
 يبدو اأن الأو�ش��اع تتغري بالن�ش��بة لرب�شلونة 
يف الف��رة الأخ��رية، ولي���س بال���رورة نحو 
الجتاه ال�ش��حيح، حيث عرف النادي تراجًعا 
ملحوًظ��ا ه��ذا املو�ش��م عل��ى م�ش��توى نتائجه 
بع��د اأن خ��رج للمو�ش��م الث��اين عل��ى الت��وايل 
من رب��ع نهائ��ي دوري اأبطال اأوروب��ا، ويبدو 
اأن��ه ق��د ب��ات يف الطري��ق ليفقد لق��ب الدوري 
الإ�ش��باين ل�ش��الح ريال مدري��د. تراجع نتائج 
الفري��ق الكتل��وين مل يك��ن ولي��د ال�ش��دفة ومل 
ي��اأت دفعة واح��دة، فالفريق ع��رف تذبذًبا يف 
مردوده منذ رحيل بيب جوارديول عن النادي 
وبداية اأفول جنم جمموعة من اأ�ش��اطري الفرة 
الذهبي��ة ككاري�س بويول، ت�ش��ايف هرينانديز 
اأو مغ��ادرة اأ�ش��ماٍء اأخ��رى كان��ت لتلع��ب دوًرا 
مهًم��ا جًدا لو مت ال�ش��رب عليها قلي��ً� ومنحها 
��ا  فر�ش��ة اأك��رب. ول �ش��ك اأن الأمر انعك�س اأي�شً
عل��ى م��ردود الن��ادي الكتل��وين على ال�ش��عيد 
الدويل، وبالتحديد بخ�شو�س قيمته امل�شافة 
للُمنتخب الإ�ش��باين بع��د اأن فقد قدرته على اأن 
يكون املمول الأول ل�روخا، اإذ اأن عدد لعبي 

الفري��ق الذين ميثل��ون املنتخ��ب الأول تراجع 
من 11 ا�ش��ًما بالتم��ام والكمال اإىل 5 اأ�ش��ماٍء 
فق��ط، وهو رقم جع��ل اأندية مثل ري��ال مدريد 
تتف��وق علي��ه يف هذا ال�ش��ق. تراجع م�ش��اهمة 
بر�ش��لونة يف ُمنتخب الف�منجو ُيف�ررّ بعوامل 
كث��رية، لكن اأبرزها يبقى �ش��وء التخطيط الذي 
عا�ش��ه الفريق يف ال�ش��نوات الأخرية، حيث بدا 
لف��رة م��ن الف��رات اأن النادي يكتف��ي بعي�س 
احلا�ر دون حت�ش��ري نف�شه ب�شكل جيد للمدى 
املتو�شط اأو البعيد، ف�شاهدنا بع�س التخبطات 
يف �ش��وق النتقالت و�ش��فقات غ��ري موزونة 
اأب��ًدا، والأمثل��ة عدي��دة يف راأي��ي. ف��اإىل اليوم 
مثً�، ل اأفهم �ش��بب تفريط بر�ش��لونة يف لعب 
مثل تياج��و األكانتارا الذي كانت عامة النا�س 
تعل��م جي��ًدا اأن املوهبة التي ُحب��ي بها جتعله 
مر�ش��ًحا فوق العادة ليكون خري خلف لت�شايف 
هرينانديز يف خط و�ش��ط الفريق، وهو ا�ش��م لو 
كان الي��وم يرت��دي قمي���س الب�وجرانا لكان 
حتًما اأحد اأف�شل لعبيه، علًما اأنه اأ�شبح اليوم 

من ال�عبني الثابتني يف املنتخب الإ�شباين.

وبدرج��ة اأق��ل، ق��د ينطب��ق الأمر على �شي�ش��ك 
فابريجا���س الذي رحل عن بر�ش��لونة يف وقت 
��ا يعي���س �ش��نواته الأخ��رية  كان ت�ش��ايف اأي�شً

م��ع الن��ادي، واإنيي�ش��تا كان يف اأم�س احلاجة 
ل�عب ي�ش��نده وُي�ش��اعده على حتمل م�شوؤولية 
ب��ني  والرب��ط  الهجم��ة  بن��اء  يف  امل�ش��اهمة 

اخلط��وط، وهي من بني اأف�ش��ل خ�ش��ال لعب 
ت�شيل�شي حالًيا.

��ا ل�ش��م ديولوفيو الذي اأ�شبح   قد نتطرق اأي�شً
يلعب با�ش��تمرار مع اإ�شبانيا لوبيتيجي، والذي 
اأثب��ت نف�ش��ه من��ذ النتق��ال ملي�ن منت�ش��ف 
املو�ش��م احل��ايل واأ�ش��بح اأح��د اأف�ش��ل لعبي 
الرو�ش��ونريي واأميز مواهب ال�ش��ريي اآ، رغم اأن 
البار�ش��ا ميل��ك الآن خي��ار ا�ش��رجاعه مقابل 
دف��ع 12 ملي��ون يورو. ث��م ل يجب اأن نن�ش��ى 
اإ�ش��اعة الفري��ق ملجموع��ة من الأ�ش��ماء التي 
كانت لتفيده كثرًيا يف الوقت احلايل، فالنادي 
الكتل��وين مثً� اأ�ش��اع فر�ش��ة ثمين��ة للتعاقد 
م��ع مارك��و اأ�شين�ش��يو ال��ذي يثب��ت يوًم��ا بعد 
الآخ��ر اأن��ه اأحد اأف�ش��ل املواهب ال�ش��اعدة يف 
الكرة الإ�ش��بانية واأ�ش��بح بدوره من ال�عبني 
نقي���س  ق��د  وكذل��ك  اإ�ش��بانيا،  يف  الثابت��ني 
عل��ى لع��ب اأتلتيك��و مدري��د خورخ��ي كوكي 
ال��ذي قيل كثرًيا اأن��ه البديل ال�رعي لت�ش��ايف 
دون اأن يح��رك الفري��ق �ش��اكًنا للتعاق��د معه، 
واأه��در اأم��واًل طائلة يف اأ�ش��ماٍء اأقل قيمة. من 

الوا�شح اأن بر�شلونة بات يعاين من ُم�شكل 
وا�ش��ح على م�ش��توى التخطيط ال�شراتيجي، 
كم��ا اأن اإدارت��ه الريا�ش��ية �ش��واًء م��ع اأندوين 
زوبيزاريت��ا اأو مع روب��ريت فرينانديز اقرفت 
اأخط��اًء كث��رية، والأم��ر مل ينعك���س فق��ط على 
��ا عل��ى هيمنته  نتائج الفريق، بل ق�ش��ى اأي�شً
عل��ى امُلنتخب الإ�ش��باين. وب��داأ البار�ش��ا يهتم 
��ح  باملواه��ب القادم��ة م��ن فرن�ش��ا، حيث ر�شَّ
ت�ش��ايف هريناندي��ز، قائد بر�ش��لونة ال�ش��ابق، 
ولع��ب ال�ش��د القطري احل��ايل، اأدري��ان رابيو، 
لعب و�ش��ط باري�س �شان جريمان، ل�ن�شمام 
للفري��ق الكتال��وين، خ���ل ف��رة النتق��الت 
ال�ش��يفية املقبل��ة. وينته��ي عق��د رابي��و، 22 
عاًم��ا، مع �ش��ان جريم��ان يف يونيو/حزيران 
2019، و�ش��ارك يف 38 مباراة هذا املو�ش��م 
ل 3 اأهداف، و�شنع 5 اأهداف  مع فريقه، و�ش��جَّ
اأخرى. وكانت اأبرز مباريات الفرن�ش��ي ال�شاب، 
هذا املو�شم اأمام بر�شلونة، بذهاب ثمن نهائي 
دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، والذي خ�ره 

الفريق الكتالوين، برباعية بي�شاء.
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متك��ن ال��دويل امل�ري حممد �ش���ح، لع��ب روما، من ك���ر رقمه 
ال�شخ�شي الذي حققه املو�شم املا�شي بت�شجيله 15 هدفًا يف الدوري 
الإيطايل لكرة القدم. و�ش��جل �ش���ح هدفني يف �شباك كييفو فريونا 
يف الدقيقت��ني 42 و76 و�ش��اهم يف فوز الذئاب بخما�ش��ية مقابل 3 
اأهداف يف اجلولة 37 من ال�"�ش��ريي اأي". �ش���ح الذي �شجل املو�شم 
املا�ش��ي )2016-2015( 14 هدف��ًا يف 2739 دقيقة يف الدوري 
الإيطايل �ش��طع جنمه هذا املو�ش��م فهز ال�شباك يف 15 منا�شبة ومتيز 
بتمريراته املميزة التي بلغت 11 متريرة حا�شمة.   ويقدم 
�ش�ح مو�شمًا ا�شتثنائيًا مع فريق العا�شمة بت�شجيله 
ل�19 هدفًا يف جميع املناف�ش��ات التي خا�شها 
روم��ا ه��ذا املو�ش��م.  اأ�ش��ارت عدرّة و�ش��ائل 
اإع�م اأوروبية باأن نادي ليفربول يرغب 
ب�ش��دة يف انتداب �ش���ح لك��ن املدير 
الريا�ش��ي اجلدي��د لفري��ق روم��ا، 
الإ�شباين مون�شي قال: "من يريد 
التفاو�س معنا لنتداب �ش���ح 

و�شع 50 مليون يورو".علي��ه 
م��ا  و بقيادة املدرب لو�ش��يانو �ش��باليتي ر

يحت��ل املرك��ز الث��اين يف ال��دوري الإيط��ايل قب��ل 
مب��اراة الي��وم بر�ش��يد 84  نقطة خلف املت�ش��در 
يوفنتو�س ب85 نقطة. ويعد حممد �ش���ح ركيزة 
ا�شا�ش��ية لت�ش��كيلة املدرب للوت�ش��يانو �شبالتي، 
حيث لعب اغلب مباريات املو�ش��م اىل جانب 
النينج��ا ناينغ��ولن، ونظرا���س للمرونة 
الكب��رية التي ميتلكه��ا ال�عب ودقة 
التمريرات، فان �ش��بالتي وظف 
ال�عب يف اك��ر من موقع، 
كجن��اح  يلع��ب  فاحيان��ا 
كمتو�ش��ط  واحيان��ا  امي��ن 

 ، ن ا واي�شًا كراأ�س حربة.مي��د

ان�ش��م ن��ادي مان�ش�ش��ر �ش��يتي الإجنلي��زي اإىل ج��اره يف 
املدينة، مان�ش�ش��ر يونايتد، يف �ش��باق املناف�ش��ة على �شم 

الربازيل��ي نيم��ار، جن��م بر�ش��لونة الإ�ش��باين. ووفًقا 
�ش��عيد  غ��ري  نيم��ار  ف��اإنرّ  �ش��حفية،  لتقاري��ر 

للرحي��ل  وي�ش��عى  بر�ش��لونة  يف  بوج��وده 
ل  وم��ن جانب��ه  الكتال��وين،  الفري��ق  ع��ن 
ميان��ع البلوجران��ا يف بي��ع قائ��د منتخب 
مبل��غ  دف��ع  ب���رط  ن��اٍد  لأي  الربازي��ل 
ال���رط اجلزائ��ي ال��ذي ي�ش��ل اإىل 200 
"ذا  �ش��حيفة  وذك��رت  ي��ورو.  ملي��ون 
�ش��ن" الربيطانية اأن مان�ش�ش��ر �شيتي 
ملي��ون   100 مبل��غ  دف��ع  يرغ��ب يف 
جنيه اإ�ش��رليني للتعاق��د مع ال�عب، 
خا�ش��ًة اأنرّ وال��ده يرغ��ب يف رحيل��ه 
ع��ن البلوجرانا حت��ى ل يكون جمرد 
مي�ش��ي،  ليوني��ل  ل�أرجنتين��ي  ظ��ل 
التاريخ��ي،  بر�ش��لونة  ه��داف 
واأ�ش��ارت  الكتال��وين.  الن��ادي  يف 

ال�ش��حيفة اإىل اأنرّ مان�ش�ش��ر يونايت��د 
حاول �ش��م ال�عب من قبل ولكن الربتغايل 

جوزي��ه مورينيو، املدي��ر الفني احلايل لل�ش��ياطني 
احلم��ر، نف��ى اإمكاني��ة رحي��ل ال�ع��ب ع��ن القلع��ة 

الكتالونية. ولفت��ت اإىل اأن بعد الأزمات الأخرية التي 
يعي�ش��ها ال�عب وخا�شة م�شكلته مع خوان كارلو�س 
اإنزو، م�ش��اعد لوي�س اإنريكي املدي��ر الفني للبلوجرانا 
واملر�شح املحتمل لقيادة بر�شلونة املو�شم املقبل، قد 

تدفع ال�عب للرحيل. واأو�شحت ال�شحيفة اأن الإ�شباين 
بيب جوارديول، مدرب مان�ش�ش��ر �ش��يتي، ميتلك ع�قة 
جي��دة م��ع ال�ع��ب الربازيل��ي و�ش��يحاول ب��كل الط��رق 

اإقناعه ل�ن�شمام ملواطنه جابرييل خي�شو�س.

 برشلونة يفقد هيمنته على المنتخب اإلسباني والعبوه يتراجعون إلى 5 فقط

بايرن ميونيخ يواصل السيطرة واليبزيج يثير اإلعجاب ودرتموند ثالثًا في البوندسليغا
اأنهى بايرن ميونيخ مو�شم دوري الدرجة الأوىل الأملاين 
لكرة الق��دم متوجا بلقب البوند�ش��ليجا بفارق 15 نقطة 
ع��ن اأقرب م�حقيه ليح�ش��د لقبه اخلام���س على التوايل 
يف رقم قيا�ش��ي جديد، ولكن هناك العديد من الأ�شباب 
املتع��ددة ل�حتف��ال اأي�ش��ا.  وح��ل ليبزيج ال�ش��اعد 
للم��رة الأوىل اإىل البوند�ش��ليجا، يف مرك��ز الو�ش��يف، 
فيم��ا ج��اء هوفنه��امي الذي يق��وده اأ�ش��غر مدرب يف 
جولي��ان  الأمل��اين،  الأوىل  الدرج��ة  دوري  تاري��خ 
ناجل�ش��مان، يف املرك��ز الراب��ع لي�ش��عد اإىل ال��دور 
التمهي��دي ل��دوري اأبط��ال اأوروب��ا للم��رة الأوىل، 
كما ع��اد كولون لل��دوري الأوروبي للم��رة الأوىل 
منذ 25 عام��ا، يف الوقت الذي جنا فيه هامبورج 

كالع��ادة م��ن الهب��وط.  ولكن �ش��الكه وباي��ر ليفركوزن 
وبورو�ش��يا مون�شنج�دباخ �شجلوا م�شرية خميبة ل�آمال 
ليهدروا فر�شة التاأهل الأوروبي جمددا، كما يتحتم على 
فولف�شبورج بطل 2009 خو�س ملحق ال�شعود والهبوط 
للبوند�شليجا لتجنب العودة لدوري الدرجة الثانية للمرة 
الأوىل من��ذ 20 عاما. باي��رن ميونخ حتت قيادة املدرب 
الإيطايل كارلو اأن�ش��يلوتي مل يختلف عما كان عليه حتت 
اإم��رة امل��درب الإ�ش��باين بي��ب جواردي��ول، حي��ث فر�س 
الفري��ق هيمنت��ه وبعث بر�ش��الة وا�ش��حة لكل مناف�ش��يه 
عندم��ا ف��از عل��ى ليبزيج 3/�ش��فر قبل اأي��ام قليلة من 
اأعي��اد املي���د )الكري�ش��ما�س( قب��ل اأن يختت��م م�ش��واره 
بالتتوي��ج باللق��ب املحلي للمرة ال�ش��ابعة والع�رين يف 

م�ش��ريته، وقبل ث���ث جولت من النهاي��ة.  وبعد اعتزال 
القائد فيليب لم ولعب الو�ش��ط ال�شباين ت�شابي الون�شو 
واقراب الفرن�ش��ي فرانك ريبريي والهولندي اآريني روبن 
من ال�ش��ري عل��ى نف�س النه��ج، تعه��د اأويل هوني�س رئي�س 
بايرن ب�ش��فقات م��ن العيار الثقيل يف ف��رة النتقالت 
ال�ش��يفية من اجل زيادة القدرة على املناف�ش��ة املو�ش��م 
املقب��ل. واأثب��ت ليبزي��ج املدع��وم من عم���ق م�روب 
الطاقة "ريد بول" قدرته على مزاحمة الكبار حيث ت�شدر 
جدول ترتيب البوند�شليجا لعدة اأ�شابيع يف بداية املو�شم.  
دورمتوند بعد خروجه من دوري الأبطال، جنح يف اإنهاء 
مو�ش��م البوند�شليجا يف املركز الثالث بعد تاألق مهاجمه 
اجلابوين بيري اميريك اوبامياجن وت�شدره قائمة الهدافني 

بر�ش��يد 31 هدفا، كما تاأهل لنهائي كاأ�س اأملانيا حيث 
يواج��ه اآينراخ��ت فرانكفورت. ومل ينج��ح ث�ثة مدربني 
يف اإنق��اذ فولف�ش��بورج، واأخره��م اندري���س يونك��ر، م��ن 
احت�ل املركز الثالث من القاع حيث �ش��يكون الفريق يف 
حاجة للفوز على �ش��احب املركز الثالث بدوري الدرجة 
الثانية من اأجل الظهور يف البوند�ش��ليجا املو�شم املقبل. 
م�ش��ري فولف�ش��بورج ح�ش��م من خ�ل الهزمية على ملعب 
هامب��ورج 1 /2 بعدم��ا �ش��جل ل��وكا فالد�ش��ميت هدف��ا 
يف الوق��ت القات��ل لهامبورج الذي مل ي�ش��بق ل��ه الهبوط 
وتعاف��ى من هزميت��ه يف اأول 5 مباريات خ���ل البداية 
الباهتة له هذا املو�شم التي �شهدت ح�شوله على نقطتني 

فقط يف اأول ع�ر مباريات.

نيمار يتلقى عرضًا مجنونًا 
من "الشياطين الحمر"

NBAغولدن ستايت على مشارف ثالث نهائي متتالي في الـ

مورينيو يصرف النظر عن بديل دي خيا

خطا غولدن �ش��تايت ووريرز خطوة كبرية نحو التتويج 
بلق��ب املنطق��ة الغربي��ة وبلوغ ال��دور النهائ��ي لدوري 
ك��رة ال�ش��لة المريك��ي للمحرف��ني، للع��ام الثالث على 
التوايل عندما تغلب على م�ش��يفه �شان انطونيو �شبريز 
108-120 ال�ش��بت يف املباراة الثالثة للدور ن�ش��ف 
النهائ��ي )نهائي املنطق��ة الغربية(. وه��و الفوز الثالث 
عل��ى الت��وايل لغول��دن �ش��تايت ووريرز وب��ات بحاجة 
اىل ف��وز واحد لبلوغ ال��دور النهائي ك��ون الفريق الذي 
ي�ش��بق مناف�ش��ه اىل الف��وز يف 4 مباري��ات م��ن ا�ش��ل 
�ش��بع يبلغ الدور النهائي. وتق��ام املباراة الرابعة اليوم 
الثنني يف �ش��ان انطونيو اي�ش��ا، ويف حال فوز غولدن 
�ش��تايت ووري��رز �ش��يبلغ النهائي وقد ي�ق��ي كليف�ند 

كافاليريز للمرة الثالثة على التوايل كون الخري يتقدم 
عل��ى بو�ش��طن �ش��لتيك�س بفوزي��ن عل��ى ار���س الخري، 
و�ش��يخو�س املباراتني الثالثة والرابعة على ار�ش��ه يف 
كليف�ند. ووا�ش��ل غولدن �ش��تايت ووريرز بطل 2015 
وو�ش��يف البطل ع��ام 2016 انت�ش��اراته املتتالية يف 
الب�ي اوف ورفعها اىل 11 حمافظا على �ش��جله خاليا 
من اخل�ش��ارة ليعادل اجناز لو���س اجنلي�س ليكرز عامي 
1989 و2001. كم��ا تاب��ع غول��دن �ش��تايت ووريرز 
اح�ش��ائياته املذهلة وتخطى حاجز املئ��ة نقطة للمرة 
الثاني��ة ع�رة على الت��وايل واحلادية ع�رة يف الب�ي 
اوف وه��ي �ش��ابقة يف تاريخ الدوري، كم��ا حقق الفوز 
26 م��رة يف مباريات��ه ال���27 الخ��رية، حق��ق رقم��ا 

قيا�ش��يا يف فارق النقاط )مع��دل 16،5+ نقطة يف كل 
انت�ش��ار( منذ بداية الب�ي اوف، بال�ش��افة اىل انه يف 
طريقه اىل رقم قيا�ش��ي جديد يف النت�ش��ارات النظيفة 
يف ح��ال ف��وزه الثن��ني. عل��ى ملع��ب "اي ت��ي اند تي 
�ش��نر" وام��ام 18792 متفرجا، مل تك��ن بداية غولدن 
�شتايت ووريرز جيدة يف املباراة كون ا�شحاب الر�س 

فر�شوا اف�شليتهم على الرغم من غياب هدافهم 
كاوه��ي ليون��ارد )مع��دل 27،7 نقط��ة يف 
املباراة الواحدة يف الب�ي اوف( امل�ش��اب 
يف كاح��ل قدم��ه الي�رى و�ش��انع العابهم 

الفرن�ش��ي ط��وين باركر الذي انتهى مو�ش��مه 
ب�شبب ال�شابة.

كأس العالم للشباب

دوري أبطال آسيا 

كأس االتحاد اآلسيوي

الإكوادور

ا�ستقالل طهران

القوة اجلوية
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ال�سعودية
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يراه��ن الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و، املدي��ر 
عل��ى  يونايت��د،  مان�ش�ش��ر  لن��ادي  الفن��ي 
الأرجنتيني �شريجيو رومريو، احلار�س الثاين، 
ليكون خليفة ل�إ�ش��باين ديفيد دي خيا، الذي 
قد يرحل ل�ش��فوف ري��ال مدريد يف ال�ش��يف 
املقب��ل. وذكر موق��ع "تودو مريكات��و ويب"، 
نق��ً� عن �ش��حيفة "�ش��ن"، اأن مورينيو األغى 
فك��رة التعاق��د م��ع ال�ش��لوفيني ي��ان اأوب�ك، 
حار���س مرمى اأتلتيك��و مدريد الإ�ش��باين، بعد 
طل��ب الروخ��ي ب�نكو���س دف��ع مبل��غ 100 
مليون يورو ل�ش��م احلار�س، وهو املبلغ الذي 

يراه مورينيو مبالًغا فيه.
 واعتمد مورينيو على رومريو حلرا�ش��ة مرمى 
ال�شياطني احلمر يف بطولة الدوري الأوروبي، 

والت��ي و�ش��ل فيه��ا مان�ش�ش��ر يونايت��د اإىل 
النهائ��ي ليواج��ه اأياك���س الهولن��دي يف 24 
مايو/اآي��ار اجل��اري، مبدين��ة �ش��توكهومل يف 
ال�ش��ويد. وحاول ن��ادي ريال مدري��د، التعاقد 
م��ع دي خي��ا �ش��يف 2015، ولك��ن مل تت��م 
ال�شفقة يف الثواين الأخرية. وبح�شب التقارير 
ال�ش��حفية، فاإن امللكي و�شع دي خيا حار�س 
مرم��ى املنتخ��ب الإ�ش��باين، والبلجيكي تيبو 
قائم��ة  يف  دوناروم��ا  والإيط��ايل  كورت��وا، 
املر�شحني لتويل حرا�شة عرين امللكي املو�شم 

املقبل.
ان  او�ش��حت  ق��د  �ش��حفية  تقاري��ر  وكان��ت 
ن��ادي مان�ش�ش��ر يونايت��د الإجنلي��زي، ح��دد 
بديل الإ�ش��باين ديفيد دي خيا، حار�س مرمى 

 ، ي��ق لفر يق��رب ا ال��ذي 
الرحي��ل  اإىل ري��ال مدري��د يف م��ن 

ال�ش��يف املقب��ل. وذكرت �ش��حيفة "ديلي 
�ش��تار" الربيطاني��ة اأنرّ الربتغ��ايل جوزيه 
مورينيو، املدير الفني ملان�ش�شر يونايتد، 
يرى اأن ال�ش��لوفيني ي��ان اأوب�ك، حار�س 
مرم��ى اأتلتيك��و مدريد، ه��و البديل الأول 
ل��دي خي��ا، فيم��ا و�ش��ع ج��اك بوت�ند، 
ث��ان.  كخي��ار  �ش��يتي،  �ش��توك  حار���س 

واأ�ش��ارت ال�ش��حيفة اإىل اأنرّ النادي يجهز 
اإ�ش��رليني للتعاق��د مع  40 ملي��ون جني��ه 

حار�س الروخي ب�نكو�س، اإل اأنرّ اإد وودوارد، 
نائب رئي�س مان�ش�ش��ر يونايت��د، ل ميانع يف 

رفع قيمة ال�شفقة اإىل 60 مليون اإ�شرليني.

صالح يحطم رقمه الشخصي 
مع روما


