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تنتظر قائد منتخب األرجنتني ليونيل ميسي، عقوبة قاسية، 
وذلــك بعد تصريحاته القوية جتــاه احتــاد أميركا اجلنوبية 
»كومنيبول«، بعد خسارة »التانغو« أمام البرازيل في نصف نهائي 

كوبا أمريكا املاضية والتي استضافتها »السيليساو«.
وفي مباراة حتديد املركز الثالث، طرد النجم ليونيل ميسي أمام 

تشيلي، بعد اشتباكه مع قائد »ال روخا« غاري ميديل.
وعقب انتهاء املباراة، أطلق ميسي تصريحات نارية ضد حكم 
اللقاء، والتعامل بشكل عام في بطولة كوبا أمريكا، باإلضافة 

للحديث عن مساعدة اجلميع البرازيل كي تفوز باللقب القاري.
وذكـــرت صحيفة ســبــورت الكاتالونية نقاًل عــن صحيفة ال 
ناسيون، أن االحتاد األرجنتيني لكرة القدم أرسل وثيقة إلى جلنة 
األخالقيات التابعة الحتاد أمريكا اجلنوبية »كومنيبول«، تتضمن 
اعــتــذاراً رسمياً من ليونيل ميسي، بهدف تلطيف األجــواء بعد 
تصريحاته املثيرة للجدل عقب مباراة األرجنتني وتشيلي ببطولة 

كوبا أمريكا األخيرة.
وأضافت الصحيفة أن خطاب االحتاد احمللي لنظيره القاري، 
برر في دفاعه عن ميسي أنه أدلى بهذه التصريحات وهو يعاني 
من اإلرهاق والضغوط، إذ يتطلع االحتاد األرجنتيني إلى إغالق 
هذا امللف في أسرع وقت ممكن، واالكتفاء بتحذير جنم برشلونة أو 

تغرميه مالياً.
ــام القليلة املاضية، مفادها  وتـــرددت أنباء صحافية في األي
أن جنم برشلونة اإلسباني مهدد باإليقاف الدولي ملدة عامني، 
وعلى إثره أرسل رئيس االحتاد األرجنتيني كالوديو تابيا برقية 

لـ«كومنيبول«.
وكــان ميسي قد صرح بأن مسؤولي احتــاد أمريكا اجلنوبية 

فاسدون، وحرموا فريقه من التأهل للمباراة النهائية، في تبريره 
للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.

في رابــع املباريات التحضيرية للموسم 
اجلديد والثانية ضمن جولة الواليات املتحدة، 
تعرض ليفربول للهزمية أمام فريق إشبيلية 
اإلسباني بهدفني لهدف في املباراة التي أُقيمت 
على ملعب فينواي بــارك في مدينة بوسطن، 

أمس اإلثنني.
ــن فريقني  ــن كــلــوب أكــثــر م ــورغ أشـــرك ي
كاملني في املباراة، والتي سجل فيها للريدز 
ديفوك أوريغي في الدقيقة 44، بينما أحرز 
هدفي إشبيلية كاًل من نوليتو في الدقيقة 37 
وأليخاندرو بوتزو في الدقيقة األخيرة من 

الوقت األصلي.
بــدأ ليفربول املــبــاراة بتشكيل مكون من 
أنــدي لونيرغان في حراسة املرمى، وترينت 
أليكساندر-آرنولد، فيرجيل فان ديك، ناثانيال 
فيليبس، وأنــدي روبرتسون في خط الدفاع، 
وجيني فينالدوم، جوردن هندرسون، وأليكس 
أوكسليد-تشامبرلني في خط الوسط، وبن 
وودبرن، هاري ويلسون، وديفوك أوريغي في 

خط الهجوم.

في العشر دقائق األولى من املباراة، استحوذ 
ليفربول على الكرة معظم الوقت وقابل ذلك 
بعض الــتــدخــالت الــقــويــة مــن جــانــب العبي 

إشبيلية ملنع العبي الريدز من تهديد مرماهم.
في الربع ساعة التالية، تبادل الفريقان 
السيطرة على مجريات اللعب مــع أفضلية 
ـــذي سنحت  نسبية للفريق األســبــانــي، وال
له بعض الفرص التي افتقد بعضها للمسة 
األخــيــرة احلاسمة واصــطــدم بعضها اآلخــر 
بتألق احلارس لونيرغان في إبعاد اخلطر عن 

مرماه.
في الدقيقة 37، جنح نوليتو في هز شباك 
ليفربول بتسديدة قوية من ملسة واحــدة من 

داخل منطقة اجلزاء ليضع فريقه في املقدمة.
بعد الهدف بسبع دقــائــق، استغل ديفوك 
أوريغي اخلالي من املراقبة كرة ساقطة أمام 
مرمى إشبيلية ليضعها في الشباك بكل قوة 

ويعدل النتيجة ملصلحة ليفربول.
بعد احتساب دقيقتني إضافيتني، أطلق 
احلكم صافرة نهاية الشوط األول على وقع 

التعادل اإليجابي بهدف لكل فريق.
ــي معظم املــبــاريــات  ــادة ف ــع كــمــا جـــرت ال
التحضيرية املاضية، قام يورغن كلوب بإشراك 
فريق مختلف كلًيا عن الذي بدأ املباراة ليبدأ 

الشوط الثاني.
ــت احملــــاوالت  ــاب ــي، غ ــان ــث فــي الــشــوط ال
التهديفية بشكل كبير وانحصر اللعب في 
وسط امللعب معظم الوقت حتى منتصف عمر 

الشوط.
شهدت الدقيقة 69 أول تهديد حقيقية على 
املرمى من جانب الريدز في الشوط الثاني، 
حيث سدد البديل كورتيس جونز كرة قوية 
من داخل منطقة اجلزاء، ولكن حارس إشبيلية 
متكن من التصدي لها وإبــقــاء النتيجة على 

حالها.
في الدقيقة 76، أشهر احلكم البطاقة احلمراء 
في وجه العب إشبيلية البديل جوريس غانون 
بعد تدخله العنيف على قدم العب الريدز ياسر 
العروسي، والذي تسبب في إصابته وخروجه 

من أرض امللعب.

في الدقيقة األخيرة من الوقت األصلي، متكن 
البديل اإلسباني أليخاندرو بوتزو من تسجيل 
هدف إشبيلية الثاني بعد أن راوغ احلارس 

مينيوليه ووضع الكرة في املرمى اخلالي.
أضاف احلكم 6 دقائق كوقت محتسب بدل 
من الضائع قبل أن يطلق صافرته معلًنا عن 
نهاية املباراة بفوز الفريق اإلسباني بهدفني 

مقابل هدف.
في املــبــاراة التحضيرية التالية، يواجه 
ليفربول فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي 
في مدينة نيويورك في الثالثة وخمس دقائق 
)بتوقيت مكة املكرمة( من صباح اخلميس 

املوافق 25 يوليو.
ويأمل يورغن كلوب أن ال تكون اإلصابة 
التي حلقت بالظهير األيسر ياسر العروسي 
باخلطورة التي بــدت عليها للوهلة األولــى 
ــرج مــن ملعب مــبــاراة الــريــدز أمــام  عندما خ

إشبيلية على نقالة.
وكان العروسي قد تعرض إلصابة قوية في 
قدمه في الدقيقة 80 إثر تدخل عنيف من العب 

إشبيلية جوريس غانون استوجب حصول 
األخير على بطاقة حمراء، واآلن ينتظر اجلهاز 
الفني للريدز تقييم حالة الالعب اجلزائري 

الشاب.
وقال كلوب في املؤمتر الصحفي الذي عقده 
عقب املــبــاراة: »لقد أخبرني الطبيب أنه كان 
محظوًظا. بالطبع سيكون علينا انتظار تقييم 
الطاقم الطبي حلالته، فاألمور ليست واضحة 

اآلن بنسبة 100%«.
من جهته قال أليكس أوكسليد-تشامبرلني، 
ــب فــي أن يكون ل دورا بـــارزا مــع أبطال  أرغ

أوروبا في املوسم املقبل.
العب الوسط اإلجنليزي كان قد عاد مؤخرا 
من إصابه طويلة كان قد تعرض لها بالركبة، 
ويشارك حاليا مع الفريق بتحضيرات ما قبل 
املوسم، ويسعى للحصول على مكان أساسي 

بتشكيلة يورغن كلوب مرة أخرى.
أوكسليد تشامبرلني الــذي انضم للفريق 
ــان قد  ــال، ك ــن ــاي أرس فــي 2017 قــادمــا مــن ن
فــاز باستحسان اجلميع فــي ليفربول في 

التحضيرات للموسم السابق بسبب طاقته 
وإبداعه في مركز خط الوسط قبل أن ينتهي 

موسمه بشكل مؤسف، ثم تاله غياب ملدة عام.
الالعب صاحب ال25 عام يبدو متحمسا هذا 
املوسم ويتطلع إلى إضافة شئ مختلف للفريق 
احلائز على دوري أبطال أوروبا بنهاية الشهر 

السابق.
وحتــدث الالعب رقــم 15 لصحيفة سكاي 
سبورتس خــالل جولة الفريق قبل انطالق 
املــوســم فــي الــواليــات املتحدة: »أشــعــر أنني 
أستطيع أن أضيف إلى الفريق، وأشعر بالراحة 
ألنني ألعب بطريقتي اخلاصة في خط الوسط 

هنا«.
ــاف: »أمتنى أن أعــود إلــى مستواي  ثم أض
الذي كنت عليه قبل اإلصابة وأن أضيف شيًئا 

إيجابيا للفريق«.
»لقد قــدم الفريق أداًء ٌمدهشا في املوسم 
املاضي بدوني، وآمل أن أمتكن من إضافة املزيد 
إلى الفريق وأن نقوم ببعض األشياء الرائعة 

مرة أخرى”.

 أوريغي سجل هدف ليفربول الوحيد

أنشيلوتي ينأى بنفسه 
عن مفاوضات خاميس وأتلتيكو

حتدث كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لنابولي، أول من أمس عن 
صفقة خاميس رودريغيز، العب ريــال مدريد، واحتمال انتقاله 

ألتلتيكو مدريد، وكذلك املنافسة في الدوري اإليطالي.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات ملوقع »كالتشيو ميركاتو«: »أنا 

أحب خاميس كثيراً، وميكنه بالتأكيد أن يساعدنا على التحسن«.
وأضاف: »أي مدرب يتمنى تواجد العب مبواصفاته في فريقه، 

لذلك أمتنى أن ينضم لنا في أسرع وقت ممكن«.
وعن اهتمام أتلتيكو مدريد بخدمات الدولي الكولومبي، أجاب 
مدرب الريال وبايرن ميونخ السابق: »لست على علم بأي اتفاق بني 
خاميس وأتلتيكو.. احملادثات مستمرة مع ريال مدريد في الوقت 

احلالي«.
واختتم أنشيلوتي تصريحاته، بالتأكيد على أهمية الفوز 
بالدوري اإليطالي، قائال: »نرغب في التتويج بالكالتشيو.. هذا هو 

هدفنا الوحيد«.

رقم قياسي لبيتي ولقب رابع لسون 
وسقوط ليديكي في مونديال السباحة

حطم البريطاني آدم بيتي خالل النسخة 18 من بطولة العالم 
للسباحة املقامة في غوانغجو الكورية اجلنوبية، رقمه القياسي 

العاملي لسباق 100 م صدرا خالل منافسات نصف النهائي.
وسجل ابن الـ24 عاما، املتوج بذهبية السباق في أوملبياد ريو 
2016 وبطولة العالم 2015 في قازان الروسية، 56،88 ثانية 
ليحطم الرقم القياسي الذي سجله عام 2018 في غالسكو وقدره 

57،10 ث.
وهي املرة اخلامسة التي يحطم فيها بيتي الرقم القياسي العاملي 
لسباق 100 م صدرا، علما أنه يحمل أيضا الرقم القياسي العاملي 

لسباق 50 م صدرا حققه في مونديال بودابست عام 2017.
وتوج الصيني سون يانغ بلقب سباق 400 م حرة للمرة الرابعة 

في مسيرته في إجناز لم يحققه أي سباح في التاريخ.
وسجل بطل أوملبيادي لندن 2012 في 400 و1500 م حرة 
وريو 2016 في 400 م حرة، 3:42.44 دقيقة ليتفوق على غرميه 
األسترالي مارك هورتون الذي حل ثانيا في إعادة لنتيجة مونديال 

2017 في بودابست.
ورفع ابن الـ27 عاما الذي يواجه مزاعم جديدة مبخالفته قواعد 
مكافحة املنشطات، رصيده الــى 10 ألقاب عاملية، بينها أربعة 
متتالية في 400 م حرة )برشلونة 2013 وقازان 2015 وبودابست 

2017 وغوانغجو 2019(.
ونال هورتون الفضية بعد تسجيله 3:43.17 دقيقة، متقدما 
على اإليطالي غابرييلي ديتي )3:43.23 د( في إعادة ملنصة تتويج 

عام 2017.

ميسي أطلق تصريحات نارية ضد كومنيبول بعد اخلروج من كوبا أميركا

ميسي مع  »كومنيبول«  أزمة  لتسوية  يسعى  األرجنتيني  االحتاد 

أعلن الفرنسي هيرفيه رونــار رحيله عن 
تدريب املنتخب املغربي لكرة القدم بعد أكثر 
من ثالثة أعوام في هذا املنصب، مؤكدا أن هذا 
القرار كان متخذا قبل املشاركة املخيبة ألسود 
األطلس في كأس األمم اإلفريقية التي أقيمت 
في مصر، حيث خرجوا من الدور ثمن النهائي.

قــال رونـــار فــي بيان نشره عبر حسابه 
ــان الــوقــت بالنسبة إلي  على »تــويــتــر«، »ح
لطي صفحة هذا الفصل الطويل واجلميل من 
حياتي«، والذي بدأ على رأس اإلدارة الفنية 

ألسود األطلس مطلع عام 2016.
وأشــار رونــار الى أنه أبلغ رئيس االحتاد 
املغربي فوزي لقجع بالقرار الذي اتخذه »بعد 
تفكير معمق«، وأن األخير التزم باحترامه، 
مــشــددا على أن قـــرار الرحيل عــن املنتخب 
ــان متخذا قبل أمم إفريقيا 2019« التي  »ك
استضافتها مصر بدءا من 21 يونيو، وانتهت 
اجلمعة بــإحــراز املنتخب اجلــزائــري اللقب 
للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه -1صفر على 

السنغال.
وأقصي املنتخب املغربي بشكل مفاجئ 
من البطولة التي كان من أبرز املرشحني لنيل 
لقبها، السيما بعد إنهائه دور املجموعات 
بالعالمة الكاملة والشباك النظيفة في صدارة 
املجموعة الرابعة. لكن أسود األطلس خسروا 
فــي الـــدور ثمن النهائي أمــام منتخب بنني 
املتواضع بركالت الترجيح 4-1، بعد التعادل 

1-1 في الوقتني األصلي واإلضافي.
ورأى رونار »جميعنا كنا نأمل في حتقيق 
نتائج أفضل في أمم إفريقيا 2019 في مصر، 
لكن هذه حال كرة القدم، فهي تولد آماال كبيرة 
وتعيدنا بشكل قاس الى واقع إقصاء جد مبكر 

بركالت الترجيح«.
وأعرب املدرب الذي يعرف بقميصه األبيض 
عن »فخره بالنجاح« الذي حققه مع منتخب 

املغرب، ومساهمته في تقدمه من املركز 81 
في تصنيف االحتاد الدولي )فيفا( عام 2016، 

الى املركز 47 حاليا.
وقاد رونار املنتخب الى بلوغ نهائيات أمم 

إفريقيا مرتني )2017 حني خرج من الدور ربع 
النهائي على يد مصر، و2019 حني خرج من 
ثمن النهائي من البطولة التي كانت تقام للمرة 
األولى مبشاركة 24 منتخبا(، كما أعاده الى 
نهائيات كأس العالم للمرة األولى بعد غياب 
20 عاما، وذلك من خالل املشاركة في مونديال 

روسيا 2018.
ــه »فــخــور« مبــا حتقق في  وأكــد رونـــار أن
»مغامرة جميلة« مع املنتخب، متحدثا عن 
»ثالثة أعوام ونصف عام من اللحظات القوية 
التي تشاركتها مع العبني أحبهم بصدق، جهاز 

فني متفاٍن وكل املشجعني املغاربة«.
وشكل مصير رونــار على رأس املنتخب 
ــداول منذ بداية كــأس األمم، وسط  موضع ت
تقارير صحافية تتحدث عن احتمال انتقاله 
ـــى واحــــد مــن بــلــديــن عــربــيــني: مــصــر أو  ال
السعودية. ولــدى سؤاله عن املوضوع في 
مؤمتر صحافي خالل الدور األول، قال »أنا مع 
املغرب منذ ثالثة أعوام ونصف عام. اختبرت 
أمورا جميلة جميلة جدا وآمل في أال يكون ذلك 

قد انتهى«.
أضــاف »اآلن أعلم أنــه ينتظر مني الكثير 
لبطولة إفريقيا، الكثير منا، لنبقى مركزين 
على املنافسة. لن يكون لدي ما أقوله خالل 
هــذه البطولة وآمــل في أن نكون معا ألطول 

فترة ممكنة«.
ـــالم محلية مطلع  ــل إع ــائ وتـــداولـــت وس
األسبوع املاضي أنباء عن استقالة رونار، لكن 
االحتاد املغربي نفاها مشيرا إلى أنه يجري مع 
املدرب البالغ من العمر 50 عاما، لقاءات لتقييم 

مشاركة املنتخب في البطولة القارية.
ورونار هو املدرب الوحيد حتى اآلن الذي 
متكن حتى اآلن من الفوز باللقب القاري مع 
منتخبني مختلفني )زامبيا 2012 وساحل 

العاج 2015(.

هيرفيه رونار

ليفربول يخسر من إشبيلية وديًا في بوسطن

هيرفيه رونار يعلن رحيله عن املنتخب املغربي

أوكسليد تشامبرلني بقميص ليفربول اجلديد

خاميس رودريغيز


