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ديل بوسكي يدعم فالفيردي
بعد كارثة األبطال
دعم في�سنتي ديل بو�سكي،
َّ
املدرب ال�سابق لريال مدريد
ومنتخب �إ�سبانيا� ،إرن�ستو
فالفريدي ،مدرب بر�شلونة،
بعد ك��ارث��ة الإق�����ص��اء من
ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا �ضد ليفربول ،عقب
الهزمية برباعية نظيفة يف
«�أنفيلد».
وق��ال دي��ل بو�سكي ،خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«م����ون����دو دي��ب��ورت��ي��ف��و»
الإ����س���ب���ان���ي���ة الإث����ن��ي�ن:
«فالفريدي يعطي هيبة لكرة
القدم؛ لأنه ُمعتدل يف الن�رص
ويف الهزمية».و�أ�ضاف« :يف
بر�شلونة ت�رصفوا ب�شكل
�صحيح معه ،واحلقيقة �أنه
ي�ستحق ذلك».
وقاد فالفريدي بر�شلونة،
لتحقيق لقب الليغا هذا
املو�سم ،والت�أهل لنهائي
ك�أ�س امللك ،حيث �سيواجه
فالن�سيا  25م��ن ال�شهر
احل����ايل ،م��ن �أج���ل ح�صد
الثنائية املحلية ،وتعوي�ض
الإق�صاء من املناف�سة على
لقب دوري الأبطال.
وح��ق��ق ب��ر���ش��ل��ون��ة الأح���د
امل��ا���ض��ي ،االنت�صار على
خيتايف بثنائية نظيفة ،يف
معقله «كامب نو» باجلولة
الـ 37من الليغا.

• دي ليخت

دي ليخت على بعد خطوة واحدة
من برشلونة
بات الهولندي ماتيا�س دي ليخت
مدافع �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي،
قري ًبا للغاية من االن�ضمام ل�صفوف
بر�شلونة الإ�سباين ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وك�شف ح�ساب دي ليخت عرب
موقع �إن�ستغرام ،ما ي�ؤكد اقرتابه
من �صفوف بر�شلونة ،حيث تابعه
جم��م��وع��ة م���ن جن���وم العمالق
الكتالوين ،على ر�أ�سهم ليونيل
مي�سي ،بالإ�ضافة �إل��ى لوي�س
�سواريز وجريارد بيكيه و�صامويل
�أومتيتي ويا�سرب �سيلي�سني.
ويف نف�س الوقت ،قام ماتيا�س

دي ليخت مبتابعة ح�سابات
بر�شلونة وكارلي�س بويول ونيمار
وكري�ستيانو رون��ال��دو وتياغو
�سيلفا ودي��ف��ي��د ل��وي��ز ودييغو
جودين على موقع �إن�ستغرام ،يف
حني ُيعترب �سريجيو رامو�س ،هو
الالعب الوحيد الذي يتابعه دي
ليخت من ريال مدريد.
ويحظى ماتيا�س دي ليخت،
ب��اه��ت��م��ام ال��ع��دي��د م��ن الأن��دي��ة
الأوروب���ي���ة ال��ك�برى على غ��رار
بر�شلونة ويوفنتو�س� ،إال �أنه �أقرب
لالن�ضمام للبار�سا بعد اتفاق مت
بينه وبني �أياك�س.

وبح�سب «رادي��و كتالونيا» ف�إن
مينو راي���وال وك��ي��ل �أع��م��ال دي
ليخت ،التقى يف � 12أبريل يف
م��ون��ت ك��ارل��و ،وف��� ًدا م��ن نادي
بر�شلونة ،وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م بيب
�سيجورا املدير الريا�ضي ،و�إيريك
�أبيدال ال�سكرتري الفني.
و�أ�شار التقرير� ،إلى � َّأن االجتماع
���س��ار ب�شكل ج��ي��د ،حيث جرى
االتفاق على �رشوط العقد وراتب
الالعب ،لكن دون احل�صول على
�أي توقيع ،لكن الالعب �أكد رغبته
يف ارت��داء قمي�ص بر�شلونة ب�أي
ثمن.

وتابع�« :أياك�س ظل على الهام�ش؛
لأن����ه م��ن امل��ف�تر���ض �أن يدفع
بر�شلونة القيمة املالية التي
ُيحددها النادي الهولندي».
و�أ���ض��اف« :ال�شيء الوحيد الذي
ك��اد �أن ُيعرقل ه��ذا االت��ف��اق هو
ال�شخ�صية القوية لرايوال ،والذي
كان من ال�صعب التغلب عليها،
ولكن بارتوميو رئي�س بر�شلونة
تدخل �شخ�ص ًيا لإقناعه».
و�أفاد التقرير� ،أن بايرن ميونيخ
وليفربول� ،سيحاوالن من �أجل
�ضم دي ليخت حتى الأيام الأخرية
من �سوق االنتقاالت.

باريس يرصد  200مليون لضم ثالثي مدريدي

ك�شف تقرير �صحايف فرن�سي ،عن �سعي باري�س
�سان جريمان ،لإبرام � 3صفقات دفعة واحدة،
من �صفوف ريال مدريد ،خالل �سوق االنتقاالت
ال�صيفية امل��ق��ب��ل .وبح�سب �صحيفة «لو
باريزيان» الفرن�سية ،ف�إن �إدارة باري�س �سان
جريمان تراقب الثالثي غاريث بيل� ،إي�سكو،
وتوين كرو�س ،ملحاولة �ضمهم يف ال�صيف.
و�أ�ضافت« :الثالثي �أ�صبح �أولوية لهرنيك املدير
الريا�ضي لباري�س ،والنادي م�ستعد لدفع 210
ماليني يورو ل�ضم الثالثي ،حيث ُيقدر النادي
الفرن�سي كرو�س بـ 80مليون ،و�إي�سكو بـ60
مليون يورو ،وبيل بـ 70مليون يورو».
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة� ،إل��ى � َّأن �إدارة باري�س،
تنوي التخلي عن الثنائي �إدين�سون
كافاين ،وجوليان دراك�سلر

بناء على رغبة املدير الفني توخيل.
ُيذكر �أن غاريث بيل خرج من ح�سابات زين
الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد ،كما
�أن امل�ستوى الذي ظهر به كرو�س ،و�إي�سكو،
ال يدعو �إلى التفا�ؤل با�ستمرارهما يف املو�سم
املقبل .وعلى جانب �أخر ع َّلق الربازيلي داين
�ألفي�س ،جن��م باري�س �سان ج�يرم��ان ،على
اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع زميله ومواطنه
نيمار دا �سيلفا ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة.
وق��ال داين �ألفي�س خ�لال ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة موندو ديبورتيفو« :رحيل نيمار �إلى
ريال مدريد؟ فقط نيمار ميكنه الإجابة على هذا
ال�س�ؤال ،وال ميكن التنب�ؤ مبا �سيحدث».
و�أ�ضاف�« :أمتنى �أن يوا�صل نيمار اال�ستمرار

�ساريا مع باري�س
يف اللعب معنا .ميتلك عق ًدا
ً
�سان جريمان ،وال زال لديه حتديات مهمة مع
الفريق الفرن�سي ،وال �أعرف ماذا �سيفعل ،لكنه
لديه التزام وعليه �أن يحرتمه».
وارتبط ا�سم نيمار باالن�ضمام ل�صفوف ريال
مدريد ،خا�صة يف ظل �سعي فلورينتينو برييز
رئي�س النادي امللكي ،لتدعيم الفريق الإ�سباين
ب��ن��ج��م ك��ب�ير ،لتعوي�ض
اجلماهري عن املو�سم
الكارثي.

• كروس وبيل
مطلوبان في
الريال

• فالفيردي

فلورينزي :رونالدو يتخيل نفسه فوق الجميع
علق �ألي�ساندرو فلورينزي ،الظهري الأمين لروما ،على
امل�شادة التي ن�شبت بينه وبني كري�ستيانو رونالدو،
مهاجم يوفنتو�س ،خالل مواجهة الفريقني الأح��د ،يف
ال���دوري الإي��ط��ايل .وق��ال فلورينزي ،يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة «توتو �سبورت»« :كلمات رونالدو؟ دعونا
نرتك ما حدث على �أر�ض امللعب ،ونحن قمنا ب�إخراج
الكرة مرتني ب�سبب �إ�صابات الالعبني ،لكن كري�ستيانو
مل يفعل ،رمبا لأنه نال الكرة الذهبية ،ف�إنه يعتقد �أن
لديه احلق يف فعل ما يريد».
وكانت تقارير قد ذكرت �أن رونالدو �سخر من ق�رص قامة
فلورينزي ،وقال له�« :أنت ق�صري ج ًدا على احلديث».
و�أ���ض��اف« :ح�صدنا  3نقاط مهمة ،علينا �أال نفكر يف

الرتتيب ،فقط بذل ق�صارى جهدنا والفوز ب�آخر مباراتني
كما فعلنا ليلة «�أم�س» �أمام يوفنتو�س ،ثم �سنقوم ب�إعادة
احل�سابات بعد ذلك و�سرنى �أين نحن».
وتابع« :كان لدينا القليل من احلظ هذا املو�سم ،لكن
علينا �أن ننهي البطولة دون �أ�سف ،ويف الـ 90دقيقة التي
�سنخو�ضها �أم��ام بارما يجب �أن ننظر يف �أعني بع�ضنا
البع�ض ونعرف �أننا قدمنا كل �شيء».
وختم« :يوفنتو�س؟ مل يكن من ال�سهل الفوز ،رانيريي
اتخذ اخليارات ال�صحيحة ،على �سبيل املثال ،كان
حموريا� ،إنه الالعب الذي نفتقده».
أمرا
ً
�إ�رشاك �أوندير � ً
ومتكن روما من حتقيق انت�صار ثمني على البيانكونريي،
بنتيجة « »0-2من توقيع فلورينزي ودجيكو.

أزمة نافاس تطارد زيدان
قبل بداية الموسم الجديد

ُيوا�صل ريال مدريد ،ثورة الإطاحة
ب��ال��ع��ن��ا��صر ال��ق��دمي��ة يف �صفوف
الفريق ،بعد املو�سم الكارثي الذي
عا�شه املريينغي.
وبح�سب ما نقلته �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» ،ف�إن �إدارة ريال
مدريد �أبلغت الكو�ستاريكي
كيلور نافا�س ،حار�س
امل���رم���ى ،ب����أن���ه لن
ي��ك��ون �ضمن �صفوف
امل�ي�ري���ن���غ���ي ،يف
الفرتة املقبلة.
و�أ���ض��اف��ت« :الإدارة
�أك���دت لنافا�س �أنه
�سيتم ت�سهيل عملية
رح���ي���ل���ه ،ب�سبب
االحرتافية التي متتع
ب��ه��ا ال�لاع��ب خالل
ال�سنوات املا�ضية».
ك�����ان ن���اف���ا����س،
احلار�س البديل يف
امل��و���س��م احل���ايل،
ل��ت��ي��ب��و ك���ورت���وا،
حيث �سيظل البلجيكي
احلار�س الأ�سا�سي للمريينغي يف
املوا�سم املقبلة.
اهتماما من �أندية
وميلك نافا�س،
ً
يف الربمييريليغ والكالت�شيو،
�أب���رزه���ا مان�ش�سرت يونايتد،

ونابويل؛ حيث �سيبد�أ يف مناق�شة العرو�ض يف
الفرتة املقبلة.
كما ك�شف تقرير �صحايف �إ�سباين ،عن وجود �أزمة
داخل ريال مدريد ،ب�سبب احلار�س لوكا زيدان،
جنل املدير الفني للفريق زين الدين زيدان.
وبح�سب �صحيفة «ماركا» ،ف� َّإن الأزمة تكمن يف
ا�سم احلار�س الثاين للمريينغي ،بعدما �أبلغت
الإدارة كيلور نافا�س ب�أنه خارج خطط الفريق،
نظرا لكل ما
مع وعد بت�سهيل رحيله يف ال�صيفً ،
قدمه للنادي.
و�أ�ضافت« :زي��دان يريد �أن يكون جنله لوكا هو
احلار�س الثاين للفريق ،خلف البلجيكي تيبو
كورتوا ،بينما الإدارة تُ ف�ضل الأوك��راين �أندري
لونني ،والذي يتنا�سب مع خططهم».
وان�����ض��م ل��ون�ين ،ال�صيف امل��ا���ض��ي ل�صفوف
قادما من زوريا لوهان�سك الأوكراين،
املريينغي
ً
نظرا ملوهبته الكبرية ،و�أعري �إلى ليغاني�س حتى
ً
نهاية املو�سم احلايل.
ك��ان لوكا ،احلار�س الرابع يف ري��ال مدريد،
وح��ار���س فريق ال�شباب يف ال��درج��ة الثانية،
وبعد رحيل كيكو كا�سيا �أ�صبح احلار�س الثالث
و�شارك يف الليغا لأول مرة بعد عودة زيدان �ضد
هوي�سكا.
كان زيدان قد �رصح �ساب ًقا عن موقف جنله« :من
بناء على
يعرفونني يعلمون �أن لوكا موجود هنا
ً
قدراته ،وقد كان العبا يف النادي ملدة � 16أو 17
عاما ،مثل كارفاخال و�آخرون ،وال �شيء �أكرث من
ً
ذلك ،ولكن من يتحدثون عن اجلانب ال�شخ�صي،
ف�أنا ال �أهتم».

دورتموند ينسحب من سباق
الهولندي دي بيك

بيرلو ينصح يوفنتوس بجلب إيسكو
ن�صح الإيطايل �أندريا بريلو ،فريقه ال�سابق يوفنتو�س،
بالتعاقد مع جنم ري��ال مدريد ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،من �أجل الفوز ب��دوري �أبطال �أوروبا
يف امل�ستقبل .وقال بريلو يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي
�سبورت»« :لكي تفوز بدوري �أبطال �أوروبا عليك �أن ت�ضم
�إي�سكو ،هذا ر�أيي».
و�أ�ضاف« :يف الأ�شهر الأخرية ،خط و�سط يوفنتو�س ،كان
ال بد �أن يتح�سن� .أليغري رمبا �شعر بقلة اجلودة مبنت�صف
ملعبه .لقد ا�شرتى كري�ستيانو رونالدو ،لكنه مل يعرف
كيفية �إي�صال الكرة �إليه .العبو خط الو�سط مهمون
للو�صول للخطوة الأخرية والت�سجيل».

وت��اب��ع« :يوفنتو�س يحتاج للتوقيع مع
ماوروي�سيو بوكيتينو م��درب توتنهام.
�إن��ه م��درب ع�رصي ،قدم الكثري يف الدوري
الإنكليزي ،مدرب ع�رصي لي�س مبعنى بناء
اللعب فقط ،لكن يف كل �شيء � ً
أي�ضا� .إنه خليط
من جمموعة �أ�شياء عديدة».
وف�شل يوفنتو�س يف ح�صد لقب دوري �أبطال
�أوروبا ،بعدما ودع مناف�سات البطولة من
ال��دور رب��ع النهائي ،بعد الهزمية �أمام
�أياك�س �أم�سرتدام ،بنتيجة « »2-3يف جمموع
املباراتني.

• إيسكو

تراجع ن��ادي بورو�سيا دورمتوند الأمل��اين عن
التعاقد مع �أح��د �أهدافه خالل فرتة االنتقاالت
ؤخرا.
ال�صيفية املقبلة ،رغم مراقبته عن قرب م� ً
ووف ًقا ل�صحيفة «كيكر» الأملانية ،ف�إن دورمتوند
�رصف النظر عن �ضم دوين فان دي بيك ،العب
و�سط �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي.
و�أفادت ال�صحيفة ب�أن دورمتوند تراجع
خطوة للوراء ،بعدما علم برغبة
�أي��اك�����س يف احل�����ص��ول على 70
مليون يورو نظري بيع الالعب،
الذي ينتهي تعاقده مع النادي
الهولندي يف �صيف .2022
وب�سبب م��غ��االة �أي��اك�����س يف
م��������ن
طلباته ،ف�إن دورمتوند يخرج
ال�سباق ،الذي ي�ضم توتنهام هوت�سبري الإنكليزي
وريال مدريد الإ�سباين.
وي ��أت��ي ه��ذا االن�سحاب بعد �أ���س��ب��وع واحد
على تواجد مايكل زورك ،املدير الريا�ضي
لدورمتوند ،يف مدرجات ملعب يوهان كرويف
�أرينا ،ملتابعة فان دي بيك خالل مباراة فريقه
�ضد توتنهام يف �إياب ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا.
يذكر �أن فان دي بيك �ساهم بقوة يف و�صول �أياك�س
لن�صف نهائي دوري الأبطال ،بف�ضل هدفه يف �شباك
يوفنتو�س الإيطايل ب�إياب ال��دور ربع النهائي،
ً
هدفا �أمام ال�سبريز يف ذهاب ن�صف
قبل �أن ي�سجل
النهائي ،قبل الإق�صاء يف جولة الإياب باخل�سارة
«.»3-2

• الهولندي دي
بيك

