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نـضم حديثًا إلى مانشستـر يونايتد لعنة { لندن - وكاالت: جتنب البرتغـالي برونو فرنانديز ا
مـواطـنه كـريـسـتيـانـو رونـالـدو جنم الـشـيـاطـ احلـمـر الـسـابق في قـلـعـة أولـد تـرافـورد. ووفـقًا
انشـستر يونايتد فإن فرنـانديز اختار ارتداء القميص رقم  18مع الشياط للحساب الرسمي 
احلـمــر. وأشـارت صـحــيـفــة ذا صن إلى أن الـقــمـيص رقم  18سـبق أن ارتـداه األســطـورة بـول
دة  15عامًا قبل أن يرثه أشلي يوجن الذي رحل إلى إنتر ميالن هذا الشتاء. وأوضحت سكولز 
لعون رقم  7والذي سبق أن حملـه أساطير مثل الصحيـفة أن فرنـانديز جتنب ارتـداء القمـيص ا
جورج بست وبراين روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو. وقالت إنه عقب
رحـيل رونـالـدو إلى ريـال مـدريـد في أصـبح هـذا الـقـمـيص غـيـر مـرغـوب فـيه ألن كل من ارتـداه

تعرض لعدد من التقلبات.
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{ مــدن - وكــاالت: قــرر بــوروســيـا
ــهـاجم دورتـمــونــد إنـهــاء رحـلــة ا
اإلســبــاني بــاكــو ألــكـاســيــر داخل
ملعب سيجنال إيدونا بارك سريعًا
بــعــدمــا أمــضـى عــامًــا ونــصف مع
الفـريق. ورحل صاحب الـ  26عامًا
صوب فياريال اإلسباني بعدما كان
ــوسم الـهــداف األول لــفــريــقه في ا
ـنــصــرم مــســجــلًـا  18هــدفًـا في ا
البوندسليجا. وجاء رحيل ألكاسير
بـعــد تــراجع مــشــاركـاتـه مع أسـود
الفـيسـتيفـال منـذ إصابـته في بداية
ــوسم قـــبل أن يــتـــحــرك الــنــادي ا
مــؤخــرًا ويـتــعــاقــد مع الــنــرويـجي

إيرلينج هاالند.
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تسببت البداية االستثنائية لهاالند
مع دورتـــمــونـــد في عـــدم اهــتـــمــام
ــسـألــة رحـيل بـعـض اجلـمــاهـيــر 
ألكاسيـر ال سيما بـعد بزوغ الوافد
اجلديد وتسجيله  5أهداف في أول
مــبــاراتــ رغم مـــشــاركــته في 59

دقـيــقــة فــقط. ورغـم قـدرات الــدولي
الــنــرويـجـي الـهــجــومــيـة وأهــمــيـة
قــدومه إلى دورتــمــونــد إال أن عـدم
وجود بـديل له قـد يضع الـفريق في
ورطـة حــقـيــقـيــة حـال تــعـرضه ألي
إصـابـة أو اضــطـر اجلــهـاز الــفـني
ــــبــــاريـــات. إلراحــــتـه في بــــعـض ا
وجتــرع دورتــمـونــد من مــرارة هـذا
ــبــاريــات هـذا الــكــأس في بــعض ا
ـــوسم بــعـــد تــعــرض ألـــكــاســيــر ا
ــمــيــزة لإلصـــابــة عــقـب بــدايــتـه ا
وتــــســـجــــيــــله  5أهــــداف في أولى
جوالت الـبونـدسلـيجـا. هذا الـغياب
الطويل صـاحبه عدم وجـود مهاجم
ـدرب السـويـسري بـديل لـيضـطـر ا
لــوســيــان فــافــر لــلــعب بــدون رأس
حـربة وهـو مـا صعّب مـهـمة فـريقه
في عــــدة مـــبــــاريــــات ســـواء عــــلى

ستوى احمللي أو القاري. ا
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وسم اعتمد فافـر في أغلب فترات ا
على اللعب بطريقة  3-3-4أو -4-2

 3-1 والتي وضع خاللها ثالثي
هــجـومي يـخــلـو من رأس احلـربـة.
وتــارة يـضع فــافـر الــثالثي جـادون
ســانـشــو مـاركــو رويس وثـورجـان
هازارد وأخرى يعـول على جوليان
بـرانــدت أو مـاريـو جـوتـزه في قـلب
الهجوم مع وضع رويس أو هازارد
على اجلـانب األيـسر. هـذه الطـريقة
ــا أفــادت دورتــمــونـد فـي بـعض ر
ـواجهـات السـهـلة لـكنـها أظـهرت ا
ضـــعـــفـه وعـــجـــزه الـــهـــجـــومي في
باريـات الصعـبة أمام الكـبار كما ا
حـدث أمـام بايـرن مـيـونخ في الدور
األول. واســــتـــعـــان فـــافــــر في تـــلك
ـهاجم ـبـاراة بـجوتـزه في مـركـز ا ا
الــصـريـح لـكن الالعـب لم يـســتـطع
ــهــمـة عــلى أكــمل وجه الــقــيـام بــا
ليفشل الفـريق في هز شباك الفريق
الـــبــافـــاري الـــذي جنح في الـــفــوز

برباعية نظيفة.
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عـلـى اجلـانب اآلخــر هــنـاك نــقــطـة

إيــجــابــيـــة لــرحــيل ألـــكــاســيــر عن
دورتـمـونـد أال وهي إفـسـاح اجملال
لـهـاالنــد لـلـمــشـاركـة بــانـتـظـام دون
الشعور بالضغط مع فريقه اجلديد.
ثاليـة للوافد وقد تتـسبب البدايـة ا
اجلــديـد فـي مـنــحه الــثــقــة الالزمـة
لــلــعب بــأريــحــيــة بــقــمـيـص أسـود
الــفـيــسـتــيــفـال بــعـدمــا قـدم أوراق
ـا اعـتــمــاده مــنـذ ظــهــوره األول 
ــشــاركـة دون ســيـتــيح لـه فـرصــة ا
ضــغـــوط إضـــافــيـــة. وســـيــحـــتــاج
دورتمونـد لغزارة هـاالند التهـديفية
في دوري أبــطـال أوروبـا ال ســيـمـا
بـعد فـشل ألـكاسـيـر في تسـجيل أي
وسم. وجنح سـابقة هذا ا هدف با
هـاالنـد في إحراز  8أهداف في دور
اجملــمــوعــات بــدوري األبــطــال هـذا
ـوسـم خالل مـشـاركــته مع فـريـقه ا
ا الـسـابق ريـد بول سـالـزبـورج 
ـنح دورتمـونـد شراسـة هـجومـية
قـبل الــصـدام مع سـان جـيـرمـان في
دور الـ.16
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ــديــر الــفــني آلرســنــال أرتــيـــتــا ا
يـســعى الســتــقـدام أومــتــيـتي حلل
ــشــاكل الـدفــاعــيــة الـتي عــانــاهـا ا
ــــوسم. وبــــحـــسب فـــريــــقه هــــذا ا
صـحيـفـة لـو بـاريـزيـان الـفـرنـسـية
فإن أومتيتي رفض عرض آرسنال
وتــمــسك بــالــبـقــاء في بــرشــلــونـة.
وغـاب أومـتـيـتي عن مـعـظم لـقاءات
ـــدرب الـــدور األول حتـت قـــيــــادة ا
السـابق إرنستـو فالفـيردي قبل أن
يعود لـلمشـاركة تدريجـيًا مع كيكي
. وأشــار الــتــقــريــر إلى أن ســيــتــ
بــرشــلــونــة كــان ســيــفــكــر في بــيع
أومتيـتي إذا كان العـرض جيدًا من
اديـة لكن الالعب نـفسه النـاحيـة ا
لـم يــرغب في الــرحــيل. ومع رحــيل
ـلك 3 تــوديـبــو أصــبح ســيــتــ 
مـدافـعـ رئـيــسـيـ وهم جـيـرارد
بــيــكــيـه كــلــمــيــنــيت لــيــنــجــلــيت
وصامويل أومـتيتي بـاإلضافة إلى
B رونــالـــد أراخــو من بـــرشــلــونــة
ــؤكـــد اســـتـــمــرار لـــذلـك بــات مـن ا
أومـتــيـتي عــلى األقل حــتى نـهــايـة

وسم.  ا

الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع
بــرشـــلــونـــة في مـــدة االنــتـــقــاالت
الـشــتـويــة اجلـاريــة. وكـان مـيــكـيل

{ باريس - وكاالت: كشـفت تقارير
صـــحـــفـــيـــة فــرنـــســـيـــة اول امس
اجلــمــعـــة أن آرســنــال حــاول ضم
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ــــاني { لـــــنــــدن - وكــــاالت: تــــوقـع األ
يـورجن كـلـوب مدرب لـيـفـربول نـهـاية
هـادئة لـلمـيركـاتو الـشتـوي للـريدز في
الــيــوم األخــيــر مـن ســوق االنــتــقـاالت.
وقـال كلـوب في مؤتـمر صـحفي: لـيست
هـناك جديد بشأن الـصفقات ولكن هذا
ــكن حـدوث أي شيء ال يــعــني أنه ال 
ـكنكم (الصحفـيون) مغادرة ميلوود و
بــهــدوء وقــضــاء أمــســيــة لــطــيــفــة أو
كـان أكـثر إثـارة. وعـلى الرغم الـذهـاب 
من عـدم تـخطـيط ليـفربـول لضم العـب
يركاتـو الشتوي اجلاري إال جـدد في ا
أن كــلـوب نـاقش اخلـطـط طـويـلـة األمـد
لـلـفريق. وفـي هذا الـشـأن قال: ال يـوجد
من يــشــعـر بــالـراحــة نـعـم لم نـنــشـغل
ــدة بـــقــرارات االنـــتـــقــاالت في هـــذه ا
ولـكننـا في محادثات مـستمـرة ونتبادل
دى كنه مساعدتنا على ا األفكار عما 
الـــبـــعـــيــد. وأضـــاف: عـــدم انـــشــغـــالك
ـنحك الـفرصة بـاالنتـقاالت احلـالية ال 
لـلـراحـة فـأنـا أجـلس هـنـا ولم نـتـحدث
بــأي كـلــمـة عن ســاوثـهــامـبــتـون وهـو
األمـر الـرئـيـسي الـذي يقـلـقـني ألسـباب

كثيرة. 

أخبار النجوم
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{ لـنـدن - وكـاالت: أعـرب جوزيه مـوريـنـيـو مدرب تـوتـنـهـام هوتـسـبـيـر عن سـعادته
بالـصـفـقات الـتي أبـرمـها نـاديه هـذا الـشـهر مـشـيـرًا في الوقت ذاتـه إلى أنه كان من
. وتمـكن األفـضل الـتـعـاقـد مع مـهـاجم أيـضـا في ظل اإلصـابـة الـطـويـلـة لـهـاري كـ
ـيركاتـو الشـتوي من ضـم جيـدسون فيـرنانـديز عـلى سبـيل اإلعارة تـوتنهـام خالل ا
من بـنـفيـكـا كمـا تعـاقـد مع جيـوفـاني لو سـيـلسـو بصـورة دائـمة واسـتـقطب اجلـناح
الـهولـندي سـتيـفن بيـرجوين مـن آينـدهوفن. وقـال موريـنيـو في هذا الـشأن اول امس
اجلـمـعة حـسـبـمـا نـقلـت شبـكـة سـكـاي سـبورتس: أنـا سـعـيـد نـعم كـان من األفضل
قـبلة في 3 واجـهة التـحديـات الكبـيرة ا الـتعاقـد مع مهاجم المـتالك قائـمة متـوازنة 
جهات مخـتلفة. وتابع: لكـن بالنظر إلى الصـعوبات في سوق االنتقـاالت الشتوية كان
ـسـتـقـبل مـن الـصـعب الـعـثـور عـلى مـهـاجم جـيـد لـيـس فـقط حلل مـشـاكـلـنـا  ولـكن 
ـكــنـني االخــتـبــاء إذا قـلت إنه مـن الـســهل الـتــنـافس في ثالث الـفــريق. وأردف: ال 
كـنـني الكـذب تـعرفـون أن هذا مـهم لـنا. بطـوالت بـدون مهـاجم سـأكون كـاذبـا.. ال 
ـزيد من الصـفقـات.. السوق ال زال مـفتـوحا كل شيء من الوارد وواصل: ال أتوقع ا
ـكن فهو ال حدوثه لـكني ال أتوقع حـدوث أي شيء.. أنا سـعيد إذا كـان الشيء ال 
ـدرب البرتغالي: كن ونحن هـنا معًا من أجل الـنادي. وبخصوص بـيرجوين قال ا
هـو من الالعـبـ اجلـيـدين لـلـمـرحـلـة احلـالـية ولـلـمـسـتـقـبل أيـضًـا أفـضل أن أنـاديه
ستـيـفي.. هـو جيـد لالجتـاه الذي نـرغب في الـسـير به. ورغم انـضـمـام بيـرجـوين قبل
رتقبـة أمام مانشـستر سيتي. واجـهة ا أيام قليـلة أكد مورينـيو أنه مستـعد خلوض ا
ـباريـات األمر يـتعلق وقـال هذا ليـس بغريب ألنه لـعب مع آينـدهوفن ويـتمـتع بلـياقة ا
ـنــافـسـة بـيـنـه وبـيب جـوارديـوال أجـاب فـقط بــقـدرته عـلى اسـتــيـعـاب خـطــتـنـا. وعن ا
مـوريـنـيـو: ال أتذكـر مـعه أكـثـر من الـسـنـوات الـثالث الـتي قـضـيـنـاهـا سويًـا في نـفس

ساحة من العمل.  الفريق (برشلونة) وتقاسمنا لنفس ا
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ـديـر الريـاضي لـنـادي بـاريس سـان جـيـرمان { باريـس - وكاالت: أعـلن لـيـونـاردو ا
عدم إبرام أي صـفقات خالل مدة االنتقـاالت الشتوية اجلارية. وقال
ليوناردو في تصريحات للصحفي قبل مؤتمر صحفي لتوماس
ــديـر الـفــني لـلــفـريق اول امس اجلــمـعـة:  إغالق تــوخـيل ا
لف اخلـاص بكافاني لم نتـوصل التفاق مع أندية أخرى ا

تفـاوضت لضمه والالعـب متاح لـلمشـاركة مع باريس.
وأضـاف الـبرازيـلي: أمـا لـيفـ كـورزاوا اتفـقـنا مع
يـوفنـتـوس على صـفـقة تـبـادلـية بـضم مـدافعه مـاتـيا
دي تـــشــيـــلــيــو لـــكن إدارة الــيـــوفي تـــراجــعت عن
قرارهـا.وأكد ليـوناردو في ختـام تصريـحاته: موسم
االنـتــقــاالت انـتــهى بـالــنــسـبــة لـنــا. ويـنــتــهي تـعــاقـد
إديــنـــســـون كــافـــاني ولـــيـــفــ كـــورزاوا مع الـــنــادي
الباريسي بعد  5أشهر ويحق لهما االنتقال لناد آخر

وسم. مجانا في نهاية ا

{ لـنـدن - وكـاالت: أوضح كـارلـو أنـشـيـلـوتي مـدرب إيـفـرتـون اول امس
اجلـمـعـة حقـيـقـة ما تـردد عن إمـكـانـية انـتـقـال العـبه ريتـشـارلـيـسون إلى
بـرشـلونـة. وكـانت شبـكـة سكـاي سـبورتس قـد ذكـرت في وقت سابق أن
إيفـرتون رفض عـرضًا بقـيمة  100ملـيون يـورو من البـارسا لـضم النجم
الـبـرازيــلي في إطـار مـدة االنــتـقـاالت الــشـتـويــة. وأوضـحت الــشـبـكـة أن
دة  5سـنوات بـرشـلونـة يـرى أن الالعب الـذي وقع مؤخـرًا عـقدًا جـديـدًا 
مـع إيـفـرتــون يـصـلـح خلالفـة لـويـس سـواريـز مــهـاجم الــبـلـوجــرانـا الـذي
درب اإليـطـالي قال إن ـوسم اجلاري لـإلصابـة. لـكن ا سـيغـيب حـتى نـهايـة ا
ريـتـشـارليـسـون مسـتـمـر مع الفـريق نـافـيا الـشـائعـات الـتي أحـاطت به. وجاء
حـسم أنـشــيـلــوتي هـذا األمـر بــشـكل قــاطع قـبل ســاعـات فـقط مـن غـلق سـوق

االنتقاالت الشتوية مساء اول امس اجلمعة.
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وتـابع: لست متـأكدا هل انشغـلنا بأمر
الصفقات في انتقاالت الشتاء من العام
ـاضي? في العـام الذي سبـقه تعـاقدنا ا
مـع فيرجيل فـان دايك وكان هذا جيدًا
كن أن نتعاقد تلـكه اآلن وال  ولـكننا 
مــعـه مــرة أخــرى طــوال مــســيــرتي لم
ــيــركــاتــو يــنــايــر / كــانــون أنــشــغل 

الثاني. 
وسـم جيـدًا كلـما وواصل: كـلـما كـان ا
ـيـزة وحـيـنـهـا يـوجد كـانت قـائـمـتك 
الــــقــــلـــيـل الــــذي تـــقــــوم به فـي ســـوق

االنــــتـــقـــاالت أنـــا ســــعـــيـــد مع
قـائـمـتي احلـالـيـة وهـو األمر
الـــــذي خـــــطـــــطـــــنـــــا له في
ـا تـغـير الـصـيف. وزاد: ر
اإلصــابــات مـن تــفــكــيـرك
نـعم عـانـيـنـا مـنـهـا ولـكن
عـــاد الالعــبـــون بــالـــفــعل
وهــنـاك من يــقـتــربـون من
الــــــــعـــــــودة وهــــــــذه هي

الصفقات اخلاصة بنا. 
وبــعــد تــصــدر لــيــفــربــول
جلـــدول تـــرتـــيـب الــدوري
اإلجنــــلـــيـــزي بـــفـــارق 19 الفرنسي صامويل أومتيتي

بــاريس - وكـاالت: لم يــفـقــد آنـخـيل
دي مــــــاريــــــا جنم بــــــاريـس ســـــان
جيرمان األمل في االنـضمام مجددا
لصفـوف منتـخب األرجنتـ مؤكدا
شاركة أخيرة في بطولة أنه يحلم 
كـوبـا أمـريـكـا. وقـال دي مـاريـا عـبـر
قـنـاة  TYCاألرجــنـتـيـنــيـة: مـا زلت
نتخب أنتظر استدعائي لصفوف ا
نتـخب هو أقصى وأؤكد دائمـا أن ا
طــــمــــوحـي لــــدي أمل ورغــــبــــة في
شـاركة بـبطـولة كـوبا أمـركا التي ا
ــا تـكـون األخـيـرة بــالـنـسـبـة لي ر
ســأواصل الــعــمل مع فــريــقي وبـذل
أقـصى جهـد لتـحـقيق هـذه الرغـبة.
وأضـاف: نــحن حــالــيـا في مــرحــلـة
ـوسم وبعد ذلك يبقى حاسمة من ا
القرار للمدير الفني للمنتخب بشأن
اســتــدعـائي مـن عـدمه أتــقــبل قـرار
استبعـادي ولكن سأواصل الضغط
عــــلـــيه ألعـــود مــــجـــددا لـــصـــفـــوف
. وانـــتــــقل دي مـــاريـــا األرجــــنـــتـــ
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للـحديث عن فريـقه الفـرنسي قائال:
نعمل وسط ضـغوط شديـدة النادي
لـديه تـطـلـعـات كـبيـرة لـقـد تـعـاقدت
اإلدارة مع أفـضل العـبـ في الـعالم
لــلـفـوز بـلــقب دوري أبـطـال أوروبـا
فهو الـكأس الذي تـريده اإلدارة بكل
قـوة. وواصل: إدارة الـنـادي تـتـطلع
لــلــفـــوز بــدوري األبـــطــال في أقــرب
ــكــنــة ولـكــنــهــا عــمــلــيـة فــرصــة 
مـتـكامـلـة وهذا اإلجنـاز لن يـتـحقق
بسهولة في بعض األحيان يفترض
أن تـتحـلى بـالهـدوء والـتركـيز وفي
كل مرة نقدم مباراة رائعة في جولة
الـذهــاب ثم نـتـحــول إلى فـريق آخـر
: تـواجـد أفضل بـجولـة اإليـاب. وأ
العـبــ في الــعـالم ال يــكــفي لـلــفـوز
بـدوري األبـطـال بل يـجب أن يـكـون
لــــديـــنــــا قــــدر من احلظ وهــــذا مـــا
ـقبـلة من نـفتـقـده. وتقـام النـسخـة ا
بـطولـة كوبـا أمـريكـا في األرجنـت

قبل. خالل الصيف ا
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الــصـلـيــبي لـلــركـبــة. وابـتــعـد الـدولي
ـالعب طــــوال األشـــهـــر ــــاني عن ا األ
ـتــوقع عــودته خالل ــاضــيــة ومن ا ا
قـبلـة وهو مـا ينـتظره ـدة القـليـلة ا ا
ـعــرفـة مــدى تـأثـر مــسـؤولــو بـايــرن 
مـسـتـواه من اإلصـابـة الـقـويـة حلـسم
مـــوقـــفــــهم من الـــتــــحـــرك نـــحـــوه في
الــصـــيف. وكــان صــاحب الـ 24عــامًــا
اخلــيـار األول لـدى بــايـرن بــعـد رحـيل
الـثنـائي اخملضـرم آري روبن وفرانك
ـاضي لكن ـوسم ا ريـبـيـري بنـهـايـة ا
إصـــابــته دفـــعت الـــنــادي الســـتــعــارة
الـكرواتـي إيفـان بيـريسـيتش من إنـتر
ــان ســـيـــتي مـــيالن. وقـــد يـــضـــطـــر ا
لـــلــتـــفـــاوض مع بـــايــرن حـــال عــودة
ــفــاوضــات نــظـرًا األخــيــر لــطـاولــة ا
لـــقــــرب انــــتـــهـــاء عــــقـــده بـــنــــهـــايـــة

موســــــــــــــــــــــــم .2020/2021
u½UJO UÐË√  u¹«œ

رغم امـــــتالكـه الــــثـــــنـــــائي لـــــوكــــاس
هــيـرنـانــديـز ونـيــكالس سـولي إال أن
إدارة الــــــبــــــايــــــرن وضـــــعـت ضــــــمن
أولـوياتها التعـاقد مع قلب دفاع جديد
فـي صــــــــــيف .2020حـــــــــامـل لــــــــــقب
الـبونـدسلـيجـا وضع الفـرنسي دايوت
اني أوبـامـيـكـانـو مـدافع اليـبزيـج األ
ــيــركــاتــو. عــلى رأس أولـــويــاته في ا
ـدافع الـفـرنسي ( 21عـامًـا) ويـتـمـتع ا

ـاني كـمـا أنه لم يـعـد مع الــعـمالق األ
العـبًـا أساسـيًا نـظـرًا لتـحول جـوشوا
كـــيــمـــيــتـش إلى العب وسط بـــجــوار
تـياجو ألـكانتارا أو لـيون جوريـتسكا.
واقـتـصرت أغـلب مشـاركـات مارتـينـيز
ــــوسم عـــلـى الـــلـــعـب في قـــلب هـــذا ا
الـدفاع لسـد ثغرة الـغيابات في اخلط
ــقــاعـد ــا يــعــني عــودتـه  اخلــلــفي 
الـبدالء فور عودة سولي وهيرنانديز.
ـتوقع أن تنتهي رحلة مارتينيز ومن ا
ـوسم احلـالي مع الــبـايـرن بـنـهــايـة ا
ـسـيـرة دامت  8سـنـوات لـيــضع حـدًا 

دينة ميونخ.
uOMOðu  VOKO

ال يـزال الغـموض مـسيـطرًا على وضع
البرازيلي فيليب كوتينيو داخل بايرن
مـيـونـخ وذلك بـعـد انـتـقـاله لـصـفـوف
ــاضي مــعـارًا من الــفــريق الـصــيف ا
ـوسم. الدولي بـرشلـونة حـتى نهـاية ا
الـبـرازيـلي يـتـضـمن عـقـد إعـارته بـندًا
ـاني ضـمه نــهـائـيًـا يـتــيح لـلـنــادي األ
مــقـابل  120مــلــيـون يــورو لــكن عـدة
تـقاريـر أفادت مؤخـرًا بعدم وجـود نية
ـســؤولـ بـتـفـعـيل هـذا الـبـنـد. لـدى ا
ويـعـود ذلك لـتـذبذب مـسـتـوى صاحب
ـــا مع الــفــريـق الــبــافــاري الـ  27عــامً
فـتــارة يـقـدم مـســتـويـات اسـتــثـنـائـيـة
طـلوب سـتـوى ا وأخـرى ال يـظهـر بـا

{ مـــدن - وكـــاالت: لم يـــفـــرط بـــايــرن
مــيـونخ فـي أي من العـبــيه خالل مـدة
االنـتــقـاالت الـشـتـويــة نـظـرًا حلـاجـته
جلــهـــود كل فــرد فـي قــائــمـــة الــفــريق
الــبـــافــاري في الـــنــصف الـــثــاني من
ـوسم اجلاري. ورغم الشائعات التي ا
أحـاطت بعـدد من الالعبـ مؤخرًا إال
ـــيــركـــاتــو الــشـــتــوي لم أن نــهـــايــة ا
تــتـضــمن خـروج أي من جنــوم بـايـرن
مـيــونخ عن مـلـعب ألـيــانـز أريـنـا. لـكن
هـناك أسماء مرشحة بقوة للرحيل عن
ـوسم الـنــادي الـبـافـاري فــور نـهـايـة ا
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ــانـي جــيـــروم بــواتـــيــنج ـــدافع األ ا
الـبـالغ مـن الـعـمر  31عـامًـا يـعـد أحد
أكـثر الالعـب ارتـباطًـا بالـرحيل عن
الــعـمالق الــبـافــاري مـنـذ الــصـيف
ـــاضي. وكـــان بــواتـــيــنـج عــلى ا
مــــقـــــربـــــة من االنـــــتــــقـــــال إلى
يــــوفــــنـــــتــــوس في آخــــر أيــــام
ـيـركـاتـو الـصـيـفي لـتـعويض ا
غـيـاب جـورجـيـو كـيـلـينـي لإلصـابة
لـكن الــصـفـقـة تـعـطــلت في الـلـحـظـات
ـــيــــركـــاتـــو األخـــيــــرة. ومع بـــدايــــة ا
الـشتوي ظهرت تقارير تربط بواتينج
مـجددًا بالرحيل إال أن كـثرة الغيابات
في اخلـط اخلــلـفـي حـالـت دون مـنــحه
فـرصـة مـغادرة الـنـادي لـيتـقـرر بـقائه
ـتـوقع أن ـوسم. ومن ا حـتـى نـهـايـة ا
ـدافع اخملضـرم أول الـرحـل يـكـون ا
عن الـعمالق البـافاري الصـيف القادم
ال سـيـمـا وأنه لم يـعد ركـيـزة أسـاسـية
في تــشـــكــيــلــة الــفـــريق. ورغم غــيــاب
لـوكـاس هـيـرنـانـديـز ونـيكـالس سولي
لإلصــابــة مـنــذ بــضـعــة أشــهـر إال أن
ـــانـي هـــانــــز فــــلـــيـك قـــرر ــــدرب األ ا
االســتــعـانــة بالعــبــ ال يـلــعــبـون في
األسـاس بقلب الدفاع لتعويض غياب
الـثـنـائي. وظل بـواتـيـنج خـيـارًا ثـالـثًا
لـدى فليك بعد خافي مارتـينيز وديفيد
أالبا ليتأكد الالعب من تراجع أسهمه
داخل ألـيـانـز أريـنـا لـيـصـبح الـرحـيل
وسم خـاصة مع حـتمـيًـا فور نـهايـة ا
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ويـأتـي العب الـوسط اإلسـبـاني خـافي
ـرشــحـ مــارتـيــنـيــز ضــمن قـائــمــة ا
لـلرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف
رغم قــدرته عـلى شـغل أكــثـر من مـركـز
وسـد ثغـرات الـفريق حـال معـاناته من
أي غـياب. رغم ذلك فإن كثرة إصابات
صـاحب الـ  31عـامًـا تـهـدد اسـتـمـراره

ــيــزات يــحــتــاجــهــا بــخــصــائـص و
الــبــايــرن في اخلط اخلــلــفـي كــمـا أن
لديه ميزة إضافية بخبرته في مالعب
الـبوندسـليـجا إلى جانب صـغر سنه.
ومـا يزيد من قوة موقف بايرن وقدرته
ـدافع الفـرنسي عـلى الظـفـر بتـوقيع ا
هـو قـرب انـتـهـاء تـعـاقـده مع اليـبـزيج
ــــقــــبل أي في ــــوسـم ا بــــنــــهــــايــــة ا
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ومن بـ الـصـفـقـات الـتي يـخـطط لـها
بـــايــرن مـــيــونخ الـــتـــعــاقـــد مع كــاي
هـافـيرتـز العب وسط بـايـر ليـفـركوزن
ــــاني صــــاحب ــــاني. الــــدولـي األ األ
الـ 20عـامًا خطف األنـظار بتـميزه مع
ـنـصـرم الذي وسم ا لـيـفـركوزن فـي ا
أنــــهـــاه بــــتــــســـجــــيل  17هــــدفًــــا في
الـبـونـدسـليـجـا لـيـصـبح أصـغر العب
يـــــصـل إلى ذلـك عـــــلى اإلطـالق. ورغم
ــتـواضــعـة لـهــافـيــرتـز هـذا الــبـدايـة ا
ــوسـم إال أنه اســتـــعــاد شــيـــئًــا من ا
مـسـتـواه مـؤخـرًا مـا يـعـزز فـرصه في
االنـتـقـال لـصـفـوف الـفـريق الـبـافـاري.
ويـرتبط العب الوسط الـشاب بعقد مع
ـتـد حـتى نـهـايـة يـونـيـو عـام نـاديه 
 2022 لــذا فــإن بــايــرن قــد يــدخل في
مـــفــاوضـــات صـــعـــبــة مـع مــســـؤولي

ليفركوزن للظفر بخدماته.

ـا يـدفع فـلـيك لـوضـعه أحـيـانًـا على
ــتــوقـع عـودة مــقــاعــد الــبــدالء. ومن ا
كـوتيـنيـو مجـددًا إلى البـارسا بـنهـاية
ـوسم ما لم ينـجح الالعب في تقد ا
مـــا ُيـــقـــنع به إدارة بـــايـــرن مـــيـــونخ
لــلـتــحــرك بــشـكل رســمي ودفع قــيــمـة
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ـيـركـاتو وأغـلق نـادي بـايـرن ميـونخ ا
الـشــتـوي بـاكـتــفـائه بـصــفـقـة واحـدة
بـــضم الـــظـــهــيـــر اإلســـبـــاني ألـــفــارو
أودريـوزوال من ريال مدريد على سبيل
ــوسم احلـالي. اإلعــارة حـتى نــهـايـة ا
ورغم الــتــقــاريـر الــتي ربــطت الــنـادي
الــبــافــاري بــعـدد مـن الالعــبـ إال أن
كــارل هــايــنــز رومــيــنــيــجه الــرئــيس
الـتـنفـيـذي أعلن عـدم عـزم بايـرن على
إبـرام صفـقات شتـوية جـديدة. وبذلك
ســيــتــحــتم عــلى جــمــاهــيــر الـعــمالق
ـــاني االنـــتـــظـــار حـــتى فـــتـح بــاب األ
االنــتــقـاالت الــصــيــفـيــة عــقب نــهــايـة
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ــاني لــيــروي ســانـي جــنـاح يــعــد األ
مــانـــشــســتـــر ســيـــتي أحــد األهــداف
الــرئــيـــســيــة لــبــايــرن مـــنــذ الــصــيف
ــاضي لـكن الــصـفـقــة تـعـطــلت بـعـد ا
تــعـــرض الالعب إلصــابـــة في الــربــاط

نــقــطـة عـن مـانــشــسـتــر ســيــتي وعـدم
اخلــســارة في  41مــبـــاراة مــتــتــالــيــة
حتــدث كـــلــوب عن الــصــعــوبــات الــتي
يـواجهـها لـتحسـ قائـمته احلـالية من
الالعـبـ مـوضـحـا: األمـر لـيـس سـهـلًا
كـن? سنـرى. وواصل: ولـكن هـل هـذا 
ال أعــرف بـــالــتــحــديــد نـــحن نــحــضــر
ــواقف مـعـيـنـة نـحــاول دائـمًـا تـقـويـة
الـفريق ولـكنهـا تعـني أيضًا الـنظر في
ــكـنه احلــصـول عـلى قــائـمـتــنـا ومن 
اخلطوة التالية. 
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