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{ مدريد- وكاالت - أعلن برشلونة تفاصـيل تقد مدربه اجلديد كيكي سيت والـذي سيخلف إرنستو فالفيردي
قال. وكـان برشلـونة أعلن  إقالـة إرنستـو فالفيـردي وذلك في أعقاب تـوديع كأس السـوبر اإلسباني دير الفـني ا ا

دير الفني السابق لريال بيتيس.  على يد أتلتيكو مدريد ليخلفه سيت ا
ووفقا لـصحيـفة "موندو ديـبورتيـفو" فإن سـيت سـيوقع على الـعقد  بـأحد قاعـات ملعب كامـب نو وبعد ذلك بـ30

لعب. درب جلسة تصوير فوق أرضية ا دقيقة سيبدأ ا
ـدرب اجلديـد أمام وسـائل اإلعالم من خالل مؤتـمر صـحفي. وتـسبـبت اخلسارة  وفي الثـانيـة والنصف سـيظـهر ا
ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 بنصف نهائي كأس السوبر اإلسباني في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي
كمـا أثارت غـضب جمـاهـير الـبارسـا التي لم تـغـفر له حـتى اآلن توديع دوري األبـطـال في آخر نـسخـت أمـام روما

وليفربول.
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{ الـقــاهـرة- وكــاالت تـتــرقب قـارة
أفـريـقـيـا قـراراً حاسـمـاً بـخـصوص
بـطولـة كـأس األ األفريـقـية 2021
قرر إقامتها في الكاميرون وسط ا
أنـــبــاء قـــويـــة عن إمـــكــانـــيـــة نــقل
البطولة في سيناريو تكرر النسخة

اضية. ا
ــلــجــاشي أحــمــد أحــمــد ويــقـــود ا
رئيس االحتاد األفـريقي لـكرة القدم
"كاف" زيـارة تسـتمر  72ساعة إلى
الكاميرون  وتستمر حتى األربعاء
ــكـــتب ـــقـــبل بـــرفــقـــة أعـــضـــاء ا ا
الـتـنفـيذي لـلـكاف; لالطـمـئنـان على
إقـامة بـطـولـة أفـريـقـيا لـلـمـحـلـي

الـتي تـنـطـلق يوم  4أبـريل/نـيـسان
ـــقــبل في الـــكــامــيـــرون بــجــانب ا
مــتـابــعـة اســتـعــدادات تـنــظـيم أ

أفريقيا للكبار.
وأصـدر االحتاد الـكامـيـروني بيـاناً
رسـمـيـاً أعـلن خالله وصـول أحـمد

أحـــمــد لــلـــبالد من أجل مـــتــابــعــة
استـعدادات استـضافة أ أفـريقيا

للكبار.
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سيكون احملور األهم في زيارة وفد
الكاف للكاميرون متمثالً في التأكد
من إمــكــانـيــة إقــامــة الـبــطــولـة في
الــكــامــيـرون حــال تــغــيـيــر مــوعـد

البطولة من الصيف إلى الشتاء.
وأصــدر االحتــاد األفــريــقي بــيــانــاً
رسـمـيـاً في آخـر اجـتـمـاع لـلـمـكـتب
الــتــنــفــيــذي بــالــقــاهــرة في شــهــر
ـاضي نـوفـمـبــر/تـشـرين الــثـاني ا
أعـلن خالله إمـكـانـيـة تغـيـيـر مـوعد
البطولة وعودتها إلى فصل الشتاء
مـرة آخــرى بـداعي ظـروف الـطـقس
في الكـاميرون خالل الـصيف التي

قد حتول دون إقامة البطولة.
وخرجت تـفسيـرات تؤكـد أن القرار
نتظر بتغيير موعد البطولة يأتي ا

لــتــعــارضــهــا مع الــنــظــام اجلــديـد
لـبطـولة كـأس الـعالم لألنـدية 2021
الــتي ســتــقــام صــيــفــاً فـي الــصـ

ـشاركة إلى 24 بزيادة عـدد الفرق ا
فـريـقا وتـقـام خالل الفـتـرة ب 17

يونيو إلى  4يوليو .2021

سـتكـون زيـارة وفد الـكـاف حاسـمة
إلمـــكـــانـــيــة إنـــهـــاء اســـتـــعــدادات
الـكـامــيـرون السـتـضـافــة الـبـطـولـة

خالل الـعـام اجلـاري إلعالن تـغـيـير
مـوعـد الـبــطـولـة بــشـكل رسـمي في
االجتماع اجلديد للمكتب التنفيذي

قبل. خالل شهر فبراير/شباط ا
ويبقى الباب مفـتوح أمام سيناريو
نــقل الــبــطـولــة مــثــلـمــا حــدث قـبل
نسخة  2019ح كان مـقرراً إقامة

الـبـطـولـة في الـكـامـيـرون ولـكن 
اتـــخــــاذ قـــرار بــــنـــقــــلـــهــــا خـــارج
الكامـيرون وتقدمت مـصر وجنوب
أفريـقيا السـتضافـتها وفـازت مصر

باالستضافة.
وأعــــلــــنت اجلــــزائــــر واجلــــابــــون
اجلاهزية الستضافة البطولة حال
نــقـلــهـا مـن الـكــامـيــرون وبـالــتـالي
سـتــكـون زيـارة وفــد الـكـاف نــقـطـة
حـاسمـة في مـسألـة إقامـة الـبطـولة

بالكاميرون. 
وأكـد "أحــمـد" في مــؤتـمـر صــحـفي
بـالغـردقـة على هـامش حـفل تسـليم

جوائز
األفـض
ل أنــــــه
واثــــــــــق
فـــــــــــــــــــــــي
جــــــاهـــــزيـــــة
الــــكــــامــــيــــرون
الســـــتــــــضـــــافـــــة

البطولـة وال يفكر في
سحب التنظيم منها مرة

آخــرى. وشــكك الــبــعض في
احــتـمــالــيـة ســحب اســتـضــافـة

الــــبــــطـــــولــــة خــــاصـــــة أن نــــفس
السـيناريـو تكرر في نـسخة ?2019
و نـقل الـبــطـولـة بــعـد فـاصل من

نفي فكرة نقلها.
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نـــــقـــــطـــــة و 11كـــــرة مـــــرتـــــدة
وتـريـسـتان طـومـسون  17نـقـطة
و 10كــــــرات مـــــرتـــــدة رقـــــمـــــ
مـــزدوجــ مـع كــافـــالــيـــرز الــذي
افــتـتح ســلـســلـة من  6مــبـاريـات
متـتالية خـارج ملعبه بـالفوز على
ديــتـــرويت بــيـــســتــونـــز ودنــفــر

ناجتس.
وتــأخــر لــيــكـرز  47-48بــنــهــايـة
ـبـاراة وكـان الــنـصف األول من ا
ال زال مــتـأخـرا 55-56بــعـد ســلـة
داريــوس جــارالنــد فـي الــدقــيــقــة

اخلامسة من الربع الثالث.
ومـنـحت ثالثـية بـرادلي مع تـبقي
 7دقائق و 38ثـانـيـة عـلى نـهـايـة
الــربع الــثــالث الــتــقــدم لــصــالح
لـــيـــكــرز الـــذي أحــرز  13نــقـــطــة
متتالية تـضمنت أيضًا ثالثية من
جـــيــمـس.وأنــهى لـــيــكـــرز الــربع
الـثـالث متـفـوقًا بـفارق  14نقـطة
وبـــدأ تـــدريــجـــيًـــا في االبـــتـــعــاد

بالنتيجة.
وسجل العـبـو كافـالـيرز اخلـمـسة
الـذين بـدأوا الـلـقـاء  10نـقاط أو
أكثـر إذ أحـرز كـولـ سيـكـسـتون
 16نـقطـة وجـارالند 16 وسـيدي
عــثــمــان 15 بــاإلضـــافــة إلى الف

وطومسون.

مـشـاركـته كـبديـل ليـسـاعـد لـيـكرز
عــلى حتـقــيق انــتـصـاره الــتـاسع
عــلى الـتــوالي ويـضع حــدًا لـفـوز
. كليفالند في مبارات متتاليت

وحــــقـق كل مـن كــــيـــــفن الف 21

األمريـكي للمحـترف بـعد تأخره
طيلة النصف األول من اللقاء.

وسجل ليبرون جيمس  31نقطة
وأضاف دوايت هاوارد  21نقطة
واستحوذ على  15كرة مرتدة في

{ واشــــنـــطن- وكـــاالت - أشـــعل
أفــري بــرادلي انــتــفــاضــة لــوس
أجنـلـيس ليـكرز فـي الربع الـثالث
بـتـصويـبـة ثالثـيـة لـيقـوده لـلـفوز
 99-128فـي دوري كــرة الـــســـلــة
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{ رومـا -  وكـاالت - أعـلن نـادي مـيالن تـعـاقـده رسـمـيًـا مع الـبـوسـني أسـمـير
وث اإلنكليزي.  بيجوفيش حارس مرمى بور

دة 6 وذكـر مـيالن عبـر موقـعه الـرسمي أنه تـعاقـد مع بـيجـوفيش بـصـفة مـؤقتـة 
أشـهـر لـيـنـتهـي عقـده في  30 حـزيـران  .2020كـمـا أعـلن الـروسـونـيري

دة 6 رسمـيًا رحيل بيبي رينا حـارس مرمى الفريق لينضم 
أشهر على سبيل اإلعارة لنادي أستون فيال اإلنكليزي. 
وأصـبح ريـنــا خـيـارا ألسـتـون فـيال بــعـدمـا تـأكـد غـيـاب
ـوسم بـسبب حارس مـرمـاه تـوم هـيـتون حـتى نـهـايـة ا
اإلصابـة التي تعـرض لها وأنهت مـوسمه مع الفريق.
ولـعب بـيــجـوفـيـتش لــعـدة أنـديـة إجنـلــيـزيـة أبـرزهـا
بـورتـسـمـوث وتـشـيـلـسي بـيـنـمـا كـان ريـنـا الذي
ــيالن ونـابـولي أحــد أعـمـدة لــعب في إيـطــالـيـا 

ليفربول 
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{ لـنـدن- وكاالت - ذكـرت وسـائل إعالم بـريـطانـيـة أن مـانـشسـتـر يـونايـتـد عـقد
محـادثات مع سبورتنج لـشبونة بـشأن انتقـال العب الوسط برونو فـرنانديز لكن
ـاليـة. ويـتـطلـع يونـايـتـد صاحب الـناديـ لم يـتـوصال بـعد التـفـاق حـول الـقيـمـة ا
تـبقية ركـز اخلامس في الدوري اإلجنـليزي إلى تدعـيم خط وسطه في الفـترة ا ا
ـوسم مـع اسـتـمـرار تـعـافـي بـول بـوجـبـا أغـلـى العب في تـاريخ الـنـادي من من ا
جراحـة في الكـاحل ومعـانـاة سكـوت مكـتومـينـاي من إصـابة في الـركبـة. وذكرت
هيـئة اإلذاعة الـبريطـانية (بي.بي.سي) أن سـبورتنج يرغـب في احلصول على 60
مـليون جنيه إسترليني ( 77.97ملـيون دوالر) مقابل االستغـناء عن فرنانديز (25
عـامـا). بيـنـما قـالت سـكـاي سبـورتس إن الـصـفقـة قـد تتـضـمن انـتقـال مـاركوس

روخو مدافع يونايتد للنادي البرتغالي مع مبلغ مالي سيتم االتفاق عليه.
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الــعــامــ األخـيــرين جــعال مـن الـصــعب
باريات إذ أنه كان عليه حضور جميع ا
رض لم يحتاج إلى غسيل الكلى. ولكن ا
نعه تماما من متـابعة فريقه. فقد طلب
تـغيـير مـوعد حـصص غـسل الكـلى حتى

لعب. يتمكن من الذهاب إلى ا
ــازح أبـــنــاءه بــأنه ســيــتــرك في وكــان 
وصــيــتـه مــاال لالعــبــ وكــان اجلــمــيع
يـضـحـكــون من كالمه. ولـهــذا لم تـصـدق
سارة عينيها عـندما قرأت الوصية التي
ـبلغ مقابل ما قدموه من يقول فيها إن "ا
تـرفـيه في األوقـات الـسـعيـدة والـصـعـبة
وإن هـذا الــعـام كــان مـزيــجـا بــ فـرحـة
الـــصــعــود ومــعــانـــاة الــصــراع من أجل

متاز". البقاء في الدوري ا
قرر أن تقام جـنازة غريفز يوم 20 ومن ا
يــنـايـر/ كـانـون الـثـاني. وقـد أوصى بـأن
ـشــيــعــون ألـوانــا زاهــيـة وأال يــرتــدي ا
تـكــون اجلـنـازة في يــوم مـبـاراة لــفـريـقه

فضل. ا

مشجـع للـنادي من بريطـانيا وأوروبا
وحتى أمريكا الالتينية.

يالد وتروي كيف أن غـريفز قـضى عيد ا
مع العائلة حيث ظل مرتديا قبعة حتمل

شعار النادي طوال اليوم.
ودأبت سارة البالغة من العمر  45عاما
وأخـتـهـا الـتي تـكـبـرهـا بخـمـس سـنوات
عـلى مـرافـقة والـدهـمـا إلى مبـاريـات كرة
الـقـدم منـذ الـصـغر. وحـتى عـندمـا كـبرت
ســارة وأصـبــحت لـهــا عـائــلـة مــسـتــقـلـة
وانتـقلت لـتعيش في لـندن حـافظت على
عـادة والـدهـا فكـانـت تـسـافر إلـى مـديـنة
ـشاهدة مبـاريات فريق والدها نوريتش 

فضل. ا
وتــذكـر أن ابــنـتــهــا الـبــكـر حــضـرت أول
مباراة لها مع جـدها وعمرها  6أسابيع.
ثـم أصـبـحت هي وأطـفـالـهـا وأخـتـهـا من
شـجعـ الذين يـشترون تـذكرة سـنوية ا

حلضور جميع مباريات الفريق.
وتـــقـــول إن تـــردي صــــحـــة والـــدهـــا في

األروع لــكل جـمـاهـيـر كـرة الـقـدم هـو أن
نـافسة تـكون النـتائج غـير مـحسومـة وا

مفتوحة".
ومن جهة اخرى خـصص مُسن بريطاني
في وصـيـته قـبل وفـاته مـبـلغ  100جـنيه
إســتــرلـيــني لــشـراء مــشــروبـات لـالعـبي
ــفـضل نـوريـتـش سـيـتي الـذي فـريـقه ا
ـمـتـاز يـنـافس في الــدوري اإلجنـلـيــزي ا

لكرة القدم.
ومـات بـاري غـريـفــز عن عـمـر يـنـاهـز 83
عـامـا بـعدمـا ظـل حـريـصا عـلـى حـضور
مـبـاريات نـوريـتش سيـتي حـتى بـالرغم

من كبر سنه برفقة ابنتيه وأحفاده.
ونـــشــر نــادي نــوريــتـش عــبــر حــســابه
ـــوقع تـــويـــتــر صـــورة لالعـــبــ وهم
يرفـعون الـكؤوس حتـية لـلمـشجع الوفي
الــذي تــوفي يـوم  28ديــســمـبــر/ كــانـون

األول.
وقــالت ابــنــته ســارة لــبي بي سـي إنــهـا
تـــلــــقت عــــددا هــــائال من الــــرســــائل من

لـبـادربـورن إنه يـثق بـشـكل كـبـير في أن
مونشنجالدباخ سينتزع اللقب.

وفي الــوقـت نــفــسه يـــتــوقع آخــرون أن
مــنــافــســة حــادة ســتــتــواصل بــ فــرق

قدمة حتى النهاية. ا
ركز الرابع ويحتل بوروسيا دورتموند ا
بفارق  3نقـاط خلف بـايرن ويـليه شـالكه

بفارق األهداف فقط.
Z¹e³¹ô W d

وقـــال مــاكـس إيــبـــرل مـــديـــر الــكـــرة في
رشح في مونشـنجالدباخ "اليـبزيج هو ا
الوقت احلالي" ليشكل ضغطًا على هانز
فـلـيك مـدرب بـايــرن ومـايـكل زورك مـديـر
الــكــرة بـبــوروســيـا دورتــمــونــد ويـوخن

شنايدر مدير الكرة بشالكه.
ومن جانـبه قال فـليك "اليـبزيج يـستحق
التفوق في الصدارة بفارق  4نقاط (أمام
بايـرن). ومـسـابـقة الـبـونـدسـليـجـا تـبدو
مـتوازنـة للـمرة األولى مـنذ فـترة طـويلة.
ــــوازين فــــريـــقـي لـــديـه اإلرادة لـــقــــلب ا

لصاحله".
وقـــال زورك إن اليـــبـــزيج يـــبـــدو "أكـــثـــر
اســتـقـرارًا" من ذي قــبل لـكـنه أضـاف أن

بايرن دائمًا ما يكون حاضرًا.
أمـا شــنـايـدر فــقـد كـان حــاسـمـا في رده
ــــرشـح لـــلــــقـب هـــذا لــــدى ســــؤاله عن ا

وسم قائلًا "اليبزيج". ا
…b¹bł ` ö

ــاضــيـــة الــتي تــوج ــواسم الـ 7ا وفي ا
فيها بايرن بالـلقب كان الفريق البافاري
يـدخل فـتــرة اإلجـازة الـشـتـويــة مـتـفـوقًـا
بـفـارق كـبـيـر عـلى أقـرب مـنـافـسـيه لـكن
وسم احلالي. المح بدت مختلفة في ا ا
ورغم ذلك يــرى كــثــيــرون ومن بــيــنــهم
يـوخـن سـايـر مـدير الـكـرة فـي فـرايـبورج
وســـيـــمــــون رولـــفــــز مـــديـــر الــــكـــرة في
ليفركوزن أن بايرن ميونخ سيصعد إلى

القمة مجددًا.
وقـال رولـفـز "بـغض الـنـظـر عن الـتـرتـيب
احلالي بايرن ميونخ لديه الفريق األكثر
قــوة ولـديه أيـضًـا الـفـرصـة األقـوى. لـكن

األمر لن يكون سهال".
ورفض آخـرون تــرشـيح أي فـريق لـلـقب
ومـنـهم ألـكـسـنـدر روسن مـديـر الـكرة في
هـوفــنـهــا الـذي صــرح قـائـلًــا "الـشيء

{ مــــــــــدن- وكــــــــــاالت - مـع
استـئنـاف منـافسـات الدوري
ــــــانـي لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم األ
(بـونــدسـلـيــجـا) بـعــد نـهـايـة
الـعطـلـة الشـتويـة لـلمـسابـقة
لن يــــكـــون بــــايــــرن مـــيــــونخ
ــرشـح الــوحـــيـــد لــلـــتـــتــويج ا
ـوسـم عـلـمًـا بـالـلــقب هـذا ا
واسم بأنه توج به في ا

اضية. الـ 7ا
وقــــبل انــــطالق
ــرحــلـة الـ18 ا
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن
البوندسليجا
 اجلــــمــــعـــة
ــــــــقـــــــــبل ا
يـــــــــحـــــــــتل
بـــــــــايــــــــرن
مــــــيــــــونخ
ــــــــركــــــــز ا
الــــــــثـــــــــالث
بــــــرصـــــيـــــد 33
نـقــطـة وبـفـارق 4
نـــــــقـــــــاط خـــــــلف
ـتــصـدر اليـبـزيج ا
ونـــقـــطـــتــ خـــلف
بـــــــــــوروســـــــــــيــــــــــا
مــــونـــشــــنــــجالدبـــاخ
ركز الثاني. صاحب ا
ويـــــرى كــــــثــــــيـــــرون أن
اليــبـزيج يــبـدو مــرشـحًـا
حـقـيـقـيًــا إلنـهـاء هـيـمـنـة
بــايــرن مـيــونخ وانــتـزاع
لـقب الـبـونـدسـلـيـجـا هـذا

وسم. ا
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واعــتـبـر مــسـؤولـو  5أنـديـة
منافسة بالبوندسليجا فريق
ـرشـح األوفـر حـظًـا اليــبـزيج ا
ــوسم مـع خــتــام لــلـــقب هـــذا ا
مـنــافـسـات الـدوري في  16آيار /

قبل. مايو ا
ويــرى مـســؤولـو  5أنــديــة أخـرى أن
ـرشح األقـوى بـيـنـمـا بـايـرن ال يـزال ا
ــديـر الــفـني قــال شـتــيـفـن بـومــجـارت ا

جانب من
احدى

االجتماعات

W∫ فريق اليبزيج ينافس البايرن على صدارة البوند سيلغا UM

لقطة من
منافسات

دوري السلة

{ رومــا - الـوكــاالت - اقـتــرب نـادي
إنـتر مـيالن من حسم صـفقـة التـعاقد
ـاركـي كـريـسـتـيـان إريـكـسن مع الـد
جنـم وسط تـــوتــــنـــهــــام هـــوتـــســــبـــيـــر
اإلنــكــلــيــزي خالل فــتــرة االنــتــقـاالت

الشتوية اجلارية.
وذكــرت صــحـيــفــة "الجــازيــتــا ديــلــلـو
ســـبــورت" أن إريـــكـــسن قـــد يــنـــضم
لـلـنـيـراتزوري في غـضـون أيـام قـلـيـلة
خـاصــة بــعـدمــا تـقــدم اإلنــتـر بــعـرض
جـديـد حملـاولة ضـم الالعب في أسرع
ــــكن. وأضــــافت أن إنــــتـــر من وقت 
أجل ضم إريــكــسن أبــدى اسـتــعـداده
لـتـقد عـرض بـقيـمة  10مـالي يورو
ـكافـآت مـوضـحة أن بـاإلضـافـة إلى ا
الـعـرض لم يـتـوافق مع رغـبـة تـوتـنـهام

الذي يطلب  20مليون يورو.
ـمـكن ولـفـتت الـصـحـيـفـة إلى أنه من ا
أن يـقرر إنتر إدراج ماتياس فيتشينو
العب وسط الــفـريق لـيــكـون جـزءا من

الصفقة. 
وأشـــارت إلى أن مـــوافـــقـــة إريــكـــسن
مـوجـودة بالـفـعل بعـدمـا فضّل الالعب
االنــضــمــام إلنــتـر عــلـى بـاريـس سـان
قبل جـيرمـان موضحـة أن األسبـوع ا

قد يشهد إتمام الصفقة.

{ بــرلــ - وكــاالت - أثـار
تـــومـــاس مــــولـــر مـــهـــاجم
بـايـرن مـيــونخ الـغـمـوض
حـــول مــــســـتــــقـــبــــله مع
الـعــمالق الـبـافـاري ال
سـيـمـا مع قـرب نـهـايـة

عقده.
ـــــوقع وقـــــال مـــــولـــــر 

"سـبـورت "1عن مـسـتـقـبـله: "تـركـيـزي مـنـصب فـقط
ـوسم احلـالـي بـنـجـاح وفي الـصـيف عـلى إنـهـاء ا
سـأحتـدث مع إدارة الـنـادي وسـأرى حـيـنهـا إلى
ــهــاجم أي اجتــاه ســتــســيــر األمـــور".ويــرتــبط ا
تد ـاني البالغ من الـعمر  30عـامًا بعـقد  األ
ــا مـع الــنـادي الــبــافــاري حــتـى عـام  2021
وسم يعـني إمكانية رحيله مجانًا عقب نهاية ا
الـقادم. وأكـد مـولـر أن مـسـألـة جتـديـد عـقده
مـرهـونـة بـرؤيـة جـمـيع األطـراف لـلـمـسـتقـبل
الـقريب وهو مـا سيحسم بـقائه من عدمه

في النهاية.
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{ بـــرلـــ - وكـــاالت - يـــبـــدو أن
أشـرف حــكــيــمي يــجـد صــعــوبـة
كبيرة في حسم مـستقبله الكروي
ـغــربي الـبـاب فـقــد فـتح الــدولي ا
ـمــكـنـة في أمـام كـل االحـتـمــاالت ا
وسم احلالي السيما وأن نهاية ا
أكـــثــر مـن فـــريق أوروبي كـــبـــيــر
يـرغب في احلـصـول عـلـى خـدمات

الظهير الواعد.
فــفي تــصــريــحــات نــقــلـهــا مــوقع
ـــانـي قـــال أشــرف "شـــبـــورت" األ
حـكيـمي: "قـلـبي مـنـقـسم بـ ريال

مدريد وبوروسيا دورتموند".
وأضـاف: "مــا أسـتــطـيع قــوله هـو
أنــني سـعــيـد جــداً لـتــواجـدي مع
بوروسيا دورتموند. إنني أشعر

براحة شديدة".
غربي: "في وواصل الدولي ا
النـهايـة يجـب أن أقارن ب
إيـــجـــابــيـــات الـــلـــعب في
بـــوروســيــا دورتـــمــونــد
وكذلك ما ينتظرني في

ريال مدريد".
يـشـار إلى أن أشـرف
حــكـيـمـي يـلـعب في
بــــــــــوروســــــــــيــــــــــا
دورتــمــونــد مــعـاراً
من ريــــال مــــدريـــد.

"الـفـريق األصـفـر" في اإلبـقـاء عـلى
ـــغــــربي ألطــــول فـــتـــرة الــــدولي ا
ـــكــنــة خــاصــة وأنه من ركــائــز
الـفــريق. وكـانت صــحـيـفــة "تـوتـو
سبـورت" اإليطـالية قـد أفادت قبل
أيـام بــــأن بـوروســيـا دورتـمـونـد
تـواصل مع إدارة ريـال مـدريد من
أجل تـمـديد إعـارة أشرف حـكـيمي
مع الـفــريق. وأضــافت أن الــفـريق
اني يعـتزم بهـذه اخلطوة قطع األ
هتم الطريق عـلى بايرن مـيونخ ا
بــــــــدوره بــــــــخــــــــدمــــــــات الـالعب
الــــواعــــــــــــد. اجلــــديــــر ذكـــره أن
تقارير إسبانية سابقة أكدت
أن ريـــال مـــدريــــد يـــنـــوي
اســــــتـــــعــــــادة أشـــــرف
حـكــيـمي في نــهـايـة
وسم حيث يريد ا
ــيـرجني" مــدرب "ا
زين الــــدين زيـــدان
االســــــــتـــــفـــــادة من
مـــــهــــــارات الـــــدولي
غـربي الذي جذب ا
األنـــــــظــــــار إلـــــــيه
بـــــــقــــــــــــــوة في
الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة

األخيـــرة.

وسم وتنتهي مـدة اإلعارة نهاية ا
احلالي.

ـاني وأوضح مــوقع "شـبــورت" األ
أن تــــصـــريــــحـــات

أشــــــــــــــــــــرف
حـــكــيـــمي
األخـــيـــرة
تـفـتح باب
الــبـقـاء مع
بــوروسـيـا
دورتمـوند
إذ يــــــــرغب

أشرف
حكيمي

توماس مولر


