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أعــرب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة اجلديد، عن 
سعادته باالنضمام لصفوف البارسا، مشيًرا إلى رغبته في التتويج 

بكل األلقاب مع البلوجرانا.
وكان برشلونة قد دفع الشرط اجلزائي في عقد الالعب مع أتلتيكو 
مدريد، الــذي بلغت قيمته 120 مليون يــورو، ووقــع على عقد ميتد 

خلمس مواسم، بشرط جزائي ضخم قيمته 800 مليون يورو.
ونقلت صحيفة »مــونــدو ديبورتيفو« اإلسبانية، تصريحات 
جريزمان، خالل املؤمتر الصحفي لتقدميه، حيث قال: »إنه حتد جديد 

بالنسبة لي، وسأحاول أن أطور من نفسي، وال أشعر بالراحة«.
وأردف: »سأسعى للدخول في التشكيلة األساسية، وأكون مهما في 
ناد عظيم مثل برشلونة، وهدفي الفوز بالدوري وكأس امللك ودوري 

األبطال«.
وأضــاف: »العام املاضي كنت بحاجة إلى حصد لقب مع أتلتيكو 
مدريد ولم تكن عائلتي في وضع جيد، ومن الصعب ترك نــادي به 

العديد من األصدقاء«.
وأكمل: »سأظل ُمعجًبا بأتلتيكو مدريد، وبذلت كل شيء حتى 

النهاية، وال أشعر باخلجل بشأن ذلك«.
وتابع: »فيلم القرار؟ لقد فعلت بعض األشياء السيئة ولكنها من 
املاضي، لكنني لست نادًما على ذلك؛ ألن هذا ما أردت فعله في تلك 

اللحظة«.
وأوضح: »الشيء املهم أننا مًعا اآلن، وأريد ارتداء قميص برشلونة، 
ويجب أن أطلب املغفرة )من اجلماهير( ولكن في أرض امللعب حيث 

أحتدث بشكل أفضل«.
وأردف: »ما يجعلني سعيًدا هو أن أكون قــادًرا على املشاركة مع 
زمالئي، وميسي هو أسطورة بالنسبة لي وألبنائي وأحفادي، فهناك 

ليبرون جيمس في كرة السلة وميسي في كرة القدم«.
وبسؤاله عــن احلــديــث مــع فالفيردي، أجـــاب: »لقد حتدثت مع 
فالفيردي، ولكن ليس عن طريقة اللعب، وكما قال أبيدال، أنا أتكيف 

مع العديد من املراكز«. وعن غضب ميسي وسواريز من موقفه العام 
املاضي: »ميكن أن يحدث ذلك، وســأرى حني أقابلهم، ولكنني أعتقد 
بأننا سنصلح كل شيء«. ونوه: »أحب كوتينيو، وآرثر يرى املباراة 
بشكل جيد، ومالكوم ميكنه أن ُيسبب أضرارا للخصوم على األطراف«.

واستطرد: »أتطلع لبدء التدريبات مع زمالئي الفرنسيني في 
الفريق. لقد عشت القليل من الضغط، ولكن أنــا متأكد أن زوجتي 
وأصدقائي لم يالحظوا ذلــك«. وعن ارتــداء القميص 7، أجــاب: »هو 

بالفعل محجوز وعائلتي اختارت لي الرقم 17«.
وواصل: »لقد تعلمت الكثير من األوروجوائيني الذين زاملتهم في 
أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، وجودين هو األب الروحي البنتي 
ومــع لويس ســواريــز ســأرى ما إذا كــان سيتحدث معي، وسنكون 

أصدقاء«.
ــداف، وسأحاول اللعب  واختتم: »ميكنني صناعة وتسجيل األه

بفرحة. اليقني دائًما كان احملرك والدافع لكل قراراتي«.

ــر ناديه  ــزف الــبــرازيــلــي نيمار على وت ع
السابق برشلونة بالتأكيد ان إحــدى أجمل 
ذكرياته في كرة القدم هي »الرميونتادا« التي 
حققها مع النادي الكاتالوني في دوري أبطال 
أوروبــا قبل عامني ضد ناديه احلالي باريس 
سان جرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت 
أقرب الى نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا.

وأتت تصريحات املهاجم البالغ 27 عاما، 
قبل نحو يومني من عودته املتوقعة الستئناف 
التمارين مع فريق العاصمة الفرنسية، لكن 
وسط تقارير عن رغبته في الرحيل عن النادي 
الــذي جعل منه أغلى العب في العالم، عندما 
دفع في صيف 2017 مبلغ 222 مليون يورو 

لضمه من برشلونة.
وفي مقابلة مع موقع »أوه ماي غول« أثناء 
تــواجــده في البرازيل، أجــاب نيمار ردا على 
ــرة قدم  ســؤال عــن أفضل ذكــريــاتــه كالعب ك
»األولــى هي الفوز مع البرازيل بذهبية دورة 
األلعاب األوملبية )في ريو دي جانيرو صيف 
2016(. والثانية هــي »الــرميــونــتــادا« ضد 
باريس. عندما سجلنا الهدف السادس، توّلد 

لدي شعور لم أختبره من قبل... كان مذهال!«.
ويشير نيمار في حديثه الــى الــدور ثمن 
النهائي ملسابقة دوري األبــطــال فــي موسم 
2016-2017، عندما خسر برشلونة صفر4- 
ذهابا في باريس، وحقق معجزة في اإليــاب 
ــي ملعب  ــان ف ــرم عــنــدمــا اســتــضــاف ســـان ج
كامب نو، ومتكن من الفوز 6-1 بهدف سجله 
سيرجي روبرتو في الثواني األخيرة من الوقت 
بدل الضائع، بتمريرة حاسمة من نيمار بالذات 
الــذي كــان قد سجل هدفني من أهــدافــه فريقه 

الستة.
ــت هــذه التصريحات بعد وقــت وجيز  وأت
من توجيه نيمار إشــارة إضافية لرغبته في 
العودة الى برشلونة، اذ نشر شريطا مصورا 
قصيرا يظهر فيه شعار النادي الكاتالوني 
بطل إسبانيا، قبل عودته املتوقعة الى باريس 
لاللتحاق بتمارين سان جرمان بطل فرنسا، 

استعدادا للموسم املقبل.
وفي الشريط، ومدته نحو عشر ثواٍن فقط 
ُنشر على حسابه إنستاغرام، تظهر صورة 
لنيمار ُمثَبّتة مع صورة أخرى لوالده، وبني 

وجهيهما شعار برشلونة على لوحة جدارية.
وأثار نيمار انتقادات واسعة من مشجعي 
فريقه عبر مــواقــع الــتــواصــل، اذ تـــداول عدد 
منهم شريطا يقوم فيه أحدهم بإشعال قميص 
الالعب الذي يحمل الرقم )10(، بينما تالعب 
آخرون بشريط يظهر فيه نيمار حامال قميصه، 
وجعلوا نهايته تظهر قيامه برمي القميص في 

سلة املهمالت.

 تعاٍف بشكل شبه كامل 
وال يزال نيمار متواجدا في البرازيل حيث 
كان من املقرر أن يخوض منافسات بطولة كوبا 
أميركا مع منتخب بالده، لكنه تعرض إلصابة 
قبل أيام من انطالقها، وغاب تاليا عن املنتخب 

الذي توج باللقب.
وعلى صعيد إصابته في كاحل قدمه اليمنى، 
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 في باريدا غراندي )والية ساو باولو( 
بحسب ما نقلت غلوبوسبورت و«يو أو إل«: 
»لقد تعافيت %100 تقريبا، لكن ينقصني فقط 
التدريب«. ولعب نيمار 30 دقيقة تقريبا وأدلى 
بتصريح مقتضب لقناة »ريــد بــول«، الراعي 
للدورة، وتفادى اإلجابة عن األسئلة املتعلقة 
مبستقبله مع سان جرمان وسط تقارير عن 

رغبته بالعودة لناديه السابق.
وُينتظر وصول نيمار االثنني إلى باريس، 
بعد أسبوع من املوعد الذي استأنف فيه باريس 

سان جرمان حتضيراته للموسم اجلديد.
وكان النادي قد أصدر بيانا الذعا بحق نيمار 
على خلفية عدم التحاقه بالتمارين، معربا عن 

»استنكاره« لهذا األمر، وأن الالعب لم يكن قد 
حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذرا من 

اتخاذ »االجراءات املناسبة«.
لكن والد نيمار ومدير أعماله، أكد ان النادي 
اململوك من شركة قطر لالستثمارات الرياضية، 
كــان على علم بــأن نيمار سيتأخر الرتباطه 
بنشاطات ملؤسسته اخلــيــريــة، ومنها هذه 

الدورة في كرة القدم اخلماسية.
وانضم نيمار الــى الفريق الباريسي في 
صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، 
كانت قيمة البند اجلزائي لفسخ تعاقده مع 
النادي الكاتالوني. وبعد موسمني في باريس 
شابتهما غيابات مطولة بسبب اإلصــابــات، 

وفشل في حتقيق النتائج املرجوة السيما في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشارت التقارير 
في اآلونة األخيرة الى رغبة نيمار في العودة 
الى برشلونة، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ 

العام 2013 قبل االنتقال الى فرنسا.
ولــم يوصد مسؤولو ســان جرمان الباب 
أمــام رحيل نيمار، لكن بشروط. وفي أحدث 
تصريحات بهذا الشأن، قال املدير الرياضي 
للفريق النجم البرازيلي السابق ليوناردو 
في التاسع من يوليو احلالي »بإمكان نيمار 
ترك باريس سان جرمان إذا كان هناك عرض 
يناسب اجلميع«. أضاف في مقابلة مع صحيفة 
»لــو باريزيان«، »بإمكان نيمار الرحيل عن 

باريس ســان جرمان )هــذا الصيف( إذا كان 
هناك عرض يناسب اجلميع. لكن حتى اليوم، 
ال نعلم إذا كان هناك أحد يريد شــراءه أو بأي 
سعر«. يضاف ذلك الى تصريحات أدلــى بها 
رئيس النادي القطري ناصر اخلليفي ملجلة 
فرانس فوتبول الشهر املاضي، قال فيها »أريد 
العبني جاهزين لتقدمي كل شــيء للدفاع عن 
شرف القميص واالنخراط في مشروع النادي. 
من ال يريد، أو ال يفهم، نلتقي ونتحدث. هناك 
بالطبع عقود نحترمها، لكن األولوية لتماسك 
املــشــروع بشكل كــامــل... لم يجبره أحــد على 
التوقيع معنا )نيمار(. لم يدفعه أحد. جاء على 

دراية كاملة لالنخراط بهذا املشروع«.

نيمار خالل مباراة استعراضية

اإلصابة تبعد إبراهيم دياز عن 
تدريبات ريال مدريد

   بات العب الوسط الشاب إبراهيم دياز أول الغائبني خالل فترة 
اإلعداد للموسم اجلديد لنادي ريال مدريد اإلسباني مبدينة مونتريال 

الكندية، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ اخللفية اليسرى.
وغاب صاحب الـ19 عاماً عن تدريب أمس السبت، حيث ظل في مقر 
إقامة الفريق للقيام ببعض التدريبات التأهيلية، حسبما أعلن النادي 

امللكي عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت.
وجاء في بيان النادي الذي نشر األحد: »بعض الفحصوات الطبية 
التي أجراها العبنا إبراهيم ديــاز حتت إشــراف الطاقم الطبي، تبني 

معاناته من إصابة في عضلة الفخذ اخللفية اليسرى«.

مارسيلو: نتدرب بصورة قاسية 
لتحقيق جميع البطوالت

أكد البرازيلي مارسيلو، جنم ريال مدريد، أن هدف الفريق هذا العام 
هو العودة حلصد »جميع البطوالت« مشيًرا إلى أن الالعبني يستعدون 

بطموح كبير خالل املعسكر التحضيري للفريق في مونتريال بكندا.
وقال مارسيلو لقناة )ريال مدريد(: »نواجه املوسم اجلديد بطموح 
كبير من أجل الفوز بكل شيء. لدينا الرغبة في التدريب القوي خلوض 

املوسم بأكمله بشكل جيد«.
وأضــاف: »نتدرب بصورة قاسية في الفترة التحضيرية إلسعاد 
اجلماهير وهدفنا هو الفوز بجميع البطوالت، ونعلم أن املوسم لم يبدأ 

بعد ولكننا نعمل بكل جهد للبدء بصورة جيدة«.
وأوضح القائد الثاني للميرينجي، أنه »يحقق حلمه« وهو االنتماء 

أنطوان غريزمان يوقع عقود انتقاله مع رئيس برشلونة

غريزمان يطلب الصفح من جماهير برشلونة

انتزع الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
أول اجنــازا تاريخيا من بني يدي السويسري 
روجيه فيدرر الثاني، وذلــك بانقاذه نقطتني 
كانتا كفيلتني بجعل األخير أكبر العب يتوج 
بطال الحدى البطوالت الكبرى، محتفظا بلقب 
بطولة وميبلدون أول من أمــس بعد مباراة 
ـــول فــي تــاريــخ البطولة  نهائية كــانــت األط

اإلنكليزية.
وحسم ديوكوفيتش نهائي ثالثة البطوالت 
األربع الكبرى في 4 ساعات و55 دقيقة بنتيجة 
7-6 )7-5( و1-6 و7-6 )7-4( و6-4 
و13-12 )7-3(، رافعا رصيده الى 5 ألقاب 

في البطولة اإلنكليزية و16 في الغراند سالم.
وأصبح الصربي البالغ 32 عاما أول بطل 
يحتفظ بلقب البطولة اإلنكليزية منذ عام 
2015، حني حقق هو نفسه هذا األمر بفوزه في 
النهائي على فيدرر بالذات للعام الثاني تواليا، 
حارما األخير من تعزيز رقمه القياسي كأكثر 
الالعبني تتويجا في وميبلدون )8( والغراند 

سالم )20( على السواء.
وبعد أن أصبح خالل النسخة احلالية من 
وميبلدون أول العب أو العبة يحقق الفوز في 
350 مباراة أو أكثر )353( في الغراند سالم 
وأول من يحقق 100 فوز أو أكثر )101( في 
البطولة اإلنكليزية أو أي من البطوالت الكبرى، 
كان فيدرر الذي يحتفل في 8 أغسطس مبيالده 
الـ38، ميني النفس بتخطي رقــم األسترالي 
كني روزوول كأكبر بطل في تاريخ الغراند 

سالم )كان يبلغ 37 عاما و62 يوما حني توج 
عام 1972 ببطولة أستراليا(، لكنه سقط أمام 
ديوكوفيتش للمرة اخلامسة تواليا والـ26 من 

أصل 48 مواجهة بينهما.

النهائي األطول في تاريخ البطولة
وكان نهائي األحد تاريخيا، ليس ألنه أصبح 
األطول في تاريخ البطولة اإلنكليزية وحسب 

بعدما استغرق 4 ساعات و55 دقيقة، متفوقا 
على نهائي 2008 الذي فاز به نادال على فيدرر 
بالذات في 4 ساعات و48 دقيقة، بل ألنه حسم 
في املجموعة اخلامسة بشوط فاصل بعد 24 

شوطا )12-12( للمرة األولى على اإلطالق.
وصنف ديوكوفيتش لقاء األحــد بأنه »إذا 
لم يكن النهائي األكثر إثارة في مسيرتي، فهو 
بالتأكيد بني أفضل اثنني أو ثالثة في مسيرتي 
ضد أحد أعظم الالعبني في التاريخ، بشخص 

رودجــر الــذي أحترمه«، مضيفا »لألسف، في 
هذا النوع من املباريات، على أحد أن يخسر«.

ــاد أن يكون الصربي الــالعــب اخلاسر  وك
من هذه املواجهة حني كان فيدرر متقدما 7-8 
واإلرســــال بــحــوزتــه حلسم الــلــقــاء واللقب، 
لكنه فــرط بفرصتني إلنهاء املواجهة وسمح 
لديوكوفيتش بادراك التعادل 8-8 على إرسال 

السويسري.
وتطرق ديوكوفيتش الى هذه النقطة بالقول 

»إنه أمر ال يصدق أن تكون على بعد نقطتني من 
خسارة املباراة وأن تعود. وغريب أن تلعب 
شوطا فاصال والنتيجة 12-12«، كاشفا بأن 
الفوز بلقب وميبلدون كان مبثابة احللم له منذ 

الصغر.
وأوضـــح بــأنــه »عــنــدمــا كنت طفال بعمر 
ــا أحلم بــأن أصبح  الرابعة أو اخلامسة وأن
العب كرة مضرب، هذه كانت البطولة )احللم( 
بالنسبة لــي. كنت أصنع كــؤوســا مــن مــواد 
مختلفة في غرفتي. أن أكون هنا ألتشارك ذلك 

مع والدي، إبني، وفريقي، فهذا أمر مميز جدا«.
وبــعــد أن حسم كــل مــن الــالعــبــني الشوط 
ــه بسهولة فــي الــثــالثــة األولـــى،  على ارســال
حصل فيدرر على فرصة كسر ارسال الصربي 
في الشوط الرابع لكن األخير أنقذ الوضع، 
ليبقى التعادل سيد املوقف دون أي فرصة 
أخرى ألي منهما لكسر ارسال اآلخر، فاحتكما 
الى شوط فاصل تسيده التعادل ايضا حتى 
حسمه ديوكوفيتش حني انتزع النقطة الثانية 
عشرة على إرسال منافسه السويسري، منيها 

املجموعة في أقل من ساعة بقليل.
ــي املجموعة  ــدرر قــاســيــا ف ــي وجـــاء رد ف
الثانية حيث فاز بالشوط األول على إرسال 
ديوكوفيتش الذي تنازل ايضا عن ارساله في 
الشوط الثالث، وكان ذلك كافيا للسويسري 
ــان بتقدمه -4 للسير باملجموعة الــى بر األم
صفر، ثم كسر إرسال حامل اللقب للمرة الثالثة 
في الشوط السابع، ليحسم املجموعة 6-1 في 

25 دقيقة فقط.
وبدا فيدرر أكثر حتكما مبجريات املواجهة 
بعد خسارة املجموعة األولى بالشوط الفاصل، 
ــل تألقه على إرســالــه دون أن مينح  إذ واص
ديوكوفيتش ولو فرصة واحدة النتزاع شوط 
منه منذ بداية اللقاء لكن األخير كان متمكنا 
بدوره من إرساله في هذه املجموعة، ما جعل 
التعادل سيد املوقف، ليحتكم الالعبان مجددا 
الى شوط فاصل كانت فيه األفضلية للصربي 
الذي انتزع نقطتني على إرسال منافسه وتقدم 

.1-4
لكن فيدرر لم يستسلم وقلص الفارق 5-4 
إال أن ديوكوفيتش حافظ على رباطة جأشه 

وحسمه 7-4، واملجموعة في 52 دقيقة.

فيدرر يفرط باللقب
ولم يتغير الوضع في املجموعة الثالثة، 
حيث فرض كل العب نفسه على إرساله دون 
تهديد مــن املــنــافــس، حتى الــشــوط اخلامس 
حني حصل فيدرر على فرصتني لكسر إرسال 
منافسه وجنح في ترجمة األولى، ليتقدم 2-3 
و4-2، ثم كرر األمر في الشوط السابع وتقدم 
5-2، لكن ديوكوفيتش لم يلق السالح وجنح 
للمرة األولـــى فــي انــتــزاع شــوط على إرســال 
السويسري، مقلصا الفارق 3-5 ثم 4-5، إال 
أنه خسر املجموعة في نهاية املطاف 4-6 في 

40 دقيقة.

ديوكوفيتش يحتفظ بلقب وميبلدون للتنس

جيرمان سان  إقصاء  ذكرى  باستعادة  برشلونة  وتر  على  يعزف  نيمار 

تاريخي إجناز  من  فيدرر  ويحرم  باللقب  يحتفظ  ديوكوفيتش  وميبلدون:  بطولة 


