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األمناء / متابعات :

 كشــف تقرير صحفي إســباين،  أمس األربعــاء، عن رغبة 

الرنويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورمتوند، يف االنتقال 

لريال مدريد.

وميلك هاالند )20 عاًما( رشطًا جزائًيا يف عقده مع دورمتوند، 

مينحه حق الرحيل يف الصيف املقبل، بعد سداد 75 مليون يورو.

وبحسب صحيفة »ســبورت« الكتالونية، فإن الفرنيس كيليان 

مبايب، نجم باريس ســان جريمان، يظل الهــدف الرئييس لريال 

مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن األقــرب هو ضم مبايب مع نهاية عقده 

مع سان جريمان يف الصيف املقبل بدون مقابل، وهو ما يحفز ريال 

مدريد لتكريس أمواله لعقد صفقة أخرى ضخمة.

وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مــع هاالند يثري اهتامم ريال 

مدريد، والــذي يرى أنه تدعيم منوذجي لخط هجوم املرينجي، نظًرا 

إلمكاناته الفذة بالنظر لصغر سنه.

وأكد برنامج »الشــرينجيتو« اإلسباين الشهري، أن هاالند اختار 

بالفعل االنتقال لريال مدريد يف املوسم املقبل، رغم رغبة العديد من 

األندية األوروبية الكربى يف ضمه.

األمناء / متابعات :

اســتدعى تيتي، املدير الفني 
وســط  العب  الربازيل،  ملنتخب 
أســتون فيا، دوجــاس لويز، 
ريال  العب  كاسيمريو،  من  بدال 
»التهاب  من  يعاين  الذي  مدريد، 
شــديد باألســنان« تسبب يف 
بقائه مبدريــد، وذلك يف قامئة 
ملواجهة  استعدادا  »السيليساو« 
وأوروجواي  كولومبيا  فنزويا، 
الجنوبية  أمريــكا  بتصفيــات 

املؤهلة ملونديال قطر 2022.
وكان يتعني عىل العب ريال 
مدريد السفر إىل بوجوتا ، حيث 
يعســكر منتخب الكناري، لكنه 
إسبانيا  من  الخروج  يستطع  مل 
»بسبب إصابة بالتهاب باألسنان 
حمى  من  معاناته  يف  تســبب 
االتحاد  لبيان  وأمل شديد«، وفقا 

الربازييل للعبة.
تيتي  أن  البيــان  وأضــاف 
اســتدعى دوجاس لويز مكان 

الذي  القامئة،  يف  كاســيمريو 
مدريد  ريال  نادي  طبيب  نصحه 
»بالراحــة التامــة« وتجنب أي 
نشاط بدين خال األيام الخمس 

املقبلة.
الربازييل  االتحاد  طأمن  كام 
جامهريه، مشريا إىل أن الاعبني 
الـ24 املستدعني يف قامئة تيتي 
قد وصلوا جميعهم إىل بوجوتا، 
املنتخب قبل السفر  حيث يتدرب 
إىل كاراكاس لخــوض مواجهة 
والعودة  فنزويا مســاء غــد، 
)كولومبيا(  بارانكيا  إىل  بعدها 
 10 املواجهات يوم  لخوض ثاين 

أكتوبر/ ترشين األول الجاري.
الربازيل  ستستقبل  وبعدها 
14 من  يوم  أوروجواي  نظريتها 
نفس الشــهر، علام بأن منتخب 
التصفيات  يتصــدر  الربازيــل 
املؤهلــة للمونديال من تحقيقه 
العامة كاملة وحصده 24 نقطة 
يف مثــاين مباريــات، متفوقا 
بســت نقاط كاملــة عن أقرب 

األمناء / متابعات :

كشف املدافع اإليطايل باولو كانافارو، الشقيق األصغر 
لفابيو كانافارو، مدافع ريال مدريد ويوفنتوس السابق، عن 

رأيه حول األنسب لتويل قيادة برشلونة يف الفرتة املقبلة.
وارتبط اســم الهولندي رونالد كومــان، بالرحيل عن 
تدريب برشــلونة، بعد تراجع نتائــج الفريق عىل الصعيد 

املحيل والقاري.
وقال كانافارو يف ترصيحات نقلتها صحيفة »سبورت« 
الكتالونية: »بدون مييس، كل يشء سيكون أكرث صعوبة، 

وبالتايل اختيار املدرب يجب أن يكون جوهريًا«.
وأضاف: »لقد قرأت عن بريلو، لكن أعتقد أنهم سيتصلون 

بتشايف، البارسا يف حاجة لشخص يعرف قيم النادي«.
وختم: »برشلونة يبحث عن مدرب مثل جوارديوال، لقد 
كان ســبًبا يف تأسيس مدرســة خاصة به، وساهمت يف 
تطور الكرة اإلسبانية واملنتخب، لقد غري أسلوب كرة القدم 

بشكل عام«.

رياضة

تفا�صيل �تفاق يوفنتو�س هاالند يختار �النتقال �إىل ريال مدريد
وديباال ب�صاأن �لتجديد

��صتبعاد كا�صيمريو من قائمة �لرب�زيل لت�صفيات �ملونديال

كانافارو: ت�صايف �الأن�صب لقيادة بر�صلونة

األمناء/  متابعات :

أكد تقرير صحفــي إيطايل، أمس األربعاء، اقــرتاب األرجنتيني باولو 

ديباال، نجم يوفنتوس، من تجديد عقده مع البيانكونريي.

وينتهي العقد الحــايل لديباال مع يوفنتوس بنهاية املوســم الجاري، 

وهناك مفاوضات بني الطرفني منذ فرتة طويلة للتجديد.

وبحسب شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فقد تم التوصل التفاق مبديئ 

بني يوفنتوس وديباال عىل توقيع عقٍد جديد براتب سنوي قيمته 8.5 مليون 

يورو.

وأضاف التقرير، أن االتفاق مل يتم رســمًيا حتى اآلن لوجود خاف عىل 

املكافآت، إال أن يوفنتوس متفائل بشأن توقيع عقٍد جديد، وال يوجد أي قلق 

من فقدان ديباال بسبب مثل تلك التفاصيل البسيطة.

وأوضح التقرير، أن يوفنتوس ســريبط مكافآت ديباال بنتائج الفريق 

واإلنجازات الشخصية لاعب، وذلك يف املوسم األول، قبل أن تحكمها نسبة 

املشاركة يف املوسم التايل.

وسيكون راتب ديباال يف عقده الجديد 8.5 مليون يورو يف املوسم، فإذا 

متكن من تحقيق األهداف املتفق عليها يف املوســم األول، ســيتقاىض 10 

مايني يورو يف املوسم التايل كراتب ثابت، عىل أن يقف عند هذا الحد، ولن 

تضاف املكافآت للراتب الثابت يف املواسم التالية.

األمناء/  متابعات :

 أصدر نادي برشــلونة، أمس األربعاء، بيانا رسمًيا إلعان تفاصيل نهاية 

السنة املالية 2021-2020، والتي يجب تقدميها للحصول عىل موافقة الجمعية 

ميــة  لعمو ا

العاديــة التــي 

 17 يف  ستنعقد 

أكتوبر الحايل.

بحســب  و

الرسمي  املوقع 

للنــادي، فــإن 

ريفرتر  فــريان 

الرئيس التنفيذي 

قــام  للنــادي 

األرقام  بتفصيل 

بالسنة  الخاصة 

وتــم  املاليــة، 

بــأن  الكشــف 

بلغت  اإليرادات 

مليــون   631

بكثري  أقل  يورو، 

 828 مبلــغ  من 

مليون يورو التي تم تحديدها يف امليزانية.

وأضاف البيــان: »كانت النتيجــة 481 مليون يورو خســائر بعد خصم 

الرضائب، ونتــج ذلك عن انخفاض اإليرادات وعــدم القدرة عىل تحديد حجم 

اإلنفاق«.

بر�صلونة يعلن عن خ�صائر بقيمة 481 مليون يورو


