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شعراوي يهدد بالرحيل عن روما
بسبب دجيكو

• توين كرو�س ي�سيطر على الكرة

اليونايتد يخطط للتعاقد
مع كروس وماغاوير
�أك��د تقرير �صحايف بريطاين،
�أن مان�ش�سرت يونايتد ي�ستهدف
رد دين قدمي لريال مدريد ،يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووف���� ًق����ا ل�����ص��ح��ي��ف��ة «����ص���ن»
الربيطانية ،ف���إن اليونايتد
يوجه �أنظاره �إلى الأملاين توين
كرو�س ،العب و�سط ريال مدريد،
متهي ًدا ل�ضمه مقابل  50مليون
جنيه �إ�سرتليني.
وكان مان�ش�سرت يونايتد قري ًبا
م��ن ال��ت��وق��ي��ع م��ع ك��رو���س عام
 ،2013وح�صل بالفعل على
موافقة ال�لاع��ب ،قبل �أن يقرر
الأخري الرتاجع عن هذه اخلطوة
لالنتقال يف العام التايل �إلى
ريال مدريد.
ورغ��م �أن عقد كرو�س مع ريال
مدريد ميتد حتى �صيف ،2022
�إال �أن الالعب يريد �إعادة �إحياء
م�سريته ع��ق��ب م��و���س��م كارثي
بقمي�ص املريينغي.

ويلعب اليونايتد على رغبة
قدمية ل��دى كرو�س ،باالنتقال
�إلى الدوري الإنكليزي املمتاز،
خلطفه م��ن قلعة �سانتياغو
برنابيو.
يذكر �أن باري�س �سان جريمان،
يهتم �أي�ض ًا ب�ضم كرو�س ،وت�شري
تقارير �إلى �أنه م�ستعد لدفع 68
مليون �إ�سرتليني لإمتام ال�صفقة.
وع��ل��ى ج��ان��ب اخ���ر ع���اد ن��ادي
مان�ش�سرت يونايتد للتفتي�ش يف
دفاتر املدرب الربتغايل ُ
املقال
جوزيه مورينيو ،من �أجل تدعيم
�صفوف الفريق يف فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،بعدما وجه
ال�شياطني احلمر الأنظار �صوب
مدافع لي�سرت �سيتي.
ووف���ق��� ًا ل�����ص��ح��ي��ف��ة «م��ي�رور»
الربيطانية ،ف�إن اليونايتد عاد
لل�سعي وراء ه��اري ماغواير،
مدافع لي�سرت �سيتي ،لدعم اخلط
اخللفي لكتيبة ال�شياطني احلمر

يف املو�سم املقبل.
وطلب مورينيو �ضم ماغواير يف
ال�صيف املا�ضي� ،إال �أن الالعب
تردد يف قبول العر�ض بعد ك�أ�س
العامل ،قبل �أن يقرر اال�ستمرار
رفقة الثعالب ،لريحل بعدها
ال�برت��غ��ايل ع��ن مقعد الإدارة
الفنية للمان يونايتد يف دي�سمرب
املا�ضي.
و�أ����ش���ارت ال�صحيفة �إل���ى �أن
ماغواير منفتح الآن على االنتقال
�إلى ملعب «�أولد ترافورد» ،كما
�أن ال�صفقة حتظى بدعم مدرب
ال��ي��ون��اي��ت��د ،ال�نروي��ج��ي �أويل
جونار �سول�سكاير ،والذي يدفع
�إدارة النادي نحو �ضم جنم دفاع
لي�سرت.
و�أو�ضحت �أن الالعب ينتهي عقده
مع لي�سرت يف �صيف  ،2023ويف
حالة انتقاله �إل��ى اليونايتد،
ف�إنه قد يح�صل على راتب ي�صل
�إلى � 140ألف �إ�سرتليني.

• �شعراوي مير من الدفاع برباعة

هدد �ستيفان ال�شعراوي ،جناح روما ،نادي العا�صمة الإيطالية،
بالرحيل بعد الأزم��ة الأخ�يرة بينه وبني زميله يف الفريق �إيدين
دجيكو.
ووف ًقا ل�صحيفة «كوريري ديللو �سبورت» الإيطالية ،ف�إن دجيكو خرج
غا�ضب ًا من امللعب بعد نهاية ال�شوط الأول من مباراة روما و�سبال
باجلولة الـ 28من الدوري الإيطايل ،والتي خ�رسها الذئاب بنتيجة
.2-1
ودخل دجيكو غرفة مالب�س روما غا�ض ًبا قبل �أن يركل عد ًدا من الأ�شياء
ثم وجه انتقا ًدا حا ًدا لل�شعراوي ،ب�سبب عدم مترير الكرة له يف �إحدى
اللعبات بال�شوط الأول.

ليون يفتح المزاد على تانجي
قبل االنتقاالت الصيفية
منح جان مي�شيل �أوال�س ،رئي�س نادي �أوملبيك
�سارا �إل��ى الفرن�سي زي��ن الدين
برا
ليون ،خ� ً
ً
زي���دان ،امل��دي��ر الفني لفريق ري��ال مدريد،
فيما يتعلق باملريكاتو ال�صيفي املقبل.ووفق ًا
ملوقع «ديفن�سا �سنرتال» الإ�سباين ،ف�إن �أوال�س
قرر عر�ض العبه تاجني ندومبيلي للبيع ،يف
ال�صيف املقبل �أمام الأندية الراغبة يف �ضمه.
و�إلى جانب ريال مدريد ،ف�إن ندومبيلي يحظى
باهتمام كل من مان�ش�سرت �سيتي ،ومان�ش�سرت
يونايتد ،ويوفنتو�س ،وبر�شلونة ،وباري�س
�سان جريمان.

• نيمار

و�أ���ش��ار املوقع الإ�سباين� ،إل��ى �أن فلورنتينو
برييز ،رئي�س ريال مدريد ،عليه �أن يخو�ض الآن
املفاو�ضات من �أجل التعاقد مع هدف زيدان.
و�أعلن �أوال���س �أن باري�س �سان جريمان هو من
يتقدم �سباق احل�صول على خدمات ندومبيلي� ،إال
�أن ريال مدريد لن ي�ست�سلم يف هذه ال�صفقة.
و�أك���د امل��وق��ع الإ���س��ب��اين �أن القيمة ال�سوقية
لندومبيلي تبلغ  50مليون ي��ورو� ،إال �أنه من
املتوقع �أن تتخطى قيمة ال�صفقة هذا الرقم،
يف ظل امل��زاد امل�شتعل على الظفر بخدمات
الالعب.

اليويفا يوجه اتهام ًا
رسمي ًا للبرازيلي نيمار

ب��ات الربازيلي نيمار دا �سيلفا ،جنم باري�س �سان
جريمان ،مهد ًدا بالإيقاف من قبل االحتاد الأوروبي لكرة
القدم.
فقد ذكر «يويفا» ،عرب موقعه الر�سمي �أول �أم�س
اجلمعة� ،أنه وجه لنيمار تهمة �إهانة حكام
مباراة �سان جريمان ومان�ش�سرت يونايتد،
يف �إي���اب دور الـ 16ل���دوري �أبطال
�أوروبا.
وك��ان العب ال�سامبا قد ق��ال ،عرب
ح�سابه ع��ل��ى «�إن�����س��ت��غ��رام»� ،إن
«حكام الفيديو ال يفهمون �شيئا يف
كرة القدم» ،تعبريا عن اعرتا�ضه
على ركلة اجلزاء ،التي �سجل منها
م��ارك��و���س را���ش��ف��ورد ه��دف الت�أهل
للفريق الإنكليزي «.»1-3
ووف � ًق��ا لبيان يويفا ،ف���إن واقعة
نيمار تخ�ضع للمادة  11من الالئحة
الت�أديبية.
وه��ذا يعني �أن ال�لاع��ب �سيتعر�ض
لغرامة مالية ،بالإ�ضافة �إلى �إيقاف
حمتمل ،من مباراة �إلى  3مباريات.
يذكر �أن نيمار غ��اب ع��ن مباراتي
مان�ش�سرت يونايتد ،لإ�صابته يف
الكاحل ،التي �أبعدته عن املالعب منذ
يناير املا�ضي.

برشلونة يسعى إلقناع يوفيتش
باالنضمام إليه
ك�شف تقرير �صحايف ،حلقة الو�صل التي يعتمد عليها
بر�شلونة ،من �أجل �إقناع ال�رصبي لوكا يوفيت�ش،
مهاجم �آينرتاخت فرانكفورت ،باالنتقال �إلى «كامب
نو» يف املو�سم املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية ،ف�إن
بر�شلونة يتوا�صل مع يوفيت�ش ،عن طريق الأملاين
باتريك فولك ،العب فرانكفورت ال�سابق ،والذي
ي�ست�شريه النجم ال�رصبي ب�سبب خرباته الكبرية يف
البوند�سليغا.

و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن بر�شلونة ،يخ�ص�ص 50
مليون ي��ورو لإمت��ام ال�صفقة ،يف حني �أن النادي
الأملاين قد يطلب من � 65إلى  70مليون ًا.
عاما ،هو املر�شح يف البار�شا
و�أكدت �أن �صاحب الـً 21
للعب دور البديل للمهاجم ،لوي�س �سواريز� ،إال �أنه
لي�س اخليار الوحيد.
وكانت العديد من التقارير يف الفرتة الأخرية ،قد
ذكرت �أن البلوغرانا يفا�ضل بني يوفيت�ش وغريزمان،
لتدعيم هجومه.

• لوكا يوفيت�ش

ورد ال�شعراوي على دجيكو بنف�س احلدة ليتطور الأمر �إلى ا�شتباك
بالأيدي ،وتدخل العبو روما لإنهاء املوقف قبل �أن يتطور �إلى ما ي�شبه
«مباراة مالكمة».
وعند بداية ال�شوط الثاين قرر كالوديو رانيريي ،املدير الفني امل�ؤقت
لروما� ،إخراج ال�شعراوي بينما �أبقى على دجيكو يف امللعب ،وهو الأمر
الذي �أغ�ضب الالعب الإيطايل.
وهدد ال�شعراوي ب�أنه لن يجدد عقده الذي �سينتهي يف املو�سم املقبل،
رغم جهود م�س�ؤويل روما لإقناعه باال�ستمرار داخل قلعة الذئاب.
وعلى اجلانب الآخر ،ف�إن دجيكو �أقرب للرحيل يف ال�صيف املقبل ب�سبب
عامل ال�سن ،بالإ�ضافة �إلى وجود اهتمام من جانب �إنرت ميالن.

السيتي يخطط لخطف
الموهوب سكرينيار
�أكد تقرير �صحايف �إيطايل� ،أن نادي
ً
عر�ضا مميزا،
مان�ش�سرت �سيتي يجهز
من �أجل التعاقد مع هدف ريال مدريد
وبر�شلونة يف املريكاتو ال�صيفي
املقبل .ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو
مريكاتو» الإي��ط��ايل ،ف ��إن ال�سيتي
م�ستعد لتقدمي عر�ض بقيمة 100
مليون يورو ،للتعاقد مع ال�سلوفاكي
ميالن �سكرينيار مدافع �إنرت ميالن.
ويعد �سكرينيار من �أبرز �أهداف ريال
مدريد يف املريكاتو ال�صيفي املقبل،
من �أجل تعوي�ض الرحيل املحتمل

للفرن�سي رافائيل فاران.
وكانت تقارير �صحافية �أك��دت يف
الأيام الأخرية �أن بر�شلونة � ً
أي�ضا دخل
يف �سباق التعاقد مع �سكرينيار،
وم�ستعد لإقناع �إن�تر ميالن ب�إمتام
ال�صفقة.
و��صرح وكيل �سكرينيار �أن �صفقة
خ���روج ال�لاع��ب م��ن ال��ن�يرات��زوري
معقدة ،لأن قيمته و�صلت الآن �إلى
 100مليون يورو ،وهو نف�س الرقم
ال��ذي ب��ات ال�سيتي الآن م�ستع ًدا
لتقدميه.

باريس يدخل سباق
التعاقد مع فاران

�أكد تقرير �صحايف� ،أن نادي باري�س �سان جريمان،
ان�ضم �إل��ى ال�رصاع على جنم ري��ال مدريد املتوقع
رحيله يف ال�صيف املقبل.
ووفقًا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل ،ف�إن
�سان جريمان ي�صارع مان�ش�سرت يونايتد للفوز
بخدمات املدافع الفرن�سي رافائيل ف��اران ،والذي
ٍ
حتد جديد يف املو�سم
�أكدت تقارير �أنه يبحث عن خو�ض
املقبل.
ومل ي�ؤكد فاران ا�ستمراره مع ريال مدريد خالل حوار �صحايف �أجراه
ؤخرا ،بداعي �أنه ال يريد التحدث عن م�ستقبله ب�شكل علني.
م� ً
و�أ�شار املوقع الإيطايل �إلى �أن فاران بات من �أف�ضل مدافعي العامل يف
ال�سنوات الأخرية ،كما �أنه جنح يف التتويج مع فرن�سا بلقب ك�أ�س
العامل ،بالإ�ضافة �إلى الفوز بدوري �أبطال �أوروبا  3مرات مع ريال
مدريد حتت قيادة املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان.
و�أكد �أن اليونايتد و�سان جريمان يراقبان الآن �أي تطور يف عالقة
فاران مع ريال مدريد ،حت�س ًبا حل�سم ال�صفقة يف ال�صيف املقبل.
و�شدد على �أنه حتى الآن مل يقدم �أي من الناديني عر�ضا ل�ضم فاران،
ولكنهما على توا�صل مع املدافع الفرن�سي وينتظران الفر�صة
املنا�سبة لإمتام ال�صفقة.

اإلنتر يقترب من استعادة إيكاردي
قبل موقعة التسيو
اعلن بيريو فولبي ،طبيب نادي
�إن�تر ميالن ،خ� ً
برا �سار ًا للمهاجم
الأرجنتيني م��اورو �إيكاردي ،قبل
لقاء النرياتزوري مع الت�سيو ،يف
ختام ال�شهر احل��ايل ،على ملعب
جوزيبي مياتزا� ،ضمن اجلولة
الـ 29من الدوري الإيطايل.
وقال فولبي ،يف ت�رصيحات �أبرزها
موقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل:
«�إيكاردي ي�شارك جزئ ًيا يف تدريبات
الفريق ،قبل �أن يدخل يف التدريبات
اجلماعية ب�شكل كامل».
و�أ�ضاف« :هذا �أمر طبيعي لالعب مل
ي�شارك يف التدريبات ملدة من 30
يوما ،حيث يجب �أن ي�ستعيد
�إلى ً 35
لياقته البدنية ،قبل االن�ضمام �إلى
املجموعة».
وتابع طبيب االن�تر« :اللعب �أمام
الت�سيو؟ ،ه��ذا ���س ��ؤال �صعب وال

�أ�ستطيع الإجابة عليه ب�شكل كامل،
اً
احتمال مل�شاركته ،وف ًقا
ولكن هناك
ملا �سيحدث خالل الأ�سبوع املقبل،
كما �أن الأمر يعود يف النهاية �إلى
اجلهاز الفني».
وحول �إ�صابة دي فري ،قال« :و�صلت
�أخبار عن �إ�صابته من طبيب املنتخب
ريا».
الهولندي ،وال يبدو الأمر خط ً
واخ��ت��ت��م ف��ول��ب��ي ت�رصيحاته:
«ناينغوالن؟ ي�سري الآن على برنامج
حمدد للتعايف مثل �إيكاردي ،و�سرنى
الأ�سبوع املقبل �إذا كان جاهزً ا �أم
ال».
يذكر �أن �إي��ك��اردي مل ي�شارك يف
تدريبات �إن�تر ،منذ �شهر فرباير
املا�ضي ،عندما مت جت��ري��ده من
حمل �شارة قيادة النرياتزوري،
وهي الفرتة التي واكبت معاناته
من �إ�صابة يف الركبة.

