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اليونايتد يرصد  130مليون ًا
للتعاقد مع كوليبالي

• كوليبالي يقطع الكرة من مبابي

�أك��دت تقارير �صحافية �إيطالية،
�أن مان�ش�سرت يونايتد ي�سعى �إلى
تعزيز �صفوف دفاعه ب�صفقة �ضخمة
قد ت�صل قيمتها �إل��ى  130مليون
جنيه �إ�سرتليني ،ي�ضم من خاللها
جنم نابويل ،كاليدو كوليبايل.
وي��ع��ت�بر ال������دويل ال�����س��ن��غ��ايل
كوليبايل ،البالغ من العمر 27
عاما ،واحدا من �أف�ضل املدافعني
يف الكرة الأوروبية حاليا ،و�أبدت
جمموعة م��ن الأن��دي��ة املعروفة
رغبتها يف �ضم الالعب.
وك���ان���ت ���ص��ح��ي��ف��ة «ذا ���ص��ن»
الربيطانية ،ذكرت يف وقت �سابق من
ال�شهر احلايل� ،أن مدرب مان�ش�سرت
يونايتد �أويل جونار �سول�سكاير،
ي�سعى ملنح املدافعني املوجودين
يف الفريق حاليا فر�صة جديدة،
بدال من �إنفاق مبلغ  80مليون جنيه

�إ�سرتليني على مدافع جديد.
ويريد �سول�سكاير من هذه اخلطورة
�صب تركيز النادي على �رشاء جناح
جديد ،وو�ضع املدرب الرنويجي
العب بورو�سيا دورمتوند ،جادون
�سان�شو� ،ضمن �أولوياته يف �صفقة
تقدر قيمتها بـ 70مليون جنيه
�إ�سرتليني.
لكن م��وق��ع «كالت�شو مريكاتو»
الإيطايل� ،أكد �أن م�س�ؤويل مان�ش�سرت
ي��ون��اي��ت��د م��ا ي���زال���وا يراقبون
كوليبايل عن كثب ،رغبة يف �ضم
الالعب ال��ذي انتقل �إل��ى نابويل
عام  2016قادما من جنك البلجيكي
مقابل  8.5ماليني جنيه �إ�سرتليني
فقط.
ويعترب مان�ش�سرت يونايتد من
�أك�ثر املهتمني بخدمات املدافع
ال�سنغايل ،و�أر�سل الك�شاف جيم

روبرتسون يعد جمهور
ليفربول بالبطوالت

ل��ول��ر ملتابعة م��ب��اراة ل��ه �أم��ام
فيورنتينا ب��ال��دوري الإي��ط��ايل
ال�شهر املا�ضي.وتابع «كالت�شو
مريكاتو»� ،أن مان�ش�سرت يونايتد
ميلك �أف�ضلية يف �ضم كوليبايل رغم
اهتمام ريال مدريد وبر�شلونة ب�ضم
الالعب �أي�ضا.
لكن نابويل لن ي�ستغني عن العبه
ب�سهولة ،حيث �سبق لرئي�س
النادي �أوريليو دي لورينتي�س
�أن ح��دد مبلغ  130مليون جنيه
�إ�سرتليني لال�ستغناء عنه� ،أي
نحو �ضعف م��ا دفعه ليفربول
ل�رشاء خدمات الهولندي فريجيل
فان داي��ك الذي
يعترب �أغلى
مدافع يف
ال���ع���امل
حاليا.
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شكوك حول مستقبل بوغبا
في الموسم المقبل
�أك��د تقرير �صحايف �إ�سباين� ،أن
الفرن�سي بول بوغبا ،العب و�سط
مان�ش�سرت يونايتد ،ق��د تكون
�أيامه معدودة داخ��ل قلعة «�أولد
ترافورد».
ووف���� ًق����ا ل�����ص��ح��ي��ف��ة «م���ارك���ا»
الإ�سبانية ،ف�إن بوغبا يبحث مع
وكيله مينو رايو عن طريق للرحيل
من ال�شياطني احلمر يف ال�صيف
املقبل.
ويرى النجم الفرن�سي �أن الوجهة
املثالية ل��ه ه��ي االن��ت��ق��ال �إل��ى
�صفوف ريال مدريد ،ولكنه يدرك
�أن مان�ش�سرت يونايتد لن يرتكه
يرحل بعد �أن دفع  114مليون يورو
للتعاقد معه من �صفوف يوفنتو�س
عام .2016
ورغم �أن زين الدين زيدان ،املدير
الفني لريال مدريد ،يرغب بقوة
يف �ضم بوجبا� ،إال �أن هناك �شكوك
لدى �إدارة املريينغي والتي ت�ضع
يف �أولوياتها �إيجاد بديل للكرواتي
لوكا مودريت�ش.
وكان بوغبا عاد �إلى الت�ألق مع
اليونايتد هذا املو�سم بعد رحيل
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو
وتعيني الرنويجي �أويل جونار
�سول�سكاير بدلاً منه.
و�ساهم يف توهج النجم الفرن�سي هذا
املو�سم �أن زميله ال�رصبي نيمانيا
ماتيت�ش يقوم خلفه بتغطية �أدواره
الدفاعية ،بينما يح�صل بوغبا على
حرية يف التقدم.
ؤخرا �أنه حلم
�
م
�رصح
يذكر �أن بوغبا
ً
لأي العب �أن يتواجد يف فريق يدربه
الفرن�سي زين الدين زيدان ،ولكنه
عاد لت�أكيد �سعادته بالتواجد يف

• بوغبا في سباق على الكرة مع العب وولفرهامبتون

خ�لال ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«مريور» الربيطانية« :بالكاد يبتعد
بوغبا عن العناوين الرئي�سية،
لكني ل�ست قلقا من ت�رصيحه حول
ريال مدريد».
وتابع ال��دويل البلغاري ال�سابق:
«لقد �شجعت بنف�سي عددا من الأندية
الأخ����رى ،عندما كنت الع��ب��ا يف
مان�ش�سرت يونايتد ،لأين كنت حم ًبا
لكرة القدم اجليدة� ..أعجبت بفرق

مان�ش�سرت يونايتد.
وب��دوره ح��اول مهاجم مان�ش�سرت
ي��ون��اي��ت��د ال�����س��اب��ق ،دمييتار
ب��رب��ات��وف ،التخفيف م��ن وط���أة
ت����صري��ح��ات ب���ول ب��وغ��ب��ا ،جنم
ال�شياطني احلمر ،التي قال فيها
�إن «ريال مدريد حلم لكل العبي كرة
القدم» ،خا�صةً يف وجود املدرب،
زين الدين زيدان.
ويف ه��ذا ال�صدد ،ق��ال برباتوف

مثل ريال مدريد ويوفنتو�س وبايرن
ميونيخ».
و�أ���ض��اف« :ال �أعتقد �أن هناك �أمرا
ميكن القلق ب�ش�أنه ،نعي�ش يف عامل
ي�ستطيع فيه الكل الإدالء بر�أيه..
و�أ�ستطيع تخيل �أن كلماته �أخرجت
من �سياقها».
وختم برباتوف« :بول �سيكون العبا
يف يونايتد لفرتة طويلة ،طاملا
�أنه والنادي يريدان البقاء معا».

قدامى الليفر يقهرون
• هازارد

أساطير الميالن بثالثية

وجه اال�سكتلندي �آندرو روبرت�سون ،العب ليفربول ،ر�سالة �إلى جماهري
الريدز ،خالل تواجده مع منتخب بالده يف فرتة التوقف الدويل،
للم�شاركة يف ت�صفيات ك�أ�س الأمم الأوروبية «يورو .»2020
وقال روبرت�سون يف ت�رصيحات نقلتها �شبكة �سكاي �سبورت�س:
«اجلماهري كانت �رسيعة يف انتقادنا ب�سبب اهتزاز النتائج
م�ؤخر ًا».و�أ�ضاف« :لكن هذه الأمور طبيعية يف عامل كرة القدم،
لقد تعادلنا مباراتني ،النتائج مل تكن �سيئة بالتعادل خارج
الديار �أمام مان�ش�سرت يونايتد و�إيفرتون».
وتابع« :نحن يف �سباق التتويج بلقب ال��دوري الإنكليزي
املمتاز ،ومان�ش�سرت �سيتي با�ستطاعته قلب النتيجة».
وختم روبرت�سون حديثه بقوله« :نقدم مو�سما رائعا ،يجب
علينا �أن ن�ستعيد توازننا من �أجل ح�صد الألقاب ،متحم�سون
للتتويج».
ويت�صدر ليفربول ،جدول ترتيب الربمييريليغ بر�صيد
 76نقطة ،بفارق نقطتني عن الو�صيف مان�ش�سرت �سيتي،
الذي ميتلك مباراة م�ؤجلة �أمام مان�ش�سرت يونايتد.

توتنهام يفكر في التخلي
عن تريبير وأورييه
ذكرت تقارير �إنكليزية� ،أن توتنهام
ع���ازم على التخلي ع��ن ظهرييه يف
الناحية اليمنى كريان تريبري و�سريج
�أورييه يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة.وقالت �صحيفة «ذا �صن» عرب
موقعها الإلكرتوين� ،إن �إيفرتون جدد
اهتمامه بالظهري الدويل تريبري ،الذي
يتبقى له عامان يف عقده مع توتنهام
وتبلغ قيمته ال�سوقية  20مليون جنيه
�إ�سرتليني.
�أما العاجي �أورييه البالغ من العمر 26
عاما والذي كلف انتقاله �إلى الفريق
اللندين قادما من باري�س باري�س �سان
جريمان  23مليون جنيه ا�سرتليني،
ف�إن توتنهام لن ميانع بيعه بن�صف هذا
املبلغ.
ويف حال حدث ذلك ،يتبقى يف �صفوف
توتنهام ظهري �أمي��ن واح��د هو كايل
ووكر-بيرتز ،لكن النادي يرغب ب�شدة
يف احل�صول على خدمات العب كري�ستال
ب��اال���س �أرون وان-بي�ساكا ،والعب

نوريت�ش ماك�س �أرونز.
وع��ان��ى تريبري ه��ذا امل��و���س��م من
انخفا�ض حاد يف امل�ستوى� ،إ�ضافة
�إلى �إ�صابة �أبعدته عن املالعب لفرتة
من الوقت.
ويف وقت �سابق قال مدرب الفريق
ماوري�سيو بوكيتينو �إن �إ�صابة
الالعب تعود �إلى م�شاركته مع
املنتخب الإنكليزي يف نهائيات
ك�أ�س العامل .2018
وظ��ه��ر تريبري ب�شكل مميز
ل��ل��غ��اي��ة م���ع �إن���ك���ل�ت�را يف
املونديال ،وب��ذل جمهودا
ب��دن��ي��ا ك���ب�ي�را وت��ع��ر���ض
لإ���ص��اب��ة ومل يحظ بفرتة
راح��ة كافية ،وكلها �أمور
من املرجح �أن تكون قد
ت�����ض��اف��رت لتت�سبب يف
انخفا�ض م�ستوى الالعب
ب�شدة خالل املو�سم احلايل
مع توتنهام.

موهبة بورنموث يفتح

الباب أمام انتقال كبير

اعرتف العب بورمنوث ديفيد بروك�س ،ب�أنه يريد اللعب على
�أعلى م�ستوى ممكن ،الأمر الذي يفتح الباب �أمام رحيله لأحد
الأندية الكبرية يف الربمييريليغ.
ووفقا ل�صحيفة «ذا �صن» ،فقد لفت ت�ألق بروك�س �أنظار توتنهام
و�آر�سنال ،خا�صة مع �إمكانية تخلي بورمنوث عن الالعب مقابل
 40مليون جنيه �إ�سرتليني ،علما ب�أنه ا�شرتاه قبل � 9أ�شهر مقابل
 11مليون جنيه �إ�سرتليني فقط.
وي�رص بروك�س على �أنه �سعيد يف بورمنوث ،كما �أنه وقع على عقد
جديد يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل ،ميتد �إلى �صيف عام .2022
لكن اجلناح امل�شاك�س يتطلع للعب على �أعلى م�ستوى وال�سري على
خطى مواطنه غاريث بيل ،الذي لعب يف �صفوف توتنهام وريال
مدريد.ونقلت ال�صحيفة عن الالعب قوله�« :أريد �أن �ألعب على �أعلى
م�ستوى ممكن� ،سواء كان ذلك يف �إنكلرتا �أو خارجها ،ال �أعرف ما
يحمله امل�ستقبل يل ،من الوا�ضح �أن هذا هو هديف ،وعندما ت�سنح
يل الفر�صة �س�أقرر وقتها».و�أ�ضاف« :ال �أتوقع حدوث ذلك قريبا،
ووقعت على متديد العقد لأنني �سعيد يف بورمنوث وبالطريقة
التي �أتطور بها هنا� ،أريد �أن يتوا�صل ذلك و�أال ين�صب تركيزي على
�أمر �آخر ،لهذا وقعت على العقد� ،أنا �سعيد جدا يف هذا النادي».
وفاز بروك�س بجائزة �أف�ضل العب ويلزي للعام  ،2018متفوقا
على غاريث بيل ،كما نال جائزة �أف�ضل العب �شاب ،بعد فرتة
مميزة مع فريقه ومنتخب بالده.

• جيرارد يسدد بقوة على مرمى امليالن

تغلب فريق قدامى ليفربول على
قدامى ميالن  ،2-3م�ساء اول ام�س
ال�سبت ،على ملعب �أنفيلد ،يف
مباراة ا�ستعرا�ضية خ�ص�ص عائدها
للأعمال اخلريية.
وا���س�ترج��ع ج��م��ه��ور ليفربول
ذكريات الفوز الذي حققه فريقهم
على ميالن بركالت الرتجيح يف
نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا عام
 2005مبدينة ا�سطنبول� ،إث��ر
انتهاء الزمنني الأ�صلي والإ�ضايف
بالتعادل .3-3
وكان ليفربول قد تقدم يف املباراة

ع�بر مهاجميه ال�سابقني روبي
فاولر وجربيل �سي�سيه ،غري �أن
ميالن عادل النتيجة عرب �أندريا
بريلو وجيو�سيبي باكارو.
لكن قائد ليفربول ال�سابق �ستيفن
ج�يرارد قال كلمة الف�صل بنهاية
الأم����ر ع�بر ت�����س��دي��دة منخف�ضة
بطريقته املعهودة من حدود منطقة
اجلزاء ،ليهدي فريقه الفوز �أمام
حوايل � 54ألف متفرج.
وق����دم ج��ي�رارد �أداء مم��ي��زا يف
اللقاء ،كما قدم فاولر ملحات من
قدراته الهجومية التي متيز بها

يف ت�سعينات القرن املا�ضي.
ويف وق��ت اح��ت��وت فيه �صفوف
ميالن العبني �أكفاء من الناحية
الهجومية مثل ك��اك��ا وفيليبو
�إن��زاغ��ي ،وم��ن ورائ��ه��م��ا �صانع
اللعب املميز بريلو ب��رع دفاع
ليفربول يف �إيقاف معظم الهجمات
بقيادة الثالثي دانييل �أجر و�سامي
هيبيا وجاميي كاراجر ،كما لفت
قائد املنتخب الربازيلي ال�سابق
و�أ�سطورة ميالن كافو ،الأنظار
بقدرته البدنية و�رسعته رغم
بلوغه الثامنة والأربعني.

غيغز يكشف عن كراهية كبيرة
لنجوم اآلرسنال

حتدث �أ�سطورة مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق واملدرب
احلايل للمنتخب الويلزي رايان غيغز ،عن عالقته
بالعبي الغرمي املناف�س �آر�سنال خالل الفرتة الطويلة
التي ق�ضاها كالعب.
وكان غيغز ع�ضوا يف فريق مان�ش�سرت يونايتد الذي
�أحرز ثالثية الدوري والك�أ�س ودوري الأبطال العام
 ،1999بعد عام واحد على تتويج �آر�سنال لثنائية
الدوري والك�أ�س.
وكان الفريقان يف تلك الفرتة الأبرز على ال�صعيد
املحلي ،ومتيزت املباريات بينهما بعداوة وتناف�س
�شديدين ،ما �أدى لتعزيز م�شاعر الكراهية بني العبي
الطرفني.

واعرتف غيغز ب�أنه مل يحتك على الإطالق مع رباعي
�آر�سنال املكون من باتريك فيريا و�إميانويل بيتي
وروبريت برييز وديني�س بريكامب.
وك�شف غيغز �أي�ضا ب�أنه كان يرف�ض تقييم ه�ؤالء
الالعبني على ال�صعيد املهني ،وقال يف ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة «ديلي ميل»« :مل �أحب �آر�سنال ،باتريك
فيريا كان العبا قذرا يهرب من جرائمه ،مل �أحب بيتي
لأن �شعره كان طويال ،مل �أحب بريكامب كذلك».
و�أ�ضاف« :مل �أحب برييز رغم �أنه عندما تلتقيه الآن
تكت�شف �أن��ه لطيف للغاية حقا ،مل �أنظر �إليهم،
مل �أعرفهم ومل �أرد ذلك �أي�ضا ،مل �أ�سمح لنف�سي
بتقييمهم».

هازارد يتجاهل الحديث عن مستقبله
في الموسم المقبل

�أكد البلجيكي �إيدين ه��ازارد ،جنم ت�شيل�سي الإنكليزي� ،أنه ال ي�شغل باله
بالأنباء التي تتحدث عن اقرتابه من االنتقال �إلى ريال مدريد الإ�سباين ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وقال هازارد ،يف ت�رصيحات نقلتها �شبكة �سكاي �سبورت�س« :ال �أفكر يف �أنباء
االنتقال �إلى ريال مدريد ،كل تركيزي ين�صب على مواجهة قرب�ص يف ت�صفيات
يورو  ،2020هذا كل ما يدور يف بايل حاليا».
و�أكدت ال�شبكة� ،أن ريال مدريد تقدم بعر�ض ر�سمي �إلى ت�شيل�سي للح�صول
على خدمات هازارد مقابل  60مليون �إ�سرتليني ،لكن �إدارة البلوز رف�ضت

العر�ض.
ويلعب ريال مدريد على جزئية �أن ت�شيل�سي م�ضطر لبيع هازارد يف ال�صيف
ً
جمانا يف املو�سم التايل ،بعد �أن رف�ض الالعب
املقبل ،قبل �أن يخ�رسه
البلجيكي ،التوقيع على عقد جديد.
وفيما يتعلق بت�شيل�سي ،ف�إن النادي الإنكليزي يخ�شى رحيل هازارد ،ب�سبب
عقوبة احلرمان من �إبرام تعاقدات خالل فرتتي االنتقاالت املقبلتني.
وكانت تقارير �صحافية قد �أو�ضحت �أن �إدارة ريال مدريد خ�ص�صت  300مليون
يورو ،من �أجل �إبرام �صفقات قوية يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.

