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فر�ض االحتاد اجلزائري لكرة القدم، عقوبات ت�شمل اللعب 
دون جمه��ور وغرامات �شد 6 اأندية من الدرجتني االأوىل 
والثاني��ة، ب�شبب اأحداث �شغب خ��ال الدوري املحلي يف 

االأيام املا�شية.
ون���رت الرابط��ة ع��ر موقعه��ا حم���ر اجتم��اع جلنة 
االن�شباط الذي ت�شمن عقوبات �شد نادي وفاق �شطيف 
م��ن الدرج��ة االأوىل، باللعب مباراة واح��دة دون جمهور 
وغرام��ة قدره��ا 200 األف دينار )ح��واىل 1450 يورو( 
ب�شبب “رمي مقذوفات وا�شتخ��دام املفرقعات النارية”، 
بينم��ا عوق��ب �شبيب��ة القبائ��ل مت�ش��در ترتي��ب الدوري 

بغرامة 30 األف دينار )220 يورو(.
و�شه��دت املب��اراة التي خ�ره��ا وفاق �شطي��ف )�شفر-
1( اخلمي���ض يف املرحلة الثامنة، اأحداث �شغب ا�شتدعت 
تدخ��ل ال�رط��ة، بح�شب و�شائ��ل اإعام حملي��ة. واأ�شارت 
�شحيف��ة “اجلمهوري��ة” نق��ا ع��ن ال�رط��ة، اىل اأن هذه 
االأح��داث اأدت اىل اإ�شاب��ة 17 �شخ�ش��ا بينه��م ثاثة من 

عنا�ر االأمن.
ووج��ه االحت��اد حتذي��را لن��ادي مولودية بجاي��ة ب�شبب 
يف  الناري��ة  املفرقع��ات  واإ�شع��ال  املقذوف��ات  “رم��ي 
املدرج��ات و�شوء التنظيم” خال املب��اراة التي خ�رها 
اأمام �شبيبة ال�شاورة )�شفر1-(، وغرمه 250 األف دينار 

)نحو 1800 يورو(.
كم��ا �شه��دت مباري��ات الرابط��ة الثاني��ة اأح��داث عن��ف 
م�شابهة لرمي مقذوفات واإ�شعال املفرقعات النارية، كما 
يف احت��اد ب�شكرة الذي عوقب بلع��ب مباراة دون جمهور 
بعد رمي احلجارة ومقذوفات على امللعب خال مباراته 

اأمام مولودية �شعيدة التي انتهت بالتعادل 1-1.

اأعلن��ت �رطة ال�ض فغا�ض اإعادة فتح التحقيق ب�شاأن اتهامات باالغت�شاب، 
وجهته��ا ام��راأة اأمريكية لنجم ك��رة القدم الرتغ��ايل كري�شتيان��و رونالدو، 
ال��ذي نف��ى الوقائع. قالت �رطة ال���ض فغا�ض االأمريكي��ة اإن التحقيق حول 
اتهامات باالغت�شاب وجهتها االأمريكية كاترين مايورغا لاعب كرة القدم 
ال�شهري الرتغايل كري�شتيانو رونالدو قد اأعيد فتحه. ونفى الاعب وقوع اأي 
اعت��داء عل��ى هذه االأمريكية يف غرفة نزل ع��ام 2009. وقال مهاجم نادي 
يوفنتو���ض تورينو االإيطايل االأحد يف فيديو ق�شري ن�ره على اأن�شتغرام اإنها 

34 "اأخبار كاذبة". واأكدت املدعية كاترين مايورغا  (
عام��ا( يف �شكوى تقدمت به��ا يف والية نيفادا 
اأن رونال��دو اغت�شبه��ا يف 13 يونيو/حزيران 
2019 ومار���ض عليها �شغوطا لتوقيع اتفاق 
م��ايل يرغمها عل��ى الت��زام ال�شمت ب�ش��اأن ما 

ح�شل. وقال لي�شلي �شتوف��ال، حمامي ال�شاكية، 
يف بي��ان اإن "الدع��وى )التي رفعته��ا( ال�شيدة 

عل��ى  اجل�شدي��ة  والدالئ��ل  مايورغ��ا، 
االعتداء اجلن�شي )...( لي�شت +اأخبارا 

كاذب��ة+". وتاب��ع املحام��ي اأنه 
"اإحق��اق  يف  فق��ط  ياأم��ل  ال 

رونال��دو  بو�ش��ع  العدال��ة" 
اأم��ام م�شوؤولياته بل واأي�شا 

ل�"ت�شجي��ع جميع �شحايا 
اجلن�شي��ة"  االعت��داءات 
مرتكبيها  متابع��ة  على 
ب��دوا  "مهم��ا  ق�شائي��ا 

واأغني��اء  م�شهوري��ن 
واأقوي��اء". وكانت املدعية 

قد اأ�شعرت �رطة ال�ض فغا�ض 
يف يونيو/حزيران 2009 بح�شول 

اغت�شاب مفرت�ض وخ�شعت لفح�ض طبي. 
لك��ن ال�رط��ة اأو�شح��ت اأن��ه عن��د ت�شجيل 

ال�شك��وى يف ذل��ك الوقت "مل ت��دل ال�شحية 
املحقق��ني عل��ى م��كان احلادث��ة ومل توفر 

اأو�شاف امل�شتبه به".

اك��د هداف الدوري املو�شم املا�شي قائد فري��ق نفط مي�شان و�شام �شعدون ان 
فريقه �شيكون  احل�شان اال�شود يف املو�شم احلايل و�شيفاجاأ الفرق املناف�شة. 

وق��ال �شع��دون ان نف��ط مي�ش��ان يف املو�شم احل��ايل �شي�شكل  رقم��ا �شعبا يف 
الئحة الدوري ، حيث ان الفريق ا�شتعد ب�شكل مثايل وا�شتقطب العبني مميزين 
 ودخ��ل املناف�شات بق��وة ، و�شيفاجىء الفرق املتناف�شة عل��ى الدوري ، بل انه 
�شيح��رج كب��ار  االندية.  وبني ان لق��ب الهداف م�شوؤولية كب��رية ا�شعى للحفاظ 
عليها هذا املو�شم ، كما ان امل�شوؤولية  التي تقع على عاتقي هي قيادة الفريق 
للمناف�ش��ة عل��ى مركز متقدم يف الئح��ة ترتيب االندية ،  الن نف��ط مي�شان هذا 
املو�ش��م اعد ب�شكل مثايل وا�شتقطب العبني على م�شتوى عايل وبالتايل  علينا 
ان جنته��د لتحقيق نتائج متميزة.  واو�ش��ح ان البداية مميزة خ�شنا مباراتني 
فقط ت�شدرنا الئحة الرتتيب وهذا يوؤكد قوة الفريق  وعلينا ان نوا�شل التحدي 
، كم��ا اين �شجل��ت يف املباراتني وكنت خري �شن��د لزمائي يف النتائج  وامتنى 
ان نوا�شل بذات الروحية العالية.  ي�شار اىل ان نفط مي�شان حقق انت�شارين يف 
اجلولت��ني االوىل والثانية واجلت مبارات��ه يف  الدور الثالث امام القوة اجلوية 

الرتباط االخري يف بطولة كا�ض االحتاد اال�شيوي.

من مبابي إلى نيمار مرورًا ببيل.. من ينادي بالعرش؟

فيفا يصنف مباريات العراق في البطولة الرباعية 

اعتم��د االحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم فيف��ا، مباري��ات البطولة 
الرباعي��ة �شمن االأجن��دة الدولية للفيفا وذل��ك بح�شب االأجندة 
املن�ش��ورة على موقع فيف��ا الر�شمي. واعتم��دت فيفا املباريات 
الدولي��ة الت��ي �شُتلعب يف اأي��ام 8 اإىل 16 ت�ري��ن االول اأكتوبر 
�شم��ن االأجن��دة الدولي��ة للفيف��ا، م��ا �شيعن��ي احت�ش��اب نق��اط 
الرتتيب ال�شهري على اأ�شا�شه��ا، وهو ما يوؤكد اعتماد مواجهتي 
ال�شعودية واالرجنتني. واعلن مدرب املنتخب الوطني �شرتي�شكو 
كاتانيت���ض، القائم��ة النهائي��ة ال�ش��ود الرافدي��ن امل�شاركة يف 
البطول��ة الرباعية املق��رر اقامتها يف ال�شعودي��ة ال�شهر املقبل، 
وجاءت القائمة على النحو التايل:حرا�شة املرمى: حممد حميد، 
ج��ال ح�ش��ن، حممد كا�ش��د. خط الدف��اع: احم��د ابراهيم، علي 

عدنان، م�شطفى ناظم، ح�ش��ام كاظم، علي فائز، عاء مهاوي، 
ريب��ني �شوالقا. خ��ط الو�شط: احمد يا�شني، هم��ام طارق، مهدي 
كام��ل، اجمد عطوان، ا�شامة ر�شيد، ب�شار ر�شن، ح�شني علي. خط 
الهج��وم: ج�شنت مريام، مازن فيا���ض، حممد داوود، مهند علي، 

�شعد عبد االمري، علي ح�شني.
و�شيخو�ض املنتخب الوطني اول مبارياته يف البطولة الرباعية 
ام��ام االرجنت��ني يف احل��ادي ع���ر م��ن ت�ري��ن االول، فيم��ا 
�شيواج��ه ال�شعودي��ة يف اخلام�ض ع�ر من ال�شه��ر ذاته. وي�شارك 
منتخ��ب الع��راق نهائي��ات كاأ���ض اآ�شي��ا 2019 يف االإم��ارات 
�شم��ن مناف�شات املجموعة الرابعة اإىل جان��ب منتخبات اإيران 
وفيتنام واليم��ن. ع�شو املكتب االعامي باحت��اد الكرة ح�شني 
اخلرا�ش��اين، قال اإن "االحتاد العراق��ي لكرة القدم قرر امل�شاركة 
يف البطول��ة الرباعية اذ �شيواج��ه ال�شعودية يف الثاين ع�ر من 

ت�ري��ن االأول ويقاب��ل االأرجنتني يف ال�شاد�ض ع���ر من ال�شهر 
ذات��ه". واأ�ش��اف اأن "االحت��اد العراق��ي قرر تق��دمي االعتذار اإىل 
كل م��ن لبن��ان و�شلطن��ة عم��ان لعدم متك��ن املنتخ��ب الوطني 
م��ن خو�ض املبارات��ني اأمامها بنف���ض التاأريخ ال��ذي جتري به 
البطول��ة الرباعية يف ال�شعودية". م��ن جهته اأعلن رئي�ض الهيئة 
العام��ة للريا�ش��ة يف ال�شعودية، تركي اآل ال�شي��خ، عن م�شاركة 
املنتخ��ب العراقي بدال من م�ر يف البطول��ة الرباعية الدولية، 
الت��ي �شت�ش��ارك به��ا الرازي��ل واالأرجنتني. وق��ال اآل ال�شيخ يف 
تغري��دة ن�ره��ا عر �شفحته الر�شمية عل��ى موقع تويرت "دعما 
للكرة العراقية.. واعت��زاز بتاريخها العريق، ف�شيكون العراق هو 
راب��ع امل�شاركني يف البطولة الرباعي��ة الدولية التي ت�شت�شيفها 
اململكة مب�شاركة الرازيل واالأرجنتني". وتنظم ال�شعودية دورة 
رباعي��ة ودية يجتمع فيها منتخب��ات )ال�شعودية - الرازيل - 

االأرجنت��ني - العراق(. يذكر اأن املدير الفني للمنتخب الرازيلي 
تيت��ي ق��د اأعلن ع��ن القائمة الت��ي �شتخو�ض هذه ال��دورة وجاء 
عل��ى راأ�شهم نيمار وفريمينو وخي�شو���ض وكوتينيو وكا�شيمريو 
ومار�شيل��و واأليك���ض �شاندرو وث��اين اأغلى حرا���ض مرمى العامل 
األي�ش��ون بيكر، باالإ�شافة اإىل العبني اآخرين. والبطولة الرباعية 
تاأت��ي �شمن ا�شتع��دادات منتخبي العراق��و ال�شعودية للم�شاركة 
يف نهائي��ات كاأ���ض اآ�شي��ا 2018، والت��ي تق��ام يف االإم��ارات. 
و�شيلع��ب املنتخ��ب ال�شعودي اأمام الرازيل ي��وم 12 من ال�شهر 
احل��ايل، عل��ى ملعب جامعة املل��ك �شعود بالعا�شم��ة الريا�ض. 
وكان��ت الهيئ��ة العامة للريا�ش��ة يف ال�شعودي��ة، برئا�شة تركي 
اآل ال�شي��خ، ق��د اأعلنت عن تنظي��م بطولة ودية جتم��ع منتخبات 
ال�شعودية والرازيل واالأرجنتني، يف حني اأعلن االحتاد العراقي 

م�شاركته، ليكون املنتخب الرابع امل�شارك يف البطولة.

بعد تقارير اقترابه من مانشستر... زيدان يتصل 

جت��رى يف العا�شم��ة ال�شعودي��ة الريا���ض، 
ال�شب��ت املقب��ل، مرا�ش��م قرع��ة دور ال���16 
لبطول��ة كاأ���ض العرب لاأندي��ة االأبطال التي 
ينظمها االحت��اد العربي لكرة الق��دم، والتي 
يطلق عليها "كاأ�ض زايد" يف الن�شخة احلالية.

وتاأه��ل 16 ناديًا لل��دور املقبل وهي: النفط 
العراقي، وف��اق �شطيف اجلزائ��ري، واملريخ 
ال�ش��وداين، واالحت��اد ال�شكن��دري امل���ري، 
واالأهل��ي  اجلزائ��ري،  العا�شم��ة  واحت��اد 
ال�شع��ودي، واالإ�شماعيلي امل���ري، والوداد 

واله��ال  امل���ري،  واالأهل��ي  املغرب��ي، 
والرج��اء  امل���ري،  والزمال��ك  ال�شع��ودي 
اجلزائ��ري،  اجلزائ��ر  ومولودي��ة  املغرب��ي، 
والن���ر  التون�ش��ي،  ال�شاحل��ي  والنج��م 
دور  م��ن  االإمارات��ي،  والو�ش��ل  ال�شع��ودي، 

ال�32.
ال���16  دور  مباري��ات  مناف�ش��ات  و�شتب��داأ 
م��ن البطول��ة خ��ال اأكتوب��ر ت�ري��ن االأول 
اجل��اري، حت��ى يناير كانون الث��اين املقبل، 
وذل��ك بعدما تتف��ق كافة االأندي��ة يف ور�شة 
عم��ل �شتقام لها ال�شبت القادم على املواعيد 
املنا�شبة ملبارياتها، فيما �شتلعب مباريات 

ه��ذا الدور بنظ��ام الذهاب واالإي��اب )خروج 
املغلوب(.

االحت��اد  رئي���ض  ال�شي��خ،  اآل  ترك��ي  وكان 
العربي ل�شكرة القدم، قد اأطلق ن�شخة جديدة 
لبطوالت االأندي��ة العربية، ور�شد لها جوائز 
مالي��ة كب��رية؛ حي��ث تبل��غ جائ��زة الن��ادي 

البطل 6 مايني دوالر.
وب��داأت البطول��ة الت��ي وج��ه موؤخ��راً رئي�ض 
االحتاد العربي بت�شميته��ا، من بطولة كاأ�ض 
الع��رب لاأندي��ة االأبط��ال، اإىل بطول��ة كاأ�ض 
زايد لاأندية االأبطال، تقدي��راً للراحل ال�شيخ 

زايد اآل نهيان رئي�ض دولة االإمارات.

ك�شفت تقارير اإخبارية بريطانية عن  
اإج��راء مدرب ريال مدري��د ال�شابق، 
الفرن�شي زين الدين زيدان، ات�شاال 
�شخ�شي��ا، مبدرب مان�ش�شرت يونايتد 
االإجنليزي، الرتغايل جوزيه مورينيو. 
وكان��ت تقاري��ر عديدة قد اأ�ش��ارت اإىل اأن 
رحي��ل موريني��و عن مان�ش�ش��رت يونايتد ب��ات و�شيكا، 
واأن زي��دان خي��ار رئي�ش��ي اأم��ام قلعة اأول��د ترافورد، 
فيم��ا اأ�ش��ارت اإىل اأن املفاو�ش��ات ب��داأت فعلي��ا معه. 
ون���رت �شحيف��ة "الديل��ي اإك�شري���ض" الريطاني��ة 
تقري��را اأو�شح��ت في��ه اأن زي��ن الدي��ن زي��دان، ب��ادر 

باالت�ش��ال �شخ�شي��ا مبورينيو، لتف�شري تل��ك التقارير. 
وقالت ال�شحيفة الريطانية اإن زيدان �شعى اإىل تهدئة 
خم��اوف موريني��و، الذي ب��ات يخ�شى م��ن رحيله عن 
قلع��ة ال�شياطني احلم��ر، عقب �شل�شلة النتائ��ج ال�شلبية 
الت��ي من��ي بها مان�ش�ش��رت يونايتد منذ بداي��ة املو�شم. 
وق��ال زي��دان ملوريني��و يف االت�شال الهاتف��ي، اإنه ال 
ين��وي اأن يكون بديل��ه يف مان�ش�شرت يونايت��د. وتابع: 
"كل ما يف االأمر اأن وكيل اأعمايل �شاألني اإذا ما كنت 
مهتم��ا بقي��ادة مان�ش�ش��رت يونايت��د اأم ال". وم�شى يف 
ات�شال��ه مبوريني��و: "لكن مل اأتل��ق اأو يتوا�شل معي اأي 
م�ش��وؤول م��ن اأول��د ترافورد عل��ى االإط��اق". واأ�شارت 
ال�شحيفة الريطانية اإىل اأن مباراة مان�ش�شرت يونايتد 
اأم��ام فالن�شي��ا، غ��دا الثاث��اء، رمب��ا تك��ون الفر�ش��ة 

االأخ��رية ملوريني��و يف قي��ادة ال�شياط��ني احلمر. يذكر 
اأن  �شحيف��ة "ذا �شن" الريطانية، اأ�شارت اإىل اأن زين 
الدي��ن زي��دان اتخذ اخلط��وة االأوىل لتدري��ب مان�ش�شرت 
الدي��ن  زي��دان  اأن  اإىل  ال�شحيف��ة  واأ�ش��ارت  يونايت��د. 
زي��دان ب��داأ بالفعل يف احل�شول عل��ى درو�ض يف اللغة 
االإجنليزي��ة، مل�شاعدت��ه يف مهمت��ه املنتظ��رة يف اأولد 
تراف��ورد، ب��دال م��ن موريني��و. واأردف��ت ال�شحيفة اأن 
م��ا حققه امل��درب الفرن�شي م��ع امللكي "يغ��ري اإدارة 
ال�شياط��ني"، يف اإ�ش��ارة اإىل االإجن��از التاريخي لزيزو 
بانتزاع��ه ل�3 األقاب دوري اأبطال اأوروبا، يف ال�شنوات 
الثاث املا�شية. م��ن جهتها اأعلنت �شحيفة "ليكيب" 
الفرن�شي��ة رغب��ة مواطنه��ا بتدريب ن��ادي يف الدوري 

االإجنليزي املمتاز "الرميريليغ".

االإطاح��ة بالرتغ��ايل كري�شتيان��و  اأح��د م��ن  مل يتمك��ن 
رونال��دو واالأرجنتيني ليونيل مي�ش��ي، خال العقد االأخري 
من عل��ى عر�ض كرة الق��دم العاملية الذي تب��ادال اجللو�ض 
عليه. فر�ض كل منهم��ا �شلطانه على دوري اأبطال اأوروبا 
كاأب��رز جنوم يف امل�شابق��ة التي طاملا تاألقا فيها وبفارق 
ع��ن البقي��ة. لك��ن يب��دو اأن االأزمن��ة تغ��ريت لتب��داأ اأجيال 
جدي��دة يف �ش��ق طريقه��ا واأخ��رى اأق��ل حداث��ة يف العثور 
عل��ى البو�شل��ة الت��ي فقدته��ا، له��ذا فرمب��ا ي�شه��د مو�شم 
2018/2019 مي��اد ثورة ق��د تطيح برونالدو ومي�شي 
م��ن على العر�ض عل��ى الرغم من ا�شتمراري��ة عامل اجلذب 
ال��ذي ميثان��ه. ومن��ذ اأن ت��وج كري�شتيانو رونال��دو عام 
2008 بالك��رة الذهبي��ة الأول م��رة، تبدل��ت االأدوار بني 
الرتغ��ايل ومي�ش��ي بني فائز وخا�ر به��ذه اجلائزة، التي 
ظل��ت ب��ني 2010 و2015 متنح من قب��ل االحتاد الدويل 
لكرة الق��دم )فيفا( و)فران�ض فوتب��ول( حتت مظلة واحدة. 
حدث �شيء م�شابه واإن كان ب�شورة اأقل مع جائزة االحتاد 
االأوروبي لكرة القدم )يويفا( الأف�شل العب والتي بداأت يف 

اإذ اأنه با�شتثناء اأعوام 2012 و2013 و2018   ،2011
حينم��ا ت��وج كل م��ن اأندري���ض اإنيي�شت��ا وفران��ك ريبريي 
ول��وكا مودريت���ض عل��ى الرتتي��ب، فظل ه��ذا اللق��ب حكراً 
عل��ى "ليو وكري�ض". ورمبا ميث��ل تتويج مودريت�ض موؤخراً 
بلق��ب اأف�شل الع��ب يف )يويفا( تغيرياً جذري��ًا يف�شي اإىل 
نهاية هيمنة العبّي بر�شلون��ة ويوفنتو�ض. ففي هذا العام 
تفوق الاعب الكروات��ي يف الت�شويت على زميله ال�شابق، 
ال��ذي كان هدافا لدوري االأبطال املو�ش��م املا�شي وبطًا 
له��ا مع "عبقري البلقان"، وه��و االأمر الذي رمبا قد يتكرر 
يف جائزة الكرة الذهبية. �شيكون االأمر اأ�شبه بطلقة البداية 
الت��ي تفتح باب اخلروج نهائيًا اأمام اأ�شماء اأخرى �شت�شعى 
يف دوري االأبط��ال لتق��دمي اأف�شل ما لديه��ا الإنهاء هيمنة 
كري�شتيان��و ومي�شي عل��ى االألقاب الفردي��ة ب�شكل نهائي. 
�شتك��ون مهمة �شعب��ة، خا�شة واأن كليهم��ا ما يزال يلعب 
و�شيحظ��ى بدور مهم مع فريقه، لكن االأمر لي�ض م�شتحيًا. 
لك��ن ال�ش��وؤال احلقيقي ه��و: من ه��م القادرون عل��ى اإبقاء 
وح�ش��ني مث��ل االأرجنتين��ي والرتغ��ايل يف الظ��ل؟ ت�ش��م 
االإجاب��ة قائمة طويلة م��ن االأ�شماء املر�شح��ة، اأولها بكل 
تاأكي��د ه��و الفرن�ش��ي كيليان مباب��ي العب باري���ض �شان 

جريم��ان. �شيك��ون هذا اأك��ر الرت�شيح��ات عقانية ب�شبب 
�شن��ه الواع��د وم�شت��واه ال��ذي اإذا حافظ عليه فق��د ي�شبح 

يف غ�ش��ون �شن��وات اأف�شل العب يف الع��امل. متكن مبابي 
�شاحب ال�19 عامًا من حتقيق اإجناز مل يتمكن كري�شتيانو 

وليونيل من حتقيقه اأال وهو الفوز بكاأ�ض العامل على اأر�ض 
رو�شي��ا يف مونديال 2018. كانت مباراته االأوىل كاعب 
حمرتف يف الدوري الفرن�شي وعمره 16 عامًا مع موناكو 
وبداأ هذا العام مع باري�ض �شان جريمان مو�شمه الرابع يف 
ع��امل ال�شفوة. �شحيح اأنه �ش��اب، لكن له خرته ومهارات 
قد ي�شعب ح�شاب قيمتها، لكن االأمر الثابت اأن هذه القيمة 
ه��ي اأهم م��ا ميتلكه باري���ض �شان جريم��ان يف حماولته 
حل�شد اللق��ب االأوروبي.. هذا بعد اإذن نيمار بالطبع. حتى 
االآن مل يظه��ر من مبابي ما يجعله ياأتي بعد نيمار ثانيا، 
يف ح��ني اأن الرازيل��ي ق��د اأظه��ر كل م��ا يجعل��ه ي�شتحق 
الوج��ود خلف��ه. مونديال للن�شي��ان، رعون��ة يف االأداء مع 
اأ�شداء اإعامية، لي�ض ب�شبب تاألقه يف البطولة بل انتقادات 
لع��دم حتمل��ه امل�شوؤولي��ة وك��رة ح��االت االإدع��اء اأم��ام 
الكامريات واحلكام. تظه��ر اأ�شماء يف اأندية اأخرى باأعمار 
خمتلفة قد تنادي بالعر�ض فقط لتتنازل عنه بعدها بقليل 
اأو لتظ��ل علي��ه لفرتة ما ل��و حافظت على نف���ض امل�شتوى. 
ي�ش��م ري��ال مدريد عددا منه��ا.. ل��وكا مودريت�ض، جاريث 
بيل، ومارك��و اأ�شين�شيو. مودريت�ض، �شاح��ب ال�33 عامًا، 
قد يكون اخلليف��ة "العجوز" االأقرب لو كرر هذا املو�شم ما 

فعل��ه يف املو�شم االأخري، اأم��ا اأ�شين�شيو فق��د ي�شكل الفراغ 
ال��ذي خلف��ه كري�شتيانو برحيل��ه عن ريال مدري��د فر�شة 
ملوا�شل��ة ال�شعود نح��و العر�ض بع��د عدة اأع��وام، اأما بيل 
اإن مل ي�شع��ى للن��داء بالعر�ض هذا املو�ش��م، فمتى يفعلها؟. 
بعي��داً عن اإ�شباني��ا، ويف االأرا�شي االإجنليزي��ة، يظهر ا�شم 
البلجيكي كيف��ني دي بروين العب مان�ش�ش��رت �شيتي الذي 
رغم��ًا ع��ن اإ�شابت��ه يف بداي��ة املو�شم ياأم��ل يف موا�شلة 
امل�شت��وى العظيم الذي قدمه يف املونديال وباملثل هاري 
ك��ني ماكين��ة توتنه��ام التهديفي��ة الت��ي ال ته��داأ، وكذلك 
"الفرع��ون" امل���ري حمم��د �شاح جن��م ليفرب��ول، اإذا 
حافظ على م�شت��واه الرائع املو�شم املا�شي وجنح يف حل 
خافاته مع االحتاد امل�ري. اأما يف اأملانيا تظهر بع�ض 
االأ�شماء التي ن��ادت بالعر�ض يف وقت �شابق ورمبا -فقط 
رمب��ا- ق��د تقدم مو�شم��ًا ال ميكن ن�شيان��ه يجعلها تطالب 
باأحقيته��ا يف اجللو�ض عليه ولو لعام مثل الفرن�شي فرانك 
ريب��ريي والهولندي اأريني روب��ن. بالعودة الإ�شبانيا يظهر 
ا�ش��م اأحد اأبرز املر�شح��ني للخافة وه��و الفرن�شي اأنطوان 
جريزم��ان جن��م اأتلتيك��و مدريد وبط��ل العامل م��ع فرن�شا 

وبطل دوري اأوروبا.
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