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ت�ش��تهل ماريا �ش��ارابوفا، م�ش��وار عودتها للبط��ولت الأربع الكربى، 
مبواجه��ة �شيمون��ا هاليب، امل�شنف��ة الثانية يف ال��دور الأول لبطولة 
اأمري��كا املفتوح��ة. و�شتك��ون املب��اراة ه��ي الأوىل ل�شارابوف��ا، التي 
ع��ادت عقب انتهاء فرتة اإيقافها ب�شبب املن�شطات يف اأبريل/ني�شان 
املا�ش��ي، من��ذ ان�شحابها من بطولة �شتانف��ورد يف وقت �شابق هذ 
ال�شهر؛ ب�شبب اإ�شابة يف ذراعها. وتباينت نتائج الالعبة الرو�شية 
البالغ��ة م��ن العمر 30 عاًم��ا، والتي مت اإيقافه��ا عقب ثبوت 
تعاطيه��ا ملادة ميلدونيوم يف بطول��ة اأ�شرتاليا املفتوحة 
ع��ام 2016، منذ عودته��ا للمناف�شة يف بط��ولت احتاد 
الالعب��ات املحرتف��ات. و�شتحت��اج �شارابوف��ا لأن تكون 
يف قم��ة م�شتواها، ومنذ البداية لتبقي على اآمالها يف نيل 
لقب فال�شينج ميدوز لأول مرة منذ 2006. و�شتقام بطولة 
اأمريكا املفتوح��ة يف الفرتة من 28 اأغ�شط�س/اآب اجلاري، 
وحت��ى 10 �شبتمرب/اأيل��ول املقبل يف نيوي��ورك. وقالت 
الأمريكي��ة كري���س اإيف��رت، اإنَّ ماري��ا �شارابوف��ا ميك��ن 
��ع ا�شتقب��اًل ح��اًرا م��ن اجلماه��ر يف نيويورك  اأن تتوقَّ
عندم��ا تع��ود للم�شارك��ة يف البط��ولت الأرب��ع الكربى 
ونالت امل�شنفة الأوىل عل��ى العامل �شابًقا، والتي عادت 
للمناف�ش��ات يف اأبريل/ني�ش��ان املا�ش��ي عق��ب انته��اء 
اإيقافه��ا، بطاق��ة دع��وة للم�شاركة يف القرع��ة الرئي�شية 
للبطول��ة الت��ي ف��ازت به��ا ع��ام 2006، عق��ب رف���س 
م�ش��وؤويل بطولة فرن�شا املفتوح��ة منحها بطاقة دعوة 
للم�شاركة يف وق��ت �شابق هذا العام. واأ�شافت اإيفرت 
حملل��ة �شبكة "اإي اإ���س بي اإن"، الت��ي نالت 18 لقًبا 
كب��ًرا خ��الل م�شرتها، خ��الل موؤمت��ر �شحفي عرب 
دائ��رة ات�شال ه��ذا الأ�شبوع: "اجلماه��ر الأمريكية 
�شتك��ون يف غاي��ة الح��رتام ملاري��ا، واأعتق��د اأنه��ا 
�شتلقى ا�شتقباًل حاًرا لدى عودتها". وتابعت "اأغلب 
النا���س تعتق��د اأنها دفعت ثم��ن ما قامت ب��ه، واأن 

الوقت قد حان لعودتها للمناف�شات".

ق��ال املهاج��م املخ���رم، ديفي��د فيا، اإن��ه يعي�س حلم��ا، بعد 
ا�شتدعائ��ه للعب مبنتخب اإ�شباني��ا، م�شيفا اأنه طاملا كان 

مقتنع��ا باإمكاني��ة عودت��ه لرت��داء قمي���س "لروخا". 
وتاب��ع في��ا، يف ت�ريح��ات نقلته��ا �شحيف��ة "اأ���س"، 
عق��ب نهاي��ة مب��اراة فريق��ه نيوي��ورك �شيت��ي اأم��ام 
نيوي��ورك رد ب��ول بال��دوري الأمريك��ي، والت��ي انتهت 

بالتع��ادل بهدف ملثل��ه: "ا�شتدعائ��ي يجعلني اأ�شعر 
بالفخ��ر، ل اأمل��ك الكلمات لو�ش��ف م�شاعري، 

اأعي���س حلما". واأ�شاف اله��داف التاريخي 
للمنتخ��ب الإ�شب��اين: "لوبيتيج��ي حتدث 

مع��ي الليل��ة املا�شي��ة، وق��ال يل اإنه 
باإمكاين م�شاعدة الفريق، واإنه �شاهد 
مباري��ات يل خ��الل ال�شه��ر الأخر، 
دائما عندما كانوا يعلنون القائمة، 
كنت اأفكر يف اليوم ال�شابق لذلك يف 

اإمكانية دخويل فيها، كانت مفاجاأة 
بكل �شدق".

وكان اأول رد فع��ل م��ن في��ا )35 عاما( 
بع��د الك�ش��ف اأم�س ع��ن تواج��ده بالقائمة، 

لتعوي�س دييج��و كو�شتا الغائب عن املالعب 
مل�ش��كالت مع ناديه ت�شيل�ش��ي، ظهر يف ر�شالة 

له عرب مواقع التوا�ش��ل الجتماعي يوؤكد فيها 
للوث��وق يف  للجمي��ع  و�شك��ره  بالأم��ر  تاأث��ره 

اإمكانياته.
وكانت املرة الأخرة التي خا�س فيها الالعب 
مب��اراة دولية مع منتخ��ب بالده يف مونديال 
2014 بالربازي��ل، اأم��ام اأ�شرتاليا، لكن تاألق 
الالع��ب يف ال��دوري الأمريك��ي للمحرتف��ن، 
قاده للعودة جمددا لرتداء قمي�س "لروخا".
وتاب��ع الالع��ب ال�شاب��ق لرب�شلون��ة "مل اأك��ف 
مطلق��ا ع��ن التفكر الع��ودة للمنتخ��ب، دائما 
م��ا اأح��اول هن��ا فعل م��ا اعتدت علي��ه طوال 
م�شواري الإح��رتايف، ينبغ��ي موا�شلة العمل 
خطوة خطوة للذه��اب اإىل املونديال، ولكن 

قبلها ينبغي ح�شم التاأهل".

 ردَّ الفرن�ش��ي جنولو كانتي، لع��ب و�شط ت�شيل�شي، على ت�ريحات مواطنه 
كلود ماكيليلي، اأ�شطورة البلوز، ب�شاأن ما ينق�شه لي�شبح "لعًبا ا�شتثنائًيا".
: "كانتي لعب مميز، ولديه م�شتقبل واعد قد ميتلك  كان ماكيليل��ي، قال اإنَّ
في��ه م�شرة ريا�شية اأف�شل مني. يقوم بدور بارز يف خط الو�شط دون �شك، 

لكن ينق�شه امتالك املهارات القيادية، لُي�شبح لعًبا ا�شتثنائًيا".
واأو�ش��ح: "الأم��ر ل يحتاج للح�شول عل��ى �شارة القيادة، لك��ن هناك هالة 
حتي��ط مبن يق��ودون فرقهم داخل املي��دان، فلو تراجع الفري��ق يف النتيجة 
ه��م ي�شتمعون ل��ه باإن�شات. ه��و من يدي��ر الدفة  يق��ف ويحم�شه��م، كم��ا اأنَّ

وي�شحح امل�شار".
وق��ال كانت��ي رًدا عل��ى النج��م الفرن�ش��ي، يف ت�ريحات للموق��ع الر�شمي 
لل��دوري الإجنلي��زي: "اأح��رتم ماكيليل��ي كث��ًرا، واأ�شتمع لن�شائح��ه، التي 

بالطبع �شت�شاهم يف تطوير م�شتواي يف امل�شتقبل".
واأ�ش��اف "ماكيليل��ي لعب عظيم، واأح��رتم ن�شائحه، كم��ا اأحرتم ن�شائح 

املدرب، وفريق العمل بالنادي، والالعبن اأ�شحاب اخلربات".
��د: "احرتامي للن�شائ��ح ل يعني مطلًقا التزامي بكل ما يطلبه اأحد مني.  واأكَّ

كل �شخ�س ميتلك اأ�شلوًبا معيًنا مييزه عن غره من الالعبن".
��ق كانتي، بطولة ال��دوري الإجنليزي ملو�شمن على التوايل مع فريقي  وحقَّ
لي�ش��رت �شيت��ي، وت�شيل�ش��ي، كما ح�شد لق��ب اأف�شل لع��ب يف الربمييرليج، 

املو�شم املا�شي.

سانشيز وتشامبرلين يرفضان التجديد للغانرز.. دفاع أرسنال الهش يخشى قوة هجوم ليفربول في قمة البريميرليغ 

الكشف عن خطة برشلونة لنهاية الميركاتو.. ومبابي وجوميز كلمة السر
  ك�شف��ت �شحيفة "م��اركا" الإ�شباني��ة، خطة بر�شلونة 
يف الأي��ام املتبقي��ة م��ن ف��رتة النتق��الت ال�شيفية، 
بعد النج��اح يف �شم عثمان دميبل��ي، جناح بورو�شيا 
دورمتون��د، الي��وم اجلمع��ة. وقال��ت ال�شحيف��ة، اإنَّ 
"�ش��وق النتقالت مل ينت��ه بالن�شبة لرب�شلونة 
ال��ذي ي�شعى ملوا�شل��ة املفاو�ش��ات ب�شاأن 
الربازيلي فيلي��ب كوتينيو، والأرجنتيني 
اأنخي��ل دي ماري��ا". واأ�شاف��ت "رغ��م 
�شعوب��ة املهم��ة لإنه��اء املفاو�شات 
جرم��ان  و�ش��ان  ليفرب��ول،  م��ع 
ماري��ا،  ودي  كوتيني��و،  بخ�شو���س 
اإل اأنَّ اإمت��ام التعاق��د م��ع اأحدهم��ا، لن 
ُيغني الإدارة ع��ن ال�شر جتاه التعاقد مع 

ت نظًرا ملوافقة  الآخر". واأو�شحت "�شفق��ة دميبلي، متَّ
اإدارة دورمتون��د على اجللو�س على مائدة املفاو�شات، 
عك���س )بي اإ�س جي( ال��ذي يرف�س التفاو�س، لكن ذلك 
لن مينع البار�شا من العودة لفتح الباب للحديث ب�شاأن 

�شم دي ماريا".
ووا�شلت: "ليفربول غرَّ موقفه خالل ال�شاعات الأخرة 
ب�شاأن رحيل جنم��ه، ومل يُعد مت�شدًدا بخ�شو�س رف�شه 
التفاو�س ب�شاأنه، كما اأظهر طوال ال�شيف، خا�شة واأنَّ 

الالعب ل يزال ميار�س �شغوًطا للرحيل".
واأ�ش��ارت "التقاري��ر الأخ��رة ال�ش��ادرة م��ن اإجنل��رتا 
تتح��دث ع��ن طل��ب الالعب م��ن الن��ادي بع��دم و�شعه 
بقائم��ة الري��دز ب��دوري الأبط��ال؛ ا�شتع��داًدا لنتقاله 

املحتمل للبار�شا".

وتابع��ت "الك��رة الآن اأ�شبحت مبلع��ب بر�شلونة، الذي 
ه بعد �ش��م دميبيلي، مل ت�شبح املوارد ال�شخمة  يعي اأنَّ
الت��ي دخلت اخلزينة بعد رحيل نيمار كما هي، خا�شة 
واأنَّ كوتيني��و �شيكلف��ه عل��ى الأرج��ح اأم��واًل اأك��ر من 

الفرن�شي".
ر التوا�شل مع اإدارة الريدز جمدًدا،  وتابعت "البار�شا قرَّ
والأم��ر نف�شه �شتقوم به مع )بي اإ���س جي(، يف انتظار 
اإمت��ام الأخر، �شفق��ة �شم كليان مباب��ي من موناكو، 

والتي قد ُت�شَهل عميلة رحيل دي ماريا".
واأنف��ق بر�شلون��ة حت��ى الآن يف �شفقات��ه الأربعة هذا 
املو�ش��م 187 ملي��ون ي��ورو، وتتبق��ى ل��ه تقريًبا نحو 
100 مليون يورو، ت�شاف اإىل 60 مليون كان النادي 
ها بحوزت��ه يف بداية ال�شيف لإبرام تعاقدات  قد اأكد اأنَّ

جدي��دة. وتابعت "�شم كوتيني��و ودي ماريا، بالتاأكيد 
�شيحتم على بر�شلونة، بيع بع�س لعبيه".

واأ�ش��ارت اإىل اأنَّ "الربتغايل اآندريه جوميز، هو الأقرب 
ا ب�45 مليون  للرحيل ع��ن بر�شلونة، بعدما تلقى عر�شً

يورو، وهو ما قد يكون كافًيا لإمتام ال�شفقتن".
واأو�شح��ت "هن��اك لع��ب اآخ��ر مر�ش��ح للرحي��ل ع��ن 
بر�شلون��ة، وه��و الربازيل��ي رافينيا، ال��ذي بلغت قيمته 

املبدئية هذا ال�شيف نحو 30 مليون يورو".
لكنها اأ�ش��ارت اإىل اأنَّ "امل�شكلة بالن�شبة لرافينيا تكمن 
يف حالت��ه البدني��ة حيث مل يتعافى بع��د من م�شكالت 

بالركبة".
وختمت: "بينما ل ينتظر بر�شلونة احل�شول على اأموال 

كثرة من البيع املحتمل للرتكي اأردا توران".

فيا: أشعر بالفخر بعد عودتي 
إلى الالروخا

كانتي: ماكيليلي العب عظيم

هاميلتون يتصدر تجارب سباق بلجيكا للفورموال 1

مورينيو يحذر أبراهيموفيتش 

ا�شتع��د لوي�س هاميلت��ون املناف���س على لقب 
بطول��ة العامل ل�شباقات فورم��ول 1 لل�شيارات 
للم�شارك��ة يف �شباق��ه رق��م 200 ل��ه بع��د ان 
�شجل اأ���رع زمن يف التجارب احل��رة ل�شباق 
بلجي��كا ي��وم اجلمعة قب��ل ان تت�شبب المطار 

يف انهاء مناف�شات يوم مبكرا.
وقط��ع �شائ��ق مر�شيد�س، ال��ذي ميكنه معادلة 
الأمل��اين  با�ش��م  امل�شج��ل  القيا�ش��ي  الرق��م 
ماي��كل �شوماخر بالنطالق م��ن املركز الأول 
للم��رة 68 يف م�شرت��ه عند انته��اء التجارب 
التاأهيلي��ة ي��وم ال�شب��ت، م�شاف��ة اأط��ول حلبة 
يف ج��دول ال�شباقات م�شج��ال زمنا بلغ دقيقة 

واحدة و44.753 ثانية.
وق��ال ال�شائ��ق الربيطاين “�شعرت ب��اأن اليوم 
هو اأكر ايام التجارب احلرة التي ظهرنا فيها 

ب�شكل قوي هذا املو�شم”.

واأ�ش��اف “كان��ت ال�شي��ارة قوي��ة عل��ى كافة 
بع���س  قطعن��ا  انطالقه��ا.  من��ذ  الأ�شع��دة 
اخلط��وات اجلي��دة وكانت التجهي��زات مثالية 
منذ بداية التج��ارب احلرة الأوىل. هذه طريقة 

مثالية حقا لبداية ال�شباق”.
وتاب��ع “ب��دت الأم��ور متقارب��ة عل��ى �شعيد 
ال�رع��ة يف ال�شتقامات الطويل��ة لكننا بداأنا 
بالفع��ل م�شاركتن��ا يف ه��ذا ال�شب��اق باأف�شل 
كيم��ي  الفنلن��دي  وج��اء  ممكن��ة”.  طريق��ة 
رايكون��ن �شائ��ق فري��ق ف��راري، ال��ذي كان 
الأ���رع يف اجلول��ة الأوىل للتج��ارب بع��د ان 
�شج��ل زمن��ا بل��غ دقيق��ة واح��دة و45.502 
ثاني��ة با�شتخ��دام الإط��ارات فائق��ة الليون��ة 
بينما وا�شل هاميلت��ون املناف�شة بالطارات 
يف  الرتتي��ب  يف  الث��اين  املرك��ز  يف  اللين��ة، 
اجلول��ة الثانية بع��د اأن تراجع بفارق 0.262 

ثانية عن ال�شائق الربيطاين.
وا�شتخدم هاميلتون اأي�شا الإطارات فائقة 
الليون��ة لي�شجل اأ�رع زمن قبل ان تت�شاقط 
الأمطار قبل 20 دقيقة على نهاية اجلولة. 
وق��ال رايكون��ن الذي ف��از اأربع مرات يف 
بلجي��كا “نري��د موا�شلة العم��ل كما هو 
معت��اد وحت�ش��ن المور قب��ل م�شاركتنا 
وكان  ق��وة”.  ن��زداد  ان  وناأم��ل  غ��دا 

فالتري بوتا���س زميل هاميلتون يف 
الفري��ق ال�شائق الفنلندي الثاين الذي 
يتقدم لقائمة اأول ثالثة يف الرتتيب 
ال�ش��اب  الهولن��دي  وا�ش��ل  بينم��ا 
اإدخ��ال ال�شعادة  ماك���س فر�شتابن 

على جماه��ر بالده التي �شاندته 
خالل التج��ارب بحلول��ه رابعا 

يف احل�شتن. 

موريني��و  جوزي��ه  الربتغ��ايل  وج��ه   
املدي��ر الفني لن��ادي مان�ش�ش��رت يونايتد 
ال�شوي��دي  للنج��م  حتذي��ًرا  الإجنلي��زي، 
زلت��ان اإبراهيموفيت�س، ال��ذي وقع عقًدا 
جدي��ًدا م��ع ال�شياط��ن احلم��ر قب��ل عدة 
اأي��ام. وقال مورينيو اإن زلتان لن يكون 
اخلي��ار الأول له عندما يع��ود ملان�ش�شرت 
يونايتد، يف ظل تواجد البلجيكي روميلو 
لوكاكو والإجنليزي ماركو�س را�شفورد. 
وق��ال مورينيو يف ت�ريح��ات نقلتها 

�شحيف��ة "ديلي مي��ل" الربيطاني��ة: "زلتان 
يعرفني جيًدا، وهو يعلم اأنني األعب بالالعبن 

الذين اأراهم الأف�شل للفريق".
اأن��ه  واأثب��ت  هن��ا  اإىل  ج��اء  "اإذا  واأ�ش��اف: 
الأف�ش��ل ف�ش��وف يلعب، ولك��ن يف حال كان 
�شيًئ��ا اآخ��ر فل��ن يح�ش��ل عل��ى الفر�ش��ة اأنا 
دائًم��ا اأح��اول اأن اأك��ون �شادًق��ا م��ع لعبي 
فريق��ي". وتاب��ع: "زلتان �شي�ش��ل اإىل فريق 
جاه��ز، ويف منت�ش��ف املو�ش��م تقريًب��ا ومع 
فري��ق يلع��ب بطريقة ثابت��ة، �ش��وف نحاول 

اأن نك��ون اأف�ش��ل فري��ق، ويكون خي��اًرا اآخر 
بالن�شب��ة لن��ا". واأكم��ل: "من املحتم��ل اأنني 
كن��ت �شاأجته لإد وودوارد يف يناير / كانون 

ث��اٍن املقب��ل واأطل��ب من��ه مهاجًم��ا، ولكن 
الآن اأن��ا ل�ش��ت بحاج��ة لذلك، اأن��ا اأملك 
واح��ًدا م��ن ب��ن الأف�ش��ل يف العامل". 
واختتم: "ناٍد مث��ل مان�ش�شرت يونايتد 

كب��ر  يك��ون  اأن  يف يج��ب 
التفا�شي��ل، لعب ي�شاب 
بقمي�س ال�شياطن احلمر 

�شيخ�شع اعتم��اد اآر�شن فينجر املدي��ر الفني لنادي 
اأر�شنال على ثالثة مدافعن لختبار ع�شر على اأر�س 
ليفرب��ول الق��وي هجومي��ا خ��الل قم��ة الفريقن يف 

الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وق��رر املدرب الفرن�شي اأن يب��داأ املو�شم بنف�س طريقة 
اللع��ب التي اأنهى بها املو�ش��م املا�شي والتي ت�شببت 
يف العدي��د من امل�شاكل خالل الفوز 3-4 على لي�شرت 

�شيتي واخل�شارة -1�شفر على ملعب �شتوك �شيتي.
وا�شتبع��د فينج��ر روب هولدينج م��ن مواجهة �شتوك 
وف�ش��ل عليه �شك��ودران مو�شت��ايف اإىل جانب نات�شو 
مونري��ال و�شياد كول�شينات���س يف الدفاع. ومل يظهر 
الدف��اع ب�ش��كل جي��د وعل��ى الرغم م��ن ع��ودة لوران 
كو�شيلن��ي م��ن الإيقاف الأم��ر الذي م��ن �شاأنه تعزيز 
دف��اع الفري��ق يف اأنفيل��د اإل اأن املفاج��اأة الكب��رة 
�شتك��ون ع��ودة فينجر للع��ب باأربع��ة مدافعن وهي 
طريقت��ه املعه��ودة والتي يثق فيه��ا. وب�رف النظر 
ع��ن قرار فينجر ف��اإن افتقار دف��اع اأر�شنال لل�شالبة 
�شيمن��ح الفر�ش��ة لهج��وم ليفرب��ول الق��وي املك��ون 
م��ن �شاديو م��اين وحممد �ش��الح وروبرت��و فرمينو 

لالنق�شا�س على الفريق اللندين. وقال بول مر�شون 
لع��ب اأر�شن��ال ال�شاب��ق ه��ذا الأ�شبوع: "تهت��ز �شباك 
ليفرب��ول دوما لكن اأمامه فر�شة كبرة للهجوم اأمام 

ت�شكيلة اأر�شنال احلالية".
وتلق��ت �شب��اك ليفرب��ول ع�رة اأه��داف يف اآخر ثالث 
مواجه��ات اأم��ام اأر�شنال لك��ن مل يخ�ر عل��ى ملعبه 
اأم��ام فريق فينجر منذ خم�س �شن��وات. ومتنح العودة 
املحتمل��ة لأليك�شي���س �شان�شي��ز اإىل ج��وار املهاج��م 
الفرن�ش��ي األك�شن��در لكازي��ت، اأغلى �شفق��ات الفريق 
ه��ذا ال�شيف، �شبب��ا للتفاوؤل بعد البداي��ة البطيئة يف 
مب��اراة من املتوق��ع اأن ت�شه��د اأهدافا غزي��رة. ورغم 
جت��اوز هوفنه��امي يف ت�شفي��ات دوري الأبط��ال اإل 
اأن الفري��ق الأمل��اين �شج��ل هدف��ن يف اأنفيل��د لتربز 
م�شكلة اأمام املدرب يورجن كلوب يجب عالجها قبل 
غل��ق باب النتق��الت احلالية. وبع��د التاأهل اإىل دور 
املجموع��ات ب��دوري الأبطال يب��دو ليفربول مر�شحا 
لتج��اوز اأر�شن��ال حيث ي�شعى كل��وب ملوا�شلة �شجله 
الرائ��ع اأم��ام م��ا ي�شم��ى بالأندي��ة الك��ربى. وح�ش��د 
ليفرب��ول 20 نقط��ة املو�ش��م املا�شي اأم��ام ت�شيل�شي 

وتوتنه��ام هوت�شب��ر ومان�ش�ش��رت �شيت��ي ومان�ش�شرت 
يونايت��د واأر�شن��ال وه��و رق��م اأك��ر مما ح�ش��ده اأي 
فريق اخر اأمام ه��ذه الأندية. و�شتت�شلط الأ�شواء على 
�شان�شي��ز الذي ل ي��زال م�شتقبله مع الن��ادي غام�شا 
ب�شب��ب قل��ق اجلماهر م��ن رحيله عن الن��ادي عك�س 
م��ا اأعلن��ه فينجر ب��اأن املهاج��م الت�شيل��ي �شيظل مع 
الفري��ق اإىل ما بعد نهاية فرتة النتق��الت. اإذ رف�س 
لعبا اأر�شن��ال، الت�شيلي األيك�شي���س �شان�شيز، واأليك�س 
اأوك�ش��الد ت�شامربل��ن، جتديد عقودهما م��ع الفريق؛ 
ب�شبب �شعف الروات��ب املقدمة لهما. وقالت �شحيفة 
"اأر�شنال  اإنَّ  "ديلي �شتار" الربيطانية، اليوم ال�شبت، 
عر���س على �شان�شي��ز راتًبا اأ�شبوعًي��ا ي�شل اإىل 300 
بال��دوري  اأج��ًرا  الأعل��ى  لي�شب��ح  اإ�شرتلين��ي  األ��ف 
الإجنليزي، ويتفوق على بول بوجبا، لعب مان�ش�شرت 

يونايتد، والذي يح�شل على 290 األف".
واأ�ش��ارت ال�شحيف��ة اإىل اأنَّ "�شان�شيز طلب 400 األف 
اإ�شرتلين��ي يف الأ�شب��وع ملعادل��ة عر���س مان�ش�ش��رت 
�شيتي، لكنَّ اجلان��رز غر م�شتعد لدفع هذا املبلغ، يف 
الوق��ت الذي يرتق��ب ال�شيتزنز املوق��ف لأجل التعاقد 

م��ع الالعب بعد رف��ع العر�س املقدم م��ن 50 مليون 
اإ�شرتليني اإىل 60 مليون". على �شعيد مت�شل، رف�س 
ت�شامربل��ن، التجدي��د ل�شال��ح اأر�شن��ال بع��د حت�شن 
العق��د اجلدي��د، وزيادة راتب��ه لي�شب��ح 150 األف يف 
الأ�شبوع مطالًبا باحل�شول على 200 األف اإ�شرتليني 
يف ظ��ل اهتم��ام ت�شيل�شي وليفرب��ول بخدماته. وقدَّم 
ت�شيل�ش��ي، عر�شا بقيمة 40 مليون اإ�شرتليني للتعاقد 
م��ع ت�شامربلن، اإل اأنَّ الري��دز، حاول قبل البلوز �شم 
الالعب ب�35 مليون اإ�شرتليني. واأعلن الفرن�شي اآر�شن 
فينج��ر، م��درب اجلان��رز، اأنَّ �شان�شي��ز اأ�شب��ح جاهًزا 
للم�شارك��ة يف املباريات، و�شيلعب اأمام ليفربول غًدا 
د فينجر،  الأحد يف اجلولة الثالثة بالربميير ليج. واأكَّ
ا�شتمرار الالعب م��ع اجلانرز حلبه للفريق، م�شًرا اإىل 
الت��زام الت�شيل��ي بعقده مع الفري��ق، والذي ينتهي يف 
�شيف 2018. ومل ينج��ح اجلانرز يف التاأهل لدوري 
اأبط��ال اأوروبا، مما يعزز من اإمكانية مغادرة الالعب 
ال��ذي يبحث ع��ن التتوي��ج بالت�شامبيونزليج، خا�شة 
ه يود اللعب يف دوري الأبطال هذا  بعد ت�ريح��ه باأنَّ

املو�شم. 
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