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 اأك��دن ن��ادي موناك��و الفرن�س��ي اأن املهاج��م ال��دويل ال�سابق 
تي��ري هرني �سيعود اإىل منزل��ه القدمي، الفريق الذي اأطلقه اإىل 
النجومي��ة، م��ن اأجل الإ�رشاف ع��ل تدريبه بعق��د لثالثة اأعوام، 

خلفًا للربتغايل ليوناردو غاردمي.
واأ�س��ار الن��ادي يف بيان ن�رشه ع��رب موقعه الإلك��روين اإىل اأن 
ه��رني، ال��ذي يعمل حالي��ًا م�ساع��داً مل��درب منتخ��ب بلجيكا 
الإ�سب��اين روبرتو مارتينيز، "�سيرك بلجي��كا اليوم ال�سبت من 
اأج��ل ال�سفر اإىل الإم��ارة الفرن�سية، حيث �سيت��م الإعالن ر�سميًا 
ع��ن التعاقد مع��ه لثالثة اأع��وام، عل��ى اأن يتم تقدمي��ه الإثنني 
املقبل". وق��رر موناكو اخلمي�س املا�سي اإقالة غاردمي، نتيجة 
حلول��ه يف املرك��ز الثام��ن ع���رش بع��د 9 جولت عل��ى انطالق 
ال��دوري الفرن�سي. وو�سل غ��اردمي اإىل فريق الإمارة يف �سيف 
2014، وق��اده اإىل لق��ب الدوري ون�سف نهائي دوري اأبطال 
اأوروب��ا يف 2017. وكان امل��درب البال��غ 44 عام��ًا مرتبط��ًا 
بعق��د مع موناك��و حتى 2020، لكنه دفع ثم��ن البداية ال�سيئة 
ه��ذا املو�س��م، وذلك بع��د رحيل اأب��زر جنومه على غ��رار لعبي 
الو�س��ط توم��ا ليم��ار اإىل اأتلتيك��و مدري��د الإ�سب��اين، الربازيلي 
فابينيو اإىل ليفربول الإجنليزي، والربتغايل جواو موتينيو اإىل 
ولفرهامبتون الإجنليزي. ومل يفز موناكو �سوى مبباراة واحدة 
ه��ذا املو�س��م يف اجلول��ة الأوىل م��ن ال��دوري �سد نان��ن فيما 
خ���رش اآخر اأربع مباري��ات له يف جميع امل�سابقات، وهو يعي�س 
�سل�سل��ة �سيئة مل يحقق فيها اأي ف��وز يف 10 مباريات منذ 11 
اأغ�سط���س )اآب( املا�سي. ويف حال حل هرني بدًل من غاردمي، 
�سيك��ون موناكو اأول اختب��ار كمدير فني لبن ال�41 الذي عمل 
من��ذ 2016 كم�ساع��د مارتينيز يف منتخب بلجي��كا، علمًا باأن 
اأ�سطورة اآر�سنال الإجنليزي رف�س يف اأغ�سط�س املا�سي عر�سًا 

لالإ�رشاف على النادي الفرن�سي الآخر بوردو.

بعدم��ا اأب��دى رغبة وا�سح��ة يف النتقال اإىل ال��دوري الإ�سباين واللعب يف 
ري��ال مدري��د، اأو�سح��ت تقاري��ر �سحافي��ة اأن جن��م ت�سيل�س��ي الإجنليزين 
البلجيك��ي اإدي��ن هازارد، تعر�س��ه عقبة من اأجل حم��ل قمي�س "امللكي"، 
ال��ذي ُيقاوم للع��ودة اإىل �سكة النت�س��ارات. ولي�س خافي��ًا اأن ريال مدريد 
يحاول احل�سول على خدمات اإدين هازارد، الذي اأبدى بدوره موؤخراً رغبة 
وا�سح��ة يف النتق��ال اإىل "املرنغي"، وذلك بهدف حتقي��ق حلمه باللعب 
يف ال��دوري الإ�سب��اين والف��وز بالك��رة الذهبية. وي��درك "امللك��ي" اأن �سم 
النج��م البلجيكي املميز �سيخفف من حدة ال�سغوط على الفريق، وقد ينجح 
جن��م "البل��وز" يف تعوي�س رحي��ل النجم الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونالدو 

ل�سيفي��ة اإىل يوفنتو���س الإيط��ايل يف ف��رة النتقالت  ا
بقمي���س املا�سية. غر اأن روؤية هازارد )27 عامًا( 

"املرنغي" تعر�سها عقبة واحدة.
ويف ه��ذا ال�س��اأن، نقل��ت �سحيف��ة ديل��ي 

�ست��ار الربيطانية ع��ن ال�سحايف واملحلل 
الريا�س��ي غابرييل ماركوت��ي قوله، اإن 
"حاج��ة ريال مدري��د اإىل �سم مهاجم 

�رشي��ح ق��د ُتعط��ل �سفق��ة انتقال 
ادين هازارد اإىل قلعة البرنابيو". 
"ري��ال  اأَن  ماركوت��ي  واأو�س��ح 
مدري��د �سينزل بكل ثقل��ه من اأجل 
عل��ى �سم مهاجم �رشيح ي�ساعد الفريق 

جت��اوز العقم التهديف��ي الذي يعاين من��ه"، ل�سيما بعد 
ابتع��اد كرمي بنزميا ع��ن هز ال�سب��اك، واأ�ساف اأن 

"�سعوب��ة انتقال هازارد اإىل 'املرنغي' هي اأنه 
لي�س مهاجم��ًا �رشيحًا، رغم ت�سجيله و�سناعته 
للعدي��د من الأهداف". وتاب��ع نف�س املتحدث اأّن 

 100 "ري��ال مدريد �سي�سع مبلغًا ي��راوح بني 
و150 مليون جنيه اإ�سرليني من اأجل �سم لعب 
كب��ر، واأن ه��ذا املبل��غ �سي���رشف غالب��ًا للظفر 

بخدم��ات مهاج��م ه��داف ولي���س عل��ى مركز 
�سانع األعاب، الذي ي�سغله هازارد".

بغ��داد -  اجلورن��ال: اكد لعب املنتخب العراقي اجمد عطوان ان املباراة 
املقبل��ة يوم الثنني امام منتخب ال�سعودية  يف البطولة الرباعية �ستكون 

بتكتيك خمتلف عن املباراة الوىل امام الرجنتني . 
 وق��ال عط��وان ان املنتخ��ب العراق��ي �سيخو���س مب��اراة الثن��ني  ام��ام 
املنتخب ال�سعودي بتكتيك خمتلف ، حيث جلاأ املدرب يف املباراة الوىل 
اىل ا�سل��وب  دفاع��ي بحت وهذا ام��ر طبيعي انك تواج��ه اف�سل منتخبات 
الع��امل ، وكذلك امل��درب يبحث عن  تطبي��ق ال�سلوب الدفاع��ي لكت�ساف 
اخط��اء الفري��ق يف املباريات الودية وامكاني��ة معاجلاتها  وت�سحيحها.  
وبني ان املب��اراة املقبلة امام منتخب ال�سعودية احلال �سيختلف متاما ، 
حيث ان هناك تقاربا  بامل�ستويات رغم ان الفريق ال�سعودي اكرث ا�ستقرارا 
فنيا ، و�سارك يف املونديال الخر يف  رو�سيا واملدرب م�ستقر مع الفريق 
، بينما فريقنا يف طور التكوين ، مع ذلك �سيكون التكتيك  خمتلف قطعا. 

وب��ني ان امل��درب كاتانيت�س بحاج��ة اىل الوقت ليحق��ق ال�ستقرار الفني 
، وه��و الن يبح��ث ع��ن  ادوات من خ��الل زج اكرب عدد م��ن الالعبني يف 
املباري��ات التجريبية ، وبالتايل لبد جلماهرنا  ان ت�سرب على الداء ول 

ميكن لن نحكم على الفريق يف مباراتني فقط. 
وخت��م عط��وان بالق��ول املنتخب العراقي ل�س��ك انه ا�ستفاد م��ن البطولة 
الرباعي��ة ، واله��م ان  تتك��ون الفك��رة النهائية للمدرب قب��ل ال�رشوع يف 

بطولة ا�سيا بالمارات. 

خمسة مرشحين لتجديد دماء بايرن ميونخ

تحضيرا السيا 2019... اسود الرافدين يواجهون أربع منتخبات في الشهرين المقبلين

يواج��ه املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة الق��دم، اأرب��ع منتخب��ات 
يف ال�سهري��ن املقبل��ني ا�ستع��داداً لكاأ�س اآ�سي��ا املقررة يف 
المارات يف 2019. وقال رئي�س احتاد الكرة، عبد اخلالق 
م�سع��ود "م�ساركتن��ا يف البطول��ة الرباعية لي���س املهم ان 
نفكر فيها بالنتيجة بقدر ما نفكر بال�ستفادة من ت�سحيح 
الأخط��اء، ويج��ب عل��ى من امل��الك التدريب��ي ان ي�سخ�س 
نق��اط القوة وال�سعف يف �سف��وف املنتخب الوطني، وهذا 
كل��ه ياأتي حت�سرا لبطولة اآ�سيا التي من املوؤمل ان تنطلق 

مطلع العام املقبل يف الإمارات".
واأك��د "مباراتنا م��ع منتخب بوليفي��ا مازالت موجودة يف 
اأجندتن��ا، و�ستق��ام يف موعده��ا املح��دد يف الع�رشين من 
ال�سه��ر املقب��ل، فيم��ا �سيك��ون ملنتخبن��ا مع�سك��ر تدريبي 
يف قط��ر، بع��د ان فاحتنا اجلانب القط��ري ومتت املوافقة، 

و�سيتحمل��ون جمي��ع التكالي��ف، وهنا علين��ا ان نقدم لهم 
ال�سك��ر والتقدي��ر عل��ى ترحيبه��م ب�سيافتنا، واي�س��ًا نقدم 
جزي��ل امتنان��ا اىل اجلانب ال�سعودي عل��ى ح�سن ال�سيافة 

وال�ستقبال".
واأ�س��ار م�سع��ود اىل ان "مع�سك��ر قط��ر �سيتخلل��ه مباراتني 
جتريبيت��ني مع منتخب��ي ال�سني واوزبك�ست��ان يف الثالث 

والع�رشين والثامن والع�رشين من ال�سهر املقبل".
م��ن جهت��ه ع�س��و املكتب الإعالم��ي لحتاد الك��رة، حممد 
خلف، قال اإن "مباراة بوليفيا ما زالت قائمة يف موعدها، 
حي��ث م��ن املق��رر اإقامته��ا، ي��وم 20 اأكتوبر/ت�رشين اأول 

اجلاري".
وتاب��ع: "الحت��اد ي�سعى لتطبي��ق منهاج اإع��داد املنتخب، 
��ا يف الدوحة، يت�سمن مباراتني  ال��ذي �سيقيم مع�سكًرا اأي�سً
جتريبيتني مع ال�سني واأوزبك�ستان، ورمبا تاأمني مواجهة 
اأخ��رى، مطلع العام املقبل، قبل بدء مناف�سات بطولة اآ�سيا 

بالإمارات". وي�س��ارك املنتخب الوطني حاليا يف البطولة 
الرباعي��ة الودي��ة الت��ي ت�س��م منتخب��ني كبري��ن بحج��م 
الربازي��ل والأرجنتني. وكان الحت��كاك بفرق عاملية مثل 
ال�سامب��ا والتاجنو، اأث��ره الفني املطل��وب لالأخ�رش واأ�سود 

الرافدين قبل م�ساركتهما يف كا�س اأمم اآ�سيا 2019.
الالعب ال�سابق يف اإ�ستوديانيت�س دي ل بالتا الأرجنتيني، 
كالودي��و رافاريز  قال اإن الالع��ب املوهوب املنتج مل يعد 
مرتبط��ا بجن�سية واحدة، بل اأن الأم��ر اأ�سبح اأكرث انت�سارا، 
لذل��ك فاإن مناط��ق اجلذب بال�رشق الأو�س��ط �ستزدهر كثرا 
يف جل��ب اأك��رب البطولت وب��دون موا�سم حم��ددة، كما هو 

اليوم يف البطولة الرباعية يف ال�سعودية.
وتابع باأن��ه خالل تلك البطولة، ن��رى لأول مرة منتخبات 
مث��ل الع��راق تواجه الأرجنت��ني بكل ما ي�سم��ه من جنوم، 
وه��ي بالتاأكيد فائدة لهذه الف��رق لك�سب اخلربة يف تنظيم 
البطولت وا�ستق��دام الفرق الكبرة، وهذه فائدة كرة القدم 

الي��وم الت��ي نتحدث عنه��ا. من جانب��ه، اأ�سار ح�س��ن اأحمد 
م��درب النفط العراق��ي، اإىل اأن البطولة يف ه��ذا الوقت تعد 
نقلة نوعية، ب�سب��ب مواجهة املنتخبات الكبرة، والوقوف 
عل��ى م�ست��وى لعب��ي املنتخب اأم��ام امل��درب كاتانيت�س، 
و�ستك�س��ف له نقاط الق��وة وال�سعف قب��ل اأمم اآ�سيا، والذي 
علي��ه م�سابقة الوقت لعتماد ت�سكيلة ثابتة وال�ستمرار يف 

برناجمه التدريبي.
واأو�سح اأن مالقاة منتخب��ات بحجم الأرجنتني والربازيل 
وال�سعودي��ة، ه��ي فر�س��ة طيب��ة، ول ميك��ن اأن تتوف��ر يف 
الظروف العادية، اإذ اأعتدنا على مواجهة منتخبات املحيط 

القريب، ومل تكن ذات فائدة اأو اأنها حمدودة جدا.
ام��ا ليوني��ل �سكال��وين، م��درب منتخ��ب الأرجنت��ني، ا�ساد 
بتنظيم العراق، رغم النت�سار على اأ�سود الرافدين، بنتيجة 
الرباعي��ة،  ال��دورة  اإط��ار  يف  املا�س��ي،  اخلمي���س   ،4-0

املقامة حالًيا يف ال�سعودية.

شباب العراق للصاالت يعزز حظوظه في بلوغ نصف النهائي 

يب��دو اأن الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونال��دو، ل��ن يكون 
اآخر الراحلني عن ري��ال مدريد الإ�سباين، حيث اأ�سارت 
تقاري��ر �سحفي��ة اإيطالي��ة اأن النج��م الكروات��ي ل��وكا 
مودريت���س يفك��ر يف الرحيل اأي�س��ا. وك�سفت �سحيفة 
فوتب��ول اإيطالي��ا، ع��ن اأه��م الأ�سب��اب الت��ي قد جتعل 
مودريت���س يغ��ادر قلع��ة الربنابي��و، م�س��رة اإىل اأن��ه 
غ��ر �سعيد يف الن��ادي امللكي، خالل الف��رة احلالية. 
وتابعت ال�سحيفة، اأن الدويل الكرواتي ي�سعر باحلزن، 
ب�سب��ب تدهور اأو�س��اع الفريق ونتائج��ه. ونوهت اإىل 
اأن املت��وج بجائ��زة اأف�سل لعب يف الع��امل لهذا العام 

ل ي�ستبع��د الرحيل ع��ن املرينغي، خ��الل النتقالت 
ال�ستوي��ة املقبل��ة. وارتب��ط مودريت���س بالنتق��ال اإىل 
اإن��ر مي��الن، ال�سي��ف املا�س��ي، لك��ن ري��ال مدري��د 
ا�ستك��ى النرات��زوري للفيفا، ب�سب��ب "مفاو�ساته غر 
القانوني��ة" مع الالعب، الذي م��ا زال عقده �ساريا مع 
النادي امللكي. وكانت اأفادت �سحيفة "لجازيتا ديلو 
�سب��ورت" الإيطالية ع��ن وجود ات�س��الت بني ممثلي 
الن��ادي ووكي��ل لعب ن��ادي ري��ال مدري��د الإ�سباين. 
وبح�س��ب التقاري��ر — وقتها — ف��اإن ال�سفقة كانت 
تب��دو �سعبة للقيم��ة املرتفع��ة لالع��ب، اإل اأن اإداريي 
الن��ادي كان��وا يري��دون اإمتامها باأي ث��م. وتاأتي هذه 
الأنب��اء، بع��د ي��وم واحد فقط، م��ن تاأكي��د اإنر ميالن 

"ا�ستحال��ة" �سم الكرواتي، خ��الل املركاتو ال�ستوي 
املقب��ل، على ل�سان بي��رو اأو�سيليو، املدي��ر الريا�سي 

للنادي الإيطايل.
واحتفل جنم منتخ��ب كرواتيا وريال مدريد الإ�سباين، 
يف 25 ايل��ول املا�س��ي، بح�سول��ه على لق��ب "اأف�سل 
لع��ب يف العامل"، والذي كان مر�سحا له كذلك الالعب 

امل�رشي حممد �سالح.
وح�س��د مودريت���س جائ��زة اأف�س��ل لع��ب يف الع��امل 
لع��ام 2018، متفوق��ا عل��ى الثنائ��ي حمم��د �س��الح 
وكري�ستيان��و رونالدو، بعدما فاز بلق��ب دوري اأبطال 
اأوروب��ا الع��ام املا�س��ي م��ع ري��ال مدري��د، كم��ا قاد 

منتخب كرواتيا لبلوغ نهائي كاأ�س العامل.

اأ�سعل املنتخب العراقي لل�سباب لكرة ال�سالت، 
املناف�سة باملجموعة الأوىل، من دورة الألعاب 
الأوليمبي��ة لل�سب��اب املقام��ة يف بوين�س اآير�س 
بالأرجنتني. وجن��ح �سباب العراق، يف الفوز على 
الأرجنت��ني )1-4(، ليعزز م��ن حظوظه يف بلوغ 

ن�سف النهائي.
ورغم البداية الطيبة لالأرجنتني، اإل اأنَّ علي طالب 
مدرب الع��راق تعامل مع املب��اراة بحنكة عالية، 
وامت���س اندفاع لعبي الأرجنت��ني ويخرج فائًزا 
باملب��اراة، ويرفع اأ�سود الرافدين، ر�سيدهم اإىل 7 

نقاط.

وبات �سب��اب العراق يف �سدارة املجموعة بفارق 
�سيواج��ه  ال��ذي  م���رش،  منتخ��ب  ع��ن  الأه��داف 
�سلوفاكي��ا يف اجلول��ة الخرة، وبف��ارق 3 نقاط 
ع��ن املنتخ��ب الأرجنتيني، ال��ذي �سيواجهة بنما 

يف اجلولة الأخرة.
وتب��دو حظوظ الع��راق، جيدة، خا�س��ة مع تفوقه 
بالأه��داف عل��ى الأرجنت��ني، حتى يف ح��ال فوز 

الفريق الالتيني، يف مباراته الأخرة.
��ل �سباب الع��راق 12 هدًف��ا، ومني مرماهم  و�سجَّ
ب���5 اأه��داف، بينم��ا �سج��ل لعب��و الأرجنت��ني 7 

اأهداف، مقابل 6 اأهداف هزت �سباكهم.
واأنهى املنتخب العراقي، مبارياته الأربع، وينتظر 
اجلول��ة الأخرة؛ حيث تبدو حظوظ الفراعنة اأمام 

�سلوفاكي��ا كب��رة، فالفوز والتع��ادل يوؤهل م�رش 
ب�سكل مبا���رش، وحتى يف حال اخل�س��ارة �سيدخل 

بفارق الأهداف.
املب��اراة  يف  للف��وز  فتحت��اج  الأرجنت��ني،  اأم��ا 
الأخ��رة عل��ى بنم��ا، بف��ارق 7 اأه��داف، ليتمكن 
م��ن التاأهل على ح�ساب الع��راق، وتقام مباريات 

اجلولة الأخرة فجر الأحد.
ي�س��ار اإىل اأن قرع��ة ال��دورة الأوملبي��ة، و�سع��ت 
املنتخ��ب العراق��ي، يف املجموع��ة الأوىل، بجوار 
الأرجنت��ني وم���رش وبنما و�سلوفاكي��ا، ويذكر اأن 
منتخ��ب �سباب العراق لكرة ال�سالت تاأهل لدورة 
الألع��اب الأوملبي��ة، بعدم��ا ح�س��ل عل��ى املركز 

الثاين يف بطولة اآ�سيا، بعد اإيران.

ي�ست��د ال�سغط عل��ى فريق باي��رن ميونخ الأمل��اين لكرة 
القدم، بع��د النتائج الكارثية التي حققها من وجهة نظر 
م�سجعي��ه موؤخراً، احلاج��ة اإىل دماء جدي��دة باتت تبدو 
ملح��ة، الأ�سماء عديدة لكن من ه��و الأن�سب؟.  والتذبذب 
احلا�س��ل يف مع�سك��ر املدافع عن لقب ال��دوري الأملاين 
)بوند�سليغ��ا(، �س��د النتب��اه بق��وة اىل ت�سكيل��ة الفري��ق 
العج��وز، ورافق ذل��ك �سيل من التكهن��ات حول �سفقات 
مرتقب��ة ينوي الن��ادي عقدها لتجديد دم��اء الفريق يف 
اأ���رشع وقت ممكن. وفيما يل��ي 5 اأ�سماء مر�سحة لرتداء 

قمي�س النادي البافاري:
بيبي لعب ليل الفرن�سي

ا�سم��ه احلقيقي ميغايل اأجنيلو دي �سليفا، معروف با�سم 
بيب��ي اأو ك�ساكا، ويلعب يف مركز خ��ط الو�سط الدفاعي، 

ويبلغ من العمر 23 عامًا.
ولن يكون الن��ادي الأملاين الوحيد املهتم ب�سم الالعب، 
فهن��اك ن��ادي �سالك��ه اأي�س��ًا وحت��ى ن��ادي بر�سلون��ة 
الإ�سب��اين ومان�س�س��ر يونايت��د الإجنليزي، الذي��ن اأعربا 

بدورهما عن اهتمامهما بالالعب الربتغايل.
وكاد ك�س��اكا اأن ينتقل اإىل نادي ليون ال�سيف املا�سي، 
لكن��ه رف���س الرحي��ل يف اآخ��ر حلظ��ة، م��ع اأن الفريقني 

الفرن�سيني اتفقا على جميع تفا�سيل ال�سفقة.
و�سغ��ر �سن��ه، وقيمت��ه املتداول��ة يف �س��وق النتقالت 
مبعدل 30 مليون يورو، جتعله مغريًا للبافاري، خا�سة 
واأن باإمكان��ه اللع��ب اأي�س��ًا يف مرك��ز الأجنح��ة كبديل 

حمتمل لفرانك ريربي اأو اآرين روبني.
اآرون رام�سي

اأه��م ما ميكن قوله عن الويلزي اآرون رام�سي اأنه اعتباراً 
من ال�سيف القادم �سيكون بدون عقد، لأن نادي اآر�سنال 
الإجنلي��زي ف�سل يف التو�سل اإىل اتفاق مع لعبه لتمديد 

العقد.
وله��ذا ال�سب��ب يت��م الرب��ط بني الالع��ب ال��دويل وبايرن 
ميون��خ بقوة يف امل��دة الأخرة، خا�س��ة بعد خرب ن�رشه 
موقع "كالت�سيومركاتو" موؤخراً حول حتركات بافارية 

يف هذا الجتاه.
غ��ر اأن املنطق يقول العك�س،  فباي��رن وب�سبب التكد�س 
احلا�سل يف مركز الو�سط قام ببيع كل من اآرتورو فيدال 

و�سبا�ستي��ان روده، كما اأن اجلوه��رة الربتغالية ريناتو 
�سان�سيز وج��د اأخراً طريقه اإىل التاأل��ق بقمي�س النادي 
حتت قيادة املدرب نيك��و كوفات�س، هذا كله اإ�سافة اإىل 
عم��ر رام�سي املتقدم ن�سبيًا، ي�سر اإىل اأن البافاري عليه 

التفك��ر مرت��ني قبل الإق��دام على التعاق��د مع لعب يف 
مركز الو�سط.

"توتو�سب��ورت"  �سحيف��ة  �سكرينيار:ح�س��ب  مي��الن 
الإيطالي��ة، فاإن لع��ب الإنر مالين �سكريني��ار �سيكون 

الو�سفة ال�سحرية بالن�سبة لبايرن، للتخل�س من م�ساكله 
يف خط الدفاع.

لك��ن ه��ذه ال�سفق��ة ل��ن تك��ون �سهل��ة بالن�سب��ة للنادي 
الأمل��اين، لكونها �ستكلف��ه 80 مليون ي��ورو على الأقل، 
لأن الالعب البالغ من العمر 23 عامًا اأبرم عقداً مع اإنر 
ميالن الإيطايل لغاية 2022، دون ال�سماح له مبغادرة 

م�سبقة.
يف املقابل، اأوردت تقارير �سحافية اأن م�سوؤويل النادي 
الإيط��ايل على ا�ستع��داد للتخلي عن الالع��ب ال�سلوفيني 
مقاب��ل 80 ملي��ون، وه��و مبل��غ م��ن غ��ر املتوق��ع اأن 
يخ�س�س��ه الباي��رن ملدافع مهما كان��ت حاجته لتجديد 

خط دفاعه.
فرينكي دي يونغ

لي�ست ه��ي املرة الأوىل التي يتم فيه��ا الربط بني لعب 
اأياك���س اأم�س��ردام دي يون��غ وبني باي��رن ميونخ، لكن 
احلدي��ث عنه عاد اإىل الواجه��ة يف املباراة الأخرة بني 
الفريق��ني، �سمن مناف�س��ات دوري الأبط��ال، تاألق فيها 

الالعب الهولندي ذو 21 ربيعًا.
و�سيك��ون بايرن جمرباً على دف��ع مبلغ 40 مليون يورو 

عل��ى الأق��ل، للح�سول على خدم��ات دي يونغ، املتعاقد 
مع اأياك�س اأم�سردام لأربع �سنوات اأخرى.

ويج��ب القول اإن الإمكانيات التي يتوفر عليها دي يونغ 
يف اللعب باأريحي��ة يف جميع مراكز خط الدفاع اخللفي 

اإىل و�سط امليدان الدفاعي، جتعل الرقم يبدو منطقيًا.
فلوريان توفني

اجلمي��ع يري��د توفني، بع��د اأن بلغ ر�سيده م��ن الأهداف 
يف املو�س��م املا�سي 22 هدف��ًا، اأحرزه��ا ل�سالح فريق 
مار�سيليا يف الدوري الفرن�سي، وهو الآن يف طريقه هذا 

املو�سم اإىل تاأكيد هذا الر�سيد.
وبح�س��ب �سحف فرن�سية، فاإن توفني بات ينظر اإليه يف 
بايرن عل��ى اأنه اخلليفة املنتظر لآري��ن روبني اأو فرانك 

ريبري.
وكان رد فعل رئي�س نادي مار�سيليا، جاك هرني اإيرنو، 

اأن رفع قيمة ال�رشط اجلزائي اإىل 80 مليون يورو.
ويجم��ع املتابع��ون لل�ساأن البافاري اأن��ه ويف حال قرر 
باي��رن التخلي عن �سيا�سته "التق�سفية"، فلن يجد اأف�سل 
م��ن توفني )25 عام��ًا(، خا�سة واأنه ميكن اللعب يف اأي 

مكان داخل و�سط امليدان الهجومي.

هنري يقود موناكو لـ3 أعوام
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