إيمري :مبابي كان يريد «الملكي»
اأكد اأوناي اإيمري ،المدير الفني الحالي اآر�سنال ،وال�سابق
لباري���س �س��ان جيرم��ان ،اأن كيلي��ان مبابي ،اع��ب الفريق
الفرن�سي ،كان يريد اانتقال لريال مدريد في �سيف عام .2017
وق��ال اإيم��ري ف��ي ت�س��ريحات اإذاع��ة «كادين��ا �س��ير»
اتفاقا مع موناكو
ااإ�سبانية« :في �سيف  ،2017اأبرم مدريد
ً

ب�ساأن مبابي ،لكن �سان جيرمان خطف الاعب من خال تقديم
عر�س مادي اأكبر».
و أا�ساف« :كان يريد ريال مدريد ..تحدثت معه ومع والده
كثيرا ،قبل اأن يقرر اان�سمام لنا في باري�س ..كان يمتلك عر�سا
ً
ي�سا».
من بر�سلونة اأ ً
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اأكد اعب و�سط ريال مدريد ،ااألماني توني
كرو���س ،اأن لديه «عاقة خا�س��ة» م��ع النادي
الملك��ي ،وذلك ف��ي الي��وم الذي وق��ع فيه على
تجديد العقد حتى  30يونيو .2023
وق��ال كرو���س ،البالغ م��ن العم��ر  29عاما
عقب توقيع عق��ده الجديد مع رئي���س النادي،
فلورنتينو بيريز« :اليوم �سعيد للغاية بالن�سبة

كالديرون :بيل لن
يلعب مجددا للريال
يرى رام��ون كالدي��رون رئي�س
ريال مدري��د ال�س��ابق ،أان الويلزي
جددا بقمي�س
جاريث بيل لن يلعب ُم ً
الميرنجي ،في ظل العاقة ال�سيئة
بينه وبين مدربه ،زين الدين زيدان.
و ق��ا ل كا لد ي��ر و ن خ��ا ل
ا ذ ا ع��ة
ت�س��ر يحا ته لهيئ��ة ا إ
البريطانية «اأعتق��د اأن جاريث بيل
لع��ب مبارات��ه ااأخي��رة م��ع ريال
مدريد ،من الم�ستحيل بقاء الاعب
الويل��زي ،زي��دان ا يعتم��د علي��ه
والعاقة انتهت بينهما».
ي�سا تعتقد
واأ�ساف «الجماهير اأ ً
اأن جاري��ث بي��ل غير ملت��زم وهذه
م�سكلة كبيرة ،أاف�سل �سيء بالن�سبة
له ،هو الرحيل عن ملعب �سانتياجو
برنابيو».
وتاب��ع كالدي��رون «زي��دان
كان يرى من ال�س��روري ا�س��تمرار
كري�س��تيانو رونالدو وبيع جاريث
بيل ،لكن النادي قرر غير ذلك ،وااآن
يبدو من الم�ستحيل ا�ستمرار الاعب
الويلزي في الفريق».
وعن ارتباط ا�س��م جاريث بيل
بالعودة لفريقه ال�س��ابق توتنهام،
علق «الم�س��كلة هي راتبه المرتفع
والذي ي�سل إالى  17مليون يورو في
المو�سم الواحد».
واأتم «الجماهير ظنت اأن المال
�سيكون اأف�س��ل من رونالدو ،وكان
ذلك م�ستحيا ،ريال مدريد �سيحاول
بيع بيل ب�سعر اأقل».

مطلقا في الرحيل عن �س��فوفه ب�س��بب مو�س��م
�سيئ مع الفريق.
و أا�س��اف« :جئت إالى هنا ف��ي  2014ومنذ
الي��وم ااأول �س��عرت بثق��ة النادي ف��ي ،كانوا
يوؤمنون بم�س��اعدتي للفريق للتتويج بالعديد
من ااألقاب ،لدي عاقة خا�سة مع ريال مدريد
و�سن�سير �سويا لتحقيق العديد من النجاحات».

ت�س��عى اإدارة مان�س�س��تر �س��يتي
Ö``«H , »``æØd G ô``j óªd G ø«``°üëàd
جوارديوا ،بتمديد عقده خال الفترة
المقبلة.
فق��د ذك��رت �س��حيفة «ذا �س��ن»
انجليزية ،أام�س أان ال�س��يتي ُيخطط
ا إ
للتمديد م��ع جوارديوا ،ل�� 5س��نوات
على ااأقل.
واأ�س��افت اأن��ه اإذا واف��ق المدرب
ااإ�سباني ،ف�سيح�سل على  100مليون
جنيه اإ�س��ترليني ،طوال م��دة العقد،
حيث �سيرتفع راتبه ال�سنوي من 15
مليونا.
إالى 20
ً
ويتبقى في عقد جوارديوا الحالي
عامان فقط.

«البرشا» يتمسك بهدفه رغم اقتراب جريزمان

يخطط بر�سلونة ااإ�سباني ،للتوقيع مع
مهاجم جديد في فت��رة اانتقاات ال�س��يفية
المقبل��ة ،بخ��اف موا�س��لته ال�س��عي لجلب
الفرن�س��ي اأنط��وان جريزم��ان نج��م اأتلتيكو
مدري��د ،والهولندي ماتيا���س دي ليخت ،من
اأياك�س .ووفقًا ل�سحيفة «موندو ديبورتيفو»
ااإ�سبانية ،فاإن بر�سلونة ي�سعى للتعاقد مع
اعب ف��ي مركز ر أا���س الحربة ال�س��ريح ،كي
يمنح لوي�س �سواريز ،القدر الكافي من الراحة

خال المو�سم ،في ظل عدم وجود بديل له.
ورغم أان البار�سا ،بات قريبا من التعاقد
م��ع جريزم��ان بنهاي��ة المو�س��م الج��اري،
بعدما اأعلن باري�س �سان جيرمان الفرن�سي،
ومان�س�ستر �سيتي ااإنجليزي ،عدم وجود نية
ل�سمه ،اإا اأن اإرن�ستو فالفيردي المدير الفني
لبر�سلونة يريد التعاقد مع اعب اآخر.
ويجي��د جريزم��ان ،اللع��ب ف��ي مرك��ز
المهاج��م ال�س��ريح ،حي��ث أادى ه��ذا ال��دور

اأعلن نادي بورو�سيا دورتموند ااألماني،
اأم�س تعاقده مع نيكو �سولز من هوفنهايم،
بعقد لمدة  5اأعوام.
وق��ال ماي��كل زورك مدي��ر الك��رة ف��ي
دورتموند ،في بيان ن�س��ره الن��ادي «نيكو
�سولز مدافع تطور ب�سكل كبير خال ا أاعوام
ااأخيرة».
واأ�ساف «�سن�س��تفيد من قوته البدنية
و�سرعته واأ�سلوبه في اللعب المعتمد على
الحركة ب�س��كل كبي��ر ،مثلم��ا ا�س��تفاد منه
المنتخب ااألماني».
وذكر دورتموند أانه لن يتم ا إاعان عن
قيمة ال�سفقة ،لكن تقارير اإعامية ذكرت اأن
ال�س��فقة كلفت دورتموند  28مليون يورو،
عاما.
ل�سم �ساحب ال� ً 26
وبداأ �سولز م�س��يرته ااحترافية بنادي
هيرتا برلين قبل اأن ين�س��م اإلى بورو�س��يا
مون�س��نجادباخ ،ومنه إال��ى هوفنهايم في

 ،2017و�سارك في  6مباريات �سمن �سفوف
المنتخب ااألماني.
وقال �س��ولز «بورو�س��يا دورتموند من
اأندية القمة وفريقه يقدم كرة قدم تتنا�سب
معي ،أاعتق��د أانه ب إامكاني م�س��اعدة النادي
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«سيتي» يغري جوارديوا
براتب فلكي

كروس :لم أفكر مطلقا بالرحيل عن الريال

لي ،اأ�س��عر بفرحة غامرة .حظي��ت بالعديد من
النجاحات في ريال مدري��د ،اأنني توجت معه
 12`Hلقبا لكني واث��ق من أاننا �سنح�س��د أالقابا
عديدة خال ال�س��نوات ال��� 4المقبل��ة .اإنه يوم
خا�س للغاية».
ووجه كرو�س الذي ح�س��ر ب�سحبة اأ�سرته
ال�س��كر للريال على الثقة فيه و أاك��د أانه لم يفكر

م�سروعا لفرن�سا،
وتابع« :لقد نجحنا في اإقناعه باأنه كان
ً
وعليه اا�ستمرار واانطاق من هنا».
امكانية رحيله عن �س��ان
ُيذك��ر أان مباب��ي كان قد لم��ح إ
بيانا ينفي فيه وجود اأي نية
جيرمان ،قبل اأن ي�سدر ااأخير
ً
لذلك.

مع اأتلتيكو مدري��د والمنتخب الفرن�س��ي من
قبل ،لك��ن فالفيردي ووفقًا للتقارير ،ي�س��عى
لا�ستفادة منه في مركز الجناح ،مع ليونيل
مي�س��ي وديمبل��ي ،ف��ي ظ��ل اإمكاني��ة رحيل
كوتينيو.
وربط��ت العدي��د م��ن التقاري��ر الاع��ب
الفرن�سي ،األك�سندر اكازيت مهاجم اآر�سنال،
باانتق��ال ل�س��فوف بر�س��لونة في ال�س��يف
المقبل.

ورغم وج��ود قلق ب�س��اأن اإمكانية
حظر م�س��اركة ال�س��يتي ،ف��ي دوري
ااأبطال ،اتهامه بخرق لوائح اللعب
المالي النظي��ف ،اإا اأن المدي��ر الفني
اأكد في ت�سريحات �سابقة ،ا�ستمراره
مع الفريق.
ُيذك��ر أا ن مان�س�س��تر �س��يتي ق��د
ي�سا ،للمنع من عقد �سفقات
يتعر�س اأ ً
ال�سيف المقبل ،حيث �سيخ�سع النادي
لتحقيق م��ن قبل ااتح��اد ااإنجليزي
والفيفا ،ب�س��اأن مزاعم خرق��ه للوائح
التوقيع مع اعبين �سباب.
وتوج ال�سيتي هذا المو�سم بثاثية
محلية تاريخية ،لكنه وا�سل ف�سله في
دوري اأبطال اأوروبا.

كيريوس ينتقد «روان جاروس»

وا�س��ل ااأ�س��ترالي نيك كيريو�س ،اإثارة الج��دل ،بالهجوم على
بطولة روان جارو�س ،وذلك بعد اأيام من ا�س��تبعاده من مباراة في
بطولة روما ل أا�ساتذة.
وا�ستبعد كيريو�س في بطولة روما ل أا�س��اتذة منذ أايام ،ب�سبب
�سوء ال�سلوك في مباراته اأمام النرويجي كا�سبر رود.
ون�س��ر كيريو���س� ،س��ورة عب��ر ح�س��ابه الخا���س عل��ى موقع
اإن�س��تجرام ،وهو يجل�س على اأر�س��ية ع�سبية خا�س��ة باأحد ماعب
التدريب في ويمبلدون .وعلى الرغم من اأن البطولة الثانية في الجراند
�سام� ،ستكون روان جارو�س ،التي �س��تنطلق ا أا�سبوع المقبل على
الماعب الترابية ،إاا أان كيريو�س قرر الرحي��ل إالى لندن للتدرب من
موراي على ااأرا�سي الع�سبية في ويمبلدون.
وقال كيريو�س معلقًا على �س��ورته باأن ذلك الع�س��ب ااأخ�س��ر
الجميل ا يمكن مقارنته بااأرا�سي الترابية.
يذكر اأن نيك كيريو�س� ،س��رح اأكثر من مرة ،باأنه ا يحب اللعب
على الماعب الترابية.

دي ليخت يتمنى ااستمرار مع دي يونج

ُ
دورتموند يرمم دفاعه بصفقة جديدة

معا يمكن اأن نحقق
من خال اأ�سلوب لعبيً .
اأهدافنا».
و�س��بق ل�س��ولز ،اللع��ب تح��ت قي��ادة
لو�سيان فافر مدرب دورتموند ،خال فترته
في بورو�سيا مون�سنجادباخ ا أالماني.

أابدى قائد أاياك�س أام�ستردام الهولندي ،ماتيا�س دي ليخت ،رغبته
في موا�سلة اللعب في نف�س الفريق الذي �سيلعب فيه زميله ،فرينكي
دي يونج ،نجم الو�سط ،الذي تعاقد معه بر�سلونة و�سينتقل ل�سفوفه
مع نهاية المو�سم.
وح�سل دي ليخت اأم�س ااول على جائزة اأف�سل اعب في المو�سم
بالدوري الهولندي ،بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب.
وك�سف الاعب �ساحب ال� 19ربيعا اأنه �سوت في الجائزة لزميله
دي يونج ،الذي ح�سل على المركز الثالث.
وعن م�ستقبله واإمكانية موا�سلته اللعب مع دي يونج ،قال قلب
دفاع اأياك�س في ت�سريحات ن�سرتها �سحيفة «�سبورت»« :اأعتقد اأنه
(دي يونج) قدم مو�سما كبيرا ،ي�ستحق اان�سمام لبر�سلونة ..اللعب
هناك؟ �سيكون من الجيد مجاورة فرينكي في فريق ،لكني ا اأعلم اإذا
ما كان هذا �سيحدث في الوقت الحالي».

