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{ مدريـد - وكاالت   - شن كيـا جوربـشيـان وكيل أعـمال البـرازيلي فـيلـيب كوتيـنيـو العب خط وسط برشـلونـة هجـومًا حادًا عـلى إدارة النـادي الكـتالوني
تناقض" مع الالعب. وقال جوربشيان خالل تصريحاته بسبب "موقفها ا

اضي ولذلك قررنـا عدم النظر ـدير العام لـبرشلونة أخـبرني بأن كوتيـنيو ليس لـلبيع والرئيس بـارتوميو أخبـرني بنفس الشيء األسـبوع ا  "بيب سيجورا ا
إلى السوق احتراما لقرار برشلونة ولم نعرض الالعب على األندية األخرى".

ثل برشلونة في أمـريكا اجلنوبية يضغط من أجل أن يـكون كوتينيو ضمن صفـقة التعاقد مع نيمار من وأضاف: "لقد علمت وهي حقيقـة أن أندريه كوري 
باريس سان جيرمان". وتابع: "كوتيـنيو ليس لديه أي عروض ألننا نحتـرم قرار برشلونة ولكنهم ال يـحترمون الكلمة التي أخـذوها منا والتزموا الصمت هذه

دة لكن هذا لن يسمح لهم بالكذب بشأن الالعب". ا
ستقبله". واختتم: "يجب عليهم أن يقولوا احلقيقة وإذا أرادوا أن يرحل فعليهم أن يقولوا ذلك ومع الالعب سنقرر األفضل 
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{ الـــقــــاهـــرة -  وكـــاالت  - جتـــدد
ـصـري اجلـدل في الــوسط الـكــروي ا
ــدرب اجلـــديــد الــذي حـــول هــويـــة ا
نتخب سيتولى مـهام اجلهاز الـفني 
ـدرب "الـفـراعـنـة"  وذلك بـعـد إقـالـة ا
كسيكي خافيـير اغيري من منصبه ا
ــنـتـخب ــبـكـر  في أعــقـاب اخلـروج ا
مـصـر من بـطـولـة كـأس أ إفـريـقـيـا
ـقـامـة عـلى أرضه  بـخـسارتـه أمام ا
جــنـوب إفــريــقـيــا بــهـدف دون رد في

الدور الثمن النهائي.
ـصري اسم و هذا ويـترقب الـشارع ا
ــديــر الــفــني اجلــديــد الـذي هــويــة ا
ـرحـلـة ـنـتــخب األول في ا سـيــقـود ا
الـقـادمة الـتي سـتـعـرف استـحـقـاقات
فـي غــايــة األهـمــيــة وفـي مــقــدمــتــهـا
تــصـفــيــات كـأس أ إفــريــقـيــا الـتي
ستـقام  في الـكامـيرون عام ? 2021
ـؤهلة وأيضاً الـتصفـيات اإلفريـقية ا
لنهائيات كأس العالم  2022بقطر .
ـصـريـة ورغم إنـشــغـال اجلـمـاهــيـر ا
بأحداث البطولة اإلفريقية إال ان ذلك

ـشـاركـة في اجلـدال ـنـعـهـا من ا لم 
درب والـنـقـاش الـدائـر حـول هـويـة ا
الوطـني اجلـديد حـيث يـنـتظـرون ما
ستسفر عـنه تداعيات اسـتقالة هاني
ــصــري ابــو ريـــدة رئــيس االحتـــاد ا
لكـرة الـقدم وعـدد من اعـضاء مـجلس
اإلدارة  ألن احتاد اللعبة احمللي هو
درب سـؤولـة عن اخـتـيـار ا اجلـهـة ا

اجلديد .
 3احتماالت

ـدرب الذي ويـتـمـحـور اجلـدل حـول ا
تـــفـــضـــله اجلــــمـــاهـــيـــر بـــ ثالثـــة
احـتمـاالت ال رابع لـها فـإمـا التـعـاقد
مع مـديـر فـنـي أجـنـبي او مـديـر فـني
وطني أو إعادة األرجـنتـيني هيـكتور
كـوبر مـجـدداً لـرئـاسة اجلـهـاز الـفني
صري نتـخب ا بعدمـا كان قـد درب ا
ــدة من عــام  2015وحـتـى عـام في ا

 2018وحقق معه نتائج جيدة.
وكــــشف اســــتــــطالع رأي نــــظــــمــــته
صـحــيـفـة "الـوطن" بــأن كل خـيـار من
اخلــيــارات الــثالثــة يــجــد صــداه في

ـــصـــري  ولـــكن الـــوسـط الــكـــروي ا
بــدرجـات مــتــفـاوتــة وهــو مـا يــؤكـد
تــفــضــيل االغــلــبــيــة من اجلــمــاهــيـر

ألحدها على اآلخر . وفي التفاصيل 
فـــقــد اخـــتــار مـــا نــســـبــته  %79من
شارك في اإلسـتطالع رغبتهم في ا

الـتـعـاقـد مع مـديـر فـني مـحـلي لـعدة
اعتبـارات على رأسـها الـفشل الذريع
كسـيكي أغيـري في بطولة لتجـربة ا

ـنـتـخب كـأس أ إفـريـقـيـا وظـهـور ا
ــصــري بــأداء مــتــواضع وكــمـا أن ا
ن ســبـــقــوه لم ـــدربــ األجــانـب  ا
صرية يحقـقوا تطـلعات اجلـماهيـر ا
عـلى غــرار األمـيـركـي بـوب بـرادلي و
اإليطالـي ماركو تـارديلي و الـفرنسي
جيرالد جيلي  مقابل جتارب ناجحة
ــصــري وفـي مــقــدمــتــهم لـــلــمــدرب ا
ــدرب الــراحل مــحــمــود اجلــوهـري ا
ـــنــــتــــخب الـــذي كــــان وراء تــــأهـل ا
لـــنـــهـــائـــيــــات كـــأس الـــعـــالم 1990
بــإيــطــالــيــا و إحــراز لــقب كــأس أ
درب إفريـقـيـا عام  ? 1998وأيضـاً ا
حـسن شـحـاتـة الـذي قـاد "الـفـراعـنـة"
لتحـقيق لـقب كأس أ إفريـقيا ثالث
مــرات عـلى الــتــوالي أعـوام  2006و

 2008و . 2010
ــدربـ هــذا ويــتــرقب الــعــديــد مـن ا
ـصريـ قـرار االحتـاد احملـلي حول ا
اجلهـاز الفـني اجلديـد حيث يـأملون
احلـــصــول عــلـى الــفــرصـــة لــتــدريب
مـنـتـخب بالدهم  مـثل شـوقي غـريب

الــذي اتــيــحت له الــفــرصــة لــتــدريب
ــنـــتــخب الــوطـــني خالل الــظــروف ا
صرية الصعبة التي عاشتها الكرة ا
مـــوسم ( ? (2014-2013ويـــأمل ان
تتاح له فـرصة ثانـية بعـدما حتسنت
الــظـروف كــمـا يــراهن هــاني رامـزي
وحـسـام البـدري عـلى كـفـاءاتـهـما في
تولي الزمام الفني للمنتخب الوطني
بـعد جتـاربـهمـا اخملـتـلفـة مع األنـدية

التي أشرفا على تدريبها.
ــقــابل أبــدى مــا نــسـبــته 15% في ا
رغبتهم التعاقد مع طاقم فني أجنبي
درب محلي  ألن مصر تفـتقد حالـياً 
واصفات فـنية وشخصـية تساعده
درب احمللي على النجاح وذلك ألن ا
 سـوف يـتـعــرض النـتـقـادات في ظل
حالة االنشقاق التي تعيشها الساحة
الـكـرويـة حـالـيـاً و غـيـاب اسم يـلـقى
اإلجـــمـــاع مـــثل حـــسـن شـــحـــاتــة او

محمود اجلوهري .
شـكـلة وبـرأي هذه اجلـمـاهيـر فـإن ا
ـكــسـيـكي اغـيـري تـعـود في جتـربـة ا
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كـونهـما أول من يـتـوج بلـقب أعرق
بــــــطــــــوالت اجلــــــرانــــــد سـالم في
كـــولـــومـــبــيـــا بـل إنــهـــمـــا أيـــضــا
سـيــتـربـعـا عــلى عـرش الـتــصـنـيف
ـي لـــــلـــــمـــــرة األولـى خالل الـــــعـــــا
الـتـصـنـيف اجلـديـد الـذي سـيـصدر
. عــلى صــعـيــد اخـر الــيـوم اإلثــنـ
أشـارت األمـريكـيـة سيـريـنا ولـيـامز
عــقب خـســارتــهـا لــنـهــائي بـطــولـة
فـتـوحة لـلـتـنس أمام ـبـلـدون ا و
الرومـانيـة سيـمونـا هاليب إلى أن
"الـــيــوم الـــذي ســتـــتــوقـف فــيه عن
ساواة ب الرجل القتال من أجل ا

رأة ستكون في قبرها". وا
وجــــاءت تـــصــــريـــحــــات الالعــــبـــة
األمــريــكــيــة ردا عــلى ســؤال حــول
اســتــمــرارهـــا في الــقــتــال من أجل
ساواة بـ اجلنس أو الـتركيز ا
دة عـام في التنس عـمال بنصـيحة
الالعـبة األمـريـكـيـة الـسـابـقـة بـيلي

ج كينج.
وقالت في هـذا الصـدد "اليـوم الذي
ســأتـوقف فــيه عن الـقــتـال من أجل
ـــســـاواة أو مـن أجل أشـــخـــاص ا

مثلي أو مثلك سأكون في قبري".

الـالتــيــني يــتـــوجــان بــالــلــقب إثــر
فــوزهــمــا فـي الــنــهــائي اول امس
الـسـبت عـلى الــفـرنـسـيـ نـيـكـوال

. مايو وإدوارد روجيه فازل
وتـمـكـن الـثـنــائي من حـسم الــلـقـاء
ـاراثـوني الـذي امـتـد لـ 4سـاعات ا
و 56دقـــيــقـــة بــثـالث مــجـــمــوعــات

{ مــدن - وكــاالت  دخل الــثــنـائي
الــكـولــومـبي خــوان سـيــبـاســتـيـان
كـابال وروبـرت فـرح تاريخ بـطـولة
فـتـوحة لـلتـنس ثالث ـبلـدون ا و
الـبطـوالت األربع الـكبـرى (اجلـراند
سالم). وأصـــبح الـــثــنـــائي كـــابــال
وفـــــرح أول العــــبـــــ من الـــــبــــلــــد
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وأضـــاف: "بـــالـــنـــســبـــة لي
الــريــال هــو أفــضل نــادٍ في
الــعــالم حــتى لــو كــنت من
عـشـاق بـرشـلـونـة وأعـتـقـد
أن مـاني يجب أن يـفـكر في

هذا العرض بجدية".

بــوغــبــا شــارة قــيــادة الــشــيــاطــ
ا احلـمـر رد سـولـسـكـايـر "نـعم.. و
ـانـيـو "ال مـجـال ح مــدرب ا ال?". وأ
لــلـخــوض في الــتـفــاصــيل حـالــيـا
ناسب". سنحسم األمر في الوقت ا
عــلى صـعـيـد اخــر اثـار سـاي سـيك
رئــيس االحتــاد الــســنــغــالـي لــكـرة
القدم الـتكهـنات بشأن مـستقبل
ســــاديـــو مـــاني قـــائـــد أســـود
الــتـيـراجنــا. وأقـر سـاي سـيك
بـأن ريــال مـدريـد قـدم عـرضًـا
لـــــــســــــاديـــــــو مــــــانـي جنم
لـــيــفـــربــول الــذي يـــســعى
لـــلـــتــــتـــويـج بـــكـــأس أ
أفـــريـــقــيـــا مع مـــنـــتــخب
بالده. وقــــــال ســــــيـك في
تـصــريـحــات لـصــحـيــفـة
"ميرور" البريطانية: "لقد
فـاز بالـفـعل بـلقب دوري
أبــــــطـــــــال أوروبـــــــا مع
لـيفـربـول ولديه فـرصة

للذهاب إلى مدريد".

أخبار النجوم
…—UÝ ÈdAÐ ·e¹ —ULO½

{ لـنـدن  –وكـاالت  - فـسـر فرانك
ــديــر الــفـنـي لـتــشــيــلـسي المــبـارد ا
اإلجنــلــيـــزي االخــتــفـــاء الــتــام لالعب
الــوسط جنــولــو كــانــتي مـن بــدايــة مـدة
إعـداد الـفـريق الـلـنـدني ومـبـاراته الـوديـة

األولى استعدادا للموسم اجلديد.
وأوضح المــبـــارد في تـــصــريـــحـــات أبــرزتـــهــا
فرده صحـيفة لـيكيـب الفرنـسية "كـانتي يتـدرب 
ـعــد الـبــدني طــوال األسـبــوع ألن الالعب لم مع ا
يتـخلص بـعد من آالم إصابـته العضـلية الـتي تعرض
درب الشاب "يجب أن اضي". وأضاف ا وسم ا لها ا
نــتــعــامل مع إصـــابــة كــانــتي بــانــتــبــاه فــابــتــعــاده عن
ثل مشكلة لي ألنه العب يتسم التـدريبات اجلماعية ال 
ـتازة". وأشـار المبارد إلى بعـقلـية رائـعة وحالـة ذهنـية 

كن. أنه يحاول جتهيز جنولو كانتي في أسرع وقت 
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{ مــدريــد - وكــاالت  - تــواجــد الــفــرنــسي أنــطــوان
تجر اخلاص غريـزمان أحدث صفقات برشـلونة في ا
بالـنادي الـكـتالـوني في الكـامب نو. وقـال غريـزمان في
تـصـريـحات نـشـرتـهـا صـحيـفـة مـونـدو ديبـورتـيـفـو "أنا
سـعـيـد لـلــغـايـة أشـعـر بـحـمــاس كـبـيـر حـريص عـلى
". وأضــاف "لـدي هــنـا الـعــمل مع مــجـمــوعـة الالعــبـ
حتـديات كـثـيرة وأهـداف جـديدة أتـمـنى أن أفعل ذلك
كنة. الهدف هو الفوز بكل شيء من بأفـضل طريقة 

ألقاب".
وتـابـع "لـقـد حتـدثت مع صـامـويـل أومـتـيـتي وعـثـمـان

تع معهما". بلي أرغب في قضاء وقت  د
ونـوه "أردت القـدوم إلى هنـا مع عائـلتي فـفي بعض

األحيان يتع عليك اتخاذ قرارات مصيرية".
وحـول لــيـونــيل مــيـسي أوضح غــريـزمــان "سـعــيـد
لـلـغـايـة ألنـني سـألـعب بـجـانـبه فـي بـرشـلـونة". وأ
"برشـلونة فـريق رائع لدي شغف كـبير بـالعمل مع

دير الفني إرنستو فالفيردي". زمالئي اجلدد وا

dÒ H¹ œ—U³ ô

w²½U  ¡UH²š«

بـيـبي جـناح لـيل الـفـرنسي ولـيـروي ساني
جنم مـانـشـسـتـر سـيـتـي اإلجنـلـيـزي وتـقد

. عرض رسمي
وقع بأن الـصفقتـ ستكلـفان النادي وأفـاد ا
الـبـافاري  165مـلـيون يـورو وذلك لتـعويض
رحـيل الـثـنـائي آريـ روبن وفـرانك ريـبـيري

نصرم. وسم ا بنهاية ا
ـتوقع أن تبلـغ تكلفة انـتقال ساني إلى ومن ا
مـلعب ألـيانز أريـنا حوالي  90مـليـون يورو
بـيـنمـا سـيقـدم بـايـرن عرضـا تـبلغ قـيـمته 75

مليون يورو من أجل التعاقد مع بيبي.
ـاني اإلنـفـاق ويــنـوي مـســؤولـو الـعـمـالق األ
بــسـخــاء في سـوق االنــتـقــاالت بـعــدمـا وعـد
أولي هــونــيس رئــيس الــنــادي اجلـمــاهــيـر

يركاتو تاريخي وثورة تعاقدات.
وكـان بايـرن قد بدأ صـفقاته مـبكـرًا بالتـعاقد
مع الـثـنـائي لـوكـاس هـيـرنانـديـز وبـيـنـيـام
بــافــارد مــقـابل  80و 35مــلــيـون يــورو عـلى
ـهـاجم الشـاب يان فـيات الـتـرتيب كـما ضم ا

آرب مقابل  5مالي يورو فقط.
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كــشف الـبـلــجـيـكي رومـيــلـو لـوكــاكـو مـهـاجم
مـانشستر يـونايتد موعد حـسم مستقبله مع
الـشـياطـ احلـمر في ظل األنـبـاء التـي تفـيد
ـــيـــركـــاتــو بـــاقـــتـــرابه من الـــرحـــيـل خالل ا

الصيفي احلالي.

جـناح أتلـتيكو مـدريد  وبحث إمكـانية إعادة
ــهــاجم الــبــرازيـلـي نـيــمــار دا ســيــلــفـا إلى ا
صـفـوف الـفـريق بـعـد عـامـ من انـتـقـاله إلى

باريس سان جرمان.
األنـديـة اإلنـكـلـيـزيـة بـدورهـا مـرشـحـة لـبـلـوغ
ـلـيـار جـنـيه إسـترلـيـني بـنـهـايـة مدة سـقف ا
االنـتقاالت الصيفيـة  على اعتبار انها لم تنهِ
صـفقـاتها حـتى اآلن  وهي مانـشستـر سيتي

و ليفربول و مانشستر يونايتد.
وأخــيـراً فــإنه يــتـوقع ان يــصل حـجم إنــفـاق
ليار جنيه إسترليني األندية اإليطالية نحو ا
 رغم تـركيـزها عـلى صـفقـات االنتـقال احلر 
مـثلـما فعل نـادي يوفنـتوس عـندما تـعاقد مع
العـب الوسط الـويـلزي ارون رامـزي من نادي
أرســنــال ثم العب الــوسط الــفــرنــسي ادريـان
رابـيو من نادي باريس سـان جيرمان  فضال
عن اعـــتـــمـــاد الــطـــلـــيـــان عــلـى وضع نـــظــام
ــقـايــضـة في صــفـقــاتـهـم من أجل تـقــلـيص ا

نفقاتها.
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ويـستعد بايرن ميونخ للـتحرك نحو صفقت
من الــعــيــار الــثــقــيل خالل مــدة االنــتــقـاالت
الــصــيـفــيـة اجلــاريــة لـتــعــزيـز قــوة الــفـريق

قبل. وسم ا الهجومية قبل انطالق ا
ـوقع "توتـو مـيـركاتـو" اإليـطـالي فإن ووفـقًـا 
بــايـرن قـرر الـتـحـرك نــحـو كل من نـيـكـوالس

وجـاء تـصدر األنـدية اإلسـبـانيـة للـمـشهـد أثر
الـصـفـقـات الكـبـيـرة التـي أبرمـتـهـا حتى اآلن
بــتــعــاقـد ريــال مــدريــد مع الــبــلــجـيــكي إدين
هـازارد من نـادي تشـيـلسي لـقاء  150مـلـيون
ـهاجم الـصربي لـوكا جـنـيه إستـرليـني  ثم ا
يــوفـيـتش من نــادي آيـنـتـراخت فــرانـكـفـورت
دافع مقابل  52مليون جنيه إسترليني  ثم ا
الـبـرازيـلي إيـدير مـيـلـيتـاو من نـادي بـورتو 
نـظـيـر  45مـلـيـون جـنـيه إستـرلـيـني   فـيـما
تــعـاقـد نـادي اتـلــتـيـكـو مــدريـد مع اجلـوهـرة
الـبـرتـغالي جـواو فـيـليـكس من نـادي بـنفـيـكا
لـقاء  112مـليون جـنيه استرلـيني  أما نادي
بـرشـلـونـة فـقـد تـعـاقـد مع الـدولي الـهـولـندي
فــرانـكـي دي يـونغ مــقـابل  75مــلــيـون جــنـيه

إسترليني.
ويرتقب ان تتجاوز تكاليف األندية اإلسبانية
ـــلـــيــــار جـــنـــيه إســـتـــرلـــيـــني خالل ســـقف ا
االنــتــقـاالت الــصــيــفـيــة  وذلك بــالــنــظـر إلى
الــتــعـاقــدات الـتـي تـخــطط االقــطـاب الــثالثـة
إلبـرامها قبل نـهاية شهـر أغسطس القادم إذ
تـسعى إدارة نـادي ريال مدريـد لكـسب توقيع
الــفــرنــسي بــول بــوغــبــا العب إرتــكــاز نـادي
ـاركي كريتـسيان مـانشـستر يـونايتـد أو الد
ايـــركــــسن العب إرتــــكـــاز نـــادي تــــوتـــنـــهـــام
هـوتـســبـيـر  بـيـنـمـا تـعـتـزم إدارة بـرشـلـونـة
إنــهـاء صـفــقـة الــفـرنـسـي انـطـوان غــريـزمـان

{ مـــدن - وكـــاالت  -
دشـنـت أنـديـة الدوري
اإلســـــبـــــانـي ســــوق
االنـتقـاالت الصيـفية
لـــــعــــام  2019بـــــكل
ــــا يـــعــــكس قــــوة 
حـــــرص اقــــطـــــابــــهــــا
الـثالثة برشلونة وريال
مـدريد و أتـلتـيكـو مدريد
عــلـى تــعــزيــز صــفــوفــهــا
ـــجــمـــوعــة مـن االســمــاء
الالمعة تمكنها من استعادة
عـرش الـكـرة األوروبـيـة الـذي
اعـتلته األندية اإلنكليزية خالل
نقـضي بإحراز لـيفربول ـوسم ا ا
لـقب دوري أبـطال أوروبـا  وحتـقيق

تشيلسي لقب الدوري األوروبي .
وكـان لقب دوري أبطـال أوروبا قد ظل في
حــوزة ريـال مــدريـد و بـرشــلـونــة عـلى مـدار
خـمـسة اعـوام متـتـاليـة من عام  2014وحـتى
عـام  2018قـبل ان يـفـشال معـاً بـبلـوغ نـهائي
الــــعـــام اجلـــاري  كــــمـــا كـــان لــــقب الـــدوري
االوروبي حتـت الهـيمـنة اإلسـبـانيـة لسـنوات
عــديـدة بـفـضل إشــبـيـلـيــة وأتـلـتـيــكـو مـدريـد
لــكـنــهـمــا فـشال أيــضـاً بــالـوصـول لــلـنــهـائي

القاري.
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هــذا وأدركت األنــديــة اإلسـبــانــيــة حـاجــتــهـا
إلبـرام تعاقـدات ضخمـة هذا الصيف من أجل
نـافسة علـى اللقب اسـتعادة حظـوظها في ا
ـا جـعـلهـا تـرصـد أمـواالً طـائـلة الـقـاريـ  
لــلــسـوق الــصــيــفـيــة  حــيث ســارعت إلبـرام

صفقات من العيار الثقيل بتكاليف عالية .
وبـحسب صـحيفـة "ذا صن " البـريطانـية فإن
األنـدية اإلسبـانية تتـصدر الترتـيب ب أندية
الــدوريـات األوروبــيـة اخلــمـســة الـكــبـرى من
حـيث اإلنفـاق على الـتعاقـدات الصـيفـية التي
تـغلق أبـوابها بـنهـاية شهـر أغسـطس القادم
ـا يرشحها الستعادة الصدارة بعد سنوات
من الـــســـيـــطـــرة الـــتي فـــرضـــتـــهـــا األنـــديــة

اإلنكليزية.
وبـلغ إنفاق األندية اإلسـبانية علـى تعاقداتها
الـصيـفيـة نحو  745مـليـون جنـيه استـرليني
حـتى اآلن  مقابل إنفاق األندية اإلنكليزية ما
يــقـارب من  490مــلـيـون جــنـيه إسـتــرلـيـني 
يـلــيـهم أنـديـة الـدوري اإليــطـالي بـإنـفـاق بـلغ
 478مــلـيـون جـنــيه إسـتـرلـيــني  ثم األنـديـة
ــانـيــة بـإنــفـاق نــحـو  465مــلــيـون جــنـيه األ
إسـترليني  وأخيراً األندية الـفرنسية بإنفاق

وصل إلى  153مليون جنيه إسترليني.

اجلماهير
صرية تطالب ا
بالتعاقد مع

مالك فني جديد

u»‰∫ ادارة فريق بايرن ميونيخ جتهيز اموال من اجل التعاقد مع العب جدد «

جانب من
احتفالية
الالعب

بتحقيق اللقب

{ لــــنــــدن - وكـــاالت  - يــــحـــاول
مـســؤولــو مــانــشــسـتــر يــونــايــتـد
ديـر الـفني لـلـفريق اإلنـكـليـزي وا
أولي جـونار سـولسـكايـر التـمسك
بــخـدمــات العب الـوسط الــفـرنـسي
بـــول بــــوغـــبــــا في ظل ارتــــبـــاطه
بـاالنتـقال إلى صـفـوف ريال مـدريد

هذا الصيف.
وجلـــأ ســولــســكــايـــر إلى وســيــلــة
جديدة إلغراء بـوغبا بالبـقاء قائلًا
عـقب وديـة لـلـشـيـاطـ احلـمـر اول
امس الـســبت "الـقــرار الـنــهـائي لم
يــتـحــدد بــعـد بــشــأن الالعب الـذي

يحمل شارة قيادة الفريق".
وتابع "لدينا عدة خيارات وسنعلن
بـشكل نـهـائي عن قائـد الـفريق مع

وسم اجلديد". بداية ا
ـدرب النـرويجي "سـنرى وأضاف ا
ـا تــواجـد مـا ســيـحــدث ولـكن طــا
ــــلــــعب فــــإنه آشـــلـي يــــوجن في ا

سيكون قائدا للفريق".
وبـسـؤاله عن إمـكـانـيـة ارتـداء بول

لطـريـقة عـمـله واسلـوبه في الـلعب و
عجـزه عن تـرك بصـمة إيـجـابيـة على
ــنـتــخب الــوطــني وفـشــله في أداء ا
حتــقـيق نـتــائج مـرضــيـة في بــطـولـة
كأس أ إفـريقيـا  في إشارة الى أن
شـكلة تـتعـلق باختـيار مـدرب كفوء ا
له طمـوح يحـفـزه على الـعمل وخـبرة
تسـاعده على مـعاجلـة الكبـوة الفـنية
صري  نتخب ا ر بها أفراد ا التي 
ومن الالفـت لــــلــــنــــظــــر في نــــتــــائج
اإلســـتــطالع ان هـــنــاك شــريـــحــة من
اجلمـاهـير والـبالـغـة نسـبتـها  %6ال
درب األرجنتيني تزال تفضل عودة ا
هــيـــكــتــور كــوبــر الــذي اشــرف عــلى
تــدريب مـــصــر ثالثــة اعــوام  وجنح
ـصـري ـنـتـخب ا خاللـهـا في إعـادة ا
لسكة االنتصارات بتأهلهم لنهائيات
بـــطــولــة كــأس أ إفـــريــقــيــا 2017
بعـدما غـابوا عـنها في دورات 2012
و  2013و  ? 2015بـــاإلضـــافـــة الى
قـيــادته "الـفـراعـنـة" لــنـهـائـيـات كـأس

العالم  2018بروسيا .

{ الــبـرازيل  –وكــاالت  - أعـلن نــيــمـار جــونـيــور جنم بــاريس سـان
جـيـرمـان ومـنـتــخب الـبـرازيل تـعـافـيـه تـمـامًـا من اإلصـابـة الـتي

شـاركة في بطـولة كوبـا أمريـكا. وقال نـيمار أبعـدته عن ا
علـى هامش مـشاركـته في مـباريـات استـعراضـية

بالـبـرازيل السـبت "حـالتي جـيـدة والتـعافي
من اإلصـابة يسـير بشـكل رائع تقـريبا
ئـة يـتبـقى لي فقط بـنسـبة  100بـا
الــعـــودة لـــلـــتـــدريـــبـــات". وقــام
الالعب الـــبـــرازيــلـي بــتـــحـــيــة
اجلـماهير مضيفا "هيا نلعب
ونــســتــمـتع أتــمــنى أن يــنـال
هذا احلدث إعجاب اجلميع".

الثـنــتـ بـواقع  (7-5)7-6و-7)7-6
 (5و (6-8)6-7و (7-5)7-6و.6-3
ويعد هذا هو اللقب الرابع لالعب
ـــوسم وهـــو الــــثـــاني عـــلى هــــذا ا
الـتــوالي عـلى األراضي الــعـشــبـيـة

بعد بطولة إيستبورن.
بول بوغباولم يــتـوقـف إجنـاز الــثــنـائـي عـلى

أنطوان
غريزمان


