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هونيس :البايرن مهتم
بضم سانيه
�أك��د �أويل هوني�س ،رئي�س نادي
بايرن ميونيخ بطل الدوري الأملاين
لكرة القدم يف املوا�سم ال�سبعة
الأخ�يرة ،اخلمي�س اهتمام النادي
ال��ب��اف��اري ب�ضم اجل��ن��اح ال��دويل
ل��وروا �سانيه من مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي.
و�رصح هوني�س ل�صحيفة �سودويت�شه
ت�سايتونغ «نحن مهتمون به»،و�أتى
ت�أكيد هوني�س يف �أع��ق��اب تقرير
ن�رش على املوقع االلكرتوين ملجلة
«كيكر»� ،أ�شارت فيه الى �أن «العب
�شالكه ال�سابق مر�شح حمتمل
بالن�سبة الى بايرن الذي يبحث عن
تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط
دفاعه».
و�أ���ش��ارت املجلة الى �أن العمالق
البافاري توا�صل مع عائلة الالعب
الدويل التي تدير �أعماله ،مو�ضحة
�أن �سانيه « 23عاما» «يريد الرحيل
الى ميونيخ �أو البقاء» مع ناديه
احل���ايل ال���ذي ي��درب��ه الإ�سباين
جو�سيب غوارديوال.
وكانت التقارير �أ���ش��ارت ال��ى �أن
�سانيه كان مو�ضع اهتمام من بايرن
يف العام  ،2016قبل �أن ين�ضم الى
�سيتي من �شالكه مقابل  50مليون
يورو.
ويف الوقت الراهن ،اعتربت «كيكر»
�أن �سيتي الذي توج يف مو�سم -2018
 2019بثالثية حملية غري م�سبوقة
يف �إنكلرتا «الدوري والك�أ�س وك�أ�س
الرابطة» قادر على الت�أقلم يف حال
رح��ي��ل �سانيه ال���ذي �سبق ل��ه �أن
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جيرمان يخطط لخطف
موهبة الميرينغي

• ليروي سانيه

تعر�ض لبع�ض االنتقادات من املدرب
الإ���س��ب��اين ال�سيما جلهة واجباته
الدفاعية.
كما تفقد التقارير ب�أن �سانيه يرغب
يف احل�صول على فر�ص �أكرث للعب،
علما ب��أن��ه ب��د�أ �أ�سا�سيا يف ثالث

23

رياضة

مباريات فقط من �آخر  10خا�ضها
فريقه يف الدوري الإنكليزي.
وي�سعى ب��اي��رن ال��ى تعزيز خط
الهجوم بعد مو�سم ودع بختامه
جناحيه املخ�رضمني الفرن�سي فرانك
ريبريي والهولندي �آريني روبن.

ت�ستعد �إدارة نادي العا�صمة الفرن�سية
باري�س �سان جريمان ،لالنتقام من
ن��ادي ري��ال مدريد الإ�سباين خالل
�سوق االنتقاالت ال�صيفية احلالية،
على طريقته املعتادة وبالأ�ساليب
التي ا�ستخدمها من قبل مع بر�شلونة.
و�أك����دت �شبكة «ت��ري��ب��ل فوتبول»
العاملية على �أن �إدارة باري�س تعتقد
�أن نظريتها باملريينغي ،وراء
الت�رصيح املثري للمهاجم كيليان
مبابي الذي �أملح فيه �إلى رحيله هذا
ال�صيف.
وقال مبابي بعد ت�سلمه جائزة العب
العام يف ال��دوري الفرن�سي�« :أنا يف
نقطة حتول يف م�سريتي ،و�أ�شعر �أنه
يف الوقت احلايل يتعني علي �أن �أكون
م�س�ؤول ب�شكل �أكرب ،ورمبا �س�أكون
�سعيد ًا هنا يف باري�س �سان جريمان
�أو يف مكان �آخر رمبا».
و�أ����ش���ارت ال�شبكة ال�����ش��ه�يرة عرب
موقعها الإلكرتوين الر�سمي� ،إلى �أن
هناك اعتقاد يف �سان جريمان ،ب�أن
التوا�صل بني النادي امللكي ومبابي،
وراء الت�رصيح املثري للمهاجم ال�شاب
الذي يبلغ من العمر  20عام ًا.
وذك��رت �أن على هذا النحو ،يخطط
جريمان ملعاقبة الريال على ذلك،
عن طريق �إقناع اجلوهرة الربازيلية
فيني�سيو�س جونيور ب�ترك القلعة
البي�ضاء وال��ق��دوم �إل���ى فرن�سا،
كما فعلوا من قبل مع بر�شلونة يف
�صفقة نيمار دا �سيلفا بعد اهتمامهم
بالإيطايل ماركو فرياتي.

• فينيسيوس جونيور

في نصف نهائي كأس األمم األوروبية

ديل بوسكي يفضل
تعاقد الريال مع مبابي

رونالدو على رأس قائمة البرتغال
لمواجهة سويسرا

يف�ضل املدرب املخ�رضم في�سينتي ديل بو�سكي املدير الفني ال�سابق
ملنتخب �إ�سبانيا ،تعاقد نادي ريال مدريد مع املهاجم ال�شاب كيليان
مبابي ه��داف ن��ادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،ب��د ًال من زميله
الربازيلي نيمار دا �سيلفا.
ويرى في�سينتي ديل بو�سكي �أن الدويل الفرن�سي كيليان مبابي
الذي يبلغ من العمر  20عام ًا� ،أكرث عقالنية من زميله يف
نادي العا�صمة الفرن�سية باري�س �سان جريمان نيمار
دا �سيلفا ،لذلك يختار املهاجم ال�شاب بد ًال منه
لالن�ضمام �إلى فريقه ال�سابق ريال مدريد.
وحت��دث دي��ل بو�سكي يف ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية قائالً�« :إذا كنت
م�س�ؤو ًال يف ريال مدريد �س�أوقع مع كيليان
مبابي لأنه �أكرث عقالنية عن نيمار دا �سيلفا،
النجم الربازيلي يقلد الأطفال الذي يرمون
�أنف�سهم».
وعن مو�سم ريال مدريد الكارثي« :لديهم
جمموعة م��ن الالعبني ال��رائ��ع�ين ولكن
النتائج �سيئة للغاية ،تغيري املدرب
مرتني هو �أحد �أ�سو�أ الأ�شياء التي ميكن �أن
حتدث للنادي ،والثالثة كانوا يعرفون
ريال مدريد جيد ًا ولكن الأمور مل ت�سري
على ما يرام».
وب�ش�أن نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا« :فريق
مزدهر مثل فالن�سيا �سيلعب مع الفريق
الذي تراجع م�ستواه منذ خ�سارته �أمام
ليفربول ،بر�شلونة يعاين من العديد
م��ن الإ���ص��اب��ات ،ول��ك��ن ل��دي��ه عامل
مهم «ليونيل مي�سي» ،وهو �أمر غري
عادي».

�أعلن فريناندو �سانتو�س م��درب منتخب الربتغال عن القائمة
امل�ستدعاة ملواجهة �سوي�رسا يف ن�صف نهائي دوري الأمم
الأوروب��ي��ة والتي عرفت تواجد جنم ن��ادي يوفنتو�س
الإيطايل كري�ستيانو رونالدو.
و�سين�ضم كري�ستيانو رونالدو ملنتخب الربتغال
يف دوري الأمم الأوروبية لأول مرة بعدما اختيار
�أخذ ا�سرتاحة بعد ك�أ�س العامل برو�سيا ال�صيف
املا�ضي الذي �شهد خروج فريقه من دور 16
�ضد منتخب الأوروغواي.
اختار فرناندو �سانتو�س املدير الفني
للفريق عدم ا�ستدعاء املحاربني القدامى
�أدري����ان �سيلفا ،ون���اين ،وري��ك��اردو
كواري�سما ،ومهاجم �إ�شبيلية �أندريه
�سيلفا ،الذي يغيب عن املالعب ب�سبب
�إ�صابة يف الركبة.

كما مت �ضم الالعب ال�شاب لبنفيكا جواو فيليك�س �إلى جانب ثالثة
من زمالئه يف الفريق الذين فازوا ببطولة الدوري الربتغايل هذا
املو�سم.
و�سيواجه الربتغال �سوي�رسا يف ن�صف النهائي يوم  6يونيو ،والفائز
�سيواجه الفائز من ن�صف النهائي الثاين بني هولندا و�إنكرتا يوم 10
�أيام ،فيما تلعب مباراة حتديد �صاحب املركز الثالث والنهائي يف
 9يونيو.
وجاءت القائمة كالآتي:
حرا�سة املرمى :بيتو – خو�سيه �سا – روي باتري�سيو،الدفاع :كان�سيلو
– �سيميدو – فونتي – بيبي – روبن دياز – رافائيل جرييرو – ماريو
روي.
الو�سط :دانيلو برييرا – روبن نيفيز – ويليام كارفاليو – برونو
فرينانديز – جواو موتينيو – بيتزي،الهجوم :برناردو �سيلفا – جواو
فيليك�س – غونزالو جيدي�س – رافا �سيلفا – كري�ستيانو رونالدو –
دييغو جوتا – دييغو �سوزا.

لورينتي
على طاولة
مفاوضات برشلونة

�أكد تقرير �صحايف بريطاين� ،أن نادي بر�شلونة ي�ستهدف �إبرام
�صفقة جمانية من توتنهام خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن» ،ف�إن بر�شلونة يراقب و�ضع الإ�سباين
فرناندو لورينتي مهاجم توتنهام ،وال��ذي ينتهي عقده مع
النادي اللندين يف ال�صيف املقبل.
و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية �إلى �أن لورينتي ال ينوي متديد
عقده مع توتنهام ،و�سيبحث عن فريق جديد يف ال�صيف املقبل.
وي�سعى اجلهاز الفني لرب�شلونة بقيادة �إرن�ستو فالفريدي �إلى
�إيجاد مهاجم يلعب دور الرجل الثاين خلف لوي�س �سواريز خالل
املو�سم املقبل.
يذكر �أن بر�شلونة يراقب �أكرث من العب لدعم هجومه يف املو�سم املقبل
مثل ديفوك �أوريجي «ليفربول» ،و�أنطوان غريزمان «�أتلتيكو مدريد»،
وو�سام بن يدر «�إ�شبيلية».

 35مليون يورو سعر
بيع دي توماس
يطلب نادي العا�صمة الإ�سبانية ريال مدريد برئا�سة فلورنتينو برييز،
�سعر ًا كبري ًا من �أجل التخلي عن مهاجمه املعار �إلى نادي رايو فاييكانو
«را�ؤول دي توما�س» ،يف �سوق االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
و�أكدت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية على �أن نادي ريال مدريد حدد �سعر بيع
مهاجمه ال�شاب را�ؤول دي توما�س البالغ من العمر  24عام ًا ،بعد انتهاء
�إعارته مع ناي رايو فاييكانو الذي هبط �إلى الدرجة الثانية.
ووفق ًا لل�صحيفة ال�شهرية عرب موقعها الإلكرتوين الر�سمي ،ف�إن ريال
مدريد حدد  35مليون يورو �سعر ًا لبيع املهاجم ال�شاب را�ؤول دي
توما�س ،وهو ما رف�ضه ناديه ال�سابق رايو فاييكانو الذي كان يريد
�رشائه ب�شكل نهائي بعد انتهاء �إعارته.
و�أ�شارت �إلى �أن را�ؤول دي توما�س رغبته الأولى هي البقاء مع
نادي ريال مدريد الإ�سباين يف املو�سم اجلديد واللعب حتت
قيادة زين الدين زيدان ،ولكن املدرب الفرن�سي ال ي�ضعه �ضمن
خططه وطالب الإدارة بالتخلي عن خدماته.
وذكرت �أن هناك �أندية �أخرى ترغب يف التعاقد مع را�ؤول دي
توما�س من ريال مدريد بعد مو�سمه الرائع مع رايو فاييكانو ،مثل
ريال بيتي�س وفالن�سيا بالإ�ضافة �إلى نادي بنفيكا الربتغايل.

• نيمار
داسيلفا
• رونالدو يعود لقيادة منتخب بالده

ماركينيوس يقترب من االقتران بـ«البيانكونيري»

أزمة جديدة في «باريس» بطلها نيمار
�أفادت �صحيفة «لو بارزيان» الفرن�سية �أن هناك بوادر
حرب باردة يف باري�س �سان جريمان تهدد ب�أزمة بني
جنم الفريق نيمار ،واملدرب الأملاين توما�س توخيل.
وقاد توخيل ح�صة تدريبية للفريق ا�ستعداد ًا ملواجهة
رمي�س ام�س يف املباراة الأخرية من الدوري الفرن�سي.
املفاج�أة الأكرب يف التدريبات كانت من بطولة النجم
الربازيلي الذي غاب عن احل�صة التدريبية و�سافر
�إلى الربازيل دون �إذن م�سبق من توخيل.
واع�ترف توما�س توخيل ،م��درب النادي
الباري�سي ،ب�أنه مل مينح الالعب � ً
إذنا
بالتغيب .وق��ال املدير الفني الأملاين
ال��ذي كان منزعج ًا من ت�رصف نيمار،
بالقول يف م�ؤمتر �صحايف« :هل �أعطيت
نيمار �إذن بالتغيب عن التدريبات اليوم
قرارا
«اخلمي�س»؟ ال مل �أقم بذلك� ،إنه لي�س ً
ريا�ض ًيا ،وال يعود الأمر يل يف اتخاذ قرار

بغيابه �أم ال».
وح�سب نف�س امل�صدر ووفق ًا مل�صادر قريبة من نادي
باري�س �سان جريمان الفرن�سي نيمار ان�ضم بالفعل يوم
اخلمي�س ملع�سكر منتخب الربازيل ،الذي بد�أ يوم االثنني
ا�ستعداد ًا لكوبا �أمريكا « 14يونيو  7 -يوليو».
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن النادي الباري�سي مل ي�ؤكد
بعد �صحة �سفر نيمار �إلى الربازيل من عدمه ،علما ب�أن
زميليه يف املنتخب ماركينيو�س وتياغو �سيلفا �شاركا
يف املران.
ويف �سياق مت�صل ك�شف �شقيق قائد نادي باري�س �سان
ج�يرم��ان ماركينيو�س حقيقة التقارير ال�صحافية
الإيطالية العديدة التي ربطت الربازيلي الدويل م�ؤخر ًا
باالنتقال �إلى نادي يوفنتو�س الإيطايل.
وعلى �صفحتها الأول��ى ادعت �صحيفة «ال غازيتا ديلو
�سبورت» الإيطالية �أن املدافع الربازيلي �أعطى موافقته
لالنتقال �إل��ى يوفنتو�س ،يف حني �أن توتو�سبورت

و�ضعته �ضمن ت�شكيلة يوفنتو�س االفرتا�ضية يف املو�سم
املقبل يف حال تويل �سيموين �إنزاغي الإدارة الفنية خلف ًا
ملاك�س �أليغري.
ومع ذلك ،كتب لوان� ،شقيق ماركينيو�س على ح�سابه
يف ان�ستغرام« :مل يوافق ماركينيو�س �أب ًدا على �أي �رشوط
عقد مع ٍ
ناد �آخر».
وت�ضيف �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية �أن ل��وان �أكد
للم�شجعني الذين ات�صلوا به بقاء �شقيقه يف يف باري�س
�سان ج�يرم��ان .ويف نف�س ال�سياق �أك���دت «�سبورت
ميديا�ست» على �أن الربازيلي �سيبقى يف باري�س �سان
جريمان.
يذكر �أن �صاحب « 25عام ًا» ان�ضم �إل��ى باري�س �سان
جريمان من روما يف عام  2013مقابل  26مليون يورو،
ويرتبط بعقد مع النادي الفرن�سي حتى  ،2022وح�سب
موقع «ترون�سفري ماركت» تقدر قيمته احلالية يف �سوق
االنتقاالت بـ  54مليون يورو.

