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الرياضية
»ميترو«: بنزمية خلص مع أرسنال
أكدت صحيفة »ميترو« البريطانية أن إدارة ريال مدريد االسباني وافقت على بيع املهاجم كرمي بنزمية إلى ارسنال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الريال وافق على عرض »الغانرز« املقدم لـ »امللكي« من أجل االستغناء عن الدولي 
الفرنسي، حيث بينت أن ارسنال تقدم بعرض مالي قدره 31 مليون جنيه إسترليني. وبينت الصحيفة أن النادي 
امللكي يريد تلك األموال جللب ماركو رويس من بوروسيا دورمتوند، وذلك في ظل رغبة رافاييل بينيتيز في 
التعاقد معه الستخدامه هجوميا. ويرغب ارسنال في التعاقد مع بنزمية لتدعيم خط هجومه خالل املوسم املقبل في 
ظل معاناة الفريق من عدم وجود العبني في ذلك املركز إال أوليفييه جيرو وداني ويلبيك في هذا املركز فقط. وكان 
رويس صاحب الـ 26 عاما جدد عقده مع دورمتوند مؤخرا حتى 2019، وسط اهتمام مستمر من برشلونة وأتلتيكو 
مدريد ومان يونايتد وريال مدريد.

إبراهيموڤيتش: مباراة ليون
األخيرة لي مع باريس

غضب في »الپاڤاري« 

خضيرة يغيب عن »السوبر اإليطالي«

فجر النجم الس���ويدي زالت���ان إبراهيموڤيتش مفاجأة 
من العيار الثقيل عندما اعترف بأن مباراة كأس الس���وبر 
الفرنس���ي التي جمعت فريقه احلالي باريس سان جرمان 
مليار وانتهت لصالح الفريق العاصمي بهدفني نظيفني قد 

تكون األخيرة له مع النادي الفرنسي.
وكان مس���تقبل زالتان إبراهيموڤيتش قد عرف تقلبات 
كثيرة هذا الصيف، حيث مت ربطه بالعودة مليالن اإليطالي، 
كما مت احلديث عن عروض من ناديي روما ومان يونايتد، 

دون احلديث عن الدوري األميركي.
زالتان لم يتردد في االعتراف بأنه بات قريبا من الرحيل 
عن باريس »هذه املباراة كانت رمبا األخيرة لي مع باريس 

سان جيرمان. أنا قريب من اتخاذ قرار مهم جدا«.
وراجت في الساعات األخيرة أخبار تفيد بأن زالتان قد 
تلقى عرضا ضخما من طرف غلطة سراي التركي الذي قد 
ميكنه من احلصول على راتب س���نوي يصل ل� 11 مليون 
يورو، كما أن مجموعة من احملللني رجحوا أن تكون وجهة 
الالعب هي تركيا خاصة بعد تصريحاته التي قال من خاللها 

أن فريقه اجلديد سيكون مفاجأة كبيرة.

سادت حالة من خيبة األمل والغضب بني العبي بايرن ميونيخ، 
بطل الدوري االملاني، بعد خس���ارة الفريق أمام ڤولفسبورغ، 

في كأس السوبر األملاني.
وقال روبن عقب املباراة: »أشعر بخيبة أمل لكنني غاضب أيضا، 

كان يجب أن نكون أكثر فاعلية ونحسم املباراة مبكرا«.
كذلك أبدى القائد فيليب الم شعوره باإلحباط بعدما أهدر 
بايرن ميونيخ فرصة التتويج بلقبه اخلامس في كأس السوبر: 

»لقد أهدرنا فرصة حسم املباراة«.
وعل���ى اجلانب اآلخر، أب���دى ديتر هيكين���غ املدير الفني 
لڤولفسبورغ س���عادته بعدم فقدان فريقه األمل حتى النهاية 

وقلب املوازين في الوقت القاتل.
وقال هيكينغ: »لقد كانت مباراة كأس سوبر ممتازة ومثيرة 

حقا«.

أكد م���درب يوڤنتوس اإليطالي ماس���يمليانو أليغري أن 
األملاني س���امي خضيرة العب الفريق املنتقل حديثا من ريال 
مدريد اإلسباني لن يستطيع اللحاق مبواجهة التسيو في كأس 

السوبر اإليطالي املقرر إقامتها السبت املقبل في الصني.
وأضاف أليغري في تصريحات صحافية عقب اخلس���ارة 
الودية أمام مرس���يليا بهدفني نظيف���ني: »من احملزن ما حدث 
خلضيرة في املباراة، فهو كان س���يئ احل���ظ«، مؤكدا أنه لن 

يلعب كأس السوبر.
وذكرت صحيفة »كالتشيو ميركاتو« اإليطالية، ان الفحوصات 
األولية التي خضع لها س���امي خضيرة توضح أنه من املمكن 
أن يغيب الالعب عن املشاركة مع يوڤنتوس لفترة تصل إلى 

40 يوما.
يذكر ان األملاني س���امي خضيرة العب الس���يدة العجوز 
اجلديد، تعرض إلى إصابة خطيرة في الدقيقة ال� 25 من زمن 
الشوط األول أمام مرسيليا، غادر على إثرها امللعب، وشارك 

ستورارو بدال منه.

ضربة قوية ليوڤنتوس بإصابة سامي خضيرة

هزم بايرن ميونيخ بركالت الترجيح وحقق اللقب للمرة األولى

ڤولفسبورغ.. »سوبر أملانيا«

واصل باريس سان جرمان ممارسة 
هوايته في حصد األلقاب احمللية بعدما 
توج ببطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة 
القدم للمرة اخلامسة في تاريخه والثالثة 
على التوال���ي إثر فوزه 2-0 على ليون 

أول من أمس.
وبدأت املب���اراة، التي أقيمت مبدينة 
مونتريال الكندية، بنشاط هجومي مكثف 
من جانب س���ان جرمان، ليفتتح جنمه 
اإليڤواري س���يرج أورييه التسجيل في 
الدقيقة 11، عبر ضربة رأس من متابعة 
لتمريرة زميل���ه البرازيلي ديڤيد لويز 

العرضية من الناحية اليمنى.
ولم متر س���وى س���ت دقائق، حتى 
أضاف الهداف األوروغواياني أدينسون 
كافاني الهدف الثاني لسان جرمان بعدما 
تابع تس���ديدة النجم السويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش التي تصدى لها أنتوني 

لوبيز حارس مرمى ليون، لتتهيأ الكرة 
أمام كافاني، املتواجد داخل منطقة اجلزاء، 
الذي لم يجد صعوبة في تس���ديد الكرة 

بقوة بقدمه اليمنى داخل الشباك.
وتضاعفت معاناة ليون في الشوط 
الثاني، بعدما اضطر للعب بعشرة العبني 
عقب ط���رد العبه ماكس���يم غونالونز 
حلصوله على اإلنذار الثاني في الدقيقة 
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ويأتي هذا التتويج في بداية املوسم 
الفرنس���ي، ليبع���ث األمل في  الكروي 
نفوس جماهير سان جرمان حول قدرة 
الفريق على تك���رار اإلجناز الذي حققه 
في املوس���م املاضي بتتويجه بالرباعية 
احمللية )كأس السوبر والدوري والكأس 

وكأس الرابطة(.
كما حتلم جماهير الفريق باملضي قدما 
في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته 

اجلديدة، والتتويج باللقب للمرة األولى 
في تاريخ النادي، بعدما ظلت البطولة 
عصية على فريق العاصمة الفرنس���ية 

خالل السنوات األخيرة.
وحرم س���ان جرمان بتل���ك النتيجة 
منافسه من الفوز باللقب للمرة التاسعة 
في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر 
األندية تتويجا بالبطولة والتي كان آخرها 
عام 2012، ليكتفي ليون، الذي شارك في 
البطولة بصفته وصيف بطل الدوري في 
املوسم املاضي، باحلصول على امليدالية 
الفضي���ة للمرة الثالثة خالل مس���يرته 

بالبطولة.
وكان س���ان جرمان، الذي شارك في 
البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، قد 
أحرز اللقب أع���وام 1995 و1998 و2013 
و2014، ليتس���اوى م���ع فريقي رميس 
وس���انت اتيان في رصيد خمسة ألقاب 

باملسابقة.
ويعد هذا هو الفوز األول الذي يحققه 
س���ان جرمان على ليون، منذ 19 أبريل 
عام 2014، عندما فاز 2-1 في نهائي كأس 

الرابطة.
ويستهل سان جرمان حملة الدفاع عن 
لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، 
مبواجهة مضيفه ليل يوم اجلمعة املقبل، 
فيما يلتقي ليون، الس���اعي للعودة إلى 
منصة التتويج للم���رة األولى منذ عام 
2008، مع ضيفه لوريان في التاسع من 

أغسطس اجلاري.
يذكر أن هذه هي املرة الس���ابعة على 
التوالي التي تق���ام فيها البطولة خارج 
فرنسا، حيث أقيمت النسخ الست األخيرة 
في كن���دا وتونس واملغ���رب والواليات 
املتحدة األميركية واجلابون وأخيرا الصني 

على الترتيب.

أحرز ڤولفس���بورغ بطل كأس أملانيا 
لك���رة القدم الكأس الس���وبر التي تفتتح 
املوسم اجلديد اثر فوزه على بايرن ميونيخ 
بطل ال���دوري بركالت الترجيح 5-4 بعد 
تعادلهم���ا 1-1 في الوقت االصلي اول من 
امس على ملعب فولكسفاغن ارينا وأمام 

30 الف متفرج.
واللقب هو االول لڤولفسبورغ الذي قدم 
موسما رائعا أنهاها في مركز وصيف بطل 
الدوري، بعد فش���له في 2009 امام فيردر 
برمين اثر تتويج���ه بطال للدوري للمرة 
االولى في مسيرته. وال ميلك ڤولفسبورغ 
سجال قويا في أملانيا وأضاف اليوم اللقب 

الثالث.
في املقابل، فشل بايرن ميونيخ صاحب 
الرقم القياسي في الدوري )25 مرة( والكأس 
)17 مرة( في إحراز اللقب اخلامس في هذه 

املسابقة بعد 1987 و1990 و2010 و2012.
وهو الفشل الثالث ملدرب بايرن ميونيخ 
االسباني جوسيب غوارديوال على التوالي 
في هذه املسابقة بعد أن سقط في املوسمني 

املاضيني امام بوروسيا دورمتوند.
ووضع العب���و باي���رن ميونيخ على 
سواعدهم ش���ارة سوداء حدادا على وفاة 
ستيفان بكنباور ابن األسطورة فرانتس 
بكنباور الرئيس الفخري للنادي الپافاري عن 

46 عاما بعد صراع طويل مع املرض.
وق���دم الفريقان عرضا متوس���طا في 
الشوط االول ندرت فيه الفرص واحملاوالت 

اجلدية.
واستهل بايرن ميونيخ الشوط الثاني 
بهدف مبكر عندما ارسل البرازيلي دوغالس 
كوستا املنضم حديثا من شاختار دانيتسك 
االوكراني مقابل 30 مليون يورو، كرة من 
اجلهة اليس���رى حاول الپولندي روبرت 
ليفاندوفسكي معاجلتها فلم يتمكن منها 
لكنه اربك احلارس كون كاستيلز فأفلتت 
من يديه لتصل الى الهولندي اريني روبن 

دفعها بيسراه في الشباك )49(.

وقبل دقيقة واح���دة عكس البلجيكي 
كيفن دي بروين كرة من عند الزاوية اليمنى 
للملعب الى امام املرمى فخطفها الدمناركي 
نيكالس بندتنر من امام جيروم بواتينغ 
وزرعها على ميني احلارس مانويل نوير 

.)89(
واحتك���م الفريقان ل���ركالت الترجيح 
الالعبون اخلمسة لڤولڤسبورغ،  فسجل 
وأهدر االسباني تش���ابي الونسو الركلة 
الثاني���ة لبايرن عندما حاول وضع الكرة 
على يسار احلارس الذي ارمتى الى اجلهة 
اليمنى لكنه رفع قدمه اليسرى في وجهها 

وحولها عن الشباك.

أحرز لقب كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي

سان جرمان »ليون« فرنسا

غوارديوال: اخلسارة عار علينا
عبر االسباني بيب غوارديوال مدرب فريق بايرن ميونيخ 
عن استيائه الشديد بعد خسارة فريقه لقب السوبر االملاني.

ونقل املوقع الرس���مي لبايرن ميونيخ األملاني تصريحات 
املدرب الذي قال: »فعلنا ما بوس���عنا للف���وز باملباراة، لعبنا 
بشكل جيد ولكن لألس���ف انخفض معدل تركيز الالعبني في 

اللحظات األخيرة«.
واضاف غوارديوال: »س���نركز من اآلن على الفوز بالدوري 
األملاني والكأس وبطولة دوري أبطال أوروبا ولكن خس���ارة 

السوبر هي عار على الفريق«.
وهنأ غوارديوال في نهاية حديثه فريق ڤولفسبورغ على 
التتويج بالس���وبر، مشيرا إلى جناحه في تقدمي مباراة قوية 

وجيدة أمام بايرن ميونيخ.

جنوب السودان عضوًا جديدًا 
في »األوملبية الدولية«

أصبح جنوب السودان الذي انفصل عن السودان وبات دولة 
مستقلة عام 2011 وجتتاحه حاليا حرب اهلية، أمس العضو رقم 206 
في اللجنة االوملبية الدولية التي تعقد اجتماعاتها في كواالملبور. 
وقال اول رئيس للجنة االوملبية في جنوب الس����ودان ويلسون 
دينغ كوويروت »في االشهر االخيرة، جتاوز بلدي حتديات هائلة 
ناجمة عن الصراع الداخلي املسلح«. واضاف »كلنا ثقة بأن هذا 
اليوم التاريخ����ي الذي اعترفت بنا فيه اللجنة االوملبية الدولية، 

سيكون وسيلة لتعزيز املصاحلة«. 
وفي آخر اوملبياد في لندن 2012، ش����ارك عداء املاراثون غور 
مارسيال حتت راية اللجنة االوملبية الدولية وحل في املركز السابع 
واالربعني. من جانبها، شاركت العداءة مرغرات رومات حسن في 
آخر دورة اوملبية للش����باب في ناجنينغ الصينية ببطاقة دعوة، 
وخاضت سباق 400 م وحلت في املركز الرابع عشر. وسيشارك 
رياضيو جنوب السودان في اوملبياد ريو دي جانيرو 2016 حتت 

علم بالدهم بعد قبول عضويته في اللجنة االوملبية الدولية.


