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لكي عن لكي. ويبحث ا يتوقع حدوث عـاصفة تغييرات كبيـرة داخل ريال مدريد في سوق االنتقاالت الـصيف احلالي بعد موسم مخيب لـآلمال وتطلعات مشجعـي الفريق ا
همـة لن تكون سـهلة فـمن الصعب رحيل أي الـتعاقـد مع كل من إيدين هازارد ولـوكا يوفيـتش وفيرالنـد ميندي ومـا زالت قائمـة الراح مـفتوحة لـعدد من الالعبـ لكن ا
لكي فجميع الالعب يـرغبون في البقاء ولكن زين الدين زيـدان لديه خطط أخرى ويتوجب على اإلدارة بيع الـكثير من الالعب خللق التوازن العب من صفوف الـفريق ا
وذلك وفقـا لصحـيفة "مـاركا" اإلسبـانية. وأنـفق ريال مدريد 95 مليـون يورو بالـفعل على صـفقتي كل من إيـدي ميلـيتاو ورودريـغو وستـكلف النـادي صفقـة هازارد ما ب
100 و110 ماليـ يورو. فيما تصل صفقة يوفيتش إلى 70 ملـيون يورو أما ميندي فسيكلف النادي 40 ملـيون يورو دون احلديث عن احتماليـة التعاقد مع الفرنسي
ـبلغ الـذي سيـتوفـر من بيع كل من إيـسكـو وغاريث بـيل وخاميس بول بـوغبا مـن مانشـستـر يونـايتـد. ويحتـاج ريال مـدريد لـتأم 300 ملـيون يورو من بـيع العبـيه وهو ا
يرنغي على ما ال يقل عن 70 ملـيون يورو من بيع خاميس رودريغيز أما إيسكو فلن يقل ثمنه عن توقع أن يحصل ا الي. ومن ا رودريغـيز كي ال يدخل في أزمة اللعب ا
60 مليون يورو وسيبلغ ثمن بيل 70 مليون يورو. كما يوجد العبون آخرون أعلن عن رحيل بعضهم منهم احلارس الكوستاريكي كيلور نافاس وداني سيبايوس ولوكاس

فاسكيز وماريانو دياز وراؤول دي توماس وبورخا مايورال وثيو هيرنانديز.
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ــبـاراة الـنــهـائــيـة لـدوري مع اقــتـراب ا
أبــطــال أوروبــا بــ فـريــقي لــيــفــربـول
وتــوتـنــهـام يــعـقــد خـبــراء ريـاضــيـون
مقـارنات بـ إمكـانيـات النـادي الذين
يــدفـعــان بـكل مــا لـديــهـمــا ألجل إحـراز
اللقب. ووفقـا لتقرير سـكاي نيوز  فإن
نادي لـيفربـول سيـشارك بالعـب تصل
ــالـيـة إلى 331.5 مـلـيـون قـيــمـتـهم ا
جــنــيه أســتـــرلــيــني حــيـــنــمــا يــواجه
تـوتـنـهـام يــوم الـسـبت في الـعـاصـمـة

اإلســبـــانــيــة مــدريــد. لــكن "الــريــدز" لن
يـشارك بـالعبه نـابي كـيـتـا الـذي تصل
قيمته إلى 53 مليون جنيه أسترليني
وسيـتخلف عن مـقابـلة النـهايـة بسبب
إصــابـته. لـكـن قـيـمــة العـبي تـوتــنـهـام
ـبـاراة احلـاسـمـة سـتـكون خالل هـذه ا
أقل بـكثـيـر ألنـها لن تـتـجاوز 129.5
مـلـيون جـنـيه أسـتـرلـيـني أي أنـها أقل
رت ونصف تقريبا مقارنة بالفريق
اخلصم. ويـستفـيد ليـفربـول من العب
جــرى ضـــمــهم فـي ســنــة 2018 مــثل

فـيـرجـيل فـان دايك (75 مـلـيـون جـنـيه
أســتــرلــيــنـي) وألــيــســون بــيــكـر (67
مليون جنيه أسترليني) وفابينيو (44
مـــلــيـــون جــنــيـه أســتــرلـــيــني). وخالل
ــرمى مــوســمه األول حــافظ حــارس ا
ألـيـسون عـلى نـظـافـة شـباكه 26 مرة
ـــمــتـــاز نــال مــنـــهــا 21 في الـــدوري ا
ـوجـبـهـا جـائـزة "الـقــــــــفـاز الذهـبي"
الـتي تـمـنح لـلـحـارس الذي حـافظ عـلى
نـــظـــافــــة شـــبـــاكـه في أكـــبــــر عـــدد من
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ويـضم اخلط األمـامي لفـريق لـيـفـربول
ويـــقـــول الـــبـــعض إنـه من األفـــضل في
الـعالم كال مـن محـمـد صالح وروبـرتو
فـــرمــيــنــو وســاديـــو مــاني وهــؤالء لم
يـــكــلـــفـــوا ســوى 93 مـــلــيـــون جـــنــيه
قـابل ال تتـعدى قـيمة أستـرليـني. في ا
أغــلـى العب في فــريـق تــوتــنــهــام 30
مليـون جنـيه أسترلـيني ويتـعلق األمر
ـوسى سيـسـوكو بـيـنمـا تصـل قيـمة
حارس مرمى توتنـهام هوجو لوريس
إلى 67 ملـيـون جنـيه أسـترلـيـني. لكن
الية قد ال تكون عامال حاسما التكلفة ا
في مبـاراة السـبت بـحسب خـبراء ألن
ـفـاجآت بـشكل عالم كـرة الـقدم يـحمل ا

دائم. أســنــدت االحتــاد األوروبي لــكـرة
الــــقـــدم "يـــويـــفـــا" إدارة نـــهـــائي دوري
األبـطـال إلى احلكـم السـلـوفـيـني دامـير
سـكـومـينـا بـيـنـما سـيـعـاونه مـواطـناه
يــوري بــرابــروتــنــيك وروبــرت فــوكـان
فيما سـيكون اإلسباني أنـطونيو الهوز
هو احلكم الرابـع. وسيتولى الـهولندي
دانـي مـاكــيــلي مــهــمــة حــكم الــفــيــديـو
ـسـاعــد لـلـحـكم وســيـعـاونه مـواطـنه ا
ــانـي فــيـــلــكس بـــول فـــان بــويـــكل واأل
زاويــر أمــا حــكم الــتــســلل في تــقــنــيـة
اني مارك بورش. الفيديو فسيكون األ
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ـبـاريـات أدار سـكــومـيـنــا الـعـديـد مـن ا
همـة في مسـيرته ولكن أبـرزها كانت ا
نــهــائي بـطــولــة الــدوري األوروبي بـ
مانشـستـر يونايـتد وأياكس أمـستردام
2017  والذي انتهى بفـوز الشياط
احلمر بـهدف دون رد. كـما أدار احلكم
الـسـلوفـيـني مـبـاراة الـسـوبر األوروبي
بـ تــشـيـلـسـي وأتـلـتـيــكـو مـدريـد عـام
2012  والــــــتـي انـــــــتــــــهـت بــــــفــــــوز
الروخيبالنكوس بنتيجة 1-4. وخالل
الـنــسـخــة احلـالـيــة من دوري األبـطـال
أدار ســكـومــيـنــا مـبــاراتي مـانــشـســتـر
ســيـتي مع هــوفـنـهــا ولـيــفـربـول مع
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تـسـتـعد أذربـيـجـان السـتـضـافة أول
نـهـائي  لبـطـوالت األنـديـة األوروبـية
عـلى أرضهـا عـنـدمـا يلـتـقي آرسـنال
مع تـشـيـلـسي الـيـوم األربـعـاء عـلى
ـــبي في بـــاكـــو. وكـــان ـــلـــعـب األو ا
االحتـــاد األوروبـي قـــد اخـــتـــار هـــذا
الستضافة لعـب في أيلول 2017   ا
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قـال فلـورنـتـيـنو بـيـريـز رئـيس ريال مـدريـد اول امس االثـنـ إن البـرتـغـالي كـريسـتـيـانو
رونـالدو جنـم الفـريق الـسـابق ومهـاجم يـوفـنتـوس احلـالي هـو أفضل العب تـعـاقـد معه.
وأوضح بيريز خالل تصـريحات إلذاعة "أوندا سـيرو" اإلسبانيـة: "كريستيـانو رونالدو هو
أفـضل العب تـعـاقـدت مـعه إنه مـحـتـرف مـثـالي ولم يـخـلق أي مـشـكـلـة طوال 9 سـنـوات
قضاها مع الـفريق وسلوكه كان مثاليًا دائـمًا". وأضاف: "دائمًا كانت عالقتي مع رونالدو
رائـعة". وعـمـا إذا كان أي حـديث قد جـمعـهمـا بـعد رحـيل رونالـدو إلى يوفـنتـوس أجاب:

"األشيـاء احلمـيمـية ال تُـحسب". ورحل الـدولي البـرتغـالي بشكـل مفاجئ
اضي. وجنح رونالـدو في حتقيق لـكي الصـيف ا عن صفوف الـنادي ا
ـسـتـوى لـقب الـدوري اإليـطــالي مع الـبـيــانـكـونـيـري لــكـنه أخـفق عــلى ا
األوروبـي حـيث ودع الــفــريق دوري األبــطـال مـن ربع الـنــهــائي عــلى يـد

أياكس أمستردام.

وعن قراره بـاختـيار الـلعب بـقميص
تــــشـــيـــلـــسـي فى وقت ســــابق عـــلى
حـــســـاب عـــدة أنـــديـــة أخــرى عـــلق
هــازارد قـائـال: "لـقــد اتــخـذت الــقـرار
الصـحيح حتـدثت مع إبـراموفـيتش
ودي مـــاتــيــو وحتــدثـــنــا حــول كــرة
القـدم كـما حتـدثت مع دروجـبا عـبر
الهاتف وأخبراني حول النادي هذا

كان النادي األنسب لي".
ÍdB  —uCŠ

ـــقـــابـل يـــلـــعـب في صـــفـــوف وفـي ا
أرسنـال احملترف مـحمـد الننى العب
وسط منـتخب مصـر وتفـوق أرسنال
على فـالنـسيـا اإلسبـانى بنـتيـجة  7
3 – فى مــجـمـوع مــبـاراتـى الـذهـاب
واإليـــاب ضـــمن مـــنــافـــســـات الــدور
نــصف الـــنــهـــائي بـــيــنـــمــا تـــغــلب
تشيلسى على آينتراخت فرانكفورت
ــانى بـــركالت الــتــرجــيح. ويــعــد األ
محـمد الـنـنى ثالث العب مـصرى فى
باراة التاريخ يـسجل حضـوره فى ا
النهائـية بالبـطوالت التى تقام حتت
رعـاية االحتـاد األوروبى لـكـرة الـقدم
"يـويفـا". وكـان أحـمـد صالح حـسنى
أول العب مصـرى يشـارك فى مباراة
نـهـائـيـة بـإحـدى بـطـوالت "الـيـويـفـا"
وقع الرسمى لالحتاد حسبما ذكـر ا
األوروبـى. وشـــــارك أحـــــمـــــد صالح
Intertoto" حــــســــنـي فى نــــهــــائى
 "Cupعام 2000 مع شـتـوجتـارت
ــانى أمــام أوكــســيــر الــفـرنــسي. األ
مــــحــــمــــد صالح جنـم لــــيــــفــــربـــول
اإلجنليزى ثانى العب مصرى يحقق
هـذا اإلجنــاز بـعـدمـا صـعــد لـنـهـائي

واالحتــادات الـــوطــنــيــة والــشــركــاء
الــــتــــجــــاريـــــ وشــــبــــكــــات الــــبث

التلفزيوني.
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ــبــاراة الــنــهــائــيــة احلــكم ويــديــر ا
اإليـطــالي جـيــانـلــوكـا روكي والـذي
يـتـفـاءل به عـشاق تـشـيـلـسي كـثـيرًا
بينما يعد مصدرًا للتشاؤم جلماهير
آرســنـال. وأدار روكي مــبــاراتـ في
دوري أبــــــطــــــال أوروبــــــا مـن قــــــبل
لــتـــشــيــلــسـي كــانت األولى في دور
اجملــمــوعـات أمــام فــالــنـســيــا وفـاز
الـبــلـوز بـثالثــيـة نـظـيــفـة في مـوسم
ــــــــــبـــــــــاراة 2012 -2011 وأتـت ا
الـثـانـيـة في دور اجملـمـوعـات أيـضًـا
في مــوسم 2014 -2013 وتــغـــلب
عـلى ســتـيـوا بـوخــارست الـرومـاني
بـهدف نـظـيف. وعـلى اجلـانب اآلخر
أشـــــرف احلـــــكم اإليـــــطـــــالـي عـــــلى
مبارات آلرسنال في دوري األبطال
أتت األولى في دور اجملــمــوعـات من
مـــوسم 2012 -2011 وحـــيـــنـــهـــا
ـدفــعـجــيـة أمـام بــوروسـيـا تــعـادل ا
ــــبــــاراة دورتــــمــــونــــد 1-1 وأتت ا
الـــثــانــيـــة في دور اجملــمـــوعــات من
مــــــوسم 2016 -2015 وخــــــســــــر
آرسنـال حيـنـها بـنتـيجـة ثقـيلـة أمام
بـايـرن مـيـونخ بـنـتـيـجـة 1-5. وأتى
الـفـوز الـوحـيـد الـذي حـقـقه آرسـنال
في حـــضـــور احلـــكم اإليـــطـــالي في
مباراة فـنربخـشة التركي في األدوار
التمهيـدية لدوري األبطال من موسم
2014 -2013. وفــي الـــــــــــــــــدوري
األوروبي حكم روكي مـباراة واحدة
من قـــبـل آلرســـنـــال أتت في نـــصف
ــاضـي وحــيــنــهـا ــوسم ا نــهــائي ا
دفعجية أمـام أتلتيكو مدريد خسر ا
بـهـدف دون رد. وأدار أيـضًـا مـبـاراة
واحـــدة لـــتـــشـــيـــلــــسي في الـــدوري
األوروبي من قــبل وحــيـنــهـا تــغـلب
الــبــلــوز عــلى روبن كــازان الــروسي
بنـتـيـجة 1-3 في ربع نهـائي موسم

.2012- 2013
fL×²  eO−¹—œË— Ë—bOÐ

قـــــال بـــــيــــدرو رودريـــــجـــــيـــــز العب
تـشـيـلــسي إنه مـتـحـمس خلـوض
نـهـائي الـدوري األوروبي أمـام
آرسنال. وأضاف بيدرو في
ــــوقع تــــصــــريــــحــــات 
الـيــويـفــا "دائـمــا مـا
تـــرغب في حـــصــد
األلـــــــــــــــــقــــــــــــــــاب
والـــبــطـــوالت قــدر
اإلمـــكــــان". ويـــرى
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نابـولي في دور اجملـموعـات باإلضـافة
إلى مــواجـهــتي أيــاكس أمـســتـردام مع
ريال مدريـد وباريس سان جـيرمان مع

مانشستر يونايتد في ثمن النهائي.
nO  q−Ý

لك سكوميـنا سجلًا مـخيفًا مع طرفي
ـبـاريـات نـهـائي دوري األبــطـال خالل ا
األوروبــــيـــــة الـــــتي ســـــبـق أن أدارهــــا
لليفربول أو توتنهام. فمع الريدز ظهر
سـكـوميـنـا حـكـمًا لـلـسـاحة 5 مرات
حـيـث حـقق لـيــفـربــول فـوزًا واحـدًا
بينـما خسر 4 مرات ولم يـتعادل
الــــفــــريق اإلجنــــــلـــيــــزي في أي
مـــــبـــــاراة يـــــديـــــرهـــــا احلـــــكم
الـســلـوفـيـنـي. وعـلى اجلـانب
اآلخــر فــإن سـكــومــيــــــــــنـا
أدار 3 مـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات
أوروبـــــــــيــة لــتــوتــنــهـام
حيث تعــــــــادل الـسبيرز
مـــــــــعـــــــــه مـــــــــرتـــــــــ
بيـــــــــنـما خـــــــسـر مرة
واحـــــــدة ولم يـــــسبق
أن حـــــقـق الـــــفــــــــــــريق
الــلـنــــــــدني أي فــوز في
لــــقـــــاء يـــــديـــــره احلـــــكم

السلوفيني. دامير سكومينا

 أنور
الغازي
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طـلب ســيـرجـيـو رامــوس مـدافع وقـائـد ريــال مـدريـد الـرحــيل عن صـفـوف
ــقــبــلــة. وبـحــسـب بـرنــامج الــفــريق خالل فــتــرة االنــتــقــاالت الــصـيــفــيــة ا
"الشـرينجـيتـو" اإلسباني الـشهيـر فإن خاطب إدارة ريـال مدريد من أجل
تلك عرضًـا ضخمًا الـسماح له بالـرحيل مجـانًا مشيـرا إلى أن الالعب 
من أحد األنـدية الـصيـنيـة. وأوضح البـرنامج أن ريـال مدريـد رد سريـعا
دافع اإلسـباني. وتشير تقاريـر صحفية إلى رغبة راموس برفض طلب ا
قدار 2 في تـمديد عـقده باإلضـافة إلى حصـوله على زيادة في راتـبه 
وسم الواحد. ويـنتهي عقد ملـيون يورو ليحصل على 14 مليـونا في ا
راموس مع ريـال مدريد في حزيران 2021. يذكـر أن بعض التـقارير
ـنح الـسـابـقـة لـفـتت أن فـلـورنـتـيـنـو بـيـريـز رئـيس ريـال مـدريـد مـسـتـعـد 
رامـوس ما يـريـده مـوضـحـة أنه سيـقـدم له "عـقـدًا سـريًا لـلـغـايـة" به بـنود

مالـية بـعيدًا عـن مبلغ الـ14 ملـيون يـورو. وأكد فـلورنـتيـنو بـيريـز ان راموس
ـيـركـاتـو الـصـيـفي. وقـال أبـلـغه بـوجـود عـرض من أحـد أنـديـة الـصـ لـضـمه خالل ا

بـيريـز في تـصريـحات إلذاعـة "أونـدا سيـرو" اإلسـبانـية: "لـقـد أخبـرني (راموس) بـبـساطـة بأن
هنـاك عرضًـا جـيدًا جـدًا من نـادٍ صيـني لـكنـهم ال يسـتـطيـعـون دفع مبـلغ الـتعـاقد مـعه بـسبب

.. لم يكن األمر أكثر من ذلك".  القوان هناك في الص
ستـحيـل أن يسـمح ريال مـدريد لـقائـده بالرحـيل سـتكون وأضاف: "أخـبرت رامـوس بأنه مـن ا

سابقة فظيعة ولن أعطي أهمية أكبر لألمر". 
وأ بقـوله: "راموس هو الـقائد ولـديه أعلى راتب ب جـميع الالعبـ ويستـحق ذلك فهو العب

ستوى العالي". من ا
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عـاد فــريق أســـــــــتـون فــيال إلى مـصـاف
ــمـتـاز لـكـرة أنـديــة الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
الـقــدم بـــــــــعـد غـيــابه عـدة مـواســــــــم
إثـر فــــــــوزه عـلى فـريق ديـربي كـاونتي
ـــبــاراة الـــفــاصــلـــة "الــبالي (1-2) في ا

أوف". 
هـــــــاجـم الهـــــــولـندي أنور وضــــــــع ا
الـــغـــازي فـــريـــقه أســـتـــون فـــــــــــيال في
ـقـدمـة في الـدقـــــــــيـقـة 44 بـتـسـديدة ا
رأســيــة بــعــد كــــــــــرة رفــعـهــا لـه زمـيــله
ــصـــري أحـــمـــد احملـــمـــدي من اجلـــهــة ا

اليمنى. 
وضــاعف اإلســكــتــلــنــدي جــون مــاكــغـ

النتيجة عند الدقيقة 59.
ــهـــاجم جـــاك مـــاريــوت ومـن ثم ســجـل ا
الــهــدف الـــوحــيــد لــديــربي كــاونــتي في
الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي جمعهما
ـبـلي" اول امس االثـنـ عـلى مـلـعب "و

في العاصمة لندن. 

بيـدرو الذي حـصد 3 ألقـاب لدوري
األبطال مع برشلونة وبطولتي كأس
الــعـــالم وكــأس األ األوروبـــيــة مع
ـــنــــتـــخب اإلســـبـــاني أن "أول مـــا ا
ــبــاريــات يـــحــضــر في ذهــنـك هــو ا
الـــنــهــائــيــة". وتـــابع "أتــذكــر بــعض
الــنـــهــائــيــات اجلــيــدة مــثل نــهــائي
ليفربـول وميالن أو النـهائي ما ب
بـــرشــلــونــة وآرســـنــال والــذي كــان
مـثـيـرا لـلـغـايـة بـالـنـسـبـة جلـمـاهـيـر
الـبـارسـا". وخـتم بـيـدرو رودريـجـيـز
حديـثه بقـوله "أمـا إثارة رفع الـكأس
أمر خاص يجب أن يعيشه الشخص
بنـفـسه ألنه من الـصعب وصف ذلك

الشعور بأي كالم".
وأكد الـبلـجـيكي إيـدين هازارد جنم
تـــشـــيــــلـــسـي اإلجنـــلـــيــــزى أنه من
ــسـتــحــيل أن يــلـعب بــقــمـيص أى ا
ـيــرلــيج غــيـر فــريق آخــر فى الــبــر
البـلوز. وقال هـازارد فى تصـريحات
نــشــرتــهـــا صــحــيـــفــة "اجلــارديــان"
اإلجنلـيـزية: "مـستـحـيل ألعب لـنادى
إجنليزي آخر أنا أزرق! هذا الشيء
يعـني لي الكـثيـر ال أستـطيع الـلعب
لــنــادٍ آخـر فـي هـذا الــبــلــد. وأضـاف
النجم البلجيـكي عن إمكانية انتقاله
إلى صــفـوف ريــال مــدريـد فى فــتـرة
االنتـقـاالت الصـيـفيـة احلـاليـة "حتى
هـذه الـلـحـظـة لم يـحدث شـيء األمر
بــيــد األنـديــة لــذا ال أسـتــطــيع قـول
شيء ولكنني أضع هذا األمر جانبًا
اآلن تـــــركــــــيـــــزي عــــــلى الــــــفـــــريق
والــتـدريـبــات والـنــهـائي فــقط أريـد
حتقيـق هذا اللـقب بعـد ذلك سنرى.

إدينسون
كافاني

وانـــتـــــــــــزع أســــتـــون فــــيال بـــــــــــــطل
الــدوري ســـبع مــرات وكــــــــــأس أوروبــا
ــقـــعــــــــــد الـــثــالث عــام 1982 بـــذلك ا
ــيـرلــيغ ــؤهــــــــل إلى الــبــر األخــيــر ا
لــيــعــود من جــديــد مــنـذ هــبـــــــــوطه إلى
ـــــوسم (-2015 الـــــدرجــــة األولـى في ا

 .(2016
والـــتــحق أســتــون فــيـــــــــال بــالــثــنــائي
نــــورويــــتــــــش ســــيـــتـي وشــــيـــفــــيــــلـــد
يــونـــايـــــــــــتــد الــلــذين ارتــقـــــــــيــا إلى
ـــمـــتــاز مـــبـــاشــــــــــــرة بـــعــد الــدوري ا
ــــركــــزين األول حــــصــــولــــهــــمــــا عــــلى ا
والـــــــــــثـــانـي في دوري الـــدرجـــة األولى

على التوالي. 
وتــعــد مــبــاراة نـــــــــهــائي الــتــصــفــيـات
ـــــــــمتاز التأهـيليـة للدوري اإلجنـليزي ا
هي األغـلـى في تـاريخ كــرة الـقـــــــــدم إذ
يـــنـــال الـــفـــائـــز 170 مـــلــــيـــون جـــنـــيه
إسـتـرلـيـني أي مـا يـعـادل (215 مـلـيون

دوالر) .

مـلـيون و 250ألف دوالر مـا يـقرب من
21 مــلـيــون جـنــيه مـصــر وهى قـيــمـة
التتويج باللقب على أن يحصل نهضة
بركان على مبلغ 650 ألف دوالر نظرًا

لوصوله للمباراة النهائية. 
كما سيحصل الزمالك على ما يقرب من
 6مالي جنيه من الشركة الراعية بعد
التتويج بالبطولة األفريقية وذلك وفقًا
ـبـرم بـ الـطـرفـ كـما لـنص الـعـقـد ا
تـــخــطى نـــادى الــزمـــــالـك حــاجــز الـ3
ماليــ جــنـيـه فى إيــراداته من تــذاكـر
نــهـائـى الـكــونـفــدرالـيــة لــتــــــــنــتـعش
ـا يـقرب من خـزينـة الـقلـعـة البـيـضاء 
30 مـــلـــيـــون جـــنـــيه وهى مـــجـــمـــوع
الـيـة التى سـيحـصل عـليـها كـافـآت ا ا
ــبــاراة بــاإلضــافــة إلى إيــراد تــذاكــر ا
والـتى شـهدت حـضـور جـماهـيـرى غـير

مسبوق.
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تــنــتـعش خــزيــنـة نــادى الــزمـالك بـ30
مــلــيــون جــنـيـه بـعــد الــتــتــويج بــلـقب
الكونفدرالية األفريقية عقب الفوز على
نـهـضـة بــركـان بـنـتـيـجـة 3 /5 بركالت
الـــتــرجـــيح فى مـــبــاراة إيــاب نـــهــائى
البـطـولة الـتى جـمعـتهـمـا مسـاء األحد
اضى عـلى ملـعب برج الـعرب وسط ا
حضور جمـاهيرى يقرب من الـ 60ألف
مشجع حيث انتهى الوقت األصلى من
ـبــاراة بـتـقـدم الـزمــالك بـهـدف أحـرزه ا
مـحـمـود عالء من ركـلـة جـزاء لـيـصـبح
الفـريقـان متـعادلـ بعـد أن كان نـهضة
بركـان فـائزًا بـهـدف فى مـباراة الـذهاب

غرب.  با
وســيــحـــصل الـــزمــالك بـــصــفـــته بــطل
الـكــونـفـدرالـيـة األفــريـقـيـة من االحتـاد
األفـريـقى لـكـرة الـقـدم "كـاف" علـى مبـلغ
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ـاضيـة من مسـابقة دوري النـسخة ا
ابـــطــال اوروبـــا أمـــام ريــال مـــدريــد
اإلســبــانـى قــبل أن يــنــضم مــحــمــد
الــنـنى لـلــقـائـمــة. وتـأهل تـشــيـلـسي
لــلـنــهـائـي بـالــفـوز عــلى آيـنــتـراخت
فـرانـكـفـورت بـنـتـيـجـة 4 ـ 3بركالت
الــتــرجـيح عــقب الــتــعـادل 1 ـ 1 في
بـاراتـ فيـما صـعـد أرسنـال على ا
حسـاب فالنـسيـا اإلسباني بـنتـيجة
7 ـ  3 فـي مـــجــــمـــوع مــــواجــــهـــتي
الــذهـــاب واإليــاب في الـــدور نــصف
النهائى. من جانب اخر يتطلع نادي
مــانــشــســتــر ســيــتي بــطـل الـدوري
ــمــتــاز لــكــرة الــقــدم اإلجنـــلــيــزي ا
اني لـيروي لتـمـديد عـقد جـنـاحه األ
ساني بـعد أن كـشف بايـرن ميونخ
بــطل الـبــونـدســلـيــجـا صــراحـة عن
رغـــبـــته الـــشـــديـــدة فـي ضم الالعب
الشـاب. وذكرت صحـيفـة "مانشـستر
إيـفـيـنـيـنج نـيـوز" الـيـوم اإلثـنـ أن
مانشـستر سـيتي يتـطلع للـقاء وكيل
أعــمــال سـانـي قـريــبــا لــلـحــديث عن
تد عـقد ساني مع تمديـد العقـد.  و
مانـشـستـر سـيتي حـتى عام 2021.
وانضم ساني (23 عاما) إلى سيتي
في 2016 قـادمـا مـن صـفـوف نـادي
ـــاني وتـــردد أن الالعب شـــالــكه األ
رفـض أكـــثـــر مـن عـــرض مـن جـــانب
فـريـقه اإلجنـلـيـزي لـتـجـديـد تـعـاقـده
مـــعه. ويـــرغب بـــايـــرن مــيـــونخ في
الــتــعــاقـد مـع سـانـي ضـمـن خـطــته
إلعادة بـناء الـفـريق بعـد رحيل أكـثر
من العب عنه أبـرزهم الـثنـائي آري

روبن وفرانك ريبيري.
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كشف إديـنسـون كافاني مـهاجم باريـس سان جيـرمان كوالـيس أزمته الـشهيـرة مع زميله
نـيـمـار جـونـيـور حـول تسـديـد ركـالت اجلـزاء عنـد انـضـمـام الالعـب الـبـرازيلـي لـصـفوف
ري قائال: ـدرب السابق لـلفريق أونـاي إ الـفريق الفـرنسي. وألقى كـافاني بالـلوم على ا
فتـرض حتديد من سيسدد ركالت سؤول عـما حدث كان من ا ري هو ا "بالنسـبة لي إ

باراة".  اجلزاء قبل ا
ـهاجم األوروجـوياني في حـواره مع شبـكة ESPN:" لقـد قلت لنـيمـار حيـنها وأضاف ا
البس في حـالة غـضب شديدة أنـا من أسدد ركالت اجلـزاء ثم توجـهنـا إلى غرفـة خلع ا

ري وفي النهاية اختار نيمار ليسدد ركالت اجلزاء".  لقد كان األمر بيد إ
بـاراة برشـلونة الـتي انتـهت بخسـارة قاسـية لبي إس جي كمـا عاد كافـاني بالـذاكرة 
بـاراة صـدمتـني كثـيرا وأثـرت علي 6-1 في دوري أبـطال أوروبـا قائال: "هـذه ا
لفترة ألنه لم يـتوقع أحد ما حدث لم أكن قادرا على النوم لفترة واستغرقت
وقتـا طويال في الـقـراءة وانتـابني بـعض الـقلق ألنـني كنـت أذهب للـتدريـبات
دون أن أنـام بـشـكل جـيـد". وكـشف: "لـقـد تـشـاورت مع طـبـيب الـفريـق وقام
بـتـهدئـتي ومـنحـني بعـض األقراص ألتـمكن من الـنـوم وتدريـجـيا أصـبحت

أنام بشكل طبيعي".

نــهـائي مــســابـقــة الـدوري األوروبي
للـمـوسم احلالي. كـمـا وقع االختـيار
ــلـــعب لــلــمـــشــاركــة في عـــلى هــذا ا
اســـتــضــافــة فـــعــالــيــات كــأس األ

ـقــبــلــة (يـورو 2020). األوروبــيــة ا
لعب في شباط واكتمل تشييد هذا ا
2015 لـــيـــكـــون أول اســـتــخـــدام له
خالل دورة األلـعـاب األوروبـيـة الـتي
اسـتـضافـتـهـا بـاكـو في صيـف نفس
الــعــام. وتــبــلغ الــســعــة الــرســمــيــة
لـلـمـلـعب 64 ألف مـقـعـد في مـبـاراة
النـهـائي األوروبي وخالل إعالنه
عن مبيعات التذاكر أكد اليويفا
أن 37 ألف و500 تـــــــــذكــــــــرة
طرحت لـلبـيع للـمشـجع من

مختلف أنحاء العالم.
وقدم الـيـويـفا 6 آالف تـذكرة
لـكـل من آرسـنــال وتـشـيــلـسي
من أجل مــشــجــعي الــنــاديـ

لكن تـقـارير إعالمـيـة بريـطانـية
أكـدت أن الــنـاديــ أعـادا نــحـو
نــصف هـذا الــعــدد من الـتــذاكـر
نــظــرًا لـصــعــوبـة الــســفـر إلى
باكو والـتكلـفة البـاهظة
لـــــــلـــــــرحـــــــلـــــــة.
وخــــــصــــــصت
الــــــتــــــذاكــــــر
ـــتـــبـــقـــيــة ا
لـــــــصــــــــالح
الــــلــــجــــنـــة
ــــنـــظــــمـــة ا
احملـــــلـــــيـــــة


