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رياضة

األمناء / متابعات :
 

 قال البلجييك كيفني دي بروين نجم مانشسرت سيتي، إن 
خسارة  عند  يتوقف  لن  فريقه 
اإلنجليزي  الــدوري  لقــب 
املمتاز، حيث ال يزال بإمكانه 

تقديم موسم مذهل.
وتــوج ليفربــول بلقب 
فوز  عقــب  الربميريليــج، 
نظــريه  عــى  تشــيليس 
مانشسرت سيتي بنتيجة 2-1، 
الجولة  يف  املايض،  الخميس 

الـ 31 من الربميريليج. 
وال تــزال فرصة التتويج 
أمام  متاحــة  املوســم  هذا 
يحل  حيث  سيتي،  مانشسرت 
اليوم  ضيًفا عى نيوكاســل 
األحد يف دور الثامنية بكأس 

االتحاد اإلنجليزي.
مانشسرت  يستضيف  كام 

ريال مدريد يف  سيتي، نظريه 
أغسطس/آب، يف إياب دور الستة عرش بدوري أبطال أوروبا، 

علاًم بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الساموي بنتيجة 2-1.
وقال دي بروين يف ترصيحات نرشتها شــبكة ســكاي 
ســبورتس »أعتقد أننا نقدم عمال جيــدا، مقارنة بالعديد من 

الفرق األخرى«.
وتابــع »ما زلنــا نحتل 
املركز الثــاين، وهو ما يعني 
أننــا ثاين أفضــل فريق بعد 
ليفربول، أعتقــد أننا ال نزال 
نحظــى بفــرص كبرية يف 
اإلنجليــزي  االتحــاد  كأس 

ودوري األبطال«.
أننا  »تخيلــوا  وأضــاف 
فزنا باللقبني، ســيكون هذا 
موســام مذهال بالنسبة لنا. 
ال يزال أمامنــا الكثري لنلعب 
من أجله ونتطلع إليه. ال وقت 

لدينا لإلحباط«.
ليفربول،  تتويــج  وعن 
علــق »دامئا تشــعر بخيبة 
أمل عندما تخفق يف تحقيق 
الفــوز، لكننــا صادقون مبا 

يكفي للقول إن ليفربول كان األفضل خالل هذا العام«.

األمناء / متابعات :

 كشــف تقرير صحفي إيطايل، عن 
تفاصيل اقرتاب املغريب أرشف حكيمي، 
ظهري ريال مدريد املعار إىل بوروســيا 
ميالن،  إنرت  إىل  االنتقال  من  دورمتوند، 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
مارزيو«،  دي  لـ«جيانلــوكا  ووفقا 
الصحفي الشــهري بشــبكة »ســكاي 
سبورت إيطاليا«، فإن إنرت حسم تفوقه 
عى بايرن ميونخ ومانشسرت سيتي يف 

صفقة حكيمي.
وأوضح دي مارزيو، عرب موقعه، أنه 
ســتختتم اليوم مفاوضات اإلنرت وريال 
قيمتها  تبلغ  التي  الصفقة  حول  مدريد، 
باإلضافة إىل مكافآت  يورو،  40 مليون 

تبلغ 5 ماليني يورو.
عى  اليوم،  مفاوضات  وســترتكز 
الصفقة  أموال  النرياتزوري،  كيفية دفع 

للنادي املليك.
بايرن ميونخ ومانشســرت  أن  وأكد 
سيتي كانا مســتعديْن لدفع 60 مليون 
إىل  باإلضافة  حكيمي،  ضم  نظري  يورو 
راتب ســنوي يتجاوز ما سيحصل عليه 
الالعب املغريب يف إنرت )5 ماليني يورو(.

وشدد عى أن حكيمي رفض عريض 
بايرن وسيتي؛ ألنه يرى أن ارتداء قميص 
إنرت ميالن، ســيكون خطوة مثالية يف 

مستقبله.

األمناء / متابعات  :

 كشف تقرير صحفي بريطاين، عن آخر تطورات احتفال 
جامهري ليفربول يف شوارع املدينة، بلقب الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وكان الريدز قد حســم اللقب عقب فوز تشــيليس عى 
نظريه مانشسرت ســيتي بنتيجة 1-2، الخميس املايض، يف 

الجولة الـ 31 من الربميريليج.
ووفًقا ملوقع »ليفربول إيكو«، فإن الرشطة عملت طوال 
الليل عى تفريق الحشــود، بعد تجمع اآلالف لالحتفال بفوز 

الريدز بالدوري اإلنجليزي، لليوم الثاين عى التوايل.
وشــهدت عملية تفريق الحشــود، حالــة من الفوىض 
تســببت يف إصابات متعددة بني جامهري الريدز، باإلضافة 

إىل حالة طعن بسكني ألحد املؤيدين.
وأشــار املوقع اإلنجليزي إىل أن ضباط الرشطة تعرضوا 
إلساءة لفظية واعتداء جســدي من قبل الجامهري املنتشية 

بفوز فريقهم بلقب الربميريليج ألول مرة منذ 30 عاًما

دي بروين: ليفربول كان االأف�ضل.. وال وقت للإحباط

الك�ضف عن تفا�ضيل انتقال حكيمي اإىل االإنرت

األمناء / متابعات :
 

 اقرتح ماكس إبريل، املدير الريايض لنادي بوروســيا مونشنجالدباخ، 
إنشاء صندوق طوارئ ألندية الدوري األملاين؛ ملواجهة األزمات غري املتوقعة 

مستقبال.
وكتــب إبريل، يف مقال مبجلة »فوكوس« األملانيــة، الصادرة يوم أمس 
الســبت: »نحن -األندية- ســنحتاج من أجل املســتقبل نوعا من صندوق 
النقد، الذي ميكن املطالبة )بإسهاماته( من كل ناد يف الدوري، أثناء عملية 

الرتخيص من قبل رابطة الدوري«.
وأضاف: »ميكن للــامل املدخر بهذه الطريقــة أن ميثل تغطية إضافية 

لسيولة النادي يف حال األزمة«.
وتســببت جائحة كورونا الراهنة يف مشــاكل اقتصادية لبعض أندية 
الدوري األملاين، ومنها بوروسيا مونشنجالدباخ، الذي أوضح أن النقص يف 

إيراداته جراء إغالق كورونا قارب 13 مليون يورو.
ولفت النادي إىل أن هذا الرتاجع يف اإليرادات شكل خطرا عى وجوده.

األمناء / متابعات :

كشف تقرير صحفي، عن الصيغة النهائية للصفقة 
خالل  ويوفنتوس،  برشــلونة  بني  املنتظــرة  التبادلية 

املريكاتو الصيفي املقبل.
بيانيتش  البوســني مرياليم  أن ينضم  املتوقع  ومن 
إىل برشــلونة، نظري ارتداء الربازييل آرثر ميلو لقميص 

السيدة العجوز يف املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »سبورت«، فإن برشلونة ويوفنتوس 
عقدا مفاوضــات متقدمة حول الصفقة مؤخًرا، بعد أن 
منح آرثر الضوء األخرض لالنضامم إىل السيدة العجوز.

وأشــارت إىل توصــل الناديني التفــاق نهايئ يف 
الســاعات األوىل من صباح اليوم، حول تبادل الالعبني 

نظري حصول برشلونة عى 10 ماليني يورو.
وأوضحت أن برشــلونة فضل الحصول عى األموال 
إلضافتها إىل أرباحه، بداًل من إقحام ماتيا دي تشــيليو 

ظهري يوفنتوس، يف الصفقة.
يذكر أن بعض التقارير اإلســبانية زعمت سفر آرثر 
إىل يوفنتوس، اليوم األحد، إلجراء الكشــف الطبي يف 

تورينو.

مقرتح باإن�ضاء »�ضندوق نقد« الأندية البوند�ضليجا

ال�ضيغة النهائية ل�ضفقة بر�ضلونة ويوفنتو�س التبادلية

اإ�ضابات وحالة طعن تف�ضدان احتفالية ليفربول


