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شن االرجنتيني ليونيل ميسي 
جن��م برشلونة االس��ب��ان��ي هجوما 
عنيفا جديدا على مجلس ادارة ناديه، 
السيما في ما يتعلق بالطريقة التي 
تخلى فيها عن زميله االوروغوياني 
لويس سواريز املنتقل ال��ى اخلصم 

احمللي اتلتيكو مدريد.
وقال ميسي الذي هدد بترك النادي 
الكاتالوني قبل ان يعدل عن قراره، 
على انستاغرام في رسالة وداعية 
لسواريز اجلمعة »كان جديرا بهم ان 
يقولوا لك وداعا على قدر ما تستحق 
كونك احد افضل الالعبني في تاريخ 
ال��ن��ادي، وليس القيام ب��ط��ردك كما 
فعلوا. لكن ف��ي احلقيقة وكما هي 

االمور، لم يعد شيء يفاجئني«.
وتابع ميسي »كنت قد ب��دأت في 
التعود على الفكرة )رحيل سواريز(، 
لكن اليوم دخلت الى غرفة املالبس، 
وصعقتني احلقيقة املُ���رة. سيكون 
م��ن الصعب حقا أال أت��ش��ارك معك 
حياتي اليومية داخل وخارج امللعب. 
سوف نفتقدك كثيرا. لقد مرت سنوات 
كثيرة، العديد من األه��داف، وجبات 
االفطار والعشاء... الكثير من األشياء 
التي لن أنساها أب��دا، كل هذه األيام 

معا«.
وخ��ت��م م��ي��س��ي »أمت���ن���ى ل���ك كل 
التوفيق ف��ي ه��ذا التحدي اجلديد. 
أحبكم كثيرا )في إش��ارة الى عائلة 
سواريز مبا أن العائلتني مقربتان 

جدا(. أراك قريبا يا صديقي«.
أنت الرقم واحد

ورد سواريز على منشور ميسي، 
مشيدا باألرجنتيني مع انتقاد مبطن 
إلدارة برشلونة »أنت الرقم واحد، ال 
تدع قلة من الناس يطمسوا كم أنت 
عمالق ف��ي ه��ذا ال��ن��ادي وع��ال��م كرة 

القدم«.
وت���اب���ع س���واري���ز ال����ذي خضع 
اجلمعة للفحص الطبي قبل التوقيع 
لعامني مع أتلتيكو مدريد، »أشكرك يا 
صديقي على هذه الكلمات، وأشكرك 
م��رة أخ��رى على كونك أن��ت، على ما 
كنت عليه بالنسبة لي وعائلتي منذ 

اليوم األول«.
وأض��اف املهاجم األوروغوياني 
»سأكون دائما ممتنا مليسي اإلنسان، 
املرح والعاطفي، ألنه عندما يتعلق 
األم��ر ب�)ميسي( ال��الع��ب، اجلميع 
يعرفه. ال تنس ما قلته لك +استمر في 
االستمتاع وأظهر السبب خلف كونك 

الرقم +1«.
ودخ���ل جن��م برشلونة السابق 
البرازيلي نيمار ال��ذي غ��ادر »كامب 
ن��و« في صيف 2017 لالنتقال الى 
ب��اري��س س��ان ج��رم��ان بعد أن دفع 
األخير البند اجلزائي في عقده وقدره 
222 مليون يورو، على اخلط بجملة 
مختصرة انتقد بها إدارة النادي 
الكاتالوني بالقول »الطريقة التي 

يفعلون بها األشياء ال تصدق«.
وك���ان ميسي )33 ع��ام��ا( أبلغ 
النادي في 25 أغسطس الفائت أنه 
يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود 

عن قراره بعد أيام من التجاذبات.

وات��خ��ذ ميسي ق���رار ال��ب��ق��اء في 
برشلونة ألن��ه ال يستطيع الذهاب 
إل��ى احملكمة ضد ن��ادي حياته، لكن 
من دون أن يخفف من حدة هجومه 
على رئيس النادي جوسيب ماريا 
بارتوميو، متهما إياه بعدم االلتزام 
بكلمته بشأن السماح له بالرحيل 
عن النادي مجانا في نهاية املوسم 
امل��اض��ي. وه��ي ليست امل��رة االول��ى 
التي ينتقد فيها ميسي مجلس االدارة 
وحت��دي��دا ب��ارت��وم��ي��و ال���ذي يواجه 
ضغوطات متزايدة من قبل انصار 

النادي الجراء انتخابات مبكرة.
ففي 30 مارس املاضي، رد ميسي 
على ادارة النادي التي انتقدت العبي 
الفريق االول لعدم القيام بتقليص 
رواتبهم م��ن اج��ل مساعدة النادي 
خالل الضائقة املالية التي يعيشها 
ج���راء ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
وت��وق��ف ال����دوري احمل��ل��ي، منتقدا 

موقفها.
وفي فبراير 2020، ألقى الفرنسي 
اري��ك أبيدال املدير الرياضي آن��ذاك 
اللوم على الالعبني في مسألة إقالة 
املدرب ارنستو فالفيردي من منصبه 
قائال »العديد من الالعبني لم يكونوا 

راضني ولم يعملوا كثيرا«.
أثار ذلك رد فعل غاضب من ميسي 
الذي نادرا ما يتكلم في العلن بشأن 
أم��ور داخ��ل��ي��ة، ونشر عبر حسابه 
على انستاغرام منشورا دع��ا فيه 
ابيدال الى »حتمل مسؤولية قراراته« 

و»كشف االسماء«.

هذا يحزنني
ولم يكن العب برشلونة السابق 
وموناكو الفرنسي احلالي شيسك 
فابريغاس راضيا أيضا عن طريقة 
عمل إدارة النادي الكاتالوني، كاشفا 
اجلمعة لدى سؤال عن املوضوع أنه 
»حزين« بسبب الطريقة التي عومل 
بها بعض الالعبني، في إشارة منه 

الى سواريز بالتحديد.
وتابع »في بعض األحيان ميكننا 
القيام باألشياء بطريقة مختلفة، 
السيما في ما يتعلق بالطريقة التي 
نتعامل ونحترم بها الالعبني... 
نتحدث عن العبني تركوا حياتهم من 
أجل برشلونة... )عن العبني( كانوا 
مثاال يحتذى به ومبثابة األساطير 
ف��ي ال��ن��ادي« ف��ي إش���ارة ليس الى 
سواريز وحسب، بل الى التشيلي 
أرت���ورو ف��ي��دال وال��ك��روات��ي إيفان 
راكيتيتش اللذين لم يكونا ضمن 
خطط امل���درب اجل��دي��د الهولندي 
رون��ال��د ك��وم��ان، فتخلى عنهما 
النادي لصالح إنتر ميالن اإليطالي 
واخلصم احمللي إشبيلية تواليا، 
أو حتى الى جيرار بيكيه وجوردي 
ألبا وسيرجيو بوسكيتس املهددين 

من قبل خليفة كيكي سيتيني.
وأضاف فابريغاس بأسف »هذا 
يحزنني... كرة القدم ليست فقط ما 
هو موجود على أرض امللعب. خلف 
الكواليس، هناك الكثير من األشياء، 

السيما األشخاص«.

َر فابريغاس الذي تأسس  كما َذَكّ
ك��روي��ا ف��ي أك��ادمي��ي��ة برشلونة 
وداف��ع عن أل��وان الفريق األول من 
2011 حتى 2014، باالنتخابات 

الرئاسية املقبلة في ال��ن��ادي، من 
دون تسمية اإلدارة احلالية، قائال 
»مي��ر ال��ن��ادي ب��أوق��ات عصيبة. 
قريبا، في غضون بضعة أشهر، 

أعتقد أن الكثير من األمور ستتغير. 
آمل أن يصبح النادي أفضل ويعود 
الى أعلى مستوياته. هذا ما نريده 

جميعا«.

ميسي وسواريز

مذكرة للفيفا تطالب بهبوط 
يوفنتوس بسبب سواريز

طالب ماركو دونزيللي، رئيس جمعية املستهلكني في إيطاليا، 
بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة ضد ن��ادي يوفنتوس، رمبا تصل إلى 
هبوطه إلى الدرجة الثانية، على خلفية األزم��ة التي أثيرت مؤخًرا 

بسبب لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.
وكان سواريز على بعد خطوات من االنتقال إلى يوفنتوس، بعد 
إنهاء ارتباطه ببرشلونة، واجتياز اختبارات اللغة اإليطالية، قبل أن 

يتم اكتشاف أنه جنح بالغش.
ونتيجة لذلك، توصل سواريز التفاق يقضي بانتقاله إلى أتلتيكو 

مدريد اإلسباني، بعقد ميتد ملوسمني.
وبحسب صحيفة »ك��وري��ري ديلو س��ب��ورت« اإليطالية، فإن 
دونزيللي قدم مذكرة رسمية إلى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
يطالبه بالتحقيق في واقعة تزوير يوفنتوس جناح سواريز بالباطل.

وجاء في املذكرة: »من الضروري أن يقوم الفيفا بفرض عقوبات 
شديدة ضد يوفنتوس، ألن انتظام بطولة ال��دوري اإليطالي على 
احمل��ك«. وأض��اف: »يوفنتوس ح��اول ضم أحد أق��وى املهاجمني في 
أوروب��ا بشكل باطل، ويجب أن يعاقب على ذلك وفقا للمادة 32 من 

قانون العدالة الرياضية«.
وأمت ماركو دونزيللي: »نطالب بإقصاء يوفنتوس من كافة 

بطوالت هذا املوسم«.

2020: كشف النقاب  طوكيو 
عن إجراءات لـ »تبسيط« االلعاب 

على خلفية تقليص النفقات
كشف منظمو أوملبياد طوكيو 2020، املؤجل إلى 2021 بسبب 
تفشي جائحة »كوفيد- 19« النقاب عن اخلطوط العريضة خلطة 

تبسيط االلعاب على خلفية تقليص النفقات.
ومت اإلع��الن عن أكثر من 50 اج��راء اقتصاديا للحد من التكلفة 
االجمالية لاللعاب، وذلك قبل أقل من 10 أشهر من اقامة حفل االفتتاح 

املقرر في 23 يوليو 2021.
وشملت هذه االجراءات العديد من االوجه االعتيادية في االلعاب 
حيث مت اإلتفاق على إلغاء احتفاالت الترحيب بالرياضيني، وتقليص 
ع��دد التذاكر املقدمة للمسؤولني الرسميني وإل��ى أعضاء اللجنة 
التنظيمية لاللعاب واإلعالم، كما تقرر تقليص عدد التمائم وااللعاب 

النارية.
وستكون ألعاب طوكيو أق��ل ضخامة من سابقاتها في االع��وام 
االخيرة، حيث سيتم تقليص عدد البعثات الوطنية ما بني 10 إلى 15 
باملئة، ولكن من دون أن يتأثر عدد الرياضيني، بحسب ما أكدته اللجنة 

التنظيمية.
من ناحية أخ��رى، ما زال اقتراح تبسيط برنامج حفلي االفتتاح 

واخلتام، والذي غالبا ما يكون ضخما، قيد الدرس.

فوز ثمني إلنبي على االحتاد 
السكندري في الدوري املصري

حقق انبي فوزا ثمينا على مضيفه االحت��اد السكندري 2 -صفر 
اجلمعة على إستاد االسكندرية في ختام املرحلة التاسعة والعشرين 

للدوري املمتاز.
وسجل احمد علي )35 و70( هدفي انبي الذي رفع رصيده الى 41 
نقطة، فصعد الى املركز اخلامس، فيما جتمد رصيد االحتاد السكندري 

عند 38 نقطة ليتراجع للمركز الثامن.
وحقق مصر املقاصة فوزا ثمينا على ضيفه املقاولون العرب بهدف 
سجله محمد جابر »ميدو« في الدقيقة 70، رافعا رصيده الى 40 نقطة 
في املركز السادس، فيما جتمد رصيد اخلاسر عند 49 نقطة في املركز 

الرابع.
وهو الفوز االول للمقاصة بقيادة مدربه اجلديد على عاشور الذي 
تولى املسؤولية خلفا إليهاب جالل املستقيل لعدم حصوله على 

مستحقاته املالية ملدة اربعة اشهر.

اليويفا سعيد بـ »املشروع التجريبي« 
في السوبر األوروبي

أبدى االحتاد األوروب��ي لكرة القدم 
»ي��وي��ف��ا«، رض���اه ع��ن م��ب��اراة ك��أس 
السوبر األوروبي التي أقيمت اخلميس، 
بني فريقي إشبيلية وبايرن ميونخ، 
وع��ن التواجد اجلماهيري في ملعب 
)بوشكاش أرينا( ألول مرة منذ ظهور 
جائحة كورونا التي علّقت نشاط الكرة 

واستؤنف بعد ذلك بدون جماهير.
وصّرحت مصادر من داخل يويفا، 
ب��أن »تنظيم امل��ب��اراة س��ار دون أي 
مشكالت. واجلماهير تقبلت اإلجراءات 
االح���ت���رازي���ة وات��ب��ع��وا اإلرش�����ادات 

والتوجيهات الصحية«.
وأضافت املصادر، أن يويفا سيجري 

في الوقت احلالي تقييما شامال جلميع 
جوانب التنظيم، جنبا إل��ى جنب مع 
االحتاد املجري لكرة القدم والسلطات 
احمللية. وك��ان يويفا قد ق��رر حضور 
اجلماهير ف��ي م��ب��اراة ك��أس السوبر 
األوروب�����ي، ك���«م��ش��روع جتريبي«، 

اليويفاووسط إجراءات أمنية مشددة.

بعد رحيل سواريز.. ميسي يفتح النار على إدارة برشلونة

بيرهوف يخشى إقامة يورو 2020 بدون جماهير
قال أوليفر بيرهوف، مدير االحت��اد األملاني لكرة 
القدم، إن بطولة كأس األمم األوروب��ي��ة املقررة في 
العام املقبل، قد تقام ب��دون جماهير بسبب جائحة 

فيروس كورونا املستجد.
وأض���اف بيرهوف ف��ي مقابلة م��ع ب��واب��ة »ران.
دي إي« أن��ه ال يتوقع إلغاء ك��أس األمم األوروبية 
)ي��ورو 2020( التي تأجلت إلى عام 2021 بسبب 
أزمة كورونا، والتي ستقام منافساتها في 12 مدينة 
أوروبية، لكنه أشار إلى أنه من املمكن إقامة مبارياتها 

بدون جمهور.
وتابع بالقول: »اعتقد أن رعاية أي فريق أمر من 
املمكن حتقيقه، عندما يكون داخ��ل ما يشبه فقاعة 
)دائ��رة عزل طبي( ط��وال الوقت لكن لألسف، األمر 

أكثر صعوبة وخطورة عندما يتعلق باجلماهير«.
وأضاف: »السؤال املهم بالنسبة لي يتعلق مبا إذا 
كانت هذه النسخة من البطولة األوروبية ستشكل 
احتفالية جماهيرية، أم أنها مجرد بطولة تقتصر على 

إقامة مباريات«.
وت��ق��ام جميع امل��ب��اري��ات ال��ت��ي ينظمها االحت��اد 
األوروب���ي للعبة )يويفا( في الوقت احلالي بدون 
جماهير، باستثناء مباراة كأس السوبر األوروب��ي 
التي أقيمت أم��س اخلميس، في العاصمة املجرية 
بودابست، وشهدت حضور 15 ألف و180 مشجعا، 
وانتهت بفوز بايرن ميونخ األملاني على أشبيلية 

اإلس��ب��ان��ي )2-1(. وك��ان��ت م��ب��اراة ك��أس السوبر 
األوروبي، مبثابة اختبار من يويفا إلمكانية السماح 
بعودة اجلماهير، وينتظر اتخاذ القرار بهذا الشأن في 

األسبوع املقبل.
وجتدر اإلشارة إلى أن املنتخب األملاني سيخوض 
نهائيات ك��أس األمم األوروب��ي��ة ضمن مجموعة 
تقام منافساتها في ميونخ، وستضم معه املنتخب 
الفرنسي، بطل العالم، واملنتخب البرتغالي، حامل 
لقب البطولة األوروب���ي���ة، إل��ى ج��ان��ب واح���د من 

املنتخبات املتأهلة من خالل املباريات الفاصلة.

بيرهوف

ليل يفوز على نانت بثنائية
في الدوري الفرنسي
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تصدر ليل الترتيب موقتا بفوزه على 
ضيفه نانت 2 -صفر اجلمعة في افتتاح 
املرحلة اخلامسة من الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، محققا انتصاره الثالث من دون أي 

هزمية حتى اآلن.
وب��ع��د أن أن��ه��ى ال��ش��وط األول متقدما 
بهدف هدية من نيكوال بالوا ال��ذي حول 
الكرة في شباك فريقه عن طريق اخلطأ، 
انتظر ليل حتى الدقيقة 87 ليؤكد النقاط 
الثالث وعودته الى سكة االنتصارات بعد 
أن تعادل في املرحلة املاضية مع مرسيليا 
وصيف البطل 1-1، وذلك بفضل ركلة جزاء 

نفذها التركي بوراك ييلماز.
ورف���ع ليل رص��ي��ده ال��ى 11 نقطة في 
ال��ص��دارة ب��ف��ارق نقطة ع��ن ك��ل م��ن سانت 
اتيان ورين اللذين يتواجهان السبت على 
ملعب األول، فيما جتمد رصيد نانت عند 5 
نقاط بعد تلقيه هزميته الثانية هذا املوسم 
واخلامسة تواليا أمام ليل الذي لم يذق طعم 
الهزمية أم��ام منافسه منذ سبتمبر 2015 

)صفر1- على أرضه(.

وافتتح النادي الشمالي التسجيل عندما 
سدد البرازيلي لويز أراوج��و كرة بيسراه 
من مشارف املنطقة أبعدها احلارس ألبان 
الفون الى داخل املنطقة، اقتنصها التركي 
زكي شيليك ومررها عرضية تابعها بالوا 
باخلطأ ف��ي م��رم��ى فريقه عندما ح��اول 

تشتيتها )43(.
بدا نانت أفضل في الشوط الثاني اال ان 
ليل كاد أن يضاعف تقدمه لوال ناب القائم 

عن الفون إلبعاد كرة جوناثان بامبا )70(.
وكان الضيف قريبا من معادلة النتيجة 
عندما سدد عمران لوزا كرة قوية من خارج 
املنطقة تصدى لها احل��ارس مايك مينيان 

ببراعة )76(.
وض��م��ن ل��ي��ل ب��ط��ل ف��رن��س��ا ف���ي ث��الث 
مناسبات آخرها عام 2011 النقاط الثالث 
عندما استلم ييلماز الكرة داخ��ل املنطقة 
والتف حول نفسه بذكاء محاوال التسديد 
على املرمى قبل ان يعرقله دينيس أبيا، 
فانبرى الدولي التركي لركلة اجلزاء بنجاح 

.)87(

هيرتا برلني يسقط أمام 
فرانكفورت في البوندسليغا

فرط هيرتا برلني بفرصة التربع وحيدا على الصدارة 
ولو موقتا، وذلك بسقوطه مجددا على أرضه في العاصمة 
أمام إينتراخت فرانكفورت 1-3 اجلمعة في افتتاح املرحلة 

الثانية من الدوري األملاني لكرة القدم.
واستهل نادي العاصمة املوسم اجلديد بقوة من خالل 
سحقه مضيفه فيردر برمين 4-1، متشاركا الصدارة مع 
بايرن ميونيخ البطل وبوروسيا دورمت��ون��د الوصيف 
وأوغسبورغ واليبزيغ وفرايبورغ وهوفنهامي التي فازت 
جميعها باملباراة األول��ى. لكن فريق املدرب برونو الباديا 
وج��د نفسه متخلفا بهدفني نظيفني في الشوط األول من 
مباراته وضيفه فرانكفورت سجلهما البرتغالي أندريه 
سيلفا )20 من ركلة جزاء( والهولندي باس دوست )36(، 
ثم بثالثة أهداف في الشوط الثاني بعد هدف لسيباستيان 
رود )71(، قبل أن يقلص الفارق بهدية من النمسوي مارتن 

هينتيريغر )77 خطأ في مرمى فريق(.
وت��ك��ررت نتيجة اللقاء السابق بني الفريقني املوسم 
املاضي حني فاز فرانكفورت 4-1، ليرفع األخير رصيده 
الى أربع نقاط في الصدارة موقتا، بعد أن تعادل في املرحلة 
االفتتاحية على أرض��ه أم��ام العائد ال��ى دوري األض��واء 

أرمينيا بيليفيلد صفر-صفر.

نادال يدرك صعوبة الفوز بروالن
غاروس ويرد على دجوكوفيتش

ف��از رافاييل ن���ادال بلقب بطولة 
فرنسا املفتوحة للتنس 12 مرة وهو 
رق��م قياسي لكن ال��الع��ب اإلسباني 
يشعر أّن نسخة ه��ذا العام ستكون 
األكثر صعوبة في مسيرته في روالن 
غ��اروس ويجب أن يكون في أفضل 

حاالته لالحتفاظ بلقبه مجدداً.
وق��ال ن��ادال ال��ذي يفضل األج��واء 
الدافئة وأرض��ي��ات رملية سريعة: 
»حت��ت��اج إل��ى طاقة للتعامل م��ع كل 

الظروف«.
وت����اب����ع: »أح�������اول أن أحت��ل��ى 
باإليجابية رغم أني أعرف أّن األجواء 
ليست مثالية بالنسبة لي ورمبا تكون 
كذلك للمنافسني ويتعنّي أن أكون في 

أفضل حاالتي لتصبح لدي فرصة«.
”مضيفاً: »ل��ك��ن م���ا يشعرني 

بالراحة أننا جميعاً منر بعام صعب 
وأسعى لالستمتاع مجدداً في روالن 
غ��اروس وأن أقاتل قدر اإلمكان على 

الوصول للنهائي«.
وغ���اب ن���ادال ال���ذي يبتعد بلقب 
كبير واحد عن روجر فيدرر صاحب 
الرقم القياسي للرجال برصيد 20 
لقباً في البطوالت الكبرى عن أميركا 
املفتوحة بسبب الوباء وخسر في دور 
الثمانية لبطولة األساتذة في روما 

أمام األرجنتيني دييغو شوارتزمان.
وكانت بطولة روما األولى لنادال 
بعد فترة التوقف الطويلة بسبب 
اجلائحة وق��ال نوفاك دجوكوفيتش 
املصنف األول عاملياً إّنها أظهرت أن 
غ��رمي��ه ميكن هزميته على املالعب 

نادالالرملية.


