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أصداء عالمية

الدوري الفرنسي

انطالق الموسم الجديد في الـ«ليغ  »1اليوم
ي �ق� ّ�ص ب��اري��س س��ان ج �ي��رم��ان ،حامل
ال�ل�ق��ب ،ش��ري��ط اف�ت�ت��اح م��وس��م -2014
 2015في الدوري الفرنسي لكرة القدم
وهو بضيافة ريمس اليوم.
وك � �م ��ا ك ��ان ��ت ال � �ح� ��ال ف� ��ي امل��وس �م�ي�ن
امل � ��اض � �ي �ي��ن ،ي� ��دخ� ��ل س � � ��ان ج� �ي ��رم ��ان
ال �ب �ط��ول��ة م�ت�س�ل�ح��ًا ب�ك�ت�ي�ب��ة ن�ج��وم��ه
ع � �ل� ��ى رأس � � �ه � � ��ا ال � � �س� � ��وي� � ��دي زالت � � � ��ان
اب��راه �ي �م��وف �ي �ت��ش واالوروغ� ��واي� ��ان� ��ي
إيدينسون كافاني ،وقد أضيف إليهم
ه ��ذا ال�ص�ي��ف ال �ب��رازي �ل��ي دي�ف�ي��د لويز
قادمًا من تشلسي اإلنكليزي ،وهو ال
ي��زال يسعى إلى ضم آخرين ،مرشحًا
ً
أوال لحصد اللقب الثالث على التوالي.
وف � ��ي اح � �ص� ��اء ل �ص �ح �ي �ف��ة «ل �ي �ك �ي��ب»
ال ��واس� �ع ��ة االن � �ت � �ش ��ار ،رأى  %81م��ن
الفرنسيني ان س��ان جيرمان سيحرز
ال � �ل � �ق� ��ب ،و %65رأوا أن م �ه��اج �م��ه
إب ��راه� �ي� �م ��وف� �ي� �ت ��ش س �ي �خ �ط ��ف ل �ق��ب
الهداف مرة ثالثة متتالية.
وي �ب �ق��ى ال �خ �ط��ر ال��وح �ي��د امل �م �ك��ن أن
ي� ��واج� ��ه ف ��ري ��ق ال� �ع ��اص� �م ��ة م� �ص ��دره
إم � � ��ارة م ��ون ��اك ��و وف��ري �ق �ه��ا ال �ط��ام��ح
ل�لاق �ت��داء ب��ال�ت�ج��رب��ة ال�ب��اري�س�ي��ة من
خ� �ل ��ال ض � ��خ امل �ل��اي �ي��ن ع � �ب� ��ر م��ال �ك��ه

ال� ��روس� ��ي دم� �ي� �ت ��ري ري �ب��ول��وف �ل �ي��ف.
وع� �م ��د م ��ون ��اك ��و ال � ��ى ت �غ �ي �ي��ر م��درب��ه
االي� � � �ط � � ��ال � � ��ي ك � �ل� ��اودي � � � ��و ران� � �ي� � �ي � ��ري
ب ��ال � �ب ��رت � �غ ��ال ��ي ال � � �ش� � ��اب ل � �ي � ��ون � ��اردو
ج � ��اردي � ��م ،وح� ��اف� ��ظ ح� �ت ��ى اآلن ع�ل��ى
ه��داف��ه ال�ك��ول��وم�ب��ي رادام� �ي ��ل ف��ال�ك��او،
غير انه فقد هداف مونديال البرازيل،
الكولومبي اآلخ��ر جيمس رودريغيز،

ملصلحة ريال مدريد االسباني.
أم� ��ا ف ��ي ال �ج �ن ��وب ،ف �ي �ب��دو م��رس�ي�ل�ي��ا
ج� ��اه � �زًا ل �ت �ح �س�ي�ن م� ��رك� ��زه ال� �س ��ادس
وغ �ي��اب��ه ع ��ن امل �س��اب �ق��ات االوروب � �ي� ��ة،
م �س �ت �ف �ي �دًا م� ��ن ت �ع �ي�ي�ن االرج �ن �ت �ي �ن��ي
مارسيلو بييلسا مدربًا له.
ويأمل «أل لوكو» (املجنون) ان يجلب
خ�ب��رت��ه وخ�ط�ط��ه ال ��ى ف��ري��ق سيفتقد

عزز سان جيرمان صفوفه بديفيد لويز (ليونيل بونافونتور ــ أ ف ب)

صانع العابه الدولي ماتيو فالبوينا
امل �ن �ت �ق��ل ال � ��ى ال � � � ��دوري ال � ��روس � ��ي م��ع
دينامو موسكو.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ل � ��م ي� �ع ��د ل� � �ي � ��ون ،ح��ام��ل
اللقب ب�ين  2002و ،2008ي��ؤدي دورًا
ط �ل �ي �ع �ي��ًا ،اذ ي �س �ع��ى م ��درب ��ه ال �ج��دي��د
اوبير فورنييه خليفة ريمي غارد الى
االس�ت�ف��ادة م��ن يافعي م��رك��ز التكوين
في النادي.
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج امل� �ب ��اري ��ات (ب�ت��وق�ي��ت
بيروت):
 الجمعة:ري � �م� ��س × ب � ��اري � ��س س � � ��ان ج� �ي ��رم ��ان
()21,30
 السبت:باستيا × مرسيليا ()22,00
غانغان × سانت اتيان ()22,00
ليل × ميتز ()22,00
مونبلييه × بوردو ()22,00
نانت × النس ()22,00
نيس × تولوز ()22,00
إيفيان × كان ()22,00
 األحد:ليون × رين ()18,00
موناكو × لوريان (.)22,00

سوق االنتقاالت

دي ماريا يخرج من حسابات سان جيرمان
ناصر الخليفي يؤكد
انسحاب باريس سان
جيرمان من املفاوضات
مع ريال مدريد حول
صفقة أنخل دي ماريا،
والعب املنتخب األملاني
شكودران مصطفي ينتقل
من سمبدوريا الى فالنسيا

ب ��ات ال �ن �ج��م األرج �ن �ت �ي �ن��ي أن �خ��ل دي
م��اري��ا ،الع��ب ري��ال م��دري��د اإلسباني،
خارج حسابات باريس سان جيرمان
ال �ف��رن �س��ي ،ب�ح�س��ب م ��ا اك ��د ال�ق�ط��ري
ن ��اص ��ري ال �خ �ل �ي �ف��ي ،رئ �ي ��س ال �ن ��ادي
ال � �ب� ��اري � �س� ��ي ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
ل�ت�ق��دي��م م��داف �ع��ه ال �ج��دي��د ال �ب��رازي �ل��ي
ديفيد لويز.
واعلن الخليفي «توقف املفاوضات»
لضم دي ماريا ،وأض��اف« :تفاوضنا
م��ع ف�ل��ورن�ت�ي�ن��و ب �ي��ري��ز رئ �ي��س ري��ال
مدريد ،لكن ثمنه (دي ماريا) مرتفع
جدًا فانسحبنا من املحادثات».
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ،اع�ت�ب��ر الخليفي ان
ثمن شراء لويز بنحو خمسني مليون
يورو «لم يكن غاليًا» ،ألن لويز «العب
كبير».
وف� ��ي ان �ك �ل �ت��را ،ك �ش �ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ذا
داي� �ل ��ي م ��اي ��ل» أن إدارة م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي ،حامل اللقب ،تستعد لتقديم

عرض مغر من اجل تمديد عقد قائد
الفريق ،البلجيكي فينسنت كومباني،
حتى نهاية مسيرته الكروية براتب
ي �ب �ل��غ  200أل � ��ف ج �ن �ي��ه إس �ت��رل �ي �ن��ي
أس �ب��وع �ي��ًا مل� ��دة س ��ت س� �ن ��وات ،وذل ��ك
بهدف إقفال الباب أمام أي محاوالت
األخرى لضمه.
من األندية
ّ
من جهة أخ��رى ،مل��ح الفرنسي آرسني
ف�ي�ن�غ��ر ،م ��درب أرس �ن��ال ،ال��ى اهتمام
مانشستر يونايتد بخدمات مدافعه
البلجيكي توماس فيرمايلن ،اضافة
الى عدد من االندية االخرى.
وأشار فينغر في مؤتمر صحافي إلى
أن الفريق اللندني تلقى عدة عروض
بشأن فيرمايلن ال��ذي فقد مكانه في
التشكيلة االساسية املوسم املاضي.
وق � � ��ال ف �ي �ن �غ��ر ردًا ع� �ل ��ى س � � ��ؤال ع��ن
ه��وي��ة االن��دي��ة امل�ه�ت�م��ة ب�ق�ل��ب ال��دف��اع
البلجيكي« :ال يمكنني اطالعكم على
ذلك ،لكنكم ستعلمون باألمر قريبًا»،

مضيفًا حول ما اذا كان يونايتد من
ً
بني هذه الفرق ،قائال« :اعتقد ان هناك
ً
اح �ت �م��اال ب ��وج ��وده ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة
(مجموعة الفرق املهتمة بالالعب)».
ورف��ض امل��درب الفرنسي التطرق الى
املبلغ ال��ذي يطالب ب��ه «املدفعجية»
من اجل التخلي عن فيرمايلن والذي
قدرته وسائل االع�لام املحلية بنحو
 19مليون ي ��ورو ،معترفًا ف��ي الوقت
ذات � ��ه ب ��وج ��ود ام �ك��ان �ي��ة ك �ب �ي��رة ب��أن
يرحل عن ملعب «االمارات».
وف ��ي اس �ب��ان �ي��ا ،ت �ع��اق��د ف��ال�ن�س�ي��ا مع
امل ��داف ��ع ال ��دول ��ي األمل ��ان ��ي ،ش �ك��ودران
م�ص�ط�ف��ي ،م��ن س�م�ب��دوري��ا اإلي�ط��ال��ي
بعقد مدته خمس سنوات.
ون �ش��أ م�ص�ط�ف��ي ف ��ي ص �ف��وف ف��ري��ق
ال �ن��اش �ئ�ين ف ��ي ه��ام �ب��ورغ ف ��ي ب�ل�اده
وق� �ض ��ى ب �ع��ض ال ��وق ��ت ف ��ي إف ��رت ��ون
اإلنكليزي قبل انتقاله لسامبدوريا
في .2012

كرة المضرب

دورة تورونتو :ديوكوفيتش وموراي وفيرير إلى الدور الثالث
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
امل �ص �ن��ف األول ،ال � ��دور ال �ث��ال��ث من
دورة تورونتو الكندية الدولية في
كرة املضرب ،سادسة دورات األلف
ن�ق�ط��ة ل �ل �م��اس �ت��رز ،ب �ع��د ف� ��وزه على
الفرنسي غايل مونفيس  2-6و7-6
و.6-7
وتأهل ال��ى ال��دور عينه البريطاني
أن� � ��دي م � � � ��وراي ،امل �ص �ن ��ف ال �ث ��ام ��ن،
ب � � �ف � ��وزه ع � �ل� ��ى األوس � � �ت� � ��رال� � ��ي ن �ي��ك
ك� �ي ��رغ� �ي ��وس  2-6و ،2-6وان� �ض ��م
إليهما في ال��دور الثالث اإلسباني
دي �ف �ي��د ف �ي��ري��ر امل �ص �ن��ف ال �خ��ام��س
بالفوز على األميركي مايكل راسل
 4-6و 6-2و.1-6
وتجاوز الكندي ميلوش راونيتش،
امل�ص�ن��ف ال� �س ��ادس ،ع�ق�ب��ة منافسه
األم �ي��رك��ي ج ��اك س ��وك ب �ف��وزه عليه
 6-4و 6-7و.6-7
ف��ي امل �ق��اب��ل ،خ ��رج ال �ت��ون �س��ي م��ال��ك
الجزيري من البطولة بعد هزيمته
أم� ��ام ال �ك��روات��ي م��اري��ن ش�ي�ل�ي�ت��ش،

أندي موراي (أ ف ب)
املصنف  ،15بنتيجة  6-4و 0-6و-7
.6
وخ �س��ر اإلي �ط��ال��ي ف��اب�ي��و ف��ون�ي�ن��ي،

املصنف  ،16أم��ام الجنوب أفريقي
ك �ي �ف��ن ان ��درس ��ون  5-7و ،2-6ف�ي�م��ا
ت�غ�ل��ب ال �ف��رن �س��ي ري �ش��ار غ��اس�ك�ي��ه،

امل �ص �ن��ف  ،12ع �ل��ى ال �ك��روات��ي اي�ف��و
كارلوفيتش  7-5و 6-7و.3-6
كذلك ،صعد الفرنسي جو ويلفريد
ت�س��ون�غ��ا ،امل�ص�ن��ف  ،13إل ��ى ال ��دور
ال� �ث ��ال ��ث ب �ع��د ف� � ��وزه ع �ل��ى م��واط �ن��ه
جيريمي شاردي  4-6و.4-6
ف��ي املقابل ،ودع الالتفي ارنستس
غ��ول �ب �ي��س ،امل �ص �ن��ف  ،11ال�ب �ط��ول��ة
بعد هزيمته أمام الفرنسي جوليان
بنيتو  6-7و.3-6
وتغلب الكرواتي إيفان دوديغ على
اإليطالي أندرياس سيبي  4-6و6-3
و.6-7
وف��ي ب��اق��ي ال�ن�ت��ائ��ج ،ف��از اإلسباني
ف�ل�ي�س�ي��ان��و ل��وب �ي��ز ع �ل��ى األم �ي��رك��ي
تيم سميتشك  5-7و ،4-6والبلغاري
غ� ��ري � �غ� ��ور دي � �م � �ي � �ت� ��روف ،امل �ص �ن��ف
ال� �س ��اب ��ع ،ع �ل��ى األم� �ي ��رك ��ي دون ��ال ��د
ي��ان��غ  6-4و 2-6و ،3-6وال�ت�ش�ي�ك��ي
توماس برديتش ،املصنف الرابع،
ع�ل��ى ال�ت��اي��وان��ي ل��و ي��ن ه�س��ون 7-6
و 4-6و.4-6

رونالدو يتغلب على
األندية الفرنسية مجتمعة!
في السباق بني الالعبني واألندية على الشعبية
في مواقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»،
اكتسح العب ريال مدريد االسباني ،البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،العدد الكبر من املتابعني،
حتى بلغ أكثر من أربعة أضعاف مجموع
شعبية أندية الدوري الفرنسي.
ولعل السبب الرئيسي الرتفاع شعبية رونالدو
على مواقع التواصل االجتماعي ،هو تمثليه
للعديد من املاركات التجارية حول العالم.
وبلغ مجموع متابعي رونالدو  92.4مليون
متابع ،بينما جاء مجموع متابعي أندية
الدوري الفرنسي  21.9مليون متابع.
من جهته ،يبلغ مجموع متابعي العب
برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي 67.9
مليون متابع ،بينما يصل مجموع متابعي
زميله البرازيلي نيمار لـ  42.4مليون
متابع ،في حني أن حصيلة نجم باريس
سان جيرمان الفرنسي ،السويدي زالتان
إبراهيموفيتش ،فتبلغ  18مليون متابع.

بايرن يخسر أمام
نجوم الواليات املتحدة...
تغلب نجوم الدوري األميركي للمحترفني لكرة
القدم على بايرن ميونيخ األملاني  ،1-2خالل
جولة األخير االستعدادية للموسم الجديد.
ورغم أن البافاري افتتح التسجيل مبكرًا منذ
الدقيقة الثامنة عبر نجمه الجديد البولوني
روبرت ليفاندوفسكي من تسديدة رائعة ،إال
أنه لم يتمكن في الشوط الثاني من الحفاظ
على تقدمه حيث أدرك برادلي رايت-فيليبس،
التعادل في الدقيقة  51بهدف جميل ،ليمنح
العب بايرن السابق ولوس أنجلس غاالكسي
الحالي ،الندون دونوفان ،هدف الفوز
ألصحاب الضيافة في الدقيقة .71

...ويطمئن الجماهير على شفاينشتايغر
أعلن بايرن ميونيخ أن نجمه باستيان
شفاينشتايغر ال يعاني من إصابة قوية بعد
خروجه املفاجئ من املباراة الودية أمام نجوم
الدوري األميركي للمحترفني.
وتعرض «شفايني» لكدمة قوية خالل املباراة،
ً
ليخرج بعد دقائق من مشاركته بديال.
وكتب النادي البافاري في حسابه على شبكة
التواصل االجتماعي «تويتر»« :لقد تعرض
لكدمة في الكاحل ولكن اإلصابة ليست
خطرة» .وبدا مدرب بايرن اإلسباني جوسيب
غوارديوال غاضبًا عقب نهاية املباراة من
طريقة لعب الخصوم الخشنة.

الزواج يؤدي إلى تراجع املستوى
في كرة املضرب!
ذكرت الكاتبة الصحفية األميركية ،ميرليسا
لورينس كوربيت ،في تقرير نشرته على
موقع «بليتشر ريبورت» أن سبب عدم
زواج العبات كرة املضرب حتى يعتزلن
هو أن مستواهن يتراجع كثيرًا عندما ّ
يكن
متزوجات ويخسرن ترتيبهن ،واستشهدت
بالالعبة التشيكية كالرا كوكالوفا التي تراجع
مستواها مباشرة بعد الزواج ولم تنجح
بحصد أي لقب أثناء سني الزواج التي وصلت
إلى  7سنوات ،لكنها بعد الطالق حصلت على
بطولة مباشرة.
وأوردت في التقرير أن «مسألة التنظيم بني
الحياة الزوجية واللعب صعبة للغاية .فاملرأة
املتزوجة عندما تعمل لوقت طويل تشعر
بالذنب أكثر من شعور الرجل املتزوج بذلك،
وهذا أحد أهم األسباب الذي يدفع الالعبات
إلى العيش في توتر دائم أثناء االرتباط ،ما
ّ
يدفعهن إلى الطالق».

