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سان جيرمان يصدم برشلونة..
والريال ويوفنتوس يترقبان
رف��ض ب��اري��س س��ان جيرمان،
ع����رض ب��رش��ل��ون��ة ،الس��ت��ع��ارة
ال��ب��رازي��ل��ي نيمار دا سيلفا ،هذا
الصيف.
وب��ح��س��ب صحيفة «م��ارك��ا»
اإلسبانية ،فإن سان جيرمان أبدى
انفتاحه لرحيل نيمار على سبيل
اإلعارة ،لكنه رفض العرض املالي
الذي تقدم به برشلونة.
وأش�����ارت ت��ق��اري��ر صحفية،
ال��ث�لاث��اء ،إل��ى أن برشلونة قدم
عرضا الستعارة نيمار بأكثر من
ً
 8,5مليون يورو ،ملدة موسم ،مع
وض��ع خيار لشرائه مقابل 150
مليون يورو ،وهو ما لم يلق قبول
باريس سان جيرمان.
ويقدر اجلانب الفرنسي قيمة
جنمه ال��ب��رازي��ل��ي بـ 250مليون
ي���ورو ،وي��ري��د وض��ع بند ب��إل��زام
البارسا بالشراء بنهاية املوسم.
ومن املقرر أن يواصل الطرفان
احملادثات في األيام القليلة املقبلة.
ويعتبر بند إلزامية الشراء هو

األمر الذي قد يجعل األمور معقدة
بالنسبة لبرشلونة ،حيث سيكون
النادي بحاجة ملوازنة أموره املالية
قبل اإلقدام على هذه اخلطوة.
وبعد دف��ع الكثير م��ن األم��وال
في صفقتي جريزمان ودي يوجن،
سيكوم من الصعب إب��رام صفقة
نيمار ،مقابل هذا الرقم ،لذلك كان
البارسا يطمح ف��ي البداية لعقد
صفقة تبادلية ،إال أن سان جيرمان
لم يبد إعجابه بأي العب في الفريق
ال��ك��ت��ال��ون��ي ،خ��اص��ة ب��ع��د رحيل
كوتينيو لبايرن ميونخ.
وترغب إدارة سان جيرمان في
احل��ص��ول على مبلغ كبير مقابل
بيع نيمار ،حتى تتمكن من إعادة
االستثمار في فريقها ،وإذا لم يكن
ذلك مضمونًا ،فالنادي ليس على
استعداد لقبول الصفقة.
وينتظر ري��ال م��دري��د اخلطوة
املقبلة لبرشلونة ،حلسم قراره ،في
حني يترقب يوفنتوس املوقف ،أمال
في املساومة بورقة ديباال.

نيمار يلتزم الصمت

نيفيل يدعو ملقاطعة مواقع التواصل
بعد تعرض بوغبا للعنصرية
دع��ا م��درب منتخب انكلترا
للسيدات فيل نيفيل العبي كرة
القدم ملقاطعة مواقع التواصل
االجتماعي وذل��ك في أعقاب ما
ت��ع��رض ل��ه الع���ب خ��ط وس��ط
مانشستر يونايتد الفرنسي بول
بوغبا من اساءات عنصرية ،بعد
مباراة فريقه مع ولفرهامبتون
ضمن منافسات اجلولة الثانية
من الدوري االنكليزي املمتاز.
وك����ان ب��وغ��ب��ا ( 26ع��ام��ا)
عرضة الس��اءات عنصرية على
مواقع التواصل االجتماعي بعد
أن أه��در ركلة ج��زاء ليونايتد
أم��ام مضيفه ولفرهامبتون في
امل��ب��اراة التي انتهت بالتعادل
االيجابي .1-1
وق��ال نيفيل ال��ذي لعب في
ص��ف��وف «ال��ش��ي��اط�ين احل��م��ر»
ألح��د عشر م��وس� ًم��ا (-1994
 )2005وحقق معه لقب الدوري
االنكليزي ف��ي س��ت مناسبات
اضافة الى لقب دوري االبطال
« :1999أعتقد أنه علينا اتخاذ
تدابير صارمة كمجتمع كرة قدم
 لقد عانت العباتي من هذا االمرعلى مواقع التواصل االجتماعي
كما عانى منه جن��وم ال��دوري
االنكليزي املمتاز والعبو الدرجة
االولى».
وتابع العب ايفرتون السابق

سببان فنيان وثالث
اقتصادي وراء جتاهل
ليفربول لكوتينيو
أف���ادت تقارير إجنليزية بأن
ليفربول لم يكن مهتما أبدا بإعادة
العبه السابق فيليب كوتينيو ،إلى
ملعب آنفيلد هذا الصيف.
وانتقل كوتينيو إلى برشلونة
م��ن ليفربول ف��ي ش��ت��اء ،2018
م���ق���اب���ل  148م���ل���ي���ون ج��ن��ي��ه
إسترليني ،لكنه فشل في تقدمي
املستوى املتوقع منه في (كامب
نو).
وقبل رحيله إلى بايرن ميونخ
هذا الصيف ،ارتبط اسم كوتينيو
ب��ال��ع��ودة ل��ل��دوري اإلجن��ل��ي��زي،
وق��اب��ل ذل���ك ت��ق��اري��ر ت��ف��ي��د ب��أن
ل��ي��ف��رب��ول ال ي��ن��وي ض��م��ه ه��ذا
الصيف.
وأش����ارت صحيفة «م��ي��رور»
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ،إل���ى أن السبب
الرئيسي وراء ه��ذا ال��ق��رار ،هو
التمويل ،ففي حال عودة كوتينيو،
سيكلف خزينة ليفربول أكثر من
 21مليون جنيه إسترليني ،ما بني
قيمة استعارته وراتبه.
أم��ا السبب ال��ث��ان��ي ،ه��و عدم
ض��م��ان م��ش��ارك��ت��ه حت��ت ق��ي��ادة
يورجن كلوب ،في ظل اعتماده
على الثالثي محمد صالح وساديو
ماني وروبرتو فيرمينو
والسبب الثالث هو أن كلوب
يتطلع ألن يتمكن ن��اب��ي كيتا
وأليكس تشامبرلني ،من القيام
بالدور الذي كان يؤديه كوتينيو،
قبل انتقاله إلى إسبانيا.
وانتقل كوتينيو هذا الصيف،
إل��ى ب��اي��رن ميونخ على سبيل
اإلع���ارة ،مل��دة موسم مقابل 8.5
مليون ي���ورو ،م��ع وج���ود خيار
ل��ل��ش��راء م��ق��اب��ل  120م��ل��ي��ون
إسترليني.

العنصرية تتواصل في املالعب اإلجنليزية ودعوات حملاربتها

(« :)2013-2005أت��س��اءل
عما اذا علينا كمجتمع كرة قدم
مقاطعة هذه املواقع .ألن تويتر
ل��ن ي��ق��وم ب��ش��يء ح��ي��ال االم��ر
أس���وة ب��إن��س��ت��غ��رام ،يرسلون
ردًا عبر البريد االلكتروني أنهم
سيحققون ف��ي املسألة إمن��ا ال
يحدث شيء».

وع��ب��ر ال���دول���ي االن��ك��ل��ي��زي
السابق ( )2007-1996عن
غضبه قائال« :لقد فقدت األمل
ب��ك��ل م��ن ي��ش��رف ع��ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي ه��ذه ،لذا
فلنبعث رسالة شديدة اللهجة:
لنغيب ع��ن امل��واق��ع مل��دة ستة
اشهر .فلنرى التأثير ال��ذي قد

تتركه (املقاطعة) على شركات
مواقع التواصل االجتماعي».
وكان قد ناشد ب��دوره مدافع
ال��ي��ون��اي��ت��د ه����اري م��اغ��واي��ر
القادم من ليستر سيتي بصفقة
قياسية ملدافع بلغت  87مليون
يورو هذا الصيف كال من تويتر
وانستغرام ليكونا أكثر فعالية.
وغ�����رّد ع��ب��ر ح��س��اب��ه على
موقع تويتر« :إن��ه أم��ر مقزز.
على مواقع التواصل االجتماعي
أن تتخذ خ��ط��وات بشأن ذل��ك.
يجب التحقق من كل حساب يتم
فتحه عن طريق ج��واز سفر أو
رخصة قيادة .أوقفوا احلسابات
الوهمية املتعددة التي تسيء
لألفراد».
وق����د مت ح����ذف ب��ع��ض من
التغريدات املسيئة الى بوغبا في
وقت الحق فيما مت ايقاف بعض
احلسابات.
ه��ذا وت��ن��ص ب��ن��ود وش��روط
تويتر أنها «تتخذ إجراءات بحق
ك��ل ت��ص��رف يستهدف االف���راد
بكراهية.
وكان قد دافع مهاجم يوناتد
ماركوس راش��ف��ورد عن زميله
ب��وغ��ب��ا م���غ���ردا« :مانشستر
يونايتد عائلة .بول بوغبا جزء
من هذه العائلة .إذا تعرضتم له
فأنتم تتعرضون لنا أيضا».

أياكس يعود بالتعادل من قبرص
في ليلة طرد زياش
خ��ي��م ال���ت���ع���ادل السلبي
على م��ب��اراة أبويل نيقوسيا
ال��ق��ب��رص��ي وض��ي��ف��ه أي��اك��س
الهولندي ،أول من أم��س ،في
ذه���اب ال���دور امل��ؤه��ل ملرحلة
امل��ج��م��وع��ات ب����دوري أب��ط��ال
أوروبا.
ول��م ينجح ال��ف��ري��ق��ان في
ترجمة الفرص العديدة التي
س��ن��ح��ت ل��ه��م��ا إل���ى أه����داف،
لينتهي ال��ل��ق��اء ب��ال��ت��ع��ادل
السلبي.
وعانى أياكس من النقص
ال���ع���ددي ف��ي ص��ف��وف��ه ،بعد
ط��رد مدافعه املغربي نصير
م���زرواي ف��ي الدقيقة  80من
زم��ن امل��ب��اراة ،بعد أن حصل
على اإلنذار الثاني.
ووض��ع كلوب ب��روج قدما
ف��ي دور امل��ج��م��وع��ات ،بعد
فوزه ،على مضيفه السك لينز
النمساوي / 1صفر.
وسجل هانز فاناكن هدف
ك��ل��وب ب����روج ال��وح��ي��د في
الدقيقة العاشرة من املباراة،
عن طريق ركلة جزاء.
وأصبح موقف بروج أقوى
في التأهل إلى دور املجموعات
بعد فوزه خارج ملعبه.
وفاز سالفيا براج التشيكي
على مضيفه كلوج الروماني

زياش خالل املباراة قبل أن ينال البطاقة احلمراء

 / 1ص��ف��ر .وس��ج��ل لوكاس
ماسوبست هدف فريقه الوحيد

في الدقيقة  28من املباراة.
ومن املقرر أن تقام مباريات

منع بث لقطات الفار على
شاشات املالعب

موناكو يستعير اجلزائري
سليماني من ليستر سيتي

انتقل املهاجم اجل��زائ��ري الدولي
إس�ل�ام سليماني م��ن ليستر سيتي
االنكليزي إلى موناكو الفرنسي على
سبيل اإلعارة ،بحسب ما علمت وكالة
فرانس ب��رس من مصادر قريبة من
فريق اإلمارة.
وأع��ي��ر سليماني امل��وس��م املاضي
الى فنربغشة التركي حيث عجز عن
فرض نفسه.
وك��ان سليماني اكتشاف موسم
 2014-2013مع نادي سبورتينغ
البرتغالي حتت إش��راف ليوناردو
جاردمي مدرب موناكو احلالي.

وستكون إعارة سليماني ،املرتبط
بعقد مع ليستر سيتي حتى ،2021
مرفقة بخيار شراء عقد الالعب املتوج
أخيرا ً مع منتخب بالده في كأس أمم
إفريقيا لكرة القدم.
وخضع ال�لاع��ب البالغ  31عاماً
لفحص طبي قبل انتقاله إلى موناكو
الذي عانى كثيرا ً في املوسم املاضي
م��ن ال����دوري الفرنسي وف��ي بداية
املوسم اجلديد بعد أن مني بهزميتني
بنتيجة  0-3على يد كل من ليون في
املرحلة االفتتاحية وميتز في اجلولة
الثانية.

املهاجم اجلزائري إسالم سليماني

يوفيتش يسخر من تقارير رحيله عن ريال مدريد

يوفيتش

أكد الصربي لوكا يوفيتش العب
ريال مدريد اجلديد ،أنه سيبقى في
سانتياجو برنابيو ه��ذا املوسم،
وس��ط ش��ائ��ع��ات ع��ن رحيله على
سبيل اإلعارة.
وخرجت تقارير صربية ،تفيد
ب��أن يوفيتش سيرحل ع��ن ري��ال
م��دري��د ه��ذا ال��ص��ي��ف ،على سبيل
اإلع��ارة ،في ظل عدم اقتناع املدرب
زين الدين زيدان مبستواه.
لكن يصر املهاجم الصربي على
أن زي��دان واث��ق متامًا من قدراته،
ب��ع��د ط��ل��ب ض��م��ه م��ن آي��ن��ت��راخ��ت
فرانكفورت.
وق��ال يوفيتش في تصريحات
نقلتها صحيفة «ماركا» اإلسبانية:
«مثل هذه التقارير جتعلني أضحك،
ألن اإلع�ل�ام سينخرط دائ � ًم��ا في

اإلي�����اب ،ي���وم  28أغسطس
اجلاري.

مثل هذه القصص» .وأضاف« :لقد
اعتدت على جميع أنواع الشائعات
منذ بداية مسيرتي املهنية ..أتقبل
مثل هذه الشائعات دائمًا ،والوقت
سيحدد أي منها صحيح».
وأك��د يوفيتش« :زي���دان يؤمن
بي ،ورأيه لم يتغير خالل فترة ما
قبل املوسم ..أتعلم منه يومًا بعد
ي��وم ..مرتاح للغاية ألن��ه كالعب
وم��درب واحد من األفضل في عالم
كرة القدم».
ومضى يوفيتش ملناقشة أهدافه
الشخصية واجلماعية للموسم
اجل��دي��د ،م��ؤك��دًا« :مستعد لبذل
ق��ص��ارى ج��ه��دي وت��ق��دمي ك��ل ما
بوسعي».
وأردف« :ال أتوقع اللعب على
الفور ،لكنني سأحقق أهدافي من

خالل االستماتة في التدريبات».
وش��دد« :طموح ريال مدريد هو
الفوز باأللقاب ،والتي تقترب عندما
نظهر قوتنا احلقيقية وما ميكننا
القيام به».
وأخيرًا ،امتدح يوفيتش زميله
ك��رمي بنزميا ،والبيئة العامة في
غ��رف��ة امل�لاب��س ف��ي ري���ال م��دري��د،
قائال« :بنزميا مهاجم شيق للغاية،
ولديه خبرة أكثر مني وأح��اول أن
أتعلم منه».
وأكمل« :أحد أفضل األشياء في
كرة القدم ،هي عندما ميكنك اللعب
بجانب الكبار عندما تكون صغيرًا
وتتعلم منهم».
وأمت« :ل��ق��د استقبلني جميع
ال�لاع��ب�ين بشكل ج��ي��د ،غ��ال � ًب��ا ما
نضحك في غرفة املالبس».

قرر مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)
أول من أمس ،عدم بث إع��ادة اللقطات التي يتم
خاللها االستعانة بتقنية حكم الفيديو املساعد
(ف��ار) على شاشات داخ��ل امللعب حلني اتخاذ
احلكم قراره في الواقعة محل املراجعة.
وأكد إيفاب أنه لن مينع بث اللقطات التي يتم
خاللها االستعانة بتقنية الفار على شاشات
املالعب ،لكن ذلك سيتم فقط بعد اتخاذ القرار من
قبل حكم املباراة.
وقال لوكاس برود األمني العام إليفاب لشبكة
«سكاي سبورتس» اليوم الثالثاء «علينا أن
نحمي احلكام».
وأض���اف« :نريد أن جننب احلكام الشعور
بالضغط أو التأثير عليهم من قبل الالعبني،
املدربني أو اجلماهير أثناء عملية اتخاذ القرار».
وأشار «لن نسمح ببث اللقطات املسجلة أثناء
عملية اتخاذ القرار».
وأملح برود إلى أن تقنية الفار رمبا حتتاج إلى
عشرة أعوام قبل أن تصل إلى وضعها املثالي.

أستون فيال يعتذر ويعلن
رحيل أحد مسؤوليه
قدم أستون فيال ،أول من أمس اعتذاره الكامل
بعد رحيل كيفني ماكدونالد عن منصب مدير
تطوير قطاع ك��رة ال��ق��دم ب��ال��ن��ادي ،ف��ي أعقاب
حتقيقات تتعلق بالتنمر.
وأك���د ال��ن��ادي اإلجن��ل��ي��زي ف��ي ب��ي��ان ل��ه أن
ماكدونالد الع��ب ال��وس��ط السابق لليفربول،
وال��ذي تولى تدريب أستون فيال بشكل مؤقت
ثالث مرات ،رحل عن منصبه بشكل فوري.
وقرر أستون فيال إيقاف ماكدونالد انتظارا
ملا ستسفر عنه نتيجة التحقيقات املستقلة بعد
أن نشرت صحيفة «ذي جارديان» البريطانية
تقريرا عن ح��دوث وقائع تنمر من قبل العبني
سابقني.
وأش��ار أستون فيال في بيانه «أستون فيال
يعتذر لكل الالعبني الذين تأثروا بالتصرفات
التي لن يتسامح معها النادي اليوم».

