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توماس مولر متفاجئ من خبر 
إبعاده عن منتخب أملانيا

فينيسيوس: فضلت ريال مدريد على برشلونة
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اعتبر العب نــادي بايرن ميونيخ توماس مولر أن قــرار املدرب 
يواكيم لوف إبعاده عن املنتخب األملاني لكرة القدم كان »مفاجأة 

سلبية« بالنسبة إليه.
وأعلن لــوف بشكل مفاجئ هــذا الشهر استبعاد ثالثي بايرن، 
مولر واملدافعني ماتس هوملس وجيروم بواتنغ الذين توجوا مع 
»املانشافت« بلقب مونديال البرازيل 2014، في إطار خطته للدفع 
بدماء شابة وإعــادة بناء املنتخب بعد األداء املخيب واخلــروج من 

الدور األول ملونديال روسيا 2018.
وفي تعليق له على هذه اخلطوة، قال مولر في تصريحات ملجلة 
»سبورت بيلد« نشرت أمس »بالتأكيد كانت مفاجأة سلبية  لكن من 

املهم التطلع قدماً، ليس فقط في الرياضة، لكن في احلياة بشكل عام«.
ونشرت تصريحات مولر قبل ساعات من استضافة املنتخب 
األملاني نظيره الصربي في مباراة دولية وديــة حتضيراً النطالق 
مشواره في التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبــا 2020، 

مبواجهة مرتقبة ضد هولندا األحد ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
وأشــار مولر في تصريحاته لـ »سبورت بيلد«، إلى أنه سيركز 
في الفترة املقبلة على أدائه مع فريقه بايرن ميونيخ بطل أملانيا في 
املواسم الستة املاضية، والذي عاد الى صدارة ترتيب البوندسليغا 
على حساب بوروسيا دورمتوند بعدما كان متخلفاً عنه بفارق تسع 

نقاط في ديسمبر.
ويتصدر بايرن الترتيب بفارق األهداف عن دورمتوند، وهو حقق 
األحد فــوزاً ساحقاً على ضيفه ماينتس 6-0 في املرحلة السادسة 

والعشرين.
وأكــد الالعب البالغ من العمر 29 عاماً رغبته في إحــراز ثنائية 
الــدوري والكأس احملليني مع فريقه هذا املوسم )يلتقي هايدينهامي 
من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي للكأس في الثالث من أبريل 
املقبل(، بعد اخلــروج املخيب من الــدور ثمن النهائي لــدوري أبطال 
أوروبا على يد ليفربول اإلنكليزي )تعادل سلبي ذهاباً وخسارة 3-1 

إياباً في ميونيخ(.

توماس مولر

ــرن ميونخ  ــاي قـــال رئــيــس نـــادي ب
األملاني، أولي هونيس، إن »البافاري« 
يستعد الســتــثــمــارات غــيــر مسبوقة 

بالنسبة له في صفقات شراء الالعبني.
وقــــال هــويــنــيــس )67 عـــامـــاً( في 
تصريحات نشرتها صحيفة بيلد األملانية 
ــس األربــعــاء: »نــحــن بــصــدد جتديد  أم
فريقنا.. إنــه أكبر برنامج استثماري 

لبايرن ميونخ«.
وكــان هونيس أملــح في وقــت سابق 
إلى تغييرات كبيرة مع نهاية املوسم، 
إذ كشف عــن وضــع بــرنــامــج بالفعل 
للموسم املقبل. ويتصدر بايرن ميونخ 
الـــدوري األملــانــي )بوندسليغا( حالياً 
بفارق األهداف أمام بروسيا دورمتوند، 
غير أن هناك رؤيــة تنتشر على نطاق 
واســع مــؤداهــا أن الفريق الــذى يرتفع 
فيه متوسط أعــمــار الالعبني، بحاجة 
ــى الــتــطــور. وتعاقد بــايــرن بالفعل  إل
للموسم املقبل مع بنيامني بافار )22 
عــامــاً(، املــتــوج مــع املنتخب الفرنسي 
بكأس العالم، والقادم من شتوتغارت، 
كما توصل إلى اتفاق مع هامبورغ حول 

انتقال املهاجم فيتي آرب )19 عاماً( 
ملــدة موسمني. وارتــبــط بايرن ميونخ 

بالعديد من األسماء األخرى، أغلبهم من 
الالعبني الشبان، كما يفترض بالنادي 

حسم التعاقد النهائي مــع العــب خط 
الوسط خاميس رودريغيز، الذي يلعب 

ـــارة مــن ريــال  للفريق على سبيل اإلع
مدريد اإلسباني. 

بايرن ميونيح يستعد لسوق االنتفاالت بقوة

بايرن ميونخ يستعد الستثمارات 
غير مسبوقة في امليركاتو

كيلور نافاس يقرر االستمرار
مع ريال مدريد

أكد حــارس مرمى ريــال مدريد، كيلور نافاس، أنه كان من 
الواضح لديه أنه لن يلعب مهما فعل في ظل وجود مدرب الفريق 

السابق، األرجنتيني سانتياغو سوالري.
وقال احلارس الكوستاريكي في مقابلة مع قناة كوبي: »لم 
أكن أللعب مع ســوالري، هذا كان واضحاً.. أكثر من 20 مباراة 
على مقاعد البدالء، لم يكن هناك أوضح من ذلك.. هل هناك دليل 

آخر على ذلك«.
 وباإلشارة إلى خليفة سوالري، الفرنسي زين الدين زيدان، 
قال: »أنا اآلن أكثر هدوءاً ألن زيدان مدرب كبير وأعرف أنه مينح 
فرصاً لكل الالعبني، أعرف أنه لو حتدثنا ذات مرة، فسيخبرني 
باحلقيقة، معرفتي بأنه مدربي متنحني راحة كبيرة«. وحتدث 
أيضاً عن احتمال الرحيل عن ريال مدريد، قائالً: »لدي عقد، أعرف 
ما أعطيته لهذا النادي، وسأستمر في ذلك لطاملا بقيت هنا، ولكني 

ال أريد أن أقضي مجدداً عاماً كهذا«.

ــد، البرازيلي  ــدري قــال مهاجم ريـــال م
فينيسيوس جونيور، إنه يعتقد أن برشلونة 
كــان سيدفع أكثر مــن أجــل احلــصــول على 
خدماته، ولكنه اختار الفريق »امللكي« ألنه 

يريد أفضل مشروع.
وقال جونيور في مقابلة مع قناة كادينا 
سير إن »نــادي برشلونة اتصل به أوالً، 
وبعد ذلك ريال مدريدـ وأنه اختار األخير 

ألن مشروعه جيد للغاية«.
وأضــاف الالعب البرازيلي: »مارسيلو 
جاء وهو في عمر الـ18 ولعب، أسينسيو 
كــان يلعب، وكــل الالعبني الشباب الذين 
يأتون يلعبون، وهذا ساعدنا على اختيار 

ريال مدريد، اخترنا األفضل«.
وتابع فينيسيوس: »لطاملا فكرت فيما 

سيكون األفضل لي.. أنا وأسرتي فكرنا في 
أننا نريد العيش في مدريد منذ البداية«.

ــال مــدريــد: »اعتقد أن  وأوضـــح جنــم ري
ــان يــريــد أن يــدفــع أكــثــر.. لم  برشلونة ك
نختار بناء على ما كانوا سيدفعوه.. كنا 
نريد أفضل مــشــروع واخــتــرنــا بناء على 
ــاس.. أيضاً حتدثت مع مارسيلو  هذا األس
وكاسيميرو وساعداني كثيراً على اختيار 
ــد«. وأصــيــب فينيسيوس في  ــدري ريـــال م
مباراة أياكس بدوري األبطال، ويعاني من 
قطع في األربطة بالساق اليمنى، وسيغيب 
ــك شهرين، وبذلك  عــن املــالعــب بسبب ذل
سيتأجل ظهوره األول مع املنتخب البرازيلي 
األول، الذي كان ضمه لقائمته ملباراتي بنما 
والتشيك في 23 و26 من الشهر اجلــاري 

استعداداً لكوبا أمريكا.
وقــال فينيسيوس: »نحن نعمل بشكل 
جيد للغاية للعودة في أسرع وقت ممكن.. 

أمتنى أن ألعب قبل نهاية املوسم«.
وقال فينيسيوس إنه »يسعى للتتويج 
ببطوالت كثيرة مع ريال مدريد واللعب مع 

أفضل الالعبني في العالم«.
ـــه شـــرف لي  وأضــــاف الــبــرازيــلــي: »إن
وألســرتــي مساعدتي على املجئ إلــى هنا 

برأس هادئة ولعب كرة القدم فقط«.
ــول الــالعــب الــذي  ورداً على ســؤالــه ح
يعتبره األفــضــل فــي العالم قـــال: »أنـــا«، 
والثاني؟، فأجاب: »نيمار، أود أن ألعب معه 
يوماً ما.. في ريال مدريد ال أدري، ولكن في 

املنتخب، خالل فترة قصيرة«.

100 مليون يورو برشلونة يحدد قيمة كوتينيو بـ 
أكدت صحيفة »ليفربول إيكو« البريطانية 
أن نادي برشلونة اإلسباني يفكر جدياً في 
بيع العبه البرازيلي فيليب كوتينيو، خالل 
االنتقاالت الصيفية املقبلة، في أعقاب تراجع 

مستواه في الفترة األخيرة.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن إدارة الــفــريــق 
الكاتالوني حددت 100 مليون يورو للتخلي 
عــن خــدمــات كوتينيو، الصفقة األغــلــى في 
تــاريــخ الــنــادي، مشيرة إلــى أن مانشستر 
يونايتد اإلجنليزي يعد أبــرز املهتمني بضم 

الالعب.
وكانت تقارير سابقة، أبرزت حتدث فيليب 
كوتينيو مع بعض جنوم مانشستر يونايتد، 
حول صفقة انتقاله احملتملة إلى قلعة أولد 

ترافورد.
واعترف كوتينيو في تصريحات سابقة، 
بأنه يفتقد اللعب فــي الـــدوري اإلجنليزي 
املمتاز، موضحاً أنه يــدرك عدم رغبة ناديه 

كوتينيوالسابق ليفربول في إعادته من جديد.

أدريان رابيو رهينة في سان جيرمان
اتهمت والـــدة ووكيلة أعــمــال العــب الوسط 
ــان رابيو نــادي باريس ســان جرمان، بطل  أدري
ـــدوري الفرنسي لكرة الــقــدم، بأن  ومتصدر ال
األخير يحتجز جنلها »رهينة« لديه بعد إبعاده 
عن الفريق منذ ديسمبر املاضي، ثم إيقافه في 14 

مارس اجلاري.
ــو لصحيفة ليكيب  ــي ــت فــيــرونــيــك راب ــال وق
الفرنسية: »أدريــان سجني، هو حتى رهينة لدى 

سان جرمان«.
واستبعد رابيو عن تشكيلة النادي الباريسي 
منذ فشل املفاوضات بشأن متديد عقده، ما دفعه 
إلى االحتكام للجنة الشؤون القانونية في رابطة 
الدوري احمللي ألن سان جرمان ال يحترم »ميثاق 
ــو االتــفــاق اجلماعي  ــرة الــقــدم احملــتــرفــة«، وه ك

الوطني الذي يحكم مهن كرة القدم.
ثم تفاقمت األزمــة بني الطرفني حني قرر سان 
جرمان إيقاف الالعب من 14 مارس حتى 27 منه، 
على خلفية السهر في ملهى ليلي مباشرة بعد 
خروج بطل فرنسا من الدور ثمن النهائي ملسابقة 

دوري أبطال أوروبــا بخسارته على أرضه أمام 
مانشستر يونايتد 1-3 في السادس من الشهر 
ــداء إعجابه على وسائل التواصل  احلالي، وإلب
االجتماعي مبقطع فيديو ملدافع يونايتد السابق 
باتريس إيفرا، يحتفل بخسارة النادي الباريسي. 
وانتقدت فيرونيك رابيو ما وصفته بـ«التناقض« 
في موقف النادي الباريسي، موضحة: »نلومه 
على السهر بينما ال نريده أن يلعب.. ال ميكن 
حبسه«. وكشفت أن جنلها يعاني بسبب كل ما 
يحدث وأن »ليس بإمكانه أن يجمد حياته بانتظار 
ما ستؤول إليه األمور.. من الضروري أن يعتني 
بنفسه، أن يعيش!.. أدريان لم يلعب منذ ديسمبر 
ورمبــا حتى يونيو املقبل، في مهنة احترافية، 
فهذه األشهر الستة تعتبر فترة طويلة جداً!، أخذ 
كرهينة ألنه ال يريد الرضوخ، هو يحترم العقد، 

أدريان ال يطلب سوى هذا األمر، احترام عقده«.
ولم يتوقف رابيو عن التدريب رغم ايقافه من 
سان جرمان، لكن في منشآت ال تخص األخير، 

رفضت الوالدة االفصاح عن مكانها.

ساديو ماني يلفت أنظار زيدان
ـــدت تــقــاريــر صحافية أن  أك
مـــدرب ريـــال مــدريــد اإلسباني، 
الفرنسي زين الدين زيدان، أبدى 
رغبته فــي التعاقد مــع مهاجم 
ليفربول اإلجنليزي، السنغالي 
ــــالل فــتــرة  ـــي، خ ـــان ـــو م ـــادي س

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقالت مجلة فرانس فوتبول، 
ـــــدان لـــم يــكــتــف بــوضــع  إن زي
السنغالي ســاديــو ماني ضمن 
قائمة اهتماماته بالصيف، إال 
أنــه يصر على أن جنم ليفربول 
هو اختياره األول لتدعيم خط 

الهجوم.
وأكـــدت الصحيفة أن »ماني 
كان على وشك التوقيع مع ريال 
ــي،  ــاض مـــدريـــد فـــي الــصــيــف امل
ولكن استقالة زيــدان من قيادة 

>امليرنغي< أوقفت الصفقة«.
وأشــارت فرانس فوتبول إلى 
أن عودة زيدان لقلعة سانتياغو 
بيرنابيو منحته كل الصالحيات، 
ــي املــيــركــاتــو املقبل  للتحكم ف
للفريق »امللكي«، وإعـــادة بناء 
الفريق للمنافسة على البطوالت 

احمللية واألوروبية.
ويعيش ماني فترة رائعة مع 
ليفربول، وسجل هدفني مؤخراً 
في شباك بايرن ميونخ، وساهم 
ــدور ربع  في تأهل فريقه إلــى ال
النهائي ببطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وجدد النجم السنغالي عقده 
مع »الريدز« في نوفمبر املاضي 
حــتــى صــيــف 2023، كــمــا رفــع 
ماني راتبه إلــى 8 ماليني يورو 

في املوسم.

 ابراهيموفيتش وبوغبا

إيقاف اينا مدافع تورينو ثالث 
مباريات بعد طرده أمام بولونيا

قالت جلنة االنضباط بدوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم إنها عاقبت اوال اينا مدافع تورينو بااليقاف 
ثالث مباريات بعد طرده في الوقت احملتسب بدل الضائع 

خالل الهزمية على أرضه 3-2 أمام بولونيا.
ومت إيقاف الــدولــي النيجيري املعار من تشيلسي 
ملباراة واحدة حلصوله على خمس بطاقات صفراء. كما 
مت إيقافه مباراتني أخريني لالحتجاج الشديد على احلكم 

خالل الهزمية يوم السبت أمام بولونيا.
ويحتل تورينو املركز الثامن وسيحل ضيفا على 
فيورنتينا العاشر في 31 مارس اذار بعد فترة التوقف 

الدولية.

أوكرانيا تعزز صفوفها 
مبهاجم برازيلي قبل تصفيات 

2020 بطولة اوروبا 
أصبح جونيور مورايش مهاجم شاختار دونيتسك 
أحدث العب برازيلي املولد يلعب ملنتخب أوكرانيا بعد 
انضمامه إلى التشكيلة التي تستعد ملواجهة البرتغال 
ولوكسمبورج في تصفيات بطولة أوروبــا لكرة القدم 

.2020
وقال االحتاد األوكراني لكرة القدم إن املدرب أندريه 
شيفتشنكو وجه الدعوة لالعب البالغ من العمر 31 عاما 

بعد يوم واحد من حصوله على جواز سفر أوكراني.
ونقل موقع شاختار على اإلنترنت عن مورايش قوله 
”أوكرانيا هي الدولة التي اختارتها عائلتي لتعيش فيها 
قبل سبع سنوات. أطفالي ذهبوا للمدرسة هنا. حصلنا 
على العديد من الفرص لترك البلد لكن في كل مرة نقرر 

البقاء ألننا سعداء هنا“.
ويتصدر مورايش قائمة هدافي الــدوري األوكراني 
برصيد 16 هدفا في 22 مباراة كما صنع ستة أهداف 

أخرى.
ومورايش هو ثالث برازيلي يلعب في منتخب أوكرانيا 
ــوض مــبــاراتــه األولـــى ضد  فــي تاريخه ويستطيع خ
البرتغال يوم 22 مارس آذار في لشبونة أو لوكسمبورج 

بعد ثالثة أيام أخرى.

 92 ابراهيموفيتش ينتقد جيل يونايتد 
حتت قيادة فيرجسون بسبب بوجبا

قال زالتان ابراهيموفيتش إن العبي مانشستر 
يونايتد املنتمني جليل 92 الشهير ينتقدون بول 
بوجبا العــب وســط الفريق املنافس في الــدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم ألنه لم يكن مخلصا 

للمدرب السابق أليكس فيرجسون.
وغــادر الالعب الفرنسي الصاعد من أكادميية 
يونايتد الفريق في صفقة انتقال مجانية في 2012 
بعد خــالف بني فيرجسون ومينو رايــوال وكيل 
أعمال بوجبا. وبعد أربع سنوات مع يوفنتوس عاد 
بوجبا مجددا إلى يونايتد في صفقة انتقال قياسية 

في ذلك الوقت في 2016.
وتــعــرض الــالعــب البالغ مــن العمر 26 عاما 
النتقادات بسبب تراجع مستواه في وقت سابق 
هــذا املــوســم مــن جانب ثنائي يونايتد السابق 
ـــول ســكــولــز الــلــذيــن يعمالن  ـــاري نيفيل وب ج
حاليا في التحليل الرياضي التلفزيوني. وقال 
ابراهيموفيتش إن السبب في ذلك هو قرار بوجبا 

ترك يونايتد وفيرجسون لالنتقال إلى يوفنتوس.
وأضــاف الالعب السويدي، الــذي لعب بجوار 
بوجبا في يونايتد ملدة موسم ونصف لصحيفة 
ميرور البريطانية ”كان بوجبا في صفوف يونايتد 

عندما كان صغير السن. غادر ثم عاد مجددا.
”ال حتب دائــرة العبي فيرجسون هــذا ألنهم 
ظلوا طــوال حياتهم حتت قيادة فيرجسون ولم 

يغيروه أبدا. ”لم يتحدثوا في ذلك الوقت إطالقا. 
إذا حتدثوا اآلن ال أعرف إذا كان فيرجسون منحهم 

اإلذن بالكالم أم ال“.
وقــال ريــان جيجز مــدرب منتخب ويلز، الذي 
شارك في أكثر من 960 مباراة مع يونايتد وأحرز 
لقب الدوري االجنليزي املمتاز 13 مرة حتت قيادة 
فيرجسون، إن الالعبني السابقني لهم احلــق في 

التعبير عن آرائهم.
وقال جيجز للصحفيني قبل مباراة ويلز الودية 
أمــام منتخب ترينيداد وتوباجو ”إذا كانت هذه 
املجموعة قد خاضت أكثر من ألفي مباراة فيما بينها 

فيحق لها ان يكون لها رأيها اخلاص“.
”في بعض األحيان تكون وجهة نظر إيجابية 
وأحيانا تكون سلبية. لكن هذا ليس له أي تأثير 
على النتائج. نحن نشجع يونايتد. في عالم كرة 

القدم توجد آراء مختلفة.
لكن بوجبا استعاد تألقه بعدها وأحرز تسعة 
أهــداف وصنع سبعة في جميع املسابقات بعد 
ــي جــونــار سولشار مــدربــا مؤقتا في  تعيني أول

ديسمبر كانون األول 2018.
وأضــاف ابراهيموفيتش، الــذي يلعب اآلن في 
صفوف لوس اجنليس جاالكسي األمريكي ”أعتقد 
أن بوجبا لديه القدرة أن يصبح أفضل العب في 

العالم في مركزه.

 ابراهيموفيتش وبوغبا

طوكيو تكشف شعلة أوملبية مستوحاة
من زهر أشجار الكرز

كشف منظمو دورة األلعاب األوملبية الصيفية 
2020 في طوكيو أمس األربعاء، تصميم الشعلة 
األوملبية املستوحى من تفتح أزهار شجر الكرز الذي 

تشتهر به العاصمة اليابانية مع بدء فصل الربيع.
وسيكون اجلزء العلوي من الشعلة ذات اللون 
الذهبي الزهري اللماع، مشابهاً ألزهار شجر الكرز. 
ويبلغ طــول الشعلة 71 سنتم ووزنها 1،2 كلغ، 
وهي صنعت من مخلفات األلومنيوم املستخدم لبناء 

منازل موقتة لضحايا الزلزال والتسونامي اللذين 
ضربا البالد في العام 2011.

وقال مصمم الشعلة توكوجني يوشيوكا »أزهار 
أشجار الكرز التي رسمها أطفال في املنطقة املتضررة 

)فوكوشيما( كانت مصدر إلهام بالنسبة إلي«.
ــى طوكيو في  ــن املــقــرر أن تصل الشعلة إل وم
10 يوليو، قبل أسبوعني من انطالق األلعاب )24 

يوليو- 9 أغسطس(.


