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بيريسيتش إلى بايرن رسميًا
أكد نادي بايرن ميونيخ أمس ،تعاقده مع المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنتر اإليطالي على
سبيل االعارة لمدة عام.وأفاد المدير الرياضي للنادي البوسني حسن صالحميدزيتش «سيساعدنا
إيفان على الفور بفضل خبرته الدولية التي اكتسبها على مر السنوات» ،وتابع «هو موهوب تقنيا
ومرن في الهجوم» .واضاف «أنا متأكد أن بيريسيتش سينخرط سريعا (مع الفريق) ،كونه يعرف
البوندسليغا و(ال�م��درب الكرواتي) نيكو كوفاتش».وسبق لبيريسيتش ( 30عاما) ان خاض غمار
الدوري األلماني بين عامي  2011و 2015عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند.

ليفربول وتشلسي يتصارعان على «سوبر» أوروبا
يتصارع فريقا ليفربول وتشلسي في 10:00مساء اليوم ،على
لقب ك��أس ال�س��وب��ر األوروب� ��ي ،ف��ي ال�م�ب��اراة ال�ت��ي ستقام على
ملعب فودافون أرينا في مدينة اسطنبول التركية.
وألول م ��رة ف��ي ت��اري��خ ال�م�س��اب�ق��ة ،ي�ش�ه��د ال �ن �ه��ائ��ي ،م��واج�ه��ة
إنكليزية خالصة ،حيث تزعم اإلنكليز القارة العجوز الموسم
ال�م��اض��ي ب�ح�ص��د ل�ي�ف��رب��ول ل�ق��ب دوري األب �ط��ال ،بينما ت��وج
تشلسي بالدوري األوروبي.
ويعيش ل�ي�ف��رب��ول ،ح��ال��ة ج�ي��دة قبل ال �م �ب��اراة ،بفضل بدايته
المميزة في الدوري بالفوز ( )1-4على نوريتش سيتي ،بينما
سقط تشلسي أمام مان يونايتد برباعية نظيفة.
وبعدما فقد فرصة المنافسة على هذا اللقب  3م��رات سابقة،
ستكون ال�ف��رص��ة سانحة أم��ام ي��ورغ��ن ك�ل��وب م��درب ليفربول
للفوز باللقب.
وفشل كلوب في  3محاوالت سابقة لبلوغ مباراة كأس السوبر
األوروب��ي مع بوروسيا دورتموند األلماني وليفربول حيث
خسر نهائي دوري األبطال لمرة واحدة مع كل من دورتموند
وليفربول ،كما خسر نهائي الدوري األوروبي مع ليفربول.
وتغير ه��ذا الحال في الموسم الماضي ،عندما ق��اد العبقري
األلماني ليفربول للقب دوري األبطال بالفوز على توتنهام (-2
 ،)0في النهائي الذي توج خاله ليفربول بلقب دوري األبطال
للمرة السادسة.
ً
وص ��رح ك�ل��وب إل��ى م��وق��ع االت �ح��اد األوروب� ��ي «ي��وي �ف��ا» ،ق��ائ��ا:

«ك��أس ال�س��وب��ر ليس البطولة ال�ت��ي كنت أود مشاهدتها في
ال�م��اض��ي ،األم��ر مختلف تماما ه��ذا ال �ع��ام» .وه��ذه ه��ي المرة
األول ��ى ف��ي ت��اري��خ ال �ك��رة األوروب �ي��ة ال�ت��ي تجمع فيها م�ب��اراة
السوبر األوروبي بين فريقين من إنكلترا.
وكانت هذه المواجهة اإلنكليزية الخالصة مؤكدة حتى قبل
إق��ام��ة ن�ه��ائ��ي دوري األب �ط��ال وال � ��دوري األوروب � ��ي وذل ��ك بعد
وص ��ول  4ف ��رق إن�ك�ل�ي��زي��ة إل ��ى ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول�ت�ي��ن ،ح�ي��ث ف��از
تشلسي في نهائي الدوري األوروبي على آرسنال (.)1-4
ً
ً
صعبا لفرانك الم�ب��ارد ،المدرب
اختبارا
وتمثل م�ب��اراة اليوم
الجديد لتشلسي وال��ذي سقط في االختبار الرسمي األول له
م��ع ال�ف��ري��ق بالهزيمة الثقيلة أم��ام م��ان يونايتد ف��ي ال��دوري
مطلع هذا األسبوع.
وقال المبارد ،الاعب األسطوري لتشلسي سابقا« :سنستعيد
اتزاننا بعد ه��ذه الهزيمة ..ال نريد بالتأكيد أن نخسر ()0-4
م� �ج � ً
�ددا .إن �ه��ا ه��زي�م��ة م��ؤل �م��ة» .وخ �س��ر ل�ي�ف��رب��ول أول بطولة
يخوضها في الموسم الحالي بسقوطه أمام مانشستر سيتي
بضربات الترجيح ف��ي م�ب��اراة ال��درع الخيرية (ك��أس السوبر
اإلنكليزي).
وفيما ينظر كثيرون إل��ى م�ب��ارات��ي ال ��درع الخيرية والسوبر
األوروب � ��ي ك�م�ب��ارات�ي��ن ودي�ت�ي��ن أو تكريميتين ،ي��رى جيمس
ميلنر نجم ليفربول أن الفوز بهما يضع صاحبه في أج��واء
رائعة .وقال ميلنر « :أعتقد أنها مباراة مهمة للغاية .تحتاج

إل��ى التعود على الفوز بهذه البطوالت ،ك��أس السوبر بطولة
مهمة للغاية ..إنها وسيلة جيدة في بداية الموسم».
وكان ليفربول توج بدوري األبطال في الموسم الماضي بعد
 13يوما فقط من ضياع لقب الدوري اإلنكليزي حيث حل ثانيا
ف��ي المسابقة المحلية خلف مانشستر سيتي ب�ف��ارق نقطة
واحدة علما بأن الصراع بينهما على اللقب ظل حتى المرحلة
األخيرة من المسابقة.
وقال سيزار أزبيليكويتا قائد فريق تشلسي« :كافح ليفربول
في أقوى دوري بالعالم حتى اليوم األخير من المسابقة ،فاز
ليفربول بلقب دوري األبطال .ومن ثم ،فإنه فريق يستحق كل
التقدير».
ويفتقد ليفربول في المباراة جهود ح��ارس مرماه البرازيلي
أليسون بيكر ال��ذي أصيب في ربلة الساق (عضلة السمانة)
خال مباراته أمام نورويتش سيتي.
وت�ع��اق��د ل�ي�ف��رب��ول ف��ي األس �ب��وع ال�م��اض��ي م��ع أدري� ��ان ح��ارس
مرمى وست هام السابق وال��ذي سيكون ضمن قائمة الفريق
في المباراة.
وق � ��ال ك �ل��وب ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق «أدري � � ��ان ح � ��ارس ج� �ي ��د ..ل��دى
االستحواذ على الكرة ،يتسم بالهدوء كما يتميز بالتصدي
ال�ج�ي��د للتصويبات ال �ق��وي��ة .ول �ه��ذا ت�ع��اق��دن��ا م �ع��ه» .وأض��اف
«في وضع كهذا  ،نحتاج لشخص يلعب في ال��دوري ويمتلك
الخبرة».

موناكو يدرس استعادة باكايوكو
ي��درس ن��ادي موناكو الفرنسي استعادة العبه السابق تيموي
ب��اك��اي��وك��و م��ن تشلسي االن�ك�ل�ي��زي .وك�ش�ف��ت صحيفة ليكيب
الفرنسية ،أن إدارة موناكو تنوي التعاقد م��ع باكايوكو خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الجارية .ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة
ال�ن��ادي الفرنسي ترغب في ضم باكايوكو على سبيل اإلع��ارة
لمدة موسم واحد فقط .وأضافت أن نادي موناكو يفاضل بين
باكايوكو وخ�ي��ارات أخ��رى في وس��ط الملعب ،علما ب��أن تيموي
قضى الموسم الماضي معارا لنادي ميالن اإليطالي.
ويقاتل مسؤولو موناكو لتدعيم صفوف الفريق ال��ذي استهل
م �ش��واره ف��ي ب�ط��ول��ة ال ��دوري ب�خ�س��ارة ثقيلة أم ��ام ضيفه ليون
بثالثية دون رد يوم الجمعة الماضي .ويحل موناكو ضيفا على
ميتز في الجولة الثانية السبت المقبل.

إيكاردي لم يحدد مصيره بعد
الي� ��زال األرج�ن�ت�ي�ن��ي م� ��اورو إي� �ك ��اردي ،م�ه��اج��م إن �ت��ر االي �ط��ال��ي،
ل��م ي�ح��دد مستقبله ب�ع��د ،ف��ي ظ��ل رغ�ب��ة بعض األن��دي��ة اإليطالية
بالتعاقد معه خالل هذا الصيف.
وذك� ��رت صحيفة «ك��وري ��ري دي ��ال س �ي��را» ،أن إي �ك��اردي أعطى
يوفنتوس مهلة لمدة أسبوع ،لحسم موقفهم من ضمه ،ومن ثم
سيقوم بتقييم العروض والمقترحات التي أمامه ،في ظل الرغبة
الملحة من قبل نابولي وروما في ضمه.
وكان مدرب نابولي أنشيلوتي أرسل رسالة نصية إلى إيكاردي،
ي�ش��رح ل��ه م�ش��روع ال �ن��ادي ،بجانب أن أوري�ل�ي��و دي لورينتيس،
رئ �ي��س ن��اب��ول��ي ،ت �ح��دث م��ع وان � ��دا ن � ��ارا ،زوج� ��ة ووك �ي �ل��ة أع �م��ال
إيكاردي ،لبحث ضم الالعب.
فيما يستعد نادي روما لتقديم عرض رسمي إلى إنتر ،يحتوي
ع�ل��ى اس ��م إي��دي��ن دج �ي �ك��و ،م�ه��اج��م روم� ��ا وال �م��رغ��وب م��ن قبل
أنطونيو كونتي ،مدرب إنتر.
ولم يحسم يوفنتوس موقفه بعد من ضم إيكارديً ،
نظرا لوجود
ً
ع��دد م��ن األس �م��اء ف��ي م��رك��زه ل��م ي�ت��م ح�س��م أم��ره��م أي��ض��ا مثل
غونزالو هيغواين وماريو ماندزوكيتش.

وفاة الالعب األرجنتيني براون
توفي خوسيه لويس «ت��ات��ا» ب ��راون ،بطل العالم م��ع االرجنتين
عام  ،1986عن  62عاما بعد معاناة مع مرض الزهايمر بحسب
م��ا أع �ل��ن ن��ادي��ه ال �س��اب��ق إس �ت��ودي��ان �ت �ي��س .ون �ش��ر ال� �ن ��ادي على
موقع «تويتر» رسالة نعى فيها العبه ال��ذي ق��اده للفوز ببطولة
االرجنتين عام « 1982يوم حزين لعائلة ألبيروخا ،لقد غادرنا
مقاتلنا خوسيه لويس براون».
وداف ��ع ب ��راون ع��ن أل ��وان إستوديانتيس خ��الل  8اع ��وام ،قبل أن
ينتقل إل��ى اتلتيكو ناسيونال الكولومبي ،وم��ن ثم ال��ى بريست
الفرنسي ومنه الى ريال مورسيا االسباني ،ليعود الى وطنه.
واشاد اسطورة كرة القدم االرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
بخصال الراحل في رسالة عبر انستغرام «بدون خوسيه لويس
براون ،لما كنا فزنا بكأس العالم في عام  »1986في اشارة الى
تسجيل ب��راون ب��رأس��ه ه��دف السبق ف��ي مرمى المانيا الغربية
في نهائي مونديال المكسيك الذي انتهى بفوز «ألبيسيليستي»
 .2 3وخاض المدافع االرجنتيني  36مباراة دولية مع منتخبب��الده .وانتقل ب��راون ال��ى مقاعد المدربين ،فاشرف مع مواطنه
سيرخيو باتيستا على منتخب ما دون  23عاما الفائز بالميدالية
الذهبية الولمبياد بكين في .2008
وادخل براون الى المستشفى في يناير الماضي حيث عولج من
عوارض مرض الزهايمر ،قبل ان تسوء حالته الصحية الحقا.

راض عن مستواه
موراي ٍ

مدرب ليفربول يورغن كلوب ي�سعى �إىل قيادة فريقه للفوز �ليوم

كوفاتش يطالب
باالحترام
انفعل نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ ،على
الصحافيين عقب مواجهة ن��ادي كوتبوس ،اول
من أمس ،في الدور األول من كأس ألمانيا ،رغم
فوز فريقه  1-3وتأهله للدور الثاني.
ووج ��د ال �م��درب ال �ك��روات��ي نفسه أم ��ام نقاشات
سلبية ح��ول االن�ت�ق��ال المحتمل لمواطنه إيفان
بيريسيتش ج�ن��اح إن�ت��ر اإلي �ط��ال��ي ،إل��ى الفريق
ال�ب��اف��اري ،بعد فشل التعاقد م��ع ل�ي��روي سانيه
جناح مانشستر سيتي.
وعقب مواجهة كوتبوس ،ق��ال كوفاتش خالل
مؤتمر صحافي «بيريسيتش خضع للفحص
الطبي ال�ي��وم ،يمكنني أن أؤك��د ذل��ك ،وإذا سارت
األمور على نحو جيد ،فسيكون العبنا في األيام
المقبلة».
وح�ي�ن�م��ا ت��وج��ه أح ��د ال�ص�ح��اف�ي�ي��ن ب �س��ؤال عن
شخصية بيريسيتش ،أج��اب المدرب الكرواتي
بغضب «ما تقولونه غير صحيح ،أنتم تجعلون
ً
الالعب هنا سيئا ،سواء جاء أو ال».
وأردف «ك ��ل الع ��ب ي�س�ت�ح��ق االح � �ت� ��رام ،ه�ن��اك
الع� �ب ��ون ال ُي �ع��ام �ل��ون ك �م��ا ي �ج��ب ،وذل � ��ك ألن�ه��م
ببساطة في فئة ثانية أو ثالثة».
واس�ت�ط��رد «م��ن السهل عليكم دائ� ً�م��ا انتقاد أي
شخص ،وإذا تجاوزتم ً
أحدا ،تجدون البديل ،هذا
أمر ليس ً
جيدا».
وعلق المدرب الكرواتي على االنتقادات الموجهة
للصفقة المنتظرة ،بسبب تقدم الالعب في العمر،
ً
قائال« :ستيفان إفينبيرغ جاء لبايرن بعمر 30
ً
عاما ،وجلب دوري األبطال للفريق».
وأك�م��ل «يتعين علينا ص��رف النظر ع��ن العمر،
والتركيز على ما حققه الالعب في مسيرته ،وما
بإمكانه تقديمه ومساعدة الفريق به».

(�أ .ف .ب)

ريال يركز على نيمار
ذكر تقرير صحافي لصحيفة «ذا صن»
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ان ري ��ال م��دري��د سيتوقف
عن مطاردة الفرنسي بول بوجبا ،العب
وس��ط م��ان ي��ون��اي�ت��د ،ف��ي ح��ال��ة التوصل
الت �ف��اق م��ع ب��اري��س س ��ان ج��رم��ان بشأن
ضم البرازيلي نيمار دا سليفا.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن ري� ��ال م��دري��د ي�خ��وض
م �ن��اف �س��ة ق��وي��ة م ��ع ب��رش �ل��ون��ة ،م ��ن أج��ل

حسم صفقة نيمار هذا الصيف.
ً
وي�ع��رض ري��ال م��دري��د على نيمار رات�ب��ا
ً
أس �ب��وع �ي��ا ي �ب �ل��غ  700أل� ��ف إس �ت��رل�ي�ن��ي،
ب �ي �ن �م��ا ي � �غ� ��ري س� � ��ان ج � ��رم � ��ان ب �ص �ف �ق��ة
ت �ت �خ �ط��ى ال � � � � �� 100م� �ل� �ي ��ون إس �ت��رل �ي �ن��ي،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ض��م واح� ��د م��ن ال�ث��اث��ي
مارسيلو وإيسكو ورافاييل فاران كجزء
من االتفاق.

ي��ذك��ر أن ض��م ب��وغ�ب��ا ك ��ان ال �ه��دف األول
ل��زي��ن ال��دي��ن زي� ��دان ،م ��درب ري ��ال م��دري��د،
ف�ي�م��ا ت�ب�ق��ى م��ن ف �ت��رة االن �ت �ق��االت ،ولكن
إدارة ال�ش�ي��اط�ي��ن ال�ح�م��ر ت��رف��ض دخ��ول
م � � �ف� � ��اوض� � ��ات ب � � �ش� � ��أن رح � � �ي� � ��ل ال � ��اع � ��ب
الفرنسي ،بينما ض��م نيمار ه��و الرغبة
األولى لفلورنتينو بيريز ،رئيس النادي
الملكي.

توتنهام متمسك بإريكسن
أك��د تقرير صحافي بريطاني ،أم��س ،أن توتنهام يعمل للحفاظ
على ً خدمات نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم.
ووفقا لصحيفة «الديلي ميل» ،فإن توتنهام عرض على إريكسن
الحصول على راتب أسبوعي يقدر ب�  200ألف جنيه إسترليني،
للموافقة على تجديد عقده.
ً
ً
أسبوعيا فقط ،كما
حاليا  80ألف إسترليني
ويتقاضى إريكسن
أن عقده ينتهي ف��ي الصيف المقبل ،وبالتالي يخشى توتنهام

ً
أن يوقع الاعب ألي فريق في يناير المقبل مجانا.وأشارت إلى
أن الاعب يحظى باهتمام قوي هذا الصيف من قبل ريال مدريد
ً
مفتوحا في إسبانيا وإيطاليا
ويوفنتوس ،وال ي��زال الميركاتو
لحسم الصفقة.
وأوضحت أن إريكسن قد يوافق على ع��رض توتنهام للتجديد،
ول�ك��ن ب�ش��رط وض��ع ب�ن��د يسمح ل��ه ب��االن�ت�ق��ال إل��ى أن��دي��ة م�ح��ددة
مقابل سعر ثابت.

سان جرمان ينسحب من السباق على سافيتش
ك �ش��ف ت �ق��ري��ر ص �ح��اف��ي إي� �ط ��ال ��ي ،أم��س
ع ��ن ت �ط��ور ج��دي��د ف ��ي ف �ت��رة االن �ت �ق��االت
الصيفية الخاصة بباريس سان جرمان
الفرنسي.
ً
ووف� ��ق� ��ا ل �م��وق��ع «ك��ال �ت �ش �ي��و م �ي��رك��ات��و»
اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي ،ف� � � ��إن س� � � ��ان ج� � ��رم� � ��ان ق� ��رر
االن�س�ح��اب م��ن المنافسة م��ع إن�ت��ر على

ض��م ال�ص��رب��ي س�ي��رج��ي ميلينكوفيتش
سافيتش ،نجم التسيو.
وأش � � � � ��ار إل� � � ��ى أن ق� � � � ��رار س� � � ��ان ج� ��رم� ��ان
ي �ع��ود إل ��ى اق �ت��راب��ه م ��ن ال �ح �ص��ول على
خ ��دم ��ات ال� �ك ��روات ��ي إي� �ف ��ان راك �ي �ت �ي �ت��ش،
ن�ج��م ب��رش�ل��ون��ة ،ك�ج��زء م��ن صفقة ع��ودة
ال�ب��رازي�ل��ي ن�ي�م��ار دا سيلفا إل��ى «ك��ام��ب

ن ��و» .وي �ق��در ن ��ادي الت�س�ي��و ق�ي�م��ة العبه
ميلينكوفيتش سافيتش ه��ذا الصيف
بنحو  100مليون يورو.
وكانت أندية يوفنتوس وم��ان يونايتد
وب� ��اري� ��س س � ��ان ج� ��رم� ��ان م �ه �ت �م��ة ب�ض��م
ناد إلى تقدم
سافيتش ،ولكن لم يصل أي ٍ
ملحوظ في المفاوضات مع التسيو.

عبر البريطاني اندي موراي ،حامل لقب ثالث بطوالت كبرى ،عن
رض��اه على ادائ��ه برغم خسارته أول م�ب��اراة له في ال�ف��ردي بعد
غياب سبعة أشهر بسبب االصابة ،اول من امس في الدور االول
من دورة سينسيناتي للماسترز للتنس.
وقال موراي الخاضع لجراحة في الورك وخاض مباراته االولى
منذ خروجه من الدور االول لبطولة أستراليا المفتوحة «ال أعرف
تماما ماذا كنت أتوقع ،لكي أكون صريحا».
تابع المصنف اول عالميا سابقا بعد خسارته أم��ام الفرنسي
ريشار غاسكيه  6-4و« 6-4كنت أود تحسين عدة أمور قمت بها
في هذه المباراة ،لكن يجب ان تكون واقعيا في توقعاتك ،على
صعيد طريقة لعبك وضرب الكرة».
ورأى م��وراي المتوج في سينسيناتي عامي  2008و 2011انه
شعر «بحال جسدية جيدة» في المباراة «كانت قدماي ثقيلتين
نوعا ما في نهاية المباراة .عندما لعب ريشار كرات ساقطة ،لم
اركض في بعض المرات نحو الكرة او احاول مواجهتها» .وأردف
الالعب البالغ  32عاما «ال يتعلق االم��ر بوركي ،لم ارك��ض فقط
نحو الكرة».
وعن امكانية تحسنه ،قال موراي «أعتقد انه خالل بضعة أسابيع
وب�ع��ض ال�م�ب��اري��ات ق��د أل�ع��ب أف�ض��ل».وع��ن مشاركته ف��ي بطولة
الواليات المتحدة المفتوحة حيث يخوض الالعبون مباريات من
خمس مجموعات ،أض��اف «ل��ن أش��ارك في الفردي في الواليات
المتحدة» ،كاشفا ان منظمي البطولة منحوه مهلة لمعرفة رغبته
بالمشاركة من عدمها.

الوري ينضم إلى املنسحبني
من «مونديال السلة»
انضم م��وزع اللعب في فريق تورونتو رابتورز كايل الوري الى
قائمة الغائبين ع��ن ص�ف��وف المنتخب االم�ي��رك��ي ال��ذي يستعد
للدفاع عن لقبه في مونديال السلة المقرر في الصين بين 31
أغسطس و 15سبتمبر.
واك � ��د الوري ،ال �م �ت��وج م ��ع ف��ري �ق��ه ب �ط��ال ل� �ل ��دوري ف ��ي ال �م��وس��م
المنصرم ،اول من امس غيابه بسبب اصابة في االبهام االيسر
وخضوعه لعملية جراحية في يوليو ،واض��راره للخضوع لفترة
نقاهة.
وك�ت��ب ال��الع��ب االم�ي��رك��ي ع�ل��ى صفحته ع�ب��ر ان�س�ت�غ��رام «كنت
آمل في أن اتعافى في الوقت المناسب للبطولة ،ولكن االطباء لم
يمنحوني ال�ض��وء االخ�ض��ر م��ن اج��ل ال�ع��ودة بشكل نهائي الى
المالعب».
وتابع «أعشق اللعب مع المنتخب االميركي ،ولكن يتعين ّ
علي
االمتناع عن المشاركة هذه المرة وتشجيعهم من المنزل».
وي �ض��اف غ �ي��اب الوري ال ��ى الئ �ح��ة ط��وي �ل��ة م��ن ن �ج��وم ال� ��دوري
االميركي للمحترفين ق��رروا عدم المشاركة في المنتخب الذي
يشرف عليه المدرب غريغ بوبوفيتش ،بعدما كان اعلن «الملك»
ل�ي�ب��رون جيمس ف��ي أب��ري��ل ال�م��اض��ي ع��دم ق��درت��ه على االلتحاق
بصفوف الفريق ،إل��ى جانب العديد م��ن االس�م��اء أم�ث��ال ك��ل من
جيمس ه ��اردن ،أنتوني ديفيس وك��واه��ي لينارد ال��ذي��ن فضلوا
االستعداد للموسم الجديد للدوري مع فرقهم على ارتداء قميص
المنتخب.

