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 اأفادت تقارير اإخبارية، اأن املهاجم الفرن�صي ال�صاعد، كيليان مبابي 
جنتتم موناكو، ح�صم وجهته القادمة، خالل فتترة االنتقاالت اجلارية. 
وك�صفتتت �صحيفة )تيليفتتوت(، اأن النجم ال�صاعد �صاحب الت 18 عاما، 
حتتدد وجهتتته القادمتتة باالنتقتتال اإىل باري�س �صان جريمتتان، بعدما 
�صاهمت �صفقة انتقال الربازيلي نيمار ل�صفوف النادي الباري�صي يف 
قراره، وكذلك القتناعه مب�رشوع نادي العا�صمة الفرن�صية. واأو�صحت 
ال�صحيفتتة، اأنتته رغم عتتدم التو�صتتل الأي اتفاق بتتني الطرفني، اإال 
اأن الالعتتب اتختتذ القرار بالفعتتل ل�صالح البي اإ�تتس جي، الذي 
�صيح�صل موناكو من خزائنه على اأموال �صخمة مقابل اإمتام 
ال�صفقتتة. ويعد ريال مدريد ومان�ص�صتتر �صيتي وبر�صلونة من 
اأبتترز االأندية ال�صاعية ل�صتتم مبابي، الذي �صجل 26 هدفا يف 
املو�صتتم املا�صي متتع موناكو. واو�صحتتت ال�صحيفة اأن البي 
اإ�تتس جتتي يعر�تتس 155 مليون يتتورو، مقابتتل �رشاء 
الالعتتب الفرن�صتتي يف مو�صتتم 2018-2019، 
والذي ينتظر اأن يكون ثنائيا كبريا مع نيمار، 
الذي يعترب اأحد جنومه املف�صلني.  وذكرت 
اأي�صتتا اأن النادي الباري�صتتي، ال يخ�صى 
خمالفة قواعد االحتاد االأوروبي لكرة 
القتتدم )يويفتتا( اخلا�صتتة مبتتا ي�صمى 
بت"اللعتتب املتتايل النظيف"، كمتتا اأنه 
يحتتاول بيتتع بع�تتس العبيتته احلاليني 
مثل البولنتتدي جرزيجورز كريت�صوفياك 
واالإيفتتواري  ماتويتتدي  بليتتز  والفرن�صتتي 
�صريج اأورييه واالأرجنتيني اأنخل دي ماريا. 
ويتتدرك باري�تتس �صتتان جريمتتان، اأن �صفقاتتته 
الباهظة بتتداأت يف اإزعاج االأنديتتة االأوروبية الكربى، 
حيث �صتجتمتتع اجلمعية االأوروبيتتة لالأندية االأربعاء 
املقبتتل يف مدريتتد، لتحليتتل النظتتام احلتتايل يف كرة 
القتتدم باأوروبا. وكان باري�س �صان جريمان، قد اأبرم 
�صفقة هى االأغلى على االإطالق يف تاريخ كرة القدم، 
ب�رشاء نيمار مقابتتل 222 مليون يورو، قيمة ال�رشط 

اجلزائي يف عقده مع بر�صلونة.

 فر�صتتت ال�رشطتتة االإيطاليتتة، غرامة علتتى  ماريو بالوتيلتتي، العب نادي 
ني�تتس الفرن�صتتي، ب�صبب قيادة ل�صيارة ب�رشعة 200 كلتتم يف ال�صاعة، على 
طريتتق �رشيع ب�صمال البالد. ووقتتع احلادث اأول اأم�س ال�صبت، حني الحقت 
ال�رشطة بالوتيلي، على م�صافة عدة كيلومرات مبدينة بري�صا، ومت توقيفه 
يف منطقتتة بتتادوا، وفقا ملا ذكرتتته �صحيفة )اإل جورنتتايل دي فيت�صنزا(. 
واعرف الالعب االإيطايل، الذي �صيكمل 27 عاما يف 12 من اأغ�صط�س/اآب 

اعتذر عن اجلتتاري، باخلطاأ ودفع الغرامتتة على الفور،  كما 
على تقتتدمي "مثال �صلبي"، طبقا لنف�س امل�صدر.  وعتتالوة 

متتن الغرامتتة املالية، �صحبتتت ال�رشطة خم�س  نقتتاط 
ن رخ�صتتة القيتتادة اخلا�صتتة بالالعتتب.  كا و

اإىل جانتتب �صديق بالوتيلتتي يقتتود على طريتتق �رشيع 
لتته كان يقتتود �صيارتتته، ومل تتتتم 

�صحتتب رخ�صة القيتتادة منه الأن 
متتن  يتتتم ر�صدهتتا  �رشعتتته مل 
جانتتب رادار اإلكروين. يذكر اأن 

ال�رشطتتة عاقبت مهاجتتم ميالن 
ال�صابق بغرامة قبل 4 اعوام ب�صبب 
�صجتتار حتتول و�صتتع �صيارتتته يف 

مطار باملدينة، واأوقف بالوتيلي الذي ان�صم مليالن 
قادمتتا من مان�ص�صر �صيتي بعد عامني ون�صف العام 
من الق�صايا وامل�صاكل يف اإجنلرا �صيارته اأمام بوابة 
للمطتتار وتظاهر باأنه �صيحركهتتا لكن ال�رشطة قامت 
بتغرميتته علمتتًا ان �صقيقه اعتقل قبتتل 5 اعوام قرب 
بري�صيا االيطالية لقيامه مبقاومة اثنني من �صباط 
ال�رشطتتة واالعتتتداء عليهما اإذ عتترت ال�رشطة على 
اإينتتوك يف بلدة بانيولو ميتتال، ن�صف عار وحايف 
القدمتتني. وباالإ�صافتتة اإىل ذلتتك، يف ت�رشين االأول 
2010 مت االأخبار عن حماولة ت�صلل قام بها اإىل 
جانب ماريو بالوتيلي اىل �صجن للن�صاء يف بري�صيا.

 قتتال اأر�صتتني فينجر متتدرب اأر�صنال اإن العبتته األيك�صي�تتس �صان�صيز �صيغيب 
عتتن اأول جولتني يف الدوري االإجنليتتزي املمتاز لكرة القدم ب�صبب تعر�صه 

الإ�صابة يف البطن خالل املران.
واأكتتد فينجر اأن املهاجم الت�صيلي �صيغيب عن لقاء لي�صر �صيتي يف افتتاح 
التتدوري االإجنليتتزي يتتوم اجلمعتتة املقبل وكذلك عتتن املبتتاراة التالية يف 

�صيافة �صتوك �صيتي يوم 19 اآب اجلاري.
وقتتال فينجر يف موؤمتر �صحفتتي "اإنه يعاين من اإ�صابتتة خفيفة يف البطن 
تعر�تتس لها خالل مران يوم االأحتتد املا�صي وخ�صع لفحو�س منذ يومني. 

اإنه �صيغيب حلوايل اأ�صبوعني ولن يلعب اأمام �صتوك".
ومل ي�صتتارك �صان�صيتتز، الذي ينتهتتي تعاقده العام املقبتتل، يف فوز اأر�صنال 
بلقب درع املجتمع على ح�صاب ت�صيل�صي بطل الدوري يوم االأحد املا�صي.
وذكتترت تقارير اأن �صان�صيز، هداف اأر�صنتتال يف الدوري باملو�صم املا�صي 
بر�صيتتد 24 هدفتتا، قد ينتقتتل اإىل باري�س �صان جريمتتان لكن فينجر ي�رش 

على بقاء الالعب مع النادي اللندين.
ونفى فينجر، رغبة باري�س �صان جريمان يف التعاقد مع الت�صيلي األيك�صي�س 

�صان�صيز، مهاجم اجلانرز.
وبني انه مل يتحدث مع نا�رش اخلليفي، رئي�س نادي باري�س �صان جريمان 
الفرن�صي، منذ مدة طويلة، كونه كان م�صغواًل باإمتام التعاقد مع الربازيلي 

نيمار من بر�صلونة االإ�صباين".
وتابتتع "ولكتتن من خالل متابعتتتي لل�صحف الفرن�صية، فتتاإن باري�س �صان 
جريمتتان ال يخطط للتعاقد مع �صان�صيتتز، واإمنا ي�صتهدف فقط اإمتام �صفقة 

كيليان مبابي من موناكو".

كونتي يضع روز ضمن قائمة اهتماماته ويصدم كوستا للمرة الثانية 

السوبر األوروبي يطمئن زيدان ويربك حسابات مورينيو التكتيكية
 ك�صتتب متتدرب ريتتال مدريتتد زيتتن الديتتن زيتتدان معركة 
تكتيكيتتة جديتتدة وقاد  للفتتوز بكاأ�تتس ال�صوبتتر االأوروبي 
بهدفني مقابل هدف واحد على ح�صاب مان�ص�صر يونايتد 
التتذي �صعى لرك ب�صمتتة اإيجابية مبو�صم العتتودة لدوري 

االأبطال حتت اإ�رشاف الربتغايل جوزيه مورينيو.
وميكتتن القتتول اأن زيتتدان �صينتتام مطمئنًا علتتى جاهزية 
الكثتتري من اأ�صلحته للمو�صم اجلديتتد يف حني �صيكون على 
مورينيتتو اإعتتادة التفكري بالكثري متتن النقاط �صواء من 
حيتتث قدرات الالعبني اأو من حيث ما قدموه بهذا 
االختبار احلقيقي. معركتتة الو�صط كانت العامل 
التتذي رجح كفة االإ�صبتتان بالدرجة االأوىل وبهذا 

جند اأن كل ثالثي و�صط الريال كان يجيد التنوع باالأدوار 
متتا بتتني الدفتتاع والهجتتوم واالأهتتم هتتو الربتتط الناجتتح 
والتبادل الكروي وهو متتا �صمح ببقاء الكرة حتت �صيطرة 
العبتتي املريينغتتي لدقيقتتتني كاملتتتني باإحتتدى مراحل 
ال�صوط عدا عن عدم نزول ن�صبة دقة مترير اأي من الثالثي 
بال�صتتوط االأول عن حتتد %95 يف حني مل يتجاوز اأي من 

العبي مان�ص�صر حد الت%85 باحل�صة االأوىل!
قتتدم ماتيت�تتس مبتتاراة مميتتزة اأظهر فيهتتا القتتدرات التي 
ينتظرهتتا ع�صتتاق ال�صياطتتني ورمبتتا كان تاألتتق هرييتترا 
بن�صبة اأقل لكنتته كان عر�صة الت�صتت الذي حدث بالفريق 
الأن لينغارد لعب دور "احلا�تترش الغائب" دفاعيًا اإ�صافة 

لذلتتك مازال بوغبا يفتقد ل�صخ�صيتتة قائد الو�صط هجوميًا 
ومازال يبحث عن اأن ينتظر ا�صتالم الكرة عو�صًا عن بناء 
الهجتتوم وهو ما كان ي�صتتع عبئًا اأكرب على هرييرا وبذات 
الوقت كان يعطي ثالثي و�صط الريال احلرية التي يريدها 
لتبادل الكتترة و�صناعة اللعب. هذه امل�صكلة لي�صت جديدة 
على مورينيو الأن النقاط ذاتها تتكرر وُتعاد كثرياً وحتى 
االآن متتازال املدرب غري قادر علتتى و�صع حلول لها فلكل 
العب دور واحتتد وا�صح تقريبًا والتغيتتري بال�صمات نادراً 
ما يحتتدث اإ�صافة النعدام التفاهم باخلط اخللفي وهو ما 
ي�صعنا اأمتتام �صوؤال...هل ميكن الأي متتدرب االعتماد على 
منظومتتة دفاعية مع خط دفاعتتي يلعب باإيقاع منخف�س 

و�صتتيء التمركز؟! ولو اأن االأخري اأظهر جدية اأكرب من حيث 
احل�صم اأمام مان�ص�صر بوقت انتظر فيه اأ�صين�صيو ورونالدو 
دورهما من على الدكتتة لكن هذه التغيريات اأظهرت متتع 
الريال باندماج جماعتتي مبنظومة التنوع اإ�صافة لتغيري 
االأدوار امل�صتمتتر وهو متتا �صمح لنا مب�صاهتتدة كارباخال 
وهو ياأختتذ دور �صانع االألعاب ويقتتدم بينية لكا�صيمريو 
التتذي بتتدا للحظة كاأنتته يناف�تتس بنزمية على مركتتز راأ�س 
احلربتتة لي�صجل متتن مل�صة على طريقتتة الهدافني بوقت مل 
نُكتتن ن�صاهد فيتته اأي اإبداع اأو تبتتادل باملراكز مبان�ص�صر 
يونايتتتد بل ن�صعر اأن كل العتتب يحاول تكرار ذات االأدوار 

طيلة املباراة.

الشرطة اإليطالية تغرم 
بالوتيلي

اإلصابة تبعد سانشيز عن 
صفوف "الغانرز"

شوارتزمان يحقق كبرى مفاجآت بطولة مونتريال للتنس

نيكيرك يحتفظ بذهبية سباق 400 متر

تتق االأرجنتينتتي دييجتتو �صوارتزمان، اأكتترب مفاجاأة   حقَّ
ببطولتتة مونريال للتن�تتس لالأ�صاتذة، بعدمتتا تغلَّب على 
دومينيك ثيم امل�صنف الثالث اأم�س الثالثاء، بعد مباراة 
ا�صتمرت نحو 3 �صاعات. وحول �صوارتزمان تاأخره )-5
2( يف املجموعتتة احلا�صمة ليفتتوز بت5 اأ�صواط متتالية، 
وينت�تترش 4-6، 7-6، 5-7. وتغلتتب �صوارتزمتتان على 
روبرتتتو باوتي�صتتتا امل�صنتتف 16 يف وقتتت �صابتتق متتن 
العتتام احلتتايل، وخ�رش اأمتتام نوفتتاك ديوكوفيت�س يف 5 
جمموعتتات يف بطولة فرن�صا املفتوحتتة، لكن فوزه على 
ثيتتم، هتتو االأكرب له هتتذا املو�صم.  وارتكب ثيتتم 8 اأخطاء 
مزدوجتتة يف هزميتتته. وجتتتاوز االأمريكي �صتتام كويري 
بداية متوا�صعة ليفتتوز على الفرن�صي فين�صن ميو 4-6، 
6-7، 5-7. والفتتوز هو الثتتاين لكويري على ميو، يف 

اأ�صبوع بعدما انت�رش عليه يف جمموعتني متتاليتني يف 
بطولة لو�س كابو�س املفتوحة التي نال لقبها. و�صيلعب 
كويري اأمتتام العب فرن�صي اخر هو جو ويلفريد ت�صوجنا 
البطتتل يف 2014 يف دور 32 اليتتوم االأربعتتاء. وتغلتتب 
الكنتتدي ال�صاعتتد ديني�تتس �صابوفالوف علتتى الربازيلي 
روجرييو دوترا دا �صيلفا 6-4 و6-7 و4-6 يف مباراة 
مثتترية. واأنقذ الالعب البالتتغ عمره 18 عاما الذي حظى 
بدعتتم جماهريي كبتتري اأربع فر�س للفتتوز باملباراة يف 
املجموعتتة الثانية قبتتل اأن يح�صمها يف ال�صوط الفا�صل. 
وقتتال �صابوفالتتوف "اجلماهتتري �صاعدتني كثتتريا. كان 
متتن املمتتتع الوجود على هتتذا امللعب. كان فتتوزا كبريا. 
هتتذا مينحنتتي الكثتتري متتن الثقتتة واخلتتربة".   و�صيلعتتب 
�صابوفالتتوف، الفائز ببطولة وميبلتتدون للنا�صئني العام 

 ، �صتتي ملا ا
علتتى  وح�صتتل 

دعتتوة  بطاقتتة 
للم�صاركة يف البطولة 

بالتتدور  املو�صتتم،  هتتذا 
االأرجنتينتتي  �صتتد  الثتتاين 

خوان مارتن ديل بوترو. وان�صحب 
الت�صيكتتي توما�تتس برديت�تتس امل�صنف 
العا�تترش متتن البطولتتة قبتتل مواجهة 
نيكولتتوز با�صيال�صفيلتتي لالإ�صابتتة. 
وقتتال برديت�تتس علتتى ح�صابتته على 
"تويتتر": "اأتوجتته باالعتتتذار لتتكل 

جماهريي يف مونريال. 

احتفظ ويد فان نيكتتريك بلقب �صباق 
400 متتر يف بطولتتة العتتامل الألعاب 
القتتوى يتتوم الثالثتتاء بعتتد اأداء م�صيطر 
اإذ �صتتق طريقه نحو الن�تترش يف 43.98 
ثانية لكتتن كان هناك اهتمتتام بالقدر 
نف�صتته باحلتتارة اخلاليتتة اإىل جتتواره 
حيتتث كان متتن املفر�تتس اأن يوجد 

البوت�صواين ايزاك ماكواال.
فتتان  افريقتتي  اجلنتتوب  و�صيطتتر 
نيكتتريك، حامل اللقتتب والبطل 
الرقتتم  و�صاحتتب  االوملبتتي 
القيا�صي العاملي، على ال�صباق 

وكان حتى بو�صعه ابطتتاء �رشعته يف االأمتار 
االأختترية ليحقتتق اجلتتزء االأول ممتتا ياأمتتل اأن 

تكون ثنائية �صباقي 200    /    400 مر.            
وجاء عتتداء الباهامتتا �صتيفتتن جارديرن )21 
عامتتا( يف املركتتز الثتتاين يف 44.41 ثانيتتة 
وزاد القطري عبد اهلل هارون )20 عاما( بطل 
العامل للنا�صئتتني �رشعته قرب النهاية لينتزع 

املركز الثالث يف 44.48 ثانية.
ومت ا�صتبعتتاد ماكتتواال، االأ�رشع هتتذا املو�صم، 
من ال�صباق يف وقت �صابق يوم الثالثاء بعدما 
ان�صحتتب اأي�صا من ت�صفيتتات �صباق 200 مر 

يوم االثنني بعد اأن تقياأ قبل ال�صباق.
واأكتتد العتتداء البوت�صتتواين اأنتته كان يرغب يف 

التتدويل  االحتتتاد  م�صتتوؤويل  لكتتن  امل�صاركتتة 
الألعتتاب القتتوى ا�صتبعتتدوه ورف�صتتوا دخولتته 
اال�صتتتاد و�صط تف�س حلتتاالت اإ�صابة بفريو�س 
)نوروفريو�تتس( والتهاب املعدة واالأمعاء بني 

حوايل 30 مت�صابقا من عدة دول.
ويف غيابتته بتتدا فتتان نيكتتريك بتتال مناف�تتس 
تقريبتتا ومل يبتتذل اإال القليتتل متتن اجلهد ليعرب 
ختتط النهاية ويف ذهنتته بالفعل �صباق 200 

مر.
وقتتال فتتان نيكتتريك "اأمتلتتك فريقتتا جيدا 
ي�صاعتتدين علتتى التعتتايف و�صاأعتتود للعمتتل 

غدا". واأبدى العداء اجلنوب افريقي 
تعاطفه مع ماكواال.

 تقتتدَّم اأنطونيو كونتي متتدرب ت�صيل�صي حامل لقب 
التتدوري االإجنليتتزي بطلتتب لرومتتان اأبراموفيت�س، 
االنتقتتاالت  فتترة  نهايتتة  قبتتل  النتتادي،  رئي�تتس 
ال�صيفيتتة نهايتتة ال�صهتتر اجلاري. وقالتتت �صحيفة 
اإنَّ  اإك�صربي�تتس" الربيطانية اليوم االأربعاء،  "ديلي 
كونتي طلب متتن اأبراموفيت�س �رشورة التعاقد مع 
داين روز، ظهتتري توتنهام. واأ�صتتارت ال�صحيفة اإىل 
اأنَّ "كونتتتي و�صع روز على قمتتة اأولوياته للتعاقد 
معتته، بعتتد مت�صتتك يوفنتو�تتس بالربازيلتتي األيك�تتس 
�صانتتدرو، ومناف�صتتة ليفربتتول للبلتتوز، علتتى �صتتم 
الهولنتتدي فريجيل فان ديك متتن �صاوثهامبتون". 
واأكتتدت "كونتتتي يرغتتب ب�صتتدة يف اإمتتتام ال�صفقة 
رغتتم اأنَّ الالعتتب ُيعتتاين متتن اإ�صابتتة منتتد يناير/
كانتتون الثتتاين املا�صتتي، ولن يكون جاهتتًزا �صوى 
بعتتد نهاية ال�صهر احلايل". ولفتت "كونتي قد يلجاأ 
الإعتتادة ريتتان برتراند متتن �صاوثهامبتتتون بعد 3 
موا�صم من رحيله عتتن �صتامفورد بريدج". وتعاقد 
ت�صيل�صي متتع األفارو موراتا، مهاجتتم ريال مدريد، 
والعتتب و�صتتط موناكو �صابقتتا، تيمتتوي باكايوكو، 

باالإ�صافة للمدافع االأملتتاين اأنطونيو روديجري من 
روما، واحلار�س ويلتتي كابايريو باملجان. وخ�رش 
ت�صيل�صي، الدرع اخلريية للمرة الرابعة على التوايل، 
والثانية اأمام اأر�صنال بركالت الرجيح، بعد انتهاء 
الوقت االأ�صلي )1-1(، والتي طبق فيها الأول مرة 

نظام ABBA يف الت�صديد، االأحد املا�صي.
 كونتي ي�صدم كو�صتا جمدداً 

ت�صيل�صتتي،  متتدرب  كونتتتي،  اأنطونيتتو  االإيطتتايل 
رحيتتل كو�صتا، ختتالل ال�صيف اجلتتاري، وخروجه 
متتن ح�صاباتتته للمو�صتتم املقبتتل.  وقتتال كونتتتي 
يف ت�رشيحتتات ل�صبكتتة �صتتكاي �صبورت�تتس، نقلتها 
�صحيفتتة مرو "اأعلنت من قبل موقفي من كو�صتا، 
فهتتو لن يكتتون معنا ختتالل املو�صم املقبتتل وعليه 
البحتتث عن فريق اآختتر". وتابع "مل يحدث اأي �صيء 
يجعلنتتي اأغتتري متتن راأيتتي، وال اأحتتب االإجابة على 
هتتذا االأمتتر جمتتدداً، الأن القتترار نهائتتي وال رجعتتة 
فيتته". ويرغتتب كو�صتا يف العتتودة الأتلتيكو مدريد، 
ختتالل ال�صيف اجلاري، اإال اأنه لتتن يتمكن من ذلك 
ب�صبب حرمان الروختتي بالنكو�س من دخول �صوق 

االنتقتتاالت، بعتتد توقيعهتتم مع العبتتني حتت 18 
عاًمتتا. وكان كو�صتتتا، قد اأعلتتن �صابًقتتا اأّن كونتي 

ال يرغتتب يف ا�صتمتتراره يف الفريتتق، بعدمتتا بعتتث 
لتته ر�صالتتة ن�صية جاء فيهتتا "اأهاًل دييجتتو، اأمتنى 

اأن تكتتون بختتري، �صكًرا لتتك على ما قدمتتته املو�صم 
املا�صتتي واأمتنتتى لتتك التوفيتتق يف العتتام املقبل، 
اأنتتت ل�صت �صمن خططي امل�صتقبلية"، وهو ما اأكده 
املديتتر الفنتتي لت�صيل�صتتي ال�صهر املا�صتتي. وطالب 
جمهتتور البلتتوز، كونتتتي، ب�تترشورة اإعتتادة النظتتر 
يف االأمتتر، ب�صبب خ�صارة ت�صيل�صتتي الدرع اخلريية، 

وظهور االإ�صباين األفارو موراتا ب�صورة �صيئة.
 هازارد يغازل بر�صلونة

تقاريتتر �صحفيتتة  وعلتتى �صعيتتد مت�صتتل ذكتترت 
بريطانيتتة، اأنَّ اإدين هازارد العب و�صتتط ت�صيل�صي، 
اأبلتتغ اإدارة بر�صلونتتة برغبتتته يف اأن يكتتون بديتتل 
جنتتاح الفريتتق الكتالتتوين ال�صابق نيمتتار، املنتقل 
حديًثا اإىل باري�س �صتتان جريمان. وقالت التقارير 
اإنَّ "هازارد ال يريتتد تفويت فر�صة اللعب بالدوري 
االإ�صبتتاين، خا�صتتةَّ واأنَّ لديتته فر�صتتة للم�صاركتتة 
اأ�صا�صًيتتا، لذلتتك يوافتتق علتتى االن�صمتتام للفريتتق 
الكتالتتوين". واأ�صتتارت "هتتازارد ُيحتتاول ا�صتغالل 
عتتدم تو�صل بر�صلونة التفاق متتع الربازيلي فيليب 
عثمتتان  والفرن�صتتي  ليفربتتول،  العتتب  كوتينيتتو، 

دميبيلي، جناح بورو�صيا دورمتوند، ويرغب يف اأن 
يكون بديتتل نيمار". ولفتت التقاريتتر االنتباه، اإىل 
اأنَّ الالعتتب كان قد قتتال يف مايو/اأيتتار املا�صي، 
تته مل يتفاو�تتس بعتتد متتع اإدارة ت�صيل�صتتي علتتى  اإنَّ
متديتتد عقده مع الفريتتق، وال يعلم ما قد يحدث يف 
امل�صتقبل. وو�صع بر�صلونة، العب الو�صط البلجيكي 
�صمن االأ�صماء املقرحة خلالفة نيمار، باالإ�صافة 
يوفنتو�تتس،  متتن  ديبتتاال  باولتتو  لالأرجنتينتتي 
ودميبيلتتي، وكوتينيتتو. ورحل نيمار عتتن بر�صلونة 
بعتتد ف�صتتخ تعاقتتده بتتت222 مليون يتتورو، لريتدي 
القيم�س رقم 10 مع باري�س �صان جريمان، بعدما 
�صتتكل ثالثًيا قوًيتتا مع مي�صي، ولوي�تتس �صواريز يف 
و�صاهتتم  اأهتتداف.   105 فيهتتم  تتل  �صجَّ موا�صتتم،   3
هتتازارد، 26 عاًما، يف ح�صتتد فريقه للقب الدوري 
االإجنليتتزي املو�صم املا�صي حتتتت قيادة االإيطايل 
اأنطونيتتو كونتتتي. وُيعاين هتتازارد متتن اإ�صابة يف 
الركبتتة، والتي منعته من ال�صفر متتع البلوز للجولة 
التح�صرييتتة بال�صتتني، وقتتد تبعتتده عتتن افتتتتاح 

املو�صم بالدوري االإجنليزي.
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