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�أه ًال بكم في مطار وفندق ومتحف «رونالدو»

بطولة �آ�سيا للنا�شئين في كرة ال�س ّلة

لبنان يتف ّوق على الكوري والإندوني�سي
نجح منتخب لبنان في كرة السلّة للناشئين
بتحقيق ف���وزه ال��ث��ال��ث ض��م��ن ب��ط��ول��ة آسيا
للمنتخبات ،التي ُتقام في العاصمة اإليرانيّة
طهران ما بين  22و 31تموز الحالي بمشاركة
 12منتخباً .وه��ذه ال��م��رة كانت إندونيسيا
ه��ي الضحيّة ،حيث أنهى رج��ال األرز اللقاء
لمصلحتهم بفارق كبير ( 103ـ  ،) 35وجاءت
نتائج األرب��اع على الشكل التالي :الربع األول
( )6 – 29والثاني ( ،)-15 23لينتهي الشوط
األول بنتيجة ( 52ـ  ،)21وانتهى الربع الثالث
( 33ـ  ،)9ليتقدّم لبنان ( 85ـ  )30قبل أن ينتهي
الربع الرابع بنتيجة ( 18ـ  ،)5لتكون النتيجة
( 103ـ  .)35وجاءت المباراة من طرف واحد ،ما
سمح للمدير الف ّني المد ّرب جو مجاعص إشراك
غالبيّة الالعبين الذين قدّموا أدا ًء جماع ّيا ً الفتاً.
م ّثل لبنان :ندي هاشم ،جو زياده ،كريم زينون،
إيلي جو الضاني ،كارل عاصي ،عادل رزق ،علي
منصور ،إبرهيم حداد ،سامي غندور ،سليم عالء
الدين ،مارك الخوري وناجي عزير.
على أن يستكمل مبارياته غدا ً الثالثاء (8.30
صباحا ً بتوقيت بيروت) بمواجهة المنتخب

الياباني ،وبعد غ ٍد األربعاء ض ّد أصحاب األرض
الفريق اإليراني ( .)16.30على أن يتأهّ ل إلى
الدور ربع النهائي ،الذي سينطلق يوم الجمعة
المقبل ،المنتخبات الثمانية التي تحتل المراكز

األربعة األولى في المجموعتين األولى والثانية،
حيث تض ّم األول���ى ،الصين ،الصين تايبه،
الفيليبين ،الهند ،العراق وتايالند.
والثانية إي��ران ،كوريا الجنوبية ،اليابان،

كازاخستان ،إندونيسيا ولبنان.
والجدير ذكره أنّ المنتخب كان قد ح ّقق فوزه
الثاني على حساب المنتخب الكوري الجنوبي
«القوي» بفارق  13نقطة وبنتيجة ()67-80
ضمن منافسات المجموعة الثانية ،فيما اكتسح
في لقائه األول نظيره الكازاخستاني بفارق 60
نقطة (.)37-97
وفي الحديث عن مباراته مع «الكوري» ،فقد
أنهى اللبنانيّون الربع األ ّول بتقدّمهم (،)19-24
ليحسموا الشوط األول لمصلحتهم بنتيجة
(.)35-43
تحسن المنتخب الكوري
وفي الربع الثالث،
ّ
وعادل األرقام ( ،)50-50قبل أن ينتفض منتخب
لبنان مجدّدا ًويُنهي اللقاء بفو ٍز منتظر منذ سنوات
على أحد أبرز المنتخبات في القارة اآلسيوية.
مسجل في المنتخب اللبناني علي
وكان أفضل
ّ
منصور ،برصيد  15نقطة و 6تمريرات حاسمة
و 5متابعات ،وأض��اف مارك خوري  13نقطة،
وع��ادل رزق  11نقطة ،وسامي غندور  9نقاط
مع  8متابعات ،وناجي عزير  8نقاط مع 14
متابعة.

ختام حا�شد لمع�سكر بر�شلونة
اختيار الع َبين للتد ّرب في �إ�سبانيا
اخ ُتتم المعسكر التدريبي األ ّول لمدرسة
ن��ادي برشلونة اإلسباني ف��ي ب��ي��روت على
ملعب الجامعة األميركية « ،»AUBوحضر
حفل الختام شخصيّات رياضيّة واجتماعية
تقدّمها صاحب المبادرة سمير شمخة ،رؤساء
أندية العهد تميم سليمان ،والنبي شيت أحمد
الموسوي ،وشباب الساحل سمير دبوق ،وأمين
السر السابق لنادي األنصار محمود الناطور،
ورئيس جمعيّة المح ّررين الرياضيين يوسف
برجاوي ،إضاف ًة إلى أهالي الطالب.
ّ
المنظمون
المعسكر الذي امت ّد ألسبوع ،كشف
ف��ي نهايته ع��ن مفاجآت ع���دّة ،منها اختيار
المد ّربين اإلسبان الذين أشرفوا على التمارين،
العبَين لالنخراط في معسكر لمدة أسبوع في
برشلونة هما محمد نجدي ( 7أعوام) ،وغسان
ف ّران ( 12عاماً) ،وذلك بعدما اختار المد ّربون
تشكيلة مثاليّة مؤ ّلفة من  11العبا ً برزوا بشك ٍل
الف��ت خ�لال أي��ام التمارين ،حيث الم��س عدد
المشاركين فيها الـ 400طالب وطالبة.

وت��ح �دّث شمخة مقيّما ً التجربة ،ق��ائ�لاً:
«عندما ق ّررنا تنظيم معسكر لنادي برشلونة
في بيروت ،ك ّنا ن��درك هدفنا األس��اس ،وهو
المساهمة في دفع عجلة التط ّور لكرة القدم
في لبنان بأفضل الممكن .وطوال أسبوع من
الزمن ك ّنا نتابع ه��ؤالء الصغار الموهوبين
وهم يتط ّورون يوما ً بعد آخر ،ويشعرون أنّ
كرة القدم هي فعالً متعة عندما تكون بعيدة
عن الضغوط ،وهي أمتع عندما تتعلّم شيئا ً
جديدا ً كل يوم».
وختم شمخة« :اليوم ،ومع ختام معسكر
برشلونة ،أستطيع أن أقول إنّ النجاح الذي
حصدناه ال يرتبط فقط بجديّة المد ّربين
والقيّمين على هذا المشروع ،وال يتو ّقف عند
الدعم الكبير من كل المهتمين ،بل كل واحد
منكم ،من األهالي والمحبّين الموجودين معنا
اليوم ،فهم كانوا في صلب وأساس هذا النجاح،
أل ّنه بكل بساطة ،الثقة التي أعطيتمونا إيّاها
من أجل أن نهتم بأوالدكم هي النجاح الحقيقي

عقب ع��ودة فريق الميادين لكرة
الصاالت قادما ً من تايالند ،حيث شارك
في بطولة آسيا للّعبة اآلخذة في التط ّور
ّ
محطة
واالن��ت��ش��ار ،ص��در ع��ن إدارة
الميادين قرارا ً قضى بضرورة تسليم
د ّف��ة النادي اإلدار ّي���ة إلى جهة قادرة

الذي نفتخر به».
المنسق ال��ع��ام للمعسكر
ك��ذل��ك ت��ح �دّث
ّ
المنتدب من نادي برشلونة أليخاندروُ ،مبديا ً
رضاه عن نجاح المعسكر« ،إذ إنّ الرغبة التي
لمسناها عند هؤالء الصغار ُتعتبر شيئا ً كبيراً.
هم تص ّرفوا بنضج ،وكانوا يسألون دائماً ،ما
ّ
يدل على حبّهم للتعلّم والتط ّور» .وأضاف:
«اليوم ،نجد بينهم الكثيرين القادرين على
التح ّول إلى نجو ٍم في المستقبل ،والدليل أ ّننا

لالنتقال إلى فرق أخرى ،من دون إغفال
المتوجبة
حقوقهم الماديّة والمعنويّة
ّ
على المحطة .والجدير ذكره أنّ إدارة
الميادين لم تعرض الفريق للبيع كما
يحلو للبعض أن يتص ّور ،بل ستقدّمه
هدية للجهة الراغبة في قيادته وفق

اخترنا اثنين منهم لمرافقتنا إلى برشلونة».
أ ّم��ا المفاجأة التي تلت تسليم شهادات
المشاركة لالعبين والمد ّربين ،فكانت عبارة
قميص مو ّقع من قِبل
سحب أُج��ري على
عن
ٍ
ٍ
ً
ّ
ن��ج��وم برشلونة ،وه��و يُمنح ع���ادة لمنظم
المعسكر كهدية شرفيّة .كما أُقيم سحب فاز من
خالله  10طالب بسفرة إلى برشلونة ،حيث
سيتم ّكنون من زيارة النادي وحضور إحدى
مباريات «البرسا» في ملعب «كامب نو».

القناعات التي أُنشىء الفريق ألجلها،
م��ع ض���رورة المحافظة على سمعة
وإن��ج��ازات ال��ف��ري��ق .وأف��ادن��ا مصدر
مسؤول في النادي أنّ الفريق أصبح
رقما ً صعبا ً وعالمة بارزة في بطوالت
«ال���ص���االت» ،وه���ذا م��ا يح ّتم تأمين

جهة لديها إمكانات إدار ّي���ة وخبرة
عالية« ،وال يظ ّنن أحد بأنّ الدافع إلى
ا ّتخاذ هذه الخطوة هو الماديات» .مع
اإلش��ارة إلى أنّ فريق الميادين خرج
من بطولة آسيا في اللعبة بعد تعادل
وخسارتين.

بداية ط ّيبة لدورتموند ولي�ستر �سيتي
في افتتاح منافسات بطولة الكأس الدوليّة
لألبطال في كرة القدم ،والتي يشارك فيها 17
فريقا ً غالبيّتهم من القا ّرة األوروبية ،ل ّقن فريق
بوروسيا دورتموند منافسه مانشستر يونايتد
اإلنكليزي درس��ا ً قاسياً ،حيث هزمه بنتيجة
( )1-4في المباراة التي جمعتهما في الصين.
وتقدّم دورتموند بثالثيّة نظيفة تناوب على
تسجيلها غونزالو كاسترو ،وب��ي��ار إيميريك
أوباميانغ ،وعثمان ديمبيلي ،في الدقائق 19
و( 36م��ن ضربة ج��زاء) و ،57قبل أن يقلّص
مهاجم بوروسيا دورتموند السابق ويونايتد
الحالي األرميني هنريك مخيتاريان الفارق
الى ( )3-1بتسجيله هدف مانشستر يونايتد
الوحيد في الدقيقة  ،59ليعود غونزالو كاسترو
ويقضي على الفريق االنكليزي بهدف رابع في
الدقيقة .89
وش ّكل فوز دورتموند صدمة كبيرة لمانشستر
يونايتد الذي يسعى إلى استعادة مجده ،وهو
لهذه الغاية تعاقد مع المد ّرب البرتغالي جوزيه
مورينيو الذي ح ّقق إنجازات كبيرة مع تشلسي
ومه ّمة مع ري��ال مدريد ،كما تعاقد مع العبين
ممتازين ،وهو في طريقه اآلن إلى القيام بأكبر

رقم جديد لهاري�سون
في  100م حواجز
ّ
حطمت األمريكية كندرا هاريسون الرقم القياسي العالمي لسباق  100م حواجز،
وذلك يوم الجمعة  22تموز الحالي ( 12.20ثانية) في لقاء لندن ،المرحلة العاشرة
المسجل باسم
من الدوري الماسي أللعاب القوى .وتف ّوقت هاريسون على الرقم القديم
َّ
البلغارية يوردانكا دونكوفا ( 12.21ثانية) في  20آب من العام  .1988وستسعى
هاريسون إلى خطف أكثر من ميداليّة ذهبية لبالدها خالل األولمبياد البرازيلي.

عيتاني مد ّرب ًا لح ّرا�س المنتخب الوطني
اختار االتحاد اللبناني لكرة القدم ،الحارس الخلوق عدنان عيتاني ،لتو ّلي مه ّمة
تدريب ح ّراس مرمى منتخب لبنان الوطني ،الذي يستع ّد لخوض تصفيات كأس آسيا
المقبلة .وبدأ عيتاني مه ّمته خالل التدريب األخير ،الذي جرى على ملعب مجمع بئر
حسن المهني.
وسبق لعيتاني اإلشراف على تدريب ح ّراس فرق النجمة والعهد والراسينغ ،كما
عمل في األجهزة الفنيّة لمنتخب لبنان في عهدي المد ّربين األلماني ثيو بوكير واإليطالي
جيوزيبي جيانيني.
وك��ان يتو ّلى عيتاني في الموسم المنصرم مه ّمة اإلش��راف على ح � ّراس فريق
الراسينغ ،لك ّنه وفي ضوء اختياره للمه ّمة الوطنيّة ،فمن المتو ّقع أن يعتذر عن إكمال
دوره مع القلعة البيضاء والتف ّرغ لمه ّمته الجديدة في المنتخب.
وأ ّكد عيتاني ،أنّ حراسة مرمى المنتخب في أمان بوجود الحارس األساسي مهدي
خليل وبديليه علي حالل وأحمد تكتوك ،كما لفتَ إلى أنّ حارس السالم مصطفى مطر،
ّ
مؤخراً« ،حارس واعد وينتظره مستقبل
والذي ت ّم استدعاؤه لاللتحاق بالمنتخب
رائع».

غريزمان في مالعب ال�س ّلة الأميرك ّية
قمي�ص مقابل حذاء!
ل��م ي��ف�� ّوت ال���دول���ي الفرنسي
أن��ط��وان غ��ري��زم��ان ،مهاجم ن��ادي
أتليتكو مدريد اإلسباني لكرة القدم
الذي يقضي حاليا ً إجازته الصيفيّة
في ال��والي��ات المتحدة األميركية،
فرصة حضور مباريات كرة السلّة
األكثر تشويقا ً في العالم.
ونشر موقع ال��دوري اإلسباني
ع��ل��ى ت��وي��ت��ر ص�����ورا ً ل��ل��م��ه��اج��م
ال��دول��ي ال��ف��رن��س��ي ( 25ع��ام �اً)،
خالل حضوره مباراة جمعت بين
منتخبي أميركا واألرجنتين في
مدينة الس فيغاس.
وح��رص غريزمان ،ال��ذي تأ ّلق
مع منتخب فرنسا في بطولة أمم
أوروب���ا األخ��ي��رة ف��ي فرنسا ،بعد
نهاية المباراة على التقاط العديد
من الصور داخل صالة الس فيغاس
مع نجوم ك��رة السلّة األميركيّة،

وت���ح���دي���دا ً م���ع ن��ج��م��ه ال��م��ف� ّ
�ض��ل
ديماركوس كزينز العب سكرامنتو
كينغز ،وال��ذي ت ّم اخياره كأفضل
العب في المباراة .وقام غريزمان

بتوقيع قميصه رقم  7في أتلتيكو
م���دري���د ،وإه��دائ��ه ل��ك��زي��ن��ز ال��ذي
ق����دّم ب����دوره ح����ذاءه ال��ري��اض��ي
الضخم كهدية للنجم الفرنسي.

طريق النجمة �سالكة لالحتفاظ باللقب
أسفرت قرعة كأس لبنان لكرة القدم التي أُقيمت ّ
مؤخراً،
عن مواجهة سهلة للنجمة «حامل اللقب» ،الذي سيلتقي
في دور الستة عشر مع الفائز من فريقي الهومنتمن وناصر
برالياس ،وكالهما من فرق الدرجة الثانية.
وكان النجمة قد أحرز لقب كأس لبنان للمرة السادسة
العام الماضي ،بعد غياب استمر  18عاما ً بفوزه في
المباراة النهائيّة على العهد بركالت الترجيح  4-5بعد
تعادلهما سلبا ً في الوقتين األصلي واإلضافي.
المرجح ألاّ يجد الصفاء بطل ال��دوري ،صعوبة
ومن
ّ
كبيرة عندما يلتقي في نفس ال��دور مع الفائز من لقاء
الحكمة مع الشباب العربي ،أو لقاء األهلي النبطيّة واألمل
معركة ،وهم من أندية الدرجة الثانية.

ّ
يتأخر هدف التعادل األسكتلندي حين
ولم
ان��ب��رى أوي��ه��ان أوك��ون��ي��ل لتسديد ك��رة قويّة
استق ّرت في مرمى الحارس الدانماركي كاسبر
شمايكل (د.)59
وانتهى اللقاء بدقائقه التسعين بالتعادل
اإليجابي  1،1-فاحتكم الفريقان إل��ى ركالت
الترجيح التي انتهت لصالح ليستر .5-6
و ُق ّسمت الفرق المشاركة على  3مجموعات
وفق اآلتي :
 -مجموعة أستراليا :يوفنتوس اإليطالي،

أتلتيكو مدريد اإلسباني ،توتنهام اإلنكليزي،
وملبورن فيكتوري األسترالي.
 مجموعة ال��ص��ي��ن :مانشستر يونايتدومانشستر سيتي م��ن إن��ك��ل��ت��را ،وب��وروس��ي��ا
دورتموند األلماني.
 مجموعة أميركا الشمالية :ري��ال مدريدوبرشلونة (إسبانيا) ،بايرن ميونيخ األلماني،
ميالن وإنتر ميالن (إيطاليا) ،ليفربول وتشلسي
وليستر سيتي (إنكلترا) ،سلتيك األسكتلندي،
وباريس سان جيرمان الفرنسي.

مي�سي يقطع �إجازته ويلتحق ببر�شلونة
ج��اء ان��ض��م��ام النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي إلى قائمة معسكر فريق
برشلونة اإلسباني في إنكلترا ،والذي
سيبدأ اعتبارا ً من اليوم االثنين ،بمثابة
الخبر السعيد للجميع داخ��ل النادي
الكتالوني.
وت�� ّم إدراج ال�لاع��ب ،ال��ذي ل��م تنته
إج��ازت��ه ب��ع��د ،ض��م��ن ق��ائ��م��ة الفريق
المسافر إلى إنكلترا ،وهو األم��ر الذي
أثار حالة من السعادة ليس فقط بين
الجماهير ،ول��ك��ن أي��ض �ا ً بين أعضاء
الفريق الذي سيباشر في إقامة معسكره
في المج ّمع الرياضي الخاص باالتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم.

كما أوقعت القرعة نادي العهد مع اإلخاء األهلي عاليه،
العائد حديثا ً إلى مصاف الدرجة األولى ،واألنصار ،الفائز
باللقب  13مرة وهو رقم قياسي ،مع االجتماعي ،والسالم
زغرتا مع النبي شيت ،وشباب الساحل مع التضامن صور
العائد إلى دوري األضواء.
وسيلتقي طرابلس مع الفائز من اإلصالح البرج الشمالي
واألهلي صيدا ،وهما من الدرجة الثانية والراسينغ مع
الفائز من لقاء الشباب الغازية والشبيبة المزرعة ،أو
لقاء المب ّرة مع الرياضة واألدب التي تتنافس جميعها في
دوري الدرجة الثانية.
وأعلن االتحاد اللبناني للّعبة ،في بيان ،أنّ مواعيد
ومالعب المباريات س ُتحدّد الحقاً.

مورينيو :لهذه الأ�سباب فازت البرتغال باليورو
اعتبر المد ّرب البرتغالي جوزيه مورينيو أنّ منتخب
بالده الذي ُت ّوج بطالً ألمم أوروبا «يورو  ،»2016عقب فوزه
على فرنسا بهدف من دون ر ّد في النهائي ،ح ّقق اللقب أل ّنه
«دافع جيداً».
وفي مقابلة له مع مجلة «إكسبريسو» البرتغالية ،ص ّرح
مورينيو بأنّ المنتخب الوطني البرتغالي اكتسب صالبة
في المباراة النهائيّة بفضل تغيير في النظام ،جعل نجم
ريال مدريد كريستيانو رونالدو يقوم بمهام دفاعية رغم
أ ّنها ال تستهويه عادة.
وأوضح مورينيو ،الذي د ّرب كريستيانو في ريال مدريد
بين عامي  2010و ،2013أنّ النظام الذي لعبت به البرتغال
في «يورو  »2016ر ّكز على االستعانة بالمهاجم البرتغالي
في وسط الملعب بشكل أكبر من تمركزه كجناح أيسر ،على
ّ
المفضل لديه ،ويقدّم من خالله
الرغم من أنّ مركز الجناح هو
أدا ًء فعّ اال ً بشكل أكبر.

الك�أ�س الدول ّية للأندية الأبطال

صفقة في تاريخ كرة القدم العالميّة بعرضه
الخيالي الذي بلغ أكثر من  120مليون دوالر لض ّم
الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس اإليطالي.
من جهته ،ح ّقق بوروسيا دورتموند ف��وزا ً
معنو ّيا ً مه ّماً ،لك ّنه لم يكن مفاجئا ً بالنسبة إلى
مجهود العبيه على أرض الملعب.
فبعد تدعيم صفوفه باأللمانيّين الدوليّين أندي
شورلي وماريو غوتزه ،وانضمامهما إلى زميلهما
في المانشافت ماركو رويس ،بات دورتموند في
مصاف أندية النخبة التي سيُحسب لها ألف
حساب في ألمانيا وأوروبا.
وفي مجموعة أميركا الشمالية للبطولة ،فقد
نجح حامل لقب الدوري اإلنكليزي فريق ليستر
سيتي بالفوز على سلتيك األسكتلندي بركالت
الترجيح بنتيحة  ،5-6بعد تعادلهما في
الوقت األصلي للمباراة  1-1في مدينة غالسكو
األسكتلندية.
ففي الدقيقة  ،46نجح نجم الفريق اإلنكليزي
ري��اض محرز بالتوقيع على الهدف األول في
المباراة من مهارة فرديّة اعتاد الالعب الجزائري
على تقديمها مع فريقه في الموسم األسطوري
الذي خاضه بين عامي  2015و.2016

منذ سنتين ،اختار نجم المنتخب البرتغالي ونادي
ريال مدريد كريستيانو رونالدو استثمار أمواله الكرويّة
في القطاع السياحي ،وفي باكورة مشاريعه السياحيّة
الهادفة إلى مساعدة أبناء مدينة فونشال عاصمة جزيرة
ماديرا بالتعاون مع مؤسسة بيستانا البرتغاليّة ،استغل
إجازته الممنوحة له من قِبل فريقه اإلسباني لحين شفائه
التام من اإلصابة التي لحقته في نهائي ي��ورو ،2016
ليتوجه إلى مسقط رأسه ليفتتح فندقا ً يحمل اسمه «CR
ّ
 ،»7وخالل االحتفال بالمناسبة ظهر نجم ريال مدريد على
شرفة مبنى يط ّل على البحر مرتديا ً قبعة بيسبول بيضاء،
مخاطبا ً المحبّين المحتشدين« :إ ّنه ألمر غريب نوعا ً ما.

فلم أك��ن أتص ّور أن أك��ون صاحب فندق بعمر الحادية
والثالثين».
وخ�لال الحفل أعلن ميغيل البيكركي ،رئيس منطقة
ماديرا ،أنّ المطار المحلّي الواقع في فونشال سيحمل من
اآلن وصاعدا ً اسم رونالدو .وخالل تواجده في فونشال،
زار رونالدو متحفه الجديد الواقع في الطابق األرضي
من فندقه الرقم واح��د .واستكماال ً لمسيرته في عالم
المال واألعمال ،فمن المق ّرر افتتاح فرع جديد لسلسلة
فنادق « »CR7في العاصمة البرتغاليّة لشبونة هذا
العام ،باإلضافة إلى آخرين في العام  2017في مدريد
ونيويورك.

قرعة م�سابقة ك�أ�س لبنان

الميادين يغادر ميدان «ال�صاالت»
على إبقائه في الطليعة على الصعيدين
المحلّي والعربي ،مع حرصها على
ال��دع��م وال��م��س��ان��دة وب���ذل االهتمام،
باإلضافة إلى منحها الحريّة الكاملة
لالعبي الفريق ،إ ّما ببقائهم تحت راية
اإلدارة الجديدة أو نيل استغناءاتهم
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كما أش��ار إلى أنّ «المدير الف ّني للمنتخب البرتغالي
فرناندو سانتوس ،ق ّرر أن تلعب البرتغال فعل ّيا ً ّ
بخطين من
أربعة ،واضعا ً كريستيانو رونالدو في موقع أكثر وسطيّة
في محاولة لجعله يقوم بمهام دفاعيّة ال تستهويه عادة».

هيغواين �إلى يوفنتو�س لـ� 4سنوات
مقابل  94مليون يورو
خ��ض��ع ال��م��ه��اج��م األرج��ن��ت��ي��ن��ي
غونزالو هيغواين لفحص طبي س ّري
في عيادة في مدريد تمهيدا ً النتقاله
من نابولي اإليطالي إلى يوفنتوس،
وذل����ك ب��ح��س��ب م���ا ذك����رت شبكة
«سكاي» اإليطالية السبت  23تموز.
وأض��اف��ت الشبكة أنّ يوفنتوس
مستع ّد لدفع البند الجزائي المقدَّر
بنحو  94مليون يورو لض ّم هيغواين
( 28عاماً) ،هدّاف الدوري اإليطالي
في الموسم الماضي وصاحب 38
هدفا ً في مختلف المسابقات.
ويبحث يوفنتوس بطل ال��دوري
اإلي��ط��ال��ي ع��ن تعزيز صفوفه في
ظل الرحيل المحتمل لالعب وسطه
الفرنسي ب��ول ب��وغ��ب��ا ،ومهاجمه
اإلسباني ألفارو موراتا.
وأض��اف��ت تقارير ،أنّ يوفنتوس
سيض ّم هيغواين ألربع سنوات براتب
سنوي يبلغ نحو  10ماليين يورو.
ويدافع هيغواين عن ألوان نابولي
منذ العام  ،2013بعدما انتقل إليه
قادما ً من ريال مدريد اإلسباني مقابل
 40مليون يورو ،وسريعا ً َ
فرض نفسه

كأفضل هدّاف في الدوري اإليطالي،
خصوصا ً خ�لال الموسم المنصرم
ّ
محطما ً بذلك
سجل  36هدفاً،
حيث ّ
رقم السويدي غونار ن��وردال الذي
سجل  35هدفا ً مع ميالن في العام
ّ
.1950
وك��ان مالك نابولي أوريليو دي
لورنتيس قال األسبوع الحالي ،إن

هيغواين «سيخون نفسه» إذا ق ّرر
الرحيل عن نابولي« :لم أتحدّث مع
الالعب .العرض الوحيد ال��ذي ُقدِّم
ل��ي ك��ان م��ن رئيس أتلتيكو مدريد
(اإلسباني) الشهر الماضي ،وقلت
له ال يمكننا القيام بأيّ شيء .عرض
 60مليون يورو زائد العبين أو ثالثة،
ورفضتُ عرضه».

زينيت �سان بطر�سبرغ بط ًال لل�سوبر الرو�سي تن ّوع مو�سيقي خالل ت�سليم ميدال ّيات الأولمبياد
ُت ّوج فريق زينيت سان بطرسبرغ بلقب مسابقة كأس
السوبر الروسي بعد فوزه على سسكا موسكو بهدف لصفر.
وتم ّكن فاسيسالف بودبيريزكين من تسجيل هدف
المباراة الوحيد في الدقيقة .22
وبذلك ن��ال زينيت ك��أس السوبر للمرة الرابعة في
تاريخه بعد مواسم  2008و 2011و ،2015في المقابل

يملك سسكا  6ألقاب في هذه المسابقة.
وحافظ زينيت على لقبه بطالً لكأس السوبر ،بعد أن
فاز باللقب الموسم الماضي على حساب لوكوموتيف
موسكو .ونال سان بطرسبرغ الموسم الماضي كأس
روسيا بعد فوزه في النهائي على سسكا موسكو ،بطل
الدوري ،بنتيجة .1-4

ذكر مسؤولون برازيليّون أنّ المشرفين على تنظيم
فعاليّات أولمبياد  2016في ري��و دي جانيرو ،ق � ّرروا
استخدام موسيقى برازيليّة غير رسميّة خالل مراسم
تسليم الميداليّات للفائزين ،مع وجود ثالثة أن��واع من
الموسيقى تعتمد على نوع اللعبة ،كالسيكيّة أم حديثة.
وستكون الموسيقى لمدة  45ثانية أثناء صعود الفائزين
منصة التتويج الستالم ميداليّاتهم.
على ّ

وقالت كريستي نيكوالي ،المسؤولة التنفيذية لمراسم
تسليم الميداليّات ،إنّ الفائزين في ألعاب مثل السالح أو
الفروسيّة سيسمعون موسيقى تقليديّة ،بينما سيسمع
الفائزون نسخا ً حديثة من الموسيقى في منافسات مثل
الد ّراجات فئة بي.إم.إكس أو الكرة الطائرة الشاطئيّة.
وأش��ارت نيكوالي إلى أ ّنه سيت ّم استخدام نوع آخر من
الموسيقى في ألعاب مثل كرة السلّة.

