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{ لـنـدن  –وكـاالت: حتـولت أحالم سـاو بـاولـو إلى حـقـيـقة بـعـد إعالن إتـمـام صـفـقـة واحـدة لـلـمدة
ـوسم لكنهـا قياسـية بوصـول الظهيـر داني ألفيس الـذي سيصـبح الالعب األعلى راتبا تبـقية من ا ا
في الدوري الـبرازيـلي. ووقع قائـد منتـخب البـرازيل احلالي الـذي شارك في مـونديال  2010بـجنوب
تد حتى  2022ويـتطلع خلوض مـونديال قطر في أفـريقيا ثم  2014بـالبرازيل عقـدا مع ساو باولـو 
تـوقع أن يـحـصل ألـفيـس على راتب ذلك الـعام رغم أنـه سيـكـون قد بـلغ من الـعـمر  39عـاما. ومـن ا
إجــمــالي يــصل لـ 395ألف دوالر لـيــتــفــوق عــلى الالعــبـ أصــحــاب الــدخــول األعـلـى في الـدوري
يو) وفـريد (كروزيرو) يراس) وديـيجو تارديـلي (جر البرازيـلي مثل جابـرييل (فالمنجـو) ودودو (با
والواصل حـديثا لـلدوري البرازيـلي فيلـيبي لويـس (فالمنجـو) والذين تتـراوح رواتبهم ب  263ألف
دوالر و 315ألف دوالركـمـا سـيـحـصل الالعب عـلى  1.1مـلــيـون دوالر نـظـيـر انـتـقـاله بـشـكل حـر من

باريس سان جيرمان.
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{ مـــــــدن  –وكــــــــاالت : كـــــــشـف بــــــــيب
جـوارديوال مدرب مـانشسـتر سيتي اول
امس اجلــمـعــة حــقــيـقــة طــلب اجلــنـاح
ـاني لـيـروي سـاني مـغـادرة صـفـوف األ
ـمـتــاز لـكـرة بـطل الــدوري اإلجنـلـيــزي ا
الـقـدم مع مـحاوالت بـايـرن مـيونخ ضم
ــسـألــة بـظـاللـهـا الالعب.  وألــقت هـذه ا
عــلى جـوارديــوال خالل جــولـة الــســيـتي
اآلسـيـويـة اسـتـعـدادا لـلـمـوسم اجلـديـد.
سـتـحـيل بالـنـسـبة لي وقـال بـيب: "من ا
أن أقـنع أي العب بـالـبـقـاء إذا كـان يـريـد
ــغـادرة. لــكن ســاني لم يــبــلــغــني بـأي ا
شيء. إذا قــــال إنه يــــرغب في مــــغـــادرة
الـفريق فـسنـتحـدث إلى إدارة النادي. لم
ـدرب اإلسـباني يـخـبرنـي بذلك".  وأكـد ا
ـؤيـد لـبـقاء الـالعب الـبالغ عـلى مـوقـفه ا
من الـعـمـر  23عـامـا في صـفـوف الـفريق
بـعد أن ساعدت أهـدافه العشـرة السيتي
عــلى الــدفــاع عن لــقب الــدوري بــنــجـاح
إضـافــة إلى صـنـاعـة  10أهــداف أخـرى.
وأكـد جوارديوال لـلصحـفي قـبل مباراة
درع اجملـتمع أمام ليفربول اليوم األحد:
"أجــبت عـــدة مــرات عــلـى هــذا الــســؤال
(بـشأن مـستـقبل سـاني). أعرف أن هـناك
شـائــعـات".  وأضــاف: "نـريــده أن يـبـقى.
حـاولـنـا عـلى مـدار أكـثـر من عـام تـمـديـد
الـعقد. كنا قريب للغاية من حتقيق هذا
الـهـدف. لكـن األمور اخـتـلـفت اآلن بعض
ــكـــنــني الــشـيء. هــذا هـــو الــواقـع. ال 
احلــديث أكــثـر من هــذا". وســعى بــايـرن

مـيونخ بقوة للتعاقد مع ساني وتوقفت
الـــشـــائـــعـــات حـــول أن الـالعب الـــدولي
ـاني اتـخذ قـراره بـالـفعـل باالنـضـمام األ
لـلـعــمالق الـبـافــاري حـ أصـدر بـايـرن
ـاضي قال مـيونخ بـيانـا يوم اخلـميس ا
فـيه إن تلك التقاريـر "عارية عن الصحة".
ــقـرر أن تــنــتــهي مـدة انــتــقـاالت  ومن ا
ـمــتــاز قــبـل يـوم الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
ـــوسم اجلـــديــد في واحــد مـن انــطالق ا
الـــــتـــــاسع من أغـــــســـــطس/ آب.  وقــــال
جـوارديــوال إنه يـأمل أن حتــذو بـطـوالت
الـدوري األوروبـية األخـرى حـذو الدوري
اإلجنــلــيــزي في هــذا اخلــصـوص حــتى
ــدربـون الـتــشـكـيــلـة الـنــهـائـيـة يـعـرف ا
لــفــريـقــهـم قـبـل خــوض أولى مــبــاريـات
ـوسم اجلديد.  وأضاف: "إجنلترا تقدم ا
ـاذج حتـتـذى في الـعـديـد من اجملاالت.
لـهذا أتمنى أن تـقتدي بهـا باقي بطوالت
الـدوري في أوروبا".  وأكـمل: "أعتـقد أنه
من األفــضل إغالق مـدة االنــتـقــاالت قـبل
ـوسم اجلــديـد خــوض أول مـبــاراة في ا
ــدرب بـالــتــحـديــد العـبي لـهــذا يــعـرف ا
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درب اإلسـبانـي فريـقه مانـشسـتر وقـاد ا
سـيـتي إلى إجناز ال سـابق له حـ جمع
ــوسم بــ األلــقــاب احملــلــيــة الــثالثــة ا
ــاضي لــكن جــوارديــوال قــال إن هـذا ال ا
ـوسم اجلـديـد. ـجـرد انـطالق ا يـعـنـيه 
عـظم األلقـاب وليس وأضـاف: "توجـنـا 

وسم ـاضي). كـان ا ـوسم ا جـمـيـعهـا (ا
رائـعا جـدا. نـعرف بـعـضنـا الـبعض اآلن
بشكل أفضل من أول موسم لنا معا. هذا
يـسـهل طـبـيعـة الـعـمل".  وأضـاف: "نـبدأ
من نـقـطـة الـصـفـر مـجـددا اآلن. نـبـدأ من
ــواجــهــة جــديــد. لـــكــنــنــا مــســتــعــدون 
ـديح الــتـحــديــات".  وكــال جــوارديــوال ا
ــاني يــورجن كــلــوب الـذي ــنــافـسـه األ
واجــهـه أيــضـــا عــدة مـــرات في الــدوري
ــاني ســابــقـــا حــ كــان بــيب يــدرب األ
بـايـرن مـيـونخ في حـ كـان اآلخـر يـقود
بـوروسيـا دورتمونـد.  وظل ليـفربول في
مــطـــاردة الــســـيــتي عـــلى لـــقب الــدوري
ـاضي حتى وسم ا ـمتـاز ا اإلجنـليـزي ا
وسم مـتأخرا الـلحـظة األخـيرة وأنـهى ا
بـفـارق نـقـطــة واحـدة خـلف الـبـطل لـكن
كـلوب قاد فريقه للتتويج بدوري األبطال
لـلمـرة السادسـة في تاريخ الـنادي. وقال
جـوارديوال: "كلوب مدرب من طراز رفيع.
لــــعـب دورا مـــشــــابــــهــــا حــــ كــــان في
دورتـمـونـد. كـان مــنـافـسـا عـنـيـدا في كل
مـرة تقابل فيهـا الفريقان. رسـالته تتميز
دومـا بـاإليـجابـيـة".  وأكـد جـوارديوال أن
رمى كالوديو برافو الذي غاب حارس ا
ــاضي ــوسـم ا عن مــعـــظم مـــبــاريـــات ا
بـسبب إصابة في وتر العرقوب سيلعب
ـوسم اجلديـد اليوم في مـباراة افـتتاح ا
ـنــتـمـ األحـد  وأن جــمـيع الـالعـبــ ا
ألمـريـكــا اجلـنــوبـيـة عــادوا لـلـتــدريـبـات

باستثناء فرناندينيو.
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يـورو كمـتغـيرات لـيرحل عـن برشـلونة
بــعـد مـوسـم واحـد فـقط قــضـاه الالعب
بــرفـــقــة الــبــرســـا.  وســخــر احلــســاب
الــرســمي لــنــادي زيــنــيت عــبــر مــوقع
الـتواصل االجتماعي "تويتر" من نادي
رومـا خالل الـفـيـديـو الـرسـمـي لـتـقد

مـــالـــكـــوم العـــبًـــا جـــديـــدًا بـــالـــفـــريق.
واســـتـــعــرض الـــنــادي الـــروسي خالل
الــفـيــديـو مـســيـرة الالعـب مع األنـديـة
الـتي لـعب لـها قـبل انـضـمامه لـزيـنيت
حـيث تواجـد نادي رومـا اإليطالي رغم
عــدم لـــعب مــالــكــوم بـــرفــقــتــهم. وكــان
مــالـكــوم قـريــبًـا من االنــضـمــام لـرومـا
حتى أعلن النادي اإليطالي في الصيف
ــاضي تــوصــله رســمــيًــا التـفــاق مع ا
الـالعب ونــــاديه. بل وكــــان مــــقـــررًا أن
يـصل في الـيـوم الـتـالي إلعالن الـنادي
لـوال دخـول بـرشلـونـة بـالصـفـقة وجنح
فـي خطف الالعب.  وظـهـر في الفـيـديو
الـرسـمي مـالـكوم وهـو يـرتـدي قـميص
دة الـتي تواجد بها مع رومـا بجانب ا
الــفـريق والـتي وصـلت إلى يـوم واحـد.

ــيـركـاتـو الــصـيـفي اجلــاري. وتـشـيـر ا
تـقـارير صـحفـية إلى أن مـالكـوم انضم
لـزيــنـيت في صـفـقـة تــبـلغ قـيـمـتـهـا 40
مــلـيـون يـورو بـاإلضـافـة إلى  5مالي

{ مـــوســـكــو  –وكـــاالت : أعـــلـن نــادي
زيـــنــيـت ســان بـــطــرســـبـــرج الــروسي
تـعـاقـده رسـمـيًا مع الـبـرازيـلي مـالـكوم
دي أولـيـفـيـرا جـنـاح بـرشـلـونـة خالل
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{ لـــنــدن  –وكـــاالت : قــال تـــشـــيــلـــسي
ـمـتاز ـنـافس في الدوري اإلجنـلـيزي ا ا
اول امس اجلـمـعـة إن كـلـود مـاكـيـليـلي
الالعب الــــســــابـق في الــــفــــريق انــــضم
ــيـة لـلــجـهــاز الـفــني لــيـعــمل في أكـاد
الـنـاشئـ في الـنـادي اللـنـدني.  وانـتقل
مـاكــيــلــيــلي الــذي لــعب مع تــشــيـلــسي
خـــمــســـة مــواسـم تــوج خاللـــهــا بـــلــقب
الـدوري مرت وكأس االحتاد اإلجنليزي
مــرة واحـدة إلـى مـجــال الــتــدريب بــعـد
اعـــتــزاله في  2011في خــتـــام مــســيــرة
كـروية امتدت  19عـاما.  وقـال ماكيـليلي
الــبــالـغ من الــعــمــر  46عــامــا في بــيــان
"أشـعر بسعادة كبيرة بالعودة إلى بيتي
مـجددا. مـنحني تـشيـلسي الـكثـير وأريد

اآلن أن أرد الـدين وأسـاعـد العبي
الــــفــــريـق الـــشــــبــــان الــــذين
ـستـقـبل في كرة يـحـلمـون 
الـــــقــــدم".  وواصـل: "أريــــد
تـوظـيف كل مـا أمـتـلكه من
ــســـاعــدة هــؤالء خــبـــرة 
الالعـبـ حـتى يتـمـتـعوا

الــرواتـب الــشــهـريــة وأي مــبــالـغ مــالــيـة
تـتعـلق بـعقـد الالعب إلى حـ بيع عـقده
أو إسـقـاطه من كــشـوفـات الـنـادي".  كـمـا
قــرر االحتــاد فـي بــيــانه أال يـــقل الــراتب
الــشــهـــري ألي العب في أنــديـــة الــدرجــة
ــمــتـازة عن 10800ريــال ســعـودي وال ا
يـزيـد على  150ألف ريـال سـعـودي كـحد
أقـصى.  وأضاف أن األنـدية يـجب علـيها
تـقد مقـدمات عقـود الالعب احملـترف
بـــشــرط أال تــزيــد عــلى مــلــيــون ونــصف
ـليون ريال سعودي لـلعقود التي ال تقل ا
مـدتها عن  3سـنوات كمـا ال يجوز إعادة
تـســجــيل العب مـحــتــرف كالعب هـاو إال
بـــعــد مــرور  30يــومـــاً من آخـــر مــبــاراة
خـاضهـا كـمحـتـرف.  وشدد االحتـاد على
عـدم جـواز تــسـجـيل الـالعـبـ اجلـدد إال
في فـترتي التسـجيل السنـوية لكنه حدد
اسـتثناء خاصا لالعـب احملترف الذين
تـــنـــتـــهي عـــقـــودهـم قـــبل نـــهـــايـــة مـــدة

التسجيل.  

أخبار النجوم
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{ مدريد  –وكاالت: توصل بـرشلـونة التـفاق مع ريـال بيتـيس على ضم
ظـهـيـره األيـسـر خالل مـدة االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة اجلـاريـة. ووفـقـا إلذاعة
"أوندا سيرو" فـقد بات جـونيور فيـربو العب ريال بيـتيس على بـرشلونة
بـعـد أن تــوصل الـنـاديــان التـفـاق عــلى بـنــود الـصـفــقـة. وأشـارت اإلذاعـة
اإلسبانية إلى أن بيتيس سيحصل على مقابل مادي يصل إلى  25مليون
يورو. وعلى الرغم من أن هناك بعد البنود التي لم يتم االتفاق عليها حتى
اآلن لإلعالن الرسمي عن الصفـقة إال أن اخلطوط العريـضة  حسمها.
تحدة يوم كن إتمام الصفقة رسـميًا قبل سفر برشلـونة إلى الواليات ا و
. وبإتمام صفقة فيربو يكون إرنستو غدا اإلثن خلوض مبارات وديت
ـوجـود في اخلـط اخلـلـفي ــديـر الـفــني قـد عــالج الـنـقـص ا فـالـفــيـردي ا
وحتديدًا في اجلـهة اليـسرى لعـدم وجود بـديل للدولي اإلسـباني جوردي

ألبا.
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{ لـندن  –وكـاالت : وافق الـبـرتـغــالي جـواو كـانـسـيــلـو العب يـوفـنـتـوس
اإليطالي على الشروط الشخصية في عقده مع مانشستر سيتي فيما ال
ـوقع "كالتـشيو يزال يوفـنتـوس يبحث عن نـفس الشيء مع دانـيلو. ووفـقًا 
ميـركاتـو" اإليطـالي فإن كـانسـيلـو والسـيتي لم يـختـلفـا على اإلطالق في
ظل رغــبــة الالعب الــرحــيل عن يــوفــنــتــوس إلى مــلــعب االحتــاد (مــعــقل
السيتيـزنس). وارتبط اسم كانسيـلو باالنتـقال إلى مانشسـتر سيتي على
ـاضـيــة لـكن االتـفـاق لم يـتم مـع يـوفـنـتـوس حـول سـعـر مـدار األسـابـيع ا
الظهير الـبرتغالي. لكن ومـع إصرار بيب جوارديوال مـدرب السيتي على
ن نافـسة ووالكر عـلى مركز الـظهير األ جلب كانسـيلو إلى االحتـاد 
قدم السيتي عرضًا جديدًا إلى يوفنتوس يضم الظهير البرازيلي دانيلو
ومـقـابل مـادي. ورغم اتـفــاق الـسـيـتي وكـانـسـيـلــو عـلى بـنـود الـتـعـاقـد
مـازالت الـصفـقـة مـتـوقـفـة عـلى اتـفـاق يوفـنـتـوس ودانـيـلـو. ويـأتي تـأخر
يـوفــنــتــوس ودانـيــلــو في االتــفـاق لالخــتالف عــلى راتب الـالعب الـذي
يتـقاضى في سـيتي  5.5مليـون يورو سـنويًـا فيـما عـرض يوفـنتوس 4
ـقرر أن تـتم الصـفقـة مقابل ـكافآت. ومن ا مالي فقـط إلى جانب ا
بلغ دانيلو باإلضافة إلى  30مليون يورو ورغم طلب يوفنتوس رفع ا
إلى  40مـلـيــون يـورو إال أن هـنــاك تـفـاؤل بــالـتــوصل التـفـاق خالل

قبلة. الساعات القليلة ا
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الـقــدم (الــفـيــفــا) مـنع الــنــادي من إبـرام
.  وانــضم صـــفــقــات جـــديــدة لــفــتـــرتــ
مـاكيليلي إلى قـائمة يتسع نـطاقها تضم
ـدرب العـبـ سـابـقـ في الـنـادي مـثل ا
ـسـتـشـار الـفـني بـيـتر فـرانك المـبـارد وا
اضي. وسم ا تـشك الذي اعتزل نهاية ا
 كما سيتولى كارلو كوديتشيني حارس
تـشـيـلـسي الـسـابق الـذي عـمل مـسـاعدا
مع اإليـــطـــالـــيـــ أنـــطـــونـــيــو كـــونـــتي
ومـاوريسـيو سـاري حـ دربا تـشيـلسي
ســـابــقــا مــهــمــة جـــديــدة كــمــدرب فــني
ـعــارين.  وقـال كـوديـتـشـيـني: لالعـبـ ا
"إنه بــرنــامج مــهم عــلى طــريق تــطــويـر
الالعـب الشبان في الـنادي. إنها فرصة
ــقـــبل من رائـــعـــة لـــلــعـــمل مـع اجلــيـل ا
".  وسيبدأ تشيلسي وهوب الالعـب ا
القــــاة ــــوسـم اجلــــديــــد بــــالــــتــــوجه  ا
مـــانـــشـــســــتـــر يـــونـــايـــتـــد في الـــدوري
ـمتاز في  11مـن أغسطس/ اإلجنـليزي ا
أب قـبل أن يـواجـه لـيـفـربـول حـامل لـقب
دوري األبــطـال بــعــدهـا بــثالثــة أيـام في

السوبر األوروبي في إسطنبول.

بــاالحــتــرافــيــة في مــخــتــلف اجلــوانب.
أتــطـلـع إلى بـدء مــهــمــتي".  وســيــتـولى
مـاكــيـلــيــلي الـذي حــقق أيــضـا جنــاحـا
كـبيـرا مع ريال مدريـد وفاز مـعه بلـقب
في الـدوري اإلسـبـاني إضـافـة إلى دوري
أبــطـــال أوروبـــا مــتـــابـــعـــة أداء العــبي
ــيــة الــنــاشــئــ في تــشــيــلــسي. أكـــاد
وسـيتـعـ على تـشـيلـسي الـفائـز بـلقب
ــــــاضي ــــــوسـم ا الــــــدوري األوروبـي ا
االعـتــمــاد عـلـى عـنــاصــره الـشــابــة هـذا
ـوسم بــعـد قـرار االحتــاد الـدولي لـكـرة ا

العب تشيلسي السابق كلود ماكيليلي

{ الـــريــاض  –وكـــاالت : أعــلـن االحتــاد
الـسعودي لكرة القدم اول امس اجلمعة
عـن تــعـــديالت في بـــعض بـــنــود الئـــحــة
االحـتـراف وأوضـاع الالعـبـ وذلك قـبل
ـــــــقــــــبـل من دوري ـــــــوسم ا انــــــطـالق ا
ــــقــــرر لـه يـــوم  22من احملــــتــــرفــــ وا
أغــسـطس / أب اجلــاري.  وذكـر االحتـاد
عـــبــــر حـــســــابه الـــرســــمي عـــلـى مـــوقع
الـتـواصل االجـتـمــاعي"تـويـتـر": "مـجـلس
إدارة االحتــــاد الـــســــعــــودي يــــعــــتــــمـــد
الـتـعــديالت اجلـديـدة لالئــحـة االحـتـراف
".  وقرر االحتـاد إعادة وأوضـاع الالعبـ
الــعــمل بـقــائـمــة االســتـثــمـار حــيث ذكـر
ـدة الـبـيــان: "إعـادة قــائـمـة االســتـثــمـار 
مــؤقـتــة تــنـتــهي بـنــهــايـة مــدة تـســجـيل
الـالعـبــ الــثـانــيــة لـلــمــوسم الــريـاضي
 2019-2020وذلك بــالــنــســبـة لـالعــبـ
احملـترفـ األجانب الـسارية عـقودهم من
ـوسم الــسـابق بـحـد أقـصى  3العـب ا

عـلى أن يقدم النـادي إقرارا بتحـمله كافة
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b∫ يحاول نادي بايرن ميونخ التعاقد مع جنم السيتي ساني UFð

{ مدن  –وكـاالت: يـحاول فـريق
نـــابـــولي اإليـــطــــالي تـــدعـــيم
صــفــوفـه بــأبــرز الـــعــنــاصــر
ـــــــتــــــاحــــــة خـالل ســــــوق ا
االنــــــتـــــقــــــاالت اجلـــــاري
وسم استـعدادًا لـبدايـة ا
اجلـديــد. ويـرغب كـارلـو
ـــديــر أنـــشـــيــلـــوتـي ا
الفني لفريق اجلنوب
ــــــــــوسم فـي بــــــــــدء ا
بـقـائــمـة مـكـتـمـلـة من
الالعب السيما وأن
هـــــــنــــــاك صـــــــراعًــــــا
تـنـافـسيًـا يـنـتـظـره على
أعــــلى مــــســـتــــوى في ظل
الــتـدعـيــمـات الـتي يــقـوم بـهـا
الـبــطل اإليـطـالي يــوفـنـتـوس
بــجــانب إنــتـــر مــيالن أيــضًــا.
ويـــعـــاني نـــابـــولـي من تـــلـــقي
طــعــنــات مــخـتــلــفــة خـالل هـذا
يركاتـو حيث جاهد في حسم ا
ــفــاوضــات أكــتــر مـن صــفــقـــة 
طـويـلـة ومن ثم يـخسـر الـصـفـقة
في النهاية. وعـلى مدار االنتقاالت
الـصـيـفـيـة اجلـاريـة تـلـقى نـابـولي
طــعــنــة غــادرة فـــيــمــا يــعــاني من
إمكانيـة خسارة صفقـت جديدت
يـركاتـو ويسـتعـرضهم في نفـس ا

عبر التقرير التالي:
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النجم اإليفـواري بيبي العب فريق
ليل الـفرنـسي سابـقا انـضم بشكل
رســـــمـي لـــــصــــــفـــــوف آرســــــنـــــال
اإلجنليزي في صـفقة تبلغ قـيمتها
حـــــوالي  72مــــــلـــــيـــــون جــــــنـــــيه
إسترليني ليـصبح الصفقة األغلى
بـتاريـخ اجلانـرز. بـيبـي كان قـريـبًا
من االنـضـمــام لـنـابـولي حـتى أكـد
جـيرارد لـوبـيز رئـيس لـيل أكد أن
الــنــادي اإليــطـــالي وافق عــلى دفع
طلوبة لشراء بيبي إال أن القيمة ا
فـريق اجلـنــوب لم يـتـوصل التـفـاق
مع الالعب بــعـدمـا طـلب احلـصـول
عـــــلى  5مـاليـــ يــــورو. وانــــقض
آرســــنـــال بــــشــــكل مــــفـــاجـئ عـــلى
الـصفـقـة لتـكـون رغـبة الالعب هي
احلــاســمــة في رفـــضه االنــضــمــام
لـنــابــولـي والـرحــيـل رسـمــيًــا إلى

وسم اجلديد تاحة خالل سوق االنتقاالت اجلاري استعدادًا لبداية ا wHOB∫  يحاول فريق نابولي اإليطالي تدعيم صفوفه بأبرز العناصر ا « uð U dO*«

{ لـنـدن  –وكـاالت: أكـد تــقـريـر صــحـفي بــريـطـاني اول
امس اجلمعة أن نادي مانشستر يونايتد حسم صفقة
اإلجنلـيـزي هـاري مـاجـواير مـدافع لـيـسـتـر سـيتي
ـــيــركـــاتــو الـــصــيـــفي احلــالـي. ووفــقًــا خالل ا
لصـحيـفة "مـيـرور" البـريطـانيـة فـإن مانـشسـتر
يونـايتـد تـوصل إلى اتفـاق مع ليـسـتر بـشأن ضم

ماجـواير مـقابل  85ملـيون إسـترلـيني. وأشـارت تقـارير
ـانـشـسـتـر يـونـايـتـد والـذي قـدم إلى أن لـيـسـتـر رفض الـعـرض الـسـابق 
خالله األخير  70مليون إسـترليـني فقط. وسيـصبح ماجـواير أغلى مدافع
في الـعـالم مـتــفـوقًـا عـلى الـهــولـنـدي فـيـرجـيل فــان ديك الـذي انـتـقل من
ساوثهـامبتون إلـى ليفربـول مقابل  75مليون إسـترليني. وخـاض ماجواير
اضي وجنح في تسجيل وسم ا  32مباراة بقميص ليستر سيتي في ا

هدف كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إجنلترا.
أمـــــــام انــــــضـــــــمــــــام إيـــــــكــــــاردي
ـهـد الـطريق لـلـبـيـانـكونـيـري مـا 

أمام نابولي وروما.
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على صـعيـد اخر شـهد ريـال مدريد
أســوأ مــدة إعـداد مــنــذ عـام 1980
وذلك بــعــد تــلــقـيه  16هــدفـا خالل
خــمـس مــبـــاريـــات فـــقط.  وشــارك
ـــلـــكي أوال في بـــطـــولــة الــفـــريق ا
"الـكـأس الدولـيـة الـوديـة لألبـطال"
والــتي افـتـتــحـهـا بــاخلـسـارة أمـام
ــاني ( (3-1ثم بـــايــرن مــيـــونخ األ
الـتـعـادل أمـام آرسـنـال اإلجنـلـيـزي
 2-2 قبل الفوز بركالت الترجيح
 2-3 وأخيرا اخلسارة أمام

أتلـتـيكـو مـدريد  7-3 وأعادت هذه
اخلسـارة الثـقيـلة أمام األتـلتي إلى
ــيـريــنـجي أمـام األذهــان خـسـارة ا
الفريق البافاري بنتيجة 9-1   عام
 1980خالل مباراة ودية ضمن

مدة إعـداد الريال لـلمـوسم اجلديد.

ــــــــــــيـــــــــــــرلـــــــــــــيـج. الـــــــــــــبـــــــــــــر
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يـــعــد خـــامــيـس أحــد الـــصــفـــقــات
طـلوبة بـقوة من قـبل أنشـيلوتي ا
ـــمــــتــــازة بـــ في ظـل الــــعالقــــة ا
الـثـنائي حـيث يـرغب كـارلـيـتو في
إعادة لم الشـمل مع جنمه السابق
اللـذين تواجـدا معًا خالل فـترتـهما
بــريـــال مـــدريــد وبـــايــرن مـــيــونخ.
أنـشـيــلـوتي كـان قـد طـلب من إدارة
ريال مـدريد ضم النـجم الكـولومبي
خالل عــام  2014بـــعـــد تــألـــقه في
كأس العـالم بيـنما طـلب أيضًا من
إدارة البـايرن الـتعـاقد مع خـاميس
بــعـدمــا انـتـقل لــتـدريب الــبـافـاري
ليـطلـبه للـمرة الـثالثـة. ورغم عالقة
الثنائي إال أن أتلتيكو مدريد دخل
بـقـوة في الــصـفـقـة راغـبًـا في ضم
ـلــكي ومـســتـغالً األمـوال الــنـجم ا
ـتـوفـرة من وراء رحـيل جـريـزمان ا
لبرشلونـة. وبعد إصابة أسـينسيو

ـيـريـنــجي بـعـد ذلك في ثم شــارك ا
بـطولـة "كـأس أودي" الـوديـة والتي
خــسـر فــيــهــا أوال أمــام تــوتــنــهـام
اإلجنلـيزي بهـدف نظـيف ثم الفوز
على فنربـخشة التركي بـنتيجة5-3
ويـتــبـقى لــريــال مـدريــد مـبــاراتـ
وديــــتــــ األولـى أمــــام ريــــد بــــول
سـالــزبــرج الــنــمــســاوي األســبـوع
القادم والثانية أمام روما اإليطالي
في الـ 11مـن نــفس الـــشـــهــر وإذا
تـــلــقى الـــفــريق أي هـــدف آخــر في
ـبـاراتــ سـيـعـادل إحـدى هــاتـ ا
بـــذلك اســـوأ مــدة إعـــداد له والــتي
كـانت في عـام   1980والـتي تـلـقى
الفـريق خاللها  17هدفـا.  يذكر أن
حــراس الـفـريق الــثالثـة قــد تـلـقـوا
أهــــدافــــا حــــيث مُــــنــــيـت شــــبـــاك
الــكــوســـتــاريــكي كـــيــلــور نــافــاس
بـتسـعـة أهداف والـبـلجـيـكي تيـبو
كـورتـوا بـسـتـة أهداف واألوكـراني
الشاب أندري لون بهدف وحيد.

العب ريــال مـدريــد زعـمت تــقـاريـر
صحفية بأن خـاميس سيبقى العبًا
ؤشرات على رحيل للريال إال أن ا
الالعب كـــثـــيـــرة. ومـع ذلك يـــبـــقى
رحيله لنـابولي محاطًا بـالكثير من
الغمـوض في ظل منافـسة قوية من

الروخيبالنكوس.
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ـنـبـوذ" هـو مـهـاجـم إنـتـر مـيالن "ا
ــطــلــوبــ من قــبل نــابـولي أحــد ا
ـيـركـاتو الـصـيـفي خـاصـة بـعد بـا
خروجه بشكل رسـمي من حسابات
اإلنــتـر لـلــمـوسم اجلــديـد. ويـواجه
نــابـولي مـنــافـسـة قــويـة أيـضًـا مع
عــــــدة أنــــــديــــــة أبــــــرزهــــــا رومــــــا
ويــــوفــــنــــتــــوس في ســــبــــيل ضم
إيــكــاردي إال أن الالعب يــبــدو أنه
مقتنع بـاالنضمام ليـوفنتوس فقط.
وفي ظل اقتراب يوفنتوس من ضم
روميـلو لـوكاكـو مهـاجم مانـشسـتر
يـونايـتـد ستـكـون الفـرصـة صعـبة
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