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ـصـري فتح حتـقـيـقـات موسـعـة في أزمـة هروب الـشـقـيـق ريـتـشـارد وصالح الدين قـرر النـادي األهـلي ا
دة األخيـرة.وفوجئ مسؤولو النادي األهلي رضا من فـريق الشباب بالنادي إلى أوديـنيزي اإليطالي في ا
بسفـر الالعب دون إذن إلى إيـطاليا وهـو األمر الذي اعتـرف به فتحي مبـروك رئيس قطاع الـناشئ في
عـرفـة حقـيقـة انـضمـامهـما تـصريـحات خـاصـة ل مؤكـداً أن األحمـر يسـعى لـلتـواصل مع والـد الالعبـ 
لتدريـبات نادي أودينيزي.وأضـاف: "على حد علمي أن أودينـيزي طلب اختبار الالعـب وهو ما  بالفعل
ولـكن النـادي اإليطالي لم يـتفاوض مـعنا لـشراء الـثنائي وعـلينـا االنتظـار حل انـتهاء الـتحقـيقات ومـعرفة
".وأشار إلى أن األهلي سـيلجـأ لالحتاد الدولي "فـيفا" أسباب هـروبهمـا وإمكانـية عودتـهما لـألهلي مجـدداً

حلفظ حقوقه حال ثبوت توقيع الالعب لنادي أودينيزي. 
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اختار االحتاد األوروبي لكرة القدم
(يــــــويـــــفــــــا) اول امس الــــــثالثـــــاء
الـبـرتــغـالي كـريـسـتــيـانـو رونـالـدو
مـرشـحـا وحـيـدا عن دوري األبـطال
جلـــــائـــــزة أفـــــضـل هـــــدف أوروبي
ـاضي بـعـد "مـقـصـيـته" لـلـمـوسم ا
لـصالح فـريقـه السـابق ريال مـدريد
اإلسـبـاني في مـرمى فـريقـه احلالي

يوفنتوس اإليطالي.
واستـبعـد اليـويفـا الويـلزي غاريث
بـــيل زمــيـــله الـــســابق فـي الــنــادي
لكي الذي سجل هدفا مشابها ما ا

أثار انتقادات واسعة.
وســجل رونـــالــدو هــدفه عــبــر كــرة
مـقـصــيـة خـلـفـيــة رائـعـة في ذهـاب
ـسـابـقة دوري الـدور ربع الـنـهائي 
األبــــــــــطـــــــــال فـي الـــــــــثــــــــــالـث من
نــيـســان/أبــريل والــتي فـاز فــيــهـا
فـريـقه -3صـفــر في طـريـقه إلحـراز
الــــلــــقب الــــثـــالـث تـــوالــــيــــا له في
ـســابـقــة.وأجـمع الــنـقــاد عـلى أن ا

الــهـدف كــان من األجــمل في تـاريخ
ـســابــقـة ولــقي إشــادة بـدأت من ا
مـشجـعي يوفـنتـوس الذين صـفقوا
ـدربي ريـال في لـرونـالـدو إضـافـة 
حــيـنه الـفـرنــسي زين الـدين زيـدان
ويوفنتوس ماسيميليانو أليغري.
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ورونـالـدو هــو الـهـداف الــتـاريـخي
لـلمـسـابـقة مع  121هـدفـا بـحسب
وقع اإللكتـروني لالحتاد. وانتقل ا
الـبـرتـغـالي أفـضل العب في الـعـالم
خمس مرات هـذا الصيف من ريال
الى يـوفـنـتـوس في صـفـقـة بـنـحـو

 100 مليون يورو.
اال أن زمـيل رونـالـدو الـسـابق بـيل
ســجل هــدفــا اعــتــبــره الــعـديــد من
علق بـجودة هدف رونالدو على ا
ــســابــقـة األقل وذلك في نــهــائـي ا
ضـد لـيفـربـول اإلنكـلـيزي (1-3© في
 26أيــار/مـايــو في كـيــيف. وسـجل
بـيل الـهـدف بـكـرة أكـروبـاتـيـة بـعـد
نحو دقيـقت فقط من دخوله أرض

ــلــعب بــعـد عــرضــيــة من زمــيـله ا
الــبــرازيـلـي مـارســيــلــو من اجلــهـة
اليسـرى. ومنح الهدف ريـال التقدم
 1-2    قــبل أن يـحــسم بـيـل نـفـسه
الــنـتــيـجــة بـإضــافـة هــدف ثـان في

الدقيقة .83
وفي حـ أوضح االحتاد األوروبي
ـرشـح أنه يـعـتمـد في اخـتـياره ا
الـ  11 للـجائزة عـلى تسـمية العب
واحــد عن كـل مــســابــقــة أســاســيـة
تـابعـة له لـقي استـبـعاد هـدف بيل

االستثنائي انتقادات واسعة.
واعـــتـــبــــر مـــوقع "ويــــلـــز أونالين"
الــــويـــــلــــزي أن االحتــــاد الــــقــــاري
"تـغـاضى" عن هـدف بـيل عـلى رغم
أنـه "سـيـبـقى مــحـفـورا في األذهـان
دة طـويـلـة" بـيـنـمـا رأت صـحـيـفة
"ديــلي مــايل" اإلنــكــلــيــزيــة أن عـدم

ترشيح بيل هو أمر "مفاجئ".
كمـا انتقـد مستـخدمون عـبر مواقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعي تـــفــضــيل
رونالـدو على بيـل. وكتب مسـتخدم

عــلى مــوقع "تــويــتـر" يــقــدم نــفـسه
باسم جوش سالك "أعـتقد أن هدف
بـيل هـو أفـضل من هـدف رونـالـدو
ألنه دخـل (كـــبــــديل) وســـجـل عـــلى
ـسرح األهم عـلى اإلطالق نـهائي ا

دوري أبطال أوروبا".
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وقـالـت مـسـتــخـدمـة تــقـدم نـفــسـهـا
بـاسم زوي "الــهـدف األجـمل واألهم
في دوري أبـــطـــال أوروبـــا ســجـــله
بيل ولم ينل حـتى ترشيحـا ليكون

األفضل".
ــرشــحــ لــلــجــائـزة ومن ضــمـن ا
أيـضـا العب مــرسـيـلـيــا الـفـرنـسي
ـيـتـري بـايـيت لـهـدف سجـله في د
ــانـي في إيــاب مــرمـى اليــبـــزيغ األ
سابقة الدوري الدور ربع النهائـي 
األوروبي "يــوروبــا لــيغ" (2-5) عـد
تسديـدة قوية من اجلهـة اخلارجية
لـلـقــدم الـيـمـنى إثــر مـجـهـود فـردي
الفـت. وتـــشـــمـل قـــائـــمـــة األهـــداف
ـرشحـة هدفـا سجـلته اإلنـكلـيزية ا
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لصالح الديوك.
ويحتل مهاجم يوفنتوس اإليطالي
ــركــز الــثــاني فـي قــائــمــة األكــثـر ا
تـهـديـفـا عـبـر تـاريخ كـرواتـيـا خلف
دافــــور ســــوكـــــر رئــــيس االحتــــاد
الكرواتي لكرة القدم صاحب الـ45

هدفا. 
وخاض ماندزوكيتش بطولت في
األ األوروبــيـــة مع كـــرواتـــيــا في

 2012 بأوكرانيا وبولندا و2016
بـفرنـسا بـاإلضافـة لبـطولـتي كأس
عـالم  2014 بــالــبـرازيل و 2018في

روسيا.
ـــدرب زالتـــكــو  من جـــانـــبه قـــال ا
ـتـلك دالـيـتش إن مــانـدزوكـيــتش 
ـنـتخب ووجه مـسـيرة رائـعـة مع ا
له الـــشــكــر عــلى "تـــعــاونه الــرائع"
ــاضــيـة مــنـذ خالل األشــهـر الـ 10ا

توليه مهمة تدريب كرواتيا.
ــنــتــخب بــيــنــمــا أكــد ســوكــر أن ا
سـيـظل يتـذكـر مانـدزوكيـتش دائـما
بـفــضل "روحه الـكــبـيــرة وإصـراره

وإنكار ذاته".

بروسيا.
وأكــد مـوقع "بـلـيـتـشـر ريـبـورت" أن
مـاندزوكـيـتش الـبالغ من الـعـمر 32
عـامًــا قـرر االعــتـزال الـدولـي بـعـد
مـســيــرة حــافــلــة بـالــنــجــاح رفــقـة

منتخب بالده.
وقال ماندوزكيـتش في تصريحات
أبرزتـها شـبكة "سـكواكـا": "ال يوجد
وقت مـثـالـي لالعـتـزال. أعـتـقـد أنـنا
ا جمـيعـا نريد الـلعب لـكرواتيـا طا
أننا أحـياء ألنه ال يوجد فـخر أكبر

من ذلك".
وأضــاف: "أشـعـر أن هـذه الــلـحـظـة
ــنــاســبــة بــالــنــســبــة لي من أجل ا
االعـــتــزال لــقـــد بــذلت كـل جــهــدي
لـتـحـقـيق أعــظم جنـاح لـكـرة الـقـدم

الكرواتية".
يشار إلى أن الالعب الكرواتي لعب
بقـمـيص منـتخب بالده  89 مباراة

دولية وسجل خاللها  33 هدفًا.
وكـان مانـدزوكيـتش أحرز هـدفًا في
شـبـاك فـرنـسا في نـهـائي مـونـديال
روسيـا والذي انتـهى بنتـيجة 4-2

يـوفـنـتـوس اعـتـزاله الـلـعب دولـيًا
بعد أن وصل مع منتخب بالده إلى
نــهـائي بـطـولــة كـأس الـعـالم 2018
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أعــــــــلن الـــــــــكــــــــرواتي مــــــــاريــــــــو
مـــــانــــــدزوكــــــيــــــتش جنـم فــــــريق
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شـــهـــد الـــيـــوم األخـــيـــر من ســـوق
انــتـــقــاالت الالعـــبــ الـــصــيـــفــيــة
ـاضي اإلنــكـلـيـزيـة يـوم اخلـمـيس ا
حركة نشيطة لعدد من األندية التي
حاولت استغالل الـساعات األخيرة
لـتدعـيم صفـوفـها قـبل فوات اآلوان
بالعب يقـــــــدمون اإلضافة الفنية
الالزمة في موسم سيشـهد منافسة

راكز. قوية على جميع ا
وبــحــسب مـــا اعــلــنــتـه صــحــيــفــة
"الــدايـلي مــيل" الـبــريـطــانـيــة فـإن
الـــيــــوم األخـــيــــر من االنــــتـــقـــاالت
الصيفـية اإلنكليـزية قد عرف إنفاق
 128مــلـيـون جـنـيه اسـتـرلـيـني من
قــبل  13نـــاديـــاً تـــعــاقـــدوا مع 26
العباً حيث استـمر إبرام الصفقات
حـتى الـسـاعـات األخـيـرة من الـيوم
ـــيـــركـــاتـــو األخـــيـــر قـــبل إغالق "ا

"ألبوابه.
وتــصـدر نـادي فـولـهـام الـعـائـد إلى

أخبار النجوم
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لم يـسـتـطع سـتـيـفانـوس تـيـتـيـبـاس تكـرار الـسـحـر الـذي قـدمه في تـورونتـو بـعـدمـا خـسر
الـيــونـاني الـصـاعـد  5-7و3-6 أمـام الــبـلـجـيـكي ديــفـيـد جـوفـ فـي الـدور األول لـبـطـولـة
سـنــسـيـنـاتي لـتــنس األسـاتـذة اول امس الـثالثـاء.وحــقق الالعب الـيـونـاني  4انـتـصـارات
ـصـنـف الـعـشـرة األوائل قـبل أن يسـقط أمـام رفـائـيل نادال مـتـتـاليـة عـلى العـبـ ضمن ا
ـيـا في النـهـائي  لـكـنه لم يسـتـغل سـوى فـرصة واحـدة فـقط من ثـماني ـصنف األول عـا ا
أتيحت له لكـسر إرسال جوف في مباراة اول امس الثالثاء لـيودع البطولة. وثأر جوف

يا صنف  15 عا ته أمام تيـتيباس ا الذي جنح في  %73 من نقاط إرسـاله األول لهز
.وســيـلـتــقي جـوفـ في الــدور الـتـالي مع في دور الـثــمـانـيـة فـي واشـنـطن قـبـل أسـبـوعـ
الفـرنسي بـنوا بيـر.وفي مباريـات أخرى تغـلب الكـوري اجلنوبي تـشوجن هيـون على جاك
صنف سوك ليضـرب موعدا في الدور الثـاني مع األرجنتيني خـوان مارتن ديل بوترو ا
الـرابع. وقـال تشـوجن "كـانت مـباراة صـعـبـة حقـا. في اجملـمـوعة األولى كـان إرسـاله جـيدا

وضرباته األمامية قوية لكني كنت أحاول البقاء قويا طيلة الوقت وأحافظ على هدوئي".

وأضافت "مـاركـا" أن الالعب الـشاب
رشح لترك برشلونة قبل أسبوع ا
على إقفـال باب االنـتقاالت الـصيـفية
في اللـيـغا لم يـتأقـلم مع احلـياة في
بـرشـلـونـة ولم يــهـتم لـلـحـفـاظ عـلى
ــواعـيــد تـمـارين وزنه ولم يـلــتـزم 

بطل إسبانيا.
ـبــيـلي لالنــتـقـال إلى وطـرح اسم د
بـاريس سـان جـيـرمـان الـفـرنـسي أو
أرسـنـال اإلنــكـلـيـزي لــكن مـشـاركـته
ـنــتـخـب الـفــرنـسي "اجلـزئــيــة" مع ا
ــــتــــوج فـي كــــأس الــــعــــالم 2018 ا
وهـدف الـفـوز الـرائع ضـد إشـبـيـلـيـة
في كـأس الـسـوبـر اإلسـبـانـيـة (2-1)
قـد يـعـيدان خـلـط األوراق في قـضـية

انتقاله.
وبـرغم اسـتـقـدام اجلـنـاح البـرازيـلي
ـــــوهـــــوب مـــــالــــكـــــوم مـن بــــوردو ا
بـيلي قد الفرنـسي إال أن انتـقال د
رتفع ال يكون سهالً في ظل الـسعر ا
الذي قد يـفرضه برشـلونة لـتعويض
اضي من وسم ا ترف ا استقدامه ا
دورتموند خصوصـاً بعد إقفال باب
االنــتــقــاالت في إنــكــلــتــرا األســبـوع

اضي قبل انطالق الدوري. ا
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ـبــيـلي الــذي بـدأ وحـول انــتـقــال د

منتخب بالده في بطولة كأس العالم
بـروسـيـا وإحــرازه ألهـداف حـاسـمـة

في البطولة ليرفع من اسهمه.
ولم يكن يـيري مـينـا الالعب الوحـيد
الـــذي انــــتـــقل مـن بـــرشـــلــــونـــة إلى
إيــفـــرتــون  حـــيث غـــادر مــعه العب
الــوسط الــبــرتـــغــالي انــدريه غــويــز
بـنـظــام اإلعـارة مـقـابل  2.5 مـلـيـون
يـورو  والـظـهـيـر الـفرنـسـي لـوكاس
دين مـقـابل  20مـلــيـون يــورو  كـمـا
ـهــاجم اإلســبــاني جــيـرارد انــتـقـل ا
دولــــــوفــــــو إلـى نــــــادي واتــــــفـــــورد
اإلنكـلـيـزي نـظـير  13ملـيـون يورو 
بيـنـمـا عاد مـواطـنه الـظهـيـر ألـيكس
فــيـدال إلى نــادي إشــبــيـلــيــة (نـاديه

األصلي) مقابل  5.8 مالي يورو.
وأخـــيــــراً فـــقــــد رحل عـن صـــفـــوف
الــفــريـق في صــفــقـــات انــتــقــال حــر
) كل مـن العب الــــــوسط (مــــــجـــــانــــــاً
اإلسباني اندريس انييستا والظهير
 الــــبـــرازيــــلي دوغـالس بـــيــــريـــرا و

احلارس اإلسباني أدريان أورتوال.
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عـغى صـعيـد مـتـصل ال تـبـدو فـرصة
ــبـيــلي مــؤكـدة في بـقــاء عــثـمــان د
بـرشلـونـة بـنـسـبة %100رغم هدفه
الــرائع في مــبــاراة كــأس ا لــســوبــر

الـفـائض في عـنـاصـره الـفـنيـة خالل
الصـيف اجلـاري بـتـسريـحه لـتـسـعة
العـبــ في صـفــوفه من أجل إتــاحـة

الفرصة امام وافدين جدد للفريق.
وبــــحـــسـب مـــا ذكــــرته صــــحـــيــــفـــة
"سـبورت" اإلسـبـانـيـة فـإن الـعـائدات
الـتي حــقـقــهـا نـادي بــرشـلــونـة هـذا
الــصــيف قــد بــلــغت قــيــمــتــهـا 124
ملـيـون يـورو بعـدمـا جنحت اإلدارة
الـكــتــالـونــيـة ألول مــرة في تــسـويق
رغـوب فـيـهم بـشـكل العـبـيـهـا غـيـر ا
إيجابي  بـعكس ما كـان عليه احلال
سـابـقــاً حـيث كـانت خــزيـنـة الـنـادي
تـتكـبـد خـسـائر جـسـيـمـة مع كل مدة

انتقاالت.
وحــقـق نــادي بـــرشــلـــونــة عـــائــدات
ضــخــمــة وصــلت إلى  232مــلــيــون
يورو في االنـتـقـاالت الصـيـفيـة لـعام
 ? 2017حيث حتقق ذلك بفضل

صفقـة رحيل جنمه الـبرازيلي نـيمار
دا ســيــلــفــا إلى نــادي بــاريس ســان
جيرمان الفرنـسي بعدما دفع األخير
قــيــمــة الــشـــرط اجلــزائي في عــقــده

والبالغة  222مليون يورو.
وبذلك يـصل إجمـالي العـائدات التي
حققها برشـلونة في ظرف عام واحد
فقط إلى اكـثر من  350ملـيون يورو
 وهو الرقم الذي ساعـده كثيراً على
الـقـيــام بـتـعــاقـدات كـبــيـرة  خـاصـة
بــــإبــــرامـه صــــفــــقــــة العـب الــــوسط
البرازيلي فـيليب كـوتينـيو ومواطنه
ــهـــاجم مـــالــكـــوم  والعب الــوسط ا

التشيلي ارتورو  فيدال.
وبــفــضل الــعــائــدات الــتي حــقــقــهـا
الكتالـونيون فقد حـافظ النادي على
ـالي وتــفـادى خـرق قـواعـد تـوازنه ا
ـالي النظـيف التي يفـرضها اللعب ا
االحتــــاد األوروبي (يــــويــــفـــا) إذ ان

تعاقداته بلغت  126 مليون يورو.
وكــانت إدارة بــرشــلــونــة قــد اعـارت
الــبـــرازيــلي بـــاولــيــنـــهــو إلى نــادي
غوانغجـو إفرغراند تـاوباو الصيني
بــعـد عــام واحــد من الــتـعــاقــد مـعه
حيث استفادت خزينـة النادي بقيمة
تـبـلغ  50 مـلـيـون يـورو مـقـابل هـذه
ــتـد ــا ان عـقــد الـالعب  اإلعــارة 
لـغــايــة يـونــيــو عـام  2020 وقـيــمـة
الشـرط اجلزائي فـي عقـده تصل إلى

 120 مليون يورو.
كـمــا جنح مــسـيــرو الـنــادي من بـيع
ـدافع الكـولـومـبي يـيـري مـيـنا إلى ا
نادي إيـفرتـون اإلنـكلـيزي مـقابل 30
مـلـيـون يـورو بـعـد سـتـة اشـهـر فـقط
قــضـــاهــا ضــمـن صــفــوف الـــفــريق
ــدافع مع مــســـتــفـــيــديـن من تــألـق ا
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أعـلن نـادي رومـا اإليـطـالي تــعـاقـده رسـمـيًـا مع الـفـرنــسي سـتـيـفن نـزونـزي العب وسط
ـوسم اجلـديــد.وذكـر الـنـادي عـبـر مـوقـعه إشـبـيـلــيـة اإلسـبـاني لـدعم الـفــريق بـدايـة من ا
الـرسمي أنه جنح في ضم ستـيفن نـزونزي العب إشبـيليـة والفائـز بلقب كـأس العالم
تد  4 سنـوات مقبـلة لـينـتهي في عام .2022 وكشف مع منـتخب فرنـسا بـعقـد 
رومـا عن أن نـزونـزي انـضم لـذئـاب الـعـاصـمـة في صـفـقـة بـلـغت قـيـمـتـها 26.65

مليون يورو باإلضافة إلى  4 مالي يورو كإضافات. 
ـدير الـرياضي احلـالي لرومـا في انتقـال نزونـزي من ستـوك سيتي وساهـم مونشي ا

إلى إشبـيـلـيـة في وقت سـابق وجتـدد الـلقـاء بـيـنـهـما في الـعـاصـمـة اإليـطالـيـة بـعـد تـوقيع
الالعب إلشبيليـة.من جانبه أصدر الـنادي اإلسباني بيـانا قال فيه: "توصل إشـبيلية وروما

التفـاق النتـقال سـتيفـن نزونـزي إلى فريق الـعاصـمة رومـا ويخـتتم نـزونزي الذي
ـقبل والذي سافـر اول امس الثالثاء يتم  30 عاما في ديـسمبـر/كانون أول ا
ـلـعب رامـون سـانـشـيز ـوافـقـة الـنـادي مدة ثالثـة مـواسم  إلى إيـطالـيـا 
بــيــثــخــوان عـــقب وصــوله صــيف  2015 قــادمــا مـن ســتــوك ســيــتي

اإلجنليزي". 

مـشـواره مع ريـن ويـرتـبط بــعـقـد مع
بـرشـلـونـة حـتى  ?2022قـال مـدربه
إرنستو فـالفيـردي "هو معـنا ونعول
. لديه نوعـية رائـعة وهو عليه كـثيـراً
هـنـا مـعـنـا (...) شـارك وسـجل هـدفـا
أعـتـقـد أنه سـيـكـون سـعـيـدا به. لـقـد
ـباراة" حتسن مع تـقـدم الوقت في ا
وذلك في تــصــريــحـات بــعــد مــبـاراة

كأس السوبر.
بـــدوره قـــال العب الــــوسط الـــدولي
سيـرجيو بـوسكـيتس "آمل فـي بقائه
ـوسم أفـضل مـعـنـا وأن يكـون هـذا ا
ـاضية عانى رة ا من السابق. في ا
ســـوء احلظ واإلصــــابـــة. آمل في أن

وسم". يكون هاماً هذا ا
ـــــكــــنى "أوس" وتــــعـــــرض الالعب ا
ــوسم إلصــابــة خــطـــرة في بــدايــة ا
العب وبــالــتــالي ــدة عن ا أبــعــدته 
وجـد صـعـوبـة في فـرض نـفسـه بـعد
ــدرب وقــتــاً ــنـــحه ا تــعــافـــيه ولم 
ـــهـــاجـم الـــطـــمــوح . لـــكن ا كـــبـــيـــراً
ـوهبـة الفـنيـة النـادرة قد وصاحب ا
يــحـــصل عـــلى تــمـــديــد إضـــافي في
الــفــريق الــكـاتــالــوني فـي ظل تــقـدم
الـثنـائي مـيـسي-سـواريـز في الـعـمر
ـسـابـقـات الـتي يـخـوضـها وزحـمة ا

برشلونة.

 ôU Ë –  b¹—b  }
حـسم الـنـجم لـيونـيل مـيـسي قـائـد مـنـتـخب األرجـنـتـ قراره
بـشـأن اعـتـزال الـلـعب الـدولي عـقب اإلخـفـاق في كـأس الـعالم
بـروسيا بـحسب تقـارير صحـفية.وذكـرت صحيـفة سبورت أن
أيـقونة بـرشلـونة قـرر االبتعـاد عن منـتخب بالده خالل مـا تبقى
من مـباريات هـذا العام "لـلتعـافي من الضغـوط التي تـعرض لها
ـونـديـال".وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى أن لـيـونـيل بـعـد اخلـروج من ا
ــؤقت لألرجـــنــتـــ فــشل في إقـــنــاع جنم ـــدرب ا ســكــالـــوني ا
ـقـبــلـة لـوصـيف مـونـديـال ـبـاريـات ا ـشـاركــة في ا الـبــلـوجـرانـا بـا
الـبرازيل "ولـكن سيبـقى بيده الـقرار في الـعودة بالـوقت الذي يراه
مــنــاســبـــا".وأوضــحت تــقـــاريــر صــحــفــيـــة أرجــنــتــيـــنــيــة أن قــائــد

ـبـاريات الـوديـة التي ـؤقت بأنه لـن يشـارك في ا ـدرب ا "األلبـيـسـيلـيـسـتي" أخبـر ا
نتخب حتى نـهاية العام اجلـاري.ونقلت صحيفـة "كالرين" اليومية عن سيخوضهـا ا
"مـصـادر" من داخل االحتـاد األرجـنـتـيـني اخلـبــر وعـلـقت عـلـيه قـائـلـة: "قـنـبـلـة داخل
نتـخب: ليـونيل ميـسي لن يعـود هذا العـام وهناك شـكوك حـول مستـقبـله".بينـما أكد ا
ــتــحــدثــون الــرســمــيــون لالحتــاد بــأنه "لــيـس لـديــهـم أي مــعــلــومــة بــخــصــوص هـذا ا
األمـر".وسـتـخـوض األرجـنـتـ الـتي يـقـودهـا سـكـالـوني فـنـيـا بـشـكل مـؤقت إلى جـانب

ـتـحـدة أمام ـقـبل فـي الـواليـات ا ار مـبـاراتـ وديـتـ خـالل شـهر سـبـتـمـبـر/ أيـلـول ا أ
جواتيماال وكولومبيا.
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حـقق نــادي بـرشــلـونـة
اإلسباني رقمـاً قياسياً
في ســــوق انـــتــــقـــاالت
الالعـبــ بـعــدمـا جنح
في الـتـخـلص
مـــــــــــــــــن

اإلســبــانــيــة لـكــرة الــقــدم في مــرمى
إشبيلية.

وأشارت صحـيفـة "ماركـا" اإلسبـانية
ــبـيــلي يــبـقى إلى أن "مــسـتــقــبل د
مــجـــهــوالً حــيث تـــنــقــسـم هــرمــيــة
بــرشــلــونــة بــ الــداعــمـ لــبــقــائه

والراغب ببيعه".
من جــــهـــتـــهــــا أشـــارت "ســـبـــورت"
ـبـيـلي "ليس الكـاتـالـونيـة إلى أن د

للبيع".
بيلي من وكان برشلـونة استقـدم د
ـاني بـعـد بـوروسـيـا دورتـمــونـد األ
تــخــلــيه عن الــبــرازيــلي نــيـمــار إلى
بــاريس ســـان جــيــرمــان الـــفــرنــسي
بصـفقة قـياسـية بـلغت قـيمـتها 222
ملـيون يـورو. إال أن اجلناح الـسريع
والنـحـيل عـانى كـثيـراً لـفـرض اسمه
فـي مــــلــــعـب "كــــامـب نــــو" بـــــســــبب

اإلصابات.
( ــبــيــلي ( 21عــامـاً ولم يــعــوض د
الـــقـــادم مـــقـــابل  105ماليــ يـورو
بـــاإلضـــافـــة إلى  40 مـــلـــيـــونـــاً من
ـكـافـآت رحـيل الــنـجم الـبـرازيـلي ا
فــلـــعب أدواراً مــحـــدودة إلى جــانب
األرجـــنــــتـــيـــنـي لـــيـــونـــيـل مـــيـــسي
واألوروغـويـاني لـويس سـواريـز في

هجوم الفريق الكاتالوني.

fMð w  dÒ¦F²¹ ”U³O²Oð

wðUMO MÝ

وبـدوره جنح نــادي تـشـيـلـسي في
التخـفيف من وطأة فـشله في سوق
االنـتــقـاالت الـصـيــفـيـة لــهـذا الـعـام
بــــــاســـــتــــــعـــــارته لـالعـب الـــــوسط
الـكـرواتي ماتـيـو كـوفاتـشـيتش من
نـادي ريال مـدريـد اإلسبـاني مـقابل

 10مالي جنيه استرليني.
كـمـا جنح نـادي إيـفـرتـون في إبرام
صــفــقـــــــــــتــ هــامــتــ مع نــادي
برشلونة باستعارته لالعب الوسط
الـــبــرتـــــــــــغــالي انـــدريه غـــومــيــز
ـــــــدافع الكـولومبي وتعاقـده مع ا
يـيـري مــيـنـا نــظـيـر  28.5 مـلــيـون

جنيه استرليني.
اجلــــديــــر ذكـــــره بــــأن تــــكـــــالــــيف
الــتـعــاقــدات الــتي تــمت في الــيـوم
األخير من انتقاالت هذا الصيف قد
سـاهمت في رفع الـقيـمة اإلجـمالـية
لإلنفاق الصيفي لألندية اإلنكليزية
ـلـيـار ونـصف لـتـقـتـرب من سـقف ا

ليار جنيه استرليني. ا

دوري األضــــواء تـــرتـــيـب األنـــديـــة
األكـثــر نـشـاطــاً وإنـفـاقــاً في الـيـوم
األخير من سوق االنتقاالت  بعدما
ابرم تـعاقدات جتـاوزت قيمـتها 50
ملـيون جنـية استـرليني  مـنها 30
مـلــيـون جـنــيه إسـتــرلـيـني دفــعـهـا
ـبـيـك مـرسـيــلـيـا خلـزيــنـة نــادي أو
الــفــرنــسـي من اجل إبــرام صــفــقــة
الـدولـي الـكـامـيـروني أنـدري فـرانك

زامبو.
كـمـا نـشط نـادي ليـسـتـر سـيتي في
الــــيـــوم األخـــيــــر  حـــيث ابــــــــــرم
صــفـقــتـ كــبـيــرتـ بــتـعــاقـده مع
ـــــــــدافـع الــــــــــتـــــــــركـي كــــــــــاغالر ا
ســـــــــــــــويـــــــونـــــــكـــــــو مـن نــــــادي
ــاني مــقــابل 19 فــرايـبـــــــــورغ األ
مـليـون جـنـيه إستـرلـيـــــــني  ومع
الـصـربي فــيـلـيب بـيـنــكـوفـيـتـشـمن
نـادي ديــــــــــنـامـو زغـرب الـصـربي
لـــــقـــــاء  13.5مـــــلـــــيـــــون جـــــنـــــيه

إســـــــترليني.

هدف رونالدو التاريخي على فريق يوفنتوس

لوسي بـرونز لصـالح فريقـها ليون
الــفــرنـسـي في مــرمى مـانــشــســتـر
سـيــتي اإلنــكــلــيـزي (-1صــفـر) في
ــســابــقـة الــدور نــصف الــنــهــائي 

دوري األبطال للفرق النسائية.
وســيــتم إعالن الــهـدف األجــمل في
 27آب/أغـــســـطس إثـــر عـــمـــلـــيـــة
ـــــــوقع تـــــــصــــــويـت جتـــــــرى عم ا
االلكتـروني لالحتاد األوروبي لكرة

القدم.
وأوضح االحتاد أنه اختار مرشحا
واحــدا عن كل مـسـابــقـة أسـاسـيـة
ـا يـشـمل الـتـصـفـيـات األوروبـيـة
لـنـهـائـيات كـأس الـعـالم وبـطوالت

الفئات العمرية وكرة الصاالت.
وتمنح هذه اجلائزة للمرة الرابعة
وسبق أن نـالها األرجـنت لـيونيل
مــيـسي العب بـرشــلـونـة اإلسـبـاني
والعب عــــــــــامـي  2015 و 2016  
يـــوفـــنـــتــــوس الـــكـــرواتي مـــاريـــو
مــــانــــدزوكــــيــــتــــش فـي الــــعـــــــام

اضي. ا
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: سوق الالعب
تعتبر ادارة فريق
برشلونة اكبر
ستفيدين من ا
عملية سوق
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رفـض مارسـيلـو دا سيـلفـا الظـهيـر األيسر
لـريـال مـدريــد احلـديث عن الـتــقـاريـر الـتي
تـربــطه بـاالنـتـقـال لـيــوفـنـتـوس اإليـطـالي في
ـــــرافــــقــــة صــــديــــقه الــــصــــيف اجلــــاري 

كريستيانو رونالدو.
ـــؤتـــمــر وقـــال الـالعب الـــبـــرازيــلـي خالل ا
باراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الصحـفي 
في نـهـائي كـأس الـسـوبـر اإلسـبـاني: "نـحن
هـنـا لـلـحـديث عن الـنـهائي ولـن أحتدث عن

أي شيء سوى النهائي".
وتــابع: "إنه شـرف أن أخــوض نـهــائي آخـر
للـسوبـر األوروبي حقـا نريـد اللعـب والفوز

به".
وتــابع: "كل مــبــاراة مــخــتـلــفــة وكل نــهــائي
مـختـلف أتلـتيـكو مدريـد تطـور كثـيرا ونحن
كـذلك هـنـاك فـريـقـان كـبـيـران في الـنـهـائي
وسـيـقـدمـان أقصـى مـا لـديـهمـا لـلـفـوز وكل

كن أن يحدث". شيء 
وواصل: "الـعمل بـتـواضع وتـقد كل شيء
في التـدريبات هو سر الـنجاح نحن أفضل

فريق في العالم".  جانب من احدى مباريات منتخب كرواتيا


