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�أثنى الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،جنم يوفنتو�س الإيطايل،
على الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،قائد بر�شلونة الإ�سباين ،م�ؤكدا
�أنه جعله العبا �أف�ضل ،مبديا عدم ممانعته يف تناول الع�شاء معه
يف امل�ستقبل.
ويعتلي كل من رونالدو ومي�سي قائمة �أكرث الالعبني ح�صوال على
الكرة الذهبية بواقع  5مرات لكل منهما ،و�سيطرا على اجلائزة على
مدار � 10سنوات متتالية ،قبل �أن ينجح الكرواتي لوكا مودريت�ش،
العب و�سط ريال مدريد الإ�سباين ،يف �إيقاف تلك ال�سل�سلة يف العام
املا�ضي.
وقال رونالدو يف ت�رصيحات لقناة
«»TVI
الربتغالية« :لي�س لدي �شك �أن مي�سي جعلني العبا �أف�ضل ،والعك�س
بالعك�س ،فوزي بالألقاب يزعجه ،والأمر نف�سه بالن�سبة يل».
و�أ�ضاف�« :أنا معجب حقا مب�سريته ،لقد حتدث عن �إحباطه عند
مغادرتي لإ�سبانيا ،لأنه قدر املناف�سة التي كانت بيننا».
وكان مي�سي قد حتدث عن حزنه ب�سبب رحيل النجم الربتغايل عن
ريال مدريد الإ�سباين ،معتربا �أن امل�سابقة قد افتقدته منذ رحيله.
و�أردف رونالدو« :هي مناف�سة جيدة ،ولكنها لي�ست الوحيدة،
فمايكل جوردن كانت له عداوات يف كرة ال�سلة ،وكان هناك �آيرتون
�سينا و�آلني برو�ست يف الفورموال ،1الأمر امل�شرتك فيما بينها �أنها
مناف�سات �صحية».
و�أكد النجم الربتغايل على عالقته اجليدة بالنجم الأرجنتيني،
مبديا عدم ممانعته يف اجللو�س على م�أدبة ع�شاء معه خالل الفرتة
املقبلة.
و�أو�ضح رونالدو« :لدي عالقة احرتافية مميزة مع مي�سي ،لأننا
ت�شاركنا نف�س اللحظات على مدار  15عاما».
و�أمت« :مل نتناول الع�شاء معا من قبل ،ولكن هذا ال يعني �أن ذلك ال
ميكن �أن يحدث يف امل�ستقبل ،لي�ست لدي م�شكلة يف ذلك».

رونالدو :ميسي جعلني
العب ًا أفضل وأنا معجب
بمسيرته

رياضة
نابولي يسعى لتحصين

عقد الجزائري آدم وناس
ي�سعى نادي نابويل الإيطايل
لتح�صني موهبته اجلزائرية
�آدم ونا�س ،وذلك من خالل
و���ض��ع ب��ن��د يف ع��ق��د بيعه
ي�سمح ل��ه ب ��إع��ادة �رشائه
يف امل�ستقبل ،وف��ق��ا ملا
ك�شفت عنه تقارير �صحفية
�إيطالية.
و�أك��دت �صحيفة «الجازيتا
دي��ل��و ���س��ب��ورت» يف ه��ذا
ال�سياق �أن ن��ادي اجلنوب
الإي��ط��ايل ي�سعى من خالل
هذه اخلطوة ل�ضمان �إمكانية
اال���س��ت��ف��ادة م���ن خ��دم��ات
مهاجمه اجلزائري من جديد
يف امل�ستقبل يف �صورة �إذا
ما رغب يف ذلك.
وتعك�س هذه اخلطوة اقتناع
�إدارة النادي الإيطايل بقدرة
ونا�س على تطوير م�ستواه
خ�ل�ال ال�����س��ن��وات القليلة
املقبلة والتغلب على بع�ض
ال�سلبيات التي مت انتقاده
عليها ال��ف�ترة املا�ضية
ومنعته من فر�ض نف�سه مع
الفريق.
ي��ذك��ر �أن ال�لاع��ب الأ�سبق
جلريوندان بوردو الفرن�سي

ب��ات قريبا م��ن ج��دي��د من
التعاقد مع ني�س الفرن�سي،
ولو �أن ليل الفرن�سي جدد،
يف ال�����س��اع��ات الأخ��ي�رة،
رغبته يف �ضمه خالل فرتة
االنتقاالت احلالية.
وينتظر �أن يتم ح�سم الوجهة
اجلديدة لالعب قبل نهاية
الأ�سبوع احلايل على �أق�صى
تقدير ،خا�صة �أن الالعب
بات ي�ستعجل الرحيل عن
نادي نابويل.
وقدم ونا�س ملحات جيدة مع
بطل �إيطاليا يف منا�سبتني،
غري �أنه ف�شل يف فر�ض نف�سه
�أ�سا�سيا تباعا على مدربيه
ماري�سيو ���س��اري وكارلو
�أن�شيلوتي.
و�شارك ونا�س يف  39مباراة
بقمي�ص ن��اب��ويل� ،أ�سهم
خاللها يف � 6أهداف ما بني
�صناعة وت�سجيل،ولعب
ونا�س دورا كبريا يف فوز
منتخب اجلزائر بلقب ك�أ�س
�أمم �أفريقيا ،حيث �سجل 3
�أه��داف و�صنع هدفا وحيدا
خ�لال امل��ب��اري��ات الثالث
التي �شارك فيها.

مي�سى ورونالدو عالقة حريت اجلميع

ميالن يسعى للتخلص من أندريه سيلفا

• فالفريدي
لن يتخلى عن
راكيتيت�ش

ك�شفت �صحيفة «ك��وري��ري دي�لا �سريا»
الإيطالية عن �سعي �إدارة نادي �أي �سي ميالن
للتخل�ص من خدمات املهاجم الربتغايل
ال�شاب �أندريه �سيلفا خالل �سوق االنتقاالت
ال�صيفية اجلارية بعد خروجه من خطط
املدرب اجلديد للفريق ماركو
جيامباولو.
ووف���ق��� ًا لل�صحيفة
ال�������ش���ه�ي�رة عرب
م�����وق�����ع�����ه�����ا
الإل�������ك���ت���روين
ال��ر���س��م��ي ،ف���إن
الدويل الربتغايل
�أندريه �سيلفا الذي
ي��ب��ل��غ م���ن العمر
 23عام ًا لي�س �ضمن
ح�������س���اب���ات امل�����درب
ماركو جيامباولو

املدير الفني اجلديد لنادي �أي �سي ميالن
الإيطايل ،ولذلك ترغب �إدارة الرو�سونريي
يف بيعه ه��ذا ال�صيف واال�ستفادة مادي ًا
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن خورخي مينديز وكيل
�أعمال �أندريه �سيلفا يبحث له عن خمرج
بعد معرفته ب�أنه خارج خطط نادي ميالن
يف املو�سم اجلديد ،وهناك اهتمام به من
�أندية فالن�سيا الإ�سباين وليل الفرن�سي
و�سبورتينج ل�شبونة الربتغايل.
وعا�ش م�س�ؤولو نادي ميالن الإيطايل خيبة
�أمل كبرية بعد ف�شل مفاو�ضات بيع العبهم
الربتغايل� ،أندريه �سيلفا �إلى نادي موناكو
الفرن�سي مقابل  20مليون يورو.
وبعد �أن اتفق الناديان على كل تفا�صيل
العقد وبعد �أن �سافر الالعب �إلى الإمارة
الفرن�سية ،ف��إن الالعب ف�شل يف اجتياز
الك�شف الطبي يف مفاج�أة غري متوقعة
متاما.
ً

مقابل التخلي عن خدمات البرازيلي نيمار

سان جيرمان رفض  100مليون يورو
و 3العبين من الريال

الالعب سيخضع للفحص الطبي

الميرينغي أعار كوبو
إلى مايوركا

اتفق نادي ريال مدريد الإ�سباين على �إعارة العبه الياباين تاكيفو�سا
كوبو �إلى ريال مايوركا خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
«املريينغي» ح�صل على خدمات كوبو يف ال�صيف احلايل قادما
من طوكيو الياباين يف �صفقة انتقال حر ،و�شارك يف املو�سم
التح�ضريي للفريق خالل الفرتة املا�ضية.
وقالت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية �إن النادي امللكي
اتفق بالفعل مع ريال مايوركا على انتقال كوبو �إلى
�صفوفه على �سبيل الإعارة ملدة مو�سم واحد.
ون�رشت ال�صحيفة �صورة لالعب الياباين يف مطار
مايوركا ،متهيدا خل�ضوع للفحو�صات الطبية يف
ريال مايوركا قبل التوقيع على عقود انتقاله
�إلى الفريق.
انتقال كوبو ب�سبب رغبته يف احل�صول على فر�صة
وج��اء
مع الفريق الأول خالل الفرتة املقبلة ،دون االقت�صار على
ل���ل���ع���ب
اللعب مع الفريق الرديف لريال مدريد.
وكان بلد الوليد راغبا يف التعاقد مع الالعب الياباين بعد انتقاله �إلى
فريق العا�صمة الإ�سبانية ،قبل �أن ينجح ريال مايوركا يف احل�صول على
خدماته.

الغاني مينساه دخل اهتمامات «زعيم كتالونيا»

برشلونة يغلق الباب أمام
رحيل راكيتيتش للبيانكونيري

ك�شفت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية عن رف�ض نادي بر�شلونة العر�ض املقدم من
نادي يوفنتو�س الإيطايل ،من �أجل التعاقد مع النجم الكرواتي املخ�رضم �إيفان
راكيتيت�ش خالل �سوق االنتقاالت ال�صيفية اجلارية.
و�أكدت ال�صحيفة ال�شهرية واملوثوقة عرب موقعها الإلكرتوين الر�سمي� ،أن
�إيفان راكيتيت�ش لن يغادر نادي بر�شلونة الإ�سباين هذا ال�صيف ،وكانت ر�سالة
الالعب الكرواتي وا�ضحة طوال ال�صيف ب�ش�أن م�ستقبله مع الرب�سا ،حيث ال
يريد �سوى البقاء داخل جدران الكامب نو .وقالت �أن «البيانكونريي» هو
اخر من جرب حظه ب�ش�أن التعاقد مع الدويل الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش
الذي يبلغ من العمر  31عام ًا ،ولكن الإجابة من بر�شلونة كانت نف�س التي
�أعطيت لباري�س �سان جريمان ومان�ش�سرت يونايتد وهي الرف�ض .و�أو�ضحت
�أن راكيتيت�ش بالن�سبة للمدرب �إرن�ستو فالفريدي املدير الفني للعمالق
الكتالوين بر�شلونة العب ًا رئي�سي ًا ومهم ًا يف خط و�سط الفريق ،حيث
لعب  54مباراة يف املو�سم املن�رصم و�أحد �أهم �أعمدة الرب�سا طوال
ال�سنوات املا�ضية .وذكرت �أن راكيتيت�ش ا�سرتاح يف املباراة االفتتاحية
لنادي بر�شلونة ببطولة الدوري الإ�سباين �ضد �أتلتيك بيلباو والتي خ�رس
فيها الرب�سا بنتيجة  ،0-1ولكنه �شارك يف ال�شوط الثاين وكان ت�أثريه
وا�ضح ًا للغاية ودفع الفريق للعب ب�شكل �أف�ضل .ويف �سياق اخر ي�سعى
«زعيم كتالونيا» للح�صول على خدمات املدافع الغاين ال�شاب جودوين
مين�ساه الظهري الأي�رس لفريق ريد �سالزبورج النم�ساوي ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية احلالية .ووفقا ل�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،
ف�إن الغاين جودوين مين�ساه لفت �أنظار بر�شلونة خالل مباراة فريقه
ريد �سالزبورج الودية �أمام ريال مدريد خالل ا�ستعدادات الفريقني
للمو�سم اجلديد .وحظي مين�ساه ،البالغ من العمر  21عاما ،ب�إعجاب
العديد من الفرق الأوروبية منذ مباراة ناديه �أمام ريال مدريد،ويرغب
بر�شلونة يف �ضم مين�ساه لتدعيم مركز الظهري الأي�رس وتوفري بديل
منا�سب للمخ�رضم الإ�سباين جوردي �ألبا.
و�أ�شارت التقارير الى �أن نادي جنت البلجيكي يرغب �أي�ضا بقوة يف
احل�صول على خدمات جودوين مين�ساه يف ال�صيف احلايل.

• نيمار جونيور

ذكرت �صحيفة «ليكيب» �أن باري�س �سان جريمان
ً
عر�ضا من ريال مدريد اال�سباين ل�ضم
الفرن�سي رف�ض
جنمه نيمار يق�ضي بح�صوله على  100مليون يورو
و 3العبني هم :الويلزي غاريث بيل ،والكولومبي
جيم�س رودريغيز ،واحلار�س الكو�ستاريكي كيلور
نافا�س.
ً
عرو�ضا
وح�سب ال�صحيفة فالفريق الفرن�سي رف�ض
� ً
أي�ضا من بر�شلونة ويوفنتو�س لكونه يرغب يف
خ�صو�صا يف ال�شق
احل�صول على عر�ض �أك�بر،
ً
املايل.
وم��ازال الفريق الفرن�سي يعرقل خ��روج جنمه
رصا على احل�صول على مبلغ
الربازيلي ب�أي ثمن م� ًّ
مايل كبري يعو�ض من خالله ما �رصفه من �أجل
جلبه ،ومينحه فر�صة �رشاء بديل.
وذك��رت �صحيفة �سبورت� ،أن النادي الفرن�سي
ا�ستف�رس من ريال مدريد حول و�ضعية املهاجم
ال�رصبي اجلديد لوكا يوفيت�ش يف ظل وجود �أخبار
عن رغبة الفريق الإ�سباين يف �إعارته.
وح�سب ال�صحيفة فان «البي �إ�س جي» يرغب يف
اختيار الالعبني املر�شحني للدخول يف �صفقة
جنمه الربازيلي ويف�ضل من «املريينغي» الكرواتي

لوكا مودريت�ش وال�رصبي لوكا يوفيت�ش.
يف �سياق مت�صل قالت �صحيفة كادينا �سري الإ�سبانية
�إن نيمار �أبلغ �إدارة ناديه �أنه لن يقبل �سوى عر�ض
نادي بر�شلونة ،يف ظل رغبة الغرميني الإ�سبانيني
ريال مدريد وبر�شلونة يف التعاقد معه.
وميثل ر�أي نيمار �صدمة كبرية لنادي ريال مدريد
ؤخرا،وبح�سب
ال��ذي دخ��ل بقوة يف ال�صفقة م� ً
تقارير �صحافية �إ�سبانية ف�إن ريال مدريد يراهن
على �صعوبة و�ضع بر�شلونة املايل من �أجل ح�سم
ال�صفقة.
وبح�سب م�صادر كادينا �سري ،ف�إن بر�شلونة ي�ؤمن
ب�رضورة عودة نيمار وم�ستعد لبذل جهد اقت�صادي
م��ن �أج��ل �إمت���ام ال�صفقة التي ي��راه��ا م�ستقبلاً
للنادي.
وبات نيمار جاهزً ا بدن ًيا من �أجل لعب مباراة
فريقه �ضد تولوز يف ال��دوري الفرن�سي غري �أن
موقف م�شاركة الالعب بات معلقًا ب�سبب رغبته يف
الرحيل عن النادي.
ومل ي�صدر تعليق ر�سمي من ري��ال مدريد حول
�صفقة نيمار ،غري �أن �صحفًا مقربة من النادي
�أكدت رغبته اجلادة يف �ضمه.

 50العب ًا ما زالوا معروضين للبيع
في «إسبانيا»
اهتمت �صحيفة «ماركا» ب�سوق االنتقاالت يف �إ�سبانيا
والتي تنتهي يوم � 2سبتمرب القادم ،م�ؤكدة �أن م�صري
عدة العبني ما زال غري حم�سوم ويتوقعون خروجهم
من فرقهم احلالية.
جنوما،
و�ضمت القائمة  50الع ًبا بع�ضهم يعتربون
ً
كالربازيلي رافينيا من بر�شلونة والكولومبي جيم�س
رودريغيز من ريال مدريد.
ويرغب فريقا �إ�شبيلية وليفانتي يف التخل�ص من 6
العبني لكل منهما ،متبوعني بديبورتيفو �أالفي�س بـ5
العبني ،فيما ال يوجد �أي العب يف ال�سوق من فريقي
�إيبار و�أو�سا�سونا.
بينما يرغب ريال مدريد و�أتلتيكو مدريد يف التخل�ص
من العبني لكل منهما «جيم�س رودريغيز وماريانو
دياز و�أنخل كوريا ونيكوال كالينيت�ش» ،وبر�شلونة
من العب هو الربازيلي رافينيا.
وح�سب ال�صحيفة ،فقد يتغري م�صري عدة العبني
بالبقاء يف حال عدم وجود فرق مهتمة بالتعاقد
معهم.

• جيم�س رودريغيز

