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اأكدت وزارة ال�ص��باب والريا�ص��ة، اأن التح�صريات متوا�صلة لإقامة 
احتفالية تن�صجم مع افتتاح ملعب الكوت الوملبي 20 األف متفرج 

خالل �صهر متوز .
وق��ال مدير عام دائرة الرتبية البدنية والريا�ص��ة عالء عبد القادر 
يف بي��ان تلق��ت )اجلورنال( ن�ص��خة منه، ان��ه "تنفي��ذا لتوجيهات 
وزير ال�ص��باب والريا�ص��ة عبد احل�ص��ن عبطان، باقام��ة احتفالية 
ممي��زة يف افتت��اح ملعب الك��وت الوملبي، فان الوزارة ا�ص��تنفرت 
طاقتها، خالل �ص��هر رم�صان الكرمي �صهر الطاعة والغفران، ليكون 
منطلقا لإكمال التح�ص��ريات املطلوبة ول�ص��يما اإن حمافظة وا�صط 
تفتق��د اىل ملعب متكامل وفق متطلبات الحتاد الدويل لكرة القدم 
)فيفا( والذي �صي�ص��كل خطوة مهمة لت�ص��ييف املباري��ات الدولية 
والبط��ولت بع��د رفع احلظر م��ن قبل فيفا".  واأ�ص��اف عبد القادر، 
اأن "اجلماهري الريا�ص��ية تنتظر �صهر متوز املقبل ليكون موعدا مع 
افتت��اح التحفة املعمارية يف مدينة الكوت مركز حمافظة وا�ص��ط، 
وان الرتتيبات اتخذت ليكون منتخب املو�ص��ل يف �صيافة منتخب 
الك��وت يف حفل افتت��اح ملعب الكوت، اإذ �ص��يكون اجلميع بانتظار 
هذا احلدث املميز غري امل�ص��بوق لهايل حمافظة وا�صط التي قدمت 
�صكرها اىل الوزير الذي اأ�رص على اجناز امللعب رغم امل�صاكل التي 
كانت حا�رصة مع ال�رصكة امل�صوؤولة عن امللعب، قبل اأن يتم اإناطة 
العمل ب�رصكة اأجنبية متكنت خالل �ص��تة اأ�ص��هر من اإكمال الأعمال 
الرئي�ص��ية ومن ث��م النطالق اإىل مرحلة الت�ص��طيبات والنهاءات". 
وبن مدير عام دائرة الرتبية البدنية والريا�صة، اأن "ثورة الإعمار 
التي اطلقها الوزير متخ�صت عن روؤى كبرية خالل ال�صنوات الثالث 
املا�ص��ية، ولعل ابرز ما حتقق اكمال متطلبات املدينة الريا�ص��ية 
يف الب���رصة واعمار ملعب ال�ص��عب ال��دويل وافتتاح مالعب كربالء 
والنجف ومي�صان ف�ص��ال عن القاعات وامل�صابح ومالعب التدريب 

التي �صت�صكل انطالقة حقيقية لتطوير كرة القدم يف العراق".

نفى احلار�س الدويل الإيطايل "ماتيا بريين" لعب نادي جنوى اأن يكون هناك 
اأي اتف��اق ق��د حدث بينه وبن ن��ادي يوفنتو�س الإيطايل رغ��م وجود حمادثات 
م�ص��تمرة بن الطرفن. وقال "بريي��ن" يف ت�رصيحات بعد مباراة هولندا الودية 
الدولي��ة: "مل يك��ن هناك توقيع لأي �ص��ئ، الأم��ور جارية بن النادي��ن، ل اأريد 
دث عدم ال�صتقرار". وتابع: "اليوم كنت اأحمي عرين منتخب  التحدث عن اأ�صياء حتحُ

اإيطالي��ا، اإنه م��ن املخجل اأن يدخل هدف يف مرماي يف الدقائق الأخرية 
للرتكي��ز عل��ى الإيجابيات م��ن املب��اراة، لكنن��ا بحاجة 

لتح�صن من ه��ذا الأداء". واأ�ص��اف:  فر�صة  "لدينا 
يف  الأداء  الالعبون وتطوي��ر  امل�ص��تقبل، 
عل��ى  ح�ص��لوا  ال�ص��غار 

اأمامه��م  وم��ازال  فر�ص��ة 
الكثري ليقدموه". وعن املناف�صة 

عل��ى مرك��ز حرا�ص��ة املرم��ى يف منتخب 
اإيطالي��ا.. اأك��د بريي��ن اأن هناك مناف�ص��ة قوية بن 

اأكرث من حار�س �صاب ولكن يف حالة ا�صتمرار "جيانلويجي 
بوفون" يف اللعب قد يعود اإىل املنتخب مرة اأخرى. وذكرت 
�ص��حيفة "توتو �ص��بورت" الإيطالية، اأن بريين �ص��يبقى يف 
مدين��ة تورين��و، عقب املواجه��ة الودية التي �ص��تجمع بن 
اإيطاليا وهولندا، على ملعب األيانز �ص��تاديوم غًدا الإثنن، 
م��ن اأجل اإجراء الفحو�ص��ات الطبية.واأ�ص��افت اأن بريين 
�ص��يوقع على العق��د الذي �ص��ريبطه مع ال�ص��يدة العجوز، 
خلم�س �ص��نوات مقبلة، م�صريا اإىل اأنه �صيح�صل على 2.5 
ملي��ون ي��ورو، كراتب �ص��نوي بالإ�ص��افة اإىل املكافاآت. 
وتابع��ت اأن فابيو باراتي�ص��ي، املدير الريا�ص��ي لنادي 
يوفنتو���س، اجتمع باألي�ص��اندرو لوت�ص��ي، وكي��ل اأعمال 
بريي��ن، م��ن اأجل و�ص��ع الرتو���س الأخرية على �ص��فقة 

ان�صمام الالعب اإىل البيانكونريي.

قطع��ت جلنة الرتاخي�س يف نادي ال�رصطة الريا�ص��ي �ص��وطًا كبرياً يف 
ا�ص��تكمال متطلبات املعايري الآ�ص��يوية املتعلقة بامل�ص��اركة يف دوري 
اأبطال اآ�صيا للمو�صم الكروي ٢٠١٨-٢٠١٩ التي �صتكون ح�صة العراق 
فيه��ا مقعد ون�ص��ف املقع��د. وقال اأمن ���رص نادي ال�رصط��ة عالء بحر 
العل��وم يف بيان للنادي تلقت ال�ص��ومرية نيوز ن�ص��خة من��ه، اإن "نادي 
ال�رصط��ة من اأول الأندية التي قاربت عل��ى اإكمال متطلبات الرتاخي�س 
الآ�ص��يوية اخلا�ص��ة ببطولة دوري اأبطال اآ�ص��يا والتي �صتكون الرخ�صة 

الآ�صيوية �رصط تواجد اأي فريق يف البطولة".
واأو�صح اأن "املعايري الآ�صيوية اخلم�صة التي و�صعتها جلنة الرتاخي�س 
الآ�ص��يوية ت�صمل )املعيار الريا�صي والإداري واملايل والقانوين والبنى 
التحتي��ة( وتتف��رع من ه��ذه املعايري اأكرث من ٤٠ معي��ار مت اإجناز ٣٢ 
بانتظ��ار اإكم��ال البقية قب��ل انتهاء امل��دة القانوني��ة يف الع�رصين من 
�ص��هر حزيران اجلاري". واأ�ص��اف اأن "نادي ال�رصطة �صكل جلنة خا�صة 
ملتابعة معايري الرخ�صة الآ�صيوية تكونت من علي حممد �صيوان مديراً 
اإىل جانب علي را�ص��ي ويا�رص �ص��عدي والتي اأخذت على عاتقها اإكمال 
املعاي��ري بالتع��اون م��ع رئي�س جلن��ة الرتاخي�س يف الحت��اد العراقي 
�صيف عادل الق�صاب الذي كان متعاونًا ب�صكل كبري مع نادي ال�رصطة".
واأ�ص��ار اإىل اإن "ثالث��ة اأندي��ة عراقية فق��ط قدمت على مل��ف تراخي�س 
دوري اأبطال اآ�ص��يا وه��ي القوة اجلوي��ة والزوراء، اإ�ص��افة اإىل ال�رصطة 
و�ص��يكون احل�صول على الرخ�صة الآ�ص��يوية �رصطا للم�صاركة يف دوري 
الأبطال ولن ي�ص��تطيع حامل لقب الدوري العراقي وو�ص��يفه امل�صاركة 

يف البطولة الآ�صيوية، اإن كان ل ميتلك بطاقة الرخ�صة الآ�صيوية".
 

بين البقاء والمغادرة.. مصير جريزمان لغز في الميركاتو الصيفي

ديماريو: أداء اسود الرافدين في تحسن وبإمكاننا التأهل إلى المونديال
األميركي متفائل

اأكد املحرتف الأمريكي دمياريو مايفيلد، اأن م�ص��توى املنتخب 
الوطن��ي العراق��ي يف حت�ص��ن م�ص��تمر، مبينًا اأن منتخب ا�ص��ود 
الرافدي��ن باإمكان��ه التاأه��ل لنهائي��ات كاأ الع��امل يف ال�ص��ن 
الع��ام املقب��ل. وق��ال دمياري��و يف لق��اء م��ع موق��ع الحت��اد 
اإىل  "بحاج��ة  "فيب��ا" وترجمت��ه )اجلورن��ال( نح��ن  ال��دويل، 
خو���س كل مب��اراة عل��ى اإنها مب��اراة كبرية، يجب اأن نح�ص��ن 
اأداءن��ا وان نلع��ب بقوة ونقاتل ملدة 40 دقيق��ة، اإذا فعلنا ذلك 
�ص��تزيد فر�ص��نا يف الف��وز والتاأه��ل لكاأ���س العامل يف ال�ص��ن 

طبيعي��ًا  لعب��ًا  وباعتب��اره  اً 2019".  حي��د و
على يف الع��راق ، هناك الكثري من ال�ص��غط 

الالع��ب  لك��ن  مايفيل��د، 

الأمريكي غري منزعج. وا�ص��اف ذو ال�26 عامًا "قبول اجلن�صية 
العراقية منحني الفر�صة مل�صاعدة املنتخب العراقي لكرة ال�صلة 
يف التح�ص��ن". عل��ى الرغ��م م��ن اأن مايفيلد مل يك��ن يف الفريق 
خالل حتدي الحتاد الآ�ص��يوي لكرة ال�صلة )FIBA( يف لبنان 
، فقد لعب دوًرا رئي�ص��ًيا يف هذا النزعاج التاريخي على اإيران 
، بعد ذلك ، ذهب العراق 3-0 وهو يف اأ�صفل املجموعة الرابعة 
عل��ى الرغم من اخل�ص��ائر ، اأثب��ت الالعب ثنائ��ي الطريق اأوراق 
اعتم��اده، اذ يعترب قائداً جلميع الالعب��ن يف املنتخب وناديه 
النف��ط.  واأكد يف هذا ال�ص��دد، "لقد لعبت كثرياً وخ�ص��ت العديد 
م��ن املباري��ات، ل��ذا كان من املهم ج��داً بالن�ص��بة يل التناف�س 
يف بع���س اأك��رب البط��ولت يف FIBA، وهذا الأمر يو�ص��ح يل 
اأن��ه ميكنني اللعب مب�ص��توى ع��اٍل". وخالفًا لبل��دان اأخرى يف 
جمموعتها )اإيران وكازاخ�ص��تان وقطر( ، فاإن العراق يعاين من 

ع��دم القدرة على اللعب يف بغداد، حيث مت نقل جميع مبارياته 
خارج البالد اإىل الأردن واإيران، لكن منتخب اأ�ص��ود الرافدين مل 
يكن لديه نق�س يف املوؤيدين. واقر مايفيلد "يعطينا العراقيون 
املقيم��ون يف دول اأخ��رى دعمه��م الكامل ونح��ن ممتنون لهم 
اإىل الأب��د". وي�ص��ارك املنتخب الوطني بكرة ال�ص��لة يف البطولة 
الودية التح�ص��ريية للجولة الأخرية من ت�ص��فيات كا�س العامل 
والت��ي تنطل��ق يف مدينة اإ�ص��طنبول الرتكية يف 15 من ال�ص��هر 
احلايل مب�صاركة ثمانية منتخبات. وقال الأمن املايل لحتاد 
اللعبة مهند عبد ال�ص��تار يف بيان تلقت )اجلورنال( ن�صخة منه، 
اإن "البطولة جتري على هام�س حت�صريات املنتخبات الثمانية 
لت�ص��فيات كا�س العامل"، م�ص��ريا اإىل اأن "الفرق التي �صت�ص��ارك 
متفاوتة امل�ص��توى ومن مدار�س اآ�ص��يوية واأفريقي��ة"، موؤكدا اأن 
اإعداد للمنتخب قبل لقاءيه يف  "هذه املباريات �ص��تكون خري 

النافذة الثالثة من ت�صفيات كا�س العامل".
ولفت عبد ال�ص��تار، اإىل اإن "البطولة �ص��تنطلق يف 15 من ال�صهر 
احل��ايل يف اإ�ص��طنبول، اإذ اأوقعتنا القرع��ة اإىل جانب منتخبات 
اأنغول ذات الت�صنيف ) 37 ( عامليًا، والأردن ب� ) 46 ( والعراق 
ب��� ) 79 ( والكوي��ت ) 127 (، اأم��ا املجموع��ة الثاني��ة فت�ص��م 
منتخبات ايران بالت�ص��نيف ) 24 ( عامليا والكامريون ) 65 ( 

واأوغندا ) 90 ( والبحرين ) 107 (".
وكان منتخبن��ا قد دخ��ل مع�ص��كرا تدريبيا يف مدينة �ص��كاريا 
الرتكية مطلع ال�ص��هر احلايل ي�صتمر حتى 14 من ال�صهر احلايل 
، بعدها ينتقل اىل ا�ص��طنبول للم�صاركة يف البطولة الودية ، ثم 
يتوجه يف 27 من هذا ال�ص��هر اىل الدوحة ليلتقي كازاخ�ص��تان 
يف 29 من ال�ص��هر نف�ص��ه، بعدها يلتقي قطر يف الثاين من متوز 

املقبل.  

انطالق جولة جديدة من الدوري الممتاز

يدر�س حمرتف نادي امليناء، الكامريوين ديدير 
ت��ال، مغ��ادرة فريقه وعدم اإكمال م��ا تبقى من 

مباريات الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
وق��ال وكي��ل اأعم��ال الالعب، و�ص��ام الها�ص��مي 
ل�)اجلورن��ل( ، "الكام��ريوين ت��ال يدر�س ب�ص��كل 
ج��دي العودة اإىل ب��الده كما فع��ل زميله ايدين 

جينوزفيت�س".
واأو�ص��ح اأن "ال�ص��بب ال��ذي يدفع ت��ال ملغادرة 
النادي ه��و الأزمة املادية اخلانق��ة التي يعاين 
منها الفري��ق"، مطالبًا اإدارة امليناء ب�"اإر�ص��اء 

الالعب باأي مبلغ، كي ل يغادر الفريق".
الها�ص��مي،  و�ص��ام  اأك��د  مت�ص��ل،  �ص��ياق  ويف 
وكي��ل اأعمال حم��رتف املين��اء، الكرواتي اإيدين 
جينوزفيت���س، اأن موكل��ه غ��ادر اإىل ب��الده يف 

اإجازة حلن حل الأمور املادية مع النادي.
وق��ال الها�ص��مي يف حدي��ث ل� )اجلورن��ال( ، اإن 
"جينوزفيت�س غ��ادر حمافظة الب�رصة متوجها 

اإىل بالده كرواتيا �صباح الثنن".
واأو�ص��ح اأن "الالع��ب بالفعل قدم �ص��كوى �ص��د 
اإدارة الن��ادي يف حمكم��ة كا���س، لكن �ص��نوقف 
ال�ص��كوى تقدي��راً للظ��روف الت��ي مر به��ا نادي 
امليناء الكبري، ب�ص��بب مهات��رات الوزير ووعوده 

اخلالبة".
الالع��ب  اأن  يعل��م  "اجلمي��ع  بالق��ول،  واأكم��ل 
املحرتف ل يفهم بهكذا اأمور، كان يجب اإر�ص��اء 
الالع��ب ب��اي مبل��غ م��ن الإدارة، بعدم��ا قمن��ا 

مبنا�صدتهم لكن دون جدوى".
واختتم الها�ص��مي حديثه بالق��ول، "اأبلغت اإدارة 
املين��اء، ب��اأن الالع��ب يعت��رب جم��از حلن حل 
الأم��ور املادية والعودة لفريق ال�ص��فانة باأ�رصع 

وقت ممكن".
يذكر ان جينوزفيت�س انتقل اإىل �ص��فوف امليناء 
خالل فرتة النتقالت ال�صتوية املا�صية و�صجل 

"ال�صفانة". اأهداف مع كتيبة   4

تنطلق الي��وم الربع��اء مباريات اجلول��ة الثالثن 
م��ن الدوري املمتاز لكرة الق��دم، باقامة مباراتن، 
فف��ي الوىل �صي�ص��يف فري��ق زاخ��و فري��ق امان��ة 
لق��اء  ال��دويل  بغ��داد، ويحت�ص��ن ملع��ب كرب��الء 
�ص��احب الر�س واجلمهور مع فريق ال�ص��ناعات 

الكهربائية.
وتق��ام غ��داً اخلمي���س اأربع��ة لق��اءات، حيث يحل 
الزوراء املت�ص��در �صيفًا على مناف�صه نفط الو�صط، 
وي�ص��د فريق النفط الرحال �ص��وب مدينة الب�رصة 
ملالقاة مناف�ص��ه فريق البح��ري يف ملعب الزبري، 

و�ص��يواجه فري��ق الديواني��ة يف ملعب��ه فري��ق نف��ط 
مي�صان، و�ص��يكون ملعب التاجي م�رصحًا للقاء الذي 

�صيجمع الو�صيف القوة اجلوية مع الكهرباء.
وتختت��م مباري��ات اجلول��ة الثالث��ن ي��وم اجلمع��ة 
املقب��ل باقام��ة اربع مواجه��ات، اذ ي�ص��يف ملعب 
الزب��ري لق��اء ديرب��ي مدين��ة الب���رصة ال��ذي يجم��ع 
نف��ط اجلنوب م��ع امليناء، و�ص��يالقي فري��ق النجف 
مناف�ص��ه فريق ال�رصط��ة يف ملعب الول، و�ص��يقابل 
فريق الطلبة فريق احل�ص��ن يف ملعب ال�صعب الدويل، 
فيما �صيالعب فريق احلدود فريق ال�صماوة يف ملعب 

التاجي.
وح��ددت جلنة امل�ص��ابقات يف احتاد الك��رة مواعيد 

مباري��ات اجلولة )31( م��ن الدوري التي �ص��تنطلق 
يوم الثنن املقبل احلادي ع�رص من ال�ص��هر اجلاري 
باقامة مباراتن، حيث يحل فريق زاخو �صيفًا على 
نفط مي�صان، ويواجه فريق امانة بغداد فريق احلدود 

على ملعب الول.
وتقام يف اليوم التايل الثالثاء �صت مواجهات، حيث 
�صيحت�ص��ن ملعب ال�صعب لقاء املت�ص��در الزوراء مع 
�ص��يفه امليناء، وي�ص��د فري��ق القوة اجلوي��ة الرحال 
�ص��وب مدين��ة كرب��الء ملالق��اة فريقه��ا. وتختت��م 
مباري��ات اجلولة )31( ي��وم الربع��اء الثالث ع�رص 
من��ه باجراء مباراتن، حيث �ص��يكون ملعب ال�ص��عب 
م�رصح��ًا للق��اء فريق��ي ال�رصط��ة والطلبة، وي�ص��يف 

اأ�ص��بح م�ص��ري الفرن�ص��ي اأنط��وان جريزم��ان مهاج��م 
اأتليتك��و مدري��د الإ�ص��باين، لغ��ًزا يف �ص��وق النتق��الت 
ال�ص��يفي، ال��ذي يفتتح ر�ص��مًيا يف اإ�ص��بانًيا يوم 1 من 

�صهر يوليو املقبل.
ويبدو ن��ادي بر�ص��لونة الإ�ص��باين هادًئا جت��اه موقف 
الفرن�صي، والذي يرغب يف التعاقد معه خالل انتقالت 

ال�صيف.
ودخ��ل الفريق الكتالوين يف مفاو�ص��ات مع جريزمان 
من��ذ ع��دة اأ�ص��هر ل�ص��مه ل�ص��فوفه وتعزيز ق��وة هجوم 
الفري��ق من اأجل مزيد من املناف�ص��ة على كافة الألقاب 

حتت قيادة ارن�صتو فالفريدي.
وبح�صب �ص��حيفة "�ص��بورت" الإ�ص��بانية واملقربة من 
بر�ص��لونة، اإدراة البلوجران��ا ل تعت��زم التحرك ب�ص��فة 
ر�ص��مية يف املفاو�ص��ات م��ع جريزمان قب��ل 1 يوليو، 
عندما ينخف���س ال�رصط اجلزائ��ي جلريزمان من 200 

مليون يورو اإىل 100 مليون.
واأعلن جريزمان اأنه �صيف�ص��ح عن قراره النهائي ب�صاأن 
م�صتقبله قبل اإنطالق فاعليات مونديال رو�صيا، والذي 
ينطل��ق ي��وم 14 من �ص��هر يونيو اجلاري، ومت��ر الأيام 

ويقرتب الوقت على الرغم من ا�ص��تمرار ال�ص��كوك ب�صاأن 
م�ص��ري الفرن�صي، اإل اأن بر�ص��لونة هاديء متاًما وواثق 

اأن جريزمان �صيوقع له بالنهاية.
يف الوق��ت ذات��ه ت�ص��ري تقاري��ر اإىل اأن جريزمان ينوي 
البق��اء يف �ص��فوف اأتليتكو مدريد ولن يغادر �ص��فوف 
الروخ��ي بالنكو�س، لكن مل ي�ص��تغرق الأمر طوياًل حتى 

تظهر ن�صخة خمتلفة متاًما.
ات�ص��لت �صحيفة ’’ ليكيب ’’ الفرن�ص��ية مب�صادر قريبة 
من الالعب، وكانت م�ص��وؤولة عن اإنكار تلك املعلومات 
ب�ص��كل كامل. وفًقا لهذا الإ�صدار، مل يتخذ جريزمان اأي 

قرار بعد.
وق��ال اأحد الالعبن من الدائ��رة املغلقة لالعب :"اليوم 
ل اأحد يعرف اأين �ص��يلعب اأنطوان يف املو�ص��م املقبل"، 
م�ص��يفًا اأن��ه "خالفًا ل��كل ما قيل يف الأ�ص��هر الأخرية، 
فاإن��ه مل يوق��ع عل��ى اأي اتفاق م�ص��بق مع بر�ص��لونة"، 
ولي�س من الوا�ص��ح اأي�صا اأن القرار النهائي �صيحُتخذ قبل 
انط��الق كاأ�س العامل. عل��ى الرغم من ه��ذه املعلومات 
املتناق�صة، فاإن البلوجرانا ل يفقد الهدوء، وهو مقتنع 
باأن الالعب الفرن�ص��ي �ص��ينهي كلمته ويوقع لر�صلونة، 

ول يفك��ر ق��ادة الفريق الكتال��وين يف حتريك قطعة يف 
لعب��ة ال�ص��طرجن املعق��دة ه��ذه حت��ى الأول م��ن يوليو 
الق��ادم. ويف �ص��ياق مت�ص��ل، ك�ص��فت تقارير �ص��حفية 

اإ�ص��بانية، عن اجتماع مت بن م�ص��وؤويل اأتلتيكو مدريد، 
وجن��م باري���س �ص��ان جريم��ان، م��ن اأج��ل احلديث عن 

انتقاله ل�صفوف الروخيبالنكو�س، هذا ال�صيف.

الكتالوني��ة،  ديبورتيف��و"  "مون��دو  �ص��حيفة  وقال��ت 
الثالث��اء، اإنَّ الأوروجوياين اإدين�ص��ون كافاين، مهاجم 
ب��ي اإ�س ج��ي، ه��و اخلي��ار الرئي�ص��ي لأتلتيك��و مدريد، 
ح��ال رحي��ل الفرن�ص��ي اأنط��وان جريزمان، لرب�ص��لونة 
يف ال�ص��يف. واأو�ص��حت اأنَّ "كاف��اين كان هدًفا قدمًيا 
لالأتلت��ي بال�ص��نوات املا�ص��ية، وكاد ين�ص��م ل�ص��فوف 
الفري��ق بعد حمادثة بين��ه، ودييجو �ص��يميوين، ورغبة 
الأوروجوي��اين يف اللع��ب بج��وار جودي��ن، وخو�ص��يه 
ماريا خيمينيز، وجريزمان، لكن ذلك مل يحدث لتم�صك 
باري���س �ص��ان جريم��ان، به". واأ�ص��افت ال�ص��حيفة اأن 
"اأندريا بريتا، املدير الريا�صي لأتلتيكو مدريد، اجتمع 
م��ع كافاين، ووكي��ل اأعماله يف الأيام املا�ص��ية باأحد 
مطاع��م العا�ص��مة الإ�ص��بانية م��ن اأج��ل احلديث حول 

ان�صمامه للفريق يف املريكاتو ال�صيفي".
واأو�ص��حت ال�ص��حيفة اأن "كاف��اين رح��ب بالنتق��ال 
لأتلتيك��و مدريد، ح��ال رحي��ل جريزمان ع��ن النادي، 
واأن��ه مواف��ق عل��ى تخفي���س راتب��ه م��ن اأج��ل القدوم 

للروخيبالنكو�س".
واأب��رزت ال�ص��حيفة، اأنَّ باري���س �ص��ان جريم��ان يري��د 

التخل��ي عن كافاين من اأجل ترتيب اأوراقه متا�ص��ًيا مع 
قوان��ن اللعب النظيف التي و�ص��عها "يويفا" خا�ص��ة 

بعد �صفقتي نيمار، ومبابي.
وم��ا زال الغمو�س يحيط مب�ص��تقبل اأنطوان جريزمان، 
وبح�صب �صحيفة "ABC" الإ�ص��بانية، فاإنَّ جريزمان 
اأخرب اأ�ص��دقاءه واملقربن منه بال�صتمرار يف �صفوف 
اأتلتيك��و مدري��د خالل املو�ص��م املقبل، وع��دم النتقال 
لرب�صلونة.  واأ�صافت ال�صحيفة اأن جريزمان قرر البقاء 
باأتلتيك��و مدري��د، لي���س ب�ص��بب العر�س اخلي��ايل الذي 
قدمه له النادي براتب �ص��نوي يقدر ب�25 مليون يورو، 
بل لأ�ص��باب �صخ�صية وريا�ص��ية.  واأو�صحت اأن دييجو 
�ص��يميوين، مدرب اأتلتيكو مدريد، من الأ�صباب الرئي�صية 
لق��رار جريزم��ان بالبق��اء يف بطل ال��دوري الأوروبي، 
حي��ث ي��رى اأن ال�ص��تمرار م��ع الفري��ق اأف�ص��ل لالعب 

الفرن�صي من الرحيل لرب�صلونة.
 واأ�ص��ارت ال�ص��حيفة اإىل اأن جريزمان يعتقد اأنه مازال 
يحتاج للتطور حتت قيادة �صيميوين، الذي جعله واحًدا 
م��ن اأف�ص��ل الالعب��ن يف الع��امل، لذلك ق��رر البقاء يف 

الروخيبالنكو�س.
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