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ارتدى العب الوسط الدولي الويلزي 
آرون رامســي قميــص فريقــه اجلديد 
يوڤنتــوس بطل الــدوري االيطالي في 
املواسم الثمانية األخيرة للمرة االولى 
منذ انضمامه إليه من ارسنال االجنليزي 
في يوليو، في لقاء ودي أمام ترييستينا 

من الدرجة الثالثة االيطالية.
وأقيمت املباراة في ترييستي وانتهت 
بفــوز فريق »الســيدة العجوز« بهدف 
لألرجنتيني باولو ديباال في الدقيقة 38، 
ضمن إطار استعدادات »يوفي« النطالق 

الدوري اإليطالي األسبوع املقبل.
ودخل رامســي الى ارض امللعب في 
الدقيقة 7٠ بدال من فيديريكو برناردسكي، 
علما أن العب الوســط الدولي الويلزي 
غاب عن املالعب منذ ابريل املاضي بسبب 
تعرضــه إلصابة فــي العضلة اخللفية 

للفخذ األيسر مع فريقه السابق ارسنال.
وعبر رامسي )٢8 عاما( عن سعادته 
وفخــره الرتداء قميــص فريقه اجلديد 
بالقول »كانت حلظة مهمة جدا بالنسبة 
لي ارتداء قميص يوڤنتوس، وأنا سعيد 
ألنني حصلت علــى دقائق عدة للعب، 
كنت أعمل جاهدا الستعادة لياقتي وآمل 

أن أتابع على املنوال ذاته«.
وأردف رامسي املنتقل الى يوڤنتوس 
مبوجب عقــد ملدة أربعة أعــوام مقابل 
راتب سنوي يقدر بنحو 7 ماليني يورو 
»أعلم أنني لم ألعب كثيرا باستثناء هذه 
االمسية )امام ترييستينا(، ولكن اشعر 
بأنني جيد من الناحية البدنية، سأحتاج 
الى بعض املباريات الستعادة لياقتي«.

ويأمل رامسي ان يقود فريقه اجلديد 
الــى حتقيــق املزيد مــن األلقــاب على 

الصعيدين احمللــي واألوروبي، بعدما 
ســبق له ان فاز خــالل ١١ عاما قضاها 
مع ارسنال بكأس اجنلترا ثالث مرات، 
ووصــل الى نهائــي مســابقة الدوري 
األوروبــي »يوروبــا ليغ« في املوســم 
املنصرم )خســر أمام مواطنه تشلسي 
١-4(، كما لعــب دورا مهما في وصول 
منتخب ويلز الى نصف نهائي كأس أمم 

أوروبا عام ٢٠١6.
وخــاض يوڤنتــوس املبــاراة أمام 
ترييســتينا بــدون جنمــه البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الــذي يعاني من 
مشكلة عضلية، كما غاب مدربه اجلديد 

ماوريتسيو ساري بسبب االنفلونزا.

ديوكوڤيتش وبارتي يودّعان »سينسيناتي«

في السنوات االخيرة لم تسمح 
لها بتكرارها.

كوزنتســوڤا  وتســعى 
إلــى احــراز لقبها الـــ ١٩ في 
مســيرتها، واالول منذ اكثر 
مــن عام عندمــا تلتقي كيز، 
املصنفــة ١٩، فــي النهائي.  
تابعت املتوجــة في روالن 
غاروس وفالشــينغ ميدوز 
ســابقا »يجــب ان اقر بأني 
استمتعت بوقتي في بيتي في 

موسكو، النوم على سريري. 
كنت سعيدة للتوقف لفترة. عدت 

اآلن وال اشعر بالضغوط. لم اشعر بأني 
قــادرة علــى العودة الى هذا املســتوى 

بسرعة. ها انا ألعب جيدا مجددا«.

صدارة التصنيف العاملي بفوزها عليها 
6-٢ و6-4 في نصــف النهائي الدورة 
االميركية، احدى دورات البرميير اخلمس 
فــي كرة املضرب. وكانــت بارتي، التي 
خسرت الصدارة االسبوع املاضي ملصلحة 
اليابانية ناومي اوساكا، بحاجة لبلوغ 
النهائي كي تستعيدها، لكن ابنة الرابعة 
والثالثني كان لها رأي آخر وأبقى فوزها 

أوساكا في مركز الصدارة.
وتلتقــي حاملــة لقــب بطولتني في 
الغراند سالم في النهائي مع االميركية 
ماديسون كيز التي تغلبت على مواطنتها 

صوفيا كينني 7-5 و4-6. 
وكانــت بارتــي قــد قلبــت تأخرها 
مبجموعــة فــي آخــر مباراتــني، لكــن 
كوزنتســوڤا التي عانت من االصابات 

خــرج الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 
املصنف اول عامليا وحامل اللقب من الدور 
نصف النهائي من دورة سينســيناتي 
األميركية للماسترز للتنس، بخسارته 
امام الروسي دانييل مدڤيديڤ 6-3 و6-3 
و3-6، فيما حرمت الروسية املخضرمة 
سفتالنا كوزنتسوفا االسترالية أشلي 
بارتي من اســتعادة صدارة التصنيف 
العاملي للســيدات، بفوزهــا عليها 6-٢ 

و4-6.
بدأ ديوكوڤيتش اللقاء بقوة محرزا 
املجموعــة االولــى 6- 3، ولكنه فشــل 
فــي مقارعة منافســه الروســي عندما 
رفع االخير من مســتوى لعبه ليفرض 
التعادل مبجموعة لكل منهما، محققا في 
طريقه الفوز في ١٢ نقطة من النقاط الـ 
١4 االخيرة في املجموعة الثانية، ليعود 
يتقدم 3-١ في املجموعة الثالثة ويحسم 
املباراة لصاحله في اول فرصة له للفوز.
وأثنى ديوكوڤيتش )3٢ عاما( على 
منافسه بالقول »يستحق أن يكون في 
النهائــي، مع كل هــذه النتائج«، وتابع 
»انه يعمل للوصول الى املراكز اخلمسة 
االولــى عامليا. هــو بالتأكيد أحد أفضل 

الالعبني العامليني في الوقت احلالي«.
وتأتي خسارة ديوكوڤيتش الذي لم 
يخسر أي مجموعة في سينسيناتي قبل 
مواجهته مع مدڤيديڤ، قبل اسبوعني من 
انطالق بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، 

رابعة البطوالت االربع الكبرى.
وعند الســيدات، حرمت الروســية 
كوزنتســوڤا  ســفتالنا  املخضرمــة 
االســترالية أشــلي بارتي من استعادة 

رامسي: ومن ال يكون فخوراً  باللعب مع »اليوڤي«؟!

بايرن: كوتينيو آخر التعاقدات

»إبرا« ينقذ غاالكسي من اخلسارة

ناشئو مصر أبطال »يد العالم«

أشلي كول يعتزل ويتجه للتدريب

أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم أولي هونيس  
ان نشاط النادي في سوق االنتقاالت الصيفية انتهى عقب املوافقة 

على استعارة فيليب كوتينيو من فريق برشلونة اإلسباني.
وتعاقد بايرن ميونيخ أيضا مع الفرنسي ميشيل كويسانسي )20 
عاما( من فريق بوروسيا مونشنغالدباخ ملدة 5 سنوات، كما تعاقد 
مطلع هذا األسبوع مع إيفان بيريسيتش على سبيل اإلعارة من 
إنتر ميالن اإليطالي. وقال هونيس لشبكة »سكاي« التلفزيونية: 
»اآلن فريقنا مكتمل أو في موقف جيد مثلما تخيلنا«، مضيفا: 
في بداية يوليو كان لدينا فريق صغير، وتعاقدنا مع 3 العبني في 
األسابيع او األيام القليلة املاضية، وأعتقد أنه مليء باإلمكانات. 
تصريحات هونيس ترجــح أن بايرن لن يقوم مبالحقة جناح 
مانشستر سيتي ليروي ســاني، الذي يتوقع أن يغيب ملدة 6 
أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي، ويغلق باب االنتقاالت 

الصيفية يوم 2 سبتمبر املقبل.

فرط فريق لوس أجنليس غاالكسي في الفوز على ضيفه سياتل 
ساوندرز واكتفى بالتعادل 2-2 ضمن فعاليات دوري كرة القدم 
األميركي للمحترفني. ولعب غاالكسي بـ 10 العبني منذ الدقيقة 
السادسة بعد طرد دانيل ستيريس، وتقدم راؤول رويدياز بهدف 
لســياتل في الدقيقة 42، لكن بعد 3 دقائق فقط ورغم النقص 
العددي متكن املهاجم السويدي املخضرم زالتان إبراهيموفيتش 
من  إدراك التعادل لغاالكسي. وســجل »إبرا« الهدف الثاني له 
ولغاالكســي في الدقيقة 66 من ضربة جــزاء، لكن قبل نهاية 
املباراة بـ 8 دقائق سجل يورغن شيلفيك العب غاالكسي هدفا 
بطريق اخلطأ في مرمى فريقه منح به سياتل نقطة التعادل. ورفع 
غاالكسي رصيده إلى 41 نقطة في املركز الثالث بفارق نقطتني 
عن ســياتل صاحب املركز اخلامس. وفي مباريات أخرى، فاز 
نيويورك سيتي على مضيفه سينسيناتي 4-1 ولوس أجنيليس 
اف سي على مضيفه ريال سالت ليك 2-0 وسبورتينغ كانساس 

سيتي على ضيفه سان خوسيه إيرثكويكس 1-2.

حقــق منتخب مصر لقــب كأس العالم لكــرة اليد لفئة 
الناشــئني )حتت ١٩ عامًا( للمرة األولى في التاريخ مســاء 
امس عقب فوزه املســتحق على أملانيــا 3٢-٢8 في املباراة 
النهائية التي اقيمت في مقدونيا.  واستطاع منتخب مصر 
تســيير األمور في املباراة لصاحله، لتنتهي بفوز تاريخي 
ومســتحق على حســاب املانيا أحد املنتخبات الكبيرة في 
اللعبة. وبذلك حققت مصر لقب كأس العالم للناشئني ألول 
مرة في التاريخ، بعدما احتل الفريق املركز الـ ١4 في نسخة 
عــام ٢٠١7 األخيرة. ويعد هذا اإلجناز األكبر في تاريخ كرة 
اليد املصرية منذ تتويج منتخب الشباب بكأس العالم عام 
١٩٩3، ويأتي استمرارا لنجاحات اليد املصرية بعد احتالل 
املنتخــب األول املركز الثامن في بطولة العالم للرجال هذا 
العام، وحصول منتخب الشباب على املركز الثالث في كأس 
العالم قبل أيام، وقبيل استضافة مصر نهائيات كأس العالم 

للرجال في ٢٠٢١.

بات املهاجم إلكيسون املولود في البرازيل 
قريبا مــن أن يصبح أول العب ال تنحدر 
أصوله من الصني وميثل منتخبها لكرة 
القدم بعد أن سجله االحتاد الوطني من 
أجل املشاركة في التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة لكأس العالم الشهر املقبل. 
للعبة عبر  وأعلن االحتاد اآلسيوي 
موقعه علــى االنترنــت أمس عن 
انضمام إلكيسون إلى تشكيلة الصني 
لتنتهي أسابيع من التكهنات بشأن دخول 
الالعب البالغ عمره 30 عاما قائمة املدرب 
مارتشيلو ليبي في التصفيات املؤهلة 
لكأس العالم في قطر 2022 عقب حصوله 

على اجلنسية الصينية. 
وسهلت السلطات الصينية قواعد ضم 
الالعبني ملنح ليبي فرصة لقيادة املنتخب 
لكأس العالم ألول مرة منذ مشــاركته 

الوحيدة في 2002.
وإلكيسون هو أول العب ال ترجع جذوره إلى الصني يتم 
ضمه للمنتخب بعد مسيرة رائعة في الدوري الصيني 

املمتاز. 

أعلن جنم كرة القدم اإلجنليزي أشلي كول اعتزال اللعب أمس، 
لينهي مغامرته الطويلة مع الســاحرة املستديرة التي استمرت 

ملدة 20 عاما تقريبا.
ويعد كول أحد أكثر الالعبني تتويجا باأللقاب احمللية مع األندية 
التي قام بتمثيلها في إجنلترا، كما يعتبر أكثر املدافعني مشاركة 

في املباريات الدولية مع منتخب إجنلترا.
وقال كول )38 عاما( في تصريحات أدلى بها لشــبكة )سكاي 
سبورتس( أمس »بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي 
وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في 

مجال التدريب«.

تعادل تشلسي وليستر.. وفوز أول لشيفيلد بني الكبار منذ أبريل 2007
تعادل تشلســي وليستر سيتي ١-١ مساء 
أمس في املرحلة الثانية من الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم.  سجل هدف »البلوز« ماسون 
ماونــت )7(، قبل أن يعــادل ويلفريد نديدي 
النتيجة )67(.  وفي مباراة اخرى، حقق شيفيلد 
يونايتــد فــوزه األول في الــدوري منذ أبريل 
٢٠٠7، بتغلبه على ضيفه كريستال باالس ١-٠. 

أملانيا 
حسم إينتراخت فرانكفورت، سابع املوسم 
املاضــي، مواجهته مع ضيفه هوفنهامي بهدف 
نظيف سجله مارتن هينتيريغر بعد 36 ثانية 
على انطالق اللقاء في املرحلة األولى من الدوري 

األملاني.

فرنسا
أحرز مرســيليا نقطته األولى هذا املوسم 
بتعادله السلبي مع مضيفه نانت السبت املاضي 

في املرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وعلى غرار موسمه األخير الكارثي، حقق 
موناكو العريق بداية سيئة بعد خسارته مرة 
ثانية أمــام ضيفه ميتز الصاعــد من الدرجة 
الثانية ٠-3. وهذه املرة الثانية تواليا يخسر 
فريق اإلمارة ٠-3 بعد األولى ضد ليون ويطرد 
أحد العبيه، بعد رفع البطاقة احلمراء في وجه 
روبــن اغيالر )34(. وحقق نيس فوزه الثاني 
على مضيفه نيم ٢-١ برغم طرد العبه السنغالي 
راســني كولي فــي الدقيقة 5١. وتقــدم الفريق 
اجلنوبــي عبر ويالن ســيبريان )١٠ من ركلة 
جزاء( والكاميروني ايغناسيويس كبيني غاناغو 
)١6(، قبــل ان يرد رينو ريبار من ركلة جزاء 
)45(. وجاءت املباراة خشنة طرد في نهايتها 
العبا نيم بابلو مارتينيز وانتوني بريانسون.

وبعشرة العبني، خسر ليل، وصيف باريس 
ســان جرمان بطل املوسم املاضي، امام جاره 
ومضيفه اميان ٠-١ بهدف ســيرهو غيراسي 
)7٢(. وتعادل ســانت اتيان مع بريست ١ ـ ١، 

ورينس مع ستراسبورغ ٠ ـ ٠.

نتائج مخيبة ملوناكو وليل.. وبواش يعاني في مارسيليا

زيدان يرضخ لواقع »الريال«
ويعترف بأهمية بيل

كانت مشــاركة الويلزي غاريث بيل أساسيا 
مفاجئة مع ريال مدريد خالل فوزه االفتتاحي على 
مضيفه سلتا فيغو 3-1 في ظل احلديث املستمر عن 
انتقاله، حسمها »امللكي« رغم خوضه آخر نصف 
ساعة بعشرة العبني السبت في املرحلة االولى من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
ومع إغالق باب االنتقــاالت الصيفية في 2 
سبتمبر، أقر املدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
مجددا بإمكانية بقاء بيل »حتدثنا في األمر مرتني او 
ثالث سابقا، وقلت انه سيبقى، جميع الالعبني في 
صفوفنا اعتقد انهم سيبقون حتى نهاية املوسم«.
وكان زيدان أعلن اجلمعة انه ينوي االعتماد 
هذا املوســم على بيل، بعدما متنى خالل فصل 
الصيف رحيله عن النادي امللكي »بدا لي انه )بيل( 
سيرحل، لكنه اليوم معنا، األمور تتغير، ومن اآلن 
فصاعدا سأعتمد عليه على غرار اآلخرين، وهو 
ميلــك موقعه، هو العب مهم وأمتنى من جميع 
الالعبني تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة«.
وبدا بيل )30 عاما( في طريقه ليصبح خارج 
أسوار »سانتياغو برنابيو« بعدما سافر الى الصني 
للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه 

راتبا خياليا بحسب التقارير، إال أن ريال حال 
دون امتام الصفقة ألن الشروط املالية املتعلقة 
بها ال تناسبه. وقال زيدان بعد الفوز على سلتا 
فيغو في أولى مباريات النادي امللكي في الدوري 
االسباني لكرة القدم »قدمنا مباراة مكتملة في 
الشــوط االول خالفا للثاني حيث واجهنا فيه 
صعوبات عدة، أنا سعيد بشكل عما ملا رأيته«.

ودفــع زيدان العائد في مارس املاضي إلنقاذ 
ريال إثر فترة مخيبة شهدت اقالة املدربني جولن 
لوبيتيغي واالرجنتيني سانتياغو سوالري بعد 
فترة ذهبية قاده فيها إلحراز لقب دوري أبطال 
أوروبا ثالث مرات تواليا، دفع بالفرنســي كرمي 

بنزمية وبايل والبرازيلي 
فينيسوس جونيور منذ 

البداية.
وعلــق زيدان 
على طرد مودريتش 
اليه وقال  »حتدثت 

ان احلركة ال تستحق 
الطــرد، وعلينــا تقبل 

قرارات احلكام«.

برازيلي في الصني

العبو مصر تألقوا امام املانيا واستحقوا الفوز واللقب 


