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ق���ال الع���ب وس���ط تشيلسي 
اإلجن��ل��ي��زي، ال��ف��رن��س��ي نغولو 
كانتي، إنه يشعر بأنه في بيته في 
النادي اللندني، رغم التكهنات التي 
ربطته بالعودة إلى فرنسا، في ظل 
العروض املقدمة من سان جيرمان.
ولعب الفرنسي كانتي دورا 
مهما ف��ي ف��وز ليستر سيتي غير 
املتوقع بالدوري في 2016، قبل أن 
ينتقل إلى لندن ويساعد تشيلسي 
على حصد اللقب في املوسم التالي.

ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة »إي��ف��ن��ي��ن��غ 
ستاندارد« عن كانتي، الذي ربطته 
تقارير صحافية باالنتقال إلى 
باريس سان جيرمان، قوله: »أنا 
في بيتي.. هذا هو فريقي وأنا العب 
ف��ي تشيلسي.. ه��ذا ه��و موسمي 
الثاني هنا، املوسم املاضي كان 
رائ��ع��ا ألننا حققنا باللقب.. في 
املوسم الثاني شاركت في دوري 
األبطال.. وسنكافح حتى النهاية 
من أج��ل إنهاء املوسم في املربع 

الذهبي والتأهل لدوري األبطال«.
ويحتل تشيلسي، الذي يواجه 
ساوثامبتون ف��ي نصف نهائي 
كأس االحتاد اإلجنليزي في أبريل 
املقبل، املركز اخلامس في الدوري، 
متأخرا بخمس نقاط عن توتنهام 
هوتسبير صاحب املركز الرابع، 
قبل ثماني مباريات على نهاية 

املوسم.
وقال كانتي: »لدينا فرصة في 

ك��أس االحت���اد اإلجن��ل��ي��زي وهي 
بطولة جيدة، خسرنا في النهائي 
املوسم املاضي، هذه هي البطولة 
الوحيدة التي ميكن الفوز بها هذا 
امل��وس��م ل��ذا سنقدم ك��ل م��ا لدينا 

لبلوغ النهائي والفوز باللقب«.
وان��ض��م ال��اع��ب البالغ عمره 
26 عاما إلى تشكيلة فرنسا التي 
ت��واج��ه كولومبيا ودي��ا اجلمعة 

املقبل، ثم روسيا في 27 )مارس(.

ق���د ي��ك��ون م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د م��ت��أخ��را 
ع��ن مانشستر سيتي ه��ذا امل��وس��م ف��ي ال��دوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم لكن الوضع يختلف 
متاما على صعيد استعراض القوة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي وفق ما أفاد به تقرير نشر 

هذا األسبوع.
واح��ت��ل عماق أول��د ت��راف��ورد، ال��ذي تصدر 
في يناير كانون الثاني املاضي قائمة مؤسسة 
ديلويت ألغنى األندية في العالم، املركز األول 
أيضا في مؤشر تفاعل أندية الدوري االجنليزي 
املمتاز على وس��ائ��ل التواصل االجتماعي في 

.2017
ورتب التقرير، الذي أصدرته مؤسسة نيوتن 
إنسايت لألبحاث، أندية ال���دوري االجنليزي 
املمتاز العشرين وفق ثمانية مؤشرات لألداء عبر 

العديد من منصات التواصل االجتماعي.
واحتل يونايتد مركز الصدارة متفوقا على 
سيتي الثاني بينما جاء تشيلسي ثالثا وارسنال 
في املركز الرابع وليفربول اخلامس في حني 
احتل توتنهام هوتسبير املركز السابع. واقتنص 
هدرسفيلد تاون املركز السادس بشكل مفاجئ 

بينما تذيل ستوك سيتي القائمة.
وحظي مانشستر يونايتد مبتابعة 73.7 
مليون شخص على فيسبوك و16.5 على تويتر 

و20 مليونا على انستجرام في 2017.
بينما تابع سيتي 29 مليون شخص على 
فيسبوك و5.5 مليون على تويتر و5.9 مليون 

على انستجرام في العام نفسه.
كما متتع يونايتد بأكبر عدد من املتابعني بني 
فرق الدوري االجنليزي في موقع ويبو الصيني 

للتواصل االجتماعي محققا 9.2 مليون متابع.
ومثل عشاق يونايتد أكثر من 30 في املئة من 
إجمالي متابعي الدوري االجنليزي كما استحوذ 
ال��ن��ادي على 40 في املئة من مشاركات جميع 
مشجعي الدوري اإلجنليزي املمتاز على شبكات 
التواصل االجتماعي في 2017. وق��ال التقرير 
»صابة مانشستر يونايتد هي التي مكنته من 

بناء هذه القاعدة اجلماهيرية العاملية.
»النادي ال يكتفي مبوقف الدفاع عما حققه من 
بطوالت لكنه يواصل الضغط والتقدم فمانشستر 
يونايتد يوفر امل��وارد لتلبية الطموحات لكنه 
ملتزم أي��ض��ا بإنتاج محتو إب��داع��ي وإش���راك 

املشجعني فيه«.
واعتمد تصنيف وسائل التواصل االجتماعي 
على ع��دة معايير منها م��ش��ارك��ات املشجعني 
ومن��و امل��وق��ع وإج��م��ال��ي ع��دد امل��ن��ش��ورات التي 
تبثها األندية وعدد األيام التي يستغرقها كل ناد 

إلضافة عشرة آالف متابع جديد.
ورغ��م أن أع��داد متابعي صفحة هدرسفيلد 

تاون على فيسبوك ال تتجاوز 113 ألفا وهو رقم 
ضئيل إذا ما قورن باألندية األكبر إال أن النادي 
الصاعد حديثا إلى دوري األضواء حقق منوا في 
عدد متابعيه بنسبة 80 في املئة خال عام واحد 
فقط بينما ارتفعت أعداد متابعيه على انستجرام 
بنسبة 600 في املئة وهو ما يعد دليا على قدرة 

الدوري االجنليزي املمتاز على جذب املتابعني.
وبذل هدرسفيلد تاون جهودا كبيرة لزيادة 
عدد متابعي صفحة النادي بعد الصعود للممتاز 
حيث أطلق 18 أل��ف منشور في 2017 ليحتل 

املركز الرابع بعد تشيلسي ويونايتد وسيتي.
وق��ال التقرير »قد تواجه األندية الصغيرة 

صعوبات مادية في املنافسة مع الفرق الكبرى 
لكن أداء هدرسفيلد ت��اون على صعيد األداء 
الرقمي يجب أن يكون ملهما لغيره من األندية 

لزيادة انتشار عامته التجارية«.
وبينما احتل فيسبوك املركز األول بوصفه 
أكثر منصات التواصل االجتماعي جذبا ملتابعي 

الدوري االجنليزي املمتاز بعدد إجمالي بلغ 250 
مليون شخص لكنه يحقق منوا سنويا ال يزيد 
على خمسة في املئة فقط مقارنة بزيادة قدرها 49 
في املئة من املتابعني يحققها تويتر و33 في املئة 
النستجرام. وأضاف التقرير »يبدو أن فيسبوك 
بلغ مرحلة النضوج لكن تويتر ميهد الطريق 

لنفسه ليحظى بحيوية كرة القدم ألنه يلبي نهما 
ال يتوقف للحديث عن الكرة«. ووصف التقرير 
الصني بأنها سوق كبيرة وغير مستغلة نسبيا 
لكنها ال تزال متثل لغزا. وكان ليفربول وأرسنال 
أول من أسس مواقع للتواصل االجتماعي على 

ويبو الصيني في 2011. 
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كانتي خال ذهابه لتدريبات فرنسا

بوغبا: أعشق ميسي وأمتنى كانتي يريد البقاء مع البلوز
اللعب  بجانب نيمار

 قال العب الوسط الفرنسي بول بوغبا ال��ذي يجد صعوبة 
بفرض نفسه مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي، إّن��ه سيكون 
»ممتعا« أن يلعب إلى جانب البرازيلي نيمار جنم باريس سان 

جيرمان الفرنسي املصاب راهنا.
وقال بوغبا في مقابلة مع شبكة »تي واي سي« األرجنتينية 

اإلثنني: »نيمار هو تعريف السعادة على أرض امللعب«.
وكان نيمار أشار في 2016 عندما كان في صفوف برشلونة 

اإلسباني إلى أّنه يرغب باللعب بجانب بوغبا.
وتابع بوغبا: »أشاهده على أرض امللعب يلعب وهو يستمتع، 
بتقنيته، موهبته وكل ذل��ك، أستمتع برؤيته يلعب، هو شاب 
مختلف، لديه أسلوبه، إذا لعبت بجانبه في يوم من األيام سيكون 

األمر ممتعا«.
كما أش��اد الع��ب يوفنتوس اإليطالي السابق باألرجنتيني 
ليونيل ميسي جنم برشلونة اإلسباني: »ميسي وك��رة القدم 
يتماشيان معا، أعشق مشاهدته، يقوم بأشياء ال ميكن لغيره 

القيام بها، لديه مكانة ال تضاهى، شيء ما مميز«.

 الليغا تفتتح مقرها اجلديد 
في مدريد

افتتحت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم مقرها اجلديد في 
مدريد بشارع تورياغونا، الواقع على بعد أمتار قليلة من املقر 

القدمي في هيرنانديز تيخادا.
وحضر االفتتاح الذي أقيم الثاثاء وزير الشؤون اخلارجية 
والتعاون، ألفونسو داستيس، ورئيس املجلس األعلى للرياضة، 

خوسيه رامون ليتي، بني آخرين.
وأبرز رئيس الليغا، خافيير تيباس أثناء االفتتاح أن »هذا املقر 
اجلديد ميثل خطوة عظيمة في الطريق نحو هدفنا املتمثل في أن 

نصبح كيان رائد في الترفيه العاملي«.

رد جونزالو هيجواين، مهاجم األرجنتني 
ويوفنتوس اإليطالي، على االنتقادات التي 
واجهها في الكثير من األحيان، طوال األعوام 

املاضية.
وق����ال جن��م ري����ال م��دري��د ال��س��اب��ق، في 
تصريحات أبرزتها صحيفة »آس« اإلسبانية: 
»فكرتي هي أن أستمتع، لكن الشيء السيئ 
في هذه الرياضة، أنك إذا سجلت األهداف في 
سبع مباريات، ول��م تفعل في الثامنة، فإن 
األم��ور تصبح سيئة بالنسبة لك، وتتعرض 
الن��ت��ق��ادات، لكنني أق���ول ألول��ئ��ك ال��ذي��ن ال 

يحبونني، إنني سأستمر«.
وبخصوص غيابه في فترات سابقة، عن 
منتخب األرج��ن��ت��ني، ق��ال: »لقد حتدثت مع 
سامباولي، في ذلك الوقت بالفعل لم أكن في 
أفضل حاالتي، ولكن أن��ا اآلن أفضل بكثير، 
أح��اول دائما مساعدة املنتخب الوطني، وأنا 

سعيد للغاية بكوني هنا مرة أخرى«.
وبشأن مرض والدته، أجاب: »عادًة ال أحب 
احلديث عن حياتي اخلاصة وعائلتي، فقد 
كان لدي وقت سيئ للغاية، كنت على وشك 
التوقف عن اللعب، أردت أن أكون معها، لكنها 

تكون سعيدة عندما تراني ألعب«.
وبخصوص االن��ت��ق��ادات، ق��ال هيجواين: 
»لقد لعبت لريال مدريد، وأن��ا بني العشرة 
هدافني األوائل في تاريخ النادي.. في املنتخب 
الوطني من بني الستة، في نابولي من بني 

العشرة، وآم��ل أن أك��ون من بني العشرة في 
يوفنتوس أيًضا، لقد جت��اوزت ال�100 هدف 
في إسبانيا، وهذا ليس سها، دائما أحاول أن 
أبذل قصارى جهدي، ودائما أستمع إلى النقد، 

مع كل االحترام«.
وعن مستقبله، قال: »أريد أن أتطور، وآمل 
أن ألعب لسنوات عديدة، ليس من السهل أن 
تقدم 12 سنة على أعلى مستوى في أوروبا، 
خاصة في ف��رق كبيرة، حيث يكون الطلب 
الذهني والبدني في أعلى مستوياته، آمل أن 
أمتكن من االستمتاع، وترجمة ذلك أيضا إلى 

أداء جيد مع املنتخب الوطني«.
وت��اب��ع: »كلنا نريد الفوز بشيء مهم مع 
املنتخب، هذا هو الهدف الرئيسي، إذا لم يحدث 

ذلك، فسوف يجعلني أشك فيما فعلته كاعب«.
وح��ول تقييمه ملسيرته، ق��ال: »ليس من 
السهل أن أك���ون ف��ي املنتخب الوطني ل�8 
سنوات، كنت أحلم باللعب في فرق كبيرة، 
املنتخب الوطني، كأس العالم، كوبا أمريكا، 
وحققت كل ذلك.. فكرتي هي مواصلة اللعب 
لبضع سنوات، إذا تقاعدت في عمر 35 عاما، 
ولعبت 15 عاما في أوروبا على أعلى مستوى، 

سيكون شيًئا مثيًرا لإلعجاب«.
وأردف: »لعبت مرتني في نهائيات كأس 
العالم، ف��ي واح���دة وصلنا إل��ى ال���دور ربع 
النهائي، وفي األخرى وصلنا النهائي.. وفي 
كوبا أمريكا، لعبنا مرتني في النهائي ولم نفز، 

كانت خيبة األمل كبيرة، ولكن أيضا أن تلعب 
النهائي في ث��اث مسابقات كبيرة، هو أمر 

ليس بالقليل«.
وأضاف: »أيضا من الصعب مقارنة أدائك 
مع فريقك، بأدائك مع املنتخب الوطني، الذي 
تلعب معه 12 م��ب��اراة في ال��ع��ام، وم��رة كل 

أربعة أشهر«.
وبشأن نصيحته ملواطنه وزميله في اليوفي، 
باولو ديباال، رد بقوله: »إنه العب كبير، لقد 
عانى هذا املوسم، وهو صديق، أح��اول دائًما 
مساعدته، وتقدمي النصح له،  لقد مررت من 
قبل مبا مير به اآلن، يجب أن يعرف كيف يدير 
نفسه، ألنك إذا لم تكن قوًيا عقلًيا، فإن النقد 

الاذع أو الثناء املبالغ فيه، ميكنه أن يدمرك«.
وح��ول احتمال العودة إلى ناديه القدمي، 
ريفر بليت، ق��ال: »ل��دي ح��ب كبير ل��ه، لقد 
تطورت هناك، وأعطاني فرصة للذهاب إلى 
ريال مدريد، الباب مفتوح دائما، أنا ممنت دائما 

جتاه هذا النادي«.
وع��ن املهاجم األرجنتيني الشاب، لوتارو 
مارتينيز، أجاب هيجواين: »أمتنى أن يقدم كل 
ما يعرفه، إنه ما زال صغيرا، وعليه أن يتطور، 
سيكون من اجليد له أن يذهب إلى إيطاليا، هناك 
دوري قوي سيحسنه، أقول دائما، عليك أن تأخذ 
أفضل األشياء التي يخبرك الناس بها، وتدرسها 
بشكل جيد وتختار األفضل، عليك أن تستمر في 

التعلم، األمر متروك لك ملواصلة النمو«.

هيغواين يرد على منتقديه

جونزالو هيغواين في تدريبات األرجنتني

أكد طبيب املنتخب البرازيلي لكرة القدم رودريغو 
السمر أّن »ك��ّل ش��يء يسير على ما ي��رام في الوقت 
الراهن« في إعادة تأهيل النجم نيمار، بعد خضوعه 
مطلع الشهر احلالي إل��ى عملية جراحية في القدم 

اليمنى.
وقال السمر الذي أجرى اجلراحة لنيمار في مقابلة 
مع صحيفة »ليكيب« الفرنسية الثاثاء إّنه »يتحدث 
مرتني أو ثاث مرات يوميا« مع املعاجلني الفيزيائيني 
ملهاجم ب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي واملنتخب 
البرازيلي، ملعرفة كيف تسير فترة النقاهة، مؤكدا 

»يطلعوني على كّل تفاصيل تعافي نيمار«.
وأض��اف: »كّل شيء يسير على ما يرام في الوقت 

الراهن، إّنهم )املعاجلون( يعملون بجد، وبطريقة 
احترافية للغاية، لكي يتمكن من العودة في أقرب وقت 
ممكن، فبعد العملية حددنا مهلة ستة أسابيع قبل 

إعادة تقييم حالته«.
وأشار السمر إلى أّن عملية الكسر في عظمة مشط 
القدم »شائعة في كرة القدم ... وهو أمر شائع أيضا 

لكّل العب، ولطبيب يعالج االصابات الرياضية«.
وتعرض نيمار )26 عاما( إل��ى االص��اب��ة في 25  
فبراير في مباراة ضد مرسيليا، وغ��اب عن املباراة 
التي خسرها سان جيرمان أمام ريال مدريد اإلسباني 
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال اوروب��ا )1-2( في 

باريس في 6 مارس. 

نيمار

إعادة تأهيل نيمار تسير على ما يرام
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