
أعلن االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم أنه تلقى 
19.3 مليون طلباً، للحصول على تذاكر خالل 
املرحلة األولى لبيع تذاكر بطولة أوروبا 2020، 
وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 11 
مليون الذي حتقق خالل نفس الفترة الزمنية قبل 

نسخة 2016.
ومت طرح 1.5 مليون تذكرة في الفترة من 12 
يونيو وحتى 12 يوليو للجمهور العام كجزء 
من سياسة »املشجع أوال« التي يتبعها االحتاد 
األوروبي للعبة لبيع التذاكر اخلاصة بالبطولة.

وذكر االحتاد األوروبي للعبة أن 1.9 مليون 
تذكرة جرى التقدم بطلبات لشرائها حلضور 
النهائي، والذي سيقام على إستاد وميبلي في 12 
يوليو 2020، مضيفاً أن أكبر طلب بني السكان 
احملليني ك��ان على مباريات دور املجموعات 
ودور الثمانية التي ستستضيفها مدينة سان 
بطرسبرغ، حيث جاءت نحو %81 من الطلبات 

من داخل روسيا.
وستقام بطولة أوروب��ا 2020 في الفترة من 
12 يونيو وحتى 12 يوليو في 12 مدينة عبر 

أوروبا وذلك ألول مرة في الذكرى رقم 60 إلقامة 
البطولة.

وستبدأ املرحلة التالية من مبيعات التذاكر 
في ديسمبر املقبل عقب سحب قرعة البطولة في 
30 نوفمبر حيث سيتم عرض مليون تذكرة على 

جماهير املنتخبات املشاركة في البطولة.

يتولى احل��ارس ال��دول��ي اإلسباني السابق 
إيكر كاسياس مهاما تنسيقية في فريقه بورتو 
وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم خالل 
فترة تعافيه من األزمة القلبية التي تعرض لها 
قبل شهرين، وذلك بحسب ما أعلن الطرفان أول 

من أمس.
وق��ال بورتو في بيان أن كاسياس سيكون 
»صلة الوصل بني الالعبني، املدرب واإلدارة« في 
دور ميكن توسيعه ليشمل وظائف أخرى داخل 
النادي الذي يدافع عن ألوانه احلارس اإلسباني 
منذ 2015 بعد انتقاله اليه من فريق بداياته 

واجنازاته ريال مدريد.
ونقل موقع بورتو عن كاسياس قوله »سأقوم 
بعمل مختلف عن ال��ذي اعتدت عليه، وه��و أن 
أك��ون داخ��ل أرضية امللعب. سأحاول أن أبذل 

قصارى جهدي ملساعدة زمالئي«.
وخضع كاسياس في األول من مايو املاضي 
لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه ألزمة قلبية 
خالل متارينه مع الفريق البرتغالي، ثم كشف 
بعدها بخمسة أيام إثر مغادرته املستشفى بأن 

مستقبله الكروي غير مضمون.
وأش����ار وك��ي��ل أع��م��ال ك��اس��ي��اس، ك��ارل��و 
كوتروبيا لصحيفة »أو جوغو« الرياضية بأن 
احلارس اإلسباني غير جاهز حتى اآلن ملعاودة 

التمارين، وعليه انتظار رأي األطباء ملعرفة إذا 
كان باستطاعته العودة الى الفريق في »غضون 

شهر، إثنني أو ثالثة«.
وع��رض رئيس ن��ادي بورتو جورجي نونو 
بينتو دا كوستا على كاسياس البقاء في النادي 
حتى ل��و اع��ت��زل ال��ل��ع��ب، وق���ال لصحيفة »أو 
جوغو« أن »هذه رغبتنا. ينتهي عقد كاسياس 
بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي 
بورتو، وليس فقط لسنة«، في اشارة الى العقد 
اجلديد الذي وقعه بطل مونديال 2010 وكأس 
أوروبا 2008 و2012 في مارس املاضي لسنة 

إضافية. 

ع��اد مهاجم املنتخب ال��ب��رازي��ل��ي لكرة 
القدم نيمار دا سيلفا اإلثنني إلى تدريبات 
باريس سان جرمان وسط أج��واء متوترة 
م��ع ن��ادي��ه ال���ذي ك���ان ينتظره األس��ب��وع 
املاضي، وتصريحاته األخيرة بخصوص 
»الرميونتادا« التي حققها مع فريقه السابق 
برشلونة اإلسباني في دوري أبطال أوروبا 

قبل عامني ضد فريقه احلالي سان جرمان.
وكان أحد أعضاء القسم اإلعالمي للنادي 
الباريسي أكد لوكالة فرانس برس األحد أن 
نيمار »سيحضر إلى النادي. وبحسب إذاعة 
»مونتي كارلو« فإن الالعب األغلى في العالم 
)222 مليون ي��ورو( »وصل صباح اإلثنني 
في متام الساعة 9:10« للمشاركة في حصة 

تدريبية مغلقة.
وبحسب املصدر ذاته فإن نيمار »اْسَتَقَلّ 
ط��ائ��رة م��ن س��او ب��اول��و قبل أن يهبط في 
باريس حوالي الساعة 7:30 يوم االثنني«. 
وك��ان نيمار مرفوقا ب�«مصوره الشخصي 
وصديقه جيل سيبوال« لدى عودته إلى كامب 
دي لوج، مركز تدريب النادي في إيفلني، وفًقا 

لصحيفة لو باريزيان.
وتواجه نيمار وباريس سان جرمان عبر 
وسائل اإلع��الم منذ اإلثنني املاضي عندما 
تخلف النجم البرازيلي عن موعد استئناف 
ال��ت��دري��ب��ات ف��ي ف��ري��ق العاصمة للموسم 

اجلديد.
وبرر املقربون من نيمار غيابه بالتزاماته 
التي كانت مقررة منذ فترة طويلة بينها دورة 
في كرة القدم اخلماسية لصالح مؤسسته 
اخليرية، مؤسسة نيمار، التي مقرها في 
برايا غراندي )جنوب شرق البرازيل(، ما 
دفع ناديه إلص��دار بيان الذع بحقه، معربا 
عن »استنكاره« لهذا األم��ر، وأن الالعب لم 
يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، 

ومحذرا من اتخاذ »االجراءات املناسبة«.
 »تفسير احلديث عن الرميونتادا« 

وزاد نيمار من حدة التوتر السبت بنشره 
شريطا م��ص��ورا قصيرا يظهر فيه شعار 
ال��ن��ادي الكاتالوني بطل إسبانيا، حيث 
يرغب في العودة إلى صفوفه هذا الصيف، 
وأك��د بعد ذل��ك في حديث ملوقع »أوه ماي 
غ���ول« ان إح���دى أج��م��ل ذك��ري��ات��ه ف��ي كرة 
ال��ق��دم ه��ي »ال��رمي��ون��ت��ادا« التي حققها مع 
النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا 

قبل عامني ضد ناديه احلالي باريس سان 
جرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت أقرب 

الى نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا.
وأش��ار نيمار في حديثه الى ال��دور ثمن 
النهائي ملسابقة دوري األبطال في موسم 
2016-2017، عندما خسر برشلونة 
صفر4- ذهابا في باريس، وحقق معجزة 
في اإلياب عندما استضاف سان جرمان في 
ملعب كامب نو، ومتكن من الفوز 6-1 بهدف 
سجله سيرجي روبرتو في الثواني األخيرة 
من الوقت بدل الضائع، بتمريرة حاسمة من 

نيمار بالذات الذي كان قد سجل هدفني من 
أهدافه فريقه الستة.

وأثار نيمار انتقادات واسعة من مشجعي 
فريقه عبر مواقع التواصل، اذ ت��داول عدد 
منهم شريطا ي��ق��وم فيه أح��ده��م بإشعال 
قميص ال��الع��ب ال��ذي يحمل ال��رق��م )10(، 
بينما تالعب آخرون بشريط يظهر فيه نيمار 
حامال قميصه، وجعلوا نهايته تظهر قيامه 

برمي القميص في سلة املهمالت.
ومن املنتظر أن يعقد نيمار اجتماعا مع 
امل��دي��ر الرياضي اجل��دي��د ل��ن��ادي العاصمة 

م��واط��ن��ه ل��ي��ون��اردو لتفسير سبب إث��ارة 
موضوع الرميونتادا في هذه األيام بالذات 
باإلضافة إل��ى مواضيع خ��الف كثيرة بني 

النادي والالعب.
 والده يدافع عنه 

وداف���ع نيمار س��ان��ت��وس، وال���د ووكيل 
أع��م��ال لنجم ال��ب��رازي��ل��ي، األح���د ع��ن جنله 
على حسابه في إنستاغرام مشيرا إل��ى أن 
مت حتوير تصريحات ابنه وأن��ه��ا ليست 
امل���رة األول���ى ال��ت��ي ي��ق��ول فيها األخ��ي��ر إن 

مباراة »الرميونتادا« كانت »واحدة من أهم 
املباريات في مسيرته«.

وكتب والد نيمار »لم يقلل في أي وقت من 
األوق��ات االحترام لباريس سان جرمان أو 
لالعبني الذين لعبوا هذه املباراة عام 2017«.
وأض��اف »هناك الكثير من الصحافيني 
واملشجعني في جميع أنحاء العالم الذين 
يرون أن هذه املباراة هي التي كان لها أكبر 
األث��ر في مسيرته االحترافية مع األندية، 

فلماذا هذا اجلدل هذه املرة؟«.
وتصطدم ع���ودة نيمار إل��ى كاتالونيا 

بالعديد من العراقيل خصوصا املالية.
وكان ليوناردو فتح الباب الثالثاء أمام 
رحيل مواطنه بقوله »بإمكان نيمار ترك 
باريس س��ان جرمان إذا ك��ان هناك عرض 

يناسب اجلميع«.
ي��ض��اف ذل��ك ال��ى تصريحات أدل���ى بها 
رئيس النادي القطري ناصر اخلليفي ملجلة 
فرانس فوتبول الشهر امل��اض��ي، ق��ال فيها 
»أري���د الع��ب��ني ج��اه��زي��ن لتقدمي ك��ل شيء 
للدفاع عن ش��رف القميص واالن��خ��راط في 
مشروع النادي. من ال يريد، أو ال يفهم، نلتقي 
ونتحدث. هناك بالطبع عقود نحترمها، لكن 
األولوية لتماسك املشروع بشكل كامل... لم 
يجبره أحد على التوقيع معنا )نيمار(. لم 
يدفعه أحد. جاء على دراية كاملة لالنخراط 

بهذا املشروع«.
وفضال عن ذلك، فإن برشلونة دفع يوم 
اجلمعة امل��اض��ي 120 مليون ي��ورو قيمة 
الشرط اجلزائي في عقد املهاجم الفرنسي 
انطوان غريزمان مع فريق أتلتيكو مدريد من 

أجل ضمه إلى كامب نو.
وأخ����ي����را، ذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة »م���ون���دو 
ديبورتيفو« الكاتالونية الرياضية في عددها 
الصادر األحد أن سلطات الضرائب اإلسبانية 
تطالب نيمار ب� 35 مليون يورو في قضية 
تتعلق بالتهرب الضريبي عندما كان يدافع 

عن ألوان الفريق الكاتالوني.
ويخضع العب سانتوس السابق للتحقيق 
في تهمة التهرب الضريبي في البرازيل وفًقا 

للصحافة احمللية.
ويعيش نيمار فترة مضطربة ف��ي ظل 
اتهامات موجهة إليه من مواطنته عارضة 
األزياء ناجيال ترينيدادي باغتصابها في أحد 
فنادق باريس في مايو املاضي، بعدما دفع 

هو تكاليف سفرها وإقامتها.
وانضم نيمار الى الفريق الباريسي في 
صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، 
كانت قيمة البند اجلزائي لفسخ تعاقده مع 

النادي الكاتالوني.
وب��ع��د م��وس��م��ني ف��ي ب��اري��س شابتهما 
غيابات مطولة بسبب اإلصابات، وفشل في 
حتقيق النتائج املرجوة السيما في مسابقة 
دوري أبطال أوروب��ا، أش��ارت التقارير في 
اآلون��ة األخيرة الى رغبة نيمار في العودة 
الى برشلونة، الفريق الذي دافع عن ألوانه 

منذ العام 2013 قبل االنتقال الى فرنسا.
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نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان

عودة نيمار لتدريبات باريس سان جرمان وسط أجواء متوترة

إقالة أناستاسياديس من 
تدريب املنتخب اليوناني

قرر االحتاد اليوناني لكرة القدم اقالة أنغيلوس أناستاسياديس 
من تدريب املنتخب الوطني بعد ثمانية أشهر فقط على استالمه 
املهمة، وذل��ك بحسب ما كشفت اإلثنني الوكالة الوطنية لألخبار 

»أثينا«.
ولم يصدر أي إعالن رسمي عن االحتاد بشأن اقالة املدرب البالغ 
66 عاما بانتظار التوصل الى اتفاق بشأن التعويض الذي سيحصل 
عليه أناستاسياديس مقابل ما تبقى من عقد العام الواحد الذي مضاه 

في أكتوبر املاضي.
ولم يحقق املنتخب اليوناني سوى فوزين من أصل 7 مباريات 
خاضها بقيادة هذا املدرب الذي أشرف سابقا على منتخب قبرص بني 
2004 و2011 وعدة فرق مثل باناثينايكوس، باوك ثيسالونيكي 

وأيراكليس ثيسالونيكي.
وتقبع اليونان حاليا في املركز ال��راب��ع ضمن مجموعتها في 
التصفيات املؤهلة لكأس أوروبا 2020 برصيد 4 نقاط، مقابل 12 
إليطاليا املتصدرة التي تغلبت على أبطال أوروب��ا 2004 بثالثية 
نظيفة حني واجهتهم الشهر املاضي على امللعب األوملبي في أثينا، 

حيث خسروا أيضا بعدها بأيام معدودة أمام أرمينيا 3-2.
وتخوض اليونان مباراتها املقبلة خارج ملعبها ضد فنلندا في 

اخلامس من سبتمبر ضمن اجلولة اخلامسة.

برشلونة يفتتح ملعب يوهان 
كرويف أرينا في أغسطس

   
أعلن نادي برشلونة اإلسباني أنه سيفتتح ملعب يوهان كرويف، 
مبدينة جوان جامبر الرياضية يوم 27 أغسطس املقبل، وسيكشف 

النقاب قبل ذلك بيوم عن متثال األسطورة الهولندي الراحل.
وكشف النادي الكاتالوني في بيانه أن امللعب اجلديد سيكون أول 
مالمح مشروع فضاء برشلونة اجلديد، الذي يقتضي بإعادة تصميم 

املنطقة احمليطة مبلعب كامب نو.
كما كشف النادي عن املرحلة اجلديدة التي ستشهدها قناة النادي 
)Barca TV(، بإضافة التقنية عالية الوضوح )HD( من داخل 

.)Barca Studios( االستوديوهات اجلديدة

املكسيكي إدسون ألفاريز بديل 
دي ليخت في أياكس

كشف تقارير صحافية محلية أن نادي أياكس أمستردام الهولندي 
توصل التفاق شفهي مع نظيره كلوب أمريكا املكسيكي بشأن انتقال 
املدافع إدسون ألفاريز للفريق الهولندي الذي سيدفع 15 مليون يورو.
وقالت صحيفة دي تليغراف، أن الالعب املكسيكي سيرتدي قميص 
أياكس خمسة مواسم مقبلة، ليسد الفراغ الذي سيخلفه القائد الشاب 
ماتيس دي ليخت الذي بات رحيله مسألة وقت وسط تهافت كبار 

القارة العجوز للحصول على خدماته أبرزهم يوفنتوس اإليطالي.
وأضافت الصحيفة »ألفاريز سيصل ألمستردام في أق��رب وقت 

ممكن إلجراء الكشف الطبي«.
وميتلك الدولي الشاب )21 عاماً( ع��روض من روم��ا اإليطالي 
وزينيت س��ان بطرسبرج ال��روس��ي، ب��اإلض��اف��ة ل��ع��دة أن��دي��ة في 
»البرمييير ليغ«، إال أن الراتب املعروض من بطل هولندا، باإلضافة 
حلظوظه القوية في املشاركة في دوري األبطال، كانا حاسمني في 

ترجيح كفة عرض أياكس.
من جانبه، قال املدير التقني بالنادي الهولندي، مارك أوفرمارس، 
في تصريحات نقلتها جريدة )Algemeen Dagblad( »كنا نتابعه 
منذ وق��ت طويل، وح��دث تطور كبير في مستواه، كما أن بإمكانه 

اللعب في مراكز عديدة«.
وأضاف جنم برشلونة اإلسباني وأياكس سابقاً »سنرى في أي 

مركز سيلعب معنا، من املمكن أن يحتاج لبعض الوقت«.
ويقضي الالعب حالياً أجازته السنوية بعد أن ش��ارك في فوز 
منتخب املكسيك بالكأس الذهبية منذ أيام بالفوز في النهائي على 

الواليات املتحدة بهدف نظيف.

كاسياس ينتقل إلى مهام تنسيقية 
في بورتو بانتظار تعافيه

إيكر كاسياس
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أرسنال يرسل وفدًا طبيًا إلى 
البرازيل متهيدًا لضم إيفرتون

البرازيلي الشاب إيفرتون

أرس��ل ن��ادي آرسنال اإلجنليزي وف��داً طبياً 
إل��ى مدينة بورتو أليغري البرازيلية إلج��راء 
بعض الفحوص الطبية لالعب البرازيلي الشاب 
إيفرتون )23 عاماً( مهاجم غرمييو البرازيلي 

متهيداً لضمه إلى صفوف الفريق.
وأشارت تقارير إعالمية إلى أن آرسنال اقترب 
فعلياً من التعاقد مع إيفرتون بعد املستوى الرائع 
الذي ظهر به الالعب مع املنتخب البرازيلي في 
بطولة كأس أمم أمريكا اجلنوبية )كوبا أمريكا( 
2019 التي اختتمت مؤخراً في البرازيل وتوج 

أصحاب األرض بلقبها.

وس��ج��ل إي��ف��رت��ون، ال���ذي ك��ان ه��دف��اً مليالن 
اإليطالي في فترة االنتقاالت الشتوية املاضية 
مطلع هذا العام، ثالثة أهداف في كوبا أمريكا كما 
كان من أبرز جنوم املنتخب البرازيلي )راقصو 
السامبا( ف��ي ه��ذه البطولة. وأش���ارت شبكة 
فوكس سبورتس إلى أن آرسنال بعث هذا الوفد 
الطبي ملراجعة حالة الالعب البدنية والطبية 

قبل التعاقد معه والذي أصبح أمرا وشيكا.
كما ذك��رت تقارير إعالمية أن قيمة الصفقة 
ستبلغ 40 مليون ي��ورو من بينها 12 مليوناً 

مرهونة بأداء الالعب مع أرسنال.

»يويفا« يتلقى طلبات للحصول على 
2020 تذاكر مباريات بطولة أوروبا 

االحتاد األوروبي لكرة القدم

أتلتيكو مدريد أكثر أندية العالم 
حتقيقًا لألرباح

ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد

ذكرت وسائل اإلعالم اإلسبانية أن صفقة بيع 
املهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هي األغلى في 
تاريخ نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني لكرة القدم، 
وأن النادي املدريدي أصبح بعد هذه الصفقة 
أكثر أندية العالم دخالً خالل السنوات العشر 

األخيرة.
وانتقل غ��ري��زم��ان م��ن أتلتيكو م��دري��د إلى 
صفوف برشلونة مقابل 120 مليون ي��ورو، 
سيحصل منهم ن��ادي ري��ال سوسيداد على 24 
مليون ي��ورو نظير حق رعاية الالعب املذكور 
كونه نشأ بني صفوف قطاع الناشئني اخلاص به 

قبل أن ينتقل للنادي املدريدي.
يذكر أن أتلتيكو مدريد طالب برشلونة بدفع 
80 مليون ي��ورو إضافية، حيث أن��ه ي��رى أن 
قيمة الشرط اجلزائي التي كان يتضمنها عقد 
غريزمان والتي تقدر ب�200 مليون ي��ورو، هي 

التي كانت سارية وقت وصول املفاوضات بني 
النجم الفرنسي والنادي الكتالوني إلى اتفاق 

نهائي.
وتضمن عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد 
شرطاً جزائياً يقدر ب�200 مليون يورو، ولكنه 
تقلص، طبقاً لبنود التعاقد، إل��ى 120 مليون 
يورو في أول يوليو اجلاري، وهو الوقت الذي 
أعلن فيه برشلونة رسمياً وجود مفاوضات بينه 

وبني جنم منتخب فرنسا.
وأش���ارت صحيفة آ س اإلسبانية إل��ى أن 
أروقة إدارة أتلتيكو مدريد شهدت صيفاً محموماً 
خالل الفترة املاضية، بعد قيامها ببيع العديد 
من العبي الفريق لصفوف أندية أخ��رى، مثل 
غ��ري��زم��ان ول��وك��اس هيرنانديز ورودري��غ��و 
مورينو وجيلسون مارتينيز وفييتو وبرنارد 

مينساه.


