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ريتشارليسون يأمل في التألق مع منتخب البرازيل
�أكد مهاجم �إيفرتون الإنكليزي ريت�شارلي�سون،
�آخ��ر الأ���س��م��اء امل�ستدعاة لقائمة منتخب
ال�برازي��ل خلو�ض بطولة كوبا �أمريكا هذا
ال�صيف� ،،أن��ه متلهف خلو�ض �أول بطولة
ر�سمية له بقمي�ص «ال�سيلي�ساو».
عاما يف ت�رصيحات للموقع
وقال �صاحب الـ ً 22
الر�سمي لالحتاد الربازيلي لكرة القدم عقب
ان�ضمامه ملع�سكر املنتخب�« :أ�شعر بق�شعريرة
يف ج�سدي ،ومتلهف لبدء املران يف احلال».
و�أ�ضاف ريت�شارلي�سون ،الذي ظهر لأول مرة
يف قائمة الربازيل العام املا�ضي خلو�ض
�أول وديتني عقب مونديال رو�سيا« :لكني
� ً
أي�ضا �سعيد للغاية لأن التواجد هنا فر�صة ال
تتكرر».
وكان مهاجم «التوفيز» �أول الالعبني املن�ضمني
للمع�سكر مبركز تدريبات االحتاد الربازيلي
مبدينة تريي�سوبولي�س.
وقرر املدرب �أدينور ليوناردو بات�شي «تيتي»
�إلغاء الربنامج التدريبي ام�س ب�سبب ان�ضمام
العبني اثنني فقط للمع�سكر من �إجمايل 23
�شملتهم القائمة النهائية للبطولة التي
ت�ست�ضيفها الربازيل خالل الفرتة من  14يونيو
وحتى  7يوليو املقبلني.
ريا من تواجدي
و�أ�ضاف�« :أمتنى اال�ستفادة كث ً
�رسيعا يف املباريات ،لأنني
هنا ،و�أن �أ�شارك
ً
�أريد �أن �أكون يف امللعب».
و�شارك ريت�شارلي�سون مع �إيفرتون هذا املو�سم
يف  38مباراة ،ما بني الربمييريليغ وك�أ�س
االحت��اد وك��أ���س رابطة الأن��دي��ة املحرتفة،
و�سجل ً 18
هدفا ،و�صنع اثنني.
وكان تيتي قد ك�شف الأ�سبوع املا�ضي عن قائمة
ت�ضم  23الع ًبا خلو�ض البطولة ،والتي مل
ت�شمل ثنائي ريال مدريد فيني�سيو�س جونيور
ومار�سيلو ،يف املقابل ظهر فيليبي كوتينيو،
العب بر�شلونة ،على الرغم من تراجع م�ستواه
مع البلوجرانا هذا املو�سم.
ويلعب املنتخب الربازيلي يف املجموعة
الأولى التي ت�ضم منتخبات بوليفيا وفنزويال
وبريو.
و�ستكون املباراة االفتتاحية لـ«ال�سيلي�ساو» يف
البطولة �أمام بوليفيا على ملعب «مورومبي»
مبدينة �ساو باولو.
وي�سعى رفاق النجم نيمار دا �سيلفا حل�صد
اللقب الـ  9يف تاريخ «الكناري» ،الغائب عن
عاما ،عندما توجوا
خزائن بطوالتهم منذ ً 12
به للمرة الأخ�يرة يف فنزويال على الغرمي
التقليدي الأرجنتني .0-3

• ريت�شارلي�سون ي�سجل على طريقته اخلا�صة

اإلنتر يبحث عن حل جديد لضم باريال

ك�شف تقرير �صحايف �إيطايل� ،أن �إنرت ميالن �سيلج�أ �إلى حل جديد ،من �أجل التعاقد مع هداف ت�شيل�سي
يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل ،ف�إن �إنرت ميالن ي�سعى ل�ضم نيكولو باريال العب و�سط
كالياري ،لكن ناديه يطلب احل�صول على  50مليون يورو ،للتفريط يف خدمات جنمه.
و�أ�شار املوقع �إلى �أن �إنرت ميالن ال يريد دفع هذا املقابل الكبري للتعاقد مع باريال ،ولذلك ينوي تقدمي
العب �أو اثنني من فريق ال�شباب ،لتقليل �سعر ال�صفقة.
و�أكد املوقع الإيطايل �أن �إنرت ميالن �سيواجه مناف�سة كبرية على �ضم باريال يف
ال�صيف املقبل من قبل ت�شيل�سي ونابويل.
يذكر �أن نيكولو باريال �شارك يف  37مباراة مبختلف البطوالت هذا
ً
هدفا واح��� ًدا وق��دم  4مت��ري��رات حا�سمة
املو�سم ،حيث �أح��رز
لزمالئه.

ليفاندوفسكي يحرض ساني
على االنضمام للبافاري
�أو������ض�����ح ال���ب���ول���ن���دي روب�����رت
ليفاندوف�سكي ،مهاجم بايرن ميونيخ
الأملاين ،ر�أيه يف �إمكانية تعاقد ناديه
مع ل�يروي �ساين ،جناح مان�ش�سرت
�سيتي الإنكليزي.
و�أف����ادت ت��ق��اري��ر �صحافية عديدة
ؤخرا ،باعتزام النادي البافاري
م� ً
التقدم بعر�ض ر�سمي ،ل�ضم الدويل
الأملاين هذا ال�صيف ،من �أجل تعوي�ض
رحيل الثنائي �آري�ين روب��ن وفرانك
ريبريي.
وخ�لال ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة
«كيكر» الأملانية ،قال ليفاندوف�سكي:
«�ساين العب رائ��ع وميلك �إمكانيات
فنية عالية ،لقد ر�أيت ذلك عن قرب
يف العديد من املنا�سبات».
و�أ����ض���اف« :ل��ي�روي م��ن الالعبني
القادرين على م�ساعدة الفريق على
التح�سن ،من املباراة الأولى ..ونحن
بحاجة لهذه اجلودة يف بايرن ،لكي
ن�صبح �أف�ضل».
و�أك��د ال��دويل البولندي �أن �أي العب
جديد ،لن يكون لديه الوقت الكايف
مو�ضحا:
للت�أقلم يف �صفوف البافاري،
ً
«يجب عليك �إظهار �أف�ضل ما لديك ،منذ
ظهورك الأول مع الفريق».
ومن جانبه اعرتف الهولندي لوي�س
فان جال ،ب�أن تدريب بايرن ميونخ
الأملاين ،كان املهمة الأ�صعب طوال
م�سريته .وخالل ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة �سبورت بيلد ،قال فان جال

«الفارق بني البايرن
وبقية الأندية� ،أنه
ك���ان ه��ن��اك تدخل
من العبني �سابقني،
اجلميع ك��ان يريد
ال��ت��أث�ير فيما كان
يحدث».
و�أك���������د امل������درب
ال���ه���ول���ن���دي �أن
التعامل م��ع �أويل
ه��ون��ي�����س رئي�س
ال��ن��ادي البافاري،
ك��ان �صع ًبا للغاية،
نظرا ال�ستحالة تواجدهما يف مكان
ً
واحد ،ل�صعوبة التوافق بينهما.
و�سئل فان جال عن ر�أيه فيما ُعرف
ُ
عنه ب�أ�سلوبه ال�صارم والتحول �إلى
ديكتاتور مع الأندية التي عمل بها،
�أجاب قائلاً «من املحتمل �أنني كنت
�أفعل ذلك يف �سنواتي الأول��ى ،لكن
لكي نحقق الأهداف امل�شرتكة ،يجب
�أن يتبعون فل�سفتي».
و�أ�شار فان جال �إلى الثنائي فرانك
ري��ب�يري ول��وك��ا ت��وين ،بقوله «مل
يكونا على ا�ستعداد للإميان بفل�سفتي،
وكانا يعتقدان ب�أن و�ضعهما مينحهما
مزايا خمتلفة ،لكنهما مل يحاوال فهم
الأمور من وجهة نظري».
و�أمت «العبون �أمثال فرانك ريكارد
ولوي�س فيغو كان لهما تلك املكانة،
لكنهما مل ي�ستغال ذلك ب�شكل �سلبي»

فيليكس يفضل رونالدو
على برشلونة والسيتي

ً
عرو�ضا من عمالقة �أوروبا ،ل�ضم مهاجمه
ينتظر بنفيكا الربتغايل
ال�شاب ،جواو فيليك�س ،يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
ويف هذا ال�صدد ،قال موقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل ،ام�س
اخلمي�س� ،إن هناك � 3أندية ت�سعى ل�ضم فيليك�س ،وهي بر�شلونة،
ومان�ش�سرت �سيتي ،ويوفنتو�س.
وي�سعى البار�سا وال�سيتي لإ�ضافة عن�رص هجومي �شاب ،فالأول ال
ميلك �سوى لوي�س �سواريز ،الذي تقدم يف العمر� ،إلى جانب �صعوبة
تقدميه نف�س امل�ستوى ،على مدار مو�سم طويل� ،أما الثاين فيعاين
ب�شدة عندما ي�صاب �أحد مهاجميه� ،أجويرو �أو خي�سو�س.
لكن ال�صدمة التي تلقاها بر�شلونة ومان �سيتي ،بح�سب املوقع،
ً
خا�صة �أن
عاما»،
هي �أن يوفنتو�س يعترب الأقرب ل�ضم فيليك�س «ً 19
الالعب عرب من قبل عن حبه ملواطنه ،كري�ستيانو رونالدو ،جنم
البيانكونريي ،ورغبته يف اللعب �إلى جواره.
ً
�رشطا جزائ ًيا ،بقيمة « 105ماليني
ويت�ضمن عقد فيليك�س مع بنفيكا
يورو».
وخا�ض الربتغايل ال�شاب  42مباراة بقمي�ص بنفيكا ،هذا املو�سم،
يف جميع امل�سابقات ،حيث �سجل ً 19
هدفا ،و�صنع .11

مبابي يسعى لإلطاحة برجال
سان جيرمان األقوياء
قالت و�سائل �إعالم �إ�سبانية� ،إن املهاجم الفرن�سي
كليان مبابي� ،أث��ار «رع��ب» �إدارة باري�س �سان
جريمان ،عندما �رصح قبل يومني ب�أنه قد يغادر
�إلى وجهة �أخرى ،ما دفع النادي لإ�صدار بيان� ،أكد
خالله بقاء الالعب معه يف املو�سم املقبل.
وقال مبابي يف ت�رصيحاته تلك« :رمبا حانت حلظة
اال�ضطالع مب�س�ؤوليات �أكرب ،رمبا يكون ذلك مع
باري�س الذي ي�سعدين وجودي معه ،ورمبا يف
مكان �آخر مع م�رشوع جديد».
و�أو���ض��ح بع�ض امل��ق��رب�ين م��ن م��ب��اب��ي ،يف
ت�رصيحات لل�صحافة الفرن�سية� ،أن مغادرة
الالعب ال�شاب لأ�سوار باري�س �سان جريمان،
�ستكون يف غاية ال�صعوبة ،مهما كانت
العرو�ض املقدمة ل��ه ،حتى لو و�صلت
قيمتها املالية �إلى  300مليون يورو
وذك��رت �صحيفة «م��ارك��ا» الإ�سبانية �أن
ت�رصيحات مبابي ،ف����سرت على �إنها
�إ�شارة تنبيه منه لباري�س �سان جريمان،
ب�أحقيته يف �أن يحظى باهتمام �أكرب ،بعد

�أن ا�ستحوذ زميله الربازيلي نيمار دا �سيلفا على جل
اهتمام الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى ح�صوله على مزايا
�أخرى.
كما ف�رست ت�رصيحاته يف الوقت احلايل �أي�ضا ،ب�أنها
حماولة منه لتح�سني �رشوط تعاقده ،لكن املقربني
من مبابي �أكدوا �أن الأخري ،ال ينوي االجتماع قريبا
ب�إدارة النادي ،ملناق�شة هذا املو�ضوع.
و�أكدت ال�صحيفة الإ�سبانية� ،أن ق�صد مبابي الأ�سا�سي
هو لفت نظر �إدارة النادي الفرن�سي� ،إلى رغبته يف
�أن يح�صل على تقدير معنوي �أكرب ،ولي�س مادي،
و�أن ي�صعد درجة �أخرى يف �سلم امل�س�ؤولية ،ويحظى
باهتمام �أكرب داخل غرفة املالب�س
و�أملحت «ماركا» �إلى �أن مبابي ي�شعر ب�أن بع�ض
الالعبني ،داخ��ل غرفة املالب�س يف باري�س �سان
جريمان ،مثل �إدين�سون كافاين و�أنخيل دي ماريا،
يتمتعون بثقل �أكرب.
و�أو�ضحت �أن مبابي ال يتطلع �إلى امل�ساواة مع نيمار،
ولكنه يرى نف�سه �أهال لأن يكون الرجل الثاين يف
الفريق ،بعد الالعب الربازيلي..

بوليسيتش :أحلم بأن أكون هازارد الجديد
في تشيلسي

• اي�سكو

ي�ؤمن كري�ستيان بولي�سيت�ش مهاجم ت�شيل�سي اجلديد بقدرته على الو�صول لنف�س م�ستوى
�إيدين هازارد �أيقونة الفريق املناف�س يف الدوري الإنكليزي ،ومتنى �أن ي�ستمر �صانع
اللعب البلجيكي يف �ستامفورد بريدج املو�سم املقبل .وان�ضم الالعب الأمريكي
البالغ عمره  20عاما �إلى ت�شيل�سي من بورو�سيا دورمتوند يف يناير املا�ضي
مقابل  58مليون جنيه �إ�سرتليني « 73.40مليون دوالر» لكنه �أكمل املو�سم معارا
�إلى النادي الأملاين .ويف ظل تكهنات و�سائل �إعالم بريطانية و�إ�سبانية بانتقال
هازارد « 28عاما» �إلى ريال مدريد يف نهاية املو�سم� ،سيواجه بولي�سيت�ش
ت�سا�ؤالت ب�ش�أن قدرته على �سد الفراغ وقبول التحدي .وفاز هازارد بلقب
الدوري الإنكليزي مرتني وبك�أ�س االحتاد الإنكليزي والدوري الأوروبي خالل
� 7سنوات مع الفريق .وعن قدرته على الو�صول لرباعة هازارد قال بولي�سيت�ش
ملحطة �سكاي �سبورت�س «بالطبع� ،أود �أن �أ�ؤمن بقدرتي على �أن �أكون �أف�ضل
العب ممكن» .و�أ�ضاف «لهذا �أبذل جهدا �شاقا كل يوم وكان من ال�رضوري
�أن �أقطع هذه اخلطوة يف م�سريتي باملجيء �إلى هنا ويجب
�أن �أتعلم الكثري من الأمور و�أنا مت�شوق لر�ؤية ما يحمله
امل�ستقبل ،من الإطراء مقارنتي بهازارد ،يتمتع مب�سرية
�أطول وهو العب مذهل».
ورمبا ي�صبح بولي�سيت�ش� ،أغلى العب �أمريكي يف التاريخ،
ال�صفقة الوحيدة لت�شيل�سي يف املو�سم املقبل بعد عقوبة
منعه من التعاقدات خالل فرتتي انتقاالت.
ولعب بولي�سيت�ش معظم الوقت يف مركز اجلناح الأمين
مع دورمتوند هذا املو�سم لكن ميكنه اللعب يف اجلهة
الي�رسى �أو ك�صانع لعب وفقا مل�ستقبل هازارد.
وتابع «�أعتقد �أن هناك ت�شابه «مع هازارد» يف الأ�سلوب
الهجومي املبدع� ،إنه �رسيع جدا ومراوغ وميكن تعلم
الكثري من الأ�شياء منه و�س�أت�رشف باللعب �إلى جواره
�إن �أمكن

مصير إيسكو مرتبط بمستقبل بوغبا
�أك��د تقرير �صحايف �إ�سباين� ،أن ب��ول بوغبا جنم
مان�ش�سرت يونايتد� ،سيحدد م�صري �إي�سكو مع ريال
مدريد خالل املو�سم املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة «�سبورت» ،ف�إن مان�ش�سرت يونايتد
ي�ستهدف التعاقد مع �إي�سكو خالل املريكاتو ال�صيفي
ً
عر�ضا لالعب الإ�سباين ،قبل
املقبل ،ولكن لن يقدم
ح�سم م�صري بول بوغبا.
م�ضطرا
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن ريال مدريد �سيكون
ً
لبيع �أكرث من العب يف املريكاتو املقبل ،من �أجل

• بولي�سيت�ش

جمع �أموال �صفقة بوغبا التي قد ت�صل �إلى  180مليون
يورو.
و�أو�ضحت �أن يف حالة ت�أكد انتقال بوغبا �إلى ريال
مدريد ،ف��إن مان�ش�سرت يونايتد �سيطلب �أن يكون
�إي�سكو �ضمن ال�صفقة ،وقد ت�صل قيمة االنتقال �إلى
 105ماليني يورو.
يذكر �أن بع�ض التقارير الإ�سبانية �أكدت �أن زين الدين
زيدان املدير الفني لريال مدريد� ،أبلغ �إي�سكو �أنه لن
يكون �أ�سا�س ًيا معه خالل املو�سم املقبل.

