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يخوض نادي ليفربول اإلنكليزي اليوم 
األربعاء إياب الدور الفاصل املؤهل إلى دور 
املجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمام ضيفه 
هوفنهامي األملاني، سعيا حلسم تأهله بعد 

فوزه ذهابا 1-2.
ويعود العبو املدرب األملاني يورغن كلوب 
إلى ملعبهم »أنفيلد«، بعدما فازوا ذهابا في 
أملانيا بهدفني لترنت ألكسندر-أرنولد من 
ركلة حرة مباشرة، وهدف للمدافع األملاني 
هافارد نوردتفايت خطأ في مرمى فريقه، 
مقابل هدف وحيد لهوفنهامي سجله مارك 

أوث.
وقام كلوب بإجراء تغييرات على تشكيلته 
األس��اس��ي��ة أم��ام كريستال ب��االس السبت 
في املرحلة الثانية من ال��دوري اإلنكليزي 
املمتاز )-1صفر(، استعداداَ ملباراة األربعاء 
التي ستمنح الفريق فرصة خ��وض غمار 
أبرز مسابقة قارية للمرة األولى منذ موسم 

.2015-2014
وق���ال ك��ل��وب ال���ذي ف��از فريقه باللقب 
األوروب��ي خمس م��رات آخرها عام 2005، 
أن »األداء والنتيجة لم يكونا مثاليني، بل 
بعيدين عن ذلك. ال يزال لدينا الكثير للقيام 

به« في مباراة اإلياب.
وإل��ى جانب األداء على أرض امللعب، ال 
يزال ليفربول منخرطا في مد وجزر مع نادي 
برشلونة الساعي إلى ضم العب »احلمر« 
البرازيلي فيليبي كوتينيو، الغائب منذ فترة 

بسبب إصابة في ظهره.
وضمن سعيه لتعويض انتقال جنمه 
البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان 
الفرنسي مقابل 222 مليون ي��ورو، يضع 
برشلونة نصب عينيه ضم كوتينيو )25 

ع��ام��ا(، وت��ق��دم حتى اآلن بثالثة ع��روض 
وصلت قيمة آخرها إلى 124.7 ماليني يورو، 

بحسب التقديرات الصحافية.
إال أن كل العروض قوبلت بالرفض من 
قبل النادي اإلنكليزي ال��ذي يشدد على أن 
الالعب ليس للبيع، بينما أوردت التقارير 
الصحافية أن كوتينيو تقدم إلدارة ناديه 

بطلب رسمي للسماح له بالرحيل.
من جهته، بدأ هوفنهامي موسم 2017-
2018 ضمن الدوري األملاني بفوز -1صفر 
على ضيفه فيردر برمين، وأكد العبه كرمي 
دميرباي أنه وزم��الءه لم يفقدوا األم��ل في 

بلوغ دوري األبطال.
وق��ال »ميكننا أن نحقق أم��را استثنائيا 
هناك )على ملعب ليفربول(. ميكننا أن نقلب 
األم��ور رأس��ا على عقب. سنقوم بكل شيء 

ألجل ذلك«.         

جيرارد ينصح بالتعاقد مع فان ديك 
دع���ا ستيفن ج��ي��رارد ال��ن��ج��م السابق 
لفريق ليفربول اإلنكليزي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
ب��أن يبذل ال��ن��ادي ك��ل م��ا بوسعه م��ن أجل 
التعاقد مع املدافع الهولندي فيرجيل فان 
ديك من ساوثهامبتون خالل سوق االنتقاالت 

الصيفية احلالية.
وكان العب قلب الدفاع قد طلب رسميا من 
إدارة ساوثهامبتون الرحيل عن الفريق، لكن 

النادي متّسك مبوقفه الرافض لبيع الالعب.
وأب����دى ج���ي���رارد، ال���ذي يعمل م��درب��ا 
أك��ادمي��ي��ا ف��ي ليفربول ون��اق��دا رياضيا 
بقنوات »بي تي سبورت«، متسكه باألمل 
قائال »نعم، التعاقد مع فان ديك ضروري. 

أرى أنه من الضروري التعاقد معه إذا كان 
النادي يرغب في املنافسة بقوة في الدوري 

املمتاز ودوري األبطال«.
وأضاف جيرارد »من الواضح متاما لدينا 

أننا بحاجة إلى صفقتني أو ثالث صفقات«.
وجتدر اإلشارة إلى أن فان ديك لم يشارك 

ض��م��ن ص��ف��وف س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ف��ي أول 
مباراتني للفريق في املوسم اجلديد.

مخاوف لدى جماهير برشلونة من تعامل إدارة بارتوميو مع ميسي

جانب من تدريبات ليفربول

سيقود بطل العالم األسبق كيمي رايكونن 
لفريق فيراري في بطولة العالم لسباقات فورموال 
1 للسيارات في العام املقبل بعد أن أعلن الفريق 
اإليطالي أمس  الثالثاء متديد تعاقده مع السائق 

الفنلندي املخضرم ملوسم 2018.
وكان رايكونن بطل العالم في 2007 مرتبطا 
بعقد مع الفريق اإليطالي األكثر جناحا بني فرق 
البطولة ط��وال تاريخها ينتهي في آخر املوسم 

احلالي.
وكان الكثير من السائقني يطمحون لالنضمام 
للفريق األشهر في حالة لم يتم جتديد ارتباطه 
بسائقه الفنلندي الذي سيكمل عامه 38 في أكتوبر 
تشرين األول املقبل. ولم يحقق رايكونن الفوز 
بأي سباق منذ أن كان في فريق لوتس في 2013 
وهو حاليا يحتل املركز اخلامس في ترتيب قائمة 
السائقني في املوسم احلالي والتي يتصدرها 
زميله في فيراري األملاني سيباستيان فيتل بطل 
العالم سابقا أربع مرات بعد أول 11 سباقا من 

املوسم املكون من 20 سباقا.
وفاز فيتل بأربعة سباقات هذا املوسم وينتهي 

عقده هو اآلخر في نهاية املوسم احلالي.
ولم يتطرق بيان فيراري املقتضب يوم الثالثاء 
ألي إش��ارة إلى السائق األملاني لكنه يتوقع أن 
يستمر في صفوف الفريق وأن يتم اإلعالن عن ذلك 

مبجرد التوصل التفاق بني الطرفني.
وكان من املتوقع اإلعالن عن متديد التعاقد في 

سبتمبر أيلول املقبل خالل السباق الذي يقام على 
حلبة مونزا اإليطالية التي تعود لفيراري والذي 
يقام بعد السباق املقبل في بلجيكا مطلع األسبوع 
القادم. وكان من املتوقع أيضا أن يشمل اإلعالن 

مستقبلي سائقي الفريق.
وحتدثت بعض التقارير أيضا عن إمكانية 
انتقال فيتل إلى مرسيدس في ظل عدم متديد عقد 
الفنلندي فالتيري بوتاس مع الفريق األملاني 
ملوسم 2018. وبتمديد التعاقد مع رايكونن يكون 

فيراري فضل اخلبرة.
وق��اد رايكونن لفيراري مرتني أولهما ما بني 

2007 و2009 قبل العودة ثانية في 2014.
والعالقة بني رايكونن وفيتل طيبة ويرغب 
السائق األملاني في بقاء زميله األكبر سنا إلى 

جانبه في الفريق.
وظ��ه��رت تكهنات ح��ول مستقبل رايكونن 
مع فيراري في يوليو متوز املاضي بعدما قال 
سيرجيو ماركيوني رئيس شركة فيراري إن 
رايكونن مطالب ببذل املزيد من اجلهد خالل 
املوسم مع اقتراب نهاية عقده. وأبلغ ماركيوني 
الصحفيني على هامش سباق ج��ائ��زة النمسا 
الكبرى »أعتقد أن رايكونن يجب أن يقدم مستوى 
أعلى من االلتزام بالعمل«. وأضاف »اعتقدت خالل 
مرحلة ما أن حركته بطيئة لكن سنرى ما سيحدث 
وس��أحت��دث م��ع��ه«. وعبر ماركيوني أيضا عن 

رغبته في استمرار فيتل مع فريقه.

فيراري يعلن جتديد تعاقده مع 
سائقه الفنلندي رايكونن

»أولتراس« موناكو تنتفض ضد مبابي  ملف مشترك بني األوروغواي 
 2030 واألرجنتني ملونديال 

ق��ال الرئيس األوروغ��وي��ان��ي ت��اب��اري فاسكيز أن األرجنتني 
واألوروغ��واي ستطلقان رسميا في األسبوع املقبل ملفهما املشترك 
الستضافة ك��أس العالم 2030، وذل��ك ف��ي حفل يحضره رئيسا 

الدولتني.
وسيتم االعالن عن امللف املشترك خالل زيارة يقوم بها الرئيس 
األرجنتيني إل��ى مونتيفيديو في 30 أغسطس، وذل��ك عشية لقاء 
مرتقب في عاصمة األوروغ��واي بني منتخب البلد املضيف ومنتخب 

األرجنتني، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2018.
وسبق للبلدين أن أعلنا منذ فترة عن عزمهما التقدم مبلف مشترك 
الستضافة املونديال الكروي سنة 2030. وعرض فاسكيز هذا األمر 
على رئيس االحت��اد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويسري جياني 
إنفانتينو في مارس 2016، قائال إن األمر »اقتراح أمل ورغبة وحلم 

لدينا«.
وتأمل األوروغ��واي التي استضافت النسخة األولى من البطولة 
الكروية األبرز عامليا عام 1930، في نيل هذا الشرف مجددا إلحياء 
مئوية االستضافة، علما أنها ف��ازت على األرجنتني في النهائي 

وأحرزت اللقب.
وتّوجت األوروغواي بلقب البطولة مجددا عام 1950 لكن هذه املرة 

على حساب البرازيل. 
أم��ا األرجنتني، فاستضافت البطولة م��رة واح��دة ع��ام 1978، 

وأحرزت اللقب في ذاك العام، ومرة ثانية عام 1986 في املكسيك.
وكانت أميركا اجلنوبية قد استضافت آخر كأس للعالم عام 2014 
في البرازيل، ويتوقع أن تواجه منافسة على استضافة مونديال 
2030 من قارة آسيا، السيما في ظل عزم الصني على تنظيم النهائيات.
وتقام نهائيات ك��اس العالم 2018 في روسيا ثم في قطر عام 
2022. أما مونديال 2026، فتقدم املغرب مبلف ترشيح الستضافته، 

إضافة إلى ملف ثالثي مشترك من الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.

أصدرت روابط مشجعي »أولتراس« لنادي موناكو 
بيانا هاجموا فيه النجم الصاعد كيليان مبابي، بسبب 

مطالبه املادية لتجديد تعاقده مع النادي.
وأشار البيان الصادر اإلثنني، وتناقلته وسائل إعالم 
الثالثاء، إلى أن األولتراس يشعرون بغضب بالغ على 
ما نقلته وسائل إعالم حول املطالب املادية ملبابي لتجديد 
تعاقده مع موناكو، في وقت يسعى فيه باريس سان 
جيرمان للحصول على خدمات الالعب مبقابل مادي 
يصل إلى 180 مليون يورو. وأبرز البيان: »سمعنا خالل 
الفترة األخيرة بدهشة وحنق، ما تردد في وسائل اإلعالم 
حول انتقال مبابي وحول الراتب الكبير الذي يطالب به 
لتجديد تعاقده مع نادينا، نحن نرى أنه ال يوجد أي العب 

يستحق هذه املاليني«.
وأضاف: »نحن نؤمن بكرة قدم حتظى بشعبية وبقيم 

مثل حب واحترام النادي الذي تأهل في صفوفه، ال ميكننا 
قبول أن يتصرف أحد العبينا على هذا النحو ويطالب 
بهذه املبالغ، دون أن يخوض أكثر من 10 مباريات بشكل 

احترافي«.
وذكر األولتراس مبابي ومحيطه بأنه »ال يوجد أحد أو 
شيء يعلو على مؤسسة مثل نادي موناكو«، وأعربوا عن 

ثقتهم في قدرة إدارة النادي على التعامل مع األمر.
ويأتي البيان بعد أن كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية 
اإلث��ن��ني، أن مبابي ط��رد م��ن ت��دري��ب موناكو الثالثاء 
املاضي، بسبب مشادة مع زميله أندريا راغي. ولم يتم 
استدعاء مبابي أو راغي للمباراة التي خاضها موناكو 
اجلمعة املاضي، وف��از فيها على ميتز بهدف دون رد 
سجله الكولومبي رادام��ي��ل فالكاو، ليواصل تقاسم 

الصدارة مع باريس سان جيرمان وسانت إيتيان.
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.. وليفربول يستهزئ بعرض 
النادي الكتالوني لضم كوتينيو

وضع نادي برشلونة اإلسباني عرضا أخيرا أمام 
مسؤولي نادي ليفربول اإلنكليزي لشراء الالعب 
البرازيلي فليبي كوتينيو، إال أن املدير الرياضي 
للنادي اإلنكليزي، مايكل أي��دواردس اعتبر تقدمي 
برشلونة لنفس العرض ال��ذي مت رفضه قبل 48 

ساعة باألمر السخيف.
وكان برشلونة قد قدم عرضا لليفربول ب� 128 
مليون ي��ورو ي��وم األح��د امل��اض��ي للحصول على 
خدمات الالعب البرازيلي، مما يجعل هذا األخير 

ثاني أغلى العب في تاريخ كرة القدم.
ولكن ليفربول اعتبر هذا العرض مجرد »خدعة«، 
حيث أن برشلونة يرغب في دفع 89 مليون يورو 
نقدا على أن يستكمل باقي مبلغ الصفقة رهنا 
بحدوث بعض األمور كفوز كوتينيو بالكرة الذهبية 
أو حصول برشلونة على أكثر من لقب في بطولة 

دوري أبطال أوروبا خالل السنوات املقبلة.
يضاف إل��ى ه��ذا ع��دم وج��ود رغبة حقيقية لدى 
النادي اإلنكليزي في التفريط في جنمه الكبير. 
ويرغب األملاني يورغن كلوب، املدير الفني لليفربول، 
في االحتفاظ بكوتينيو فقد كان دائما معارضا ألي 
محاوالت لبيعه. وكشفت صحيفة »أس« اإلسبانية 
أن برشلونة ق��د يتخلى ع��ن ض��م الع��ب الوسط 

البرازيلي في ظل تعثر املفاوضات بينه وليفربول.

أك��دت تقارير إعالمية أن إدارة فريق برشلونة 
ع��رض��ت مبلغ 130 مليون ي���ورو للظفر بخدمات 

الفرنسي دميبلي من بوروسيا دورمتوند.
وأضافت التقارير أن العرض اجلديد لبرشلونة 
يأتي بعد 11 يوما من توقف املفاوضات بني الناديني. 
وي��أم��ل برشلونة ف��ي ض��م ديبملي لتعويض رحيل 
البرازيلي نيمار، لكن مصادر مقربة من إدارة دورمتوند 
تؤكد أن ع��رض برشلونة أق��ل بكثير مما يطالب به 

الطرف األملاني.
للتذكير فقد تعرض دميبلي لإليقاف من فريقه بعد 

اضرابه عن التدريب. 
برشلونة مطالب بتدعيم صفوفه بالعبني من الطراز 
العاملي، ال سيما بعد أن باع جنمه نيمار إلى باريس 

سان جيرمان مببلغ قّدر ب� 222 مليون يورو. 

كوتينيو

دميبلي

130 مليون  دورمتوند يريد أكثر من 
يورو للتخلي عن دميبلي

رحيل ميسي مجانا يقلق احمليطني ببرشلونة

ب��رش��ل��ون��ة ي��س��ت��م��ر ف���ي ال��ت��خ��ب��ط 
والضغوطات تزداد مع تأخر جتديد عقد 
جن��م الفريق ليونيل ميسي وس��ط قلق 

متنامي لدى احمليطني بالنادي.
أكد أغوستي بينيديتو املرشح لرئاسة 
ن���ادي برشلونة اإلس��ب��ان��ي أن اإلدارة 
احلالية للنادي الكتالوني متر بلحظات 
خطيرة للغاية، في ظل الغموض الذي 
يحيط مبسألة جتديد عقد جنم الفريق، 
األرجنتيني ليونيل ميسي. وأوض��ح 

بينيديتو ف��ي تصريحات نقلتها عنه 
صحيفة »م��ارك��ا« اإلسبانية، أن إدارة 
برشلونة كان لديها فترة الصيف بأكملها 
من أجل إبرام صفقات جديدة ولكن يبدو 
أن الفريق الكتالوني لن يختلف عما كان 
عليه في العام املاضي، مشيرا إلى خطورة 
عدم توقيع ميسي على عقود التجديد بعد.

وق���ال: »ل��ق��د وض��ع��وا مسألة جتديد 
ميسي، ال��الع��ب األه���م، ف��ي ذي��ل القائمة 
وحتى اآلن لم يوقع، ه��ذا مقلق، قضية 

ميسي قد تكون أسوأ من قضية نيمار ألنه 
سيكون من حقه الرحيل مجانا ب��دءا من 

األول من يناير املقبل«.
وأشار بينيديتو إلى أن مستقبل ميسي 
م��ع برشلونة ب��ات مجهوال، واستطرد 
قائال: »ميسي أراد دائما فريقا قادرا على 
املنافسة، والوضع احلالي مقلق، لقد قال 
بارتوميو أن ميسي وقع على عقود جديدة 
في شهر يونيو ولكن األمر لم يكن كذلك، 
بارتوميو لم يكن ق��ادرا على دفع ميسي 

للتوقيع على عقود التجديد«. وتابع: 
»إذا لم يوقع ميسي فهذا بسبب عدم فهمه 
ما يعنيه ش��راء العديد من العبي وسط 
امللعب، االن��ط��ب��اع السائد ه��و أن إدارة 
برشلونة ال تعرف ما تبحث عنه في سوق 
االنتقاالت، هناك بعض الفوضى، واآلن 
يبدو أن سيري )جون ميشيل سيري( في 
الطريق، وبه سيكون لدينا 11 العبا في 
وسط امللعب، فقدنا نيمار وتعاقدنا مع 

باولينيو«.

ليفربول على بعد خطوة من حتقيق حلم العودة لدوري أبطال أوروبا من بوابة هوفنهامي 

نصح أسطورة ك��رة القدم البرازيلي السابق، بيليه، 
مواطنه املهاجم الصاعد الذي تعاقد معه ريال مدريد أخيرا، 
فينيسيوس جونيور، بأال »يعتقد مطلقا أنه أفضل مهاجم 
في العالم«. وفي شريط مصور نشره االحت��اد البرازيلي 
لكرة القدم، قال بيليه: »املهم هو أنني واصلت حياتي مببدأ 
أخبرني به والدي وهو: ال تعتقد مطلقا أنك أفضل مهاجم 
في العالم«. وأبرز بيليه أن جونيور )17 عاما( بدأ مسيرته 
الكروية في نفس العمر الذي بدأ فيه هو اللعب وهو سن 

يوجد الكثير لتعلمه خالله.
ووجه حديثه جلونيور قائال: »هذه هي الرسالة التي 

ميكنني توجيهها لك، فقد حباني الرب باملوهبة ولكنني لم 
أعتقد أنني أفضل من غيري«. وكان جونيور قاد فالمنغو 
األح���د، للفوز على أتلتيكو غويانيينسي بهدفني حمال 
توقيعه، وحول هذا األمر أشار بيليه: »ميكنك النزول إلى 
امللعب دائما وأن��ت تعتقد بأنك ستكون نفسك، ستلعب 

وحترز هدفا، ولكن ال تعتقد مطلقا أنك ستكون األفضل«.
وكان ريال مدريد أعلن في مايو املاضي عن تعاقده مع 
جونيور اعتبارا من يوليو 2018، ولكن املهاجم سيبدأ اللعب 
معه اعتبارا من يوليو 2019، إال إذا اتفق الناديان على شيء 

آخر، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 50 مليون يورو.

بيليه يحذر مهاجم ريال مدريد من الغرور


