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بيريز رحب بعرض اليوفي ...ورونالدو رغب في تغيير األجواء

نيدفيد يكشف أسرار وخفايا التعاقد
مع «صاروخ ماديرا»
ك�شف جن��م يوفنتو�س ال�سابق بافل
نيدفيد الذي ي�شغل من�صب نائب رئي�س
النادي الإيطايل عن بع�ض خفايا و�أ�رسار
مفاو�ضات التوقيع مع النجم الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو.
و�ضم نادي ال�سيدة العجوز «�صاروخ
م��ادي��را» ه��ذا ال�صيف من ري��ال مدريد
يف �صفقة جتاوزت قيمتها  100مليون
يورو .وقال نيدفيد يف مقابلة �صحفية
ن�رشها املوقع الر�سمي ليوفنتو�س على
�شبكة الأنرتنت« :نحن �سعداء جدا �أننا
متكنا من �ضم العب مثل رونالدو .لقد
قمنا بخطوة كبرية �إل��ى الأم��ام نتمنى
�أن تكون داف��ع لنا يف دوري الأبطال،
الذي مت حتديده كهدف لنا يف ال�سنوات
القليلة املقبلة».
«البع�ض رمبا �أعتقد �أنه اجلنون التفكري
حتى يف التعاقد مع العب كرونالدو …
لكن نحن يوفنتو�س ،كان من ال�صعب
�رشاء العبني �أف�ضل من الذين منلكهم.
قال مديرنا الريا�ضي �أنه ميكننا �رشاء
رونالدو .لقد عرفنا ب�رشط ال�رشاء الذي

مت تخفي�ضه �إل��ى  100مليون ي��ورو ،
لذلك �أ�صبح �أكرث واقعية .كان علينا �أن
نذهب لرئي�س ريال مدريد  ،الذي نظر
يف ال�صفقة من جميع اجلوانب و�أعطى
موافقته يف نهاية املطاف».
ُ�سئل ندفيد ع��ن م��دى �صعوبة �إقناع
رونالدو باالنتقال �إلى تورينو  ،لي�ؤكد
حقيقة �أن��ه مت عر�ض خدماته عليهم.
م�ضيفا« :لقد ك��ان الأم��ر �أ�سهل بكثري
بالنظر �إلى حقيقة �أنه �أراد االن�ضمام
�إلينا .كان يرغب يف تغيري الأجواء.
لقد اختار نادينا وهذا �رشف لنا .لقد
متكن من الفوز يف �إجنلرتا و�إ�سبانيا
و�سنكون �سعداء �إذا ا�ستطعنا تكرار ذلك
يف �إيطاليا� .سنقدم كل ما لدينا».
«عندما اقرتحت الفكرة لأول م��رة ،
نظرنا �إل��ى بع�ضنا البع�ض ،كانت
الفكرة جمنونة .لقد �أخ�برت املدير
الريا�ضي �أنها اخلطوة ال�صحيحة ،
و�أن فريقنا �سيتخذ خطوة �إلى الأمام.
لقد فزنا � 7ألقاب متتالية يف الدوري
الإيطايل ،ونحتاج حلافز �أكرب ملوا�صلة

النجاحات».
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن��ه لعب يف جميع
مباريات الدوري الإيطايل الثالث حتى
الآن � ،إال �أن «الدون» مل ي�سجل بعد �أي
هدف ،وعلق نيدفيد على هذا م�ضيفا:
وقال «�إنه مذهل من جميع اجلوانب� .إنه
العب يعمل بجد على نف�سه� .إنه قائد  ،ال
ي�ضطر حتى للكالم  ،ويتبعه الالعبون»
«يتمتع �صغارنا بفر�صة التدريب معه
والتعلم منه .كري�ستيانو هو رجل عادي
يحب الفوز ويريد �أن يكون الأف�ضل يف
كل �شيء� .إنه من ال�صعب للغاية ت�سجيل
الأه���داف هنا و�أعتقد �أن ذل��ك قد برز
بالفعل .ومع ذلك � ،إنها م�س�ألة وقت
فقط قبل �أن يبد�أ الت�سجيل».
و�أ�ضاف «لقد فاز بخم�س كرات ذهبية ،
لكن �أثناء التدريب يبدو وك�أنه قد بد�أ
م�سريته� .إنه لأمر رائع �أن �أراه يتدرب،
فهو دائما يبحث عن طريقة لتح�سني
نف�سه� .إن��ه �إيجابي للغاية ،خا�صة
بالن�سبة لالعبني ال�شباب الذين يرون
مثالهم كل يوم».

جار عن ملعب بديل
ليكون األعلى في العالم ...والبحث ٍ

خطط «حمراء» لصفقة تبادلية مع اليوفي ...ديباال مقابل بوغبا

 400مليون يورو لتطوير ملعب
«سانتياغو برنابيو»

كانتونا  :اليونايتد مع مورينيو
 ...ال متعة وال إبداع

• ملعب سانتياغو برنابيو

ح�صل فلورنتنيو برييز رئي�س
ري��ال مدريد على موافقة �أع�ضاء
النادي بخ�صو�ص امل�رشوع ال�ضخم
الذي خطط له ل�سنوات طويلة وهو
تطوير ملعب �سانتياغو برنابيو،
حيث �سيبد�أ العمل يف امل�رشوع يف
عام  2019بح�سب ما �أكدته معظم
ال�صحف الإ�سبانية.
ري����ال م���دري���د ���س��وف ي�ستثمر
 400مليون ي���ورو جلعل ملعب
�سانتياغو برنابيو �أك�ثر تطور ًا

وجماالً ،حيث �سي�صبح �أعلى ملعب
ارتفاع ًا بالعامل بحوايل  60مرتاً،
كما �سيتم و�ضع �سقف قابل للفتح
والإغ�لاق خالل وقت ق�صري قدره
 12دقيقة فقط.
وهناك العديد من الأمور الأخرى
التي �سوف ت�ستحدث يف �سانتياغو
برنابيو اجلديد ،مثل زيادة عدد
املدرجات بـ� 3آالف مقعد ،وهذا
طرح ت�سا�ؤو ً
ال مهم ًا لدى اجلماهري
واملتتبعني ،كم �سوف ت�ستغرق

عملية التجديد؟ وهل �سينتقل ريال
مدريد مللعب �آخر يف هذه الفرتة؟
عملية التجديد �سوف متتد لـ43
�شهراً ،فح�سب اخلطة املو�ضوعة
ف ��إن �سانتياغو برنابيو اجلديد
�سيكون جاهز ًا بعد ثالثة �أعوام
ون�صف تقريب ًا م��ن وق��ت تنفيذ
امل�����ش�روع ،وه���ي م���دة لي�ست
بالق�صرية وتو�ضح �أن التغيريات
التي �ستطر�أ على امللعب �ستكون
كبرية جداً.

خالل هذه الفرتة ،لن ينتقل ريال
مدريد �إلى �أي ملعب �آخ��ر ،حيث
�سي�ستمر بخو�ض مبارياته على
�أر�ضه يف ال�سانتياغو ،بالتزامن
مع عملية الرتميم التي لن تت�سبب
يف �إغالق امللعب ،و�سيتم ا�ستغالل
ف�ترات التوقف بنهاية ومنت�صف
املو�سم و�أ�سبوع الفيفا لإجناز
الأم��ور التي من ال�صعب �إجنازها
خ�لال امل��و���س��م ،و�أه��م��ه��ا �سقف
امللعب القابل للطي.

خالف حاد بين أجيري ورمزي بسبب اختيارات الالعبين
• محمد صالح

• رونالدو مازال حائرا ً مع اليوفي

صالح يتقدم للمركز الثالث

�أك���د �إي���ري���ك ك��ان��ت��ون��ا ،العب
مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق� ،أن
ج��وزي��ه مورينيو م���درب رائ��ع
لكنه غ�ير منا�سب لل�شياطني
احلمر ب�سبب افتقاره للأ�سلوب
املمتع كما يفعل بيب غوارديوال
مع ال�سيتي ،م� ً
شريا يف الوقت
نف�سه� ،إل��ى �أن��ه م�ستعد ليكون
رب��ان �سفينة الفريق الأحمر يف
امل�ستقبل القريب.
وق���ال كانتونا يف ت�رصيحات
مطولة �أبرزتها �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية“ :مان�ش�سرت
يونايتد ٍ
ناد رائع و�سيظل دائم ًا
رائع ًا� ،سوف يفوزون بالبطوالت،
و�أن��ا �أعلم ذل��ك ،لكن الطريقة
التي يلعبون بها الآن غري جيدة،
مورينيو يلعب بطريقة خاطئة
للجماهري ،ال متعة وال �إبداع».
وتابع يف نف�س ال�سياق « :كان
يجب �أن يتم تعيني بيب غوارديوال
كمدرب ملان�ش�سرت يونايتد ،يجب
�أن يكون هناك ،لكنه يفعل ال�سحر
مع هذا النادي الآخ��ر ،النادي
ال �أ�ستطيع ت�سميته ،ال ا�ستطيع
�أن �أق��ول اال���س��م� ،إن��ه لأمل كبري
بالن�سبة يل �أن �أقول اال�سم».
لكنه ا�ستدرك قائالً�« :أن��ا �أمزح
بخ�صو�ص مان�ش�سرت �سيتي،
لكنهم يلعبون كرة قدم رائعة،
يجب �أن ي��ك��ون ج��واردي��وال يف
مان�ش�سرت يونايتد ،هو الطفل
الروحي ليوهان كرويف ،لعب
حتت قيادته يف بر�شلونة وتعلم
ك��ل ���ش��يء م��ن��ه� ،إن���ه ال�شخ�ص
الوحيد ال��ذي يجب �أن يكون يف
اليونايتد».
و�أك��د كانتونا ا�ستعداده خلالفة
مورينيو يف مان�ش�سرت يونايتد،
حيث ق��ال�« :أود �أن �أدرب ،لو
ات�صلوا ب��ي مان�ش�سرت يونايتد
�س�أذهب� ،أنا مت�أكد �أين �س�أ�ستمتع
بهذه الوظيفة� ،سنلعب كرة القدم
الإبداعية مرة �أخرى� ،سيكون الأمر
رائع ًا بالن�سبة يل وللجماهري».
واختتم الع��ب ال�شياطني احلمر
ال�سابق ت�رصيحاته ،بالقول:
«ال �أملك الكثري من اخلطط الآن،
�أحب �أن �أكون حر ،حر كطائر يف
ال�سماء ،لذلك �أنا موجود �إذا كان
مان�ش�سرت يونايتد يريد �أن يت�صل

���س��ج��ل ال��ن��ج��م امل����صري حممد
�صالح هدفني يف مرمى منتخب
النيجر �ضمن اجلولة الثانية من
الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات
ك�أ�س �أمم افريقيا  2019لينفرد
باملركز الثالث لقائمة هدايف
الفراعنة.
ورفع الفرعون �صالح ر�صيده �إلى
 39هدفا ،يف م�سريته الدولية،
ليتخطى بفارق ه��دف واحد
ال��ث��ن��ائ��ي ال��ن��ج��م ال�سابق
للمنتخب حممد �أبو تريكة
وال�سيد ال�ضظوي.
ويت�صدر قائمة هدايف
امل��ن��ت��خ��ب امل�����ص�ري
ع�بر ال��ت��اري��خ النجم
ال�سابق ح�سام ح�سن،
املدرب احلايل للم�رصي
البور�سعيدي ،بر�صيد
 79هدفا ،ويليه ح�سن
ال�������ش���اذيل يف امل��رك��ز
الثاين ،بر�صيد  44هدفا.
يذكر �أن حممد �صالح �سجل
�أول �أهدافه الدولية �أمام
النيجر �أي�ضا ،وذاك يف
ت�صفيات ك�أ�س الأمم
الأف��ري��ق��ي��ة عام

 ،2012يف اللقاء ال��ذي انتهى بفوز
الفراعنة بثالثية نظيفة.
ويف �سياق اخر ن�شب خالف حاد بني
املك�سيكى «�أج�يرى» ،املدير الفني
للمنتخب امل�رصي لكرة القدم ،وهاين
رمزي ،مدرب الفريق ،ب�سبب اختيارات
ع��دد م��ن ال�لاع��ب�ين ال��ذي��ن ر�شحهم
«رمزي» ،حيث اكت�شف «�أجريي» خالل
املع�سكر عدم جاهزيتهم ،خ�صو�ص ًا
بعدما علم �أن بع�ض الالعبني مل
ي�شاركوا يف املباريات مع �أنديتهم من
جهة ولي�س لهم خربة دولية من جهة
�أخري.
وا�شتكى «�أج�يري» لعدد من �أع�ضاء
املجل�س �أن «رم���زي» ك��ان �صاحب
اخ��ت��ي��ار ع���دد م��ن ال�لاع��ب�ين الذين
يثق فى �إمكانياتهم ،رغ��م �أنهم مل
ي�شاركوا ب�صفة �أ�سا�سية مع فرقهم
فى املباريات ،وعلى ر�أ�سهم �أمين
�أ�رشف ومروان حم�سن ،العبا الأهلي،
و�أحمد جمعة ،مهاجم امل�رصي ،الذي
مل ي�شارك ب�صفة �أ�سا�سية مع فريقه
البور�سعيدي.
وك�����ش��ف م�����ص��در ب��احت��اد ال��ك��رة �أن
«�أجريي» �أرج�أ �إثارة �أزمة قبل مواجهة
النيجر ،التي �أُقيمت  ،با�ستاد برج
العرب� ،ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة لأمم

بي ويجعلني مدربه �سوف �أقبل
ذلك� ،أنا الئق وم�ستعد».
ويف �سياق مت�صل �أك��دت تقارير
�صحافية �إيطالية �أن مان�ش�سرت
يونايتد مهتم باحل�صول على
خدمات الالعب باولو ديباال جنم
فريق يوفنتو�س الإيطايل.
جاء هذا بح�سب اما ذكرت �شبكة
«كالت�شيو مريكاتو» والتي �أكدت
�أن الالعب �أ�صبح من �أولويات
ال�����ش��ي��اط�ين احل��م��ر يف الفرتة
املقبلة.
ال��ت��ق��اري��ر ذك����رت �أن امل���درب
الربتغايل جوزيه مورينيو يتطلع
للح�صول على خ��دم��ات النجم
الأرجنتيني يف �صفوف ال�شياطني
احلمر ب�أقرب وقت ممكن.
وذك��رت كذلك �أن فكرة ان�ضمام
ديباال لل�شياطني احلمر تعيد فتح

�إمكانية انتقال بوغبا من ال�شياطني
احلمر لليوفنتو�س من جديد.
النجم الفرن�سي ك��ان ق��د ان�ضم
�ادم��ا من
لقلعة االول�تراف��ورد» ق� ً
البيانكونريي يف �صيف 2015
مقابل ح��وايل  105ماليني يورو
دفعهم ال�شياطني احلمر لل�سيدة
العجوز.
ال�صفقة قد تكلف فريق مان�ش�سرت
مبلغ م��ايل ي��ق��در ب��ح��وايل 120
مليون ي��ورو ،و�إذا ما مت ادخال
بوجبا فيها �ستتغري قيمتها بكل
ت�أكيد.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن دي��ب��اال يعد
واحد ًا من �أهم جنوم �أوروبا الذين
تت�صارع عليهم كبار الفرق ل�ضمه
ل�صفوفها ،وارتبط ا�سمه بكل من
باري�س �سان جريمان وريال مدريد
وبر�شلونة.

وكيل بالوتيللي يفتح النار

في الهدافين التاريخيين للفراعنة
�أفريقيا والتي انتهت بفوز �ساحق
للفراعنة � – 6صفر حتى ال ي�ؤثر �سلب ًا
على اال�ستعداد للمباراة ،لكنه طلب
عقد جل�سة مع هانى �أبوريدة ،رئي�س
احتاد الكرة ،حتى يحدد اخت�صا�صات
اجلهاز املعاون ،وال�سيما بعدما علم
�أن ا�ستبعاد بع�ض الالعبني من قائمة
املنتخب ملواجهة النيجر كان بقرار
من رئي�س احت��اد الكرة عقاب ًا لهم
على امل�ستوى الهزيل الذى ظهروا
به فى مونديال رو�سيا 2018
وتذيل
ُّ
الفريق جمموعته بر�صيد �صفر من
النقاط ،بعد �أن تلقى هزائم متتالية
م��ن ج��ان��ب �أوروغ�����واي ورو�سيا
وال�سعودية ،ف� ً
ضال عن الفو�ضى
التي ظهرت خالل مع�سكر رو�سيا
فى الفرتة الأخرية.
ومل ت��ك��ن اخ��ت��ي��ارات الالعبني
هي �سبب اخل�لاف بني «�أج�يري»
و«رمزي» خالل الفرتة الأخرية ،بل
ت�سببت �أي�ض ًا رغبة املدير الفني يف
�ضم «�سلجادو» �إلى اجلهاز املعاون
يف غ�ضب «رم�����زي» ،ال���ذي �أبلغ
«�أب��وري��دة» باعرتا�ضه على ان�ضمام
جنم ريال مدريد الأ�سبق باعتبار �أن
ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على دور «رمزي»
داخل اجلهاز الفني.

• مورينيو مع مساعديه

• ماريو بالوتيللي

على أريجو ساكي

�شن مينو رايوال وكيل �أعمال ماريو بالوتيللي هجوما �رش�سا على �أريجو �ساكي
عقب ت�رصيحاته �ضد وكيله املهاجم الإيطايل لنادي ني�س الفرن�سي.
وكان �ساكي قد انتقدا �أداء منتخب �إيطاليا �ضد منتخب بولندا «1ـ »1يف
دوري الأمم الأوروبية ،وو�صفهم ب�أنهم يفتقدون للذكاء ،و�أعطى مثال
مباريو بالوتيللي ،حيث قال يف ت�رصيحات ملحطة «راديو ديجاي»:
«كرة القدم تدور حول اجلماعية والذكاء �أكرث من قدميك� .أعرف �أو ًال
وقبل كل �شيء � ،س�أختار الالعبني الذين لديهم ذكاء� .أنت بحاجة �إلى
العبني يتمتعون بالعاطفة واملهنية .كل �شخ�ص لديه �سيارة  ،ولكنك
حتتاج �إلى وقود جلعلها تتحرك ،ويف كرة القدم ف�إن الوقود هو الذكاء
وال�شغف واالحرتاف».
«دعنا فقط نقول ذلك مبفهوم روح الفريق،عندما يدور بالوتيللي
على نف�سه يف امللعب ،وال يعرف ماذا يفعل ،ما الذي يفرت�ض �أن
�أقوله؟».
�رضوريا
وقال رايوال لوكالة �أدنكرونو�س الإخبارية« :الذكاء لي�س
ً
فقط يف كرة القدم  ،ولكن � ً
أي�ضا يف احلياة .بكلماته � ،أظهر
�ساكي بو�ضوح �أنه ال ميتلك ذكاء �أو احرتام .ال �أفهم ملاذا ن�ستمع
�إلى �شخ�ص يعي�ش على �أجماد املا�ضي وي�أخذ الف�ضل يف قيادة
فريق ميالن الذي كان قوي ًا للغاية  ،لدرجة �أنه كان ميكنهم
الفوزبدون مدرب».
«�سيتعني على �ساكي فقط �أن ي�شكر رئي�س ميالن يف ذلك الوقت
�سيلفيو برل�سكوين والتفكري يف نهائي ك�أ�س العامل الذي خ�رسه
مع فريق �إيطاليا الذي كان ينبغي �أن يفوز بهذه الك�أ�س .بعد
ميالن  ،مل يفز يف �أي مكان �آخر ولي�س لديه احلق يف �إعطاء
املحا�رضات .بعد كل �شيء  ،ما قاله عن ماريو ي�ؤكد ما قاله
النا�س عن �ساكي منذ فرتة طويلة :لقد انتهى� .إنه مثري لل�شفقة الآن».

