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تعود الحياة 
مجددًا إلى 
خارطة أوروبا 
الكروية، فبعد 
انطالق الدوري 
الفرنسي 
واإلنكليزي 
والهولندي، 
يتحضر عشاق 
كرة القدم 
الفتتاح الدوري 
اإلسباني الذي 
يبدأ اليوم 
بمباراتي 
فالنسيا ونظيره 
الس بالماس 
وليغانيس 
بمواجهة 
أالفيش، في 
المقابل يستهل 
بطل الدوري 
األلماني بايرن 
ميونخ رحلته 
في الدفاع عن 
اللقب بمواجهة 
باير ليفركوزن 
في الجولة 
األولى.

بايرن ميونخ يسعى للحفاظ على لقب الدوري األلماني )باتريك ستوالرز/فرانس برس(

عودة المنافسة

أعطى املدير الفني لفريق أرسنال، أرسني فينغر، 
الضوء األخضر لرحيل املهاجم اإلسباني، 

لوكاس بيريز، عن صفوف الفريق قبل انتهاء 
موسم االنتقاالت الصيفية في 31 أغسطس/

آب الجاري. وكان لوكاس )28 عامًا( قد انضم 
إلى صفوف »الغانرز« املوسم املاضي قادمًا من 
ديبورتيفو الكورونيا مقابل 17.1 مليون جنيه 
إسترليني، وهو الذي لم ينجح في إقناع فينغر 

بإمكانياته خالل موسم مخيب لآلمال.

أكد دييغو كوستا مهاجم تشلسي رغبته في 
الرحيل قبل انتهاء سوق االنتقاالت الصيفي 

والعودة إلى أتلتيكو مدريد. وقال الالعب 
اإلسباني-البرازيلي في بيان إنه قرر »وجهته 

املقبلة« وإن »الوضع مع تشلسي« سيتم إصالحه 
عندما يعود إلى إسبانيا. وقال كوستا »قررت 

وجهتي املقبلة. يجب أن أعود إلى أتلتيكو مدريد 
املوسم املقبل، يبدو أن هناك مأزق وتشيسي ال 

يرغب في اإلفراج عني«.

أكد الالعب الدولي الغاني كيفن برنس بواتينغ 
أنه قرر الرحيل عن الس باملاس اإلسباني ألنه 

أراد إعطاء األولوية لعائلته، التي تقيم في 
إيطاليا، في قرار مفاجئ وغير منتظر أفصح عنه 

الالعب خالل مؤتمر صحافي. وقال بواتينغ إن 
اليوم »صعب جدًا« بالنسبة له وإنه يفتقد عائلته 

للغاية وإن القرار »ال يتعلق بكرة القدم«، ولكن 
»بواتينغ األب«، ألنه يريد البقاء بالقرب من  بـ

نجله وزوجته، ميليسا ساتا.

فينغر يعطي 
الضوء األخضر لرحيل 

المهاجم بيريز

كوستا: أريد الرحيل 
عن تشلسي ووجهتي 

أتلتيكو مدريد

بواتينغ يشرح أسباب 
رحيله عن فريق  

الس بالماس
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الغموض يسيطر على 
مصير مبابي المطلوب 

من العديد من األندية

لويس فرنانديز مديرًا ألكاديمية ناشئي الباريسي
الفرنسي- السابق،  أعلن نادي باريس سان جيرمان تعيني العبه ومدربه 

اإلســبــانــي لــويــس فــرنــانــديــز، مــديــرًا ريــاضــيــا ألكــاديــمــيــة الناشئني للفريق. 
األولــى بني عامي  الفرنسي مرتني  العاصمة  نــادي  وتولى فرنانديز تدريب 
1994 و1996 والثانية بني 2000 و2003. وكان فرنانديز قائد الفريق حني 
فاز بالدوري الفرنسي في موسم 1985-1986، بينما كان مدربه حني توج 
بكأس الكؤوس األوروبية عام 1996 على حساب رابيد فيينا، ما دفع النادي 
رياضي  كمدير  الجديد  منصبه  وفــي  للفريق.  تاريخيا«  »رمـــزًا  العــتــبــاره 
ألكاديمية الناشئني، سيتولى الالعب السابق )57 عاما( مهمة إقناع الالعبني 
وكانت صحيفة  جــي.  إس  بي  مع  لهم  احترافي  عقد  أول  ليوقعوا  الشباب 
)ليكيب( قد تحدثت أواخر يوليو/تموز املاضي عن تعيني فرنانديز املحتمل 
أنتيرو هنريك،  البرتغالي  للنادي،  الرياضي  املدير  أنها كانت فكرة  وذكرت 
بهدف تجنب توقيع املواهب الشابة لصالح أندية أجنبية بداًل من البقاء في 

فرنسا.

رويج: باكا العب عظيم
صّرح رئيس نادي فياريال اإلسباني، فرناندو رويج، بأن املهاجم الكولومبي 
كارلوس باكا »العب عظيم« وأن »القائمة باتت مكتملة« بالتعاقد معه. وأكد 
وكذلك  جيدة،  صفقة  »باكا  تصريحاته:  في  الصفراء«  »الغواصات  رئيس 
أننا نمتلك فريقا  األهــم هو  القائمة.  الذين نمتلكهم في  اآلخــرون  الالعبون 
جيدًا قادرًا على املنافسة«. وأضاف رويج بأن التعاقد مع املهاجم الكولومبي 
الـــذي رحــل لصفوف فناربخشة  جــاء لتعويض غــيــاب روبــرتــو ســولــدادو، 
األمثل  الحل  باكا هو  أن  التعاقد مع مهاجم ورأينا  التركي، »كــان ينقصنا 
لهذا املركز، ألنه يمتلك طموحات كبيرة ونتمنى أن يكون جاهزًا ألول مباراة 
في الليغا«. وحول إغالق القائمة، أكد رويج بأنهم سيغلقونها بتواجد هذه 
امتالك قائمة جيدة،  »املنافسة«. وتابع: »هدفنا كان  القادرة على  العناصر 
فريق جيد، وكان علينا التحرك بعد رحيل سولدادو. هذا ما فعلناه، فكرتنا 
هــي امــتــالك فريق قــادر على املنافسة«. وحسبما صــرح رويـــج، فــإن إدارة 
يمتلكون مستقباًل كبيرًا  القائمة على »العبني شباب  بهذه  النادي راهنت 

والهدف هو أن يندمجوا سويا هنا ويصبحوا العبني كبارًا«.
وكان نادي فياريال قد أعلن عن وصول املهاجم الكولومبي كارلوس باكا 
لصفوفه معارًا من إيه سي ميالن اإليطالي، مع إمكانية شرائه نهاية هذا 
النادي  بــني صفوف  املاضيني  املوسمني  عــامــا(   29( باكا  املــوســم. وقضى 

اإليطالي الذي انتقل إليه قادما من إشبيلية مقابل 30 مليون يورو.

فرانسيس تيافوي يتغلب على زفيريف

فجر األميركي الشاب فرانسيس تيافوي كبرى مفاجآت بطولة سينسيناتي 
األميركية املفتوحة لتنس األساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعدما أقصى األملاني 
ألسكندر زفيريف، املرشح الرابع للقب، اليوم من الدور الثاني بالبطولة بتغلبه 
عليه بمجموعتني لواحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-4. واحتاج الالعب الشاب 19 
الـــ83 عامليا، لساعة و56 دقيقة من أجل اإلطاحة باملصنف  عاما، املصنف 

السابع عامليا والتأهل للدور الثالث بالبطولة.

إيقاف رئيس نادي سبورتنغ لشبونة ستة أشهر
نادي  إيقاف رئيس  القدم  لكرة  البرتغالي  باالتحاد  االنضباط  لجنة  قررت 
بالبصق  إدانــتــه  بعد  أشهر  ستة  كارفاليو،  دي  برونو  لشبونة،  سبورتنغ 
على رئيس نــاٍد منافس داخــل ملعب )جــوزيــه ألــفــاالدي( ووفــقــا ملــا ذكرته 
الصحافة املحلية، ترى اللجنة أن تصرف كارفاليو، الذي نفى تهمة البصق 
اإللكترونية في وجه منافسه، »أضر  أنه فقط نفث دخــان سيجارته  وأكــد 
الذي تم إيقافه أيضا.  بشرف وسمعة« كارلوس بينيا رئيس نادي أروكــا 
وقعت األحداث بعد انتهاء مباراة الفريقني في السادس من نوفمبر/تشرين 

الثاني املاضي.

شــــّدد الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو غـــارديـــم، مـــدرب 
مــونــاكــو بــطــل الــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، 
ــنـــادي لـــم يــعــاقــب مــهــاجــمــه الــشــاب  عــلــى أن الـ
لكن  أندية كبرى،  املطلوب من  كيليان مبابي 
يبقيه على مقاعد البدالء في املباريات بهدف 
)18 عامًا(  املوهوب  الالعب  »حمايته«. وبقي 
احتياطيًا في مباراة فريقه  ضد ديجون )4-
الكروي  املوسم  من  الثانية  املرحلة  ضمن   )1
له  أنــه عقاب  فــي خطوة فسرت على  الجديد، 
في ظل اهتمام أندية بارزة به، السيما باريس 
ســـان جــرمــان الــفــرنــســي. إال ان غـــارديـــم شــدد 

على »أننا ال نعاقب العبينا أبدًا«.
وأضــــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة »هــــذه 
الكلمة غير واردة في قاموسنا. يمكن أن نقول 
+حماية+ عندما تحصل كل هذه األمور حول 
شـــاب فـــي الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، تصبح 
مسؤوليتنا حمايته«. وفي التصريحات التي 
الــدوري  لناديه في  الثالثة  املــبــاراة  قبل  تأتي 
أكــد غارديم  الجمعة،  اليوم  ضد مضيفه متز 
ــام ديــجــون  ــــراك مــبــابــي أمــ ــدم إشـ مـــجـــددًا أن عـ
كــان »قـــرارًا من الــنــادي«. وأضــاف »هــذا يعني 

ســجــل نــابــولــي هــدفــًا مــن ركــلــة جـــزاء مثيرة 
لــلــجــدل لــيــهــزم نــيــس 2-0 فـــي ذهــــاب الـــدور 
األخير لتصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة 
ــبـــاراة شــهــدت طـــرد العــبــن من  الـــقـــدم فـــي مـ

الفريق الفرنسي.
السابق من  أوروبــا  واستفاد سيلتيك بطل 
على   0-5 أستانة  ليسحق  عكسين  هــدفــن 
أرضـــــه. وعــــدل أوملــبــيــاكــوس تـــأخـــره بــهــدف 
إلـــى انــتــصــار 2-1 عــلــى ريــيــكــا بــهــدف قــاتــل 
اليكسيس  الدقيقة األخيرة سجله جاك  في 

روماو في مواجهة أخرى.
وخسرت األندية اإليطالية في هذا الدور في 
يبدو  نابولي  لكن  املاضية،  الثالثة  املواسم 
فـــي مــوقــف جــيــد إلنـــهـــاء تــلــك املــســيــرة بعد 
لــم يلعب مطلقا في  الـــذي  فـــوزه على نيس 
دور املجموعات، وغاب عنه املهاجم ماريو 
بالوتيلي بسبب إصابة في عضالت الفخذ 
الخلفية. ووضع دريس ميرتنز نابولي في 
املقدمة في الدقيقة 13 عندما انطلق ليقابل 

)ان القرار هو( مني، من )نائب رئيس النادي 
الـــروســـي( فـــاديـــم )فــاســيــلــيــيــف(، ومـــن املــديــر 
الرياضي )انطونيو كوردون(«، معتبرًا أن ذلك 

هدفه »حماية املجموعة، الالعب، والنادي«.
وأوضــح املــدرب الــذي قــاد موناكو في موسم 
لقبه األول في بطولة فرنسا  الى   2017-2016
منذ عــام 2000، ان مبابي »ليس حاضرًا مئة 
بــاملــئــة لــيــس فــي أفــضــل حــاالتــه. هـــذا طبيعي 

لشاب في الـ 18«.
وأضــاف متوجهًا بابتسامة إلى الصحافين 
»حتى أنتم، إذا عرضت عليكم صحيفة جديدة 
عقدًا تحصلون بموجبه على راتب يوازي 15 
ضــعــفــًا مــا تــحــصــلــون عــلــيــه، لــن تتمكنوا من 

التركيز أثناء كتابة مقاالتكم«.
ــمـــوض مـــســـيـــطـــرًا عـــلـــى مــصــيــر  ــغـ وال يــــــزال الـ
مــبــابــي املــرتــبــط بعقد حــتــى حــزيــران/يــونــيــو 
2019، ورفـــض تــمــديــده بــعــدمــا ســاهــم بشكل 
كبير املوسم املاضي في قيادة فريقه إلى لقب 
الــدوري، علمًا أن موناكو يبدو مصممًا على 
ــراءات  ــ عــــدم بــيــع مــهــاجــمــه حــتــى فـــي ظـــل اإلغــ
املالية. وردًا على االستفسارات املتكررة حول 

تمريرة ماريك هامشيك في الزاوية البعيدة.
ونــفــذ جــورجــيــنــيــو ركــلــة جــــزاء بــنــجــاح في 
ــن كــريــســتــوف  الــدقــيــقــة 70 بــعــد مــخــالــفــة مـ
ــنــــز رغــــــــم أن اإلعــــــــــادة  ــيــــرتــ جــــالــــيــــه ضــــــد مــ
الخطأ حدث خارج  أن  أظهرت  التلفزيونية 

منطقة الجزاء.
املــبــاراة بتسعة العبن بعدما  وأنهى نيس 
حمراء  بطاقة  على  كــوزيــلــو  فينسن  حصل 
ــقـــة 79 بـــســـبـــب تــدخــل  ــيـ مــــبــــاشــــرة فــــي الـــدقـ
طــرد  بينما  جينسكي،  بــيــوتــر  عــلــى  عنيف 
الثاني  اإلنـــذار  على  لحصوله  بليا  الحسن 

لالحتجاج.
ولـــعـــب نــابــولــي بــأســلــوبــه الــســلــس املــعــتــاد 
ــدر أركــــاديــــوش مــيــلــيــك فـــرصـــة إضــافــة  ــ وأهــ
بــاملــرور من  هــدف ثالث عندما سمح للكرة 
أمــامــه. وسجل  تحت قدمه واملــرمــى مفتوح 
الفرنسي وسام بن يدر هدفًا متأخرًا ليمنح 
إشبيلية الفوز 2-1 على مضيفه إسطنبول 
باشاك شهر التركي بعدما دون هدفا رائعا 
لفريقه في مرمى باشاك، خالل املباراة التي 
ــــاب دور تــحــديــد  جــمــعــت الــفــريــقــن، فـــي ذهـ
أبطال  دوري  ملسابقة  للمجموعات  املتأهل 

أوروبا لكرة القدم.
األصل،  التونسي  الفرنسي،  الالعب  وتمكن 
ــــن تـــســـجـــيـــل أحــــــد أجـــمـــل  ــــن يــــــدر مـ وســـــــام بـ
ــات الــــــدور الــتــمــهــيــدي  ــاريـ ــبـ األهـــــــداف فـــي مـ
للمسابقة، حينما حول الكرة بطريقة فنية 
رائـــعـــة فـــي شــبــاك فــريــق بـــاشـــاك شــهــيــر في 
املباراة التي جرت على استاد »ستن ايمك« 

املهاجم الذي سجل 15 هدفًا ملوناكو خالل 27 
مباراة في الدوري املوسم املاضي، قال غارديم 
العديد من االسئلة«،  للصحافين »تطرحون 
مضيفًا »أحمي الالعبن الذين هم في حاجة 
الــى حماية. فلسفة موناكو هي أن يلعب من 
ومتوافرين  باملئة،  مئة  بنسبة  جــاهــزون  هــم 

بشكل كامل لصالح املجموعة«.
ــي حـــــال عـــــدم مــشــاركــتــه  ــه مـــبـــابـــي، فــ ــ ــــواجـ ويـ
عدم  احتمال  الــتــوالــي،  على  الثانية  للمباراة 
املنتخب  الــى تشكيلة  االســتــدعــاء  نيل فرصة 
املــدرب ديدييه ديشان،  الفرنسي الذي يقوده 

في املباراة ضد هولندا في 31 آب/أغسطس.
وعــلــق غـــارديـــم عــلــى ذلـــك بــالــقــول »تجمعني 
عالقة وثيقة بديدييه ديشان. نتحدث بشكل 
دائم. يعرف أنني أحاول القيام باألفضل لكل 
العبينا تحدثت إليه هــذا األســبــوع، إال أن ما 

تداولنا به يبقى خاصًا«.
ولـــم يستبعد غـــارديـــم بــشــكــل كــامــل احــتــمــال 
انــتــقــال مــبــابــي، مـــؤكـــدًا أنـــه يــكــرر دائـــمـــًا »إنـــه 
يجب أن نتأقلم. الذين يبقون سيكونون دائمًا 
األهم. الهدف هو أن نعرف كيف نلعب بطريقة 

جيدة مع الالعبن الذين يبقون«.
وأضاف »هذه ذهنية عمل. أنا ال أذرف الدموع 
ــدًا عــلــى املـــغـــادريـــن«. ورأى أن الــنــشــاط في  أبــ
سوق االنتقاالت »هو 20 باملئة بهدف تعزيز 
صفوف الفريق، و80 في املئة من أجل إضعاف 
الخصم. هذه استراتيجية. لم يتبق سوى 15 

يومًا، وبعدها ينتهي هذا األمر«.
)فرانس برس(

معقل الفريق التركي. وسجل الالعب البالغ 
الثاني  العمر )27( عاما هدف إشبيلية  من 
ــفـــريـــق األنـــدلـــســـي االنـــتـــصـــار  الــــــذي مـــنـــح الـ
الــثــمــن فـــي مــوقــعــة الــــذهــــاب، حــيــنــمــا حــول 
 84 الدقيقة  فــي  قــدمــه  بكعب  للشباك  الــكــرة 
الــلــقــاء، ليعلن تقدم فريقه 2-1 في  مــن زمــن 
النتيجة قبل أن يقبض على االنتصار قبيل 

موقعة الرد املقررة في 22 الشهر الحالي.
وأحــــــرز ســيــلــتــيــك خــمــســة أهــــــداف رغــــم أنــه 

ســــدد ثــــالث مـــــرات فــقــط عــلــى املـــرمـــى وفــقــًا 
ــي لــكــرة الــقــدم.  الحــصــاءات االتــحــاد األوروبــ
توم  تمريرة  بوستنيكوف  يفجيني  وحــّول 
روجــيــتــش الــعــرضــيــة إلـــى شــبــاك فــريــقــه في 
الكرة  31 ووضــع سكوت سينكلير  الدقيقة 
بعيدا عن متناول الحارس الكسندر موكن 
لــيــمــنــح ســيــلــتــيــك الـــتـــقـــدم 2-صـــفـــر بــنــهــايــة 
الشوط األول. وهز سينكلير الشباك مجددا 
في الدقيقة 60 بعد أن أشار الحكم باستمرار 

الــلــعــب عــلــى نــحــو مــفــاجــئ عــقــب اصـــطـــدام 
العبن بالرأس قرب منتصف امللعب.

ــهــــدف الـــرابـــع  وســـجـــل جــيــمــس فــــورســــت الــ
ــــول إيـــجـــور شــيــتــوف الـــكـــرة إلــــى مــرمــى  وحـ
فــريــقــه بــالــخــطــأ ليضيف الــهــدف الــخــامــس. 
الـــجـــديـــد إدواردو  ــه  مـــدربـ ومـــنـــح إشــبــيــلــيــة 
الرسمية  مــبــاراتــه  فــي  فــــوزا ثمينا  بــريــســو 
عندما  األندلسي،  الفريق  قيادة  في  األولــى 
ــــدر تـــمـــريـــرة خـــيـــســـوس نـــافـــاس  ــــول بــــن يـ حـ
العرضية إلى الشباك قبل ست دقائق على 
النهاية. وقال املدرب األرجنتيني »منافسنا 
فريق خططي. إذا سمحت له بامتالك الكرة 
سيجعل األمور صعبة عليك. في لقاء اإلياب 
نحتاج إلى التحكم بشكل أكبر في املباراة«.

ــــذي وضــــع املــوســم  ــام ريــيــكــا، الـ ــ ــا زال أمـ ومــ
املــاضــي حــدا لفوز دينامو زغــرب بــالــدوري 
الكرواتي 11 مرة متتالية، فرصة في التأهل 
لدور املجموعات ألول مرة بعد خسارته 1-2 

أمام اوملبياكوس.
وســـجـــل املــهــاجــم الـــبـــرازيـــلـــي هــيــبــر الــهــدف 
األول لــريــيــكــا فــي الــدقــيــقــة 42 لــكــن فــاديــس 
أودجيدجا عادل النتيجة للفريق اليوناني، 
ثــم سجل رومـــاو هــدف الــفــوز بضربة رأس 
بــعــد طـــرد لــيــونــارد جــوتــا الــظــهــيــر األيــســر 
ــــذار  لــلــفــريــق الـــكـــرواتـــي لــحــصــولــه عــلــى اإلنـ
الــثــانــي. وستقام مــبــاراة الــعــودة فــي استاد 
ريــيــكــا الــصــغــيــر الــــذي تــبــلــغ ســعــتــه أقـــل من 

تسعة آالف متفرج.
)رويترز(

نابولي ينتصر ويقترب من التأهل لدور المجموعاتموناكو لم يعاقب مبابي ويحاول »حمايته«
غارديم رفض ما أشيع 

بأن موناكو عاقب مبابي 
لكنه أوضح بأن النادي 

يحاول حمايته

قطع نابولي شوطًا 
كبيرًا في التأهل لدور 

المجموعات في 
تصفيات دوري 

أبطال أوروبا

مبابي مجهول المستقبل هل يبقى أم يرحل؟ )فيليب ديسمازيس/فرانس برس(

ميسي لم يسجل على غير العادة )غابريل بويس/فرانس برس(

)Getty/ريال مدريد تّوج بجدارة بلقب السوبر )غونزالو أرويو مورينو

من مواجهة نابولي والفريق الفرنسي )كارلو هيرمان/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

أكد ريال مدريد استحقاقه التتويج 
ببطولة كأس السوبر، بعدما كرر 
فوزه على غريمه التقليدي. وكانت 
مباراة الذهاب األحد املاضي قد انتهت بفوز 
امللكي بثالثة أهداف مقابل واحد على ملعب 
»الكامب نو« معقل غريمهم التقليدي، ليتّوج 
بنتيجة  املواجهتن  بإجمالي  امللكي  الفريق 
باعتباره  مكانته  عـــززت  نتيجة  وهــي   )1-5(

القوة املسيطرة الجديدة في إسبانيا.
وقــدم ريــال مــدريــد درســًا كــرويــًا أنيقًا، ليظفر 
بـــجـــدارة ويضيفه  املــوســم  فــي  بــالــلــقــب األول 
لخزائنه بعد اللقب الذي أحرزه بكأس السوبر 

كالسيكو 
بنكهة »مدريد«

الريال القوة المسيطرة في إسبانيا

على  مدريد  ريال  دّونه  الذي  االنتصار  يكن  لم 
غريمه التقليدي برشلونة عاديًا، بل كان اكتساحًا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وظهر الفريق 
الملكي بثوب الفريق الذي ال يقهر وقدم أداء 

ممتعًا في الكالسيكو

متابعة

األوروبي، في الوقت الذي ظهر فيه برشلونة 
بأداء متواضع للغاية فشل في مجاراة غريمه 
التقليدي، ليسقط كما سقط ذهابًا على أرضه 
بثناء كبير،  الــريــال  الــذي قدمه  األداء  وحظي 
خاصة أنه لعب بدون أبرز العبيه كريستيانو 
ــــدو الـــغـــائـــب عــــن الــكــالســيــكــو لــعــقــوبــة  ــالـ ــ رونـ

افتقاده،  اإليقاف، ولم يظهر أي عالمات على 
إضافة إلى غياب غاريث بيل وإيسكو ألسباب 

فنية وفقًا ملا انتقاه املدرب زيدان.
وكـــان أداء بــرشــلــونــة بــائــســًا وســيــتــرك أمــام 
التي  الفجوات  من  الكثير  فالفيردي  املــدرب 
يحتاج إلى سدها قبل انطالق الــدوري، أما 
مدريد فقد بدأ من النقطة التي انتهى عندها 
املزيد من األلقاب  املــاضــي، وأضــاف  املوسم 
إلــــى خــزانــتــه لــيــوجــه ضـــربـــة قـــويـــة لــلــفــريــق 
الكتالوني وسط أجواء مثيرة عاشها عشاق 
ريـــال مــدريــد. فــي املــقــابــل، فشل البالوغرانا 
ينفرد  التي  البطولة  لقب  على  الحفاظ  فــي 

بالرقم القياسي في الفوز بها »12 لقبا«.
ــة لــضــيــفــه  ــــد فــــرصــ ــــدريـ ــتــــرك ريـــــــال مـ ولــــــم يــ
الــكــتــالــونــي وبــاغــتــه مــنــذ الـــدقـــائـــق األولــــى 
ــارات« أطـــلـــقـــه مـــاركـــو  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــابـ ــ ــهــــدف »عـ بــ
من  أعــطــى  الــرابــعــة،  الدقيقة  فــي  أسينسيو 
خالله عنوانا واضح املعالم بأنه يريد إنهاء 
هدفًا  بنزيمة  يسجل  أن  قبل  مبكرا  املهمة 
ثــانــيــًا فــي الــشــوط األول. واعــتــمــد أصــحــاب 
من  مــا  نــوعــًا  مفاجئة  تشكيلة  على  األرض 
ــافـــاس عـــن املـــرمـــى،  ــدان إذ ذاد نـ ــ ــدرب زيــ ــ املــ
واســـتـــعـــان بــالــربــاعــي مــارســيــلــو، رامــــوس، 
ــد فــــي الـــوســـط  ــ ــواجـ ــ فـــــــــاران، كــــارفــــاخــــال وتـ
كــوفــاســيــتــش، مــودريــتــش، كــــروس لتدعيم 
ــيـــو، لـــوكـــاس  ــنـــسـ ــيـ ــثــــالثــــي أسـ ــات الــ ــركــ تــــحــ
فاسكيز، بنزيمة. من جهته وضع فالفيردي 
مـــاســـكـــيـــرانـــو فـــــي الـــقـــلـــب الــــدفــــاعــــي أمـــــام 
مــرمــى شتيغن وتــواجــد فــي الــدفــاع بيكيه 
وأومــتــيــتــي أيـــضـــًا، فــيــمــا اعــتــمــد بــرشــلــونــة 
على الخماسي ألبا وسيرجي روبرتو ومن 
خلف  وغوميز  وبوسكيتس  راكيتيتش  ثم 

املهاجمن ميسي وسواريز.
وشّكلت موقعة الكالسيكو التي جمعت بن 
الغريمن التقليدين ريال مدريد وبرشلونة 
أكبر  فرحة كبيرة لصاحب األرض وصدمة 
التتويج  مــدريــد  ريـــال  واستحق  للضيوف، 
بــلــقــب الــســوبــر بـــجـــدارة بــعــدمــا ظــهــر بثوب 
»الــبــطــل« عــكــس بــرشــلــونــة الـــذي تـــاه كثيرا، 
وســـجـــل هـــزيـــمـــة مــســتــحــقــة فــــي ســجــلــه مــع 
ليتفوق   2018/2017 الجديد  املــوســم  بــدايــة 
املدرب زين الدين زيدان على نظيره أرنستو 

فالفيردي بكل جدارة.
ونــجــح أســـطـــورة الــكــرة الــفــرنــســيــة الــســابــق، 
زيـــن الــديــن زيــــدان مــن الــتــفــوق بــشــكــل الفــت 
الفوز  من جديد على نظيره فالفيردي بعد 
ذهــابــًا، وأشــــارت لــغــة األرقــــام إلـــى أن زيـــدان 
خاض كمدرب للريال 9 مسابقات تنافسية 

اللقب هو العاشر في 
تاريخ نادي ريال مدريد 

وزيدان يتفّوق

صراع الكالسيكو كان من طرف واحد )جافير سوريانو/فرانس برس(

مــنــذ أن أصـــبـــح مـــدربـــا لــلــمــيــريــنــغــي، فــفــاز 
بــســبــعــة ألـــقـــاب مــنــهــا وهــــو رقــــم ال يــصــدق 
بــنــســبــة بــنــجــاح بــلــغــت 77.7٪ وفــقــا ملــوقــع 

»إسكواكا« لإلحصاءات.
ــدان ريـــال مــدريــد مــنــذ تــولــيــه دفته  وقـــاد زيــ
ــاراة، حــقــق الـــفـــوز فـــي 68  ــبـ الــفــنــيــة فـــي 90 مـ
ــاريـــات فــقــط وهــــو رقــم  ــبـ مــنــهــا وخـــســـر 7 مـ
مذهل ألسطورة الكرة الفرنسية على الرغم 

من حداثة عهده بتدريب ريال مدريد.
ــقــــاب: الـــــــــدوري اإلســـبـــانـــي  ــألــ وتــــــوج زيــــــزو بــ
»الليغا« املوسم املاضي ولقبي دوري األبطال 
)2015-2016 و2016-2017( ومثلهما في كأس 
السوبر األوروبــي )2016 و2017( ومونديال 

إذ ســــّدد صــــوب شــبــاك مانشستر  املـــرمـــى؛ 
يـــونـــايـــتـــد اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي نـــهـــائـــي الــســوبــر 
األوروبي، وكذلك أمام يوفنتوس في نهائي 
دوري أبطال أوروبا 4 تسديدات، فيما سجل 
هـــدفـــا فـــي يــوفــنــتــوس وفــــي بــرشــلــونــة في 
مــبــاراتــي الــذهــاب واإليــــاب، فيما لــم يسجل 
فــي شــبــاك الــيــونــايــتــد وســجــل 3 أهــــداف في 
هدفه  بعد  مدريد  لريال  النهائية  املباريات 

الصاروخي في برشلونة.
وســـجـــل نــجــم خـــط الـــوســـط األملــــانــــي تــونــي 
كروس رقما جديدا بعد مشاركته مع الريال 
في السوبر اإلسباني، حيث وصل للمباراة 
رقم 150 بقميص امليرينغي منذ رحيله من 

األنــديــة )2016(. ووضـــع ريـــال مــدريــد اللقب 
العاشر بكأس السوبر اإلسباني في تاريخه 
ــا الــغــائــبــة  ــهـ ــكـــأس ذاتـ فـــي خـــزائـــنـــه مــعــيــدًا الـ
ــان نجم ريــال  ــ عــن خــزائــنــه منذ عــام 2012.وكـ
مدريد، ماركو أسينسيو، متألقا بشكل الفت 
ولم يكتف بتسجيل هدف رائــع وصاروخي 
في شباك برشلونة، بل سجل أسرع هدف في 
منذ  فــقــط(  الــرابــعــة  الدقيقة  )فــي  الكالسيكو 
بنزيمة  كريم  هــدف  2011، متفوقا على  عــام 
الــذي سجله في كالسيكو 2011 وفقا ملوقع 

»أوبتا« لإلحصائيات.
من  تمكن  أسينسيو  أن  ذاتـــه  املــوقــع  وذكـــر 
تسجيل 3 أهداف في آخر 4 تسديدات صوب 

صفوف بايرن ميونخ، في الوقت الذي احتل 
األملان  الالعبن  قائمة  الرابع في  املركز  فيه 
الـــذيـــن يــصــلــون لــهــذا الـــعـــدد مـــن املــبــاريــات 
خلف كل من أولي شتيليكه )308( مباريات 
مـــبـــاراة   )161( خـــضـــيـــرة  ســـامـــي  والـــثـــانـــي 

والثالث مسعود أوزيل )159( مباراة.
مــــن جــهــتــه ســـجـــل بـــرشـــلـــونـــة رقـــمـــًا كــارثــيــًا 
مدريد؛  ريــال  يــد  على  السقوط  بعد  للغاية 
أن  لإلحصاءات  »إسكواكا«  موقع  إذ كشف 
بــرشــلــونــة يفشل ألول مـــرة مــنــذ 25 مــبــاراة 
في التسجيل في شباك ريال مدريد غريمه 
األزلـــــي، كــمــا فــشــل مــيــســي نــجــم الــفــريــق في 
التسجيل في مرمى ريال مدريد في مسابقة 

كأس السوبر اإلسباني التي يعتبر هدافها 
املـــرة األولــى  أنــهــا  التاريخي ألول مـــرة. كما 
أي  في تسجيل  برشلونة  فيها  يفشل  التي 
هدف في الكالسيكو منذ نهائي كأس امللك 
التسجيل  2011 مثلما توقفت سلسلته في 
ــال فـــي 24 مــــبــــاراة ضـــد ريـــال  بــطــبــيــعــة الـــحـ
مـــدريـــد الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي وبـــطـــل مــســابــقــة 

السوبر األوروبي.
وكــان العــب برشلونة جــوردي ألبا قد لعب 
فــريــق برشلونة  مــبــاراتــه رقــم 200 بقميص 
أســـاســـيـــًا وفـــقـــا ملـــوقـــع بــرشــلــونــة الــرســمــي، 
بــعــدمــا ظــهــر فـــي مــوقــعــة الــكــالســيــكــو الــتــي 

خسرها برشلونة في البرنابيو.
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حسين غازي

آسيا  لبنان بطولة  ودع منتخب 
إيـــــران.  أمـــــام   80-70 بـــالـــخـــســـارة 
الــــربــــع األول  الــلــبــنــانــيــون  وبــــــدأ 
بــشــكــل جـــيـــد حــــن ســـجـــل فــــــادي الــخــطــيــب 
ثالث نقاط، لكن بعد ذلك استطاع املنتخب 
اإليــرانــي أن يأخذ زمــام املــبــادرة وتــقــدم في 
الــالعــب  سجلها  نقطة   13 بفضل  النتيجة 
محمد جمشيدي الذي كان مميزًا من خارج 
القوس، وفقد أصحاب األرض الكرة في أكثر 
قادرين  كانوا  أنهم  من  بالرغم  من مناسبة 
على الخروج متفوقن، إال أن النتيجة كانت 
12-18، ومن أهم األسباب التي ساهمت في 
عدم تقدم اللبنانين هي نسبة نجاحهم في 

الثالثيات التي بلغت 2 من أصل 8.
ــانـــي نـــجـــح املــنــتــخــب  ــثـ ــع الـ ــربــ ــة الــ ــدايــ ــع بــ مــ
اإليـــــرانـــــي فــــي تــســجــيــل نــقــطــتــن، وأضـــــاع 
املنتخب اللبناني أكثر من فرصة للتسجيل 
على الرغم من استحواذه على الكرة إال أن 
الــحــظ لــم يــكــن إلـــى جــانــبــه مــن تــحــت السلة 
وكــذلــك مــن خـــارج الــقــوس ال سيما الالعب 
علي مزهر الذي لم يكن موفقًا، فأقدم املدرب 
رامــونــاس بــوتــاتــاس على إخــراجــه وإعـــادة 
وائــــــل عـــرقـــجـــي ثـــانـــيـــة إلـــــى أرض املــلــعــب، 

لبنان يوّدع 
بطولة آسيا

أرضه  السلة، والتي يستضيفها على  لبنان بطولة آسيا لكرة  غادر منتخب 
إيران  منتخب  أمام  خسر  حين  وذلك  المقبل،  آب  أغسطس/   20 يوم  حتى 
بالرغم من الدعم الجماهيري الكبير في ربع النهائي. من جانب آخر أقصى 

منتخب كوريا الجنوبية نظيره الفيليبيني من البطولة

3031
رياضة

تقرير

واستطاع األخير أن يعيد بالده إلى السكة 
متتالية،  نقاط  أربــع  بتسجيله  الصحيحة 
النقاط،  بعدها تناوب الطرفان على إهــدار 
مع العلم أن سوء الطالع بقي مالزمًا ألبناء 
الــــقــــوس، فــيــمــا ســاهــمــت  األرز مــــن خــــــارج 

الثالثيات في إبقاء إيران متعادلة 19-19.
فـــي الـــربـــع الــثــالــث دخــــل املــنــتــخــب مــحــاواًل 
العودة لكنه لم يسجل أي نقطة بعد مرور 
أربع دقائق، لكن بعدها انتفض بشكل غير 
مــتــوقــع عــبــر الــقــائــد الــخــطــيــب الــــذي قــّلــص 
الفارق إلى سبع نقاط لتصبح النتيجة 36-

لــم يستمر إذ استطاع  الــزخــم  43، لكن هــذا 
الــخــصــم أن يــعــوض تـــأخـــره أكــثــر مـــن سلة 
وذلك  »الريباوند«  عامل  مستغاًل  متتالية، 
الذي  إهـــدادي  قائده حامد  على  باالعتماد 
ارتدادها  الكرة عند  كان مميزًا في متابعة 
الــربــع  هـــذا  لينتهي  الهجومية  الــحــالــة  فــي 

بنتيجة 13-19. حاولت الجماهير اللبنانية 
دفع منتخب بالدها إلى األمام ولكن األمور 
لـــم تــســر بــالــشــكــل املـــطـــلـــوب، ال ســيــمــا على 
الصعيد الدفاعي، إذ استطاع منتخب إيران 
استغالل طول قامة العبيه إلبقاء النتيجة 
متقاربة إذ انتهى الربع األخير بنتيجة 26-

24، وكان الالعب جامشيدي أفضل مسجٍل 
ــبـــاراة بــرصــيــد 24 نــقــطــة وهــــذا األمــر  فــي املـ
عينه تكرر مع العب املنتخب اللبناني وائل 
الــذي أحــرز ذات العدد من النقاط،  عرقجي 
أما العمالق إهدادي فأحرز 23 نقطة بينما 

اكتفى الخطيب بـ18 نقطة فقط.
ــبــــاب خــــســــارة مــنــتــخــب األرز هــو  ــن أســ ــ ومـ
ارتــد  التي  الثالثية  الــرمــيــات  اعــتــمــاده على 
معظمها إذ نجح في 6 من 24، وكان حينها 
العــبــو إيـــران جــاهــزيــن على الــريــبــاونــد، مع 
الــعــلــم أن الــفــريــق وجـــد صــعــوبــة كــبــيــرة في 

االختراق واللعب تحت السلة.
بنظيره  الجنوبي  الكوري  املنتخب  وأطــاح 
بامتياز  جماهيرية  مباراة  في  الفيليبيني 
من قبل األخير الذي يمتلك جالية كبيرة في 

البلد املضيف.
وانتهى الربع األول بنتيجة 18-26 لصالح 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، لــكــن الــربــع الــثــانــي جــاء 
تنافسيًا للغاية، وذلك بعدما تألق الطرفان 
عــلــى الــصــعــيــد الــهــجــومــي، إال أن املــشــكــلــة 
بتسجيلهما  كبير  بشكل  بـــرزت  الــدفــاعــيــة 
انــتــهــاء الــشــوط األول،  31 مــقــابــل 31، ومـــع 
الفيليبن  كــانــت  الـــثـــانـــي،  الـــربـــع  وانـــطـــالق 
تمني الــنــفــس فــي مــتــابــعــة تــقــديــم مستوى 
طيب ومعادلة الكفة، لكن رجال املدرب جاي 
التقدم  واستطاعوا  املوعد  في  كانوا  هــور، 
13-29 لــيــتــســع الـــفـــارق بــشــكــل مــلــحــوظ قل 
بــدايــة الــربــع األخــيــر، الـــذي جـــاءت نتيجته 
-32 بنتيجة  الفائز  الفريق  ملصلحة  أيضًا 

.24
وتمّيز املنتخب الكوري في هذه املباراة على 
الكرة  تــدويــر  خــالل  مــن  الجماعي  الصعيد 
ــات وعـــدم االستعجال  األوقــ مــن  الكثير  فــي 
انعكس  األمــر  السلة، وهــذا  للتسديد تحت 
بشكل إيجابي على شكل املواجهة، خاصة 
أن النقاط توزعت على أكثر من اسم، فكان 
ــون« أفـــضـــل مــســجــل فــي  ــكــ ــب »أو ســ الــــالعــ
بــــالده بــرصــيــد 22 نــقــطــة وهـــو ذات رصيد 
روميو تيرنسي الذي يعتبر الرقم واحد في 
منتخب الفيليبن وصاحب الفضل الكبير 
فـــي تـــصـــدره بـــــالده لــلــمــجــمــوعــة وتــأهــلــهــا 

مباشرة إلى ربع النهائي.
ــن العـــــب آخـــــر فــــي صــفــوف  ــق أكـــثـــر مــ ــألــ وتــ
ــرار الـــالعـــب كيم  ــ املــنــتــخــب الـــكـــوري عــلــى غـ
سانيونغ الــذي أحــرز 21 نقطة فيما سجل 
وتــجــاوز  نقطة،   14 سيونغيون  لــي  زميله 
عــــدة العـــبـــن آخـــريـــن حـــاجـــز الــعــشــر نــقــاط. 
فــي املــقــابــل ولـــدى الــطــرف الــخــاســر، ســادت 
الفردية في األداء، ولم ينجح سوى روميو 

ثالثيات منتخب لبنان 
كانت قليلة للغاية 

في المباراة

فيورنتينا يضم األرجنتيني سيميوني
جيوفاني  األرجنتيني  املهاجم  مع  رسميًا  تعاقده  عن  اإليطالي  فيورنتينا  نــادي  أعلن 
سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد اإلسباني دييغو سيميوني، لخمسة مواسم قادمة 

حتى 30 يونيو/ حزيران 2022 قادمًا من جنوى.
»التشولو«، لعب من قبل في صفوف  لـ األكبر  النجل  الشاب )22 عامًا(،  املهاجم  وكــان 
ريفر بليت وبنفيلد األرجنتينيني، قبل أن يبدأ رحلته في القارة العجوز عبر بوابة جنوى 

اإليطالي موسم )2016-17(، حيث خاض معه 31 مباراة سجل خاللها 12 هدفًا.

خيسي يريد مساعدة ستوك سيتي
أعرب الجناح اإلسباني خيسي رودريغيز، آخر 
اإلنــكــلــيــزي، عــن شكره  صفقات ســتــوك سيتي 
ــادي »عــلــى هــــذه الــفــرصــة الــعــظــيــمــة«،  ــنـ الـ إلدارة 
مؤكدًا أنه يثق في تقديم أفضل ما لديه خالل هذا 
املوسم. وكــان نــادي وســط إنكلترا قد أعلن عن 
إتمام التعاقد رسميا مع خيسي رودريغيز، 24 
عامًا، ملوسم على سبيل اإلعارة من باريس سان 
بعدما  له  تصريح  أول  وفــي  الفرنسي.  جيرمان 
أصبح العبًا في صفوف »البوترز«، أكد خيسي 
أنه لم تتح له »فرصة كبيرة مثل هذه«، في الوقت 
الذي أبدى فيه استعداده التام للظهور ألول مرة 
مع الفريق األسبوع املقبل أمام أرسنال في الجولة 
الثانية بالدوري اإلنكليزي »البريمييرليغ«. وقال 
العب ريال مدريد اإلسباني سابقًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على اإلنترنت: 
»أنا سعيٌد للغاية بتواجدي هنا. البريمييرليغ فرصة عظيمة بالنسبة لي، وتحد جديد. لم 
تتح لي فرصة مثل هذه من قبل، ولهذا فأنا سعيد جدًا ألنني سأتمكن من إظهار قدراتي 
الحقيقية. سأبذل قصارى جهدي ملساعدة الفريق«. وأضاف »أعتقد أننا نمتلك الالعبني 
القادرين على تحقيق األهداف املرجوه من أجل إسعاد جماهير ستوك سيتي«. وبهذا 
االنتقال، يترك خيسي صفوف النادي الباريسي بعد موسم محبط للغاية تحت قيادة 

مواطنه أوناي إيمري لم يظهر خالله سوى في 14 مباراة وسجل هدفني.

ماتويدي يبدأ مغامرة جديدة في يوفنتوس
ماتويدي  بليز  الفرنسي  الــوســط  العــب  انــضــم 
النقاب  لصفوف يوفنتوس، لكن لم يتم كشف 
بعد عن تفاصيل العقد بني العب باريس سان 
جيرمان الفرنسي سابقا و»البيانكونيري«، إال 
أن بعض وسائل اإلعالم أشارت إلى أن الصفقة 
النادي  أقــل من 25 مليون يــورو طلبها  تكلفت 
الباريسي. وكان ماتويدي )30 عامًا(، قد انتقل 
»بـــي إس جـــي« فــي صــيــف 2011  لــصــفــوف الــــ
الــدولــي كلود  النجم  اعــتــزال  أجــل تعويض  مــن 
اللحظة  الفريق منذ تلك  ماكيليلي، وخاض مع 
295 مباراة سجل خاللها 33 هدفا. وشارك الالعب الدولي خالل تلك الفترة في تتويج 
الفريق الباريسي بلقب »الليج آ« أربعة مواسم متتالية )2012-2016(، والكأس آخر 
ثالثة مواسم، وكأس الرابطة أربع مرات )2013-2017(، وكأس السوبر خمس مرات 

.)2017-2013(

... ونيوكاسل يضم خوسيلو
أعلن نادي نيوكاسل اإلنكليزي عن ضم املهاجم اإلسباني خوسيلو من ستوك سيتي 

لثالثة مواسم مقبلة، مقابل خمسة ماليني جنيه إسترليني )5.5 ماليني يورو(.
وكان الالعب، البالغ 27 عامًا والذي لعب في السابق مع عدة أندية من بينها ريال مدريد 
وسيلتا فيغو، قد لعب املوسم املاضي في صفوف ديبورتيفو الكورونيا اإلسباني على 
سبيل اإلعــارة. وفي تصريحات نقلها موقع نادي نيوكاسل، قال خوسيلو »أنا سعيد 
التعرف على زمالئي  للبدء وأود  أتــوق  إلى ناد كبير.  لتوقيعي على عقد انضمام  جدًا 

وعلى املدينة واملدينة الرياضية وامللعب والجماهير«.

لجنة االستئناف ترفض تخفيض عقوبة رونالدو
ريال  املقدم من  الطعن  القدم  لكرة  اإلسباني  لالتحاد  التابعة  االستئناف  لجنة  رفضت 
مــدريــد فــي عــقــوبــة اإليــقــاف لخمس مــبــاريــات املــفــروضــة مــن جــانــب أحـــد قــضــاة لجنة 
املسابقات على كريستيانو رونالدو، عقب طرده ودفعه للحكم في ذهاب كأس السوبر 
اإلسباني أمام برشلونة على ملعب كامب نو. وأشار االتحاد اإلسباني لكرة القدم على 
موقعه اإللكتروني إلى رفض طعن امللكي، الذي كان يطمح إللغاء البطاقة الصفراء الثانية 

التي أشهرها الحكم ملا اعتبره ادعاء من »صاروخ ماديرا« للحصول على ركلة جزاء.
احتمالية  لتضاؤل  نظرًا  الثانية،  الصفراء  البطاقة  على  طعنه  في  امللكي  الــنــادي  وركــز 
املــفــروضــة بسبب دفع  مــبــاريــات،  اإليــقــاف ألربـــع  أن تخفض لجنة االســتــئــنــاف عقوبة 
مباريات  عن  كريستيانو  وسيغيب  الثانية.  البطاقة  على  اعتراضًا  للحكم  كريستيانو 

ديبورتيفو وفالنسيا وليفانتي وريال سوسييداد في الليغا.

الــقــرار، معربا عن  اتــخــاذه هــذا  ألونسو، دعمه لالعب بعد 
آماله في أن يعود يوما ما إلى صفوف الفريق اإلسباني، 
وأشـــار إلــى أن الــفــريــق لــن يبحث عــن بــديــل لــه فــي موسم 
من  العديد  لديه  الفريق  أن  وخــاصــة  الصيفية،  االنــتــقــاالت 

البدائل في هذا املركز.
اإليطالية، ولكن  بواتينغ في مدينة ميالنو  وتتواجد عائلة 
التقارير األولية ربطت اسمه بفريق إينتراخت األملاني، دون 
الذي عقده  الالعب في املؤتمر الصحافي  أي تأكيدات من 
الفريق  أن مــدد عقده مع  للحديث عن أسباب رحيله، بعد 

اإلسباني في مايو/ أيار املاضي لثالثة مواسم.
بـــدأ بــواتــيــنــغ مــســيــرتــه الــكــرويــة فـــي فــريــق هــيــرتــا بــرلــني، 
الــــ18، ووصــل للعب  الــذي ظل معه من سن السابعة حتى 
أن ينتقل عام  األملــانــي، قبل  الـــدوري  فــي  الفريق األول  مــع 
2007 إلى توتنهام اإلنكليزي، ولعب معه لعام واحد وأحرز 

هدفا وحيدا في 25 مباراة، ولعب أيضا لفريقي بروسيا 
دورتموند وبورتسموث.

وكــانــت مسيرة الــالعــب األنــجــح مــع ميالن اإليــطــالــي، الــذي 
خــاض معه 100 مــبــاراة وأحـــرز 17 هــدفــا، قبل أن ينتقل 
إلى شالكة ملوسمني، ويعود بعدها إلى »الروسونيري« من 
جديد في رحلة قصيرة، وينتقل منه إلى الس باملاس، الذي 

خاض معه 28 مباراة املوسم املاضي وأحرز 10 أهداف.
يحمل  أنــه  رغــم  الــغــانــي،  للمنتخب  اللعب  بواتينغ  واخــتــار 
الــجــنــســيــة األملــانــيــة، ويــلــعــب شقيقه جــيــروم بــواتــيــنــغ في 
صفوف منتخب »املاكينات«، وشارك مع »النجوم السوداء« 
في بطولتي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا و2014 
بالبرازيل، ولكن مسيرته مع املنتخب لم تكن طويلة، إذ لم 
يشارك مع الفريق األول سوى في 15 مباراة في الفترة ما 

بني 2010 و2014، وأحرز هدفني فقط.

حسام أسامة

شهدت األيام األخيرة مفاجأة غير سارة لفريق الس باملاس، 
بعدما قّرر نجمه الغاني، كيفن برنس بواتينغ، الرحيل عن 
أن  قبل  وذلــك ألســبــاب شخصية،  مفاجئ،  بشكل  الفريق 
بعد  األملــانــي،  فرانكفورت  إينتراخت  بفريق  اسمه  يرتبط 
عام واحد قضاه في صفوف الفريق اإلسباني، وقدم معه 

أداء مميزا، وأصبح أحد الوجوه األساسية في تشكيلته.
وشدد بواتينغ على أن رحيله ليس له أي عالقة بكرة القدم، 
وأنه كان سعيدا للغاية في صفوف الفريق اإلسباني، وكان 
بأنه  اتخذه  الــذي  الــقــرار  يعتبره جــزءا من عائلته، واصفا 
»ليس قرارا رياضيا كرويا، ولكنه قرار أبوي«، بسبب رغبة 

العب الوسط الغاني في العيش بالقرب من عائلته.
ومن جانبه، أكد رئيس الس باملاس، ميغيل أنخل راميزير 

بواتينغ كيفن برنس 

على هامش الحدث

اتخذ بواتينغ قرارًا 
مفاجئًا بالرحيل 
عن الس بالماس 

اإلسباني، من أجل 
عائلته، وسط 

توقعات بعودته 
إلى الدوري 

األلماني

المنتخب اللبناني 
كان يطمح 
لتحقيق اللقب 
لكنه فشل في 
ذلك )حسين 
بيضون(

حامل لقب الدوري اإلسبان

الخسارة وبدت  اللبنانية من مجمع نهاد نوفل بعد  الجماهير  خرجت 
على  قدرته  وعــدم  المنتخب  أداء  بسبب  االستياء  عالمات  عليها 
بشكل  الفريق  مستوى  كثيرون  وانتقد  إيــران،  منتخب  حاجز  تخطي 
التفكك  عالمات  ظهرت  حيث  الجماعية،  الناحية  من  وتحديدًا  عام 
بين الالعبين، وكان المشجعون اللبنانيون قد وقفوا إلى جانب الالعبين 
حتى النفس األخير، وهم الذين كانوا يمنون النفس في تحقيق اللقب 

اآلسيوي األول في تاريخهم.

خيبة أمل جماهيرية

وجه رياضي

في تخطي حاجز الـ15 نقطة، وهذا األمر من 
النهائية.  اللقاء  نتيجة  على  أّثــر  شــك  دون 
وكان عامل الرميات الثالثية مهمًا في هذه 
املواجهة، إذ سجل منتخب كوريا الجنوبية 
16 من أصــل 21 أي أن نسبة نجاحه بلغت 
 11 الفيليبيني  املنتخب  سجل  فيما   %76
محاولة من أصل 25. وصّرح املدرب الكوري 

بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، بــعــدهــا تمكنا من 
توسيع الــفــارق في وقــت مبكر، وهــذا األمر 
أريحية لالعبن  الضغط عنا، وأعطى  رفــع 
الـــذيـــن عـــرفـــوا كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع املـــبـــاراة 

بالطريقة املثلى«.
ــــذه الــقــمــة  ــانـــي أفـــضـــل مــســجــل فــــي هـ ــا ثـ ــ أمـ
الـــكـــبـــيـــرة كـــيـــم ســـونـــيـــونـــغ فــــصــــرح قــــائــــاًل: 

املـــبـــاراة: »صّبت  بعد  هــور  جــاي  الجنوبي 
مــجــريــات الــلــقــاء فــي صــالــحــنــا، نجحنا في 
ــاراة، ولــــم يكن  ــ ــبـ ــ الــســيــطــرة عــلــى أجــــــواء املـ
املنتخب الفيليبيني في يومه املعتاد ربما، 
لكن هــذا ال يعني أنــنــا لــم نكن األفــضــل في 
اللعب  الفوز، حاولنا  نستحق  لم  أو  اللقاء 
األمــر  هــذا  واستغللنا  ضعفهم،  نقاط  على 

»تأثروا بشكل كبير بسبب هبوط مستوى 
ــب األبــــــــرز فــي  ــو الــــــذي يــعــتــبــر الــــالعــ ــيــ رومــ
عانى  وبغيابه  الحقيقي،  واملــحــرك  الفريق 
املنتخب الفيليبيني، خاصة أنه توقف عن 
التسجيل«، كما أكد أن الدور القادم سيكون 
صعبًا أمام املنتخب اللبناني الذي كان قد 

هزمه في دور املجموعات.

أكدت تقارير صحافية إنكليزية رغبة فريق إنكليزي في إخضاع العداء الجامايكي، 
أوسني بولت، لفترة اختبار تمهيدا لضمه في حالة تقديمه أداء مقبوال، وذلك بعد اعتزاله 
ألعاب القوى، بنهاية منافسات بطولة العالم في لندن الشهر الجاري. وأعلن بن روبنسون 
الدرجة األولــى اإلنكليزي، ويتذيل  الذي يلعب في دوري  ألبيون،  رئيس نادي بورتون 
الترتيب بعد ثالث جوالت من بداية البطولة، عدم استبعاده لضم النجم الجامايكي إذا 

اجتاز فترة االختبار، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة »صن« البريطانية.

صورة في خبر
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