
{ مـدريد- وكاالت:  أكد تقـرير صحفي إسبـاني اليوم السبت أن  60مـليون يورو هي كـلمة السر في
ـقـبل.  ووفـقًـا لـصـحـيفـة "مـونـدو ديـبـورتـيـفو" رحـيل جنم بـرشـلـونـة عن قـلـعة "كـامب نـو" في الـصـيف ا
اإلسبـانيـة فإن بـرشلـونة لـم يضع ثـمنًـا للـكرواتي إيـفان راكـيتـيتـش من أجل حسم رحـيله عن الـفريق
ـيركاتو حددت قيمة الالعب بـ 60مـليون يورو.  وأشارت إلى أن إنتر ميالن الـكتالوني ولكن تقديرات ا
يـتـوقع حـسـم صـفـقـة راكـيـتــيـتش مـقـابل  60مــلـيـون يـورو رغم أنـه سـيـفـاوض بــرشـلـونـة لـتــقـلـيل هـذا
الرقم.وجـاء سعر الـنجم الكـرواتي بناء على وجـود استعـداد من باريس سان جـيرمان لدفع  60مـليونًا
اضي.وبات وضع راكيـتيتش صعبًـا في برشلونة بـعد أن تعاقد من أجل حسم الـصفقة في الـصيف ا
األخـيـر مـع الـهـولـنـدي فـريـنـكـي دي يـوجن من أيـاكس.  يـذكـر أن الـعــديـد من الـتـقـاريـر أكـدت أن إدارة
درب اإلسـباني إرنسـتو فـالفيـردي يتمـسك باسـتمرار الالعب برشـلونة تـخطط لـبيع راكيـتيتـش ولكن ا

الكرواتي.
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{ مـــدن- وكـــاالت:  أســـفـــرت قـــرعــة
بـــطــولــة أ أفـــريــقــيــا  2019الــتي
أُقـيــمت مـسـاء اجلـمـعــة في مـنـطـقـة
ــــــصـــــر عن وقـــــوع األهـــــرامـــــات 
ـستضـيف في مجـموعة الفـراعنة ا
ســـهـــلـــة نـــســـبـــيًـــا مع الـــكـــونـــغــو
ـبابوي. قـراطيـة وأوغندا وز الد
ـنـتـخب الـكـاميـروني حـامل وجـاء ا
الـلــقب في مـجــمـوعـة مــتـوازنـة مع
غـانـا وبـنـ وغـينـيـا بـيـسـاو فـيـما
ـغربي في اجملـمـوعة ـنتـخب ا وقع ا
األقـوى بـالـبـطـولـة مع كـوت ديـفـوار
وجـنــوب أفـريـقـيـا ونــامـيـبـيـا. وحل
مــنـــتــخب اجلـــزائــر فـي مــجـــمــوعــة
مــتــوازنــة نــســبـيًــا مـع الــســنــغـال
وغــيـنــيــا وتــنــزانــيـا بــيــنــمــا جـاء
ـــنــــتـــخـب الـــتــــونـــسي مـع مـــالي ا
ـقـرر ومـوريــتـانـيــا وأجنـوال. ومن ا
إقامة النسخة الـ 23من بطولة األ
األفريقـية في مصـر خالل الفترة من

 21يونيو/حزيران إلى 19

. وتقام البطولة قبـل يوليو/تموز ا
ـشاركة  24منـتخـبا للـمرة األولى 
كما  نقلها إلى فصل الصيف بدال
عـتادة سابقا في مطلع من إقامتها ا
الـعـام. وشـهـد حـفل الـقـرعـة حـضـور
الــعــديـــد من مـــســؤولي كـــرة الــقــدم
ية إضافة األفريقية والعربـية والعا
لـكوكـبة من الـنـجوم الـتـاريخـي في
الــــقــــارة الــــســــمــــراء عــــلى رأســــهم
ــغــربي اإليـــفــواري يــايــا تـــوريه وا
مصـطـفى حجي والـسـنغـالي احلاج
ــصـــري أحــمـــد حــسن ضـــيـــوف وا

الذين سحبوا القرعة.
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اجملـمــوعـة األولى: مـصـر الــكـونـغـو
بابوي قراطية أوغندا ز الد

اجملمـوعة الـثانيـة: نيـجيريـا غيـنيا
مدغشقر بوروندي

اجملـــمــوعـــة الــثـــالــثـــة: الــســـنــغــال
اجلزائر كينيا تنزانيا

ــغــرب كـوت اجملــمــوعـة الــرابــعـة: ا

ديفوار جنوب أفريقيا ناميبيا
اجملـمـوعـة اخلـامـسة: تـونس مـالي

موريتانيا أجنوال
اجملــمـوعــة الـســادسـة: الــكـامــيـرون

غانا بن غينيا بيساو
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يـقضي نـظـام البـطـولة في نـسـختـها
اجلـديــدة الـتي تـشـهــد مـشـاركـة 24
مــنـــتــخـــبــا لـــلــمـــرة األولى بـــتــأهل
ـركـزيـن األول الـثـاني في صـاحــبي ا
كل مجمـوعة بنـهاية الدور األول إلى
الـــــدور الــــثــــاني (دور الـ (16كــــمــــا
يـرافـقـها أفـضل  4مـنـتـخـبـات جاءت
ــــركـــز الـــثــــالث. وفي نــــهـــايـــة في ا
فـــــــعـــــــالــــــيـــــــات الــــــدور األول (دور
اجملــــمـــــوعــــات)  يــــكـــــون تــــرتــــيب
نتخبات األربع في اجملـموعة طبقا ا
لعدد النقاط التي يحصدها كل فريق
في مبارياته الثالث باجملموعة. وإذا
تــســاوى فــريــقــان أو أكــثــر فـي عـدد
الـنـقـاط يـكـون الـتـرتـيب طـبـقـا لـعـدة

مــعـايـيــر تـطـبـق تـبـاعــا حلـ حـسم
أحــدهــا لــلـــتــرتــيب حـــيث يــأتي في
مقـدمـتهـا النـقـاط التي يـحصـدها كل
من هـذه الـفـرق في مـواجـهـة الفـريق
ــتــسـاويــة مــعه في عـدد أو الــفـرق ا
الـنـقـاط فـإذا اسـتـمـر الـتـساوي يـتم
ــعــيــار فـارق األهــداف في الــلــجــوء 
باشـرة ب الفريق أو واجهات ا ا
ــتــســـاويــة. وإذا اســـتــمــر الــفـــرق ا
التساوي يتم اللجوء للمعيار الثالث
وهو عدد األهـداف التي سجـلها هذا
الـفـريق فـي مـرمى الـفـريق أو الـفـرق
ـتـسـاويــة مـعه في رصـيـد الـنـقـاط. ا
وإذا اسـتمـر الـتـساوي يـتم الـلـجوء
للـمعايـير التـاليـة تباعـا أيضا وهي
فـارق األهـداف الـعـام في اجملـمـوعـة
ــســجــلــة لــكل ثـم رصــيــد األهـداف ا
فــريق وأخـــيـــرا إجــراء قـــرعـــة بــ
ـــتــســاويــة الــفــريـــقــ أو الــفــرق ا
ــتـأهـل مـنــهــا إلى الـدور لــتــحـديــد ا

الثاني.
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قرر أن سـيارته حتـطمت تـمامـا. ومن ا
يـنـطلق بـوتـاس متـصدر بـطـولة الـعالم
لـــســـبـــاقـــات ســـيـــارات الــفـــئـــة األولى
ـركز األول (فـورموال (1غـدًا األحـد من ا
في ســـبــاق جــائــزة الـــصــ الــكــبــرى
ــرحـلــة الــثـالــثـة في بــطــولـة الــعـالم ا
بـــعـــدمــا تـــصـــدر الــســـبت الـــتـــجــارب

الرسمية.  
وقـطع بوتاس حلبة شنغهاي في دقيقة
و 31ثــانــيـة و 547جــزءا من األلف من
ـركز األول لـلمرة الـثانـية لـينـطلق من ا
ــوسم غــدا يــلــيه زمــيــله في األولـى بــا
الـفـريق بـطل الـعالم الـبـريـطـاني لويس
هـاميلتون الذي سـجل زمنا قدره دقيقة
و 31ثــانــيـة و 570جــزءا من األلف من
الـثانية في التجارب الرسمية. وينطلق
اني سـبـاسـتيـان فـيـتل سائق ثـالـثـا األ
(فـيـراري) يلـيه زميـله في الفـريق شارل
لـوكـيـر الـقـادم من مـونـاكـو رابـعـا.  أما
ــركـــز اخلـــامس فـــيـــنـــطــلـق غــدا مـن ا
الـهولـندي ماكس فـيرسـتابن سائق (رد
بـول) يـليـه زميـله في الـفريق الـفـرنسي
بــيـيــر جــاسـلي ســادسـا. ويــنــطـلق من
ـــركـــز الــســـابع األســـتـــرالي دانـــيــيل ا
ريـتـشـاردو سـائق (ريـنـو) ثم زميـله في
ـاني نيكـو هالكـنبرح ثـامنا. الـفريق األ
ـرتـبـتـ التـاسـعـة والـعـاشرة أمـا من ا
اركي كيفن فـينطلق سائقا (هاس) الد
مـاجنوس والفرنسي رومان جروجان

على الترتيب.

احـتله في الـتجارب الـثانـية علـما بأنه
ركز تـصدر الـتجـارب األولى.  واحتـل ا
الـثالث شارل لوكيـر القادم من موناكو
(فــيـــراري) يــلــيه رابــعـــا بــطل الــعــالم
الـبـريـطـاني لـويس هامـيـلـتـون سائق

(مرسيدس). 
ـاني نـيـكو ـركـز اخلـامس األ وجـاء بـا
هــالــكــنــبـرج ســائق (ريــنــو). وشــهـدت
الـدقـائق األخيـرة من التـجارب تـعرض
الــتــايالنــدي ألــكـســنــدر الــبــون سـائق
(تـورو روسو) حلادث خـطير ورغم أنه
خــرج مـنه سـلــيـمـا عـلى مــا يـبـدو فـإن

{ مــدريـد- وكـاالت:  ســجل الـفـنــلـنـدي
فـالــتـيـري بـوتـاس سـائق (مـرسـيـدس)
ومــتــصــدر بـطــولــة الــعـالم لــســبــاقـات
فــــورمــــوال 1  امـس الــــســــبـت الــــزمن
األســرع في الـتـجــارب احلـرة الـثــالـثـة
لـسـبـاق جـائزة الـصـ الـكـبـرى بواقع
دقيقة و 32ثانية و 830جزءا من األلف
من الـثـانـيـة.  وكـان بـوتـاس قـد تـصـدر
أيـضًـا الـتـجـارب احلـرة الـثـانـيـة أمس

اجلمعة.  
اني سباستـيان فيتل سائق وحـافظ األ
ـركـز الـثـاني بـعـدمـا (فـيــراري) عـلى ا
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{ باريس- وكاالت:  يعود اإلسباني
رافـائـيل نـادال لـلـبـطـوالت من جـديد
عـبر بـوابة مـونـتي كارلـو لألسـاتذة
ـقبـل بحـثًا الـتي تنـطـلق األسبـوع ا
وسم. عن التتويج بلقبه األول هذا ا
 ولم تــكن قـرعــة الــبــطـولــة رحــيــمـة
بـالـنـجم اإلسـبـاني الـذي تـوج بـلـقب
الــبـــطــولــة  11مــرة من قـــبل حــيث
وضعـته في صدام
مـــحـــتـــمل مع
اإلســبـاني

أخبار النجوم
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{ لـندن- وكاالت:  حتدث أسطورة كرة القدم الـسنغالية احلاج ضيوف
صري محمد صالح في نافسة ب مواطنه ساديو ماني والدولي ا عن ا
صـفوف ليفربول.  وقال جنم الريدز السابق خالل تصريحات خاصة لـ""

عـلى هـامـش مـشـاركـته فـي حـفل قـرعـة كــأس األ اإلفـريـقـيـة :2019
نافسة ب صالح وماني تشبه إلى حد كبير منافستي مع "ا

مـايـكل أوين عــنـدمـا كـنت العـبًــا في لـيـفـربـول".  وأضـاف:
كن االستغناء "هما العبان كبيران وال خالف عليهما.. ال 
عن أي مـنـهــمـا في تـشـكـيـل الـفـريق وأرقـامـهــمـا تـتـحـدث
يرليج وهذا عـنهما حيـث ينافسان عـلى لقب هداف البـر
نافسة عـلى اللقب".  وعن اهتمام مـا منح ليفربول فـرصة ا
عـمالـقـة أوروبا بـالثـنـائي قال ضـيوف: "سـمـعت عن اهتـمام
ريـال مدريد بهمـا.. إذا تلقى أحدهـما عرضًا رسمـًيا فليرحل
فـورًا مهما كـانت عراقة لـيفربول فـريال مدريد سـيبقى ريال
ـركــز الـثــاني في الئـحــة هـدافي مـدريــد".  ويـحــتل صالح ا
وسم برصيد  18هدفًا ويأتي خلفه ماني يرليج هذا ا الـبر

بفارق هدف واحد.
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روبـرتـو بـاوتـيـسـتـا أجـوت أو جـون
ميـلمان في الـدور الثـاني.  ويتوجب
عــلى نـادال عـبــور أسـمـاء مـن عـيـنـة
تروف وسـتان فافرينكا جريجور د
ودينيس شـابوفالـوف للوصول إلى
باراة النهائية.  وسيكون الصربي ا
نـوفـاك ديـوكـوفـيتـش علـى موعـد مع
ــــاني فـــــيــــلــــيب االنـــــتــــقــــام مـن األ
كولشرايبـر الذي أطاح به من بطولة

جانب من سباق الفورميال للسيارات

{ بــاريس- وكــاالت: يــنــظم االحتــاد
الــدولي لــكــرة الـقــدم (فــيــفـا) لــلــمـرة
األولى بــطـولــة الـعــالم االلـكــتـرونــيـة
لــلــعـــبــة الــشـــعــبــيـــة األولى والــتي
ثلون دوال سيتـنافس فيـها العبـون 
عـــدة مــنــهــا الــســـعــوديــة من خــلف
ـستطـيل األخضر. الشاشـة بدال من ا
و سـيـتـبـارز  40العـبـا يــشـكـلـون 20
فــريــقــا في لــعــبــة "فــيــفــا  "19الـتي
تــطـورهــا شـركــة "اي ايه ســبـورتس"
يـا في األمـيـركـيـة وتـعـد األشـهـر عـا
مجـال األلـعاب االلـكتـرونـية اخلـاصة
بكرة الـقدم.  وسيـمنح الفـريق الفائز
بالده لقب أول بـطل عـالم لـكرة الـقدم

االلكترونية. 
وسـبق لالحتــاد أن نـظم بـطـوالت من
هـذا الـنـوع عــلى مـسـتـوى األفـراد أو
األنــــديــــة اال أن الـــبــــطــــولــــة الــــتي
ستـستـضيـفهـا لنـدن ستـكون األولى
ـنـتـخـبـات" ومـنـها لـلـدول. وتـوزع "ا
فــريق سـعــودي يــتـكــون من مـســاعـد
الدوسـري وخـالد الـعـوفي على أربع
مــجــمـوعــات تــضم كل مــنــهــا خـمس
ــشــاركـة دوال فــرق.  وتــضم الـفــرق ا
كـبـيــرة عـلى صـعـيــد كـرة الـقـدم مـثل
توجة بلقب مونديال روسيا فرنسا ا
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ـــــــانـــــــيــــــــا والـــــــبـــــــرازيل  2018وأ
واألرجــنــتــ ودوال أخــرى تــنــتــشـر
فيها األلعاب االلكتـرونية بشكل كبير
ــتــحــدة. مـــثل الــصــ والـــواليــات ا
وأوقعت القرعة الفريق السعودي في
اجملــمــوعـة األولى وهـي "مـجــمــوعـة
ــوت" بــحــسب احلــســاب الــرســمي ا
لـهـذه البـطـولـة عـلى "تـويـتـر" وتضم
إنـكــلـتـرا وفـرنـسـا وجــنـوب إفـريـقـيـا

وفنلندا. 
ويعول الفريق السـعودي بشكل كبير
على الدوسـري الذي توج يـحمل لقب
ستـوى الفردي بطولـة العالم عـلى ا
وهي مسـابقـة ينـظمهـا الفـيفـا أيضا.
ــوجب نــظــام الــبــطــولــة يــتــأهل و
ـركـزين األول والـثـاني في صـاحـبـا ا
كـل مـــجــمـــوعـــة الى ربـع الـــنــهـــائي.
ويــشــتــمل كل لــقــاء بــ مــنــتــخــبـ
ستوى الفردي تقام " على ا "مبارات
إحـداهـما عـبـر جـهـاز "باليـسـتـايشن"
والـثـانـيـة عـبـر جـهـاز "إكس بـوكس"
شاركـة الالعبَ عن ومباراة ثـالثـة 
كل فــريق. ويـبــلغ مـجــمـوع اجلــوائـز
الية للبطولة  100ألف دوالر منها ا
 40ألف دوالر للفريق الـفائز على ان
باريات عبر مواقع التواصل. تبث ا

{ مــدن- وكـاالت:  لـم تـكن
عــمـلــيــة حتـول الــظالم في
قـلـعـة "أولـد تـرافـورد" رفـقـة
ـــدرب الـــبـــرتـــغــــالي جـــوزيه ا
مـــوريــنــيــو إلى نــور بــعــد قــدوم
النرويجـي أولي جونار سولـسكاير
مـجـرد ضــربـة حظ أو أن الالعـبـ
فقط حتولوا من اللعب حتت ضغط
"سـبـيـشـيـال وان" إلى حـريـة النـجم
الــسـابق لــلـشــيـاطــ احلـمــر.  أمـا
الــــســــر احلــــقــــيــــقـي في اخــــتالف
مــســتــوى الــفــريـق بــ الــعــهــدين
فــــيـــــعــــود إلـى أن أول مــــا فـــــعــــله
سولـسكايـر على الـطريق الـصحيح
هـــــو وضـع كـل العب فـي مــــــركـــــزه
ـــفــــضل وبـــالــــتـــالي تــــمـــكن من ا
كن احلصـول عـلى أعـلى رد فـعل 
من جنوم الـفـريق.    وكـان من أبرز
الالعـب الـذين تـبدل حـالـهم تمـامًا
الفرنـسي بول بوجـبا والذي حرره
ســولـسـكــايـر من قـيــود مـركـز العب
ــــدافع إلى حــــريـــة العب الــــوسط ا
ــتـــقـــدم صـــاحب األدوار الـــوسـط ا
ا جعل جنم الهـجوميـة الكـبيـرة 
يــوفـنـتـوس الــسـابق يـظــهـر وجـهًـا
مغايرا على مـستوى التوهج داخل

ستطيل األخضر. ا
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مــا حــدث مـع بــوجــبــا تــكــرر رفــقـة
هاجم الـشاب ماركـوس راشفورد ا
الــذي أعــاد اكـتــشــاف نـفــسه رفــقـة
ســـولـــســـكـــايــــر وأصـــبح الـــدولي
اإلجنـليـزي سالحًـا فـتـاكًا في اخلط
ــانــشـــســتـــر يــونـــايــتــد األمــامـي 
ـلـكه من سرعـة وقوة مسـتـغلًـا ما 
فاجـأة دفاع أي منـافس للشـياط
احلــمــر. وإذا عــقــدنــا مــقــارنــة بـ
أرقام راشفـورد في عهدي مـورينيو
ـوسـم احلـالي وســولــسـكــايــر في ا
فـسـنــجـد الـفـرق واضـحًـا حـيث أن
ـــدرب ـــهـــاجم اإلجنـــلـــيـــزي مع ا ا
الـبـرتغـالي لـعب  20مبـاراة في كل
البـطـوالت وأحرز  4أهـداف وصنع
 5أخرى. أما رفقة سولسكاير فإن
راشفـورد خاض  20مبـاراة أيـضًا
ولــكـــنه أحــرز  9أهــداف وصــنع 4
قـارنة توضح لنا أن أخرى وهنا ا
ـــعـــدل الـــتـــهـــديـــفي لـــلـــمـــهـــاجم ا
اإلجنليزي ارتـفع ألكثر من الضعف
ـباريات. ولكن في نفس العدد من ا

بــفــرض رؤيـــته الــكــرويــة من أجل
ــلــكي إلى الــطــريق إعــادة قــطـــار ا
الـــصــــحـــيح واعــــتالء مــــنـــصـــات
التـتويج مـحلـياً وقـارياً.  لـكن يبدو
أن مــهـمــة زيـدان لن تــكـون ســهـلـة
الســيــمــا وأن رئــيس ريــال مــدريـد
فلورنتينو بيريز ال يزال يصر على
ـــا بـــقـــوة في ســـوق الـــتـــدخل ور
ـلـكي".  وأورد انـتـقـاالت "األبـيض ا
مـوقع "لـو  10سـبـورت " الـفـرنـسي
أن بـيـريز ال يـريـد الـتـعـاقد مع جنم
مانشسـتر يونايتـد بول بوجبا في
قـبـلة. فـترة االنـتـقاالت الـصـيفـيـة ا
ويُــــــعــــــد زيـن الــــــديـن زيــــــدان من
عـجبـ بـشدة بـالنـجم الفـرنسي ا
ـدرب تعـزيز صـفوف حيث يـعـتزم ا
ريال مـدريد بـبوجـبا بـهدف إعـطاء
قــوة أكــبـر لــوسط مــيــدان الــفـريق
سـتـوى مـتـذبـذب هذا الـذي ظـهـر 
وقع أن بـيـريز وسم.  وأوضـح ا ا
يرفض التعاقد مع بـوجبا جملموعة

هـــنـــاك مالحــظـــة أخـــرى في أرقــام
راشـفـورد حتت قـيـادة سـولـسـكـاير
يـجب مـراقـبـة تـأثـيـرهـا بدقـة وهي
ــــــدرب أن الـالعب بـــــــدأ عـــــــهـــــــد ا
الـــنـــرويــــجي مـــتـــوهــــجًـــا قـــبل أن

ينخفض إيقاعه بعد ذلك. 
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بـــعـــيــدًا عن اإلصـــابــات فـــإن عــدم
اســتــمــرار تــوهج راشــفــورد طـوال
فـتـرة سـولـسـكـايـر يعـود إلى سـبب
ـدرب الـنــرويـجي فـنـي في خـطــة ا
وهــو إقــحـام الــبـلــجـيــكي رومـيــلـو
لــوكـــاكــو في الــتــشــكــيل األســاسي
لـلـشـيـاطـ احلـمـر وحتـويل مـركز
الــشــاب اإلجنـلــيــزي إلى جــنـاح أو
مـــهـــاجـم ثـــان.  وســـاهـم ابـــتـــعـــاد
راشفورد عن التـواجد الدائم بعمق
لعب الهجومي في تراجع إنتاجه ا
وأهـمـيـته مـقـارنـة بـالـفـاعـلـية الـتي
هاجم الصريح ـركز ا كان عليها 
حـيث أن الالعب اإلجنــلـيـزي سـواء

من األسـبـاب من بـيـنـهـا شـخـصـية
الــنــجم الــفـرنــسي الــقــويــة والـتي
ظـهرت بـشـكل كـبـير فـي صراعه مع
مـدرب مانـشسـتـر يونـايـتد الـسابق
جوزيه مورينـيو.وأضاف أن رئيس
الـريـال يـفـضل الـتـعـاقـد من العـبـ
من طــــيــــنــــة إيــــدين هــــازارد جنم
تــشــيــلــسي إذ أن هــؤالء الالعــبـ
ـتـلــكـون فـرصـة كـبـيـرة لـلـتـتـويج
بــالــكــرة الــذهــبـــيــة.  وتــابع نــفس
ــصــدر أن من بــ أســبــاب رفض ا
بـيـريـز الـتـعـاقـد مع بـوجـبـا وكـيل
أعمال الالعـب مينـو رايوال الذي ال
جتـــمـــعه عالقـــة جـــيــدة مـع رئــيس
يرجني".  يُشـار إلى بول بوجبا "ا
ح في وقت سـابـق إلى رغـبـته في أ
ارتداء قـمـيص ريال مـدريد في ظل
تـوقـعـات بـأن تـكـلف صـفـقـة الـنـجم
ـلـكـي الـكـثـيـر الــفـرنـسي خـزيــنـة ا
خاصـة وأن مـانشـستـر يـونايـتد لن

يفرط في خدماته بسهولة.

تواجـد كـجنـاح أو مـهاجم ثـان فإنه
يــحــصل عــلى عـدد أقـل بـكــثــيـر من
ـرمى لتـحويـلها إلى الفـرص أمام ا
أهـداف.  كـمـا أن تـواجـد مـهـاجـم
في تـشـكـيل الـشـيـاطـ احلـمر مـثل
راشــفــورد ولــوكــاكــو وضع أعــبــاء
دفاعية أكثـر على الالعب أصحاب
ـبـتـكـرة والـذين يـضـعون احلـلـول ا
الـــنـــجـم اإلجنـــلـــيــــزي في مـــواقف
اخلــــطـــورة إلحـــراز األهـــداف مـــثل
بــوجـــبــا وخـــوان مـــاتــا وخـــيــسي
لــيــنــجــارد وبـالــتــالي فــإن الالعب
صـاحب الـ 21عــامًـا بــات مــطـالــبًـا
ببذل جـهد مضـاعف لزيارة الـشباك
في كـل مــبـــاراة.  يس ســـراً أن زين
الدين زيدان وافق على العودة إلى
ـجـمـوعة من تـدريب ريـال مدريـد 
درب الـفـرنسي الـشروط إذ يـريـد ا
جتــاوز أخـطــاء واليـته الــتـدريــبـيـة
ــيـرجني" واحلــصـول األولى مع "ا
عـلى صالحـيـات واسـعـة تـسـمح له

ان يونايتد إلى ترتيب أوراقه قبل مواجهة برشلونة VOðdð∫ يسعى فريق ا

- وكاالت:  دخل الـسويـسري جرانـيت تشاكـا العب وسط آرسنال { بـرل
اإلجنـلــيـزي دائـرة اهــتـمـامــات فـريق إنــتـر مــيالن اإليـطــالي لـدعم خط وسط
الـنيـراتزوري  ووفقًـا لصـحيـفة "كـوريري ديـلو سـبورت" اإليـطالـية فـإن أنظار
مـسـؤولي الــنـيـراتــزوري تـتـجه صــوب الـدولي الـســويـسـري مــشـيـرة إلى أن
الـصفـقة لن ستـكون سـهلـة على إنـتر مـيالن في ظل ارتبـاط تشـاكا بـعقد مع
بـلغ كبـير ـتد حـتى عام  2023فـضال عن انضـمـامه إلى اجلانـرز  آرسـنال 
وصل إلى  45مـليـون يورو.  وذكرت الـصحـيفة أيـضًا أن تـوماس بارتي العب
ـرشحـ أيـضًـا الرتداء قـمـيص إنـتر أتـلتـيـكـو مـدريد ضـمن العـبي الـوسط ا
بـسبب براعته التكـتيكية وقوتـه البدنية.  وأوضحت أن نـفس األمر ينطبق على
توقع أن يطلب فريقه  50مليون نيكولو باريال العب وسط كالياري حيث من ا
يـورو للموافقة عـلى رحيله ويبدو أنه األسهل في االنـتقال.  في ذات السياق
يــظل تــوني كــروس العب ريــال مـدريــد وإيــفــان راكـيــتــيـتـش العب بـرشــلــونـة

وتاجنوي ندومبيلي العب ليون ضمن قائمة اهتمامات إنتر.
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ــاني إن جنم { رومــا- وكـاالت:  قــال تــقــريــر صـحــفي أ
بـايرن ميـونخ يرغب في الرحـيل إلى يوفنـتوس بدايةً من
قبل.  فقد ذكرت صحيفة "سبورت  "1أن ماتس ـوسم ا ا
هـومـيلـز مـدافع الـعمالق الـبـافـاري صاحب الـ 30عـامًا
متد حتى يـونيو/حزيران غادرة قبل نـهاية عقـده ا يـريد ا
  2021وأضافت أن يوفنتوس قد يفقد اثن من مدافعيه

ــوسم اجلــاري وهــمــا أنــدريــا بــارزالي ومــارتن بــنــهــايــة ا
كـاسيـريس الـذي ستـنتـهي فـترة إعـارته.  وأشـارت الصـحيـفة

إلى أن الـيــوفي سـيــحـاول الــتـوقـيـع مع مـدافــعـ جـديــدين عـلى
رشح لالنضمام إلى عمالق إيطاليا. األقل ويعد هوميلز أحد ا

إنـديـان ويـلـز وذلك في حـال تـخطى
ــاني تــانـاسي كــوكـيــنــاكـيس في األ
الـدور األول من الـبـطـولـة.  ويـنـتـظر
ــاني ألـكــسـنــدر زفـيـريـف مـبـاراة األ
مرتقـبة في الـدور الثاني مع الـكندي
ي الـشـاب فـيـلـيـكس أوجـيـر ألـيـاز
أما دومـينـيك ثيم فـينـتظـر في الدور
الــثـاني إمــا مـارتن كــلـيـزان أو العب

قادم من األدوار التمهيدية. 
يـذكر أن أول بـطـولتـ في األسـاتذة
توج بهما دومينيك
ثـــــيـم في إنـــــديــــان
ويــــلــــز والـــــنــــجم
السـويـسـري روجر
فـــــــــــيــــــــــــدرر فـي

ميامي.
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