
15 www.alomanaa.net
Thusday - 5 Jul 2022 - No: 1400الثالثاء 5 يوليو 2022م- املوافق 6 ذو احلجة 1443هـ - العدد 1400

األمناء / متابعات :

 أعلن نادي بالريمو اإليطايل، اســتحواذ مجموعة السيتي لكرة القدم، عىل معظم 
أسهم النادي.

وذكر النادي اإليطايل يف بيان مقتضب عرب الحســاب الرسمي مبوقع التواصل 
االجتامعي »تويــر«، أن بالريمو أصبح اآلن جزًءا من مجموعة الســيتي لكرة القدم، 

بعدما استحوذت املجموعة عىل غالبية أسهم النادي.
ويشــارك بالريمو يف دوري الدرجة الثانية باملوسم الجديد، بعد الفوز يف امللحق 

عىل بادوفا )0-2(، يف شهر يونيو /حزيران املايض.
يشــار إىل أن مجموعة الســيتي لكرة القدم هي رشكة قابضة تأسست يف عام 

2014، لإلرشاف عىل إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم.
وتضم هذه املجموعة عدًدا من األندية عرب العامل، ويأيت عىل رأســها مانشســر 

سيتي اإلنجليزي، نيويورك سيتي األمرييك، وملبورن سيتي األسرايل.

األمناء / متابعات :

 وافق الدمناريك كريستيان إريكسن، 
نجم برينتفورد الســابق، عىل االنضامم 
املريكاتو  خالل  يونايتد،  مانشســر  إىل 

الصيفي الجاري.
برينتفورد  لصفوف  إريكسن  وانضم 
بعقد قصري يف يناير/كانون ثان املايض، 
وساعد الفريق عىل إنهاء الربميريليج يف 
املركز 13، عقب 7 انتصارات من أصل 11 

مباراة شارك فيها.

ووفقــا لصحيفة »ذا صــن«، فإن 
إريكسن وافق شفهيا عىل االنضامم إىل 

مانشسر يونايتد، عرب صفقة مجانية.
وحــاول برينتفــورد، متديــد عقد 
إريكســن، لكن الالعــب الدمناريك قرر 
خــوض تجربــة جديدة، ومــن املنتظر 
أن يوقــع مع مانشســر يونايتد ملدة 3 

سنوات.
يذكــر أن مانشســر يونايتد أنهى 
الــدوري اإلنجليزي املوســم املايض يف 
وبالتايل سيشارك يف  الســادس،  املركز 

الدوري األورويب خالل املوسم املقبل.

رياضـــة

االمناء / متابعات :
 

 أعلن نادي آرســنال رسمًيا،  ضم املهاجم الربازييل جابريل 
جيسوس، بعقد طويل األمد، قادًما من مانشسر سيتي.

وذكر املوقع الرســمي للجانرز أن جيسوس صاحب الـ25 
عاًما أنهى إجراءات انتقاله إىل آرسنال بالكامل، ويستعد لخوض 

الفرة التحضريية مع الفريق.
وشارك الربازييل يف 236 مباراة مع مانشسر سيتي عىل 

مدار 5 مواسم، وسّجل 95 هدًفا.
ومن املقرر أن يرتدي جيسوس القميص رقم 9 مع آرسنال. 
من جانبها قالت صحيفــة »إندبندنت« الربيطانية، إن عقد 
جيسوس مع آرســنال مدته 5 سنوات، وُحسمت صفقة انتقاله 

من مانشسر سيتي نظري 45 مليون جنيه إسرليني.
وكان مانشســر ســيتي تعاقد مع الثنايئ إيرلينج هاالند 
وجوليان ألفاريــز يف خط الهجوم ما فتح البــاب أمام رحيل 

جيسوس هذا الصيف.

األمناء / متابعات:

 أعلن برشلونة، انضامم العب الوسط اإليفواري فرانك 

كييس إىل النادي بشكل رسمي.
ونجح برشــلونة يف ضم كيــيس عرب صفقة 
مجانية، عقب انتهاء عقده مع ميالن يف 30 يونيو/

حزيران املايض.
وقال برشــلونة، عىل موقعه الرسمي: »توصل 
النادي إىل اتفاق مع فرانك كييس، وســيوقع عقدا 
حتى 30 يونيــو 2026، وســيكون الرشط الجزايئ 

الخاص به 500 مليون يورو«.
وأضاف: »ســيقدم النادي كيــيس يوم األربعاء 
املقبل، حيث سيوقع العقود يف املدينة الرياضية، ثم 
يرتدي قميص النادي يف ملعب تيتو فيالنوفا، قبل أن 

يعقد املؤمتر الصحفي الخاص به«.
ونجح كييس يف الفــوز بلقب الدوري اإليطايل 
مع ميالن خالل املوســم املنــرم، بعد 11 عاما من 

الغياب.
يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشــلونة 
حصــل أيضا عــىل خدمــات الدمنــاريك أندرياس 
كريستينســن، عرب صفقة مجانية، وسينضم إىل النادي 

الكتالوين يف األيام املقبلة.

األمناء / متابعات:

 أعلن نادي مانشســر ســيتي، التعاقد رسمًيا مع الالعب 
اإلنجليزي كالفني فيليبس، قادًما من ليدز يونايتد.

وقال مانشسر سيتي عرب موقعه الرسمي، إن فيليبس وقع 
عىل عقد مع النادي الساموي، مدته 6 سنوات.

باالنضامم إىل مانشسر سيتي  ورصح فيليبس »ســعيد 
الذي أثبت مرة أخرى أنه أفضل فريق يف إنجلرا بتشكيلة رائعة 

مع املدرب بيب جوارديوال الذي يعترب األفضل يف العامل«.
وأضاف »أنا متحمس بشــكل ال ُيصدق للعب تحت إرشاف 

جوارديوال والتعلم منه ومن جهــازه الفني، وأن أكون جزًءا من 
هذا الفريق الرائع«.

وتابع »مانشسر سيتي فريق عىل مستوى عاملي، بوجود 
موظفني ومنشآت عىل أعىل مستوى، االنضامم له حلم أصبح 

حقيقة«.
وأتم »اآلن ال أطيق االنتظار لبدء العمل ومحاولة مســاعدة 

الفريق عىل امليض قدًما وتحقيق املزيد من النجاح«.
وزعمت العديد من التقاريــر أن صفقة انتقال فيليبس من 
ليدز إىل مانشسر سيتي، بلغت 42 مليون إسرليني، باإلضافة 

إىل املتغريات.
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