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هدفي في مرمى تشلسي األهم وتأثرت مبباراتنا ضد منتخب أملانيا في كأس العالم 2006

ريبيري: تشوه وجهي سبب لي أمورًا صعبة
 ومنحني القوة والرغبة في النجاح

أعده للنشر: سامي الحسن 

فاز فرانك ريبيري تقريبا بجميع األلقاب املمكنة في العام املاضي )الدوري 
األملاني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية 
وكأس أملاني����ا(، ورمبا هو اآلن في أفضل حاالته على اإلطالق، حيث كان ابن 
مدينة بول����ون قد حجز مقعدا له ضمن قائمة أفضل ثالثة العبني في العالم، 

وخص العب بايرن ميونيخ موقع FIFA.com مبقابلة..

في العام املاضي حققت بطوالت كثيرة، هل كنت تشعر بأنك ال تقهر؟
٭ نعم، عندما يرتفع مستواك أكثر فأكثر في كل مباراة وفي كل حصة تدريبية 
وفي كل منافسة تنجح في حتقيق جميع أهدافك وتكتسب الثقة وتنجح في 
حتقيق كل هدف وضعته وفي حلظة معينة تقول لنفسك »أمتنى أن يستمر 

هذا ألطول فترة ممكنة«.

هل تعتقد أنك ستحقق إجنازات أفضل في عام 
2014؟

٭ سيكون ذلك صعبا. أنا ال أسأل نفسي أسئلة 
ال جدوى منها، بل أواصل املثابرة في عملي. أنا 
مركز فيم����ا أقوم به ألنني أجد املتعة في ذلك، 
لدينا فريق قوي والعبون موهوبون قادرون 
عل����ى تكرار ما أجنزناه العام املاضي علما أن 
عام 2013 كان استثنائيا بالنسبة لنا وستكون 

مهمتنا أكثر صعوبة.

ما التجربة التي استفدتها من بايرن ميونيخ 
ونقلتها للمنتخب الفرنسي؟

٭ أضع جتربتي ونضجي رهن إش����ارة 
املنتخب، فأنا بلغت سن الثالثني وعشت 
الكثير من التجارب في مسيرتي الكروية، 
أحتدث في كثير من األحيان مع الالعبني 
األكثر ش����بابا في املنتخب الفرنس����ي، 
وخاصة أولئك الذين لم يلعبوا إال القليل 
من املباريات الدولية، نحن منثل بلدا 

كبي����را، حمل القميص األزرق عبء كبير جدا، 
هناك الكثير من الضغوط وليس من السهل دائما حتملها، لذلك أنا 

أحاول أن أضع هؤالء الالعبني الش����باب في أفضل الظروف، يجب االستمتاع 
بكل هذا ألننا ال جنتمع إال في القليل من املناسبات.

هل ساهمت حادثة السيارة التي تعرضت لها في تكوين شخصيتك 
احلالية؟

٭ في الواقع، عش����ت منذ والدتي بعض املراح����ل الصعبة وهذا بالضبط ما 
منحني هذه القوة وهذه الرغبة في النجاح، فأنا ال أخاف ش����يئا، وهذا أيضا 
ما ساعدني على اجتياز املراحل الصعبة التي كنت أمر بها حتى أصبحت اآلن 
قوتي الذهنية كبيرة جدا، اآلن أصبحت شخصيتي قوية وال استسلم أبدا، لدي 

رغبة دائمة في املضي قدما واملثابرة في عملي للحصول على شيء ما.

ما املباراة التي تتذكرها دائما في مسيرتك الكروية؟
٭ سؤال صعب، لقد عش����ت حلظات قوية جدا عندما لعبنا ضد اسبانيا في 
كأس العالم أملانيا 2006، كما أنني تأثرت أيضا مبباراتنا ضد برشلونة العام 

املاضي في دوري أبطال أوروب����ا. في الواقع، هناك الكثير من املباريات التي 
استمتعت بها، هذا أمر جيد.

وما هدفك املفضل؟
٭ س����جلت هدفا مهما ضد تشلسي في كأس السوبر األوروبية: كنا منهزمني 
بنتيجة 1 � 0 حني سجلت هدف التعادل وهذا ما أعطى الثقة للفريق، ثم فزنا 
بعد ذلك ب����ركالت الترجيح. نعم، لقد كان هدفا مهما وجميال بتس����ديدة من 
مس����افة بعيدة، وأتذكر أيضا هدفا آخر في مرمى مونشنغالدباخ في الدوري 
األملاني عندما كان فريقنا منهزما بنتيجة 3 � 2 حيث متكنت من تسجيل هدف 
التعادل بتسديدة رائعة وبعد ذلك أعطيت متريرة حاسمة آلريني روبن الذي 

سجل هدف الفوز.

أي املقالب التي فعلتها تتذكره دائما؟
٭ دلو املاء على أوليفر كان، إنه شخصية كبيرة وقد حصل لي شرف اللعب 
معه وأحترم كثيرا هذا الالعب، عمل املقالب جزء من شخصيتي، أنا اآلن أكبر 
سنا ورب أس����رة ورمبا لم أعد أقوم بالكثير منها، لكنني 
مازلت أحب املرح، عندما ال ميزح ريبيري 
وال تظهر االبتسامة على محياه يكون 

هناك خطب ما.

ما شعورك بعد انضمامك لقائمة 
أفضل العبي العالم؟ 

٭ أشعر بفخر واعتزاز كبيرين، لقد قطعت 
مسافة طويلة بني خطى االنطالق والوصول 
في مشواري الكروي وهذا أمر رائع، أشعر 
بس����عادة غامرة وأفتخر بتواجدي في هذه 

القائمة.

كيف تشعر حيال فكرة اللعب في 
العرس العاملي في البرازيل؟

٭ هذا أمر رائع، نحن سعداء بأن نكون ضمن 
املنتخبات ال� 32 املميزة التي ستشارك في هذه 
البطولة، ستكون رمبا آخر نهائيات أشارك فيها، 
سنحاول أن تسير األمور بشكل جيد وأن نعمل 
على إمتاع اجلماهير الفرنس����ية وهذا أهم شيء 

بالنسبة لنا.

ماذا قدم ديدييه ديشامب للفريق؟
٭ لقد أعاد لنا الثقة وعرف كيف يجد الكلمات املناسبة في الوقت املناسب، لم 
أشعر به مستسلما أبدا حتى وبعد مباراة الذهاب ضد أوكرانيا، شعرنا دائما 
بأنه يؤمن بالفوز وهذا ما منحنا شعورا جيدا، بفضل هذا أيضا، متكننا من لعب 
مباراة كبيرة على ستاد »دو فرانس«، وأعتقد أن هذه املباراة ستشكل مرجعا 

ألنها حلظة ال تنسى بالنسبة جلميع الالعبني في املنتخب الفرنسي.

ما رأيك في مجموعتكم التي تضم منتخبات هندوراس واإلكوادور 
وسويسرا؟

٭ قد ال نكون في املجموعة األصعب، ولكن يجب علينا عدم االستخفاف بهذه 
الفرق، يجب علينا أن نحافظ على التركيز ألنه س����يكون علينا تقدمي أفضل 

ما عندنا لتخطي الدور األول، إنها مسألة مصيرية.

»مدفعجية لوس أجنيليس« 
نادٍ جديد ألرسنال

يقترب مالك نادي أرس���نال االجنليزي س���تان 
كروينكي من اس���تغالل ملكيته للنادي االجنليزي 
ف���ي اقامة ناد جديد تابع له ف���ي الواليات املتحدة 

يحمل اسم »مدفعجية لوس أجنيليس«. 
ويرأس كروينكي، الذي ميتلك احلصة الرئيسية 
في أسهم نادي أرسنال عددا من األندية ومن بينها 

»ام ال اس كلورادو رابيدس«. 
وذكرت صحيفة »ذي صن البريطانية« ان رئيس 
النادي يخطط إلى ش���راء رخصة ثانية التي تتيح 

له اضافة ناد آخر في الدوري األميركي. 
وأضافت الصحيفة أن النادي اجلديد سيستمتع 
بشراكة مع نادي شمال لندن، حيث سيكون هناك 

تبادل لالعبني ومعسكرات التدريب. 
وأكدت أن كروينكي حصل على الضوء األخضر 
الطالق اس���م »مدفعجية لوس أجنيليس« تكرميا 

لفريق املدرب ارسني ڤينغر.

تيڤيز: لن أحتفل مع رونالدو 
أو نيمار بعيد مولدي!

فضل النجم األرجنتيني كارلوس تيڤيز مهاجم 
يوڤنتوس اإليطالي عدم االحتفال بعيد مولده برفقة 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو جنم ريال مدريد 
ونيمار جنم برشلونة االسباني، حيث يتزامن عيد 

ميالديهما بنفس يوم مولد تيڤيز.
وقال تيڤيز مازحا في تصريحات نشرتها صحيفة 
»كوريري ديال سيرا«: »بالطبع لن أحتفل مع رونالدو 
أو نيمار، أفضل االحتفال مع روديغو باالسيو جنم إنتر 

ميالن ألنه قصير وأرجنتيني مثلي وسيفهمني«.
يذكر أن 5 فبراير يش���هد عي���د مولد العديد من 
جنوم الساحرة املستديرة وأبرزهم رونالدو ونيمار 
)29 -22( عاما وثنائي الدوري اإليطالي باالس���يو 

وتيڤيز )30 -32( عاما.

كارلوس تيڤيز مع زميله كريستيانو رونالدو في مان يونايتد

)أ.پ( جنم انديانا بيسرز ديڤيد وست وصراع قوي على الكرة مع العب أتالنتا هوكس التون براند  

إنديانا يفك عقدته أمام أتالنتا
»NBA« ومعاناة ليكرز تتواصل في الـ

متكن انديانا بيسرز، متصدر 
املنطق����ة الش����رقية وصاحب 
أفضل سجل مشاركة باملجمل 
مع اوكالهوما سيتي ثاندر، من 
فك عقدته أمام أتالنتا هوكس 
بالف����وز علي����ه 89-85 ضمن 
السلة  منافس����ات دوري كرة 

األميركي للمحترفني.
عل����ى ملع����ب »فيليب����س 
ارينا« وأم����ام 15374 متفرجا، 
قاد ديڤيد وست وبول جورج 
انديانا لتحقيق فوزه اخلامس 
على التوالي والثامن والثالثني 
في 48 مباراة، ما سمح له بأن 
يتصدر الترتيب العام مشاركة 
مع اوكالهوما سيتي )39 فوزا 

مقابل 11 هزمية(.
وكان����ت النقط����ة الفاصلة 
في املباراة انطالقا من الدقيقة 
األخيرة م����ن الربع الثاني وما 
تبعها في الدقائق ال� 16 التالية، 
إذ كان اتالنت����ا متقدما 35-41 
قبل أن ينتفض عليه ضيفه في 
الدقائق ال� 17 املقبلة بتسجيله 
38 نقطة مقابل 16 لهوكس، ما 

سمح له بالتقدم 57-73.
لك����ن اتالنتا عاد إلى اللقاء 
وجنح في تقليص الفارق حتى 
سلة واحدة 84-86 في آخر 14.9 
ثانية من املباراة بعد ثالثية من 
كارتييه مارتن وذلك بفضل 9 
نقاط من سكوت خالل هذا الربع، 
لكن سي جاي واتسون وداني 
غرانغر جنحا بعدها في ثالث 
رميات ح����رة للضيوف كانت 
كافية ملنحهم فوزهم األول في 
املنتظ����م على ملعب  الدوري 
»فيليبس ارينا« منذ اكثر منذ 
7 أعوام وحتديدا منذ 22 ديسمبر 

.2006
وعلى ملعب »تارغيت سنتر« 
وأمام 12559 متفرجا، لم تتغير 
حال لوس اجنيليس ليكرز حتى 
مع عودة صانع ألعابه الكندي 
ستيف ناش من االصابة، إذ مني 
بهزميته السابعة على التوالي 
والثانية والثالثني في 48 مباراة 
هذا املوس����م وجاءت على يد 
مضيفه مينيسوتا متبروولفز 

.109-99
وغاب ناش عن ليكرز منذ 
العاش����ر من نوفمب����ر املاضي 
بسبب مشاكل في ظهره، لكن 
عودته التي ترافقت أيضا مع 
عودة ستيف باليك، الغائب عن 

املالعب منذ العاشر من ديسمبر 
املاضي بسبب متزق رباط في 
كوع����ه األمين، ل����م »تنعش« 
ليكرز الذي عانى كثيرا من أجل 
احتواء كيفن لوف وكيفن مارتن 
اللذين لعبا دورا حاس����ما في 
منح صاحب األرض فوزه الرابع 
والعشرين في 48 مباراة بعد 
أن سجل األول 31 نقطة مع 17 
متابعة والثاني 32 نقطة، بينها 
14 في الدقائق العش����ر األولى 
اللقاء ما سمح ملينيسوتا  من 
في التقدم بفارق 25 نقطة مع 
انتصاف الربع الثاني وكان ذلك 
كافيا من اجل مواصلة تفوقه 

حتى صافرة النهاية.
وعلى ملعب »يو اس ايروايز 
س����نتر«، وضع شيكاغو بولز 
حدا ملسلسل انتصارات مضيفه 

فينيك����س صنز عن����د خمس 
التوالي وذلك  مباريات عل����ى 
بالفوز عيله 101-92، ليستعيد 
بالتالي توازنه بعد خس����ارته 
الكبيرة أمام ساكرامنتو االثنني 
بنتيجة 70-99. ويدين شيكاغو 
بفوزه اخلام����س على التوالي 
ف����ي معقل فينيك����س والرابع 
والعشرين هذا املوسم في 48 
مباراة، إلى كارلوس بوزر الذي 
سجل 19 نقطة مع 12 متابعة.

وعلى ملعب »اوراكل ارينا«، 
ق����اد آل جيفرس����ون وجيرالد 
هندرسون تشارلوت بوبكاتس 
للف����وز على مضيف����ه غولدن 
س����تايت ووريرز 91-75 بعد 
أن سجل األول 30 نقطة مع 13 
متابعة والثان����ي 17 نقطة مع 

8 متابعة.

بارتوميو: لن نبيع ميسي 
وروسيل استقال ألسباب شخصية

أكد رئيس نادي برشلونة االسباني جوسيب ماريا 
بارتوميو أنه ال توجد أي شبهات حول صفقة انضمام 
املهاجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الكاتالوني 

قادما من سانتوس البرازيلي مطلع املوسم احلالي.
وقال بارتوميو في تصريحات إلذاعة »أوندا سيرو« 
نقلتها صحيفة »آس« اإلسبانية إن صفقة نيمار نزيهة، 
وال يش���وبها أي مخالفات، مضيفا أن ناديه أوضح كل 
احلقائق اخلاصة بها، وأن الالعب حاليا يستمتع باللعب 

مع برشلونة.
وأضاف رئيس النادي الكاتالوني أنه لن يستقيل من 
منصبه في حال امتداد التحقيقات إلى باقي أعضاء املجلس 
بعد استقالة ساندرو روسيل رئيس النادي، مشيرا إلى 
أنه ال توجد أي نية لعقد انتخابات مبكرة، وأنه عازم على 
استكمال دورته لنهايتها في 2016، ألن األعضاء احلاليني 
حصلوا على أعلى األصوات في انتخابات 2010. وانتقل 
بارتوميو للحديث عن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
مشددا على أنه ال توجد نية مطلقا لعرضه للبيع، ألنه 
أحد أبناء النادي، وأن برشلونة بالنسبة له مثل بيته، 
ويخطط العتزال الكرة داخل صفوف فريقه. وأشار إلى 
أن استقالة الرئيس السابق ساندرو روسيل من منصبه 
على خلفية قضية نيمار جاءت ألسباب شخصية خاصة 
به، خاصة بعدما طالبته أس���رته بالرحيل عن منصبه 

بعد تلقيه تهديدات بالقتل في الفترة األخيرة.
واختتم رئيس قلعة »البلوغرانا« تصريحاته باحلديث 
عن عالقته برئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، 
مؤكدا أنها ودية للغاية، واملنافس���ة فقط بني الفريقني 

داخل وخارج أرض امللعب.

إدارة برشلونة تؤكد نزاهة صفقة نيمار

تياغو: غيرت أسلوب لعبي في »الباڤاري«
كشف الالعب اإلسباني تياغو ألكانتارا جنم نادي 
بايرن ميونيخ األملاني عن اضطراره لتغيير أسلوب 
لعبه املعتاد بعد انتقاله من نادي برشلونة إلى الفريق 

الباڤاري الصيف املاضي.
وقال ألكانتارا في تصريحات صحافية أبرزها موقع 
»غول العاملي«: »سعيد جدا بالتواجد في أملانيا، كل شيء 

يسير بشكل رائع للغاية منذ قدومي إلى هنا«.
وكان تياغ���و قد ملس الكرة ل���� 185 مرة في مباراة 
الفري���ق الباڤاري األخيرة ضد اينتراخت فرانكفورت 
والتي انتهت بفوز حامل لقب بوندس���ليغا بخماسية 
نظيفة، ليضرب الرقم السابق الذي كان مسجال باسم 

زميله باستيان شفاينشتايغر.


