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الرياضية

غاسكيه يثأر
من كيريوس

»الليغا« تنطلق يوم 22 أغسطس
تقرر انطالق بطولة دوري الدرجة األولى اإلسباني موسم 2016-2015 يومي 22 و23 أغسطس 
املقبل. وانحاز رئيس املجلس األعلى للرياضة في إسبانيا، ميجل كاردينال، لصالح االحتاد 
اإلسباني لكرة القدم على حساب خالفاته القائمة مع رابطة الدوري للمحترفني، حول موعد 
انطالق املوسم اجلديد، وذلك لتوافق قرارات االحتاد مع برامج بطوالت االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )ويفا(، وفقا ملا أفادت به صحيفة )ماركا( اإلسبانية. وكانت رابطة الدوري قد اقترحت 
انطالق البطولة يوم 16 أغسطس 2015 قبل أن يتوسط املجلس األعلى للرياضة وينحاز الحتاد 
اللعبة الذي حدد االسبوع الثالث من الشهر القادم.

فيدرر وموراي وفافرينكا إلى ربع نهائي وميبلدون

فيكتور ترويسكي 4-6 و7-6 
)4-7( و6-4 و6-3 و3-6.

الفرنس����ي ريشار  وبلغ 
غاسكيه احلادي والعشرون 
ربع النهائي ايضا بعد ان ثأر 
من االسترالي نيك كيريوس 
السادس والعشرين 7-5 و1-6 
و6-7 )7-9( و6-7 )6-8(.
وكان غاسكيه سقط امام 
كيريوس الع����ام املاضي في 
ال����دور الثان����ي عندما جنح 
االس����ترالي في قلب تخلفه 
مبجموعتني الى فوز بعد ان 
انقذ 9 كرات كانت كل واحدة 
كفيلة بخروجه من املنافسة، 
لكنه لم يستطع جتاوز ربع 
النهائي.  ويلتقي غاسكيه الذي 
بلغ نصف النهائي عام 2007، 
في الدور املقبل مع السويسري 

ستانيسالس فافرينكا الرابع 
وبطل روالن غاروس الفرنسية 
الذي انهى مشوار البلجيكي 
السادس عشر  دافيد غوفان 
بفوزه عليه 7-6 )7-3( و6-7 

)9-7( و4-6.
وتوقفت مباراة الصربي 
نوفاك ديوكوڤيتش املصنف 
اول وحامل اللقب مع اجلنوب 
افريقي كيفن اندرسون الرابع 
عشر بس����بب الظالم بعد 3 
ساعات و3 دقائق وتعادلهما 

مبجموعتني لكل منهما.
الكرواتي مارين  ووضع 
س����يليتش املصنف تاسعا 
حدا ملغامرة االميركي دينيس 
كودال املشارك ببطاقة دعوة 
بتغلبه عليه 6-4 و4-6 و3-6 

و5-7.

اندي م����وراي املصنف ثالثا 
ربع النهائ����ي اثر فوزه على 
الكروات����ي ايفو كارلوفيتش 
الثالث والعشرين 6-7 )7-9( 

و6-4 و5-7 و4-6.
وخسر موراي بطل 2013 
كما في املباراة السابقة ضد 
اندرياس س����يبي،  االيطالي 
املجموع����ة الثالث����ة قبل ان 
يحقق فوزه الس����ادس على 
التوالي على العمالق الكرواتي 
)11ر2 م( الذي تابع ارساالته 
الساحقة مسجال 29 ارساال في 
املباراة. ويواجه موراي الذي 
تأهل للمرة الثامنة الى ربع 
نهائي وميبلدون وهو الدور 
الذي خرج منه العام املاضي 
وفقد اللقب، مع الكندي فاسيك 
بوسبيسيل الذي هزم الصربي 

بلغ السويسري روجيه 
فيدرر املصنف ثانيا الدور ربع 
النهائي من بطولة وميبلدون 
البطوالت  االجنليزية، ثالث 
التنس،  الكبرى لكرة  االربع 
بفوزه على االسباني روبرتو 
باوتيس����تا العش����رين 2-6 

و6-2 و3-6.
وهي املرة الرابعة عشرة 
التي يبلغ فيدرر )33 عاما(، 
اللقب 7 م����رات في  حام����ل 
لندن ووصيف بطل النسخة 
ال����دور معادال  املاضية، هذا 
الرق����م القياس����ي لالميركي 
جيمي كون����ورز. ولم يبذل 
فيدرر جه����دا كبيرا واحتاج 
الى ساعة و26 دقيقة للقضاء 
على االسباني الذي سقط على 
األرض في الشوط السادس من 
املجموعة الثانية واصيب في 
قدمه ما حمله على استدعاء 
املسعفني. ويلتقي فيدرر في 
ال����دور املقبل مع الفرنس����ي 
الثاني عشر  جيل س����يمون 
الذي أقصى التشيكي توماس 
برديتش السادس وصيف بطل 
2010 بتغلبه عليه 6-3 و3-6 

و2-6. 
 ومتيل الكفة لصالح فيدرر 
الذي حقق 5 انتصارات على 
الفرنسي مقابل هزميتني في 

املواجهات املباشرة منهما.
من جانبه، تأهل سيمون 
للمرة الثانية الى ربع نهائي 
البطوالت الكبرى بعد االولى 
عام 2009 في فالشينغ ميدوز 
األميركي����ة، وحق����ق فوزه 
الس����ادس على برديتش في 
س����اعة و56 دقيقة مقابل 4 
هزائم آخرها في فبراير املاضي 
دورة روتردام الهولندية 6-2 

و6-1.
 بدوره، بل����غ البريطاني 

املخضرم السويسري يواصل ابداعه                                                                                                                                        )أ.پ(
املالكمة العاملية«.

وحصل مايويذر على أكثر 
م����ن 200 ملي����ون دوالر بعد 
مواجهت����ه مع باكي����او وميلك 
أس����بوعني الس����تئناف القرار 

بتجريده من اللقب.

جتريد مايويذر من لقب وزن الوسط
أعلن����ت منظم����ة املالكمة 
العاملية جتريد األميركي فلويد 
مايويذر من لقب وزن الوسط، 
الذي فاز به بع����د تغلبه على 
الفلبيني ماني باكياو هذا العام 

بسبب عدم اتباع اللوائح.
وقالت املنظمة في بيان إن 
مايويذر الذي تغلب على باكياو 
في مايو املاضي: »لم يسدد 200 
ألف دوالر في املوعد احملدد بعد 
املواجهة وقررت جتريده أيضا 

من لقب خفيف الوسط«.
وأضافت املنظمة أن: »اللوائح 
متنع اجلمع بني ألقاب عاملية في 
أوزان مختلفة وأن مايويذر كان 
يتعني عليه اختيار الوزن الذي 

سيحتفظ بلقبه«.
وتابعت: »جلنة بطولة العالم 
في منظمة املالكمة العاملية لم 
يكن أمامها أي بديل سوى جتريد 
فلويد مايويذر بسبب عدم اتباع 
ضربة قوية يتلقاها األميركياللوائح في مس����ابقات منظمة 

احلالية وأن هناك مسؤولني في 
باريس لالتفاق مع الالعب.

الن����ادي أيضا  كما يتطلع 
لتعزيز الوسط عبر ضم جنم 
الوسط األملاني والعب بوروسيا 
دورمتوند إيلكاي غوندوغان.

نشاط »اللومباردي« الصيفي ال يتوقف
أعلن نادي ميالن اإليطالي 
عب����ر موقع����ه الرس����مي على 
االنترنت عن توقيعه رس����ميا 
مع العب خط وسط بارما السابق 
خوسي ماوري ملدة أربع سنوات. 
وأوضح موقع »توتو ميركاتو« 
أن الالعب الش����اب ماوري كان 
واحدا من أه����م عناصر بارما 
خالل املوس����م املاضي، وجنح 
اللومباردي في احلصول على 
توقيعه بعد أن أعلن نادى بارما 
إفالسه. وجاء بيان ميالن عبر 
موقعه الرسمي: يعلن النادي عن 
توقيع عقد رسمي مع خوسي 
ماوري حتى يونيو لعام 2019. 
وكان الوزونيري قد تعاقد خالل 
ه����ذا الصيف مع كارلوس باكا 
من اشبيلية ولويس أدريانو 

من شاختار االوكراني.
كما ذكرت تقارير إيطالية 
أن ميالن يس����عى للتعاقد مع 
الفترة  األرجنتيني الواعد ماوري في سان سيروإبراهيموڤيت����ش ف����ي 

»امللكي« على غير العادة.. ياسادة
ضم ريال مدريد االسباني في صيف 2012 
الالعب الكرواتي الدولي لوكا مودريتش ثم 
أتبعه في صيف العامني التاليني على التوالي 
بالتعاقد مع الويلزي غاريث بيل والكولومبي 
جيمس رودريغيز، ولكن النادي امللكي بقيادة 
رئيسه فلورنتينو بيريز لم يضم حتى اآلن 
أي جنم كبير في فترة االنتقاالت الصيفية 
لعام 2015 فيما يوشك الفريق على بدء فترة 

اإلعداد للموسم اجلديد.
ولفت هذا الهدوء انتباه مشجعي النادي 
الذين يعلمون جيدا مدى ش���غف وحرص 
بيريز على جلب النجوم العامليني إلى صفوف 
الفريق في صفقات خيالية حققت العديد من 
األرقام القياس���ية على مدار سنوات طويلة 
إضاف���ة حلاجة الفريق حالي���ا أكثر من أي 
وقت سابق إلى جتديد الصفوف وضخ دماء 
جديدة في الفريق بعدما خرج صفر اليدين 

من جميع بطوالت املوسم املاضي.
وتزامن إخفاق املرينغي في املوسم املاضي 
مع النجاح الهائل ملنافسه التقليدي العنيد 
برشلونة الذي توج بالثالثية )دوري وكأس 

إسبانيا ودوري أبطال أوروبا(.
وكان هذا التضارب بني الفريقني في املوسم 
املاضي سببا في أن تسود التوقعات بتوجه 

الريال لضم مجموعة من النجوم البارزين إلى 
صفوفه هذا الصيف استعدادا للموسم املقبل، 
إال أن املرينغي لم يضم أي العب من العيار 
الثقيل في فترة االنتقاالت احلالية التي شهدت 
تعاقد بيريز مع املدرب االس���باني رافاييل 
بينيتيز ليخلف اإليطالي كارلو أنشيلوتي 

في قيادة الفريق.
بل واألكثر من هذا أن اجلدل األكبر املتعلق 
بالريال في س���وق االنتق���االت احلالية كان 
منصبا على إمكاني���ة رحيل اثنني من أبرز 
جنوم الفريق في الس���نوات املاضية وهما 
حارس املرمى املخضرم إيكر كاسياس واملدافع 

املتألق سيرخيو راموس.
وش���غل الالعبان الصفح���ات األولى في 
الصحف الرياضية االسبانية على مدار الفترة 
املاضية وسط تزايد احتماالت رحيلهما عن 

النادي بسبب عدما اتفاقهما مع بيريز.
وأصبح كاسياس وراموس جنمي املنتخب 
االسباني في بؤرة الضوء منذ أن قررا عدم 
إخفاء خالفاتهما مع البرتغالي مورينيو املدير 
الفني األسبق الذي قاد الفريق من 2010 إلى 
2013. وأوضحت الصحف االسبانية أن بيريز 
يسعى لضم حارس املرمى االسباني ديڤيد 
دي خيا من مان يونايتد ليحل مكان كاسياس 

الذي يدور اجلدل منذ العام املاضي بش���أن 
رحيله عن الفريق.

وأصب���ح رحي���ل رام���وس ه���و أحدث 
املوضوعات املثيرة للجدل في النادي امللكي 
خاصة أن بيريز نفس���ه وصف الالعب بأنه 
»بطل اللعب العاشر« بعد الهدف الذي سجله 
للفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 
ليس���اهم في فوز الفريق بلقبه العاشر في 

دوري األبطال.
وقبل أيام فقط من بدء استعدادات الفريق 
للموسم اجلديد بقيادة بينيتيز، لم يعرف 
املدرب اجلديد حتى اآلن مصير راموس أحد 
أبرز املدافعني في العالم كما ال يعلم بينيتيز 
ما إذا كان عليه االعتماد على كاس���ياس أم 

على حارس مرمى آخر.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ما ذكرته صحيفة 
»ال تيرسيرا« في تشيلي بشأن انتقال أرتورو 
فيدال جن���م يوڤنتوس اإليطالي إلى الريال 

هذا الصيف، صحيحا.
وفيما يترق���ب اجلميع حس���م كل هذه 
املوضوعات املتعلقة، م���ازال لدى جماهير 
الريال األمل في أن يفجر بيريز مفاجأة من 
العيار الثقي���ل في األيام املقبلة بجلب جنم 

جديد إلى صفوف الفريق.

10% من قيمة صفقته. 
وفي كل األحوال، ال يستطيع 
توران اللع���ب مع البلوغرانا 
قبل مطلع 2016 بس���بب املنع 
املفروض على النادي الكاتالوني 

في موضوع شراء الالعبني.
ت���وران ثاني العب  وبات 
يضمه برشلونة بعد االسباني 

اليكس فيدال من اشبيلية.

»البلوغرانا« يظفر بخدمات »احملارب« توران
أعلن برشلونة بطل الدوري 
االسباني ودوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم ض���م التركي اردا 
توران م���ن اتلتيك���و مدريد 
خلمس سنوات مقابل 41 مليون 
يورو. وجاء في بيان للنادي 
الكاتالوني صاحب الثالثية في 
املوس���م املنتهي )احرز كأس 
اس���بانيا أيضا( انه س���يدفع 
مبلغ 34 ملي���ون يورو كبدل 
انتقال اضافة الى 7 آالف على 

شكل مكافآت.
ويعتبر توران )27 عاما( 
عصب تش���كيلة االرجنتيني 
دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو 
مدريد من���ذ انتقاله الى نادي 
العاصمة االس���باني في 2011 
قادما من غلطة سراي. وضم 
برشلونة توران بناء على طلب 
من املدرب لويس انريكي ليحل 
محل القائد تشافي هرنانديز 
املنتق���ل الى الس���د القطري. 
وهناك ضمن العقد بندا يتيح 
للرئيس اجلديد اعادة بيعه الى 
التركي اردا توراناتلتيكو مع خسارة ما نسبته 

عقد العب وس���طه كالوديو 
ماركيزيو حتى 2020 وذلك في 
نفس اليوم الذي شهد رحيل 
العب الوسط االسطوري اندريا 
ق���رر وفي عمر  الذي  بيرلو 
السادسة والثالثني االنتقال 
الى الدوري االميركي للدفاع 

عن الوان نيويورك سيتي.

أليغري باقٍ مع »اليوڤي« حتى 2017
مدد يوڤنتوس االيطالي 
عق���د مدربه ماس���يميليانو 
اليغري لع���ام اضافي حتى 
2017 بعد املوسم الرائع الذي 
حققه فريق »السيدة العجوز« 
بقيادت���ه حيث توج بثنائية 
ال���دوري وال���كأس احملليني 
ووصل الى نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
 ووصل اليغري )47 عاما( 
الى يوڤنتوس في صيف 2014 
وه���و جنح ف���ي مهمة جعل 
جماهير »بيانكونيري« تنسى 
سلفه انتونيو كونتي املنتقل 
الى تدريب املنتخب الوطني، 
وذل���ك بعدما قاد الفريق الى 
الفوز بلقب الدوري للموسم 
الرابع على التوالي وبالكأس 
احمللي���ة للم���رة االولى منذ 
الى  1995 اضاف���ة لوصوله 
نهائ���ي دوري أبطال أوروبا 
للمرة األولى منذ 2003 قبل 
ان يخس���ر امام برش���لونة 

االسباني 3-1.
السيدة حتتفظ باملعلم الفذ كما اعلن يوڤنتوس متديد 


