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دي ليخت يقارن بين  4عروض نارية
• فاران

مع اق�تراب املو�سم ال��ك��روي من نهايته ،بد�أت
العرو�ض تنهال على املدافع الهولندي ماتيا�س دي
ليخت ،جنم �أياك�س ،من قبل الأندية الكبرية يف
�أوروبا التي ت�سعى جاهدة للح�صول على خدماته،
وتتناف�س فيما بينها للفوز ب�صفقة �ضمه �إلى
�صفوفها يف ال�صيف املقبل.
وقالت �صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الإ���س��ب��ان��ي��ة �إن يوفنتو�س ي�أتي
على ر�أ���س هذه الأندية املهتمة
ب�ضم دي ليخت ،و�أن��ه يحاول
�إقناع الالعب باختيار اللعب
ل�صاحله ،بالت�أكيد له �أنه
�سيكون �ضمن الت�شكيلة
الأ�سا�سية للفريق ،خا�صة
يف ظل تقدم ال�سن باملدافع
امل���خ�����ض�رم ج��ورج��ي��و
كيليني 35 ،عاما.
و�أ����ش���ارت ال�صحيفة
الإ�سبانية �أي�ضا �إلى
�أن بايرن ميونيخ يعد
�أح��د الأن��دي��ة املهتمة
كثريا مبوهبة املدافع
ال��ه��ول��ن��دي ال�شاب،
وا�ستبداله بالأملاين
م���ات�������س ه��وم��ي��ل��ز،
بالإ�ضافة �إل��ى باري�س
�سان جريمان الفرن�سي،
ال��ذي �أمل��ح �إل��ى �أن��ه قد
ي�����س��ت��غ��ن��ى ع���ن م��داف��ع��ه
الربازيلي املخ�رضم تياجو
�سيلفا 35 ،عاما ،وال�سماح
ل��دي ليخت باحللول مكانه
�ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية.
وعلى جانب �آخر ،يوجد هناك
بر�شلونة الذي يعج بالنجوم يف
اخلط اخللفي مثل جريارد بيكيه
وج��ان توديبو ،ولكنه يحاول
الفوز بخدمات النجم الهولندي
وجمابهة العرو�ض املغرية التي
تنهال على الأخ�ير من عمالقة
القارة العجوز.
ويدرك بر�شلونة �أنه ال ميكن له

اختبار صعب لريال مدريد

رد �إن��ري��ك��ي �سرييزو،
رئي�س �أتلتيكو مدريد ،على
ال�شائعات التي ترددت
م ��ؤخ��ر ًا ،ح��ول �إمكانية
رحيل ال��دويل الفرن�سي
�أنطوان غريزمان ،مهاجم
الفريق ،خالل االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.وقال
�سرييزو ،يف ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية« :ال توجد �أي
خ���ي���ارات لغريزمان،
ل��ل��رح��ي��ل يف ال�صيف
املقبل».
و�أ���ض��اف ب�شكل قاطع:
«غ��ري��زم��ان �سيبقى يف
�أتلتيكو م��دري��د بن�سبة
.»% 1000
وارت���ب���ط ا���س��م الالعب
باالنتقال �إلى بر�شلونة،
ب��ع��د �إق�����ص��اء الأتليتي
م������ؤخ�����ر ًا م����ن دوري
الأبطال ،يف ثمن النهائي
ع��ل��ى ي���د ي��وف��ن��ت��و���س.
وكان غريزمان قري ًبا من
الرحيل �إلى البلوغرانا،
ال�صيف املا�ضي ،قبل �أن
يقرر البقاء يف الفريق
العا�صمي.

• غريزمان

كوستا حتى الموت

قال تقرير �إعالمي �إ�سباين� ،إن جنم
ري��ال مدريد ،طلب الرحيل عن
�صفوف الفريق امللكي ،خالل
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
وذكر برنامج «ال�رشينجيتو» ،عرب
احل�ساب الر�سمي على موقع التوا�صل االجتماعي تويرت� ،أن رافائيل فاران
مدافع ريال مدريد� ،أخرب �إدارة ناديه ،برغبته يف الرحيل ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
و�أ�ضاف الربنامج الإ�سباين ال�شهري� ،أن رحيل رافائيل فاران ،من املتوقع �أن يتكلف
نحو  100مليون يورو.
وخرجت تقارير �صحافية على مدار الأيام املا�ضية ،لتك�شف عن توجيه كري�ستيانو
رونالدو هداف يوفنتو�س ،ن�صيحة لإدارة ناديه الإيطايل ،ب�رضورة التعاقد
مع فاران ،يف ال�صيف املقبل.
وان�ضم فاران ل�صفوف ريال مدريد يف مو�سم  ،2012-2011وعانى يف
البداية من �صعوبة املناف�سة مع بيبي ،قبل �أن يدخل الت�شكيلة الأ�سا�سية
علما ب�أنه ميتلك �رشط ًا جزائي ًا يف عقده بقيمة  500مليون يورو.
للملكيً ،

• أوفرمارس

الرحيل أمام غريزمان

سيميوني :أثق في

فاران يستقر على
الرحيل في الصيف

قال مارك �أوفرمار�س ،املدير الريا�ضي لنادي �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي� ،إن فريقه على عالقة جيدة بنادي
بر�شلونة الإ�سباين.
�أوفرمار�س �أو�ضح حدود العالقة بني �أياك�س والنادي
الكتالوين ،ومدى ت�أثريها يف قرارات تبادل الالعبني
بينهما ،وقال يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «موندو
ديبورتيفو»« :نعلم �أن��ه جتمعنا عالقة جيدة مع
بر�شلونة ،الذين يريدون التحدث �إلينا من �أجل
منحهم بع�ض الالعبني».
وا�ستدرك« :لكننا لن ن�ضم الكثري من العبي بر�شلونة
«ال�شباب» .نحن ل�سنا فرع ًا لهذا النادي ،وعلى �أي
حال ،مل يتم تطوير اخلطط لدينا حتى االن».
وكان بر�شلونة قد تعاقد ر�سمي ًا مع فرينكي دي يونغ،
العب و�سط �أياك�س ،الذي �سين�ضم لبلوغرانا بداية من
املو�سم املقبل ،فيما يقرتب مدافع الفريق الهولندي
ماتيا�س دي ليخت من االلتحاق بزميله ،واالن�ضمام
للفريق الكتالوين بنهاية املو�سم احلايل.
وكانت تقارير �صحافية عدة قد �أ�شارت �إل��ى �أن
بر�شلونة ينوي �إعارة عددا من العبيه ال�شباب �إلى
�أياك�س ،لال�ستفادة من قدرة النادي الهولندي على
تطوير ال�شباب ،ومنحهم فر�صة منا�سبة للم�شاركة
يف عدد �أكرب من املباريات.

رئيس أتلتيكو يغلق باب

• دي ليخت

�أن يقتحم هذا ال�رصاع املحموم حول دي ليخت ،من
الناحية االقت�صادية ،حيث �أنه يرغب يف عدم خرق
قاعدة «اللعب املايل النظيف» ،كما يتطلع للحفاظ
على جدول الأجور الذي �أقره لالعبيه.
ولكنه يف ال��وق��ت نف�سه جن��ح يف �إق��ن��اع النجم
الهولندي ال�صاعد 19 ،عاما ،ب�أنه �سيكون �أحد
�أه��م عنا�رصه يف م�رشوعه الريا�ضي امل�ستقبلي
خ�لال ال�سنوات الع�رش املقبلة.ورغم ك��ل هذه
العرو�ض ،ورغبة وكيل �أعماله ،مينو رايوال ،يف
�إيجاد العر�ض الأف�ضل له من الناحية املادية ،تظل
الكلمة الأخ�ير لدي ليخت الذي �سيختار مبفرده
وجهته امل�ستقبلية.
وبطبيعة احلال ،ال يفكر دي ليخت يف تفويت فر�صة
الفوز بعر�ض جيد من بني كل هذه العرو�ض الكثرية
التي جاءته م�ؤخرا ،ولكنه يدرك جيدا �أن الأموال
لي�ست هي �أولويته الق�صوى ،بل امل�رشوع الريا�ضي
الناجح.
وي�أتي اللعب ل�صالح بر�شلونة على ر�أ�س �أولويات
النجم الهولندي ،فهو ينتظر ،طبقا ملا ك�شفت
عنه ال�صحف الإ�سبانية ،تو�صل �أياك�س وبر�شلونة
التفاق يق�ضي بانتقاله ل�صفوف الأخري مبقابل مادي
ي�ساوي �أو يقارب ما ح�صل عليه مواطنه فرينكي دي
يونغ.

أوفرمارس :أياكس ليس فرع ًا لبرشلونة

رياضة

�أبدى الأرجنتيني دييغو �سيميوين ،املدير الفني لأتلتيكو مدريد،
ثقته «حتى املوت» يف مهاجمه الدويل دييغو كو�ستا ،ورغبته
يف اال�ستمرار مع الفريق املدريدي يف املو�سم املقبل.
و�شدد �سيميوين  ،على �أن الفريق م�ستمر يف تطبيق فل�سفته
بالتفكري يف كل مباراة على حدا ،وذلك يف �إ�شارة للمواجهة
�أمام بر�شلونة يوم ال�سبت املقبل ،على ملعب كامب نو.
وقال �سيميوين�« :أمتنى و�أحب و�أرغب يف ا�ستمرار دييغو كو�ستا.
يف كل مرة ي�شارك فيها ،يقدم �أ�شياء مهمة للفريق .لي�ست م�صادفة
�أن عودته �ساعدتنا يف التتويج بالدوري الأوروب��ي ،واحتالل
املركز الثاين يف الليجا ،والفوز بك�أ�س ال�سوبر الأوروب��ي.
وجوده ،بالإ�ضافة لباقي زمالئه ،يجعلنا �أقوياء».
وتابع�« :أعلم �أن الأرقام مل تكن على قدر طموحاتنا مع وجود العب
مثله ،ولكني �أثق متاما يف �أنه �إذا ا�ستمر معنا وخا�ض فرتة �إعداد
متوازنة� ،سيوا�صل تقدمي املزيد للفريق� .أمتنى ا�ستمرار دييغو
معنا يف العام املقبل� .أثق فيه حتى املوت».
و�أكد« :دييغو لن ي�شارك يف مباراة جريونا» ،ب�سبب
بع�ض الآالم الع�ضلية يف ع�ضلة الفخذ التي داهمته
خالل مباراة �أالفي�س يوم ال�سبت املا�ضي ،وا�ستبدل
على �إثرها بني �شوطي اللقاء.

• غاريث بيل
وصراع هوائي
مع العب فالنسيا
على الكرة

كلوب :باريس

لم يستحق الخروج

من دوري األبطال
يرى يورغن كلوب امل��دي��ر الفني
لليفربول� ،أن باري�س �سان جريمان
الفرن�سي مل ي�ستحق اخلروج من دوري
�أبطال �أوروبا �أمام مان�ش�سرت يونايتد.
وقال كلوب يف حوار مع �شبكة كانال
بل�س الفرن�سية« :لقد ودع ب��ي �إ�س
ج��ي البطولة بعد واح���د م��ن �أ���س��و�أ
ال�سيناريوهات حظا ملباراة ر�أيتها».
و�أ���ض��اف امل��درب الأمل���اين�« :إق�صاء �سان
جريمان كان م�ستحيال ،ولكنه حدث».
و�أ�شار« :ما حدث للفريق الفرن�سي �أمام بر�شلونة
يف  2017ك��ان خمتلفا ،لقد ك��ان باري�س �سان
جريمان الأف�ضل يف مباراة الذهاب ،ويف الإياب
كان بر�شلونة الأف�ضل ومل يكن الفريق الباري�سي
حمظوظا».
وا�ستدرك�« :إال �أن باري�س �سان جريمان كان الأف�ضل
يف املباراتني هذه املرة ،ولكنه خرج من البطولة،
�إنها حالة نادرة».
وودع العمالق الباري�سي من دور الـ 16بعد

اخل�سارة �أمام مان�ش�سرت يونايتد  3-1يف حديقه
الأمراء رغم فوزه ذهابا يف �إجنلرتا بهدفني دون رد
على ملعب «�أولد ترافورد».
وانتقل مدرب ليفربول للإ�شادة مبواطنه توما�س
توخيل مدرب بي �إ�س جي ،قائال�« :إنه مدير فني
مميز ،لقد ظهر ت�أثريه على الفريق ،وطوره كثريا
على امل�ستوى الفني واخلططي ،ولكن ال ميكن
التخطيط للفوز بدوري �أبطال �أوروب��ا عن طريق
الأموال فقط ،بل البد من توافر �إدارة جيدة ،لأن
الأندية الأخرى لي�ست عمياء ،لذا البد من توافر
الأدوات ال�صحيحة يف الوقت املنا�سب ،وبالطبع
توخيل لديه هذه الإمكانيات».
وعن فريقه املف�ضل يف فرن�سا ،ك�شف كلوب�« :سانت
�إيتيان ،وذل��ك منذ انتقل �إليه املدافع ال�رصبي
نيفني �سوبوتيت�ش ،لقد �أ�رشفت على تدريبه منذ
بلوغه  17عاما وبيننا �صداقة قوية ،كما �أن مدرب
الفريق ج��ان لوي�س جا�سيه تولى امل�س�ؤولية
و�سانت �إيتيان يقبع يف املركز  ،16والآن يناف�س
على املقاعد امل�ؤهلة للبطوالت الأوروبية.

أمام فالنسيا في اإلسباني
يحل ريال مدريد �ضيفا على فالن�سيا �ضمن مناف�سات
اجلولة الثالثني من م�سابقات الدوري اال�سباين .
ويامل الريال يف موا�صلة انت�صاراته مع املدرب زيدان
من اجل رفع احلالة املعنوية قبل العودة الى غمار
م�سابقات دوري االبطال جمددا.
و�سيوا�صل الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني
لريال مدريد رهانه على �سيا�سة التناوب بعد ا�ستخدام
 19الع ًبا يف �أول مباراتني خا�ضهما الفريق حتت قيادته
منذ عودته لتدريبه؛ لذا فمن املتوقع �أن يدفع ب�سبعة
تغيريات يف مواجهة فالن�سيا ،باجلولة  30من الليغا،
على ملعب مي�ستايا.
وتتبقى خم�سة �أ�سماء مل ت�شارك حتى الآن مع زيدان
منذ عودته ،وت�شمل البلجيكي تيبو كورتوا ،وداين
كارفاخال ،وفيني�سيو�س جونيور ،ب�سبب الإ�صابة،
وخي�سو�س باييخو ،و�رسخيو ليون.
ومن امل�ؤكد �أن يعود كيلور نافا�س حلرا�سة عرين
الفريق بعد الفر�صة التي منحها املدرب البنه لوكا

زيدان �أمام هوي�سكا �أم�س يف الليغا.
و�ست�شمل التغيريات غالب ًا �إدخ��ال رفائيل ف��اران يف
الت�شكيل ،خا�صة بعد بطاقة نات�شو ال�صفراء �أمام
هوي�سكا ،واللعب بالثالثي كا�سيمريو ،وتوين كرو�س،
ولوكا مودريت�ش يف و�سط امللعب ،بعد الراحة التي
منحها لهم يف �أعقاب فرتة اال�ستحقاقات الدولية.
و�ستكتمل تغيريات زيدان غالبا ب�إ�رشاك �رسخيو ليون،
مع �إبقاء الربازيلي مار�سيلو على الدكة ،بعدما ارتكب
أخطاء دفاعية عدة �أم��ام هوي�سكا ،وكذلك الدفع
�
ً
بلوكا�س فا�سكيز يف الهجوم ،بينما من املتوقع �أن
يبد�أ جاريث بيل املباراة على دكة البدالء.
يحتل ريال مدريد املركز الثالث يف ترتيب الدوري
الإ�سباين بر�صيد  57نقطة مت�أخر ًا بنقطتني عن جاره
�أتلتيكو ،فيما يت�صدر بر�شلونة امل�سابقة بـ 69نقطة.
ويف بقية املباريات يلعب اتليتكو بلياو مع ليفانتي
ويلعب ايبار مع فايكانو واي�ضا مع هوي�سكا مع
�سلتافيغو.

• جانب من مباراة باريس واليونايتد

