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ق��ال املهاجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي إنه سيستمر في ناديه برشلونة 
اإلس��ب��ان��ي ط��وال ال��وق��ت ال��ذي يريده 
مسؤولوه، مبرزا أن النادي الكاتالوني 

قدم له كل شيء.
وفي مقابلة ملوقع كوتش البريطاني 
تناقلتها وس��ائ��ل إع����ام إسبانية 
األرب��ع��اء، ق��ال ميسي: »لطاملا أك��دت 
أن برشلونة منحني كل ش��يء وأنني 
سأظل في صفوفه ط��وال الوقت الذي 

يرغبون فيه«.
وأب���رز جن��م ال��ه��ج��وم األرجنتيني 
البالغ من العمر 29 عاما أنه يرغب في 
مواصلة التتويج بالبطوالت س��واء 
مع البرسا أو منتخب باده، مبينا »ما 
يحفزني هو الفوز باأللقاب مع فريقي 
أو منتخب بادي، لذا أنا ال أنظر مطلقا 

إلى ال��وراء، ميكنني النظر إلى ال��وراء 
عندما أعتزل، ولكنني اآلن سأركز على 

حتقيق جناحات أكبر«.
وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد والفائز هذا العام 
بجائزة أفضل العب في العالم للمرة 
األول��ى »يوجد اح��ت��رام متبادل، أراه 

العبا كبيرا حقق أشياء عظيمة«.
وت��اب��ع: »احل��اف��ز بالنسبة ل��ي هو 
ال��ق��ي��ام ب��األم��ور ع��ل��ى ن��ح��و ج��ي��د مع 
البرسا ومع منتخب األرجنتني من أجل 

األنصار«.
وع��ن التواصل املثير للدهشة بني 
ثاثي جن��وم البرسا في خط الهجوم 
امل��ك��ون م��ن م��ي��س��ي إض��اف��ة لنيمار 
وسواريز، قال: »نحن نبذل جهدا كبيرا 
في التدريبات وبعدها يحدث ما يحدث 

ف��ي امل��ب��اري��ات، هناك راب��ط وصداقة 
جيدة بيننا بعيدا عن كرة القدم، وهذا ما 

يساعد كثيرا«.
وذك��ر ميسي أن امل��درب الهولندي 
ف��ران��ك ري��ك��ارد ك���ان أول م��ن منحه 
الفرصة حيث وثق به وجعله يشارك 
ف��ي ال��ت��دري��ب��ات م��ع ال��ف��ري��ق األول 
لبرشلونة وب��ع��ده��ا خ��اض مباراته 
األول��ى مع الفريق الكاتالوني ثم بدأ 

كل شيء.
وع��ن��د س���ؤال���ه ع���ن امل�����درب بيب 
غوارديوال، رد ميسي قائا: »إنه مدرب 

رائع«.
وكشف ميسي أن أكثر شيء يكرهه 
هو اخل��س��ارة ألن��ه ال يتحمل الشعور 
بها، مضيفا »مباذا يفيد تسجيل هدف 

رائع عندما ال حتقق الفوز؟«.

ميسي: برشلونة بيتي سيكون برشلونة حامل اللقب أمام اختبار صعب عندما يواجه 
ريال سوسييداد اليوم اخلميس في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا.
ويصطدم طموح برشلونة الساعي لاحتفاظ باللقب مبنافس ال 
يستهان به، بدأ يشكل عقدة حقيقية للنادي الكاتالوني في ملعبه 
ألنه لم يذق طعم الفوز بعيدا عن جمهوره منذ اخلامس من أبريل 

2007 )-2صفر في الدوري(.
ويعود فريق املدرب لويس إنريكي إلى الباسك، حيث تلقى في 
اخلامس من يناير احلالي، خسارة في ذهاب الدور ثمن النهائي من 

الكأس أمام أتلتيك بلباو 1-2، عوضها بالفوز إيابا 1-3.
وش��اءت القرعة أن يقع فريق إنريكي، القادم من انتصار كبير 
في الدوري على الس باملاس )-5صفر(، في مواجهة ممثل الباسك 
اآلخ��ر ري��ال سوسييداد ال��ذي يعتبر خصما أق��وى هذا املوسم من 
بلباو، إذ يحتل املركز اخلامس بفارق 6 نقاط عن النادي الكاتالوني 

الثالث.
وسيخوض برشلونة لقاء اليوم دون العب وسطه البرازيلي 
رافينيا الذي تعرض إلصابة عضلية بحسب ما أكد النادي الثاثاء، 
مشيرا إلى أّن »أطباء الفريق سيتابعون مدى تقدم البرازيلي )في 

التعافي( قبل حتديد توافره خلوض املباريات األخرى القادمة«.
وفي حال جنح برشلونة في العودة بنتيجة جيدة والبناء عليها 
في لقاء اإلياب املقرر اخلميس املقبل في »كامب نو«، سيكون أمام 
جدول مزدحم متاما ألن عدد املباريات التي تنتظره في الشهرين 

املقبلني سيصل إلى 16 مباراة.

العبو برشلونة

برشلونة في رحلة صعبة أمام ريال سوسييداد بكأس ملك إسبانيا

أعلن األوروغوياني إدينسون كافاني أنه توصل التفاق مع نادي باريس 
سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقده بعد مفاوضات طويلة.

وصرح كافاني لإلذاعة الرسمية في أوروغ��واي: »هذه هي احلقيقة.. 
بعد مفاوضات طويلة مت التوصل التفاق.. حتدثنا في أشياء كثيرة، كيف 

ينبغي أن يكون األمر، وأوضحنا الكثير من النقاط«.
وأع��رب ه��داف ال��دوري الفرنسي )18 هدفا( عن أمله أن »يتمكن من 
االستمرار مع النادي الباريسي وأن لديه رغبة كبيرة لذلك، ونفس الطموح 

والسعي لتحقيق أشياء كبيرة«.
كما أوضح أن شقيقه هو من تولى املفاوضات مع النادي الفرنسي بينما 

يفكر هو في لعب كرة القدم فقط.
وقال فيما يخص املوسم احلالي إنه عاد ملركز املهاجم الصريح الذي 
يتمكن من خاله من تسجيل األه��داف وهو األمر اجليد بالنسبة له على 
املستوى الشخصي، معربا عن أمله أيضا في مواصلة الفوز باأللقاب مع 
باريس سان جيرمان الذي يحتل املرتبة الثالثة حاليا في جدول الدوري 

الفرنسي، على بعد ثاث نقاط عن موناكو املتصدر.
وعلق كافاني على الفترة اجليدة التي يعيشها منتخب أوروغ��واي 
املتواجد حاليا في املركز الثاني لتصفيات أمريكا اجلنوبية املؤهلة 
ملونديال روسيا 2018، وأكد: »استطعنا حتقيق ذلك بالكثير من العمل 
واملجهود.. نحن فريق متحد في كل ما يحدث من تغيرات، والفريق حافظ 
دائما على اخلط الذي يسير فيه، وهذا هو الشئ األساسي وهو ما يعكسه 

وضعنا احلالي في جدول التصفيات«.
وأض��اف كافاني: »الستطعنا حتقيق ذلك باعبني كبار.. لدينا فريق 
كبير ولكل شئ ثمن، واملنافسة ليست سهلة، نحن هنا من أجل املنافسة 

واالقتراب أكثر وأكثر من هدفنا الرائع وهو مونديال روسيا«.

بعد مفاوضات طويلة.. كافاني يجدد عقده مع سان جيرمان

كافاني

ريال مدريد يقترب من 
التعاقد مع السويدي ايزاك
ذك��رت وسائل إع��ام إسبانية الثاثاء أن ري��ال مدريد 
يقترب من التعاقد مع املهاجم السويدي الشاب الكسندر 

ايزاك من نادي أيك ستوكهولم.
وقالت صحيفة ماركا اليومية التي تصدر في مدريد إن 
الاعب البالغ من العمر 17 عاما سينضم إلى بطل أوروبا 

مقابل 10 مايني يورو )10.6 مليون دوالر(. 
وق��د جتعل ه��ذه الصفقة اي��زاك أغلى الع��ب يغادر أحد 
االندية السويدية متخطيا 8.7 مليون يورو دفعها اياكس 
امستردام ملاملو مقابل التعاقد مع زالتان ابراهيموفيتش في 

 .2001
 وينظر إل��ى اي��زاك على نطاق واس��ع على أن��ه من أكثر 

املواهب الواعدة في السويد بعد ابراهيموفيتش. 
وسجل ايزاك عشرة أهداف في 19 مباراة لعبها أساسيا 
ف��ي ال���دوري ليساعد اي��ك ستوكهولم على إن��ه��اء املوسم 
املاضي في املركز الثاني في دوري األضواء والتأهل للدوري 

األوروبي. 
وق��ال اي��زاك إن أنباء انتقاله احملتمل إل��ى ري��ال مدريد 
لم تؤثر عليه مشيرا إل��ى أن��ه استمتع بوقته مع منتخب 
ب��اده بلعبه أساسيا للمرة األول��ى بتسجيله أول أهدافه 
ال��دول��ي��ة ف��ي ف��وز س��اح��ق 6 -ص��ف��ر على سلوفاكيا في 
 أب��وظ��ب��ي ليصبح أص��غ��ر الع��ب يسجل ه��دف��ا للمنتخب

 السويدي.
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ميسي

10 كلوب يعلق على قضية ماتيب تغرمي سانيا.. بسبب  
12 على »إنستغرام« ضد 

أعلن االحت���اد اإلنكليزي الثاثاء تغرمي مدافع 
مانشستر سيتي الدولي الفرنسي بكاري سانيا 40 
ألف جنيه استرليني )46 ألف يورو( لنشره رسالة 
على مواقع التواصل االجتماعي، يشكك فيها بنزاهة 

احلكم مايسون.
ونشر امل��داف��ع )33 ع��ام��ا( ف��ي الثاني م��ن  يناير 
ص��ورة على تطبيق »إنستغرام«، مرفوقة بتعليق 
»10 ضد 12... ولكننا نقاتل ونفوز كفريق« بعد 
الفوز الذي انتزعه فريقه بعشرة العبني من بيرنلي 
صاحب املركز الثاني عشر 2-1 في املرحلة العشرين 

من الدوري.
وق��ام سانيا الحقا بحذف عبارة »10 ضد 12« 
من رسالته، إال أن ذل��ك لم يعفه من اتهام االحت��اد 
اإلن��ك��ل��ي��زي ال���ذي دان األس��ب��وع امل��اض��ي »سلوكه 

السيء«. 
ورأى االحتاد أن النص املكتوب يشكك في نزاهة 

احلكم ويلمح ضمنا النحيازه لصالح بيرنلي.
وك��ان احلكم مايسون طرد العب الوسط الدولي 
البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 32. وعلى رغم 
النقص العددي، فاز مانشستر سيتي بهدفني للمدافع 
الفرنسي غايل كليشي )58( واألرجنتيني سيرخيو 

أغويرو )62(، مقابل هدف لنب مي )70(.

ق��ال يورغن كلوب، املدير الفني لفريق ليفربول 
اإلنكليزي، إن النادي سوف يعلم، يوم اجلمعة املقبل، 
ما إذا الفيفا سيفتح قضية أهلية املدافع الكاميروني 

جويل ماتيب للعب مع الفريق من عدمه.
وك��ان ماتيب قد ُسحب من قائمة ليفربول خال 
مباراة الفريق األخيرة بالدوري املمتاز أمام مانشستر 
يونايتد، خاصة وأن النادي يبحث عن توضيح ملعرفة 

إمكانية مشاركة الاعب مع الفريق.
وكان ماتيب، املولود في أملانيا، قد انضم للقائمة 
األولية للمنتخب الكاميروني املشارك ببطولة أمم 
أفريقيا املقامة حاليا بالغابون ولكن مت استبعاده من 
البطولة بعدما قام بإخطار املسؤولني بأنه ال يريد 

اللعب.
وتقضي قواعد الفيفا بأنه ميكن حرمان الاعب من 
اللعب لناديه إذا رفض أداء واجب دولي، وذكر نادي 
ليفربول إن االحتاد الكاميروني لكرة القدم لم يذكر إذا 

ما كان ميكن ملاتيب اللعب معهم من عدمه.
وقال كلوب، في مؤمتر صحفي الثاثاء: »لم تكن 
هناك أوقاتا كثيرة في حياتي كنت فيها في موقف مثل 
هذا. احلقيقة أننا حتى هذه اللحظة، متأكدون من أننا 
لم نفعل أي شيء خاطئ. ماتيب لم يفعل شيئا خاطئا«.
وأض��اف: »ق��ال الفيفا لنا إنه يوم اجلمعة املقبل، 

سيقرون ما إذ كانوا سيفتحون القضية أم ال«.
واعترف كلوب أنه حائر بسبب املوقف ككل، حيث 

قال :« لم يلعب )ماتيب( مع املنتخب الكاميروني منذ 
ع��ام .2015 في ه��ذه اللحظة فهو ليس في الفريق، 
ولكننا لسنا متأكدين بنسبة مئة باملئة إنه ميكن أن 

يلعب لنا«.
وأك��د :« كنت أود الدفع به كأساسي )ف��ي مباراة 
اإلع��ادة بكأس إنكلترا أمام بليموث أرجايل( ولكنني 
لست متأكدا أن هذا في إمكاني. أتقبل القواعد في احلياة 

ولكنني أعتقد أنها مبنية على املشاعر اإلنسانية.

رانييري: أمتنى فوز تشيلسي بالبرمييرليغ
ي��أم��ل م����درب ليستر س��ي��ت��ي، ك��اودي��و 
رانييري، في فوز مواطنه اإليطالي أنطونيو 
كونتي بلقب ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 

القدم مع تشيلسي املتصدر حاليا.
وقاد رانييري ليستر لفوز مفاجئ باللقب 
العام املاضي، إال أن الفريق يحتل حاليا املركز 
15 ضمن 20 فريقا متراجعا بفارق 31 نقطة 
ع��ن تشيلسي املتصدر وال���ذي سبق ودرب��ه 

رانييري.
وق��ال رانييري للصحافيني في فلورنسا، 
الثاثاء، قبل االع��ان عن االس��م��اء اخلاصة 
بقاعة املشاهير في إيطاليا: »باعتباري مدربا 
سابقا لتشيلسي وكمشجع إيطالي فإن األمل 
يحدوني أن يحقق كونتي هدفه.. ظهر بدون 
جلبة، إال أنه أكد على أن املدرسة اإليطالية في 
التدريب ال ت��زال صاحلة وأكثر من أي وقت 

مضى«.
ويرتبط رانييري، الذي قاد ليستر نحو لقب 
الدوري اإلجنليزي ألول مرة في تاريخه، بعقد 
حتى 2020، إال أنه ليس واثقا بشأن مستقبله.

وقال رانييري )65 عاما(: »يحدوني األمل 
أن أبقى في إجنلترا.. أنا في وضع جيد هنا 
حتى وإن دفعتك كرة القدم نحو السماء في يوم 

ما ونحو احلضيض في يوم آخر«. 

يورغن كلوب

رانييري


