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كـشـف تـقــريــر إعالمي عن قــائــمـة
ــــرشــــحـــة ــــيــــة ا ـالعب الــــعــــا ا
الحـتـضـان نـهـائي مـسـابـقة دوري
أبــــطـــــال أوروبـــــا في حـــــال قــــرر
االحتــــاد األوروبي لـــكــــرة الـــقـــدم
ـوافـقـة عـلى مـقـتـرح نـقل نـهائي ا
الـــبــــطـــولـــة إلـى خـــارج "الـــقـــارة
ــواسـم الــقــلــيــلـة الــعــجــوز" في ا

القادمة.
وكـانت وسـائل إعالم أوروبـيـة قـد
حتـدثت عن إمكـانـية إقـامة نـهائي
دوري أبطـال أوروبـا خارج الـقارة
في عام 2021 ألسـبـاب تسـويـقـية
ومـالـيـة وذلك بـالـنـظـر إلى قـيـمـة
ـسـابقـة التي وقـامة نـهـائي هذه ا
تـعـتـبـر ثـالث اقـوى وأكـبـر نـهـائي
بـعـد نـهـائي كـأس الـعـالم ونـهائي
كــــــــــــــــــــأس أ
أوروبا.

وبــحـسب
ما اوردته
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خـصـصت إدارة بـاريس سـان جـيرمـان الـفـرنـسي أفـراد أمن حلـمـايـة مـنـازل جنـومـهـا من خـطر
اللصوص بعد عدة حوادث سرقة في الفترة األخيرة.

وأشـارت صحيفة "ليكيب" الفرنسيـة اول امس اجلمعة إلى أن حوادث السرقة التي طالت منازل
الثالثي تشوبو موتينج وتياجو سيلفا وليف كورزاوا دفعت إدارة النادي لتعزيز إجراءات األمن

باريات أو خالل سفرهم مع منتخبات بالدهم. حول منازل الالعب أثناء خوض ا
اضي كـانت هـذه اإلجـراءات األمنـيـة على ـبيك مـارسـيـليـا األحـد ا وأضـافت أنه حـتى مبـاراة أو
نفـقـة النـادي البـاريسي واآلن  حتـميل تـكلـفـــتـها لـالعبـ حيث وافق أغـلبـهم على تـمديـد هذه

نازل 20 العبا بصفوف الفريق. اخلدمة.وورت الصحيفة أن هذه احلماية ستتوفر 
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اني يواصل نادي بايرن ميونخ األ
تألقـ في مختلف رصد الالعبـ ا
الـدوريــات األوروبـيـة قـبل الـتـحـرك
لتعزيز صفوفه في سوق االنتقاالت.
ويخـطط النادي الـبافـاري لثورة من
ـقـبـل بـعـدما الـتـعـاقـدات الـصـيف ا
أعـلـن أولي هـونـيس رئــيس بـايـرن
مــيــونـخ عــزمه عــلى إنـــفــاق مــبــلغ
ـيـركـاتـو. ويـسـتـهـدف قـيــاسي في ا
الــبـــايــرن عـــددًا هــائــلًـــا من جنــوم
الـدوريـات األوروبيـة ال سـيـمـا على
الــصــعــيــد الــهــجــومي يــأتي عــلى
رأسـهم اإليـفـواري نـيـكـوالس بـيبي
جـنـاح لـيل الـفـرنسـي. ودخل بـيبي
ـاني اهــتــمــامـات إدارة الــنــادي األ
تمـهيـدًا لرحـيل الثـنائي آري روبن
ـوسم وفــرانك ريــبـيــري بــنــهــايــة ا
احلـــالي. ويـــســـتـــعــرض مـــوقع  4
أرقـام قيـاسـية مـنـتظـرة حـال جناح

بــايــرن مـيــونخ في ضـم نـيــكـوالس
قـبل عـلى الـنـحو بـيـبي الـصيـف ا

التالي:
WOÝUO  WIH

تــشــيــر الــعــديـد مـن الــتـقــاريــر إلى
اســـتــعـــداد بـــايــرن مـــيــونـخ جلــلب
نــيـكـوالس بـيـبي إلـى مـلـعب ألـيـانـز

أرينا مقابل 80 مليون يورو.
وفي حال إتمام البـايرن تعاقده مع
ـــبــلغ الـــدولي اإليـــفــواري بـــهـــذا ا
سيصبح بـالتالي الالعب األغلى في
ــــلك ــــانـي.و تـــــاريخ الــــنـــــادي األ
الفـرنسي كوريـنتـ توليـسو الرقم
الــقـــيــاسي كـــأغــلى العـــبي بــايــرن
مــيــونخ عــلى مــدار الــتــاريخ بــعــد
انـضــمــامه مـن لــيـون مــقــابل 41.5
مـــلــيـــون يـــورو.وبـــذلك فـــإن قــدوم
صــاحب الـ  23عـــامًــا في الـــصــيف
قـبل يعـني أن الـبايـرن سيـتجاوز ا
رقــمه الــقــيـاسـي الـســابـق بـضــعف

ادي لصفقة توليسو. قابل ا ا
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لن يــكـــتــفي بــيــبـي بــدخــول تــاريخ
بـايرن مـيونخ فـحـسب بل سيـحطم
رقـمًــا قـيـاســيًـا آخــر عـلى مــسـتـوى
اني حال رحـيله للفريق الدوري األ
ــقــبل.ولم الـبــافــاري في الــصــيف ا
ــاني ضم العب يــســبـق ألي فــريق أ
مـقـابل 80 مــلـيـون يــورو عـلى مـدار
ــنح بــيـبي الـتــاريخ وهــو مـا قــد 
لـــــــقـب األغــــــلـى عـــــــلى اإلطـالق في

البوندسليجا.
وتـــعــد صـــفــقــة انـــتــقــال جـــولــيــان
دراكــــــــســـــــلـــــــر مـن شـــــــالـــــــكـه إلى
فولفسبورج في صيف  2015مقابل
43 مـــلــيـــون يــورو هـي األغــلى في

تاريخ البوندسليجا حتى اآلن.
“d×  ◊U³Š≈

يــخـشـى الــنــجم اجلــزائــري ريـاض
مــحــرز العب مـــانــشــســتــر ســيــتي

اإلجنــــلــــيــــزي من إســــقــــاط رقــــمه
ـلـك الـدولي الــقــيــاسي احلـالـي. و
اجلـزائـري الــرقم الـقـيـاسي كـأغـلى
العب فـي تـــاريخ أفـــريـــقـــيـــا بـــعــد
انـتــقــاله لــلـمــان ســيـتي فـي صـيف
 2018 مــقـابل 60  مــلــيــون جـنــيه
إسـتـرلـيـني أي حـوالي 70 مـلـيون
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الـكــبـرى "اإلنــكـلــيـزي اإلســبـاني
ــاني والـــفــرنــسي" اإليــطـــالي األ
بينما يحتسب الهدف في دوريات
ـسـتـوى الـثـاني بـنـقـطـة ونصف ا
الـنــقـطـة ويــحـتــسب في دوريـات
ـسـتـوى الثـالث واألخـيـر بنـقـطة ا

وحيدة.
ÁdO¼ULł ÍdG¹ b²¹U½u¹

عــــلى صــــعـــيــــد اخـــر قــــام نـــادي
مـانـشــسـتـر يـونـايــتـد اإلجنـلـيـزي
بتـخـفـيض تـكـلـفـة تـذكـرة مـباراته
أمام فريق برشلونة اإلسباني في
إيــاب الـدور ربع الـنــهـائي بـدوري
أبـطـال أوروبـا مـؤكـدًا أن الـنـادي
اإلسـبـاني سـيفـرض قـيـمة بـاهـظة

. للتذاكر على جماهير الشياط
و تـسـعـير تـذاكـر مـبـاراة اإلياب
التـي ستـقام في مـلعب "كـامب نو"
ــقـبل يـوم 16 نـيــســان / أبــريل ا
بلغ 102 جنيه إسترليني (134
دوالر) ولـكـن مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
جـنــيـهـا ســيـحــمل مـشــجـعـيه 75 
إسترلينيا فقط من قيمة التذكرة.
ــقـــابل ســتـــدفع جــمـــاهــيــر فـي ا
بـرشـلـونة  102جـنـيه إسـتـرلـيني
لـــلــحــصــول عــلـى تــذاكــر مــبــاراة
الـذهـاب الــتي سـتـقــام في مـلـعب
أولـد تــرافـورد يـوم  10نـيــسـان /

ــديـــنــة نــيــو يــورك "مـــيــتاليف" 
األمـيـركــيـة والـذي يـعــتـبـر حتـفـة
ــعــايـــيــر ويــتم إســـتــغالله بـــكل ا
إلقــامــة الــتــظـاهــرات الــريــاضــيـة

الكبرى.
هـــذا واخـــتـــار االحتـــاد األوروبي
مـلــعب "وانـدا مــيـتــروبـولـيــتـانـو"
الــواقع بــالــعــاصـمــة اإلســبــانــيـة
مـدريـد الســتـضـافــة نـهـائي دوري
أبطال أوروبـا لهذا الـعام على ان
يحتضن ملعب "اسطنبول" بتركيا
نهائي نـسخة عام 2020  فيما لم
ـــــلـــــعب الـــــذي يـــــتم حتـــــديــــــد ا

Æ2021 سيحتضن نهائي عام
يـــــشـــــار الى أن رئـــــيـس االحتــــاد
الــقــاري الــسـلــوفــيـنـي ألـكــســنـدر
تـشـيـفـرين قـد اشـار الى إمـكـانـيـة
نــقل نــهــائي الــبــطــولــة الــقــاريــة
لألنــــديــــة إلى خــــارج أوروبـــا في
ـــالـــيـــة اعـــقـــاب الـــصـــعـــوبـــات ا
والــلـــوجــيــســتــيــة الــتي صــادفت
إقـامـتــهـا بـالـعـاصــمـة االوكـرانـيـة
كـــيــــيف عـــام 2018 حــــيث وجـــد
تــصـريـح رئــيس االحتــاد الــقـاري
مــعـــارضــة شــديــدة إال ان تــأثــيــر
ــالي والــتــســويـقـي قـد اجلــانب ا
يــؤدي إلى قـبــول الـفـكــرة من قـبل
األنـــديــة الـــبـــاحــثـــة عن تـــعـــزيــز

حصصها  من عائدات البطولة.
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عـلى صــعـيــد اخـراحــتـفظ الــنـجم
األرجــنــتــيـــني لــيــونـــيل مــيــسي
مــهـــاجم بــرشـــلـــونــة اإلســـبــاني
بتربعه على صدارة ترتيب جائزة
احلذاء الـذهبي لـهدافي الـدوريات
األوروبية وذلك قبل فترة التوقف

الدولي
وجنح البرغوث األرجنتيني حتى
اآلن في الـوصـول إلى الـهـدف رقم
ــــــوسـم مع فـــــــريــــــقه 29 هـــــــذا ا
بــرشـلــونــة كـأكــثــر العب يــسـجل

أهدافا في الدوريات األوروبية.
وكـان مـيسي قـاد بـرشلـونـة للـفوز
على مضيفه ريال بيتيس 1-4 في
ـرحـلــة الـثـامـنــة والـعـشـرين من ا
الــدوري اإلسـبــاني ســجل مــنــهـا
الـنجم األرجـنتـيني ثالثـية رائـعة
لـيـرتـفع رصـيـد الـبـرغـوث إلى 29

هدفا برصيد 58 نقطة.
وفي حــال اســتـــمــرار مــيــسي في
الــــتـــربـع عـــلـى صــــدارة تـــرتــــيب
الهـداف في الدوريـات األوروبية

ـية يـة فـإن هنـاك سـتة مالعب عـا
مؤهلة وجاهزة السـتضافة نهائي
دوري أبــطــال أوروبـا إلمــتالكــهـا
كـافة الـشـروط الفـنيـة و اجلـمالـية
التي تـتالءم مع احلدث الـتاريخي
رة األولى التي على اعتبار انها ا
ســيـقــام خاللـهــا الــنـهــائي خـارج

أوروبا.
هذا وشـهدت القـائمة تـواجد ستة
مالعب منـها ثالثـة مالعب عـربية
ـــلك فـــهــد يـــتـــقـــدمــهـــا اســـتـــاد ا
بـالـعـاصـمــة الـسـعـوديـة الـريـاض
والــــــذي يــــــوصـف بـ "جــــــوهــــــرة
العب" كـــونه يـــتـــمـــيـــز بـــطــراز ا
مـعمـاري متمـيز ويـتسع ألكـثر من
68 الف مـقـعـد و تـشـيـيـده قـبل

. نحو 32 عاماً
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ـلـعب الـعربي الـثـاني هـو مـلعب ا
الـقــاهـرة الــدولي في مـصــر الـذي
يتسع لـنحو 75 الف مقـعد  وهو
مـــعــقل قـــطــبـي الــكـــرة في الــبالد
األهلي والـزمالك والـذي  بناؤه
في عام 1960 قبل ان يتم تـرميمه
وإعــــادة افــــتــــتــــاحه عــــام 2005
إلحــتـضـان بـعـض مـبـاريـات كـأس

Æ2006 أ افريقيا
ـلـعب الـثـالث هـو استـاد خـلـيـفة ا
الــدولي بــالـــعــاصــمــة الـــقــطــريــة
الــدوحـة والــذي يـتـسع لـ 40 الف
مـقــعــد  حـيث ســبق ان احــتـضن
ـيـة مثل مـبـاريـات دولـية وديـة عـا
مـبـاراة الـبـرازيل و إنـكـلـتـرا كـمـا
ـالعب انـه ســـــــيـــــــكـــــــون احـــــــد ا
الرئيسية في كأس العالم 2022.
كمـا ضـمت القـائمـة ثالثة مالعب
تقع في قـارة أميركـا  بداية من
مـــلــعب "مــاراكــانـــا" الــشــهــيــر
ـديــنــة ري ودي جـانــيــيـرو
الــبــرازيـــلــيــة والــذي يــتــسع
لـــنـــحــو  80 الـف مــتـــفــرج 
حـيـث شـهـد هـو اآلخـر إعـادة
تـــرمـــيم من أجـل احـــتـــضــان
مـبـاريـات كـأس الـعـالم 2014
ــبـــيـــاد ريــو 2016 وأو
ـــــــــلـــــــــعب مـــــــــروراً 
"مــرســيـدس بــنـز" في
مـــديـــنـــة اطـــاالنـــتــا
األمـيركـيـة والـبالغ
ســـــعــــته 73 الف
مـقــعــد ونــهــايـة
بــــــــــإســــــــــتــــــــــاد
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كشف تـقريـر صحـفي اول امس اجلمـعة حلـقة الـوصل التي يـعتـمد علـيهـا برشـلونة من أجل
إقـناع الـصـربي لـوكـا يـوفـيـتش مـهـاجم آيـنتـراخت فـرانـكـفـورت بـاالنـتـقال إلـى "كامـب نو" في

قبل. وسم ا ا
ا لـصحـيفـة "موندو ديـبورتـيفـو" الكـتالونـية فـإن برشـلونـة يتواصـل مع يوفيـتش عن طريق ووفـقً
اني باتريك فولك العب فرانكفورت السابق والذي يستشيره النجم الصربي بسبب خبراته األ

الكبيرة في البوندسليجا.
وأشارت الـصـحيـفـة إلى أن برشـلـونة يـخصص 50 مـليـون يورو إلتـمـام الصـفقـة في ح أن

اني قد يطلب من 65 إلى 70 مليونًا. النادي األ
ـرشح في الـبـارسـا لـلــعب دور الـبـديل لـلـمـهـاجم لـويس ـا هـو ا وأكـدت أن صـاحب الـ 21عـامً

سواريز إال أنه ليس اخليار الوحيد.
ـدة األخيـرة قـد ذكـرت أن البـلـوجـرانـا يفـاضل بـ يـوفـيتش وكـانت الـعـديد مـن التـقـاريـر في ا

وجريزمان لتدعيم هجومه.

ــقـــبل حــيـث ســتــتـــكــفل أبـــريل ا
األموال اإلضـافية التـي سيجـنيها
النادي بدعم تذاكر مباراة اإلياب.
وذكر مانشستر يونايتد في بيان:
"نــعـــتــقـــد أن جــمـــاهــيــرنـــا الــتي
سـتـسـافـر سـتـتـعـرض مـرة أخـرى
لـشـراء تـذاكـر بأسـعـار بـاهـظة من

ضيف". النادي ا
وأضاف البيـان: "قررنا مرة أخرى
اتخاذ القرار الصعب بزيادة سعر
لعب التذكرة في مباراة الذهاب 
أولـد ترافـورد لـتكـون بـنفس سـعر

تذكرة مباراة اإلياب".
وأكـد البـيـان: "سنـستـخـدم العـائد
اإلضــافي مـن تــــــــــذاكـــر مــبــاراة
الذهاب لـــــــــدعم جماهـير الفريق
الـتي سـتــــــــسـافــر إلسـبـانـيـا من
خالل دفع 27 جـنـيهـا إسـتـرليـنـيا
لـــكل مـــشــجع وهـــو فــارق قـــيــمــة

التذكرة".
كـان مـانــــــــــشـستـر يـونـــــــــايـتد
قـام بــدعم جـمــاهـيـر الــفـريــــــــــق
الـتـي سـافــــــــــرت لـتـشـجـيـعه في
مــبــاريـــاته اخلــــــــــارجــيــة بــعــد
ارتــفــاع أســعــار الــتــــــــــذاكــر في
بـــلــنـــســيـــة في دور اجملـــمــوعــات
وأشــبــيــلــيـة في دور الـ 16الــعـام

اضي. ا
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حـقق الـدولي الـفـرنسـي كيـلـيـان مـبابي مـهـاجم فـريق بـاريس سـان جـيرمـان قـفـزة جـديدة في
مسـيـرته الكـروية لـيهـدد عـرش مهـاجم فريق أتـلـتيـكو مـدريد أنـطـوان جريـزمان.وأشـارت مجـلة
ركـز الثاني بقائمة ركز الـ11 إلى ا "ليكيب" الـفرنسية إلى أن هـداف البي إس جي قفز من ا
ـا في مخـتلف الـرياضــــــات. ويـحصـد كيـليـان دخلًـا سنـويًا أعـلى العبي فـرنـــــسـا دخلًـا سـنويً
قيمته 24.7 مليون يورو بفضل حتسن راتبه مع بي إس جي من 1.55 مليون يورو إلى 1.73
وسم الـثاني مع فريقه بخالف عقود الرعاية مع شركة نايكي وتوقيعه عقدًا مليون يورو في ا

مع إحدى شركات الساعات الشهيرة بقيمة 4 مالي يورو سنويًا.
ا في الـعـام مهـاجم أتلـتيـكـو مدريـد أنطـوان جريـزمان ويتـصـدر قائـمة أعـلى العبي فـرنـسا دخـلً
بـ33 مليون يورو ثم كيليان مبابي وخلفهما بول بوجبا متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد
ـا مـهـاجم ريـال مـدريد 22 ـركـز الـرابع يـحل كـر بـنـز اإلجنـلـيزي 2.1 مـلـيـون يـورو.وفي ا
مليون يورو ثم ثنائي كرة السلة نيكوال باتوم 20.9 مليون يورو ورودي جوبرت بـ 20.6مليون
ركـز الـسـابع في القـائـمـة بدخل ـبلي مـهـاجم بـرشلـونـة اإلســــبانـي ا يـورو. ويـحـتل عثـمـان د
سـنوي 19.1 ملـيون يورو قـبل ثنـائي السلـة يواكيم نـوح وإيفان فـورنييه 17.5 و15.2 مـليون
يورو بينما يتذيل فرانك ريبيري جنم بايرن ميونخ قائمة العشرة األوائل بـ14.3 مليون يورو.
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فــســيـحــتـفـظ الـبــرغــوث بـجــائـزة
احلذاء الذهبي للـعام الثالث على
التوالي وسيتوج باجلائزة للمرة
الـســادسـة في مـسـيـرته أكـثـر من

أي العب آخر.
قـابل يحتـل النجم الـفرنسي في ا
الــواعــد كـيــلــيـان مــبــابي مــهـاجم
ركز الثاني باريس سان جرمان ا
في القائمـة برصيد 26 هدفا و52
نقطة مع الـعلم أن الالعب كان قد
سـاهـم في حــسم لـقــاء كالســيــكـو
الـدوري الـفـرنـسي ضـد مـرسـيـلـيا
 ?1-3حــيث ســجـل أحــد األهـداف

الثالثة.
ــركـز الــثـالث اإليــطـالي ويـحــتل ا
اخملضرم فابيو كوالياريال مهاجم
سـمبـدوريـا الـذي سجل 21 هـدفا
بــفــارق هــدفـ أمــام الــبــرتــغـالي
كريـستـيانـو رونالـدو (يوفـنتوس)
والـبـولـندي كـريـسـتوف بـيـونـتيك

(ميالن).
ويـحـصل الالعب األكـثـر تـسـجـيالً
لألهـــداف في دوريــات أوروبــا كل
مــــوسـم عــــلـى جــــائـــــزة "احلــــذاء
الـذهـبي" وتـقـضي لـوائح احلـذاء
ـنح نـقـطـتـ الـذهــبي األوروبي 
مـقـابل كل هـدف يـتم تـسـجيـله في
مــنــافــسـات الــدوريــات اخلــمــسـة

ية مؤهلة وجاهزة الستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا إلمتالكها كافة الشروط الفنية و اجلمالية   ½UDÐô« Í—Ëœ wzUN‰∫ 6 مالعب عا
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يورو. وحـال إتمـام البـايرن صـفقته
ــنـتــظــرة فـإن بــيــبي سـيــتــجـاوز ا
مــــحـــرز بـــفـــارق 10 ماليــ يـورو
لــيــصـبح األغــلى في تــاريخ الــقـارة

السمراء.
WO ½d  WÐd{

سـتــتــواصل ضــربــات بــيـبـي حـتى
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وفي سـيـاق مـتـصل أوضح مـصدر
أخــر أنـه من احملـــتـــمل مـــنـــاقـــشــة
إمــكـانــيــة إقـامــة مــبـاراة في دوري
الـدرجة األولى في الـصـ فيـما لم
يرد االحتـاد أو الرابـطة عـلى الفور

على طلبات رسمية للتعليق.
وال تـبـدو فـكـرة إقـامـة مـبـاريات من
الـدوري اإليطـالي في الـصـ قابـلة
للـتنـفيـذ بشـكل فوري حـال االتفاق
عـلى تــلك اخلــطـوة حــيث حتــتـاج
أوال إلـى مــــــوافــــــقـــــــة االحتــــــادين
اآلسيـوي واألوروبي للـعبـة وكذلك

االحتاد الدولي "الفيفا".
وكــانت رابــطـة الــدوري اإلســبـاني
اضي عن اسـتضافة أعلنت الـعام ا
مـباراة بـ طـرفي مديـنة كـتـالونـيا
بــرشــلــونــة وجــيــرونــا في مــديــنـة
مــيــامي األمــريــكــيــة لــكـن االحتـاد
اإلســبـاني عـارض الــفـكـرة قـبل أن
يسحب الـبارسا الذي سـاند الفكرة

في البداية تأييده لها بعدها.
اضي وفي ديسمبـر/ كانون أول ا
نـــقل احتــاد أمــريــكـــا اجلــنــوبــيــة
مباراة اإليـاب بكأس لـيبرتادوريس
بـ الـغـر األرجـنـتـينـيـ ريـفر
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يــــدرس االحتـــاد اإليـــطـــالي لـــكـــرة
الــقـدم إقــامــة مــبــاريـات من دوري
الـدرجــة األولى في الـصـ عـنـدمـا
يــجـتــمع مع مــســؤولـ مـن الـبــلـد
اآلسـيــوي الـيــوم األحـد لــلـوقـوف
ـشـروع قـبل عـلى كـافــة تـفـاصـيـل ا

اتخاذ القرار النهائي.
وكــشف مـصــدر مـقــرب من االحتـاد
اإليطـالي في تصريـحات صحـفية
اول امـس اجلـمــعــة أن مـســؤولـ
من االحتــــــاد ورابـــــطـــــة الـــــدوري
ســيــجــتــمــعـــون في إيــطــالــيــا مع
مـسـؤولـ بـيـنـهـم شـ هـايـشوجن
رئيس مـجمـوعة الـص اإلعـالمية
ـفــاوضــات الــتي جتــري عـلى في ا
هـامش الـزيــارة احلـالـيــة لـلـرئـيس

شي ج بينج إلى روما.
ـتـوقع أن يـشـهـد االجـتـمـاع ومـن ا
توقيع خـطاب نوايا بـشأن التعاون
ـا في ـسـتـقـبـلـي بـ الـطـرفـ  ا
ذلك إمـــداد اجملـــمــوعـــة اإلعالمـــيــة
الـــصــيـــنــيـــة بــاحملـــتــوى مـــتــعــدد
الـــوســـائط والـــكــرة الـــصـــيـــنـــيــة

باخلبرة.

كيليان مبابي 

كانـوا أكثر قـلقًا مني. في الـ 17 من عـمري
شـعـرت بـالضـيق لم يـكن األمـر سـهالً لكن

زمالئي واجلهاز الفني ساعدوني كثيرًا".
وواصل: "يــوم تــوقــيـــعي لــيــوفـــنــتــوس كــان
يـزًا كنت في عـطلـة مع أخي وأصدقائي.
الـعـقــد وصل حـيـنــهـا وكـنت مــتـواجـدا عـلى
الـشاطئ عـدت للـفـندق ووقـعت علـيه بعـدما
سجلت مرت في مرمى برشلونة اجلماهير
بـدأت في الـهتـاف باسـمي".واسـتطـرد: "قلت
لنـفسي أنـظر إلى مـا قمت به.. اآلن اسـتمر
ـواصـلة فـيمـا تـقوم بـه يجب أن أجـد الـقوة 
ـزيــد لــلــجــمـاهــيــر من أجل كــسب إعــطــاء ا
عاطـفتهم". وختم ديبـاال: "أريد منهم أن يروا
التضـحيات الـتي أقوم بهـا جلعلهم
ســــعـــــداء. أحــــاول فـــــعل مــــا
بــوســـعي إذا فــعـــلت ذلك

فأنا سعيد".
وتـشـيـر أنـبـاء صـحـفـيـة
إلـى اقـتـراب ديــبـاال من
الـــرحـــيل عـن صـــفــوف
يوفـنـتـوس في ظل رغـبة
الـــعـــديـــد مـن األنـــديـــة في
الــتـعـاقـد مـعه مــثل لـيـفـربـول
وبــاريس ســان جــيــرمـان

وأتلتيكو مدريد.
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أكد األرجنـتيني بـاولو ديباال جنم يـوفنتوس
اإليـطـالي أنه يـحاول تـقـد أقـصى مـا لديه
من أجل إســـعــاد اجلـــمــاهـــيــر فـي أعــقــاب
األنــبــاء الــتي خــرجت لــتـشــيــر إلى اقــتـراب

رحيله عن البيانكونيري.
وقـــال ديــبـــاال في تـــصــريـــحـــات أبــرزتـــهــا
صـحيـفـة "الجازيـتا ديـلـلو سـبورت": "لم أكن
أعتقـد أنه ستكـون لدي مسـيرة مثل هذه أو
خـبــرة مـثل الـتي أمـتـلــكـهـا كالعب كـرة قـدم
حـالــيًــا".وأضــاف: "نــشــأت وأنــا أتـابـع كـرة
الـقـدم كـثيـرًا لـعبـتـها ألنـني اسـتـمتـعت بـها
لـــقــد أردت أنــا وأصــدقــائـي أن نــكــون مــثل

رونــالـديــنـيــو ورونـالــدو.. الـيـوم
يــــجب أن أبــــذل قــــصـــارى
جــهــدي وإال فـــإنــني لن

أصبح شيئًا".
وتــابـع: "لن أنــسى أبــدًا
أول ظـــــهــــور لـي لــــقــــد
لــعــبت في انــيــســتــتــوتـو
(األرجـنـتيـني) وشـاركت
في أول مـــبـــاراة لي أمــام
ـبــاراة انـتـهت هـوراكــان ا
بــــفــــوزنــــا 0-2 عــــائــــلــــتي
وأصــدقـــائي كــانـــوا هــنــاك
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أعلن بنك (بي إن بي باريبـاس) الفرنسي اول امس اجلمعة إنهاء رعايته لبطولة كأس ديفيز -
دافع التي يقـوم برعايتها منذ 17 عاما - وذلك تزامـنا مع شراء مجموعة (كـوزموس) التابعة 

برشلـونة جيرارد بـيكيه لهـذه البطولـة.وقال البـنك في بيان له "لقـد قررنا خالل اجتـماعنا
بـاالحتاد الـدولي للـتنس إنـهاء رعايـتنـا لبـطولـة كأس ديـفيـز بعد 17 عـاما وذلك في

نافسة". الوقت الذي يتغير فيه شكل ا
وأضاف أن هـذا القـرار لن يجعل الـبنك الـفرنسي يـتخـلى عن رعايته
لـرياضـة التـنس الـتي يرعـاها مـنذ 45 عـامـا.وأكد أنه سـيـستـمر في
رعـايـته لـبـطـولـة كـأس االحتـاد الـنسـخـة الـنـسـائـيـة من كـأس ديـفـيز
وبـطــولـتي الــفـرق لـلــفـتــيـة والـفــتـيــات إضـافـة إلى بــطـولــة الـكـراسي

ـتحـركة. عـلى صعـيد اخـر بات الـبرازيـلي نيـمار دا سيـلفـا جنم باريس ا
ا بـاإليـقاف مـن قبل االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقدم.فـقـد ذكـر "يويـفـا" عـبر سان جـيـرمـان مهـددً
مـوقعه الـرسمي اول امس اجلمـعة أنه وجه لـنيـمار تهـمة إهـانة حـكام مبـاراة سان جـيرمان
ومـانشـسـتـر يونـايـتـد في إياب دور الـ16 لـدوري أبطـال أوروبـا.وكـان العب السـامـبـا قد

قال عبـر حسابه عـلى "إنستـجرام" إن "حكـام الفيـديو ال يفـهمون شـيئا في كـرة القدم"
تـعـبـيـرا عن اعـتـراضه عـلى ركـلـة اجلـزاء الـتي سـجل مـنـهـا مـاركـوس راشـفـورد هدف
الـتـأهل لـلفـريق اإلجنــــــلـيزي (1-3). ووفـقًا لـبـيـان يويـفـا فإن واقـعـة نـيمـار تـخضع
لـلـمادة 11 من الالئـحة الـتـأديـبـيـة.وهـذا يـعنـي أن الالعب سـيتـعـرض لـغـرامـة مـالـية

باإلضافة إلى إيقاف محتمل من مباراة إلى 3 مباريات.

بـليت وبـوكا جـونـيورز إلى مـدريد
لعب بعـد شغب اجلمـاهير خـارج ا
ـباراة ـقـرر إقـامـة ا الـذي كـان من ا
ـا ـديـنـة بـويـنس أيـرس  عــلـيه 
أدى إللـــغــاء مـــبـــاراة اإليـــاب الــتي

كانت مقررة في العاصمة.
وتـقـيـم إيـطـاليـا فـي الـعـادة مـباراة
كـأس الــسـوبـر وهــو الـلــقـاء الـذي

باولو ديباال

يـجـمع بـطل الـكـالـتشـيـو مع الـفـائز
بـالكـأس في اخلـارج واستـضافت
السعودية أحدث نـسخة في يناير/
ـاضي والـتي شـهدت كـانـون ثان ا
تــتــويج يـوفــنــتـوس بــالــلـقـب عـلى

ه ميالن. حساب غر

وفــــــــــــي
صـــــــيف

2014
اســــــــــتــــــــــطـــــــــاع

الكولومبي خاميس رودريجيز
دخول الـتاريخ بـاعتـبار صـفقة
انــــتـــــقــــاله إلى ريــــال مــــدريــــد
اإلســبــانـي هي األغــلى الــتـــي

تخرج من فرنسا.
وانتـقل الدولي الـكولـومبي من
لكي مــــــــوناكو إلى الـنادي ا
مـــــــقــــــابل 75 مــــــلــــــــــــــيـــــون
يـــــــــــــورو وهــــو مــــا يــــزيــــد
عــنـــــــه عـرض الــبـايــرن لـضم
بــــــــــــيـــبي بـــفـــارق 5 مالي

يورو فقط.

األراضي الفـرنسـية إذ أنه
ــتـوقع حتـطــيـمه لـرقم من ا

قياسي آخـر. وحال موافـقة ليل
هـاجم الشـاب مقابل 80 على بـيع ا
مـلـيـون يـورو فـإنه سـيـصبـح أغلى
صـــفـــقـــة بــيـع تـــخــرج مـن الــدوري

الفرنسي على مدار التاريخ. 

نادي بايرن
اني ميونخ األ
يرصد الالعب
تألق في ا
مختلف
الدوريات
األوروبية

مانشستر
يونايتد

يستهدف رد
دين قد

لريال مدريد
يركاتو في ا
الصيفي
قبل ا

التـراجع عن هذه اخلطوة لالنـتقال في العام
التالي إلى ريال مدريد.

ـتد ورغم أن عـقـد كـروس مع ريـال مـدريـد 
حــــتى صـــيف 2022 إال أن الـالعب يـــريـــد
إعــادة إحـيـاء مــسـيــرته عـقب مــوسم كـارثي

يرجني. بقميص ا
ــة لـدى ويـلــعب الــيـونــايــتـد عــلى رغــبــة قـد
كــروس بـاالنـتــقـال إلى الــدوري اإلجنـلـيـزي
متاز خلطفه من قلعة سانتياجو برنابيو. ا
يـذكـر أن باريس سـان جيـرمان يـهتم أيـضًا
بضم كروس وتـشير تقارير إلى أنه مستعد

لدفع 68 مليون إسترليني إلتمام الصفقة.
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أكـد تــقــريــر صــحـفـي بـريــطــاني اول امس
اجلمعـة أن مانشستـر يونايتـد يستهدف رد
ـــيـــركـــاتــو دين قـــد لـــريـــال مــدريـــد في ا

قبل. الصيفي ا
ووفــقًـا لـصــحـيـفــة "صن" الـبــريـطـانــيـة فـإن
ـاني تـوني الـيــونـايـتــد يـوجه أنـظــاره إلى األ
كــروس العب وسط ريــال مـدريــد تــمـهــيـدًا

لضمه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.
وكان مـانـشسـتر يـونـايتـد قريـبًـا من التـوقيع
مع كـروس عام 2013 وحـصل بالفـعل على
مـــوافـــقـــة الـالعب قـــبل أن يـــقـــرر األخـــيـــر

يدرس االحتاد اإليطالي لكرة القدم إقامة مباريات من دوري الدرجة األولى في الص


