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كافاني يتسلح بجمهور باريس سان جيرمان
قال �إدين�سون كافاين ،مهاجم باري�س �سان جريمان،
�إنه وفريقه مروا بلحظات ع�صيبة للغاية على مدار
املو�سم احلايل ،رغم التتويج بلقب
الدوري الفرن�سي.
و�أ�ضاف كافاين عرب موقع ناديه
الر�سمي« :ع�شنا مو�سما �صعبا
ه��ذا ال��ع��ام ،ففي ال�سنوات
املا�ضية اعتاد الفريق على
االنت�صارات وهو �أمر �رضوري
للغاية يف مرحلة تطور �أي
ناد� ،أما يف املو�سم احلايل فقد
ح�سمنا لقب الدوري قبل نهايته
بـ 6جوالت ،فهي خطوة مهمة،
ولكننا فقدنا �ألقابا �أخرى».
وتابع« :نحن نحاول الفوز
ب���أك�بر ع��دد م��ن البطوالت
يف كل مو�سم مع التحلي
بالتوا�ضع� ،إال �أن املراحل
الأخرية من املو�سم احلايل
�أث��ب��ت��ت اف��ت��ق��ادن��ا لعدة
عوامل ،نعلمها متاما ،لكن
يجب �أن ن�ستمر بعقلية قوية
و�إيجابية والعمل بجدية
وتوا�ضع للمرور من هذه
الفرتة احلرجة والعودة
�أقوى».
و�أ��������ض�������اف:
«�أعتقد �أن
• كافاني

مباريات اليوم
• دي ليخت

اجلماهري �سعيدة ب���أدائ��ي وعملي منذ قدومي �إلى
باري�س ،فاحلب يزيد بيننا مع مرور الوقت ،فهي �أ�شبه
بعالقة �صداقة متينة تقوى كلما تقدم الزمن �سواء يف
اللحظات ال�سعيدة �أو ال�صعبة» .و�أكمل�« :أرى �أنني قمت
برحلة رائعة مع اجلماهري الباري�سية ،فهي متنحني
ال�سعادة واحلافز دائما ،عندما انتقلت �إلى بي �إ�س جي
كان الفريق ي�ضم عددا من النجوم الكبار مثل زالتان
�إبراهيموفيت�ش وتياغو �سيلفا وغريهما ،رمبا لهذا
ال�سبب تعاملوا معي بكل هدوء».
ووا�صل املهاجم الأوروغواياين« :هتاف اجلماهري
والغناء با�سمي يف املدرجات �أم��ر ي�سعدين،
وي�ؤكد �أنها ال تفعل ذلك ب�سبب الأهداف التي
�أ�سجلها فقط ،فاجلماهري متثل �أهمية كبرية
يل لذا �أبذل �أق�صى جهد يف امللعب لأجلها
ولأجل قمي�ص النادي ،فهي الطريقة التي
�أعرب بها عن حبي لع�شاق الفريق».
و�أ�شار الهداف التاريخي لبي �إ�س
جي« :م��ررت بلحظات ع�صيبة
هذا املو�سم ،لأنني اعتدت
على اللعب با�ستمرار
وكرة القدم واملناف�سة
جت���ري���ان يف دم���ي،
ل��ذا ك��ان من ال�صعب
م�����ش��اه��دة مباريات
ال��ف��ري��ق على �شا�شة
التلفزيون».
و�أردف« :زادت املعاناة
بعدم قدرتي على اللعب ،كنت �أرغب
بالتواجد لتعزيز �صفوف �سان جريمان،
�أكرث من اهتمامي بعدد الأه��داف التي
�أ�سجلها على مدار املو�سم� ،سعادتي
الأكرب تبقى بتواجدي يف امللعب».

شتيغن يعتذر للجمهور
بعد فضيحة «األبطال»

• شتيغن

وجه الأملاين مارك �أندريه تري �شتيغن ،حار�س بر�شلونة الإ�سباين،
اعتذارا جلماهري البلوغرانا ،بعد اخلروج املرير �أمام ليفربول الإنكليزي
ً
من قبل نهائي دوري الأبطال.
وفاز بر�شلونة على ليفربول يف ذهاب قبل النهائي ،بثالثية نظيفة على
ملعب كامب نو ،قبل �أن يتلقى خ�سارة قا�سية بالإياب على ملعب الأنفيلد
برباعية نظيفة.
وكتب تري �شتيغن عرب ح�سابه على «في�س بوك»�« :آ�سف على الر�سالة
علي �أن �أحتدث عقب املباراة ،لكن ر�أيي مل يتغري عن
املت�أخرة ..كان ّ
وقتها».
و�أ�ضاف« :بعد اللقاء تلقيت العديد من الر�سائل ،و�أريد �أن �أ�شكركم على
الكلمات امل�شجعة ،وعلى تعاطفكم واحرتامكم».
و�أكمل حار�س بر�شلونة�« :أنتم كل �شيء رائ��ع ..الدعم ُيبقي ر�ؤو�سنا
مرفوعة ،وهذا هو ما نحتاجه الآن».
وتابع« :املو�سم مل ينته بعد ،وهناك لقب �آخر نريد القتال عليه ،وهو
معا ميكننا �أن نفعل ذلك».
ك�أ�س كوبا ديل ري «ك�أ�س امللك» ..فقط ً
و�أمت احلار�س الأملاين« :الأحد «اليوم» هو �آخر مباراة يف املو�سم على
جميعا هناك».
ملعب كامب نو� .أتطلع لر�ؤيتكم
ً

سالمة مخيتاريان...
أزمة في نهائي الدوري األوروبي
خ��ط��ط �آر����س���ن���ال ل��ت�رك العبه
الأرميني ،هرنيك خميتاريان،
يف �إنكلرتا ،وعدم اختياره �ضمن
القائمة امل�����س��اف��رة للعا�صمة
الأذري���ة ،باكو ،خلو�ض نهائي
اليوروباليغ �أمام ت�شيل�سي ،ما
مل يقدم «يويفا» �ضمانات ل�سالمة
الفريق هناك.
ووف�� ًق��ا ل�صحيفة «تيليغراف»
الربيطانية ،ف�إن �آر�سنال يتخوف
م��ن الأم���ور الأم��ن��ي��ة ،املتعلقة
بالتوترات الدبلوما�سية بني
�أذربيجان و�أرمينيا.
وكان خميتاريان قد تعر�ض لهذه
الأزمة من قبل ،مع ناديه الأ�سبق
بورو�سيا دورمت��ون��د الأمل���اين،
وغاب حينها عن خو�ض مباراة يف
�أذربيجان.

وكان االحتاد الأوروبي لكرة القدم
«ي��وي��ف��ا» ،ق��د �أك��د خ�لال الفرتة
املا�ضية ،ا�ستعداده لل�ضغط على
ال�سلطات الأذرية ،من �أجل احل�صول
على ت�أ�شرية ملخيتاريان.
لكن خماوف �آر�سنال تتعلق بالأمن
و�سالمة الفريق
ويف هذا ال�صدد ،قال متحدث با�سم
ال��ن��ادي اللندين�« :سالمة جميع
العبينا لها �أهمية ق�صوى ..نحن
ن�سعى للح�صول على �ضمانات من
«يويفا» ،ب�أن �سفر خميتاريان �إلى
باكو �سيكون �آمنًا ،لإدراجه �ضمن
قائمة الفريق».
وتابع« :مل نتلق �أي �ضمانات حتى
الآن ،ون�أمل �أن يتمكن يويفا من
توفريها ..نحن بالطبع قلقون
من عدم خو�ض هرنيك للنهائي».
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الدوري الإنكليزي
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برايتون – مان�ش�سرت �سيتي

5
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الدوري اال�سباين

إيقاف رايوال يربك حسابات دي ليخت وبوغبا
�ألقت عقوبة �إيقاف وكيل الأعمال ال�شهري ،مينو رايوال ،عن العمل ملدة � 3أ�شهر،
من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،بظاللها على فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة .ففي ال�سوق الأوروبية ،ال يوجد من هو �أقوى من رايوال ،الذي ا�شتهر
بهند�سته ملجموعة من ال�صفقات املهمة ،ح�صل من خاللها على عموالت �ضخمة،
واكت�سب �شهرة وا�سعة ،بف�ضل عالقاته املميزة ،وقدرته الفائقة على �إقناع
الأندية بالر�ضوخ ل�رشوطه.
وكانت العقوبة قد وقعها االحتاد الإيطايل يف بادئ الأمر ،ب�سبب خمالفة رايوال
للوائح االنتقاالت ،قبل �أن يعتمدها الفيفا لت�صبح عاملية النطاق.
ويف �ضوء هذه امل�ستجدات ،بد�أت و�سائل الإعالم الإنكليزية تكهناتها ،ب�ش�أن
م�ستقبل بول بوجبا مع مان�ش�سرت يونايتد ،حيث يدير راي��وال �أعمال النجم
الفرن�سي ،املر�شح للرحيل �إلى ريال مدريد.
لكن هذه ال�صفقة لن تكون واردة ،حتى التا�سع من �أغ�سط�س املقبل على الأقل،
وهو موعد انتهاء عقوبة رايوال ،علما ب�أن الدوري الإنكليزي املمتاز� ،سينطلق
مبدئيا يف العا�رش من ال�شهر ذاته ،بينما �سيغلق باب القيد يوم � 8أغ�سط�س.
وبعد ذلك التاريخ ،لن تتمكن الأندية الإنكليزية من �إجراء تعاقدات ،بينما ميكن
لالعبيها �أن يرحلوا �إلى �أندية �أخرى ،متتد االنتقاالت ال�صيفية يف بلدانها لفرتة
�أطول.
خيارا �آخر ،لإمتام �صفقة انتقاله �إلى ريال مدريد ،وهو
بوغبا
أمام
�
و�سيكون
ً
�أن يفك ارتباطه برايوال ،كما فعل من قبل زميله يف مان�ش�سرت يونايتد ،روميلو
لوكاكو ،ويرتبط بوكيل �أعمال �آخر ،ميكنه التفاو�ض مع املريينغي.
لكن انطالق املفاو�ضات يف �أغ�سط�س املقبل� ،سيكون مرهونا بقيام مان�ش�سرت
يونايتد ،ب�رشاء العب بديل يف خط الو�سط ،قبل بداية املو�سم.
ويف هذه احلالة� ،سيطالب ال�شياطني احلمر بقيمة �ضخمة لإجراء ال�صفقة.

رياضة

�أما �إذا رف�ض النادي الإنكليزي التخلي عنه ،ف�إن بوجبا
قد يتقدم بطلب ر�سمي للرحيل ،وهو ما �سيتطلب ت�ضحيات
كبرية على ال�صعيد امل��ادي ،رمبا ي�ستغلها ريال مدريد
لتخفي�ض قيمة ال�صفقة� ،أو تخفي�ض راتب الالعب� ،إ�ضافة
�إلى قيمة عمولة رايوال.
وينطبق نف�س الأم���ر على قلب دف��اع �أياك�س واملنتخب
الهولندي ،ماتيا�س دي ليخت ،الذي ميثله رايوال �أي�ضا،
واملر�شح للرحيل �صوب بر�شلونة
ويف حال ت�أخري املفاو�ضات ب�سبب عقوبة رايوال،
�سيتحتم على البار�شا التفكري جديا ،قبل التخل�ص
من مدافعه الفرن�سي �صامويل �أومتيتي ،الذي يرغب
�آر�سنال يف �رشاء خدماته.
كما �سي�ؤثر ذلك على رغبة النادي الكتالوين ،يف
اال�ستقرار املبكر خالل فرتة الإع��داد ،قبل بداية
املو�سم اجلديد.
ويف �ضوء هذه املعطيات ،رمبا يزيد الطلب على
العبني �آخرين ،من قبل ريال مدريد وبر�شلونة.
كما �أن حار�س مرمى مان�ش�سرت يونايتد� ،سريجيو
رومريو ،يعتمد على وكيل �أعماله رايوال ،للبحث
عن ناد جديد هذا ال�صيف.
لكن عدم قدرة الأخري على العمل ملدة � 3أ�شهر� ،سي�ضع احلار�س
رهينة لتطلعات النادي الإنكليزي ،الذي يرتبط معه بعقد حتى عام
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بيلباو � -سيلتا فيغو
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بر�شلونة – خيتايف
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فايكانو – بلد الوليد
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�سو�سيداد – ريال مدريد
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فالن�سيا – االفي�س
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فياريال – ايبار
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بيتي�س – هوي�سكا
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اتليتكو مدريد – ا�شبيلية
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جريونا – ليفاتي
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ليغاني�س  -ا�سبانيول
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الدوري االيطايل
تورينو – �سا�سولو
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�سامبدوريا – امبويل

4

HD11

فريو�سينوين – اودنيزي

4

HD12

�سبال  -نابويل

7

HD13

روما – يوفنتو�س

9:30

HD1

جولة ختامية في الليغا اإلسبانية اليوم

تختتم اليوم مناف�سات الدوري اال�سباين لكرة القدم حيث يلعب اتليتك بيلباو
مع �سيلتا فيغو فيما يودع بر�شلونة جمهوره على ملعب الكامب نو مب�شاعر
متناق�ضة ما بني الفوز باللقب او خ�سارة االبطال املهينة وذلك عندما
ي�ستقبل خيتايف ويلعب اي�ضا فايكانو مع بلد الوليد ويلعب ريال �سو�سيداد
مع ريال مدريد .ويف بقية املباريات يلعب فالن�سيا مع االفي�س ويلعب
فياريال مع ايبار ويلعب ريال بيتي�س مع هوي�سكا ويلعب اتليتكو مدريد مع
ا�شبيلية ويلعب جريونا مع ليفانتي ويلعب ليغاني�س مع ا�سبانيول وجتدر
اهمية اجلولة بالن�سبة ل�رصاع الهبوط حيث هبط بالفعل كال من فايكانو
وهو�سيكا فيما يتبقى مقعد وحيد ما بني جريونا وبلد الوليد وليفانتي
فيما يبقى �رصاع املقعد الأخري بدوري االبطال ما بني فياريال وا�شبيلية
وخيتايف حيث يتقدم خيتايف يف الرتتيب فيما يتم�سك الثنائي ا�شبيلية
وفياريال باالمل ال�ضعيف.

وكيل راكيتيتش
يزيد الغموض
حول مستقبله
�أثار ديان راكيتيت�ش ،وكيل و�شقيق جنم
بر�شلونة� ،إيفان راكيتيت�ش ،الغمو�ض
حول م�ستقبل الدويل الكراوتي ،قبل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية.
وق��ال دي��ان ،يف ت�رصيحات نقلها موقع
«كالت�شيو مريكاتو» الإي��ط��ايل« :اليوم
موقفه وا�ضح ،راكيتيت�ش �سعيد للغاية يف
بر�شلونة ..بر�شلونة �أحد �أكرب الأندية يف
جزءا منه».
العامل ،و�إيفان �سعيد بكونه
ً
وع��ن موقفه م��ن �إن�تر م��ي�لان ،ق��ال« :ال
�أعرف».
و�أكمل�« :أكرر ،اليوم راكيتيت�ش �سعيد يف
بر�شلونة ،وي�سعى للفوز بك�أ�س امللك �أمام
فالن�سيا ..بالن�سبة مل�ستقبله ،الرتكيز
حال ًيا على النهائي ،واحل�صول على
بطولة �أخرى هو هدفه».
رائعا ..هذه
مو�سما
و�أمت بقوله« :لقد قدم
ً
ً
ر�ؤية امل�س�ؤولني يف بر�شلونة � ً
أي�ضا� ،أما
بالن�سبة ملواجهة ليفربول ،فقد كانت
بب�ساطة مباراة �سيئة للجميع ،لكنها لن
تُ ن�سي مو�سم البلوجرانا املميز».
جدير بالذكر �أن تقارير �صحافية �أكدت
ؤخرا ،قرب انتقال راكيتيت�ش �إلى �إنرت
م� ً
ميالن الإيطايل ،مقابل  50مليون يورو.

• راكيتيتش

سيميوني يقطع الطريق على رحيل غريزمان
ح�سم الأرجنتيني دييجو �سيميوين ،املدير الفني لأتلتيكو
مدريد الإ�سباين ،اجلدل حول �إمكانية رحيل جنم الفريق
�أنطوان غريزمان �إلى بر�شلونة ،ال�صيف املقبل.
وقال �سيميوين يف ت�رصيحات لـ«فوك�س �سبورت»�« :أنطوان
�أ�صبح قائد الفريق بعد رحيل جودين ،ال يهمني على الإطالق
ما يرتدد يف و�سائل الإعالم حول م�ستقبله».
و�أ���ض��اف« :غريزمان ميلك كل �شيء يف �أتلتيكو لتحقيق
النجاح ،بالإ�ضافة �إلى �أن عقده ميتد ملدة عامني �آخرين».
و�أمت مدرب الروخيبالنكو�س�« :إذا اعتقدت �أنه �سيغادر ،فلن
�أحتدث عنه بالت�أكيد».
ويعترب غريزمان واح ًدا من الالعبني املطلوبني يف بر�شلونة
خالل ال�صيف املقبل ،بعدما ف�شل الفريق الكتالوين يف �ضمه

من قبل .و�أك��دت تقارير �صحافية فرن�سية،
ؤخرا �أن غريزمان اتفق مع مواطنه �إيريك
م� ً
�أبيدال ،ال�سكرتري الفني لرب�شلونة ،من �أجل
االنتقال �إلى قلعة «كامب نو».
و�أ�شار التقرير �إلى �أن غريزمان وافق على
تقليل راتبه لرتك �أتلتيكو وارت��داء قمي�ص
البلوجرانا يف ال�صيف املقبل.
وينخف�ض ال�رشط اجلزائي يف عقد غريزمان
خالل ال�صيف املقبل من  200مليون يورو
�إلى  120مليون يورو فقط ،وهو ما ي�سمح
لرب�شلونة ب�ضم النجم الفرن�سي دون احل�صول
على موافقة �أتلتيكو.
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