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حرص البـرازيلي نـيمـار دا سيلـفا جنم بـاريس سان جيـرمان الـفرنسـي على مسـاندة مـنتخب بالده
في مـبـاراته الوديـة أمام بـنـما مـساء اول امس الـسـبت.ويجـلس نـيمـار في مدرجـات مـلعب الـدراجاو
رفقة بـعض أصدقائه من أجل دعم منـتخب السامبـا في جولته التـحضيريـة قبل بطولة كـوبا أمريكا

قبل في البرازيل. قرر لها الصيف ا ا
وتـنقل نـيـمـار بـ مديـنـتي بـرشلـونـة وبـاريس أكـثر مـن مرة خالل الـشـهـر اجلاري حلـقـنه بـالـبالزما
تـمهـيـدًا لعـودته من جـديـد لتـدريـبات بـطل فـرنـسا.وأصـيب نـيـمار في كـاحل الـقـدم خالل مبـاراة فـريقه
اضي بـبطولـة كأس فرنـسا.يذكر بـاريس سان جيـرمان أمام سـتراسبورج في  23 ينـاير/كانـون ثان ا
أن منتـخب البرازيل يلـعب في اجملموعة األولى ببـطولة كوبـا أمريكا بـجوار منتخـبات فنزويال وبـوليفيا

وبيرو.
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اخـتـتم مـنـتـخب مـصـر مـشواره في
ؤهـلة إلى بـطولة أ التـصفـيات ا
إفريقيا 2019 بالتعـادل مع مضيفه
الـنـيـجـر بـنـتـيـجـة (1-1© مـساء اول
امـس الــــــســــــبــــــت فـي مــــــلــــــعب
جــــيـــنــــيــــرال ســــيــــني كــــونــــتش
بـــالــعــاصــمــة نـــيــامي في اجلــولــة
الــسـادســة واألخــيــرة بـاجملــمــوعـة

العاشرة للتصفيات.
سـجل مـحــمـود حـسن تــريـزيـجـيه
ــنــتــخب مــصـر في هــدف الــتـقــدم 
الدقيقة 47 وتعادل أمادو مونتاري
فـي الــدقــيــقــة 81 وتــصــدى أحــمــد
الـشنـاوي حارس الـفـراعنـة لضـربة
جــزاء في الـــدقــيــقــة 55 عن طــريق

سليماني ساكو.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 13
ـركـز الـثـاني خـلف نـقـطـة مـحـتالً ا
تـونس وارتـــــفـع رصـيـد الــنـيـجـر
إلى 5 نـــقـــاط مـع خـــتــــام مـــشـــوار

اجملموعة.
وقدم الـفراعـنة عرضـاً باهـتاً قبل 3
شهور فقط من انـطالق أ إفريقيا
الـتي تـسـتـضـيفـهـا مـصـر في شـهر
ــقــبل وأحــرج مــنـتــخب يــونــيــو ا
النيجر الفراعنة واكتفوا بالتعادل

بعدما أهدروا عدة فرص.
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قدم مـنتـخب مصر وجـهاً بـاهتاً في
الـــشـــوط األول وتـــأثــــر بـــارتـــفـــاع
درجات احلرارة والرطوبـة العالية
وحاول عمرو وردة مع بداية اللقاء
خــطف هـدف الــتــقــدم من انــطالقـة
سـريـعـة لم تـأت بـثـمـارهـا وبـعـدهـا
انحصر الـلعب في خط الوسط قبل
أن يـــــــنـــــــشـط أصـــــــحــــــاب األرض

وحتسنوا هجومياً بشكل كبير.
وأهـدر عــيـسـى سـيــدي بـيه أخــطـر
العبي النيـجر فرصة قريـبة بضربة

رأس فـــوق الـــعـــارضـــة وســنـــحت
نـتـخب مصـر بـعد فـرصـة خطـيـرة 
مــجــهـود فــردي وكــفــاح من عــمـرو
وردة إلى اجلـــنــاح الـــواعــد عـــمــار
حمدي الذي وجه تسديدة قوية في

يد احلارس.
ن ونــال مــحــمــد هـانـي ظــهـيــر أ
منتـخب مصر تـسديدة تـصدى لها
احلــــارس بــــبــــراعــــة وعــــاد األداء
الـــتـــجـــاري مـن الـــفـــراعـــنـــة وسط
ســيــطــرة من الــنــيــجــر وخــطــأ من
ن ســــيــــدي بــــيـه ضــــد أحــــمــــد أ
منصور ثم اشـتكى احلارس أحمد

الشناوي من إصابـة خفيفة قبل أن
ينتهي الشوط األول بالتعادل.
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وأشــرك مــنـتــخب مــصــر اجلــنـاح
مــحـمــود حــسن تــريـزيــجــيه عـلى
حــــــســـــاب عــــــلي غــــــزال وأحـــــرز
تريزيجـيه هدف التقـدم في الدقيقة
47 من انـطالقـة ســريـعـة مــسـتـغالً
تـمـريـرة مـن عـمار حـمـدي لـيـسـجل
بــتــســديــدة في الــزاويــة الــيــسـرى

للحارس داودا كاسالي.
حتــسن أداء الــنــيــجــر خـاصــة عن
طـريق اجلنـاح أنـتوني كـوين الذي
اخـتـرق اجلـبـهة الـيـسـرى وخـاصة
في ظـل ضــــعف أداء كــــر حــــافظ

دفاعيا.
وارتكب عـلي جـبر مدافـع الفـراعنة
مـــخـــالــــفـــة في مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء
لـيحـتسب ضـربة جـزاء تصـدى لها
أحـــــمـــــد الــــشـــــنـــــاوي مـن الالعب

سليماني ساكو في الدقيقة 55.
وأضاع مـنتـخب مصـر محـاولة عن
طريق عـمرو وردة وأشـرك منـتخب
هاجم فيكتورين إديبايور النيجر ا
ثم انــــطــــلق الالعـب أمـــادو وراوغ
بـبـراعــة ولـكن احلـارس الــشـنـاوي

وقف. أنقذ ا
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ويـأتي قرار اإلدارة بـعـد التـعرض
لـــعــــقـــوبــــة احلـــرمــــان من إبـــرام
صـفــقـات خـالل فـتــرتي انـتــقـاالت
بسـبب مخـالفة لـوائح التـعاقد مع
العـبـ قـصـر ويحـاول تـشـيـلسي

إلغاء هذا القرار.
وبـالـفـعل رفـض تـشيـلـسـي عـرضا
من ريــال مــدريــد لـــــــضم هــازارد
مـقـابل 82 مــلـيــون يـورو مــؤخـرًا
وفـــقًــا لـــتـــقــاريـــر صـــــــــــحــفـــيــة

إسبانية.
ـــيــرجني حــسم ولــكـن بــإمــكــان ا
الـصـفـقة حـال تـقــــــــــدمه بـعرض
مالي أكـبر لتــــــــــشيـلسي والذي
يُــــــــدرك أن هــــــــذه فــــــــرصـــــــــة لن
تـــــــــــعــــوض ألن اســـــــــــتـــمـــرار
هـازارد يـعـني رحـيـله مـجـانـا بـعد

نهاية عقده.
وبدون شك فإن رحـيل جنم بحجم
هـازارد سـيـؤثـر عـلى الـبـلـوز لكن
اإلدارة تــعــاقــدت في الــشــتــاء مع
األمــريــكي الـــشــاب كــريـــســتــيــان
بـــولــــيـــســـيـــتـش من بـــوروســـيـــا
دورتـــمــونــد وهــو مـــا ســيــســهل
عــــــمـــــلــــــيًــــــا مـن رحــــــيل الـالعب

البلجيكي.

تــدريــبـــات الــفـــريق الــكـــتــالــوني
ـواجهـة إسبـانيول في استـعدادا 
ـقرر له الـسبت ديـربي كتـالـونيـا ا

قبل في الدوري اإلسباني. ا
كـانت تـقاريـر صـحـفيـة قـد أشارت
إلـى أن مــــــيــــــسـي لن يـــــــخــــــضع
لـفـحـوصـات طـبـيـة جـديـدة بـشـأن
اإلصابـة التي اشـتكى مـنهـا عقب

مواجهة فنزويال.
وأعــلن مـــنــتــخب األرجــنــتــ أن
مــيــسي يــعــاني من إصــابــة عــلى
مــسـتــوى الـعــانـة وســيــغـيب عن
ـــغـــرب الــوديـــة غــدا مــواجـــهــة ا

الثالثاء في مدينة "طنجه".
ويسـتـضـيف الـبـلـوجـرانـا نـظـيره
إســـبـــانـــيـــول فـي ديـــربي إقـــلـــيم
كتالونيا ضـمن منافسات اجلولة

الـ 29من الليجا.
يُـذكر أن بـرشلـونة يـعتـلي صدارة
ترتـيب اللـيجـا برصـيد 66 نقـطة
وبـــــفــــارق 10 نــــقـــــاط عن أقــــرب
مالحـــقــــيه أتــــلـــتــــيـــكــــو مـــدريـــد

الوصيف.
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وتــتـرقب جــمـاهــيــر ريـال مــدريـد
ثـــورة حــقــيــقــيـــة في االنــتــقــاالت
ـوسم ـقــبـلـة بــعـد ا الـصــيـفــيـة ا
ــيــرجني الــكــارثي الـــذي عــاشه ا
ــنــافــســة فـي كــافـة وغــيــابه عن ا

البطوالت.
ويـتـصـدر اسم الدولـي البـلـجـيكي
إيــدين هــازارد العب تــشــيـلــسي
ـرشــحـ لـالنـتــقـال إلى قــائـمــة ا
ريــــال مــــدريـــد لــــيــــكـــون ضــــمن
ـــنــتــظـــرة لــقــيــادة الــصـــفــقــات ا
ــشــروع اجلــديـد لــلــنــادي بــعـد ا
عودة الـفـرنسي زين الـدين زيدان

لتدريب الفريق.
رغبة متبادلة

زيـدان يـعرف هـازارد جـيـدًا وكان
يتابـعه خالل بدايـته مع فريق ليل
الـــــفــــرنــــسـي وكــــان قـــــد نــــصح
فــلـورنــتـيـنــو بـيــريـز رئــيس ريـال
مـدريـد بـضـمه عام 2012 لـكنه لم

يستجب وقتها للنصيحة.
وصرح زيدان عام 2015 ح كان
مــدربـــا لــفــريق الـــرديف في ريــال
مـدريـد: "هـنـاك مـيـسي ورونـالـدو
لـكــني أحب هـازارد أكـثـر وكل مـا
ـلـعب وأحب سـلـوكه يـفـعـله في ا
وحسمه للـمباريات وأحب أن أرى

تطوره كل عام".

أنه شــعــر بــتــفــاقم آالم احلــوض
ولـــــــــذلـك لـن يـــــــــشـــــــــارك الـالعب
األرجـنـتـيـني فـي مـبـاراة مـنـتـخب

غرب. قبلة أمام ا بالده ا
وأشــــارت الــــصـــحــــيــــفــــة إلى أن
مــشــاركـة األوروجــوايــاني لـويس
سـواريــز مـهـاجـم بـرشـلــونـة في
لـقـاء الـيـونـايـتـد أيـضًا مـحل شك
بعد أن تعرض الالعب إلصابة في
مـباراة الـبـارسا األخـيرة بـالـليـجا

أمام ريال بيتيس.
قرر أن يلعب برشلونة ضد ومن ا
اليـونـايتـد يوم 10 أبريـل/نيـسان
قـبل على مـلعب "أولـد ترافورد" ا
بينما يقام إياب ربع نهائي دوري
األبطال على ملعب "كامب نو" يوم

16 من نفس الشهر.
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وغادر النـجم ليونيل مـيسي قائد
فـريق برشـلـونة مـعسـكـر منـتخب
األرجـــنــتــ مــتــوجـــهًــا إلى مــقــر
شـاركة الـفريق الـكتـالـوني بعـد ا
في مــبــاراة فـــنــزويال الــوديــة في
الــعــاصـمــة اإلســبــانـيــة "مــدريـد"
والـتي انــتـهت بــخـســارة راقـصي
الــتــاجنــو بــنــتــيــجــة (1-3) عـلى

ملعب "واندا متروبوليتانو".
وذكـــرت شـــبـــكــة " "ESPNأن
مـيـسي عاد إلى بـرشـلـونة
حيث سـيـحصل الالعب
عـلى راحـة لـبـضـعـة
أيـــــــــــام قـــــــــــبـل
ـشـاركة في ا
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أكدت تقارير صحفية إيطـالية أن مانشستر يونايتد يسـعى إلى تعزيز صفوف دفاعه بصفقة ضخمة
قد تصل قيمتها إلى 130 مليون جنيه إسترليني يضم من خاللها جنم نابولي كاليدو كوليبالي.

دافع في الكرة ويـعتبر الـدولي السنغالي كـوليبالي الـبالغ من العمر  27عاما واحـدا من أفضل ا
عـروفـة رغبـتـهـا في ضم الالعب.وكـانت صحـيـفة "ذا األوروبـية حـالـيا وأبـدت مـجـموعـة من األنـديـة ا
صن" الـبريطانية ذكـرت في وقت سابق من الشهر احلالي أن مـدرب مانشستر يـونايتد أولي جونار
وجودين في الفريق حاليا فرصة جديدة بدال من إنفاق مبلغ 80 دافع ا ـنح ا سولسكاير يسعى 
مليون جنيه إسترلـيني على مدافع جديد.ويريد سولسكـاير من هذه اخلطورة صب تركيز النادي على
ـدرب الـنــرويـجي العب بـوروسـيـا دورتـمــونـد جـادون سـانـشـو ضـمن شـراء جــنـاح جـديـد ووضع ا
أولوياته في صفـقة تقدر قـيمتها بـ 70ملـيون جنيه إسـترليني.لـكن موقع "كالتـشو ميركـاتو" اإليطالي
أكـد أن مسؤولي مانشستـر يوانيتد ما يـزالوا يراقبون كوليـبالي عن كثب رغبة في ضم الالعب الذي
انــتـقـل إلى نـابــولي عـام 2016 قــادمـا من جــنك الــبـلــجـيــكي مــقـابل 8.5 ماليـ جــنـيه إسـتــرلـيـني
دافع الـسنـغالي وأرسل الكـشاف جيم ـهتمـ بخـدمات ا فـقط.ويعتـبر مـانشسـتر يونـايتـد من أكثر ا
ـاضي.وتابع "كالـتشو مـيركاتو" أن تابعـة مباراة له أمـام فيورنـتينا بـالدوري اإليطـالي الشهر ا لولـر 
لك أفـضلية فـي ضم كوليـبالي رغم اهتـمام ريال مدريـد وبرشلـونة بضم الالعب مانـشستـر يونايـتد 
أيضا.لكن نابولي لن يستـغني عن العبه بسهولة حيث سبق لـرئيس النادي أوريليو دي لورينتيس أن
حـدد مـبلغ  130مـلـيـون جنـيه إسـتـرليـني لالسـتـغـناء عـنه أي نـحـو ضعف مـا دفـعه لـيـفربـول لـشراء

خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك الذي  يعتبر أغلى مدافع في العالم حاليا.
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قـد يـلـجـأ هـازارد حلل آخـر لكي ال
يــفـوت فــرصـة االنــضــمـام لــفـريق
أحالمه ريـال مـدريـد وهـو الـسـير
على خـطى مواطـنه تيبـو كورتوا

لكي احلالي. حارس ا
ـــجــرد أن أبـــدى ريــال مـــدريــد و
اهـتـمامه بـكــــــورتـوا بدأ الالعب
في الـــضــغط عـــلى إدارة الـــبــلــوز
لــلـسـمـاح له بــالـرحـيل وغـاب عن
احلضور التدريـبــــــات بعد نهاية
مــونـــديــال روســيــا فـي الــصــيف

اضي. ا
وقــــررت اإلدارة فــــرض غــــرامـــات
مــــالــــيــــة عـــلـى كــــورتـــوا وفــــتح
حتــقــيــقـــات تــأديــبــيـــة مــعه لــكن
احلـارس لم يـسـتـجب وأصـر عـلى
الرحيل حـتى استسـلم البلوز في

نهاية األمر.
وانـــــضـم كــــورتـــــوا لـــــصـــــفــــوف
ـــــــــيـــــــــرجنـي وكـــــــــجــــــــــزء من ا
الـــــــــــصــفــقــة انــتــقل الــكــرواتي
مـاتيـو كوفـاســـــــــيتش العب خط
وسط ريــال مـــــــدريـد إلى الـبـلـوز
عـلى ســبـيل اإلعــارة حـتى نــهـايـة

وسم. ا
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ـدرب احلالـي للـمـنـتـخب الـويلـزي رايـان جـيـجز عن حتـدث أسـطـورة مـانشـسـتـر يـونـايتـد الـسـابق وا
ـدة الطويـلة التي قـضاها كالعب.وكـان جيجـز عضوا نـافس آرسنال خالل ا عالقـته بالعبي الغـر ا
في فريق مانشستر يونايتد الذي أحرز ثالثية الدوري والكأس ودوري األبطال العام 1999 بعد عام
ـدة األبرز عـلى الصـعيد واحـد على تـتويج آرسـنال لثـنائـية الـدوري والكـأس.وكان الفـريقـان في تلك ا
بـاريـات بيـنـهمـا بـعداوة وتـنـافس شديـدين مـا أدى لتـعـزيز مـشـاعر الـكـراهيـة ب احملـلي وتمـيـزت ا
كون من باتريك فييرا .واعترف جـيجز بأنه لم يحتك على اإلطالق مع رباعي آرسـنال ا العبي الطرف
ـانويل بيـتي وروبيرت بيـريز ودينـيس بيركـامب.وكشف جيجـز أيضا بـأنه كان يرفض تـقييم هؤالء وإ
ـهني وقـال في تصـريحـات نقلـتهـا صحـيفـة "ديلي ميـل": "لم أحب آرسنال الالعـب عـلى الصـعيد ا
بـاتــريك فـيــيـرا كــان العـبــا قـذرا يـهــرب من جـرائــمه لم أحب بــيـتي ألن شــعـره كــان طـويال لم أحب
بيركامب كذلك".وأضاف: "لم أحب بيـريز رغم أنه عندما تلتقيه اآلن تكـتشف أنه لطيف للغاية حقا لم

أنظر إليهم لم أعرفهم ولم أرد ذلك أيضا لم أسمح لنفسي بتقييمهم".
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وعـــلى اجلـــانب اآلخـــر لم يـــتــرك
البلـجيكي أي فـرصة للتـأكيد على
حبه لـريال مدريـد وعشـقه لزيدان
فـضـلة الـذي يـعـتبـره أسـطورتـه ا
وأنه مــارس كــرة الــقــدم بــسـبــبه

ويتمنى العمل معه.
وقـــال هــازارد: "ال أريـــد أن أكــذب
ريـال مـدريــد حـلـمي مــنـذ أن كـنت
طـــفال وال أريــد احلــديث عن هــذا

األمر يوميا".
وأكد جنم البلوز أنه بالفعل حسم
قـراره حــول مـسـتــقــــــــبـلـه لـكـنه
أجل احلـــديـث عن ذلك في الـــوقت
احلالي نظرًا لصعوبة مــــــــوقف
تـشــيـلـسي وســــــــعي الـفـــــــريق
حلــــصــــد مـــركــــز مــــؤهـل لـــدوري
ـــقــــبل ـــوســـــــم ا األبـــطــــال بــــا
ـــنـــافـــســـة عــلـى لــقـب الــدوري وا

األوروبي.
…bOŠË W³IŽ

هـــازارد يـــرتــــبــــــــط بـــعــــقـــد مع
تـــشـــيــلـــسي حـــتى صـــيف 2020
ويـــــســــــعـى الـــــبــــــلـــــوز إللــــــزامه
باالستمرار حتى نهاية عقده بعد
فـــشل كـل احملـــاوالت الـــســــابـــقـــة

لتجديده.

WIKI∫ ميسي قد يربك حسابات برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال    WÐU ≈
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ــهــاجم ودفع أصــحــاب األرض بـــا
بــاشـيــبــو كـويــتـا بــدالً من عــيـسى
ســـيــدي بـــيه الالعـب الــســـريع في
الدقـيـقة 67.أبعـد نـبيل دوجنـا كرة
خـــطـــيــرة مـن اجلــبـــهـــة الـــيــمـــنى
ـنتخب الـنيـجر وأشرك النـشيـطة 
ـكـسـيـكي خـافـيـيـر أجـيـري مدرب ا
الــفــراعــنـــة الالعب عــبــد الــرحــمن
مــجـدي بـدالً من عـمـار حـمـدي بـعـد
مرور 68 دقـيـقة.وأضـاع عـلي جـبر
ضـربـة رأس بـجـوار الـقـائم ومرت
تـســديـدة الالعب بـاشــيـبـو كــويـتـا

فوق العارضة.
ـــصـــري بـــآخــر ـــنــتـــخب ا ودفـع ا
أوراقه بنـزول مصطـفى محـمد بدالً
من كــوكــا الـذي لـم يـقــدم شــيــئـاً
يـذكر فـي الدقـيـقة .79وأبـعد
دفــــاع الـــفـــراعــــنـــة كـــرة
عــرضـيـة ســريـعـة من
الــنــيــجــر قــبل أن
يــحـرز الالعب
أمــــــــــــــــادو
مــوتـاري
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عن العناوين الرئيسية لكني لست
قــلـــقــا من تـــصـــريــحه حـــول ريــال

مدريد".
وتـابـع الـدولي الـبـلـغـاري الـسـابق:
"لــقـــد شــجــعت بــنـــفــسي عــددا من
األنـديـة األخـرى عنـدمـا كـنت العـبا
في مـانـشسـتـر يـونايـتـد ألني كنت
محـبًا لـكرة القـدم اجليـدة.. أعجبت
بفـرق مثل ريـال مدريـد ويوفـنتوس

وبايرن ميونخ".
وأضــاف: "ال أعـتــقـد أن هــنـاك أمـرا
كن القلق بشأنه نعيش في عالم
يــسـتــطـيع فـيـه الـكل اإلدالء بـرأيه..
وأستطيع تخيل أن كلماته أخرجت

من سياقها".
وختم برباتوف: "بول سيكون العبا
ا أنه ـدة طـويلـة طـا في يـونـايتـد 

والنادي يريدان البقاء معا".

"ريـال مــدريـد حــلم لـكل العــبي كـرة
ـدرب الــقـدم" خــاصـةً فـي وجـود ا
زين الـدين زيدان.وفي هـذا الـصدد
قــال بــربـاتــوف خالل تــصــريــحـات
نـــقـــلــــتـــهـــا صـــحــــيـــفـــة "مـــيـــرور"
الـبريـطانيـة: "بالـكاد يـبتـعد بـوجبا
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حـاول مـهـاجم مانـشـسـتر يـونـايـتد
ــيـتـار بــربـاتـوف اول الـسـابق د
امس الـسـبت الـتـخـفـيف مـن وطأة
تــصـــريــحـــات بــول بـــوجـــبــا جنم
الشياط احلمر التي قال فيها إن

 كوليبالي

بـــهــا في تـــســــــعـــيــنـــيــات الـــقــرن
اضي. ا

وفي وقـت احـــتـــوت فـــيه صـــفـــوف
مـيالن العــبـ أكـفــاء من الـنــاحـيـة
الـهــجـومــيــة مـثل كــاكــا وفـيــلـيــبـو
إنــــزاجي ومن ورائــــهـــمــــا صـــانع

ميز بيرلو. اللعب ا
بـرع دفـاع ليـفـربـول في إيـقاف
مــعــظم الــهـجــمــات بــقــيـادة
الـــــثـالثي دانـــــيــــــيل أجـــــر
ي وســامي هــيــبـيــا وجــا
كــاراجـــر كــمــا لـــفت قــائــد
نـتخب الـبرازيـلي السابق ا
وأســــطـــورة مــــيالن كــــافـــو
األنـــظــار بـــقــدرتـه الــبـــدنــيــة
وسرعته رغم بـلوغه الـثامنة

. واألربع
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لكـن قائد لـيفـربول الـسابق سـتيفن
جيـرارد قـال كـلـمـة الـفـصل بـنـهـاية
األمــر عــبــر تــســديــدة مــنــخــفــضـة
عهودة من حدود منطقة بطريقته ا
اجلــزاء لـيـهـدي فـريـقه الـفـوز أمـام

حــــــــــــوالـي 54
ألف متفرج.
وقـــــــــــــدم
جـــيـــرارد
أداء

يزا في
الـــلـــقـــاء
كــمــا قـدم
فــــــاولــــــر
حملـات من
قـــــــــــــدراتـه
الــهـجــومـيـة
الــتـي تــمـــيــز
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ذكـرت تـقــاريـر إجنـلـيــزيـة أن تـوتـنــهـام عـازم عـلى
التـخـلي عن ظـهيـريه في الـنـاحيـة الـيمـنى كـيران
تـريـبـيـر وســيـرج أوريـيه في فــتـرة االنـتـقـاالت

قـبـلة. وقـالت صـحيـفة "ذا صن" الـشـتويـة ا
عبر موقـعها اإللكتـروني إن إيفرتون جدد
اهـتـمـامه بـالـظـهـيـر الـدولي تـريـبـيـر الذي
يـتـبـقـى له عـامـان في عــقـده مع تــوتـنـهـام
وتـبـلغ قـيـمـته الـسـوقـية 20 مـلـيـون جـنـيه

إسترليني.
أمـا الـعـاجي أوريـيه الــبـالغ من الـعـمـر 26
عـاما والذي كـلف انتقـاله إلى الفريق الـلندني

قـادمــا من بــاريس بــاريس ســان جــيــرمـان 23
انع بيعه مليون جنـيه استرليني فإن توتنهام لن 
ـبـلغ.وفي حـال حـدث ذلك يـتبـقى في بـنـصف هـذا ا

ن واحـد هـو كـايل ووكـر- صـفـوف تـوتـنـهـام ظـهــيـر أ
بــيــتــرز لــكن الــنــادي يــرغب بــشــدة في احلــصــول عــلى

خـدمـات العب كـريـسـتـال بـاالس أرون وان-بيـسـاكـا والعب
وسم من انـخفاض نوريـتش ماكس أرونـز.وعانى تـريبـير هـذا ا

العب لـفـترة ـسـتـوى إضـافة إلـى إصابـة أبـعـدته عن ا حاد في ا
من الوقت.وفي وقت سابق قال مـدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو إن

ـنتخب اإلجنـليزي في نـهائيات إصابـة الالعب تعود إلى مـشاركته مع ا
كأس العالم 2018.
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تــغـلب فـريق قـدامى لـيـفـربـول عـلى
قـدامي مـيالن 2-3 مـسـاء اول امس
الــسـبت عــلى مــلــعب أنـفــيــلـد في
مــبـــاراة اســتـــعــراضـــيـــة خــصص

عائدها لألعمال اخليرية.
واسترجع جمهور ليفربول ذكريات
الــفــوز الــذي حــقــقه فــريـقــهم عــلى
مـيالن بركالت الـترجـيح في نـهائي
دوري أبـــطــــال أوروبـــا عـــام 2005
ــديــنـة اســطــنـبــول إثــر انـتــهـاء
الـــــزمـــــنـــــ األصـــــلي واإلضـــــافي

بالتعادل .3-3
باراة وكان لـيفـربول قـد تقـدم في ا
عــبـر مــهــاجـمــيه الــسـابــقـ روبي
فـاولــر وجـبـريل ســيـســيه غـيـر أن
مـيالن عـادل الـنـتـيـجـة عـبـر أنـدريا

بيرلو وجيوسيبي باكارو.

ستيفن
جيرارد ؤهلة إلى بطولة أ إفريقيا بالتعادل مع النيجر ختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات ا

مهاجم
مانشستر
يونايتد
السابق
يتار د
برباتوف

  ôU Ë ≠ Êb

أكـد تـقـريـر صـحـفي بـريـطاني أن
األرجنـتيني لـيونـيل ميسي العب
بــرشــلــونــة قــد يــربك حــســابــات
الـفـريـق الـكتـالـونـي قبـل مـواجـهة
مانـشسـتر يـونايـتد في ذهاب ربع

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكـان مـيـسي تـعـرض إلصـابـة في
احلوض خالل مواجهة األرجنت
الوديـة مع فنزويال والـتي انتهت
بــخــســارة راقـــصي الــتـــاـــــنــجــو

بنتيجة 1-3.
ووفـــــقًـــــا لـــــصــــــحـــــيـــــفـــــة "صن"
الــبــريــطــانــيــة فــإن مــيـسـي أثـار
مخاوف بـرشلونـة وقد يعاني من
ـستوى أجل أن يكـون الئقًـا على ا
الـــبــدني في لـــقــاء الـــذهــاب أمــام
مــانــشــســتــر

يونايتد.
ورغـم أن
مــــيـــسي
خــــــــاص
مـــبـــاراة
فـنـزويال
بــــشــــكل
كــامل إال

هـدف الـتعـادل في الـدقـيـقة 81  من
تـسـديـدة صـاروخـيـة تـسـكن شـباك
الــشــنــاوي.وفي الــدقــيــقــة 86 دفع
منتخب الـنيجر بـالالعب سليماني
الوال وأضــاع مــنـــتــخب الــنــيــجــر

محاولة أخرى قبل نهاية اللقاء.
وأبعـد الشــــــــنـاوي تسديـدة قوية
من إديــــبــــايـــور وضـــــــــــاعت
تـسـديــدة خـطـيــرة بـجـوار
الــــــقـــــائـم من جــــــانب
الــنـيـجـر لـيـنـتـهي
الــــــــلــــــــقــــــــاء

بالتعادل.

الكالـتشيـو.وأضافت أن دجــــيكو
قد يغــــــــــيب عن مـباراة نابولي
ـقـبــلـة كـنــوع من الـعــقــــــــوبـة ا
الســيــــمـا وأن الــنــادي وكالوديـو
رانــــيـــيـــــــري مــــدرب الــــذئـــــاب
يـــلــــومـــان دجـــــــــــيـــكــــو عــــــــلى

احلادثة.
جـديـر بـالـذكــر أن دجـيـكـو يـواجه
مـــســــتـــقــــبالً غــــامـــضًــــا بـــرفــــقـــة
اجلــيـــالــوروسـي في ظل األنـــبــاء
الـتي تـشـيـر لـرغـبـة عـديـد األنـديـة
أبـرزهـا إنـتـر مـيالن في الـتـوقـيع

معه.
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يـواجه الـبــوسـني إيـديـن دجـيـكـو
مـهـاجم رومــا خـطـر الــغـيـاب عن
ـــقـــبـــلـــة أمـــام مـــبـــاراة الـــفـــريق ا
نــابـــولي والـــتي ســـتـــقـــام ضــمن
لقـاءات األسبوع 29 نهـاية شـهر

مارس اجلاري.
وذكرت صـحـيـفـة "كوريـري ديـلـلو
سبـورت" أن رومـا يُجـهز لـتـوقيع
عقـوبـة عـلى دجـيـكو عـلى خـلـفـية
شـاجـرة الـتي نـشـبت بـيـنه وب ا
ســـتــــيـــفــــان الـــشــــعـــراوي خالل
مواجـهـة سـبـال بـاجلـولة 28 من
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