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D

فالكاو 
قنبلة »الميركاتو«

رياضة

تلقى منتخب مصر ثاني هزيمة في بطولة كأس 
العالم لكرة السلة، أمام نظيره اإلسباني )54-91( 
في املباراة التي أقيمت في غرناطة وسط حضور 
ستة آالف و500 مشجع. وكان منتخب »الفراعنة« 

قد تلقى هزيمة أمام نظيره الصربي في الجولة 
األولى )85-64(، وبهذا تحصد إسبانيا نقطتني 
مقابل نقطة وحيدة ملصر، وُيصبح وضع مصر 

ُمعقدًا جدًا في املجموعة من أجل محاولة التأهل 
إلى الدور الثاني.

انضم مهاجم برشلونة الشاب، منير الحدادي، 
إلى قائمة املصابني في الفريق عقب انتهاء مباراة 

فياريال بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، 
وأوضح الجهاز الطبي لبرشلونة في بيان أن 

الحدادي، الالعب من أصول مغربية، يعاني 
كدمة في ربلة الساق اليمنى، لينضم إلى النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب بحمل 
عضلي زائد في قدمه اليمنى، وكان ميسي قد 

شارك في دقائق املباراة كاملة.

البرازيلــي  الفنــي للمنتخــب  املديــر  أعلــن 
األيســر  الظهيــر  اســتدعاء  عــن  دونجــا، 
مارســيلو  اإلســباني  مدريــد  لريــال 
لقائمــة  روبينيــو  ســانتوس،  ومهاجــم 
فــي  واإلكــوادور  كولومبيــا  وديتــي 
الحالــي  الشــهر  مــن  والتاســع  الخامــس 

سبتمبر/أيلول.

أحرز اإلسباني خافيير جوميز لقب بطولة 
العالم للثالثي، بعدما احتل املركز الثالث في 

السباق األخير للموسم في إدمنتون بكندا أمس 
األحد، وفاز البريطاني آليستر براونلي بطل 

أوملبياد لندن في العام 2012 في السباق األخير 
بفارق 20 ثانية على أقرب منافسيه، في وقت 
اكتفى شقيقه جوناثان بالحصول على املركز 
الرابع ليتراجع إلى املركز الثالث في الترتيب 

العام للبطولة.

دونجا ومنتخب البرازيل

مصر تتلقى ثاني 
هزيمة في كأس العالم 

لكرة السلة

منير ينضم إلى قائمة 
المصابين بعد موقعة 

»المادريجال«

جوميز يفوز 
باللقب العالمي 

للسباق الثالثي

نجح مانشستر يونايتد اإلنجليزي بضم النجم الكولومبي راداميل فالكاو قادمًا 
من موناكو الفرنســي، ليحقق أقوى صفقة في »الميركاتو« الصيفي قبل 
إقفاله بســاعات قليلة، وليخطف »اليونايتد« فالكاو بشــكل مفاجئ من كل 

األندية الطامعة به.



الــذي يملــك  والكلمــة األخيــرة للمديــر الفنــي 
سلطة القرار.

وعــن مســتقبله مــع »أســود األطلــس« فــي ظــل 
أمــم  كأس  بــدورة  املغربــي  املنتخــب  التــزام 
أفريقيــا وصعوبــة التغّيــب عــن دفــاع البايــرن 
بالنــادي  العهــد  حديــث  لالعــب  بالنســبة 
جوارديــوال  أن  عطيــة  بــن  أكــد  األملانــي، 
يعــرف جيــدًا عشــق املغاربــة ملنتخــب بالدهــم 
»ويعــرف،  القانونيــة  بالضوابــط  والتزامهــم 
قبــل التعاقــد معي، مدى التزاماتي وحجمها، 
البايــرن  برفقــة  املغــرب  زار  أن  لــه  كمــا ســبق 

ووقف على مدى عشق املغاربة للكرة«.
وأوضــح املهــدي أن الحديــث عــن أنــه ســيكون 
نجــم البايــرن، أمر ســابق ألوانــه، فهو اآلن في 
بدايــة التعاقــد، وعليــه أن يثبــت مكانتــه مــع 
النــادي، لــذا ال يتــردد فــي مــلء أوقــات فراغــه 
 فــي دعــم اندماجهــم مع 

ً
مــع أفــراد أســرته أمــال

املحيــط  عــن  يختلــف  الــذي  الجديــد  املحيــط 
الكريــم  القــرآن  بقــراءة  اإليطالــي، »وأســتعني 
علمنــي  ألنــه  الحيــاة،  فــي  دســتوري  ألنــه 

اإليمان بالقدر خيره وشره«.
عطيــة،  بــن  مهــدي  املغربــي،  النجــم  ُيعتبــر 
مــن أبــرز الالعبــني املغاربــة الذيــن تألقــوا فــي 
املالعــب األوروبيــة، وهــو ولــد مــن أب مغربــي 
وأم جزائريــة، وجــرت دعوتــه للمشــاركة مــع 
جــذور  لوجــود  نظــرًا  الجزائــري  املنتخــب 
ــل تمثيــل منتخب املغرب، 

ّ
جزائريــة، لكنــه فض

 خــاض أول لقــاء دولــي لــه أمــام زامبيــا 
ً
وفعــال

فــي وقــت ســجل أول هــدف  العــام 2008،  فــي 
دولــي لــه في مرمى بلد والدته الجزائر، خالل 

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012.
وبــدأ بــن عطيــة مســيرته الكرويــة فــي فرنســا 
مــع مرســيليا، ثــم غــادر فــي العــام 2007 إلــى 
ولعــب  اإلعــارة  ســبيل  علــى  الفرنســي  تــور 

 خــاض 29 مبــاراة 
ُ
هنــاك ملوســم واحــد، حيــث

من الدوري الفرنســي للدرجة الثانية، قبل أن 
يغــادر ويلتحــق بصفــوف فريــق لوريان لكنه 
لــم يلعــب أي لقــاء رســمي باســتثناء مبــاراة 
بــن  فــاز  فــي حــني  فرنســا،  فــي كأس  وحيــدة 
عطيــة بلقــب أفضل العــب واعد في املغرب في 

العام 2009.
مــن  العديــد  بــني  التنقــل  مــن  ســنوات  وبعــد 
األنديــة الفرنســية، غــادر بــن عطيــة األراضــي 
كرويــة  تجربــة  خــوض  أجــل  مــن  الفرنســية 
ليعــود  أودينيــزي،  مــع  إيطاليــا  فــي  جديــدة 
وينتقــل إلــى رومــا اإليطالــي فــي العــام 2013 
بصفقة وصلت إلى نحو 10 ماليني يورو ملدة 
خمسة مواسم، وأخيرًا ها هو اليوم يلعب مع 
بايرن ميونيخ األملاني، من أجل املشــاركة في 
دفــاع »البافــاري، فــي وقــت أشــارات صحيفــة 
»ال جازيتــا ديللــو ســبورت« اإليطالية إلى أن 
»راتــب بــن عطيــة مــع بايــرن ســيكون نحــو 4 
ماليــني يــورو«. وكان بن عطية ســجل خمســة 

أهداف في 37 مباراة مع روما اإليطالي.
واألرقــام  اإلحصــاءات  لبعــض  وبالنســبة 
الفنيــة، فــإن املغربــي بــن عطيــة لعب مــا يقرب 
لعــب  التــي  األنديــة  كل  مــع  مبــاراة   198 مــن 
معها، وســجل 13 هدفًا بشــكل أجمالي، وذلك 
ألنه يلعب في مركز دفاعي ال يخوله الصعود 
كثيرًا من أجل حصد األهداف، في وقت ُرفعت 
فــي وجهــه نحــو 45 بطاقــة صفــراء ولــم ُيطرد 

من أي مباراة طوال مسيرته الكروية.
فــي املقابــل، مــن املعــروف أن الكــرة اإليطاليــة 
ومــا  التاريــخ،  عبــر  املدافعــني  أفضــل  تصنــع 
فعلــه بــن عطيــة مــع رومــا فــي املوســم املاضي 
 جبــارًا وقويــًا، وكان دفــاع رومــا من 

ً
كان عمــال

األفضــل بــني جميــع أنديــة الــدوري اإليطالــي، 
دفــاع  فــي  رئيســيًا  عنصــرًا  عطيــة  بــن  وكان 
نادي العاصمة اإليطالية. وحسب موقع »َمن 
ســّجل«، فــإن بــن عطيــة نجــح فــي تحقيــق 2,5 
كرة هوائية في كل مباراة، ومهاراته الدفاعية 
مّكنــت رومــا من املحافظة على نظافة شــباكه 

في 19 مباراة في الدوري.
فــي وقــت ُيســجل بــن عطية إحصــاءات ُممّيزة 
فــي كل مبــاراة، إذ يقــوم بـــ2,1 انزالقــة ناجحــة 
ويقطــع كــرات كثيــرة، فــي حــني ُيخــرج الكــرة 
وينقــذ فريقــه مــن كــرات خطيــرة بنســبة 6,3 

حسن البصري

إلــى  الحديــث  الصعــب  مــن  كان 
املهــدي بــن عطيــة، الحديــث العهــد 
فالوافــد  »البافاريــة«،  القلعــة  فــي 
يريــد  تعبيــره،  حــد  علــى  ألنــه،  هاتفــه  أغلــق 
واســتدراك  الجديــد.  مســاره  علــى  التركيــز 
األملانــي،  النــادي  بتدريبــات  التحاقــه  تأخــر 
بــداًل مــن خوض مباريــات إعالمية، لكن مهنة 
املتاعــب تجبــر ممارســها أحيانــًا على البحث 
عــن ســراديب وأنفاق تــؤدي إلى الهدف، حتى 
ب األمر اللجوء إلى »واسطة« تجعل 

ّ
ولو تطل

الغاية تبّرر الوسيلة.
وفي مقابلة خاصة مع »العربي الجديد«، قال 
الالعــب املغربــي املهــدي بــن عطيــة، القــادم من 
روما اإليطالي، إن حمل قميص البايرن بطل 
العالــم لألندية، والــذي يعتبر العمود الفقري 
ملنتخــب أملانيــا بطل العالــم للمنتخبات، يعّد 
حلمــًا لطاملــا راوده، مؤكــدًا أن أي العــب عربــي 
وأفريقــي يحلــم بحمــل قميــص أكبــر األنديــة 
قه لبلوغ هذا الهدف 

ّ
األوربية. وأكد أن الله وف

بعدمــا اقتنــع بأدائــه املــدرب جوارديــوال الذي 
يتشّرف بخوض حصص تدريبية بإشرافه.

فــي  مرحلــة  آخــر  الطبــي  الفحــص  »كان 
للبايــرن،  أوقــع  أن  قبــل  عســيرة  مفاوضــات 
وأحقــق الحلــم الــذي يراودنــي منــذ ســنوات. 
درج  إلــى  ارتقيــُت  وكأننــي  أشــعر  اآلن  فأنــا 
م االحتــراف، وأشــكر باملناســبة 

ّ
أعلــى فــي ســل

 إدارة 
ّ
املــدرب بيــب جوارديــوال، فهــو َمــن حــث

النــادي »البافــاري« إلــى التعاقــد معــي، وهــو 
الــذي تابــع مشــواري فــي رومــا وقــرر ضمــي 
إلــى بطــل »البوندســليجا« والعالم، مســاهمًا 

بنسبة كبيرة في تحقيق حلمي الكبير«.
مــع  املفاوضــات  ــر 

ّ
تعث املهــدي  ووصــف 

مؤكــدًا  العــادي،  باألمــر  »البافاريــة«  القلعــة 
أن كل الصفقــات تعتريهــا حــاالت مــّد وجــزر، 
بــل اســتثنائية  »ألنهــا ليســت صفقــة عاديــة 
الكــرة  تاريــخ  وفــي  الكــروي  تاريخــي  فــي 
عنهــا  ممثــل  ألي  يســبق  لــم  التــي  املغربيــة، 
مــن  بالرغــم  »البافــاري«،  القميــص  حمــل  أن 
وجــود العبــني مغاربــة فــي »البوندســليجا« 
معظمهــم مــن مواليــد أملانيــا أو القادمني إليه 
لجعــل  فرصــة  وهــي  مجــاورة،  دوريــات  مــن 
الجمهــور املغربــي والعربــي يتابــع البطولــة 
األملانيــة باهتمــام كمــا كان يتابــع البطــوالت 

اإليطالية والفرنسية واإلسبانية«.
وأثنى املهدي كثيرًا على نجم البايرن، فرانك 
ريبيــري، وقــال إنــه لعــب دورًا كبيــرًا في إتمام 
نسج الحلم األملاني. »ريبيري صديق طفولة، 
نــادي مارســيليا  فــي  نلعــب ســويًا  كنــا  فقــد 
الفرنسي، لكن القدر فّرق بيننا، فأنا لم أحمل 
قميــص النــادي الفرنســي وانتقلــت إلى أندية 
الظــل، بينمــا ظــل فرانــك متألقــًا مــع املنتخــب 
فــي  املطــاف  بــه  ينتهــي  أن  قبــل  الفرنســي 
البايــرن. تحدثــت معــه هاتفيــًا حــول الصفقــة 
وشــجعني علــى املجــيء إلــى ميونيــخ، وقــال 
لــي إن جوارديــوال يتابعنــي، وأنني ســأندمج 
ســريعًا مــع الالعبــني، فكبــر الحلــم وأصبحــت 

أكثر حرصًا على ركوب التجربة األملانية«.  
طموحــات املهــدي أكبــر مــن جســده، وعالقتــه 
بنجــوم الكــرة الفرنســية تجعلــه األكثــر قربــًا 
الفرنســي ســمير  إن  إذ  الكبــرى،  األنديــة  مــن 
لــه  توّســط  الجزائريــة،  األصــول  ذو  نصــري، 
إنجليــزي،  نــاٍد  إلــى  قبــل ملحاولــة ضمــه  مــن 
تجربــة  دخــول  إلــى  عديــدة  مــرات  ودعــاه 
الدوري اإلنجليزي، »لكن عشــقي ملدينة روما 
مــع  تزامنــت  التــي  واإلصابــة  ولجمهورهــا 
العرض، حال دون تحقيق الحلم، لكن األقدار 

قادتني صوب أملانيا«. 
بديلــة،  املهــدي نفســه قطعــة غيــار  ال يعتبــر 
رغــم أن مــا عّجــل بتعاقــده مع النــادي األملاني 
حاجــة البايــرن ملدافــع جديــد بعــد اســتغنائه 
بويــن  فــان  دانييــل  الالعــب  خدمــات  عــن 
مســتوى  علــى  مارتينيــز  خافــي  وإصابــة 
الرباط الصليبي واحتمال غيابه عن املالعب 
ملــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، لكنــه يؤكــد أن 
النجــوم  مــن  خزانــًا  يمتلــك  األملانــي  النــادي 

الجزائر ــ العربي الجديد

عــن  القــدم  لكــرة  الجزائــري  االتحــاد  أعلــن 
بدايــة  املحلــي،  الــدوري  مباريــات  اســتئناف 
اســتئناف  وســيتم  املقبــل.  األســبوع  مــن 
إيقافهــا بعــد  الثانيــة، والتــي جــرى  الجولــة 
إيبوســي  ألبــرت  الكاميرونــي  اللعــب  وفــاة 
مهاجم شبيبة القبائل، بعد تعرضه إلصابة 
قاتلــة فــي الــرأس. وكان االتحــاد قــد أعلــن عن 
إيقاف الدوري ألجل غير مســمى على خلفية 
فاجعــة مقتــل الالعــب الكاميرونــي، بــل وقــام 
بتعليــق النشــاط الكروي بالكامــل، وواصلت 
الجهــات املختصــة التحقيقــات فــي الواقعــة، 
الــذي يضــرب  الشــديد  العنــف  تعكــس  التــي 
إيبوســي  وتوفــي  الجزائريــة.  الكــرة  مالعــب 
بعد مباراة فريقه أمام اتحاد الجزائر، والتي 
واحــد،  مقابــل  بهدفــني  الشــبيبة  خســرها 
فريقــه  هــدف  الكاميرونــي  املهاجــم  وأحــرز 
الوحيــد، إال أن أحجــار املشــجعني املوتوريــن 
أصابته في مقتل. ولقي املهاجم الكاميروني 

فيــه  احتفــل  الــذي  نفســه  اليــوم  فــي  حتفــه 
باســتقبال مولــوده فــي الحيــاة، وكان هــداف 
الجزائــري  الــدوري  هــداف  بــل  األول،  فريقــه 
فــي املوســم املاضــي بـ17 هدفــًا. وكان االتحاد 
بتوقيــع  طالــب  قــد  القــدم  لكــرة  األفريقــي 
»عقوبــات رادعــة« بعــد مقتــل إيبوســي، وأنــه 
مالبســات  ملعرفــة  موّســعًا  تحقيقــًا  ســيفتح 
الحــادث واملتســببني فــي الوفــاة، إلــى جانــب 
دراســة إمكانية اســتبعاد شــبيبة القبائل من 
البطــوالت القاريــة، فــي الوقــت الــذي تترشــح 
فيــه الجزائــر الســتضافة بطولــة كأس األمــم 
األفريقيــة. وأعلنــت رابطــة دوري املحترفــني، 
علــى موقعهــا الرســمي، أنه ســيتم اســتئناف 
الجولــة الثانيــة الســبت املقبــل، علــى أن تقــام 
و13   12 يومــي  الثالثــة  الجولــة  مباريــات 
النــادي  ويحتــل  الجــاري.  أيلــول  ســبتمبر/ 
الــدوري  صــدارة  القســنطيني  الرياضــي 
الجزائري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق 
ويحتــل  بأربــع،  وصيفــًا  بجايــة  مولوديــة 
شبيبة القبائل املركز السادس بثالث نقاط.

مهدي 
بن عطيّة

■ حّققت حلمي وارتقيت في سلّم االحتراف 
■ ريبيري لعب دورًا في إتمام الصفقة

يُعتبر انتقال المغربي، مهدي بن عطية، إلى بايرن ميونيخ األلماني، صفقة مهمة 
للنجم المغربي والعربي من أجل شق طريق النجومية في القارة االوروبية واالنتقال 
لتجربة الدوري األلماني، بعدما قضى سنوات طويلة في المالعب الفرنسية واإليطالية

استئناف الدوري الجزائري السبت المقبل

النجم المغربي 
مهدي 
بن عطية 
سيلعب مع 
بايرن ميونيخ 
في هذا 
)Getty(الموسم

األلماني، بدا  بايرن ميونيخ  إلى  المغربي مهدي بن عطية  انتقل  بعدما 
جليًا أن الالعبين العرب بدأوا ينتشرون بقوة في المالعب األوروبية، وحتى 
الدوري  في  مدافع  أفضل  عطية  بن  أصبح  فبعدما  يتألّقون.  أنهم 
اإليطالي، ظهر في الموسم الجديد مغربي آخر هو منير الحدادي الذي 

يتألق مع برشلونة اإلسباني، ليفتحا الطريق للنجوم العرب.

الالعبون المغاربة يتألّقون
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رياضة

مقابلة

فــي كل مبــاراة. وكان بــن عطيــة محــط أنظــار 
أفضــل أنديــة أوروبــا مــن أجــل محاولــة ضمه، 
ومانشســتر  اإلســباني  برشــلونة  خصوصــًا 
يونايتــد اإلنجليــزي، لكن بايــرن ميونيخ هو 
َمــن فــاز بالالعــب املغربــي وضمــه رســميًا، إذ 
إنــه فــي موســم واحــد فــي الــدوري اإليطالــي، 

أصبح من بني أفضل املدافعني في إيطاليا.
حضور املغربي بن عطية إلى بايرن ميونيخ 
عتمــدة فــي النــادي 

ُ
ســيؤثر علــى التشــكيلة امل

املدافعــني  مــن  واحــدًا  إن   
ُ
حيــث »البافــاري«، 

مثــل  البــدالء،  مقاعــد  علــى  نفســه  ســيجد 
عطيــة  وبــن  ودانتــي  وبواتينــج  بادســتوبر 
الوافــد الجديــد، فــي وقــت ســيتم اســتبعاد الم 
وأالبا في الخلف، إذ إن تركيبة جوارديوال )3-
4-3(، وهذا الســؤال ســُيجيب عنه جوارديوال 
في الدوري األملاني في ظل مشاركة بن عطية.
فــي املقابــل، رفــض بــن عطيــة مشــاركة زمالئه 
ملشــروب  فرديــة  إعالنــات  فــي  الفريــق  فــي 
كحولــي، فــي أول ظهــور لــه مــع نــادي بايــرن 

بدأ المنتخب السعودي 
لكرة القدم معسكره 

التدريبي، استعدادًا 
لمشاركاته في بطولة 
»خليجي« وكأس األمم 

اآلسيوية 2015، ومن 
المقرر أن يخوض 

مباريات ودية أمام 
أستراليا ولبنان وفلسطين 

وأوروجواي خالل 
التحضيرات.
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رفضهــا  املصريــة  الداخليــة  وزارة  جــّددت 
لحضــور الجماهيــر ملباريات املوســم الجديد 
مــن الــدوري املحلــي لكــرة القــدم، بالرغــم مــن 
مطالبــات مختلــف األنديــة بعــودة الجمهــور 
إلــى مدرجــات مالعــب املباريــات، وهو ما يعد 
 في الوقت الحالي بســبب املشــاكل 

ً
مســتحيال

املتعــددة التــي تعاني منها البالد، إلى جانب 
أزمــات األنديــة مع روابط املشــجعني املعروفة 
غيــر  وتصرفاتهــم  »األولتــراس«  باســم 

املسؤولة في اآلونة األخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن في مصر ما هو أهم 
مــن إقامــة مبــاراة كرة قدم بجمهور أو بدونه، 
وأنــه ســيكون مــن األولــى فــي الفتــرة املقبلــة 
منهــا  تعانــي  التــي  األزمــات  إلــى  االلتفــات 
لتظاهــرات  والتصــدي  املصريــة،  الرياضــة 
ومناوشات األولتراس، قبل التفكير في عودة 
الجماهيــر للمالعــب، فــي إشــارة إلــى أحــداث 
اقتحــام نــادي الزمالــك املصــري أخيــرًا والتــي 

شارك فيها أعضاء من رابطة مشجعي »وايت 
نايتــس«، حســب تصريحــات رئيــس النــادي، 
مرتضى منصور، الذي تعّرض أخيرًا إلطالق 
الرابطــة.  أعضــاء  بعــض  مــن  أنــه  يزعــم  نــار، 
وعلــى صعيــد آخر، ال يزال الوضع السياســي 
للبــالد وأزمــة األولتــراس يؤثــران علــى موقف 
مباراة السوبر املصري بني األهلي والزمالك، 
خاصــة مــع عــدم تحديــد موعــد إقامتها حتى 
اآلن، حيــث تشــير التوقعــات إلــى أنهــا ســتقام 
أيلــول  مــن ســبتمبر/  الرابــع والعشــرين  فــي 
لكــرة  املصــري  الــدوري  وســينطلق  الجــاري، 
القــدم بعدهــا بأيــام معــدودة، وهــو مــا لــم يتم 

االتفاق عليه بعد.
وتطرقــت الــوزارة، خــالل اجتمــاع مســؤوليها 
مــع ممثلــي األنديــة، إلــى موضــوع النزاعــات 
الجماهيريــة القديمــة، والتــي قــد تتســبب فــي 
مزيــد مــن املشــاكل حــال إقامــة الــدوري خــالل 
الفتــرة املقبلــة، وعلــى رأســها مبــاراة األهلــي 
واملصــري البورســعيدي، بعــد توتر العالقات 
بــني جماهيــر الفريقني في الســنوات املاضية، 

وســيكون الحل هو لعب املباريات على أرض 
محايــده لتفــادي الصدامــات، وســيتم اإلعالن 
الفريقــني  ملباريــات  املســتضيف  امللعــب  عــن 
فــي وقــت الحــق. وتعانــي الكــرة املصريــة مــن 
اضطرابات مستمرة منذ قيام ثورة الخامس 
والعشــرين مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2011، 
وتأثــرت األنديــة الكبــرى واملنتخبــات بكثــرة 
التوقفــات بشــكل كبيــر، وهــو مــا تســبب فــي 
رياضيــة  احــداث  عــن  مصــر  منتخــب  غيــاب 
هامــة، واإلقصــاء بشــكل مهــني مــن التصفيات 
املنتخــب  أمــام   2014 العالــم  لــكأس  املؤهلــة 
الغانــي، وهــو مــا تســّبب فــي أزمــات وخســائر 

مادية للعديد من الفرق.
ومــن املقــرر أن يتم تحديد موعد إقامة مباراة 
الســوبر ومــن ثــم الــدوري اإلســباني األســبوع 
املقبــل، خاصــة مــع بدايــة املوســم الكــروي فــي 
معظــم دول العالــم، ووجــود أكثــر مــن توقــف 
إقامــة  خلفيــة  علــى  املقبلــة  الفتــرة  خــالل 
واســتعدادات  والوديــة،  الدوليــة  املباريــات 

املنتخبات لخوض غمار مختلف البطوالت.

الداخليّة المصريّة ترفض حضور الجمهور

بن عطية لعب نحو 
198 مباراة مع كل األندية 

التي لعب معها

رُفعت بوجهه نحو 
45 بطاقة صفراء ولم 

يُطرد من أي مباراة
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أياكــس يتعاقد مع حارس بديل بعد انتقال فرمير 
إلى فينوورد 

تحــرك أياكــس أمســتردام الهولنــدي لكــرة القدم ســريعًا للتعاقد مع حارس 
بديــل بعــد رحيــل الحارس الدولي كينيــت فرمير، وأعلن ضم ديديريك بور 
مــن جفولــه. ووقــع بــور )33 عامــًا( عقــدًا ملدة ثالث ســنوات، ليكــون الحارس 

البديل في الفريق لياسبر سيلسن.
وقــال فرانــك دي بــور، مــدرب أياكــس أمــس، إن فرميــر ســينتقل إلــى صفوف 
فينوورد، في وقت خسر فرمير صراعه على مكان في التشكيلة األساسية 

ألياكس ومنتخب هولندا ملصلحة سيلسن.
ومــن املنتظــر إتمــام إجــراءات الصفقــة قبــل غلــق بــاب االنتقــاالت الصيفيــة 
اليــوم اإلثنــني، ليصبــح تاســع العــب ينتقل مباشــرة من أياكــس إلى غريمه 

فينوورد.

ديشامب يستدعي ماتيو لفرنسا بسبب 
إصابة كوسييلني

ملنتخــب  الفنــي  املديــر  اســتدعى 
ديدييــه  القــدم،  لكــرة  فرنســا 
برشــلونة  مدافــع  ديشــامب، 
جيريمــي ماتيــو للمبــاراة الوديــة 
»الديــوك«  منتخــب  تجمــع  التــي 
بنظيــره اإلســباني يــوم الخميــس 
املقبــل فــي باريــس، وذلــك إلصابــة 

العب أرسنال لوران كوسييلني.
إلــى  عامــا(   30( ماتيــو  وتوجــه 
إلــى تدريبــات  باريــس لالنضمــام 
للقائــي  اســتعدادًا  »الديــوك« 
واألحــد  املاتــادور  أمــام  الخميــس 
أمــام صربيــا وديــًا، فــي وقــت أفــاد 
القــدم  لكــرة  الفرنســي  االتحــاد 
بــأن كوســييلني تعــرض إلصابــة 
فــي الــرأس خــالل لقــاء فريقــه أمــام 

ليستر سيتي في ختام الجولة الثالثة من »البريميير ليج«.

اعتقال 5 أشخاص في مواجهات بعد مباراة في 
ماليزيا

ألقــت الســلطات املاليزيــة القبــض علــى خمســة أشــخاص بتهمــة البــدء فــي 
اشــتباكات ضاريــة عقــب إحدى مباريات بطولــة الكأس املحلية لكرة القدم، 
شــارك فيهــا نحــو ألفــي شــخص وتســببت في ســقوط إصابات، بحســب ما 
ذكرتــه وســائل إعــالم محليــة. ونقلــت صحيفة »ســتار« املاليزية عن مصدر 
من الشــرطة  قوله إن املعتقلني جميعهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بني 

17 و20 عامًا.
ومن ناحية أخرى، تلقى خمســة من عناصر الشــرطة العالج إثر تعرضهم 
إلصابــات طفيفــة نتيجــة إلقــاء الحجــارة والزجاجــات عليهــم مــن بعــض 
املشــجعني  مــن  آخريــن   12 نحــو  تلقــى  وقــت  فــي  املتعصبــني،  املشــجعني 

املساعدة الطبية.

كاسياس: قدمنا أداء مروعًا أمام ريال سوسييداد
ريــال  فريــق  صــرح حــارس مرمــى 
مدريــد إيكــر كاســياس، بــأن فريقه 
مباراتــه  خــالل  مروعــا  أداء  قــدم 
فــي  ريــال سوســييداد  أمــام  أمــس 
منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة 
القــدم،  لكــرة  اإلســباني  الــدوري 

والتي انتهت بخسارته )4 – 2(.
 وفــي تصريحــات أدلــى بهــا لقنــاة 
التلفزيونيــة  بلــوس«  »كانــال 
وســائل  وتناقلتهــا  املبــاراة  عقــب 
كاســياس:  قــال  إســبانية،  إعــالم 
ريــال  تهنئــة  أود  البدايــة  »فــي 
سوســييداد. مــا حــدث بمثابــة أمــر 
غيــر معتاد، لقــد قدمنا أداء مروعًا 
ولــم نكــن جيديــن. ال يمكننــا إهدار 
مباراة بهذا الشــكل«. وقال إن على 
»امللكــي« أن يبــذل قصــارى جهــده مــن أجــل أن يتحســن »فنحــن ندافــع عــن 

ألوان فريق كبير، وهذا ليس الشكل الذي ينبغي علينا تقديمه«.

هولندا تفتقد روبن وهنتيالر وفان دير فارت 
أعلــن االتحــاد الهولنــدي لكــرة القدم خــروج الثالثي ارين روبن وكالس يان 
هنتيــالر ورفاييــل فــان ديــر فارت من تشــكيلة الفريق قبــل مواجهة إيطاليا 
الجــاري، وقــال االتحــاد  الشــهر  فــي وقــت الحــق مــن  التشــيك  وجمهوريــة 
لــم  مــرض  مــن  فــي كاحلــه ويعانــي هنتيــالر  روبــن أصيــب  إن  الهولنــدي 

يحدده، بينما تعرض فان دير فارت إلصابة عضلية.
وستلعب هولندا وديا مع إيطاليا قبل أن تسافر ملقابلة جمهورية التشيك.

أخبار مختصرة

حسام أسامة

أصبح األرجنتيني، أنخل دي ماريا، العب وسط ريال مدريد اإلسباني، أحجية 
موســم االنتقــاالت املنقضــي، بالرغــم مــن أنــه بــا شــك أحــد أهــم العبــي الفريق 
امللكــي علــى اإلطــاق، وأفضــل العبيــه املوســم املاضــي، وســبب تتويــج الفريــق 
بــكأس ملــك إســبانيا ودوري أبطــال أوروبــا. إال أنــه كان الاعــب املرفــوض فــي 
صفــوف الفريــق، لســبب يجهلــه الكثيــرون، فبالرغــم من ازدحام مركــزه بأكثر 
من العب، إال أنه أظهر خال املباريات املاضية قبل رحيله، أنه األفضل، وغيابه 
فه خسارة كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد، ولكن في 

ّ
ر على قوة فريقه، وكل

ّ
أث

النهاية، أصبح الرحيل هو املفر. ويبدأ الاعب مغامرته الجديدة مع مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي.

 قــدم الاعــب الكثيــر طــوال الفتــرة التــي قضاهــا مــع الريــال، إال أن الفضــل 
دائمــا كان ُينســب لغيــره مــن الاعبــن األغلــى واألكثــر »كاريزمــا« وشــهرة، 
داخل أروقة سانتياجو برنابيو، وبالرغم من تأكد الجميع من قيمة الاعب، 
إال أن اإلدارة رفضــت زيــادة قيمــة عقــده، أو حتــى تحســن شــروط التعاقــد 
معه، ليضيق الاعب ذرعا بكل ما يحدث، وكان الرحيل رغبة مشــتركة من 

األرجنتيني و«امللكي«.
 قــد تكــون أزمــة »اللعــب املالــي النظيــف« هي الســبب األساســي لرحيــل الاعب، 
بعدمــا اختارتــه اإلدارة ليكــون الضحية، وخاصة أن ظهوره اإلعاني ومبيعات 
قمصانــه ال تضاهــي نجــوم الفريق: كريســتيانو رونالدو وجاريث بيل والوافد 
الجديد، جيمس رودريجيز، ولكن في النهاية، خسر ريال مدريد العبا عظيما، 
كان وجــوده فــي امللعــب كفيــل بإفســاد خطــط أي فريــق، وكان توظيفــه فــي 
الخطــوط األماميــة يفيــد »امليرينجي« بالشــكل املطلــوب، ليكون صانعا ألفضل 
األهــداف، وجناحــا إذا لــزم األمــر، ويخترق من الوســط إذا احتــاج الفريق أيضا، 

وهو ما قد يندم عليه »امليرينجي« قريبا.

دي ماريا

ميونيــخ، وقــال للمديــر اإلداري فــي النادي إن 
عقيدته ترفض الخمر بكل أشــكاله، وال تبيح 
ــق 

ّ
تعل ولــو  املســكر، حتــى  املشــروب  ملــس  لــه 

أقنعــه  املديــر  أن  إال  تجاريــة،  بدعايــة  األمــر 
الجماعيــة  الصــورة  فــي  املشــاركة  بضــرورة 
للنــادي البافــاري، والتــي ظهر فيها الالعبون 
كؤوســًا  يحملــون  وهــم  الحمــر،  بقمصانهــم 

ألحد أنواع الخمور.
فــي وقــت ســتكون تجربــة بــن عطيــة تجريــة 
فريــق  مــع  عربــي  لالعــب  نوعهــا  مــن  فريــدة 
بــارز مثــل بايــرن ميونيــخ، وســيلعب معه في 
أقــوى  شــعور  ليختبــر  أوروبــا  أبطــال  دوري 
إثبــات  وســُيحاول  األوروبيــة،  البطــوالت 
نفســه فــي التشــكيلة مــن أجــل الحصــول علــى 
ق في ســماء الكرة 

ّ
مركــز أساســي ُيخولــه التأل

مــن  االوربيــة  املالعــب  فــي  والتقــدم  األملانيــة 
أجــل تقديــم أفضل الصور عن الالعب العربي 
الالعبــني  لباقــي  الطريــق  ويفتــح  تمّيــز، 

ُ
امل

تجربــة  بخــوض  يحلمــون  الذيــن  العــرب 

مجرّد رأي

لــه ولنجــم برشــلونة املغربــي اآلخــر  مماثلــة 
منير الحدادي.

لكــن تجربــة بايــرن ميونيــخ ســتكون من أكبر 
التجــارب الكرويــة قــوة فــي مســيرته الكروية، 
إذ إنــه يلعــب مــع فريــق ُينافــس علــى جميــع 
البطــوالت املتاحــة محليــًا وأوروبيــًا، وُيعتبر 
مــن أبــرز املرشــحني للفــوز بلقــب دوري أبطال 
أوروبا، وســيعرف بن عطية معنى اللعب في 
فريق ُينافس على األلقاب من ناحية الضغط 
النفســي وتحّمــل املســؤولية فــي خــط الدفــاع 

عن عرين النادي »البافاري«.
املنتخــب  مدافــع  عطيــة،  بــن  يكــون  وبذلــك 
املغربي لكرة القدم، قد حقق رقمًا قياسيًا في 
صفقــات انتــداب الالعبــني العــرب، حني انضم 
إلــى نــادي بايرن ميونيــخ األملاني ووقع عقدًا 
ملدة خمس سنوات بقيمة مالية غير مسبوقة 
عربيــًا وأفريقيــًا تصــل إلــى 30 مليــون أورو، 
ــم الــذي مّيز الصفقــة واللغو 

ّ
بالرغــم مــن التكت
الذي دار حولها.
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تناولــت الصحــف اإلســبانية أهــم التعاقــدات 
االنتقــاالت  موســم  فــي  إنجازهــا  تــم  التــي 
الصيفيــة، والــذي شــهد العديــد مــن الصفقات 
الهامــة وغيــر املتوقعة، وذلك بعد نهاية فترة 

»امليركاتو« في أول سبتمر/أيلول الحالي.
الكولومبــي جيمــس  انتقــال  وجــاءت صفقــة 
اإلســباني  مدريــد  ريــال  إلــى  رودريجيــز 
إلــى  ســواريز  لويــس  واألوروجوايانــي 
أهــم  رأس  علــى  برشــلونة  اللــدود  غريمــه 
ضربــات امليركاتــو، بعــد تألقهمــا فــي بطولــة 
الحــارس  جانــب  إلــى  املاضيــة،  العالــم  كأس 
انتقــل  الــذي  نافــاس  كيلــور  الكوســتاريكي 
إلــى امللكي. وتناولــت صحيفة ماركا صفقات 
عــن  اســتغنى  الــذي  مدريــد  أتلتيكــو  فريــق 

العربي الجديد

فــي  اإلنجليزيــة  الصحافــة  عنونــت 
صفحاتهــا الرئيســية عــن اليــوم األخير 
إذ  الصيفيــة،  االنتقــاالت  بــاب  إلقفــال 
ســيكون  ومــن  ســينتقل  عمــن  تحدثــت 
ضمــن صفوف أبــرز األندية اإلنجليزية 
في اليوم األخير »للميركاتو الصيفي« 

الذي كان صاخبًا هذا املوسم.
كتبــت  ميــل«  »دايلــي  فصحيفــة 
صــدارة  فــي  ســيتي  مانشســتر  أن 
علــى خدمــات  التــي ســتحصل  األنديــة 
ريــال  مــن  أكثــر  فالــكاو،  الكولومبــي 
مدريد اإلســباني وأرســنال اإلنجليزي، 
وخصوصــًا بعد مغــادرة نيجريدو إلى 

فالنســيا اإلســباني، فــي وقــت ســتكون 
الصحيفــة علــى متابعــة مباشــرة ألبــرز 
فــي  إنجازهــا  م 

ُ
ســيت التــي  الصفقــات 

اليوم األخير.
في املقابل كتبت صحيفة »ذا جارديان« 
بديــل  عــن  يبحــث  »اليونايتــد«  أن 
جاجــاوا، ويريــد فيــدال مــن يوفنتــوس 
وقــت  فــي  الثغــرة،  هــذه  ســد  أجــل  مــن 
أثنــى  جيــرارد  أن  فحــواه  مقــااًل  نشــرت 
علــى أداء بالوتيللــي فــي املبــاراة األولــى 
مــع ليفربــول وحaثــه علــى تقديــم أفضــل 
مــا لديــه. وعنونت صحيفــة »ميرور« أن 
الهولنــدي  مانشســتر يونايتــد يالحــق 
يريــد  وأرســنال  ســتروتمان،  كيفــن 
فالكاو قبل إغالق يوم الصفقات األخير.

العربي الجديد

مــن  الثالثــة  الجولــة  شــهدت 
بطــل  خســارة  ليــج«  »البريمييــر 
إنجلتــرا علــى أرضــه أمــام ســتوك 
ســيتي بهدٍف نظيف، في وقت حقق تشلســي 
العالمة الكاملة وحصد تســع نقاط في ثالثة 
مباريــات، بفــوزه العريــض على إيفرتون )6 – 
3(، فــي حــن أن أرســنال عــاد للتخّبط بتعادل 

مع ليستير سيتي خارج الديار )1 – 1(.
علــى  كبيــرًا  انتصــارًا  ــق 

ّ
حق ليفربــول،،  أمــا 

أهــداف  بثالثــة  األخيــر  ملعــب  فــي  توتنهــام 
»الســيتي«  أمــام  الخســارة  ليعــّوض  نظيفــة 
فــي وقــت تابــع مانشســتر يونايتــد نتائجــه 
الهزيلــة وتعــادل مــع بورنلــي بــدون أهــداف. 
ســيتي  ســوانزي  ــق 

ّ
حق النتائــج،  بقيــة  فــي 

فــوز الثالــث علــى التوالــي، وذلك على حســاب 
ويســت بروميتــش بثالثيــة نظيفــة، فــي وقــت 
 –  3( هــام  ويســت  علــى  ســاوثهامبتون  فــاز 
ضيفــه  رينجيــرز  بــارك  كوينــز  وفاجــأ   ،)1
وقــت  فــي  بهــدٍف نظيــف،  ســندرالند وهزمــه 
خســر هــال ســيتي مــن أســتون فيــال )2 – 1(، 
أمــا نيوكاســل، فتعــادل للمبــاراة الثانية على 

التوالي وذلك أمام كريتسال باالس )3 – 3(.

الدوري اإلسباني
ثمينــًا  فــوزًا  برشــلونة  حقــق  إســبانيا،  فــي 
علــى  الثانيــة  الجولــة  فــي  القواعــد  خــارج 
صعبــة،  مبــاراة  فــي  نظيــف  بهــدٍف  فياريــال 
االختبــار  فــي  مدريــد  ريــال  ســقط  وقــت  فــي 
أمــام  قاســية  بنتيجــة  »الليجــا«  فــي  الثانــي 
ريال سوسييداد )4 – 2(، أما أتلتيكو مدريد، 
الــدوري  فــي  فــوزه األول هــذا املوســم  فحقــق 

اإلسباني ورفع رصيده إلى أربع نقاط.  
فــي وقــت تألــق فالنســيا بفــوزه العريــض علــى 
ماالجا بثالثية نظيفة، ومثلهما ضرب أتلتيك 
بلباو ضيفه ليفانتي، في حن خطف أشبيلية 
فوزًا مهمًا خارج الديار من إسبانيول )2 – 1(، 
أم خيتافي فنجح بتحقيق انتصار ثمن على 
ملعبــه أمــام أمليريــا بهــدٍف نظيــف، فــي املقابــل 
تعادل قرطبة الوافد الجديد مع ســيلتا فيجو 
ورايــو  ديبورتيفــو  أيضــًا  وتعــادل   ،)1  –  1(
فاليكانو )2 – 2(، لينفرد برشلونة في صدارة 

الترتيب بست نقاط كاملة. 

الدوري اإليطالي
اســتهل يوفنتوس اإليطالي حملة الدفاع عن 
لقبــه بفــوز صعــب علــى كييفو فيرونــا بهدٍف 
نظيف سجله مارتن كاسيريس، أما وصيفه 
انطالقــة  فحقــق  رومــا،  املاضــي،  املوســم  فــي 
قويــة بفوز مســتحق علــى فيورنتينا بهدفن 

نظيفــن. فــي املقابــل، حقــق ميــالن فــوزًا كبيرًا 
على التســيو )3 – 1(، لُيســجل حضوره بقوة 
في املوسم الجديد، بينما تعادل إنتر ميالنو 
ســلبًا مع تورينو، في وقت عاد نابولي بفوز 
من أرض جنوه )2 – 1( في الجولة االفتتاحية 
»للكالتشــيو اإليطالــي«. وفــي بقيــة النتائــج، 
بــدون  فيرونــا  هيــالس  مــع  أتالنتــا  تعــادل 
أهــداف، وتعــرض بارمــا لخســارة مفاجئة من 
الوافــد الجديــد سيســينا بهــدٍف نظيــف، فــي 
وقت تعادل باليرمو مع سامبدوريا )1 – 1(، 
وبالنتيجــة نفســها أيضــًا تعــادل ساســوولو 
وكاليــاري، فــي حــن تألــق أودينيــزي وحقــق 

فوزًا ثمينًا على إيمبولي )2 - صفر(. 

الدوري الفرنسي
خــالل الجولــة الرابعــة مــن الــدوري الفرنســي، 
إلــى  جيرمــان،  ســان  باريــس  البطــل،  عــاد 
ســكة االنتصــارات بفــوز عريــض علــى ســانت 
إيتيــان بخمســة أهــداف نظيفــة، ســجل منهــا 
تابــع  وقــت  فــي  ثالثيــة،  إيبراهيموفيتــش 
موناكــو أداءه املتواضــع وتعــادل مــع ليل على 
مجــددًا  مارســيليا  واســتفاق   .)1  –  1( أرضــه 
وحقــق فــوزًا كبيــرًا علــى نيــس بأربعــة أهــداف 
نظيفــة، فــي حــن أن بــوردو تعثــر وفشــل فــي 
تحقيق فوزه الرابع، بعدما تعادل مع باستيا 
)1 – 1(. وفــي بقيــة النتائــج، خســر ليــون مــن 
ميتــز )2 – 1(، وحقــق ريــن فــوزًا مهمًا على كان 
بهــدٍف نظيــف، فــي وقت تألق النــس وفاز على 
ريمــس )4 – 2(، فــي حــن تفــّوق لوريــان علــى 
جينجــوم بأربعــة أهــداف نظيفة، وأخيرًا حقق 
نانتس انتصارًا على مونبيليه بهدٍف نظيف. 

الدوري األلماني
شــهدت الجولــة الثانيــة مــن الــدوري األملانــي 
اســتفاقة وصيــف املوســم املاضــي، بوروســيا 
دورتمونــد، وفــوزه علــى أوجســبيرج )3 - 2(، 
ليعــود مــن جديد إلى أجواء الدوري، في حن 
فــي  مبــاراة  ثانــي  فــي  بايــرن ميونيــخ  تعثــر 
»البوندسليجا« أمام شالكه بنتيجة التعادل 
ليفركــوزن  بايــر  تابــع  املقابــل،  فــي   .)1  -  1(
علــى  الثانــي  فــوزه  وحقــق  الطيبــة  نتائجــه 
ليعتلــي   ،)2  -  4( برلــن  هيرتــا  حســاب 
الصدارة برصيد ست نقاط، في وقت تعرض 
باديربــورن،  مــن  قاســية  هامبــورج لخســارة 
الصاعــد حديثــًا، بثالثــة أهــداف نظيفــة. وفــي 
مــع  بريمــن  فيرديــر  تعــادل  النتائــج،  بقيــة 
هوفينهايــم )1 - 1(، وتعــادل فولســبورج مــع 
إينتراخت )2 - 2(، في وقت خسر شتوتجارت 
أمام كولن بهدفن نظيفن، وتعادل هانوفير 
فرايبــورج  مبــاراة  ومثلهــا  ســلبًا،  وماينــز 

وبوروسيا مونشنجالدباخ.

البرازيليــن دييجــو كوســتا وفيليبــي لويــز 
يقدمــان  وهمــا  اإلنجليــزي،  لتشيلســي 
سيســك  اإلســباني  جانــب  إلــى  رائعــًا  أداًء 
فابريجاس القادم من البرســا، واســتقدم عدة 
جريزمــان  أنطــوان  الفرنســي  أهمهــا  أســماء 

والكرواتي ماريو ماندوكيتش. 
دور  اإلنجليــزي  يونايتــد  ملانشســتر  وكان 
بــارز فــي ســوق االنتقــاالت بعدمــا تعاقــد مــع 
األرجنتيني أنخل دي ماريا، قادما من الريال، 
والظهيــر دالــي بلينــد قادما مــن أياكس، إال أن 
الصفقــات لــم تــأت بثمارها بعــد. وظهر بايرن 
ميونــخ األملانــي بشــكل بــارز فــي »امليركاتــو« 
بعدمــا نجــح فــي الظفــر بخدمات العب وســط 
ريال مدريد املخضرم تشابي ألونسو واملدافع 

املغربــي مهــدي بنعطيــة، بينمــا اســتغنى عــن 
»امليرينجــي«.  لـ كــروس  تونــي  وســطه  نجــم 
فــي  كعادتــه  املجانيــة  الصفقــات  ملــك  وكان 
الــذي تبــرز  اآلونــة األخيــرة ميــالن اإليطالــي، 
لديه صفقتي حارس املرمى اإلسباني دييجو 
املهاجــم فيرنانــدو توريــس  لوبيــز ومواطنــه 
قادمــا مــن تشيلســي، فــي حن قــام ببيع العبه 
املشــاكس ماريــو بالوتيلي إلــى ليفربول الذي 
كان يبحــث عــن تدعيــم هجومــه. وأخيــرًا نجح 
بخطــف  مفاجــئ  بشــكل  يونايتــد  مانشســتر 
عــُد 

ُ
ت صفقــة  فــي  فالــكاو  الكولومبــي  النجــم 

قنبلــة »امليركاتــو« الصيفي قبل إقفال األبواب 
رسميًا.
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رياض الترك

يعتقــد الكثيــرون أن املــدرب الهولنــدي لويس 
فان جال يعاني مع فريقه الجديد مانشســتر 
يونايتد، وذلك بعد أن فشل في تحقيق الفوز 
في أول ثالث مباريات رسمية في »البريميير 
ليــج«، لكــن تاريــخ فــان جــال، وخصوصــا فــي 
عــام 2009، يبــدو مشــابها للحالــة التــي يمــر 
أول  فــي  البايــرن  مــع  فشــل  فقــد  اليــوم،  بهــا 
موســم لــه بالفــوز فــي أول ثــالث مباريــات فــي 
»البوندســليجا« وحصــد نقطتــن فقــط، لكنه 

عاد وحقق بطولة الدوري األملاني.
ال يختلــف الــرأي الكروي على أن »اليونايتد« 
رحيــل  بعــد  األخيــرة  الســنوات  فــي  يعانــي 
»الســير« أليكــس فيرجســون، فــي وقت أصبح 
مانشستر يونايتد من األندية الضعيفة التي 
ال يخاف منها أي فريق إنجليزي، األمر الذي 
دمر السمعة الكروية الذهبية التي تمتع بها 
هــذا النــادي العريــق طــوال الســنوات الخمــس 
عشــرة املاضيــة محليــا وأوروبيــا، وفــي وقــت 
مويــس  ديفيــد  »اليونايتــد«  جمهــور  حّمــل 
املسؤولية في انهيار الفريق، ها هو فان جال 

يسير بنفس الدرب وفي طريق أسوأ.
فــان جــال علــى عــدم تحقيــق  لــوم  وال يمكــن 

نتائــج طيبــة، وذلك ألنه اســتلم فريقا بحاجة 
إلــى إعــادة تأهيل من القاعــدة، بغية الصعود 
لكــن  الكرويــة،  األمجــاد  واســتعادة  مجــددًا 
مــن تابــع فــان جــال فــي أول موســم مــع بايــرن 
ميونيخ األملاني، سيلمُس أن املسيرة نفسها 
 الصورة مشــابهة تمامــا، عندما 

ُ
تتكــرر حيــث

الــدوري  فــي  ثــالث مباريــات  جــال  فــان  قطــع 
بدون تحقيق أي فوز أو حصد النقاط الثالث.
ففــي موســم 2009/2010، عندمــا اســتلم فــان 
جــال مهمــة تدريــب النــادي »البافــاري«، بــدأ 
ثــم   ،)1  –  1( مــع هوفنهايــم  بتعــادل  املوســم 
تعادل في املباراة الثانية على التوالي بنفس 
انطالقــة  فــي  نفســه محرجــا  ليجــد  النتيجــة 
الثالثــة  املبــاراة  لتأتــي  »البوندســليجا«، 
البايــرن  مــع  جــال  لفــان  أول خســارة  وتعلــن 

ليحصد نقطتن من أول ثالث مباريات.

الطويــل  بصبــره  معــروف  جــال  فــان  لكــن 
والبنــاء املنظــم للفريــق الــذي ُيدربــه، وتجربة 
إن  إذ  ذلــك،  علــى  دليــل  خيــر  هــي  »البايــرن« 
املدرب الهولندي الذي فشل في تحقيق الفوز 
فــي أول ثالثــة لقــاءات فــي »البوندســليجا«، 
عــاد مــن بعيــد وحقــق الفوز تلــو اآلخر ليصل 
إلــى صــدارة الترتيــب العــام، وينهــي املوســم 
الكــوري متصــدرًا برصيــد 70 نقطــة، وُيتــوج 
البدايــة  فــي  الضحيــة  كان  فبعدمــا  باللقــب، 
تحــول إلــى بطــل أملانيــا عنــد النهايــة، وكمــا 

يقول املثل الشائع »العبرة في الخواتيم«.
فــي املقابــل، فــإن التاريــخ ُيعيــد نفســه مجــددًا 
مانشســتر  فشــل  فقــد  جــال،  فــان  مــع  اليــوم 
مباريــات  ثــالث  أول  فــي  بالفــوز  يونايتــد 
املــدرب  قيــادة  تحــت  ليــج«  »البريمييــر  فــي 
الهولنــدي، إذ إن »اليونايتــد« خســر فــي أول 
مبــاراة أمــام ســوانزي ســيتي )2 – 1(، وعــاد 
وتعــادل فــي لقاءين متتالين أمام ســندرالند 
)1 – 1(، ومــع بورنلــي بــدون أهــداف، ليحصد 
فــان جــال مــع »اليونايتــد« نقطتــن مــن ثــالث 
مباريــات كمــا حصــل معــه فــي بداية مســيرته 
مــع بايــرن ميونيــخ األملانــي، ويبقــى الســؤال 
النــادي  مــع  مــا فعلــه  فــان جــال  هــل ســيفعل 

»البافاري« مجددًا؟

العربي الجديد، إفي

نهائــي  ثمــن  إلــى  األوائــل  املصنفــون  تأهــل 
بطولة أميركا املفتوحة للتنس، آخر بطوالت 
الجرانــد ســالم األربــع الكبرى، التي لم تشــهد 
منافســات  فــي  اآلن  حتــى  كبــرى  مفاجــآت 
الرجال، ســوى توديع اإلســباني ديفيد فيرير 

البطولة من الدور الثالث.
ديوكوفيتــش،  نوفــاك  الصربــي  تأهــل  فقــد 
نهائــي  ثمــن  إلــى  عامليــا  األول  املصنــف 
كويــري،  ســام  علــى  فــوزه  بعــد  البطولــة 
املصنــف 57عامليــا، بثالث مجموعــات نظيفة، 
بواقــع 6-3 و6-2 و6-2. ومــن املقــرر أن يواجــه 
ديوكوفيتــش في الــدور املقبل األملاني فيليب 
فــاز  كولشــرايبر، املصنــف 25 عامليــا، والــذي 
بصعوبة على األميركي جون إسنر، املصنف 
15 عامليــا، بثــالث مجموعــات مقابــل واحــدة، 
بواقع 7-6 )7-4( و4-6 و7-6 )7-2( و6-7 )4-7(.

كمــا تأهــل البريطانــي آنــدي مــوراي، املصنف 
التاســع عامليــا، إلــى نفــس الــدور بعــد تغلبــه 
بثــالث  كوزنيتســوف  أندريــه  الروســي  علــى 
و7-5   1-6 بواقــع  واحــدة،  مقابــل  مجموعــات 
مــوراي  يواجــه  أن  املقــرر  ومــن  و2-6.  و4-6 
ويلفريــد  جــو  الفرنســي  املقبــل  الــدور  فــي 
تســونجا، املصنــف العاشــر عامليــا، الــذي فــاز 
علــى اإلســباني بابلــو كارينــو بوســتا بثــالث 

مجموعات نظيفة، بواقع 6-4 و6-4 و4-6.
السويســري  عامليــا،  الثالــث  املصنــف  أمــا 
علــى  مقعنــا  فــوزًا  فحقــق  فيدريــر،  روجيــه 
اإلسباني مارسيل جرانوييرس بنتيجة 6-4 
و6-1 و6-1 و6-1، ليتأهــل للــدور ثمن النهائي 

مع باقي كبار اللعبة.
ستانيســالس  السويســري  تأهــل  بينمــا 
فافرينــكا، املصنــف الرابــع عامليــا، إلــى الــدور 
ذاته بعد انســحاب منافســه الســلوفيني بالز 

كافشــتش، ليواجه اإلســباني تومي روبريدو 
كيرجيــوس  نيــك  األســترالي  علــى  فــاز  الــذي 
بثــالث مجموعــات مقابــل واحــدة، بواقــع 6-3 
ديفيــد  اإلســباني  وودع  و3-6.  و6-7  و3-6 
والخامــس  للقــب  الرابــع  املرشــح  فيريــر، 
الثالــث بخســارة  الــدور  عامليــا، البطولــة مــن 

الـــ31  الفرنســي جيــل ســيمون املصنــف  أمــام 
و6-3.  و6-1  و3-6   6-3 بواقــع  العالــم  علــى 
ورغــم أن فيريــر )32 عامــا( دخــل اللقــاء وفــي 
جعبتــه خمســة انتصــارات علــى ســيمون مــن 
أصــل ســت مواجهــات، لكــن الالعــب الفرنســي 
كان متفوقــا بشــكل واضــح عليــه فقــد ارتكــب 
وبهــذا  مباشــرًا.   

ً
خطــأ  52 اإلســباني  الالعــب 

النهائــي  ثمــن  الــدور  إلــى  ســيمون  يتأهــل 
ليواجــه الكرواتــي ماريــن ســيليتش، الذي فاز 
بــدوره علــى الجنــوب أفريقي كيفن أندرســون 
6-3 و3-6 و6-3 و6-4. وفــاز الكنــدي ميلــوس 
فيكتــور  الدومينيكانــي  علــى  راونيتــش 
إستريال بثالث مجموعات نظيفة، بواقع 6-7 
و7-6 و7-6 ليواجه الياباني كي نيشيكوري.

فان جال
المسيرة مع مانشستر شبيهة بتجربة »البافاري«

الكبار في ثمن نهائي أميركا المفتوحة

المفاجأة الوحيدة 
كان توديع اإلسباني 
ديفيد فيرير البطولة
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أخبار مختصرة

المدير الرياضي ألتلتيكو يشيد بتشيرشي
قــال املديــر الرياضــي ألتلتيكــو مدريــد اإلســباني، خوســيه لويــس بيريز 
كامينيــرو، إن الالعــب الدولــي اإليطالــي أليســيو تشيرشــي آخــر صفقات 
النادي سيكون »قطعة هامة« في الفريق هذا املوسم. وأكد كامينيرو أن 
أتلتيكــو »بــذل جهــدًا كبيــرًا« مــن أجــل ضمــه لصفوفــه قادمــا مــن تورينــو 

اإليطالي.
وصرح املسؤول ملوقع النادي »إتمام الصفقة مع تورينو أسعد الجميع، 
االنتهــاء مــن تدعيــم الفريــق كان هدفــا ضروريــا مــن أجــل املوســم الكروي 

الجديد.

ريال مدريد يتوصل التفاق بشأن استعارة 
تشيتشاريتو

 كشــفت تقاريــر صحافيــة أن نــادي 
توصــل  اإلســباني  مدريــد  ريــال 
مانشســتر  نظيــره  مــع  اتفــاق  إلــى 
بشــأن  اإلنجليــزي،  يونايتــد 
استعارة املهاجم املكسيكي خافيير 
ملــدة  »تشيتشــاريتو«  هرنانديــز 
موســم واحــد. وبحســب صحيفتــي 
»مــاركا« و«أس« فــإن الصفقــة علــى 

وشك اإلتمام.

اإلثيوبي جيبريسيالسي يفوز بماراثون 
ريو دي جانيرو

فــاز اإلثيوبــي ليــول جيبريسيالســي أليمــا بماراثــون ريــو دي جانيــرو، 
عقب قطعه مسافة 21.097 كلم في زمن قدره ساعة و4 دقائق و21 ثانية، 
في وقت حل البرازيلي دامياو ســوزا في املركز الثاني ليحصد امليدالية 

الفضية، وجاء خلفه الكيني ستانلي كويتشي.

بيكيه: أشكر إنريكي 
على ثقته بي 

جيــرارد  اإلســباني،  املدافــع  صــرح 
بيكيه، عقب مباراة فريقه برشلونة 
فــاز  والتــي  فياريــال،  أمــام مضيفــه 
الجولــة  فــي  نظيــف  بهــدف  فيهــا 
الثانيــة مــن »الليجــا«، بأنــه ســعيد 
لحصــد النقــاط الثــالث وللثقة التي 
وضعهــا فيــه املدرب لويس إنريكي، 
وصــرح أن »املادريجــال« يعتبــر مــن 
أصعــب املالعــب في »الليجا«، لكننا 
ضغطنا وكنا األفضل في املباراة«.

فودارتشيك تحطم الرقم العالمي 
في اإلطاحة بالمطرقة

حطمــت البولنديــة انيتــا فودارتشــيك بطلــة أوروبــا، الرقــم العاملــي فــي 
اإلطاحــة باملطرقــة بعدمــا ســجلت 79.58 متر فــي لقاء أللعاب القوى أقيم 
علــى االســتاد األوملبــي فــي برلــن، وكانــت األملانيــة بيتي هايدلر ســجلت 
الرقــم القياســي الســابق وقــدره 79.42 متــر فــي عــام 2011 لكنهــا اكتفــت 

باملركز الثاني وراء فودارتشيك.
وســجلت املتســابقة البولنديــة )29 عامــا( الرقــم العاملــي فــي محاولتهــا 
فــي  الثانيــة  للمــرة  األوروبــي  اللقــب  علــى  حصلــت  حــن  فــي  الثانيــة، 

مشوارها الشهر املاضي في زوريخ.

أنــا أفضــل العــب فــي أوروبــا لهــذا العــام، الفرحــة كبيــرة وال تســعني بعــد أن 
حملت هذه الجائزة الغالية، وأريد مشاركتها مع كل املحبني، شكرًا

كريستيانو رونالدو 

¶  ¶  ¶
أن يتــم تعيينــي قائــدًا للمنتخــب اإلنجليــزي، فهــذا حلــم حياتــي وســأعتبره 
 جديًا ومسؤولية كبيرة على عاتقي، من أجل حمل راية إنجلترا عاليًا 

ً
عمال

في املالعب العاملية.
واين روني

¶  ¶  ¶
قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا املوسم مثيرة وقوية جدًا، ال يمكنني االنتظار 
أكثــر مــن أجــل انطــالق البطولة رســميًا، نريد تحقيق أفضــل النتائج من أجل 

إحراز اللقب الحادي عشر.
جاريث بيل

¶  ¶  ¶
لــم أقــم بــأي تغريــدة تخُص انتقالي إلى ريال مدريد، وأرفض هذه اإلشــاعات 

غير الصحيحة إنها مجرد صورة مركبة وليست حقيقية.  
راداميل فالكاو

¶  ¶  ¶
حققنــا فــوزًا مهمــًا فــي إيفرتــون، وكانــت تجربــة رائعــة أن ألعــب أول مبــاراة 
، رحلــة موفقــة 

ً
رســمية بقميــص ليفربــول وجمهــور »الريــدز« كان جميــال

للفريق في طريق العودة إلى مدينة ليفربول، كلنا مع »الريدز«. 
ماريو بالوتيللي

¶  ¶  ¶
رزق بطفل ثاٍن قريبًا أنا وشــاكيرا، شــكرًا لكل من بارك لنا وتمنى 

ُ
نعم ســن

له الحياة الجميلة في املستقبل.
جيرارد بيكه

¶  ¶  ¶
قرعــة دوري أبطــال أوروبــا كانــت قاســية جــدًا واألنديــة نفســها متواجدة في 
املجموعة مثل املوسم املاضي، لن تكون الرحلة مجرد نزهة للبايرن، لكنني 
متفائــل دائمــًا بأننــا ســنكون األفضــل فــي هــذه املجموعة وســنقدم كرة قدم 

جميلة.
توماس موللر

¶  ¶  ¶
أنا في طريقي من أجل العودة إلى منتخب أملانيا بطل العالم ، متحمس جدًا 

للعودة إلى املحافل الدولية 
أندري شورله 

يتميز فان جال 
بانطالقته التصاعدية مع 

كل فريق جديد

تويتر

)Getty( ديوكوفيش خالل مباراته أمام سام كويري

المدرب الهولندي فان جال يسعى لتكرار إنجازه مع بايرن ميونيخ
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