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مي�سي ُيناف�س على جائزة بو�شكا�ش �إيكاردي على �أعتاب باري�س �سان جريمان

األمناء  /متابعات :
أعلــن االتحاد الــدويل لكــرة القدم،
املرشحني لجوائز “ ،”The Bestوقامئة الـ 3
العبني املرشحني للفوز بجائزة أفضل هدف
هذا العام “بوشكاش”.
وضمت القامئــة ،األرجنتينــي ليونيل

مييس قائد برشــلونة ،وخــوان فريناندو
كوينتــرو العب بورتو الربتغــايل ،ودانيل
زوري مهاجم ديربيسني.
ومن املُقــرر أن يحتضن ملعب “ســان
ســرو” يف مدينة ميالنــو بإيطاليا ،حفل
توزيع النســخة الرابعة من الجائزة ،يوم 23
سبتمرب/أيلول الحايل.

األمناء  /متابعات :
اقرتب باريس سان جريمان
بطل فرنسا ،من الظفر بخدمات
األرجنتينــي مــاورو إيكاردي
مهاجم إنرت ميالن ،قبل ساعات
من نهاية املريكاتو.
وبحســب شــبكة “سكاي
ســبورتس” اإليطاليــة ،فإن
إيــكاردي ســينضم لصفوف
باريس سان جريمان ملدة موسم

عىل سبيل اإلعارة.
وأضافــت الشــبكة“ :من
املتوقــع أن يوقع إيكاردي عىل
عقود جديدة مع إنرت ميالن ،قبل
انتقاله لصفــوف البي إس جي
يف الساعات القليلة املقبلة”.
وخرج إيكاردي من حسابات
أنطونيو كونتي املدير الفني إلنرت
ميالن ،عقب التعاقد مع روميلو
لوكاكو وأليكسيس سانشيز من
مانشسرت يونايتد.

ودخــل إيــكاردي يف عدة
مشاكل مع النرياتزوري ،بعدما
تــم تجريده من شــارة القيادة
املوسم املايض ،أثناء فرتة املدير
الفني لوتشيانو سباليتي.
وانضــم إيــكاردي صاحب
قادما من
الـ 26عاما لإلنــر،
ً
صفوف سامبدوريا عام ،2013
وسجل  17هدفا خالل  37مباراة
يف جميع املســابقات املوسم
املايض.

بوكا جونيورز يتعادل مع ريفر
عنيف..
كال�سيكو
يف
بليت
نافا�س ي�صل �إىل فرن�سا ال�ستكمال ان�ضمامه لباري�س

األمناء  /متابعات :
تعادل ريفر بليت سلب ًيا مع ضيفه
بــوكا جونيورز ،يف كالســيكو الكرة
األرجنتينية عىل ملعــب مونيمونتال،
ضمن منافســات الجولة الخامسة من
الدوري املحيل.
وانتزع بوكا جونيورز نقطة غالية،
رافعا رصيــده إىل  11نقطة يف املركز
الثاين ،خلف املتصدر ســان لورينزو،
بينام واصل ريفر بليت النزيف والرتاجع
للمركز العارش ،برصيد  8نقاط.
وكان أصحاب األرض األكرث سيطرة
وخطورة عــى املرمى ،يف شــوطي
اللقاء ،حيث أضاع رأسا الحربة لوكاس

براتــو ورافائيل ســانتوس بوري عدة
فرص خطرية.
ووجد العبو بوكا جونيورز صعوبة
كبرية يف التعامل مع ضغط ريفر بليت،
واضطروا للتدخــات العنيفة ،ما أجرب
الحكم عىل إشــهار الكارت األصفر 7
مرات ،لكل من إيزكريدوز وليســاندرو
لوبيز وإيفان ماركوين وجان هورتادو
ونيكوالس كابالدو وسيباســتيان فيا،
بســبب االحتكاكات ،وحــارس املرمى
أندرادا إلضاعة الوقت.
وخلت املباراة مــن األهداف ،لكنها
كانت عامــرة باإلنــذارات ،بواقع 10
كــروت صفراء ،منهــا  7للضيوف و3
لالعبي ريفر بليت.

األمناء  /متابعات :
كشــفت صحيفــة “ليكيب” الفرنســية
صباح امــس االثنني ،عن وصــول الحارس
الكوستارييك املخرضم كيلور نافاس عمالق
نادي ريال مدريد اإلسباين إىل فرنسا ،استعداد ًا
لالنضامم إىل نادي باريس سان جريمان قبل
ساعات قليلة من إغالق املريكاتو الصيفي.
يســتعد نــادي باريــس ســان جريمان
الفرنسيلحسم صفقة جديدة عىل صعيد حراس
املرمى ،من خالل التوقيع مع الكوســتارييك
كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد ،وذلك
بعد يوم واحد عىل تعاقده مع سريجيو ريكو

من إشبيلية عىل سبيل اإلعارة.
وأشارت إىل أن نادي باريس سان جريمان
الفرنيس عىل وشــك اإلعالن عن التعاقد مع
كيلور نافاس ،يف املقابل التخيل عن حارسه
ألفونســو أريوال لصالح نــادي ريال مدريد
اإلســباين الذي كان يبحث عن حارس قوي
لتعويض رحيل الكوستارييك.
وانضم كيلــور نافاس إىل ريال مدريد يف
صيف عام  2014قادم ًا مــن ليفانتي ،حيث
نجح بإثبات نفسه وجدارته وأصبح الحارس
األول للنــادي امللــي بعد إيكري كاســياس
وخاض  104مباراة يف مختلف البطوالت مع
املرينجي.

