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بيليه: رونالدو وميسي

أفضل من نيمار

بايرن ميونيخ:
ليفاندوفسكي ليس للبيع

هازارد يلمح للرحيل عن تشلسي

عاد أس����طورة كرة القدم البرازيلية لتقييم مواطنه 
نيمار دا سيلفا، ففي الوقت الذي أشاد فيه بقدرات الالعب، 
أكد أنه لم يصل بعد ملس����توى الثنائي ليونيل ميس����ي 

وكريستيانو رونالدو.
الالعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي سجل 31 هدفا 
في جميع املسابقات مع برشلونة املوسم املاضي، احتل 
املركز الثالث خلف ميس����ي ورونالدو في تصويت الكرة 
الذهبية، بعد أن س����اهم في فوز برشلونة بالثالثية في 

موسم 2015/2014.
وقال بيليه لصحيفة ماركا اإلسبانية: »أنا أعرف نيمار 
منذ أن كان صغيرا، مدربوه قالوا لي إنه العب جيد جدا، 

لكني ال أعتقد أنه يرقى ملستوى رونالدو أو ميسي«.
وأضاف: »إذا كان علّي اختيار الالعب األفضل في العالم 
اليوم، فهو ليونيل ميسي، أما رونالدو فلديه أسلوب لعب 

مختلف، لكن يبقى ميسي األفضل في رأيي«.
وردا على سؤال حول ما إذا كان نيمار يبالغ في بعض 
األحيان باالحتفاظ بالك����رة واملراوغة، قال بيليه: »الكل 
ال يفع����ل ذلك، زيكو لم يكن يفعل ذلك، وال أنا، حتى في 

وجود مهارات مشتركة بيننا«.

نفى ميكايل ريشكه مسؤول التعاقدات بنادي بايرن 
ميونيخ بطل الدوري األملاني لكرة القدم إمكانية االستغناء 
عن الهداف الپولندي للفريق روبرت ليفاندوفسكي، 

واصفا إياه بأنه أفضل مهاجم في العالم.
وترددت أنباء قوية حول س���عي ريال مدريد بطل 
أوروب���ا للتعاقد مع ليفاندوفس���كي، ورجحت بعض 
التقارير أن يك���ون االتفاق ق���د مت بالفعل مع بايرن 
ميونيخ. ولكن ريشكه ش���دد على أن بايرن ميونيخ 

ليس لديه أي نية للتفريط في ليفاندوفسكي.
وق���ال ريش���كه حملطة »س���ي ار س���ي« اإلذاعية 
»ليفاندوفس���كي سيلعب املوس���م املقبل في صفوف 

بايرن، ال شك في ذلك«.
وتاب���ع »لديه ثالثة أعوام متبقية في عقده وندرك 
أن لدينا أفضل مهاجم في العالم بني صفوفنا، لهذا ال 

يوجد أي إمكانية لبيعه«.

استبعد إدين هازارد صانع ألعاب تشلسي االنتقال 
إلى باريس سان جرمان، مؤكدا أنه يعمل على استعادة 

مستواه الذي تنتظره جماهير البلوز.
وفي حوار مع برنامج تيليفوت التلفيزيوني قال 
هازارد: »لدي عقد مع تشلسي حتى عام 2020 وال أريد 

أن أنهي مسيرتي هنا بهذا الشكل«.
وأضاف »إن كان علي الرحيل فيجب أن يكون هذا 
بأفضل شكل متاما كما رحلت عن ليل، االنضمام لباريس 

سان جيرمان ليس ضمن مشروعي«.

جيرو: فاردي يريد االنضمام ألرسنال
قال أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال إنه كان على علم 
برغبة جيمي فاردي باالنضمام إلى صفوف الغانرز الصيف 
املقبل حيث سيتم دفع الشرط اجلزائي لفسخ عقده مع 

ليستر سيتي.
ولم ين����ف كالوديو رانييري م����درب الثعالب أخبار 

اهتمام أرسنال بثاني 
البرميييرليغ  هدافي 
املوسم املاضي بينما 
أكدت مصادر خاصة ل� 
Goal أن أرسن فينغر 
واثق من إمتام الصفقة 
قبل انطالقة منافسات 

اليورو.
وفي حوار مع شبكة 
سكاي سبورتس نيوز 
قال جيرو: »لقد علمت 
أن فاردي يريد االنضمام 
ألرسنال وهذه أخبار 
أننا  جيدة لنا، أعتقد 

ميكننا أن نكمل بعضنا وهذا كل ما ميكنني قوله«.
وبدا صاحب ال� 29 عام����ا غير قلق على مركزه 
األساسي في تش����كيلة الفريق وأصر على أنه كان 
يع����رف بوصول مهاجم جديد ه����ذا الصيف: »كما 
قلت في وقت سابق، املنافسة جتعلني سعيدا وفي 
أرس����نال كان دائما هناك مهاجم����ون رائعون وأنا 
أريد األفضل للنادي وآمل أن يساعدنا فاردي على 

الفوز باللقب«.

جيمي فاردي

الفرنسيتان كارولني غارسيا وكريستينا مالدينوفيتش

لقب زوجي سيدات »روالن غاروس« لغارسيا ومالدينوفيتشإنفانتينو يرفض اتهامه باجلشع
دافع رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيف���ا( السويس���ري جاني 
إنفانتينو عن نفسه بعد احلملة التي 
شنتها وسائل اعالم أملانية في االيام 
السابقة بشأن راتبه، واعتبر انه من 

»الغباء اتهامه باجلشع«.
وقال إنفانتين���و في تصريحات 
لصحيف���ة »ل���و مات���ان دميانش« 
السويس���رية نش���رت اليوم االحد 
»اعدائ���ي يريدون ان ابدو جش���عا، 

وهذا غباء«.
وأوضح ان عقده »قيد التفاوض«، 
ووعد قائال »حني يتم توقيع العقد، 
سأظهر لكم بكل سرور كل التفاصيل 
وسترون انه أقل من مليونني كما ذكر 

في االعالم«.
واتهمت وس���ائل اع���الم املانية 
إنفانتينو بإصدار أمر حلذف تسجيالت 
مشبوهة في احد اجتماعات مجلس 
الفيف���ا )اللجنة التنفيذية س���ابقا( 

بخصوص مسألة راتبه.
وأكدت صحيف���ة »فرانكفورتر 
ايام ان  الغماينه تسايتونغ« قبل 
إنفانتينو رفض الراتب الذي عرض 
عليه، معتبرا انه غير كاف، في حني 
أوضحت صحيفة »دي فيلت« انه 
مت فتح حتقيق بحق إنفانتينو من 
قبل القضاء الداخل���ي للفيفا وان 

هناك احتم���اال إليقافه مؤقتا ملدة 
90 يوما.

لكن املتحدث باسم جلنة االخالق 
في الفيفا رومان غيسير قال في رد 
ارسله بالبريد االلكتروني الى وكالة 
فرانس برس »ليس هناك اي اجراء 

قانوني بحق إنفانتينو«.
وحسب الفيفا »كما جرت العادة، 
جميع االجتماعات الرس���مية للفيفا 
ومن بينها اجتماعات املجلس مسجلة 

وموجودة في االرشيف«.
الفيفا في اش���ارة  وتابع رئيس 
الى االجتماع املذكور »كان اجتماعا 
استراتيجيا وسريا، وكان يجب ان 
يبقى كذلك. لالسف مت اكتشاف نسخة 

غير قانونية في االدارة«.
النس���خة االصلية  وأضاف »ان 
في أيد أمينة وهي تبقى متاحة امام 
السلطات املختصة الراغبة في االطالع 
عليها. هل تعتقدون ان الش���ركات 
الكبيرة املتعددة اجلنس���يات تكون 
س���عيدة عند فقدان محتوى سري 
الجتماعاتها وأن يتم تداول ذلك الحقا 

في االعالم؟«.
وأوض���ح »اذا كانت هناك عملية 
تدمير حملتويات، فإنها أوال موجهة 

ضدي«.
من جهة أخرى، اعتبر إنفانتينو 

»مثيرة للدهشة« النتائج التي توصلت 
اليها جلنة التدقيق في الفيفا واملتعلقة 
برئي���س االحتاد الدولي الس���ابق، 
السويس���ري االخر جوزيف بالتر، 
ومساعديه السابقني الفرنسي جيروم 
فال���ك واالملاني مارك���وس كارتنر. 
وكشف الفيفا ان بالتر وفالك وكارتنر 
تقاسموا مبلغ 80 مليون دوالر عبر 
عقود ومكاف���آت وتعويضات خالل 
االعوام اخلمسة املاضية وذلك بفضل 
جهد منس���ق بني املسؤولني الثالثة 

الكبار السابقني.
وأوضح االحتاد الدولي ومقره في 
زيوريخ انه سلم هذه املعلومات الى 
القضاء السويسري وسيتقاسمها مع 
القضاء االميركي، مبرزا ان »بعض 
العقود تتضمن بعض التدابير التي 
يبدو انها تش���كل انته���اكا للقانون 
السويسري« وذلك بخصوص نظام 
التعويض���ات للمس���ؤولني الثالثة 

السابقني.
وقال إنفانتينو ف���ي هذا الصدد 
»طلبن���ا تدقيق���ا جدي���ا وش���امال 
للحسابات«، مضيفا »النتائج املؤقتة 
لهذا التدقيق هي في كل االحوال االقل 
دهش���ة، ومع ذلك، ل���ن أضع نفس 
مبستوى خصومي بتغذية السجاالت 

العقيمة«.

توجت الفرنسيتان كارولني غارسيا وكريستينا 
مالدينوفيتش املصنفتان في املركز اخلامس بلقب 
زوجي السيدات في بطولة فرنسا املفتوحة، ثاني 

البطوالت األربع الكبرى للتنس.
وفازت الفرنس���يتان في املباراة النهائية أمس 
على الروسيتني ايكاترينا ماكاروفا وايلينا فسنينا 
املصنفتني في املركز الس���ابع 6-3 و2-6 و4-6. 
وفازت السويسرية ريبيكا ماساروفا السابعة بلقب 
فئة الشابات على حساب األميركية اماندا انيسيموفا 

الثانية 7-5 و5-7.
وكان قد توج اإلسبانيان فيليسانو ومارك لوبيز 
بلقبهما األول الكبير في منافسات زوجي الرجال 
بعد تغلبهما على التوأم األميركي بوب ومايك براين 

6-4 و6-7 )6-8( و6-3 في املباراة النهائية.
وهذه املرة األولى التي يحرز فيها اإلسبان لقب 
زوجي الرجال في روالن غاروس منذ أن حقق ذلك 

سيرخيو كاسال وامييليو سانشيس عام 1990.
ويأتي تتويج فيليسانو ومارك لوبيز بعد ساعات 
على فوز مواطنتهما غاربيني موغوروس���ا على 
األميركية سيرينا وليامس األولى وحاملة اللقب في 
نهائي فردي السيدات لتصبح أيضا أول إسبانية 
حترز لقبا كبيرا منذ ارانتشا سانشيز فيكاريو في 

باريس بالذات عام 1998.
وفي املقابل، فشل التوأم براين في إحراز اللقب 
للمرة الثالثة بعد عامي 2003 و2013 وتعزيز سجله 
في البطوالت الكبرى )16 لقبا(، ما سمح لنيكوال ما 
هو في أن يصبح أول فرنسي يتصدر تصنيف زوجي 

الرجال منذ أن حقق ذلك يانيك نوا عام 1986.

بداية متعثرة للبرازيل.. وكوستاريكا تفرمل باراغواي في »كوبا أميركا 2016«

األرجنتني - تشيلي.. قمة الثأر
ميلك ليونيل ميس����ي جنم 
املنتخب األرجنتيني وبرشلونة 
االسباني لكرة القدم فرصة مهمة 
للثأر من تشيلي عندما يلتقي 
املنتخب����ان اليوم ف����ي افتتاح 
الرابعة  منافس����ات املجموعة 
اميركا  ضم����ن بطول����ة كأس 

اجلنوبية »كوبا اميركا«.
وكان ميسي ورفاقه خسروا 
نهائي نسخة 2015 امام تشيلي 
عل����ى ارض األخيرة في حفلة 
مثي����رة م����ن ركالت »املوت« 
الترجيحي����ة 1-4 بعد تعادل 
س����لبي في الوقت����ني األصلي 
واالضافي. وأح����رزت بالتالي 
لقبه����ا األول لتبق����ى ڤنزويال 
واالك����وادور فقط دون تتويج 

في هذه املسابقة.
ويعني الفوز مليسي الكثير، 
سواء شارك في املباراة او ال، 
ورد االعتبار لالعب يطمح دائما 
دون ان ينج����ح حتى اآلن الى 
احراز األلقاب مع منتخب بالده 

بعد ان رفع الكأس في مونديال 
الش����باب )دون 20 عاما( عام 
الذهب االوملبي  2005، واحرز 

عام 2008 في بكني.
وستحاول األرجنتني حتقيق 
اللق����ب األول على الصعيدين 
القاري والعاملي منذ تتويجها 
في هذه البطول����ة بالذات عام 
1993 في االكوادور. ووقع خصام 
كبير ب����ني األرجنتني واأللقاب 
منذ ذلك احلني، وس����قطت في 
نهائي نسخ 2004 و2007 امام 
البرازي����ل ب����ركالت الترجيح 
وصفر-3 على التوالي و2015 
امام تشيلي بركالت الترجيح، 
ونهائي مونديال 2014 امام املانيا 

0-1 بعد التمديد.
في املقابل، لن تكون تشيلي 
التي دونت اس����مها في سجل 
القاري ألول  الفائزين باللقب 
مرة في تاريخها بعد فش����ل 4 
مرات في املباراة النهائية و99 
عاما و36 مشاركة، خصما سهال 

ولن ترضخ بس����هولة في ظل 
احتفاظها بالتشكيلة ذاتها التي 
العام  القاري  الى املجد  قادتها 
املاضي. وفي املجموعة نفسها 

تلعب بنما مع بوليڤيا.

قمة سلبية بين البرازيل واإلكوادور

بدأ منتخب البرازيل مشواره 
في البطول����ة متعثرا بتعادله 
س����لبا مع نظيره االكوادوري 
في اجلولة االولى من منافسات 

املجموعة الثانية.
على ملع����ب روز بول في 
باسادينا، لم يستطع رفاق نيمار 
جنم برشلونة االسباني الغائب 
بأمر من ناديه عن هذه البطولة 
م����ن اجل املش����اركة في دورة 
التي ستقام  األلعاب االوملبية 
في اغسطس املقبل في بالده، 
ترجمة تفوقهم امليداني طوال 

املباراة الى نتيجة ايجابية.
وبع����د 22 عاما من فوزهم 
على ايطاليا على امللعب ذاته 

في نهائي مونديال 1994 بركالت 
الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي 
في الوقتني األصلي واالضافي، 
فش����ل البرازيليون في زيارة 
الش����باك االكوادورية وفرض 
نهاية سعيدة واسعاد نحو 53 
ألف متفرج. وباتت البرازيل في 
موقف حرج نسبيا ويتعني عليها 
الفوز ف����ي املباراتني املقبلتني 
الثانية  ف����ي اجلول����ة  أولهما 
على هايتي التي خسرت امام 
البيرو بهدف يتيم سجله باولو 
غيريرو )61(. وفي ختام اجلولة 
األولى من منافسات املجموعة 
األولى، تعادلت كوستاريكا مع 

الباراغواي 0-0.

 كوستاريكا تفرض التعادل
على الباراغواي

تعادل منتخب كوستاريكا 
الباراغوياني 0-0  مع نظيره 
في ختام اجلول����ة االولى من 

منافسات املجموعة األولى.
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فوز »الديوك« و»املانشافت« في البروڤة األخيرة قبل »اليورو«

»اآلزوري« يواجه فنلندا اليوم

ضيفتها ايرلندا الش���مالية 
0-0 في مباراة دولية ودية 

في ترناڤا.
وتلعب س���لوڤاكيا في 
الثاني���ة مع  املج���موع���ة 
اجنلترا وويلز وروس���يا، 
وايرلن���دا الش���مالية ف���ي 
الثالثة مع املانيا واوكرانيا 

وبولندا.

)24 و36 و38( وداريو سرنا 
)25( وايڤان بيريس���يتش 
)40( وايف���ان راكيتيت���ش 
)50( ونيكولتا كالينيتش 

)59 و73 و84(.
وتلع���ب كرواتي���ا في 
املجموعة الرابعة مع اسبانيا 

وتشيكيا وتركيا.
وتعادلت سلوڤاكيا مع 

ڤيينا، وسجل للفائز فنسنت 
يانس���ن )9( وجورجينيو 

فينالدوم )66(.
وحقق���ت كرواتيا فوزا 
س���احقا على ضيفتها سان 
مارينو 10-0 في رييكا ضمن 

استعدادها لليورو.
وسجل للفائز ماركو بياكا 
)20( وماريو مانزوكيتش 

في ارس���نال املدافع لوران 
كوسيلني االرقام )40(.

امام  النمس���ا  وخسرت 
ضيفتها هولن���دا 2-0 في 

يختتم املنتخب االيطالي 
اس���تعداداته لبطول���ة أمم 
أوروبا 2016 عندما يواجه 

نظيره الفنلندي اليوم.
وستكون الفرصة متاحة 
لاليطالي انطونيو كونتي 
لتجربة بعض العناصر قبل 
خوض البطولة في مجموعة 
ليست بالسهلة على الطليان 
التي تضم الى جانبهم كال من 
بلجيكا وايرلندا والسويد.

وفي مباراة ودية ثانية 
تستضيف پولندا ضيفتها 
ليتوانيا، وتلعب پولندا في 
اليورو باملجموعة الثالثة الى 
جانب أملانيا حاملة لقب كأس 
الش���مالية  العالم وايرلندا 

وأوكرانيا.

»أبطال العالم« يستعيدون 
التوازن

أملانيا بطلة  اس���تعادت 
العال���م توازنه���ا وتخطت 
ضيفتها هنغاريا 2-0 اول من 
امس وديا في غلسنكيرشن 
اس���تعدادا لنهائيات كأس 
اوروبا 2016 لكرة القدم في 
مباراة شهدت عودة قائدها 
باستيان شڤاينشتايغر بعد 

ابالله من االصابة.
وافتتح ادم النغ التسجيل 
لناسيونال مانشافت )39(، 
وعزز توماس مولر النتيجة 

في الشوط الثاني )63(.
وكانت املانيا خسرت على 
امام سلوڤاكيا 3-1  ارضها 
وامام فرنسا 0-2 واجنلترا 
2-3 على ارضها وفازت على 

ايطاليا 1-4.
وفي مباراة ثانية سجل 
املهاجم اوليڤييه جيرو هدفني 
وقاد منتخب فرنسا الى الفوز 
على ضيفه االسكتلندي 0-3 

في ميتز.
وس���جل جيرو مهاجم 
ارسنال االجنليزي اول هدفني 
)8 و35(، قبل ان يعزز زميله 

سامي خضيرة يقطع الكرة من العب املنتخب الهنغاري

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
مباريات دولية ودية
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