوفاكيا ،والهدف الوحيد على إنكلترا  ،2-1وأحد أهداف ويلز
الثالثة على روسيا من دون أن ننسى إسهامه في تحقيق هدف
التأهّ ل على أيرلندا الشماليّة في ثمن النهائي ودوره الها ّم في ربع
النهائي أمام بلجيكا.
بالمقابل ،نجد أنّ رونالدو األكثر تسديدا ً خارج األخشاب في
البطولة ككل ( )14الغائب الحاضر في تشكيلة البرتغال ،فهو
فشل في إحداث الفارق أمام آيسلندا والنمسا (وحتى أمام بولندا
في ربع النهائي) ،وقد اقتصر دوره على هدفين مه ّمين أمام المجر
في ال��دور األول ،وإسهام بعض الحظ فيه في هدف كورايزما
الوحيد على كرواتيا في ثمن النهائي.

تقف األرقام إلى جانب بيل بشكل واضح في الدوري اإلسباني
أيضاً ،وهو ما يعني أنّ ريال مدريد ومد ّربه الفرنسي زين الدين
زيدان بحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الصالحيات الموجودة
داخل الملعب بين االثنين ،خاصة وأنّ خطط بطل أوروبا ترتكز
على رونالدو بالرغم من عدم توفيقه ببعض األحيان.
من سوء ّ
حظ بيل أنّ مواجهاته السابقة مع رونالدو على
ً
مستوى األندية آلت جميعها لصالح قائد البرتغال ،علما أنّ
المنطق يجب ألاّ ي��وازن بين توتنهام بيل كفريق ومانشستر
رونالدو ،وكذلك بين توتنهام دوري األبطال مع بيل وريال.
ولم يسبق للنفاثة بيل أن فاز على رونالدو بخمس مواجهات
سابقة ،فخسر أرب��ع (اثنتان في األبطال بين ري��ال وتوتنهام
وواحدة في الدوري وواحدة في كأس االتحاد االوروبي) ،بينما
تعادال مرة وحيدة في «الليغا كاب».

الرئي�س بوتين دعم ًا لمونديال بالده� :أبوابنا مفتوحة للجميع وبال ت�أ�شيرة
و ّق��ع الرئيس الروسي فالديمير بوتين
قانونا ً يسمح لمحبّي كرة القدم األجانب
بزيارة روسيا من دون تأشيرة دخول خالل
استضافتها لكأس القارات  2017وكأس
العالم  ،2018في ح��ال عرضهم «بطاقة
المشجع».
سفر
ّ
وينص القانون الذي صادق عليه بوتين
ّ

مؤخرا ً على أنّ مفعول عمل هذه البطاقة
الخاصة بالمشجعين يبدأ قبل  10أيام من
انطالق البطولتين ،وينتهي بعد مرور 10
أيّام على إجراء مباراتيهما األخيرتين.
سيتوجب على المواطنين األجانب
كما
ّ
الذين سيدخلون األراض��ي الروسية خالل
فترة عمل بطاقاتهم ،بموجب القانون ،أن

يعرضوا على سلطات ال��ح��دود ج��وازات
السفر ال�لازم��ة المعترف بها في روسيا،
باإلضافة إلى تذاكر الفعاليّات الرياضيّة
التي يرغبون في زيارتها.
ويشير القانون إلى أنّ أصحاب «بطاقات
المشجع» سيمكنهم استغالل وسائل
سفر
ّ
النقل العا ّمة في المدن التي ستحتضن

مباريات البطولتين.
يُذكر أنّ روسيا ستستضيف كأس العالم
لكرة القدم للمرة األول��ى في تاريخ البالد
خالل الفترة الممتدة من  14حزيران إلى 15
تموز من العام  ،2018ومن المق ّرر أن تجري
مباريات البطولة ف��ي مالعب  11مدينة
روسية.

غربلة الم�ص ّنفين في دورة ويمبلدون
موراي وفيدرر و�سيرينا �إلى ربع النهائي
ب��دأت عملية غربلة المص ّنفين
والمص ّنفات في بطولة ويمبلدون
ال��م��ف��ت��وح��ة ف���ي ال��ت��ن��س ،ث��ال��ث
الدورات األربع الكبرى في العالم
(الغران سالم).
فمع اقتراب الدورة من أدوارها
المتقدّمة ،ك��ان من الطبيعي أن
يتواجه المص ّنفون مع بعضهم
ب��ع��ض��اً ،وك����ان ال��ي��اب��ان��ي كي
نيشيكوري المص ّنف خامساً،
وال��ف��رن��س��ي ري���ش���ار غ��اس��ك��ي��ه
المصنف سابعاً ،والبلجيكي ديفيد
غوفان المصنف  ،11واألسترالي
نيك كيرغيوس المص ّنف  15أبرز
الخاسرين.
أ ّم���ا البريطاني أن���دي م��وراي
المص ّنف ث��ان��ي �اً ،والسويسري
روجيه فيدرر المصنف ثالثاً ،فلم
يجدا أيّ صعوبة في التأهّ ل إلى

ال���دور رب��ع النهائي ،بعدما فاز
األول على نيك كيرغيوس ()5-7
و( )1-6و( ،)4-6والثاني على
األميركي ستيف جونسون ()2-6
و( )3-6و(.)5-7
وف��ي ال���دور المقبل ،سيلتقي
م��وراي مع الفرنسي جو ويلفرد
تسونغا الفائز على مواطنه ريشار
غاسكيه ( )2-4وباالنسحاب،
وف���ي���درر م��ع ال��ك��روات��ي م��اري��ن
سيليتش الفائز على كي نيشيكوري
( )1-6و( )1-5وباالنسحاب.
كما تأهّ ل إلى الدور ربع النهائي
الكندي ميلو راونيتش المص ّنف
س��ادس �اً ،واألم��ي��رك��ي س��ام كيري
المص ّنف  ،28والفرنسي لوكاس
بوي المصنف .32
راونيتش ف��از على البلجيكي
ديفيد غ��وف��ان ( )6-4و()6-3

و( )4-6و( )4-6و(،)4-6
وكيري على الفرنسي نيكوال ماهو
( )4-6و( )6-7و( ،)4-6وبوي
على األسترالي برنارد توميتش
( )4-6و( )6-4و( )6-3و()4-6
و(.)8-10
وف���ي ال����دور المقبل سيلتقي
راون��ي��ت��ش م��ع ك��ي��ري ،وب��وي مع
ال��ف��ائ��ز م��ن م��ب��اراة التشيكيّين
توماس برديتش وييري فيسيلي.
أ ّما عند السيدات ،فقد واصلت
األميركية سيرينا وليامس طريقها
بنجاح نحو االح��ت��ف��اظ بلقبها،
ب��ف��وزه��ا على ال��روس��ي��ة زفتالنا
كوزنتسوفا المص ّنفة )5-7( 13
و( ،)0-6لتتأهّ ل إلى ال��دور ربع
النهائي ،حيث ستواجه الروسيّة
األخرى أناستازيا بافليوتشينكوفا
المص ّنفة  21الفائزة على األميركيّة

أع��ل��ن رئ��ي��س وزراء إي��ط��ال��ي��ا
السابق ومالك نادي ميالن سيلفيو
بيرلسكوني ،ظهر أمس الثالثاء ،عن
بيع النادي للمستثمرين الصينيين،
وذلك عقب ساعات فقط من خروجه
من المستشفى.
وتعافى بيرلسكوني من وعكة
صحيّة تع ّرض لها بسبب مشاكل
في القلب ،ليق ّرر مغادرة المستشفى
ويعلن في تصريحات نقلتها شبكة
“ميالن نيوز” اإليطالية الشهيرة:
“لقد ق ّررت بيع الميالن لمن سيُعيده
بطالً “.
وتابع بيرلسكوني في معرض
ردّه على منتقديه في ا ّتخاذ خطوته
ه���ذه ق���ائ� ً
ل�ا« :ل��ق��د ح��ص��ل��ت على
ضمانات تؤ ّكد ص��رف الصينيّين
لمبلغ  400م��ل��ي��ون ي���ورو كبدل
لتعاقدات النادي خالل موسمين.
ه��دف��ن��ا ه��و ع���ودة م��ي�لان لسابق
عهده ،في إيطاليا ،وأوروبا والعالم
بمساعدة من الحكومة الصينية،

أل ّنهم يُعتبرون مجموعة اقتصادية
كبيرة».
ويُنتظر أن ي��و ّق��ع بيرلسكوني
بشكل رسمي على عقود بيع ميالن
يوم  12تموز المقبل مع تواجد بند
جزائي كبير في حال قرر التراجع

عن التوقيع.
ويعاني ميالن بسبب االبتعاد عن
المراكز الست األولى في آخر ثالثة
م��واس��م ف��ي الكالتشيو ،والغياب
المستمر ع��ن ال��ت��واج��د ف��ي دوري
األبطال األوروبي.

الآي�سلنديون ي�ستقبلون منتخبهم ا�ستقبال الأبطال
استقبلت مدينة ريكيافيك عاصمة دولة آيسلندا منتخب
بالدها استقبال األبطال بعد عودته غ��داة خروجه من
الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا ال ُمقامة في فرنسا
بخسارته أمام منتخب الدولة المضيفة .5-2
واحتشد عشرات آالف األشخاص الستقبال البعثة
اآليسلنديّة ،حيث حلّقت الطائرة التي تق ّل أفرادها على عل ٍّو
ّ
تحط في مطار كافالفيك
منخفض فوق المحتشدين قبل أن
على بعد  40كلم من العاصمة.
واستق ّل الالعبون حافلة فخمة طافت بهم ش��وارع

ريكيافيك ،وتبعهم عشرات اآلالف في الطريق إلى ساحة
أرنارهول حيث أُقيمت شاشتان عمالقتان لنقل المباراتين
األخيرتين للمنتخب اآليسلندي.
وقال المد ّرب السويدي الرس الغرباك« :بالفعل يمكننا
أن نحتفل .ألنّ ما قدّمه الالعبون هو عمل رائع».
مسجل
من جانبه ،قال المهاجم كولبين سيغثورسون،
ّ
أحد الهدفين في مرمى فرنسا« ،هذا حلم أن نحظى بهذا
االستقبال والدعم .لقد عشنا أجواء رائعة ،وهذا فعالً حلم
حقيقي .نحن فخورون أل ّننا استطعنا إسعاد بلدنا».

نوير :لم �أ َر �أمر ًا كهذا في ال�سابق
ق���ال م��ان��وي��ل ن��وي��ر ح���ارس مرمى
منتخب ألمانيا ،إنّ المباراة ض ّد إيطاليا
ف��ي رب��ع نهائي ك��أس األم��م األوروب��ي��ة
ال��ج��اري��ة ف��ي ف��رن��س��ا ك��ان��ت درام��يّ��ة،
إذ إ ّن��ه��ا ُحسمت لمصلحة فريقه بعد
ص���راع م��ع الطليان دام  120دقيقة
ُت � ّوج��ت ب��رك�لات الترجيح ال��ت��ي س �دّد
خاللها كل منتخب تسع مرات من على
نقطة الجزاء ،وأضاعا معا ً ستة منها.
وق��ال نوير للصحافيين“ :لم أر أم��را ً
كهذا من قبل  ..فبعد تسعين دقيقة لم
يُحدّد الفائز ،وبعد  120دقيقة بقينا بال
فائز ،لذا كان ال ب ّد أن نلجأ إلى ركالت
الترجيح ،ومن حسن الحظ أ ّننا نجحنا
في التأهّ ل إلى نصف النهائي”.

حَ َكم �إيراني احت�سب بنالتي  ...ومات!

بيل ورونالدو في الميزان ...اليوم موعد االمتحان
في ضوء المقارنة الكرويّة بين نجمي الليلة في نصف نهائي
بطولة أوروبا ،يورو  ،2016كريستايانو رونالدو (قائد منتخب
البرتغال) وغاريث بيل (قائد منتخب ويلز) ،كشفت األرقام عن
تف ّوق واضح لألخير على زميله في فريق ريال مدريد.
مرشحا ً
فقد قدّم بيل أدا ًء الفتا ً في بطولة أوروبا الحاليّة ،جعله ّ
فوق العادة للفوز بجائزة الكرة الذهبية بداية السنة المقبلة لكسر
هيمنة رونالدو وقائد األرجنتين ليونيل ميسي بعد أن سيطرا
عليها في آخر ثمانية أعوام.
ولعب بيل ،أغلى العب في العالم ،دورا ً أكبر بكثير من ذاك الذي
قام به رونالدو في وصول بالده إلى ما قبل نهائي البطولة ،حيث
كشفت األرقام عن استثمار مثالي من بيل للفرص التي سنحت
له ومبالغة في استخدام المهارات الفردية التي يملكها الدون
على حساب المجموعة ،فكان بيل أكثر تميّزا ً لجهة التعاون مع
زمالئه.
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كوكو فانديواغ ( )3-6و(.)3-6
ك��م��ا ت��أهّ ��ل��ت إل���ى ال����دور رب��ع
النهائي شقيقة سيرينا فينوس
وليامس ،المص ّنفة ثامنة ،بفوزها
ع��ل��ى اإلس��ب��ان��ي��ة ك���ارال س��واري��ز
ن���اف���ارو ال��م��ص� ّن��ف��ة )6-7( 12
و( ،)4-6وه���ي س��ت��ل��ت��ق��ي في
ال��دور المقبل مع الكازاخستانية
ياروسالفا شفيدوفا الفائزة على
التشيكية لوسي سافاروفا ()2-6
و(.)4-6
وت��أهّ ��ل��ت ل��ل��دور رب��ع النهائي
أي��ض �اً ،األلمانية أنجليك كيربر
المص ّنفة راب��ع��ة ،وال��روم��ان��ي��ة
سيمونا هاليب المص ّنفة خامسة،
والروسية يلينا فيسنينا المص ّنفة
 50ع��ال��م��ي �اً ،فيما ش��ه��د ال���دور
الرابع خروج البولنديّة أنييسكا
رادفانسكا المص ّنفة ثالثة.

وك��ان��ت كيربر ق��د ف���ازت على
اليابانية ميساكي دوي المص ّنفة
 49ع��ال��م��ي�ا ً ( )3-6و(،)1-6
وهاليب على األميركيّة ماديسون
ك��ي��ز المص ّنفة ت��اس��ع��ة ()7-6
و( )4-6و( ،)3-6وفيسنينا
على مواطنتها إيكاترينا ماكاروفا
ال��م��ص� ّن��ف��ة  35ع��ال��م � ّي �ا ً ()7-5
و( )1-6و( ،)7-9فيما خسرت
رادف��ان��س��ك��ا أم���ام السلوفاكيّة
دومينيكا سيبولكوفا المص ّنفة 19
في ال��دورة والـ 18عالم ّيا ً ()6-3
و( )5-7و(.)9-7
وف��ي ال���دور المقبل ،ستلتقي
أنجليك كيربر مع سيمونا هاليب،
ويلينا فيسنينا م��ع دومينيكا
سيبولكوفا.

ت��و ّف��ي ال��ح��ك��م اإلي��ران��ي م��ح��م��د
كوهاني ( 50عاماً) ،أثناء إدارات��ه
مباراة خالل دورة رمضانيّة في لعبة
كرة قدم الصاالت ،وذلك إثر تع ّرضه
ألزم��ة قلبيّة مفاجئة بعد احتسابه
لضربة ج��زاء ووق��وف��ه إل��ى جانب
المرمى.

وق����ال أم��ي��ن ه��ي��ئ��ة ك���رة ال��ق��دم
بمحافظة كلستان شمال شرقي إيران
أحمد شكي في تصريحات صحافية،
إنّ عائلة الحكم المتو ّفى أ ّك��دت أ ّنه
ك��ان يعاني م��ن أزم��ة قلبية ،ومع
األسف تو ّفي أثناء إدارته المباراة إثر
جلطة بالقلب».

وأوضح أحمد شكي أ ّنه بعد سقوط
توجه مساعدان طبيّان كانا
الحكم،
ّ
يتواجدان في القاعة مباشرة إليه
بهدف إجراء اإلسعافات الالزمة ،كما
أنّ سيارة إسعاف أت��ت على الفور
إلن��ق��اذه ،إلاّ أ ّن��ه ف��ارق الحياة قبل
الوصول إلى المستشفى.

بطولة النا�شئين بين العهد والأن�صار  17الحالي
حدّد االتحاد اللبناني لكرة القدم يوم  17تموز الحالي موعدا ً إلقامة المباراة النهائيّة لبطولة الناشئين
على ملعب الصفاء (الرابعة والنصف عصراً) ،حيث ستجمع بين فريق العهد بطل المجموعة األولى
برصيد  40نقطة م��ن  15م��ب��اراة ،خسر م��ب��اراة وت��ع��ادل ف��ي أخ��رى وف��از ف��ي  ،13واألن��ص��ار بطل
المجموعة الثانية برصيد  24نقطة من  12مباراة ،خسر في مباراتين وتعادل في ثالث وفاز في سبع
مباريات.

�أكاديمية بيروت الكرويّة في فرن�سا �أي�ض ًا
ل��ن ي��ك��ون المنتخب اللبناني
للناشئين ال��م��م� ّث��ل ال��وح��ي��د لكرة
ال��ق��دم اللبنانية ف��ي دورة باريس
ال���دول���ي���ة ،ف��ق��د أوف������دت ب��ي��روت
فوتبول أكاديمي ( )BFAفريقين
للمشاركة ف��ي ه��ذا ال��ح��دث الكبير
الذي يشارك فيه  32فريقا ً ومنتخبا ً
م��ن ع��دد كبير م��ن ب��ل��دان العالم.
بفريق
وستخوض « »BFAال��دورة
ٍ
من مواليد ع��ام  ،2001ال��ذي سبق
وأحرز بطولة لبنان في آذار الماضي
بقيادة المد ّرب روي أبو الياس ،إضافة
إل��ى فريق مواليد ع��ام  2004الذي
يض ّم مواهب عدّة ،وهو بدأ مشواره
في الدورة أمس الثالثاء في مواجهة
فريق ري��د ستار بلغراد الصربي.

وبهذه المشاركة تكون « »BFAقد
خاضت أكثر من  30مشاركة دوليّة،
وذل��ك ضمن سياستها الهادفة إلى
م��ن��ح ال�لاع��ب��ي��ن ف��رص��ة االح��ت��ك��اك
بالفرق األوروبية ،ما ينعكس إيجابا ً
على األداء العام للكرة اللبنانيّة التي
تستفيد من ق��درات الكثيرين منهم،
والدليل أنّ بيروت فوتبول أكاديمي
قدّمت إلى منتخب لبنان العبَين هما
الحارس مالك شومان والمدافع جو
غانم ،اللذان اختارهما المدير الف ّني
للمنتخب الوطني باسم محمد للدفاع
ع��ن أل���وان المنتخب ف��ي ب��اري��س.
ويرأس بعثة « »BFAإلى باريس،
فابيو س��ع��ادة ،بينما يشرف روي
أبو الياس على فريق مواليد ،2001

وال���دول���ي ال��س��اب��ق ك��ي��ف��ورك ق��ره
بتيان على ف��ري��ق مواليد .2004
كما تض ّم البعثة رودي مجدالني
(إداري������اً) ،إض��اف��ة إل��ى الالعبين:
غ��دي ع���ازار ،خالد ال��ح��ج��ار ،جون
ال��ح��داد ،بيتر ك��رم ،كريس عيسى،
ك��ارل سرياني ،جايسون معلوف،
إميل عيد ،دانيال جوزف جونكمان،
كريستيان عبد الملك ،ج��وزف أبو
رزق ،حسن عبدالله ،إيلي اسطفان،
رودي الفغالي ،ج��اد س��رور ،رالف
حدشيتي ،ج��ان ي��ام��ازي��ان ،ري��ان
العلم ،جان سعادة ،حسين نحلة،
روي ناشف ،غييوم جدعون وفريد
قساطلي.

 4ماليين دوالر قيمة المراهنات في ال�صين
اعتقلت الشرطة الصينيّة  236شخصاً ،وذلك أثناء قيامها في حملة ض ّد المراهنات غير الشرعية الدائرة
على جنبات مباريات بطولة يورو  2016لكرة القدم.
وج ّمدت السلطات الصينية أكثر من  28مليون يوان( ،أي ما يعادل  4.2مليون دوالر) في قضايا تتعلّق
بمراهنات دوليّة عبر شبكة اإلنترنت ،بحسب ما ذك��رت وكالة أنباء «شينخوا» نقالً عن مدير األم��ن العام
الصيني.
وص ّعدت الشرطة الصينيّة تحقيقاتها ض ّد المراهنات اإللكترونية منذ نيسان الماضي.

