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�أك��د �ل�سحايف �لإيطايل �ملوثوق ب�سبكة �سكاي �سبورت �إيطاليا جيانلوكا 
دي مارزيو، عرب ح�سابه �لر�سمي على تويرت، �أن �سفقة �نتقال لعب روما 
حممد �سالح �إىل ليفربول �لإجنليزي قد متت، ليكون �غلى لعب مباع يف 
تاريخ نادي روما. و�أ�ساف دي مارزيو: "�سالح �سافر �إىل لندن، �لثالثاء، 

وخ�سع للك�سف �لطبي �م�س �لأربعاء".
يذك��ر �أن �س��الح، و�س��ل �إىل مط��ار �لقاه��رة، لل�سف��ر �إىل مط��ار 
هي��رو بالعا�سمة �لإجنليزية لن��دن، �لثالثاء، لتوقيع عقد 
�نتقال��ه �إىل ن��ادى ليفرب��ول، حي��ث قلع��ت �لطائرة 
)بتوقي��ت  دقيق��ة   4:50 �ل�ساع��ة  مت��ام  ف��ى 
�لتا�سع��ة  ف��ى  لن��دن  وو�سل��ت  �لقاه��رة(، 
م�س��اًء. ودخل �سالح �سال��ة كبار �لزو�ر 
مبط��ار �لقاه��رة، وطالب �أم��ن �ملطار 

د  بع��ا مندوب��ى و�سائل �لإع��الم، لإنهاء باإ
ت  � ء � ج��ر دون �إ مبك��ًر�  و�لرحي��ل  �ل�سف��ر 

ء  ل د لإ باأى �أحاديث �سحافية. و�تفق �
بيع �س��الح �إىل ليفربول مقابل روم��ا عل��ى 

ملي��ون  جنيه �إ�سرتلينى بجانب 5 ماليني 32 
حو�ف��ز، و�سيوقع �سالح عقد�ً ميتد �إىل 5 �سنو�ت مقابل 
90 �ألف جنيه �إ�سرتلينى �أ�سبوعيًا. بات يف حكم �ملوؤكد 
ح�س��ول ن��ادي ت�سيل�س��ي �لإجنليزي عل��ى 2.7 مليون 
ي��ورو م�ستفيد�ً م��ن بيع نادي روم��ا �لإيطايل لالعب 
�مل���ري حمم��د �س��الح �إىل ليفرب��ول �لإجنلي��زي 
مقاب��ل 45 ملي��ون ي��ورو. وكان روم��ا تعاق��د 
م��ع حممد �س��الح مقاب��ل 22 ملي��ون يورو 
من ت�سيل�سي �ل�سي��ف �ملا�سي، مع �أحقية 
�لنادي �لإجنليزي يف �حل�سول على 
ن�سب��ة من �إع��ادة بيع �لالعب 
روم��ا  ورب��ح  �مل���ري. 
�سعف ما ق��ام بدفعه �إىل 
ت�سيل�س��ي بع��د م��رور عام 

تعاق��ده  مع �سالح ب�سفة نهائية، م��ن 

ك�سف��ت �سبك��ة كال�سيو مريكات��و �أن وكيل �أعمال لعب ن��ادي مان�س�سرت 
�سيتي �لإجنليزي و�لدويل �لفرن�سي �سمري ن�ري، عر�س خدمات موكله 
عل��ى ن��ادي �آي �س��ي ميالن �لإيط��ايل، �آم��اًل �ن يكون �لن��ادي �لإيطايل 

مهتمًا باحل�سول على خدمات �ساحب �ل�28 عامًا يف �لفرتة �ملقبلة.
وكان ن���ري �أم�سى �ملو�سم �ملا�سي على �سبيل �لإعارة 

م��ع ن��ادي �إ�سبيلي��ة �لإ�سباني��ة، لكنه م��ن �ملتوقع �أن 
يرح��ل جمدد�ً ع��ن مان�س�سرت �سيت��ي وب�سورة نهائية 
ه��ذه �ملرة كونه لي�س �سمن خط��ط �ملدرب �لإ�سباين 
بي��ب غو�رديول مع �لفري��ق.  و�أبدى ناديا ب�سكتا�س، 
وجلطة �ر�ي عمالقا تركيا �هتماًما �سديًد� بالتعاقد 

م��ع �سم��ري ن���ري جن��م مان�س�س��رت �سيت��ي، 
�سحيف��ة  وقال��ت  فرن�س��ا.  ومنتخ��ب 

م�سوؤويل  �إن  "ليكي��ب" �لفرن�سي��ة، 
مفاو�س��ات  ب��د�أو�  �لنادي��ني، 

مكثف��ة م��ع �ملقرب��ني م��ن 
�سمري ن�ري، ل�ستطالع 

ر�أي��ه يف خو�س جتربة 
بال��دوري  �للع��ب 
و�أ�ساف��ت  �لرتك��ي.  
�أن "�لالع��ب �لفرن�سي 
ا  �ل��دويل، تلقَّى عر�سً
بعقد مدت��ه 3 مو��سم 
للتجديد ملو�سم  قابل 
ورح��ب  �إ�س��ايف، 

�لرتكي��ان  �لنادي��ان 
ملي��ون   13 ب�س��د�د 

�لعر���س  قيم��ة  ي��ورو، 
�ملطل��وب من مان�س�س��رت �سيتي 

لبيع �سمري ن���ري".  ولفتت �إىل �أن عقد 
ن�ري مع �لن��ادي �لإجنليزي ميتد حتى 

ا باهتمام  �سيف 2019، كما يحظى �أي�سً
�ملالك �ل�سينيني لن��ادي ميالن، يف �لوقت 

�ل��ذي مل يتحرك فيه نادي �أوملبيك مار�سيليا 
�ل�سابق��ني.  جنوم��ه  �أح��د  ل�س��م 
يذك��ر �أن �سم��ري ن���ري، ق�س��ى 
�ملو�سم �ملا�سي مع��اًر� لإ�سبيلية 
�لإ�سب��اين، �إل �أن بيب جو�رديول، 
�أبل��غ  �سيت��ي  مان�س�س��رت  م��درب 
�لالع��ب �لفرن�س��ي، بع��دم �حلاجة 

�إليه يف �ملو�سم �جلديد.

"فيفا": لم نفتح تحقيقًا بشأن تدخل إنفانتينو في انتخابات االتحاد األفريقي

عمالقة أوروبا ينتظرون انتهاء عقود العبي اآلرسنال لضمهم بمبالغ أقل
تنتظ��ر �لعدي��د م��ن �لأندي��ة �قرت�ب جن��وم �أندي��ة �أخرى 
من نهاي��ة عقودهم م��ع �أنديتهم ملحاول��ة �لتفاو�س 
معه��م و�حل�سول عليه��م مببالغ �أق��ل، �أو حتى �لفوز 
بتوقيعه��م جماًنا عند �نته��اء عقودهم ر�سمًيا، ولذ� 
مننحكم �لفر�سة لالطالع على مو�عيد نهاية عقود 
لعبي �لأندي��ة �لكربى يف �أوروب��ا، وموعدنا �لآن 

مع �آر�سنال .
2018 | �أليك�سي�س �سان�سيز )28 عاًما(، م�سعود 
�أوزي��ل )28 عاًم��ا(، �آرون ر�م�س��ي )26 عاًما(، 
ج��اك ويل�س��ري )25 عاًم��ا(، �أليك���س �أوك�سالد 
كاث��ورل  �سانت��ي  عاًم��ا(،   23( ت�سامربل��ني 

)32 عاًم��ا(، كري�ن جيب�س )27 عاًم��ا(، بري مريت�ساكري 
)32 عاًم��ا(، كارل ينكين�س��ون )25 عاًما(، مات ماي�سي 
)22 عاًم��ا(.  2019 | �أوليف��ر ج��ريو )30 عاًم��ا(، ثي��و 
و�لك��وت )28 عاًم��ا(، د�ين ويلبي��ك )26 عاًم��ا(، نات�سو 
مونري��ال )31 عاًم��ا(، جابرييل باولي�ست��ا )26 عاًما(، 
بي��رت ت�سي��ك )35 عاًما(، ماثي��و ديبوت�س��ي )31 عاًما(، 
�سوب��ا �أكب��وم )21 عاًم��ا(، ديفي��د �أو�سبين��ا )28 عاًما(. 
2020 | لور�ن كو�سيلني )31 عاًما(، حممد �لنني )24 
عاًم��ا(، لوكا���س برييز )28 عاًم��ا(، �أليك���س �أيوبي )21 
عاًم��ا(، كالوم ت�سامربز )22 عاًما(، روب هولدينج )21 
عاًم��ا(، كري�ستي��ان بيليك )19عاًم��ا(. 2021 | جر�نيت 

ت�س��اكا )24 عاًم��ا(، �سك��ورد�ن مو�ستف��اي )25 عاًما(، 
فر�ن�سي���س كوكول��ني )26 عاًم��ا(. ي�سعى ن��ادي �أر�سنال 
�لإجنلي��زي، حل��ل ق�سي��ة ع��دم جتدي��د لعبي��ه، �لت�سيلي 
�أليك�سي�س �سان�سي��ز و�لأملاين م�سعود �أوزيل، حيث ينتهي 
عقديهما مع �لفريق �ل�سي��ف �ملقبل. وقالت �سحيفة "ذ� 
�سن" �لربيطانية �إن �أر�سنال تعاقد مع �أكرب خبري قانوين 
يف �سبك��ة "�سكاي" �لعاملية، وهو ها�س فهمي، وذلك يف 
حماول حلل م�سكلة متديد تعاقد �سان�سيز و�أوزيل. ويعترب 
ها���س فهمي، م��ن �أبرز �خل��رب�ء �لقانوني��ني يف �ململكة 
�ملتح��دة، ويعمل م��ع �سبكة "�س��كاي �سبورت�س" �لعاملية 
من��ذ ع��ام 2010، عندم��ا ت��رك عمل��ه يف �أح��د مكات��ب 

�ملحاماة بربيطانيا. و�إ�سافة جللب فهمي، تعاقد �لنادي 
�للندين مع مدرب �للياقة �لبدنية د�رين بورجي�س، و�لذي 
عم��ل يف ليفرب��ول يف �لفرتة م��ا ب��ني 2010 و2013، 
ومن �ملقرر �أن ين�سم لأر�سنال �ل�سهر �ملقبل. ومن �ملقرر 
�أن ي���رف ها�س فهمي على توقي��ع �لعقود �جلديدة بني 
�أر�سن��ال ولعبي��ه �حلالي��ني، مث��ل ت�سامربل��ني وج��اك 
ويل�س��ري، ولعب��ني �آخري��ن مث��ل �حلار�س �ملع��ار لروما 
ت�سي��زين، كم��ا �سيح��اول �لو�س��ول حللول لق�سي��ة متديد 
د �آر�سني فينجر، مدرب �أر�سنال  عق��د �سان�سيز و�أوزيل. و�أكَّ
حاجة �لفريق �إىل جهود مهاجمه �لفرن�سي �أوليفيه جريو 

يف �ملو�سم �ملقبل. 

نصري يقترب من الميالن

رسميًا: اليبزيغ وسالزبورغ يشاركان في دوري األبطال

فيدرير يحقق فوزه الـ110 في مسيرته

 ح�س��م �لحتاد �لأوروب��ي لكرة �لقدم �جل��دل �لقائم حول 
م�ساركة فريق��ي ليبزيغ و�سالزب��ورغ �ململوكان ل�ركة 
رد ب��ول مل�روبات �لطاقة يف �لن�سخة �لقادمة من دوري 
�أبطال �أوروبا. و�سي�سارك فريقا ر�زن بال �سبورت ليبزيغ 
و�سيف بط��ل دوري �لدرجة �لأوىل �لأمل��اين و�سالزبورغ 
بط��ل �ل��دوري �لنم�س��اوي يف دوري �أبط��ال �أوروبا لكرة 
�لق��دم �ملو�س��م �ملقب��ل بع��د تاأك��د �لحت��اد �لق��اري م��ن 
ع��دم تاأث��ري وحتك��م �رك��ة رد ب��ول مل�روب��ات �لطاقة 
يف �لنادي��ني. وقالت جلن��ة �لرقابة �ملالية عل��ى �لأندية 
بالحت��اد �لأوروبي للعب��ة يف بيان �ليوم �لثالثاء �إنه "ل 
يوجد تدخل فردي �أو وجود لكيان قانوين" له تاأثري حا�سم 
عل��ى �أي من �لناديني، ول ت�سمح قو�عد �لحتاد �لأوروبي 

للعبة مبناف�س��ة فريقني يف بطولته يعود�ن لنف�س �جلهة 
�ملالك��ة. ويف حالة حدوث ذلك �ستك��ون �لأولوية للفريق 
�لبط��ل يف بلده ما يعن��ي �أن ليبزيغ �سيغيب عن �لبطولة. 
و��س��رتى رد بول فريق �أو�سرتي��ا �سالزبورغ عام 2005، 
و�أع��اد ت�سميت��ه لرد ب��ول �سالزب��ورغ، ث��م ماركر�ن�ستيت 
2009 قب��ل �أن ي�سب��ح ��سم��ه ر�ز�ن ب��ال �سب��ورت  يف 
ليبزي��غ. وبعد �إعادة هيكلة �لنادي مل يعد لل�ركة ح�سة 
م�سيط��رة عل��ى �سالزب��ورغ و�نح���ر �لأمر عل��ى رعايته 
فق��ط.  و�سي�سارك �سالزب��ورغ يف دوري �لأبطال يف �لدور 
�لث��اين من �لت�سفيات بعد فوزه بلق��ب �لدوري �لنم�ساوي 
�ملو�سم �ملا�سي.  و�سي�سارك ليبزيغ يف دور �ملجموعات 
مبا���رة بعد �حتالل��ه �ملركز �لثاين يف �ل��دوري �لأملاين 

يف مو�سم��ه �لأول بدوري �لأ�س��و�ء. و�أ�ساف �لحتاد 
�لأوروب��ي للعب��ة �أن��ه �أج��رى "حتقيق��ًا 

"�لنادي��ني  �أن  عل��ى  �سام��اًل" موؤك��د�ً 
�أدخ��ال �لعدي��د من �لتغي��ري�ت �ملهمة 
�لهيكلي��ة".  و�لتغي��ري�ت  �لإد�رة  يف 

و�أثبت��ت م�ساهم��ة رد ب��ول جناحًا يف 
�لنادي��ني حي��ث ف��از �سالزب��ورغ بلق��ب 

�ل��دوري �لنم�س��اوي ثماين مر�ت يف 
�آخ��ر 11 عام��ًا رغم ع��دم تاأهله 

ل��دور �ملجموع��ات يف دوري 
�لأبطال من��ذ �ل�ستحو�ذ 

على �لنادي.

 حّقق �ل�سوي�ري روجي��ه فيدرر فوزه �ل�110 
ط��و�ل م�سريت��ه و�لأول على �ملالع��ب �لع�سبية 
ه��ذ� �ملو�سم وبلغ �لدور �لث��اين من دورة هاله 
�لأملانية للتن�س، بتغلبه �لثالثاء على �لياباين 

يوي�سي �سوغيتا ب�سهولة تامة 3-6 و6-1.
و�حتاج فيدرر، �مل�سن��ف �أول يف هذه �لدورة، 
�إىل 51 دقيق��ة ليح�س��م �للق��اء ويحّق��ق ف��وزه 
�لأول عل��ى �ملالع��ب �ملف�سل��ة لدي��ه، و��سعًا 
خلفه خ�سارته �لأ�سبوع �ملا�سي �أمام �لأملاين 
توم��ي ها�س يف �لدور �لأول لدورة �ستوتغارت 

يف �أول �ختبار له على �لع�سب لهذ� �ملو�سم.
وكان��ت �ملبار�ة �سد ها���س �لأوىل لفيدرر بعد 
غياب حلو�يل ثالثة �أ�سهر، وحتديد�ً منذ نهائي 

دورة ميام��ي للما�سرتز يف �لثاين من ني�سان/
�أبري��ل �ملا�س��ي ح��ني تغل��ب عل��ى �لإ�سب��اين 
ر�فاييل ناد�ل، قبل �أن يبتعد حت�سري�ً للدور�ت 
�لت��ي تق��ام عل��ى مالع��ب ع�سبي��ة، و�أبرزه��ا 
وميبل��دون، ثال��ث �لبط��ولت �لأرب��ع �لكربى، 

و�لتي تنطلق يف 3 متوز/يوليو �ملقبل.
و�خل�س��ارة �أم��ام ها���س كان��ت �لثاني��ة فق��ط 
لل�سوي���ري �لبال��غ 35 عام��ًا م��ن �أ�س��ل 21 
مب��ار�ة )22 بع��د مب��ار�ة �لثالث��اء( يف ه��ذ� 
�ملو�سم �لذي تّوج يف بد�يته بلقبه �خلام�س يف 
بطول��ة �أ�سرت�ليا و�لأول يف �لغر�ن��د �سالم منذ 
2012، ر�فع��ًا ر�سيده �لقيا�سي يف �لبطولت 

�لكربى �إىل 18 لقبًا.

ومين��ي في��درر نف�س��ه �أن يك��ون موفق��ًا 
يف م�ساركت��ه �لأخ��رية قب��ل وميبلدون، 
وعلي��ه �لآن تخطي عقبة �لأملاين مي�سا 
زفريي��ف يف �ل��دور �لث��اين م��ن �أج��ل 
مو��سل��ة زحفه نحو لقب��ه �لتا�سع يف 

هاله.
وياأم��ل في��درر يف �إح��ر�ز لق��ب بطولة 

 2012 من��ذ  �لأوىل  للم��رة  وميبل��دون 
و�لثامن��ة يف م�سريت��ه، ولذل��ك ق��ّرر ع��دم 

�مل�سارك��ة يف بطولة فرن�سا �ملفتوحة، ثاين 
�لبط��ولت �لكربى )�أح��رز لقبها ن��اد�ل للمرة 

�لعا���رة(، وذلك للرتكيز على دور�ت �ملالعب 
�لع�سبية ولحقًا �ملالعب �ل�سلبة.

 نفى �لحت��اد �لدويل لكرة �لق��دم "فيفا" �ملعلومات 
رئي�س��ه  بح��ق  حتقيق��ًا  فتح��ه  ع��ن  حتدث��ت  �لت��ي 
�ل�سوي�ري جاين �إنفانتينو ب�ساأن دوره يف �نتخابات 

�لحتاد �لأفريقي للعبة.
وذك��ر فيف��ا �أن �لرئي�س��ة �جلدي��دة للجن��ة �لأخ��الق 
�لتابع��ة لل�سلطة �لكروي��ة �لعلي��ا، �لكولومبية ماريا 
كالودي��ا روخا���س: "�أكدت �أن��ه يف كل �مللفات �لتي 
�سلمت لها ل توجد �أي حتقيقات مفتوحة �أو �إجر�ء�ت 

حتقيقية تتعلق برئي�س فيفا".
وتابع بيان �لحتاد �لدويل �أنه "من م�سلحة فيفا �أن 
ل تتعط��ل �أعمال جلنة �لأخ��الق من خالل تخمينات 
من �أي نوع، لذلك �سيحجم فيفا عن �لتعليق �أكر على 
تكهن��ات ل �أ�سا�س لها و�سريك��ز عو�سًا عن ذلك على 

تقدمي معلومات ملمو�سة".
وج��اء بي��ان فيفا رد�ً عل��ى ما ك�سفت��ه م�سادر على 
�أن رئي���س غرف��ة �لتحقيق �ل�ساب��ق يف جلنة �لأخالق 
�ل�سوي�ري كورن��ل بوربيلي كان قد فتح حتقيقًا يف 
دور �لرئي���س �ل�سوي�ري لفيفا يف �نتخابات �لحتاد 
�لأفريق��ي يف مار���س )�آذ�ر(، و�لتي ف��از فيها رئي�س 

�حت��اد مدغ�سقر �أحمد �أحمد عل��ى ح�ساب �لكامريوين 
عي�سى حياتو �لذي �متد عهده 29 عامًا.

وكان��ت م�سادر ع��دة معنية بكرة �لق��دم، �أفادت يف 
حينه �أن �إنفانتينو كان د�عمًا غري معلن لأحمد، كما 
�عت��رب بعد ف��وز �لأخ��ري يف �لنتخاب��ات، �أن �أفريقيا 

�سوتت "من �أجل �لتغيري".
و�أو�س��ح م�س��در مق��رب م��ن فيف��ا �أن �لتحقيق فتح 
عل��ى خلفية "عنا�ر" بعث به��ا ممثلون لالحتاد�ت 
�لأفريقي��ة، و�أن �للجن��ة قام��ت با�ستدع��اء ع��دد من 
�ل�سه��ود، �إل �أن �ل�سه��ادة �ملق��ررة لو�ح��د منهم على 
�لأق��ل �ألغيت بعدما قرر جمل���س فيفا يف مايو )�أيار( 
ع��دم جتديد ولية بوربيلي ورئي�س �لغرفة �لق�سائية 

يف �للجنة �لأملاين هان�س-يو�كيم �إيكرت.
وبح�سب �سحيف��ة غارديان �لربيطانية �لإثنني، وعد 
�إنفانتين��و ع��دد�ً من م�س��وؤويل �لحت��اد�ت �لأفريقية 
بت�ري��ع �مل�ساعد�ت �ملخ�س�س��ة لهيئاتهم �لكروية، 

يف حال �سوتو� ل�سالح �أحمد يف �لنتخابات.
و�أف��اد م�سدر ثان مقرب من فيفا "كان �ر�ً مل يخف 
على �أحد �ن �لرئي�س جاين �إنفانتينو و�لأمينة �لعامة 

)�ل�سنغالية( فاطمة �سامور� قاما بكل ما يف و�سعهما 
لنتخاب �أحمد �أحمد".

و�أ�س��ار ه��ذ� �مل�سدر �إىل �أن �إنفانتين��و كان ر�غبًا يف 
�إبع��اد حيات��و عن من�سب��ه، ب�سبب ع��دم دعمه له يف 
�نتخاب��ات رئا�سة �لحتاد �لدويل يف فرب�ير )�سباط( 
�لآ�سي��وي  �لحت��اد  رئي���س  مو�جه��ة  يف   ،2016

�لبحريني �ل�سيخ �سلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة.
وف��از �أحم��د )57 عام��ًا( يف �لنتخاب��ات بنيله 34 
�سوت��ًا مقاب��ل 20 حليات��و )70 عام��ًا( �ل��ذي كان 
يت��وىل من�سب��ه من��ذ �لع��ام 1988، يف �لنتخابات 

�لتي �أقيمت يف �لعا�سمة �لأثيوبية �أدي�س �أبابا.
و�أو�س��ح �مل�سدر �لث��اين �أن "�لعمل لدع��م �أحمد قام 
به �لكونغ��ويل فريون مو�سينغو، رج��ل �إنفانتينو يف 
�أفريقي��ا"، و�أن ذل��ك "مت �لتح�س��ري ل��ه خ��الل زيارة 
جاين �إنفانتين��و زميبابوي" قبيل �نتخابات �لحتاد 

�لأفريقي.
ورف�س��ت �جلمعي��ة �لعمومي��ة لفيفا �لت��ي عقدت يف 
�ملنام��ة يف ماي��و )�أي��ار( �ملا�س��ي، جتدي��د ولي��ة 
بوربيلي و�إيكرت �للذين قاد� خالل �لأ�سهر �ملا�سية، 

�سل�سل��ة حتقيق��ات يف �أعق��اب ف�سيحة �لف�س��اد �لتي 
ه��زت لفيف��ا من��ذ �لع��ام 2015، و�أطاح��ت بروؤو�س 
كب��رية �أبرزها �لرئي���س �ل�سابق لالحت��اد �ل�سوي�ري 

جوزف بالتر.
و�أعل��ن موزي���س ماغوغ��و رئي�س �لحت��اد �لأوغندي 
لكرة �لقدم �لثالثاء �أنه قيد �لتحقيق من قبل �لحتاد 
�ل��دويل )فيف��ا( ب�س��اأن تورطه �ملزع��وم يف بيع غري 

�رعي لتذ�كر مونديال 2014.
وياأتي ه��ذ� �لتحقيق عقب �سكوى تقدم بها �ملحامي 
�آلن �سويانيان��ا �لذي يوؤكد �أن 177 تذكرة حمجوزة 
�لولي��ات  يف  جت��اري  لوكي��ل  بيعه��ا  مت  لأوغن��د� 

�ملتحدة.
وق��ال ماغوغ��و لوكال��ة "فر�ن���س بر���س": "لق��د مت 
�إخطارنا من قبل فيف��ا وفريقنا �لقانوين يعالج هذه 

�مل�ساألة".
وير�أ���س ماغوغ��و �لحت��اد �لأوغن��دي من��ذ خم���س 
�سن��و�ت، وين��وي �لظفر بولية جدي��دة يف �نتخابات 
5 �آب/�أغط���س �ملقبل بعد ��ستبعاد �للجنة �لتنفيذية 

�لثالثاء �ملر�سح �لوحيد �لذي كان �سيناف�سه.

صالح "األغلى" في تأريخ روما

كأس القارات 2017

بطولة أوروبا تحت 21 سنة
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