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إيڤرتون يتعاقد 
مع البرازيلي آالن

ريكو مستمر
 مع باريس

تعاقد نادي إيڤرتون اإلجنليزي 
لكرة القدم مع العب خط الوسط 
البرازيلي آالن من نادي نابولي 
اإليطالي، مقابل ما يقرب من ٢١٫٧ 
مليون جنيه إســترليني (٢٨٫٨ 

مليون دوالر).
وأصبح آالن أول العب يتعاقد 
معه إيڤرتون في فترة االنتقاالت 
الصيفية وانضم للفريق ملدة ثالث 
ســنوات. وقال آالن (٢٩ عاما) 
في بيان: «من دواعي سروري 
االنضمام إليڤرتون. سعيد جدا 
لوجودي هنا». وأضاف: «أمتنى، 
مثلما فعلت طوال مسيرتي، أن 
أساهم بأدائي مع زمالئي وأن أقدم 
مباريات عظيمة، وأداء رائعا وأن 

نفوز بأشياء مهمة».
ولعب آالن مــع املدرب احلالي 
إليڤرتون كارلو أنشيلوتي عندما 
كان املدرب اإليطالي يتولى تدريب 
نابولي بداية من عام ٢٠١٨ حتى 
نهاية ٢٠١٩، وشارك في ٦١ مباراة.

قال نادي باريس سان جرمان إنه 
تعاقد مع حارس مرمى اشبيلية 
اإلسباني سيرجيو ريكو بعقد 

دائم ملدة أربعة أعوام.
وكان ريكو (٢٧ عاما) انضم إلى 
باريس على سبيل اإلعارة ملوسم 
واحد في سبتمبر العام املاضي.
للعاصمة  املنتمي  النادي  وقال 
الفرنسية في بيان: «يود النادي 
أن يقدم التهنئة إلى ســيرجيو 
وأن يتمنى له كل جناح وتوفيق 
بينما يواصل مسيرته مع األحمر 

واألزرق».

تشلسي يضم األملاني هافيرتس

سيبايوس باق مع ارسنال

أعلن نادي تشلسي اإلجنليزي لكرة القدم تعاقده مع األملاني الدولي 
كاي هافيرتس قادما من باير ليفركوزن ملدة خمسة أعوام مقابل ٧١ 

مليون جنيه استرليني (٩٤ مليون دوالر أميركي).
وتأتي صفقة البلوز اجلديدة في إطار تعزيز صفوف الفريق لهدم 
الهوة التي تفصله عن ليڤربول (بطل املوسم املنصرم)، ومان سيتي 
(بطل ٢٠١٧-٢٠١٨ و٢٠١٨-٢٠١٩). وانضم الالعب البالغ من العمر ٢١ 
عاما، والذي ميكنه اللعب في خط الوسط أو الهجوم، إلى مواطنه تيمو 
فيرنر واملغربي حكيم زياش وبن تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا 
الذين استقدمهم فرانك المبارد لتشكيلة تشلسي في املوسم املقبل.

وترك هافيرتس معسكر منتخب أملانيا للتوجه إلى ستامفورد بريدج 
إلنهاء الصفقة. وقال هافيرتس ملوقع النادي «أنا سعيد جدا وفخور 
لوجودي هنا. بالنسبة لي هو حلم يتحقق للعب في ناد كبير مثل 

تشلسي، وال ميكنني انتظار لقاء جميع الالعبني واملدربني».
وسجل هافيرتس ٤٦ هدفا في صفوف ليفركوزن في ١٥٠ مباراة 
معه وسينضم في تشلسي إلى زميله في منتخب أملانيا تيمو فيرنر 

القادم بصفقة بلغت ٥٣ مليون يورو من اليبزيغ.

ســيبقى العب الوسط اإلسباني داني سيبايوس معارا ملوسم ثان 
تواليا مع أرسنال اإلجنليزي من ريال مدريد، بحسب ما أعلن الفريق 
اللندني. سجل الالعب الدولي هدفني في ٣٦ مباراة مع «املدفعجية» 
املوسم املاضي، مساهما في إحراز فريق مواطنه ميكل أرتيتا لقب 
الــكأس احمللية. وقال أرتيتا «كان داني جزءا رئيســا من فريقنا 
املوسم املاضي، وأنهاه بفورمة ممتازة». ولن يكون سيبايوس (٢٤ 
عاما)، العب ريال بيتيس بني ٢٠١٤ و٢٠١٧، متاحا الفتتاح مباريات 
ارسنال في الدوري أمام فولهام الصاعد في ١٢ اجلاري، إذ يتوجب 
عليه اخلضوع حلجر ألربعة عشر يوما بسبب بروتوكول بريطانيا 
الصحي للقادمني من إسبانيا. وهذا التعاقد الثالث ألرسنال في فترة 
االنتقــاالت، بعد ضمان قدوم املدافــع البرازيلي غابريال من ليل 

الفرنسي واجلناح البرازيلي ويليان من جاره تشلسي.
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البوسنة توقف انتصارات إيطاليا.. وهولندا تعبر پولندا
ســتيفن  املهاجــم  قــاد 
بيرغويــن منتخــب هولندا 
النســخة املاضية  وصيــف 
للفوز على نظيره الپولندي 
١-٠ في أمستردام، في اجلولة 
األولى من منافسات املجموعة 
األولــى من املســتوى األول 
ضمن النسخة الثانية ملسابقة 
دوري األمم األوروبية في كرة 
القدم، التي شــهدت ســقوط 
إيطاليا فــي فخ التعادل ١-١ 

أمام البوسنة والهرسك.
وســجل مهاجم توتنهام 
اإلجنليــزي البالــغ ٢٢ عاما 

الهدف في الدقيقة ٦١.
وأقيمت املباراة على ملعب 
«يوهان كرويف أرينا» خلف 
ابواب موصدة بوجه اجلماهير 
بســبب تداعيــات جائحــة 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
الذي تسبب في إرجاء كأس 
أوروبا ٢٠٢٠ وغياب املنافسات 

الدولية قرابة عشرة اشهر.
وخاض املنتخب الهولندي 
وصيف النسخة األولى املباراة 
في ظل رحيل مدربه رونالد 
كومان املنتقل إلى برشلونة 
اإلسباني الشهر املاضي، حيث 
انتقال كومان ضربة  شــكل 
للمنتخــب البرتقالــي الذي 
شهد على عهده تطورا الفتا 
في أدائه منذ تســلمه اإلدارة 
الفنية أوائل عام ٢٠١٨ بدال من 
املدرب السابق ديك أدفوكات.
املــدرب دوايت  وتســلم 
لوديويغيس االشــراف على 
البرتقالــي موقتا  املنتخــب 
في أعقاب انتقال كومان إلى 
النــادي الكاتالونــي، بعدما 
شــغل منصب مســاعده في 
العامــني املاضيني وجنح في 

أملانيا وإسبانيا لتحقيق االنتصار األول على حساب سويسرا وأوكرانيا في دوري األمم األوروبية

استحقاقه األول.
في املقابل، خاضت پولندا 
اللقــاء بــدون جنمهــا االول 
مهاجم بايرن ميونيخ روبرت 
ليفاندوفســكي الفائز بلقب 
دوري أبطال أوروبا وافضل 
هداف في املسابقة القارية (١٥ 
هدفا) و«البوندسليغا» (٣٤) 
حيث فضــل املدرب جيرزي 
بريشيك اراحته بعد موسم 

طويل وشــاق واالســتعانة 
مبهاجم هرتا برلني كريزتوف 
بياتيك. وفي املباراة الثانية 
ضمن املجموعــة ذاتها، جنا 
املنتخب اإليطالي من خسارة 
كانت وشيكة على أرضه في 
فلورنســا من البوسنة، بعد 
تأخره بهدف لالعب روما إدين 
دزيكو (٥٧)، لكن العب إنتر 
ميالن ستيفانو سينسي أدرك 

التعادل في الدقيقة ٦٧.
وفشل املنتخب اإليطالي 
الثاني  فــي حتقيــق فــوزه 
عشــر علــى التوالــي، لكنه 
حافــظ علــى ســجله خاليا 
الســقوط  الهزميــة منذ  من 
أمــام البرتغــال ٠-١ ضمــن 
النسخة األولى من املسابقة 
نفســها في اجلولة الثانية، 
قبل أن يتوج االخير باللقب 

على حساب هولندا. وتصدر 
املنتخب الهولندي املجموعة 
بثالث نقاط، مقابل نقطة لكل 
من إيطاليا والبوسنة، فيما 
تقبع پولندا في قاع املجموعة. 
وفي املستوى الثاني، وضمن 
املجموعة األولى فازت النمسا 
على مضيفتها النرويج ٢-١، 
فيمــا تعادلــت رومانيا أمام 
ضيفتهــا إيرلندا الشــمالية 
١-١. وعادت جمهورية تشيكيا 
بفــوز ثمني علــى مضيفتها 
سلوڤاكيا ٣-١ ضمن منافسات 

املجموعة الثانية.
اليــوم ضمــن  ويلتقــي 
منافسات املستوى األول في 
املجموعة الرابعة إسبانيا مع 
أوكرانيا وسويسرا مع أملانيا، 
ويسعى املنتخبان اإلسباني 
واألملاني لتحقيق انتصارهما 
األول بعــد التعــادل ١-١ في 
املواجهــة التي جمعتهما في 

افتتاح مباريات املجموعة.

انريكي: برشلونة سيحصد األلقاب حتى إن رحل «البرغوث»
شدد لويس انريكي، املدير الفني ملنتخب إسبانيا، على أن برشلونة سيستمر في 

الظفر باأللقاب، حتى بعد رحيل ليونيل ميسي. وقال انريكي «إنها قضية حساسة 
للغاية، أعتقد أن األندية فوق اجلميع». وتابع «برشــلونة من أفضل الفرق في العالم، 

وفاز بالعديد من األلقاب».
وأضاف «ميســي جعل برشلونة ينمو بشكل كبير بفضل مستواه الرائع، كنت أمتنى 
توصل الطرفني إلى اتفاق». وشــدد «في حلظة ما، سيتوقف ليونيل ميسي عن اللعب 
في برشــلونة، وسيكون من اجلميل أن تكون العالقة ودية». وأمت «يوم رحيل ميسي 
سيكون سيئا، ألننا لن نرى العبا مذهال مثله، لكن النادي سيستمر في حصد األلقاب 

دون البرغوث، وسيظل ليو يلعب بشكل رائع حال رحيله عن الكامب نو».

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري األمم األوروبية
٤beIN sports HD٤أندورا ـ جزر فاروه

٤beIN sports HD٣ويلز ـ بلغاريا
٧beIN sports HD٤املجر ـ روسيا

٧beIN sports HD٥سلوڤينيا ـ مولدوڤا
٧beIN sports HD٣ايرلندا ـ فنلندا

٩:٤٥beIN sports HD١إسبانيا ـ أوكرانيا
٩:٤٥beIN sports HD٣سويسرا ـ أملانيا
٩:٤٥beIN sports HD٤صربيا ـ تركيا

beIN sports HD٥ ٩:٤٥كوسوڤو ـ اليونان
٩:٤٥beIN sports HD٦مالطا ـ التڤيا

ميسي يعيد «االبتسامة» ألنصار البرسا
بعد طول انتظار وترقب كبيرين 
عاش عشــاق برشلونة ليلة هادئة 
وهائنة وسعيدة أول من أمس حلظة 
إعــالن محبوبهم األول األرجنتيني 
ليونيل ميسي البقاء في برشلونة 

ملوسم آخر.
وبهذه الكلمة «سيبقى»، ابتهجت 
الصحف اإلســبانية الصادرة أمس 
لبقــاء النجم األرجنتينــي ليونيل 

ميسي مع برشلونة.
وعنونت «ماركا» األكثر مبيعا في 
إسبانيا «ميسي يبقى، انتهت األزمة»، 
إلى جانب صورة كبيرة لوجه أفضل 

العب في العالم ست مرات.
الرياضية  أوضحت الصحيفــة 
«بقــي األرجنتيني رغمــا عنه.. في 

أكبر أزمة لبرشلونة».
وبنفس النبرة، عنونت «موندو 
ديبورتيفــو» الكاتالونية «ميســي 
يكســر الصمــت ويعلــن مواصلة 
املشوار مع بالوغرانا املوسم املقبل».
واستخدمت «ســبورت» عبارة 
«ســي كيدا» (ســيبقى) التي قالها 
مدافع برشــلونة جيرار بيكيه عن 
زميله البرازيلي نيمار قبل انتقاله 
إلى باريس ســان جرمان الفرنسي 
في ٢٠١٧ في موقف مماثل ملا حصل 

مع ميسي.
وعلى صدر صحيفة «آس»، كتبت 
«مي كيدو» (سأبقى)، مضيفة جميلة 
مليسي «ال أدخل أبدا في نزاع قضائي 

مع نادي حياتي».
ولم يحضر ميســي إلى متارين 
صباح أمس في مدينة «جوان غامبر» 
الرياضية، بحسب مراسل «فرانس 

برس» املتواجد في املكان.
ويتعني على ميسي إجراء اختبار 
ڤيروس كورونا املستجد الذي تغيب 
عنه في ٣٠ أغسطس املاضي، للتمكن 
من معاودة التمارين التي غاب عنها 

منذ ١١ أغسطس.
وكان النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي قد أعلن أنه سيبقى في نادي 
برشــلونة ألنه ال يستطيع الذهاب 
إلى احملكمة ضد نادي حياته، لكنه 
شن هجوما الذعا على رئيس النادي 
جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه 
بعــدم احلفــاظ على كلمته بشــأن 
السماح له بالرحيل عن النادي مجانا 

في نهاية املوسم املاضي.
وأشــاد برشــلونة بقرار العبه 
بالبقاء عبر نشــره صورة له على 
حســابه على تطبيق «انســتغرام» 
وأحلقها بتعليــق من حديثه ملوقع 
«جول» اإللكتروني «سأقدم أفضل ما 
لدي. حبي للبارسا لن يتغير أبدا».
وقــرر النجم األرجنتيني البالغ 
مــن العمر ٣٣ عامــا االلتزام بعقده 
مع النادي الكاتالوني حتى انتهائه 
في نهاية املوسم املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال النجم األسطوري «لن أذهب 
إلى احملكمة ضد برشلونة ألنه النادي 
الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء 
منذ وصولي، انه نادي حياتي، لقد 

صنعت حياتي هنا».
وشــن ميسي هجوما الذعا على 
بارتوميو إذ اتهمه بالعودة عن اتفاق 
السماح له باملغادرة مجانا في نهاية 
املوسم املاضي. وقال «الرئيس قال لي 

لن أرفع قضية على «نادي حياتي»

دائما إنه في نهاية املوسم ميكنني أن 
أقرر ما إذا كنت أرغب في الرحيل أو 
البقاء، وفي النهاية لم يحافظ على 
كلمته». وأضاف «كنا متأكدين من 
أننــي حر. وقال الرئيــس دائما انه 
في نهاية املوسم ميكنني أن أقرر ما 
إذا كنــت اريد البقاء أم ال، واآلن هم 
يتمســكون مبسألة أنني لم ابلغهم 
ذلك قبل العاشر من يونيو، وعندما 
يتبني أنه في هذا التاريخ كنا نلعب 
في الدوري في منتصف هذا الفيروس 
القذر (كورونا) وهذا الوباء الذي بدل 

كل التواريخ».
وشدد ميســي «هذا هو السبب 
فــي اســتمراري في النــادي... ألن 
الرئيس أخبرني أن الطريقة الوحيدة 
للمغادرة هي دفع البند اجلزائي».

وأعــرب النجم األســطوري عن 
اعتقــاده «أن النــادي بحاجــة إلى 
املزيد من الشــباب والناس اجلدد، 
واعتقــدت أن وقتي في برشــلونة 
قد انتهى، وأشــعر باألسف الشديد 
ألنني كنت أقول دائما إنني أريد إنهاء 

مسيرتي هنا». وواصل «كانت سنة 
صعبة للغاية، لقد عانيت كثيرا في 
التدريــب وفي املباريات وفي غرفة 
املالبــس. أصبــح كل شــيء صعبا 
جدا بالنسبة لي، وجاء الوقت الذي 
أردت فيه البحث عن أهداف جديدة، 
وآفاق جديدة». وأشــار ميسي إلى 
أن رغبته لم تكن وليدة اخلســارة 
الكبيرة أمام بايرن ميونيخ األملاني 
٢-٨ في الدور ربع النهائي لدوري 
أبطال أوروبــا «كنت أفكر في األمر 
لفتــرة طويلة. قلــت للرئيس وله 
بالذات، إنه في نهاية املوسم ميكنني 
أن أقــرر ما إذا كنت أريد الرحيل أو 
البقــاء ولكن في النهاية لم يحافظ 
على كلمته». وأردف قائال «سأبذل 
قصارى جهدي. أريد دائما الفوز، 
أنا شــخص تنافســي وال أحب 

اخلسارة أبدا».
وأشار ميسي إلى أنه عندما 
أخبر زوجته وأوالده الثالثة أنه 

يريد ترك برشلونة «بدأوا بالبكاء. 
لقد احدثوا دراما».

إيجابيات وسلبيات 

لبقاء «ليـو»

تقدم السن:  ألنه بلغ اآلن ٣٣ عاما، وبالطبع ينخفض مستواه 
البدني والفني مبرور السنني، مما سيجعل الفريق ال يستطيع 

االستفادة منه جيدا في املستقبل.

الكلفة الضخمة:  بالتأكيد ســيكون المتالك األفضل في العالم 
ثمن باهظ، وخاصة في ظل معاناة برشلونة حاليا من مشاكل 
مالية بسبب كورونا، وسيكون دفع راتب مليسي يصل إلى ١٠٠ 
مليون يورو سنويا، عبئا ضخما على خزينة النادي وسينتج 
عن كلفة التمسك مبيســي جعل النادي الكتالوني مكبال ماليا 

في سوق االنتقاالت.

تضاعف اخلسائر:  ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف 
املقبل واألقرب أنه لن يجدد عقده مع الفريق، وسيتركه بعد أن 
يخسر النادي وجوده كما خسر العديد من الالعبني اآلخرين 

بسبب وجوده أيضا.

فريق النجم األوحد:  رغم أهمية ميسي مع برشلونة فإنه سيظل 
فريق النجم األوحد طاملا كان ضمن تشكيلته، وهذا ما وضح جليا 
في املوسمني املاضيني، حيث ارتبطت نتائج الفريق بأداء ميسي، 
وبالطبع سيكون تراجعه عن قرار الرحيل مبنزلة استمرارية 
لهذا النهج، حيث سيحرم املدرب اجلديد رونالد كومان من بناء 

فريق جماعي بدال من الدوران في فلك النجم األوحد.

صدمة اجلماهير:  ألن ميسي هو معشوق اجلماهير في كامب نو، 
وأعظم العب في تاريخ برشلونة، فإن صدمة مطالبته بالرحيل 
قد جتعل بعض املشجعني ينقلبون عليه، مما سينعكس سلبيا 

على النجم األرجنتيني بل على الفريق كله.

تسجيل وصناعة األهداف:  ال جدال في أهمية ميسي لهجوم برشلونة، 
حيث إنه تقريبا يحتكر لقب هداف الليغا منذ عقد من الزمان، وسجل 
في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ الذي يعد من أقل مواسمه ٣١ هدفا للفريق، 

كما تفوق على تشافي هيرنانديز في عدد التمريرات احلاسمة.

احلفاظ على شعبية برشلونة والليغا:  بالتأكيد سيؤثر رحيل ميسي 
عن برشلونة على شعبية الفريق وسيقلل جماهيره حول العالم، 
كما حدث مع ريال مدريد عند رحيل جنمه كريســتيانو رونالدو 
إلى يوڤنتوس، بل إن رحيله ســيؤثر سلبيا على شعبية الدوري 
اإلســباني كله، وســيصرف قطاعا كبيرا من جماهير الساحرة 

املستديرة عن متابعته.

االســتقرار املؤسسي:  يفترض أن تكون استمرارية ميسي في 
كامــب نو قبلة احلياة لرئيس النادي بارتوميو الذي مير بأكثر 
اللحظات حساســية في واليته، وقــد يواجه تصويتا محتمال 

حلجب الثقة وإزاحته عن منصبه.

جذب العالمات التجارية:  من املؤكد أن إيرادات برشــلونة في ظل 
وجود ميسي تتجاوز املتوقع، حيث يجذب أفضل العب في العالم 
كبرى العالمات التجارية، كما يستفيد برشلونة من بيع قمصان 

ميسي وحتى صوره وكل ما يتعلق به أكثر من أي وقت مضى.

حجر الزاوية لبناء الفريق:  يعد بناء فريق ينافس على األلقاب أسهل 
بكثير إذا كان ميسي هو حجر الزاوية في املشروع، حيث سيجد 
النادي الكثير من الالعبني الذين يرغبون في أن يكونوا جزءا من 
الفريق إلى جانب أفضل العب في العالم ٦ مرات، مثل مواطنه الوتارو 

مارتينيز الذي يعد استثمارا جيدا لبرشلونة على املدى البعيد.

انتهت أزمة رغبة ميســي في ظل إصرار ناديه برشلونة على 
استمراره أو دفع قيمة الشرط اجلزائي التي تبلغ ٧٠٠ مليون 
يــورو، وعلى الفور رصدت صحيفة «ماركا» اإلســبانية أهم 
اإليجابيات والسلبيات التي ستترتب على بقاء النجم األرجنتيني 

املتوج بالكرة الذهبية ٦ مرات في برشلونة.

اإليجابيات

السلبيات
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