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تستاهل يا »زيزو«

»املو« ميتدح مدافعه اجلديد

بيانيتش يقترب من »السيدة«

أشارت تقارير صحافية اس����بانية إلى أن الفرنسي 
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بات واحدا من أبرز 

املرشحني الرئيسيني حلصد الكرة الذهبية املقبلة.
وذكر موقع ديفنس����ا س����نترال أن زيزو احتاج فقط 
خلمسة اشهر ليكون واحدا من املرشحني في البالون دور 
بعد حصده للقب دوري أبطال أوروبا مع امللكي وخطف 
البطولة من أمام الغرمي التقلي����دي اتلتيكو في ميالنو 
االيطالية. وأكد ديفنس����ا أن زيدان هو املرشح الرئيسي 
للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم بحفل الكرة 
الذهبية القادمة. وأشار ديفنسا إلي أن االيطالي كالوديو 
رانييري مدرب فريق ليستر سيتي واملتوج بلقب الدوري 
االجنليزي قد يكون هو ثاني االسماء املرشحة للجائزة 
لعام 2016. وس����ينضم بجانب زيدان ورانييري املدرب 

الذي سينجح في التتويج بلقب اليورو.

ذك����ر املدير الفني ملان يونايت����د جوزيه مورينيو أن 
الوافد اجلديد على مسرح األحالم اريك بايلي بإمكانه أن 
يصبح من أفضل املدافعني في العالم باملستقبل القريب، 
وذلك في أول تعليق لسبيشال وان، بعد انضمام صاحب 

ال� 22 عاما إلى أولد ترافورد.
وأعلن اليونايتد عن توصله إلى اتفاق مع مسؤولي 
ڤياريال اإلسباني، مبوجبه انتقل املدافع الدولي اإليڤواري 
إلى صفوف شياطني عاصمة إجنلترا الثانية بعقد مدته 

أربع سنوات، مع خيار التمديد لعامني إضافيني.
وعلق »املو« على أول توقيع بالنسبة له في مشروعه 
اجلديد مع املان قائال »اريك مدافع شاب موهبة طبيعية 
بكل ما حتمله الكلمة من معنى، في اعتقادي الش����خصي 
أنه ميلك اإلمكانيات ليصبح من أفضل مدافعي العالم في 

املستقبل القريب«.

أكدت تقارير صحافية إيطالية 
أن نادي يوڤنتوس على وشك 
اإلعالن الرسمي عن تعاقده 
مع جن����م روما واملنتخب 
البوسني ميراليم بيانيتش 

خالل امليركاتو الصيفي.
وأف����اد موق����ع فوتبول 
إيطاليا وفقا للتقارير الواردة 
عبر شبك���ة سبورت ميدياسيت 
اإليطالية بأن مس����ؤولي اليوڤي توصلوا الى اتفاق مع 
إدارة الذئاب للحصول على توقيع بيانيتش هذا الصيف 
مقابل 32 مليون يورو، حيث س����يحصل روما على 30 
ملي����ون يورو قيمة نقل الالع����ب باالضافة الى مليوني 

يورو كمكافآت مرتبطة بأداء البوسني.
ويعد بيانيتش البالغ من العمر 25 عاما واحدا من أفضل 
العبي خط الوسط في الدوري اإليطالي وفي العالم في 
الوقت الراهن، ملا يتمتع به الالعب من دقة التمرير وقطع 

الكرات باالضافة لبراعته في تسديد الكرات احلرة.

مدرب كبير والعب خطير

العب ڤياريال السابق واليونايتد اجلديد

البرتغال تنهي استعداداتها للبطولة القارية بسباعية

»الدون« يرث عرش أغنى رياضي

»NBA« كاڤالييرز يطفئ وهج ستيت في نهائي
أطفأ كليڤالند كاڤالييرز وصيف بطل املوسم 
املاضي وهج ضيفه غولدن ستيت ووريرز حامل 
اللقب في املباراة الثالثة بينهما ضمن نهائي دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني بفوزه عليه بفارق 

كبير وصل الى 30 نقطة 90-120.
وكان غولدن فاز في املباراتني االوليني على أرضه 

104-89 و110-77، قبل ان يسقط خارجها.
وتقام املباراة الثانية مساء اليوم على ارض 
كليڤالند، علما ان الفريق الذي يسبق منافسه للفوز 

بأربع من اصل 7 مباريات يتوج بطال.
واحسن »امللك« ليبرون جيمس قيادة كليڤالند 
في هذا اللقاء وسجل 32 نقطة و11 متابعة، وأضاف 
كيري ايرفينغ 30 نقطة وجي آر سميث 20 نقطة، 
فيما لعب تريستان طومسون دورا بارزا في الدفاع 

)13 متابعة( فضال عن تسجيله 14 نقطة.
في املقابل، اكتفى ستيفن كوري، افضل العب 
في املوسمني االخيرين والذي اليزال يعاني من 
آثار إصابة دفعته الى رفض املشاركة في اوملبياد 

2016 في اغسطس بتسجيل 19 نقطة.
وأضاف افضل مسجلني بني زمالئهم هاريسون 
بيرنز )18 نقطة مع 8 متابعات( واندريه ايغوداليا 

)11 نقطة(.
وسيطر كليڤالند على املجريات في بداية اللقاء 
وأنهى الربع االول 33-16، وحتس����ن أداء زمالء 
كوري فانهوا الربع الثاني 27-18 مقلصني الفارق 

في الشوط االول الى 8 نقاط.
وكان اداء كوري كارثيا في هذا الشوط واألسوأ 

خالل املوسم فسجل نقطتني فقط وأضاع 3 كرات. 
وحتس����ن اداء كوري بالفعل في الشوط الثاني، 
وسجل 17 نقطة لم تكن كافية خصوصا مع تدني 
عطاء زمالئه. ولم يقتصر سوء االداء على كوري 
وحده، وإمنا انسحب أيضا على دراميوند غرين 
مفتاح ومهندس الفوز في املباراة الثانية، وسجل 
6 نقاط فقط. وقبل املباراة، كانت التوقعات تصب 
في مصلحة غولدن ستيت الذي فاز في املواجهات 
السبع السابقة وبفارق وسطي 19 نقطة، خصوصا 
ان احد ابرز جنوم الفريق كيفن لوف لم تسمح له 
رابطة الدوري بخوض املباراة بعد تعرضه الرجتاج 

دماغي االحد املاضي في املباراة الثانية.
وتفوق العبو كليڤالند بدنيا على منافسيهم 
كما يشير عدد املتابعات )52 مقابل 32(، وبلغت 
نسبة الدقة في التسديد 7ر52%، االمر الذي انعش 
آمالهم في التعويض في املباراة الرابعة على أرضهم 

واالنطالق للمنافسة من جديد على اللقب.
وقال جيمس الذي يخوض النهائي السادس 
على التوالي »لعبنا مبستوانا املعروف طيلة 48 
دقيقة )كامل زمن املباراة(، وعلينا ان نلعب بنفس 
املستوى في اللقاء املقبل أو حتى ان نكون افضل، 

ألننا نستطيع ان نلعب بشكل افضل«.
يذك����ر ان جيمس ت����وج باللق����ب مرتني مع 
ميامي وخسر معه مرتني أيضا في النهائي )امام 
سان انطونيو س����بيرز(، ومرة مع كليڤالند في 
املوس����م املاضي ويأمل أن يحقق له اللقب االول 

في تاري.

يترقب اجلميع عودة جنم منتخب االرجنتني ليونيل 
ميسي في املواجهة مع بنما على ملعب سولدجر فيلد في 
شيكاغو ضمن اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الرابعة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم املقامة في الواليات 

املتحدة حتى 26 يونيو.
وغاب ليو عن املباراة االولى ضد تشيلي والتي انتهت 
بفوز التانغو 2-1 لتثأر خلس����ارتها أمام »ال روخا« في 
نهائي النسخة االخيرة العام املاضي بركالت الترجيح، 
وذلك بداعي إصابة في ظهره تعرض لها في املباراة الودية 

ضد هندوراس في 27 مايو املاضي.
لكنه وللمرة االولى منذ انطالق البطولة في 3 يونيو، 
اجرى ميسي تدريبا جماعيا وهو يهدف الى املشاركة في 

املباراة ضد بنما.
وأكد مدرب االرجنتني خيراردو مارتينو ان ميس����ي 
تعافى من االصابة وسيكون جاهزا خلوض املباراة، وفي 
حال تغلب املنتخب االرجنتيني على نظيره البنمي وهو 
أمر اكثر من متوقع، سيضمن »البيسيليستي« بلوغ الدور 

ربع النهائي من البطولة قبل اجلولة االخيرة.
وتله����ث االرجنتني وراء اللقب الق����اري الغائب عن 
خزائنها منذ عام 1993 علما بانها خسرت نهائي النسخة 
االخيرة العام املاضي أمام تشيلي الدولة املضيفة بركالت 
الترجيح، باالضافة الى خسارتها نهائي كأس العالم أمام 
أملانيا 0-1 بعد التمديد. وتدرك تشيلي أن ال مجال للخطأ 
في مباراتها ضد بوليڤيا ألن اخلس����ارة تعني فقدانها 
اللقب. وتغيرت أمور كثيرة منذ تتويج »ال روخا« باللقب 
فرحل مدربها خورخي سامباولي الختالفات في وجهات 
النظر مع االحتاد احمللي وحل بدال منه االرجنتيني خوان 
انطونيو بيتزي. ونفى بيتزي ان يكون مستوى فريقه 

تراجع، وقال بعد اخلسارة أمام 
االرجنتني »ال اعتقد ان الفارق 
كان كبيرا بني الفريقني، كل ما 
في االمر هو اننا ارتكبنا خطأين 
استغلهما املنتخب االرجنتيني 

وسجل هدفيه«. يذكر ان بوليڤيا سقطت سقوطا مدويا 
أمام بنما املغمورة 1-2 في مباراتها االولى.

وكان منتخب البرازيل اكتسح نظيره من هايتي 1-7 
في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة الثانية.

وس����جل فيليبي كوتينيو )14 و29 و92( وريناتو 
اوغوستو )35 و86( وغابرييل )59( ولوكاس ليما )67( 
اهداف البرازيل، وجيمس مارسلني )70( هدف هايتي، 
بينما تعافت االكوادور من تأخرها بهدفني مبكرين لتتعادل 

2-2 مع بيرو.
في اللقاء االول، منح كوتينيو املقدمة للبرازيل في 
الدقيقة 14 وضاعف الع����ب ليڤربول من تقدم منتخب 

بالده بعد 15 دقيقة.
وأضاف ريناتو اوجوستو الهدف الثالث بضربة رأس 
في الدقيقة 35. وأحرز جابرييل الهدف الرابع بعد 13 دقيقة 
من مشاركته بدال من جوناس مع انطالق الشوط الثاني 
وهز زميله في سانتوس لوكاس ليما الشباك بعد متريرة 
عرضية من داني الفيس. ومنح املهاجم مارسيلني جماهير 
هايتي سببا للسعادة بتسجيل هدف بالده الوحيد لكن 

ريناتو اوجوستو أعاد الفارق إلى خمسة أهداف.
وأكمل كوتينيو ثالثيته في الدقيقة األخيرة من الوقت 
احملتسب بدل الضائع. وفي اللقاء الثاني، منح كريستيان 
كويفا التقدم لبيرو قبل أن يضاعف اديسون فلوريس 
النتيجة. لكن اينر ڤالنسيا قلص الفارق لالكوادور في 
الدقيقة 39 قبل أن ي����درك ميلر بوالنوس التعادل بعد 

ثالث دقائق من بداية الشوط الثاني.
وتلعب البرازيل التي تعادلت سلبيا مع االكوادور في 
املباراة األولى ضد بيرو يوم األحد، فيما تواجه هايتي 

التي خسرت 1-0 أمام بيرو ضد االكوادور. 
السيليس����او  وتص����در 
الترتي����ب برصي����د 4 نقاط 
بف����ارق االهداف أمام البيرو، 
مقابل نقطتني لالكوادور وال 

شيء لهايتي.

)أ.ف.پ( أنا العمالق يا كوري ألنني ليبرون  

تسديدة صاروخية لنجم املوقعة كوتينيو                                                                                                                                                                          )أ.پ(

انتفاضة برازيلية قوية.. وبيرو »تكاسلت وعانت«

سهلة لـ »التانغو«.. وحاسمة لبطل كوبا أميركا

أنهت البرتغال استعداداتها لكأس أوروبا 
2016 لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم في 
فرنسا، بفوز س����احق على ضيفتها استونيا 
7-0 على ملعب »دا لوز« في لش����بونة وأمام 

اكثر من 50 ألف متفرج.
وسجل للفائز كريس����تيانو رونالدو )36 
و45( وريكاردو كواريسما )39 و77( ودانيلو 
بيريرا )55( وكارول ميتس )61 خطأ في مرمى 

فريقه( وايدر )80(.
وكانت امللقبة ببرازيل أوروبا خسرت امام 
اجنلترا 1-0 في لندن مطلع الش����هر اجلاري، 
وفازت على النرويج 3-0 بغياب رونالدو في 

30 مايو وقبله����ا على بلجيكا 2-1 في مارس 
املاضي.

وتلعب البرتغال في املجموعة السادس����ة 
الى جانب النمسا وأيسلندا واملجر.

»الدون« الغني

بعيدا عن استعدادات البرتغال فإن الدون 
كريس���تيانو رونالدو واالرجنتيني لونيل 
ميسي تصدرا الئحة مجلة فوربس للرياضيني 
االعلى دخال في العال���م، وذلك بعد اعتزال 
املالك���م االميركي فلويد مايويذر واجلراحة 
التي خضع لها مواطن االخير العب الغولف 

تايغر وودز في ظهره.
وتصدر وودز الالئحة الس����نوية 12 مرة 
ومايوي����ذر ثالث مرات في الس����نوات االربع 
املاضية، علما ان االخير اعتزل هذا املوس����م 

من دون ان يتعرض ألي خسارة.
وتصدر رونالدو )31 عاما( الترتيب مع 88 
مليون دوالر، بينها 56 مليون دوالر عائدات 

و32 مليون دوالر من عقود رعائية.
وحصل مهاجم ريال مدريد االسباني على عقد 
جديد مع نايكي يدر عليه 13 مليون دوالر سنويا، 
باالضافة الى عقوده مع تاغ هيوير وهربااليف 
باالضافة الى مجموعته اخلاصة من الثياب، 

العطور، القمصان، االحذية والفنادق.
وحل ميسي جنم برشلونة وافضل العب 
كرة قدم في العالم خمس مرات، ثانيا مع 81.4 

مليون دوالر، بينها 28 من العقود الرعائية.
وحل ليبرون جيمس جنم كليفالند كافالييرز 
في الدوري االميركي حملترفي كرة السلة ثالثا 
مع 77.2 ملي����ون دوالر، بينها 54 من العقود 
الرعائية، وعقد مدى احلياة مع نايكي قد يدر 

عليه مليار دوالر أميركي.
وجاء السويسري روجيه فيدرر جنم كرة 
التنس رابعا مع 67.8 مليون دوالر، بينها 60 

من العقود الرعائية.

رأس من ذهب يا رونالدو         )أ.پ(

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
كوبا أميركا )دور املجموعات(
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