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رياضـــة

األمناء/ متابعات :
 

تواصل وســائل اإلعالم الفرنسية كشف كواليس 
التوتر، بني نجمي باريس سان جريمان، كيليان مبايب 

ونيامر جونيور.
ويف هذا الصدد، أشارت شبكة »GFFN« الفرنسية 
إىل أن مبايب، طالب إدارة باريس باالستغناء عن نيامر، 

عند تجديد عقده يف نهاية املوسم املايض.
وأضافت الشــبكة أن مبايب يــرى أن امللعب، ال 
يتحمل سوى ثنايئ هجومي فقط، بعد وصول ليونيل 

مييس، صيف العام املايض، قادما من برشلونة.
وذكرت أيضا أن الالعب الفرنيس، يعتقد أنه تعلم 
الكثري بجوار نيامر، طوال الســنوات الخمس املاضية، 

واآلن يركز فقط ليتعلم من ليونيل مييس.
ولفتت »GFFN« إىل أن األزمة بني مبايب ونيامر، 
الثالث  املباريات  الربازييل يف  الالعب  بتألق  استفحلت 

األوىل للفريق البارييس، مطلع املوسم الجاري.
ونوهت بأنه نشأت صداقة رسيعة بني نجمي يب 
إس جي، فور انضاممهام إىل الفريق يف صيف 2017، 

إال أن العالقة توترت للغاية بينهام، خالل األشهر الستة 
األوىل من العام الجاري.

يذكر أن باريس ســان جريمــان ربط الثنايئ مبــايب ونيامر، 

بعقدين حتى صيف 2025.

كام ينص عقد نيامر عــى إمكانية تجديده تلقائيا، حتى صيف 
.2027

األمناء/ متابعات :
 

الجابــوين بيري إميرييــك أوباميانــج، مهاجم  رد 
برشــلونة، عى العرض الجيد الذي حصل عليه من نادي 

تشيليس، خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
ويبحث تشــيليس عن مهاجم جديد خالل املريكاتو 
الحايل، عقب إعارة البلجيــي روميلو لوكاكو إىل إنرت 

ميالن ملدة موسم واحد.
»مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
ديبورتيفو«، فإن أوباميانج رفض عرض 
توخيل  توماس  األملاين  وأبلغ  تشيليس، 
مدرب البلــوز بأنه يفضــل البقاء يف 

برشلونة هذا املوسم.
ويلعــب بيري إميرييــك أوباميانج، 
روبرت  البولندي  للمهاجــم  البديل  دور 

ليفاندوفسي يف صفوف برشلونة.
يذكــر أن برشــلونة يحتــاج إىل 
التخلص من عــدة العبني، من أجل قيد 
جول كونــدي مدافع الفريق، يف رابطة 

الليجا.
انتقل  قد  الجابــوين  املهاجم  وكان 
من آرسنال إىل برشــلونة يف املريكاتو 

الشتوي املايض، عرب صفقة مجانية.

األمناء / متابعات:
 

الرومانيــة  تقدمــت   
سيمونا هاليب تسعة مراكز، 
يف التصنيف العاملي لالعبات 
لتصبح  املحرتفــات،  التنس 
حيث  األوائل،  العــرة  بني 
السادســة  املصنفة  صارت 

عامليا.
املصنفــة  وحققــت 
األوىل ســابقا هذه القفزة، 
بفضل فوزها ببطولة تورنتو 
للمرة الثالثة يف مســريتها، 
الربازيلية  عى  تغلبت  حيث 
يف  مايا  حــداد  بياتريــس 

املباراة النهائية.
املراكز  شــهدت  كــام 
العرة األوىل تقدم اليونانية 
واحدا،  ماريا ساكاري مركزا 
لتصبح املصنفة الثالثة عامليا 
باوال  اإلسبانية  حساب  عى 
بادوســا، التي تراجعت إىل 

املرتبة الرابعة.
البولنديــة  وتواصــل 
إيجا شــفيونتك الرتبع عى 
عرش التصنيف العاملي، أمام 
اإلســتونية أنيت كونتافيت، 
التي حافظت عى الوصافة، 
أنس  التونسية  واصلت  فيام 
جابر احتالل املركز الخامس.

البيالروسية  وتراجعت 
أرينا ســابالينكا إىل املركز الســابع، أمام 
الثامنة،  بيجــوال  جيســيكا  األمريكيــة 

 ،)9( موجــوروزا  جاربيني  واإلســبانية 
والروسية داريا كاساتكينا )10(.

األمناء/ متابعات:
 

 يحاول نادي مانشسرت يونايتد، 

التعاقــد مع مهاجــم جديد، خالل 

ا  املريكاتو الصيفي الجاري، تحســبً

لرحيل كريستيانو رونالدو.

وينتهــي عقــد رونالــدو مع 

الشياطني الحمر يف الصيف املقبل، 

مــع إمكانية التمديد ملوســم آخر، 

كريستيانو  أن  التقارير  زعمت  لكن 

يفضل االنتقال إىل فريق يشارك يف 

دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير أن مانشســرت 

كريستيانو  لبيع  مســتعد  يونايتد 

رونالدو، مبجرد التعاقد مع مهاجم 

جديد.

ووفقًا لصحيفــة »دييل ميل«، 

يونايتد  مانشســرت  مسئويل  فإن 

تحركوا بشــكل مفاجئ للتعاقد مع 

جيمي فاردي مهاجم ليسرت سيتي، 

قبل نهاية املريكاتو الصيفي.

وجاء ذلك بعد فشــل محاوالت 

النمساوي  مع  للتعاقد  يونايتد  املان 

ماركو أرناوتوفيتش مهاجم بولونيا، 

خالل األسبوع املايض.

وينتهــي عقد جيمــي فاردي 

الصيف  يف  سيتي  ليسرت  ناديه  مع 

املقبل.

األمناء/ متابعات :
 

 بات الهولندي إريــك تني هاج، املدير الفني ملانشســرت 
يونايتــد، منفتحًا عى رحيل الربتغايل كريســتيانو رونالدو، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وينتهي عقد رونالدو مع الشــياطني الحمر يف الصيف 
املقبل، مع إمكانية التمديد ملوســم آخر، لكن زعمت العديد من 
التقارير أن كريســتيانو يفضل االنتقال إىل فريق يشارك يف 

دوري أبطال أوروبا.
ووفًقــا لصحيفة »دييل ميل«، فإن تــني هاج تخى عن 
موقفه برضورة بقــاء رونالدو مع الفريق، وبات منفتًحا عى 

بيعه قبل نهاية املريكاتو الصيفي.
ويرى تني هاج أنــه من الصعب إعادة دمج رونالدو داخل 
الفريق، بعد عودة صاروخ ماديرا متأخًرا إىل املوسم التحضريي 

للشياطني الحمر.
ويجلــس رونالدو مبفرده أثناء تنــاول الغداء يف املطعم 
املوجود مبركز تدريبات مانشسرت يونايتد، كام أنه يجادل أثناء 

املران بسبب رفضه ألسلوب لعب تني هاج املعتمد عى الضغط العايل.
وقالت الصحيفة إن املزاج العــام لرونالدو غري جيد، وهذا يؤثر 

عى غرفة مالبس مانشسرت يونايتد.
وترفض إدارة مانشســرت يونايتد، اقرتاحات بيع رونالدو، إال إذا 

نجح النادي يف التعاقد مع صفقة بديلة للدون الربتغايل.

تني هاج يوافق على رحيل رونالدو

ب�ضبب مي�ضي.. مبابي ي�ضغط لبيع نيمار

اأوبامياجن يرد على عر�ض ت�ضيل�ضي

هاليب تقفز 9 مراكز يف 
الت�ضنيف العاملي للتن�ض

�ضفقة مفاجئة على طاولة مان�ض�ضرت يونايتد


