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اخلمي�س  ٢٢ -اغ�سط�س  - ٢٠١٩املوافق  ٢٠ذو احلجة  14٤٠هـ

األمناء  /متابعات :
فتح كريســتيانو رونالــدو ،نجم
يوفنتوس ،باب االحتامالت حول موعد
نهاية مســرته الكروية ،بينام يتقدم
حاليا نحو عامه الـ.35
وقال رونالدو ،خــال ترصيحات
للتليفزيــون الربتغــايل" :قــد أنهي
مســريت العام املقبل ،وقد ألعب حتى
عاما".
أبلغ من العمر  40أو ً 41
وتابــع" :ال أعرف ما ســيحدث،
لذلك ما أقولــه ً
دامئا هو أنه يجب عيل
االســتمتاع بهذه اللحظة ،ألن الحارض
الذي أعيشــه ممتاز ويجب أن أستمتع
به".
وواصــل" :ال أحتــاج اآلن إىل كرة
القدم مال ًيا يك أعيش بشكلجيد ..أمتتع
بوضع مستقر عىل املســتوى املايل،
لكن ما كنت أحتاجه هو االنضامم إىل
مرشوع جذاب ،وقد وجدت ذلك يف يوفنتوس".
وأردف رونالــدو" :لقــد كنت ً
دامئا أحب هــذا الفريق
(يوفنتوس) ..إنه األفضل يف إيطاليا ومن األفضل يف العامل،
كام أنه يقاتل لتحقيق إنجازات عىل املستوى األورويب".
واســتطرد الدويل الربتغايل" :بعد أن حققت انتصارات
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يف إنجلرتا وإســبانيا انضممت إىل يوفنتوس ،وفزت ً
أيضا
بالدوري هنا ،وأنا سعيد لوجودي يف تورينو".
وأتم بقوله" :الــكل يريد الفوز بــدوري أبطال أوروبا،
ونحــن ً
أيضا لدينا نفس الهدف ..لكــن يجب أال نتعامل مع
األمر وكأنه هاجس ،وإمنا ســندع األمور تسري يف طريقها
ونتقدم خطوة بخطوة".

باملريا�س يالم�س املربع الذهبي لك�أ�س ليربتادوري�س..

األمناء  /متابعات :
وضع باملــراس قدما يف الدور قبل
النهايئ لــكأس ليربتادوريــس ،بعدما
تغلب عــى مضيفه جرمييــو ()1/0
يف املواجهة الربازيليــة الخالصة ،التي
جمعت بينهام (صباح األربعاء بتوقيت
جرينيتش) ،يف افتتــاح جولة الذهاب
بدور الثامنية.
ويديــن باملرياس بفضــل كبري يف
الفوز لالعبه جوســتافو سكرابا ،الذي
سجل هدف املباراة الوحيد بعد  30دقيقة
من بدايتها.
وأنهى باملرياس املباراة بعرشة العبني
فقط ،حيث طرد فيليبي ميلو من صفوف
الفريق ،يف الدقيقــة  77لحصوله عىل
اإلنذار الثاين.
ويلتقي الفريقــان إيابا عىل ملعب
باملرياس ،صباح األربعاء املقبل (بتوقيت
جرينيتش) لحسم بطاقة التأهل.

األمناء  /متابعات :
قــال تقرير صحفــي إيطايل ،اليــوم األربعاء ،إن الكــروايت ماريو
ماندزوكيتش ،مهاجم يوفنتوس ،يقرتب من االنتقال إىل برشلونة.
ً
ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" ،فإن االجتامع الذي عُ قد بني مسؤويل
برشلونة ويوفنتوس ،االثنني املايض ،تضمن الحديث عن عدد من الصفقات
التبادلية بني الناديني.
وأشارت إىل أن الصفقة األقرب للحسم بني برشلونة ويوفنتوس اآلن،
هي تبادل الالعبني خوان مرياندا وماريو ماندزوكيتش.
وســتخدم الصفقة الناديني ،حيث يرغــب يوفنتوس يف تدعيم مركز
الظهري األيرس ،بينام يحتاج برشلونة إىل ضم مهاجم جديد ،من أصحاب
الخربة يف الليجا.
يذكــر أن العديد مــن التقارير أكدت أن بطل إيطاليــا ،يفكر ً
أيضا يف
ضم عثامن دميبيل من برشــلونة ،يف حال االستغناء عن باولو ديباال هذا
الصيف.

نابويل يقرتب من ح�سم �أغلى �صفقة
يف تاريخه..

موناكو يتعاقد مع اجلزائري �إ�سالم �سليماين ..

األمناء  /متابعات :
أعلن نادي موناكو الفرنــي اليوم األربعاء
من خالل موقعه الرسمي عىل شبكة اإلنرتنت عن
تعاقد مع الالعب الجزائري إســام سليامين من
ليسرت سيتي اإلنجليزي.
وأكــد البيان الصادر عــن موناكو أنه توصل
إىل اتفاق مع مســؤويل ليسرت سيتي للحصول
عىل خدمات املهاجم الدويل الجزائري عىل سبيل
اإلعارة ملدة موسم واحد مع وجود خيار الرشاء.
ورحــب املوقع الرســمي للنــادي الفرنيس
بالتعاقد مع الالعب البالغ مــن العمر  31عام ًا ،
حيث أشــاد بقدراته الهجومية وثقته من تعزيز
إمكانيــات موناكــو الهجوميــة للوصول إىل
مستويات مميزة.
وانضم سليامين إىل ليسرت سيتي يف صيف
عــام  ، 2016ولكنه انتقل إىل عــدد من األندية
عىل ســبيل اإلعارة وآخرها املوســم املايض مع
فناربخشه الرتيك الذي لعب معه  25مباراة

األمناء  /متابعات :
اقرتب نادي نابويل من حســم التعاقد مع املكسييك هريفينج لوزانو،
نجم آيندهوفن ،بشكل رسمي يف املريكاتو الصيفي.
ً
ووفقا ملوقع "كالتشــيو مريكاتو" اإليطايل ،فإن لوزانو خضع صباح
امس األربعاء للكشــف الطبي يف نابويل قبل التوقيع بشكل رسمي مع
فريق الجنوب.
وأشــار إىل أن قيمة صفقة انتقال لوزانو مــن آيندهوفن إىل نابويل
ستبلغ  40مليون يورو ،بينام ســيحصل الالعب عىل راتب سنوي بقيمة
 4.5مليون يورو.
وســيحصل باتشوكا النادي الســابق للنجم املكسييك عىل  20%من
قيمة الصفقة.
ً
رشطا جزائ ًيا بقيمة 130
ومن املنتظر أن يضع نابويل يف عقد لوزانو
مليون يورو ،بعد أن أصبح الالعب هو األغىل يف تاريخ البارتينويب.

