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تطور جديد ب�ش�أن مفاو�ضات نابويل و�إيكاردي  ..ت�شايف هرينانديز يخطط ال�ستالم مهمة تدريب بر�شلونة
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
مل يســتقر األرجنتيني مــاورو إيكاردي
مهاجم إنرت ميالن ،عــى وجهته املقبلة حتى
اآلن ،بعــد إعــان النرياتــزوري خروجه من
حسابات الفريق يف املوسم الجديد.
وذكرت شبكة “ســبورت ميدياست” ،أن
إيكاردي منفتح لالنضامم إىل صفوف نابويل،
مشرية إىل أن يوفنتوس مل يعد الخيار الوحيد
أمام ماوريتو.
وأضافت أن إيــكاردي يأخذ عرض أوريليو
دي لورينتيس ،رئيس نابويل ،عىل محمل الجد،
موضحة أن الالعب وضع نابويل يف االعتبار،
بالرغم من أن يوفنتوس ما يزال خياره األول.

وتابعــت أن الهــداف األرجنتيني يرحب
مبناقشــة املدير الفني كارلو أنشيلويت بشأن
رؤيته لــدوره يف الفريق ،إذا مــا وافق عىل
االنضامم لنابويل.
ولفتت الشــبكة إىل أن نابويل ســيكون
مستعدًا لتقديم عرض بقيمة  60مليون يورو
إلنرت ميالن لضم إيكاردي ،بجانب عقد بقيمة
 7.5مليون يورو ومتغريات إضافية ليصل راتب
الالعب السنوي إىل  10ماليني يورو.
وختمت بأن يوفنتــوس ينتظر تخفيض
سعر الالعب ،بجانب رحيل جونزالو هيجواين
مهاجــم البيانكونــري ،لالنقضــاض عىل
الصفقة وإمتام التعاقد مع إيكاردي.

الغمو�ض ي�سيطر حول م�شاركة
ال�سعودية يف بطولة غرب �آ�سيا

أكد خواكني هرينانديز
والد النجم اإلسباين السابق
وأيقونة برشــلونة تشايف
هرينانديــز أن العودة إىل
ملعب “كامب نــو” مدرب ًا
يعترب طموح ًا إلبنه.
وبدأ تشايف هرينانديز
مسريته التدريبية مع السد
عقــب إعتزالــه النهايئ ،
وخاض الفريــق أول مباراة
تحــت قيادتــه وانتهــت
بالتعادل  1-1أمام باالموس
اإلسباين.
ومل يفوت خواكني هرينانديز
املباراة األوىل لتشــايف كمدرب ،
حيث تحدث عــن ذلك يف ترصيح
لصحيفــة “مونــدو ديبورتيفو”

اإلســبانية  ،ليقول “برشلونة هو
املســتقبل  ،لكن هنالك الكثري من
الضغط الذي سيواجهه ومن غري
املناســب البدء بهذه الحالة  ،البدء
بالضغط ال يؤدي إىل أي مكان”.

وأضــاف “لقد قــال أنه يريد
تدريب برشــلونة بالفعــل  ،لكن
عليه أن يكون مستعد ًا  ،إبني كان
متحمســ ًا لبدء التدريب وهو يف
سن  39عام ًا”.

وكيل بيل يك�شف حقيقة املقاي�ضة مع نيمار
األمناء  /متابعات :

كشف جوناثان بارنيت ،وكيل جاريث بيل نجم ريال
مدريد ،حقيقة انتقال الويلزي إىل صفوف باريس سان
جريمان الفرنيس ،خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وخرجت تقارير صحفية تشــر إىل صفقة تبادلية
محتملــة بني ريال مدريد وباريــس ،ينتقل مبقتضاها
نيــار للنادي امللــي ،مقابل انضامم بيل إىل ســان
جريمان.
وذكرت صحيفة “سبورت” اإلسبانية ،أن بارنيت مل
يكن عىل علم باألنباء التي أفادت مبقايضة محتملة بني
ريال مدريد وباريس ســان جريمان ،مشريا إىل أنه مل
اهتامما تجاه تلك األنباء.
يظهر
ً
وقال بارنيــت“ :ليس لدي خطة لإلرساع برحيل بيل
من ريال مدريــد ،اآلن أنا جالس عىل األريكة أشــاهد
بطولة بريطانية املفتوحة للجولف”.
وكان زيدان ،قــال عقب املباراة الودية بني املرينجي
وبايرن ميونخ فجراألحد ،إنَّ مســؤويل الريال يعملون
عــى انتقال بيل خــارج “ســانتياجو برنابيو” ،ومن

األفضل للجميع أن يرحل النجم الويلزي ،يف أقرب وقت.

راكيتيت�ش يحدد موقفه من الرحيل عن بر�شلونة
األمناء  /متابعات :

كشــف الكروايت إيفان راكيتيتش ،العب وســط

األمناء  /متابعات :
يكتنف الغموض ،مشــاركة املنتخب
الســعودي يف بطولة غرب آسيا ،املنتظر
إقامتها يف العــراق ،خالل الفرتة من 30
يوليو الجاري وحتى  14أغسطس املقبل.
ومــن املتوقــع أن يشــارك األخرض
الســعودي بالفريق الرديف يف البطولة،
بقيادة املدرب يوســف عنــر ،حيث مل
يكشــف اتحاد الكرة ،عن أي مستجدات

بشأن مشاركة املنتخب األول يف املسابقة.
وال يزال املنتخب الســعودي األول ،بال
مديــر فني ،منذ إعالن عــدم تجديد عقد
املدرب خوان بيتزي ،حيث تم تكليف املدرب
الوطني يوسف عنرب بقيادة األخرض يف
أيام الفيفا ،خالل مارس املايض.
وكشــفت مصادر مطلعة بأن تزامن
البطولة مع ارتباطات األندية الســعودية
بثمن نهــايئ دوري األبطــال ،يقلل من
حظوظ تواجد املنتخب السعودي األول.

برشلونة ،عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وقــال راكيتيتش ،خــال مؤمتــر صحفي قبل
مواجهة تشيليس ود ًيا غدًا“ :لقد اعتدت عىل
الشائعات منذ أن جئت إىل هنا ،ويف العام
املايض حدث نفس األمر معي”.
وأضــاف“ :لقــد تحدثــت إىل النادي
واملدرب ،ولدينا نفس األفكار ،وفكريت هي
االستمرار مع برشــلونة ،نيتي هي البقاء
واالســتمرار واالســتمتاع باللعب هنا ألن
عقــدي مع النادي ال يزال ممتدا لســنوات
أخرى”.
وأردف الكــروايت“ :الحديــث عــن
مستقبيل ال يزعجني ،يجب أن أفهم أن يف
كرة القدم بشكل عام يحدث ذلك .وبطريقة
أخرى ،أشــعر بالفخر أن هناك أندية أخرى
تطلب التعاقد معــي ألن هذا يذل عىل أنني
أؤدي بشكل جيد”.
وختــم“ :لقد تحدثت مــع الرئيس عن
العديد من القضايا ،لكــن النادي يف هذه
اللحظة لديه أشياء أخرى يفكر فيها ومهمة
أكرث من األمور املتعلقــة يب ،الرئيس يريد
متاما ،وهو تشــكيل
نفس الــيء مثيل
ً
مجموعــة قوية ،حتى يتمكــن الناس من
االستمتاع بربشلونة”.

