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االحتاد الكرواتي يتحرك للحفاظ على املدرب داليت�ش

األمناء  /متابعات
يرغب رئيس االتحاد الكروايت ،دافور
سوكر ،وقائد املنتخب ،لوكا مودريتش،
يف استمرار املدير الفني زالتكو داليتش،
عىل رأس الفريق ،يف مونديال روسيا.
وكان داليتش قد عني مدربا للمنتخب
الشــهر املايض خلفا آلنتي شاشيتش،
الذي حقق مع كرواتيا سلســلة نتائج
ســلبية بالتصفيــات األوروبية كانت
ستهدد تأهلها للمونديال.
ورغم أن البعــض كان يرى حظوظ
كرواتيا صعبــة للغاية لبلوغ املونديال،
إال أن داليتــش نجــح يف قيادة العبي
منتخب بالده للفــوز عىل أوكرانيا يف
كييف ( )2-0والتأهل للملحق األورويب،
حيث فاز عىل اليونان ذهابا يف زغرب
( )4-1وتعادل سلبا يف لقاء اإلياب.

وأجمع االتحاد الكروايت والالعبون،
عىل أن داليتــش نجح يف إعادة وحدة

االمناء/متابعات:
توالــت يف الفرتة األخــرة  ،العديد من
األخبار التي أكدت عىل ندم نيامر دا ســيلفا
يف االنتقال إىل باريس ســان جريمان يف
سوق االنتقاالت الصيفية السابقة .
وأفصحت العديد مــن التقارير الصحفية
عىل أن ريال مدريد يجهز عرض ًا ضخ ً
ام من
أجل التعاقد مع نيامر دا سيلفا  ،الذي ال يبدو
سعيد ًا يف النادي البارييس  ،بسبب مشاكله
املتصاعدة مع نجوم الفريــق  ،وكذا املدرب
أوناي إميري .
من جانب آخر  ،أشــارت صحيفة ” دون
بالون ” اإلسبانية إىل أن ليونيل مييس اتصل
بزميله الســابق  ،نيامر دا سيلفا  ،من أجل
منعه من االنضامم إىل ريال مدريد  ،الغريم
التقليدي لـ نادي برشلونة .
وكان النجــم الربازييل قد قــام بزيارة
زمالئه يف برشلونة  ،ليونيل مييس ولويس
سواريز  ،وأخربهام بعدم راحته يف تجربته
الجديدة .

�أر�سنال يتحرك خلطف هدف بر�شلونة..

االمناء/متابعات:
قالت تقاريــر صحفية إنجليزية،إن نادي
أرســنال يجهز  60مليون إسرتليني ،لخطف
هدف برشــلونة ،خالل االنتقــاالت املقبلة
لخالفة التشييل أليكسيس سانشيز.
وذكرت صحيفة "دييل ستار " الربيطانية
أن الفرنيس إرســن فينجــر ،املدير الفني
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للفريــق والجمهــور يف وقت قصري
للغاية.

ليونيل مي�سي يرغب يف منع نيمار من االن�ضمام �إىل ريال مدريد..

للجانرز ،معجب مبســتوى نجم ليون ،نبيل
فقري ،ويرى أن الالعب سيكون بديال مناسبا
لسانشــيز ،الــذي يرفض االســتمرار يف
"إمارات".
وأشــارت الصحيفــة إىل أن برشــلونة
اإلســباين كان يراقب الالعب خالل الفرتة
األخرية ،ولكن فينجر يرى أن مبلغ  60مليون

رياضة 15
كوتينيو يعلق على �أنباء انتقاله
لرب�شلونة يف يناير..

االمناء/متابعات:
علق الربازييل فيليب كوتينيو ،العب
ليفربول اإلنجليزي ،عىل أنباء اقرتابه
من االنضــام لصفوف برشــلونة
اإلســباين ،خالل االنتقاالت الشتوية
املقبلة.
وقال كوتينيو يف ترصيحات نقلتها
صحيفة "إكســريس" الربيطانية:
"ألعب حاليا يف الــدوري اإلنجليزي
وهــو واحــد مــن أكــر الدوريات
األوروبية ،مع فريــق ليفربول ،وأنا
سعيد هناك".

وتابــع" :يف الوقت الحايل ال أهتم
ســوى باملنتخب الربازيــي ومباراة
إنجلــرا املقبلة ،كام أننــي عدت من
اإلصابة وأصبحت جاهزا بصورة كبرية
للمواجهات املقبلة ،وأمتنى املشــاركة
أمام األسود الثالثة".
وواصل كوتينيــو" :إنجلرتا لديها
منتخب قوي للغايــة واملباراة أمامها
لن تكون سهلة ،وهي أفضل استعداد
لنهائيــات كأس العامل يف روســيا
"2018

مان�ش�سرت �سيتي يزاحم يوفنتو�س
على �صفقة �إميري ت�شا

إسرتليني ســيجعلهم يكســبون املنافسة،
ويحصلون عىل توقيع الالعب.
وكان" فقري" أكد يف ترصيحات صحفية
إمكانية انتقاله إىل الــدوري اإلنجليزي أو
اإلســباين بقوله" :ال أهتم بــأي فريق يف
فرنسا ســوى ليون ،ولكني معجب بالليجا
والربمييريليج".

االمناء/متابعات:
قرر مانشســر ســيتي الدخول يف
مفاوضــات مع العب الوســط األملاين
إميري تشــان متهدي ًا لضمه يف الصيف
املقبل دون مقابل.
الالعــب األملــاين ينتهــي عقده مع
ليفربول بنهاية املوســم ،وال يبدو بأن
مفاوضــات تجديــد العقد تســر يف
الطريق الصحيح.
تشان كان مرتبط ًا بشــدة باالنتقال

ليوفنتــوس يف نهايــة املوســم ،فهو
الفريق األقرب لضمــه حالي ًا نظر ًا لكرثة
التقارير التي أشارت لذلك.
ولكن وجــود فريناندينيو وحيد ًا يف
وسط امللعب يف مانشسرت سيتي رفقة
يايــا توريه  -الذي عــى األغلب يقض
موســمه األخري مع السكاي بلوز إن مل
يرحل يف يناير  -جعل مركز العب وسط
االرتكاز عــى رأس قامئة متطلبات بيب
يف سوق االنتقاالت املقبلة.

