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سان جيرمان ينهي اجلدل حول مستقبل مبابي
أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استمرار العبه كيليان
مبابي في صفوفه ،بعد يوم واح��د من ترك املهاجم الشاب (20
عاماً) الباب مفتوحاً أمام إمكانية بدء فترة جديدة في مكان
آخر ،ما أثار قدرا ً كبيرا ً من الشائعات حول رحيله عن
البي إس جي.
وأوض��ح النادي الفرنسي عبر حساباته
على شبكات التواصل االجتماعي“ :هناك
رواب��ط قوية للغاية بني بي إس
جي وكيليان مبابي منذ عامني

ساني يطلب الرحيل عن مانشستر سيتي

ساني

ذك��رت مجلة كيكر أن نادي
بايرن ميونخ األملاني دخل في
م��ش��اورات فعلية لضم العب
مانشستر سيتي اإلجنليزين،
ليروي ساني.،
وح��س��ب تسريبات موقع
س��ب��ورت بيلد األمل���ان���ي ،ف��إن
الشرط اجلزائي ال��ذي وضعه
سيتي للتخلي عن ساني يقدر
بحدود  100مليون يورو ،غير
أن بايرن يرفض قطعياً دفع
كل ه��ذا املبلغ كما ص��رح بذلك
رئيس النادي ،أولي هونيس،
نهاية األسبوع املاضي.
وحسب كيكر ،ف��إن املفتاح
في هذه الصفقة يكمن في مدرب
سيتي ،بيب غ��واردوي�لا ،الذي
س��ي��س��ع��ى إل���ى خ��ف��ض قيمة

الشرط اجلزائي ،رغم أنه شدد
اجلمعة املاضي على أن النادي
يسعى منذ عام ونصف لتمديد
العقد لساني ،وق��ال“ :عندما
تكون هناك رغبة ف��ي جتديد
العقد ،يعني ذلك أن هناك رغبة
في االحتفاظ بالالعب”.
بيد أن الصحافة اإلجنليزية
ك��ش��ف��ت ف���ي ال���وق���ت ذات����ه أن
ال�لاع��ب ي��ري��د م��غ��ادرة ملعب
االحتاد ،ما يعني أن من املنطقي
ج��دا ً أن يضطر م��ان سيتي في
نهاية املطاف إل��ى التخلي عن
جناحه إذا ما أصر األخير على
الرحيل.
والسبب في ذل��ك يعود إلى
أن ليروي ساني لم يعد أساسيا ً
في اآلونة األخيرة ،مكتفيا ً بدور

“جوكر” مبدع فقط ،ومنذ بداية
شهر فبراير املاضي ،لعب ملرة
واحدة  90دقيقة كاملة.
وم���ع ذل���ك ك���ان س��ان��ي في
امل��ب��اري��ات الـ 47ال��ت��ي ش��ارك
فيها ه��ذا املوسم من الالعبني
امل��ف��ت��اح ال��ذي��ن ق���ادوا الفريق
للفوز بالثالثية.
يذكر أن عقد ساني مع مان
سيتي ممتد إلى غاية .2021
وكانت صحيفة توتسبورت
اإلجنليزية أول من رب��ط اسم
ليروي ساني ببايرن ميونخ
وذل��ك في أبريل امل��اض��ي ،حني
أوردت أن ب��اي��رن إل��ى جانب
آرس��ن��ال اإلجن��ل��ي��زي مهتمان
باحلصول على خدمات الالعب
البالغ من العمر  23عاما ً.

وتاريخ مشترك سيستمر في املوسم املقبل”.
وأض��اف ن��ادي العاصمة الفرنسية أنه “يتشارك مع الالعب
الطموح بصناعة التاريخ في كرة القدم األوروبية ،في الوقت الذي
يحتفل فيه النادي مبرور نصف قرن على تأسيسه”.
وتابع النادي الفرنسي“ :حلظة مرتقبة للغاية لكتابة أيضاً،
معاً ،صفحة رائعة في تاريخ نادينا ،حيث يلعب كل عنصر مهم
دورا ،ويعمل من أجل املجموعة”.
وك��ان النادي دفع  180مليون ي��ورو لنادي موناكو من أجل
الظفر بخدمات الالعب ،الذي كان يبلغ عمره قبل موسمني  18عاما ً،

كومباني أدرك أن وقته انتهى
مع سيتي بعد التسجيل أمام ليستر
ق��ال فينسن كومباني إن��ه أدرك أن
”وقته قد انتهى“ في مانشستر سيتي
مبجرد أن سجل هدفا رائعا في شباك
ليستر سيتي في اجلولة قبل األخيرة
للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم في
السادس من مايو.
وأعلن القائد البلجيكي رحيله عن
سيتي بعد  11ع��ام��ا م��ن اللعب يوم
األحد املاضي ليصبح العبا ومدربا في
أندرخلت وهو النادي الذي شهد بدايته
منذ حوالي عقدين.
وق���ال ق��ائ��د سيتي خ�لال حفل فوز
سيتي بثالثية محلية من األلقاب ”في
اللحظة التي سكنت فيها الكرة شباك
ليستر أدركت أن األمر قد انتهى .لم يكن
بوسعي أن أقدم أفضل من ذلك“.
وف��از سيتي 6-صفر على واتفورد
ف��ي نهائي ك��أس االحت���اد ي��وم السبت
ليصبح أول فريق يحقق ثالثية محلية
من األلقاب في إجنلترا.
وج��اء التتويج بلقب ك��أس االحت��اد
لينهي مسيرة الالعب البالغ عمره 33
عاما مع سيتي حيث أحرز أربعة ألقاب
للدوري املمتاز ولقبني لكأس االحتاد
وأربعة ألقاب لكأس الرابطة.
وق���ال كومباني ”قدمت ك��ل شيء
أستطيع أن أقدمه للنادي .ال أستطيع
أن أصف مدى فخري بذلك .لم يكن لدي
املزيد ألقدمه فلقد قدمت كل شيء“.
وأضاف بيب جوارديوال مدرب سيتي
”سنفتقده كثيرا وأن��ا سأفتقده لكننا
سنلتقي في املستقبل ألنه سيعود عاجال
أو آج�لا” .إنها أفضل طريقة للوداع
بعد موسم رائعا معا .كان قائدا حقيقيا
ولقد ساعدنا كثيرا .سنظهر له مدى
حبنا له“.

فينسن كومباني

برايتون آند هوف ألبيون يعني بوتر مدرب ًا جديد ًا
قال نادي برايتون آند هوف ألبيون
املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز
لكرة القدم إنه عني جراهام بوتر مدربا
ج��دي��دا مل��دة أرب���ع س��ن��وات ق��ادم��ا من
س��وان��زي سيتي املنافس ف��ي دوري
الدرجة الثانية.
وسيحل بوتر ،الذي أكمل  44عاما
بدال من كريس هيوتون الذي استغنى
النادي عن خدماته األسبوع املاضي
بعدما أفلت ب��راي��ت��ون بأعجوبة من
الهبوط من دوري األضواء.
وانضم بوتر إل��ى س��وان��زي سيتي
قادما من نادي أوسترسوند السويدي
في يونيو حزيران املاضي .وقاد الفريق
الويلزي الحتالل املركز العاشر في
دوري الدرجة الثانية رغم إج��راءات
التقشف التي اتبعها النادي في أعقاب
الهبوط من الدوري االجنليزي املمتاز
العام املاضي.
وقال بوتر في مؤمتر صحفي اليوم
”أشعر بسعادة لوجودي هنا في نفس
ي��وم عيد م��ي�لادي .إنها فرصة رائعة

جراهام بوتر

بالنسبة ل��ي .أش��ع��ر بحماس وفخر
كبيرين“.
وستنصب مهمة امل��درب االجنليزي
على إع��ادة بناء فريق برايتون الذي
أنهى املوسم في املركز  17بعدما حقق

ليصبح ثاني أغلى العب في تاريخ كرة القدم ،خلف البرازيلي
نيمار الذي استقدمه البي إس جي أيضا مقابل  222مليون يورو.
ومنذ ذلك الوقت أصبح مبابي أحد أب��رز الوجوه في كرة القدم
األوروبية وتوج مع منتخب بالده عام  2018مبونديال روسيا،
كما سجل قدرا ً كبيرا ً من األهداف ،األمر الذي جذب اهتمامات عدد
من الفرق األوروبية الكبرى بغية احلصول على توقيعه .ويأتي
في صدارة هذه األندية ريال مدريد الذي ال يخفي مدربه زين الدين
زيدان إعجابه مببابي ،ويبحث رئيسه فلورنتينو بيريز عن جنم
جديد ميأل الفراغ الذي خلفه رحيل كريستيانو رونالدو.

ال��ف��وز ث�لاث م���رات فقط ف��ي آخ��ر 23
مباراة في الدوري.
وك����ان ب��وت��ر ق����اد أوس��ت��رس��ون��د
للصعود من دوري الدرجة الرابعة إلى
دوري األضواء كما توج خالل مسيرته

م��ع ال��ف��ري��ق ال��س��وي��دي بلقب الكأس
احمللية.
وق����ال ت��ون��ي ب��ل��وم رئ��ي��س ن��ادي
برايتون في بيان ”يسعدنا انضمام
جراهام وه��و واح��د من أب��رع املنتمني
للجيل احلديث من املدربني اإلجنليز.
”يتمتع ج���راه���ام ب��وت��ر بسجل
مم��ت��از ف��ي ت��ط��وي��ر ال��ف��رق م��ن خ�لال
أسلوب اللعب اجلذاب وتعزيز الروح
اجلماعية“.
وأضاف ”نشعر باحلماس خلوض
امل��وس��م الثالث لنا على ال��ت��وال��ي في
الدوري املمتاز ونتمنى اآلن أن نواصل
البناء على األسس القوية التي وضعها
كريس هيوتون“.
ول��ع��ب ب��وت��ر امل��داف��ع ال��س��اب��ق في
صفوف ع��دد م��ن األن��دي��ة اإلجنليزية
منها برمنجهام سيتي وستوك سيتي
وس��اوث��ام��ب��ت��ون ووس���ت بروميتش
ألبيون .وش��ارك في نحو  400مباراة
وسجل  19هدفا في مسيرته الكروية
التي امتدت  13عاما.

دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ
أب����دى ق��ائ��د ف��ري��ق أي��اك��س
أم��س��ت��ردام الهولندي ،ماتيس
دي ليخت ،رغبته في مواصلة
اللعب ف��ي نفس الفريق ال��ذي
سيلعب فيه زم��ي��ل��ه ،فرينكي
دي يونغ ،الع��ب الوسط الذي
تعاقد معه برشلونة وسينتقل
لصفوفه مع نهاية املوسم.
وحصل دي ليخت على جائزة
أفضل العب في املوسم بالدوري
ال��ه��ول��ن��دي ،بعدما ق��اد فريقه
لتتويج بلقب الدوري احمللي.
وكشف الالعب صاحب الـ19
ربيعاً أن��ه ص��وت ف��ي اجلائزة
لزميله دي يونغ ،ال��ذي حصل
على املركز الثالث.
وع���ن مستقبله وإم��ك��ان��ي��ة
م��واص��ل��ت��ه ال��ل��ع��ب م���ع دي
ي��ون��غ ،ق��ال قلب دف���اع أياكس
ف��ي تصريحات نشرتها أمس
ال���ث�ل�اث���اء ص��ح��ي��ف��ة س��ب��ورت
الرياضية“ :أعتقد أنه دي يونغ
ق��دم م��وس��م�اً ك��ب��ي��را ً ،يستحق

دي ليخت

التعاقد مع برشلونة ..اللعب
هناك؟ سيكون من اجليد اللعب
مع فرينكي في فريق ،لكني ال
أعلم إذا كان هذا سيحدث في هذا
التوقيت”.

ويسعى برشلونة لتعزيز
خط دفاعه بضم دي ليخت ،رغم
صعوبة املهمة مع ارتفاع سعره
وتنافس ع��دة أن��دي��ة أوروب��ي��ة
كبرى على ضمه.

