
ك��ش��ف ال��ص��رب��ي سينيسا 
ميهايلوفيتش السبت إصابته 
مبرض سرطان الدم )لوكيميا(، 
ومن املقرر أن يخوض مرحلة 
عالج مع مواصلة تدريبه لنادي 
بولونيا اإليطالي لكرة القدم 
ال��ذي يبدأ حتضيرات املوسم 

اجلديد اليوم.
وق���ال ال��ص��رب��ي ف��ي مؤمتر 
صحافي السبت »عندما تبلغت 
ب��األم��ر، كانت صدمة فعلية. 
بقيت أبكي ألي��ام، أرى شريط 

حياتي مير أمام عيني«.
أض����اف ف��ي امل��ؤمت��ر ال��ذي 
انتهى بتصفيق الصحافيني 
وق����وف����ا »س�����أواج�����ه األم����ر 
)املرض(، سأنظر في عينيه كما 
فعلت دائما في حياتي ال أطيق 
صبرا للذهاب ال��ى املستشفى 

وبدء القتال )العالج(«. وتابع 
»لألسف لم أحصل على شيء 
)بسهولة( في حياتي. توجب 
علي القتال من أجل كل شيء. 

سأقاتل ضد هذا األمر أيضا«.
وكشف طبيب الفريق جاني 
ناني ب��أن الصربي البالغ من 
ال��ع��م��ر 50 ع��ام��ا ي��ع��ان��ي من 
»لوكيميا ح��ادة«، لكن فرصه 
بالشفاء من السرطان ال بأس 
بها، وأن��ه سيكون ق��ادرا على 
مواصلة أداء مهامه على رأس 

اإلدارة الفنية.
وأوض�����ح »ق��ب��ل 20 ع��ام��ا 
ل��رمب��ا ل��م ن��ك��ن ل��ن��ت��ح��دث عن 
مواجهة هذا املرض، لكن حاليا 
م��ع املعرفة )الطبية( ميكننا 
حتى أن نتحدث عن مستقبل 
مشرق ملدرب قادر على مواصلة 

م��ه��ام��ه«، متابعا »ه���ذا مرض 
ميكن التغلب عليه«.

وأتى ذلك مع استعداد املدرب 
خل��وض موسمه األول الكامل 
م��ع الفريق ال���ذي تعاقد معه 
ف��ي منتصف امل��وس��م املاضي 
)يناير(، ومتكن في إشرافه من 
حتقيق ثمانية انتصارات في 

آخر 12 مباراة.
وأنقذ ميهايلوفيتش الفريق 
من خطر الهبوط ال��ى الدرجة 
الثانية، وقاده إلنهاء املوسم في 
املركز العاشر بفارق 6 نقاط 
عن أول مراكز السقوط، ما دفع 
بولونيا الى منحه عقدا لثالثة 
أع���وام حتى حزيران/يونيو 

.2022
وتربط ميهايلوفيتش عالقة 
وثيقة بإيطاليا التي انتقل إليها 

في العام 1992، ملتحقا بفريق 
روم��ا من فريق النجم األحمر 
بلغراد. لكن اسمه ملع مع القطب 
ال��ث��ان��ي للعاصمة، التسيو، 
حيث أمضى ستة أع��وام أحرز 
خاللها ألقابا عدة منها الدوري 
اإليطالي مرة والكأس احمللية 

مرتني.
وي��ع��د ال���دول���ي ال��ص��رب��ي 
ال��س��اب��ق م���ن أب����رز م��س��ددي 
ال��رك��الت احل���رة ف��ي التاريخ 
احلديث للعبة، وهو يتشارك 
مع أندريا بيرلو، الرقم القياسي 
لعدد األهداف املسجلة من هذه 
التسديدات في الدوري اإليطالي 
)28(. وأث�����ارت األن���ب���اء عن 
ميهايلوفيتش موجة تضامن 
معه في إيطاليا، السيما من قبل 
ناديه السابق التسيو الذي كتب 

عبر حسابه على »تويتر«، »لقد 
فزنا بالكثير معا، وسنكون 

معك أيضا في هذه املعركة«.
أم��ا ن��ادي إنتر ميالن فكتب 
أيضا عبر تويتر متوجها الى 

الالعب ال��ذي اعتزل كرة القدم 
ع��ام 2006 »نتمنى لك القوة، 
سينيسا. اجل��م��ي��ع ف��ي إنتر 
ال��ى جانبك ف��ي املعركة التي 

تنتظرك«.

أكد املهاجم الدولي البرازيلي نيمار أنه 
»تعافى بنسبة %100 تقريبا« من اإلصابة 
في كاحل قدمه اليمنى حتى أنه لعب بعض 
الوقت في دورة لكرة القدم اخلماسية نظمتها 
مؤسسته السبت قبل عودته املقررة اإلثنني 

إلى باريس.
وقال نيمار في باريدا غراندي )والية ساو 
باولو( في تصريحات نقلتها غلوبوسبورت 
و«يو أو إل«: »لقد تعافيت %100 تقريبا، 

لكن ينقصني فقط التدريب«.
ولعب نيمار 30 دقيقة تقريبا وأدل��ى 
بتصريح مقتضب لقناة »ريد بول«، الراعي 
للدورة، وتفادى اإلجابة عن األسئلة املتعلقة 
مبستقبله مع ن��ادي باريس س��ان جرمان 
وس��ط تقارير عن رغبته بالعودة لناديه 

السابق برشلونة اإلسباني.
وفي وقت الحق، نشر نيمار مقطع فيديو 
قصير ألول مرة مع شعار ن��ادي برشلونة 
قبل ثالثة أيام من تاريخ عودته املتوقعة إلى 

باريس سان جرمان.
في هذا الفيديو ال��ذي مدته أقل من عشر 

ث��واٍن ُنشر على حسابه إنستاغرام، تظهر 
صورة لنيمار ُمثَبّتة مع صورة أخرى لوالده، 
وبني وجهيهما شعار برشلونة على لوحة 

جدارية.
وُينتظر وصول نيمار االثنني إلى باريس، 
بعد أس��ب��وع م��ن امل��وع��د احمل��دد الستئناف 
ت��دري��ب��ات ب��اري��س س��ان ج��رم��ان للموسم 
اجلديد. ه��ذا التأخير زاد من شائعات عن 
ط��الق محتمل م��ع النجم البرازيلي ال��ذي 
اشتراه نادي العاصمة ب�222 مليون يورو 

في عام 2017 من فريق برشلونة اإلسباني.
ووفًقا للمقربني من النجم البرازيلي، فإن 
غياب نيمار كان مبرمجا في السابق حتى 
يتمكن من املشاركة في هذه ال��دورة في كرة 
القدم اخلماسية لصالح مؤسسته، معهد 

نيمار، ومقرها في برايا غراندي.
وك���ان امل��دي��ر ال��ري��اض��ي ل��ب��اري��س سان 
جرمان النجم البرازيلي السابق ليوناردو 
قال في التاسع من يوليو احلالي »بإمكان 
نيمار ترك باريس سان جرمان إذا كان هناك 

عرض يناسب اجلميع«.
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  نيمار يقترب من برشلونة

نيمار تعافى من اإلصابة 
ويظهر مع شعار برشلونة

غريزمان متحمس للعب بجوار ميسي

قدم املهاجم الفرنسي أنطوان 
غ��ري��زم��ان التصريحات األول��ى 
كالعب جديد في برشلونة، معربا 
عن سعادته الشديدة للعب جنًبا 

إلى جنب مع ليونيل ميسي.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة س��ب��ورت 
اإلسبانية تصريحات غريزمان 
التي أدل��ى بها لقناة برشلونة 
الرسمية، بحسب أولية عربية، 
ال��س��ب��ت: »س���أح���اول أن أب���ذل 
قصارى جهدي في ه��ذه املرحلة 
اجل��دي��دة، أري���د أن أف��ع��ل أشياء 
مهمة ألن أهداف النادي هي أيًضا 

أهدافي، وآمل أن أمتكن من القيام 
بذلك بأفضل طريقة ممكنة«.

وأض���اف: »أردت حقاً القدوم 
إل��ى البارسا، لقد كنت متحمًسا 
جًدا للمجيء إلى هنا، وأنا سعيد 
ج��ًدا ول��دي رغبة كبيرة، أري��د أن 
ألعب في الكامب نو وآمل أن أمتكن 

من الفوز بأشياء كثيرة هنا«.
وت��اب��ع: »ف��ي بعض األح��ي��ان 
يتعني عليك ات��خ��اذ ال��ق��رارات، 
إنه ملن دواع��ي س��روري أن ألعب 
بجانب ميسي، أري��د أن أتعرف 
عليه ع��ن ق���رب، وأت����درب معه، 

هذا ناٍد رائ��ع، وأتطلع إلى العمل 
مع زمالئي في الفريق وامل��درب 
فالفيردي، خارج وداخل امللعب، 
ن��أم��ل أن جنلب ال��س��ع��ادة، وأن 

أستمتع معهم حًقا«.
وأمت ج���ري���زم���ان ح��دي��ث��ه 
ق��ائ��اًل: »أري��د أن أف��وز بكل شيء 
مع برشلونة، بالليغا والكأس 
ودوري األب���ط���ال، حت��دث��ت مع 
ص��ام��وي��ل أوم��ت��ي��ت��ي وع��ث��م��ان 
دميبيلي، لدي عالقة كبيرة معهما، 
وآمل أن أحقق جناحات كثيرة مع 

كليهما«.

غريزمان

نابولي يتعاقد مع املدافع اليوناني مانوالس

أنشلوتي مستقبال مانوالس

دي ليخت خارج أياكس
ويقترب من يوفنتوس

أعلن نادي أياكس أمستردام بطل ال��دوري الهولندي لكرة القدم 
أن قائده ماتيس دي ليخت لن يكون ضمن قائمة العبيه املشاركني 
في املعسكر التحضيري للموسم املقبل بسبب »انتقال محتمل« إلى 

يوفنتوس بطل الدوري اإليطالي في املواسم الثمانية األخيرة.
ونشر أياكس بياناً مقتضباً بشأن عدم التحاق دي ليخت باملعسكر 
التحضيري في النمسا اليوم السبت جاء فيه »بانتظار انتقال محتمل، 

لن يسافر ماتيس دي ليخت مع الفريق«.
يعتبر املدافع الدولي )19 عاماً( محط اهتمام العديد من الفرق، من 
بينها باريس سان جرمان الفرنسي، ولكن بحسب تقارير صحافية 
هولندية توصل فريقا أياكس ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن انتقال دي 
ليخت إلى تورينو مبوجب عقد ملدة خمسة اع��وام مقابل 70 مليون 
يورو. وفي حال متت الصفقة، سيصبح دي ليخت ثالث أغلى العب في 
تاريخ »السيدة العجوز« بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
)105 ماليني ي��ورو( واملهاجم األرجنتيني غونزالو هيغواين )90 

مليوناً(.
وك��ان وكيل الالعب مينو راي��وال صرح لصحيفة دي تيليغراف 
الهولندية أن دي ليخت ويوفنتوس توصال التفاق لفترة خمسة أعوام 
يتقاضى مبوجبها راتباً بقيمة 12 مليون يورو سنوياً )13،5 مليون 

جنيه إسترليني( مع بند جزائي قيمته 135 مليون يورو.
وتوقفت احملادثات بني النادي اإليطالي ونظيره الهولندي بسبب 
مطالبة األخير مببلغ 75 مليون يورو، غير أن صحيفة غازيتا ديلو 
سبورت اإليطالية أش��ارت إلى أن الناديني توصال إلى اتفاق بشأن 

حسم الصفقة مقابل 70 مليوناً.

سولسكاير ُيغري بوغبا
إلبعاده عن ريال مدريد

يحاول مسئولو مانشستر يونايتد اإلجنليزي، واملدير الفني 
للفريق، أول��ي جونار سولسكاير، التمسك بخدمات العب الوسط 
الفرنسي بول بوجبا، في ظل ارتباطه باالنتقال إلى صفوف ريال 

مدريد هذا الصيف.
وجلأ سولسكاير إلى وسيلة جديدة إلغراء بوغبا بالبقاء، قائاًل 
عقب ودية للشياطني احلمر اليوم السبت »القرار النهائي لم يتحدد 

بعد بشأن الالعب الذي يحمل شارة قيادة الفريق«.
وتابع »لدينا عدة خيارات وسنعلن بشكل نهائي عن قائد الفريق، 

مع بداية املوسم اجلديد«.
وأضاف املدرب النرويجي »سنرى ما سيحدث، ولكن طاملا تواجد 

آشلي يوجن في امللعب، فإنه سيكون قائدا للفريق«.
وبسؤاله عن إمكانية ارت��داء بول بوغبا ش��ارة قيادة الشياطني 

احلمر، رد سولسكاير »نعم.. وملا ال؟«.
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بايرن يقترب
من ساني وبيبي

   
ترك الالعبان ريبيري وروب��ن فراغاً 
كبيراً في خط هجوم ب��اي��رن، ويسعى 
الفريق بكل قوة للتعاقد مع من يسد هذا 
ال��ف��راغ، ويجري احلديث منذ فترة عن 
ليروي ساني وماندزوكيتش، وآخرين 
واآلن تنقل مواقع إلكترونية أنه شارف 

على التعاقد مع مهاجمني اثنني متألقني.
نقلت مواقع أملانية ومن بينها فوكس 
اليوم السبت، أن »بايرن ميونخ األملاني 
يجهز للتوقيع مع مهاجمني اثنني من 
العيار الثقيل، لو صح ما ذك��ره موقع 

توتو ميركاتو اإليطالي«.
وطبقاً لتوتو ميركاتو، ف��إن بايرن 
على بعد خطوة من التعاقد مع العب 
مانشستر سيتي اإلجن��ل��ي��زي، ليروي 
ساني، ومهاجم ليل الفرنسي، نيكوالس 

بيبي.
وستبلغ قيمة التعاقد مع الالعبني 
االثنني مبلغاً غير مسبوق في تاريخ 
بايرن والدوري األملاني هو 165 مليون 
ي���ورو، منها 90 مليون لصفقة ساني 
و75 مليون لصفقة بيبي، حسبما ذكر 

فوكوس.
وك��ان اإلعالمي تانشريدي بامليري، 
وه��و مراسل رياضي بقنوات ومواقع 
شهيرة، ق��ال عبر حسابه على تويتر: 
»ب�������ووووم!، ب��اي��رن ي��ح��دد ف��ي ه��ذه 
الساعات التعاقد مع ساني من مانشستر 
سيتي وبيبي من ليل مبلغ إجمالي 165 

مليون يورو«.
وم��ازال اإلع��الم األملاني يتحدث عن 
إمكانية عودة املهاجم الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش إلى بايرن ميونخ، قادماً 

من يوفنتوس اإليطالي.

وكيل كوتينيو: برشلونة كاذب ولم يحترم كالمه
فجر وكيل أعمال الالعب البرازيلي 
فيليب كوتينيو، كيا جورابشيان، 
مفاجأة جديدة حول مستقبل موكله 
بعد شائعات خروجه من »البارسا« 
ف��ي صفقة تبادلية تشمل وص��ول 
نيمار جونيور الع��ب باريس سان 

جيرمان إلى الكامب نو.
وق���ال ك��ي��ا ج��وراب��ش��ي��ان وكيل 
أعمال كوتينيو في تصريحات نقلتها 
صحيفة ميرور اإلجنليزية، اليوم 
السبت: »هناك تضارب في اآلراء لدى 
إدارة برشلونة بخصوص استمرار 
ال��الع��ب م��ن ع��دم��ه، وإذا م��ا كانوا 
يرغبون برحيله فيجب أن يقرروا 
اآلن ذلك«. وأضاف: »ال ميلك كوتينيو 
ع���روض���اً ح��ال��ي��ة، ألن��ن��ا احترمنا 
كلمة برشلونة )ليس للبيع(، لكن 
احلقيقة هم لم يحترموها، لن نسمح 

لبرشلونة بالكذب.
وت���اب���ع: »ع��ل��ى ب��رش��ل��ون��ة ق��ول 
احلقيقة، إذا أرادوا بيع كوتينيو 
فيجب عليهم أن يقولوا ذلك، وبعدها 
سنقرر مع الالعب اخليار األفضل 

ملستقبله«.
وواص��ل: »أخبرني بيب سيغورا 
وبارتوميو أن كوتينيو ليس للبيع، 
لذلك نحن ال نبحث عن ن��ادي جديد 
وليس هناك أي عروض، لكن أندريه 
كوري كما علمت يحاول إشراكه في 
نقل نيمار من باريس سان جيرمان«.

وأكمل: »يوم األربعاء التقيت مع 
بارتوميو وقال لي إنهم ال يعتزمون 
بيع كوتينيو، وأن البارسا لم يتحدث 
إلى أي شخص، وأن القصص التي 
تنشر على العكس م��ن ذل��ك ليست 

صحيحة ببساطة«.

وأمت: »أندري كوري يعمل بشكل 
مختلف متاًما، ويدفع إلدراج كوتينيو 
في عملية نقل نيمار إلى الكامب نو، 
ولكن كوتينيو ليس لديه عرضاً من 

نادي آخر، واحترمنا قرار البارسا، 
لكنهم ال يحترمون ق��راره��م، ال��ذي 
قالوه لنا، نلتزم الصمت حالًيا، ولكن 

على البارسا أن ال يكذب علينا«.

كوتينيو

وق���ع امل���داف���ع ال���دول���ي ال��ي��ون��ان��ي 
كوستاس مانوالس عقدا مع نابولي 
وصيف بطل ال��دوري اإليطالي لكرة 
القدم قادما من غرميه روما بحسب ما 

أعلنه النادي اجلنوبي أول من أمس.
ون��ش��ر ن��اب��ول��ي ص����ورة ل��الع��ب 
البالغ من العمر 28 عاما على حسابه 
ف��ي ت��وي��ت��ر م��ع رس��ال��ة »م��رح��ب��ا بك 
م��ان��والس!« بعد وقت قصير من قيام 
رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس 
بتغريدة »م��رح��ًب��ا ب��ك ك��وس��ت��اس!« 

باللغة اإليطالية.
وأمضى قطب الدفاع اليوناني خمس 
سنوات في العاصمة اإليطالية، وانتقل 
إل��ى فريق امل���درب ك��ارل��و أنشيلوتي 
مقابل 36 مليون ي���ورو وه��ي قيمة 
ال��ش��رط اجل��زائ��ي ف��ي عقده م��ع ن��ادي 

العاصمة.

وك��ان مانوالس بني أب��رز العناصر 
في تشكيلة روم��ا ال��ذي أنهى املواسم 
األخيرة بني املراكز األول��ى باستمرار 
في الدوري االيطالي، لكنه لم يفز معه 
بأي لقب بعدما سيطر يوفنتوس على 
أغ��ل��ب األل��ق��اب احمللية ف��ي السنوات 
الثماني األخيرة )8 بطوالت دوري و4 
كؤوس محلية لفريق السيدة العجوز، 
ول��ق��ب��ان ف��ي ال��ك��أس احمللية لكل من 

نابولي والتسيو(.
ولعب مانوالس أكثر من 200 مباراة 
مع روم��ا، وستتذكره جماهير نادي 
العاصمة على ال��دوام بهدفه في مرمى 
برشلونة اإلسباني في إياب الدور ربع 
النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
املوسم قبل املاضي وساهم في تأهله 
إلى ال��دور نصف النهائي بعدما قلب 
خسارته 1-4 ذهابا في كامب نو إلى 

فوز 3 -صفر إيابا على امللعب األوملبي 
ف��ي العاصمة. وف��ش��ل روم���ا املوسم 
املاضي في حجز بطاقته إلى مسابقة 
دوري األبطال بإنهائه الدوري احمللي 
في املركز السادس، بينما احتل نابولي 
املركز الثاني خلف يوفنتوس، ليضمن 
مكانه في دور املجموعات في منافسات 

املوسم املقبل.
وتشهد مباريات نابولي وروما ندية 
كبيرة امتدت في كثير من األحيان إلى 

أعمال عنف خطيرة بني املشجعني.
في عام 2014، توفي مشجع نابولي 
تشيرو إسبوزيتو بعد إطالق النار عليه 
من قبل مشجع متطرف لفريق روما 
على هامش املباراة النهائية ملسابقة 
كأس إيطاليا على امللعب األوملبي في 
روم��ا والتي ت��وج بها نابولي بفوزه 

على فيورنتينا.
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