
حذر اإلسباني بيب غوارديوال مدرب 
مانشستر سيتي بطل الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم جناحه الدولي األملاني لوروا 
سانيه بأنه يرغب ف��ي فقط االحتفاظ 
بالالعبني الذين يشعرون بالسعادة في 

صفوف ال�«سيتيزنس«.
وارتبط اسم سانيه الذي أمضى أغلب 
فترات املوسم املاضي على مقاعد البدالء 
في مانشستر سيتي، كثيرا في اآلون��ة 
األخ��ي��رة باالنتقال إل��ى صفوف بايرن 

ميونيخ بطل الدوري األملاني.
ووج���ه غ���واردي���وال، امل���درب السابق 
للنادي البافاري، رسائل متباينة حول 
مستقبل الالعب البالغ من العمر 23 عاما 
بعد فوزه على مواطنه وست هام يونايتد 
4-1 ف��ي ال��ص��ني ضمن ك��أس ال���دوري 
اإلنكليزي في آسيا استعدادا للموسم 

اجلديد.
وعندما سئل غ��واردي��وال عما إذا كان 
يتوقع أن يبقى سانيه مع أبطال الدوري 
اإلن��ك��ل��ي��زي، أج���اب »ن��ع��م«، راف��ض��ا في 
البداية أن يدلي باملزيد بهذا اخلصوص. 
ولكن بعد حتدثه عن الفوز على وست 
ه���ام، وص���ف غ���واردي���وال س��ان��ي��ه بأنه 
»يتمتع بجودة استثنائية يصعب العثور 

عليها«.
وق��دم مانشستر سيتي عقدا جديدا 
لسانيه لكن الدولي األملاني لم يحسم أمره 
بعد مثيرا الشك حول مستقبله مع النادي 

اإلنكليزي.
وأوض��ح غ��واردي��وال »نريد أن يكون 
الناس سعداء هنا«، مضيفا »هو يعلم، 
وي��ع��ل��م��ون ج��م��ي��ع��ا، أن���ه م��ن الصعب 
)احل��ص��ول على ف��رص��ة للعب( بسبب 

اجلودة التي لدينا«.

وتابع »لكن في الوقت ذات��ه حتدثت 
إلى النادي 10 مرات، أريد أن يكون الناس 
هنا سعداء، إذا كانوا ال يريدون أن يكونوا 

هنا، فعليهم الرحيل«.
ورد غوارديوال باقتضاب على سؤال 
بخصوص اهتمامه بقطب دف��اع ليستر 
سيتي الدولي هاري ماغواير بالقول إنه 

»العب ليستر«.

م��ن جهة أخ���رى، أك��د غ��واردي��وال أنه 
سيسمح لالعبيه بتحديد م��ن سيحمل 
ش��ارة القائد امل��وس��م املقبل بعد رحيل 
ال��دول��ي البلجيكي امل��خ��ض��رم فانسان 
كومباني )33 عاما( إل��ى ن��ادي بداياته 

أندرخلت بعد 11 عاما في سيتي.
وق���ال غ���واردي���وال »سنختار قائد 
الفريق. سننتظر حتى يعود اجلميع 

وسيختارون قائدهم«.
وحمل اإلسباني املخضرم دافيد سيلفا 
ش��ارة القائد في امل��ب��اراة ضد وس��ت هام 
حيث حول سيتي تخلفه بهدف مارك نوبل 
)26 من ركلة ج��زاء(، الى فوز برباعية 
تناوب على تسجيلها دافيد سيلفا )33( 
ول��وك��اس منيشا )36 م��ن ركلة ج��زاء( 

ورحيم سترلينغ )59 و72(.

كشفت وسائل إعالم إسبانية أن نادي ريال مدريد 
اإلسباني ال ينظر بعني االرتياح لبطولة »سوبر ليغ« 
األوروبية التي يرغب االحتاد األوروب��ي لكرة القدم 

»يويفا« في إقامتها خالل الفترة املقبلة.
وأوضحت صحيفة ماركا اإلسبانية أن اعتراض 
ري��ال مدريد على البطولة يعود في األس��اس إلى 
نظامها، حيث يشارك في املنافسات 32 فريقاً يتم 
توزيعها على ثالثة أق��س��ام، وه��و ما ي��راه النادي 
امللكي فكرة ال ترتكن على أساس يسمح لها بالتطور 

وتزدهر.
وعلى جانب أخر، أشارت ماركا إلى أن ريال يتخذ 
موقفاً مغايراً بالنسبة لبطولة كأس العالم لألندية 
بنظامها اجلديد الذي أقترحه رئيس االحتاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«، جياني انفانتينو.
وطبقا للصحيفة اإلسبانية، يعتقد ري��ال مدريد 
أن مونديال األندية بنظامه اجلديد سيكون مساوياً 
لبطولة كأس العالم للمنتخبات، سواء من الناحية 

االقتصادية أو الرياضية.
ومن املقرر أن يشارك في مونديال األندية بثوبه 
اجلديد 24 نادياً، 12 منهم من أوروب��ا، على أن تقام 
البطولة كل أرب��ع سنوات، مع إمكانية إقامتها كل 
عامني في املستقبل إذا س��ارت األم��ور على النحو 

املأمول في النسخ األولى.
وأحملت ماركا إلى أنه من أجل حتقق هذا املقصد، 
سيلغي »فيفا« من ج��دول بطوالته، بطولتي كأس 

العالم لألندية )بشكلها احلالي( وكأس القارات.
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جانب من تدريبات ريال مدريد

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع تريبيير 
3 مواسم من توتنهام

أعلن أتلتيكو مدريد وصيف بطل ال��دوري 
اإلسباني لكرة القدم تعاقده مع مدافع توتنهام 
ومنتخب إنكلترا ك��ي��ران تريبيير مل��دة ثالثة 

مواسم.
وقال النادي اإلسباني في بيان له »أتلتيكو 
مدريد وتوتنهام توصال إلى اتفاق بخصوص 
انتقال الالعب اإلنكليزي. املدافع األمين وقع عقدا 

يربطه بالنادي في املواسم الثالثة املقبلة«.
ولم يكشف أتلتيكو مدريد عن قيمة الصفقة 
بيد أن وسائل اإلع��الم اإلسبانية قدرتها ب�22 

مليون يورو.
واكتفى النادي اإلسباني بإضافة »املدافع 

اإلنكليزي انضم إلى صفوف النادي بعدما اجتاز 
الفحص الطبي بنجاح«.

وواص��ل أتلتيكو مدريد تعزيز خط دفاعه 
بعد تعاقده مع املدافع األيسر البرازيلي رينان 
لودي وذلك بعد رحيل مدافعيه الدوليني قائده 
األوروغ��وي��ان��ي دييغو غ��ودي��ن )إن��ت��ر ميالن 
اإليطالي( والفرنسي لوكاس هرنانديز )بايرن 

ميونيخ األملاني( والبرازيلي فيليبي لويس.
ولم يبق أم��ام أتلتيكو مدريد سوى اإلعالن 
الرسمي عن ضمه قطب دفاع إسبانيول برشلونة 
ماريو هيرموسو إلنهاء تعزيزاته الدفاعية 

للموسم املقبل.

كيران تريبيير

غوارديوال يحذر سانيه ويترك لالعبيه اختيار القائد اجلديد

بيب غوارديوال يوجه العبيه

»الليغا« واالحتاد اإلسباني 
يفشالن في االتفاق

   
قام املجلس الرياضي للحكومة اإلسبانية 
بتنظيم اجتماع ب��ني »الليغا« واالحت���اد 
اإلسباني حملاولة حل مشكلة تعيني مباريات 
يومي اإلثنني واجلمعة، لكن لم يتم التوصل 
إل��ى أي اتفاق. ويعتقد مسؤولو »الليغا« 
أن ال��ق��ان��ون املتعلق ببيع ح��ق��وق النقل 
التلفزيوني يعطيهم احلق بتعيني مباريات 

يومي اإلثنني واجلمعة إذا أرادوا ذلك.
وح��ت��ى اآلن سيتم اإلب��ق��اء على ج��دول 
املباريات في أول ثالث جوالت من الدوري 
اإلسباني بالرغم من وجود بعض املباريات 
ف��ي يومي اإلث��ن��ني واجل��م��ع��ة، وم��ن بينهم 
امل���ب���اراة االف��ت��ت��اح��ي��ة ب��ني أتلتيك بلباو 

وبرشلونة في 16 أغسطس.

تشيلي تدعم امللف 
الثالثي الستضافة 
2030 مونديال 

أك���دت تشيلي موقفها ال��داع��م للملف 
الثالثي املشترك بني األرجنتني وأوروجواي 
وب��اراج��واي لتنظيم مونديال 2030 لكرة 
القدم، وذلك من خالل وثيقة رسمية موقعة 
من الرئيس التشيلي، سيباستيان بينييرا، 
مع رؤس��اء ال��دول ال��ث��الث. وك��ان الرئيس 
التشيلي قد أعرب عن رغبته في االنضمام 
ل��دول ال��ق��ارة الالتينية في موقفها الداعم 
في فبراير املاضي، وأكدها اليوم في إطار 
زيارته ملدينة سانتا في األرجنتينية التي 
تستضيف قمة دول سوق اجلنوب املشترك 
»ميركوسور«.  وبعد انضمام تشيلي، يتبقى 
فقط معرفة ما إذا كانت بوليفيا ستنضم 
لهذا اإلج��م��اع، السيما وأنها كانت تقدمت 
بطلب لباقي الدول لكي تكون مقًرا احتياطًيا 

الستضافة هذا احلدث.
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ريال مدريد يرفض بطولة 
»سوبر ليغ« ويرحب مبونديال األندية

سلتيك يتخطى الدور التأهيلي 
األول في دوري األبطال

انتهت مباريات الدور األول من مسابقة دوري 
أبطال أوروب��ا موسم 2019-2020 على وقع 
تأهل عدد من الفرق املعروفة إلى الدور الثاني 

أبرزها سلتيك اإلسكتلندي.
صعد سلتيك اإلسكتلندي إلى الدور التأهيلي 
الثاني في النسخة اجلديدة من مسابقة دوري 
أب��ط��ال أوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم عقب ف���وزه على 
ضيفه البوسني إف كي ساراييفو على ملعب 
» سيلتيك ب���ارك« ف��ي غالسكو. افتتح ري��ان 
كريستي التسجيل لسيلتيك في الدقيقة 26 
وأدرك بنجامني تاتار التعادل للضيوف في 
الدقيقة 63 قبل أن يضع كالوم ماكريغور الفريق 
اإلسكتلندي م��ج��دداً ف��ي املقدمة عقب إح��رازه 

للهدف الثاني في الدقيقة 76.
وك��ان لقاء الذهاب ال��ذي أقيم في العاصمة 
البوسنية قد انتهى بفوز سلتيك أيضاً بثالثة 
أهداف مقابل هدف. وإلى الدور ذاته صعد فريق 
دوندالك من جمهورية أيرلندا بعد أن جتاوز 
عقب منافسه ريغا الالتفي بركالت الترجيح 
)5-4( عقب تعادل الفريقني ذهابا وعودة بدون 
أه���داف، من جانبه اكتسح روزن��ب��ورغ شباك 

ضيفه لينفيلد من أيرلندا الشمالية برباعية 
نظيفة ليصبح فائزاً في مجموع لقائي الذهاب 
والعودة )6-0( ويضمن لنفسه مكانا في الدور 
التأهيلي الثاني. وإل��ى ال��دور ذات��ه تأهل فريق 
كارباغ اغدام من أذربيجان بعد فوزه على إف كي 
بارتيزاني تيرانا األلباني )2-0( وكان الفريقان 

قد تعادال ذهابا في ألبانيا بدون أهداف.
وواصل ماريبور السلوفيني الذي خاض من 
قبل دور املجموعات في البطولة، مسيرته بعد أن 
فاز على ضيفه فالور ريكيافيك األيسلندي )2-

0( مكرراً فوزه خارج ملعبه ذهابا )3-0(.
من جانبه تأهل كلوج الروماني إلى الدور 
التأهيلي الثاني أيضاً بعدما ف��از على ضيفه 
إف سي أستانا الكازاخستاني )3-1( معوضاً 

خسارته على أرض منافسه ذهابا بهدف نظيف.
ومي��ت��ل��ك ك��ل��وج ت��اري��خ��اً ج��ي��داً ف��ي دوري 
األب��ط��ال إذ ش��ارك ف��ي دور املجموعات أع��وام 
2008 و2010 و2012 وف��ي امل��رة األخيرة 
أبلى بالء حسنا عندما حل ثالثاً في املجموعة 
الثامنة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتني فقط عن 

مانشستر يونايتد املتصدر وقتها.

سلتيك اإلسكتلندي

الفرنسي هالير من فرانكفورت إلى وست 
هام في صفقة قياسية للنادي اإلنكليزي

أع��ل��ن ن���ادي وس���ت ه���ام يونايتد 
االن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم ت��ع��اق��ده مع 
املهاجم الفرنسي سيباستيان هالير من 
إينتراخت فرانكفورت االملاني مبوجب 
عقد ملدة خمسة أعوام مقابل 45 مليون 
جنيه استرليني )50 مليون يورو(، في 

صفقة قياسية للفريق االنكليزي.
ون��ش��ر وس��ت ه��ام بيانا ج��اء فيه 
»ي��س��ر ن���ادي وس��ت ه��ام اإلع���الن عن 
وصول املهاجم الفرنسي سيباستيان 

هالير في صفقة قياسية للنادي«.
وح��ط��م ف��ري��ق ال���«ه��ام��رز« الرقم 
القياسي الغ��ل��ى صفقة ف��ي تاريخه 
عندما تعاقد العام املاضي مع البرازيلي 
فيليبي أندرسون من التسيو اإليطالي 
مقابل 42 مليون جنيه استرليني )46 

مليون يورو(.
وعلق هالير على انتقاله ملوقع وست 
ه��ام »اش��ع��ر بفرح كبير. اعتقد انها 
ف��رص��ة مهمة بالنسبة ل��ي ان اك��ون 
هنا. يعني لي ذل��ك الكثير )الصفقة 
القياسية(. هذا يبرهن أن النادي أراد 

التعاقد معي لفترة طويلة«.
وتابع »شعرت بالرغبة في التعاقد 
معي وانا بدوري سعيد للتوقيع. إنه 
ن��اد ط��م��وح...«، مضيفا »ميكنني أن 
اضمن انني ساجتهد بنسبة 100 باملئة 
من أجل النادي النه منحني هذه الثقة، 
وس��أح��اول أن ارد اجلميل له كل يوم 

وفي كل مباراة«.
وسيحل هالير )25 ع��ام��ا( مكان 
املهاجم النمسوي ماركو أرناوتوفيتش 
املنتقل حديثا ال��ى شنغهاي سيبغ 
الصيني، كما أن النادي اللندني تخلى 
في نهاية املوسم املاضي عن خدمات 
أن����دي ك����ارول واإلس��ب��ان��ي ل��وك��اس 

بيريث.
وس��ج��ل امل��ه��اج��م ال��ف��رن��س��ي مع 
إينتراخت فرانكفورت 20 هدفا في 41 
مباراة خاضها املوسم املنصرم. كما 
لعب 75 مباراة خالل عامني قضاهما 
بقميص فريقه االمل��ان��ي وس��ج��ل 32 
هدفا. علما بأنه ك��ان داف��ع عن أل��وان 
ف��ري��ق أوت��ري��خ��ت ال��ه��ول��ن��دي ف��ي 98 
مباراة، سجل خاللها 51 هدفا، قبل أن 

ينتقل إلى البوندسليغا.

ولن ينضم هالير الى صفوف فريقه 
اجل��دي��د ال���ذي ي��ش��رف ع��ل��ى تدريبه 
التشيلي مانويل بيليغريني إال بعد 
عودته من الصني حيث يخوض جولة 
حتضيرية استعدادا للموسم املقبل، 
علما ب���أن وس���ت ه���ام دع���م صفوفه 
بالعديد من الالعبني فتعاقد مع العب 
ال��وس��ط االس��ب��ان��ي بابلو فورنالس 
وح��ارس��ي املرمى االسباني روبرتو 
غاغو في انتقال حر بعد انتهاء عقده مع 

املهاجم الفرنسي سيباستيان هالير


