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ديباال ي�ستعني مبي�سي
ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين �سيقام يف ال�سعودية..
ورونالدو لتربير تراجعه..
األمناء  /متابعات :

األمناء /متابعات :
يدرس االتحاد اإلســباين لكــرة القدم ،إقامة
مســابقة كأس الســوبر يف اململكــة العربية
الســعودية ،وذلك خــال االجتامع الذي ســيتم
انعقاده يف التاســع والعرشين من شــهر أبريل
الجاري.
وذكــرت صحيفة «مــاركا» اإلســبانية ،أن
مســابقة كأس الســوبر اإلســباين ستقام يف
نسختها الجديدة ألول مرة خارج إسبانيا ،وتحديد ًا
عىل األرايض السعودية بداية من عام  2020ملدة
ستة أعوام مقابل  30مليون يورو عن كل نسخة.

وأوضحت الصحيفــة املذكــورة ،أن االتحاد
اإلسباين سيتخذ قرار ًا نهائي ًا بشأن هذا األمر يف
اجتامع الجمعية العمومية يوم  29أبريل املقبل.
ويســعى لويــس روبيالس ،رئيــس االتحاد
اإلسباين ،إلقامة البطولة خارج إسبانيا كل عام،
حيث ُلعبــت البطولة خالل العــام املنرصم للمرة
األوىل خارج إســبانيا ،وتحديــد ًا مبدينة طنجة
املغربية.
هذا وســتعرف بطولة كأس السوبر اإلسباين
تعديالت لتوسيع دائرة املشــاركني فيها ،عوض
اقتصارهــا عىل مشــاركة بطل الــدوري وبطل
الكأس.

برر األرجنتيني باولو ديباال،
نجم يوفنتــوس ،حالة الرتاجع
الكبرية التي شهدها منذ انطالق
منافسات املوسم الجاري ،منذ
انضامم كريســتيانو رونالدو
إىل البيانكونــري يف الصيف
املايض.
وقال ديباال يف ترصيحات
لصحيفة «كوريري ديال سريا»:
«حيــاة الالعبني تشــبه لعبة
(الســفينة الدوارة) يف بعض
األيام تكون يف أعىل مستوياتك،
واليوم التايل قــد تكون عديم
الفائــدة .إيجاد التــوازن ليس
باألمر السهل».
وأضاف« :هــذا األمر يحــدث للجميع ،حتى
للنجوم أمثال ليونيل مييس ،وكريستيانو رونالدو:
برغم ما فعلوا يف مسريتهم ،يتعرضون لالنتقادات
ً
أيضا».
وتابع ديباال« :القميص رقم 10؟ عندما عرضه
املديرين ع ّ
يل ،فكرت يف األمــر ،لكنني مل أمتكن
من رفض هــذا العرض .بالنســبة يل إنه رشف

ومســؤولية ،ع ّ
يل أن أثبت أنني أســتحقه يف كل
يوم».
وحول وجود رونالــدو يف يوفنتوس ،رصح
جوهرة التانجو« :مل يكــن أحد يتخيلها ،وال حتى
نحن ،كنا نعتقد أنه مجرد عنوان رئييس للصحف،
وبالنظر له ،كريستيانو فتى بسيط ،لديه صورته
وشخصيته وطريقته عىل أرض امللعب ،لكن داخل
غرفة خلع املالبس يكون مثله مثل اآلخرين ،يحب
املزاح مع الجميع».

مدير �آينرتاخت فرانكفورت :ريال مدريد مينعنا من االحتفاظ بيوفيت�ش ..بر�شلونة يحدد �سعر العبه..
األمناء  /متابعات :

أكد فريــدي بوبيتش املدير
الريــايض لنــادي آينرتاخت
فرانكفورت ،أنــه من الصعب
الوقــوف ضد اهتــام ريال
مدريد بالتعاقــد مع الرصيب
لوكا يوفيتــش مهاجم الفريق
خالل سوق االنتقاالت الصيفية
املقبلة.
وقــال بوبيتــش ،يف
ترصيحــات نقلتهــا صحيفة
«مــاركا» اإلســبانية« :هناك
إمكانيــة حقيقية بــأن يوقع
يوفيتش لريال مدريد».
وأضــاف« :آمــل وأريد أن
يبقى هنــا معنا يف آينرتاخت،
لكنني ً
أيضــا واقعي ،وأعلم أنه

إذا أراده نــا ٍد كبــر مثل ريال
مدريــد ،فلن يكــون لدينا أي
فرصة لالحتفاظ به».
ُيذكــر أن فرانكفــورت قد
أعلن ضــم يوفيتش بشــكل
نهايئ مــن صفــوف بنفيكا
الربتغــايل مقابــل  12مليون
يورو األســبوع املايض ،بعد
عاما
أن تألق صاحب الـــ21
ً
ً
هدفا يف الدوري
وســجل 17
حتى اآلن ،بجانب  8أهداف يف
الدوري األورويب.
وقد تتكلف قيمــة انتقال
يوفيتش إىل ريــال مدريد ما
بــن  60إىل  70مليون يورو،
نظ ًرا الهتامم العديد من األندية
بالالعب ،وعىل رأسهم الغريم
التقليدي برشلونة.

يوفنتو�س يعو�ض بارزايل ب�صفقة من دفاع البايرن..
األمناء  /متابعات :

اقرتب نــادي يوفنتوس
اإليطــايل من ترميــم دفاعه
بضم أحد مدافعي بايرن ميونخ
األملاين خــال فرتة االنتقاالت
الصيفية املقبلة.
لصحيفــة
ووفقًــا
«توتوسبورت» اإليطالية ،فإن
بيانكونــري وضع عينه عىل
جريوم بواتينج ،مدافع الفريق
البافاري.
وأشــارت الصحيفة إىل رغبــة اليــويف يف التعاقد مع
عامــا ،لتعويض أندريا بارزايل
بواتينج ،البالغ من العمر ً 30
الذي قرر االعتزال بنهاية املوسم الحايل.

ومن املتوقع رحيل املدافع
األملاين عن ملعب أليانز أرينا،
ال ســيام بعد تعاقد البايرن
مع الثنايئ لوكاس هرينانديز
وبنيامني بافارد.
وفقد بواتينج مكانه يف
تشــكيلة الفريــق البافاري
األساســية هذا املوسم ،يف
ظل اعتــاد املدرب الكروايت
نيكو كوفاتــش عىل الثنايئ
نيكــوالس ســويل وماتس
هوميلز يف غالبية املباريات.
يذكر أن عقد بواتينج مع
بايرن ميونخ ســينتهي يف صيف  ،2021لكن مثنه قد يكون
زهيدًا مقارنة مباتياس دي ليخــت ،مدافع أياكس الهولندي،
الذي يحاول اليويف ضمه.

األمناء  /متابعات :
كشــف تقرير صحفي إيطايل ،امس األربعاء ،عن نية برشــلونة التخيل عن
خدمات أحد العبيه ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ويتعلق األمر بالالعب الربتغايل ،أندريه جوميز ،املُعار حال ًيا لصفوف إيفرتون.
وبحسب موقع «كالتشــيو مريكاتو» ،فإن برشــلونة يطلب  20مليون يورو
للتخيل عن خدمات جوميز ،يف ظل ســعي إيفرتون لضمه بشــكل نهايئ ،بجانب
اهتامم التسيو وإنرت ميالن ً
أيضا بالعب الوسط.
عنرصا أساســ ًيا مع
أداء جيدًا مع التوفيز ،هذا املوســم ،وكان
ً
وقــدم جوميز ً
الفريق ،الذي يحتل املركز الســابع بالدوري اإلنجليزي املمتاز ،ويقاتل لحجز مقعد
يف الدوري األورويب.
وأشــار التقرير ،إىل أنــه يف حال تخيل إيفرتون عن حقــه يف ضم جوميز،
سيشتعل الرصاع عليه بني الناديني اإليطاليني.
وأكد الالعب الربتغايل عدة مرات ،يف ترصيحات صحفية ،أنه مل يكن ســعيدًا
خالل فرتته مع برشلونة ،ما يؤكد صعوبة عودته مرة أخرى الرتداء قميصه.

