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{ رومــا - وكـاالت: أرسـل نـادي رومــا خــطــابًــا إلى االحتــاد األوروبي لــكــرة الــقـدم
الي النظيف.  وذكر مـوقع كالتشيو ميركاتو يتضمن استفسارًا يخص قـانون اللعب ا
اإليطالي: أن روما استفسـر عن حقيقة قيـام يوفنتوس وإنتر مـيالن ببيع العب شباب
ـقــابل أعـلى مـن قـيـمــتـهـم من أجل صـنع تــوازن بـ األربــاح واخلـســائـر لــتـفـادي
التعرض لعقوبات من الـيويفا.  وكان روما اضطر في الـسنوات األخيرة إلى بيع أكثر
يـزانيـة اخلاصـة بالـنادي وبـالتـالي جتنب الـتعـرض لعـقوبات ـعادلـة ا من العب مهم 
شاركـة بالبـطوالت األوروبيـة.  وأكدت تقـارير صحـفية اليويـفا ومنـها االستـبعاد مـن ا
أخرى أن ما يدعـيه روما غير صـحيح رغم االعتراف بـوجود ثغرات في قـانون اللعب

الي النظيف. ا
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{ مـــدن - وكــــاالت :   أعـــلـن جـــيـــرار
بـيكـيه قـائـد ومـدافع فـريق بـرشـلـونة
اإلســبـــاني أن زمــيـــله األرجــنـــتــيــني
ستـثمرين ليونـيل ميسي واحـد من ا
في نهـائيـات النـسخـة اجلديـدة لكأس
ديـــفـــيـــز لـــلــتـــنـس.  وتـــعــمـل شـــركــة
كـوزمـوس الـتي أسـسـها بـيـكـيه عـلى
تطوير وحتديث البطولة ذات التاريخ
الــعــريق والــتي ســـتــنــطــلق في وقت
الحق هــذا الـعــام حــيث تــسـتــثــمـر 3
عــامـا مــلــيــارات دوالر عــلى مــدار  25
لـدعـم الـنــسـخــة اجلـديــدة لـلــبـطــولـة.
وتقام النـسخة األولى من كـأس ديفيز
ـعـدلــة عـلى مـدار أســبـوع واحـد في ا
شـاركة العـاصمـة اإلسـبانـية مـدريـد 

دة من  18الى 24  18فريقًا في ا
قبل.  وقال نوفمبر / تشـرين الثاني ا
بيكيه قـبل حفل إجراء قرعـة نهائيات
ـــــهــــاجم الــــبـــــطــــولــــة إن زمـــــيــــله ا
األرجــنـتــيــني الــذي يــعــشق ريــاضـة
الـتنس ويـسـتـثـمـر أمـواله بـالفـعل في
نـفس الـشـركـة يدعـم األمـر.  وأضاف:
ميسي يعرف التفاصيل أكثر من غيره
ألنه مـساهـم في كـوزموس. إنـه شريك
وجــــزء مـن األســــرة كــــمــــا أنـه يــــحب
التـنس. تربـطنـا عالقة صـداقة عـمرها
 18عامًا منذ أن وصل إلى برشلونة

وأطلعـه بصفـة مسـتمـرة على مـا أفكر
فـيه. يـحب ويــريـد أن يـكـون جـزءا من
هــذا األمـــر.  وأثــار تـــدخل بـــيــكي في
بـطـولـة عـمـرها  119عـاما فـي التـنس
ســخــريــة الــبــعض وتــســاءل لــيــتــون
ـيا سـابـقا ـصنف األول عـا هيـويت ا
والــــذي ســـيــــكــــون كـــابــــ الـــفــــريق
االسـترالـي في الـبـطولـة عن مـؤهالت
بــيــكـي.  وحــذر الــســـويــســري روجــر
فـيــدرر من أن تــتـحــول الــبـطــولـة إلى
كـأس بـيـكـيه لــيـرد مـدافع بـرشـلـونـة:
أكره ذلك ألن األمر ال يتعلق بي ولست
راغبـا في أن يرتـبط اسمي بـالبـطولة.
واختتم: كـأس ديفـيز بـطولة ذات اسم
كبيـر. أتمـنى أن ننجح في تـغيـير تلك
النـظـرة. أتمـنى أن يـتـذكروا مـا قـالوه
بعد مرور عدة سنوات ويعترفوا أنهم
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ويـبـدأ بـرشلـونـة أولى مـواجـهـاته في
األدوار اإلقــصـــائـــيــة بـــدوري أبـــطــال
أوروبا عـنـدما يالقي لـيـون يوم بـعد
غـــدا الـــثالثـــاء  في ذهـــاب دور الـ16
ـبـيـك.  ويـسـعى عـلى مــلـعب بــارك أو
ـواصـلـة نتـائـجه الـفـريق الـكـتـالـوني 
اجلــــــيـــــــدة الــــــتـي بــــــدأهـــــــا في دور
اجملــمــوعـــات بــتــصـــدره اجملــمــوعــة

مـتـفـوقـا عـلى تــوتـنـهـام وإنـتـر مـيالن
وآيـندهـوفن لـتـتـجـدد الـرغـبـة مـجددا
في الــــوصــــول إلى أبــــعــــد مــــرحــــلـــة
بالبطولـة.  ويسيطـر حلم حتقيق لقب
دوري األبـــطـــال عــلـى عـــقــول العـــبي
ومسـؤولي البـلوجـرانا وعـلى رأسهم
الـنـجم لـيونـيل مـيـسي الـذي لم يـرفع
ذات األذنــــ مـــــنـــــذ عــــام  ?2015في
.  وأكــــد األســـطـــورة نـــهــــائي بــــرلـــ
األرجـنـتــيـنـيــة وقـائـد الــفـريق مـرارا
رغـــبــته فـي الــفـــوز بــالـــلـــقب لــلـــمــرة
اخلامسة.  فـفي آخر تصـريحاته عقب
الــفــوز عـــلى جــيـــرونــا أشــار إلى أن
دوري األبطـال من الـبـطـوالت الـفـريدة
واخملتلفة وسيكون من اجليد حتقيق
ــعـــادلــة عــدد جــوائــز الــكــرة الــلــقب 
الـــذهــبـــيـــة الـــتي فـــاز بـــهــا.  وتـــأتي
مـواجــهـة الــفـريق الــفـرنــسي في هـذا
الــدور بــاعــتــبـــارهــا فــأل خــيــر عــلى
بـرشــلــونــة إذ سـبق وأن الــتــقــيـا في
الـــبــــطــــولـــة في  4مـــبــــاريــــات بـــدور
اجملـمـوعـات ومـبـاراتي في دور الـ16
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وبالعـودة بالذاكـرة آلخر مواجـهة ب
الفـريـق جنـح برشـلـونة في الـعـبور
لربع النهائي وذلك بـفوزه على ليون

في مباراة اإلياب بنتيجة  ?2-5بعدما
ـثله. انتـهى الذهـاب بالـتعـادل بهدف 
وسـاهم مـيـسي خالل مـبـاراة الـعودة
في تأهل فـريقه لـلدور الـتالي بـإحراز
الـــهـــدف الــثـــالـث في لـــقـــاء حــســـمه
برشلونة في الشوط األول بتسجيل 3
أهــداف كــمـــا أحــرز تــيـــيــري هــنــري
هدفـ وهدف لـصامـويل إيتـو وآخر
لسيدو كيتا.  صنع البلوجرانا بقيادة
بـــيب جـــوارديـــوال الـــتــــاريخ في ذلك
ــوسم بــفــوزه بــالــلــقب الــثــالث في ا
ــلـقب ـدرب ا تـاريــخه بـعــد أن كـوّن ا
بـالـفيـلـسـوف فـريـقـا مـرعـبـا حـصد به
ثالثيـة اللـيجـا والكـأس ودوري أبطال
ـلك برشلـونة في هذا أوروبا.  وكان 
الــوقت مــجــمـوعــة اســتــثــنــائـيــة من
الالعبـ يـتقـدمـهم ميـسي وإنـيـيسـتا
وتشافي بجانب العب كهنري وإيتو
وبويول وبوسكـيتس وبيكـيه ليتمكن
الـــفـــريق في الـــنـــهـــايـــة من حتـــقـــيق
السداسية التاريخـية.  ويتجدد اللقاء
يوم بـعد غـدا الثالثـاء  ولكن بـظروف
مخـتلـفة فـقد تـغيـر قوام الـفريق كـما
رحل جوراديوال ولـكن الرغـبة ال تزال
مـوجـودة أكـثـر من أي وقت مـضى في
قـلــعـة الـبــلـوجــرانـا لــتـحـقــيق احلـلم

نتظر منذ  4أعوام. ا
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ـواهب الـتي كـان في مـسـتـوى أفـضل ا
تـــــتـــــنـــــافس فـي أوروبـــــا.  يُـــــذكــــر أن
فـيـنـيـسـيـوس جنح في حـجـز مـكان في
الــتــشـكــيـلــة األســاسـيــة لــريـال مــدريـد
ـمـيـز وتـفـاهمه مـؤخـرًا بـفـضل أدائه ا
ـا الــكــبـيــر مع الــفـرنــسي كــر بـنــز

يرجني. مهاجم ا

فــيــنــيـســيــوس يُــعــزز مــكـانـه في ريـال
ُـــبــكـــر جــدًا مـــدريــد لـــكن مـــازال من ا
مُـقـارنـته بالعـبـ مـثـل كـيلـيـان مـبـابي
ــبــلي (ســان جــيــرمــان) أو عــثــمــان د
(بـــرشـــلـــونـــة).  وأضـــاف: أنـــا أفـــضل
احلــديث عن تـقــيـيم الالعــبـ بـنــهـايـة
ـوسم سـيكـون من األفضل الـقول إنه ا

{ مــدريــد - وكــاالت: يــرى الــبـرازيــلي
ريفالدو جنم برشلونة األسبق أنه من
ُــبـــكــر احلــديث عن تــقـــيــيم مــواطــنه ا
فــيـنــيـسـيــوس جـونــيـور الــذي يـتـألق
وسم.  وقال بـقميص ريال مدريد هذا ا
ريــفـالــدو خالل تـصــريـحــات نـقــلـتــهـا
صـحيفـة موندو ديـبورتيـفو اإلسبـانية:
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{ مــــدريــــد - وكـــــاالت :  أوضح الــــدولي
اإلسـباني سـيرجـيو راموس مـدافع فريق
ريـال مـدريـد حـقـيقـة الـتـصـريـحـات الـتي
ـلـكي أمام أطـلقـهـا عـقب مـباراة الـنـادي ا
مــضــيـــفه أيــاكس أمـــســتــردام األربــعــاء
ــاضي فـي ذهـاب ثــمن نــهــائي بــطــولـة ا
دوري أبـطــال أوروبـا.  وقـال رامـوس في
تصـريحات لصحيفـة ماركا اإلسبانية: أنا
مــنـدهش من تــفـسـيــر تـصـريــحـاتي عـقب
ــبــاراة أنــني تــعــمــدت احلــصـول عــلى ا
بــطــاقـة صــفــراء كي أغـيب عـن مـواجــهـة
ـرينـجي: قـصدت اإليـاب.  وأضاف قـائـد ا
من الـتصـريحـات أننـي كنت مـجبـرًا على

ارتـــكــاب اخلـــطـــأ ولم
أقـــصــــد تــــعـــمــــد نـــيل
الـــبــطـــاقـــة الــصـــفــراء.
وتـــابـع: كـــنـت أعـــلم أن
احلـصول عـلى اإلنذار
يــــعـــني غــــيـــابي عن

أخبار النجوم
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- وكاالت:  تـواصـلت مـعـانـاة الـنجم الـهـولـنـدي آريـ روبن العب بـايرن { بـرلـ
اني مـا يجعـله أقرب للـغياب عن مـواجهـتي ليفـربول اإلجنلـيزي بدوري ميـونخ األ
ـقرر أن يحل البايرن ضيفا على ليفربول اإلجنليزي بعد غدا أبطال أوروبا.  ومن ا
الـثالثاء  في ذهاب ثـمن نهائـي دوري أبطال أوروبـا.وبحسب صـحيفـة سبورت بـيلد
دة األخـيرة سـتمـنـعه من العـودة قبل تـتالـيـة في ا ـانيـة فإن انـتـكاسـات روبن ا األ
رتـقبـة.وأفادت الـصحـيفـة بأن تـواصل معـاناة الالعـب الهـولندي مـواجهـة الريـدز ا
شاركـة في جولـة اإلياب يوم 13 الـبالغ من الـعمر  35عـامًا قـد تمنـعه أيضًـا من ا

قبل.  من جانـبه قال هانز ويلهيلم مولر طبيب البايرن لصحيفة بيلد: مارس ا
حـالـة روبن لـيـسـت عـلى مـا يـرام حـتى اآلن لـكـنـنـا نـقـوم بـكـافـة احملـاوالت
شكلـة تكمن في عدم حتديد مكنـة.وأكد طبيب الفريق الـبافاري أن ا ا

ـشكـلـة وهو مـا يـزيد األمـور صـعوبـة بـشأن عالج طـبـيعـة ا
الالعـب.  من جـانــبه أبــدى الـهــولـنــدي آريـ
روبن جـــنــاح فـــريق بــايـــرن مــيـــونــيخ
ـــاني إحـــبــاطـه بــعـــد الــفـــشل في األ
الـعـودة مـجـدداً إلى صـفـوف الـفـريق

ـدة طـويـلـة بـداعي اإلصـابـة مـنــذ غـيـابه 
في الــفـخــذ.  ونـقــلت صــحـيــفـة مــاركـا عن اجلــنـاح

الهـولـندي في مـقابـلـة أجراهـا مع صحـيـفة بـيلـد: ال أعـلم حتى اآلن طـبيـعـة اإلصابـة التي
أعـاني منـها.وقـال: إنه أمر مـحبـط للـغايـة حالـياً قـمنـا بإجـراء عدة جتـارب ولكن ال يـوجد
ـشكلة هي أننا ال نعلـم ما هي اإلصابة.وتابع روبن: هذا أمر صعب عالج يعمل لألسف ا
حقـا لقد تـعافـيت مرتـ وعدت للـفريق ولـكن في كل مرة حتـدث انتكـاسة وأعـود للعالج
من جـديد.  واشـتـهر اجلـنـاح الهـولـندي بـكثـرة مـشاكـله مع اإلصـابات خـاصـة خالل مدة
تواجده في ريال مدريد من  2007حتى  2009 حيث كـانت أحد أسباب رحيله عن الفريق
ح صاحب لكي قبل احلـقبة الرائعة التي شارك فيها مع العمالق البافاري حتى اآلن.وأ ا
هـنيـة مع فـريق آخر بـعدمـا أعلن رحـيله عن الـ 35عـاماً إلى إمـكانـية مـواصـلة مـسيـرته ا
ـوسم فـيمـا أكـد والـده ووكـيل أعـمـاله أيـضا أن مـا تـردد حـول انـتـقاله الـبـايرن بـنـهـايـة ا
لنـادي أف سي طـوكـيو لـيس صـحيـحـاً.  جديـر بـالذكـر أن اإلصـابة مـنـعت جنم تشـيـلسي
ـشـاركـة مع الـفـريق الـبـافاري مـنـذ مـطـلع الـعـام اجلـاري حـيث تـعـود أخر الـسـابق من ا

اضي. مباراة شارك فيها إلى  27نوفمبر/ تشرين ثاني من العام ا
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تـشيـلسي بدأت في  2001وانـتهت في
2014.

وعــلى صــعـيــد اخــر لم تـكـن خـســائـر
ــدرب مـــانــشـــســـتــر يـــونــايـــتـــد مع ا
الــبـرتــغــالي جـوزيه مــوريــنـيــو عـلى
ـسـتـوى الـفنـي فقط بـل وصلت إلى ا
خـسائر مـادية ضخمـة أيضًا.  وذكرت
شـبـكـة سكـاي سـبـورتس اإلجنلـيـزية
أن مـانـشـسـتر يـونـايـتد أعـلن أنه دفع

ورينيو  19.6مليون إسترليني 
ـــعـــاون بــعـــد إقــالـــته في وجـــهــازه ا
اضي ورغم ديسمبر / كانون األول ا
ذلـك ال يـزال الـنـادي يـتـوقع أن يـحـقق
ـالـيــة لـهـذا الــعـام.  وأفـادت أهــدافه ا
ــدرب الــبـرتــغـالي وســائل إعالم أن ا
حـــــصل عــــلى  15مــــلـــــيــــون جــــنــــيه
ـــــفـــــرده من إدارة إســـــتـــــرلـــــيـــــنـي 
ـقارنة الـشيـاط وهو مـبلغ كبـير با
مـع دفع نفس اإلدارة مـبـلغ قيـمته 8.4
مــلــيـون جــنــيه إسـتــرلــيـنـي لـلــمـدرب

الـدوريـات األكـثـر إنفـاقـا في انـتـقاالت
الــشـتـاء حـيث أنــفـقت أنـديـته 144.6
مـليـون دوالر.  كمـا ارتفع حـجم إنفاق
ــــانـــيـــة في االنـــتـــقـــاالت األنـــديـــة األ
ـئة لـيصل الـشـتويـة بـنسـبة  56.7 بـا
إلى  112.5مــلـيــون دوالر كـمــا ارتـفع
حـجم اإلنفاق أيضا في فـرنسا بنسبة
ئة  ليصل إلى  95.4مليون 104.6  با
دوالر فـي حـــ شـــهـــدت إســـبـــانـــيــا
ئـة لتصل انـخفاضا بـنسبة  70.1  بـا
نـفقات أنـديتها إلى  112مـليون دوالر.
 كــمــا أوضح الــتــقــريــر أن الــدوريـات
اخلـمس الـكبـرى في أوروبـا (إجنلـترا
انيـا وفرنسا) وإسـبانيـا وإيطاليـا وأ
ئـة من إجمالي مـسؤولة عن  59.1 بـا
ــبــالغ الـتي  إنــفــاقـهــا عـلى 3716 ا
اضي عـملية انـتقال في شهـر يناير ا
والـتي بلغت قيمتها 1.09مـليار دوالر.
ي خالل  يـذكـر أن حـجم اإلنـفـاق الـعا
اضي بلغ 1.28 دة من العـام ا نـفس ا

{ لندن  - وكاالت : واصل فريق مانـشستر يونايتد تدعـيم الصفوف بعناصر واعدة في
راكـز ضمن مخـطط الشيـاط احلمـر لتكـوين فريق قادر عـلى استعـادة البريق مخـتلف ا
ـقبلة. وأعلن الشـاب الفرنسي نعوم نـافسة على األلقاب في الـسنوات العشر ا فقود وا ا
إميـران العب فـريق أمـيان اول امس اجلـمـعـة انتـقـاله إلى صـفوف مـانـشسـتـر يونـايـتد.
وكتب إمـيران عبـر حسابه الـشخصي عـلى إنستـجرام: سعـيد وفخـور بأن أعلن تـوقيعي
لنادٍ كبيـر مثل مانشسـتر يونايتـد.وأضاف: شكرًا جزيالً لـوالدي ولبادو احملامي اخلاص
ـدرب الذين سـاعدوني حـتى يومنـا هذا اآلن سأبـدأ مغامـرة جديدة بي ولـكل األحباء وا
فتـرض أن ينـتقل إمـيران صاحب الـ 16عامًـا إلى مانشـستـر يونـايتد وعـظيـمة.وكـان من ا
فـاوضات امتدت إلى شهر فـبراير/شباط احلالي. اضي إال أن ا يركاتـو الشتوي ا في ا
يـذكـر أن الالعب كـان يـحـظـى بـاهـتـمـام بـاريس سـان جـيــرمـان ويـوفـنـتـوس إال أنه فـضل

االنضمام إلى مانشستر يونايتد.

الــهـولــنـدي لــويس فــان جـال وفــريـقه
الــــتـــدريـــبـي حـــ أقـــيـل من تـــدريب
الــفـريق في مـايـو / آيـار .2016 وقـال
يــونــايــتــد إنه ال يــزال يــتـوقـع زيـادة
اإليـرادات لتـصل ما ب  615إلى 630
مـليون جنـيه إسترليـني على أن تبلغ
األربـاح الصافية ما ب  175إلى 190
الي مـلـيون جـنيـه إستـرليـني لـلعـام ا
.2019-2018 وكان مانشستر يونايتد
قـــد أعـــلن إقـــالـــة مـــوريـــنـــيـــو عـــقب
اخلــســارة من لــيــفــربــول فـي الـدوري
اإلجنـلـيـزي ليـتـولى الـنـرويجي أولي
جـونـار سولـسـكـاير قـيـادة الشـيـاط

ـوسم. احلــمـر مــؤقـتـا حــتى نـهــايـة ا
وسم في وقـدم يونـايتـد أسوأ بـداية 
الـ 28عــامًـا األخـيــرة هـذا الـعـام حتت
قــيــادة مـوريــنــيـو لــكن بــعـد تــعــيـ
ـركز سـولـسـكـاير أصـبح اآلن يـحـتل ا
الـرابع في تـرتـيب الدوري اإلجنـلـيزي

متاز. ا

{ مـدريد - وكـاالت :  كـشف تـقريـر صـحفـي إسبـاني أن بـرشـلونـة سـيجـدد عـقـد جنمه
عقب مبـاراتي ليون في ثمن نـهائي بطولـة دوري أبطال أوروبا يومي  19فـبراير اجلاري
قبل.  وذكرت صـحيفة سبورت اإلسبانية أن الـتجديد جلوردي ألبا الظهير و 13مارس ا
ــوسم األيــســر بــات آخــر أهــداف رئــيس بــرشــلــونــة جــوســيب مــاريــا بــارتــومــيــو في ا
ـدرب إرنـستـو فـالفـيردي اول امـس اجلمـعة ال احلـالي.وأوضـحت أنه بـعد جتـديـد عقب ا
يـهتم بارتوميـو بالعمل على جتـديد عقد إيفان راكـيتيتش ويهـدف فقط لتحصـ ألبا علمًا
بأن عـقده احلالي سينتهي في صيف .2020وأشارت الصـحيفة إلى أن بارتـوميو لم يعقد
اضي ولم يسفر ثلي ألبـا في شهر نوفمـبر/تشرين الثـاني ا سوى اجتماعـا واحدا مع 
.  وأكـدت أن هناك اتفـاق ب الطـرف على مـدة العقد ( 5مواسم) عن اتـفاق ب الـطرف

ولكن اخلالف ب الطرف يعود إلى الراتب السنوي الذي سيحصل عليه ألبا.
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{ لـندن - وكاالت :  احتفلت الصحف
اإلجنـلـيزيـة بـالفـوز الكـبـير لـتـوتنـهام
عـلى ضـيفه بـوروسيـا دورتمـوند (-0
3)  في ذهاب دور الـ 16لدوري أبطال
أوروبـــا.  وعــنــونت صــحـــيــفــة ديــلي
إكــسـبـريس: سـوبـر تــوتـنـهـام.. فـريق
بـوكـيتـيـنو يـدمـر دورتمـوند في أرض
األحـالم.  وعنـونت صحـيـفة جـارديان
عــددهــا الـــريــاضي: في مــهب الــريح.
وأضــافت: لــعـبـة
فــيــرتــونـخن
الــــطــــائـــرة
تــــــــقــــــــود
تـوتـنـهـام
ألخــــــــــــــذ
ــبـادرة. ا
وفـــــــــــــــي

مليار دوالر على  3317عملية انتقال.
WO ¹—Uð WLzU

وفـي مــوضــوع اخــر يــعــد اإليــفـواري
ديــديـيه دروجــبـا واإلجنـلــيـزي فـرانك
المـبارد من أسـاطيـر نادي تـشيـلسي
حــيث سـاهـمــا في حـصـد الــعـديـد من
األلــقــاب مع الــبــلـوز.  وقــالت شــبــكـة
تخصصة في إحصائيات كرة أوبـتا ا
الــقــدم إن أكــثــر ثــنـائـي مـتــفــاهم في
ـــيــيــرلــيـج مــكــون من تـــاريخ الــبــر
دروجـبا والمبـارد.  وذكرت أن المبارد
ودروجــبـا أكـثــر من اشـتـركــا مـعًـا في
تــــــســـــجــــــيل أهــــــداف خالل تــــــاريخ
ــيــيـرلــيج إذ سـاهـم عـمــلـهــمـا الــبـر
ـشـتـرك فـي إحراز  36هـدفًـا لـصـالح ا
الـبـلـوز.  ولعب دروجـبـا للـبـلوز خالل
فـترت من  2004وحـتى  2012ثـم عاد
مرة أخرى إلى قلعة ستامفورد بريدج
فـي مــوسم .2015-2014 أمــا المــبــارد
فـيـمـتلك مـسـيرة طـويـلـة ومتـصـلة مع
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احتفلت
الصحافة

اإلنكليزية بفوز
فريق توتنهام
بنتيجة عريضة
امام دورتموند

اني في بطولة األ
دوري االبطال
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مـــبــاراة اإليـــاب لــكـــني لم أمـــلك حـــلــوالً
أخـرى إليقاف هـجمة خطـيرة في الـدقيقة
.88 وواصل: قـلت إنني سأكذب إن ادعيت
عــدم عـلـمي بـعــقـوبـة الـغــيـاب عن مـبـاراة

اإليـــاب في
حـــــــالـــــــة
تـــلـــقي

{ دبي- وكـــاالت: أكــــد مـــهــــاجم نـــادي
آرســـنـــال دانـي ويـــلــــبـــاك أنه يــــجـــهل
ـقـبل وال يـعـلم ـوسـم ا مـسـتــقـبـله في ا
الـفريق الذي سـيمثله خـاصة وأن عقده
سـيـنـتـهي مـع فـريـقه الـلـنـدي مع نـهـايـة
ـوسـم احلـالي. وأضـاف ويـلـبـاك خالل ا
ية نادي آرسنال في دبي زيـارته ألكاد
أنه لن يـــعــود لـــلــمالعـب حــتى نـــهــايــة
ـوسم احلـالي وذلك لـعـدم تـعـافـيه من ا
اإلصـابة الـتي تعـرض لهـا حيث ما زال
يـقوم بـوحـدات تدريـبيـة يومـية من أجل
الــوصـول إلى الــشـفــاء الــتـام.  والــتـقى
نـتخب اإلجنلـيزي ومانـشستر مـهاجم ا
يـونـايتـد السـابق خالل الـزيـارة بالـكادر
ية ثم التقى اإلداري والتدريبي لألكاد
جــمــيع الالعــبــ بــحــضــور أهـالــيــهم
والـتـقط مـعــهم الـصـور وقـام بـالـتـوقـيع
نـتـخب اإلجنلـيزي لـهم.  وحتـدث جنم ا
ومــانــشـــســتــر يــونـــايــتــد الـــســابق مع
الالعـب الصـغار وأكد احـترامه لناديه

البرازيلي ريفالدو
جنم برشلونة

األسبق

الـسـابق مـانشـسـتـر يـونايـتـد والـتزامه
الــتـام مع نـاديه احلــالي آرسـنـال ودعم
جـــمـــيع الــــقـــرارات واخلـــطـــوات الـــتي
يـتخـذها النـادي ومديـره الفني.  وخالل
إجـابـته عـلى أسـئلـة الالعـبـ الـصـغار
أبـدى ويــلــبـاك إعــجـابه الــكـبــيـر بالعب
اجلــانـرز الــسـابق تــيــري هـنــري حـيث
العب. وصــفه بــأنـه كــان مــثــاال له في ا
وقــال إنه لم يــعــرف في حــيــاتـه إال كـرة
الـقدم حـيث كان يـتدرب بـاستـمرار مـنذ
كــان عـمـره  5أعــوام وأكـد أنه لــو خـيّـر
بــ كـــرة الــقـــدم وأي عــمل آخـــر بــعــد
االعـتزال فسيـكون القـرار صعبا لـلغاية
ولـكـنـه قـد يـقـوم بـدور رجل أعـمـال.  من
ـدرب نــاحـيـة اخــرى قـال أيــان سـيــلي ا
يـة ارسنال في دبي ـسؤول عن اكـاد ا
وهــــو العب وسط ســــابق في ارســــنـــال
خالل مــدة الــتــســـعــيــنــيــات من الــقــرن
ــاضـي ان  نــادي ارســـنــال في لـــنــدن ا

ية في دبي. يدعم  األكاد
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النجم األرجنتيني ليونيل ميسي

الـبـطــاقـة ولـكن لم يــكن أمـامي حل آخـر
حـيث أن في كـرة الـقـدم تـكـون مـجبـرًا في
بـعض األوقات على اتخاذ قرارات معقدة.
 وأ رامـوس: إذا تـعـمــدت الـغـيـاب أمـام
أيـاكس فـكــان األفـضل لي هـو أن أحـصل
عـــــلى الــــبـــــطــــاقــــة أمـــــام رومــــا في دور
اجملـمــوعـات حـيـث أن الـفـريـق قـد ضـمن
الـصـدارة ومبـاراة اجلـولـة األخـيـرة أمام
سـيسـكـا موسـكـا لم تـكن مـهمـة.  يـذكر أن
االحتـاد األوروبي فتح حتـقيـقًا في واقـعة
حـصول راموس عـلى بطاقـة صفراء وإذا
ثـبت تـعمـد الالعب نـيل الـعـقـوبـة قـد يتم
إيقافه ألكثر من مباراة.  وكان ريال مدريد
تــغــلب عـلـى أيـاكس بــنــتـيــجـة  1-2عــلى
مـلــعب يـوهــان كـرويف أريــنـا ومن
ـنتـظر أن تـقام مـباراة اإلياب ا
عـلى مــلـعـب سـانــتـيــاجـو
بـــــرنـــــابــــــيـــــو يـــــوم 5

قبل. مارس/آذار ا

مـوضـوع آخـر قـالت: (ديـكالن) رايس
يـــتــجه إلى إجنـــلــتــرا ويـــنــهي آمــال
أيرلندا.  وعن مهمة البلوز األوروبية
عـــــنــــونـت: ســــاري يـــــطــــالـب العــــبي
ــو.  وكـان تــشـيــلـسي بــالـرد أمــام مـا
الـعـنوان الـرئـيـسي لصـحـيفـة مـيرور:
ســــهل مــــثـل ســــون اثـــنــــان ثـالثـــة.
ــبـدع يــعـصف وأضــافت: تــوتـنــهـام ا

انيا. بعمالقة أ
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ورغـم إنـفـاق األنــديـة اإلجنـلــيـزيـة في
ـنـقـضـيـة مـدة االنـتـقـاالت الـشـتـويـة ا
دة مـبـالغ أقل كـثـيـرا مقـارنـة بـنـفس ا
ــاضـي لــكــنـــهــا مــازالت مـن الــعــام ا
األكـثـر اسـتـثـمـارا في عـالـم الـسـاحرة
ــســـتــديــرة.  وبــحــسب مــا جــاء في ا
تــقـريـر أصــدره االحتـاد الــدولي لـكـرة
الـقدم (فيفا) فإن أندية إجنلترا أنفقت
دة حوالي  172.2مليون دوالر خالل ا
ـاضي مـن األول حتى  31يـنـايـر ا
ـئـة بـانـخـفـاض بلغ   650  بـا
ــا أنـفــقــته من مــقــارنــة 
مـبـالغ قيـاسيـة في نفس
سـوق االنـتـقـاالت لـعام
 . 2018 وتصدر

تـــشـــيـــلــسـي ســوق
االنـــــــــتــــــــقــــــــاالت
الـــــشـــــتـــــوي في
إجنــلـتــرا عـقب
تـــعـــاقـــده مع
األمــــريــــكي
كريستيان
بـوليسيت
ش العـــب
خـــــــــــــــــط
وســــــــــــــط
فــــــــــــــــــــــــريــق
بـــــــــوروســـــــــيــــــــا
ـــاني دورتــــمـــونـــد األ
بـصـفقـة تـزيد قـيـمتـها
عن  60مـلـيون دوالر
قــبل أن تــقـرر إدارة
الــنــادي الــلــنـدني
إعــارتـه لـلــفــريق
ــــاني حــــتى األ
ـوسم نـهـايـة ا
احلــــــــــــــالـي.
وجـــــــــــــاءت
أنـــــــــديـــــــــة
الــــــــــدوري
اإليـــطــالي
ركز فـي ا
الـــــثــــاني
بـــقــائــمــة


