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األمناء / متابعات :

األمم  أقيمت قرعة نصف نهــايئ دوري 
األوروبيــة، امــس األربعاء، وأســفرت عن 

مواجهتني ناريتني.
وكرواتيا  إســبانيا  منتخبــات  وصعدت 
النهايئ،  الــدور نصف  وإيطاليا وهولندا إىل 
الــذي ســيقام يف هولنــدا، بعــد تصــدر 

مجموعاتها.
وأسفرت القرعة عن املواجهتني التاليتني:

14 يونيو/  - هولندا ضد كرواتيا، يــوم 
حزيران املقبل.

15 يونيو/  - إســبانيا ضد إيطاليا، يوم 
حزيران املقبل.

وتقام املبــاراة النهائية ومواجهة تحديد 
املركزيــن الثالــث والرابع، يــوم 18 يونيو/ 

حزيران املقبل.

األمناء / متابعات:

 يف تحول مفاجــئ، يأمل نادي إنرت 
ميالن، يف بيع أحــد نجومه خالل األيام 
املتبقيــة من شــهر يناير/كانون الثاين 
االنتقاالت  فــرتة  نهاية  وقبــل  الجاري، 

الشتوية.
وذكــرت صحيفة »الجازيتــا ديللو 
اإلنــرت  إدارة  أن  اإليطاليــة،  ســبورت« 
تســعى لبيع ميالن ســكرينيار، مدافع 
الفريق، خالل الشهر الجاري، خاصة بعد 
يف  رغبته  عن  أعاملــه  وكيل  ترصيحات 

الرحيل.
وأضافت أن وكيل أعامل ســكرينيار 
خرج بترصيحــات مدوية أكــد فيها أن 
النــادي اإليطايل هو من عــرض املدافع 
للبيع يف الفــرتة املاضية، وأن الالعب يف 

مفاوضات بالفعل مع باريس.
توقيت  أن  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 

الترصيحات التــي أدىل بها الوكيل كانت 
كارثية، خاصة وأنها جاءت بنفس التوقيت 
الذي طرد فيه سكرينيار بالبطاقة الحمراء 
خالل مواجهة إمبويل التي انتهت بخسارة 
اإلنرت )0-1(، ما جعل الضوء يسلط عىل 

الالعب بشكل أكرب.
حاليا  يسعى  النرياتزوري  أن  وتابعت 
لبيع ســكرينيار إىل باريس هذا الشهر، 
بعدمــا كان رفــض رحيلــه يف الصيف 
املايض يف صفقة كبرية، ليرتاجع النادي 
مضيفة  االنتقاالت،  بسوق  وضعه  ويقرر 
أن اإلنرت عىل استعداد لقبول رحيله مقابل 

20 مليون يورو.
جديــر بالذكر أن إنــرت رفض رحيل 
ســكرينيار يف الصيف املايض مقابل 50 
مليون يــورو، ليخاطر النادي بخســارة 
ســكرينيار الذي ســريحل مجانا بنهاية 
املوســم الجاري حال فشــل رحيله هذا 

الشتاء.

األمناء / متابعات:

اتجهت أنظار برشــلونة نحو أحد العبي يوفنتوس، ملحاولة 
ضمه للفريق الكتالوين خالل الفرتة املقبلة.

ويف األيام األخرية، أصدرت املحكمة 
يوفنتوس  مبعاقبــة  قــرارا  الفيدرالية 
الفريق  نقطــة من رصيــد   15 بخصم 
ببطولة الــدوري، وبعدها، ارتبط العديد 
العجوز بالرحيل، عىل  من العبي السيدة 
رأســهم دوســان فالهوفيتش مهاجم 

الفريق.
ســبورت«  »توتو  صحيفة  وذكرت 
أمس  الصــادر  عددها  يف  اإليطاليــة، 
األربعاء، أن شــائعات اهتامم برشلونة 
يف  كبري  بشــكل  تزايدت  بفالهوفيتش 

الساعات القليلة املاضية.
ولفتــت أن األمر مل يقــف عن حد 
برشــلونة فقط، موضحة أن العديد من 
باهتامم  تابعت  اإلنجليزي  الدوري  أندية 

كبري منو مهاجم يوفنتوس.
وختمــت بــأن يوفنتوس من ناحيته ليســت لديــه أي نية 
للتفاوض عىل رحيل فالهوفيتش، خاصة وأنه انضم للفريق قبل 

عام واحد يف صفقة كبرية بلغت قيمتها حوايل 80 مليون يورو.

األمناء/ متابعات :

عن  صحفــي،  تقرير  كشــف 
إنرت،  منها  التي ســيعاين  الخسائر 
التأهل ملنافســات  حال فشــل يف 

دوري أبطال أوروبا، املوسم املقبل.
وتلقــى إنرت رضبــة قوية بعد 
الخســارة من إمبويل، بنتيجة )-1

مبنافسات  املايض،  اإلثنني  يوم   ،)0
اإليطايل،  الــدوري  من   19 الجولة 

ليتجمد رصيده عند 37 نقطة.
وبنهاية مباريات الجولة، تراجع 
الثالث  املركز  من  النرياتزوري  ترتيب 
التسيو  مع  بالتســاوي  الرابع،  إىل 

)الثالث( وروما )الخامس(. 
وبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو 
ســبورت« اإليطالية، فإن إنرت أغلق 
السنة املالية املاضية بعجز قدره 140 

مليون يورو.
وأضافــت أن تأهل إنــرت للدور 
األبطال، من  النهايئ من دوري  ربع 
شــأنه أن مينح النــادي 75 مليون 

يورو، بينام يف حالة التأهل للدوري 
األورويب، فإن األرباح ســتنخفض 
إىل 20 مليونــا وترتفــع ل25 حال 
التتويــج باللقــب، أي أقــل ب50 
مليونا من التأهل لربع نهايئ دوري 

األبطال.
وقالــت الصحيفــة إن إنرت لن 

يتحمــل الغياب عــن دوري أبطال 
لخسائر  ســيتعرض  حيث  أوروبا، 
كبرية مــن الناحية املاديــة، الفتة 
األمر  النادي حال تحقق هذا  أن  إىل 
ســيحتاج لســد العجز ببيع بعض 
الكبرية، بحلول 30 يونيو/  األسامء 

حزيران املقبل

األمناء/ متابعات :

 كشــف تقرير صحفي إيطايل، عن موعد حســم ليفربول صفقة املغريب سفيان 
أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.

وجذب أمرابــط أنظار ليفربول، بعد األداء الرائع الــذي قدمه خالل مونديال 2022 
بقطر، ومساهمته يف اإلنجاز التاريخي للمغرب بالوصول للدور نصف النهايئ.

وبحســب شبكة »كالتشــيو مريكاتو« اإليطالية، فإن عقود ثاليث وسط ليفربول، 
نايب كيتا وأليكس أوكســليد شامربلني وجيمس ميلرن، تنتهي بانقضاء املوسم الجاري، 

وبالتايل سيدخل ليفربول املريكاتو الصيفي املقبل، بحثا عن العبي وسط جدد.
وأضاف التقرير، أن ليفربول الذي يتصدر ســباق التعاقد مع أمرابط، سينتظر حتى 

نهاية املوسم الجاري، من أجل ضم النجم املغريب.
وأشار إىل أنه عىل الرغم من رغبة أمرابط يف اللعب لفريق كبري حاليا، لكنه يشعر 

بالسعادة مع الفيوال، وال ميانع االستمرار حتى نهاية املوسم.
وارتفعت القيمة الســوقية ألمرابط بعــد مونديال قطر، لنحــو 25 مليون جنيه 

إسرتليني.

رياضـــة

قرعة نارية لن�صف نهائي دوري الأمم الأوروبية

اإنرت يوافق على رحيل جنمه ل�صان جريمان

ليفربول يحدد موعد ح�صم �صفقة اأمرابط

»يف نصف نهائي مونديال قطر 2022 »

يوفنتو�س يغلق الباب يف وجه بر�صلونة

اإنرت معر�س خل�صارة 50 مليون يورو


