
نفى مسئولو باريس سان جيرمان، وصول أي عرض رسمي لبيع العبه البرازيلي نيمار جونيور، هذا 
الصيف.

وقال ليوناردو املدير الرياضي للنادي الباريسي: »بصراحة.. موقف نيمار لم يتغير منذ آخر لقاء صحفي 
لي، لم يحدث أي شيء جديد«.

وتابع »األمر لم يتحرك، ولم نتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار، فهو ما زال العًبا بصفوف 
سان جيرمان«.

وبشأن الصفقة التبادلية احملتملة في ظل عدم رغبة برشلونة في دفع أموال لضم نيمار، 
رد ليوناردو عبر صحيفة »لو باريزيان«: »أكرر. لم نتلق أي عرض رسمي، فاألمر كما 

هو منذ 10 أيام«.
وتطرق للحديث عن خطط الفريق هذا الصيف بقوله »املدرب توخيل كان يريد 

تدعيم مركزي العب الوسط وقلب الدفاع، تعاقدنا مع عبدو ديالو ليدعم اخلط 
اخللفي، ويبقى العب الوسط. السنغالي إدريسا جايه العب إيفرتون ضمن 

اخليارات املطروحة، لكنه مجرد احتمال فقط«.
وأكد ليوناردو »احلارس األملاني كيفن تراب لم يطلب الرحيل، ونحن 

لم نخطط لبيعه هذا الصيف، فاألمر بحاجة لتفكير دقيق حتى ال يتكرر 
نفس املوقف الذي حدث مع أريوال وتراب قبل 3 سنوات«.

وبسؤاله عن احلارس األول للفريق في املوسم اجلديد، شدد »إنه 
قرار يخص توخيل، وفترة االنتقاالت ما زالت مستمرة، سندرس 

كل االحتماالت املمكنة، لنتخذ أفضل قرار«.
وأش���ار »ل��ق��د رح��ل ع��ن ص��ف��وف ال��ف��ري��ق، دان���ي ألفيس 

وجيانلويجي بوفون، بينما انضم العبني جدد، لذلك أرى أن 
الفريق يتمتع مبزيج جيد بني الشباب واخلبرة«.

وأمت »ننتظر عودة الالعبني املشاركني في كوبا أمريكا 
وهم ماركينيوس وتياجو سيلفا وكافاني، بجانب تشوبو 
مواتينج بعد مشاركته في أمم أفريقيا، وكذلك كولني 
داجبا ال��ذي يتعافى من إصابة تعرض لها في يورو 

الشباب«.
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رابطة »البرمييرليغ« 
تتفهم جدل 

تقنية الفيديو
قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي 
املؤقت لرابطة ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، 
إن تقنية حكم الفيديو املساعد، ستثير اجلدل 

عند ظهورها ألول مرة في البرمييرليغ.
ومت اللجوء لتقنية حكم الفيديو املساعد 
في العديد من البطوالت الكبيرة مبا في 
ذلك كأس العالم ودوري أبطال أوروب��ا في 
األشهر األخ��ي��رة، لكن ه��ذه التقنية قوبلت 
بردود فعل متباينة من الالعبني واملدربني 

إضافة للجماهير احملبطة.
وأضاف ماسترز، في الصني خالل الكأس 
اآلسيوية للدوري املمتاز »ليس لدي شك 
في أنها ستسبب بعض اجلدل ألنها تتعلق 

بالقرارات الكبيرة ونحن مستعدون لذلك«.
وت��اب��ع »لكننا ندشن لشيء جديد في 
ال��دوري املمتاز، وإذا ما كانت هذه التقنية 
بحاجة لتنقيح أو حتسني أو تعديل فإننا 

سننظر في األمر عندما حتني اللحظة لذلك«.
ون��وه »دع��ون��ا نترك الفرصة لتطبيق 
التقنية في البداية، وأن نبقي عقولنا متفتحة 

بشأن ما إذا كانت تعمل بشكل جيد أم ال«.
ورج���ح م��اس��ت��رز أن حت��دث الكثير من 
التوقفات خالل مباريات الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، بسبب جلوء حكام الساحة ملراجعة 

اللقطات التلفزيونية.
وق��ال »اجلماهير تريد أن ت��رى أخطاء 
واضحة وجلية يتم تغييرها وتصحيحها. 
لكنهم ال يريدون أن يروا الدوري اإلجنليزي 
املمتاز أو الكرة اإلجنليزية تتوقف أو يتغير 

ايقاع مبارياتها«.

نيمار

د تقرير صحفي، أَنّ النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، تقَدّم  أَكّ
باعتذار ضمني الحتاد أمريكا اجلنوبية، بعد اتهام مسؤوليه 

بالفساد، بعد الفوز بامليدالية البرونزية لبطولة كوبا أمريكا.
وقالت صحيفة »ال ناسيون«، إَنّ االحتاد األرجنتيني، أرسل 
خطاًبا للجنة االنضباط بالكومنيبول تتضمن خاللها اعتذاًرا 
مليسي، وأن الالعب لم يقصد توجيه إساءة ملسؤول بعينه عندما 

حتدث عن الفساد.
وأضافت الصحيفة أن خطاب االحتاد احمللي لنظيره القاري، 
برر في دفاعه عن ميسي أنه أدلى بهذه التصريحات وهو يعاني 
من اإلره��اق والضغوط، حيث يتطلع االحت��اد األرجنتيني إلى 
إغالق هذا امللف في أسرع وقت ممكن، واالكتفاء بتحذير جنم 

برشلونة أو تغرميه ماليا.
كان ميسي قد صرح بأن مسؤولي احت��اد أمريكا اجلنوبية 
فاسدون، وحرموا فريقه من التأهل للمباراة النهائية، في تبريره 

للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.
كما رف��ض ليونيل، تسلم ميداليته البرونزية بعد مباراة 
تشيلي التي حصل خاللها على بطاقة حمراء بعد مشادة مع 

جاري ميديل.
ولم يلتزم احتاد أمريكا اجلنوبية، الصمت، بل ندد بتصريحات 
ليونيل ميسي، وزعمت تقارير صحفية أن قائد األرجنتني يواجه 

عقوبة اإليقاف عامني عن املشاركة في أي بطولة قارية.

إنييستا: اللعب أمام برشلونة شعور غريب
أق��ر أن��دري��س إنييستا الع��ب فيسيل كوبي 
الياباني، بأن اللعب أمام برشلونة، الذي قضى 
معه كل مسيرته الرياضية، أمر غريب للغاية 

بالنسبة له.
ويلتقي البلوجرانا م��ع فيسيل ك��وب��ي، 27 
يوليو اجل��اري، ضمن اجلولة اآلسيوية للفريق 

الكتالوني في إطار التحضير للموسم اجلديد.
وكتب إنييستا في رسالة أرسلها للجماهير 
الكتالونية والتي نشرها النادي »بدون أدنى شك، 

ستكون مباراة مميزة وخاصة للجميع«.
وأضاف »اللعب أمام بوسكيتس وجوري ألبا 

وراكيتيتش سيكون غريبا بالنسبة لي«.
وتابع إنييستا »سيكون يوًما مليًئا باملشاعر 
ل��ي. أمتنى أن نستمتع جميعا، وأن تستمتع 

جماهير فيسيل كوبي بعرض كبير«.
ونوه »قلتها مرارا، كنت أمتنى إكمال مسيرتي 
م��ع برشلونة، م��ع جميع أص��دق��ائ��ي ف��ي غرفة 
املالبس، وداخل الكامب نو وسط حب اجلماهير، 
واملشاركة في البطوالت الكبيرة مثل الليجا 
ودوري األب��ط��ال، ولكن هناك بعض اللحظات 
في احلياة التي يجب فيها اتخاذ بعض القرارات 

الصعبة«.

ولفرهامبتون يهزم مانشستر سيتي 
ويحرز كأس الدوري اإلنكليزي في آسيا

أحرز ولفرهامبتون لقب كأس الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم في آسيا بفوزه على مانشستر سيتي 3-
2 بركالت الترجيح )الوقت األصلي صفر-صفر( 

أول من أمس في شنغهاي في املباراة النهائية.
وأه���در رح��ي��م سترلينغ ف��رص��ة منح التقدم 
ملانشستر سيتي في الدقيقة 21 بإضاعته ركلة 
جزاء حصل عليها بطل الدوري اثر عرقلة اجلناح 
الدولي األملاني لوروا سانيه داخل املنطقة من العب 

الوسط اإلسباني املالي األصل أداما تراوريه.
ولعب سانيه أساسيا قبل أن يستبدله املدرب 
االسباني بيب غوارديوال في الدقيقة 62، فيما حمل 
الدولي البلجيكي كيفن دي بروين شارة القائد قبل 
ان يترك مكانه للبرتغالي برناردو سيلفا مطلع 

الشوط الثاني.
وت��أل��ق ح��ارس مرمى ولفرهامبتون الدولي 
البرتغالي روي باتريسيو في رك��الت الترجيح 

بتصديه لثالث ركالت لألملاني إلكاي غوندوغان 
واالسباني دافيد سيلفا واألملاني لوكاس منيخا.

وسجل لسيتي البرازيلي دانيلو واإلسباني 
أليكس غارسيا.

في املقابل، سجل راي��ان بينيت وتايلور بيري 
والبرتغالي روب��ن فيناغر الركالت الترجيحية 
لولفرهامبتون، فيما أهدر له كونور كوداي وماكس 

كيلمان.
وحجز ولفرهامبتون بطاقته الى النهائي بفوزه 
على نيوكاسل برباعية نظيفة، فيما تأهل مانشستر 

سيتي بتغلبه على وست هام يونايتد 1-4.
وف��ي مباراة املركز الثالث ف��از نيوكاسل على 
وست هام يونايتد بهدف للياباني يوشينوري 
م��وت��و ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 34. وه���ي امل���ب���اراة االول���ى 
لنيوكاسل بقيادة مدربه اجلديد ستيف بروس 

خليفة االسباني رافايل بينيتيز.

دي ليخت: لهذا السبب فضلت 
يوفنتوس على برشلونة

نقلت تقارير صحافية عن املدافع الهولندي املنضم حديثاً 
إلى يوفنتوس اإليطالي، قوله إنه فضل االنتقال لصفوف 
»السيدة العجوز« على برشلونة، بسبب التقدير الذي شعر 

به من مسؤولي األول.
وذكر دي ليخت في تصريحات أبرزتها صحيفة »توتو 
سبورت«: » في هولندا يعد أمراً غريباً أال تختار االنتقال إلى 
برشلونة، لكنني سعيد بذهابي إلى يوفنتوس نظراً للتقدير 

الذي أظهروه لي«.
وتعرض دي ليخت النتقادات عديدة حتى اتهم بأنه 
اختار يوفنتوس فقط ألسباب اقتصادية، نظراً حلصوله 
على راتب مرتفع. وفي هذا الصدد، قال ماتياس: »رايوال 
)وكيل أعماله( لم يجبرني على االنضمام ليوفنتوس، هذه 
األخبار جتعلني أضحك.. نظرت إل��ى اجلانب الرياضي 
بغض النظر عن الراتب الذي ينظر إليه رايوال، ألن هذه هي 

وظيفته، لكن أينما وقعت، لن أشتكي من هذا«.
وتابع الدولي الهولندي: »بطبيعتي أنا شخص متواضع 
وان��ط��وائ��ي، أع��رف مينو راي��وال ج��ي��داً، وه��ذا يتعلق فقط 

بعالقتنا وليس مبا يعتقده اآلخرون«.
وختم دي ليخت: »إن رايوال هو األفضل في عالم األعمال 
التجارية بني الوكالء، ردود الفعل تأتي دائماً، وكل شخص 
في هولندا لديه رأيه اخلاص، لكنني أعرف ما فعله رايوال 
من أجلي، لديه رأي��ه ول��دّي رأي��ي، لكن في النهاية القرار 

قراري«.

بينو بطل املرحلة
الـ14 من طواف فرنسا

أحرز الفرنسي ثيبو بينو املركز األول في املرحلة الرابعة 
عشرة من طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، أمام 
مواطنه جوليان أالفيليب الذي احتفظ بالقميص األصفر 

معززا صدارته للترتيب العام.
وقطع بينو مسافة املرحلة اجلبلية ملسافة 117،5 كلم 
بني ت��ارب وك��ول دو تورماليه في البيرينيه والتي تابع 
األجزاء األخيرة منها )75 كلم( الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون، بزمن ثالث ساعات وعشر دقائق و20 ثانية بفارق 

ست ثوان عن أالفيليب والهولندي ستيفن كروييسفييك.
وه��و ال��ف��وز الثالث لبينو ف��ي ط��واف فرنسا منذ بدء 
مشاركته به عام 2012. وحافظ أالفيليب على القميص 
األصفر للمرحلة السابعة تواليا والعاشرة من أصل 14 

حتى اآلن )يشمل الطواف 21 مرحلة(، ووسع الفارق إلى
بعدما استفاد من 30 ثانية عن مطارده املباشر الويلزي 
توماس جيراينت ال��ذي دخل في املركز الثامن بفارق 36 

ثانية خلف بينو.
وقال بينو الذي ارتقى الى املركز السادس في الترتيب 
ال��ع��ام ب��ف��ارق 3،12 دق��ائ��ق خلف أالفيليب: »منذ بداية 
الطواف وأنا أفكر في هذه املرحلة«، مضيفا »إنها أحد أجمل 
انتصاراتي«. وينهي الطواف مراحله اجلبلية في البيرينيه 
األحد باملرحلة اخلامسة عشرة الرابطة بني ليمو وفوا برا 

دالبيس على مسافة 185 كلم.

مورا: حان الوقت لتتويج توتنهام بالبطوالت

أك��د البرازيلي ل��وك��اس م���ورا، جن��م توتنهام 
اإلجن��ل��ي��زي، أن ال��وق��ت ق��د ح��ان للسبيرز للفوز 

بالبطوالت.
ول��م يحرز توتنهام أي بطولة منذ رف��ع كأس 
ال��راب��ط��ة ع��ام 2008، حيث خسر م��ؤخ��ًرا أم��ام 
ليفربول بهدفني دون رد، في نهائي دوري أبطال 

أوروبا املوسم املاضي.
ومع ذلك، فقد وصل توتنهام إلى نصف النهائي 
5 م��رات ف��ي ب��ط��والت مختلفة، وأن��ه��ى ال��دوري 
اإلجنليزي في املراكز األربعة األولى في أكثر من 

موسم، حتت قيادة ماوريسيو بوكيتينو.
وقال مورا في تصريحات نقلتها شبكة »سكاي 
س��ب��ورت��س« قبل مواجهة يوفنتوس ف��ي كأس 
األبطال الودية »أعتقد أنها حقبة جديدة بالنسبة 

لنا«.
وأضاف »لدينا ثقة أكبر. أعتقد أننا أصبحنا في 
مستوى آخر اآلن، خاصة بعد خوض نهائي دوري 

أبطال أوروبا، وتشييد امللعب اجلديد«.

وتابع مورا »أعتقد أن الناس يؤمنون أكثر بنا 
اآلن، وقد حان الوقت لتأكيد ذلك، نحن فريق كبير 

ولدينا مجموعة رائعة من الالعبني«.
وأكد الالعب البرازيلي »لقد حان الوقت للحلم 
ببطولة، هذا هو هدفنا اآلن، سنبذل قصارى جهدنا 

من أجل ذلك«.
وش����دد م����ورا ع��ل��ى ع���دم غ��ض��ب��ه م��ن م��درب��ه 
ماوريسيو بوكيتينو، عندما ق��رر جلوسه على 
مقاعد البدالء في نهائي دوري األبطال، رغم ثالثيته 
التاريخية في أياكس، والدفع بهاري كني العائد من 

إصابة طويلة.
وأردف »لقد كان األمر صعًبا، ألن كل العب يرغب 
في اللعب، ولكن األم��ر األصعب ك��ان اخلسارة، 
ألنني أعتقد حًقا أنه بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل، 

كان بإمكاننا فعل ذلك«.
وختم مورا »أحترم قرار املدرب، واحترم زمالئي 
في الفريق، لذلك ال مشكلة.. أن��ا أتطلع اآلن إلى 

املوسم اجلديد والفوز ببطولة، هذا هو هدفي هنا«.

كلوب راض ٍ عن أداء العبيه
رغم اخلسارة أمام دورمتوند

قال مدرب ليفربول اإلجنليزي، األملاني يورغن 
كلوب، إن��ه متشجع ب���األداء ال��ذي ظهر به بطل 
دوري أبطال أوروب��ا رغم هزميته أم��ام بروسيا 
دورمت��ون��د وه��و النادي ال��ذي ك��ان يدربه كلوب 
سابقاً، والذي قطع شوطاً في االستعدادات التي 
تسبق املوسم اجلديد.وسجل ه��اري ويلسون 
وراي��ان بروستر لليفربول، إال أن درومتوند رد 
بثالثية باكو ألكاسير وتوماس ديالني وياكوب 
برون الرسن، ليخسر ليفربول 2-3 في ظل طقس 

شديد احلرارة في إستاد نوتردام بوالية إنديانا.
وقال كلوب خالل مؤمتر صحافي: »ال أحب ما 
أراه في أي مباراة تسبق املوسم عادة لكن هناك ما 
يدعو خلوض مثل هذه املباريات.. لست في غاية 
السعادة بسبب األداء الذي نقدمه، لكنني أعرف أن 

هناك الكثير الذي ينتظرنا فيما هو مقبل«.
وجاءت الهزمية في أعقاب االنتصار الساحق 
6-0 على ترامنيري روفرز و3-1 على برادفورد 
سيتي، لكن كلوب ق��ال إن��ه »ل��م يتعلم أي شيء 
من نتيجة اليوم مع خوض العديد من الالعبني 
األساسيني أول اختبار لهم في الفترة التي تسبق 

امل��وس��م«. كما غ��اب عن ليفربول أيضاً الثالثي 
الهجومي األس��اس��ي امل��ؤل��ف م��ن محمد صالح 
وساديو ماني وربرتو فيرمينو، ال��ذي لم يعد 
أفراده بعد بسبب مشاركتهم مع منتخبات بالدهم.
وق���ال امل���درب األمل��ان��ي: »ميكنك أن ت��رى أن 
دورمتوند قطع خطوة اضافية في استعداداته 
لكن هناك الكثير من األمور اجليدة بالنسبة لنا.. 
كيفية تلقي شباكنا لألهداف تعود لقلة التنظيم 
لكن من الصعب الوصول لهذا في هذه املرحلة.. لم 
أتعلم أي شيء.. كانت مباراة صعبة لكال الفريقني 

وكانت األجواء حارة للغاية«.
وأن��ه��ى ل��ي��ف��رب��ول ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ان��ي خلف 
مانشستر سيتي ف��ي ال����دوري امل��م��ت��از املوسم 
امل��اض��ي، لكنه مضى ق��دم��اً، ليفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا بتغلبه على توتنهام هوتسبير في 

النهائي.
وسيستهل فريق امل���درب كلوب م��ش��وار في 
الدوري املوسم املقبل باستضافة نوريتش سيتي 
الصاعد حديثاً ل��دوري األض��واء في 9 أغسطس 

املقبل.

يورغن كلوب مع العبيه

لوكاس مورا


