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أكد الفرنسي آرسني فينغر مدرب فريق 
آرسنال اإلنكليزي لكرة القدم الثالثاء أن 
الكالم عن ع��رض مقدم من باريس سان 
جرمان الفرنسي لإلشراف عليه ملدة عامني 

»خبر كاذب«.
ويأتي تأكيد فينغر الذي يواجه ضغوطا 
كبيرة بسبب النتائج املخيبة آلرسنال في 
الفترة االخيرة وف��ي مختلف املسابقات، 
ردا على م��ا أوردت���ه صحيفة »ذي صن« 
اإلنكليزية االث��ن��ني ح��ول ع��رض م��ن بطل 
فرنسا في املواسم األربعة األخيرة خلالفة 

اإلسباني أوناي اميري الصيف املقبل.
وأوضح فينغر الذي نقل عنه أنه ينوي 
البقاء مع آرسنال في املوسم املقبل، »أنها 
شائعة خ��اط��ئ��ة. إن��ه خبر ك���اذب. أق��ول 

بوضوح: هذا ليس صحيحا«.
وبدأ فينغر )67 عاما( التفكير جديا في 
مستقبله بعد الهزمية الكبيرة على ارض 
وس��ت بروميتش ال��ب��ي��ون 1-3 السبت 
هي الرابعة في آخ��ر خمس مباريات في 

الدوري.
واضاف »أعرف ماذا سأفعل بخصوص 

مستقبلي، وستعرفون ذلك قريبا«.
وتكرر الصحافة االنكليزية أن��ه كان 
مقررا أن يوقع فينغر ال��ذي ب��دأ اإلش��راف 
على آرس��ن��ال في 1996، عقدا جديدا مع 

النادي اللندني.

حتفل اجلولة الثالثة عشرة من تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى مونديال روسيا 
2018 لكرة القدم مبباراتي قمة ستستأثران 
مبتابعة اجلماهير، جتمع األولى األوروغواي 

مع البرازيل، والثانية األرجنتني مع تشيلي.
وحتتل البرازيل ص��دارة الترتيب برصيد 
27 نقطة تليها األوروغواي )23( ثم اإلكوادور 
وتشيلي )كالهما 20( وبعدهما األرجنتني 

 .)19(
في مونتيفيديو، تسعى األوروغ���واي إلى 
وق��ف سلسلة م��ن ستة ان��ت��ص��ارات متتالية 
للبرازيل وتقليص الفارق عنها إلى نقطة واحدة 

في حال تغلبت عليها.
ومتلك األوروغواي سجالّ مثاليا على أرضها 
إذ ف��ازت في جميع مبارياتها في التصفيات 
احلالية، بيد أّن مهّمتها لن تكون سهلة في 
مواجهة البرازيل املتجددة بقيادة مدربها تيتي 
ال سيما أنها ستفتقد إلى جهود مهاجم برشلونة 
ل��وي��س س��واري��ز امل��وق��وف وح���ارس املرمى 
األساسي فرناندو موسليرا، لكنها في املقابل 
تستطيع االعتماد على مهاجم باريس سان 
جيرمان إدينسون كافاني لتسجيل األه��داف 

وبدرجة أقل دييغو روالن.
في املقابل، يقود البرازيل جنم برشلونة 

نيمار لكن يغيب عنها املهاجم غابرييل جيزوس 
الذي أصيب بكسر في مشط القدم في صفوف 

فريقه مانشستر سيتي.
وكان جيزوس أحد أف��راد املنتخب األوملبي 
الذي تّوج بامليدالية الذهبية في دورة األلعاب 
األوملبية في ريو دي جانيرو الصيف املاضي ثم 
مّتت ترقيته إلى املنتخب األول حيث تابع تألقه 

وسّجل خمسة أهداف في ست مباريات.
واعتبر مدرب األوروغواي املخضرم أوسكار 
تاباريز أّن اخلطر األكبر يأتي من نيمار وعن 
اخلطة التي وضعها للحد من خطورته قال: 
»إذا كان لدي خطة لوقفه، فإّنني لن أبوح بها 

معكم«.
وفي بوينوس أي��رس، ال مجال للخطأ أمام 
األرجنتني عندما تستضيف تشيلي التي تتقدم 

عليها بفارق نقطة واحدة.
ول��ل��م��رة األول���ى منذ ع��ام 1970، تواجه 
األرج��ن��ت��ني خطر ع��دم ال��ت��واج��د ف��ي العرس 
الكروي العاملي وبالتالي يتعنّي عليها استدراك 

املوقف.
وح��ق��ق��ت األرج��ن��ت��ني ن��ت��ائ��ج س��ّي��ئ��ة خ��الل 
التصفيات عام 2016 حيث تعادلت مع فنزويال 
والبيرو ثم منيت باخلسارة أمام الباراغواي 
والبرازيل قبل أن حتقق فوزها الوحيد ضد 

كولومبيا في نوفمبر املاضي.
وحتتل األرجنتني املركز اخلامس حاليا أي 
املؤهل خلوض تصفيات امللحق القاري ضد بطل 
أوقيانيا، لكّن أّي تعثر جديد قد يجعل كولومبيا 
التي تتخلف عنها بنقطة واحدة تتقدم عليها في 
الترتيب خصوصا أّن األخيرة تخوض مباراة 

سهلة على أرضها ضد بوليفيا في هذه اجلولة.
وكانت األرجنتني فازت ذهابا على تشيلي 
2-1 في سانتياغو في م��ارس 2016، لكّن 
األخيرة ث��أرت منها بأفضل طريقة ممكنة من 
خالل فوزها بركالت الترجيح لتحتفظ بكأس 
أميركا اجلنوبية »كوبا أميركا« في نسختها 

املئوية في يونيو املاضي.
ويغيب عن تشيلي الع��ب وسطها أرت��ورو 
فيدال بداعي اإليقاف، في حني يحوم الشك حول 
مشاركة جنمها اآلخ��ر ألكسيس سانشيز بعد 
أن تعّرض إلصابة قوية في كاحله أدت إلى 
خروجه من مباراة فريقه أرسنال ضد وست 
بروميتش ألبيون السبت املاضي في الدوري 
اإلنكليزي )1-3(، لكنه تدّرب مبفرده الثالثاء 

بعيدا عن املجموعة.
وفي مباراتني أخريني، تلتقي الباراغواي مع 
اإلكوادور في أسونسيون، وفنزويال مع البيرو 

في ماتورين.

جانب من تدريبات منتخب األرجنتني

فينغر

فينغر ينفي تلقيه عرضًا من سان جرمان

قمة بني األوروغواي والبرازيل.. وأخرى بني األرجنتني وتشيلي في تصفيات املونديال

ريفر بليت يستمر في صحوته 
بالدوري األرجنتيني

متكن ريفر بليت الثالثاء من قلب تأخره بهدف نظيف 
أم��ام مضيفه الن��وس في املرحلة السادسة عشرة من 
مسابقة ال��دوري األرجنتيني إلى فوز مستحق )1-3(، 
ليقلص الفارق مع بوكا جونيورز املتصدر إلى ثماني 

نقاط.
وع��اد ريفر بليت في النتيجة في الشوط الثاني من 
املباراة بعد أن سجل ثالثة أهداف متتالية بأقدام الالعبني 
أري��ل روخ��اس في الدقيقة 47 وغونزالو مارتينيز في 
الدقيقة 80 وكارلوس أوزكي في الدقيقة 91، فيما سجل 
هدف النوس الوحيد الالعب خوسيه ساند في الدقيقة 

.34
ودل���ل ري��ف��ر بليت وخ��اص��ة ف��ي ال��ش��وط الثاني من 
املباراة على أنه فريق يتمتع بشخصية قوية، بعد أن 
جنح في تصحيح األخ��ط��اء، التي ارتكبها في الشوط 
األول، ليقدم أداء فنيا راقيا بفضل تألق العبه غونزالو 
 مارتينيز وال��ب��دي��ل��ني إزي��ك��ي��ل مارتينيز وك��ارل��وس 

أوزكي.
وبهذا الفوز، رفع ريفر بليت رصيده إلى 26 نقطة، 
بفارق ثماني نقاط عن بوكا جونيورز املتصدر، الذي 

سقط يوم األحد املاضي بنتيجة 2-1 أمام تايريز.
وحظى بوكا جونيورز مبساندة 10 أالف مشجع، 
وذل���ك بعد أن ق��رر القائمون على ش���ؤون ك��رة القدم 
األرجنتينية رفع احلظر املوقع على حضور اجلماهير 
الزائرة للمباريات، وهو اإلج��راء، ال��ذي مت تفعيله في 
يونيو 2013 على خلفية أعمال العنف، التي كانت جتتاح 

مدرجات املالعب في وقت سابق.

أع��ل��ن منظمو ب��ط��ول��ة ك��أس 
األبطال الودية الدولية 2017 
ال���ت���واري���خ وامل���ق���ار اخل��اص��ة 
مبباريات البطولة التي ستقام 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وسيلتقي 
خاللها وديا أفضل أندية بالعالم، 
م��ن أب��رزه��ا ب��رش��ل��ون��ة، وري��ال 
مدريد، اللذان سيتواجهان في 29 

يوليو املقبل في ميامي.
وبجانب خصمه األزل���ي في 
ال�����دوري اإلس��ب��ان��ي، سيلتقي 
ال��ب��رس��ا ف��ي 26 يوليو بفريق 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي، 
بقيادة املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو على ملعب فيديكس 
فيلد في مدينة الن��دوف��ر بوالية 
م��ي��ري��الن��د األم��ري��ك��ي��ة، وقبلها 
ي��وف��ن��ت��وس اإلي��ط��ال��ي ف��ي 22 
يوليو على ملعب ميتاليف بينو 

غيرسي.
من جانبه، أعلن ري��ال مدريد 
أنه سيواجه مانشستر يونايتد 
أيضا على ملعب ليفاي في سانتا 
كالرا بوالية كاليفورنيا في 23 
يوليو ث��م مانشستر سيتي في 
26 يوليو على ملعب كوليسيوم 

مبدينة لوس أنغليس. 

برشلونة والريال أبرز املشاركني في »األبطال الودية« بأميركا

كالسيكو منتظر بني ريال مدريد وبرشلونة في أميركا

مبابي جنم موناكو

موناكو لن يتخلى عن مبابي 
120 مليون يورو بأقل من 
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أكدت تقارير محلية إسبانية، الثالثاء، أن نادي موناكو 
الفرنسي مستعد للتخلي عن موهبته الشابة كليان مبابي، 

لكنه وضع مبلغا كبيرا لألندية الطامعة في التعاقد معه.
وق��ال موقع ديفنسا سنترال اإلسباني اإللكتروني أن 
»رحيل الالعب عن موناكو سيكلف األندية الراغبة في ضمه 

120 مليون يورو، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة«.
ولعب النجم الشاب )18 عاما( دورا كبيرا في تأهل 
موناكو إل��ى رب��ع نهائي دوري أبطال أوروب���ا، بعد الفوز 
املفاجىء لنادي اإلمارة الفرنسية في دور ال�16 على نادي 
مانشستر سيتي اإلجنليزي )6-5 في مجموع مباراتي 
الذهاب واإلياب(. يذكر أن نادي ريال مدريد اإلسباني أكثر 
األن��دي��ة األوروب��ي��ة رغبة في ضم مبابي خ��الل امليركاتو 
الصيفي، كما أبدى مانشستر يونايتد، الذي يقوده البرتغالي 

جوزه مورينيو، رغبته أيضا في ضم الالعب.


