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زوجة إيكاردي توضح موقفه
في الموسم المقبل

• كوليبايل يقطع الكرة من مبابي

أنشيلوتي يغلق الباب
أمام رحيل كوليبالي
نفى كارلو �أن�شيلوتي املدير
الفني لنابويل الإيطايل ،وجود
�أي نية لبيع امل��داف��ع ال��دويل
ال�سنغايل كاليدو كوليبايل،
م�شد ًدا على �أن الأندية املهتمة
ب�ضم الالعب لي�س �أمامها �سوى
دف��ع ال����شرط اجل��زائ��ي م��ن �أجل
الفوز بال�صفقة.
ويبلغ ال�رشط اجلزائي يف عقد
كوليبايل مع نابويل  130مليون
جنيه �إ�سرتليني « 150مليون
يورو».
ووف ًقا ل�صحيفة «توتو�سبورت»
الإي��ط��ال��ي��ة ،ف����إن مان�ش�سرت
يونايتد يعترب �أب���رز الأندية

امل��ه��ت��م��ة ب��خ��دم��ات ال�لاع��ب،
واملر�شحة ل�ضم كوليبايل من
�أجل تقوية خط دفاعه ،ا�ستنا ًدا
لقدرته املادية على دفع ال�رشط
اجلزائي.
ووف ًقا للتقرير ف��إن �أن�شيلوتي
ي�رص على عدم التفريط يف «�أف�ضل
مدافع يف العامل» -ح�سب ر�أيه،-
لأن الفريق يف حاجة جلهوده� ،إال
لو تقدم ٍ
ناد ،وقرر دفع ال�رشط
اجل��زائ��ي ،حينها لن ي�ستطيع
نابويل الرف�ض.
و��صرح �أن�شيلوتي« :كوليبايل
ح��ال� ًي��ا يعد �أف�����ض��ل م��داف��ع يف
ال��ع��امل ،وم���ازال �أم��ام��ه الوقت

لرفع م�ستواه .النادي لن يبيعه
ب�أقل من  150مليون يورو ،هي
قيمة ال����شرط اجل��زائ��ي ،الذي
�سيفعل بعد عامني».
ُ
و�أو�ضح�« :سينتهي عقد كوليبايل
ع��ام  .2023يف ع��ام  2021قد
ي�ستطيع �أي ٍ
ناد مهتم بخدماته،
دفع ال�رشط اجلزائي ل�ضمه ،لكن
حال ًيا ال توجد �أي نية لبيعه».
جدير بالذكر �أن نابويل حال ًيا
يحتل املركز الثاين يف الدوري
الإيطايل ،وي�سعى للمحافظة على
قوامه الأ�سا�سي ا�ستعدا ًدا مل�شاç
ركته يف دوري �أبطال �أوروبا يف
املو�سم اجلديد.

اإلنتر يفكر في ضم البرازيلي دانيلو
بد�أ �إنرت ميالن الإيطايل ،يف
التجهيز ل��ف�ترة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،بعدما
اق�ترب من حجز مقعد م�ؤهل
لدوري �أبطال �أوروبا.
ووف���� ًق����ا ل�����ش��ب��ك��ة «���س��ك��اي
�سبورت�س» ،ف��إن �إن�تر ميالن
توا�صل مع الربازيلي دانيلو،
الع����ب م��ان�����ش�����س�تر �سيتي
الإجن���ل���ي���زي ،وال�����ذي عرب
ع��ن رغبته يف االنتقال �إلى
النرياتزوري.
وي�تراوح ال�سعر ال��ذي حدده
�إنرت ميالن ل�ضم دانيلو ،ما بني
� 20إلى  22مليون ي��ورو ،يف
الوقت الذي حدد فيه ال�سيتي
 30مليون ي��ورو للتنازل عن
العبه.
لكن «�سكاي �سبورت�س» �أ�شارت
�إلى �أن �إنرت ميالن مل يتو�صل
التفاق نهائي مع دانيلو ب�ش�أن
راتبه حتى الآن ،حيث عر�ض
مبلغً ا �أقل مليون يورو من الذي
يتقا�ضاه حال ًيا مع مان�ش�سرت
�سيتي.
ويعترب دانيلو الهدف الأول
بالن�سبة ل�ل�إن�تر ،لتدعيم
مركز الظهري الأمي��ن ،خا�صة
ب��ع��د �إ���ص��اب��ة فر�ساليكو،
وامل�ستويات غ�ير املقنعة
ل�سيدريك �سواري�س.

ك�����ش��ف��ت وان�����دا ن�����ارا ،زوج���ة
ووكيلة �أعمال م��اورو �إيكاردي
مهاجم �إن�تر ميالن ،موقفه من
البقاء �أو الرحيل عن �صفوف
النرياتزوري ،خالل املريكاتو
ال�صيفي املقبل.
وعانى �إيكاردي من الغياب لفرتة
امتدت لأكرث من �شهر ون�صف ،يف
�أعقاب �أزمة �سحب �شارة القيادة
منه ،فيما يرتبط بالرحيل لأكرب
�أندية �أوروب��ا ،على غرار ريال
مدريد.
وقالت واندا نارا ،يف ت�رصيحات
�أبرزها موقع كالت�شيو مريكاتو:
«�إيكاردي ي�ستمر يف هز ال�شباك،
قدما لأنه م�صدر قوة
�إنه مي�ضي ً
الأ�رسة».
و�أ�ضافت�« :إيكاردي الآن يتحلى
بالهدوء ويحت�ضن اجلميع ،لأنه
دائما يتمتع بعالقة جميلة مع
ً
كل �شخ�ص� ،سنكون هنا يف �إنرت
ميالن جمد ًدا العام املقبل».
و�شنت واندا ،هجوم ًا عنيف ًا �ضد
�شقيقة �إيكاردي ،التي قالت �إن
�شقيقها خمدوع ،وال يعلم حقيقة
واندا نارا التي تتفنن يف �إحلاق
ال�رضر به ،دون دراية منه.
وتابعت زوجة �إيكاردي« :ل�ست
���س��اح��رة ،نحن دائ� ً�م��ا ن�ساعد
العائلة� ،إيفانا �إيكاردي جاءت
�إلى منزيل منذ �شهرين وفتحنا
الأب������واب ل��ه��ا� ،إن��ه��ا لي�ست
�صادقة».

• �إيكاردي مع زوجته

وختمت« :ماورو رجل رائع ،فهو
ال ي�ساعد العائلة فقط ،لكن

الأ�شخا�ص الذين ال نعرفهم � ً
أي�ضا،
عندما ذهبت �أخته �إلى اجلامعة

�أعطاها �سيارة ،وه��ي تتحدث
بهذه الطريقة عن �شقيقها!».

دورتموند لن يعرض سانشو
في السوق الصيفي
• �إي�سكو

ك�شف تقرير �صحايف �أمل��اين ،عن �رس
ال��ق��رار ال�����ص��ادم ال���ذي ات��خ��ذه نادي
بورو�سيا دورمت��ون��د ،ب�ش�أن العبه
ال�شاب جادون �سان�شو.
ووف ًقا ل�صحيفة «�سبورت بيلد» الأملانية،
ف ��إن بورو�سيا دورمت��ون��د ،قرر �سحب
�سان�شو من املريكاتو ال�صيفي املقبل،
على �أن ي�ستمر الالعب يف ملعب
�سيجنال �إيدونا ب��ارك خالل
املو�سم املقبل.
و�أ����ش���ارت ال�صحيفة
�إل����ى �أن بورو�سيا
دورمت��ون��د ،يهدف
من القرار� ،أن يرفع
قيمة �صفقة �سان�شو
لتتخطى ال��ـ 100
م��ل��ي��ون ي����ورو يف
املو�سم املقبل.
و�أك���دت �أن القرار
����ص���ادم���ا
ج������اء
ً
ملان�ش�سرت يونايتد
ال�����ذي ك����ان ي�ضع
ال�لاع��ب يف مقدمة
�أهدافه ،بالإ�ضافة �إلى
مان�ش�سرت �سيتي الذي
�أبدى اهتمامه با�ستعادة
العبه ال�سابق.
يذكر �أن �سان�شو « 19عام ًا»

ً
هدفا وتقدمي 18
جنح يف �إح���راز 11
متريرة حا�سمة لزمالئه خالل  38مباراة
باملو�سم احلايل.
وعلى جانب �أخر ك�شف يو�سوفا موكوكو،
نا�شئ بورو�سيا دورمتوند الأمل��اين،
عن موقفه من اللعب م�ستقبلاً بقمي�ص
الغرمي ،بايرن ميونيخ.
ويعد موكوكو� ،صاحب الـ  14عام ًا،
�أحد �أبرز املواهب يف املالعب الأملانية،
ليلقب بـ «معجزة دورمتوند» ،ب�سبب
�أرقامه التهديفية اال�ستثنائية.
و�سئل موكوكو عرب ح�سابه على موقع
ُ
�إن�ستغرام ،عن مدى �إمكانية انتقاله
لبايرن ميونيخ م�ستقبلاً  ،لريد ب�إجابة
قاطعة ،حيث كتب «�أ�شعر براحة كبرية
يف دورمت��ون��د ،و�أ�سجل الأه���داف مع
الفريق».
و�أتبع معجزة دورمتوند� ،إجابته ب�أوجه
تعبريية لنحل يحمل �أل���وان الأ�صفر
والأ�سود ،يف �إ�شارة لقمي�ص فريقه.
وجذب النا�شئ الأملاين� ،أنظار العمالق
ً
هدفا خالل
البافاري بعدما �سجل 36
 21م��ب��اراة مع نا�شئي دورمت��ون��د هذا
املو�سم.
عاما ،قد وقع
يذكر �أن �صاحب الـ 14
ً
على عقد رع��اي��ة م��ع ��شرك��ة «نايك»
م�ؤخر ًا ،يق�ضي بح�صوله على  10ماليني
يورو.

• دانيلو

ماكس كروز يفوز بأفضل العب في مارس
�أحرج قائد فريدر برمين جنوم بايرن ميونيخ،
وب��ورو���س��ي��ا دورمت��ون��د ،بعدما ح�صد جائزة
�أف�ضل العب يف ال��دوري الأمل��اين عن �شهر مار�س
املا�ضي.
و�أعلن املوقع الر�سمي للبوند�سليغا تتويج ماك�س
كروز ،جنم برمين ،بجائزة العب ال�شهر ،متفوقً ا
على كافة املر�شحني.
وجنح كروز يف ت�سجيل � 6أهداف خالل  4مباريات
بدءا من اجلولة  ،24حتى اجلولة � ،27إلى جانب
ً
�صناعته � 3أهداف ،لي�ساعد فريقه يف الدخول يف
�أجواء املناف�سة على �أحد املقاعد امل�ؤهلة لبطولة
الدوري الأوروبي يف املو�سم املقبل� ،إذ بات برمين

أخرا
يف املركز ال�سابع ،بر�صيد  46نقطة ،مت� ً
بنقطة واحدة عن هوفنهامي �صاحب املركز ال�ساد�س
امل�ؤهل للدور التمهيدي للبطولة القارية.
عاما ،على مر�شحني
وتفوق كروز� ،صاحب الـ31
ً
عدة للجائزة ،على ر�أ�سهم ثنائي البايرن ،روبرت
ليفاندوف�سكي وخامي�س رودريغيز.
وت�أتي هذه اجلائزة رغم ال�رصاع الدائر بني العبي
البايرن ،ودورمتوند ،يف ظل ا�شتعال املناف�سة
بني الفريقني على لقب البوند�سليغا هذا املو�سم.
ويت�صدر بايرن ميونيخ جدول الرتتيب بر�صيد
 67نقطة ،فيما ي�أتي دورمتوند خلفه بفارق نقطة
واحدة ،حمت ً
ال املركز الثاين.

يوفنتوس يرصد التعاقد مع إيسكو
في االنتقاالت الصيفية
ي�سعى يوفنتو�س الإيطايل لتكرار زيارته �إلى ريال مدريد الإ�سباين
يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،من �أجل التعاقد مع العب
جديد ،بعد التعاقد مع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،قبل
املو�سم املا�ضي .ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل،
ف�إن يوفنتو�س يف حاجة �إلى �صانع �ألعاب بجانب العب و�سطه،
مرياليم بيانيت�ش ،مو�ضحا �أنه وجد �ضالته يف الدويل الإ�سباين،
�إي�سكو .وميتلك �إي�سكو جميع ال�صفات التي يحتاجها يوفنتو�س
يف �صانع الألعاب� ،إ�ضافة خلرباته الكبرية يف دوري �أبطال
�أوروبا ،حيث فاز بـ� 4ألقاب مع ريال مدريد ،بجانب �أنه متفاهم
مع كري�ستيانو رونالدو ،وقد ي�شكل معه ثنائيا مميزا.
يوفنتو�س لي�س وح��ده املهتم بخدمات �إي�سكو ،و�إمن��ا � ً
أي�ضا

مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ،حيث يرغب مدربه بيب غوارديوال
يف ا�ستقدام النجم الإ�سباين مللعب االحتاد.
وي�سعى يوفنتو�س للإ�رساع يف التقدم بعر�ض ر�سمي لريال
مدريد قبل دخول �أكرث من ٍ
ناد يف ال�صفقة ،وبالتايل فتح
مزاد على الالعب.
و�أك��دت تقارير �أن يوفنتو�س م�ستعد لدفع ما بني
� 80إل��ى  85مليون ي��ورو للفوز بخدمات الدويل
الإ�سباين .جدير بالذكر �أن ريال مدريد مهتم للغاية
بخدمات �إيدين ه��ازارد «ت�شيل�سي» وكري�ستيان
�إريك�سن «توتنهام» ،ويف حال تعاقده مع �أي منهما
ف�إن ذلك �سيدفع �إي�سكو للرحيل.

• �سان�شو يتوغل يف الدفاع برباعة

فرانكفورت يعلن نفاد تذاكر
قبل نهائي اليوروباليغ

�أعلن �آينرتاخت فرانكفورت الأملاين ،نفاد تذاكر مباراته �أمام ت�شيل�سي
الإنكليزي ،يف الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ،وذلك بعد �ساعات
من الإطاحة ببنفيكا الربتغايل من دور الثمانية بالبطولة.
و�صعد �آينرتاخت للدور قبل النهائي بعدما حقق فوزا ثمينا  0-2على
�ضيفه بنفيكا ،اخلمي�س املا�ضي يف �إياب دور الثمانية.
وكان لقاء الذهاب الذي جرى بني الفريقني بالربتغال ،قد انتهى بفوز
بنفيكا  ،2-4لي�صعد الفريق الأملاين للمربع الذهبي ،بعد تفوقه بفارق
الأهداف امل�سجلة خارج الأر�ض.
و�سبق لآينرتاخت فرانكفورت �أن �أعلن االنتهاء من بيع ت�صاريح دخول
ملبارياته بدور املجموعات ،قبل �أن تتحدد مواعيدها.
و�أعلن �آينرتاخت �أنه وفر كل االحتياطات الالزمة ملباراة الذهاب املقررة
�أمام ت�شيل�س�سي.
وقال �أدي هيتري ،املدير الفني لآينرتاخت فرانكفورت عقب مباراة الأم�س
«الرحلة م�ستمرة ،ما قدمه الفريق كان مذهال ،الأجواء �ساعدت على
تقدمي �أم�سية �أوروبية ال تن�سى».
و�أ�ضاف �أك�سيل هيلمان ع�ضو جمل�س �إدارة �آينرتاخت «�أح�رض مباريات
الفريق على ملعبه منذ فرتة طويلة للغاية ،لكني ال �أتذكر �أنني ع�شت
�أجواء بهذه الروعة يف اال�ستاد».
ونوه «الأجواء كانت هائلة طوال رحلتنا يف البطولة الأوروبية ،لكنها
كانت الأف�ضل يف هذه املباراة».

