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األمناء / متابعات :

زالتــان  الســويدي  يخطــط 
إبراهيموفيتــش، مهاجم ميالن، لقرار 

حاسم بشأن مستقبله يف املالعب.
وينتهــي عقــد إبراهيموفيتش مع 
ميــالن الصيف املقبــل، إال أن املهاجم 
الســويدي عاىن من إصابــة يف وتر 
العرقوب عرقلت بدايته مع الروسونريي 

هذا املوسم.
مريكاتو"  "كالتشــيو  ملوقع  ووفًقا 
اإليطايل، فــإن إبراهيموفيتش يرفض 
اعتزال كــرة القدم هذا املوســم، رغم 
مشــكلة اإلصابــات، حيث يــرى أنه 
ســينجح يف إدارة نفسه عىل املستوى 

البدين.

وأشــار املوقــع اإليطــايل إىل أن 
عقده  لتجديد  يخطــط  إبراهيموفيتش 
مع ميالن ملوسم آخر، حتى يتمكن من 
خوض كأس العامل مع منتخب السويد 

يف قطر املوسم املقبل.
وأوضح أن املهاجم الســويدي ينوي 
االعتزال بعد املوسم املقبل، ثم سيتحول 
إىل مجال التدريب، لكنه سيحصل عىل 
بعــض الوقت للتفكري جيــًدا يف هذه 

الخطوة.
وختم: "إبراهيموفيتش يعتزم العودة 
إىل املباريات أمــام هيالس فريونا يوم 
16 أكتوبر/ترشين األول، باإلضافة إىل 
التواجد ضد بورتو بعد 3 أيام يف دوري 

أبطال أوروبا".

األمناء / متابعات :

يقرتب الهولندي دوين فان دي بيك، نجم 
مانشســرت يونايتد، من االنتقال ألحد أندية 

الدوري اإليطايل يف املوسم الحايل.
وشارك فان دي بيك يف 3 مباريات فقط 
يف جميع املســابقات مع الشياطني الحمر 

هذا املوسم.

وفًقا ملوقع "كالتشيو مريكاتو" اإليطايل، 
فإن فان دي بيــك يبحث طريق الهروب من 
مانشسرت يونايتد، لذا بدأ وكالؤه يف التحدث 

إىل عدة أندية.
وأشار املوقع اإليطايل إىل أن إنرت ميالن 
ويوفنتــوس من األندية التــي ترغب بقوة 
يف الحصول عــىل خدمات فان دي بيك يف 

املريكاتو الشتوي املقبل.

وذكر أن الالعب الهولندي يريد الرحيل يف 
اإليطالية  األندية  بيع نهائية، لكــن  صفقة 
تريد ضمه عىل ســبيل اإلعــارة مع أحقية 

الرشاء.
وقال "كالتشــيو مريكاتــو" إن العالقة 
القوية بــني الهولنديني ماتياس دي ليخت، 
وفان دي بيك قد تســهل انتقال األخري إىل 

صفوف السيدة العجوز.

األمناء / متابعات :
أوضح ماتياس جينرت، مدافع بوروســيا مونشــنجالدباخ األملاين، 

موقفه من التقارير التي تربطه باالنتقال إىل برشلونة مستقبال.
وأبرزت شبكة "سكاي ســبورتس أملانيا" ترصيحات صاحب الـ27 
عاما، الذي ُســئل عام إذا كان قلًقا من الوضع الراهن للبارسا يف حال 

انتقاله، فأجاب: "ليس من املفرتض أن أقيم وضع برشلونة".
وأضاف: "ال أجد يف ذلك احرتاما ملونشــنجالدباخ، حيث ال ميكنني 

التحدث عن هذه التكهنات وأنا أرتدي هذا القميص".
وفيام يتعلق مبستقبله مع جالدباخ، قال: "يف الحقيقة، مل يقدم يل 
النادي عرضا من أجل تجديد التعاقــد، فأنا عىل علم باألوضاع الصعبة 
التي تعيشها جميع األندية بســبب جائحة كورونا.. لذا يجب أن ننتظر 

لرنى ما سيحدث".
وينتهي عقد الدويل األملاين مع مونشنجالدباخ، الصيف املقبل.

ويف ختام ترصيحاته، أكد جينرت تحليه بالهدوء، مشريا إىل إمكانية 
استمراره يف ملعب بوروســيا بارك لفرتة أطول، عرب التوقيع عىل عقد 

جديد.

األمناء/ متابعات :
إســباين،  صحفي  تقرير  كشــف 
بشأن  جديد  تطور  عن  الســبت،  أمس 
مستقبل الفرنيس عثامن دميبيل، نجم 

برشلونة، خالل املوسم املقبل.
وينتهي عقد دميبيل مع برشــلونة 
يف صيــف 2022، ومل يوقــع الالعب 
الفرنيس حتى اآلن عىل عقد جديد مع 

البارسا.
ووفًقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" 
رئيس  البورتا،  خوان  فإن  اإلســبانية، 
برشلونة، تحدث مؤخًرا بشكل شخيص 
مع دميبيل، ملعرفــة موقف الالعب من 
الجارية  املفاوضات  عن  بعيًدا  التجديد، 

مع الوكالء.
وأشــارت الصحيفة اإلســبانية إىل أن الالعب 
بأنه قرر االســتمرار يف  أبلــغ البورتا  الفرنيس 

"كامب نو".
وكان آخر اجتامع بني مســؤويل برشــلونة 

ووكالء دميبــيل منذ 10 أيام، لكن إدارة البارســا 
كانت تخىش أن يتــم إغراء الالعب مبكافأة توقيع 

لالنتقال إىل ناٍد آخر مجاًنا.
وذكرت أن الالعب الفرنيس يحظى باهتامم من 

مانشسرت يونايتد ويوفنتوس يف املوسم الحايل.

األمناء/ متابعات :
نجح محمد صالح، نجــم ليفربول، يف رسقة 
األضــواء بالــدوري اإلنجليزي املمتــاز من باقي 

النجوم خالل املوسم الحايل.
ووفًقا لشبكة "ســكواوكا" لإلحصاءات، فإن 
صالح سيطر عىل الصدارة يف إحصاءات الالعبني 
بالربميريليج هذا املوســم، حيث إنه أكرث من أحرز 

أهدافا )5(، وأكرث من سدد )25(.

كام أن النجم املرصي أكرث من سدد داخل إطار 
املرمــى )15(، وأكرث من حصل عىل فرص محققة 

يف الدوري اإلنجليزي.
ويتمتع صالح بأكرب عدد مرات ملس الكرة داخل 
منطقة جزاء املنافســني )58(، باإلضافة إىل أنه 
صاحب أكرب معدل أهداف متوقعة يف الربميريليج 

.)4.4(
يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري اإلنجليزي 

املمتاز هذا املوسم، برصيد 14 نقطة.

اإبراهيموفيت�ش يحدد موعد اعتزاله بقرار حا�سم

دي ليخت يرفع حظوظ يوفنتو�ش للفوز ب�سفقة من الربميريليج

مدافع اأملانيا يعلق على اأنباء 
اقرتابه من بر�سلونة

دميبلي يبلغ البورتا بقراره النهائي

�سالح ي�سرق االأ�سواء من جنوم الربميريليج

رياضة


