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نصيحة "سانشيز"
لـ "مانشستر يونايتد"
انكلت���را  -رويت���رز :قال أليكس���يس
سانش���يز إن���ه ينبغي على مانشس���تر
يونايتد التعاقد مع العبين أصحاب خبرة
مث���ل أرتورو فيدال المنض���م حديثا إلى
برشلونة إذا كان يريد الفوز باأللقاب.
ويتعرض يونايتد لضغط كبير بعدما
قضى خمس���ة مواس���م دون إحراز لقب
الدوري اإلنجليزي الممتاز ولم يضم هذا
الموسم س���وى العب الوس���ط البرازيلي
فريد والمداف���ع البرتغالي ديوجو دالوت
والحارس لي جرانت.
وقال سانشيز لشبكة سكاي سبورتس
"ف���ي يونايتد يجب التعاق���د مع العبين
كبار أصحاب خبرة".
وضرب الالعب التش���يلي مثال بمواطنه
في���دال الذي انتقل منذ أي���ام من بايرن
ميونيخ إلى برشلونة.
وقال سانش���يز "هو العب رائع وزميلي
ف���ي منتخ���ب تش���يلي .إنه م���ن نوعية
الالعبي���ن الذي���ن نحت���اج إل���ى ضمهم
للف���وز باأللق���اب والمنافس���ة على أعلى
المستويات".
وس���يبدأ يونايتد مسيرته في الدوري
أمام ليستر سيتي اليوم الجمعة.

االلعاب اآلسيوية
12:00
15:00

الوس – هونج كونج
فلسطين – الصين تايبيه

بطولة انكلترا
22:00

مانشستر يونايتد – ليستر سيتي

بطولة فرنسا
21:45

مارسيليا  -تولوز

نافاس "يتحدى" كورتوا:
أموت وال أرحل عن ريال مدريد !
برلين  -د ب أ :أكد الكوس���تاريكي كيلور نافاس ،حارس مرمى ريال مدريد اإلس���باني
لكرة القدم ،أن هناك منافس���ة قوي���ة تنتظره مع نظيره البلجيك���ي تيبو كورتوا على
حراسة عرين النادي الملكي في الموسم المقبل.
وأك���د نافاس أن���ه ال يفكر في الرحيل عن ريال مدريد بع���د تعاقد األخير مع كورتوا،
وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" اإلس���بانية" :رغبتي في الرحيل تش���به
رغبتي في الموت".
وف���ي حال لم يعدل نافاس عن رأيه وأصر على البقاء في ريال مدريد س���يقع المدير
الفني الجديد للفريق ،اإلس���باني جولين لوبيتجي ،في ورطة كبيرة ،حيث سيكون عليه
أن يقرر هوية الحارس األساسي األمر الذي سيدفعه للمفاضلة بين حارسين من الطراز
العالمي.
ويأت���ي في مرتبة ثالثة الحارس الكرواتي اندري لوني���ن الذي قد يرحل معارا لنادي
أخر ،يليه اإلسباني كيكو كاسيا الذي بات رحيله عن ريال مدريد أمرا مؤكد إال إذا حدثت
مفاجأة غير متوقعة في تشكيلة النادي الملكي في الموسم المقبل.
وتعاق���د ريال مدريد م���ع نافاس من ليفانتي مقابل  10ماليي���ن يورو ،بعد تألقه في
مونديال  ،2014وقد لعب إجماال  141مباراة رسمية للفريق الملكي ،حصد خاللها  3ألقاب
بدوري األبطال ،ولقب دوري ،و 4ألقاب بكأس العالم لألندية ،و 3كؤوس س���وبر أوروبية،
وكأس سوبر إسبانية.

ليستر يضم مدافع دينامو زغرب
لندن  -رويترز :أعلن ليس���تر س���يتي المنتمي للدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
تعاق���ده مع المداف���ع الكرواتي فيلي���ب بينكوفيتش من دينامو زغ���رب بعقد لخمس
سنوات ،أمس.
ولم يعلن ليس���تر قيم���ة الصفقة بينما ذكرت تقارير بريطاني���ة أنه دفع حوالي 13
مليون جنيه إسترليني ( 16.76مليون دوالر) لضم الالعب البالغ عمره  21عاما.
وتألق بينكوفيتش ،العب منتخب كرواتيا تحت  21عاما ،خالل موس���م  2018-2017مع
زغرب حيث خاض  30مباراة في كل المس���ابقات وس���اعد ناديه على إحراز لقب الدوري
الكرواتي.
وقال كلود بويل مدرب ليس���تر لموقع النادي "فيليب العب شاب رائع ويملك الطموح
للتطور بشكل أكبر في ليستر .لقد ساعد دينامو زغرب في آخر ثالث سنوات".
وسيصبح بينكوفيتش سادس العب ينضم إلى ليستر في فترة االنتقاالت الصيفية
الجارية ،بعد جوني إيفانز وجيمس ماديسون وريكاردو بيريرا وداني وارد ورشيد غزال،
بعد اس���تكمال بعض إجراءات التعاقد .وسيخوض ليس���تر المباراة االفتتاحية للدوري
الممتاز أمام مانشستر يونايتد اليوم الجمعة.

حلم العب فريق
وست "هرنانديز"
حارس ريال مدريد الجديد كورتوا ُيقبل طفله بحضورصديقته ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

حلم طفولة الحارس "كورتوا" يتحقق باللعب في ريال مدريد
مدريد  -د ب أ :قدم نادي ريال مدريد اإلس���باني لكرة
القدم يوم امس حارسه الجديد ،البلجيكي تيبو كورتوا،
لوسائل اإلعالم في حدث أقيم خصيصا لهذه المناسبة
داخ���ل ملعب س���انتياجو بيرنابيو ،أع���رب خالله الوافد
الجديد عن شعوره بحماس كبير حيال المرحلة القادمة.
"الي���وم حققت حلما" ،كانت هذه أول كلمات يدلي بها
الحارس البلجيكي 26عاما في مقصورة الش���رف بمعقل
ريال مدري���د ،الذي تواج���د فيها أيضا رئي���س النادي
فلورينتي���و بيريز لممارس���ة دوره المعهود في تقديم
الالعبين الجدد.
وأضاف كورت���وا قائال" :ال يمكنك���م أن تتصوروا مدى
س���عادتي ،ألن من يعرفونني جي���دا يعرفون كم عملت
لكي أص���ل إلى هن���ا ،الوصول إلى الن���ادي األفضل في
العالم هو مسؤولية وفخر".

وخض���ع كورتوا ف���ي وقت مبك���ر صباح ام���س إلجراء
الفحوص���ات الطبي���ة ثم انتق���ل بعد ذلك إل���ى ملعب
سانتياجو بيرنابيو ،حيث وقع على عقده الجديد وتلقى
ترحيب المئات من الجماهير الذين جاءوا ليروا عن قرب
الصفقة الجديدة التي أبرمها النادي.
وتاب���ع كورتوا قائال" :اليوم أرضيت ش���غفي الذي كان
يمتلكن���ي منذ أن كن���ت طفال عندما كن���ت أحلم بهذه
اللحظة".
ووق���ع الحارس األفضل في بطولة كأس العالم األخيرة
على عقد مع ريال مدريد يمتد إلى س���ت سنوات ليعود
مرة أخرى للعاصمة اإلسبانية بعد أن خاض فيها تجربة
االحتراف بين صفوف أتلتيكو مدريد في الفترة ما بين
عامي  2011و. 2014
واس���تطرد كورتوا قائ�ل�ا" :لقد كنت منافس���ا وأعرف

م���ا تعنيه مواجهة ريال مدريد ،الي���وم أنا أحدكم ،أحد
أنص���ار ريال مدريد وأتمنى أن أك���ون على قدر التحدي
للدفاع عن هذا الفريق والتاريخ الذي يمثله".
وبع���د أن أصبح أحد أفضل ح���راس المرمى في العالم
خ�ل�ال فترة األربع س���نوات التي لعبها في تشيلس���ي،
س���يدخل النجم البلجيك���ي في صراع كبي���ر مع نظيره
الكوس���تاريكي كيلور نافاس على مكان في التش���كيلة
األساسية للنادي الملكي.
وأنهى كورت���وا حديثه أمام وس���ائل اإلعالم متوجها
بالش���كر لعائلته وأصدقائه الذين كانوا حاضرين معه
في سانتياجو بيرنابيو.
وتوجه كورتوا بش���كر خ���اص ألم ولدي���ه ،حيث قال:
"أش���كر على وجه الخصوص أم أوالدي التي تعد شخصا
مهما للغاية بالنسبة لي رغم أننا ال نعيش سويا".

انكلت���را  -رويت���رز :أفلت وس���ت هام
يونايتد بصعوب���ة في صراع الهبوط في
اخر موس���مين للدوري االنجليزي الممتاز
لك���رة الق���دم لك���ن المهاج���م خافيير
هرنانديز قال إنه يحلم بإنهاء الموس���م
الجديد ضمن أول ستة مراكز.
وتعاق���د الفريق اللندن���ي مع المدرب
مانويل بليجريني وأنفق نحو  100مليون
جنيه اس���ترليني ( 128.87مليون دوالر)
لتعزيز تش���كيلته خالل فترة االنتقاالت
الصيفية .وأبلغ هرناندي���ز موقع ناديه
الرسمي في االنترنت قبل أن يحل ضيفا
على ليفربول يوم األحد "الهدف هو أول
ستة مراكز أو المربع الذهبي.
أنا طموح .أتطلع دائم���ا لألعلى ولماذا
ال نقود وس���ت هام للتأهل لدوري أبطال
اوروبا؟".
وأحرز العب منتخب المكسيك ثمانية
أهداف ف���ي  28مباراة ف���ي الدوري في
الموس���م الماض���ي ويتطل���ع للعمل مع
بليجريني.
وتابع "أبلغني أنني سأكون العبا مهما
وربما ألع���ب دورا مهما ف���ي الفريق لذا
فهو يمنحني المزيد من الثقة".

وست هام يضم المهاجم بيريز من أرسنال

ناصر ماهر.

صراع أوروبي على نجم األهلي المصري
باري���س  -أ ف ب :يس���عى نادي���ا أوديني���زي اإليطالي
وفياريال اإلس���باني إلى التعاقد م���ع الموهبة المصرية
الصاعدة ناصر ماهر من النادي األهلي ،بحس���ب ما ذكرت
مجلة "فرانس فوتبول".
وأش���ارت المجل���ة العريقة إلى أن مس���ؤولي أودينيزي
وفياريال أجروا اتصاالت بإدارة النادي األهلي لضم العب
الوسط الهجومي البالغ  21عاما والمتألق الموسم الماضي
خالل إعارته الى نادي سموحة الذي وصل معه إلى نهائي
مسابقة الكأس.
وأضافت أن ماهر الذي ينتهي عقده عام  2021كان مصدر
اهتمام للعديد من األندية الفرنسية في الدرجة األولى.

ويعد ماهر من أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة المصرية،
لكنه لم يكن ضمن تشكيلة األرجنتيني هكتور كوبر في
مونديال روسيا األخير الذي عادت اليه مصر بعد غياب 28
عاما وخرجت من دوره األول بثالث خسارات مخيبة.
وكان فياري���ال دع���ا ماهر لخوض فت���رة تجريبية لمدة
عش���رة أيام الع���ام الماضي ،بي���د ان انتقال���ه إلى نادي
الغواصة الصفراء لم يكتب له النجاح.
وش���ارك ماهر في أول مباراتين لألهلي في الدوري ضد
اإلس���ماعيلي والمصري ،وق���دم أداء جيدا مع النادي الذي
خسر هذا الموسم خدمات نجم وس���طه عبدالله السعيد
الذي انتقل الى األهلي السعودي.

السرطان يصرع العب الجولف األسترالي "جارود اليل"
كانب���را  -د ب أ :أعلنت بريوني اليل ،زوجة العب الجولف
األسترالي جارود اليل ،في بيان لها نشره اتحاد أستراليا
للجولف يوم امس الخميس وفاة زوجها عن عمر يناهز 36
عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
وعانى اليل من س���رطان الدم "لوكيميا" أدى إلى وفاته
ليلة يوم اول من أمس األربعاء بمقاطعة توركوي القريبة
من مدينة ملبورن.
وقالت بريون���ي اليل" :أخبركم وأنا اش���عر بألم كبير أن
جارود ل���م يعد معنا ،لقد توفى في س�ل�ام محاطا بأقاربه
وأصدقائه".
وأضافت" :لقد طلب مني أن أبعث لكم رس���الة بسيطة:
أش���كركم جميع���ا على دعمك���م ،حياتي كان���ت قصيرة
ولكنني لم أبددها إذ تمكنت من دفع الناس إلى التفكير
والتص���رف باس���م األش���خاص الذين يعان���ون من مرض
السرطان".
واكتش���ف األطباء للمرة األولى معان���اة اليل من مرض

السرطان عندما كان في الـ  17من عمره.
ونجح الالع���ب الراحل في التغلب عل���ى المرض مرتين
ولكنه لم يفلح في ذلك في المرة الثالثة ليرحل في س���ن
مبكرة تاركا خلفه زوجة وطفلتين.
وش���ارك عالم رياض���ة الجولف في تأبين ليل برس���ائل
مختلفة ،حي���ث قال مواطن���ه ،الالعب األس���ترالي جريج
تش���المرز عبر حس���ابه الش���خصي على موق���ع التواصل
االجتماعي "تويتر"" :وس���ط نهر من الدم���وع أقول وداعا
لصديقي جارود اليل".
فيما قال المصنف األول عالميا س���ابقا ،جاس���ون داي:
"جارود سيكون دائما ملهما لنا جميعا ،أتمنى أن تسترح
جيدا يا صديقي ،سنفتقدك".
ونجح���ت المبادرة الت���ي أطلقت في األس���بوع الماضي
لمساعدة أبنتي اليل في جمع تبرعات وصلت إلى  121ألف
دوالر 10 ،ألف دوالر منها تبرعت بها المؤسس���ة الخيرية
لالعب الجولف األمريكي الشهير تايجر ودز.

انكلترا  -رويترز :أعلن وس���ت ه���ام يونايتد التعاقد م���ع المهاجم لوكاس
بيريز من أرس���نال بعقد لمدة ثالث س���نوات يوم امس الخميس قبل غلق باب
االنتقاالت في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأصبح بيريز ( 29عاما) س���ابع العب ينضم إلى وست هام في فترة االنتقاالت
الصيفية لكن لم يتم اإلعالن عن قيمة الصفقة.
وذكرت تقارير أن وست هام دفع أربعة ماليين جنيه إسترليني ( 5.16مليون
دوالر) لضم الالعب اإلسباني.
وانض���م بيري���ز إلى أرس���نال في أغس���طس آب  2016قادما م���ن ديبورتيفو
الكورونيا لكنه دخل التش���كيلة األساسية مع النادي اللندني مرتين فقط في
الدوري بينما ش���ارك تس���ع مرات كبديل قبل أن يعار إلى الفريق اإلسباني في
الموسم التالي.
وقال بيريز في بيان بموقع وس���ت هام على اإلنترنت "أنا سعيد جدا بالوجود
في مثل هذا النادي التاريخي".
وأضاف "أنا متحمس جدا إذ يمنحني وس���ت ه���ام الفرصة للبقاء في الدوري
اإلنجليزي الممتاز وأنا سعيد جدا أن أكون جزءا من هذا المشروع الجديد".
ويغيب آندي كارول مهاجم وس���ت هام عن الجولة االفتتاحية أمام ليفربول
يوم األحد المقبل بسبب اإلصابة لذا ربما يحصل بيريز على فرصة.
واغل���ق باب االنتقاالت في إنجلترا الس���اعة  1600بتوقيت جرينتش من يوم
امس الخميس.

محمد صالح ينافس رونالدو وميسي على
جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا
انكلترا  -رويترز :أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم يوم امس الخميس
ترشيح محمد صالح وكريس���تيانو رونالدو وليونيل ميسي للفوز بجائزة
أفضل مهاجم في دوري أبطال
أوروبا عن الموسم الماضي.
وتص���در رونالدو ،الذي حص���د الجائزة العام الماض���ي ،قائمة هدافي
البطولة برصيد  15هدفا وساعد ريال مدريد على إحراز لقب دوري األبطال
للموسم الثالث على التوالي قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.
أما المصري صالح فسجل عشرة أهداف وصنع أربعة أهداف في مشوار
وصول ليفربول إلى النهائي فيما سجل ميسي ستة أهداف مع برشلونة.
ومن المؤكد فوز العب من ريال مدريد بجائزة أفضل مدافع بعد ترشيح
الثالثي مارسيلو وسيرجيو راموس ورفائيل فاران.
وسيتنافس ثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش مع كيفن
دي بروين العب مانشستر سيتي على جائزة أفضل العب خط وسط.
وبات أليس���ون ،الذي انتقل إلى ليفربول بعد تألقه الموس���م الماضي
مع روما ،ضمن المرش���حين لجائزة أفضل حارس إلى جانب كيلور نافاس
حارس
ري���ال مدريد واإليطالي جيانلويجي بوف���ون الذي انتقل من يوفنتوس
إلى باريس سان جيرمان الشهر الماضي.
وسيعلن عن الفائزين بالجوائز خالل حفل قرعة دور المجموعات لدوري
األبطال في موناكو يوم  30آب.
ووق���ع االختيار على ه���ؤالء الالعبين بعد مش���اركة  32مدربا من الفرق
المشاركة في دوري األبطال الموسم الماضي إلى جانب  55صحفيا.

دانييل ارزاني.

"مان سيتي" يضم أصغر
العب في مونديال روسيا
لندن  -د ب أ :أعلن نادي مانشس����تر سيتي حامل لقب
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس عن
تعاقده مع العب الوس����ط األس����ترالي دانييل ارزاني من
صفوف ملبورن سيتي.
وس����افر ارزاني ( 19عام����ًا) إلى إنكلت����را األربعاء لوضع
الرتوش األخيرة على عقده مع س����يتي قبل اإلعالن صباح
أمس عن ضمه.
وبات ارزاني اصغر العب ينضم لقائمة منتخب أستراليا

في كأس العالم ،كما كان أصغر العب في مونديال روسيا
حيث شارك كبديل أمام فرنسا.
وانض����م ارزاني إلى ملبورن س����يتي ف����ي  2016وظهر
بمستوى طيب مع الفريق في الموسم الماضي.
وأش����ارت تقارير صحفية إلى أن س����يتي يتطلع إلعارة
العبه الشاب من أجل إكس����ابه المزيد من الخبرات ،حيث
يب����دو أن س����يلتك االس����كتلندي هو األقرب الس����تعارة
الالعب.

كوفاتشيتش متحمس
لبدء مسيرته مع تشيلسي
لندن  -رويت���رز :أكد الكرواتي ماتيو كوفاتش���يتش
العب الوس���ط المنضم من ريال مدريد إلى تشيلس���ي
على سبيل اإلعارة لمدة موسم واحد أنه يشعر بحماس
كبير لبدء مس���يرته في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.
وانضم كوفاتش���يتش ضم���ن صفقة انتق���ال تيبو
كورتوا حارس تشيلسي إلى ريال مدريد األربعاء بعقد
لمدة ست سنوات .وسيدفع ريال  35مليون يورو (40.7
مليون دوالر) بش���كل مبدئي لض���م الحارس كما ذكرت
وسائل إعالم إسبانية.
وكان الالع���ب الكروات���ي البالغ عم���ره  24عاما ضمن
تش���كيلة بالده الت���ي بلغت نهائ���ي كأس العالم في
روس���يا الش���هر الماضي لكنه لم يش���ارك إال في عدد
محدود من المباريات مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وقال كوفاتش���يتش لموقع تشيلسي على اإلنترنت
"أنا س���عيد حقا ومتحمس للوجود هنا في تشيلس���ي.
هذا شعور رائع".
وأضاف "س���أحاول أن أبذل قص���ارى جهدي في هذا
النادي .هذه مس���ابقة دوري جديدة لي والبداية دائما
ما تكون صعب���ة لكني متأكد أني س���أجد التعاون من
المدرب وزمالئي الجدد وأنا أتطلع لقضاء موسم رائع".
وتدرج كوفاتش���يتش ضم���ن صفوف الش���باب في
دينامو زغرب وسجل هدفا في ظهوره األول مع الفريق
األول عندما كان عمره  16عاما.
وج���ذب كوفاتش���يتش س���ريعا اهتم���ام األندي���ة
األوروبية الكبيرة وانتقل إلى إنترناسيونالي اإليطالي
في  2013وبعد خوض أكثر من  100مباراة هناك انتقل
إلى ريال مدريد في .2015

