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األمناء / متابعات :

توج منتخب فرنســا ببطولة دوري 
األمم األوروبية لكرة القدم للمرة األوىل 
يف تاريخه، بعدمــا حقق )رميونتادا( 
تاريخية أخرى يف مســرته بالبطولة، 
بتغلبه 2 / 1 عىل منتخب إســبانيا  يف 

املباراة النهائية للمسابقة القارية.
عاد املنتخب الفرنيس لتعويض تأخره 
بهدف نظيف أمام نظره اإلسباين حمل 
الدقيقة  أويارزابــال يف  توقيع ميكيل 

.64
وأدرك كريم بنزمية التعادل لفرنســا 
يف الدقيقــة 66، قبل أن يضيف كيليان 
الثاين "املثر للجدل" يف  الهدف  مبايب 

الدقيقة 80.
وبــات هذا هو ثاين لقــب يتوج به 
منتخب فرنســا يف غضــون 3 أعوام، 

بعدما توج عام 2018 بكأس العامل يف 
روسيا عىل حســاب املنتخب الكروايت 
)الديوك(  منتخــب  ليعيد  النهايئ،  يف 
البســمة إىل وجوه محبيــه بعد خيبة 

خروجه  عقب  بهــم  لحقت  التي  األمل 
)يورو  األوروبية  األمم  كأس  من  املبكر 
2020( بالخسارة أمام منتخب سويرسا 
بركالت الرتجيح يف دور الـ16 للبطولة.

األمناء / متابعات :
عــاد هــاري كــن، مهاجــم توتنهام 
هوتسبر، لقامئة اهتاممات ريال مدريد مرة 

أخرى.
وكان ريال مدريد قد حــاول ضم هاري 
كن يف صيف 2019، لكن توتنهام مل يرحب 

باألمر.
سنرتال"،  "ديفينســا  موقع  وبحســب 
أعاد  املرنجي  واملقرب من ريال مدريد، فإن 
املوسم  نهاية  اهتاممه بضم هاري كن يف 

الجاري.
وحاول مانشســرت ســيتي، التعاقد مع 

هــاري كــن يف املركاتــو الصيفي 
املايض، إال أن توتنهام اشرتط الحصول 
عىل 150 مليون جنيه إسرتليني لبيعه .
ذلك،  رغــم  أنه  التقرير،  وأضــاف 
بالنســبة  األول  الخيار  ليس  فإن كن 

لفلورنتينو بريز، رئيس ريال مدريد.
ويعد هــاري كن، الخيــار الثالث 
أمام ريال مدريد، بعد الفرنيس كيليان 

مبايب والرنويجي إيرلينج هاالند.  
يذكر أن هــاري كن رصح من قبل، 
بأنه يرغب يف االنتقال لفريق يساعده 

عىل حصد األلقاب.

األمناء / متابعات :
ســيكون نــادي برشــلونة مجربا عىل 
التفريط يف أحد العبيه مجانا بنهاية املوسم 
الجــاري، وذلك قبل نهاية عقده، مبوســم 

كامل، يف حالة واحدة.
ويعاين برشــلونة من أزمة مالية خانقة 

دفعتــه للتخيل عن نجميــه ليونيل مييس، 
وأنطــوان جريزمان يف انتقــاالت الصيف 

املاضية.
مدافعه  من  للتخلص  برشــلونة  وسعى 
سابق  وقت  يف  أومتيتي  صامويل  الفرنيس 
قبل بداية املوسم الجاري، من أجل تخفيض 

فاتورة الرواتب وتحقيق ربح مادي، لكنه مل 
يفلح، بينام تهيأت فرصة الرحيل مجانا أمام 

الالعب من بوابة لوائح الفيفا.
ديبورتيفو"  "موندو  صحيفة  وبحســب 
اإلســبانية، فــإن أومتيتي مل يشــارك مع 
برشــلونة يف أي مباراة هذا املوســم، عىل 
الرغم من جلوســه بديال يف 7 مباريات منذ 

انطالق املوسم.
مشــاركة  عدم  أن  الصحيفة  وأضافــت 
األقــل من مباريات  أومتيتي يف 10% عىل 
برشــلونة خالل املوســم، مينحه الحق يف 
فســخ تعاقده والرحيل مجانــا يف صيف 
2022، وفًقا للوائــح الفيفا، عىل الرغم من 

امتداد عقده حتى صيف 2023.
وأوضحت أن املــادة 18.3 تنص عىل أنه 
يجوز لالعب املحرتف الذي يشارك يف أقل من 
10% من املباريات الرسمية التي يلعبها ناديه 
خالل املوسم، إنهاء عقده قبل موعده بحجة 

أن ذلك يعد سببا رياضيا مربرا.

وأشــارت الصحيفــة إىل أن أومتيتــي 
سيكون بإمكانه يف هذه الحالة طلب فسخ 
تعاقده بعد 15 يوًما من آخر مباراة يخوضها 
فريقه يف املوســم، عىل أن يحــدد الفيفا 
التعويض الذي ســيحصل عليه ناديه وفًقا 

للفرتة املتبقية يف العقد والراتب.

األمناء / متابعات :
يواصل نادي برشــلونة تأمــن بقاء العبيه الشــباب رغم األجواء 

الصعبة التي يعيشها يف الوقت الراهن عىل الصعيد املايل.
وقالت صحيفة ســبورت الكتالونية يف تقرير لها أمس األربعاء إن 
إدارة برشلونة برئاســة خوان البورتا باتت عىل بعد ساعات من تجديد 

عقد النجم الشاب بيدري جونزاليس.
ويعترب بيدري )18 عاًما( من العنارص الواعدة يف برشــلونة، حيث 

للفريــق  انضــم 
املايض،  املوســم 
الس  من  قادًمــا 
يف  ونجح  باملاس، 
عىل  اسمه  فرض 
التشكيل األسايس 
ومنتخب  للبارسا 
األول، وتم  إسبانيا 
لجائزة  ترشــيحه 

الكرة الذهبية.
فــت  ضا أ و
أن  "ســبورت" 
برشــلونة  اتفاق 
مع بيــدري ينص 
حتى  التوقيع  عىل 
مع   ،2026 صيف 

خيار التمديد ملوســم آخر، مع زيادة يف راتبه الســنوي، ووضع رشط 
جزايئ قيمته 400 مليون يورو.

وأشــارت إىل أن برشــلونة حرص عىل زيادة املقابل املايل يف عقد 
بيدري رغم الوضع االقتصادي الصعب والحساس لدى بلوجرانا، مبينة 
أن "هذه الزيادة فرضت نفسها بالنظر إىل أن عقد الالعب كان من أكرث 

العقود تواضعا يف الفريق األول من الجانب املايل".
وختمت الصحيفة بأن توقيع العقود قد يتم يوم الخميس أو الجمعة، 

عىل أن يكون اإلعالن الرسمي يوم األحد املقبل.

األمناء / متابعات :
حصل العب بنفيكا، األوروجوايئ داروين نونييز، عىل جائزة أفضل 

مهاجم يف الربتغال خالل شهر سبتمرب املايض.
وتفــوق نونييز يف الجائزة عىل كل من الكولومبي لويس دياز العب 

بورتو والربازييل جوستافو ساوير العب بوافيستا.
وبعد تألقه أمام برشلونة يف دوري األبطال يوم 29 سبتمرب املايض 
وتسجيله لهدفن يف االنتصار الكبر 3-0، تألق نونييز أيضا يف الدوري 

الربتغايل وسجل ثنائية أمام كل من سانتا كالرا وبوافيستا.
وحصل املهاجم الشــاب صاحب الـ22 عاما عىل 23% من األصوات، 

مقابل 14% لدياز و13% لساوير.

فرن�سا تتوج بدوري الأمم الأوروبية

هاري كني يعود لأجندة ريال مدريد

الفيفا يهدد بر�سلونة بخ�سارة لعبه جمانا

بر�سلونة يح�سن بيدري ب�سرط جزائي

قاتل بر�سلونة لعب ال�سهر يف الربتغال

رياضة


