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ــي الفرنسي أنــطــوان  ــدول أعـــرب املــهــاجــم ال
غريزمان عن شوقه لبدء مغامرته مع فريقه 
اجلديد برشلونة بطل الــدوري االسباني لكرة 
الــقــدم وان »قلبه« معه، فــي محاولة للتطلع 
للمستقبل بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو 

مدريد وصيف البطل.
ـــام الــصــحــافــيــن في  ـــدث غــريــزمــان ام وحت
طوكيو على هامش اجلولة التحضيرية للنادي 
الكاتالوني في اليابان بالقول »انــا سعيد جدا 
من مردود انتقالي. انا متحمس جدا للعب )مع 
برشلونة( في اسرع وقت ممكن«، مضيفا »امتنى 
ــز لبذل قصارى  لالعبي أتلتيكو االفــضــل. ارك

جهدي كي يحقق برشلونة افضل النتائج«.
وانتقل غريزمان من نادي العاصمة الى ملعب 
»كامب نو« بعدما عمد برشلونة الى دفع البند 
اجلزائي بقيمة 120 مليون يورو )135 مليون 
دوالر( لفسخ عقد بطل مونديال روسيا 2018 
مع منتخب بالده، إال ان فريقه السابق اعترض 
على الصفقة معتبرا أن على برشلونة أن يدفع 

مبلغا اعلى للحصول على خدمات العبه، كونه 
دخــل مبفاوضات معه قبل ان ينخفض البند 

اجلزائي من 200 مليون في يوليو.
وعمد أتلتيكو الى رفع اعتراضه الى االحتاد 

الدولي »فيفا«.
وابدى غريزمان امتنانه للوقت الذي امضاه 
بقميص الـــ«روخــيــبــالنــكــوس«، مثنيا على 
ــدرب الفريق االرجنتيني  عالقته الوطيدة مب
دييغو سيموني، ولكنه اكد انه ملتزم حاليا مع 

برشلونة.
وختم قــائــالً »اركـــز على التأقلم مــع العبي 

برشلونة. قلبي هو هنا معهم«.
ويــخــوض الــنــادي االســبــانــي مــبــاراة وديــة 
امــام تشلسي االنكليزي بطل مسابقة الــدوري 
االوروبي »يوروبا ليغ«، الثالثاء ضمن جولته 
التحضيرية استعدادا للموسم املقبل، قبل أن 
يلتقي السبت فيسل كوبي الياباني الذي يضم 
في صفوفه العبي برشلونة السابقن أندريس 

إنييستا ودافيد فيا وسيرجي سامبر.

إنييستا
   من جهة أخرى يأمل الالعب احلالي لفريق 
فيسيل كــوبــي الــيــابــانــي، اإلســبــانــي أنــدريــس 
إنييستا، أال يختلط عليه األمــر خالل مواجهة 
فريقه القدمي برشلونة، السبت املقبل، في مباراة 

ودية حتضيرية للموسم اجلديد.
وسيواجه الفريق الياباني الــذي انضم له 
الالعب العام املاضي قــادمــاً من البرسا الذي 
ارتبط اسمه به منذ عمر 12، الفريق الكاتالوني 
فــي مــبــاراة وديـــة على هــامــش بطولة »كــأس 

راكوتن«.
وبسؤاله خالل حدث أقيم في طوكيو اختير 
خالله كسفير أو »رمـــز« لــلــدوري اإلسباني، 
اعترف إنييستا أن هذه املباراة »ستكون غريبة«، 
ألنه لم ُتتح له فرصة مواجهة فريقه السابق من 

قبل.
ــرم مـــازحـــاً:  ــض ــخ ـــب الـــوســـط امل وقــــال الع
»سأحاول أن أمرر الكرة لزمالئي بالفريق، وأال 

يختلط على األمر«.

وأوضح إنييستا أن هذه املباراة ستكون أيضاً 
مبثابة احتفاال لالعبن ومشجعن كرة القدم، 
ألنه ليس باستطاعتهم رؤية هؤالء الالعبن كل 
يوم. وأضاف: »سنحاول أن نستمتع بهذا اليوم، 
ونقضيه بشكل جيد، وأن ننافس بأفضل طريقة 
ممكنة«. وصــرح الالعب أن أكثر ما يفتقده في 
إسبانيا هو التدريب واملنافسة هناك واالقتراب 
ــح: »شعرت بأنه كان  أكثر من العائلة، وأوض
يجب على اتخاذ قرار والعودة للتحلي بالطموح، 
كان الناس رائعن وحظيت مبحبة واحترام، وها 
نحن نحاول الدخول في هذه الثقافة والروتن، 

ولكنني أيضاً سعيد للغاية لتواجدي هنا«.
وعّلق إنييستا على انتقال كل من تاكيفوسا 
ــال مدريد  كوبو وهيروكي آبــي إلــى ناديي ري
وبرشلونة على الترتيب، قــائــاًل: »الالعبان 
ميتلكان خصائص جيدة للغاية، انتقال إلى 
برشلونة وريــال مدريد ألنهما لديهما مقومات 
وقدرات لذلك، فالالعب الذي لديه قدرات ميكنه 

اللعب ألي فريق وفي أي دوري«.

غريزمان في تدريبات برشلونة

اعترف العب وسط نادي برشلونة اإلسباني، النجم الكرواتي 
إيفان راكتيتش، أنه اعتاد أن يكون هدفاً للشائعات التي تتمركز 
حول احتمالية انتقاله لناد أخر، مؤكداً أن هذا األمر ال يزعجه ألنه 

جزء من كرة القدم.
قــال راكتيتش فــي مؤمتر صحافي عقده الــيــوم فــي معسكر 
برشلونة باليابان: »موقف اعتدته منذ أن جئت إلى هنا، يحدث 
كما حدث في العام املاضي، بالطبع حتدثت مع النادي ومع املدرب، 
فكرتي لم تتغير، أرغب في االستمرار، ولكنني سأكون مستعداً ألي 

شيء«.
وأشار الالعب الدولي الكرواتي إلى أن تعاقده مع برشلونة ال 
يزال ميتد لسنوات، وأنه رغبته الوحيدة هي تقدمي األفضل للنادي 

الكاتالوني.
وأضاف: »هنا نحاول جميعاً أن نكون معاً مجموعة قوية، من 

يؤدي بشكل أفضل في امللعب هو من سيلعب، ولهذا يوجد املدرب«.
وتابع: »سأبذل كل شيء، وسأعمل بقوة لكي يختارني املدرب 
للعب، وسأحاول مساعدة برشلونة للفوز بكل شيء، أهم شيء أننا 

هنا نشكل مجموعة قوية«.

كلوب يدعم مشروعًا رياضيًا 
لألطفال في جنوب أفريقيا

   تعهد املدير الفني لنادي ليفربول اإلجنليزي، األملاني يورغن 
كلوب، بعد اختياره سفيراً للكرة األملانية في 2019، مبساندة أحد 

املشاريع الرياضية التي ال تهدف للربح في جنوب أفريقيا.
قــام املــدربــان األملانيان، هورست كريتي، وروالنــد بيشوف، 
املسؤوالن عن الرابطة التي تعلن أسماء سفراء الكرة األملانية في 
كل عام، بإزالة النقاب عن املشروع اليوم اإلثنن في بريتوريا، دون 

حضور كلوب.
وتقوم الرابطة املــذكــورة مبساندة املشاريع الرياضية ذات 
الطابع االجتماعي في العالم أجمع، كما تقوم باختيار املدربن 

والالعبن األملان، الذين ميثلوا صورة إيجابية ألملانيا في اخلارج.
وقرر كلوب دعم هذا املشروع الذي ستحتضنه مدينة هوت باي 
الساحلية التي زارها املدرب األملاني في 2017، والذي يهدف إلى 
توحيد األطفال من مختلف الطبقات االجتماعية عن طريق كرة القدم 

وتعليمهم بعض القيم والقواعد األخالقية.

مونديال السباحة .. السويدية 
سيوستروم تقود لفتة تضامن 

جتاه اليابانية إيكي
قــادت البطلة السويدية ســارة سيوستروم لفتة تضامن مع 

نظيرتها اليابانية ريكاكو إيكي التي تصارع مرض السرطان.
وجـــاءت لفتة النجمة السويدية بعد نهائي سباق 100 م 
فراشة الذي حلت فيه ثانية خلف الكندية مارغريت ماكنيل وأمام 
األسترالية إميا ماكيون اإلثنن في بطولة العالم للسباحة املقامة 

في غوانغجو الكورية.
ووقــفــت سيوستروم بجانب ماكنيل وماكيون على منصة 
التتويج مع رسالة كتبتها السباحات الثالث على كفهن، دعماً 
ملنافستهن إيكي الغائبة عن بطولة العالم بسبب صراعها مع مرض 
السرطان. وكتبت البطالت الثالث »ال تستسلمي أبداً ريكاكو إيكي«، 
ثم قالت سيوستروم بعدها »آمل حقاً أن تتغلب على هذا السرطان. 

إنها مقاتلة حقيقية والفائزة احلقيقية«.
وكانت السويدية البالغة 25 عاماً تتطلع لتصبح أول سباحة 
تفوز بخمس ذهبيات في سباق فــردي واحــد، لكنها أجبرت على 

االكتفاء بالفضية اإلثنن بعد أداء رائع من ماكنيل.
ــالق مع ما اختبرته  لكّن ما تواجهه إيكي ال يقارن على اإلط
سيوستروم اإلثنن ألنه »ما هي السباحة مقارنة مبا تعاني منه 
)إيكي(؟ قلت لنفسي قبل السباق: ال يهم أين ستأتن ألّن معركتها 

أصعب بخمسن مرة من أي سباحة شاركت في هذا النهائي«.
وواصلت: »أمتنى حقاً أن تتعافى وأن تعود ملمارسة ما حتّبه. 
إنها حتب السباحة كثيراً وأؤمن حقاً بأنها ستعود وستتغلب على 

هذا السرطان«.
وكشفت ماكنيل التي تبلغ من العمر 19 عاماً على غرار إيكي، 
أنها وماكيون اقتنعتا بسهولة بفكرة سيوستروم، مضيفة »لم يكن 
مبقدورها )إيكي( أن تكون معنا اليوم، وبالتالي نأمل أن يظهر لها 
ما قمنا به بأننا نساندها، ونقف إلى جانبها إذا كانت بحاجة ألي 
شيء«. مّت تشخيص إيكي، وجه الترويج اإلعالني ألوملبياد طوكيو 
2020، بالسرطان في وقت سابق من هذا العام وتتلقى العالج في 

طوكيو.
ــواء العام املاضي في دورة  وخطفت اليابانية املراهقة األض
األلعاب اآلسيوية عندما أصبحت في جاكرتا أول من يتّوج بست 
ذهبيات في منافسات السباحة خالل نسخة واحــدة من اآلسياد، 
لكنها كشفت في فبراير املاضي على وسائل التواصل االجتماعي 
أنها تعاني من سرطان الدم بعد أن واجهت مشاكل أثناء معسكر 

تدريبي في أستراليا.

قد يصرح البعض بــأن خسارة فريق ريال 
مدريد أمام بايرن ميونخ 1-3، استعداداً للموسم 
الكروي اجلديد، تعتبر أمراً عادياً ميكن أن يحدث 
ألي فريق، لكن بالنسبة ملــدرب »امللكي« زين 
الدين زيدان يعد األمر مبثابة جرس إنذار ملا هو 

قادم.
سجل أهــداف بايرن الثالثة ضمن منافسات 
بطولة الكأس الدولية لألبطال الودية، كل من 
توليسو في الدقيقة 15، وليفاندوفسكي في 
الدقيقة 67، وجنابري في الدقيقة 69، بينما 
سجل هدف ريــال مدريد الوحيد رودريغو في 

الدقيقة 84.
وظنت جماهير »امللكي« قبل انطالق املعسكر 
واملباريات الودية، أنه لن يستطيع أحد إيقاف 
ــال مــدريــد، بسبب التعاقدات املــدويــة التي  ري
أبرمها الفريق في الصيف بأمر من املدير الفني 
ـــدان، لكن األمـــور جــاءت فــي مــبــاراة بايرن  زي
عكس التوقعات، رغم مشاركة جنوم الفريق في 

املباراة، وعلى رأسهم البلجيكي إدين هازارد.
واجتهت األنظار جميعها نحو هــازارد الذي 
بدأ أساسياً في أول مباراة بقميص »امليرنغي«، 
بعد تعاقده مع »امللكي« حتى 2024، مقابل 100 

مليون يورو، باإلضافة إلى املكافآت واحلوافز.
لكن النجم البلجيكي لم يقدم شيئاً يذكر في 
الشوط األول الذي أنهاء بايرن متقدماً بهدف منذ 

الدقيقة 15 عبر توليسو.
كما لم يظهر الفريق بشكل عام مبستوى مبشر 
للخير، في ظل سعي زيدان وجنومه إلى حصد 
ــة املوسم  ــي جميع البطوالت احمللية واألوروب

املقبل، من أجل القضاء على الهيمنة الكاتالونية.
ــــزو« في  لــذلــك وبــكــل تــأكــيــد سيسعى »زي
املباريات الــوديــة املقبلة خــالل بطولة الكأس 
الدولية إلــى ترتيب األوراق، ومنح الفرصة 
جلميع الالعبن للمشاركة، حتى يستقر على 
التشكيلة األساسية التي سيعتمد عليها في 

املوسم املقبل.

زيدان: لم أقلل من بيل
من جهة أخرى قال زين الدين زيــدان، إنه لم 
يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، 
العب الفريق، خالل تصريحاته عن رحيله عقب 

مواجهة بايرن ميونخ الودية األخيرة.
ــالل املــؤمتــر الصحفي التقدميي ملباراة  وخ
ــدان: »في  امليرينجي وآرســنــال الــوديــة، قــال زي
بعض األحيان لغتي اإلسبانية ال تكون واضحة، 

لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من 
احترام أي شخص، وخاصًة لو كان العبا، فأنا 
دائما معهم، والنادي كان يعمل على خروج بيل«.

وأضــاف: »بيل لم يشارك ضد بايرن ميونخ 
ألنه أراد ذلــك، وهو العب في ريــال مدريد، ولم 
يتغير أي شيء، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي، 

وغدا سنرى ما سيحدث«.
وبسؤاله عن إمكانية املبادلة بن نيمار وبيل، 
ــك، ال ميكنني  أجـــاب: »ال أعلم أي شــيء عــن ذل

اإلجابة«.

نيمار
على صعيد آخر تزايدت التقارير التي تربط 
الالعب البرازيلي نيمار دا سيلفا بنادي العاصمة 
اإلسبانية ريال مدريد، وسط خالفات بن األول 

وناديه احلالي باريس سان جيرمان الفرنسي.
ــال مــدريــد ليس املهتم الوحيد في  ولكن ري
التعاقد مع العب »السيليساو«، فغرميه التقليدي 
برشلونة أبدى مسبقاً رغبته وبشدة في إعادة 
ابنه »العاق« إلى كامب نو مجدداً، ما فتح باب 
التساؤوالت حول هدف »امللكي« من الدخول في 
هذه املنافسة. وبالرغم من أن ريال مدريد، الذي 
يقوده الفرنسي زين الدين زيدان، أبرم صفقات 
ــان آخــرهــا ضــم النجم  ــذا الــصــيــف، ك كبيرة ه
البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي اإلجنليزي 
مقابل 100 مليون يورو، إال أنه يبحث عن ضم 
املزيد من  النجوم لفريقه، من أجل منافسة قوية 

على األلقاب احمللية والقارية املوسم املقبل.
ووفقاً لوسائل إعالم إسباينة، فإن ريال مدريد 
أظهر رغبة حقيقة في التعاقد مع نيمار، لتعوض 
الرحيل القريب لالعبه الويلزي غاريث بيل، الذي 

أصبح و«زناً ثقيالً« في كتيبة زيدان.
وقالت صحيفة سبورت مؤخراً أن رئيس ريال 
مدريد، فلورينتينو بيريز، يحضر عرضاً ضخماً 
إلقناع باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار، 
وهــو ليس بالشيء الغريب بالنسبة لرئيس 

»امللكي«، الذي عادة ما يصل إلى مبتغاه.
ـــارت الصحيفة إلــى أن بيريز مستعد  وأش
لدفع 350 مليون يورو للنادي الباريسي، من 
أجل عيون نيمار، وهو مبلغ قد ال يقاومه سان 
جيرمان، الــذي أنفق 220 مليون للتعاقد مع 
البرازيلي. وبجانب قيمة العقد، فــإن بيريز 
ينوي أن يحصل نيمار على راتب سنوي كبير، 
ــورو، يصبح من خالله  يصل إلــى 45 مليون ي
الالعب األعلى أجــراً في التاريخ، متفوقاً على 
زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، الذي 

يتقاضي 40 مليون مع »البلوغرانا«.

هل ينافس ريال مدريد على جميع البطوالت بعد قدوم هازارد

برشلونة مع  مغامرته  لبدء  متشوق  غريزمان 

هزمية الريال أمام بايرن.. هل دقت ناقوس اخلطر عند زيدان؟

راكيتيتش ال يبالي 
بشائعات رحيله

راكيتيتش

يورغن كلوب

»فيفا« يوقف األمني العام السابق الحتاد بوتسوانا مدى احلياة
فــرض االحتـــاد الــدولــي لكرة الــقــدم »فيفا«، 
عقوبة اإليقاف مــدى احلياة على األمــن العام 
السابق لالحتاد البوتسواني للعبة، موكيتسي 
ــى، فيما لــه صلة  غوتليلي، بسبب قبوله رش

بالتالعب في نتائج مباريات دولية.

أضاف »فيفا« في بيان اليوم اإلثنن: »الغرفة 
القضائية التابعة للجنة القيم املستقلة غرمت 
املسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري 

)50953 دوالر(.
وتابعت: »اإلجــراءات الرسمية التي اتبعتها 

جلنة القيم ضــد كغوتليلي، وتــعــود لتحقيق 
مكثف فــي عــدة مــحــاوالت للتالعب فــي نتائج 
مباريات دولــيــة ألغـــراض خاصة باملراهنات 
تخص ويلسون راج بيرومال املعروف بتالعبه 

باملباريات«.

وأضاف البيان أن اإلجراءات بدأت في سبتمبر 
2018. وسيمتد اإليقاف على كغوتليلي ليشمل 
كافة األنشطة املرتبطة بكرة القدم سواء إدارية 
أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على املستوين 

الوطني والدولي.


