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انتخاب 8 أعضاء في اجلمعية العمومية 
لألوملبية الدولية في البرازيل

اقترح املكتب التنفي���ذي للجنة األوملبية 
الدولية انتخاب ثمانية اعضاء جدد في عضوية 
اللجنة األوملبية الدولية في االنتخابات التي 
ستشهدها اجلمعية العمومية في ريو بالبرازيل. 
واألس���ماء الثمانية املقترحة متثل عددا من 
اخلبرات العاملية في الرياضة والثقافة والطب 

واالجتماع واألعمال والقانون واإلدارة.
وستتوزع األسماء املقترحة مناصفة بني 

الرجال والسيدات.
واألسماء املقترحة هي: اوفيتا رابيا من بابوا 

غينيا اجلديدة وهي عضوة في انوك 
)احتاد اللجان االوملبية الوطنية(، ورئيسة 
اللجنة االوملبية الكندية تريس���يا س���ميث، 
والهندية نيتا اوباني والفنلندية ساري ايساياه، 
وااليطالي ايفو فيرياني والكولومبي لويس 
مورينو والنمساوي كارل ستوس واجلنوب 

افريقي انانت سينغ.
وقال االملاني توم���اس باخ رئيس اللجنة 
الثمانية  الدولية: هؤالء املرشحون  األوملبية 
الذين نقترح اسماءهم في اجلمعية العمومية 
املقبلة للجنة االوملبية الدولية يشكلون مجموعة 
قوية ومتنوعة من األشخاص املختصني كل 
في مجاله، وس���تكون لهم مس���اهمة رائعة 
وس���يضيفون قوة اضافية وتنوعا للتنوع 
العاملي املوج���ود حاليا لدى اعضاء اجلمعية 

العمومية.
وسيرتفع عدد اعضاء اجلمعية العمومية 
في اللجنة االوملبية الدولية الى 99 عضوا بعد 

اضافة االسماء الثمانية املقترحة.
وتنعق���د اجلمعي���ة العمومي���ة بني 2 و4 
اغسطس، ثم تليها جمعية اخرى في 21 اغسطس 

في ريو على هامش دورة االلعاب االوملبية.

انتصار معنوي لـ »اآلزوري« قبل اليورو

جانلويجي بوف����ون ولعب 
سالفاتوري س����يريغو بدال 
منه، فيما بقي العب وس����ط 
روما دانييلي دي روسي على 
دكة البدالء قبل ان يدخل في 
الشوط الثاني بدال من تياغو 

موتا.
اللق����اء  وب����دأ كونت����ي 
زازا  س����يموني  باش����راك 
ف����ي  وتش����يرو اميوبيل����ي 
املقدمة ومب����ؤازرة من  خط 
انتونيو كاندريفا وستيفان 
الشعراوي وبجانبهما تياغو 
موتا ومارك����و بارولو، فيما 
تكون الدف����اع من ليوناردو 
بونوتشي وجورجيو كييليني 
واندريا بارزالي واميانويلي 

جاكيريني.
كما أنهت پولندا حتضيراتها 
ملشاركتها الثالثة على التوالي 
في العرس القاري بالتعادل مع 

ضيفتها ليتوانيا 0-0.
ومن املؤك����د ان املنتخب 
الپولندي كان يفضل السفر 
الى فرنسا مبعنويات افضل 
خصوصا بعد ان سقط قبل 
أربعة أي����ام على ارضه أمام 
هولندا )1-2( الغائبة االكبر 

عن البطولة القارية.
ويبدأ روبرت ليفاندوفسكي 
ورفاقه مشوارهم في فرنسا 
ايرلندا الشمالية  االحد ضد 
ضمن منافس����ات املجموعة 

الثالثة.

املباريات  ف����ي  االم����ر  ه����ذا 
التي  الس����ت  االس����تعدادية 
خاضها منذ ذل����ك احلني، اذ 
لم يحقق سوى فوزين على 
اس����كتلندا )1-0( االسبوع 
املاضي وفنلندا، فيما سقط 
امام بلجي����كا )1-3( واملانيا 
)1-4( وتعادل مع اس����بانيا 

)1-1( ورومانيا )2-2(.
وخاض م����درب املنتخب 
االيطال����ي انتوني����و كونتي 
اللقاء بتشكيلة قد يبدأ معظم 
عناصرها املباراة االولى في 
القاري ضد بلجيكا  املشوار 
االثنني املقبل في ليون ضمن 
املجموعة اخلامسة باستثناء 
حراسة املرمى اذ غاب القائد 

اختتمت ايطاليا، وصيفة 
بط����ل 2012، اس����تعداداتها 
لنهائيات كأس أوروبا 2016 
التي حتتضنها فرنسا اعتبارا 
من اجلمعة املقبل، بالفوز على 
ضيفتها فنلندا 2-0 على ملعب 
»مارك انتونيو بنتيغودي« في 

فيرونا.
وجاء الهدف االول من ركلة 
جزاء انتزعها انتونيو كاندريفا 
من بيربارمي هيتيماي ونفذها 

بنفسه في الدقيقة 27.
وأضاف دانييلي دي روسي 
الهدف الثاني في الدقيقة 71 

اثر متابعة رأسية.
لم يقدم اآلزوري مستويات 
مقنعة في التصفيات، وتواصل 

)أ.پ( كاندريفا جنم املباراة بال منازع  

أميركا تخسر جهود كوري في أوملبياد ريو
اتخذ جنم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري قراره 
بعدم املشاركة في مسابقة كرة السلة خالل اوملبياد ريو 2016 

من اجل اراحة ركبته، وذلك بحسب بيان نشره فريقه.
وقال كوري في البيان: بعد التفكير املعمق ومناقشات 
عديدة مع عائلتي وووريرز واالشخاص الذي ميثلونني، 
اتخذت قرار س���حب اس���مي من الئحة الالعبني املرشحني 
لالنضمام الى التشكيلة االولية للمنتخب االميركي لدورة 

االلعاب االوملبية 2016 في البرازيل.
واشار افضل العب في الدوري االميركي خالل املوسمني 
االخيري���ن الى ان���ه اعلم مدير املنتخ���ب االميركي جيري 
كوالجنيلو بقراره، مضيفا: جتاربي الس���ابقة مع املنتخب 
االميركي كانت مثمرة جدا، تعليمية وممتعة، ما جعل القرار 

الذي اتخذته صعبا علي وعلى عائلتي.
وواصل كوري الذي توج م���ع املنتخب االميركي بطال 
للعالم عامي 2010 و2014 لكنه لم يشارك معه في االلعاب 
االوملبية حتى اآلن: نتيجة عدة عوامل بينها اصابتي مؤخرا 
في كاحلي وركبتي، اعتقد انه القرار االفضل بالنس���بة لي 

في هذه املرحلة من مسيرتي.
وتابع كوري الذي يقف مع ووريرز على بعد فوزين من 
االحتفاظ بلقب الدوري ألن فريقه يتقدم على كليڤالند 0-2 
في النهائي »ان متثل بلدك وان ترتدي اسم الواليات املتحدة 
على صدرك فهذا ش���رف كبير، لكن اهدافي االساسية لهذا 
الصيف هي التركيز على وضعي البدني واالستعداد ملوسم 

2017/2016 من الدوري االميركي للمحترفني«.
وكان كوري بطبيعة احلال من االسماء الضامنة ملقعدها 
في تشكيلة ال� 12 العبا التي ستسافر الى ريو من اجل الدفاع 
عن اللقب االوملبي، لكنه انضم الى جنوم آخرين سيغيبون 
عن احلدث الكبير ولكن بس���بب االصابة مثل كريس بول 

االوملبياد يفتقد جنم ستيتوباليك غريفني وانتوني ديفيس وديريك روز.

محمد علي كالي.. لن ننساك

»ليكيب: محاكمة نيمار

سيرينا األغنى يا شارابوڤا

كش���فت صحيف���ة ليكيب الفرنس���ية أن 
النيابة العامة اإلسبانية قد طالبت مبحاكمة 
الالعب الدول���ي البرازيلي نيمار دا س���يلفا 
جناح نادي برشلونة في قضية فساد انتقاله 

لبرشلونة.
ووضعت النيابة الالعب البرازيلي بجانب 
والده وأشارت الى أنه حاول أن يستثمر في 
احلصول عل���ى أموال خاص���ة بانتقاله إلى 
برش���لونة في عام 2011 قبل االنتقال الرسمي 

بعدها بعامني.
ووجهت النيابة تهمة الفساد لالعب الذي 
قد اش���ترك في بعض األمور اخلاص لضمان 
احلص���ول على األموال وق���ت أن كان رئيس 

النادي الكتالوني هو ساندرو روسيل.
وكان الالعب مبتعدا بشكل كبير عن تلك 
القضية من خالل التحقيقات الس���ابقة وكان 
املتهمني األبرز في القضية هم ناديي سانتوس 

وبرشلونة.

ذكرت مجلة فوربس أن األميركية سيرينا 
وليامز التي خس���رت نهائي بطولة فرنس���ا 
املفتوحة للتنس انتزعت من الروسية املوقوفة 
ماريا شارابوڤا صدارة قائمة السيدات كسبا 

للمال في عالم الرياضة.
وأنهت سيرينا هيمنة شارابوڤا على صدارة 
القائمة في آخر 11 عاما بعدما حصدت الالعبة 
األميركية 28.9 مليون دوالر في مجموع اجلوائز 
املالية وإيرادات لعقود خارج امللعب في آخر 

12 شهرا وفقا ملا أعلنته املجلة الشهيرة.
وخسرت شارابوڤا العديد من عقود الرعاية 

الضخمة بعدما أعلنت أنها سقطت في اختبار 
للمنشطات في بطولة أستراليا املفتوحة في 

يناير املاضي وتعرضت لإليقاف املؤقت.
ورغم ذلك حتتل ش���ارابوڤا املركز الثاني 
برصيد 21.9 مليون دوالر. وسيطرت العبات 
التنس على املراكز من اخلامس إلى العاشر.

وجاءت الپولندية رادفانس���كا في املركز 
اخلام���س )10.2 ماليني دوالر( ثم الدمناركية 
كارولني وزنياكي )8 ماليني دوالر( واإلسبانية 
موجوروزا بطلة فرنسا املفتوحة )7.6 ماليني 

دوالر(.

األرجنتني »رقصت التانغو« ضد بطل »الكوبا«

»السيليساو« لتصحيح املسار أمام هايتي
بهزمية ثقيلة امام كولومبيا 3-1 
في االستعدادات قبل ان تسقط 

رسميا امام البيرو.
وال ميك����ن لدونغا االرتكاز 
الطرفني  لق����اءات  على نتائج 
كونها تقتصر على 3 مواجهات 
فقط حيث فازت البرازيل 0-4 
)1974( و6-0 )2004( وخسرت 

.)1999( 4-3
بدورها تأمل البيرو بتحقيق 
التوالي في  الثاني على  الفوز 
فينيكس وحجز احدى بطاقتي 
التأهل ال����ى ربع النهائي دون 
انتظار اجلولة الثالثة االخيرة 

في الدور االول مع البرازيل.
الكفة قليال لصالح  ومتيل 
البيرو في املواجهات املباشرة 
التي ب����دأت ع����ام 1938 بفوز 
س����احق على االكوادور 1-9، 
اال ان النتائج تصب في صالح 

االخيرة في آخر 10 مباريات.
وتكتسي املواجهة اجلديدة 
اهمي����ة خاص����ة كونها جتمع 
بني مدرب����ني ارجنتينيني هما 
ريكاردو غاريكا ناردي )البيرو( 
وغوس����تافو كوينتي����روس 
)االك����وادور(، وكالهما توليا 
مهمتهما عام 2015، وستعكس 
بش����كل او بآخ����ر االس����لوب 
اداء  ال����ذي مييز  االرجنتيني 

الطرفني.

بتعادل سلبي مع االكوادور.
وكان����ت البي����رو حقق����ت 
فوزا صعبا لكنه مهم جدا في 
حسابات التأهل 1-0 على هايتي 
التي تشارك في هذه النسخة 
االستثنائية التي تقام الول مرة 
خارج دول احتاد الكومنيبول 
العش����ر )امي����ركا اجلنوبية( 

ومبشاركة 16 منتخبا.
ولم يكن دونغا يتوقع في 
اسوأ االحوال ان تؤول املباراة 
االولى ملنتخبه الى التعادل الرابع 
بينهما رغم انه النتيجة املنطقية 
في نظر اجلميع في املباريات 
االفتتاحية، وذلك استنادا الى 
تاريخ لقاءات الطرفني التي تفيد 
بف����وز البرازيل 24 مرة مقابل 

هزميتني فقط.
ويدخل املنتخب البرازيلي 
اللقاء بتش����كيلة تضم اسماء 
معروفة على الصعيد العاملي.

ف����ي املقابل، ال تأمل هايتي 
الكثي����ر م����ن مش����اركتها في 
البطولة، وستحاول اخلروج 
بأقل اخلس����ائر بعد ان منيت 

وترك التانغو الساعي الى لقب 
اول من����ذ العام 1993، انطباعا 
جيدا رغم غياب ميس����ي الذي 
قد يعود في اجلولة الثانية ضد 
بنما الوافد اجلديد التي حققت 
ما يشبه املفاجأة بفوزها على 
بوليڤيا 2-1 ايضا في اورالندو. 
وسجل بالس بيريز )11 و87( 
هدفي بنما، وخوان ماتيا )54( 

هدفي بوليڤيا.
وفي اجلولة الثانية، تلتقي 
االرجنتني مع بنما، وتش����يلي 

مع بوليڤيا.

مهمة للسيليساو

البرازيل  يخوض منتخب 
اجلولة الثانية من منافس����ات 
الثاني����ة ضم����ن  املجموع����ة 
بطولة كوبا لتصحيح مساره 
عندم����ا يلتق����ي هايت����ي على 
ملعب س����يتريوس باول في 

اورالندو.
ويهدف مدرب السيليساو 
الى نس����يان  كارلوس دونغا 
العثرة االول����ى والتي متثلت 

ثأر منتخب االرجنتني لكرة 
القدم من نظيره التشيلي وفاز 
عليه 2-1 ف����ي اجلولة االولى 
من منافسات املجموعة الرابعة 
ضمن بطولة كوبا اميركا التي 
تس����تضيفها الواليات املتحدة 

حتى 26 يونيو.
على ملعب ليفايس في سانتا 
كالرا، س����جل انخل دي ماريا 
)51( وايڤر بانيغا )59( هدفي 
االرجنتني، وخوسيه فونزاليدا 

)93( هدف تشيلي.
وحقق رفاق ميس����ي الذي 
غ����اب عن اللق����اء، ما يصبون 
اليه بعد عام من هزميتهم خالل 
حفلة من ركالت الترجيح )1-
4( وتعادل سلبي في الوقتني 
االصل����ي واالضافي في نهائي 
التي استضافتها  نسخة 2015 
اللقب االول  تشيلي واحرزت 

في مسيرتها.
وكس����ب مدرب االرجنتني 
خيراردو مارتينو الرهان حني 
ابقى على مقاعد االحتياط والول 
مرة منذ 2007 جنم برشلونة 
االسباني ليونيل ميسي املنهك 
من رحلة طويلة تلت جلس����ة 
اس����تماع طويلة بع����د اتهامه 
بالتهرب من دف����ع الضرائب، 
فضال عن مشكلة في الظهر منذ 
فرحة هيغواين بهدف التانغو الثاني  )أ.پ(اللقاء االستعدادي مع هندوراس. 

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
كوبا أميركا )دور املجموعات(

2:30beIN MAX 2HDالبرازيل � هايتي
5:00beIN MAX 2HDاالكوادور � بيرو

بدأ كونتي اللقاء 
بإشراك سيموني 

زازا وتشيرو 
اميوبيلي في خط 

املقدمة


