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ميالن يسعى للتعاقد مع أنخيل كوريا وماريانو دياز

«الروسونيري» وضع عينه
على «مطاريد» مدريد
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يوفنتوس يعرض
خدمات روجاني
على برشلونة

• ارتور فيدال

عر�ض ن��ادي يوفنتو�س الإيطايل لكرة القدم خدمات العبه دانييلي
روجاين على بر�شلونة الإ�سباين يف �سوق االنتقاالت ال�صيفية احلالية
ح�سبما ذكرت تقارير �صحافية.
وخرج الظهري الأي�رس ال�شاب متام ًا من خطط فريق ال�سيدة العجوز
بقيادة املدرب ماوري�سيو �ساري بعد احل�صول على ماتيا�س دي ليخت
ومرييح دميريال يف وقت �سابق من هذا ال�صيف.
عاما باالنتقال �إلى عدد من الأندية
وارتبط الالعب البالغ من العمر ً 25
مثل روما وموناكو ،وذلك بعد �أن ف�شلت املفاو�ضات مع �آر�سنال للتعاقد
معه قبل فرتة وجيزة على �إغالق ال�سوق يف �إنكلرتا.
و�أجرى روما وموناكو حمادثات ب�ش�أن �ضم روجاين ،فيما كانت �رشوط
يوفنتو�س بطلب  30مليون يورو موزعة على �إعارة بقيمة خم�سة ماليني
يورو مع االلتزام بال�رشاء مببلغ  25مليون �أخرى.
وذكرت �صحيفة «توتو�سبورت» �أن املدير الريا�ضي ليوفنتو�س عر�ض
خدمات روجاين على بر�شلونة ،وذلك بعد �أن حاول الفريق الكتلوين
التعاقد معه يف �صيف عام � 2018إلى جانب ت�شيل�سي.

كونتي يصر على جلب

فيدال إلى اإلنتر

• انخيل كوريا

ك�شفت �صحيفة «الجازيتا ديللو
�سبورت» الإيطالية  ،عن ا�ستعداد
باولو مالديني املدير الريا�ضي
لنادي �أي �سي ميالن لل�سفر �إلى
العا�صمة الإ�سبانية مدريد ،من
�أج���ل ح�سم التعاقد م��ع النجم
الأرجنتيني �أنخيل كوريا العب
نادي �أتلتيكو مدريد هذا ال�صيف.
ومت ربط الأرجنتيني �أنخيل كوريا
ال��ذي يبلغ من العمر  24عام ًا
باالنتقال �إلى «الرو�سونريي» هذا
ال�صيف بعد �إ�رصاره على مغادرة
الروخي بالنكو�س �أتلتيكو مدريد،
حيث و�ضعه الرو�سونريي بقيادة
املدرب اجلديد ماركو جيامباولو
على ر�أ���س قائمة �أولوياتهم قبل
انطالق املو�سم اجلديد.
وم��ع ذل���ك ،ف����إن ك�لا الناديني
يختلفان يف تقييم �سعر الالعب

الأرجنتيني �أنخيل كوريا ،حيث
يقدره العمالق الإي��ط��ايل ميالن
بـ 40مليون يورو ،بينما ال يريد
ن��ادي �أتلتيكو مدريد الإ�سباين
التخلي عن خماته ب�أقل من 55
مليون يورو.
ووف��ق� ًا لل�صحيفة ال�شهرية عرب
موقعها الإلكرتوين الر�سمي ،ف�إن
باولو مالديني يعتزم ال�سفر �إلى
العا�صمة الإ�سبانية يف حماولة
حل�سم التعاقد مع الأرجنتيني
�أنخيل كوريا من ن��ادي �أتلتيكو
مدريد ،حيث ي�أمل يف التو�صل �إلى
اتفاق مع �إدارة الروخي بالنكو�س
ب�ضم الالعب مبلبغ مايل ال يزيد
عن  40مليون يورو.
ويف �سياق مت�صل �أك���د تقرير
�صحفي �إيطايل� ،أن ميالن ي�ستهدف
التعاقد اي�ضا مع العب ريال مدريد

خالل املريكاتو ال�صيفي احلايل.
ووف ًقا ل�صحيفة «الجازيتا ديللو
�سبورت» الإيطالية ،ف��إن ميالن
مهتم للغاية بالتعاقد مع ماريانو
دي��از ،مهاجم ري��ال مدريد ،هذا
ال�صيف.
و�أ�شارت �إلى �أن باولو مالديني،
امل���دي���ر ال��ت��ق��ن��ي مل���ي�ل�ان ،من
املتوقع �أن يغادر �إل��ى �إ�سبانيا
ل��ب��دء امل��ف��او���ض��ات ع��ل��ى �ضم
ماريانو،و�أو�ضحت �أن ميالن قد
يح�صل على �أموال �صفقة ماريانو
من خالل عر�ض مهاجمه الربتغايل
�أندريه �سيلفا على �إ�شبيلية ب�سعر
منخف�ض.
يذكر �أن مناف�سات املو�سم اجلديد
م��ن ال���دوري الإي��ط��ايل �ستنطلق
الأ�سبوع املقبل ،ويلتقي ميالن مع
�أودينيزي يف اجلولة الأولى.

عقد نادي �إنرت ميالن بقيادة املدير العام جوزيبي ماروتا واملدير الريا�ضي بيريو
�أوزيليو جل�سة مع املدير الفني �أنتونيو كونتي للتعرف على �آخر التطورات يف �سوق
االنتقاالت.ومت الت�أكد من رغبة املدير الفني للفريق الأ�سود والأزرق يف جلب العب
و�سط بر�شلونة �آرتور فيدال �إلى ت�شكيلته على الرغم من ال�صعوبات التي حُتيط
بعملية �رشاءه من النادي الكاتالوين.
حيث قام بر�شلونة بتحديد مبلغ  20مليون يورو لبيعه وهو املبلغ الذي ال يريد
النادي الإيطايل دفعه الآن،و�أمام «النرياتزوري» الآن فكرة االنتظار حتى يتم
بيع ماورو �إيكاردي حتى يت�سنى له دفع املبلغ املطلوب من بر�شلونة،و�سبق
لفيدال اللعب مع �أنتونيو كونتي يف يوفنتو�س لعدة �سنوات ويعترب من بني �أبرز
الالعبني الذين تطوروا حتت قيادته.ويف �سياق مت�صل قرر �إنرت �إبعاد مهاجمه
اجلديد روميلو لوكاكو عن املباراة االفتتاحية من بطولة الدوري الإيطايل
�أمام ليت�شي ب�سبب معاناته من زيادة يف الوزن.
وذكرت �صحيفة «كوريريي ديللو �سبورت» �أن ج�سم املهاجم البلجيكي
�شهد ارتفاع يف الوزن خالل الفرتة التي تغيب بها عن املالعب خالل
املباريات الودية التي خا�ضها مان�ش�سرت يونايتد.
وزعمت هذه امل�صادر �أن وزن لوكاكو احلايل يبلغ  104كيلو غرامات
 ،يف حني طلب �أنطونيو كونتي من م�س�ؤول اللياقة البدنية العمل على
تخفيف وزنه �إلى حد ال يتجاوز الـ  100كيلوغرام.
وت�ضيف ال�صحيفة �أن العب مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق يدرك جيد ًا �أهمية
تخفيف وزنه  ،ولهذا فقد بد�أ ال�ضغط على نف�سه يف �أيام �إجازته
واتباع نظام غذائي �صارم من خالل تناول اخل�رضاوات.
وب�سبب جتميد م�شاركة الالعب م��اورو �إيكاردي
مع الفريق الأول  ،فمن املحتمل �أن يبد�أ املهاجم
�سيب�ستيانو �إ�سبو�سيتو البالغ من العمر  17عام ًا
�إلى جانب الوتارو مارتينيز يف افتتاحية الدوري
الإيطايل.

البايرن تعاقد مع الفرنسي

نابولي ال ييأس من محاوالت

كويسانسي

�أعلن نادي بايرن ميونخ� ،إبرام �صفقة جديدة من الدوري
الأمل��اين حيث �أ�صدر النادي البافاري بيانً ا ر�سم ًيا عرب
موقعه الإلكرتوين ،جاء فيه «ي�رس نادي بايرن ميونخ
الإع�لان عن تعاقده مع الفرن�سي مايكل كوي�سان�سي
العب و�سط بورو�سيا مون�شنجالدباخ».
وكان ح�سن �صالح حميديت�ش املدير الريا�ضي
لبايرن ،قد �أكد �إمتام �صفقة انتقال �صاحب الـ
عاما �إلى الفريق البافاري ،عقب مواجهة
ً 20
هريتا برلني� ،أم�س اجلمعة ،يف اجلولة
االفتتاحية للبوند�سليجا.
وعن ذلك ،قال حميديت�ش «مايكل العب
رائع وميلك خ�صائ�ص عديدة من بينها
قدرته على التحكم ب�شكل جيد يف
الكرة ،بالإ�ضافة لقدمه الي�رسى
ال��ق��وي��ة ،ف�����ض�ًل�اً ع��ن عقليته
املميزة».
وكان الالعب الفرن�سي ال�شاب
قد ان�ضم �إل��ى مون�شنجالدباخ
قادما من نان�سي
قبل عامني،
ً
الفرن�سي ،ليظهر مع الفريق يف
 35مباراة بالبوند�سليجا.
وب��ات كوي�سان�سي خام�س
العب فرن�سي يف قائمة الفريق
البافاري هذا املو�سم ،رفقة
الرباعي لوكا�س هرينانديز ،بينيامني
ب��اف��ارد ،كورينتني تولي�سو وكينج�سلي
كومان.
وت�أتي �صفقة كوي�سان�سي بعد �إعالن بايرن
ميونخ تو�صله التفاق مع بر�شلونة الإ�سباين
على �ضم فيليب كوتينيو على �سبيل الإعارة
ملدة مو�سم واحد مع خيار ال�رشاء.

صيد «النمر الكولومبي»
ك�شفت �شبكة «كالت�شيو مريكاتو»
الإيطالية ع��ن �إ��ص�رار امل��درب
امل��خ����ضرم ك��ارل��و �أن�شيلوتي
املدير الفني لنادي نابويل ،على
التعاقد مع «النمر الكولومبي»
املت�ألق خامي�س رودريجيز هذا
ال�صيف م��ن ن��ادي ري��ال مدريد
الإ�سباين ،بالرغم من تغري موقف
مدربه زي��ن الدين زي��دان ب�ش�أن
م�ستقبله مع الفريق.
ومن املفهوم �أن م�ستقبل الدويل
الكولومبي حائر ب�ين نابويل
و�أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،حيث
يرغب كال الناديني يف احل�صول
على خدمات العب بايرن ميونخ
الأملاين ال�سابق.
ول��ك��ن ت��غ�يرت و�ضعية النجم
الكولومبي خامي�س رودريغيز
يف ري��ال م��دري��د حيث �أن هناك
تفكري يف �إب���ع���اده ع��ن قائمة
الالعبني املتاحني للبيع يف �سوق
االنتقاالت ،وبالتايل ب�إمكانه ان
يتواجد يف ت�شكيلة امل��درب زين
الدين زيدان �أثناء �أولى جوالت
الليغا �أمام �سيلتا فيغو.
ووف��ق�� ًا لل�شبكة ال�شهرية عرب
موقعها الإل��ك�تروين الر�سمي،
ف�إن �إدارة نادي نابويل الإيطايل
ما زالت ت�ضع الدويل الكولومبي
خامي�س رودري��غ��ي��ز على ر�أ���س
قائمة �أولوياتها ،فال�سعي وراء
امل��ه��اج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م���اورو
�إيكاردي قائد �إنرت ميالن ال�سابق
مل ي�ؤثر نهائي ًا على احتمالية
و�صول العب النادي امللكي ريال
مدريد للفريق اجلنوبي.
وذك���رت �أن على ال��رغ��م م��ن �أن
زي��دان قرر الإبقاء على خامي�س
رودري��ج��ي��ز م��ع ري��ال م��دري��د يف
املو�سم اجلديد بعد الإ�صابات التي

وكيل أعمال دجيكو

كشف عن أسباب

التجديد لروما

حتدث وكيل �أعمال �إدين دجيكو عن
اخلطوة املفاجئة بعد الإع�لان عن
جتديد عقد موكله مع روما الإيطايل،
على الرغم من التقارير التي �أكدت
اقرتابه من �إنرت ميالن.
و�أع��ل��ن ف��ري��ق ال��ذئ��اب ع��ن جتديد
عقد املهاجم البو�سني ملدة عامني
�إ�ضافيني حتى يونيو لعام ،2022
منهي ًا �آمال �إنرت ميالن باحل�صول على
خدماته هذا ال�صيف.
وقال �سيلفانو مارتينا يف مقابلة مع
حمطة «تيلي راديو» الإيطالية« :روما
يف قلب دجيكو وكذلك عائلته ،ال
ميكن لالعب ذي تاريخ انتظار قرار
�شخ�ص �آخ��ر ،وعلى �سبيل املثال
�إيكاردي».وحول الأ�سباب التي �أدت
للتجديد م��ع روم��ا و�أج���اب « :كنا
نتحدث وقلنا  ..دجيكو حمبوب هنا
ويحظى بالتقدير هنا� ،إذ ًا ملاذا هذا
الرحيل؟ ،وبالتايل بد�أنا خالل الأيام
الأربعة املا�ضية املفاو�ضات».
ٍ
«ناد كبري مثل روما
وتابع بقوله :
يجعل من ال�سهل اجللو�س والتو�صل
التفاق ب�ش�أن التمديد ،عندما بعثت
بر�سالة �إل��ى مدير روم��ا حول فتح
الباب للتجديد ،فقد �أكد يل �إنه �أ�سعد
رجل يف العامل».

بينارول األوروغوياني
كرم دييغو فورالن

• خاميس رودريغيز

�رضبت الفريق� ،إال �أن نادي نابويل
الإيطايل مل يي�أ�س من حماوالته
ل�ضم الكولومبي املخ�رضم ،حيث

يبقى النادي اجلنوبي بابه مفتوح ًا
�أم ً
ال يف �ضمه خالل الأ�سبوع الأخري
من �سوق االنتقاالت.

سانشو قد يفارق «أسود الفيستيفال»
ب��ات م�ستقبل ج��ادون �سان�شو مع فريق بورو�سيا
دورمتوند الأمل��اين ،حمل �شك يف ظل ظهور تقارير
تربطه مبغادرة ملعب �سيجنال �إيدونا ب��ارك هذا
ال�صيف.
وذكرت �صحيفة «الديلي ميل» �أن �سان�شو على و�شك
الرحيل عن بورو�سيا دورمت��ون��د بنهاية املو�سم
احل��ايل ،ليفتح الباب �أم��ام مناف�سة متوقعة بني
عمالقني �إجنليزيني ل�ضمه.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إل��ى رغبة قطبي مان�ش�سرت،

يونايتد و�سيتي ،يف التعاقد مع الالعب الإجنليزي،
عاما ،بعد م�ستواه الالفت مع
البالغ من العمر 19
ً
�أ�سود الفي�ستيفال.
ولن يكون التعاقد مع ال��دويل الإجنليزي �سهلاً يف
�صيف ع��ام  ،2020حيث من املتوقع �أن تتجاوز
ال�صفقة  100مليون جنيه �إ�سرتليني.
وي�سعى املان �سيتي لقطع الطريق على ال�شياطني
احلمر ،با�ستعادة العبه ال�سابق ،الذي رحل عنه عام
� 2017صوب دورمتوند.

• دييغو فورالن

ك��رم ن��ادي بنيارول االوروغوياين
لكرة القدم ،جنمه ال��دويل دييغو
ف��ورالن الذي �أعلن اعتزاله اللعب
يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س احلايل،
على ملعب كامبيون ديل �سيجلو،
ح�سبما ذك��ر رئي�س امل�ؤ�س�سة
خورخي باريرا.
و�أقيم هذا التكرمي �أم�س االحد عندما
ا�ست�ضاف الفريق االوروغوياين
خوبينتود دي ال���س بييدرا�س يف
مباراة حملية.
وتلقى الالعب ال�سابق من النادي لوحة �رشفية
وقمي�صا يحمل رقم  10الذي كان يرتديه بني
�صفوف بنيارول الذي توج معه بطال للدوري
املحلي.
و�أب���رز ب��اري��را �أن ف���ورالن ح�ين ان�ضم
للفريق يف  ،2015مل ي�أت للعب بل
جاء لـ»ي�صبح بطال» ،م�شريا �إلى �أن
«ارتداء قمي�ص النادي هو حلم لأي

م�شجع لبنيارول ،وف��ورالن حقق هذا احللم
هنا ومنحنا ،مع اجلهاز الفني وباقي الفريق،
بطولة الدوري للمرة الـ»50
كما ذكر رئي�س النادي ب�أن الالعب ال�سابق
الذي �سجل �أول هدف على �أر�ض ملعب كامبيون
ديل �سيجلو ،قال علنا �إنه مل يقبل �سوى درع
منتخب �أوروجواي وبنيارول.
وقبل اعتزاله ،لعب فورالن ل�صالح العديد من
الأندية طوال م�سريته ،ف�إلى جانب بنيارول،
لعب بني �صفوف �إندبنديينتي الأرجنتيني
و�إنرتنا�سيونال الربازيلي و�أتلتيكو مدريد
وفياريال يف �إ�سبانيا ،بالإ�ضافة �إلى مان�ش�سرت
يونايتد يف �إنكلرتا و�إنرت ميالن الإيطايل.
وتوج الدويل الأوروجوائي ال�سابق بجائزة
ال��ك��رة الذهبية لأف�ضل الع��ب يف مونديال
جنوب �أفريقيا  ،2010بالإ�ضافة �إلى جائزة
هداف الدوري الإ�سباين «بيت�شيت�شي» يف مو�سم
 ،2009-2008واحلذاء الذهبي من اليويفا،
يف .2005

