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«النيراتزوري» يؤمن عقد مارتينيز من األطماع

اإلنتر ينهي الجدل ويعلن بقاء
إيكاردي رسمي ًا

www.alshahedkw.com

نيمار وديمبلي يتقاسمان لقب
«الرجل الزجاجي»

• �إيكاردي لن يرحل عن الأنرت

�أعلن �إنرت ميالن ر�سم ًيا بقاء مهاجمه ماورو �إيكاردي
مع الفريق املو�سم اجلديد بعدما رف�ض انتقاله
�إلى يوفنتو�س حامل اللقب و�أبرز مناف�سيه ليمنحه
القمي�ص رقم  7بعدما ح�صل الوافد اجلديد املهاجم
البلجيكي روميلو لوكاكو القمي�ص رقم .9
وكان �إيكاردي قائ ًدا للفريق املو�سم املا�ضي ،لكنه
مت �سحب �شارة القيادة منه منت�صف املو�سم ب�سبب
مماطلته يف جتديد عقده ليبتعد عن الفريق قبل
�أن يقرر �أنطونيو كونتي املدير الفني اجلديد عدم
احلاجة له وعر�ضه للبيع.
وذكر موقع «فوتبول �إيطاليا» �أن �إيكاردي يف�ضل
االنتقال �إلى يوفنتو�س وكذلك عر�ض نابويل عليه
اللعب له ،لكن �إنرت رف�ض العر�ضني وكان يود لو
وافق الالعب على االنتقال �إلى موناكو الفرن�سي.
ومع رف�ض الالعب اللعب خارج �إيطاليا قرر النادي،
و�ضعه �ضمن ت�شكيلته للمو�سم اجلديد حتى ال يتم
اتهامه ب�إ�ساءة معاملته.
وتدرب املهاجم الأرجنتيني مع الفريق ،قبل خو�ض
�أولى مباريات املو�سم �أمام ليت�شي ،اليوم الأحد
رغم �أنه من غري املتوقع �أن يكون �ضمن الت�شكيلة.
وي�أتي منح �إيكاردي القمي�ص رقم  7ليزيد ال�شكوك
ب�ش�أن ان�ضمام الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز من

22

مان�ش�سرت يونايتد على �سبيل الإع��ارة،وك��ان من
املتوقع �أن يح�صل �سان�شيز على رقم  7يف حال
ان�ضمامه �إلى �إنرت لكن ت�أخري املفاو�ضات معه �سمح
لإيكاردي باقتنا�ص الرقم.
ويف �سياق مت�صل يعمل «النرياتزوري» على ت�أمني
بقاء مهاجمه الأرجنتيني الوتارو مارتينيز لفرتة
طويلة ،داخل ملعب «جوزيبي مياتزا»،وك�شف موقع
«كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل عن اجتماع م�س�ؤويل
الإن�تر مبمثلي الالعب ال��دويل الأرجنتيني؛ لبحث
م�س�ألة توقيعه على عقد جديد.
وت�ؤمن �إدارة النادي بقدرة مارتينيز على التوهج
حتت قيادة املدرب الإيطايل �أنطونيو كونتي ،الذي
ي�ستعد لبدء مو�سمه الأول مع الفريق،ويرغب الإنرت
يف حت�صني ماريتينيز ،الذي جذب اهتمام نادي
بر�شلونة الإ�سباين ،بعد ت�ألقه مع منتخب بالده يف
بطولة كوبا �أمريكا 2019
وي�سعى النادي �أي�ضا لرفع راتب الالعب ،البالغ 22
عاما ،الذي يتقا�ضى حاليا  1.5مليون يورو �سنويا،
�إلى جانب ربطه بعقد حتى �صيف ،2024كما يخطط
وكالء مارتينيز للإبقاء على قيمة ال�رشط اجلزائي،
الذي يت�ضمنه العقد احلايل ،والتي تبلغ  111مليون
يورو.

�سلطت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ال�ضوء
على كرثة �إ�صابات الثنائي الربازيلي نيمار
دا �سيلفا العب ن��ادي العا�صمة الفرن�سية
باري�س �سان جريمان ،والفرن�سي عثمان
دميبيلي العب نادي بر�شلونة منذ و�صولهما
لأنديتهما.
ون�رشت ال�صحيفة ال�شهرية عرب موقعها
الإلكرتوين الر�سمي� ،إح�صاءات ت�ؤكد على
�أن الثنائي نيمار دا �سيلفا وعثمان دميبلي
ي�ستحقان لقب الزجايني عن جدارة ،حيث
كانا م�صابني لفرتة و�صلت �إلى نحو 500
يوم ًا جمتمعني منذ و�صولهما لباري�س
وبر�شلونة يف �صيف .2017
و�أ�شارت �إلى �أن الدويل الربازيلي نيمار دا
�سيلفا الذي يبلغ من العمر  27عام ًا ،غاب
عن فريقه الباري�سي نحو  288يوم ًا ب�سبب
الإ�صابة ،منقم�سني  115يوم ًا يف مو�سمه
الأول قبل �أن ي�صاب جم��دد ًا ويبتعد لفرتة
و�صلت  173يوم ًا ،ومل يخ�ض  46مباراة فقط
خالل املو�سمني.
بينما غاب الفرن�سي ال�شاب عثمان دميبيلي
 218يوم ًا عن نادي بر�شلونة الإ�سباين ب�سبب
الإ�صابات التي حلقت به منذ و�صوله �إلى
الكامب نو ،فقد ابتعد يف مو�سمه الأول عن
الفريق لفرتة و�صلت �إلى  132يوم ًا قبل �أن
ي�صاب يف املو�سم التايل  86يوم ًا ومع بداية
هذا املو�سم تعر�ض لإ�صابة جديدة �ستبعده
حوايل � 3أ�سابيع ،ومل يلعب �سوى  40مباراة
فقط مع الرب�سا منذ و�صوله.
وذكرت «ماركا» �أن بعد هذه الأرقام الغري
مر�ضية نهائي ًا بالن�سبة لناديي بر�شلونة
وباري�س �سان جريمان ،هناك خوف ًا كبري ًا
من الأندية للتعاقد مع �أحدهما ب�سبب كرثة
�إ�صابتهما يف ال�سنوات القليلة املا�ضية.

• هريفينج لوزانو

ذكرت تقارير �صحفية �أملانية� ،أن املهاجم البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي ،العب نادي بايرن ميونخ الأمل��اين ،يقرتب من
جتديد عقده مع النادي البافاري.
وبح�سب �صحيفة «بيلد» ف ��إن بايرن ميونخ تو�صل التفاق مع
ليفاندوف�سكي على متديد عقد الالعب حتى �صيف العام .2023
و�أ�ضافت ال�صحيفة الأملانية �أن تعاقد بايرن ميونخ مع الربازيلي
فيليب كوتينيو ،من بر�شلونة� ،أ�سهم يف �إقناع ليفاندوف�سكي
باملوافقة على متديد عقده مع النادي البافاري قبل نهايته
بعامني.
و�أ�شارت ”بيلد“ �إلى �أن املفاو�ضات بني بايرن ميونخ وليفاندوف�سكي

ح�سم يوفنتو�س ،م�ستقبل مهاجمه
الأرجنتيني ،غونزالو هيغواين ،يف ظل
التقارير ،التي ربطت ا�سمه بالرحيل عن
البيانكونريي ،هذا ال�صيف.
وبح�سب �صحيفة «الغازيتا ديلو
�سبورت» الإيطالية ،ف�إن هيغواين
�سيبقى يف يوفنتو�س ،بعدما قرر
النادي االحتفاظ به.
ويتطلع البيانكونريي �إلى بيع
بع�ض العبيه هذا ال�صيف لإنعا�ش

لوزانو ،قد خ�ضع للك�شف الطبي يف
ن��ادي نابويل ،الأرب��ع��اء املا�ضي،
وجت���اوز االخ��ت��ب��ار الطبي بنجاح
ليح�سم الفريق الإيطايل ال�صفقة وي�ضم
الالعب ب�شكل نهائي.
و�أ�شارت تقارير �إيطالية� ،إلى �أن قيمة
�صفقة انتقال لوزانو من �آيندهوفن �إلى
نابويل بلغت  40مليون يورو ،بينما
�سيح�صل الالعب على راتب �سنوي بقيمة
 4.5مليون يورو،و�سيح�صل بات�شوكا
النادي ال�سابق للنجم املك�سيكي على
 %20من قيمة ال�صفقة و�أو�ضحت �أن
ً
نابويل و�ضع يف عقد لوزانو
�رشطا
جزائ ًيا بقيمة  130مليون يورو ،بعد
�أن �أ�صبح الالعب هو الأغلى يف تاريخ
البارتينوبي.

• ريناتو �سان�شيز

ليل الفرنسي تعاقد مع البرتغالي سانشيز رسمي ًا
وافق نادي بايرن ميونيخ الأملاين على
رحيل العبه الربتغايل ريناتو �سان�شيز،
�إلى �صفوف ليل الفرن�سي يف �صفقة تقدر
ينحو  20مليون يورو.
من جانبه� ،أعلن ليل تعاقده مع الالعب
الدويل الربتغايل ملدة � 5سنوات ،لينهي
رحلة دامت � 3سنوات داخل ملعب «�أليانز
�أرينا».
وبرر كارل هاينز رومينيغه ،الرئي�س
ال
التنفيذي للبايرن رحيل الالعب ،قائ ً
ملوقع ناديه« :طلب منا ريناتو �أن ينتقل
ٍ
لناد �آخر ،لأنه يريد االن�ضمام �إلى فريق

خزينته ،وبالفعل بد�أوا بجواو كان�سيلو
ال��ذي انتقل �إل��ى مان�ش�سرت �سيتي مقابل
مبلغ مايل ،ودانييلو.
وارت���ب���ط ا����س���م ال��ث��ن��ائ��ي هيغواين
وماندزوكيت�ش بالرحيل عن يوفنتو�س،
لكن القرار النهائي ب�ش�أن النجم الأرجنتيني
قد مت ح�سمه ،يف حني يرحب يوفنتو�س
برحيل ماندزوكيت�ش،وت�شري العديد من
التقارير �إلى �أن ماندزوكيت�ش ،قريب من
العودة �إلى بايرن ميونخ.

ديباال يؤكد بقاءه
مع يوفنتوس

نابولي يتعاقد مع أغلى صفقة
في تاريخه

ي�ضمن له امل�شاركة امل�ستمرة ،لكن
ل�سوء احل��ظ مل نتمكن من �ضمان ذلك
معنا».
وا�ستطرد« :امل�شاركة يف املباريات مهمة
له �أي�ض ًا ،لأنه يريد �أن يحافظ على مكانه
يف املنتخب الربتغايل يف يورو ،2020
و�أنا �أود �أن �أ�شكره على كل ماقدمه للفريق،
و�أمتنى له كل التوفيق يف م�ستقبله نيابة
عن نادي بايرن ميونيخ».
من جانبه ،قال ح�سن �صالح حميديت�ش،
املدير الريا�ضي للنادي« :ج��اء ريناتو
�إلينا من بنفيكا يف �سن  18عام ًا ،وكان

بد�أت عقب خ�سارة النادي البافاري � 2/0أمام برو�سيا دورمتوند،
يف ك�أ�س ال�سوبر الأملاين ،وقد يكون التوقيع على العقد اجلديد
الأ�سبوع املقبل.
عاما� ،إلى بايرن
وان�ضم ليفاندوف�سكي ،البالغ من العمر 31
ً
قادما من برو�سيا دورمتوند ،و�سجل
ميونخ �صيف العام ،2014
ً
ً
هدفا يف  245مباراة مع النادي البافاري ،وقاده للتتويج
195
بلقب الدوري الأملاين  5مرات.
وارت��ب��ط ليفاندوف�سكي باالنتقال �إل��ى ري��ال م��دري��د ال�صيف
املا�ضي ،لكن ،يبدو �أن الالعب �سيم�ضي ما تبقى من م�سريته يف
بايرن ميونخ.

«البيانكونيري» يحسم مصير
هيغواين

التحلي بال�صرب ،لأن كولن ال ي�ستطيع احلفاظ على
�رسعة الإيقاع ملدة  90دقيقة ،ب�سبب الإرهاق».
و�أ���ض��اف« :يف النهاية� ،سارت الأم��ور على النحو
الذي نريده ،لكن املباراة �أظهرت ابتعادنا عن
امل�ستوى املوازي للجودة التي لدينا ،لكنها ال
تزال بداية مثالية».
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ج��ول��ي��ان ب��ران��دت:
«التبديالت غ�يرت جم��رى امل��ب��اراة ،ال
�سيما بعدما فتح �أ�رشف حكيمي الباب
لذلك ،كما �أنني حاولت امل�ساهمة يف
ت�رسيع �إيقاع اللعب»،واختتم« :لقد
الحظ اجلميع �أننا منتلك دكة بدالء
قوية ،وهذه االنت�صارات م�ؤ�رش جيد
بالن�سبة للفريق».

�أع��ل��ن ن����ادي ن��اب��ويل الإي���ط���ايل،
تعاقده مع املك�سيكي هريفينج
ل����وزان����و ،ال����ق����ادم من
�آي��ن��ده��وف��ن الهولندي،
خالل املريكاتو ال�صيفي
احلايل.
ووف��� ًق���ا للموقع
ال�����ر������س�����م�����ي
ل��ن��اب��ويل ،ف�إن
لوزانو وقع على
ع��ق��د م���ع ن���ادي
اجل��ن��وب مل���دة 5
�سنوات ،وبات الع ًبا
جدي ًدا بالفريق الذي
ي��ق��وده امل���درب املخ�رضم
ك��ارل��و �أن�شيلوتي.وكان

• نيمار ودميبلي

البايرن توصل التفاق لتجديد عقد ليفاندوفسكي

رويس :تعليمات فافر
قلبت الطاولة على كولن
ك�شف ثنائي بورو�سيا دورمت��ون��د ،م��ارك��و روي�س
وجوليان براندت� ،رس انت�صار كتيبة �أ�سود الف�ستيفال
خارج �أر�ضها على كولن ( ،)1-3يف اجلولة الثانية من
الدوري الأملاين .وا�ستطاع دورمتوند قلب النتيجة على
كولن بعد ت�أخره بهدف حتى الدقيقة  ،70لي�سجل 3
�أهداف يف �آخر  20دقيقة من املباراة ،بف�ضل التبديالت
التي �أجراها املدرب ال�سوي�رسي لو�سيان فافر .وخالل
ت�رصيحات� ،أبرزها املوقع الر�سمي لدورمتوند ،قال
روي�س�« :أردنا ت�رسيع وترية ال�شوط الثاين واال�ستفادة
من الثغرات وامل�ساحات التي مل ن�ستغلها ب�شكل جيد يف
الن�صف الأول من املباراة».
و�أ���ض��اف« :عودتنا للمباراة كانت م�س�ألة وقت حتى
جنحنا يف ا�ستغالل الفر�ص التي �أتيحت لنا ،حيث
طالبنا امل��درب لو�سيا فافر بني ال�شوطني ب�رضورة

رياضة

ج��زء ًا من فريقنا ال��ذي فاز بالعديد من
الألقاب ،لقد قدم كل �شيء للفريق ولنادينا
يف جميع الأوقات ،لذا �أود �أن �أ�شكره كثري ًا
على ذلك».
ولعب ريناتو  53مباراة مع البايرن و�سجل
هدفني ،كما ف��از بلقبني للبوند�سليغا
مع الفريق عامي « 2017و ،»2019مرة
واحدة ك�أ�س �أملانيا « »2019و 3مرات
ك�أ�س ال�سوبر الأملاين «،2017 ،2016
 ،»2018بينما خ���رج يف مو�سم
 ،2018/2017معار ًا لنادي �سوانزي
�سيتي الويلزي.

ك�شفت �صحيفة «توتو
�سبورت» الإيطالية
عن اعرتا�ض جمموعة
من جماهري نادي
يوفنتو�س �سيارة
النجم الأرجنتيني
امل���ت����أل���ق ب��اول��و
دي��ب��اال ،م��ن �أج��ل
التقاط ال�صور
معه ومطالبته
ب��ال��ب��ق��اء يف
املو�سم اجلديد
م�����ع ال���ف���ري���ق.
ويعترب باري�س �سان جريمان
النادي الوحيد الذي يرغب يف
التوقيع مع باولو ديباال ،بعد
ف�شل الالعب يف االنتقال �إلى
مان�ش�سرت يونايتد وتوتنهام
هوت�سبري الإجنليزيني ،حيث
�أنهما مل يتو�صال التفاق معه،
ويقال �أن حقوق ال�صور وعمولة
الالعب �سبب ًا يف ف�شل ال�صفقتني.
الدويل الأرجنتيني باولو ديباال الذي
يبلغ من العمر  25عام ًا ،هو بدي ً
ال
للنجم ال�برازي��ل��ي نيمار دا �سيلفا
املر�شح لالنتقال �إلى بر�شلونة �أو
ريال مدريد.
ووفق ًا لل�صحيفة ال�شهرية عرب موقعها
الإل��ك�تروين الر�سمي ،ف ��إن �إحدى
م�شجعات نادي يوفنتو�س الإيطايل
قالت لباولو ديباال« :ديباال ،ال ترحل
بعيد ًا« ،لريد النجم الأرجنتيني :ال،
يف �إ�شارة �إلى بقائه مع البيانكويري
وعدم رحيله خالل �سوق االنتقاالت
ال�صيفية اجلارية.
وبهذا الرد قفل الأرجنتيني باولو
ديباال الباب يف وجه نادي العا�صمة
الفرن�سية باري�س �سان جريمان الذي
ي�رص على التعاقد معه هذا ال�صيف.

• باولو ديباال

