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البطوالت الوطنية األوروبية

إبراهيموفيتش يحمل أول األلقاب إلى مانشستر
رف ــع مانشستر يــونــايـتــد ،لـقــب كــأس
االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،درع
املجتمع في نسخته الـ  ،94بعد تغلبه
ع ـل ــى ل ـي ـس ـتــر س ـي ـت ــي ب ـط ــل ال ـ ـ ــدوري
املمتاز .1-2
وحملت الدقيقة  32أول ُبشرى سارة
لـكـتـيـبــة مـ ــدرب يــونــاي ـتــد الـبــرتـغــالــي
جوزيه مورينيو بعدما ضرب جيسي
لينغارد دفــاعــات ليستر فــي العمق،
وراوغ  3مدافعني قبل أن يودع الكرة
داخــل شباك الحارس بيتر شمايكل،
مانحًا "الشياطني الحمر" األسبقية.
لكن فــي الدقيقة  ،52استغل جايمي
فــاردي تمريرة خلفية خاطئة تمامًا
لـلـبـلـجـيـكــي م ـ ــروان فـيــايـنــي وراوغ
ال ـح ــارس اإلس ـبــانــي داف ـيــد دي خيا،
مدركًا التعادل.
وأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ابراهيموفيتش فرصة سهلة برعونة
ش ــدي ــدة ،م ـفــوتــا فــرصــة م ــؤك ــدة ملنح
يــونــايـتــد األسـبـقـيــة فــي الــدقـيـقــة ،78
لكنه ّ
عوضها في الدقيقة  ،83بعدما
وصلت الـكــرة إلـيــه ،فوضعها برأسه
داخل الشباك مانحًا يونايتد اللقب.

بـ ــدوره ،ت ـ ِّـوج بــاريــس س ــان جيرمان
بـ ـقـ ـي ــادة مـ ــدربـ ــه اإلسـ ـب ــان ــي أون ـ ــاي
إيمري بلقب كأس السوبر الفرنسي
للمرة الرابعة على التوالي بعد فوز

ساحق على ليون .1-4
وح ـســم س ــان ج ـيــرمــان الـنـتـيـجــة في
الـشــوط االول ال ــذي تـقــدم فــي نهايته
بثالثة أهداف ،تناوب على تسجيلها

زالتان ولينغارد مع دي خيا ودرع المجتمع (أ ف ب)

األرجـنـتـيـنــي خافيير بــاسـتــوري إثــر
ت ـمــريــرة م ــن الـظـهـيــر األي ـس ــر اليـفــن
كورزاوا فتابعها من مسافة قريبة في
سقف الشباك ( .)9وأضاف البرازيلي
ل ــوك ــاس مـ ـ ــورا الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي بـعــد
مجهود فــردي مــن بــاسـتــوري ،فتابع
الكرة داخل الشباك في الدقيقة .19
وت ـ ــاب ـ ــع س ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان أف ـض ـل ـي ـت ــه
وسجل حاتم بن عرفة الهدف الثالث
بـتـســديــدة قــويــة ب ـي ـســراه ،اصـطــدمــت
ب ــالـ ـق ــائ ــم وت ــابـ ـع ــت ط ــري ـق ـه ــا داخـ ــل
الشباك (.)34
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،أض ـ ـ ــاف س ــان
جـيــرمــان ال ـهــدف ال ــراب ــع عـنــدمــا لعب
باستوري كــرة من ركلة حــرة بسرعة
فكسر كورزاوا مصيدة التسلل وانفرد
بحارس ليون ،قبل ان يعكسها داخل
الشباك (.)54
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ج ـ ــاء رد لـ ـي ــون ب ـهــدف
شرفي سجله كورنتان توليسو غير
امل ــراق ــب داخـ ــل املـنـطـقــة ب ـكــرة رأس ـيــة
إثـ ــر ت ـم ــري ــرة م ــن كــري ـس ـتــوف جــالـيــه
من الجهة اليمنى قبل اطــاق الحكم
صافرة النهاية بـ  3دقائق.

سوق االنتقاالت

بوغبا يعود «شيطانًا أحمر»
ان ـت ـه ــت ك ــل ال ـش ــائ ـع ــات ح ـ ــول الع ــب
يــوف ـن ـتــوس ال ـفــرن ـســي بـ ــول بــوغ ـبــا،
وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه
الرسمي على شبكة االنترنت ،التحاق
الالعب بهم للخصوع لفحوص طبية
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ــوض ــع ال ـل ـم ـســات األخ ـي ــرة
عـلــى الـصـفـقــة .ووص ــل بــوغـبــا ،الــذي
ق ـضــى عـطـلــة ام ـت ــدت ل ـع ــدة أســابـيــع
عقب مشاركته في «يــورو  »2016مع
املـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي ،إل ــى مانشستر

فــي صفقة تـقــدر قيمتها بنحو 110
ماليني يورو.
وكان بوغبا ( 23عامًا) قد وصل إلى
يــوف ـن ـتــوس ف ــي ص ـيــف  2012قــادمــا
من يونايتد دون مقابل ،إذ لم يدفع
«الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـعـ ـج ــوز» ح ـي ـن ـهــا س ــوى
مليون ي ــورو مقابل تأهيل الــاعــب،
لكنه اآلن سيصبح أغـلــى صفقة في
تاريخ كرة القدم.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ذكـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـق ــاري ــر

صحافية فرنسية أن نجم فولسبورغ
ج ــولـ ـي ــان دراك ـ ـس ـ ـلـ ــر ال يـ ـ ـ ــزال ه ــدف ــا
لــريــال مــدريــد ويــوفـنـتــوس وأرسـنــال
وإف ــرت ــون .كـمــا انـضــم الـيـهــم بــاريــس
س ــان جـيــرمــان أخ ـي ـرًا .ويــأمــل مــدرب
األخـ ـي ــر أونـ ـ ــاي إيـ ـم ــري ال ـت ـعــاقــد مع
الع ـ ـ ــب ي ـس ـت ـط ـي ــع تـ ـع ــوي ــض رح ـي ــل
إبراهيموفيتش عن صفوف النادي
الفرنسي هذا الصيف الى مانشستر.
َّ
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ــد ن ــاب ــول ــي ع ـل ــى مــوق ـعــه

كريستيان تدخل تاريخ الكرة
في األولمبياد

حققت البرازيلية كريستيان إنجازًا نوعيًا في
مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في األلعاب
األوملبية بالهدف الذي سجلته السبت في مرمى
السويد ( )1-5خالل اوملبياد ريو .2016
وكان هدف السبت ضد السويد في الجولة الثانية
من منافسات املجموعة األولى الثاني لالعبة
البرازيلية البالغة من العمر  31عامًا في أوملبياد
ريو ،وقد جاء بطريقة رائعة بعدما ّ
حولت الكرة
بكعب قدمها في الشباك.
ورفعت مهاجمة باريس سان جيرمان الفرنسي
رصيدها الى  14هدفًا في أربع مشاركات لها
في األلعاب األوملبية ،لتكون أول من يحقق هذا

اإلنجاز إن كان عند الرجال أو السيدات ،متفوقة
على األهداف الـ 13التي سجلها كل من الدنماركي
سوفوس نييسلن (بينها  10أهداف في مباراة
واحدة فقط خالل أوملبياد  1908ضد فرنسا التي
خسرت  )17-1واملجري انتال دواني (قاد بالده
لذهبية  1968وفضية .)1972

طبيب البعثة العراقية يستبعد
لخالفه مع مدرب

ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ع ـ ـ ـقـ ـ ــد الع ـ ـبـ ــه
السلوفاكي مارك هامسيك حتى عام
 .2020وي ــأت ــي ه ــذا الـخـبــر ليدحض
الشائعات عن قرب انتقاله الى بايرن
مـيــونـيــخ الـ ــذي رغ ــب ف ــي ض ـمــه بعد
مستواه املميز في «يورو .»2016
ولعب هامسيك اكثر من  400مباراة
مع نابولي منذ انضمامه من بريشيا
عــام  ،2007وسجل  98هدفًا كما فاز
بكأس ايطاليا مرتني.

استبعدت إدارة البعثة العراقية املشاركة في
أوملبياد ريو  2016طبيب البعثة وأعادته إلى بغداد
بسبب خالف مع مدرب املنتخب األوملبي لكرة
القدم غني شهد.
وجاء الخالف نتيجة عدم إدراج شهد اسم الطبيب
ضمن أسماء الطاقم الذي يفترض أن يكون
موجودًا على دكة البدالء في املباراة مع الدانمارك.
ونقل بيان إعالمي عن إدارة البعثة" :تمت تسمية
غالب املوسوي طبيبًا للبعثة العراقية وكلف
بالوجود على مقاعد احتياط منتخب كرة القدم
واملنطقة املحددة للكوادر الطبية في منافسات
ألعاب الجودو ورفع األثقال واملالكمة والتجذيف".

أولى اإلصابات الخطيرة
للفرنسي سعيد

الكرة اللبنانية

النجمة يتخطى الساحل واإلدارة ترفض االبتزاز
عبد القادر سعد
تخطى فريق النجمة منافسه شباب
الـســاحــل بعد ف ــوزه عليه  2 - 3ضمن
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة لـ ـك ــأس ال ـن ـخ ـبــة
ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ف ــي ل ـق ــاء ع ــان ــى فـيــه
النجماويون قبل أن يفوزوا على فريق
من املفترض أنهم سبقوه باالستعداد
وبإشراك الالعبني األجانب ،مع وجود
الغاني نيكوالس كــوفــي والنيجيري
أودون ـ ــام ـ ــي ك ــون ـل ــي الـ ـ ــذي ل ـع ــب فــي
ال ـشــوط األول ،فـيـمــا لـعــب السنغالي
تــانــديــا سـلـيـمــان فــي ال ـشــوط الـثــانــي.
وغاب عن النجمة العبه حسن العمري
ال ــذي يـبــدو أن ــه لــن يـكــون حــاض ـرًا في
املوسم املقبل ،نظرًا إلى وجود بعض
الخالفات املادية مع النادي.
فالعمري ،املرتبط بعقد مع النجمة لم
ينتهِ بعد ،يطالب بمبلغ  30ألف دوالر
إلى زيادة راتبه الشهري ،وهو
إضافة َ
أمر لم يرض به املسؤولون في النادي،
م ـع ـت ـب ــري ــن أن الـ ــاعـ ــب لـ ــم ي ـب ــادل ـه ــم
الحسنى .فهو تعرض لكسر في أنفه
خ ــال زي ـ ــارة خــاصــة ألح ــد الــاع ـبــن،
ورغم ذلك أجرت اإلدارة له عملية على
نفقتها ،كــذلــك فإنها قــدمــت لــه بطاقة
سـفــر ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا إل ــى أملــان ـيــا ،رغــم
أن عقده ال ينص على ذلــك .وبالتالي
اعتبرت مطالبته بدفعة إضافية غير
محقة ،ولن ترضخ ملطالبه ،خصوصًا
ُّ
أن قــرارًا كبيرًا اتخذ في الـنــادي يقوم
على أن اإلدارة لن تخضع ألي ابتزاز
من أي العب كان.

أخبار أولمبية

القائد عباس عطوي يحتفل مع زمالئه بالهدف (عدنان الحاج علي)

أما في قضية الالعب وليد إسماعيل،
ف ـ ـي ـ ـبـ ــدو أيـ ـ ـض ـ ــا أن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور امل ـ ــادي ـ ــة
ستحول دون عودة الالعب إلى فريقه.
فإسماعيل ،املرتبط بعقد مع النجمة
لـخـمــس س ـن ــوات م ـقــابــل مـبـلــغ م ــادي
ك ـب ـيــر ح ـصــل ع ـل ـيــه ب ـعــد ان ـت ـقــالــه من
الراسينغ ،يطالب بمبلغ  40ألف دوالر
ك ــي ي ـعــود إل ــى فــري ـقــه ،عـلـمــا أن ثــاث
سنوات مرت على عقده حيث لعب مع
النجمة لسنة واحترف لسنة ونصف،
وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ــا زالـ ـ ــت هـ ـن ــاك س ـن ـتــان
النتهاء العقد.
أيضًا ألسـبــاب مــاديــة ،ال تبدو األمــور
ت ـس ـيــر ب ـن ـحــو إي ـج ــاب ــي ب ــن الـنـجـمــة
والع ـ ـبـ ــه م ـح ـم ــد غـ ـ ـ ــدار .ف ــرغ ــم إعـ ــان
ال ــاع ــب أن ال ـع ــائ ــق املـ ـ ــادي ل ــن يـكــون

سببًا في عدم عودته إلى فريقه ،تراه
يـطـلــب  30أل ــف دوالر كــدفـعــة ،ورات ـبــا
شهريًا بقيمة  3آالف دوالر.
مباراة شباب الساحل
وبالعودة إلــى
ّ
وال ـن ـج ـمــة ،فـقــد ت ــأث ــر األخ ـي ــر بتقدمه
بـهــدفــن األول بتوقيع الـقــائــد عباس
عطوي ومن صناعة خالد تكه جي في
الــدقـيـقــة الـســابـعــة ،والـثــانــي بالعكس
ح ـيــث س ـ ّـج ــل ت ـكــه ج ــي م ــن كـ ــرة حــرة
لـ ـعـ ـط ــوي ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  .27وأح ـ ـ ّـس
النجماويون بأنهم يخوضون مباراة
من طرف واحد ،فاستخفوا بخصمهم
الذي قلص النتيجة رغم خوضه اللقاء
ّ
فسجل حسني الدر
بالعبني محليني،
في الدقيقة  30من ركنية محمد سالم.
وفي الشوط الثاني ّ
سجل سالم هدف

التعديل في الدقيقة  62من كرة حرة،
لكن الالعب البديل حسن مهنا ّ
سجل
ه ــدف ال ـف ــوز ف ــي الــدق ـي ـقــة  70ب ـعــد أن
ً
دخل بدال من تكه جي.
وأقـيـمــت امل ـب ــاراة تـحــت أن ـظــار رئيس
شباب الساحل السابق سمير دبــوق
وأمـ ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــر ج ـ ــال عـ ــامـ ــة ال ـل ــذي ــن
جلسا جنبًا إلى جنب بحضور مدرب
الساحل الجديد سمير سعد.
وت ـ ـقـ ــام ال ـ ـيـ ــوم عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة 17.00
مـبــاراتــا الـجــولــة الـثــانـيــة مــن مسابقة
ك ــأس ال ـت ـح ــدي ،فـيـلـتـقــي االجـتـمــاعــي
م ــع ال ــراس ـي ـن ــغ ع ـلــى م ـل ـعــب ال ـص ـفــاء،
واإلخ ـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه م ــع طــرابـلــس
على ملعب العهد .في املباراة األولــى،
ي ـس ـع ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ــي إلـ ـ ــى ت ـعــويــض
خسارته أمام التضامن صور  2 - 0في
الجولة األول ــى ،مستفيدًا مــن الجرعة
امل ـع ـنــويــة ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ال ـ ـنـ ــادي ،مــع
تــأكـيــد الــرئ ـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي دعــم
الـفــريــق مــاديــا وع ــدم خـفــض املــوازنــة.
في املقابل ،سيلعب الراسينغ مباراته
األولــى بقيادة مدربه الجديد ـ القديم
موسى حجيج ،الذي سيسعى بدوره
لتأكيد تأهله إلــى نصف النهائي في
حال فوزه اليوم.
فــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،سـتـكــون امل ـبــاراة
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـط ــرابـ ـل ــس بـ ـقـ ـي ــادة م ــدرب ــه
الجديد فــادي العمري ،الــذي يأمل أن
يحقق فريقه الفوز ،مقابل فريق خسر
في الجولة األولى أمام السالم زغرتا،
ُ
ما يعني أن خسارته اليوم ستقصيه
من كأس التحدي.

تعرض العب الجمباز الفرنسي سمير آيت سعيد
لكسر مزدوج في عظمتي قصبة الساق والشظية
خالل منافسات حصان القفز .وسقط سعيد (26
َ
عامًا) بشكل خاطئ على قدمه اليسرى فالت َوت
بسرعة في مشهد رهيب ،فيما كان الالعب يصرخ
من األلم .وبقي سعيد واعيًا لكنه بدا شاحبًا خالل
نقله على حمالة تحت أنظار الجماهير املتأثرة
واملصفقة له .وكان آيت سعيد قد حرم أيضًا من
ألعاب لندن  2012إلصابة قوية في ركبته اليمنى.

تفجير جسم مشبوه قرب خط
َّوصول الدراجين

فجرت قوات األمن البرازيلية جسمًا مشتبهًا فيه
في كوباكابانا بالقرب من خط وصول الدراجني
املشاركني في سباق الطريق ضمن دورة االلعاب
االوملبية .وقالت سيمون باريتو املديرة اإلعالمية
ملوقع "فورت كوباكابانا"" :عثرت القوات املسؤولة
عن األمن على جسم يشبه حقيبة خارج املوقع
وخارج املحيط األمني" ،مشيرة الى أنهم "قرروا
تنفيذ اإلجراء وتفجير الجسم املشتبه فيه ،ليعود
الوضع إلى طبيعته كما كان".
وفاجأ االنفجار املشجعني املوجودين بالقرب من
خط الوصول .وكان الدراجون وقتها بعيدين نحو
 100كلم عن املكان.

استبعاد كامل لروسيا من
األلعاب البارالمبية

استبعدت اللجنة الدولية الباراملبية اللجنة األوملبية
الباراملبية الروسية بسبب فضيحة التنشط املنظم
واملمنهج للدولة الروسية والذي أكده تقرير املحقق
الكندي ريتشارد ماكالرين.
وأوضح رئيس اللجنة الدولية الباراملبية فيليب
كرايفن أن هذا االستبعاد يعني أن روسيا "لن
يكون لها الحق في املشاركة في دورة األلعاب
األوملبية الباراملبية في ريو" من  7الى  18أيلول
املقبل.

