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سان جيرمان
وضع كوستا
ضمن أهدافه
الصيفية

• كرو�س ي�صارع بي�شت�شيك

الباريسي يفتح خزائنه من أجل توني كروس
ي�ستعد باري�س �سان جريمان،
لفتح خزائنه من �أج��ل �ضم جنم
�أمل��اين ،يعترب من بني الأف�ضل
يف ال��ع��امل يف م��رك��زه ،وي��راه
النادي الباري�سي ،بح�سب تقارير
�صحافية ،القطعة التي يحتاجها
للفوز مب�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا.
وذك��ر موقع �صحيفة «ذا �صن»
الربيطانية �أن �سان جريمان،
و���ض��ع جن��م ري���ال م��دري��د توين
كرو�س على ر�أ�س قائمة الالعبني،
الذين يريد التعاقد معهم يف فرتة
االنتقاالت ال�صيفية.
و�أو�ضح �أن باري�س� ،سي�ضع على

ط��اول��ة ري���ال م��دري��د مبلغ 68
مليون جنيه �إ�سرتليني ،من �أجل
ال�سماح للنجم الأملاين بالرحيل
عن الفريق.
و�أ����ض���اف �أن م����درب الفريق
الفرن�سي توما�س توخيل معجب
ك��ث�ير ًا ب��ق��درات متو�سط ميدان
«املريينغي».
وت��اب��ع نف�س امل�صدر �أن��ه بعد
خ���روج ب��اري�����س ���س��ان جريمان
من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
على ي��د مان�ش�سرت يونايتد،
يعتزم فريق العا�صمة الفرن�سية
تعزيز كتيبته بالعبني ي�ساعدون
الفريق على الفوز بالك�أ�س «ذات

الأذنني».ونوه ب�أن مدرب باري�س
�سان جريمان توما�س توخيل،
يرى �أن مواطنه توين كرو�س هو
القطعة ،التي يحتاجها الفريق
من �أجل حتقيق حلمه بالوقوف
على من�صة التتويج القارية يف
وقت قريب للغاية.
و�أردف امل��وق��ع �أن���ه م��ع رحيل
�أدري���ان رابيو عن باري�س �سان
جريمان نهاية املو�سم احلايل،
بات الفريق الباري�سي يف حاجة
ملحة �إل��ى جنم و�سط من طراز
رفيع� ،إذ ي��رى مت�صدر ال��دوري
الفرن�سي يف توين كرو�س ،الالعب
الأمثل للتعاقد معه.

ول��ف��ت امل�صدر �إل���ى �أن النجم
الأمل��اين قد يوافق على االنتقال
�إلى باري�س �سان جريمان ،ال�سيما
و�أن راتبه قد يرتفع بن�سبة ،% 50
و�أردف �أن تذبذب م�ستوى توين
كرو�س هذا املو�سم وتعر�ضه لعدة
انتقادات قد يدفعه �إلى الرحيل
عن «الأبي�ض امللكي».
جدير بالذكر �أن ت��وين كرو�س
« 29عاما» ،يرتبط بعقد مع ريال
مدريد ينتهي �سنة .2022
وتبلغ القيمة املالية للدويل
الأملاين حاليا تقريبا  80مليون
ي��ورو ،وفق ما �أ�شار �إليه موقع
تران�سفري ماركت.

نافاس يكشف عن حجم معاناته تحت قيادة سوالري
ك�شف الكو�ستاريكي كيلور نافا�س حار�س ريال مدريد
عن بع�ض الكوالي�س التي عا�شها يف املو�سم احلايل
مع الفريق امللكي ،خا�صة حتت قيادة املدرب
الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري .وقال نافا�س ،يف
ت�رصيحات لإذاع��ة «كوبي» الإ�سبانية« :كنت �أ�شعر
حتت قيادة �سوالري �أنني لن �أ�شارك مع ريال مدريد يف
املباريات مهما فعلت» .وكان نافا�س يلعب يف بطولتي
دوري �أبطال �أوروبا وك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،قبل قدوم
�سوالري� ،إال �أن الأخري حرمه من امل�شاركة الأوروبية
ل�صالح زميله البلجيكي تيبو كورتوا .و�أ�ضاف« :كنت
دائما �أتعامل ب�شكل حمرتف يف تدريبات ريال مدريد،
ً
وقمت بتحفيز نف�سي للظهور ب�أف�ضل م�ستوى».
ومل يكن هناك �شك حول التزام نافا�س خالل فرتة تواجد
���س��والري ،وح��ول ذل��ك علق
احلار�س الكو�ستاريكي:
«ل���دي عقد م��ع ري��ال
مدريد و�أريد �أن �ألعب
م���ع ال��ف��ري��ق ب�شكل

�أ�سا�سي ،ولذلك حافظت على التزامي».
وتابع« :منحت ريال مدريد كل ما �أملك داخل امللعب،
عاما
و�س�أظل يف تقدمي املزيد ،ولكنني ال �أريد ق�ضاء ً
�آخر مثل هذا».
و�أمت« :العودة �إلى الت�شكيل الأ�سا�سي؟ لقد كان الأمر
عاطف ًيا ب�شكل كبري بالن�سبة يل عندما ر�أيت ا�سمي
مرة �أخرى يظهر يف الت�شكيل الأ�سا�سي للفريق
بالليغا».
يذكر �أن زين الدين زيدان ،املدير
الفني لريال مدريد ،دفع بنافا�س
�أ�سا�سي ًا �أمام �سيلتا فيغو يف
املباراة الأول��ى للمدرب
الفرن�سي ب�سانتياغو
ب��رن��اب��ي��و ،عقب
ع����ودت����ه ل��ب��دء
ال���������والي���������ة
ال��ث��ان��ي��ة رفقة
املريينغي.

• فيني�سيو�س

و�ضع نادي باري�س �سان جريمان
ال��ف��رن�����س��ي ،جن��م يوفنتو�س
الإيطايل� ،ضمن �أهدافه ،خالل
ف�ت�رة االن���ت���ق���االت ال�صيفية
املقبلة.
وذكر موقع « � ،»le 10 sportأن
باري�س �سان جريمان �سي�صارع
مان�ش�سرت يونايتد ،م��ن �أجل
احل�صول على خدمات الربازيلي
دوغال�س كو�ستا جنم اليويف ،يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ويفكر يوفنتو�س يف التخل�ص من
دوغال�س كو�ستا ب�سبب �أزماته
ال��ت��ي ارتكبها خ�لال املو�سم
احلايل ،حيث يتوقع �أن يرتاوح
�سعر الالعب ما بني � 30إلى 35
مليون يورو.
وع���ان���ى دوغ��ل�ا�����س كو�ستا
« 28عاماً» من عدة �أزم��ات هذا
املو�سم ،منها الإيقاف �أكرث من
مرة ،بجانب ت�سببه يف حادث
ت�صادم �سيارة ،كما ح�رض حفل
عيد ميالد مواطنه نيمار دا �سيلفا
يف العا�صمة الفرن�سية باري�س،
دون احل�����ص��ول ع��ل��ى �إذن من
م�سئويل يوفنتو�س.
و���ش��ارك دوغ�لا���س كو�ستا يف
 24م��ب��اراة فقط ه��ذا املو�سم،
و���س��ج��ل ه��دفً ��ا واح����� ًدا وق��دم
متريرتني حا�سمتني.

• دوغال�س كو�ستا

إنتر يدفع ثمن هتافات جماهيره العنصرية
قررت رابطة الدوري الإيطايل لكرة القدم ،معاقبة
نادي �إنرت ميالن ب�إغالق �أحد مدرجات ملعب «�سان
���س�يرو» ،مع �إي��ق��اف التنفيذ .وج��اءت العقوبة
املوقعة على النرياتزوري� ،إثر هتافات جماهريه
العن�رصية �ضد العب و�سط ميالن الإيفواري فرانك
كي�سي ،يف مباراة الفريقني ،يف املرحلة الـ28
لبطولة الدوري .وذكرت �شبكة «�سكاي �سبورت�س»
الربيطانية� ،أن العقوبة �سيتم تعليقها ملدة عام،

لكن �سيتم �إ�ضافتها �إلى �أي عقوبة �أخرى يتم توقيعها
على الفريق يف حالة تكرار الهتافات يف �أي مباراة
�أخ��رى .وكانت جماهري �إنرت ،قد هتفت �ضد العب
ميالن الإيفواري فرانك كي�سي ،يف املباراة التي فاز
فيها فريقهم بنتيجة « ،»2 - 3بديربي الغ�ضب.
ويحتل �إنرت ميالن املركز الثالث يف جدول ترتيب
الدوري بر�صيد 53نقطة ،فيما يحتل ميالن املركز
الرابع بر�صيد  51نقطة.

هونيس يخطط لثورة من التعاقدات
في االنتقاالت الصيفية
يخطط بايرن ميونيخ ،برئا�سة �أويل هوني�س ،لثورة من التعاقدات خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،عرب تخ�صي�ص ميزانية غري اعتيادية،
لتعزيز قوة الفريق ،بعد انتكا�سات املو�سم احلايل.
وودع البايرن بطولة دوري �أبطال �أوروبا من الدور ثمن النهائي ،وهو ما
ي�أتي يف ظل قرب انتهاء م�سرية عدد من الالعبني املخ�رضمني ،بنهاية املو�سم
احلايل.
وح�سبما �أفادت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية ،ف�إن البايرن يجهز
 200مليون يورو على الأقل ،لدخول �سوق االنتقاالت بقوة.
عاما ،عن النادي
ومن املقرر رحيل الهولندي �آريني روبن ،البالغ 35
ً
بنهاية املو�سم ،ح�سبما �أعلن م�ؤخراً ،ومن املتوقع �أن يرافقه زميله
الفرن�سي فرانك ريبريي ،لتقدمه � ً
أي�ضا يف العمر.
وتعاقد النادي الأملاين مع الظهري الفرن�سي بينيامني بافارد ،مدافع
�شتوتغارت ،مقابل  35مليون يورو ،لتعوي�ض رحيل الربازيلي
رافينيا ،الذي �أعلن �أي�ض ًا مغادرته يف ال�صيف.
و�أب��دى العمالق البافاري اهتمامه �أي�ض ًا بالتعاقد مع لوكا�س
هرينانديز ،مدافع �أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،كالوم هود�سون
�أودوي ،مهاجم ت�شيل�سي الإنكليزي ،وتيمو فرينر ،جنم اليبزيغ
الأملاين.
وهناك �إمكانية �أي�ض ًا للتعاقد مع الكولومبي خامي�س رودريغيز
بعقد دائم ،بتفعيل خيار ال�رشاء مقابل  42مليون يورو� ،إذ يق�ضي
مو�سمه الثاين مع الفريق معار ًا من ريال مدريد الإ�سباين.
ؤخرا �إلى اقرتاب البايرن من �إبرام
و�أ�شارت تقارير �صحافية م� ً
�صفقة قيا�سية ،ب�ضم نيكوال�س بيبي ،جناح ليل الفرن�سي،
مقابل حوايل  80مليون يورو ،ك�أغلى �صفقة �رشاء يف تاريخ
البوند�سليغا.
يذكر �أن بايرن ميونيخ �أنفق  116مليون يورو يف �صيف
 ،2017وهو املريكاتو الذي �شهد رقم النادي القيا�سي يف
�إجمايل التعاقدات على مدار تاريخه.

• كيلور نافا�س
• �أويل هوني�س

فينيسيوس :رفضت أموال برشلونة
من أجل الملكي
ك�شف الربازيلي ال�شاب فيني�سيو�س جونيور العب
ري��ال مدريد �سبب رف�ضه لأم��وال بر�شلونة ،قبل
ارتداء قمي�ص املريينغي يف ال�صيف املا�ضي.
وقال فيني�سيو�س ،يف ت�رصيحات لإذاع��ة كادينا
�سري« :مل يخربين والدي باهتمام الأندية التي تريد
التعاقد معي ،حتى و�صلت عرو�ض من ريال مدريد
وبر�شلونة» .و�أ�ضاف�« :أراد بر�شلونة دفع �أموال �أكرث
للح�صول على خدماتي ،ولكننا اخرتنا امل�رشوع
الأف�ضل ،كما �أن مار�سيلو وكا�سيمريو حتدثا معي
مل�ساعدتي يف اتخاذ القرار».
�رسيعا ،و�سبق
وتابع« :تطوري مع ريال مدريد جاء
ً
�أن �أخربين مار�سيلو وكا�سيمريو �أن كل الأمور هنا
حتدث ب�شكل �رسيع.
ووا�صل« :مل يفكر �أحد �أنني �س�ألعب خارج الربازيل،

ولكنني الآن �ضمن كتيبة
ريال مدريد� ،أحت�سن ببطء
للتعايف من الإ�صابة ،و�أعمل
للعودة �إلى املالعب قري ًبا
بقدر امل�ستطاع».
و�أردف« :بكيت من �شدة الأمل
يف م��ب��اراة �أي��اك�����س� ،أمتنى
العودة للم�شاركة مع الفريق
قبل نهاية املو�سم احلايل».
يذكر �أن فيني�سيو�س وقع لريال
قادما من فالمنغو ،يف عام
مدريد،
ً
 ،2017مقابل  46مليون يورو ،قبل �أن
ي�ستمر مع فريقه الربازيلي ملدة عام �آخر ،وين�ضم
�إلى املريينغي يف ال�صيف املا�ضي.

هازارد يعلق على اهتمام
ريال مدريد

علق البلجيكي �إيدين هازارد العب ت�شيل�سي ،على �أنباء
اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية ُ
املقبلة.
وقال ه��ازارد ،خالل ت�رصيحاته ل�صحيفة «»VTM News
البلجيكية« :يف الوقت احلايل ال يوجد �أحد ينتظرين ،و�أركز
مع ت�شيل�سي».
و�أ�ضاف« :الفرتة احلالية ينتظر ت�شيل�سي �شهرين مهمني للغاية،
وب�إمكاننا الفوز بالدوري الأوروبي ،و�إنهاء املو�سم يف الربمييريليغ
�ضمن الأربعة الكبار ،والت�أهل لدوري الأبطال العام املقبل ،وينتظر
م�شجعونا منا الكثري».
وينتهي عقد هازارد مع ت�شيل�سي يف �صيف  ،2020ورف�ض جتديد عقده
مع البلوز ،و�رصح يف �أكرث من منا�سبة ب�أنه يحلم باللعب بقمي�ص
املريينغي.

