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ق��ال م��درب آرسنال اإلجنليزي، الفرنسي آرسني 
فينغر، إن الفريق اللندني لن يبيع مهاجمه التشيلي 
أليكسيس سانشيز، ورف���ض تصريحات الالعب 

التشيلي الذي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا.
وزاد احلديث عن مستقبل الالعب )28 عاما( منذ 
نهاية املوسم املاضي، وميتد عقده حتى 2018، ولم 
يتوصل آرسنال التفاق الستمرار سانشيز فيما بعد 

ذلك.
وأش��ارت تقارير صحافية إجنليزية إلى رغبة كل 
من باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ 
األملاني في التعاقد مع سانشيز في االنتقاالت الصيفية 
اجلارية. وأبلغ فينغر الصحافيني خالل جولة الفريق 
اآلسيوية استعدادا للموسم اجلديد: »اتخذنا القرار.. 

لن نبيع سانشيز«.
وأش���ارت وس��ائ��ل إع��الم بريطانية األح��د إل��ى أن 
سانشيز، هداف آرسنال في املوسم املاضي برصيد 30 
هدفا، سيرحل عن فريقه بعدما أكد أنه يريد املشاركة 

في دوري األبطال في املوسم املقبل.
ولم يتأهل آرسنال إلى دوري األبطال، بعدما احتل 
املركز اخلامس في ال��دوري املمتاز، وق��ال فينغر إن 

تصريحات سانشيز لم تترجم بشكل صحيح.
وقال فينغر: »ال أهتم بالتصريحات التي ترجمت 
إليكم. املقابلة التي حصلت عليها لم يكن فيها ذلك.. 
هدفنا هو التركيز على الدوري املمتاز وهي بطولة اآلن 

أهم من دوري األبطال«.
وتابع: »لعبنا في دوري األبطال 20 عاما منهم 17 
عاما قبل مجيء سانشيز، و3 بعد حضوره، لذا فنحن 

نستطيع العودة إليها«.
وأش���ار فينغر إل��ى أن رحيل املهاجم روب��ن فان 
بيرسي إلى مانشستر يونايتد قبل بدء العام األخير من 

عقده ال يتشابه مع حالة سانشيز.
وقال فينغر: »كل حالة مختلفة، فان بيرسي كان 
سيبلغ 31 عاما، وعقده كان مستمر لعام واح��د، أما 

سانشيز فأصغر سنا«.

املدرب البرتغالي ملانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يسعى للسير على خطى السير أليكس فيرغسون

أليكسيس سانشيز

فينغر: سانشيز ليس للبيع

15 عاما مع مانشستر يونايتد مورينيو مستعد للبقاء 

ليستر يتعاقد مع ياكوبوفيتش 
حارس هال سيتي

قال ليستر سيتي املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم يوم األربعاء إنه أكمل اج��راءات التعاقد مع السويسري 

ايلدين ياكوبوفيتش حارس هال سيتي ملدة ثالث سنوات.
وانضم ياكوبوفيتش إلى هال سيتي في 2012 ولعب 54 
مباراة خالل خمس سنوات باستثناء فترتي إعارة قصيرتني في 

ليتون أورينت املغمور.
وخاض 22 مباراة في الدوري املوسم املاضي حيث هبط هال 

سيتي إلى الدرجة الثانية.
وأبلغ ياكوبوفيتش موقع ليستر سيتي على االنترنت »أنا 
متحمس جدا لوجودي في هذا النادي املميز وأنتظر على أحر من 

اجلمر خوض مباراتي األولى«.
وتابع »أعلم من البداية أن املهمة لن تكون سهلة الن كاسبر 

شمايكل واحد من أفضل احلراس في الدوري املمتاز.
»سأقاتل على مكان. املنافسة الصحية مفيدة جدا«.

ولم يكشف الطرفان عن قيمة صفقة االنتقال.
والتعاقد مع احلارس البالغ من العمر 32 عاما هو ثالث صفقة 
يبرمها املدرب كريج شكسبير خالل فترة االنتقاالت احلالية بعد 

انضمام املدافع هاري مجواير والعب الوسط فيسنتي ايبورا.

رسميا.. جو هارت إلى وست هام
أعلن نادي وست هام اإلجنليزي الثالثاء، عن ضم احلارس 
الدولي جو هارت من صفوف مانشستر سيتي على سبيل اإلعارة 
ملوسم واحد. وخرج هارت من حسابات بيب غوارديوال، وقضى 

املوسم املاضي معارا لتورينو اإليطالي.
وال ميتلك ويستهام حق شراء هارت بشكل نهائي بعد انتهاء 
فترة اإلعارة، بحسب ما ذكرته هيئة اإلذاعة البريطانية بي.بي.
سي. وقال هارت للموقع الرسمي لوست هام: »من املهم بالنسبة 
لي ممارسة كرة القدم، وحصولي على فرصة القدوم إلى هنا 
واللعب أمر رائع بكل تأكيد«. وأض��اف: »كانت جتربة ممتعة 
واستمتعت باملشاركة في ال��دوري اإليطالي مع تورينو، لكني 

مستعد للعودة وأتطلع للمشاركة في الدوري املمتاز الرائع«.

حكم يتسبب بفوضى 
في مباراة بالبرازيل

انتهت مباراة في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم 
مبشاهد فوضى، بعدما رفع مساعد احلكم رايته معلنا وجود 
تسلل ليتوقف الفريق الذي كانت الكرة في ملعبه عن اللعب، 
بينما واصل الفريق املنافس هجومه ليضع الكرة في الشباك 

ويحتسب احلكم هدفا.
وتوقفت املباراة ملدة 13 دقيقة، بعدما أحاط العبون غاضبون 
من الفريق اخلاسر لوفردينس باحلكم احتجاجا على الهدف 

املثير للجدل الذي منح إنترناسيونال الفوز 0-1.
وحدثت الواقعة في الوقت احملتسب بدل الضائع، عندما 
انطلق وليام بوتكر مهاجم إنترناسيونال غواندرسون 
الستقبال كرة من اجلهة اليمنى، ورفع مساعد احلكم رايته 
معلنا وج��ود تسلل، لكن بوتكر ل��م يلمس ال��ك��رة وتوقف 
دف��اع لوفردينس ع��ن اللعب. ووص��ل��ت ال��ك��رة إل��ى مهاجم 
إنترناسيونال غواندرسون، وأشار احلكم باستمرار اللعب 

ليخفض احلكم املساعد رايته فجأة.

أكد نادي بوروسيا دورمتوند األملاني مرة أخرى أن هدافه الغابوني 
بيار إمييريك أوباميانغ ليس للبيع، واضعا بذلك ح��دا للتكهنات 
بشأن مستقبل هذا الالعب التي تسعى عدة أندية كبرى للحصول على 

خدماته.
وارتبط اسم أوباميانغ ال��ذي سجل 31 هدفا لفريقه في ال��دوري 
األملاني املوسم املاضي، بانتقال محتمل إلى ري��ال مدريد اإلسباني 
وتشيلسي اإلنكليزي وميالن اإليطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

لكن املهاجم الغابوني البالغ من العمر 28 عاما استأنف تدريباته مع 
دورمتوند استعدادا للموسم وشارك معه الثالثاء في مباراته الودية 
التي أقيمت في الصني ضد ميالن وسجل ثنائية في لقاء حسمه فريقه 
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ورغم أن باب االنتقاالت الصيفية في أملانيا يقفل في منتصف ليل 
احلادي والثالثني من اغسطس املقبل، فإن املدير الرياضي لدورمتوند 
ميكايل تسورك أكد الثالثاء أن موسم االنتقاالت أقفل منذ اآلن في ما 
يخص أوباميانغ، مضيفا »قررنا بأن أوبا باق مع بوروسيا دورمتوند. 
باب االنتقاالت قد أقفل بالنسبة له وإال سيداهمنا الوقت )من أجل إيجاد 

بديل لهذا الهداف(«.
وذكرت بعض التقارير أن نادي تياجنني كواجنيان الذي يشرف 
عليه املدافع اإليطالي السابق فابيو كانافارو، مهتم أيضا بأوباميانغ 

ومستعد لدفع 80 مليون يورو من أجل ضمه إلى صفوفه.
لكن مع بقاء ثالثة أعوام على انتهاء عقده احلالي، يؤكد دورمتوند 
بأن أوباميانغ باق في مكانه واملدرب اجلديد الهولندي بيتر بوس الذي 
خلف توماس توخل، يريد أن يكون الالعب الغابوني مع الفريق عندما 

ينطلق املوسم في 18 اغسطس.
وأكد مدرب أياكس السابق بعد مباراة الثالثاء أمام ميالن »أنا سعيد 
ألنه في فريقي. إنه العب استثنائي وقد أظهر ذلك أكثر من مرة أمام 

ميالن. إنه شاب والعب رائع«.
إمييريك أوباميانغ

أعلن نادي تشيلسي اإلجنليزي، الثالثاء، عن متديد 
عقد مدربه اإليطالي أنطونيو كونتي لعامني إضافيني.

واستهل كونتي املوسم األول له مع تشيلسي بقيادة 
الفريق نحو لقب الدوري املمتاز.

وقال كونتي للموقع اإللكتروني الرسمي لتشيلسي: 
»سعيد للغاية بتوقيع العقد اجلديد مع تشيلسي«.

وأضاف: »قمنا بعمل شاق في أول عام لنا من أجل 
حتقيق شيء مميز، والذي افخر به.. اآلن علينا العمل 

بشكل أكثر قوة للبقاء في القمة«.
وأوضح: »جماهير تشيلسي منحتني قدرا هائال من 
املساندة منذ قدومي إلى هنا قبل عام واحد، من املهم أن 

نواصل النجاح سويا«.
وسبق لكونتي تدريب املنتخب اإليطالي ونادي 
يوفنتوس، قبل أن يقود تشيلسي لتحقيق 13 انتصارا 
متتاليا في املوسم املاضي، في رقم قياسي بالدوري 

اإلجنليزي. 

أنطونيو كونتي

كونتي يجدد عقده مع تشيلسي
ملدة عامني

التسيو يضم البرازيلي لوكاس 
ليفا من ليفربول

أعلن ن��ادي التسيو اإليطالي الثالثاء عن تعاقده مع العب الوسط البرازيلي 
لوكاس ليفا من صفوف ليفربول.

وقضى ليفا )30 عاما( عشرة أعوام في ليفربول شارك خاللها في 346 مباراة 
مع الفريق. وانتقل ليفا إلى التسيو في صفقة بلغت قيمتها نحو خمسة ماليني جنيه 

استرليني.
وانضم ليفا إلى ليفربول في 11 مايو 2007 قادما من غرمييو مقابل خمسة ماليني 

جنيه استرليني.
وغاب الالعب البرازيلي عن املباراة الودية التي تعادل فيها ليفربول مع ويغان 
1-1 يوم اجلمعة املاضي من أجل السفر إلى إيطاليا لوضع الرتوش األخيرة على 

صفقة انتقاله لالتسيو.

االحتاد األوروبي يعاقب 
رينجرز االسكتلندي

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم الثالثاء أنه غّرم رينجرز االسكتلندي مبلغ 7 
آالف يورو عقب القاء اجلماهير ألوراق مطوية خالل لقاء بالدوري األوروبي أمام 

بروغريه نيدركورن من لوكسمبورغ.
ووجدت جلنة االنضباط والقيم باالحتاد األوروبي للعبة أن النادي االسكتلندي 

أدين بانتهاك قواعد االنضباط املتعلقة بالقاء أي شيء على أرضية امللعب. 
وف��از رينجرز بقيادة مدربه بيدرو كايشينيا -1صفر في مباراة الذهاب في 
تصفيات البطولة القارية إال أنه خسر -2صفر إيابا أمام الفريق املتواضع القادم من 

لوكسمبورغ ليعاني من اخلروج مبكرا من الدوري األوروبي.

أك��د امل��درب البرتغالي ملانشستر يونايتد 
اإلنكليزي جوزيه مورينيو، أن��ه »مستعد« 
للبقاء 15 عاما في أولد ترافورد، بهدف إعادة 
»االس��ت��ق��رار« ال��ذي عرفه ال��ن��ادي خ��الل عهد 

»السير« أليكس فيرغسون.
وقال مورينيو الذي قاد النادي اإلنكليزي في 
موسمه األول معه، إلى لقب الدوري األوروبي 
»يوروبا ليغ« ملوسم 2016-2017 »ميكنني 
القول إنني مستعد للبقاء في السنوات ال� 15 

املقبلة. هنا؟ نعم، لم ال«.
وأدل��ى مورينيو بتصريحاته الثالثاء الى 
املوقع االلكتروني لشبكة التلفزيون األميركية 
»إي إس بي إن«، في وقت يستعد فيه فريقه 
ملواجهة غرميه مانشستر سيتي اخلميس في 
هيوسنت بالواليات املتحدة ضمن مسابقة 
»ك��أس األب��ط��ال« الدولية ال��ودي��ة، استعدادا 

للموسم املقبل.
أضاف مورينيو )54 عاما( الذي لم ميض 
أك��ث��ر م��ن ث��الث��ة أع���وام متتالية ف��ي صفوف 

األندية التي أش��رف على تدريبها حتى اآلن 
»عليَّ االعتراف بأن األم��ر صعب جدا بسبب 
الضغوط التي حتيط بعملنا. الكل يضعون 
الضغوط على املدربني، والناس يقولون نريد 

الفوز«.
وتابع »احلقيقة غير ذلك، ألن )فريقا( واحدا 
بإمكانه الفوز، وك��ل سنة يصبح األم��ر أكثر 

صعوبة«.
وت��اب��ع مورينيو متحدثا ع��ن مانشستر 
يونايتد »هذا النادي ولسنوات طويلة، كان 
السير أليكس فيرغسون. ال��ن��اس اع��ت��ادوا 
عليه، والناس فهموا النتائج الرائعة لذلك 
االس��ت��ق��رار«، مضيفا »ب��ع��د دي��ف��ي��د مويس 
والسيد لويس فان غال، سأبدأ عامي الثاني 
مع مانشستر يونايتد وأمتنى البقاء وجلب 

االستقرار الذي يرغب فيه النادي«.
واستبعد مورينيو البقاء مع يونايتد لفترة 
27 عاما كما فعل فيرغسون الذي توقف عن 
التدريب عام 2013، ودخل من بعده النادي في 

فترة من عدم االستقرار في عهدي االسكتلندي 
مويس والهولندي فان غال.

وأوضح مورينيو »أعتقد أن مسيرة السير 
أليكس فيرغسون فريدة من نوعها. ال أعتقد 
أنه ميكن تكرار األمر نفسه«، مضيفا »ال أحد 
سيبقى في النادي نفسه لسنوات طويلة، ال 
أحد سيبقى في الدوري نفسه لسنوات طويلة. 
أعتقد أن )م��درب آرس��ن��ال، الفرنسي أرسني 
فينغر سيكون األخير في تاريخ مشابه جلهة 

البقاء أطول فترة في ناد واحد«.
وفسر مورينيو سبب ذل��ك ببساطة قائال 
»ف��ي ك��رة القدم احلديثة، األم��ر تتوقف على 
النجاحات. عندما حتقق النجاحات تضمن 

البقاء في النادي. عندما ال تفوز، ال تبقى«.
وي��ش��رف فينغر )67 ع��ام��ا( على االدارة 
الفنية آلرسنال منذ عام 1996، وقد مت متديد 
عقده أواخر مايو املاضي ملدة عامني على رغم 
افتقاد »املدفعجية« للقب ال��دوري اإلنكليزي 

املمتاز منذ العام 2004.

دورمتوند ينهي اجلدل حول مستقبل أوباميانغ

فاجأ العب الوسط الدولي الياباني كيسوكي هوندا 
الصحفيني عندما حت��دث بلغة إسبانية جّيدة لدى 
وصوله إلى نادي باتشوكا، ليصبح أول ياباني في 

الدوري املكسيكي لكرة القدم.
وألقى هوندا )31 عاما( التحية باإلسبانية خالل 
املؤمتر الصحفي لتقدميه الثالثاء، قائال: »أنا سعيد 

جدا بأن أتعرف إليكم وبوجودي هنا«.
وب��رز هوندا امل��ع��روف بشعره املصبوغ باللون 
األصفر، وال��ذي أمضى املواسم الثالثة األخيرة مع 
ميالن اإليطالي، في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا 

عندما ساهم في بلوغ اليابان الدور ثمن النهائي.
وسّجل هوندا 36 هدفا في 89 مباراة مع منتخب 
بالده. ويأتي انضمامه إلى أحد أعرق األندية املكسيكية 
وال��ف��ائ��ز ببطولة ال���دوري س��ت م���رات، ليضع حدا 
للتكهنات حول مستقبله بعد رحيله عن ميالن بنهاية 

املوسم املنصرم.
وخاض هوندا 92 مباراة مع النادي اإليطالي في 
مختلف املسابقات، سّجل خاللها 11 هدفا بينها تسعة 
في الدوري، وأحرز معه الكأس السوبر اإليطالية عام 
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هوندا أول ياباني في الدوري املكسيكي
ستتسلم البريطانية جيسيكا إينيس-هيل ميدالية 
ذهبية في منافسات السباعي تعود إلى بطولة العالم 
2011 خ��الل نسخة العام اجل��اري في لندن بعدما 
رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن الروسية 
تاتيانا تشيرنوفا على قرار جتريدها من اللقب وإيقافها 

بسبب املنشطات.
وف���ازت تشيرنوفا بلقب السباعي على حساب 
إينيس-هيل في بطولة العالم 2011 لكنها جردت من 
لقبها إضافة إلى برونزية أوملبياد لندن 2012 وفقا 
لقرار من احملكمة الرياضية في نوفمبر تشرين الثاني 

بسبب سقوطها في اختبار للمنشطات.
وث��ارت تساؤالت عن املناسبة التي ستتسلم فيها 
إينيس-هيل )31 عاما( امليدالية خاصة ان تشيرنوفا 
طعنت على ق��رار اإلي��ق��اف وصحة االج���راءات التي 

اتخذت ضدها.
لكن محكمة التحكيم الرياضية رفضت الطعن يوم 

الثالثاء وأقرت االجراءات السابقة.
وقالت احملكمة في بيان »وجدت احملكمة أن القرارات 
السابقة سليمة.. وبذلك رفضت الطعن الذي تقدمت به 

الرياضية على العقوبات السابقة«.

إينيس-هيل تتسلم ميدالية ذهبية بقرار محكمة
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