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{ مدريد - وكـاالت كشـفت تقاريـر صحفـية إسـبانيـة أنَّ الويلـزي جاريث بـيل جناح ريـال مدريـد سيكـون النجم األول
لـكي بعد رحيل كريـستيانو رونـالدو إلى يوفنتـوس هذا الصيف. وقالت صـحيفة "ماركـا" إن بيل سجل هدفًا للفريق ا
رمى لـيفربـول ثم بعث بـرسالـة واضحة بـشأن مـستـقبله قـائلًـا: "يجب أن أحتـدث مع وكيلي; مذهلًـا في نهـائي كيـيف 

ألنني أريد أن ألعب أكثر".
وأوضحت "لكن حديث بيل مرَّ دون أن يالحظه أغلب مشجعي ريال مدريد; بسبب إعصار كريستيانو رونالدو في تلك

الليلة".
وأشارت "لكـنه كان مصدر قـلق كبيـر بالنـسبة إلدارة الـنادي; ألن الدولي الويـلزي كان عـلى استعـداد للمـغادرة بعد أن

وسم آخر على الدكة". شعر باالنزعاج من معاملة زين الدين زيدان ولم يكن يخطط لالستمرار 

7 b¹—b  w  ‰Ë_« r−M « qOÐ

{ مــدن - وكـــاالت - انــتــقـــد يــورجن
ــديــر الــفــنـي لــلــيــفــربــول كــلـــوب ا
"األســـلــوب الــوحـــشي" لــســيـــرجــيــو
رامــــوس مـــدافـع ريـــال مــــدريـــد في
نـهائي دوري أبـطـال أوروبـا لـلـموسم
ــــنـــصــــرم. وحـــول تــــدخل رامـــوس ا
الــعــنــيف عــلى مــحــمــد صالح جنم
الـريــدز قـال كـلــوب في تـصــريـحـات
نقلـتها صـحيفـة "ميرور" الـبريطـانية:
"نــحن نـفــتح هــذه الـزجــاجــة ثـانــيـةً
شاهدت ما حدث مرة أخرى بالطبع".
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وأضـــاف: "لــــو شـــاهـــدت األمـــر مـــرة
أخـرى وأنـت لـست مـع ريـال مــدريـد
فإنك سـتعـتـقد أنه قـاسٍ ووحشي لن
تــــقــــول إنه حتــــدٍ رائع.. صـالح كـــان
ـشـكـلة يـحاول احلـفـاظ عـلى الـكرة ا
أنـــــني رأيـت نــــفـس احلــــكـم يــــقــــود

مباريات في كأس العالم بعد ذلك".
ـاني: "أعتـقد أنه في ـدرب األ وتابع ا
مــــوقف مــــثل هـــذا نــــحن بــــحـــاجـــة
لــشــخـص أفــضل لــلــحُـــكم لــو كــانت

تقـنية الـفيـديو متـاحة لـكان يجب أن
نحكم على هذه اللقطة مرة أخرى".
وواصل: "ال أعــــتــــقـــد أن صـالح كـــان
ـا في موقف مـثل هذا سيـصاب دائـمً
لكـنه لم يـكن محـظوظًـا لـست متـأكدًا
أنـنـا سـنخـوض الـتـجـربـة ذاتـهـا مرة
أخـرى". وحــول تـصــريـحــات رامـوس
ـباراة قال كـلوب: "قال راموس بعد ا
الكثـير من األشيـاء التي لم تعـجبني

كشخص لم يعجبني رد فعله".
واقف واستـطرد: "هـناك الـكثيـر من ا
لراموس منذ أن بدأ لعب كرة القدم..
ــا عـن الــبـــطـــاقــة لـــقـــد كــان مـــســـؤولً
احلــــمــــراء الـــتـي حـــصـل عــــلـــيــــهـــا
كــوادرادو لــكن لم يــتــحـدث أحــد عن
ذلك". واسترسل كـلوب: "كان يجب أن
يتحلى احلكم بالشجاعة التخاذ قرار
بــشـــأن تــلك الـــلــعــبــة لـم يــكن األمــر
ــا لــكـن هــذا مــا حــدث وال صــحـــيــحً

كننا تغييره".
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وبــخـصــوص الـتــقــاريـر الــتي أفـادت

بإصـابة احلـارس كاريـوس بارجتاج
ـخ خالل نـــهــائـي كـــيــيـف قــال: في ا
ـكـنـنا أن نـتـخيل أن العب لم "كيف 

يظـهـر أي شيء من هـذه األشـيـاء قبل
ــبـــاراة أنه ســيـــفــعــلـــهــا! في تـــلك ا
ـســؤول بـنــسـبـة الــنـهـايــة كـان هــو ا

 %100الطبـيب أخبـره بأنه يجب أن
يــــخـــــرج لــــكن كــــانـت لــــديه رؤيــــته
اخلــاصــة". وأضــاف: "كــنت أعــلم مــا

الـذي سيـفـكـر به الـنـاس لـكن من قام
بــــالـــتـــشـــخـــيص كــــان رئـــيس قـــسم
ـسـتـشـفى بـالـواليـات االرجتـاج في ا
ـتـحـدة األمـريــكـيـة لـقـد قـال إنه من ا
احملــتــمل أن يــكــون الالعـب قــد تــأثـر
(بتـدخل راموس) لـكنـنا لم نـستـخدم
هــذا األمــر كــذريــعــة أردنـا تــوضــيح
األمــر فـقـط". واخـتــتم كــلــوب بــقـوله:
ـشـكـلـة هي أن الـنـاس ال يـصـدقـون "ا
ذلك ثم أننـا استقـدمنـا حارس مرمى
ـباراة جديـد لـكن حتى لـو فـزنا في ا
النـهائـية كـنا سـنتـجه ألليـسون ألنه

احلارس الذي نريده".
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ـــديــــر الـــفـــني رد يـــورجـن كـــلـــوب ا
لـلـيــفـربـول اول امس اجلــمـعـة عـلى
تـصـريحـات جـوزيه مـوريـنـيـو مدرب
مانشستر يونايتد بشأن وجوب فوز
الـريـدز بــالـبـطـوالت بـعــد الـصـفـقـات
الـضـخـمـة الــتي أبـرمـهـا الـنـادي هـذا
الصيف. وعما إذا كان اإلنفاق الكبير
لــلــيـفــربــول يــزيـد الــضــغط من أجل

الـــفـــوز بـــاأللـــقـــاب قــال كـــلـــوب في
تصريحات نـقلتها صـحيفتا "ذا صن"
و"ميرور" الـبريطـانيتـان: "ال أعتقد أن
ـا فــقط بـعض هـنــاك فـارق كـبــيـر ر
شـجعـ أصبـحوا يـثقـون بنـا أكثر ا

قليلًا لكن هذا ال يغير الوضع".
ا على قـول مورينيو إن "تغير وتعليقً
رؤية كـلوب بـشأن اإلنـفاق الـكبـير في
سوق االنتقاالت أمر مضحك للغاية"
ــــاني: "أحــــد أكــــبـــر ــــدرب األ قــــال ا
أهدافي في احلـيـاة هو جـعل جوزيه
مـوريـنـيـو يـبـتـسم هـذا ال يـحـدث في

الكثير من األحيان".
وحول ما إذا كانت هذه "لـعبة ذهنية"
ـدرب البـرتـغـالي قـال كـلوب: "ال من ا
أعتقد ذلك إنه أمر طبـيعي.. بالنسبة
لي لن أحتدث عن مانشستر يونايتد

إذا لم يسألني أحد عنه".
وأضـاف: "لــيس لـدي أي مــشـكــلـة مع
ــكــنه أن جــوزيـه هــذا عــالم حـــر و
يـــقــول مــا يـــريــده إذا كــان ســـعــيــدًا
بـانــتـقـاالتـنــا فـهـذا شيء جــيـد نـحن
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(" (2003-1999اعــتـــقــد أن جــولــ
لـوبـيـتـيـجي يـريـد أن يـلـعب بـيل دور
القـائد الـذي كـان يلـعبه رونـالدو ألن
البرتـغالي كان يـسجل تقـريبا في كل
مباراة ولكن بيل العب من طراز آخر
وأكـثر ديـنـاميـكـية وسـيـقدم مـوسـما
اســتــثــنــائــيــا". كــمــا أكــد أن الــدولي
ــدة جــيـدة" ووضع ـر  الــويـلــزي "
اإلصابـات خـلف ظـهره كـمـا أنه يثق
في أن بيل سيكـون قائدا للـميرينجي
السيـما بـعـد العـودة من "مدة الـراحة
اجلـــيـــدة". ويـــرى العـب لـــيـــفـــربـــول
اإلجنـلـيـزي سـابـقـا أن "مـهـمـة رئـيس
ـسـاعدة الـريـال هي تـدعـيم الـفـريق" 

وسم اجلديد. درب قبل انطالق ا ا
وقـال مـاكـمـانـامـان إن الـريـال يـبـحث
عن العــبـ عـلى شـاكــلـة الـبــلـجـيـكي
إيـــديـن هـــازارد العـب تـــشــــيـــلــــسي
اإلجنـلـيـزي ومـواطـنه حـارس مـرمى
الــفـــريق الــلــنــدني تــيــبــو كــورتــوا
مضيـفًا "بالـطبع اجلمـيع يتحدث عن
نيمار". وحـول الصفقات الـتي ينتظر
أن يـحسـمـها الـريـال قال "أعـتـقد أنه
مـن الــصـعـب الــتــعــاقـد مـع كــيــلــيـان
مبابي ولكـن الصحف تتـحدث أيضا

عن كافاني وحتى ليفاندوفسكي".

ميـامي األمريـكيـة كسـفيـر لـ(ال ليـجا)
لـــلــتــرويج لــلــبـــطــولــة في الــواليــات
تـحـدة أن الفـريق الـكتـالـوني "بات ا
ـــوسم ـــا كـــان عـــلـــيـه في ا أقــــوى 
ـاضي بـيـنـمـا الـوضع مـنـاقض في ا

ريال مدريد بفقدان رونالدو".
وأضــــــــاف الـالعـب الــــــــذي ارتــــــــدى
لـكي على مدار  4سنوات القمـيص ا

الـوسط اإلجنـلـيـزي الدولـي السـابق:
"الريال فقد أحـد أفضل العبي العالم.
اآلن هو بـحاجـة لالعب آخـر. بالـطبع
ــا ولـكــنه يــحـتـاج لــديه بـيل وبــنـز
تـــدعــيــمــات أخــرى. بـــرشــلــونــة فــاز
ـاضي بـفـارق ـوسم ا بـالـلـيـجــا في ا
كــبــيـــر من الــنــقــاط". ويــرى صــاحب
الـ 46عامـا الـذي يتـواجـد في مديـنة

{ مـدريد  –وكاالت - أكـد العب ريال
مدريـد الـسابق سـتيـف ماكـمانـامان
اول امس اجلـــــمـــــعـــــة أن اجلـــــنــــاح
الـــويــــلـــزي جــــاريث بــــيل ســــيـــضع
لكي فـوق كاهله مسؤولـية الفـريق ا
وذلك عـقب رحـيـل الـنـجم الـبـرتـغـالي
كـريــسـتـيـانـو رونــالـدو هـذا الـصـيف
لـــصــفــوف يــوفـــنــتــوس. وقــال العب
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حـ يـكـون جـمـيع العـبـي الـطـرف

متواجدين".
وواصـل: "هـــدفــنـــا الـــتـــطــور عـــلى
ــــســـــتـــــوى الـــــبــــدنـي والــــفـــــني ا
والتكتيـكي ولذلك نحن نستغل كل

مباراة للعمل على ذلك".
وتـــطـــرق كــوفـــاتش لـــلــحـــديث عن
العــــبـــــيه مــــوضـــــحًــــا أن "خــــافي
مـارتــيـنـيـز يــتـحـسن لــكن بـحـسب
الـطــبـيـب سـيــكـون من الــصـعب أن

يلعب ضد السيتي".
وأكـمل: "خـامـيس رودريـجـيـز العب
ــانـي لم يــكن كــبـــيــر والـــدوري األ
ســهالً عــلــيه فـي الــبـدايــة ولــكــني

سعيد من أجله حاليًا".
: "جـــيـــروم بـــواتـــيـــنج انـــضم وأ
لـلـفـريق في ميـونخ لـكـنه لم يـتدرب
بــسـبب مــشـاكل في األمــعـاء وهـذا
أمــر مـؤسف بــيــنـمــا ال يــزال أمـام
تياجو ألكانتارا يوم على انتهاء

عطلته".

{ لـــنــدن - وكـــاالت - كـــال نــيـــكــو
ــديــر الــفــنـي لــبــايـرن كــوفــاتش ا
ـــدرب ـــديـح  ــــانـي ا مــــيــــونخ األ
مـانشـستر سـيتـي اإلجنليـزي بيب
ـواجـهـة الـوديـة جــوارديـوال قـبل ا
التي جتمعهما صباح اليوم األحد
ضــمن مــنـافــسـات بــطــولـة الــكـأس

الدولية لألبطال.
ـــــؤتــــمــــر وقـــــال كــــوفــــاتـش في ا
ي لـلمـباراة الذي الـصحـفي التـقد
ــانــيــة: "عــلى نــقــلــته صــحـــيــفــة أ
ــــســـــتــــوى الـــــشــــخـــــصي فــــإن ا
جــوارديــوال هــو أفـــضل مــدرب في
العـالم أنا ال أدعي االسـتطـاعة بأن

أكون أفضل منه".
ـــدرب الـــكـــرواتي: "أنـــا وأضـــاف ا
بحاجة للكثير من العمل كي أقترب

من جوارديوال".
وتــابع: "مـانــشـســتـر ســيــتي فـريق
ـلك العـبـ رائـعـ ولكن رائع و
ستوى باراة لن تكون في نفس ا ا

أخبار النجوم
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{ لــــنــــدن - وكـــاالت -يــــجــــاهـــد تــــشــــيـــلــــسي
اإلجنـلـيـزي بـقـيـادة مـدربـه اجلـديـد مـاوريـسـيو
ســاري إلقــنــاع الـــدولي الــبــلــجـــيــكي إيــدين
ــوسم هــازارد بــالــبــقــاء فـي الــفــريق خالل ا
ـقبل. وذكرت صحـيفة "ذا صن" اإلجنـليزية ا
ـديـر الـفـني اجلـديـد أن مـاوريـسـيـو سـاري ا
للـبلوز سيـحاول إقناع الـبلجيكـي بالبقاء عن
قبل. وسم ا طريق منحه شارة القيادة في ا
وبحـسب الصـحيفـة لم يسـتقر اإليـطالي حتى
ـــقــبل ــوسم ا اآلن عــلى قـــائــد الـــفــريق فـي ا
وســيــكــون لــديه الــعــديـد مـن اخلــيـارات مــثل
سـيــسك فـابــريـجــاس وسـيـزار أزبــيـلــيـكــويـتـا

باإلضافة لهازارد.
 وارتــدى فـابـريـجــاس شـارة الـقــيـادة في أول مـبـاراة
لـلـبــلـوز بـقـيــادة سـاري أمـام فـريق بــيـرث جـلـوي يـوم

اضي. اإلثن ا
وغاب هـازارد واحلـارس تـيبـو كـورتوا عـن رحلـة الـفريق
شاركة االستـعدادية حالـيًا حلصولـهما عـلى عطلة عـقب ا

مع بلجيكا في كأس العالم.
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دير { مدريد -  وكاالت - شـدد ماسيمـليانو ألـيجري ا
ـوسم اجلـديـد الـذي الـفـنـي لـيـوفـنـتــوس عـلى صـعـوبــة ا
سـيـنـطـلق بـعـد أسابـيع قـلـيـلـة السـيـمـا بـعـد الـتـعاقـد مع
ــؤتــمـر كــريــســتـيــانــو رونـالــدو. وقــال ألــيـجــري خالل ا
الـصــحـفي الـذي نــقـله احلـســاب الـرسـمي لــلـنـادي عـلى
قبل سيكون وسم ا تويـتر قبل مواجهة بنفيكا الودية: "ا

أكثر صعوبة".
وأوضـح "الـفرق سـتـواجـهـنـا بـشـكل أقـوى كـفـريق بـطل
نـافـسون إضافـة إلى تـعـاقدنـا مع العب مـثل رونـالـدو ا
سيـكون لـديهـم حافـز أكبـر". وأضاف ألـيجـري "سنـلعب
مـباراة الغـد بطـريقة  2-4-4كـانسيـلو في اجلـهة الـيمنى
بـيـنـمــا بـيـراتــو في اجلـهـة الــيـسـرى". وتــابع "كـيـلــلـيـني
سيـتواجد في الدفاع بجانب العب آخر بينما بيانيتش
خضيرة ماركيزيو فافيلي وبيريرا أيضًا سيلعبون".

{ روما - وكـاالت - أعلن يوفـنتوس اول امس اجلمـعة تعـاقده مع أحد مواهب
درب بـرشـلونـة لـيـكـون جزءًا من فـريق الـشـبـاب للـسـيـدة الـعجـوز حتت قـيـادة ا
هـاجم اإلسبـاني الشـاب بابـلو اإليـطالـي فرانـشيـسكـو بالـديني.ويـتعـلق األمر بـا
مورينو ( 16عامًـا). وعن ذلك قال يوفنتوس في بـيان رسمي: "يصل مورينو من
فريق شباب برشلونة الذي انضم له قادمًا من غرناطة وهو في سن العاشرة".
ـتلـكه ب الـقوة الـبدنـية ـزيج الذي  وتابع: "لـقد أعـجب اجلمـيع به هنـا بسـبب ا
والفـنية لقد سجل الكثير من األهـداف في ست سنوات وجذب انتباه العديد من

األنـديـة األوروبـيـة". وخـتم الـبـيـان: " هـو العب لـيـوفـنـتـوس وعـلى
استعداد لتسجيل العديد من األهداف بقميصنا".
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ــمــيـز عــنــدمــا كــان العـبــا في مــســتــواه ا
صفوف ريال مدريد.
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وأكدت أن كارلو أنشيلوتي مدربه السابق
ـديـر الـفـني احلـالي ـلـكي وا في الـفـريق ا
لــنــابـولي يــســعى لــلـعــمل مــجـددا مع دي
ــا يـرضـى الـنــادي الـبــاريـسي مــاريـا ور
بعرض قـيمته  30مليون يـورو لبيع جنمه

األرجنتيني للنادي اإليطالي.
وذكرت تـقاريـر إسـبانـية أن سـان جيـرمان
الية من الفرنسي خفض بالفعل طلباته ا

أجل بيع األرجنتيني.
وبــحـسب صـحــيـفـة "مــونـدو ديـبــورتـيـفـو"
الكتالونية فـإن باريس سان جيرمان يريد
 30ملـيـون يورو من أجـل بيع الالعب أقل
بـ 50مليون يورو من التي طلبها البي إس

اضي. جي من برشلونة في الصيف ا
وشددت الـصـحيـفـة على أن فـريق نـابولي
اإليـطـالي الـوجـهـة األقـرب لـدي ماريـا في

الصيف اجلاري.
يشـار إلى أن باريـس سان جـيرمـان يرغب
في الـتـخـلص من عـدة العـبـ من ضـمـنهم
دي مـاريـا بسـبب قـوانـ الـلـعب الـنـظيف
الـتي أقـرهــا االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقـدم

(يويفا).

اجلــديـد لــكن لــيس بــنـفس أهــمــيـة ثالثي
الـهجـوم كـيـليـان مـبابـي ونيـمـار دا سيـلـفا

وإدينسون كافاني.
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ولــفــتت إلى أن مــسـؤولـي سـان جــيــرمـان
قدموا عـرضا لـتمديـد عقد دي مـاريا ولكن
واسم الثالثة ا تقاضاه في ا براتب أقل 
اضية عندما انضم لقلعة حديقة األمراء ا
قـادمـا من مـانــشـسـتـر يـونـايـتـد في صـيف

2015.
وأوضحت أن الالعب األرجنتيني يتقاضى
حــالـيـا مــلـيـون يــورو شـهــريـا وهـو راتب
تــعــتــبـــره إدارة الــنــادي مــنـــاســبــا لالعب
أســـاسي بـــصــفـــوف الـــفــريق وهـــو مــا ال
يــتـــوافــر في حــالــة دي مــاريــا. وذكــرت أن
تخـفيض راتب دي مـاريا يـعد مـحاولة من
إدارة بـاريـس سـان جــيـرمــان لـدفع الالعب
لــلـــرحـــيل خـــاصــة مـع تــقـــدمه فـي الــسن
ببـلوغه  30عـاما وحـاجـته لـلمـشـاركة في
ـعدل أكبر. وأشارت إلى أن دي باريات  ا
مـــاريــــا كــــان عـــلـى وشك االنــــتـــقــــال إلى
اضي برشـلـونة في آواخـر صـيف العـام ا
لـكن الـنـادي الـبـاريـسي أصـر عـلى دفع 80

مليون يورو للتخلي عن خدماته.
ويـرغب الالعب األرجـنـتـيـني في اسـتـعـادة

مانـدزوكـيتش مـهـاجم يوفـنـتوس وإيـفان
بيريسيتش العب إنتر ميالن مع كرواتيا.
ـاني عن اجلـائزة وغاب جنـوم الـدوري األ
أيـــضًـــا في ظل عـــدم تــألـق جنــوم بـــايــرن
مـيـونخ عـلى صـعـيـد دوري أبـطـال أوروبا
أو كأس العالم في روسيـا بعدما ودع بطل
الــــعـــــالم في  2014الـــــبــــطـــــولــــة من دور

اجملموعات.
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فـي مــوضــوع اخـــر ال تــبــدو الـــعالقــة بــ
آنـــخــــيـل دي مـــاريــــا جنـم بـــاريـس ســـان
جيرمان وإدارة النادي الفرنسي مستمرة
ا تنـتهي قبل نـهاية مدة دة طويـلة إذ ر

االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وفـي هــذا الــصــدد نــشــرت صــحــيــفــة (لــو
بـاريزيـان) تـقـريرا مـطـوال أشـارت فيه إلى
أن دي مـاريـا قـد يــرحل عن جـدران الـنـادي
الـبــاريـسي ألكــثـر من سـبـب سـواء فـني أو
مالي. وكشفت أن دي ماريا عقد جلسة مع
ـدير الفـني للفـريق عند توماس تـوخيل ا
ـسـؤولـيـة مطـلع الـصـيف اجلاري تـوليه ا
الســتـبــيـان مــدى أهـمــيـته فـي الـتــشـكــيـلـة

األساسية.
ـــانـي أبـــلغ دي ــــدرب األ وأوضــــحت أن ا
ــوسم مـــاريــا أنه يـــحــتـــاج خــدمــاتـه في ا

منفقا  108مالي يورو حتى اآلن.
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ودفع أتلتـيكو مـدريد اإلسباني  98مليون
ـركز الـسـادس.وكانت يورو وضـعـته في ا
ــفـاجـأة حــلـول وست هــام يـونــايـتـد في ا
ــركــز الــســابع بــعــد إنــفـاق  95مــلــيـون ا
يــورو.بــيــنــمــا جــاء ريــال مــدريــد ثــامــنــا
بــصــفــقــات بــلــغـت قــيــمــتــهـا  89مــلــيـون
يـورو.وحـل نـابــولي تـاســعـا بـ 84مـلــيـون
يورو قـبل مانـشسـتر يـونايـتد الـذي احتل

ركز العاشر بـ 82مليون يورو. ا
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عــلى صــعـيــد اخــر كــشف االحتــاد الـدولي
رشح الـ 10للفوز لكرة القدم "فيفا" عن ا
بــــجــــائــــزة األفــــضـل عن مــــوسم "- 2017

2018".
وسـيـطـر الـدوري اإلسـبـاني عـلى الـقـائـمـة
بـ 5العب هم كريستـيانو رونالدو ولوكا
مودريتش ورافائيل فاران من ريال مدريد
ولـيـونـيل مـيـسي من بـرشـلـونـة وأنـطـوان

جريزمان من أتلتيكو مدريد.
وانــضم رونــالـــدو لــلــقـــائــمــة بـــنــاء عــلى
ــــوسم مــــشـــواره مـع ريــــال مــــدريــــد في ا
ـــاضي عـــلـــمًـــا بـــأنَّه انـــتـــقل قـــبـل أيــام ا

ليوفنتوس اإليطالي.
ـلك ويــعــتـبــر ريــال مــدريـد أكــثــر فـريـق 
العـب بـالقـائمـة مـتفـوقًا عـلى كـبار الـقارة
الــعـجــوز بــفـضل فــوز فــاران بـلــقب كـأس
العالم مع فرنسا واحتالل لوكا مودريتش
مركز الوصافة مع كـرواتيا وفوزه بجائزة
أفـــضل العب بـــالـــبـــطـــولـــة. بـــيـــنـــمـــا حل
كريستـيانو رونالـدو بالقائـمة كونه هداف
بــــــطــــــولـــــــة دوري أبــــــطــــــال أوروبــــــا مع

البالنكوس برصيد  15هدفًا.
وتـواجد  4العـبـ من الـدوري اإلجنـلـيزي
في الــــقـــائــــمــــة وهم مــــحـــمــــد صالح من
ليفربـول وهاري ك من توتنـهام وكيف
دي بـروين من مـانـشـسـتـر سـيـتي وإيـدين
هازارد من تشيلسي. وحفظ كيليان مبابي
جنـم بـــاريس ســــان جـــيـــرمــــان مـــاء وجه
الــدوري الــفـرنــسي بــالـتــواجـد فـي قـائــمـة
ـرشـحـ لألفــضل بـعـدمـا فـاز بـالـثالثـيـة ا
احمللـية مع الـفـريق البـاريسي ولـقب كأس

العالم في روسيا مع الديوك.
ولم يلتـفت االحتاد الدولي لـكرة القدم إلى
ــســتـوى الــدوري اإليــطــالي بــالــرغم من ا
ـميـز لعـدد من الالعـبـ كالـثنـائي مـاريو ا

{ مـــدن - وكـــاالت - أنـــفـــقت الـــعــديـــد من
األنـــديــة األوروبــيـــة أمــواال طـــائــلــة خالل
الـصــيف اجلـاري في إطـار اســتـعـداداتـهـا

قبل. للموسم ا
وكـــانت صـــفــقـــتـــا انـــتــقـــال الـــبـــرتــغـــالي
كـريــســتــيــانــو رونــالــدو إلى يــوفــنــتـوس
واحلـارس الـبرازيـلي ألـيـسـون بـاكـير إلى

ليفربول األبرز في هذا الصيف.
ونشرت صـحيفة "مـوندو ديبـورتيفو"
اإلسـبانـيـة تـقريـرًا حـول أكـثر 10
أنـــــديـــــة إنــــفـــــاقًـــــا فـي ســــوق
االنـتقـاالت الـصيـفـية احلـالـية

حتى اآلن.
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ركز وجاء يوفـنتـوس في ا
األول بــعـد أن أنــفق 222
مــلـــيــون يـــورو من خالل
التـعـاقد مـع كريـسـتيـانو
رونــــــــالــــــــدو وجــــــــواو
كــانــســيــلــو ودوجالس
كوستا وماتيا بيرين.
ـــركـــز الـــثـــاني وفي ا
حل لـــــــيــــــفـــــــربــــــول
اإلجنـلـيـزي بـعـد أن
وصـــــلـت قـــــيــــــمـــــة
صـفــقـاته إلى 195

مليون يورو.
بــــيـــنــــمــــا احـــتل
بـــــــاريـس ســــــان
جــــــــيـــــــــرمــــــــان
ركز الفرنسي ا
الــثـــالث بـ180
مــلـــيــون يــورو
قــــــــــبـل رومـــــــــا
اإليـطــالي الـذي
جــــــاء رابـــــعـــــا
بـــــصـــــفـــــقـــــات
وصــــــــــلـت إلى
 110ماليــــ

يورو.
واكـــــــــــتــــــــــفـى
الــــــــــعــــــــــمالق
اإلســــــبـــــــاني
بــــرشـــلــــونـــة
ـــــــركـــــــز بــــــــا
اخلـــــــــــــامـس

راموس اثناء
حمد احتكاكه 
صالح ضمن
نهائي دوري
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نعرف أن هـذا ال يعني فـوزك باأللقاب
تــلـقــائـيًــا". وعن وجــوب فـوز الــريـدز
وسم رد بقوله: يـرليج هذا ا بالبر
ـمـكن إقـالتي "ال أعـتـقد ذلـك هل من ا
لـو لم نفـز? األمـر يـعـتمـد عـلى طـريـقة
الــلـعب". وأردف: "نــعم مــهـمــتــنـا هي
حتـســ الـفــريق كل عــام.. وإذا قـمت
بـذلك فـبـالـتــأكـيـد فـرصـتك في الـفـوز
ستصبح أكبـر لكن ال يجب أن ننسى
أن الفـرق األخـرى ال تنـام مـانشـسـتر
ســــيــــتي ال يــــزال فــــريــــقًــــا رائــــعًــــا
وسـيـسـتـمـر مـانـشـسـتـر يـونايـتـد في
الـــتـــحـــسـن تــشـــيـــلـــسـي وآرســـنــال
ــدرب ــا". وتـــابع ا وتـــوتــنــهـــام أيــضً
اني: "إلى حـد كـبيـر توتـنـهام كـما األ
هـو فــريق مـتــحـد آرسـنــال خـسـروا
جـاك ويلـشـيـر لـكـنهم جـلـبـوا العـب
آخرين". وختم بـقوله: "إيفـرتون يقوم
كن أن يكون بأشياء كبيرة أيضًا و
وولـفـرهــامـبـتــون مـفـاجـأة إنه دوري
صـعب لـذا ال يتـعـ عـلـيـنـا أن نـحلم

كثيرًا".

مدرب منشستر سيتي غوارديوال


