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ع��زز أوملبيك ليون فرصه في 
التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم في املوسم املقبل بعد فوزه 
5-2 على ديجون في مباراة مثيرة 
ب��دوري الدرجة األول��ى الفرنسي 

لكرة القدم يوم اجلمعة.
وب��ه��ذا االن��ت��ص��ار رف���ع ليون 
صاحب املركز الثالث رصيده إلى 
69 نقطة م��ن 34 م��ب��اراة بفارق 
نقطة واحدة خلف موناكو الثاني 
ويتفوق بثالث نقاط على أوملبيك 

مرسيليا رابع الترتيب.
وي��ض��م��ن ال��ب��ط��ل وال��وص��ي��ف 
التأهل ل��دوري األب��ط��ال مباشرة 
بينما سيخوض صاحب املركز 
ال��ث��ال��ث األدوار التمهيدية ل��ذا 
س��ي��ك��ون مرسيليا حت��ت ضغط 
عندما يواجه ضيفه ليل السبت 

بينما يلعب موناكو مع جاجنون.
وض���ع ممفيس دي��ب��اي ليون 
في املقدمة في الدقيقة اخلامسة 
وت��ع��ادل التونسي نعيم سليتي 

بتسديدة متقنة في الدقيقة 25.
وفي الشوط الثاني تقدم ليون 
3-1 بعد ه��دف��ني متتاليني عبر 
فالنتني روسييه باخلطأ في مرماه 

ونبيل فقير.
وق��ل��ص س��ل��ي��ت��ي ال���ف���ارق في 
الدقيقة 55 لينعش آم��ال ديجون 

في العودة.
ل��ك��ن ب��رت��ران ت����راوري وس��ع 
الفارق إل��ى 4-2 ثم أكمل البديل 
ماكسويل كورنيه اخلماسية في 

الدقيقة 81. وف��ي م��ب��اراة أخ��رى 
ت��ع��ادل نانت بعشرة العبني 1-
1 مع ضيفه ري��ن صاحب املركز 
اخل��ام��س وال���ذي ع��زز آم��ال��ه في 

التأهل للدوري األوروب��ي بفضل 
هدف في الدقائق األخيرة.

وضع أدري��ان توماسون نانت 
في املقدمة قبل انتهاء الشوط األول 

لكن فريق املدرب كالوديو رانييري 
أكمل اللقاء منقوص العدد بعد طرد 

إمييليانو ساال بعد االستراحة.
ودف���ع نانت الثمن متأخرا عندما 

أدرك جيمس ليا سيليكي التعادل في 
الدقيقة 81 من تسديدة غيرت اجتاهها. 
وسيلعب باريس س��ان جيرمان الذي 
حسم اللقب بالفعل مع بوردو يوم األحد. 

لقطة من املباراة

عقد نيمار ال يتضمن شرطا جزائياليون يسحق ديجون بخماسية في الدوري الفرنسي
ردت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم على ما 
ذكرته صحيفة »أل بايس« اإلسبانية، مؤكدة بأنه 
ال يوجد أي بند جزائي في العقد الذي وقعه النجم 
البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان الفرنسي 

عندما انتقل اليه الصيف املاضي من برشلونة.
وزعمت صحيفة »ال بايس« أن عقد نيمار الذي 
كلف سان جرمان 222 مليون يورو لفك ارتباطه 
ببرشلونة، يتضمن بندا جزائيا يسمح له بترك 
ال��ن��ادي الباريسي اعتبارا من األول من سبتمبر 
املقبل، مقابل 300 مليون يورو على أقل تقدير، لكن 

قيمته الدقيقة ترتبط ببعض النتائج.
وأصبح نيمار الصيف املاضي أغلى الع��ب في 
العالم، بعدما دفع سان جرمان قيمة البند اجلزائي 
املوجود في عقده مع برشلونة، لكن البنود اجلزائية 
غير م��وج��ودة ف��ي فرنسا بحسب ق��وان��ني رابطة 

الدوري.
وأكدت هذه الرابطة اجلمعة أن »مديري األندية 
ال ميكنهم كتابة عقود مع بند جزائي، يسمح بفك 
االرت��ب��اط التعاقدي من قبل ط��رف أو آخ��ر مقابل 
تعويض«، مشددة على عدم وجود »بند انهاء تعاقد 
أو بند يسمح بإنهاء منفرد )لعقد( مع العب فرنسي 

أو أجنبي«.
وق��ال متحدث باسم رابطة ال��دوري الفرنسي: 
»أنه بالتالي ليس هناك أي بند من هذا النوع في عقد 
الالعب املصدق من قبل اللجنة القانونية في رابطة 

الدوري الفرنسي«.
وتتواصل الشائعات التي تتحدث عن إمكانية 
رحيل نيمار، امل��وج��ود حاليا في البرازيل حيث 
يتعافى من إصابة، عن سان جرمان الصيف املقبل 

بعد موسم واح��د في صفوفه، وحتى أن وسائل 
اإلعالم اإلسبانية أشارت إلى أنه قد ينضم إلى ريال 

مدريد.
لكن صحيفة »ماركا« الرياضية أش��ارت الى أن 
ريال سينتظر حتى صيف 2019 لضم نيمار مقابل 
نفس املبلغ، الذي دفعه النادي الباريسي للحصول 

عليه من الغرمي التقليدي برشلونة.

استعادة كأس الدوري األوروبي بعد سرقتها
تعرضت كأس مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا 
ليغ« للسرقة في املكسيك بعد عرضها في ملعب مدينة 
غواناخواتو وسط البالد، قبل أن تؤكد السلطات احمللية 

متكنها من استعادتها بعد ساعات.
وكانت كأس املسابقة األوروبية الثانية من حيث 
األهمية على مستوى األندية، معروضة ليل اجلمعة 
السبت في ملعب غواناخواتو، ضمن حفل نظمته إحدى 

ش��رك��ات االت��ص��االت الراعية للمسابقة. وأوضحت 
السلطات احمللية في تغريدة عبر حساب رسمي على 
موقع »تويتر«، »استعدنا ك��أس يوروبا ليغ بعدما 
توصلنا إلى معلومات حول السيارة التي وضعت فيها 
بعد احلفل«. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن املسؤولني 
عن سرقة الكأس أو الطريقة التي متت بها استعادتها 

في مدينة ليون، على مسافة 50 كلم من غواناخواتو.

قضايا التحرش اجلنسي تضرب الكرة األرجنتينية
أُدي��ن إداري برابطة كرة القدم األرجنتينية في 
قضايا حترش جنسي بأكثر من 10 ضحايا قصر 
تتراوح أعمارهم بني 14 و18 عاما، وفقا للتحقيقات.

واُتهم املتحدث باسم الرابطة ونائب رئيس نادي 
أكاسوسو، خاببير بيبو مارين، بتورطه في قضايا 
التحرشات اجلنسية بقصر في صفوف ناشئني 

نادي إندبنديينتي.
فيما انتقد مارين إدانته، قائال: »إنهم يريدون 
تشويه اسمي، أنا بريء، ال أعلم من أين أتوا باسمي 

في القضية«، وفقا ملا نقله موقع دوبلي أماريا.
وأعلن النائب العام ماريا سوليداد غاريبالدي، 

أن »هناك أكثر من 10 حاالت تتراوح أعمارهم بني 
14 و18 عاما، واٌعتقل 5 أشخاص بتهمة جرائم 
التحرش اجلنسي كل واحد منهم متهم في أكثر من 

واقعة حترش«.
ومن ضمن املعتقلني هناك احلكم مارتن بوستوس 

الذي اعتقل محاميه أيضا ل�«تستره« على اجلرائم.
ويشهد العالم فضائح حترش جنسي بدأت في 
هوليوود بعد اتهام املنتج هارفي واينستني بعدد من 
جرائم التحرش اجلنسي والدفع بحملة »أنا أيضا« 
حلث ضحايا التحرش اجلنسي على التنديد بتلك 

اجلرائم.
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أبقى بوروسيا مونشنغالدباخ على حظوظه 
باملشاركة في الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« 
ف��ي امل��وس��م املقبل، ب��ف��وزه السهل على ضيفه 
فولفسبورغ -3صفر اجلمعة في افتتاح املرحلة 

احلادية والثالثني من بطولة املانيا لكرة القدم.
وس��ج��ل االه������داف الرس س��ت��ي��ن��دل )8( 

والبرازيلي رافاييل )35( وكريستوف كرامر 
.)44(

رفع مونشنغالدباخ صاحب املركز الثامن 
رصيده الى 43 نقطة، بفارق ثالث نقاط خلف 
اينتراخت فرانكفورت السابع وهوفنهامي 

السادس.

وي��ش��ارك ال��س��ادس وال��س��اب��ع ف��ي ال���دوري 
االملاني في يوروبا ليغ، في حني يتأهل االربعة 

االوائل مباشرة الى دوري االبطال.
وتستكمل املرحلة السبت، فيلعب اليبزيغ 
مع هوفنهامي، اينتراخت فرانكفورت مع هرتا 
برلني، هامبورغ مع فرايبورغ، هانوفر مع بايرن 

ميونيخ البطل، شتوتغارت مع فيردر برمين، 
وبوروسيا دورمتوند مع باير ليفركوزن.

وتختتم املرحلة االحد حيث يلتقي اوغسبورغ 
مع ماينتس، وكولن مع شالكه.

وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب قبل أسبوعني 
للموسم السادس على التوالي. 

مونشنغالدباخ يبقي على حظوظه األوروبية في »البوندسليغا«

 قال ماسيمو بوساكا رئيس جلنة احلكام 
ف��ي االحت���اد ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم )الفيفا( 
لرويترز في مقابلة إنه يتعني تطبيق تقنية 

حكم الفيديو املساعد من أجل حماية احلكام 
الذين يتعرضون ”للقتل“ على يد وسائل 
اإلعالم إذا ما ارتكبوا أي أخطاء. وأكد بوساكا 

أن اللعبة الشعبية في أمس احلاجة لتطبيق 
التقنية اجلديدة قائال ”ميكن أن يكون احلكم 
األفضل في العالم ملدة 89 دقيقة ثم يرتكب 

خطأ يتعرض على أث��ره للقتل )إعالميا(. 
”مسيرتنا املهنية وحياتنا البد أن تتغير وأن 

تصبح أكثر عدال وإنصافا“. 

رئيس جلنة احلكام في »الفيفا« يطالب بتطبيق تقنية الفيديو

نيمار واخلليفي


