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اأب��دى النج��م اجلاب��وين بي��ر اإميري��ك اأوباميان��غ ه��داف ن��ادي بورو�سي��ا 
دورمتون��د الأملاين رغبته يف الإنتقال لن��ادي ميالن الإيطايل خالل الفرتة 
املقبلة. وكان الالعب حمط اأنظار العديد من الأندية الكربى اأبرزها ليفربول 
وت�سيل�س��ي الإنكليزي ولكن مت�سك نادي��ه بخدماته راف�سًا رحيله 
باملركات��و ال�سيف��ي احل��ايل. ه��ذا وقام النج��م اجلابوين 
بالتعليق على اأحد اأ�سئلة ع�ساقه على ح�سابه اخلا�ص 
ميوق��ع التوا�سل الإجتماع��ي "اإن�ستغرام" والذين 
طالب��وه بالإنتق��ال ملي��الن حي��ث ق��ال: " 
بالطب��ع  ملي��الن  بالع��ودة  ارغ��ب 
ولكنه��م مل يتحرك��وا ل�سم��ي 
ماذا اأفع��ل حيال ذلك". 

قام  الالع��ب كما  �سقي��ق 
لتعلي��ق  عل��ى با

: من�س��وره اأي�س��ًا حي��ث  ل ق��ا
ملي��الن".  تع��ود  اأن  اأ "يج��ب  ب��د و

اأوباميان��غ رحلت��ه الإحرتافية ب�سف��وف نادي ميالن 
قب��ل اأن يرح��ل �رسيع��ًا لن��ادي �سان��ت اإتي��ان ومن��ه 
لبورو�سي��ا دورمتون��د ال��ذي �سه��د تاألقه ب�س��كل كبر. 
ويعترب اأوباميانغ الهداف الأول للنادي الأملاين حيث 
ُت��وج بلق��ب ه��داف بطولة ال��دوري للمو�س��م املا�سي 
ف�س��اًل ع��ن اإح��رازه لأربع��ة اأه��داف يف مبارت��ن 
ر�سميت��ن هذا املو�سم بواقع هدف يف �سباك بايرن 
ميونخ ببطولة كاأ�ص ال�سوبر الأملاين وثالثة اأهداف 
ببطول��ة كاأ�ص اأملانيا. وكان لالع��ب ت�رسيح �سهر 
خ��الل الف��رتة ال�سابق��ة حيث اأعل��ن م��راراً وتكراراً 
رغبت��ه يف الإن�سمام لنادي ريال مدريد الإ�سباين 
ال��ذي ُيعترب مبثابة احلل��م بالن�سبة له. كما يعترب 
اأوباميان��غ هدف��ًا قويًا لكبار الأندي��ة الأوروبية 
باملركات��و ال�سيفي احلايل ولك��ن ترف�ص اإدارة 

دورمتوند التفريط بخدماته.

 اأكد املهاجم الإ�سباين الفارو موراتا لعب نادي ت�سيل�سي الإنكليزي 
واملنتقل حديثًا للفريق من نادي ريال مدريد الإ�سباين عدم �سعوره 
بال�سعادة داخل قلعة البلوز بالوقت احلايل. وكان موراتا قد اإنتقل 
لت�سيل�س��ي قادمًا من املرنغي مقاب��ل 70 مليون جنيه اإ�سرتليني 

مل��ا  ووفق��ًا  احل��ايل.  ال�سيف��ي  نقلت��ه باملركات��و 
ق��د العديد من امل�س��ادر ال�سحفية فاإن موراتا 

ال�سابق��ن  بزمالئ��ه  بالإت�س��ال  يف ق��ام 
اأن��ه  واأخربه��م  مدري��د  ل ري��ال 
ي�سع��ر بال�سع��ادة داخ��ل �سف��وف فريق��ه 
�سحيف��ة  ت�رسيح��ات  وخ��الل  اجلدي��د. 

ال���رسوري  م��ن  "كان  مورات��ا:  ق��ال 
فقيم��ة  مدري��د  ري��ال  ع��ن  الرحي��ل 
�سفقة اإنتق��ايل لت�سيل�سي كانت جيدة 
ال�سغ��ط  حت��ت  و�سعن��ي  م��ا  وه��ذا 
املقاب��ل  ان  "اأع��رتف  وتاب��ع:   ."
امل��ادي مغ��ري اأعتق��د انن��ي قادر 
عل��ى اللعب به��دوء واأن اأركز رفقة 
ت�سيل�سي بالف��رتة املقبلة". وكان 
مورات��ا ق��د �س��ارك يف مبارت��ن 
ر�سميتن رفقة ت�سيل�سي والبداية 

بكاأ���ص  اأر�سن��ال  اأم��ام  كان��ت 
الدرع اخلري��ة والتي خ�رسها 

البل��وز ب��ركالت اجل��زاء واأه��در 
مورات��ا �رسب��ة اجلزاء الت��ي اإنربى 

له��ا كما �سارك اأمام برنل��ي باإفتتاحية 
مباريات الفريق بالربميرليغ وخ�رسها 
2-3 حي��ث جن��ح يف  اأي�س��ًا بنتيج��ة 

اإح��راز ه��دف و�سناع��ة الخ��ر. ه��ذا 
وعان��ى موراتا من التجاه��ل التام 
يف ري��ال مدري��د املو�س��م املا�سي 
حي��ث مل ي�س��ارك اإل قلي��اًل يف ظ��ل 
اإعتم��اد الفرن�سي زي��ن الدين زيدان 

مدرب الن��ادي امللكي عل��ى خدمات 
مواطنه كرمي بنزمية يف مركز الهجوم 
الأمر الذي اأدى لطلب الالعب بالرحيل 

وهو ما مت فعليًا.

 يخط��ط ن��ادي مان�س�سرت �سيت��ي، لتعزيز �سفوفه، خالل ف��رتة النتقالت 
ال�سيفية اجلارية، من نظره اأر�سنال. وذكرت تقارير �سحفية، اأن ال�سيتي 
ين��وي التقدم بعر���ص �سخم، للح�سول عل��ى خدمات الت�سيل��ي األيك�سي�ص 
�سان�سي��ز، جن��م فري��ق اأر�سن��ال، هذا ال�سي��ف. وينته��ي عق��د �سان�سيز مع 
اأر�سن��ال يف �سي��ف 2018، اإل اأن الطرف��ن مل يتو�س��ال اإىل اتف��اق حول 
جتدي��د العقد. ووفًقا ملا ن�رسته �سحيف��ة "التليجراف"، فاإن اإدارة ال�سيتي 
�ستقدم 60 مليون جنيه ا�سرتليني من اأجل �سم �سان�سيز. وقالت ال�سحيفة 
"ال�سيت��ي ذاهب لختبار عزم اأر�سنال على الحتفاظ ب�سان�سيز، لأن بيب 
جواردي��ول املدير الفن��ي لل�سماوي ُي�رس على تعزي��ز هجومه". واأ�سافت 
"�سب��ق واأك��د اأر�سن فينجر مدرب اجلانرز، اأن الن��ادي لن يبيع �سان�سيز 
ملناف���ص داخل الربمييرليج". وتابعت "لكن ت�رسيحات فينجر لن توقف 
حم��اولت ال�سيت��ي، لإغراء اأر�سن��ال قبل اإغ��الق �سوق النتق��الت نهاية 
ال�سه��ر اجلاري، اإ�ساف��ة اإىل ا�ستعدادهم لدفع 400 األ��ف جنيه ا�سرتليني 

راتًبا اأ�سبوعًيا لنجم بر�سلونة ال�سابق".
وا�سارت �سحيفة موندو ديفرتيفو ال�سبانية اأنَّ م�ستقبل الدويل الت�سيلي 
�سان�سيز اأ�سبح اأكرث و�سوًحا بعد فتور مفاو�سات جتديد عقده مع اأر�سنال 
اإذ ك�سف��ت انَّ الالعب تواج��د يف العا�سمة الفرن�سي��ة باري�ص برفقة وكيل 

اأعماله لإجراء مفاو�سات مع م�سوؤويل نادي باري�ص �سان جرمان.

أندية إنكلترا تفكر في غلق الميركاتو الصيفي قبل بداية الموسم

تعديالت إجبارية في التشكيلة األساسية للميرينغي بإياب السوبر اإلسباني 
 اأك��دت تقاري��ر �سحفي��ة، اأن الفرن�سي زين الدي��ن زيدان، 
املدير الفني لفريق ريال مدريد، �سيجري بع�ص التعديالت 
على ت�سكيلة فريقه يف مباراة اإياب كاأ�ص ال�سوبر الإ�سباين، 

اأمام غرميه بر�سلونة، املقرر لها اليوم الأربعاء.
وك�سف��ت �سحيفة "اأ�ص" الإ�سباني��ة، اأن الفريق الأول لكرة 
القدم بنادي ريال مدري��د، عاد لتدريباته الثنن بعد 
فوزه الكبر على غرميه، بر�سلونة الأحد، يف ذهاب 

كاأ�ص �سوبر اأ�سبانيا.
واأ�س��ارت ال�سحيفة اإىل اأن جميع الالعبن الذين 
�سارك��وا يف مباراة الأح��د، خا�سوا مرانا خفيفا 
ماع��دا اإي�سك��و، ال��ذي خا���ص تدريب��ات خا�سة 

داخل قاعة اللياقة البدنية. و�سارك يف التدريبات الالعب 
الكرواتي ماتيو كوفا�سيت���ص، رغم تعر�سه لإ�سابة خالل 
مباراة بر�سلونة، خرج على اإثرها من ملعب اللقاء. وذكرت 
ال�سحيف��ة اأن الالعب الكروات��ي كان يعاين من حمل زائد، 
واأن��ه لن يواجه اأي م�سكلة يف امل�ساركة يف مباراة العودة 
املق��رر اإقامته��ا الي��وم الأربعاء، عل��ى ملع��ب �سانتياجو 

برنابيو، معقل ريال مدريد.
ورغ��م جاهزيت��ه، فم��ن املتوق��ع اأن ي��رتك كوفا�سيت���ص 
مكان��ه يف الت�سكيل��ة الأ�سا�سي��ة للنادي امللك��ي، ملواطنه 
ل��وكا مودريت���ص، الذي �سيع��ود للم�سارك��ة يف املباريات 
بع��د انتهاء عقوبة الإيقاف ملب��اراة واحدة. وخا�ص ريال 

مدري��د يف غ�سون اأيام قليل��ة مباراتن من العيار الثقيل، 
فق��د واجه مان�س�سرت يونايت��د الإجنليزي، يف كاأ�ص ال�سوبر 
الأوروب��ي، يف الثام��ن من اأغ�سط�ص اجل��اري ثم التقى مع 

بر�سلونة يوم الأحد )13 اأغ�سط�ص(.
وعل��ى �س��وء هذا، ل��ن يغامر املدي��ر الفني لري��ال مدريد، 
الفرن�س��ي زين الدين زيدان، بالدفع بالعبن غر جاهزين 
اأو يعان��ون م��ن بع���ص امل�س��كالت البدني��ة، مم��ا يعن��ي 
اأن بع���ص الالعب��ن مث��ل ثي��و هرنانديز ونات�س��و وداين 
�سيبايو�ص وماركو اأ�سين�سيو قد يحظون بفر�سة امل�ساركة 
�سمن الت�سكيلة الأ�سا�سية. هذا بالإ�سافة اإىل غياب النجم 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، ب�سبب الإيقاف، الأمر الذي 

�سي�سم��ح لزيدان بتطبيق طريقة اللعب 4 � 4 � 2 التي حقق 
من خاللها نتائج جيدة يف املباريات الأخرة.

يذك��ر اأن ري��ال مدريد حق��ق فوزا عري�س��ا بنتيجة 3 � 1 ، 
عل��ى بر�سلونة يف مب��اراة ذهاب كاأ�ص ال�سوب��ر الإ�سباين، 
ليزي��د من فر���ص تتويج��ه باللقب، حي��ث اأن��ه ي�ست�سيف 

مباراة الإياب غدا على ملعبه وو�سط جماهره.
ي�س��ار اىل ان الحت��اد ال�سباين لكرة الق��دم اأعلن يف وقت 
�ساب��ق اإيقاف الربتغ��ايل كري�ستيانو رونال��دو، جنم ريال 
مدري��د، 5 مباري��ات، بعد دفع��ه حكم مب��اراة الكال�سيكو، 
ليغي��ب بذل��ك ع��ن مب��اراة اإي��اب ال�سوب��ر واأول 4 جولت 

بالليجا.

موراتا غير سعيد في تشيلسي 

إدارة السيتي تنوي تقديم 
عرضًا ضخمًا لسانشيز 

انسحاب فيدرر من سينسناتي يمنح نادال صدارة التصنيف

باولينيو برشلوني بـ 40 مليون يورو 

 ان�سح��ب روج��ر في��درر م��ن بطول��ة �سين�سناتي 
املفتوح��ة للتن�ص ب�سبب اإ�ساب��ة يف الظهر وهو 
ما يعن��ي اأن رفائيل ن��ادال �سيت�سدر الت�سنيف 
العاملي الأ�سب��وع املقبل لأول مرة منذ 2014. 
وق��ال فيدرر، الذي �سارك يف البطولة التي تقام 
يف اأوهايو �سبع مرات، اإنه اأ�سيب خالل م�ساركته 
يف بطول��ة مونرتي��ال لالأ�سات��ذة حيث خ�رس يف 
النهائ��ي اأمام الملاين الك�سن��در زفريف. وقال 
فيدرر يف بي��ان "اأ�سعر باأ�س��ف بالغ لن�سحابي 
م��ن بطولة �سين�سناتي لأنني كنت اأ�ستمتع دائما 
باللعب هن��اك". واأ�ساف "يف �سين�سناتي هناك 
بع���ص م��ن اأف�س��ل م�سجع��ي التن���ص يف العامل 
واأ�سع��ر بالأ�س��ف لأنني �ساأفتقده��م. ل�سوء احلظ 

اأ�سب��ت يف ظهري يف مونرتيال واأحتاج للراحة 
ه��ذا الأ�سبوع". وي�سمن ان�سح��اب فيدرر لنادال 
ال�سع��ود لقمة الت�سنيف العامل��ي عندما ت�سدر 
ن�سخت��ه اجلدي��دة يف 21 اأغ�سط���ص اآب. و�سيعود 
الالع��ب ال�سب��اين ل�سدارة الت�سني��ف لأول مرة 
منذ ال�ساد�ص م��ن يوليو متوز 2014. و�سينتزع 
العامل��ي  الت�سني��ف  يف  الأول  املرك��ز  ن��ادال 
من الربيط��اين اآندي م��وراي الذي اأعل��ن �سابقا 
ع��دم م�ساركت��ه يف �سين�سنات��ي ب�سب��ب اإ�سابة 
ال��ذي ف��از بواح��دة  الفخ��ذ. وودع ن��ادال،  يف 
م��ن البط��ولت الأرب��ع الك��ربى وبطولت��ن يف 
�سل�سل��ة الأ�سات��ذة خ��الل 2017، كاأ�ص روجرز 
يف مونرتي��ال عل��ى يد الكن��دي ال�س��اب ديني�ص 

املا�س��ي.  الأ�سب��وع  �سابوفال��وف 
وان�سم في��درر اىل ني�سيكوري واآندي 
موراي امل�سنف الأول عامليا ومارين 

�سيليت���ص حام��ل اللق��ب و�ستاني�سال���ص 
فافرين��كا حام��ل لق��ب بطول��ة اأمري��كا 
املفتوحة ونوف��اك ديوكوفيت�ص احلا�سل 
على 12 لقبا يف البطولت الأربع الكربى 

الذين ان�سحبوا من البطولة ب�سبب الإ�سابة. 
وقرر فافرينكا وديوكوفيت�ص عدم امل�ساركة 

يف اأي بطول��ة حت��ى نهاي��ة املو�س��م للتعايف 
ب�س��كل جيد بينما يواجه م��وراي احتمال فقدان 
�سدارة الرتتيب لو فاز رفائيل نادال باللقب يف 

�سين�سناتي.

 اأعل��ن ن��ادي بر�سلونة املناف���ص يف دوري 
الدرج��ة الأوىل ال�سباين لكرة القدم يوم 
الثن��ن اأن��ه تو�س��ل لتف��اق للتعاقد 
م��ع لعب الو�س��ط الربازيل��ي باولينيو 
لع��ب قوانغت�س��و ايفرجران��د ال�سين��ي 
دولر(.  ملي��ون   47.19( ي��ورو  ملي��ون   40 مقاب��ل 
وق��ال بر�سلونة يف بي��ان اإن باولينيو )29 عاما( "لعب 
بر�سلونة اجلديد �سيوقع عقدا ملدة اأربعة اأعوام معه و�ستكون 
قيم��ة ال�رسط اجلزائي لال�ستغناء عنه يف العقد اجلديد 120 
ملي��ون ي��ورو." واأ�س��اف البي��ان اأن "باوليني��و �سيخ�س��ع 
للفح���ص الطبي يف بر�سلونة يوم اخلمي�ص املقبل و�سيتم يف 
نف���ص اليوم توقيع العقد وتقدمي��ه ر�سميا للجمهور وو�سائل 
الإع��الم" يف موؤمت��ر �سحف��ي يف ا�ست��اد ن��و كام��ب ايذانا 

بان�سمامه ر�سمي��ا للنادي القطالوين. وهذه هي اأول �سفقة 
يربمه��ا بر�سلون��ة منذ انتقال مهاجم��ه الربازيلي نيمار اإىل 
باري���ص �سان جرم��ان الفرن�س��ي مقابل مبل��غ قيا�سي غر 
م�سب��وق ط��وال تاري��خ اللعب��ة ال�سعبي��ة وه��و 222 مليون 
ي��ورو. ول ي��زال بر�سلونة يبحث عن عنا���رس جديدة لتعزيز 
ت�سكيلت��ه بعد رحي��ل نيمار. وي�سع��ى بر�سلون��ة ل�سم فيليب 
كوتيني��و لعب ليفرب��ول الجنليزي وعثم��ان دميبلي لعب 
برو�سي��ا درومتوند الأملاين اأمال يف تعوي�ص نيمار يف ي�سار 
خط الهجوم. ومن �ساأن ان�سمام باولينيو ل�سفوف بر�سلونة 
تعزي��ز ق��درات خ��ط و�س��ط الفري��ق ال��ذي ع��اين يف املو�سم 
املا�س��ي. وق��ال بر�سلون��ة "باوليني��و مع��روف باأنه لعب 
و�س��ط قوي ب�سبب طوله الفارع والبالغ 182 �سنتيمرتا وهو 
لع��ب ميكنه التق��دم ملنطقة اجلزاء كما اأن��ه ي�ستطيع اللعب 

يف اأي م��كان يف و�س��ط امللع��ب وه��و �ساحب 
خربة كبرة يف كرة القدم يف عدة قارات". 
وكان باولينيو ان�سم اإىل النادي ال�سيني 
مقاب��ل 14 مليون يورو يف 2015 قادما 
من توتنهام هوت�سب��ر الجنليزي الذي مل 

يحقق معه اأداء لفتا.
و�سب��ق لالع��ب الربازيلي اأي�س��ا اللعب 

وبعك���ص  الربازيل��ي.  لكورنثيان��ز 
ال��دوري الجنلي��زي تاأل��ق باولينيو 

يف ال�س��ن واأح��رز 25 هدف��ا يف 
95 مباراة مع قوانغت�سو ليعود 

ت�سكيل��ة  اإىل  لذل��ك  نتيج��ة 
منتخب الربازيل.

 قال��ت و�سائل اإعالم بريطاني��ة اإن فرق الدوري 
�ستناق���ص  الق��دم  لك��رة  املمت��از  الإجنلي��زي 
يف اجتماعه��ا ال�سه��ر املقب��ل فك��رة غل��ق باب 

النتقالت قبل بداية مو�سم 2018-2019.
و�سيح���رس ممثلو الدوري املمتاز البالغ عددهم 
20 فريق��ا اجتماع��ا م��ع حامل��ي الأ�سه��م يف 
ال�ساب��ع م��ن �سبتمرب اأيل��ول مع �سغ��ط الأغلبية 
عل��ى غلق باب النتقالت مبك��را. ومن املتوقع 
اأن ت��دور املناق�سات ب��ن الأندية عم��ا اإذا كان 
�سيتم تغير موعد ب��اب النتقالت الذي ينتهي 
ه��ذا املو�سم ي��وم 31 اأغ�سط���ص اآب اأي بعد نحو 
ثالث��ة اأ�سابي��ع م��ن انط��الق البطول��ة. وقال��ت 
�سحيف��ة ذا ديل��ي تليج��راف عل��ى موقعه��ا اإن 
املقرتح هو غل��ق باب النتق��الت يف الأ�سبوع 
ال�سابق لبداية مو�سم 2019-2018. واأ�سارت 
و�سائ��ل الإع��الم الربيطاني��ة اإىل اأن اأغلب اأندية 
الدوري املمتاز ترغ��ب يف غلق باب النتقالت 
مبك��را حيث يج��ب موافق��ة 14 م��ن 20 فريقا 
لتطبي��ق املق��رتح. ويف ه��ذا املق��رتح �سي�سم��ح 

الأوروبي��ة  البط��ولت  اإىل  الالعب��ن  بانتق��ال 
الأخ��رى وفق��ا ملواعي��د غل��ق ب��اب النتقالت 
يف كل م�سابق��ة بينما �سيمن��ع انتقال الالعبن 
حملي��ا مبج��رد انط��الق املو�س��م. وحت��دث بول 
كليمن��ت م��درب �سوان��زي �سيتي، ال��ذي ا�ستبعد 
جيلف��ي �سيجورد�سون من ت�سكيلة الفريق ب�سبب 
احلدي��ث عن احتم��ال انتقال��ه اإىل اإيفرتون، عن 
ب��اب النتقالت بع��د تعادل فريقه ي��وم ال�سبت 
مع �ساوثامبتون يف مباراته الأوىل يف الدوري. 
واأبلغ كليمن��ت موؤمترا �سحفيا "�سيكون الو�سع 
اأف�سل لو اأغلق باب النتقالت قبل بداية املو�سم 
ومعرفة كل مدرب باملجموعة التي ميتلكها يف 
اأول مب��اراة. "اأعل��م اأن هن��اك مناق�س��ات ح��ول 
تغي��ر ذل��ك يف امل�ستقب��ل لكن��ي اأرى اأنه يجب 
تغي��ره. يجب اأن تعلم املجموع��ة التي لديك اأو 
الت��ي �سرتح��ل قب��ل املب��اراة الأوىل". واأ�ساف 
املمت��از..  ال��دوري  كمدرب��ي  اجتماعن��ا  "يف 
حتدثن��ا يف الأم��ر. اأغلبية الأندي��ة موافقة على 
ذل��ك لكن يب��دو اأنه يجب موافق��ة اجلميع". ولن 

يتاأث��ر باب النتقالت ال�ستوية يف يناير كانون 
الثاين.

وم��ع بدء العد التن��ازيل لغلق ب��اب النتقالت، 
ل ت��زال بع�ص املواه��ب التي تق��در باملالين، 
عاطل��ة عن اللع��ب يف انتظ��ار م��ا �سيحدث يف 

الأيام املقبلة.
وف�سل فرجيل فان ديك، مدافع �ساوثهامبتون، 
ودييج��و كو�ست��ا مهاج��م ت�سيل�س��ي، وجيلف��ي 
�سيجورد�س��ون يف حتوي��ل م�ساره��م اإىل اأندي��ة 
اأخ��رى، بعد افتتاح ال��دوري الإجنليزي املمتاز، 
وياأمل هذا الثالثي يف الو�سول اإىل حل قبل يوم 
31 اأغ�سط�ص/اآب اجلاري. ويف املقابل ا�ستبعد 
ليفرب��ول لعبه فيلي��ب كوتينيو، وب��رر النادي 
ذل��ك باإ�سابت��ه يف الظهر، بعدما طل��ب الرحيل 
وحتقي��ق رغبته يف اللع��ب يف �سفوف بر�سلونة 
ال��ذي يبح��ث ع��ن بدي��ل بع��د رحي��ل الربازيلي 
نيم��ار. وميلك الالعبون الأربع��ة عقودا �سارية، 
وعادة ما ت�ستغل الأندية ال�رسوط اجلزائية لبقاء 
لعبيه��ا، لكن يف الوق��ت املعا�رس بات الالعب 

يتح��دى هذه القيود. ففي وقت �سابق هذا العام، 
اأ�رس دمييرتي باييه على الرحيل عن و�ست هام 
يف ف��رتة النتق��الت ال�سابقة، وا�سط��ر النادي 
لبيع��ه اإىل اأوملبي��ك مار�سيلي��ا. ويتب��ع كو�ستا، 
املوج��ود يف الربازيل حاليا بدل من الن�سمام 
لفريق��ه ت�سيل�س��ي، �سيا�س��ة م�سابه��ة وه��دد يف 
مقابل��ة بالبقاء عاطال وع��دم احل�سول على اأي 
اأموال، اإذا لزم الأمر خالل العامن املتبقين له 
م��ع النادي اللن��دين، اإذا مل ي�سمح له باملغادرة. 
وذكرت تقاري��ر اأن وكيال ر�سمي��ا لكو�ستا، هدد 
باإتخ��اذ اإجراء �سد متييز حمتم��ل نحو الالعب، 
لكن قال خبر يف عقود الريا�سين لرويرتز اإنه 
ي�س��ك يف جن��اح الإجراء. وقال ريت�س��ارد كرامر 
م��ن �رسكة فرون��رتو للمحاماة لروي��رتز "ف�سخ 
العق��د يتطلب توقف ت�سيل�سي عن دفع الأجور اأو 
التميي��ز يف املعاملة وهو مل يفعل ت�رسفا �سيئا 

من هذا النوع".
لأن  الالع��ب  بي��ع  باإمكانه��م  "لك��ن  واأ�س��اف 

املدرب ل يريد لعبا خيب اآماله".

أوباميانغ : أريد العودة 
إلى ميالن 


