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كوفاسيتش يصر
على االستمرار في قلعة البلوز
ليفربول يتقدم
في سباق
التعاقد مع
فاران

• كوفاسيش بقميص البلوز
ي��ب��دو ال����دويل ال��ك��روات��ي ماتيو
كوفا�سيت�ش ،متو�سط ميدان فريق
ت�شيل�سي ،م�رصا على البقاء يف
ال��دوري الإجنليزي املمتاز ،حتى
لو مل يتمكن فريقه احلايل من �ضمه
بعقد دائم.
ويعترب الدويل الكرواتي ،البالغ
من العمر  24عاما ،من الركائز
الأ���س��ا���س��ي��ة يف ت�شكيلة امل��درب
الإيطايل ماوري�سيو �ساري ،بعد
انتقاله �إلى ت�شيل�سي ،على �سبيل
الإع����ارة ق��ادم��ا م��ن ري���ال مدريد
ال�صيف املا�ضي.
ووق��ع االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
«فيفا» ،عقوبة على ت�شيل�سي يحرمه
مبوجبها من �إج��راء التعاقدات يف
ف�تري انتقاالت ،وه��و ما يعر�ض
بقاء كوفا�سيت�ش مع الفريق اللندين
للخطر.
وذكرت �صحيفة «ماركا»� ،أن الالعب
الكرواتي يرغب يف البقاء بالدوري
الإنكليزي املمتاز ،و�إن كان يف�ضل

التعاقد بعقد دائم مع ت�شيل�سي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة املدريدية� ،أن
كوفا�سيت�ش منفتح على االنتقال �إلى
فريق �آخر يف الربميريليج ،علما
ب�أن جمموعة من �أندية امل�سابقة،
مل تتطرق ال�صحيفة لهويتها،
تراقب تطورات الو�ضع القائم.
يذكر �أن م�ستقبل العب معار �آخر
يف ت�شيل�سي ب��ات جمهوال ب�سبب
العقوبة ،وهو املهاجم الأرجنتيني
جونزالو هيجواين ،ال��ذي رمبا
يعود �إلى يوفنتو�س يف كل الأحوال
ب�سبب مغاالة النادي الإيطايل ،يف
طلباته املالية مقابل التعاقد معه
ب�شكل نهائي.
ويف �سياق مت�صل ذكر تقرير �صحايف
هولندي� ،أن ت�شيل�سي يرغب يف
ا�ستعادة مدافعه ال�سابق ،ناثان
�أكي ،الذي يلعب حاليا يف �صفوف
بورمنوث.
وانتقل �أك��ي �إل��ى ب��ورمن��وث ،عام
 ،2017مقابل  20مليون �إ�سرتليني،

بعد � 5سنوات ق�ضاها بني جدران
ت�شيل�سي.ويقدم �أك��ي « 24عام ًا»
م�ستويات مميزة مع فريقه ،منذ
بداية املو�سم احلايل.
ويف ه��ذا ال�صدد ،قالت �صحيفة
«تيليجراف» الهولندية� ،إن النادي
ال��ل��ن��دين م�ستعد ل��دف��ع ال�رشط
اجلزائي ،يف عقد الالعب ،والبالغ
 39مليون �إ�سرتليني ،خالل ال�صيف
املقبل.
لكن هذه اخلطوة مرتبطة بتجميد
عقوبة ت�شيل�سي ،القا�ضية بحرمانه
من التعاقدات لفرتتي انتقاالت،
مهتما � ً
أي�ضا ب�ضم
كما يبدو توتنهام
ً
�أكي ،حيث بات مهد ًدا برحيل مدافعه
البلجيكي ،توبي �ألديرفرييلد،
الذي يبلغ ال�رشط اجلزائي يف عقده
 25مليون �إ�سرتليني.كما �سيواجه
ت�شيل�سي وتوتنهام مناف�سة على
خدمات �أكي ،من قبل نابويل ،يف
حال خ�رس الأخري مدافعه ال�سنغايل،
كاليدو كوليبايل.

دخ��ل ليفربول على خ��ط �ضم
جن��م ري���ال م���دري���د ،ليكون
بذلك يف مواجهة مع مان�ش�سرت
أي�ضا خلف
يونايتد ،ال�ساعي � ً
نف�س ال�صفقة ،وفقًا لتقرير
�صحايف �إنكليزي.
وك���ان���ت ���ص��ح��ي��ف��ة «م���ارك���ا»
الإ�سبانية ،قد ذكرت يف وقت
�سابق� ،أن املدافع الفرن�سي
للمريينغي ،رفائيل ف��اران،
ي��ب��دو مهتما ب��االن��ت��ق��ال �إل��ى
الدوري الإنكليزي املمتاز ،كما
�أن مان�ش�سرت يونايتد م�ستعد
ل�ضمه ،مهما بلغت تكلفته.
ل��ك��ن ���ص��ح��ي��ف��ة «ذا ���ص��ن»
الربيطانية ،قالت �أول من �أم�س
الأربعاء �إن ليفربول ،يتمتع
ب�أف�ضلية على يونايتد ،يف
�سباق �ضم فاران.
وي����أت���ي ذل���ك يف ظ���ل �سعي
م��درب الفريق امللكي ،زين
الدين زي��دان ،ال�ستقطاب جنم
ال��ري��دز� ،ساديو م��اين ،حيث
قد يلج�أ ال�ستخدام ورقة الالعب
الفرن�سي ،لإمتام ال�صفقة.
�إال �أن ال�صحيفة �أ�ضافت� ،أن رغبة
فاران « 25عاماً» يف الرحيل،
قد تكون «خدعة» هدفها ال�ضغط
على ريال مدريد ،لتقدمي عقد
جديد له.

• فاران يحتفل بأحد أهدافه

بوغبا يدافع عن خطأ كيمبيمبي
غير المقصود

كلوب يطالب صالح بالتعلم من تجربة ماني

دافع بول بوغبا العب مان�ش�سرت يونايتد
عن زميله يف منتخب فرن�سا ،بر�سنيل
كيمبيمبي مدافع باري�س �سان جريمان،
م�ؤك ًدا �أنه العب مميز.
وق��ال بوغبا يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة ليكيب الفرن�سية« :نتحدث
دائما يف مع�سكر منتخب فرن�سا عن
ً
ال��ل��ق��اءات الأخ�ي�رة ،مثل املباراة
املهمة بني مان�ش�سرت يونايتد وبي
�إ���س جي وتفا�صيلها وم��ا حدث
ب��ع��ده��ا ،ول��ك��ن يف �إط���ار من
االح�ترام ال��ت��ام» .و�أ�ضاف:
«الع���ب���و ���س��ان ج�يرم��ان
باال�شمئزاز
ي�شعرون
ال�������ش���دي���د ،خا�صة

بر�سنيل كيمبيمبي فهو يتمتع بعقلية
ق��وي��ة ،فما ح��دث يف دوري �أبطال
�أوروب��ا �أمر وارد يف كرة القدم ،ومل
يكن يق�صد مل�س الكرة بيده».
وت�سبب كيمبيمبي يف ركلة جزاء� ،سجل
منها مان�ش�سرت يونايتد ه��دف الفوز
بنتيجة « »1-3يف الوقت القاتل ،لينتزع
بطاقة الت�أهل لدور الثمانية مبعجزة
كروية ،ليالقي بر�شلونة الإ�سباين.
و�أ�شار بول بوجبا« :ال نن�سى �أن كيمبيمبي
�سجل هدفا ل�سان جريمان يف مباراة
الذهاب ،ولكننا دائما منيل للحديث عن
ال�سلبيات ون�سيان الإيجابيات».
و�أمت جنم مان�ش�سرت يونايتد« :لقد تنا�سى
بر�سنيل ما حدث ،فهو العب مميز.

لوكاكو يثير القلق

• جيرو

• محمد صالح مع ماني

�أ�شاد الأمل��اين يورجن كلوب ،املدير الفني
لليفربول ،باحلالة التي يعي�شها جنمه
ال�سنغايل �ساديو ماين ،كما علق على تراجع
امل��ع��دل التهديفي ل��ل��دويل امل����صري حممد
�صالح.
وقال كلوب ،يف ت�رصيحات للموقع الر�سمي
لنادي ليفربول «ا�ستمر ماين فقط يف القيام
بعمله خالل كل فر�صة تتاح �أمامه ،كما �أنه
ا�ستفاد من وقوف احلظ �إلى جواره».
و�أ����ض���اف امل����درب الأمل����اين «ن��ف�����س احلظ
�سيقف بجوار حممد �صالح مرة �أخ��رى رفقة
ليفربول».
وحول م�سرية ماين الرائعة وت�سجيله  11هدف ًا
يف  11مباراة ،علق كلوب «�إن��ه ح ًقا يعي�ش
حلظات رائعة ،الكرة ت�صل �إليه يف املكان
املنا�سب لزيارة ال�شباك ،وهذه هي ال�ساحرة

امل�ستديرة».
وتابع «ماين كان يوا�صل العمل واملثابرة،
عندما كانت ال ت�صل �إليه الكرة يف املكان
املنا�سب للت�سجيل ،وه��ذا ما �أن�صح به
�صالح الآن ،حتى يعود له التوفيق مرة
�أخرى».ووا�صل «�صالح الآن غري حمظوظ،
�إال �أنه يف حالة جيدة ،لكن يف املقابل ،ماين
يعي�ش حلظات مثالية».
و�أكمل «�صالح الآن يقدم م�ستوى �أقل من ماين
بقليل ،لكنه كان قري ًبا من الت�سجيل �أمام
فولهام ،عرب العر�ضية التي نفذها فريمينو،
لكن الكرة مل ت�صل �إليه و�أهدرها فينالدوم.
�أنا مت�أكد من ذلك».
مهاجما
و�أمت «�أعلم هذه اللحظات جي ًدا .كنت
ً
ومررت بهذه املواقف والفر�ص التي يهدرها
العبون �آخرون.

جيرو يفتح باب العودة للدوري الفرنسي
ف��ت��ح �أول��ي��ف��ي��ه ج�ي�رو م��ه��اج��م ت�شيل�سي
الإجنليزي ومنتخب فرن�سا ،الباب �أمام
�إمكانية االن�ضمام جمددا لأحد �أندية الدوري
الفرن�سي.
وقال جريو يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة
ليكيب الفرن�سية« :ال��ع��ودة �إل��ى فرن�سا
خيار متاح ،ولكن ال �أعلم ما ينتظرين يف
امل�ستقبل ،فهذا القرار ال يعد �أولوية يل
يف الوقت احلايل ،ولكن �أرحب ب�أي عر�ض
فرن�سي لأنني �أحب اللعب هناك».
و�أ�ضاف مهاجم �آر�سنال ال�سابق�« :أعلم ما
قاله رئي�س نادي ليون عني و�سعيد باهتمام
�أكرث من ناد فرن�سي ب�ضمي ،وليون �أحدها
وهو ما ت�ؤكده ت�رصيحات رئي�س النادي،

فهو فريق ي�ضم ع��دد ًا من الوجوه ال�شابة
ال��واع��دة وجمموعة مميزة م��ن الالعبني
و�إدارة قوية ،فهو ناد كبري وقوي مثل �أندية
�أخرى يف فرن�سا».
ووا�صل« :على امل�ستوى القاري� ،أدى فريق
ليون مباريات قوية �أمام مان�ش�سرت �سيتي
وبر�شلونة على الرغم من ال�صعوبات التي
واجهت الالعبني يف لقاء الإي��اب مبلعب
كامب نو ،واخل�سارة بنتيجة .»5-1
ويلعب ج�يرو « 32ع��ام��ا» على فرتات
متقطعة ب�صفوف ت�شيل�سي� ،إال �أنه يعد
ركيزة �أ�سا�سية يف مباريات الفريق
ببطولة «يوروبا ليج» ،وهداف البطولة
بر�صيد � 9أهداف.

في مانشستر يونايتد
اث��ار البلجيكي روميلو لوكاكو ،مهاجم مان�ش�سرت
يونايتد ،قلق جماهري ال�شياطني احلمر ،ب�ش�أن اخلط
الأمامي للفريق.
ووف ًقا ملوقع «مان�ش�سرت �إيفننج نيوز» ،ف�إن لوكاكو
تعر�ض لإ�صابة يف القدم خالل تواجده مع منتخب بلجيكا،
و�سيغيب لفرتة عن امل�شاركة يف املباريات .و�أ�شار �إلى �أن
لوكاكو غادر مع�سكر بلجيكا ولن ي�شارك مع منتخب بالده
يف املباراتني املقبلتني �أمام رو�سيا وقرب�ص ب�سبب الإ�صابة.
ووف ًقا للرنني املغناطي�سي الذي قام به الالعب يف املع�سكر ،ف�إن
املهاجم البلجيكي �سيبتعد عن املالعب ملدة �أ�سبوع على الأقل.
ويعاين مان�ش�سرت يونايتد حال ًيا من �إ�صابة مهاجمه �أليك�سي�س
�سان�شيز ،وبالتايل �إذا مل يتعاف لوكاكو �رسيع ًا ف�سيعود ال�شياطني
احلمر �إلى امل�شاركة يف املباريات عقب التوقف الدويل ،مبهاجم وحيد هو
«ماركو�س را�شفورد».ويعد اليونايتد مقب ًال على خو�ض الفرتة احلا�سمة يف
املو�سم احلايل من حيث خو�ض مباراتي الدور ربع النهائي بدوري �أبطال
�أوروبا ،بالإ�ضافة �إلى مباريات مهمة لتحديد موقف ال�شياطني احلمر من
دخول املربع الذهبي بالربمييريليغ.

بايرن ميونخ يستقر على بديل

ريبيري في الموسم المقبل
ا�ستقر نادي بايرن ميونخ الأملاين،
ع��ل��ى ب��دي��ل اجل��ن��اح الفرن�سي
املخ�رضم فرانك ريبريي ،الذي
قرر الرحيل عن قلعة �إليانز �أرينا،
بختام املو�سم احلايل ،لي�ضع حدا
مل�سرية من الألقاب رفقة الفريق
البافاري.و�أ�صبح الفرن�سي فلوران
توفان ،جنم مار�سيليا ،قريبا من
الرحيل عن نادي اجلنوب ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة،
لتدعيم �صفوف البايرن ،بعد رحيل
مواطنه.
وذكر موقع « »le10sportالفرن�سي
�أن توفان يرغب يف امل�شاركة بدوري
�أب��ط��ال �أوروب���ا املو�سم املقبل،
لذلك يبحث اخلروج من مار�سيليا
يف ال�صيف املقبل ،و�سيكون بايرن
ميونخ وج��ه��ة حمتملة لالعب،
حيث يتوقع �أن ي�صل �سعر الالعب
�إلى  40مليون يورو.وقال توفان،
يف ت�رصيحات �سابقة� ،إنه �سيقرر

م�ستقبله م��ع مار�سيليا بنهاية
املو�سم احلايل ،لأنه يريد اللعب
يف دوري �أبطال �أوروبا.
وي��ب��ح��ث ب��اي��رن م��ي��ون��خ حاليا
عن ب��دالء لثنائي جناح النادي
البافاري �آري�ين روب��ن ،وفرانك
ري��ب�يري ،اللذين ق���ررا الرحيل
عن بطل ال��دوري الأمل��اين بنهاية
املو�سم احلايل ،ويبدو �أنه وجد يف
توفان �أحد الأهداف املرتقبة.
وميتلك توفان عقدا مع مار�سيليا
حتى �صيف  ،2021وحاول النادي
مطلع املو�سم احلايل جتديد عقد
ال�لاع��ب ،لكن ه��ذه امل��ح��اوالت
ف�شلت.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن مار�سيليا
يحتل املركز الرابع يف الدوري
الفرن�سي ،ال��ذي ي�ؤهل للدوري
الأوروبي بفارق  5نقاط عن املركز
الثالث ،امل�ؤهل للدور التمهيدي
من «ت�شامبيونزليغ».

