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سان جيرمان يلتقي مسؤولي
برشلونة بشأن نيمار
ال��ت��ق��ى ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان
ال��ف��رن��س��ي م���ع مم��ث��ل��ي ب��رش��ل��ون��ة
اإلسباني الذين سافروا الى العاصمة
من أج��ل التفاوض بشأن استعادة
النجم البرازيلي نيمار ،لكن بطل «ليغ
 »1بقي متشبثا مبوقفه بحسب ما
أفادت وسائل إعالمية محلية.
وك���ش���ف رادي������و «أر أم س��ي»
وصحيفة «لو باريزيان» أن االجتماع
الذي حصل بني الطرفني لم يفض الى
أي اتفاق أو حتى تقدم ملحوظ ،ألن
سان جيرمان لم يبد أي مرونة بشأن
مطالبه للتخلي عن النجم البرازيلي
ال���ذي كلفه  222مليون لضمه من
برشلونة في صيف .2017
وكان راديو «راك  »1والتلفزيون
الكاتالوني «تي في  »3أفادا في وقت
س��اب��ق ال��ث�لاث��اء أن م��دي��ر ال��ك��رة في
برشلونة ،املدافع الدولي الفرنسي
السابق إيريك أب��ي��دال ،ومسؤولني
آخ���ري���ن س���اف���روا ال����ى ال��ع��اص��م��ة
الفرنسية من أجل لقاء نظرائهم في
سان جيرمان للتفاوض حول إمكانية
االتفاق بشأن نيمار.
وحتدث راديو «راك  »1في موقعه
ع��ن «ت��ق��دم ملحوظ ،السيما بعدما
رف��ض مسؤولو س��ان جيرمان حتى
اآلن (قبل ال��ي��وم) مقابلة مبعوثي
برشلونة ،لكن هذا ال يعني أن الصفقة
قريبة».
وتتحدث التقارير عن أن صفقة
اس��ت��ع��ادة نيمار م��ن س��ان جيرمان
ق��د تتضمن ح��ص��ول األخ��ي��ر على
العبني من برشلونة مثل البرازيلي
فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان
راكيتيتش.
وك��ش��ف س��ان ج��ي��رم��ان السبت،

على لسان مديره الرياضي البرازيلي
ل��ي��ون��اردو ،ع��ن وج���ود مفاوضات
«متقدمة أكثر م��ن ذي قبل» بشأن
رحيل أغلى الع��ب في العالم ،وذلك
بعدما استبعد األخير عن تشكيلة
الفريق ف��ي امل��ب��اراة األول���ى للنادي
الباريسي في ال��دوري احمللي األحد
ضد نيم.
ل��ك��ن ل��ي��ون��اردو أك���د أن ال��ن��ادي
اململوك من شركة قطر لالستثمارات
الرياضية «ليس مستعدا حتى اآلن
إلعطاء موافقته» على رحيل نيمار،
م��ش��ددا ع��ل��ى أن ال���ن���ادي سيعرف
«التعامل مع ه��ذه الفترة .من املهم
حت��دي��د مستقبل اجلميع .اذا بقي،
سيلعب .اذا رح���ل ،س��ي��رح��ل .كلما
(مت حتديد أي من الوجهتني سيتم
اعتمادها) ،كلما كان ذلك أفضل».
ويعتبر برشلونة وري��ال مدريد
الوجهتني األكثر ترجيحا بالنسبة
لنيمار ال��ذي توج خالل مشواره في
«كامب نو» بلقب ال��دوري اإلسباني
مرتني ودوري أب��ط��ال أوروب���ا عام
 2015خالل أربعة مواسم مع النادي
الكاتالوني.
وذكرت صحيفة «أس» اإلسبانية
أن س��ان جيرمان ع��رض على ري��ال
مدريد التعاقد مع نيمار ،ش��رط أن
متنحه الصفقة فرصة استعادة مبلغ
الـ 222ي��ورو ال��ذي دفعه في صيف
 ،2017أو أن تضمن العبني ومبلغا
ماليا.
لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الكاتالونية ،رأت أن نيمار يفضل
ال��ع��ودة ال���ى «ك��ام��ب ن���و» واللعب
مجددا ال��ى جانب زميليه السابقني
األرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي

نيمار يتقرب من العودة إلى برشلونة

واألوروغوياني لويس سواريز.
وأوردت الصحيفة أن الالعب حدد
«ت��اري��خ  20أغسطس لكي يعرف
جدية برشلونة ف��ي احل��ص��ول على
خ��دم��ات��ه» ،وق���د ي���درس «وج��ه��ات

أخرى» في حال العكس.
وغ���اب نيمار ع��ن معظم القسم
الثاني من ال��دوري الفرنسي املوسم
املاضي بعد إصابة في مشط القدم،
مماثلة لتلك التي أبعدته ألشهر في

امل��وس��م األول ف��ي ب��اري��س ،قبل أن
يصاب مجددا وهذه املرة في الكاحل
قبل انطالق بطولة كوبا أميركا التي
استضافتها ب�لاده في صيف العام
احلالي وتوجت باللقب في غيابه.

وأث�����ار ن��ي��م��ار غ��ض��ب مشجعي
الفريق الفرنسي عندما اعتبر في
تصريحات صحافية منتصف يوليو،
أن «رميونتادا» برشلونة على حساب
سان جيرمان في الدور ثمن النهائي

ملخالفته قاعدة التعاقد مع العبني َّ
قصر

«فيفا» يغرم مانشستر سيتي  340ألف يورو
أعلن االحت��اد الدولي لكرة القدم «فيفا»
أول من أم��س عن تغرمي مانشستر سيتي
اإلنكليزي مبلغ  370ألف فرنك سويسري
(ق��راب��ة  340أل��ف ي���ورو) ،وذل��ك ملخالفته
ُصر.
قاعدة التعاقد مع الالعبني الق َّ
وك��ان��ت هناك م��خ��اوف م��ن أن يتعرض
سيتي لنفس العقوبة التي نالها مواطنه
تشلسي بسبب مخالفة مماثلة ،وحرمانه
من اجراء تعاقدات لفترتي انتقاالت ،إال أن
اللجنة التأديبية في االحتاد الدولي اكتفت
بتغرميه ،مبررة ه��ذا احلكم املخفف بأنه
«أخذنا في عني االعتبار واقع اقرار مانشستر
سيتي مبسؤوليته».
وكان االحتاد الدولي الذي عاقب أيضا في
فترة سابقة ثالثي إسبانيا برشلونة وريال
مدريد وأتلتيكو بحرمانه من التعاقدات
بسبب مخالفة مماثلة ،أن برأ العام املاضي
سيتي من أي مخالفة في ما يتعلق بقضية
تعاقده مع األرجنتيني بنخامني غاري من
فيليز سارسفيلد عام  2016حني كان الالعب
في السادسة عشرة من عمره.
وفي  ،2018كشف العبان من أكادميية
«درمي فوتبول» الغانية ،السيراليوني
جورج ديفيس والغاني دومينيك أودورو،
في تصريح لصحيفة «ييالندز-بوسنت»

مانشستر سيتي جنا من مقصلة «الفيفا»

الدمناركية أنهما وقعا ملانشستر سيتي
ولعبا مع فريق الشباب قبل بلوغهما الثامنة
عشرة من عمرهما.
وفي حني أكد أنه كان على استعداد لقبول
الغرامة ،زعم سيتي في بيان الثالثاء بعد

ق��رار معاقبته أن املشكلة كانت في األصل
ناجمة عن سوء تفسير القوانني ،موضحا
«يمُ كن ملانشستر سيتي التأكيد أن��ه تلقى
اليوم توبيخا وغرامة قدرها  370ألف فرنك
سويسري عقب قرار جلنة التأديب التابعة

لفيفا بشأن االنتقال الدولي لالعبني دون
الثامنة عشرة من عمرهم ،ال سيما في ما
يتعلق بفتراتهم التجريبية ومشاركتهم في
املباريات الودية».
وأردف سيتي في بيانه «يتحمل النادي
مسؤولية االنتهاكات التي نشأت نتيجة
سوء تفسير القوانني املعنية ،حدثت جميع
االنتهاكات قبل ديسمبر  2016عندما مت
إص��دار توجيهات بشأن تفسير األحكام،
والتزم مانشستر سيتي منذ ذلك التاريخ
بشكل كامل (بالقوانني ذات الصلة) ،يقدر
النادي متاما «فيفا» ويشاركه عزمه على
ُصر في ك��رة القدم ،وقد
ضمان حماية الق َّ
تعاون بشكل كامل مع التحقيق ال��ذي كان
شفافا ومبرهنا في جميع األوقات».
وأمضى ديفيس (بولنت النمسوي حاليا)
وأدورو (تامبا ب��اي راودي���ز األميركي)
عامني مع سيتي الذي يواجه احتمال املزيد
من العقوبات في ظل التحقيقات املفتوحة
بحقه م��ن قبل راب��ط��ة ال���دوري اإلنكليزي
املمتاز واالحت��اد اإلنكليزي للعبة واالحتاد
األوروبي أيضا.
وكشف االحت���اد اإلنكليزي ف��ي فبراير
املاضي أنه يحقق في مزاعم بأن سيتي دفع
مبلغ  200ألف جنيه استرليني لوكيل أعمال

جناح بوروسيا دورمتوند األملاني حاليا
جايدون سانشو حني كان األخير في الرابعة
عشرة من عمره والعبا في فريق واتفورد.
وتنص قوانني االحت��اد اإلنكليزي أنه ال
ميكن ألي العب أن يستعني بوكيل أعمال إال
عندما يصبح في السادسة عشرة من عمره.
وانضم الدولي احلالي سانشو الى سيتي
م��ن  2015حتى  2017قبل االنتقال الى
بوروسيا دورمتوند.
أم��ا حتقيق االحت���اد األوروب���ي ف��ي غير
اجتاه ،إذ يبحث في فرضية مخالفة سيتي
لقواعد اللعب املالي النظيف ،بعدما ورد
اسم النادي اإلنكليزي اململوك من الشيخ
اإلماراتي منصور بن زايد آل نهيان ،وفريق
باريس سان جرمان بطل فرنسا اململوك من
شركة قطر لالستثمارات الرياضية ،ضمن
تسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت
وجود تعمد في التحايل على قوانني اللعب
املالي النظيف لالحتاد األوروبي.
وأش����ارت التسريبات ال��ى أن ال��ن��ادي
اإلن��ك��ل��ي��زي سمح ألط���راف راع��ي��ة ل��ه في
اإلم���ارات ،بضخ أم��وال نقدا لتغطية عجز
ميزانيته ،تقدر بنحو  2,7مليار يورو في
سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية
مبالغ فيها.

تأهل أياكس ورد ستار وخروج سيلتيك وبورتو من دوري أبطال أوروبا
كانت حظوظ أبطال سابقني ألوروب��ا
متباينة ف��ي ال���دوري التمهيدي الثالث
ل��دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم إذ تأهل
أي��اك��س أم��س��ت��ردام ورد س��ت��ار بلجراد
بصعوبة إلى الدور التمهيدي األخير بينما
خرج سيلتيك وبورتو بعد ليلة مثيرة أول
من أمس.
وع��وض أياكس ،ال��ذي بلغ ال��دور قبل
النهائي امل��وس��م امل��اض��ي ،ت��أخ��ره ليهزم
ب���اوك  2-3ويتفوق  4-5ف��ي النتيجة
اإلجمالية أمام الفريق اليوناني بينما أطاح
رد ستار مبنافسه الدمنركي كوبنهاجن
ب��رك�لات الترجيح بعد  22تسديدة من
عالمة اجلزاء.
وحقق كراسنودار مفاجأة كبيرة بفوزه
 2-3خ��ارج ملعبه على بورتو ليتأهل
بقاعدة الهدف خارج األرض عقب خسارته
1صفر مبلعبه وف��از كلوج الروماني 3-4على مستضيفه سيلتيك ليطيح ببطل
اسكتلندا  4-5في النتيجة اإلجمالية.
ووض���ع دييجو بيسيسوار ،خريج
أكادميية أي��اك��س ،الفريق اليوناني في
املقدمة بتسديدة قوية باستاد يوهان
كرويف قبل أن يعادل دوس��ان تاديتش
النتيجة في نهاية الشوط األول من ركلة
جزاء ،بعد أن أهدر واحدة قبل ذلك.
وأنقذ ألكسندروس باخالكيس حارس
باوك سلسلة من الفرص بشكل رائع لكن
شباكه اه��ت��زت أخ��ي��را بضربة رأس من
نيكوالس تاليافيكو وركلة جزاء أخرى من
تاديتش قبل أن يقلص بيسيسوار الفارق
في الوقت احملتسب بدل الضائع.
ومنح املهاجم الغاني ريتشموند بواكي
التقدم ل��رد ستار في كوبنهاجن وأدرك

فرحة العبي أياكس أمستردام

دام��ي ن��دوي التعادل ليلجأ الفريقان إلى
ركالت الترجيح التي أضاع خاللها بطل
الدمنرك فرصتني للتأهل قبل أن يحبطه
حارس الفريق الصربي ميالن بوريان.
وأبقى بوريان على رد ستار في البطولة
بإنقاذ محاولتني وسجل ركلة ترجيح
بنفسه قبل أن يشعل س��ع��ادة جماهير
الفريق صاحب األرض عندما أنقذ تسديدة

يوناس ويند الضعيفة ليرسل الفريق
الصربي إلى الدور التمهيدي األخير.
وبعد التعادل  1-1في رومانيا ،عوض
سيلتيك تأخره املبكر ليتقدم  2-3قبل أن
ينهار ق��رب النهاية ليهدي كلوج هدفني
متأخرين ويفوز الفريق الروماني  4-5في
مجموع املباراتني على منافسه االسكتلندي
بطل أوروبا .1967

الضربة القاضية
هز بالل عمراني الشباك لصالح كلوج
بعدما تأخر  1-2و 2-3وس��دد ج��ورج
توكودين الضربة القاضية ف��ي الوقت
احملتسب بدل الضائع مع تقدم كل العبي
سيلتيك للهجوم.
وتأخر بورتو 3-صفر أمام كراسنودار

في شوط أول كارثي للفريق البرتغالي
إذ سجل محمد سليمانوف هدفني بعد أن
عادل توني فيلهينا النتيجة اإلجمالية.
ورد الفريق صاحب األرض ،الفائز
بكأس أوروب��ا مرتني ،في الشوط الثاني
عن طريق زي لويس ولويس دي��از لكن
الفريق الروسي جنح في الصمود باستاد
دراجاو.
وبدا دينامو كييف في طريقه لتعويض
خسارته 1-صفر في الذهاب أمام كلوب
بروج بعدما هز فيتالي بويالسكي الشباك
مبكرا لكن الفريق البلجيكي رد بقوة.
وأسكت البديل لويس أوبيندا ،الذي
ش��ارك في الوقت احملتسب بدل الضائع،
اجلماهير ف��ي كييف بعد ح��وال��ي دقيقة
واح���دة م��ن ن��زول��ه امل��ل��ع��ب ،وس��ج��ل في
الدقيقة  96ليمنح ب��روج التعادل 3-3
ويضرب موعدا في الدور التمهيدي األخير
مع السك النمساوي.
وك��رر الس��ك ف��وزه  1-2خ��ارج ملعبه
على ب��ازل وتغلب مبلعبه على الفريق
السويسري  1-3بينما حقق دينامو زغرب
ف��وزا ساحقا 4-صفر خ��ارج الديار على
فرنسفاروش بعد تعادله  1-1مبلعبه مع
الفريق املجري.
وتغلب روزنبورج  1-3على ماريبور
ليتفوق  2-6في النتيجة اإلجمالية أمام
الفريق السلوفيني ،وفاز أبويل القبرصي
2صفر على مستضيفه قرة باغ ليعوضهزميته  1-2على أرض���ه أم���ام الفريق
األذربيجاني في الذهاب.
كما ف��از أومل��ب��ي��اك��وس 2-صفر على
إسطنبول باشاك شهر ليتفوق 3-صفر
على الفريق التركي في مجموع املباراتني.

ملسابقة دوري أب��ط��ال أوروب���ا عام
( 2017فوز الفريق الكاتالوني إيابا
على أرضه  1-6بعد خسارته ذهابا
في باريس - 4صفر) ،هي من أفضل
ذكرياته في كرة القدم.

تأجيل مباراة رابعة
لفريق إجنليزي
بسبب أزمة مالية
قالت رابطة ال��دوري اإلجنليزي لكرة
القدم أول من أمس إنها «أجلت رابع مباراة
لفريق ب��ي��ري ،املنتمي ل���دوري الدرجة
الثالثة ،هذا املوسم بعد أن فشل في تقدمي
خطة قابلة للتطبيق لتسوية ديونه».
وت���أج���ل���ت أول م���ب���ارات�ي�ن ل��ب��ي��ري
ف��ي ال����دوري أم���ام ميلتون كينز دون��ز
وأكرينجتون ستانلي بجانب مباراة ضد
شيفيلد وينزداي في كأس الرابطة ،ولن
يتمكن م��ن خ��وض مواجهة جلينجهام
املقررة يوم السبت.
ون��ال ن��ادي بيري مهلة حتى ي��وم 23
أغسطس اجل��اري للوفاء بكل التزاماته
املالية واال سيواجه خطر سحب عضويته
من رابطة الدوري االجنليزي.
وقالت الرابطة في بيان« :قرر مجلس
إدارة الرابطة تأجيل مباراة بيري ضد
جلينجهام املقررة يوم السبت  17أغسطس
 2019لعدم تسلم الدليل الواضح املطلوب
اليوم».
وأش��ارت الرابطة إلى أنها ستقرر بعد
غ��د اخلميس إن كانت ستؤجل امل��ب��اراة
التالية لفريق بيري خ��ارج ملعبه أمام
روت�����ردام ي��ون��اي��ت��د وامل���ق���ررة ي���وم 20
أغسطس اجلاري.

بروسيا دورمتوند
يتراجع في حجم
أعماله وأرباحه
كشف نادي بروسيا دورمتوند األملاني،
أول من أمس أن موسم  2019-2018شهد
تراجعاً في حجم أعمال النادي ،وكذلك
في أرباحه ،مقارنة باملوسم السابق الذي
سجل خالله رقماً قياسياً ،لكن مسؤولي
النادي أبدوا حالة من الرضا إزاء األرقام
التي أعلنت.
وأوض��ح��ت األرق����ام أن حجم أعمال
ال��ن��ادي ت��راج��ع م��ن  536مليون ي��ورو
( 600مليون دوالر) سجلت في موسم
 2018-2017إلى 5ر 489مليون يورو
في املوسم املاضي.
ولكن بخصم عائدات صفقات الالعبني،
سجل حجم أع��م��ال ال��ن��ادي ارت��ف��اع��ا من
3ر 313مليون يورو إلى 3ر 369مليون
يورو ،وذلك في الفترة ما بني أول يوليو
 2018و 30يونيو .2019
وحصد دورمت��ون��د مبالغ كبيرة من
صفقتي بيع بيير-إميريك أوباميانغ إلى
أرسنال اإلجنليزي وعثمان دميبلي إلى
برشلونة اإلسباني في موسم -2017
.2018
وتراجعت أرب���اح دورمت��ون��د بنسبة
نحو  % 15لتصل إلى 4ر 17مليون يورو،
لكن ال��ن��ادي جن��ح ف��ي ال��وق��ت نفسه في
حتويل املؤشر السلبي للدخل العائد من
األعمال الترويجية.
وأن��ه��ى دورمت���ون���د امل��وس��م امل��اض��ي
ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ان��ي ب���ال���دوري األمل��ان��ي
(بوندسليغا) خلف البطل بايرن ميونخ،
وكانت آخ��ر م��رة اعتلى فيها دورمتوند
منصة التتويج باملسابقة في .2012

