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شكل الفوز بكأس العالم 2018 في كرة 
القدم مرحلة جديدة في حياة املهاجم الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي، بحسب ما ق��ال العب 
باريس سان جيرمان الذي أكد أن التتويج لن 

يغير طريقة عيشه.
ورأى مبابي أن التتويج بلقب املونديال 
بعد 20 عاماً من إحراز فرنسا لقبها األول شكل 
»ف��خ��راً ال يوصف، ش��ع��وراً ف��ري��داً، حلم طفل 

يتحقق وشيئاً ال ثمن له«.
وتأتي النجمة الفرنسية الثانية مبثابة 
مرحلة جديدة للشاب املوهوب ال��ذي حصد 
ل��ق��ب��ني ف���ي ال������دوري احمل��ل��ي ف���ي السنتني 

األخيرتني.
وق��ال مبابي لقناة »ت��ي أف 1« الفرنسية 
»بالنسبة لي األمر مختلف، آلن حياتي تتغير 
تقريباً كل ستة أشهر. هذه مرحلة جديدة من 

حياتي، لكنها لن تغير كثيراً طريقة عيشي«.
وت��اب��ع الع��ب موناكو السابق بعد ع��ودة 
منتخب »ال��زرق« إلى باريس متوجاً باللقب 
العاملي في موسكو »رمبا من اخلارج ستتغير، 
ألننا نتصدر العناوين، لكن ال أعتقد أننا 
سنبدل طرق عيشنا، ألن هذا ما أوصلنا إلى 

مكانتنا الراهنة«.
وعن أج��واء االحتفاالت في فرنسا ونزول 
300 أل���ف ف��رن��س��ي الستقبالهم ف��ي ج��ادة 
شانزيليزيه »ال تدرك ذلك كثيراً. ترى الكثير 
من األش��خ��اص السعداء، تعتقد أن��ك تعيش 

حلماً«.
وعن سرعته اخلارقة في مباراة األرجنتني 
حيث وصلت سرعته إلى 37 كلم/ساعة، ما 
أجبر دفاع اخلصم على إسقاطه داخل منطقة 
اجلزاء، أضاف مبابي »إذا كان بوسعك أن تترك 
أثراً لدى الناس الذين يعرفون كرة القدم قليالً 
فهذا أمر جيد... رمبا سيذكر الناس التسارع 
حتى 37 كلم/ساعة، لكن بالتأكيد سيذكرون 

أن فرنسا بطلة للعالم«.
وق���ورن مبابي )19 ع��ام��اً( ب��األس��ط��ورة 
البرازيلي بيليه ن��ظ��راً لصغر سنه بعد أن 
أص��ب��ح ث��ان��ي أص��غ��ر الع��ب يسجل ه��دف��اً في 
املباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتني 
في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في 

املباراة ضد األرجنتني في ثمن النهائي.
ونال جائزة أفضل العب ناشئ في البطولة، 
واك��د هدفه الرابع في النهائي تفوق منتخب 

الشاب كيليان مبابي يستعد ملرحلة جديدة بعد أن فاز باملونديال»الديوك« على املفاجأة الكرواتية.

زيدان يقترب وبوغبا يرغب في العودة .. إلى ماذا يخطط يوفنتوس?
كشفت ت��ق��اري��ر صحفية، ع��ن أن 
ب��ول بوغبا جنم مانشستر يونايتد 
اإلجن��ل��ي��زي، ي��ري��د ال��رح��ي��ل، وح��دد 

الوجهة التي يرغب في االلتحاق بها.
وذك���رت صحيفة توتو سبورت، 
أن الفائز بلقب بطولة العالم، بول 
بوجبا، يشعر بالتعب م��ن التدرب 
حتت إم��رة جوزيه مورينيو، املدير 
الفني للشياطني، وأنه مستعد للرحيل 
عن اليونايتد ص��وب ناديه السابق 

يوفنتوس.
وأض��اف��ت أن وص���ول البرتغالي 
ك���ري���س���ت���ي���ان���و رون������ال������دو، إل���ى 
البيانكونيري، سيلعب دوًرا كبيًرا في 
ضم جنوم آخرين، خاصة بعدما بات 
اليوفي من بني أب��رز املرشحني للفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا.
وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد 
قبل عامني، في صفقة بلغت قيمتها 

105 ماليني يورو.
ومّثلت صفقة انتقال جن��م ري��ال 
مدريد السابق وقائد منتخب البرتغال، 
كريستيانو رون���ال���دو، إل���ى ن��ادي 
يوفنتوس اإلي��ط��ال��ي ص��دم��ة كبيرة 
لعشاق ري��ال مدريد اإلسباني الذين 
لم يتوقعوا مغادرة »صاروخ ماديرا« 
حلامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا 
ب��ع��د 9 م��واس��م ق��ض��اه��ا ف��ي ال��ن��ادي 
امللكي وتّوج خاللها بألقاب شخصية 

وجماعية كثيرة.
وسبق مل��درب ن��ادي ري��ال مدريد، 
الفرنسي زين الدين زيدان، أن أعلن 

رحيله عن الفريق اإلسباني، عقب 
إحرازه اللقب األوروبي الثالث على 
التوالي أم��ام ليفربول اإلنكليزي، 
ليخلفه م��درب املنتخب اإلسباني 
لوبيتيجي ال��ذي أقيل م��ن منصبه 
على رأس امل��ات��ادور اإلسباني قبل 
انطالق فعاليات كأس العالم روسيا 

.2018
وكشفت تقارير صحافية إسبانية 
إل��ى إمكانية التحاق الفرنسي زين 
ال��دي��ن زي���دان بالالعب كريستيانو 
رونالدو في نادي »السيدة العجوز« 
قبل ب��داي��ة امل��وس��م ال��ك��روي اجلديد 
وتوليه ملهام جديدة في إدارة النادي 
بعدما قضى 4 سنوات داخل يوفنتوس 

من عام 1996 حتى عام 2001.
وقالت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
املقربة من النادي امللكي، أّن زين الدين 
زيدان سينضم إلى إدارة يوفنتوس في 
خطة مستشار لرئيس النادي أندريا 
أنييلي بداية من شهر أكتوبر القادم، 
وه��ي نفس اخلطة التي حلق بها في 
ري��ال مدريد قبل توليه إدارة اجلهاز 

الفني.
يذكر أّن ماسيميليانو أليغري، 
املدير الفني احلالي لنادي يوفنتوس، 
يقود النادي اإليطالي منذ أربع سنوات 
وحّقق مع الفريق أربع بطوالت متتالية 
غير أّن��ه لم يتمكن من الفوز ب��دوري 
األبطال وهو ما قد يعجل برحيله عن 
السيدة العجوز واستالم زيدان تسيير 

الفريق للموسم القادم.
بول بوغبا 
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رئيس األوروغواي يدعو غريزمان لزيارة بالده
بعد رفعه علم األوروغ���واي في 
املؤمتر الصحفي، غريزمان مدعو 
للتكرمي م��ن ق��ب��ل رئ��ي��س ال��دول��ة 

األميركية اجلنوبية.
دعا رئيس األوروغ��واي تاباري 
فاسكيز املهاجم الدولي الفرنسي 
أنطوان غريزمان إلى زي��ارة بالده 
من أجل أن يشكره على وضع العلم 
األوروغ��واي��ان��ي على كتفيه خالل 
املؤمتر الصحافي ال��ذي أقيم عقب 
انتهاء مونديال روسيا 2018 األحد 
املاضي بفوز فرنسا على كرواتيا 

.)2-4(
ووج���ه فاسيكز، ال���ذي يشتهر 
بعشقه لكرة القدم، رسالة إلى نظيره 
الفرنسي إميانويل ماكرون الثالثاء 
ن��ش��رت ع��ل��ى امل��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي 
للرئاسة في األوروغ��واي، هنأ فيها 
نظيره والشعب الفرنسي والالعبني 
وامل��درب��ني للمنتخب الفائز بكأس 
العالم، علماً أن فريق »ال��دي��وك« 
كان أقصى منتخب األوروغواي من 
الدور ربع النهائي بفوزه عليه )-2
صفر( وساهم أنطوان غريزمان في 

تسجيل الهدف الثاني لبالده.
واغتنم الرئيس فاسكيز الفرصة 
م��ن أج��ل دع���وة غ��ري��زم��ان ل��زي��ارة 

األوروغواي من أجل أن »يشكره«.

ومم����ا ج����اء ف���ي ال���رس���ال���ة »ال 
أستطيع أن اشكركم مبا فيه الكفاية 
ملا قمت به جتاه األوروغواي، بعدما 
رف��ع��ت علم ب��الدن��ا خ��الل املؤمتر 
الصحافي ال��ذي أقيم أم��ام وسائل 

األعالم الدولية في موسكو«. 
وك���ان غ��ري��زم��ان وض���ع العلم 
األوروغواياني على كتفيه بطلب من 
أحد املصورين، واحتفظ به طوال 

مدة انعقاد املؤمتر الصحافي.

وي��ل��ع��ب امل��ه��اج��م ال��ف��رن��س��ي في 
فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني الذي 
يضم في صفوفه العديد من العبي 
األوروغواي، ومن بينهم قائد املنتخب 

دييغو غودين عراب ابنة الفرنسي.

الفرنسي أنطوان غريزمان يحتفل بكأس العالم مع ابنته

قميص فرنسا املزين 
بنجمتني لن يكون متوفرًا 

في األسواق قبل شهرا
لن يكون القميص اجلديد ملنتخب فرنسا املزين بنجمتني 
بعد الفوز مبونديال روسيا 2018، متوافراً في األسواق قبل 
منتصف شهر أغسطس كما أشارت »نايكي« الشركة األميركية 

لأللبسة الرياضية الثالثاء.
وكانت »نايكي« وضعت القميص اجلديد املزين بنجمتني، 
في اشارة إلى فوز فرنسا بكأس العالم عامي 1998 و2018، 
للبيع على موقعها اإللكتروني عشية تتويج منتخب »الديوك« 
على حساب كرواتيا )4-2(، وق��د احتفل املهاجم الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي بفوز منتخب ب��الده مرتدياً القميص 

اجلديد.
غير أن هذا القميص، الذي يقدر ثمنه ب� 85 ي��ورو، لم يعد 

متوافراً.
وأشارت »نايكي« بدون أن تذكر أي سبب للتأخير ملدة شهر 
»القميص كان متوافراً فقط على املوقع اإللكتروني للشركة 
+نايكي دوت كوم+ عشية األحد بعد صافرة النهاية )املباراة 
النهائية(، وسيكون م��ت��واف��راً ف��ي األس���واق منتصف شهر 

أغسطس«.
كما ل��م تشر الشركة األميركية إل��ى ع��دد القمصان التي 
ستنتجها، أو إلى عدد القمصان التي بيعت على اإلنترنت عشية 

انتهاءاملباراة النهائية.
واستنفد القميص املزين بنجمة واحدة في إشارة إلى الفوز 
مبونديال 1998، وال��ذي ارت��داه منتخب »ال��زرق« في روسيا 
على امل��وق��ع اإللكتروني للعالمة التجارية، ولكن االحت��اد 

الفرنسي لكرة القدم ما زال يروج له. 

بكنباور يرحب بديشامب 
في نادي املدربني األبطال

»أه��ال ب��ك« في ال��ن��ادي!« عبارة ترحيب من فرانتس 
بكنباور إلى ديدييه ديشامب، بطل العالم والذي انضم 
إل��ى حلقة ضيقة قوامها بكنباور والبرازيلي ماريو 
زاغالو، اللذين سبق لهما إح��راز كأس العالم العبني ثم 

مدربني.
وكتب القيصر األملاني بكنباور في »بيلد« الثالثاء 
»نحن اآلن ثالثة فقط. ورمبا علينا أن نلتقي«، في إشارة 
إل��ى إح��راز فرنسا حتت قيادة امل��درب ديدييه ديشامب 
كأس العالم ال 21 بفوزها على كرواتيا األحد على ملعب 

لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو 2-4.
وأضاف بكنباور »كان )ديشامب( قائدا لفرنسا يوم 
فوزها بلقبها العاملي األول في 1998. وهذا يساعد على 
جعل الالعب قادرا على إدارة اي فريق يتولى اإلشراف 

عليه الحقا. وهذا ما حصل معي مدربا«. 
وسبق لبكنباور إح��راز اللقب العاملي قائدا ملنتخب 
أملانيا الغربية في البطولة التي استضافتها على أرضها 
في 1974. ثم قاد املنتخب األملاني الغربي إلى لقبه الثالث 
في مونديال إيطاليا 1990، بعدما سبق له أن حل وصيفا 
حتت قيادة بكنباور أمام األرجنتني في مونديال 1986 
باملكسيك. في حني متكن ديشان أيضا من إح��راز اللقب 

األول لفرنسا قائدا للمنتخب في 1998.
ورأى القيصر األمل��ان��ي أن��ه »م��ن امل��ده��ش أن يحدث 
ذلك م��رات قليلة في التاريخ الطويل لكأس العالم منذ 
1930 )تاريخ انطالق النسخة األول��ى للمسابقة في 
األوروغواي(. كثيرون حاولوا حتقيق األمر ولم ينجحوا 

وبينهم )األرجنتيني دييغو( مارادونا«.

مرحلة جديدة ملبابي بعد التتويج بكأس العالم


