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االمناء/ متابعات:

انتقال  االثنني، عن قيمة  امس  كشــف تقرير، 
الرنويجي إيرلينج هاالند من بوروسيا دورمتوند إىل 

مانشسرت سيتي يف املريكاتو الصيفي املايض.
وكتب فابريزيــو رومانو، خبري انتقال الالعبني 
واملدربني يف أوروبا، عىل حســابه مبوقع التواصل 
نادي مانشســرت سيتي  االجتامعي »تويرت«: »دفع 
60 مليون يورو فقط قيمة الرشط الجزايئ إليرلينج 
هاالند مع بوروســيا دورمتوند، وليــس 80 أو 75 

مليوًنا«.
وأضاف خبــري انتقال الالعبــني واملدربني يف 
أوروبا: »كانــت هناك عمولة أيًضا يف الصفقة، لكن 
من العدل قول إن هذا أمر طبيعي بالنسبة للصفقات 

الكربى«. 
عىل  هاالند  »يحصل  رومانو:  فابريزيو  واختتم 
راتب سنوي مع مانشسرت ســيتي يقرتب من 375 
ألف جنيه إسرتليني أســبوعًيا مثل زميله كيفني دي 

بروين«.
يذكر أن هاالند أحرز 17 هدفا وقدم 3 متريرات 
حاســمة حتى اآلن مع مانشسرت سيتي يف مختلف 

البطوالت.

رياضـــة

األمناء/ متابعات :

أعلن تشــايف هرينانديز، املدير الفني لربشلونة، قامئة فريقه 
ملباراة إنرت ميالن املقرر لها، اليوم الثالثاء، ضمن منافســات الجولة 

الثالثة من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت اختيارات تشــايف غياب كل من: فرينيك دي يونج - 

جول كوندي - رونالد أراوخو - هيكتور بيلريين - ممفيس ديباي.
وجاءت قامئة برشلونة كاملة، كاآليت:

تري شــتيجن - بيكيــه - بوســكيتس - دميبــي - بيدري - 
ليفاندوفسيك - أنسو فايت - فريان توريس - كريستنسن - ماركوس 
ألونســو - جوردي ألبا - كييس - ســريجي روبرتو - رافينيا - إريك 
جارســيا - إينايك بينا - بالدي - كاســادي - جايف - بابلو توري - 

تيناس.
يذكر أن برشلونة وإنرت ميالن يحتالن وصافة املجموعة الثالثة 

يف دوري األبطال بنفس الرصيد )3 نقاط(.

االمناء / متابعات:
 

دييجو  األرجنتيني  استعاد   
ســيميوين، مــدرب أتلتيكــو 
مدريد، كل مــن رودريجو دي 
وماريو  ليــامر  وتوماس  بول 
الفريق  قامئة  يف  هريموســو 
أمام  أوروبا  أبطال  ملباراة دوري 
كلوب بــروج البلجييك املقررة 
اليــوم الثالثاء يف ثالث جوالت 

دور املجموعات من املسابقة.
ناهويل  للقامئــة  عاد  كام 
العضي  الشــد  بعد  مولينــا، 
من  الخروج  عــىل  أجربه  الذي 
السبت  يوم  إشــبيلية  مواجهة 
املايض ضمن منافسات الدوري 
غاب  املقابل،  ويف  اإلســباين، 
وســيخجيو  مونتريو  فيليبي 

ريجيلون بسبب اإلصابة.
وبذلك، جاءت قامئة األتلتي 

ملواجهة غد عىل النحو التايل:
حراسة املرمى: يان أوبالك وأنطونيو جوميز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينز ورينالدو ماندافا وماركو مورينو.
خط الوسط: ســاؤول نييجيز وكويك ريسوريكسيون وماركوس يورنتي وأكســيل ويتسل وجيوفري كوندوجوبيا 

ويانيك كاراسكو.
خط الهجوم: جواو فيليكس وآنخل كوريا وألفارو موراتا وأنطوان جريزمان وماتيوس كونيا.

األمناء/ متابعات :

 حافظت الالعبة التونسية، أنس جابر، 
العاملي  التصنيف  يف  الثــاين  مركزها  عىل 

لرابطة محرتفات التنس، امس االثنني.
وذلك لألســبوع الرابع عــىل التوايل، 
رغم أنها خــرت 215 نقطة، ليصبح يف 
رصيدها 4885 نقطة، وتأيت خلف البولندية 
إيجا شفيونتيك، املصنفة األوىل عامليا، التي 
حافظت عىل نفس الرصيد بـ10180 نقطة.

العرش  الالعبــات  قامئة  تشــهد  ومل 
األوليــات إال تغيــريات طفيفــة، بارتقاء 
اإلستونية أنيت كونتافيت إىل املركز الثالث، 

مقابل تراجع اإلســبانية بــاوال بادوزا إىل 
آريانا  البيالروســية  وصعود  الرابع،  املركز 
سابالينكا إىل املركز الخامس، بينام تراجعت 
األمريكيــة جيســيكا بيجــوال إىل املركز 

السادس.
وتســتعد أنس جابر للعــودة ألجواء 
البطوالت، من خالل مشــاركتها يف بطولة 
الياســمني، التي تبلغ قيمة جوائزها املالية 
250 ألــف دوالر، وتنظمها تونس ألول مرة 

باملنستري.
وســتفتتح أنس مشاركتها يف بطولة 
الياســمني، اليوم الثالثاء، حيث ســتواجه 
يف الدور األول الالعبــة األمريكية، آن يل، 

املصنفة 62 عامليا.

األمناء/ متابعات :

 غاب العب خط الوســط ماريو 
جوتــزه عن املــران األخــري لفريق 
قبل  األملاين  فرانكفــورت  آينرتاخت 
أمام  الثالثاء  اليوم  املرتقبة  املواجهة 
منافسات  ضمن  اإلنجليزي  توتنهام 

دوري أبطال أوروبا.
وجاء غياب جوتــزه، املتوج مع 
العامل  بلقــب كأس  األملاين  املنتخب 
2014، عن تدريبات آينرتاخت صباح 
يف  إصابة  بســبب  االثنني،  اليــوم 
الكاحل تثري الشــكوك حول إمكانية 

مشاركته يف مباراة الغد.
وتعرض جوتــزه لإلصابة خالل 
آينرتاخت  انتهــت بفوز  التي  املباراة 
برلني  يونيــون  عىل  فرانكفــورت 

)0-2( أمــس األول الســبت ضمن 
منافسات الدوري األملاين.

ببطولة  الفائز  آينرتاخت،  ويحتل 
املايض،  املوســم  األورويب  الدوري 
الرابعة  املجموعة  الثالــث يف  املركز 
األبطــال برصيد ثالث نقاط  بدوري 
لشبونة  سبورتينج  أمام  خر  حيث 
الربتغايل يف الجولة األوىل ثم تغلب 
عىل مارســيليا الفرنيس يف الجولة 

الثانية.
كذلك يحتل توتنهام املركز الثاين 
برصيد ثــالث نقاط بعدما اســتهل 
مشــواره يف البطولــة بالفوز عىل 
مارســيليا ثم خر أمام سبورتينج 
املجموعة  يتصــدر  الذي  لشــبونة 

برصيد ست نقاط.

�لك�سف عن قيمة �نتقال هاالند �إىل مان�س�سرت �سيتي

5 غيابات يف قائمة بر�سلونة ملوقعة �إنرت ميالن

دفعة ثالثية الأتلتيكو مدريد قبل مو�جهة كلوب بروج

�أن�س جابر حتتفظ بو�سافة �لت�سنيف �لعاملي للتن�س

جوتزه يغيب عن تدريبات فر�نكفورت قبل مو�جهة توتنهام


