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 ذك��رت �صحيفة "ذ� �ص��ن" �لربيطانية عرب موقعه��ا �الإلكرتوين، �أن العب 
�الر�صن��ال م�صع��ود �أوزي��ل غا�ص��ب م��ن �حلملة �لت��ي تهدف الإبع��اده عن 

�صفوف فريقه �للندين.
و�أ�صاف��ت �ل�صحيف��ة �أن �أوزي��ل �أخرب زم��اءه يف �لفريق ح��ول نيته �إنهاء 
�جل��دل ح��ول �لتز�مه مع �أر�صن��ال، م�ص��رة �إىل �أن �لدويل �الأمل��اين مل يبد�أ 
حمادث��ات مع �لنادي ب�صاأن جتديد عق��ده مع �لفريق منذ مار�س �ملا�صي، 
ومل يخ��رب �أح��د� باأنه ب�ص��دد �النتق��ال �إىل مان�ص�صرت يونايت��د، ومل يطالب 
�أي�ص��ا بر�ت��ب �أ�صبوعي ق��دره 300 �ألف جني��ه �إ�صرتلين��ي. ويخ�صى �أوزيل 
�أن يك��ون �صحي��ة حلملة ته��دف للت�صكيك يف �لتز�مه م��ع �أر�صنال.  ونقلت 
"ذ� �صن" عن �صديق مقرب من �لاعب قوله: "م�صعود مل يتلق �أي عر�س 
للتجدي��د م��ن �أر�صن��ال، كان هناك مفاو�ص��ات ب�صاأن زي��ادة ر�تبه، لكنها 
�نته��ت يف مار���س، ومل يحدث �ص��يء منذ ذلك �حل��ن". و�أ�صاف: "يف ذلك 
�حلن د�رت �صكوك حول م�صتقبل �ملدرب �آر�صن فينجر مع �لفريق، ولذلك 
توقفت �ملفاو�صات، مل تقّدم لاعب �أي عرو�س �صو�ء من �أر�صنال �أو غره، 
وه��و ال يبحث عن ت�صدر قائم��ة �لاعبن �الأعلى �أجر� 
يف �لربمييرلي��ج، هذ� لي�س هدف��ه". وتابع �صديقه: 
"م�صع��ود م���ر عل��ى �أن��ه مل يتح��دث الأي العب 
بالفريق حول �لذهاب �إىل مان�ص�صرت يونايتد، 
ال يع��رف ما �إذ� كان يونايتد مهتما ب�صمه 
�أم ال، يري��د �لبقاء مع �أر�صنال، لقد ��صرتى 
من��زال جدي��د� لت��وه يف لن��دن". وخت��م: 
"كان م�صعود م�صتاأجر�، لكنه قرر �ر�ء 
�ملنزل الأن��ه يتوقع �لبقاء، لكنه غا�صب 
م��ن �لنا���س ب�صب��ب ت�صكيكهم ب��ه، وهو 
ي�صع��ر �أن هن��اك حمل��ة ت�صتهدف��ه، نيت��ه 
كان��ت د�ئم��ا �لبق��اء م��ع �أر�صن��ال، لكنه يف 
�لوق��ت ذ�ت��ه ي�صع��ر باأنه يت��م عزله 
يف �لظام، �إنه قلق ب�صاأن 
لعب��ة ت��دور حول��ه 
ويت��م ترك��ه يف 

منت�صفها".

 تنتظ��ر فينو���س وليام��ز، فر�ص��ة للث��اأر خل�صارته��ا يف نهائ��ي وميبل��دون �أمام 
موج��وروز�، عندم��ا تنطل��ق �لبطول��ة �خلتامية ملو�ص��م تن�س �ل�صي��د�ت، مب�صاركة 
8 العب��ات، بعدم��ا و�صع��ت �لقرع��ة �لاعب��ة �الأمريكي��ة �ملخ�رم��ة يف نف�س 
�ملجموع��ة مع �لاعب��ة �الإ�صبانية، �لي��وم �جلمعة.  وفازت موج��وروز�، �مل�صنفة 
�لثاني��ة عامليا، على مناف�صته��ا �الأمريكية، �لبالغة من �لعم��ر 37 عاما، بنتيجة 
5-7 و0-6، يف يوليو/متوز �ملا�صي، لتح�صل على ثاين �ألقابها يف �لبطوالت 
�الأربع �لكربى. و�صتكون �ملو�جهة �جلديدة بينهما �الأ�صبوع �ملقبل، قمة مباريات 
�ملجموع��ة �لبي�ص��اء، �لتي ت�ص��م �أي�صا �لت�صيكي��ة كارولينا بلي�صكوف��ا و�لاتفية 
�يلين��ا �أو�صتابنك��و بطل��ة فرن�ص��ا �ملفتوح��ة. و�صتب��د�أ مناف�صات ه��ذه �ملجموعة 
�لقوي��ة، �لتي ت�صم العبات يتمي��زن باحلما�س و�ربات �الإر�ص��ال �لقوية، �الأحد 

�ملقب��ل، عندما تو�ج��ه بلي�صكوفا مناف�صتها فينو���س، �لتي فازت 
بالبطولة �خلتامي��ة يف 2008، قبل �أن تلتقي موجوروز� 

م��ع �أو�صتابنك��و يف �لبطولة �ملقامة د�خ��ل �لقاعات يف 
�صنغاف��ورة. وقال��ت فينو�س خال مر��ص��م �صحب �لقرعة 
"يتع��ن عل��ي ��صتح�صار بع���س �لذكريات م��ن ن�صخة 

2008 لتقدمي عرو�س قوية هنا.. يوجد جمموعة من 
�لاعبات �لر�ئع��ات و�لبطولة يف �أروع �صورة 

و�حلما���س عل��ى �أ�ص��ده". و�أوقع��ت �لقرعة، 
�مل�صنف��ة  هالي��ب  �صيمون��ا  �لروماني��ة 
�الأوىل عاملي��ا، يف �ملجموع��ة �حلم��ر�ء 
بج��و�ر �الأوكر�ني��ة �يلين��ا �صفيتولين��ا، 
فوزنياك��ي  كارول��ن  و�لدمناركي��ة 
و�لفرن�صية �ملتاألقة كارولن جار�صيا. 
عندم��ا  للث��اأر  هالي��ب  و�صتتطل��ع 
تو�ج��ه جار�صي��ا للم��رة �لثانية يف 
�أ�صابي��ع، بعدم��ا تفوقت �لاعبة   3
�لفرن�صية عليه��ا يف نهائي �ل�صن 
�ملفتوح��ة يف بكن، بع��د يوم من 

�صعود �لاعب��ة �لرومانية على 
عر�س تن���س �ل�صي��د�ت لت�صبح 
�لاعب��ة رق��م 25 �لت��ي تفعل 

ذلك.

هاري كين يؤكد استمراره مع توتنهام حتى نهاية مسيرته الكروية
ريال مدريد يتجه إلى الكالتشيو لحل أزمة الهجوم

قمتان ساخنتان في األسبوع التاسع للدوري اإلنكليزي بكرة القدم  
��ه �الأنظار �إىل مو�جهت��ن مثرتن بن فريقن من   تتوجَّ
ليفرب��ول، يف مو�جهة نادين من �صم��ال لندن، باملرحلة 
�لتا�صعة من �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم. ويخرج 
ليفرب��ول ملو�جه��ة توتنه��ام، فيم��ا ي�صت�صي��ف �إيفرتون، 
�أر�صن��ال �لي��وم �الأح��د، حي��ث يتطلَّ��ع 3 من ه��ذه �الأندية 
لتقلي���س �لف��ارق م��ع قطب��ي مان�ص�صرت، يف �لقم��ة، بينما 
يحل��م �لطرف �لر�بع بت�صحي��ح �أو�صاعه. وخ�ر توتنهام، 
وليفرب��ول مرة و�حدة فقط من��ذ بد�ية �ملو�صم، لكن يف�صل 
بينهم��ا 5 مر�كز يف جدول �لرتتيب، حيث تعادل ليفربول 
4 مر�ت يف �أول 8 جوالت من �مل�صابقة. ويحتل توتنهام، 

�ملرك��ز �لثالث ب�17 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف مان�ص�صرت 
�صيت��ي �ملت�ص��در، وبفارق 4 نقاط �أم��ام ليفربول �صاحب 
�ملرك��ز �لثامن. علق �الأملاين يورجن كل��وب، �ملدير �لفني 
لليفرب��ول، على ��صتدعاء منتخ��ب �ل�صنغال لاعبه، �صاديو 
م��اين. وق��ال كل��وب، خ��ال �ملوؤمت��ر �ل�صحف��ي، �ل�صاب��ق 
ملب��ار�ة فريق��ه م��ع توتنه��ام، يف �جلول��ة �لتا�صع��ة م��ن 
�لربميرليج: "�صادي��و ماين يف مرحلة �لنقاهة، وال ميكنه 
�لتدرب على �لع�صب.. �أفهم �صبب ��صتدعاء منتخب �ل�صنغال 
ل��ه، لكنه لن يلع��ب �إال �إذ� كان يف حال��ة بدنية جيدة، و�إال 
فل��ن يرح��ل �إىل هن��اك". وتاب��ع: "ال ن�صع��ر باأزم��ة ب�صبب 

مو�جه��ة توتنه��ام يف وميبل��ي، فامللع��ب ر�ئ��ع للغاي��ة، 
لك��ن �ل�صعوبة تكم��ن يف �ملناف�س، لذل��ك �صنحاول تقدمي 
�أف�ص��ل ما لدينا، خا�صًة �أّن دفاعن��ا حت�صن يف �ملبار�تن 
�الأخرت��ن، �أمام مان�ص�ص��رت يونايتد وماريب��ور، وجنحنا 
يف حرم��ان �ملناف���س م��ن �لهجمة �ملرت��دة". وعن هاري 
ك��ن، مهاجم توتنه��ام، قال: "�إن��ه لي�س فقط �أح��د �أف�صل 
�ملهاجم��ن يف �أوروب��ا، بل يف �لع��امل.. نعمل على حتليل 
مباري��ات توتنهام، ومعرف��ة جو�نب �ل�صع��ف و�لقوة، ما 
يجعلن��ا نع��رف �لطريق��ة �ملثلى ال�صتع��ادة �لك��رة، وكما 
�صيطرن��ا عل��ى �آخ��ر مبار�تن، �أن��ا و�ثق م��ن قدرتنا على 

فع��ل �الأم��ر ذ�ته �صد �ل�صب��رز". ويتطل��ع �أر�صنال �صاحب 
�ملرك��ز �ل�صاد���س للع��ودة �إىل م�صاره �لطبيع��ي من خال 
�ملو�جهة �لتي جتمعه مب�صيف��ه �إيفرتون، �لذي حقق فوًز� 
و�ح��ًد� فقط ليقب��ع يف منطقة �خلطر. وخ���ر �أر�صنال على 
ر بال�صلب على معنويات  ملعب و�تفورد )2-1(، وهو ما �أثَّ
�لاعب��ن. وقال ب��ر مرت�صاكر قائ��د �أر�صن��ال "�إذ� بد�أنا 
�ال�صتم��اع ل��اآر�ء �ملتعددة لن يجدي �الأم��ر. ينبغي علينا 
�أن ننظ��ر الأنف�صنا، و�أن نفكر فيما قد يكون �أف�صل بالن�صبة 
لنا". و�أ�صاف "علينا �أن نفكر يف كيفية تقدمي �أد�ء �أف�صل، 

خا�صة خارج �أر�صنا، حيث تكون �الأمور �أكرث �صعوبة".

ماركيز أول المنطلقين في سباق إستراليا للدراجات النارية 

 �صج��ل لون��زو ب��ول 29 نقط��ة و�صيطر عل��ى 11 كرة 
مرت��دة ومرر ت�ص��ع ك��ر�ت حا�صمة لزمائ��ه يف ثاين 
مبار�ة ل��ه يف دوري كرة �ل�صلة �الأمريكي للمحرتفن 
ليق��ود فريق��ه لو�س �أجنلي�س ليكرز للف��وز على �صيفه 

فينك�س �صنز 132-130.
ويف �أول ظه��ور ل��ه يف �لبطول��ة �الأربع��اء �ملا�ص��ي 
�أحرز ب��ول ثاث نقاط فقط عندما خ���ر فريقه �أمام 
لو���س �أجنلي���س كليربز لكن��ه كان خمتلف��ا متاما يف 
مو�جه��ة �صنز �أم���س و�قرتب من ت�صجي��ل ثاثية من 
�الأرق��ام �ملزدوجة للم��رة �الأوىل. و�أ�ص��اف بر�ندون 
�جنر�م 25 نقط��ة للفريق �لفائز يف حن �أحرز زميله 
ب��روك لوبي��ز 19 نقطة و�صيطر عل��ى 11 كرة مرتدة. 
وح�ص��ل تي.جي و�رين على فر�ص��ة ملعادلة �لنتيجة 

عندم��ا كان �صن��ز متخلفا بنقطتن قب��ل 1.2 ثانية 
م��ن �لنهاية لكن��ه �أهدرها. ويف مب��ار�ة �أخرى �صجل 
لي��ربون جيم���س 24 نقطة و�صجل زميل��ه كيفن الف 
ثنائي��ة م��ن �الأرق��ام �ملزدوجة ه��ي �لثاني��ة له هذ� 
�ملو�ص��م عندم��ا ق��اد� فريقهم��ا كليفان��د كافال��رز 
للفوز خارج �أر�صه 97-116 على ميلووكي باك�س. 
و�أ�صه��م الف يف �لف��وز بت�صجيل 17 نقط��ة و�ل�صيطرة 
عل��ى 12 ك��رة مرت��دة. ويف مو�جه��ات �أخ��رى ف��از 
جول��دن �صتي��ت وري��ورز على م�صيف��ه ني��و �أورليانز 
بليكان��ز 120-128 وف��از و��صنط��ن وي��ز�ردز على 
�صيف��ه ديرتوي��ت بي�صتون��ز 111-115. فيما �أعلن 
فريق بروكلن نيت���س، �ملناف�س يف دوري كرة �ل�صلة 
�الأمريكي، �أن العبه جرميي لن، �صيغيب حتى نهاية 

�ملو�صم عقب خ�صوعه جلر�حة.
و�أ�صي��ب ل��ن، بقط��ع يف �أحد �أربط��ة �لركب��ة بعد �أن 

�صقط ب�ص��كل �صيء خال �ملبار�ة �الأوىل للفريق هذ� 
�ملو�صم، يوم �الأربع��اء �ملا�صي. و�أ�صيب �لاعب 

خال �لربع �الأخر من خ�صارة نيت�س -131
140 �أم��ام �إنديان��ا بي���رز، وح�صل لن 

على م�صاعدة للتح��رك يف �لبد�ية، قبل 
�أن يو��ص��ل م�ص��و�ره ب�صعوبة نحو 

غرفة �لاعبن. وخ�صع �لاعب 
�لبال��غ من �لعم��ر 29 عاما، 

نيوي��ورك  يف  جلر�ح��ة 
�لي��وم �جلمع��ة، و�أعل��ن 

�لفريق عن جناحها.

 �صمن �الإ�صباين مارك ماركيز بطل �لعامل �النطاق 
م��ن �ملركز �الأول يف �صباق جائزة �أ�صرت�ليا �لكربى 

للدر�جات �لنارية �ليوم �الأحد.
وج��اء ذلك بع��د �أن تف��وق يف �لتج��ارب �لتاأهيلية 
�لر�صمي��ة �لي��وم �ل�صبت مانحا فريق��ه �النطاق من 
�ملقدم��ة يف �أ�صرت�لي��ا للع��ام �لر�ب��ع عل��ى �لتو�يل 
بينم��ا �حت��ل �أقرب مناف�صي��ه على �للق��ب �الإيطايل 

�أندريه دوفيت�صيوزو �ملركز 11.
ويف �لرتتيب �لعام يتقدم ماركيز )24 عاًما( �لذي 
ي�صعى للفوز بلقب �لبطولة للمرة �لر�بعة بفارق 11 
نقطة على ماحقه �ملبا���ر دوفيت�صيوزو مت�صابق 

دوكاتي قبل �أخر ثاثة �صباقات من �ملو�صم.

و�صج��ل ماركي��ز �أ���رع زم��ن وه��و دقيق��ة و�حدة 
و28.386 ثاني��ة عل��ى حلب��ة فيلي��ب �أيان��د يف 
ملب��ورن يف �للف��ة قب��ل �الأخ��رة ل��ه ليتف��وق على 
مت�صابق ياماها �ال�صب��اين مافريك بينيالي�س �لذي 
�حت��ل �ملركز �لث��اين. وبه��ذ� �صينطل��ق ماركيز من 
�ل�ص��د�رة للم��رة 44 خال م�صرته م��ع �ل�صباقات. 
وق��ال ماركي��ز: "�أن��ا �صعي��د ب��االأد�ء �ل��ذي قدمته 
و�صعي��د ن�صبيا بااليق��اع �لذي �أديت ب��ه وما علينا 
�ص��وى �النتظار ل��رى كيف �صتكون �أح��و�ل �لطق�س 
يف �ل�صب��اق غ��د�". وت�ص��ر �لتوقع��ات �جلوي��ة �إىل 

هطول �أمطار �ليوم.
�لرتتي��ب  يف  يتخل��ف  �ل��ذي  بينيالي���س  و�صج��ل 

�لع��ام بف��ارق 41 نقطة عن ماركي��ز دقيقة و�حدة 
و28.719 ثانية و�صينطلق من �ل�صف �الأمامي �إىل 
جان��ب زميله يف فري��ق ياماما �لفرن�ص��ي �ل�صاعد 

جوهان ز�ركو �لذي �صجل ثالث �أ�رع زمن.
وتعر���س دوفيت�صي��وزو �ل��ذي تف��وق عل��ى ماركيز 
وفاز ب�صباق �لياب��ان يف �الأ�صبوع �ملا�صي حلادث 
خ��ال جولة جتارب حرة �ليوم لكنه مل ي�صب ب�صوء 

و�صارك يف �لتجارب �لتاأهيلية �لر�صمية بعد ذلك.
و�صجل مت�صابق هوند� �الأ�ص��رت�يل جاك ميلر �لعائد 
لل�صباق��ات بعد ثاثة �أ�صابيع ب�صبب ك�ر يف �ل�صاق 
خام���س �أ�رع زم��ن و�صينطل��ق من �ل�ص��ف �لثاين 

�أمام جماهر باده.

 ح�ص��م هاري ك��ن، مهاج��م توتنه��ام �الإجنليزي، 
ق��ر�ره ب�ص��اأن �هتم��ام ري��ال مدري��د، حام��ل لقبي 
�ل��دوري �الإ�صب��اين، ودوري �أبط��ال �أوروب��ا، ب�صمه 

خال �لفرتة �ملقبلة.
و�أك��د ك��ن �أنه م�صتمر م��ع �ل�صب��رز، وال يرغب يف 
�لرحي��ل خال �لفرتة �ملقبلة، نافيا �ل�صائعات �لتي 

ربطته بالرحيل �إىل �لنادي �مللكي.
وقال كن يف ت�ريحات نقلتها �صحيفة "مرور" 
�لربيطاني��ة: "�أحب �أن �أكون �لاعب �الأول بالفريق، 
و�أبق��ى لاأبد يف توتنهام، فالفري��ق لديه جمموعة 
ر�ئعة من �لاعبن �ل�صبان ونتطور كل عام ولدينا 
م��درب جيد للغاية، وقريبا �صنفتتح �مللعب �جلديد، 

لذلك ال يوجد �صبب للرحيل".
وتاب��ع: "بالطب��ع ال �أح��د يع��رف ما ق��د يحدث يف 
�مل�صتقب��ل، ولكني ال �أرغ��ب �أبد� يف �ملغادرة طاملا 
�ص��ارت �الأم��ور يف توتنه��ام عل��ى �لنح��و �حل��ايل، 
ولدين��ا هنا عقلية �لفوز با�صتم��ر�ر على �أمل ح�صد 
�الألقاب، وم��ا يهمني �أكرث من كل هذ� هو �أنني بعد 

�العتز�ل �أحتدث عن م�صرتي �لكروية بفخر".

وو��ص��ل: "ك��رثة �ل�صائع��ات ب�ص��اأن عرو���س �أندية 
�أخرى للتعاقد معي �أو مع �أي العب �آخر يف �ل�صبرز، 
دلي��ل د�مغ على �أننا نقدم م�صتوى جيد، ولكن لي�س 
كل م��ا تن���ره �ل�صحف يتحق��ق يف �لنهاية، �أرغب 

يف �ال�صتمر�ر لفرت�ت �أطول مع توتنهام".
وكان��ت �ل�صحاف��ة �الإ�صباني��ة �صلط��ت �ل�صوء على 
رغب��ة ري��ال مدري��د يف �لتعاق��د مع ك��ن، ورحيل 
جاريث بيل عن �لنادي �مللكي، م�صتغلة ت�ريحات 

هد�ف �لدوري �الإجنليزي �الأخرة.
وكان ك��ن ���رح عق��ب مب��ار�ة فريقه م��ع ريال 
مدري��د ي��وم �لثاثاء �ملا�صي بقول��ه: " كري�صتيانو 
رونالدو مثل��ي �الأعلى، وعقب �ملب��ار�ة ذهبت �إليه 
طالبا �حل�صول عل��ى قمي�صه ومنحه يل، لقد كانت 
حلظة عظيمة بالن�صبة يل و�صاأ�صع قمي�صه يف �إطار 

و�أعلقه يف بيتي".
وتاب��ع: "كنت �صعيد�ً للغاي��ة بت�ريحات �لفرن�صي 
زين �لدين زيد�ن، مدرب ريال مدريد، ب�صاأين و�لتي 
و�صفني فيها بالاعب �ملتكام��ل، فاالإ�صادة د�ئما 

جتعل �ملهاجم يقدم �أف�صل ما لديه".

ويع��اين فريق ري��ال مدريد �الإ�صب��اين، من �أزمة يف 
خط �لهج��وم هذ� �ملو�ص��م، يف ظل تر�ج��ع م�صتوى 
�لفرن�صي ك��رمي بنزمية، ورحيل �ألف��ارو مور�تا �إىل 

ت�صيل�صي، يف �النتقاالت �ل�صيفية �ملا�صية.
وقال موقع "كالت�صيو مركاتو" �الإيطايل، �إن ريال 
مدريد، حري�س على �لتعاقد مع �الأرجنتيني ماورو 
�إي��كاردي، مهاجم فريق �إنرت ميان �الإيطايل، �لذي 

تاألق يف �لكالت�صيو يف �ل�صنو�ت �الأخرة.
وعق��ب ت�صجيله هاتريك يف مب��ار�ة فريقه �الأخرة 
�أم��ام ميان يف ديربي ميانو، �صطع ��صم �إيكاردي 
كثًر� خا�ص��ة يف و�صائل �الإع��ام �الإ�صبانية، �لتي 

ر�صحته لان�صمام �إىل �لريال يف �ل�صيف �ملقبل.
ويعت��رب �إيكاردي من خريجي �أكادميية "ال ما�صيا" 
�لتابعة لنادي بر�صلونة، و�ن�صم لفريق �صامبدوريا 
�الإيط��ايل يف عام 2011، قبل �أن ينتقل لاإنرت يف 
ع��ام 2013، وخا���س يف �ل��دوري �الإيطايل 164 

مبار�ة، �صجل فيها 90 هدًفا و�صنع 25.
وقدرت تقارير ثمن ماورو �إيكاردي ب� 110 مليون 
ي��ورو، علًم��ا باأن عق��ده مع �إنرت مي��ان ينتهي يف 

عام 2021.
وبد�أ نادي ريال مدريد �الإ�صباين برئا�صة فلورنتينو 
بري��ز، رحلة �لبح��ث عن �صفقات جدي��دة من �أجل 

تدعيم �صفوفه، خال �ملرحلة �ملقبلة. 
وذك��رت �صحيف��ة "م��اركا" �الإ�صباني��ة �أن ري��ال 
مدري��د ال ي��ز�ل يتابع �ألف��ارو �أودري��وزوال �لظهر 
مرتب��ط  �أن �صم��ه  �إال  �صو�صيي��د�د،  لري��ال  �الأمي��ن 
مبو�فقة �ملدرب �لفرن�صي زين �لدين زيد�ن وتقييمه 

للمغربي �أ�رف حكيمي.
و�أف��ادت �ل�صحيفة �أن �لتفك��ر يف �صم �أودريوزوال 
)21 عام��ا( يتما�ص��ى م��ع �صيا�ص��ة رئي���س �مللكي 
فلورنتين��و بريز �لتي تهدف �إىل �صم مو�هب �صابة 

دولية و�عدة.
و�أ�صاف��ت �أن �إمتام �صفقة �أودريوزوال متوقفة على 
مو�فق��ة زي��د�ن، �إذ يتو�ج��د يف نف���س مرك��زه د�ين 
كارفاخال و�ملغربي �أ���رف حكيمي �لذي �صيكون 
�أد�وؤه حت��ى نهاية �ملو�ص��م حا�صًما يف �صفقة العب 

�صو�صييد�د.
يذكر �أن قيمة �ل���رط �جلز�ئي يف عقد �أودريوزوال 

تطور جديد في مستقبل أوزيل

فينوس وليامز تسعى للثأر من 
موجوروزا
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