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الك�شف عن تفا�صيل �أول عر�ض من فنزويال حترج الربازيل يف مباراة الأهداف امللغية
ريال مدريد ل�ضم �إريك�سني ..

األمناء  /متابعات :
كشفت صحيفة صن سبورت عن نية
ريال مدريد تقديــم أول عرض لضم العب
الوســط الدمناريك كريستيان إريكسني
من توتنهام هذا الصيف.
إريكسني مل يكن خيار زين الدين زيدان
األول يف وســط امللعــب ،إذ أكدت الكثري
من وســائل اإلعالم بأن بول بوجبا العب
مانشسرت يونايتد كان أول العب يرغب فيه
املدرب الفرنيس.
ورفض مانشسرت يونايتد أي استفسار

لضم بوجبا ،وعــرض قيمته  150مليون
جنيه إسرتليني فقط قد يجرب ادارة الفريق
بالتخيل عن بوجبا هذا الصيف وهو ما لن
يلبيه أي ناد.
ولذلك قررت ادارة ريال مدريد الدخول
يف صفقة إريكسني والتي لن تكون عبئ ًا
مادي ًا مثل صفقــة بوجبا ،ويعتزم الفريق
املليك تقديم عرض ًا قيمته  45مليون جنيه
إسرتليني باإلضافة لالعب داين سيبايوس.
ومن املتوقع أن يرفض توتنهام عرض
ريال مدريد وقد يلجــأ حينها ريال مدريد
إىل تقديم عرض ًا مادي ًا أكرب بالغرم من نيته
يف التخلص من عدد من الالعبني.

الربازيل و�أ�سرتاليا تعربان لثمن
نهائي مونديال ال�سيدات ..

األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
فشــل املنتخب الربازييل
يف حســم تأهله إىل الدور
ربع النهايئ من كوبا أمريكا،
واكتفى بالتعادل الســلبي
مع ضيفه الفنزوييل ضمن
الجولــة الثانية مــن دور
املجموعــات ،فجــر اليوم،
األربعاء ،مبدينة سلفادور.
وشــهدت املباراة جدال
تحكيميــا كبــرا ،حيــث
ألغــى الحكــم التشــييل
خوليــو جونزاليس  3أهداف
للسيليساو ،وسط اعرتاض من
الربازيليني.
وهذا هــو التعــادل الثاين
يف تاريخ مواجهــات الربازيل
وفنزويال بالبطولــة ،مقابل 6
انتصــارات للســامبا ،بينام مل
ينجح فريق العنايب الالتيني يف

الفوز بأي مباراة.
وتصــدر منتخــب الربازيل
املجموعة األوىل برصيد  4نقاط
بعــد انتهاء مباريــات الجولة،
بفارق األهداف فقط عن منتخب
بريو ،الذي تغلب يف وقت سابق
عىل بوليفيا .3-1
واحتل منتخب فنزويال املركز

الثالــث برصيــد نقطتني ،فيام
تذيل منتخب بوليفيا املجموعة
بال رصيد.
ويلتقــي منتخــب الربازيل
نظريه بــرو يف الجولة الثالثة،
فيام يلعــب منتخبــا فنزويال
وبوليفيــا وجها لوجه مســاء
السبت املقبل.

كوليبايل يعيد الأمل لرب�شلونة يف �صفقة دي ليخت

األمناء  /متابعات :

كشف تقرير صحفي كتالوين ،امس
األربعاء ،عــن تطور جديــد فيام يتعلق
باالنتقــال املحتمل للهولنــدي ماتياس
دي ليخت ،مدافع أياكس أمســردام ،إىل
برشلونة خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
فقــد ذكــرت صحيفــة «مونــدو
ديبورتيفو» أن آمال برشلونة يف الصفقة،
ال تزال قامئة ،رغم األنباء األخرية بشــأن
توصل مينــو رايوال ،وكيــل الالعب ،إىل
اتفاق مع باريس سان جريمان.
وأشارت إىل أن االتفاق البارييس مع دي
ليخت ليس نهائ ًيا ،والدليل عىل ذلك أن سان جريمان
تقدم بعرض للتعاقد مع السنغايل كاليدو كوليبايل،
مدافع نابويل.
وأوضحت أن النــادي الفرنيس أغرى كوليبايل،

بالحصول عىل راتب يبلغ  15مليون يورو ســنويا،
وهو نفس الرقــم الذي ســبق أن عرضه عىل دي
ليخت.
يذكر أن برشلونة يرفض زيادة عرضه لضم دي
ليخت ،فيام يتعلق بالراتب الســنوي ،حيث أفادت
تقارير بأنه عرض رات ًبا يبلغ  6ماليني يورو فقط.

مناق�شة تعديالت جديدة لدوري �أبطال �أوروبا ..

األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
ســجلت ســام كري 4 ،أهداف ،لرتســل
أسرتاليا إىل دور الستة عرش يف كأس العامل
للسيدات ،املقامة يف فرنسا ،بالفوز  4-1عىل
جامايكا .
وهزت كري ،الشــباك بواقــع مرتني يف
كل شوط ،لتحتل أســراليا املركز الثاين يف
املجموعة الثالثــة ،وتفوقت بفارق األهداف
عىل الربازيل صاحبــة املركز الثالث ،لترضب
موعــدا مــع الرنويج عىل مــكان يف دور
الثامنية.

وتصدرت إيطاليا ،املجموعة الثالثة بفارق
األهداف برصيد  6نقاط رغــم الهزمية أمام
الربازيل.
ويف املباراة الثانيــة ،فازت الربازيل عىل
إيطاليا .1-0
وســجلت املخرضمة مارتا ،هدف املباراة
الوحيد من ركلة جزاء يف الدقيقة  74من زمن
املباراة.
واحتل املنتخب الربازيــي ،املركز الثالث
برصيد  6نقاط ،ليصعد لدور الستة عرش من
بني أفضل أربع فرق احتلت املركز الثالث ،فيام
تذيلت جامايكا ترتيب املجموعة بال نقاط.

ذكر تقرير إخباري،
امــس األربعــاء ،أن
صيغة جديدة للتعديالت
املقرتحة عــى دوري
أبطــال أوروبا تخضع
للمناقشة ،وذلك بعد أن
واجهت صيغة سابقة
مقرتحــة ،موجة من
االنتقادات.
وأوضحت صحيفة
«شبورت بيلد» األملانية األســبوعية ،أن الصيغة الجديدة
املقرتحة تقيض مبشــاركة  36فريقا ،يجرى تقسيمهم
عىل ست مجموعات ،مع آلية جديدة للتأهل ،عىل أن يبدأ
تطبيقها اعتبارا من عام .2024
وكانت بعض مســابقات الدوري وعدد من األندية،
قــد وجهوا انتقــادات ملقرتح التعديالت الســابق ،الذي
كان يقيض مبشــاركة  32فريقا مقســمني عىل أربع
مجموعــات ،اعتبارا من عــام  ،2024ويتأهل منهم 24
فريقا بشــكل مبارش إىل البطولة يف املوســم التايل،
بغض النظر عن مراكزهم يف مسابقات الدوري املحلية،
التي سيحسم من خاللها أربعة مقاعد فقط يف البطولة

األوروبية.
وذكرت «شــبورت بيلد»
أن الصيغة الجديدة املقرتحة،
تقيض بتأهل جميع فرق دور
الثامنية مبــارشة إىل البطولة
يف املوســم التايل ،إىل جانب
تأهــل الفــرق األربعــة يف
الدور قبل النهــايئ بالدوري
األورويب.
وكذلك تتضمــن تأهل 18
ناديا من مســابقات الدوري،
صاحبــة أعىل عــرة مراكز
يف تصنيف االتحاد األورويب (يويفا) ،وســتة أندية من
مســابقات الدوري األقل تصنيفا ،وسيحســم ذلك عرب
نتائج تلك الفرق يف املسابقة املحلية.
وتقيض هذه الصيغة أيضا بتقســيم الفرق املشاركة
إىل ســت مجموعات ،تضم كل منها ستة فرق ،ويتأهل
أول وثــاين كل مجموعة إىل جانب أفضل أربعة فرق من
أصحاب املركز الثالث ،إىل دور الستة عرش.
ومن املقــرر أن يجتمــع اليويفا ،ورابطــة األندية
األوروبية (ايكا) ،وممثلو مســابقات الدوري األوروبية،
يف  11أيلول/ســبتمرب املقبل ،ملناقشة الصيغ املقرتحة
للتعديالت.

