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تدخالت خارجية أوقفت صفقة انتقال
يوفيتيش للريال
ك�شف تقرير �صحايف �إ�سباين،،
�رس توقف �صفقة انتقال ال�رصبي
لوكا يوفيتي�ش ،مهاجم �آينرتاخت
فرانكفورت� ،إلى ريال مدريد يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووفقًا ملوقع «ديفن�سا �سنرتال»
الإ�سباين ،ف�إن ال�صفقة كانت على
و�شك االنتهاء بني الالعب ال�رصبي
والنادي الإ�سباين مقابل من 60
مليون يورو.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن تدخل مان�ش�سرت
�سيتي ت�سبب يف ت�أجيل ح�سم
ال�صفقة ،وازدي���اد ال����صراع بني
ال��ن��ادي�ين ب�����ش���أن ال��ت��ع��اق��د مع
يوفيتي�ش.
و�أو���ض��ح �أن ال��ن��ادي االنكليزي
يخ�ص�ص نحو من  230مليون يورو
حتت ت�رصف املدرب الإ�سباين بيب
غوارديوال ،من �أجل �إبرام �صفقات
ق��وي��ة لل�سيتي يف املريكاتو
ال�صيفي املقبل.
وتوقع املوقع الإ�سباين �أن ي�شتد
ال�رصاع بني الريال وال�سيتي على
يوفيت�ش ،ولكن الأخ�ير يف�ضل
ارت��داء قمي�ص املريينغي بغ�ض
النظر عن الإغراءات املالية.
كما رف�ض مان�ش�سرت يونايتد،
احل�صول على الالعب الويلزي
غاريث بيل جنم ري��ال مدريد،
كجزء من �صفقة انتقال الفرن�سي
بول بوغبا� ،إلى ريال مدريد.
ووف��قً��ا ل�صحيفة «الإندبندنت»
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ف����إن مان�ش�سرت
يونايتد حدد  170مليون يورو
من �أجل التنازل عن بوغبا لريال
مدريد ،وهو الرقم الذي يفوق مع
دفعه «ال�شياطني احلمر» للتعاقدع

يوفيتيش يصارع للحفاظ على الكرة

مع بوغبا عام  ،2016بنحو 50
مليون يورو.
ال�صحيفة الربيطانية �أك��دت �أن
املقاي�ضة مرفو�ضة يف �صفقة
بوغبا ،و�إذا �أراد الريال التعاقد
م��ع ال�لاع��ب عليه دف���ع الرقم
املطلوب.
لكن حتى لو جنح ريال مدريد يف

دفع القيمة املطلوبة يف بوغبا،
ف�إنه �سيواجه م�شكلة �أخرى من قبل
الالعب� ،أال وهي راتبه الكبري.
وك�شف التقرير �أن بوغبا طلب من
ريال مدريد �أن يكون �صاحب الراتب
الأعلى يف الفريق ،وهو الأمر الذي
قد يقف عائقًا بال�صفقة� ،إذ �أن
الراتب يف ريال مدريد هو مو�ضوع

ذو �أهمية كبرية ويحظى بالتقدير
ل�شخ�صية الالعبني.
جدير بالذكر �أن هناك تقارير
�إ�سبانية �أك��دت �أن بر�شلونة عاد
جمد ًدا لالهتمام بخدمات بوغبا،
ويتجه للتفاو�ض مع مان�ش�سرت
يونايتد حول �ضمه خالل ال�صيف
ُ
املقبل.

باريس يسعى لضم
خاميس في الموسم
الجديد

�أبدى باري�س �سان جريمان الفرن�سي رغبته يف �ضم
النجم الكولومبي خامي�س رودريجيز ،العب ريال
مدريد والذي تنتهي �إعارته لبايرن
ميونيخ بنهاية املو�سم احلايل.
ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو»
الإي��ط��ايل ،ف���إن بايرن ميونيخ
ل��ن ي��ق��وم ب����شراء عقد خامي�س
رودريجيز من ريال مدريد ،حيث
اكتفى النادي البافاري باملو�سمني
اللذين ق�ضاهما خامي�س يف �أليانز
�آرينا ،ومل يقدم خاللهما امل�ستوى املنتظر
منه.
يف الوقت ذاته رف�ض زين الدين زيدان املدير
الفني لريال مدريد ،مبد�أ عودة خامي�س ل�سانتياغو
برنابيو ،م�ؤك ًدا لفلورنتينو برييز �أن الالعب خارج
متاما.
ح�ساباته
ً
وارت��ب��ط ا�سم رودري��ج��ي��ز باالنتقال �إل��ى ناديي
يوفنتو�س الإيطايل ومان�ش�سرت يونايتد االنكليزي،
خ�صو�صا �أن الرقم املطلوب فيه من ريال مدريد يف
ً
متناول الناديني « 42مليون يورو».
وبح�سب التقارير ال���واردة من �إيطاليا ف�إن
رونالدو طلب من م�س�ؤويل يوفنتو�س التعاقد
مع خامي�س ،حيث �أ�شاد ب�إمكانياته و�أنه
قادر على تعوي�ض الرحيل املحتمل لباولو
دي��ب��اال� .أم��ا ري��ال مدريد فيف�ضل انتقال
خامي�س �إل��ى مان�ش�سرت يونايتد ،حيث
�سيتيح له ذلك الفر�صة لل�ضغط بالتعاقد
مع الفرن�سي بول بوغبا.

• خاميس رودريغيز

رئيس نابولي :رونالدو

هو مدرب يوفنتوس الحقيقي

•

رونالدو يحتفل
بأحد أهدافه

�شدد �أوريليو دي لورينتي�س ،رئي�س نادي
نابويل ،على الدور الذي يعي�شه الربتغايل
كري�ستيانو رون��ال��دو ،يف يوفنتو�س ،منذ
ان�ضمامه للفريق يف ال�صيف املا�ضي.
وقال دي لورينتي�س ،يف ت�رصيحات بح�سب
�صحيفة «كوريري ديللو �سبورت»« :رونالدو
ق��وي لأن��ه ا�ستبدل دوره ب��دور امل��درب منذ
ح�ضوره للدوري الإيطايل ،ماذا �سيقدم املدرب
�أكرث مما فعل هو يف ال�سنوات الأخرية؟».
و�أ�ضاف «املحفز احلقيقي هو رونالدو،
�إنه رجل غرفة املالب�س ،عندما ر�أيته
يلعب برفقة منتخب بالده ،كان يجل�س
على مقاعد ال��ب��دالء ،ي�رصخ �أكرث
من امل��درب لي�ساعدهم على حتقيق
الفوز».
ن��ادم��ا على
ك��ان
إذا
�
م��ا
وح���ول
ً
ع��دم التوقيع معه�� ،صرح دي
لورينتي�س «مل �أك���ن �أ�ستطع
حتمله ،لقد علمني وال���داي
�أن��ه يجب على امل��رء �أن ي�أخذ
اخلطوة وف ًقا ملا ميتلكه ،ل�ست
م�ضطرا لإثبات �أي �شيئ ًا لأي
ً
�شخ�ص ،لأنني كنت �شخ�ص

ناجحا طوال حياتي ،منذ �أن كان عمري
ً
عاما».
ً 25
وعلى جانب �أخ��ر �أك��د تقرير �صحايف
�إيطايل� ،أن نادي يوفنتو�س و�ضع �رشطني
للتخلي عن خدمات ظهريه الربتغايل جواو
كان�سيلو ،يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل،
ف�إن يوفنتو�س ال ميانع التخلي عن كان�سيلو،
ال�سيما �أن الالعب الربتغايل ال يتمتع بعالقة
جيدة مع مدربه الإي��ط��ايل ما�سيمليانو
�أليغري.
وي��ق��در ن���ادي ال�سيدة ال��ع��ج��وز �سعر
كان�سيلو بـ 60مليون ي��ورو ،وبالتايل
لن يتم النظر �إلى �أي عر�ض يقل عن هذا
الرقم خالل ال�صيف املقبل.
�أم��ا ال�رشط الثاين للتخلي عن الظهري
الربتغايل ،هو �أن يتقدم الالعب بطلب �إلى
�إدارة النادي الإيطايل من �أج��ل الرحيل عن
اليويف.
و�أ���ش��ار املوقع الإي��ط��ايل� ،إل��ى �أن كان�سيلو
ال يتواجد حال ًيا على قائمة الراحلني عن
ق��رارا نهائ ًيا
يوفنتو�س ،و�سيتخذ �أليغري
ً
ب�ش�أنه يف نهاية �شهر مايو احلايل.

تيباس يعتبر ميسي أفضل العب بتاريخ الليغا
�رصح خافيري تيبا�س رئي�س رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم،
ب�أن الأرجنتيني ليونيل مي�سي هداف بر�شلونة �أف�ضل العب يف تاريخ
الدوري الإ�سباين.
و�أكد تيبا�س �أن مي�سي ي�ستحق كل الإ�شادة خالل م�سريته الريا�ضية،
م�شريا �إلى �أن النجم الأرجنتيني ت�أثر كثريا بخروج بر�شلونة من
املربع الذهبي لدوري �أبطال �أوروبا على يد ليفربول االنكليزي.
وقال تيبا�س خالل مرا�سم االحتفال بالذكرى الـ 90للدوري الإ�سباين
لكرة القدم�« :إنه �أف�ضل العب يف تاريخ الليغا� ،أعتقد �أننا لن ن�صادف

العب مثله لفرتة طويلة».
و�أ�ضاف« :بكل ت�أكيد لن ي�أتي العب مثله يف امل�ستقبل القريب ،لقد
بد�أ م�سريته يف �إ�سبانيا يف �سن �صغرية جد ًا وت�ألق على مر ال�سنني
ب�شكل غري م�سبوق».
و�أرجع تيبا�س ال�سبب يف عدم ح�ضور مي�سي لالحتفالية ،بت�أثره
ال�شديد بخروج فريقه من دوري �أبطال �أوروبا ،م�ضيفا «�أتفهم �أن
ريا مبثل هذا
العب ًا مثله ميتلك روح الفوز ،بكل ت�أكيد �سيت�أثر كث ً
املوقف.

رياضة

مدرب أياكس يغلق الباب
أمام الكبار
�أك��د �إي��ري��ك تني هاج،
املدير الفني لأياك�س
�أم�سرتدام� ،أنه ال ُيفكر
يف الرحيل عن من�صبه
مع الفريق الهولندي،
خالل الفرتة احلالية.
وارتبط ا�سم تني هاج
ب��ال��ع��دي��د م���ن كبار
الأن���دي���ة يف �أوروب����ا،
وعلى ر�أ�سهم بر�شلونة،
يف ظل اق�تراب �إرن�ستو
فالفريدي املدير الفني
احل��ايل للبلوغرانا من
الإقالة.
وق��ال تني ه��اج ،خالل
ت����صري��ح��ات نقلتها
���ص��ح��ي��ف��ة «���س��ب��ورت»
الإ���س��ب��ان��ي��ة« :ارت��ب��اط
ا���س��م��ي ب���أن��دي��ة مثل
ت�شيل�سي ،بر�شلونة،
وب��اي��رن ميونيخ �أمر
رائ���ع ،لكنني مرتبط
بعقد مع �أياك�س ،و�أ�شعر
بالراحة هنا».
و�أ�ضاف« :نحن نعمل من
�أجل امل�ستقبل ،وال �أفكر
يف الرحيل الآن».
وتولى تني هاج القيادة
ال��ف��ن��ي��ة لأي��اك�����س يف
دي�سمرب  ،2017ويرتبط
ب��ع��ق��د ح���ت���ى �صيف
 ،2020وق���اد الفريق
لتحقيق ك�أ�س هولندا،
وع��ل��ى �أع��ت��اب حتقيق
لقب الدوري ،كما و�صل
�إلى ن�صف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا.

• ميسي

• إيريك تني هاج

صحيفة إسبانية تكشف

عن مشروع برشلونة الجديد

� َّأكد تقرير �صحايف �إ�سباينَّ � ،أن م�رشوع نادي بر�شلونة ،الذي و�ضعه يف
املو�سم احلايل ،يقرتب من الظهور للنور.
وقالت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانيةَّ � ،إن �إدارة بر�شلونة و�ضعت
م�رشوعا ،من �أجل �إعادة بناء الفريق ب�شكل قوي للمو�سم املقبل ،وباتت
ً
مالحمه وا�ضحة الآن.
و�سبق �أن �رصح جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�شلونةَّ � ،أن النادي
يركز على التعاقد مع العبني �شباب موهوبني وجنوم مميزين ،للحفاظ
على امتالك البار�سا لفريق تناف�سي ،خالل املوا�سم املقبلة.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن البداية كانت مع �ضم الهولندي فرينكي دي
يوجن ،العب و�سط �أياك�س ،خالل �شهر يناير املا�ضي مقابل 75
مليون يورو.
و�أو�ضحت �أن اخلطوة الثانية كانت التحرك �صوب ماتيا�س دي
ليخت ،مدافع �أياك�س ،والتي بد�أت منذ �شهر ،وبات النادي
الكتالوين على �أعتاب ح�سم ال�صفقة ،فور تو�صله التفاق
مع النادي الهولندي.
و�أف��ادت ب��� َّأن �إعالن الفرن�سي �أنطوان غريزمان ،مهاجم
�أتلتيكو مدريد ،اليوم ،رحيله عن الروخيبالنكو�س
مبثابة خطوة ناجحة جديدة يف م�رشوع بر�شلونة ،لأن
الالعب ارتبط خالل الفرتة املا�ضية باالنتقال �إلى النادي
الكتالوين.
و�أنهت ال�صحيفة تقريرها ،بذكر �أن ال�صفقات الثالث �ست�صل
قيمتها �إلى  270مليون يورو ،وهو الأمر الذي �سيجرب النادي
على اتخاذ قرارات حا�سمة لك�سب الأموال خالل الفرتة املقبلة.

إيفينبيرج ينتقد سياسة
كوفاتش مع البايرن
انتقد �ستيفان �إيفينبريج،
جنم بايرن ميونيخ الأ�سبق،
طريقة تعامل �إدارة النادي
ال���ب���اف���اري ،م���ع امل���درب
الكرواتي نيكو كوفات�ش.
و�أب����رزت �صحيفة «�سبورت
بيلد» الأملانية مقتطفات من
مقال �إيفينبريج ،ال��ذي جاء
ف��ي��ه« :ك��ي��ف يعمل كوفات�ش
يف مثل هذه الظروف ،يف ظل
عدم �شعوره بقناعة م�س�ؤويل
ناديه».
و�أ�ضاف« :كيف ينبغي للمدرب
�أن يعمل دون احل�صول على الثقة
الكاملة؟ ..هذا م�ستحيل».
ك��ان ك��ارل هاينز رومينيغه،
الرئي�س التنفيذي للبايرن ،قد
رف�ض منح كوفات�ش �أي �ضمان

ال�ستمراره ،م�ؤك ًدا �أن ال�ضمانات
كلمة لي�ست يف قامو�س ناديه.
وا�ستطرد« :كان ب�إمكاين تفهم موقف
الإدارة من كوفات�ش لو كان الفريق
يف املركز الرابع بالدوري ،ومت
�إق�صا�ؤه من ك�أ�س �أملانيا ،ولي�س
كما هو الو�ضع احلايل».
ويت�صدر البايرن ،جدول ترتيب
البوند�سليجا بفارق نقطتني عن
مالحقه ،بورو�سيا دورمتوند،
قبل جولة واح��دة على النهاية،
كما و�صل لنهائي الك�أ�س �أمام
اليبزيغ».
وحث قائد البايرن الأ�سبق� ،إدارة
النادي البافاري على منح املدرب
الكرواتي الثقة بن�سبة ،%100
ومنحه فر�صة اال�ستمرار يف املو�سم
املقبل.

فوائد غريزمان عند كوتينيو
مصائب

� َّأكد تقرير �صحايف �إ�سباينَّ � ،أن الفرن�سي �أنطوان غريزمان رمى الكرة يف
ملعب بر�شلونة الآن ،من �أجل �ضمه يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
وكان غريزمان� ،أعلن خالل فيديو على احل�ساب الر�سمي لنادي �أتلتيكو مدريد
بـ «تويرت»َّ � ،أنه �سيغادر النادي الإ�سباين ،ال�صيف املقبل.
وقالت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانيةَّ � ،إن ما يتبقى من �صفقة انتقال غريزمان لرب�شلونة،
يعتمد على النادي الكتالوين ،خالف ما حدث بني الطرفني يف املو�سم املا�ضي.
كان بر�شلونة ،ي�سعى ل�ضم غريزمان يف ال�صيف املا�ضي عن طريق ال�رشط اجلزائي،
لكن الفرن�سي تراجع يف اللحظات الأخ�يرة عن �إمت��ام ال�صفقة ،وقرر البقاء مع
�أتلتيكو.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن بر�شلونة حتى الآن مل يقم ب�أي حترك ر�سمي �صوب �ضم غريزمان،
لكن الالعب يظل الهدف الرئي�سي للنادي الكتالوين ،من �أجل دعم الهجوم.
و�أ�شارت �إلى �أزمة بر�شلونة يف ال�صفقة ،هي �أن موارد النادي لن ت�سمح بالتعاقد معه
مبا�رشة دون بيع �أحد جنوم الفريق خالل ال�صيف املقبل.
و�أفادت ال�صحيفة ب�أن الربازيلي فيليب كوتينيو ،قد يكون هو ال�ضحية التي �سيختارها
بر�شلونة ،من �أجل ا�ستغالل �أموال رحيله يف �ضم غريزمان.
وجه الفرن�سي �أنطوان غريزمان ،مهاجم �أتلتيكو مدريد ،ر�سالة وداع جلماهري
َّ
النادي ،بعد �أن �أعلن الثالثاء ،رحيله عن الروخيبالنكو�س ،ال�صيف املقبل.
ون�رش �أتلتيكو مدريد ،على ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»،
�شكرا جزيلاً لكم
فيديو لغريزمان يقول خالله« :لقد ع�شت � 5سنوات رائعة هنا.
ً
دائما يف قلبي».
على كل �شيء� .ستظلون ً
و�أ�ضاف�« :أردت �أن �أخربكم �أنني اتخذت قرار مغادرة النادي ،ال�صيف املقبل ،للتعرف
على �أ�شياء جديدة ،وكي �أواجه حتديات �أخرى» .و�أنهى املهاجم الفرن�سي ،الفيديو
«�شكرا جزيلاً لكم من �أعماق قلبي ،و�أراكم الح ًقا».
الوداعي ،قائلاً :
ً
كان �أتلتيكو مدريد� ،أعلن ر�سم ًيا ،عرب ح�سابه الر�سمي على موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت»َّ � ،أن غريزمان� ،أبلغ النادي ،بنيته الرحيل ،ال�صيف املقبل.

