
نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية عن نيمار قوله: “ال أرغب 
في اللعب هنا لوقت أطول، أرغب في العودة إلى بيتي الذي لم يكن لي 

أن أخرج منه”.
وذكرت وسائل إعالم أخرى، مثل صحيفة آس اإلسبانية، أن نيمار 
بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو فيما أكدت 
صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في 

صمدينة برشلونة.
وبدأت التكهنات حول عودة نيمار احملتملة لبرشلونة، في الوقت 
الذي كان فيه اجلميع يستبعد هذا االحتمال ويعتبره ضرباً من اخليال، 
وكانت الشرارة األولى التي أشعلت هذه التكهنات التصريحات التي 
قالها مالك باريس س��ان جيرمان، ناصر اخلليفي، ملجلة “فرانس 
فوتبول” الفرنسية قبل بضعة أيام، عندما أكد أن الباب مفتوح أمام 

النجم البرازيلي للرحيل إذا أراد ذلك.
واستمعت شرطة ساو باولو للمرة الثانية لعارضة األزياء ناغيال 
تريندادي منديش دي س��وزا، التي تتهم مواطنها جنم ك��رة القدم 
البرازيلية، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، باغتصابها 

في باريس.
توجهت تريندادي إل��ى مركز للشرطة في جنوب س��او باولو 

بصحبة محاميها اجلديد كوزمي أراوغ��و، والذي أكد أن الشرطة 

طلبت من موكلته على اخلصوص هاتفها احملمول لفحصه، 
لكن الشابة قالت إنها أضاعته بعد جلسة االستماع األولى 

لها في 7 يونيو.
وأضاف احملامي عند اخلروج من مركز الشرطة، أن الهاتف 
بقى في سيارة محاميها السابق دانيلو غارسيا دي أندرادي، 

أو في املنزل الذي ذهبت إليه بعدما غادرت مركز الشرطة”.
وكانت عارضة األزي���اء الشابة )26 

ع��ام��ا( ال��ت��ي أق���رت أن��ه��ا أرادت 
مم��ارس��ة اجلنس م��ع نيمار، 

لكنها لم تتوقع أن تأخذ 
العالقة التي جمعتهما 

ف���ي ب���اري���س منحنى 
ع��ن��ف��ي��اً، ت��ط��رق��ت 

األسبوع املاضي إلى 
ال��س��رق��ة امل��زع��وم��ة جلهاز 

لوحي إلكتروني يحتوي 
على اجلزء الثاني من تسجيل 

الفيديو ال��ذي تقول أن��ه يوفر أدل��ة على تعرضها 
لالغتصاب من قبل نيمار.

أنقذت تقنية حكم الفيديو املساعد فنزويال 
مرة أخرى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم 
ليل بعدما حرمت البرازيل البلد املستضيف 
من هدفني لتنتهي مواجهتهما في املجموعة 

األولى بالتعادل بدون أهداف.
وُتركت البرازيل، التى ألغى احلكم هدفا 
آخر لها، تتحسر على الفرص املهدرة بعد أداء 

ضعيف آخر أحبط جماهيرها.
وه��ز روب��رت��و فيرمينو ال��ش��ب��اك للبلد 
املستضيف ف��ي نهاية ال��ش��وط األول لكن 
احلكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ العب 

ليفربول.
وسجل البديل جابرييل جيسوس هدفا 
بعد م��رور ساعة م��ن اللعب غير أن حكم 
الفيديو املساعد تدخل إللغائه بسبب وجود 

تسلل ضد فيرمينو.
وبدا أن فيليب كوتينيو أحرز هدف الفوز 
قبل ثالث دقائق من النهاية لكن حكم الفيديو 
املساعد تدخل مرة أخرى إذ بدا أن فيرمينو 

ملس الكرة بيده قبل أن تتهيأ أمام كوتينيو.
وكال رفائيل دودامل مدرب فنزويال املديح 
لتقنية حكم الفيديو املساعد والتي أنقذت 
فريقه أرب��ع م��رات في البطولة إذ تدخلت 
إللغاء هدفني لبيرو في التعادل بدون أهداف 
ف��ي امل��ب��اراة األول���ى. وق��ال دودام���ل ”يحيا 
حكم الفيديو. ”لعبنا مباراة شبه مثالية 
أم��ام مكون م��ن العبني مذهلني. البرازيل 
وضعتنا في اختبار لكن الفريق كان يعرف 
ما الذي يجب عليه فعله وتذكر اخلطط التي 
وضعناها“. وأضاف ”هذه نتيجة تاريخية 
لنا“. وتتصدر البرازيل املجموعة بأربع 
نقاط متفوقة بفارق األهداف على بيرو التي 

تغلبت 3-1 على بوليفيا في وقت سابق.
وت��ل��ع��ب ال��ب��رازي��ل ض��د ب��ي��رو ف��ي آخ��ر 
مباريات املجموعة ي��وم السبت ويحتاج 
الطرفان للتعادل فقط لضمان مكانهما في 

دور الثمانية.
كما تلعب فنزويال التي متلك نقطتني ضد 
بوليفيا متذيلة الترتيب ب��دون رصيد في 

اليوم ذاته.
ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة إلى 
دور الثمانية باإلضافة إلى أفضل منتخبني 

يحتالن املركز الثالث.
وت��ع��رض��ت ال��ب��رازي��ل الن��ت��ق��ادات من 
جماهيرها بعد البداية السيئة في االفتتاح 
ضد بوليفيا، قبل أن تنتصر -3صفر، وبدأت 
بشكل أف��ض��ل ه��ذه امل���رة لكنها فشلت في 

استغالل الفرص التي اتيحت لها.
وأه��در ديفيد نيريس وفيرمينو العديد 
من الفرص كما أنقذ فويلكر فارينيز حارس 
فنزويال فرصة من ريتشارليسون كما أضاع 
البديل جيسوس وامل��داف��ع فيليبي لويس 

بعض الفرص في الشوط الثاني.
وأطلقت اجلماهير صيحات االستهجان 
عقب انتهاء امل��ب��اراة باستاد أرينا فونتي 
نوفا الذي شهد حضور 39 ألف متفرج مع 

خلو أكثر من عشرة آالف مقعد ليفشل البلد 
املستضيف في ملء املدرجات مرة أخرى بعد 

ما حدث في االفتتاح.
وق��ال تياجو سيلفا مدافع البرازيل إن 

الفريق ال يستحق االنتقادات املوجهة إليه.
وأبلغ الصحفيني ”فنزويال لعبت بدفاع 
محكم. ف��ي بعض األح��ي��ان كنا متسرعني 
مبحاولة إنهاء الهجمة وهو ما أدى إلى فقدان 

الثقة. لكن غياب األه��داف يجعل كل شيء 
يبدو خاطئا“. وأضاف ”)فنزويال( لم تخرج 
من منتصف ملعبها في الشوط الثاني مطلقا. 

لم نفز بسبب تفاصيل صغيرة“.

لكن املدرب تيتي تفهم غضب اجلماهير.
وق��ال ”يجب علينا تفهم جماهيرنا فهي 
تريد مشاهدة األهداف ولو كنت بينها ألطلقت 

صيحات االستهجان أيضا“.
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لقطة من مباراة البرازيل وفنزويال

كوبا أميركا.. البرازيل تتعادل مع فنزويال في مباراة األهداف امللغية

الكأس الذهبية: أمريكا تستهل 
مشوارها بفوز ساحق على غويانا

  استهلت الواليات املتحدة مشوار الدفاع عن 
لقبها في الكأس الذهبية لكرة القدم، بفوز ساحق 

4-0 على غويانا في مينيسوتا.
افتتح بول أريوال التسجيل لصاحبة الضيافة 
بإستاد أليانز فيلد في الدقيقة 28، بعد متريرة 

وينستون مكيني.
وضاعف تايلر بويد الفارق في الدقيقة 51، 
عندما استلم متريرة مايكل برادلي الطويلة، 
وسدد في املرمى، على الرغم من أنه بدا في موقف 

تسلل. وال تستخدم البطولة تقنية حكم الفيديو 
املساعد. وكان هدف بويد رقم 1000 في تاريخ 
املنتخب األمريكي للرجال، والذي خاض مباراته 

األولى في أغسطس 1916.
وجعل جياسي زارديس النتيجة 3-0 عندما 
اصطدمت تسديدة بوجهه إلى داخل املرمى، وبدا 

الالعب متأثراً لكنه واصل اللعب.
وأض��اف بويد هدفاً اخ��ر من م��دى بعيد في 

الدقيقة 81.
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نيمار: ال أرغب في البقاء مع سان جيرمان.. 
أود العودة إلى بيتي

نيمار

هروب العب كوبي مشارك
في الكأس الذهبية

ش��ه��دت منافسات ال��ك��أس الذهبية 2019 
هروب املدافع الكوبي ياسماني لوبيز واختفائه 

في الواليات املتحدة األميركية.
  وك��ش��ف م���درب املنتخب ال��ك��وب��ي راوول 
ميديروس أن مدافعه لوبيز اختفى بعد اخلسارة 
أم���ام املكسيك بسباعية نظيفة ال��س��ب��ت في 
باسادينا )لوس أجنليس( في افتتاح النسخة 
اخل��ام��س��ة ع��ش��رة م��ن البطولة ال��ق��اري��ة التي 
جتمع املنتخبات املنضوية حتت ل��واء احتاد 
الكونكاكاف )أم��ي��رك��ا الشمالية والوسطى 

والكاريبي(.
وقال ميديروس عشية مباراة اجلولة الثانية 
ف��ي دنفر ض��د مارتينيك “الفريق، كما يعلم 
اجلميع، لم يصل بوفد كامل إلى الكأس الذهبية، 
واملدافع رقم 4 )ياسماني لوبيز( غادر بالفعل 
التجمع مساء يوم السبت، وهو الالعب الوحيد 

الذي ليس معنا”.
ول���م يحصل الع���ب خ��ط ال��وس��ط ي���وردان 
سانتا كروز على تأشيرة دخول من السلطات 
األميركية، وبالتالي لم يتمكن من االنضمام 
إلى املجموعة للمشاركة مع بالده في البطولة 

القارية التي تستضيفها ال��والي��ات املتحدة، 
كوستاريكا وجامايكا من 15 يونيو حتى 7 

يوليو. 
وتابع املدرب الكوبي “بخصوص ياسماني، 
فهذا ق��راره. ال أحد من زمالئه - ونحن ثالثون 
- له أي عالقة مبا حصل. إنه قراره، لقد اتخذه 

ووضعه موضع التنفيذ”.
ويعتبر لوبيز، إب��ن ال�31 ع��ام��اً ال��ذي بدأ 
م��ش��واره ال��دول��ي ع��ام 2013، من ركائز دفاع 
املنتخب ال��ك��وب��ي، وه��و انضم ال��ى قائمة من 
الرياضيني الكوبيني الذين استغلوا األح��داث 

الدولية في اخلارج للهروب.
ففي الكأس الذهبية عام 2015، هرب أربعة 
من أصل الالعبني ال�23 الذي حلوا مع منتخب 

كرة القدم في الواليات املتحدة.
وفي دورة األلعاب األميركية في تورونتو 
عام 2015، هرب العديد من الرياضيني الكوبيني 
قبل نهاية البطولة. وبعد هزميتهم الساحقة أمام 
املكسيك صفر7-، يجب على الكوبيني الفوز على 
مارتينيك في دنفر للحفاظ على أمل التأهل إلى 

الدور ربع النهائي. 

شباب فرنسا يقتنصون فوزًا 
مثيرًا من إنكلترا

حقق منتخب فرنسا ف��وزاً مثيراً على 
نظيره املنتخب اإلنكليزي بهدفني مقابل 
ه��دف ف��ي اجل��ول��ة األول���ى م��ن مباريات 
املجموعة الثالثة م��ن بطولة أوروب���ا 

للشباب حتت 21 سنة.
في املواجهة التي أقيمت مساء الثالثاء 
تقدم املنتخب اإلنكليزي عن طريق فيل 
فودين العب مانشستر سيتي في الدقيقة 
54 قبل أن يعود املنتخب الفرنسي بقوة 
في الدقائق األخيرة من اللقاء ويحرز 
هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق 
جوناثان إيكوني وآرون وان بيساكا 

باخلطأ في مرماه في الدقيقة 90.
وض��م��ن املجموعة ذات��ه��ا اكتسحت 
رومانيا كرواتيا بأربعة أه��داف مقابل 
ه���دف، أح���رز ال��ه��دف األول للمنتخب 
الروماني جورجي بوسكاس من ركلة 
ج���زاء وأض���اف يانيس ه��اج��ي الهدف 
الثاني قبل أن يسجل تيودور كريستيان 
بالوتا ثالث أه��داف رومانيا في الدقيقة 
66 فيما اختتم أدري��ان بيتر الرباعية 

بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.
وك��ان نيكوال فالسيتش سجل هدف 

كرواتيا الوحيد في الدقيقة 18.

إطالق سراح بالتيني عقب استجوابه حول مونديال قطر
مت اإلفراج عن ميشيل بالتيني الرئيس 
السابق لالحتاد األوروب��ي لكرة القدم في 
الساعات األول��ى من أمس األربعاء عقب 
خضوعه الستجواب بشأن عملية منح 

حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.
وش��اه��د مصور م��ن روي��ت��رز بالتيني 
ي��غ��ادر مركز شرطة محليا حيث جرى 

احتجازه يوم الثالثاء الستجوابه.
وقال وليام بوردون محامي بالتيني إن 
موكله بريء من كافة االتهامات املوجهة 
إل��ي��ه وأن���ه ج��رى اس��ت��ج��واب��ه ”ألسباب 

فنية“.
وقال بالتيني للصحفيني أمس األربعاء 
أثناء مغادرته مركز الشرطة ال��ذي كان 

محتجزا به ”دام األمر لفترة طويلة بسبب 
عدد األسئلة. ”يبدو مثل هذا األمر طويال 
دوما خاصة وأنهم سألوني بشأن بطولة 
أوروب��ا 2016 وك��أس العالم في روسيا 
وكأس العالم بقطر وباريس سان جيرمان 

واالحتاد الدولي لكرة القدم.
”قمت بالرد على كافة ه��ذه األسئلة 
بهدوء وال زل��ت ال أع��رف سبب وج��ودي 

هناك“.
وي��ق��ود مكتب امل��دع��ي ال��ع��ام امل��ال��ي 
الفرنسي، واملتخصص في التحقيق في 
اجل��رائ��م املالية وال��ف��س��اد، حتقيقا منذ 
2016 في عملية منح قطر حق استضافة 
كأس العالم 2022. وينظر احملققون في 

مخالفات محتملة تشمل فساد شخصي 
والتآمر واستغالل نفوذ.

وك��ان ال��ق��رار ال��ذي اتخذ في ديسمبر 
2010 مبنح قطر ح��ق استضافة كأس 
العالم قد فاجأ الكثيرين بسبب االفتقار 
للقاعدة اجلماهيرية الكبير إضافة لدرجات 
احل����رارة املرتفعة ف��ي الصيف واألداء 
الضعيف للمنتخب القطري. وستكون 
قطر أول دولة عربية تستضيف نهائيات 
البطولة. وبالتيني أحد أبرز الرياضيني 
وجن��وم الكرة في فرنسا. وق��اد بالتيني 
منتخب بالده للفوز ببطولة أوروبا 1984 
وخ��اض مباراتني في ال��دور قبل النهائي 

ميشيل بالتينيلكأس العالم.


