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لوبوف يهاجم سواريز بقوة

• روبرتسون

اع�ترف الالعب الفرن�سي ال�سابق
فرانك لوبوف ،الذي لعب لعديد
الأندية مثل ت�شيل�سي ومار�سيليا
و�سرتا�سبورغ ،ب�سعادته خلروج
بر�شلونة م��ن دوري الأب��ط��ال،
ب�سبب مهاجمه لوي�س �سواريز،
الذي و�صفه ب�أنه «خمادع وكثري
ال�شكوى».
و�أكد لوبوف يف ت�رصيحات لقنوات
«�آر �إم �سي �سبورت» �أنه ال يكن �أي
احرتام «لالعبني �أمثاله».
و�أو���ض��ح بطل ال��ع��امل م��ع منتخب
الديوك عام �« 1998أع�شق بر�شلونة
ولكني �سعيد خلروجهم من دوري
الأبطال ب�سبب �سواريز ،ف�أنا ال �أكن
�أي اح�ترام لالعبني �أمثاله� ..إنه
مثال �سيئ لل�شباب».
و�أ���ض��اف «ه��و الع��ب كبري ولكنه
خمادع وكثري ال�شكوى� ،أكره طريقة
لعبه».
و�أردف «�إذا كنت واجهته لكنت فعلت
كل ما هو الزم لإخراجه من �أر�ض
امللعب ،فجميعنا ر�أينا ما فعله
�أم��ام غانا يف املونديال بخالف
قيامه بع�ض اثنني م��ن مناف�سيه
من قبل� ،أتعجب من �أن مناف�سيه
يتحلون بدم بارد �أمامه».

• فالفيردي مع كوتينيو

فالفيردي يثير الشكوك
حول مستقبل كوتينيو
�أك��د �إرن�ستو ف��ال��ف�يردي املدير
الفني لرب�شلونة� ،أن فريقه يتطلع
لالنت�صار ،م��ن �أج���ل م�صاحلة
اجلماهري عقب الإق�صاء الكارثي
من دوري �أبطال �أوروبا.
وقال فالفريدي «مباراة الأنفيلد؟
مل �أره��ا م��رة �أخ���رى ،لكن يجب
دائ���م���ا ،ك��ي��ف كانت
حتليلها
ً
البداية ،كنا نرغب يف الت�سجيل،
كنا نعرف �أنهم �سينجحون يف هز
ال�شباك ،وفعلوا ذلك و�سجلوا 4
�أهداف».
وب�س�ؤاله عن م�ستقبله� ،أجاب
«�أ�شعر بالقوة ،و�أنا بخري و�أريد
�أن �أت��ق��دم خطوة ل�ل�أم��ام ،ولن
�أختبئ حتت احلجر».
وتابع «غرفة خلع املالب�س؟ لقد
ت�أثرنا ولن �أنكر ذلك ،نحن نتحمل
ه��ذه امل�س�ؤولية ،امل�شكلة يف
الطريقة التي خ�رسنا بها ،حيث
مل نظهر ب����أداء جيد يف ال�شوط

الثاين وكان الأمر م�ؤملا ،علينا
�أن ن�أخذ خطوة للأمام وال يوجد
حل �آخر».
و�أو�ضح« :لقد حتدثت مع رئي�س
النادي و�شعرت بالدعم منه ،و�إذا
حدث �شيء كهذا ميكنك ك�رس وحرق
كل �شيء ،لكن بعد ذلك يجب �أن
تهد�أ وت�ضع كل �شيء يف مكانه
ال�صحيح».
وعن م�صري فيليب كوتينيو ،علق
«ال نت�رسع ،فاملو�سم مل ينته بعد،
ننتظر خو�ض نهائي ك�أ�س امللك،
كنا نريد حتقيق الثالثية ولكننا
�سقطنا بطريقة ُمذهلة ،ون�أمل �أن
ُي�ساعدنا كوتينيو يف الفوز».
وب�����س���ؤال��ه ع���ن ح��ال��ة لوي�س
�سواريز� ،أج��اب «ل�ست طبي ًبا،
لقد لعب لفرتة طويلة من الوقت،
و�إذا كان الالعب بحاجة �إلى عملية
جراحية ،فيجب �أن يخ�ضع لها».
و�أردف «بارتوميو نقل يل دعمه،

رياضة

�أ�شعر وك�أنني يف فيلم الهروب
الكبري ،حيث ك��ان��وا يقب�ضون
عليه يف كل مرة يحاول الفرار من
ال�سجن� ،أريد �أن نظهر بقوتنا يف
مباراة الغد».
وا�ستكمل «ميكن للجماهري �إظهار
ما يرونه منا�سبا ،لكنني �أعتقد �أنه
يف كل عرثة ،تكون هناك فر�صة
جميعا مت�أثرون
للجميع ،ونحن
ً
مبا حدث ،لكنها املباراة الأخرية
يف ملعبنا� ،أعتقد �أن��ه��ا فر�صة
ملحاولة م�ساعدة الفريق ،ولي�س
القيام مبا يتوقعه �أعدائنا».
وعن م�صري راكيتيت�ش� ،أجاب «لقد
حتدثت �إليه ،وهو �أراد التحدث
معي ،كل ما ميكنني قوله �إنه
حمرتف رائع ،و�رشح يل �أنه ذهب
لر�ؤية زوجته وبناته يف �إ�شبيلية
وخ��رج والتقط �شخ�ص ما �صورة
له ،وال ميكن الت�شكيك يف جودته
االحرتافية».

روبرتسون يدخل حسابات
برشلونة

�أبدى بر�شلونة الإ�سباين اهتمامه ب�ضم العب
ليفربول الإنكليزي ،وذل��ك عقب مباراتي
الفريقني يف ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا.
وت�أهل ليفربول للمباراة النهائية من امل�سابقة
الأوروبية ،بعدما تخطى بر�شلونة بنتيجة «»3-4
يف جمموع مباراتي الذهاب والإياب.
ووف ًقا ل�صحيفة «مريور» الإنكليزية ،ف�إن التقارير
يف �إ�سبانيا ت�شري �إلى �أن �إدارة بر�شلونة من �أكرث
املعجبني بالظهري الأ�سكتلندي �أندي روبرت�سون،
الذي دخل يف م�شاجرة ب�سيطة مع مي�سي بلقاء الإياب

على ملعب �أنفيلد.
وذك��رت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية �أن
روبرت�سون هو نوع الالعب الذي ي�ستهدفه بر�شلونة،
رغم امتداد تعاقده مع ليفربول حتى عام .2024
ووف ًقا للتقارير ،ف�إن بر�شلونة مطالب بدفع 160
مليون جنيه �إ�سرتليني �إذا �أراد خطف ظهري ليفربول.
وانتقل روبرت�سون لليفربول مقابل  8ماليني جنيه
قادما من هال �سيتي يف عام .2017
�إ�سرتليني فقط،
ً
ويبحث بر�شلونة عن ظهري �أي�رس يكون بديلاً جلوردي
عاما ،وعدم
�ألبا ،يف ظل بلوغ النجم الإ�سباين 30
ً
وجود بديل له على نف�س امل�ستوى.

فوتري :غياب تقنية الفيديو
ظلم اتلتيكو مدريد كثيراً

• فرحة سابقة لالعبي اتلتيكو مدريد

اعترب الربتغايل باولو ف��وت��ري ،الع��ب �أتلتيكو مدريد
ال�سابق� ،أنه لو كانت تقنية حكم الفيديو امل�ساعد موجودة
منذ �سنوات ،لكان الروخيبالنكو�س يحظى الآن يف خزائنه
ب�أكرث من ت�شامبيونز ليغ.
جاءت ت�رصيحات فوتري لدى ت�سليمه �إلى جانب العب ريال
مدريد ال�سابق ،الربازيلي روبرتو كارلو�س ،ك�أ�س دوري
�أبطال �أوروبا ملانويال كارمينا ،عمدة مدريد ،حيث �ستقام
املباراة النهائية على ملعب واندا مرتوبوليتانو ،يف �أول
يونيو املقبل.
وقال فوتري «�إنني م�ؤيد ب�شدة لتقنية حكم الفيديو امل�ساعد،
�ساريا منذ �سنوات ،لكان الأتلتي يحظى الآن ب�أكرث
و�إذا كان
ً
من ت�شامبيونز».
واعترب الالعب ال�سابق� ،أن نهائي دوري الأبطال الذي �سيجمع
بني ليفربول وتوتنهام على �أر���ض العا�صمة الإ�سبانية،
�سيمثل «حلظة مده�شة وحدث �سينظمه �أتلتيكو ب�شكل جيد ج ًدا
وعلى م�ستوى عال».
وعن الو�ضع احلايل للفريق حتت امرة املدرب الأرجنتيني
دييغو �سيميوين� ،أكد فوتري �أن «الت�شولو ال يزال باق ًيا
مدربا
معنا ،و�إنني متيقن من �أننا �سنفوز بالت�شامبيونز معه
ً

مارسيلو :سأفعل أي شيء من أجل زيدان

• مارسيلو

�أبدى الربازيلي مار�سيلو جنم ريال
مدريد ،ا�ستعداده لفعل �أي �شيء من
�أجل �إر�ضاء مدربه الفرن�سي زين الدين
زيدان ،خالل الفرتة املقبلة.
ريا هذا املو�سم،
وعانى مار�سيلو كث ً
وخا�صة خ�لال وج��ود الأرجنتيني
�سانتياجو �سوالري ،والذي كان ُيف�ضل
عليه ال�شاب �سريجيو ريجيلون ،قبل
�أن ي�ستعيد مركزه م��رة �أخ��رى بعد
عودة زيدان يف الوالية الثانية.
وق��ال مار�سيلو ،خ�لال ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة موندو ديبورتيفو
الإ�سبانية «�س�أفعل �أي �شيء من �أجل
زيدان».
و�أ�ضاف« :امل��درب الذي يكون العبا
ريا ،فهو
�سابقا يجعل الأمور �أ�سهل كث ً
يعرف ما يدور يف ر�أ�س كل �شخ�ص،
و�إذا كان الالعب مخُ ط ًئا ،يعرف كيف
يتحدث معه ،وهذا ُي�سهل كل �شيء لأي
العب».
عاديا ،بل
و�أمت «زيدان مل يكن الع ًبا
ً
كان الأف�ضل على الإط�لاق يف وقته،
وكان �شجاعا للغاية ،وكمدرب جنح
وتوهج يف وقت ق�صري للغاية».

• بيل

يوا�صل م�س�ؤولو نادي ريال مدريد الإ�سباين� ،سعيهم
لإمتام �صفقة التعاقد مع الربازيلي نيمار جونيور
جنم باري�س �سان جريمان.
تقريرا مطولاً ت�شري
ون�رشت �صحيفة ماركا الإ�سبانية،
ً
فيه �إلى �أن حماوالت �إدارة امللكي ل�ضم نيمار ال تتعلق
باملال فقط ،بل حتاول تفادي �أي �صدام مع نا�رص
اخلليفي رئي�س النادي الباري�سي.
و�أ�ضافت �أن ال�صفقة تتوقف على مدى جناح نيمار يف
�إقناع م�س�ؤويل البي �إ�س جي بال�سماح له بالرحيل،
وقتها لن يرتدد فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد،
يف دفع  250مليون يورو ل�ضم النجم الربازيلي.
يوما من بداية فرتة الإعداد للملكي،
و�أ�شارت «قبل ً 59
ا�ستقر املدرب زين الدين زيدان مع برييز على �إمتام 3
�صفقات ،وهي هازارد ويوفيت�ش وفريالن ميندي».

للفريق».
وحول املهاجم الفرن�سي �أنطوان غريزمان،
قال الالعب ال�سابق «�أري��د و�أمتنى �أن يبقى
معنا و�أن يعتزل يف اتلتيكو .يف �أي ناد �آخر
�سيكون العب ًا عادي ًا لكنه �أ�سطورة هنا».
ومل ين�س ف��وت��ري تقدمي كلمات الثناء
للأوروغوياين دييغو جودين الذي �سريحل
عن الروخيبالنكو�س نهاية املو�سم احلايل،
وقال «يجب توجيه ال�شكر له عن كل ما قدمه
للأتلتي� ..سيظل منتميا لهذا الفريق طوال
حياته ويجب �أن يكون النادي ممتنا له للأبد
لكن الآن حان وقت جتديد الفريق».
واع��ت�بر ف��وت��ري �أن «�أتلتيكو لي�س يف نهائي
الت�شامبيونز هذا العام ب�سبب ليلة تورينو «التي
�سقط فيها الفريق بثالثية بي�ضاء �أمام يوفنتو�س
ب�إياب دور الـ 16بعدما كان فائز ذهابا ،»0-2
كان يوما �أ�سود بالن�سبة لكل م�شجعي الأتلتي» ،يف
الوقت الذي �أكد فيه �أنه مل يتوقع �سقوط بر�شلونة،
خا�صة يف وجود الأرجنتيني ليونيل مي�سي.

برباتوف :انتقادات
بيل غير عادلة

يرى البلغاري دمييتار برباتوف ،مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد ال�سابقَّ � ،أن غاريث
بيل جنم ريال مدريد ،يتلقى انتقادات غري
عادلة.
وق��ال برباتوف ،خ�لال ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية« :بيل
غ��ايل الثمن؟ يف ال���دوري الإنكليزي الأندية
ال يوجد لديها �أزم��ة مالية ،و�إذا �أراد �أحد
ال للقيمة املالية
�أندية القمة بيل� ،سيجد ح ً
املطلوبة».
و�أ�ضاف« :ال�شك الوحيد هو �أين �سيذهب بيل؟ و�أي
قادرا على دفع راتبه وقيمة انتقاله،
فريق �سيكون
ً
فبيل ال ي�سجل فقط الكثري من الأه��داف بل الأهداف
أي�ضا ،ويف ري��ال مدريد يتلقى الكثري من
املهمة � ً
االنتقادات غري العادلة».
ُيذكر �أن وكيل بيل ،قد �رصح �أن الالعب �سعيد يف
ريال مدريد ،ويريد اال�ستمرار مع
الفريق ،لكنه ال يعلم ما يخبئه
امل�ستقبل ح��ول م�صريه ،بعد
ع���ودة الفرن�سي زي���ن الدين
زيدان ،لتويل القيادة الفنية.

الريال ينتظر لحظة الحسم لضم نيمار وميندي
وتابعت «يبقى اخلالف على �صفقة بوجبا ،الذي ي�رص
زيدان على �ضمه ،يف الوقت الذي يريد فيه برييز،
التعاقد مع فان دي بيك العب �أياك�س �أو كري�ستيان
�إريك�سن العب توتنهام ،لعدم القناعة التامة يف دفع
نظرا لتذبذب م�ستواه
 180مليون يورو ل�ضم بوجبا
ً
دائما ل�شخ�صيته» .و�أو�ضحت
واالنتقادات املوجهة
ً
�أن ري��ال مدريد �أمت بالفعل �صفقتي التعاقد مع
�إيدير ميليتاو العب بورتو مقابل  50مليون يورو،
ورودريجو جوي�س مهاجم �سانتو�س الواعد مقابل 45
مليون يورو� .أما ملف الراحلني عن جدران الربنابيو،
ف�إن زي��دان قرر اال�ستغناء عن الثالثي غاريث بيل
وماركو�س يورنتي وداين �سيبايو�س ،و�أبلغهم �شخ�ص ًيا
بعدم حاجته لهم ،يف الوقت الذي يحيط الغمو�ض
مب�ستقبل الثنائي ماريانو دياز وفاييحو.

• سواريز

و�أملحت ال�صحيفة �إلى الرتاجع عن اال�ستغناء عن
كل من �إي�سكو وتوين كرو�س وكيلور نافا�س ونات�شو
و�إبراهيم دياز وريجيلون.
�أما ملف املعارين ،ف�إن النية تتجه لبيع احلار�س
لونني ،بينما يبقى م�صري كل من خامي�س رودريجيز
وماتيو كوفا�سيت�ش وثيو هرينانديز ورا�ؤول دي
ً
غام�ضا.
توما�س ومارتن �أوديجارد
�رسيعا
كما بد�أ نادي ريال مدريد الإ�سباين ،التحرك
ً
من �أج��ل ح�سم �صفقة جديدة خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
وبح�سب �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ،ف�إن خو�سيه
�أنخيل �سان�شيز املدير العام لريال مدريد ،وجوين
كاالفات مدير التعاقدات ،تقابال مع م�س�ؤويل ليون
الفرن�سي ،للتفاو�ض ح��ول �ضم ال�لاع��ب فريالند

ميندي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة «�سيبلغ �سعر ميندي  45مليون
عاما،
ي��ورو ،والالعب البالغ من العمر 23
ً
ً
رهانا للفرن�سي زين الدين زيدان
�سيكون
املدير الفني لريال مدريد».
و�أ���ش��ار التقرير� ،إل��ى �أن عقد فريالند
ميندي مع ليون ممتد حتى �صيف عام
 ،2023لكن ذل��ك ال يبدو عائقا
ب�سبب اهتمام جميع الأط��راف
ب�إمتام ال�صفقة .وينوي زيدان،
ال��ب��ح��ث ع��ن خم���رج لل�شاب
�سريجيو ريجيلون ،لريافق
ميندي ،الربازيلي مار�سيلو يف
هذا املركز خالل املو�سم املقبل.

• نيمار

