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ـدير الفنـي للفريق حرص كريـستيـانو رونالدو هـداف يوفنـتوس على تـوديع ماسيـميلـيانو ألـيجري ا
وقع ـوسم اجلاري.وكـتب الدون عـبر حـسـابه الرسـمي  عـقب إعالن الـسيـدة العـجوز رحـيـله بنـهايـة ا
الـتواصل االجـتمـاعي "تويتـر": "شكـرا ميـستر ألـيجـري لقد عـشنـا سنـة واحدة فقط مـعًا لـكنـها كانت
اسـتــثــنـائــيــة ألنه بـجــانب كــونك مــدربًـا عــظــيـمًــا فــأنت رجل رائع كــان من دواعي ســروري الــعـمل

درب داخل أسوار السيدة العجوز. معك".وسيرحل أليجري عن يوفنتوس بعد  5 سنوات قضاها ا
وجنح ماسيـميـليـانو في التـتويج بـلقب الدوري اإليـطالي في اخلـمس سنـوات األخيرة كـما تـوج بكأس

. إيطاليا  4مرات متتالية وفاز بكأس السوبر اإليطالي مرت
وقاد أليـجري يوفنتوس لـلوصول لنهـائي دوري أبطال أوروبا مرت قـبل أن يخسرهمـا أمام برشلونة

في  ?2015وريال مدريد في 2017.
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اقـتـرب سـوق االنــتـقـاالت الـصـيـفـيـة
وبــدأت األنــديــة في أوروبــا الــســعي
نــحـو أهــدافـهــا لــتـدعــيم الـصــفـوف

واالستعداد للموسم اجلديد.
وتــــراقـب األنــــديــــة الـــــتي تُـــــخــــطط
دى الـبعـيـد لضم لـلمـستـقـبل علـى ا
النجوم الـشباب الذين تـألقوا مؤخرًا
مع أنديتهم من جميع أنحاء القارة.

وســـلـــطت صـــحـــيــــفـــة "ديـــلي مـــيل"
جنوم اإلجنـليـزيـة الـضـوء على  10 
شـــبــاب بـــعــمــر الـ 21 عــامــا أو أقل

كنهم االنتقال في الصيف: و
مـــاتــيـــاس دي لـــيــخـت (أيــاكس 19

عاما مدافع)
يُــعـد دي لــيــخت من أكـثــر الالعــبـ

الــذين تــتـصــارع كــبـار األنــديــة عـلى
ضــــمه بـــعــــدمـــا نـــضـج مع أيـــاكس
ووصل مع الفـريق إلى نصف نـهائي

دوري أبطال أوروبا.
وتـوج صـاحب الـ 19عـامــا بـجــائـزة
الـفـتى الذهـبي في ديـسـمـبـر/ كـانون
ـاضي وشكل ثـنـائـيا دفـاعـيا األول ا
قـــويًــــا مع فــــيــــرجــــيل فــــان ديك في

نتخب الهولندي. ا
واقترب برشلونة من ضم دي ليخت
حـيث تــوصل التـفـاق بــحـسب بـعض
التقاريـر على الرغم من إيقـاف مينو
شهور رايوال وكيـل أعمال الالعب 3 

ما قد يؤخر األمر.
حــسـام عــوار (لــيـون 20 عـامــا خط

وسط)
ديـر الـفني وصفـه بيب جـوارديـوال ا
انـشسـتر سـيتي بـأنه "مذهل" نـظرًا
ـــمــــيـــزة وأظــــهـــر العب لـــقــــدراته ا
ـنــتـخـب الـفــرنـسي حتت 21 عـامـا ا
تألقـه مع ليون ضـد السـيتيـزنز بدور

اجملموعات لدوري أبطال أوروبا.
وارتـــبـط اسم عــــوار بــــاالنــــضــــمـــام
لــصــفــوف مـــانــشــســتـــر ســيــتي في
الـصـيف بـجـانب وجـود اهـتـمـام من

قبل ليفربول أيضًا.
جواو فليكس (بنفيكا 19 عاما خط

وسط هجومي)
يشـتهـر البـرتغـالي بأنه وريث الـنجم
كــريـسـتــيـانــو رونـالــدو حـيث جـذب
أنـــظــار الـــعـــديـــد مـن كـــبـــار أوروبــا
ـوهـبـته وقــدراته مـثل مـانـشـسـتـر

يـونـايـتـد وريـال مـدريـد ويـوفـنـتـوس
ـزايـدة ومـانـشـسـتـر سـيـتي وتـبـدأ ا
على ضـمه بـسـعر 105 مالي جـنيه

إسترليني.
وانضم فـليـكس لـصفـوف بنـفيـكا من
حـيث خــصـمـه بـورتــو في سن الـ15 
قرر الـنـادي التـخـلي عنه ألنـه صغـير
ونحيل جـدًا. ألكسـيس كلود موريس
(لــــــوريـــــان 20 عــــــامـــــا خـط وسط
هــجـومي) بــعـد أن اكــتـشف آرســنـال
اجلـــوهـــرة مـــاتــيـــو جـــيـــنــدوزي من
اضي قد لوريان الفرنسي الصيف ا
يـــعـــود هـــذا الــصـــيف لـــضم صـــانع
ـــثـــيـــر مـــوريس.وســـجل األلــــعـــاب ا
مــــــوريس 14 هــــــدفــــــا فـي الـــــدوري
الـفـرنـسي الــدرجـة الـثـانـيـة ويُـطـلب
النادي  10مالي يورو للتخلي عنه
ويـواجه آرسـنـال مـنـافـسـة من أنـديـة
بوروسـيـا مونـشنـجالدبـاخ ومونـاكو
وآينـتراخت فـرانكـفورت وهي أنـدية
قد تـمنحـه فرصة أكـبر لـلمـشاركة من
آرسـنـال.لـوكــا يـوفـيـتش (آيـنـتـراخت

فرانكفورت  21عاما مهاجم)
بــتـــســجـــيــله  17هــدفًـــا في الــدوري

ــــاني و 10 أهــــداف في الــــدوري األ
األوروبي يـعـيش يـوفـيـتش مـوسـما
ــــاني 7 ــــيــــزًا ودفع الــــنـــادي األ
مالي يورو لضـمه بشكل نهائي من
بنـفيـكا حـيث كان يـلعب علـى سبيل

اإلعارة مع خيار الشراء.
ومـن احملــــتــــمل أن يــــتـم بــــيــــعه في
الـــصــيف مـــقــابل مـــا ال يــقل عن 10
ذكـور سابـقًا حيث بـلغ ا أضعـاف ا
تتصارع أنديـة تشيلسي ومـانشستر
يـونـايـتـد وريـال مـدريـد ومـانـشـسـتر

سيتي لضمه.
نيـكـوال ميـليـنكـوفـيتش (فـيورنـتيـنا

عاما مدافع) 21
الدولي الصربي لعب خالل موسم
ــكـنه أســاسـيًــا مع فــيـورنــتـيــنـا و
الــلـعب فـي مـركــز الـظــهـيــر وارتـبط
ـانشـستـر يونـايتـد إلعجاب اسمه 
أولـي جــونـــار ســولـــســكـــايــر مــدرب

الشياط احلمر به.
ــدافع ـــنــافــســـة عــلى ا وتـــشــتــعل ا
الــشـاب مع أتــلـتـيــكـو مــدريـد الـذي
وضعه كـبديل خلـفا لـدييـجو جودين

وسم. الذي أعلن رحيله بنهاية ا
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وصلته تـمريرة لـيفانـدوفسكي داخل
مـــنــطــقــة اجلــزاء لـــيــســدد أرضــيــة
زاحـفـة تـصــدى لـهـا احلـارس كـيـفن

تراب بقدمه ببراعة.
ومع حــلــول الـدقــيــقـة 26 اســتــطـاع
جــنــابــري أن يــعــزز تــقــدم الــبــايــرن
بتسجيل الهدف الـثاني بعدما تلقى
تـمريـرة من لـيفـاندوفـسـكي ليـنـطلق
مـســددًا كـرة أرضــيـة زاحـفــة سـكـنت
شــبــاك تـراب قــبل أن يــلــجــأ احلـكم
لتقنـية الفيـديو ليتـب وجود تسلل
هـاجم الـبـولـندي لـيـتم إلـغاء عـلى ا

الهدف.
ولـم يــتـــوقف زحف الـــبــايـــرن نــحــو
مــرمـى تــراب الــذي تــعـــاطــفت مــعه
الـعــارضـة مـرة وتـصــدى لـتـسـديـدة
أخــــرى من مــــولـــر قــــبل أن يــــطـــلق
جـنابـري تـسـديـدة على الـطـائـر مرت

بجوار القائم.
ــدرب الـــكــرواتي نـــيــكــو واضـــطــر ا
كــــــوفــــــاتـش إلى إجـــــــراء تــــــبــــــديل
اضـطراري قـبل نـهـايـة الـشوط األول
بـ 7 دقـــائق بـــعــــد تـــعـــرض لـــيـــون
جــــوريـــتــــســـكــــا إلصـــابــــة لــــيـــدفع
بـالـبـرتـغـالي ريـنـاتـو سـانـشـيـز بـدلًا

منه.
تـبـقـية وسـاد الهـدوء في الـدقـائق ا
لـيـنـتهي الـشـوط األول بـتـقـدم بـايرن

ميونخ بهدف دون رد.
وبــعـــد مــرور 5 دقــائـق عــلى بـــدايــة
الـشـوط الـثـاني بـاغت فـرانـكـفـورت
أصـحـاب األرض بـهـدف الـتعـادل عن

طريق سباستيان هيلير.

سيلـفا من التـسجيل في الـدقيقة 33
بعدما تصدى لتسديدته.

وسـرعــان مـا أضـاف سـيــتي الـهـدف
الثـاني في الـدقيـقة 38 عنـدما أرسل
برناردو سيـلفا كرة طـويلة حلق بها
جيــــسوس وتـابــــعها نـحو الشباك
ـرمى لــيـكـمــلـهـا ســتـرلـيــنج داخل ا
وأنـــــقذ احلـارس جـومـــــــيـز مـرماه
مـن مـــحـــاولــة قـــريـــــــبـــة حملـــرز في

الدقــيقة 40.
دخـل مــانــشـــســتــر ســيـــتي الــشــوط
الثـاني باحـثا عن هـدف آخر وأهدر
جـيــسـوس انــفـرادا في الـدقــيـقـة 48
بعدما تـصدى جوميـز له إثر تمريرة
بـيـنيـة من سـتـرلـيـنج وألـغى احلكم
هــدفــا جلـيــسـوس بــعــدهـا بــدقـيــقـة
بـداعـي الـتـسـلـل ودخل الـبـلــجـيـكي
ـــلــعـب بــدال من كـــيــفـن دي بــروين ا

محرز.
ومرت رأسـيـة البورت بـجـانب مرمى
واتـفــورد في الــدقـيــقـة 59 وبـعــدهـا
بــدقـــيــقــتــ ســجل ســيــتي الــهــدف
الــثــالث من هــجــمــة مــرتــدة انـطــلق
جيسـوس من خاللهـا بالـكرة قبل أن
ـــررهــا عـــلى طــبـق ذهــبي إلى دي
بــرويـن الــذي راوغ احلــارس بـــثــقــة

ووضع الكرة في الشباك اخلالية.
ZMO d²Ý p¹dðU¼

ولم يــجــد واتــفـورد حــلًــا لـســيــطـرة
سيتي على الـكرة رغم دخول أندري
جـــراي بـــدال من ديــلـــوفـــيــو فـــجــاء
الـــهـــدف الــرابـع في الـــدقــيـــقــة ?68
عـنـدما انـطـلق جـيـسوس بـالـطـريـقة
ذاتها بالكـرة قبل أن يسدد الكرة في
الشبـاك بدال من الـتمريـر لدي بروين
ـرة وهــاجم واتــفــورد مـرمى هــذه ا
خــصــمه أخــيــرا من خالل تــســديـدة

لبيريرا تصدى لها إيدرسون.
ودخل لــيـروي ســاني إلى تــشــكـيــلـة
سـيتي بـدال من جـونـدوجـان قبل أن
يـسدد كـابـوي كرة قـويـة عـلت مرمى
سيتي وأجرى سيتي تبديله األخير
بـدخــول جـون سـتـونــز مـكـان دافـيـد

سيلفا.
هارة من واختـرق برنـاردو سيـلفـا 
رر الـكرة اجلهـة الـيسـرى قـبل أن 
ـــرمى إلى ســتـــرلــيــنج الــذي أمــام ا
تابعـها في الشـباك هدفـا خامسا في

الدقيقة 81.
وأكـــمل ســـتــرلـــيــنج الـــهــاتـــريك في
الدقـيقة 87 عندمـا قابل عـرضية دي
نخفضة لترتد محاولته من بروين ا
الـقـائم قـبل أن يـتـابـعـهـا بـنـفـسه في

الشباك اخلالية.
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دخل مانـشسـتـر سيـتي تاريخ الـكرة
اإلجنليـزية من أوسع أبوابه بـعدما
ظــفـر بــكــأس إجنـلــتـرا مــسـاء اول
ـبـاراة امس الـسـبـت بـفـوزه في ا
النـهائيـة على واتـفورد بسـداسية

بلي". نظيفة على ملعب "و
وســـجل أهـــداف ســـيـــتي كل من
دافـــيـــد ســـيـــلـــفــا (26) ورحــيم
ســــتـــــرلــــيــــنج ( 38 و81 و87)
وكـــــــيــــــــفن دي بــــــــروين ((61

وجابريال جيسوس (68).
الـــلــقب هـــو الــثــالث مـــحــلــيًــا
وسم انـشـستـر سـيتي هـذا ا
لــيــصـــبح الــســيــتــزن أول فــريق
يـــحــقق الـــثالثــيـــة بــجـــمع ألــقــاب
الــدوري والـــكــأس وكــأس الــرابــطــة
خالل مـوسم واحـد في تـاريخ الـكـرة

اإلجنليزية.
استسالم مبكر

ـنح ـيـزًا ولم  وقـدم سـيـتـي أداءً 
منافسه أي فـرصة لتهـديد مرماه من
خـالل االســـتـــحـــواذ الـــطـــويل عـــلى
الكرة فيما ظهرت بوادر االستسالم
مــبـكــرا عـلـى أداء واتـفــورد الـذي لم

يسدد على مرمى خصمه إال نادرًا.
واعــتـمــد مـدرب مــانـشـســتـر ســيـتي
جـوسـيب جـوارديـوال عـلى طـريـقـته
عتادة (3-3-4) فاحتفظ الـبلجيكي ا
ـــكــــانه في فـــنـــســــان كـــومـــبــــاني 
الــتــشــكــيــلــة األســاســيــة إلـى جـوار
يـريك البـورت في عمق الفـرنـسي إ
الدفـاع بـإسنـاد من الـظهـيـرين كايل

ووكر وأولكسندر زينتشينكو.
ــاني إلــكـاي جــونــدوجـان ولــعب األ
ـلعب دور العب االرتكـاز في وسط ا
خلف ثـنائي صـناعـة اللـعب برناردو
ســيـلــفـا ودافــيـد سـيــلـفــا أمـا اخلط
األمــامي فــتـكــون من الــثالثـي رحـيم
ستـرليـنج ورياض مـحرز وجـابرييل

جيسوس.
ــقــابـلــة جلــأ مـدرب في الــنــاحــيـة ا
واتفـورد خـافي جارسـيـا إلى طريـقة
الــــلــــعب 2-2-2-4 فــــتــــشـــــكل اخلط
اخللـفي من الـرباعي كـيكـو فـيمـينـيا
وأدريــان مـاريــابـا وكــريج كـاثــكـارت

وخوسيه هوليباس.
اختراقات سيلفا

وافتتح سيتي التـسجيل في الدقيقة
عنما أحدثت هجمة دربكة أمام 26
مـرمى واتـفـوررد لـيـغـمـز سـتـرليـنج
الكرة إلى دافيـد سيلفـا الذي سددها
بــيـســراه في الــشـبــاك نــحـو الــقـائم
الــبــعــيــد وحـرم مــاريــابــا بــرنـاردو
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دير الفني لبـرشلونة عن مستـقبله "لقد حتدثـنا بالفعل عن كل هذا أكـد إرنستو فالفـيردي ا
ة تـكـثر االنـتـقـادات وبعـد ذلك تـصبح األمـور أكـثر ونـعلـم أنه ح يـكـون هنـاك هـز

ـباراة الـتاليـة ويتـع علـينـا التركـيز عـلى ما يـتوجب علـينـا كسبه ليـونة حتى ا
ولــيس مـا حـدث". وأضـاف: "جـريـزمـان? هـو العـب في فـريق آخـر لـكـنه العب
رائع وإذا انـضم في النـهايـة إلى بـرشلـونة سـنـرى فنـحن حالـيًـا نتـحدث عن
ـكن أن يـأتي أو ال وسـئـلت كـثـيـرًا عن االفـتـراضـات افـتـراضــات عن العب 
التي ال أحب التـحدث عـنهـا".وتابع: "ال أعـرف عدد الصـفقـات التي سـنبـرمها
فهذا يرجع للنـادي فأنا جزء منه ولكن هناك أطراف أخرى لها رأيها وعلينا
أن نبـذل قصارى جـهدنا مع األخـذ في االعتبـار نقاط الـقوة التي لـدينا".وعن
داورة أجـاب: "الـفكـرة أن نبـقى نشـط وال نـريد الـوصول إمـكانـية إجـراء ا
ــنـافــسـة بل يـلــعب الـفــريق الـنــهـائي بـأداء إلى نـهـائـي الـكـأس بــدون إيـقـاع ا
وسم جـيدًا لـلغـاية ما أفـسده هـو اإلقصاء من دوري جيـد".وأردف: "لقـد كان ا
أبطـال أوروبا فـنحن تـوجنـا بالـسوبـر اإلسبـاني واللـيجـا وعلى أعـتاب الـتتويج
لـك وفي بدايـة مايـو كـنا نـنافس عـلى كل األلـقاب".ونـوه: "غـرفة تـغيـير بكـأس ا
البس جـيـدة وكل يـوم أفـضـل وسـنـنـسى اإلقـصـاء فـحـ يـحـدث ذلك تـكـون ا
لك األيـام التالية صـعبة ويتـعافى الفريق ويريـد اجلميع اللـعب في نهائي كأس ا

".واختـتم باحلـديث عن تقنـية الـفيديـو: "اجلدل في كـرة القدم لن وميسي مـثل البـاق
صالح سـتستمـر باستمـرار اجلدل صحـيح أنه أكثر عدال ينتـهي بوجود الـتقنيـة ألن ا

ـبــاراة ألن هــنـاك أوقــاتًـا تــتـطــلب فـيــهـا ألن األخـطــاء قــلت ولـكن لـه تـأثــيـر عــلى إيـقــاع ا
شاورات 5 دقائق". ا

ــدة طـويــلـة ولم يــســعـد الــضـيــوف 
بـهـدف الـتعـادل بـعـدمـا جنح ديـفـيد
أالبا في إحراز هدف التـقدم للبايرن
في الـدقـيـقـة 53 لـتـعــود الـفـرحـة من

درجات أليانز أرينا. جديد 
وأطـلق سـانـشـيـز رصـاصـة الـرحـمة
عــلى فــرانــكــفــورت بــإحــراز الــهـدف
الـــثــالث ألصـــحــاب األرض بـــعــدمــا
تــوغـل داخل مــنــطـــقــة اجلــزاء قــبل
مراوغة مدافع الضيوف ثم التسديد

بقوة داخل الشباك في الدقيقة 58.
ـدرب الكرواتي وبعد 6 دقائق كرر ا
ذات األمـر بـإقـحـام الـهـولـنـدي آريـ
روبن ليشـارك الثنـائي آلخر مرة في
الــبــونــدسـلــيــجــا بـقــمــيص الــفـريق

البافاري.
وجنح ريـبيـري في تـسـجـيل الـهدف
هارة رائـعة بعدما الرابع للبـايرن 
راوغ مـدافـعـ من فـرانـكـفورت قـبل
ـرمى ويـلعـب كرة أن يـنـطـلق نـحـو ا
ســـاقـــطــة من فـــوق احلـــارس تــراب

لتسكن الشباك.
وفي الدقيقة  78سار روبن على درب
رفـيـقه ريـبـيـري بـوضع بـصـمـته في
ــبـاراة مــسـجـلًــا الـهــدف اخلـامس ا
للبـايرن ليـحتفل مـعه العبو الـبايرن

بطريقة جنونية.
ـتـــــــبـقية دون واستـمرت الـدقائق ا
جــــديــــــــــــد لـــــيــــطـــــــــــلـق احلــــكم
صـــــــــافــرة الــنــهــايــة بــفــوز بــايـرن
مــيـــونخ (1-5) لـــيـــــــــــتــوج بـــطـــلًــا
ــاني لـــلــمــرة الـ 29 في لــلـــدوري األ

تاريخه.
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هـاجم الـبولـندي روبـرت ليـفـاندوفـسكي جنم بـايرن مـيـونخ ببـكائه اول امس اعتـرف ا
السبت قـبل مواجهـة آينتراخت فـرانكفـورت التي شهـدت تتويج الفـريق البافـاري بطلًا
اني. واستـطاع البايـرن دك حصون آينـتراخت فرانـكفورت بخـمسة أهداف للـدوري األ
مقابل هدف ليـتوج بطلًا لـلبوندسلـيجا برصيد  78 نقطـة بفارق نقطـت عن بوروسيا
وقع الرسمي للبايرن حتدث ليفاندوفسكي عن دورتموند.وخالل تصريـحات أبرزها ا
وداعية ثالثـي البايـرن رافيـنيـا وآري روبن وفـرانك ريبـيري الـذين ظهـروا آلخرةمرة
مع الفـريق في البونـدسليـجا.وعن ذلك قال الدولـي البولنـدي "لقد رأيت عـائلتي آري
ـباراة يـجب أن أعـتـرف بـأنـني بـكـيت تـقـريـبًا بـسـبب رحـيـلـهـمـا رفـقة وفـرانك قـبل ا
ـقـرر رحــيل الـثالثي عن ــسـاعـدة في حتــقـيق الـفــوز ".ومن ا رافــيـنـيــا لـهـذا أردت ا
الـنادي البافاري هـذا الصيف إذ تتـبقى أمامهم مـباراة وحيدة خلوضـها مع البايرن
ثابـة النهائي بـاراة كانت  انيـا. وأضاف "ا عنـد مواجهة اليـبزيج في نهـائي كأس أ
بالـنسـبـة لنـا ألننـا كنـا نعـلم بـأننـا لسـنا بـحاجـة للـفـوز فقط بل إلظـهار من هـو بطل
انـيا". وأ "لعبـنا بشكل رائع وسـجلنـا العديد من األهـداف لهذا السـبب نستحق أ

وسم". التتويج باللقب على الرغم من عدم سهولة ا
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بايرن يكتسح فرانكفورت
عـلى صـعـيـد اخـر تـوج نـادي بـايـرن
ــــاني مـــيــــونـخ بـــلــــقـب الـــدوري األ
للـمـوسم السـابع عـلى الـتوالي بـعد
اكــــتــــســــاح ضــــيــــفـه آيــــنــــتــــراخت
فـرانـكفـورت بـنـتـيـجة 1-5 اول امس
الـــــــســــــبـت فـي خــــــتـــــــام جــــــوالت

البوندسليجا.
خماسية بايرن ميونخ حملت توقيع
كــيــنــجـســلي كــومــان وديـفــيــد أالبـا
وريـنـاتـو سانـشـيـز وفـرانك ريـبـيري
وآريـــ روبن فـي الـــدقـــائق 4 و53
و58 و 72 و78 بـــــيـــــنـــــمـــــا أحـــــرز
سيباستيان هيـلير هدف فرانكفورت

في الدقيقة 50.
بهذه النتيجة أنهى البايرن موسمه
مـتـربـعًـا عـلى عـرش الـبـونـدسـلـيـجـا
برصيد 78 نقطـة بفارق نـقطت عن
بـــوروســيــا دورتــمـــونــد الــوصــيف
بـيـنـمــا تـراجع فـرانـكـفـورت لـلـمـركـز
الــســابع بــتــوقـف رصــيــده عــنـد 54

نقطة.
بــايــرن مـيــونخ لم يــســتـغــرق وقــتًـا
طــويـــلًــا لــهــز الــشــبــاك حــيث جنح
كــيــنـجــســلي كــومــــــــــان في إحـراز
هــــدف الـــــتـــــقـــــدم من أول فـــــرصــــة
ألصحاب األرض بعد مرور 4 دقائق
بــعـدمـا تــسـلم تــمـريــرة من تـومـاس
مـــولـــر لـــيـــســـددهـــا بـــهـــدوء داخل

الشباك.
وبعد مرور 3 دقائق فـقط على هدف
الــتـقــدم كـاد ســيــرجي جـنــابـري أن
يـضـاعف الـنتـيـجـة لـلبـايـرن بـعـدما

اني للموسم السابع على التوالي  UGOK∫ توج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري األ ½u³ « qDÐ
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إســـمـــاعــــيل ســـار (رين 21 عـــامـــا
يزًا جناح)قـدم السنـغالي موسـما 
وسجل  12 هدفـا وصنع 11 أخرى
وقـاد فريـقه لـلـتـتويـج بكـأس فـرنـسا
ـاضي عـلى حـسـاب باريس الـشهـر ا
ســان جــيــرمــان. ولــفت ســار أنــظــار
ـــــري مـــــدرب آرســـــنــــال أونـــــاي إ
وبالـفعل دخل الـنادي اإلجنـليزي في
مــفــاوضـات لــكن الــصـراع يــشــتـعل
بـاهـتـمـام مـن لـيـسـتـر سـيـتي ورومـا
وإيه سي مـيالن حـيـث تـبـلغ قـيـمـته
احلالية 25 مليون جنيه إسترليني.

خافـييـر مبويـامبـا (ماسـتريخت 17
عامـا مـدافع) يوصف بـفـيرجـيل فان
ديـك الــقــادم مــا يــضـع الــكــثــيــر من
ـدافع الـشـاب والذي الـضغط عـلى ا
لــــفـت انــــتــــبــــاه عـــــدد من األنــــديــــة
األوروبيـة. ويـضع تشـيـلسي الالعب
ضــمـن اهــتــمــامــاته بــجــانب رغــبــة
ليفـربول وبـايرن ميـونخ وبورتو في
الظفر بـخدماته.جـيدسون فيـرنانديز

(بنفيكا 20 عاما خط وسط)
قــدم فـيــرنـانــديـز إضــافـة خلط وسط
بنـفيـكـا بعـد تصـعيـده للـفريق األول
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سـتـحـيل تـخـيل الـعالم عـريـقة. مـن ا
احلـــديث بـــدون مــســـاواة وطــيـــبــة
وعـدالــة". وأضـاف: "تـنـمــيـة األطـفـال
لـلـتـعـاون واحلـوار مـهـمـة أسـاسـية;
ألن الـقـدرة عــلى الـتـوصل حلل وسط

ــشــروع قــال بـــيــكــنــبــاور: وحـــول ا
"يـــشـــرفـــني أن أشـــارك في بـــرنـــامج
ي خــاص بــاألطــفـال. اجــتــمـاعـي عـا
ــشــاركـون الــقــيم الــتي يــروج لــهــا ا
الـــشــبــاب من مـــخــتــلـف الــدول قــيم
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انية فرانز يستعد أسطورة الـكرة األ
ي لبـرنامج بيـكـنبـاور الـسفـير الـعـا
"كـــرة الــــقــــدم من أجل الــــصــــداقـــة"
لـلـمـشـاركـة في الـفعـالـيـات الـنـهـائـية
للـنـسخـة الـسابـعة لـلـبرنـامج الدولي
اخلـاص بــاألطـفـال والـتــابع لـشـركـة
"غازبـروم" ب 28 مـايـو/أيار حـتى
يــونــيـو/حــزيــران ضــمن اجلـدول 2
الــــرســــمي لــــدوري أبـــطــــال أوروبـــا

"2019-2018 في مدريد.
ـشاركون فـي الفعـاليات وسيـحضر ا
الــنـهـائــيـة لـلــبـرنـامـج نـهـائي دوري
أبــــطــــال أوروبــــا بــــ تــــوتــــنــــهـــام
ولــــــــــيــــــــــفــــــــــربــــــــــول فـي األول من
ـقــبل في مــلـعب يــونـيــو/حـزيــران ا
وانـدا مـيـتروبـولـيـتـانـو مـعقـل فريق

أتلتيكو مدريد.
شـارك وسيـتـحدث بـيـكنـبـاور مع ا
الـشــبـان في الـبــرنـامج عن مــسـيـرته
ـمـيـزة كـما الـريـاضـيـة ومـواقـفـهـا ا
ســـيــشـــاركـــهـم مـــعـــارف ومـــهــارات
يـحـتـاجـونهـا لـتـحـقـيق نـتـائج جـيدة

روبرت
ليفاندوفسكي
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أكــد تــقــريــر صــحــفي بــريـــطــاني اول امس الــســبت أن
الفـرنسي بـول بوجـبا جنم وســــــطـ مـانشـستـر يونـايتد
ـيــــــركـاتـو الـصيـفي لـلـشـيـاط سـيـتـسـبب في تـعطـيل ا

احلمر.
ووفقًا لصحيفة "إكسبـريس" البريطانية فإن عدم وضوح
مــوقف بـول بــوجـبـا من الــرحـيل عن الــشـيـاطــ احلـمـر
سـيـجـبـر مـانشـسـتـر يـونـايتـد عـلى تـأجـيل دخـول صـفـقة

تاجني ندومبيلي العب وسط ليون.
وأشارت إلى أن مـانشـستـر يونـايتـد سيـقتحـم سباق ضم
نـدومبـيـلي فـور أن يـتم إبالغ النـادي من قـبل بـوجـبا أنه

يريد مغادرة قلعة أولد ترافورد.
ويـحــظى نـدومــبــيـلي بــاهـتــمــام من قـبل أكــثــر من فـريق
أوروبي مثل مـانشسـتر سيـتي وريال مـدريد ويوفـنتوس
ولكن تؤكـد الصحـيفة أن تـوتنهـام وباريس سان جـيرمان

هما الوحيدان اللذان تقدما بعروض رسمية.
يذكر أن الـكثـير من التـقارير ربـطت بول بوجـبا باالنـتقال
ــقــبل ال ســيــمــا بـســبب إلى ريــال مـدريــد في الــصــيف ا
الـعالقة اجلـيـدة بـ الالعب الفـرنـسي وزين الـدين زيدان

يرجني. مدرب ا
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بـاراة الـتي شهـدت تـتويج فـريقه ا اول امس الـسـبت خالل ا سـجل فرانك ريـبـيري هـدفً
اني عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (5-1). بلقب الدوري األ

ـوقع الرسـمي لـبـايرن تـصـريحـات الـنجـم الفـرنـسي الذي سـيـرحل عن الـعمالق وأبـرز ا
شاركتي هذه وسم حيث قال: "عائـلتي بأسرها جاءت من فـرنسا  البافاري بنهـاية هذا ا
الـلحظة اخلاصـة لقد كانت صعـبة لكن الشيء األهم هو تـتويجنا بـاللقب".وأضاف: "إنها
آخـر حلظـة رائـعة لي هـنـا في أليـانـز أرينـا بـرفقـة زمالئي واجلـمـاهيـر فـأنا لم أمـكث هـنا
عام أو 3 بل امـتدت رحلتي لـ 12عامًا وتخـللتها حلـظات عظيـمة.. لكن أفضل موسم لي

كان (2013 - 2012) الذي حـققنـا خالله إجنازات مـذهلـة". ومن جانـبه قال النـجم الهـولندي
ـوسم: "هنـاك الـكـثيـر من الـعواطف آريـ روبن الـذي سجل أيـضـا  وسـيرحل كـذلك بـنهـايـة ا
كن وصـفها بكلمات فهو شيء يجب أن التي سرت بداخلي عقب مـباراة بهذا السيناريو وال 
جتـربه بـنـفسـك".وتابع: "لـكن الـشيء األهم أن الـعـديـد من زمالئي الـذين لـعـبـوا بـجـانـبي طوال
مـســيـرتي مـع بـايـرن كــانـوا هــنـا.. لــقـد قــاتـلت من أجـل الـعـودة عــلى مـدار  5أشــهــر وكـانت
كـافأة".وتتبـقى مباراة واحدة فـقط على نهايـة مسيرة روبن وريـبيري مع بايـرن وهي مواجهة ا

انيا يوم 25 مايو/آيار اجلاري. اليبزيج في نهائي كأس أ

وإيـجـاد لـغـة مـشـتـركـة مع مـجـمـوعة
مـــتــنــوعـــة من الــنــاس هـي مــفــتــاح
الـنـجـاح في احلـيـاة بـصـرف الـنـظـر
سـتـقـبـلـية أكـانت في عن مـهـنـتهـم ا

الرياضة أو غيرها".

ليفربول يحذر 
في بيان
رسمي

جماهيره من
بيع تذاكر
باراة ا
النهائية
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وجه نادي ليفربول حتذيرًا شديد اللهجة إلى
باراة النهائية لبطولة دوري جماهيره قبل ا
قرر لها يوم 1 أبطال أوروبا أمام توتنهام وا
ــقــبل عـلـى مـلــعب "وانـدا يــونــيـو/حــزيـران ا

متروبوليتانو".
وحذر ليفربول في بيان رسمي جماهيره من
ـبـاراة الـنـهــائـيـة لـدوري أبـطـال بـيع تــذاكـر ا

أوروبا بطرق غير شرعية على اإلنترنت.
شجـع الـذين سيبـيعون وأكد لـيفربـول أن ا
التذاكـر على مواقع إلـكترونـية سيـتم حظرهم

مـن حــضــور مــبــاريــات الــفــريق عــلى مــلــعب
"أنفليد" ألجل غير مسمى.

وأوضح لـيفـربول أن الـشـراء من مـصادر غـير
رســمــيـة عــبــر اإلنــتـرنت ال يــضــمن أن تــكـون
الـتـذاكـر أصـليـة أو أن اجلـمـاهـيـر سـتـحصل

عليها فعليًا.
وأشـار الـريـدز إلـى أن بـيع أو عـرض الـتـذاكـر
ـة جنـائيـة على دون إذن من النـادي يعـد جر
اجلماهير وأنه يعتزم فرض عقوبات على أي
مـشـجع يـكـتــشف أنه يـبـيع الـتـذاكـر من خالل

واقع غير الرسمية. ا

أسطورة 
انية الكرة األ
فرانز بيكنباور

اضي وشـارك في الدوري الصـيف ا
البرتغالي ودوري أبطال أوروبا ألول
مــرة. وتـســعى 3 أنــديــة إجنــلــيــزيـة
لـضــمه وهم تـوتــنـهـام ومـانــشـسـتـر
يــونـايــتــد ولـيــفــربـول والــذي تـصل
قــــيـــمــــته إلى 35 مــــلــــيــــون جـــنــــيه

إســتــرلــيـني. صــامــويل شــوكــويـزي
(فياريال 19 عاما جناح)

بعد فـشل فيـليب كوتـينيـو في إثبات
قــــــدراتـه مـع بــــــرشــــــلـــــــونــــــة وجه
الـبــلـوجـرانـا بــوصـلـته نــحـو الـنـجم
الــشــاب شــوكــويــزي والـذي أصــبح

بديال محتمال للبرازيلي.
لك الـنيـجيـري شرطـا جزائـيًا في و
عـقده بـقـيـمة 60 ملـيـون يـورو وهو
ليـست لـديه الكـثـير من اخلـبرات في
ـسـتوى الـليـجـا لكـنه يُـشـارك على ا
الــــــــدولي مـع مــــــــنـــــــتــــــــخـب بالده.

األندية االوربية
تسعي نحو

أهدافها لتدعيم
الصفوف
واالستعداد
للموسم
اجلديد.


