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كوتينيو يمهد طريق الرحيل
عن برشلونة رسمي ًا
� َّأك��د تقرير �صحايف �إ�سباينَّ � ،أن
الربازيلي فيليب كوتينيو ،العب
بر�شلونة ،يقرتب من االنتقال
�إل��ى باري�س �سان ج�يرم��ان يف
املريكاتو ال�صيفي.
ووف����ق���� ًا ل�����ص��ح��ي��ف��ة «م���ون���دو
ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف��� َّإن
�أنتريو هرنيكي املدير الريا�ضي
لباري�س �سان جريمان ،التقى
عدة م��رات مع كيا جوراب�شيان
وكيل كوتينيو يف لندن ،من �أجل
التفاو�ض حول ال�صفقة.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أنه رغم
عدم تقدم �أي ٍ
ناد بعر�ض ر�سمي
�إل��ى بر�شلونة ل�ضم كوتينيو،
ولكن م�ستقبل الالعب يتجه بقوة
نحو متثيل ���س��ان ج�يرم��ان يف
املو�سم املقبل.
و�أو�ضحت �أن النجم الربازيلي
�أخرب زمالءه بالفعل �أنه يخطط
للرحيل عن بر�شلونة ،وهناك
اهتمام ب�ضمه من قبل مان�ش�سرت
يونايتد وباري�س �سان جريمان.
و�أف���ادت ب���أن ع��ودة الربازيلي
ل��ي��ون��اردو للعمل م��رة �أخ��رى
مع �سان جريمان� ،ست�سهل من
عملية تقدمي عر�ض ر�سمي ل�ضم
كوتينيو ،ل��ي��زام��ل مواطنيه
نيمار دا �سيلفا وتياغو �سيلفا
وماركينيو�س.
يذكر �أن ا�سم كوتينيو ارتبط
بالرحيل ع��ن «ك��ام��ب ن��و» هذا
ال�صيف ،بعدما قدم م�ستويات

• كوتينيو يتعر�ض لل�ضغط من الدفاع

ريال مدريد يجهز خطة بديلة
لبوغبا

• بوغبا

و�ضع ري��ال مدريد خطة بديلة
له ،حال ف�شل يف الظفر بخدمات
الدويل الفرن�سي بول بوغبا العب
و�سط مان�ش�سرت يونايتد ،خالل
�سوق االنتقاالت ال�صيفية.
وبح�سب �إذاع��ة «كادينا كوبي»
الإ�سبانية ،ف� َّإن ريال مدريد مهتم
ب�ضم تاجني ندومبيلي العب خط
و�سط �أوملبيك ليون ،لتدعيم
�صفوفه.
و�أ�شار التقرير� ،إلى � َّأن ندومبيلي
���س��ي��ك��ون اخل���ي���ار ال��ث��ال��ث يف
املريكاتو ،بعد ب��ول بوغبا،
وكري�ستيان �إريك�سن العب خط
و�سط توتنهام.
ويعد بوغبا هو الهدف الرئي�سي
ُ
لريال مدريد يف �سوق االنتقاالت،
لكن �إدارة املريينغي مازالت

يف انتظار رد �إدارة مان�ش�سرت
يونايتد� ،أما �إريك�سن فلم يكن
هناك �أي ات�صال من ريال مدريد
لالعب �أو �إدارة توتنهام حتى
الآن.
واق�ترب ري��ال مدريد من ح�سم
�أولى ال�صفقات الفرن�سية ،خالل
الأي���ام القليلة املقبلة ،حيث
�أ�صبح ف�يرالن��د ميندي الظهري
الأي�رس لليون قاب قو�سني �أو �أدنى
من ارتداء قمي�ص امللكي.
وعلى جانب �أخر رد كيليان مبابي
جن��م ب��اري�����س ���س��ان جريمان،
ب�شكل مقت�ضب ،على �شائعات
انتقاله ل�صفوف ريال مدريد يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
و�سجل مبابي هدفه رقم  100يف
م�سريته ،م�ساء الثالثاء ،عندما

هز �شباك منتخب �أندورا بقمي�ص
املنتخب الفرن�سي ،يف ت�صفيات
�أمم �أوروبا.
ومع ذلك ،مل يرغب العب �سان
جريمان يف التحدث عن م�ستقبله،
يف �أعقاب فوز فرن�سا برباعية
نظيفة على �أندورا.
وقال مبابي ر ًدا على �س�ؤال حول
انتقاله املحتمل للفريق امللكي:
«الآن لي�س ال��وق��ت املنا�سب
للتحدث عن ريال مدريد».
دائما نف�س
و�أ���ض��اف« :ت�س�ألني
ً
ال�شيء ،لكن هذا لي�س هو الوقت
املنا�سب».
ويعترب كيليان مبابي من الالعبني
املر�شحني لالنتقال �إل��ى ملعب
�سانتياجو برنابيو يف املريكاتو
ال�صيفي املقبل.

غريزمان متشوق لإلعالن
عن وجهته الجديدة
اعرتف �أنطوان غريزمان العب �أتلتيكو مدريد ،ب�أنه
ال ي�ستطيع ال�صرب حتى موعد الإع�لان عن ناديه
بدءا من املو�سم املقبل،
اجلديد ،الذي �سينتقل له ً
وذلك يف �أعقاب فوز فرن�سا على �أندورا.
ً
عري�ضا على �أندورا ،برباعية
وحققت فرن�سا فوزً ا
نظيفة ،م�ساء الثالثاء املا�ضي �ضمن الت�صفيات
امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم الأوروبية .2020
ور ًدا على �س�ؤال ال�صحافيني عن موعد الإعالن عن
ناديه اجلديد ،قال�« :أنا � ً
أي�ضا غري �صبور».
و�أ�ضاف« :القليل من ال�صرب� ..أنا � ً
أي�ضا �آمل �أن يكون
يوم الإعالن يف �أ�رسع وقت ممكن».

وتابع�« :أتفهم �أن النا�س يريدون معرفة وجهتي
املقبلة ،ولكن القليل من ال�صرب».
واختتم غريزمان ت�رصيحات بجمل ردده��ا خالل
الأي���ام املقبلة ،مثل�« :أع���رف الت�ضحيات التي
يجب علي تقدميها» �أو «�أعلم �أين �س�ألعب املو�سم
املقبل».
ُيذكر �أن غريزمان بات قريب ًا من االنتقال لرب�شلونة،
وف ًقا للعديد من التقارير الواردة من �إ�سبانيا ،لكنه
لن ي�ستطيع الت�رصيح بذلك قبل �أول يوليو املقبل،
وهو موعد تخفي�ض قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقده
�إلى  120مليون يورو بدلاً من  200مليون يورو.

شكوك حول
مشاركة آرثر
في الكوبا

ؤخرا حول
�أثريت ال�شكوك م� ً
موقف �آرثر ميلو ،العب خط
و�سط بر�شلونة واملنتخب
ال�ب�رازي���ل���ي ،م���ن خو�ض
مناف�سات كوبا �أمريكا ،بعد
الإ�صابة التي تعر�ض لها
خالل املواجهة الودية مع
هندورا�س.
وبح�سب �صحيفة «�سبورت»
الكتالونية ،ف ��إن �آرث��ر مل
ي���ت���درب م���ع املجموعة،
�أم�����س ال��ث�لاث��اء ،واكتفى
ب��ال��ع��م��ل داخ�����ل ���ص��ال��ة
الألعاب الريا�ضية مع زميله
ماركينيو�س.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إل��ى �أن
�آرث��ر لن ُي�شارك عمل ًيا ،يف
املباراة االفتتاحية ملنتخب
ال�ب�رازي���ل بالبطولة �ضد
بوليفيا ،لكن من املمكن
ا�ستعادته يف الثانية �أمام
ً
خا�صة �أن االحتاد
فنزويال،
ال�برازي��ل��ي مل يك�شف حتى
الآن تفا�صيل الإ�صابة.
وتابعت�« :إذا وجد اجلهاز
الطبي� ،أن �آرث���ر لي�س يف
و�ضع ي�سمح له بامل�شاركة
يف البطولة ،ف�إن املنتخب ال
زال لديه الوقت لإيجاد العب
بديل ،حيث �سيكون الأمر
متاحا حتى ال�ساعة التا�سعة
ً
والن�صف من م�ساء اليوم».
ُيذكر �أن تيتي ،املدير الفني
ل��ل�برازي��ل ،ق��د ��صرح عقب
املباراة �ضد الهندورا�س،
ب�أن الالعب تعر�ض ل�رضبة
متاحا.
فقط و�أنه �سيكون
ً
كما ق��ال �آرث��ر عرب ح�سابه
على «تويرت» لأحد معجبيه
�إنه بخري.

متوا�ضعة للغاية ،وتعر�ض
ل�����ص��اف��رات ا�ستهجان م��ن قبل
جماهري البار�شا.
وع��ل��ى ج��ان��ب �آخ���ر ق��ال تقرير
�صحايف كتالوين� ،إن الإيطايل
م��ي��ن��و راي�����وال ،وك��ي��ل �أع��م��ال
م��ات��ي��ا���س دي ل��ي��خ��ت ،مدافع
�أياك�س �أم�سرتدام ،غدر برب�شلونة
يف املريكاتو ال�صيفي.
ف��ق��د ذك���رت �صحيفة «م��ون��دو
ديبورتيفو»� ،أن رايوال يتواجد
يف باري�س ملدة يومني ،من �أجل
التفاو�ض مع �سان جريمان ب�ش�أن
�صفقة دي ليخت.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن �سان جريمان
�سيقدم لأياك�س  75مليون يورو
على الأق��ل ،بالإ�ضافة �إلى �شيك
ف��ارغ لالعب البالغ عمره 19
عاما ،وذلك من �أجل رف�ض عر�ض
ً
بر�شلونة.
و�أو���ض��ح��ت ال�صحيفة �أن كلمة
ال����سر يف ت��ط��ور املفاو�ضات
ب�ين راي����وال و���س��ان ج�يرم��ان،
هي ع��ودة ليوناردو للعمل مع
النادي الباري�سي مرة �أخرى،
ومتتعه بعالقة جيدة مع الوكيل
الإيطايل.
يذكر �أن دي ليخت يتمتع �أي�ض ًا
ب��اه��ت��م��ام م��ن ق��ب��ل بر�شلونة
ويوفنتو�س� ،إال �أنه مل يك�شف بعد
عن م�ستقبله ،وذلك عقب مو�سم
رائع مع �أياك�س ،على ال�صعيدين
املحلي والأوروبي.

مارسيلو يرفع راية التحدي
الموسم المقبل

• مار�سيلو مير من الدفاع برباعة

�أثريت الكثري من التكهنات حول
م�صري الربازيلي مار�سيلو الظهري
الأي�رس لريال مدريد ،و�إمكانية
رحيله عن �صفوف املريجني يف
�سوق االنتقاالت ال�صيفية.
وب��ح�����س��ب ���ش��ب��ك��ة «»ESPN
العاملية ،ف�إن مار�سيلو ال ُيفكر
يف الرحيل عن ريال مدريد هذا
ال�صيف كما يرتدد.
وك�����ش��ف��ت م�����ص��ادر م��ق��رب��ة من
الالعب� ،أن مار�سيلو يركز على
العمل اجلاد من �أجل ت�أمني مكانه
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية للملكي يف
املو�سم املقبل.
واق�ترب ري��ال مدريد من ح�سم
التعاقد ب�شكل ر�سمي مع الفرن�سي
ف�يرالن��د ميندي الع��ب �أوملبيك
لي�شعل ال�رصاع يف مركز
ليونُ ،

الظهري الأي����سر مع مار�سيلو،
برغبة م��ن امل��دي��ر الفني زين
الدين زيدان.
و�أف���ادت ع��دة تقارير �صحافية
ؤخرا� ،أن الربتغايل كري�ستيانو
م� ً
رونالدو العب ريال مدريد ال�سابق
ويوفنتو�س احلايل ،طالب �إدارة
ال�سيدة العجوز بالتعاقد مع
مار�سيلو.
وعلى جانب �آخ��ر ي�سعى ريال
مدريد لإع���ارة حار�سه ال�شاب
لوكا زيدان ،يف فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
ووف��� ًق���ا ل�����ص��ح��ي��ف��ة «م���ون���دو
دي��ب��ورت��ي��ف��و» ،ف����إن م�س�ؤويل
ال��ري��ال ي�سعون لت�سهيل مهمة
جنل املدرب زين الدين زيدان يف
اللعب ،حيث �سيمنحه خروجه

ٍ
لناد �آخر ،فر�صة �أكرب يف احل�صول
على مزيد من الدقائق.
ال�صحيفة الإ�سبانية� ،أ�شارت �إلى
ً
عر�ضا
�أن لوكا زيدان ميتلك حال ًيا
واح ًدا فقط من فريق كلريمونت،
ال��ذي يناف�س يف دوري الدرجة
الثانية الفرن�سي.
ويعترب م�س�ؤولو ري��ال مدريد
العر�ض الفرن�سي جي ًدا لالعب
يف ه��ذا التوقيت ،حيث ميكنه
امل�شاركة يف �أكرب عدد ممكن من
املباريات.
وي��أم��ل ري��ال مدريد يف جتهيز
لوكا زي���دان ك��ي يكون حار�س
امل�ستقبل للفريق ،وذل��ك من
خ�لال املباريات واالحتكاكات
القوية ،ولي�س التدريب ولقاءات
الرديف فقط.

�أب��دى يوفنتو�س اهتمامه بالعب
بر�شلونة ،لي�صبح النادي الثاين
بعد �أتلتيكو مدريد ،الذي يرغب
يف �ضمه.
ووف ًقا ل�صحيفة «توتو �سبورت»
الإيطالية ،ف�إن الربتغايل نيل�سون
�سيميدو هو الالعب الرابع الذي
يدخل دائرة اهتمامات يوفنتو�س،
لتدعيم مركز الظهري الأمي��ن ،يف
ظل اقرتاب رحيل جواو كان�سيلو
�إلى مان�ش�سرت �سيتي.
وي���راق���ب ي��وف��ن��ت��و���س  3العبني
�آخرين بخالف �سيميدو ،دانيلو
«مان�ش�سرت �سيتي» ،وكريان تريبري
«العب توتنهام» ،وال�سيد هي�ساي
«نابويل».
وي��ح��اول �أتلتيكو م��دري��د ب�شتى
الطرق �ضم �سيميدو ،ليحل حمل
خوانفران ال��ذي �سريحل بنهاية
املو�سم.
و�أخطر �سيميدو �إدارة بر�شلونة،
برغبته يف الرحيل ،ب�سبب خروجه
من ح�سابات املدير الفني �إرن�ستو
فالفريدي معظم ف�ترات املو�سم
املنق�ضي.
وانتقل �سيميدو �إلى بر�شلونة مطلع
املو�سم املا�ضي مقابل  30مليون
دوالر ،ويحتوي عقده على �رشط
جزائي بقيمة  100مليون يورو،
لكن م��ن املتوقع �أن ي�سمح له
البار�سا بالرحيل مقابل  50مليونا
على الأقل.

أتلتيكو مدريد
يواجه منافسة
شرسة على
ضم سيميدو

• �سيميدو

