
ي��رى النجم الويلزي جاريث بيل أنه 
ن��ض��ج أث��ن��اء وج����وده م��ع ري���ال م��دري��د، 
بينما حتدث عن كواليس عالقته بالنادي 
اإلسباني، وجتربته في سانتياجو برنابيو، 

ومشاعره جتاهها.
وعلى الرغم من تتويج بيل ب� 4 ألقاب 
دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، إال 

أنه خرج من حسابات امل��درب زين الدين 
زي��دن في املوسم املاضي، فشارك في 20 

مباراة فقط.
وق����ال ب��ي��ل ف��ي ت��ص��ري��ح��ات لسكاي 
سبورتس: »ال يوجد لدي أي شعور بالندم، 
فقط حاولت لعب كرة القدم، هذا كل ما في 
األمر، وكل ما يقال في اخلارج، ليس حتت 

سيطرتي«.
وأض���اف: »كما قلت، ال أشعر بالندم 
بشأن ما فعلته، وأي ش��يء آخ��ر يقال من 
أي شخص فهو أمر يخصه، أعرف نفسي، 
وأسرتي تعرف جيًدا من أكون، هذا فقط ما 

يهمني«.
وت��اب��ع: »بالطبع م��ع ال��ذه��اب لثقافة 

ودول��ة مختلفة، ك��ان يتوجب علي النمو 
كشخص وكالعب كرة قدم، فقط عليك تعلم 
كيفية التعامل مع املواقف، بالطبع وضعت 
حتت ضغط كبير، وهناك أشخاص حضروا 

للملعب فقط إلطالق الصافرات ضدي«.
واس��ت��ك��م��ل: »ب��ال��ت��ال��ي تعلمت كيفية 
التعامل مع تلك األمور، وعدم أخذها بجدية 
أو بشكل عاطفي، هذه كرة القدم، في بعض 
األح��ي��ان تقوم مبا حتب وتقدم أفضل ما 
لديك، وفي أحيان أخرى يكون ذلك كل ما 

ميكنك القيام به«.
وع��ن طموحاته م��ع توتنهام، كشف: 
»بالطبع عند االنتقال ألي ن��اد، ترغب في 
أن تبلي البالء احلسن، ترغب في مساعدة 
الفريق ق��در استطاعتك، منلك هنا فريًقا 
عظيًما، يقدمون أمورا رائعة، وبعد رحيلي 
مت��ك��ن��وا م��ن ب��ل��وغ ن��ه��ائ��ي دوري أب��ط��ال 

أوروبا«.
وأردف: »كما شيد النادي ملعبا جديدا، 
وب��ات أفضل ويقدم مستويات أحسن في 

البرمييرليج كل عام«.
وواص���ل: »أسعى لإلضافة على ذلك، 
أرغ��ب ف��ي جلب امل��زي��د للفريق ومحاولة 
التطور ودفعه في االجتاه الصحيح، أتطلع 
كثيًرا للعب وارت���داء قميص سبيرز مرة 
أخ��رى«. وأمت: »م��ن احملبط أن اجلماهير 
لن تتواجد عند عودتي، خاصة أنهم كانوا 
سيستقبلوني بصورة مميزة، لكني أتطلع 
للعب ك��رة ال��ق��دم م��ع الفريق، وأن أظهر 
بأفضل صورة، ومساعدة توتنهام على أن 

يحظى مبوسم مميز«.

أك��دت وسائل اع��الم فرنسية تقدمي أرسنال 
اإلنكليزي لعرض لنادي أوملبيك ليون من أجل 
انتداب الدولي الفرنسي من أصل جزائري حسام 

عوار.
وأشارت الصحافة الفرنسية بأن العب ليون 
محل متابعة من فريقي يوفنتوس اإليطالي 
وبرشلونة اإلسباني دون أن يتقدما بعرض 

رسمي لالنتفاع بخدمات هذه املوهبة الصاعدة. 

وأض��اف��ت ذات ال��ت��ق��اري��ر ب��أن إدارة ليون 
تتفاوض مع أرس��ن��ال من أج��ل حتسني القيمة 

املادية للعرض. 
وأردف��ت نفس املصادر بأن عوار )22 عاماً( 
أعطى موافقته على االلتحاق بفريق امل��درب 

اإلسباني ميكيل أرتيتا. 
ومتيز عوار في املوسم املنقضي وساهم في 

بلوغ ليون نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.  

أكد السويسري جياني إنفانتينو، 
رئ��ي��س االحت���اد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم 
»ف��ي��ف��ا«، أن »الصحة يجب أن تكون 
األول���وي���ة األول�����ى« م��ن أج���ل ع��ودة 

اجلماهير للمدرجات، وهو األمر الذي 
سيتطلب بروتوكوالت متفق عليها بني 

قطاع كرة القدم والسلطات الصحية.
وق��ال إنفانتينو: »ك��رة القدم عرض 

حي، وبدون جميع املشجعني لن تكون 
النشاط املتعارف عليه، ولكن الصحة 
يجب أن تكون األولوية األولى ويجب 
أن نبحث عن بروتوكوالت تسمح لنا 

بالعودة مجددا«.
وواص��ل: »ل��دي إمي��ان بأن املستقبل 
س��ي��ك��ون م��ش��رق��ا وأن إع����ادة احل��ي��اة 
لطبيعتها ستكون أفضل من السابق، 
وي��ج��ب ال��ب��ح��ث ع��ن ال���ت���وازن م��ا بني 
الصحة وكرة القدم وجميع االعتبارات 

التجارية«.
وأكد رئيس الفيفا خالل مشاركته في 
 »Soccerex Connected« منتدى
االفتراضي، أن عودة اجلماهير للمالعب 
من جديد واحدا من أكبر التحديات التي 

تواجها كرة القدم في الوقت احلالي.
وأردف: »يجب أن نعمل سويا في 
االجت���اه الصحيح وأن نسأل أنفسنا 
األسئلة الصحيحة، هل اجلماهير مهتمة 
بجميع مسابقاتنا؟ هل هناك املزيد من 
املسابقات أم ال؟ وأن نتسائل عن كرة 
القدم النسائية، وكم مباراة ميكن لالعب 
محترف امل��ش��ارك��ة بها خ��الل املوسم 

واملدة التي يحتاجها للراحة«.
ون���ادى رئ��ي��س الفيفا ب���«م��وازن��ة 
القدرة التنافسية في تقومي املباريات 
ال��دول��ي��ة«، وتقصير مدتها بهدف أن 
يكون هناك خيار ل�50 دول��ة أن ترفع 
ك��أس العالم وليس 5 أو 6 فقط، وأن 
يكون هناك 50 ناديا بإمكانها أن تصبح 

األفضل في العالم.
وأمت رئيس الفيفا: »مونديال األندية 
اجلديد سيطّور كرة القدم. نثق بشدة 

فيه«.

جياني إنفانتينو
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ليفربول يفقد جنمه أمام أرسنال

جوردان هندرسون
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إنفانتينو: مونديال األندية سيطّور الكرة.. ونسعى لعودة اجلماهير

كشف األمل��ان��ي يورجن كلوب، املدير الفني 
لفريق ليفربول اإلجنليزي لكرة القدم، عن غياب 
العبه أم��ام أرسنال، بسبب اإلصابة، علما بأن 

املباراة مقرر إقامتها غدا االثنني.
وش��ه��دت م��ب��اراة ليفربول وتشيلسي في 
اجلولة املاضية من الدوري اإلجنليزي، خروج 
ج��وردان هندرسون قائد الريدز، بعدما شعر 

بشد عضلي في فخذه ولن يتم املخاطرة به.
وق���ال ي��ورج��ن ك��ل��وب: »ه��ن��درس��ون، ليس 
بعد، كان هذا واضحا، هذه املباراة مبكرة جدا 

بالتأكيد، أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير«.
ويسعى ليفربول إل��ى حتقيق ف��وزه الثالث 
في البرمييرليج، لتحقيق العالمة الكاملة في 

مبارياته االفتتاحية بالدوري.

تقارير: أرسنال يتقدم بعرض 
للتعاقد مع عوار

حسام عوار

جاريث بيل

بيل: تعرضت لضغط كبير.. ولست نادمًا بشأن الريال

قال بريندان رودج��رز، م��درب ليستر 
سيتي، إن العب الوسط ويلفريد نديدي 
سيغيب ملدة 12 أسبوعاً بعد جراحة في 

أعلى الفخذ.
وأصيب نديدي في الفوز ي��وم األحد 
املاضي على بيرنلي بالدوري االنكليزي 
املمتاز وغاب عن التشكيلة التي خسرت 
أم���ام أرس��ن��ال ف��ي ك���أس ال��راب��ط��ة ي��وم 

األربعاء.
وك��ان ال��الع��ب النيجيري البالغ من 
العمر 23 عاماً يشغل بشكل مؤقت مركز 
قلب ال��دف��اع ف��ي غ��ي��اب امل��ص��اب جوني 

إيفانز.
وقال رودج��رز في مؤمتر صحفي قبل 
مواجهة يوم األحد أمام مانشستر سيتي: 
»لسوء احلظ سيغيب لفترة تصل إلى 12 

أسبوعاً«.
وأض��اف م��درب ليستر ق��ائ��الً: »شعر 
ببعض األل��م في نهاية املوسم املاضي 
وتكرر في م��ب��اراة بيرنلي لكنه واصل 
اللعب بروحه القتالية العالية، وبعد 
خضوعه لفحص باألشعة عقب املباراة 
ب��دت اإلص��اب��ة سيئة. أث��ق ف��ي تعافيه 

سريعاً لكننا سنفتقده كثيراً«.
وأكد رودجرز تعافي إيفانز من إصابة 
في الفخذ وق��ال إن��ه سيكون متاحاً في 

املباراة على ملعب االحتاد. ويلفريد نديدي

أسبوعًا  12 ملدة  نديدي  جهود  يخسر  ليستر 

سيغيب جنم مانشستر سيتي اإلنكليزي 
غابريال جيسوس ع��ن امل��ب��ارات��ني األوليني 
ملنتخب البرازيل في تصفيات مونديال قطر 
2022 واملقررتني في 9 و13 الشهر املقبل ضد 
بوليفيا والبيرو، وذلك بسبب اإلصابة بحسب 

ما أفاد اجلمعة االحتاد البرازيلي لكرة القدم.
وك��ش��ف االحت���اد ال��ب��رازي��ل��ي ف��ي ب��ي��ان أن 
مانشستر سيتي »ات��ص��ل األرب��ع��اء بطبيب 
امل��ن��ت��خ��ب، رودري���غ���و الس���م���ار، إلع��الم��ه 
باكتشاف إصابة عند الالعب بعد املباراة ضد 
ولفرهامبتون اإلثنني في ال��دوري اإلنكليزي 

املمتاز«.
وخ���اض اب��ن ال�23 ع��ام��اً م��ب��اراة اإلثنني 
بأكملها وح��ت��ى أن���ه س��ج��ل ال��ه��دف األخ��ي��ر 
ف��ي ال��ف��وز ال����ذي ح��ق��ق��ه س��ي��ت��ي 3-1 على 

ولفرهامبتون في ملعب األخير.
ول��م يعط االحت��اد البرازيلي أي تفاصيل 
بشأن نوع اإلصابة أو املدة التي هو بحاجة 

اليها الالعب من أجل التعافي منها.
وقرر مدرب »سيليساو« تعويض جيسوس 
مبهاجم هرتا برلني األملاني ماتيوس كونيا 
ال��ذي تألق مع ب��الده في ال��دورة املؤهلة إلى 
أوملبياد طوكيو 2020 املؤجل حتى الصيف 
املقبل بسبب فيروس كورونا املستجد، وذلك 

بتسجيله خمسة أهداف في سبع مباريات.
لكنها امل���رة األول����ى ال��ت��ي يحصل فيها 
اب��ن ال�21 عاماً على فرصة متثيل املنتخب 
األول واللعب إل��ى جانب جن��وم مثل نيمار، 
تياغو سيلفا، كاسيميرو، فيليبي كوتينيو 
وماركينيوس في مستهل تصفيات أميركا 

اجلنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022.
ويبدأ املنتخب تدريباته في اخلامس من 
أكتوبر ف��ي ري��و، على أن يخوض مباراته 
األولى في ساو باولو ضد بوليفيا في التاسع 
منه، ثم يسافر الى ليما ملواجهة البيرو في 

13 منه.

غابريال جيسوس خارج تشكيلة 
منتخب البرازيل

مويس يقود وست هام أمام 
وولفرهامبتون من املنزل

أك��د آالن إي��رف��ني، مساعد ديفيد مويس 
مدرب وست هام يونايتد، أن مويس سيقود 
الفريق في مباراته ب��ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز، اليوم األحد، أمام وولفرهامبتون من 

املنزل، حيث ال يزال يخضع للعزل الذاتي.
وجاءت نتيجة فحوص مويز، باإلضافة 
لالعبيه عيسى دي���وب وج���وش ك��ول��ن، 
إيجابية ي��وم الثالثاء قبل م��ب��اراة وست 
ه��ام ض��د ه��ال سيتي، ف��ي ال���دور الثالث 
لكأس رابطة احملترفني بستاد لندن. وقاد 

إيرفني الفريق أمام هال، وفاز 5-1، وقال 
إن م��وي��س سيتخذ ال��ق��رارات الفنية من 
املنزل خالل املباراة املقبلة. وأض��اف: »كل 
شيء سنفعله سيكون بناء على تعليماته. 
سيتخذ القرارات الفنية عن بعد لكني أحضر 
ه��ذا املؤمتر الصحفي ممثال عنه«. وزاد: 
»األع���راض لم تظهر على مويس ودي��وب 
وكولن، وتسير عملية التعافي بشكل جيد. 
يشعرون بخيبة أم��ل لعدم قدرتهم على 

املشاركة لكنهم يتفهمون الوضع«.

بيرنلي يؤمن بقاء 
2023 ويستوود حتى 

ج������دد ن�������ادي ب��ي��رن��ل��ي 
اإلجن��ل��ي��زي، عقد الع��ب خط 
الوسط آشلي ويستوود ملدة 

3 أعوام.
وك�������ان م�����ن امل���ف���ت���رض 
أن ي��س��ت��م��ر ال��ع��ق��د احل��ال��ي 
لويستوود )30 ع��ام��ا( ملدة 
ع��ام آخ��ر، لكن ال��الع��ب أب��دى 
س��ع��ادت��ه ب��االس��ت��م��رار مع 

الفريق ملدة أطول.

وق��ال وي��س��ت��وود :«أشعر 
اآلن ف��ي ال��ن��ادي وكأنني في 
بيتي.. مازلت أشعر بأنني 

لدي الكثير ألقدمه«.
وأض����اف: »أش��ع��ر بأنني 
الئ��ق، وحالفني احل��ظ فيما 
يتعلق باإلصابات، والطريقة 
التي نتدرب بها هنا جتعلني 
بحال جيد، وأمتنى أن يقودني 

هذا لتقدمي مسيرة طويلة«.

غابريال جيسوس


