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تعهد االحتاد اإلسباني لكرة القدم بتقدمي كل 
الدعم املمكن إلى لويس إنريكي مدرب املنتخب 
ــازة  ــم اســتــمــرار غيابه بسبب أج الــوطــنــي رغ

ألسباب شخصية.
ــفــوز عــلــى مــالــطــا في  وغـــاب إنــريــكــي عــن ال
تصفيات بطولة اوروبا 2020 في مارس املاضي 
ولن يكون موجودا أيضا في مباراتي اسبانيا 
أمام جزر الفارو والسويد في التصفيات ذاتها 
الشهر املقبل. وأدى هذا لظهور تقارير في وسائل 
إعــام إسبانية حتدثت عن احتمال استبداله 

مبدرب آخر.
وقــال خوسيه فرانسيسكو مولينا املدير 
الرياضي للمنتخب في مؤمتر صحفي ”كما ترون 
لويس انريكي ليس معنا اآلن لألسباب نفسها 

التي لم يكن فيها معنا في آخر مباراة.
”لن يكون موجودا في معسكر التدريب. ولن 

يحضر املباراتني املقبلتني“.
ــاف ”قرأت تقارير هــذا الصباح. أؤكد  وأض

التزامنا الكامل جتاه املدرب. وهذا ما نقلناه إليه.
”أعتقد أنه التزام متبادل. نأمل أن يظل مدربا 
للمنتخب لسنوات مقبلة. يجتاز وقتا صعبا 

لكنه يحظى بدعمنا وكامل ثقتنا“.
وسيواصل روبرت مورينو، مساعد انريكي 
الــذي قــاد اسبانيا للفوز -2صفر على مالطا، 

مهمته في قيادة الفريق.
وقال مورينو إن إنريكي ال يزال يشارك بقوة 
في اختيار تشكيلة منتخب اسبانيا وفي مرحلة 
االســتــعــداد قبل خــوض مبارياتي التصفيات 

املقبلتني.

وأوضح مورينو ”كل القرارات التي صدرت 
والتي ستصدر اتخذها لويس انريكي. تابع 
لويس إنريكي الاعبني وشاهد املباريات وأجرى 

معنا لقاءات عبر دائرة فيديو مغلقة.
”هذا املوقف يشبه تعرض رأس احلربة في 
الفريق إلصــابــة فعليك أن تتصرف. نريد أن 
نرد اجلميل إلى لويس إنريكي الذي وضع ثقته 

فينا“.
عودة كازورال

في الوقت نفسه مت استدعاء سانتي كازورال 
العب وسط فياريال يوم اجلمعة لينضم لتشكيلة 
منتخب اسبانيا ألول مرة في أربع سنوات بعد أن 

طاردته سلسلة من االصابات.
ولعب كـــازورال )34 عاما( ،الــذي كــان آخر 

ظهور دولــي لــه فــي مــبــاراة وديــة فــي نوفمبر 
تشرين الثاني 2015 أمام اجنلترا، 77 مباراة 
دولية وكان ضمن الفريق الفائز بلقبي بطولة 

أوروبا 2008 و2012.
كــان األطباء أبلغوا العــب أرسنال السابق، 
الــذي خضع لثماني عمليات جراحية إلصابة 
متكررة في الكاحل، أنــه سيكون محظوظا إذا 
متكن من استعادة قدرته على املشي بصورة 
ــى اللعب على  طبيعية ناهيك عــن الــعــودة إل

الصعيد االحترافي.
وأجبرته االصابات على الرحيل عن أرسنال 
العام املاضي والعودة إلى فياريال لفترة ثالثة 
ليعيد اكتشاف نفسه ويسجل سبعة أهــداف 
ــاراة خــاضــهــا فــي كل  ــب ويــصــنــع 11 فــي 45 م
املسابقات. ومن بني املفاجآت األخرى في تشكيلة 
ــدرب انريكي ثنائي ريــال سوسيداد دييجو  امل
يورينتي وميكيل اويــارزابــال بينما عاد اياجو 

اسباس وداني كاربخال بعد التعافي من إصابة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حــــراس املـــرمـــى: ديــفــيــد دي خــيــا .. كيبا 
ــاو لــوبــيــز. مــدافــعــون: دانــي  ــا .. ب ــاالج ــزاب أري
كاربخال .. سيرجيو راموس .. ماريو هرموسو .. 
دييجو يورينتي .. إنيجو مارتينيز .. جوردي ألبا 
.. سيرجي روبرتو .. خوسيه جايا ..خيسوس 
نافاس. العبو وســط: سيرجيو بوسكيتس .. 
رودريجو هرنانديز .. دانــي باريخو .. إيسكو 
.. فابيان رويــز .. سانتي كازورال.مهاجمون: 
ميكيل اويارزابال ..رودريجو مورينو ..ماركو 

أسينسيو .. إياجو أسباس .. الفارو موراتا.

  قال رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم 
السلوفيني ألكسندر تشيفرين، إنه »لن 
تطرأ تغييرات على شكل دوري األبطال 
ـــادات الوطنية  دون مــشــاورات مع االحت

األعضاء في االحتاد«.
ويعمل االحتاد القاري للعبة مع احتاد 
األندية األوروبية الذي يضم كافة األندية 
الكبرى في القارة إلعــادة هيكلة البطولة 
عقب نهاية جـــدول الــبــطــوالت الدولية 

احلالي في 2024.
ويناقش االقتراح املبدئي شكل قريب من 
دوري األبطال احلالي لكنه واجــه رفضاً 
ـــدوري احمللية  مــن العديد مــن روابـــط ال
ألنــه يصب في مصلحة األندية »الغنية 

واملهيمنة«.
وقال تشيفرين في بيان عقب االجتماع 
مع رؤساء 55 احتاداً محلياً في بودابست: 
ــيء بـــدون مــراعــاة اراء  ــن نــقــرر أي ش »ل

اجلميع واتخاذها في احلسبان.
»عملية التشاور جارية ونتطلع لتلقي 

األفكار من األطراف املعنية االخرى مباشرة 
بدال من جتميعها من البيانات اإلعامية«.

وقال العديد من ممثلي بطوالت الدوري 
الذين حضروا اجتماع االحتــاد األوروبــي 
األسبوع املاضي إنهم تقدموا باقتراحهم 
الذي يتضمن إقامة دوري من ثاثة أقسام 

يشهد صعودا وهبوطا بينها.
ويتضمن القسم األول، املوازي لدوري 
األبطال، 32 فريقاً يحتفظ أفضل 24 فريقاً 
منهم بأماكنهم في املوسم التالي ما ينهي 
التقليد القاضي بتأهل األندية إلى دوري 

األبطال عبر بطوالتهم احمللية.
ورفضت روابط بطوالت الدوري األملاني 
والفرنسي االقتراح، بينما أعلنت رابطة 
الدوري الفرنسي أنها ستقترح بدياً خال 

األيام القليلة املقبل.
وأضاف تشيفرين »كان هناك العديد من 
اآلراء املختلفة التي أعرب عنها املجتمعون 
وسنضعها في االعتبار عن التفكير في هذا 

األمر«.

بوكيتينو يتلقى عقوبة مع إيقاف 
التنفيذ قبل نهائي دوري األبطال

قال االحتــاد األوروبــي لكرة القدم إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام هوتسبير عوقب باإليقاف ملباراة واحــدة أوروبيا مع وقف 
التنفيذ بعد تأخر انطاق مباراة الــدور قبل النهائي بــدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم أمام أياكس امستردام.
وتعني هذه العقوبة، املؤجل تنفيذها ملدة عام سيوضع خال املدرب 
قيد املاحظة، أن املدرب األرجنتيني سيتمكن من حضور مواجهة فريقه 
توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبــا في األول من 

يونيو في مدريد.
كما فرض االحتــاد القاري للعبة غرامة قدرها عشرة آالف يورو 
)11170 دوالرا( على توتنهام بسبب املخالفة نفسها في حني شملت 
االتهامات املوجهة إلى النادي املنتمي لشمال لندن ارتكاب ”تصرف 

غير الئق من مسؤولني“.
ووجهت جلنة االنضباط والقيم في االحتاد األوروبي حتذيرا إلى 
ايريك تن هاج مــدرب أياكس بسبب دوره في تأخر انطاق مباراة 

الذهاب في لندن.
وفرض االحتاد القاري غرامة على برشلونة قيمتها 20 ألف يورو 
بسبب ”سوء التنظيم“ خال التعادل 1-1 مع توتنهام في كامب نو في 

دور املجموعات في ديسمبر كانون األول املاضي.
كما عاقب االحتاد القاري أياكس بغرامة قدرها 52500 يورو بعد 
إدانته بارتكاب أعمال شغب من قبل اجلمهور والقاء مقذوفات وسد 
املمرات بني املدرجات في مباراة دور الثمانية بــدوري األبطال على 

ملعبه أمام يوفنتوس الشهر املاضي في دور الثمانية.

تريزيغيه: موهبة ميسي ال تكفي 
حلصد األلقاب

اعتبر املهاجم الفرنسي-األرجنتيني السابق ديفيد تريزيغيه أن 
كرة القدم األوروبية تنشغل حصراً بشراء املواهب من قارة أمريكا 
اجلنوبية، في حني أن هذه األخيرة تركز بشكل أكبر على إخراج هذه 

املواهب.
ــدى مشاركته اجلمعة فــي قمة »نــوفــو فوتبول« بالعاصمة  ول
الكولومبية، بوغوتا، أبرز بطل العالم مع منتخب فرنسا عام 1998، 
عشق وولع جماهير أمريكا اجلنوبية بهذه الرياضة، لكنه اعتبر أن هذا 

ليس كافياً لتقدمي عرض جذاب على مستوى عاملي.
وأوضح أن »الشغف بكرة القدم في أمريكا اجلنوبية مختلف عنه 
في أوروبا، لكن آلية اللعبة تغيرت، إذ توسعت األنشطة فيما يتعلق 
بهذه الرياضة، وهذا يظهر على مستوى االحتــادات، فأصبح االحتاد 

األوروبي لكرة القدم يحظى بنفوذ هام للغاية«.
كما قدر املهاجم السابق الذي لعب بني صفوف موناكو ويوفنتوس 
وريفر بليت بني أندية أخرى، جهود احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم 
)كومنيبول( لبدء إصــاح اجلوانب اللوجستية مثل مواعيد إقامة 
بطولة كوبا أمريكا التي ستقام اعتباراً من 2020 في السنوات الزوجية 

لتكون بذلك في نفس السنة مع كأس أمم أوروبا.
وعلى الرغم من ذلــك، اعتبر تريزيغيه أنه »ال يــزال هناك الكثير 
من األمور التي ينبغي تعلمها من كرة القدم األوروبية، خاصة على 

املستوى التنظيمي واإلداري«.
واختتم حديثه بضرب مثال على منتخب األرجنتني الذي يبرز بني 
صفوفه أداء ليونيل ميسي، لكن ذكر بأن هذا لم يساعد »األلبيسليستي« 

على التتويج بلقب كبير.
وفي هذا السياق، أبرز أن »املوهبة وحدها ال تكفي، حتى في وجود 

أفضل العب في العالم ميسي.. ثم القيام بأمور مهمة لكن هذا ال يكفي«.

مورينيو يدعم »املشاكس« بالوتيلي
أعرب مدرب إنتر ميان األسبق، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن 
اعتقاده بأن مهاجم مارسيليا الفرنسي، اإليطالي ماريو بالوتيلي، 
سيتحسن في املستقبل. وكان مورينو درب بالوتيلي في إنتر ميان 
في الفترة ما بني عامي 2008 و2010، ويحظى الاعب بحب مورينيو، 
رغم أن مورينيو أشــار إلى أن املهاجم اإليطالي »فشل في الوصول 
ألفضل مستوياته«. وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق إلذاعة 
»مونت كارلو« الفرنسية: » ماريو ميكنه أن يكون أفضل مما هو عليه، 
أخبرت الشيء ذاته ألحد الاعبني مؤخراً، فقال لي: >أنت على حق لكني 
أحب أن أكون ما أنا عليه<«. وتابع مورينيو: »لدى بعض الاعبني هذه 
العقلية، فهم يحبون أن يكونوا ما هم عليه، أحياناً ما يكون األمر كذلك 

ألن من حولهم ال يساعدونهم، لكني أحب ماريو حقاً«.
وواصل مورينيو: »كان ميكن أن يكون أفضل، لكنه جيد على تلك 
احلالة، حصل على بطوالت في إجنلترا وإيطاليا، وفاز بدوري األبطال، 

وسوف يتحسن في املستقبل ألنه العب رائع«.
ويلعب بالوتيلي حالياً مع مارسيليا الفرنسي، الذي انضم إليه في 

يناير املاضي، إذ شارك مع الفريق في 12 مباراة وسجل ثمانية أهداف.

 تيتي يختار تياغو سيلفا ونيمار 
ويستبعد مورا من قائمة كوبا أميركا

اختار مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي قائد باريس سان 
جــرمــان بطل فرنسا املــدافــع تياغو سيلفا، رغــم خضوعه لعملية 
جراحية، ضمن التشكيلة التي ستخوض بطولة كوبا أميركا التي 

تستضيفها باده من 14 يونيو الى 7 يوليو.
وخضع سيلفا )35 عاما( لعملية جراحية في ركبته باملنظار 
ملعاجلة »ضرر في الغضروف« قبل اسبوعني، لكن املشرف على اللياقة 
البدنية لاعبي املنتخب فابيو مهسرجيان أكد ان القائد السابق سيكون 

»في حالة جيدة« بحلول 28 مايو احلالي.
وتضمنت التشكيلة أيضا اسم النجم نيمار، مهاجم سان جرمان، 

والعائد من اصابة في مشط القدم أبعدته نحو شهرين عن املاعب.
لكن تيتي استبعد لوكاس مــورا بطل بلوغ توتنهام اإلنكليزي 
املباراة النهائية ملسابقة دوري ابطال اوروبــا بتسجيله ثاثية أمام 
أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف النهائي )3-2( بعد تخلفه 
على أرضه صفر1- ذهابا، وكذلك العب ريال مدريد اإلسباني الشاب 
فينيسيوس جونيور. خطأ نيمار ومسؤولية فرناندينيو:  وفي مؤمتر 
صحافي، اعتبر تيتي، ردا على ســؤال، أن نيمار ارتكب خطأ عندما 
اشتبك مع أحد مشجعي رين في نهائي مسابقة كأس فرنسا، واوقف 
ثاث مباريات. وأضاف »لقد ارتكب خطأ، وأريد أن أحتدث اليه وجها 
لوجه« في هذا اخلصوص. وعن اختياره لفرناندينيو العب وسط 
مانشستر سيتي اإلنكليزي الذي يعتبر السبب في خسارة البرازيل 
أمام بلجيكا 1-2 في ربع نهائي مونديال 2018 في روسيا، قال »أنه 
خيار صعب للغاية، فرناندينيو يعرف مسؤولياته«، معتبرا »إنها 
أصعب تشكيلة يتعني عليها وضعها«. وتضمنت الائحة الرسمية 
من 23 العبا اسم جناح ايفرتون اإلنكليزي ريتشارليسون الذي قدم 

موسما رائعا مع فريقه.
وتواجه البرازيل الفائزة باللقب ثماني مرات في الدور األول من 

منافسات املجموعة األولى كا من بوليفيا وفنزويا والبيرو.
وهنا التشكيلة:: للمرمى: أليسون )ليفربول اإلنكليزي(، إيدرسون 

)مانشستر سيتي اإلنكليزي( وكاسيو )كورنثيانز(
للدفاع: دانــي ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس )باريس سان 
جرمان(، فاغنر )كورينثيانز(، أليكس ساندرو )يوفنتوس اإليطالي(، 
فيليبي لويس )أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي(، ميراندا )إنــتــر ميان 

اإليطالي( وإيدر ميليتاو )بورتو البرتغالي(
للوسط: كاسيميرو )ريال مدريد(، فرناندينيو )مانشستر سيتي( 
أرثـــور وفيليبي كوتينيو )برشلونة اإلســبــانــي( وأالن )نابولي 
اإليطالي( للهجوم: لوكاس باكيتا )ميان اإليطالي(، نيمار )باريس 
سان جرمان( إيفرتون )غرمييو(، دافيد نيريش )أياكس الهولندي( 
ريتشارليسون )إيفرتون(، روبرتو فيرمينو )ليفربول اإلنكليزي( 

وغابريال جيزوس )مانشستر سيتي(

لويس إنريكي

إسبانيا جتدد ثقتها في املدرب إنريكي رغم استمرار غيابه

كانت رسالة ميلووكي باكس كافية 
في الربع االول، فتقدم ضيفه تورونتو 
رابتورز 35-21 في طريقه الى حصد 
فــوز سهل 125-103 وتعزيز تفوقه 
-2صفر، في نهائي املنطقة الشرقية في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
   وأصبح ميلووكي على بعد فوزين 
من بلوغ نهائي الــدوري للمرة األولى 

منذ عام 1974.
ــن دقــيــقــة، بــعــث النجم  ــي أقـــل م ف
اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو برسالة 
ــى الضيف الكندي بتسجيل  قــويــة ال
كرتني ساحقتني »دانـــك« ومــن هجمة 
مرتدة، لينهي املــبــاراة وبرصيده 30 

نقطة و17 متابعة.
وســار زمــاؤه على خطاه من خال 
دفـــاع صلب وجنــاعــة هجومية شبه 
كاملة في الدقائق السبع االولــى من 

املباراة.
ــل  ـــال يــانــيــس النيجيري االص وق
»أعرف ان رفاقي ينتظرون الكثير مني 
في بداية املباراة. كنت اتــوق لتحقيق 
ــور سارت  بداية جيدة وأعتقد ان االم
على ما يرام«. وبعد معاناته في املباراة 
االولــى ضد تورونتو قبل حتقيق فوز 
صعب، قدم ميلووكي، متصدر الدوري 
املنتظم، اداء مختلفا، وصنع فارقا 

وصل الى 28 نقطة مع ضيوفه.
وتــنــتــقــل السلسلة الـــى كــنــدا في 

املباراتني الثالثة والرابعة يومي االحد 
والثاثاء على ارض تورونتو.

وعلق يانيس بعد الفوز »ذهنيا، كنا 
جاهزين لهذه املباراة. فرضنا االيقاع 
منذ بدايتها. عرفنا ان تورونتو ينوي 
تقدمي اداء جيد ومحاولة حتقيق فوز 
على أرضنا«. وهــذا ما حصل بالفعل، 
فتقدم ميلووكي بفارق 18 نقطة في 
الربع االول، بفضل تسع نقاط سريعة 

ــن املــهــاجــم املونتينيغري نيكوال  م
ميروتيتش وتسجيل 12 نقطة متتالية 

دون رد لرابتورز في نهاية الربع.
بني الشوطني، بلغ تقدم ميلووكي 
25 نقطة )64-39(، اذ ساهم املهاجم 
التركي املخضرم ارســـان ايلياسوفا 
ــاف اجلناح  بخمس عشرة نقطة واض
مالكولم بروغدون 12 من مقاعد البدالء. 
وتفوق بدالء ميلووكي في هذا الشوط 

بواقع 11-31.
»أم في بي!«L وجنح ستة العبني من 
ميلووكي بتسجيل 10 نقاط على االقل، 
برز منهم ايلياسوفا صاحب 17 نقطة 
في 21 دقيقة الذي قال عنه مدربه مايك 
بودنهولتسر انه »قدم أفضل مباراة له 

هذا املوسم«.
وشرح ايلياسوفا »هذه قوة فريقنا. 
هناك دومــا بديل يتحمل مسؤولياته 

ويقدم مباراة كبيرة. هذا املساء كنت أنا، 
في الليلة املقبلة سيكون غيري«.

ولــدى اخلاسر، كــان النجم كواهي 
لينارد كالعادة افضل املسجلني مع 31 

نقطة و8 متابعات.
ــه واخــتــراقــاتــه  ــاوالت ــح وبــرغــم م
املتعددة، لم ينجح رابتورز في تقليص 

الفارق الى اقل من 13 نقطة.
وسجل للخاسر ايضا املــوزع كايل 
الوري 15 نقطة واضاف البديل نورمان 
ــاول 14 نقطة، لكن العبي االرتكاز  ب
االســبــانــي مـــارك غــاســول )نقطتان( 
واالسباني سيرج ايباكا )8 نقاط( لم 

يكونا على مستوى التوقعات.
ــدرب رابــتــورز نيك كــورس  ــال م وق
الذي يبحث عن ايصال فريقه الى نهائي 
نادر في الدوري »كنا متأخرين في كل 
حركة ومنحناهم الثقة منذ البداية. قمنا 
بكل ما ال يجب القيام به ولم نتمكن من 

تقدمي اي شيء جيد«.
وتابع كــورس »علينا الــرد ونعرف 
كيف نــفــوز مببارياتنا على ارضــنــا، 
لكن علينا ان نستعيد مستوى املباراة 

االولى«.
وهذا الفوز السادس تواليا مليلووكي 
ــة احلــالــيــة،  ــي ــائ ــص فـــي االدوار االق
والسادس في الباي اوف بفارق أكثر 
من 20 نقطة معادال رقما قياسيا في 

الدوري.

لقطة من مباراة ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز

ميلووكي باكس يتقدمان على تورنتو في نهائي» الشرقية«

ال تغييرات في دوري األبطال دون موافقة األطراف املعنية

ــال مــدريــد أن يكون واحـــدا مــن أهم  يطمح ري
األنــديــة فــي ســوق االنــتــقــاالت الصيفية الــقــادم، 
حيث ترتفع وتــيــرة احلــديــث، عــن خطط كبيرة 
لدى النادي امللكي في عقد صفقات ضخمة لترميم 
صفوفه والــعــودة بقوة لساحة املنافسة محليا 

وأوروبيا.
ونشرت صحيفة ماركا اإلسبانية تقريرا مطوال 
عن توجهات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال 
مدريد، الــذي يتمهل كثيرا قبل إبــرام أي صفقة، 
خوفا من اختراق تعليمات اللعب املالي النظيف، 
ــدم الــذهــاب ضحية القوانني الصارمة التي  وع
تفرض على النادي، بضرورة توفير الضمانات 
الكافية لسداد كافة الصفقات، وعدم وجود ميل في 
امليزان ما بني النفقات واإليرادات فيما يتعلق بهذه 
الصفقات، وهو األمر الذي عّرض تشيلسي لعقوبة 

قاسية مبنع التعاقدات املوسم املقبل.
وال يريد بيريز أيضا أن يكون في موقف ناديي 
باريس ســان جيرمان ومانشستر سيتي، التي 
ــرق قــواعــد اللعب املالي  تاحقهما اتــهــامــات خ
النظيف، حيث بينت الصحيفة أن السيتي قد يكون 
معرضا للعقوبة في موسم 2020-2021 إذا 

استمر بذات سياسة التعاقدات.

وقبل اإلعــان عن الشراء أو البيع، يعي قادة 
ــر، حيث ينبغي عليهم  ريــال مدريد خطورة األم
املوازنة جيدا بني قيمة الاعبني الذين سيغادرون 

سانتياجو بيرنابيو، والقادمني إليه، للبقاء ضمن 
قواعد اللعب النظيف.

وبينت الصحيفة أن ريــال مدريد حصل على 

توقيع كا من جوفيتش وميندي، واقترب كثيرا 
ـــازارد، وفــي املقابل بــات جاريث بيل  من ضم ه
وسيبايوس املنزعج من وضعه في الفريق حاليا 
حتت قيادة زيدان أول الراحلني عن قلعة امللكي، 
ــارس كيلور  وسيضاف لهم أيضا لورنتي واحل
نافاس، ويعتبر املدافع فــاران أيضا على قائمة 
ــدان بــه، وبالتالي يطمح  الرحيل رغــم متسك زي
النادي في تأمني مبلغ 200 مليون يورو من هذه 
املبيعات، يضاف لها مبلغ 100 مليون يــورو 
يشترط االحتاد األوروبي وضعها كضمان ليتمكن 

النادي من التوقيع مع الاعبني اجلدد.
ــورو سيكون هــو طموح  مبلغ 300 مليون ي
امليرينجي في تأمني املبالغ الازمة إلبرام الصفقات 
الكبيرة املرشحة للقدوم ملدريد خــال الصيف 
املقبل، كما أن بيريز يراهن على قدرته في تخفيض 
أسعار بعض الاعبني املبالغ فيها، كذلك عدم 
الدخول في مزادات على العبني آخرين قد تضاعف 
أسعارهم احلقيقية، ولكن في حــال كانت هناك 
إمكانية جللب العب بحجم وسعر نيمار، فسيكون 
على ريال مدريد السير مع قانون السوق، ببيع 
املزيد من الاعبني، من أجل توفير املزيد من املبالغ 

إلمتام مثل هذه الصفقات.

بيريز سيضحي باملزيد من الاعبني لتوفير نفقات امليركاتو

بيريز سيضحي باملزيد من الالعبني لتوفير نفقات امليركاتو


