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تو�ضيحات من «عيتاني» النجمة ...حول «كوفي» و«الفالحي» و«جعفر»
ب��ع��د ان���خ���راط ف��ري��ق النجمة
بتمارينه الجديّة منذ أكثر من أسبوع
على ملعبه في المنارة ،وص��ل إلى
ّ
مؤخرا ً مد ّربه الروماني تيتا
بيروت
فاليريو ،الذي باشر ابتدا ًء من يوم
أمس عمليّة االش��راف المباشر على
التمارين بحضور أكثر من  20العبا ً
م��ع م��واك��ب��ة إدار ّي����ة الف��ت��ة .وح��ول
أجواء البيت النجماوي المش ّرع في
الوقت الراهن للكثير من الشائعات
والتكهّنات ،ر ّد أم��ي��ن س��ر ال��ن��ادي
األس��ت��اذ سعد الدين عيتاني خالل
نصار
لقاء متلفز مع الزميل رشيد ّ
ضمن برنامج «بروح رياضيّة» على
الكثير من الشائعات واألخبار ،مبيّنا ً
األمور ـ مجال الجدل ـ على حقيقتها.
وفي هذا السياق ،أوضح عيتاني أنّ
الالعب الدولي السوري عبد الرزاق
حسين ،القادم إليه من فريق العهد،
سيلتحق بتمارين الفريق حالما
يُنهي التزامه الوطني مع منتخب
ب�لاده ،أ ّما بالنسبة إلى العب نادي
االجتماعي ك��وف��ي ،وال���ذي أُث��ي��رت
ح��ول وجهته الجديدة زوب��ع��ة من
التكهّنات ،فبيّن عيتاني أنّ الالعب لم
يزل خارج لبنان ،كما أ ّنه غير ملتزم
«ال مع النجمة وال مع العهد لغاية
اليوم» .وأشارعيتاني إلى اجتماعاته

وا ّت��ص��االت��ه ف��ي ه��ذا المسعى مع
مسؤولي النادي الشمالي إلى جانب
نائب رئيس ن��ادي النجمة األستاذ
صالح عسيران أكثر من م��رة ،الفتا ً
إلى أنّ كوفي أمام عرضين من العهد
ّ
ش��ك أنّ خبرته في
والنجمة ،وال
المالعب اللبنانيّة تجعله أقرب للبقاء

في لبنان ،وال ُب ّد أن يفوز بجهوده أحد
الفريقين (النجمة أو العهد) في نهاية
المطاف.
وحول مصير مدافع الفريق الالعب
التونسي رض���وان ال��ف��ال��ح��ي ،أ ّك��د
عيتاني أنّ إدارة النادي عرضت عليه
تجديد عقده قبل سفره« ،لك ّنه أخبرنا

من تونس بأ ّنه قد ارتبط بعقد مع
نا ٍد سعودي» ،وفي ضوء استقدامنا
لعدد من المدافعين بُغية اختيار
البديل األنسب مكانه عاد لالتصال
واالستفسار ،واألمور تسير وفق آليّة
تضع مصلحة نادي النجمة فوق كل
اعتبار .ولفتَ عيتاني إلى أنّ إدارة

النادي قد رص��دت موازنة محترمة
لبناء فريق قوي واستقدام أجانب
مميّزين للموسم المقبل« ،فالبحث
ج��ا ٍر الستقدام العبين ليكونوا في
ع��داد التشكيلة األس��اس� ّي��ة ،وليس
ضمن الئحة الـ .»18
ول��م ينكر عيتاني قناعة فريقه
اإلداري بعدم التجديد لالعب الفريق
محمد جعفر ،الذي وصلت عقوبات
إيقافه إل��ى أكثر من ث�لاث سنوات.
وقد أبلغت إدارة النادي عائلته بأنّ
النادي يسعى إل��ى االستغناء عنه
ضمن صفقة تبادل أو إع��ارة ألحد
األندية الراغبة بض ّمه إلى تشكيلتها،
ث ّم أوضح عيتاني« :أ ّما بشأن خالد
التكجي وحسن المحمد ،فالكالم الذي
س ّوقه البعض مرفوض ،وقد التحقا
بالتمارين بكل ج��د ّي��ة ورغ��ب��ة في
التعاون» .ولفت عيتاني إلى أنّ سوء
أرضيّة مالعب التمارين والمباريات
في الدوري اللبناني تنعكس الكثير
م��ن اإلص���اب���ات ع��ل��ى ال��ف��رق خ�لال
الموسم .وختم موضحا ً بأنّ موازنة
الموسم الماضي وصلت إلى مليون
دوالر ،واإلدارة حرصت على تأمين
جميع رواتب الالعبين والفنيّين.

حرب كالم ّية ومواقف متناق�ضة

�أميركا تدعو �إلى طرد رو�سيا من الأولمبياد
ّ
المنشطات اللجنة األولمبيّة
ناشدت الوكالة األميركيّة لمكافحة
الدوليّة بحرمان روسيا كل ّيا ً من المشاركة في أولمبياد ريو دي
جانيرو من  5إلى  21آب ،بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي
برفض استئناف اللجنة األولمبيّة الروسيّة و 67رياض ّيا ً روس ّياً.
وص � ّرح رئيس الوكالة األميركية ترايفيس تايغارت ،بعد
رفض المحكمة« :أ ّنه واقع حزين لك ّل عشاق الرياضة ،خصوصا ً
الرياضيّين الروس الذين اب ُت ّزوا وعوقِبوا على أعمال المسؤولين
عنهم ،لكن هذا هو القرار السليم».
وأضاف« :بالنسبة إلى األحداث الالحقة ،نحن نأمل اآلن ،على
ّ
المنشطات األخرى،
غرار عدد من الرياضيّين ووكاالت مكافحة
وكما طالبنا في السابق ،بأن تستمر اللجنة األولمبيّة الدوليّة
على أساس هذا القرار».
وتابع« :يجب أن تمارس اللجنة األولمبيّة الدوليّة سلطتها
من خالل تجميد اللجنة األولمبيّة الروسية ،والسماح للرياضيّين
ال��روس الذين بمقدورهم إثبات  -نظافتهم -بالمشاركة في

األلعاب.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ،رفضت استئناف
اللجنة األولمبيّة الروسيّة و 67رياض ّيا ً روس ّيا ً طالبوا المشاركة
في ألعاب ريو دي جانيرو األولمبيّة  ،2016برغم إيقاف االتحاد
الروسي أللعاب القوى من قِبل االتحاد الدولي بسبب قضايا
ّ
منشطات.
ّ
ّ
صحة
وجاء في بيان المحكمة« :أكد محكمو محكمة التحكيم
ّ
ق��رار االتحاد الدولي أللعاب القوى ،وهي تتعلّق بعدم أهليّة
الرياضيّين التابعين التحاد موقوف بالمشاركة في مسابقات
تحت رعايته».
وأضاف أنّ اللجنة األولمبيّة الروسيّة «غير مخ ّولة بتسمية
رياضيّين في مسابقات ألعاب القوى للمشاركة في ألعاب ريو
دي جانيرو».
بدورها ،أ ّكدت اللجنة األولمبيّة الدولية أ ّنها ستدرس «جميع
خياراتها القانونية» بين اإلقصاء الجماعي لروسيا من ألعاب

ري��و ،و»الحق بالعدالة الفرديّة» للرياضيين ال��روس ،وأ ّنها
«ستأخذ بعين االعتبار» رأي محكمة التحكيم الرياضي.
وأشار متحدّث باسم اللجنة األولمبيّة الدوليّة إلى أنّ اللجنة
التنفيذيّة ستجتمع األح��د المقبل ،عبر الهاتف ،ل��درس هذه
المسألة.
ويمكن للّجنة األولمبيّة الدولية إعالن قرارها النهائي حول
استبعاد كامل الرياضيّين الروس عن األلعاب الصيفيّة.
وفي تعليق له على قرار المحكمة األخير ،قال وزي ُر الرياضة
الروسي فيتالي موتكو ،إنّ هذا القرا َر يخلق مسؤولي ًة جماعي ًة،
بصدق ونزاهة ،مشيرا ً
َ
حقوق الرياضيّين الذين يتعاملون
وينتهك
ٍ
إلى أ ّنه قد يت ّم اللجو ُء إلى المحاكم المدنيّة .أما مد ّربة المنتخب
الروسي األولمبي للجمباز فالينتينا راديونينكو ،فاعتبرت أنّ قرا َر
َ
َ
حرمان
تصف
محكم ِة التحكيم الرياضي مخي ٌّب لآلمال ،قبل أن
روسيا من المشاركة في األولمبياد بأ ّنه جريم ٌة في حق الرياضة
والرياضيّين بشكل عام.

بطولة �آ�سيا للنا�شئين في �إيران

فوز �ساحق للبنان على كازاخ�ستان
ح ّقق منتخب لبنان بكرة السلّة للناشئين دون  18سنة فوزا ً
ساحقا ً على نظيره الكازاخستاني بفارق  60نقطة وبنتيجة 97
– ( 37األشواط  )37 – 97 ،29 – 76 ،22 – 51 ،11 – 24في
أولى مبارياته في المجموعة الثانية لبطولة آسيا للمنتخبات
دون  18سنة ،التي تستضيفها العاصمة اإليرانيّة طهران حتى
 31تموز الحالي ،بمشاركة  12منتخبا ً ُو ّزعوا على مجموعتين.
ض ّمت األولى :الصين ،الصين تايبه ،الفيليبين ،الهند ،العراق
وتايالند .والثانية :إيران ،كوريا الجنوبية ،اليابان ،كازاخستان،
إندونيسيا ولبنان.
فن ّياً ،جاءت المباراة من طرف واحد ،ما سمح للمدير الفني
مسجل للفائز
جو مجاعص بإشراك معظم الالعبين ،وكان أفضل
ّ
سليم عالء الدين  23نقطة ،ومارك الخوري  18نقطة و 13متابعة،
وناجي عزير  10نقاط.
م ّثل لبنان :ندي هاشم ،جو زي��اده ،كريم زينون ،إيلي جو
الضاني ،كارل عاصي ،عادل رزق ،علي منصور ،ابرهيم حداد،
سامي غندور ،سليم عالء الدين ،مارك الخوري وناجي عزير.
وسيلتقي المنتخب اللبناني في مباراته الثانية المنتخب
الكوري الجنوبي ،اليوم السبت ،الساعة  ،12:30بتوقيت بيروت،
على أن يستكمل مبارياته في الدور األ ّول وفق البرنامج التالي:
 غدا ً األحد  23تموز :لبنان – إندونيسيا ،الساعة  12:30بعدالظهر.
 الثالثاء  :26اليابان – لبنان ،الساعة  8:30صباحاً. األربعاء  :27إيران – لبنان ،الساعة .16:30ويتأهّ ل إلى الدور ربع النهائي ،الذي سينطلق يوم الجمعة
المقبل ،المنتخبات الثمانية التي تحت ّل المراكز األربعة األولى
في المجموعتين األولى والثانية .على أن تتأهّ ل المنتخبات التي
تحت ّل المراكز الثالث األولى في الترتيب النهائي إلى بطولة كأس
العالم دون  19سنة ،المق ّررة في العام .2017

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي ،في
مكتبه في الوزارة ،في حضور المدير
العام ل��ل��وزارة زي��د خيامي ،رئيس
للمؤسسات
االتحاد الرياضي العربي
ّ
والشركات الدكتور حسني غندر،
يرافقه عضو مجلس اإلدارة سعد
الدين حميدي صقر ،وج��رى عرض
ل�لأوض��اع ال��ري��اض� ّي��ة والشبابيّة
ّ
واطلع الوزير
ونشاطات االت��ح��اد.
على أجواء التحضير لدورة كرة القدم
وكرة السلّة الخاصة بالمؤسسات،
ّ
ستنظم في بيروت خالل شهر
التي
تشرين الثاني المقبل.
والتقى الوزير حناوي وف��دا ً من
ن��ادي حمانا الرياضي ض ّم رئيسه
الياس ميالد سعد ،والمسؤول عن

العالقات العامة إميل كنعان ورئيس
االتحاد اللبناني للتنس سمير صليبا.
وت ّم عرض نشاطات النادي والبرامج

الصيفيّة للعام  ،2016وأوض��اع
م��ش��روع مدينة حمانا الرياضيّة
ومحطات استكماله.

عودة بعثة الريا�ضات التقليد ّية من المغرب

لبنان الأول في رفع المحدلة
عادت إلى لبنان ،بعثة لجنة التراث واالتحاد العربي
للرياضات التقليديّة الشعبيّة برئاسة م��ارون خليل
خليل ونائب الرئيس زي��دان زيداني (فلسطين) وعضو
الشرف اللواء محمد زيداني ،بعد أسبوع من المشاركة
في المهرجان الرابع للملكة المغربيّة للرياضات التقليديّة
الشعبيّة ،والذي شارك فيه لبنان وفلسطين في رياضات
رف��ع الجرن ورف��ع المحدلة ورف��ع المخل ،إضافة إلى
رياضات عربيّة أخرى.
وتأ ّلفت بعثة لبنان من رئيس البعثة محمد عويدات
رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة ،وحيدر قليط مسؤول
األنشطة في مصلحة الشباب وحكم األمن العام اسطفان
يوسف.
تقدّم الحضور في االفتتاح وزير الشباب والرياضة
المغربية لحسن السكوري ،ومم ّثل جامعة الدول العربية
مدير إدارة الشباب والرياضة عبد المنعم عطيّة الشاعري،
ورئيس االتحاد العربي مارون خليل خليل ،وعضو اللجنة
األولمبيّة الفلسطينيّة اللواء أبو أحمد زيداني ،والنائب

األول لرئيس االتحاد زي��دان زي��دان��ي ،ورؤس��اء الوفود
المشاركة وشخصيّات مغربيّة وعربيّة.
وتخلّل الحفل كلمة لوزير الشباب المغربي حسن
السكوري ،وأخ��رى لجامعة ال��دول العربية وض ّمنها
ّ
الحث على االهتمام في إعادة إحياء الرياضات
الشاعري
التقليديّة الشعبيّة ،داعيا ً إلى نشرها على كامل بقاع الوطن
العربي ،ث ّم قدّم خليل درع االتحاد لكل من وزير الشباب
والرياضة المغربيّة ومم ّثل جامعة الدول العربية.
وش��ارك في العروض التقليديّة الشعبيّة العبون من
لبنان وفلسطين والمغرب والكويت ،حيث تنافسوا في رفع
الجرن ورفع المحدلة تكرارا ً لصعوبة نقل جميع المعدّات،
وذلك بقرار من االتحاد .وقاد المنافسات حكم األمن العام
اللبناني اسطفان يوسف.
وهنا النتائج :رفع الجرن :فلسطين .رفع المحدلة:
لبنان .ش ّد الحبل :المغرب.
وفي الختام ،قدّم االتحاد العربي دروعا ً وميداليّات إلى
الفائزين.

�شباب ال�ساحل م�شارك ًا في النخبة
مبادرة «الالعبين» بانتظار ر ّد «الإداريّين»
ف��ي ال��م��وس��م م��ا ق��ب��ل ال��م��اض��ي،
واج��ه فريق شباب الساحل ظروفا ً
مشابهة لتلك التي يواجهها اليوم،
إنْ لجهة ال��ف��راغ اإلداري أو لجهة
تأجيل االنتخابات بانتظار سطوع
شمس الحل في اللحظة المناسبة.
وك��ع��ادت��ه��م ف��ي م��واج��ه��ة ال��ظ��روف
الدقيقة ،اجتمع العبو «األزرق» في
مق ّر النادي وأصدروا بيانهم اآلتي:
في الوقت الذي يعيش فيه نادي
شباب الساحل أزم��ة حقيقيّة ،جاء
ال����ر ّد م��ن الع��ب��ي ال��ن��ادي األوف��ي��اء

عبر م��ب��ادرة إيجابيّة تعكس روح
المسؤوليّة والقِيم الحقيقيّة التي
يحملونها اتجاه بيتهم الثاني ،حيث
أعلنوا بعد االجتماع ال��ذي ض ّمهم
م��ع م��دي��ر ال���ن���ادي حسين فاضل
وم��س��اع��د ال��م��د ّرب محمود عالمة،
عصر أمس ،عن رغبتهم باالنخراط
في التمارين المفترض أن تنطلق في
سياق التحضير للمشاركة المش ّرفة
للنادي ف��ي مسابقة ك��أس ال ّنخبة
حفاظا ً على سمعته ومسيرته ،وذلك
تحت إشراف الكابتن محمود عالمة.

تحت شعار «نركض للحياة»ّ ،
تنظم جمعية «حرمون
ماراثون» بعد غد األحد سباقها الثالث في منطقة حاصبيا
ـ مرجعيون ،حيث من المنتظر أن ينطلق أكثر من  5آالف
مشارك من سوق الخان ليجوبوا الطرقات الجنوبيّة ركضا ً
سباق
في سباقات  1كلم 5 ،كلم ،و 10كلم ،إضاف ًة إلى
ٍ
صص لذوي االحتياجات الخاصة.
ُخ ّ
الحدث المميّز في جنوب لبنان سيكون برعاية وحضور
وزير الشباب والرياضة عبد المطلب ح ّناوي ،وبمشاركة
عدّائين وعدّاءات من مختلف المناطق اللبنانيّة ،وآخرين
ينتمون إلى أندية معروفة مثل :إنتر ليبانون ،فينيسيا،
إيليت ،نادي بعلبك ،قوى األمن الداخلي والجيش اللبناني.
كما تبرز مشاركة عدّائين من قوات اليونيفيل ،وعلى رأسهم
قائد القطاع الشرقي ألفريدو بيريز المشارك في سباق الـ5
كلم.

وأمل الالعبون من مبادرتهم أن تلقى
الصدى اإليجابي عند القيّمين على
ق��رار النادي ومسيرته ،وخصوصا ً
ال��رئ��ي��س س��م��ي��ر دب����وق وال��رئ��ي��س
الفخري ف��ادي عالمة وأم��ي��ن السر
األس��ت��اذ ج�لال ع�لام��ة ،آملين منهم
المسارعة إل��ى إي��ج��اد ح�� ّل ج��ذري
لمشكلة النادي التمويليّة ،مل ّمحين
في الوقت عينه إلى أ ّنهم ،وفي حال
إهمال مطالبهم ،قد يضط ّرون فور
انتهاء مسابقة ك��أس النخبة إلى
التو ّقف عن التزاماتهم اتجاه النادي.

وإل��ى حضور ال��وزي��ر ح��ن��اوي ،ستحضر شخصيّات
رسميّة جنوبيّة من المخاتير والبلديات ،بينما سيم ّثل
السيد حسين عواضة ،مدير عام مجلس الجنوب ورئيس
االتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر ،لوجوده
خارج البالد .ولفتت خطوة دعوة جمعيّة حرمون ماراثون
للنجوم الجنوبيّين ،الذين لمعوا في برنامج «The Voice
 ،»Kidsوهم غدي بشارة (من دير ميماس) ،رفقا القلعاني
(من كوكبا) ،علي الهادي (من الخيام) ،شيرين أبو سعد
(من الخلوات) .وسيُطلق هؤالء سباق األوالد الذي سيكون
باكورة السباقات عند الساعة  9.00صباحاً ،بعد تج ّمع
المشاركين في سوق الخان ابتدا ًء من الساعة .7.30
الجدير ذكره ،أنّ سباق حرمون سيكون منقوال ً مباشر ًة
عبر قناة الجديد وإذاع��ة صوت لبنان ابتدا ًء من الساعة
 8.30صباحاً.

ي�ضم �شورله نجم فولف�سبورغ
دورتموند ّ
بـ 30مليون يورو لخم�س �سنوات

فوز «الحرية» و«ماركتنغ» على الجي�ش والأمن العام

مبارياته في البطولة ،بينما تع ّرض «األمن العام»
للخسارة الثانية بعد األولى أمام «الحرية صيدا»
سجل للفائز علي ناصر الدين ( ،)2أحمد
( 2ـ ّ .)5
حجازي ( ،)2ونايف قنارة ( ،)2وللخاسر أحمد
حويال ،محمد القادري وحمزة عبود.
قاد المباراتين جريس يرق ومحمد حنينة ،وعلى

لقاء حناوي ورئي�س االتحاد الريا�ضي العربي للم� ّؤ�س�سات

الجنوب يرك�ض للحياة في �سباق حرمون

بطولة لبنان في كرة القدم ال�شاطئ ّية

انطلق األسبوع الثاني من بطولة لبنان بكرة
القدم الشاطئيّة بمباراتين على شاطئ مسبح
الرمال ـ الكسليك .في األولى فاز «الحرية» صيدا
على «الجيش» ( 3ـ  ،)2بركالت الترجيح بعد
انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل ( 5ـ
.)5
وهذا الفوز الثاني لـ«الحرية» بعد فوزه على
«األمن العام» بنتيجة ( 5ـ  ،)2والخسارة الثانية
لـ«الجيش» بعد األولى أمام «شباب كفر ملكي» (1
ـ .)4
قدّم الفريقان أدا ًء فن ّيا ً مرتفعاً ،وتبادال السيطرة
والتسجيل حتى اللحظات األخيرة .وكان «الحرية»
األقرب إلى الفوز في أيّ لحظة ،نظرا ً لتقدّمه المستمر
وحتى في الوقت اإلضافي ،إلاّ أنّ «الجيش» عرف
كيف يوصل المباراة إلى ركالت الترجيح بفضل
الخبرة التي يملكها العبوه ،ومن خلفهم المد ّرب
مالك حسون الذي وجد الطريقة المناسبة للح ّد من
خطورة العبي «الحرية» وخصوصا ً حسن القاضي
وأده��م غ��دار وأحمد الخطيب ،وص��وال ً إلى ركالت
الترجيح التي ابتسمت للفريق الجنوبي بفضل
تأ ّلق الحارس عمر إدلبي ،الذي تصدّى للركلة التي
سدّدها القائد علي الموسوي.
وفي المباراة الثانية ،ح ّقق «ماركتينغ سبورت»
ف��وزا ً مه ّما ً على «األم��ن العام» ( 6ـ  ،)3في أولى
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الطاولة خليل بلهوان.
ويُختتم األسبوع غ��دا ً األح��د بمباراتين ضمن
المجموعة الثانية ،فيلتقي «جمعيّة حصر التبغ
والتنباك» مع «األهلي الخيام» ( 11.30صباحاً)،
و«روي���ال���ز» م��ع «ف���وج ح���رس ب��ل��دي��ة ب��ي��روت»
(.)14.00

اعتقال مجموعة
ّ
تخطط
كانت
لأعمال �إرهابية
في الأولمبياد
ذك��ر مصدر في وزارة العدل
البرازيليّة أنّ الشرطة االتحاديّة
في البالد بدأت عمليات استباقية
لمكافحة اإلرهاب ،قبل أسبوعين
تقريبا ً من دورة األلعاب األولمبيّة
التي ستبدأ في ريو دي جانيرو
ف���ي  5آب ال��م��ق��ب��ل .وأض����اف
المصدر ،أنّ الشرطة االتحاديّة
اعتقلت أعضاء مجموعة كانت
تع ّد ألعمال إرهابيّة ،ولم ي ّتضح
أي��ن كانت ستجري العملية أو
تفاصيلها .وكان وزير الرياضة
البرازيلي ليوناردو بيتشياني،
ق��ال إنّ ب�لاده ال تقلّل م��ن خطر
اإلرهاب ،وا ّتخذت كل ما يلزم من
اإلج��راءات لردعه بينما تستعد
الستضافة األلعاب األولمبيّة في
الشهر المقبل .وتو ّقع بيتشياني
في حديثه للصحافيين ،حضور
 50زعيما ً أجنب ّيا ً خالل األلعاب،
وقال إنّ أحدا ً منهم لم يق ّرر إلغاء
حضوره حتى هذه اللحظة.

أعلن نادي بوروسيا دورتموند عن
تعاقده مع نجم فولفسبورغ الدولي
األلماني آندريه شورله ( 25عاماً)،
بعقد يمت ّد لخمس سنوات اعتبارا ً
من هذا الصيف ،ليكون بذلك شورله
ثامن العب ينض ّم لدورتموند خالل
فترة االنتقاالت الحاليّة.
وجاء على موقع النادي الرسمي:
«بعد ساعات من حسم صفقة غوتزة،
تمك ّنا من ض ّم آندريه شورله ،وهو
أكبر المنض ّمين الثمانية سناً ،إضافة
إلى أ ّنه يم ّثل الصفقة األغلى للفريق
خالل هذا العام ،حيث ُق �دّرت تكلفة
انتقاله بحوالى  30مليون يورو».
ال��م��دي��ر ال��ري��اض��ي ل��ب��وروس��ي��ا

دورتموند ،ميكاييل زورك ،تحدّث عن
الصفقة الجديدة بالقول« :شورله
هو أح��د العبي المنتخب ،ويتم ّتع
بإمكانيّات هجوميّة رائعة ،خاصة
حين يملك الكرة ،وإضافة لذلك يملك
ّ
بغض
شورله دورا ً دفاع ّيا ً مميّزاً.
النظر عن س ّنه ،هو بات يملك خبرة
دوليّة كبيرة ،وهو سيساعد فريقنا
كثيرا ً لنتأ ّكد من تكامل هجومنا».
ول��ع��ب ش���ورل���ه  174م��ب��اراة
وس���ج���ل 48
ب��ال��ب��ون��دس��ل��ي��غ��ا،
ّ
ه��دف �ا ً وص��ن��ع  ،29وب���دأ مسيرته
بالبوندسليغا تحت إشراف المد ّرب
الحالي لدورتموند توماس توخيل
حين ك��ان األخير م��د ّرب�ا ً لماينتس،

وم��ن ث � ّم رح��ل ش��ورل��ه لليفركوزن
ومن بعده تشيلسي ،قبل أن يعود
أللمانيا من بوابة فولفسبورغ مقابل
 30مليون يورو مطلع العام الماضي.
"
وأب��دى شورله سعادته باالنتقال
ل��دورت��م��ون��د ،وت���ح���دّث ب��ال��ق��ول:
«بوروسيا دورتموند هو واح��د من
أق���وى ال��ف��رق ف��ي أوروب����ا ويتم ّتع
بتشكيلة رائعة ،أع��رف جيدا ً مدى
ّ
مؤخراً،
التط ّور الذي حدث بالنادي
وهم يتطلّعون كثيرا ً إلى األمام ،وأنا
آمل خالل السنوات القادمة أن نحتفل
سو ّيا ً بالكثير من النجاحات ،وأتطلّع
ب��ش��وق لالنضمام للفريق وال��ب��دء
بالتمارين».

حار�س النم�سا العجوز �آليك�س في �صفوف ليفربول
ض ّم نادي ليفربول المنافس القوي في الدوري اإلنكليزي الممتاز رسم ّيا ً حارس المرمى النمساوي آليكس مانينجر .وقال بيان
مجاني مع
نشره الموقع الرسمي للفريق اإلنكليزي« :أكمل نادي ليفربول صفقة الحارس آليكس مانينجر ( 39عاماً) في انتقال ّ
انتظار الترخيص الدولي» .وعلّق مانينجر على توقيعه مع ليفربول قائالً« :بصراحة  ...كان األمر مفاجئا ً بالنسبة لي .بعد
 3سنوات في إيطاليا و 4في ألمانيا ،لم أستسلم .وقلت إنّ االتصال آتٍ وانتظرته» .وأكمل« :اتصال ليفربول جلب لي الكثير
من الفرح ،أل ّنه أعطاني ما كنت أبحث عنه .هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها حتى النهاية .ما زال لديّ ما يمكنني تقديمه
من دون أدنى ّ
شك ،ولك ّنني أعلم بأ ّنني ال أمتلك ثالث أو اربع سنوات للقتال على المركز األساسي .سأتواجد مع الفريق في كل
مباراة ،وأتم ّنى إضافة شيء ما ولو القليل» .ولعب مانينجر لمنتخب النمسا في  34لقاء ،ولعب من قبل مع آرسنال وفيورنيتنا
وأودينيزي ويوفنتوس في مسيرته الكرويّة.

