
أعلنت رابطة ال��دوري اإلسباني )الليجا(، 
أم��س األرب��ع��اء، توصلها إل��ى اتفاق مبدئي مع 
بنك )CVC( ال��دول��ي، لضخ 2.7 مليار يورو 
في املسابقة واألندية، يسمح لها »باإلبقاء على 
مسابقاتها الرياضية واخلاصة باملنظمة، وإدارة 

تسويق احلقوق السمعية والبصرية«.
وتسعى العملية املذكورة، التي من املتوقع 
أن يتم التصديق عليها، اليوم، من قبل جلنة 
مفوضي الليجا وجل��ن��ة االس��ت��ث��م��ار ف��ي بنك 
)CVC(، إلى »تعزيز النمو العاملي ل�«الليجا< 
وأنديتها، ومواصلة حتولها إلى شركة ترفيه 

رقمية ع��امل��ي��ة«، وف��ق��ا لبيان راب��ط��ة ال���دوري 
اإلسباني.

وأضاف البيان أن »العملية سيتم تنفيذها من 
خالل إنشاء شركة جديدة تساهم فيها >الليجا< 
بجميع أعمالها والشركات التابعة واملشاريع 
املشتركة، وسيكون ل�)CVC( حصة فيها تبلغ 

حوالي %10 من رأس املال.
وباإلضافة إلى ذلك، يوفر )CVC( متويال ل� 
>الليجا< من خالل حساب مشارك، وهي اتفاقية 
طويلة األج���ل ت��ت��واف��ق م��ع مصالح >الليجا< 

.)CVC( واألندية وبنك

انتقل اجلناح اجلامايكي الدولي ليون 
بايلي األربعاء رسمياً من باير ليفركوزن 
األملاني إلى أستون فيال ملدة أربع سنوات، 
مقابل مبلغ قدرته الصحف االنكليزية ب� 
31 مليون جنيه استرليني )41 مليون 

دوالر(.
وبحسب وس��ائ��ل إع��الم محلية، فان 
انتقال بايلي إلى ملعب »فيال بارك« يأتي 
ضمن خطوة استباقية للحول ب��دالً من 
جناحه ج��اك غريليش ال��ذي من املتوقع 
رحيله إلى صفوف بطل الدوري االنكليزي 

املمتاز مانشستر سيتي.
وأش��ارت التقارير إل��ى أن سيتي قّدم 
عرضاً قياسياً بقيمة 117 مليون يورو 
من أجل احلصول على خدمات قائد فيال، 

البالغ 25 عاماً.
وأشاد مدرب أستون فيال، دين سميث 
ببايلي بقوله »ل��ي��ون ه��و مهاجم شاب 
مثير لالهتمام ميلك سرعة كبيرة ورؤية 

ثاقبة«.
وتابع »حقق جناحات خالل تواجده 
في صفوف باير ليفركوزن ونحن نتطلع 
ق��دم��اً لرؤيته يقدم م��ه��ارات��ه وموهبته 
مع أستون فيال في ال���دوري االنكليزي 

املمتاز«.
من ناحيته، قال بايلي »بالنسبة إلّي، 
ميلك أستون فيال تاريخاً كبيراً واعتقد 
أّن االنتقال الى صفوفه خطوة جيدة في 
مسيرتي. أتطلع قدماً لبدء مسيرتي معه«.

وأض����اف »اع��ت��ق��د أن���ه ح���ان ال��وق��ت 
لالنتقال إل��ى ال���دوري االنكليزي حيث 
رغبت دائماً في اللعب. آم��ل في أن أق��ّدم 
األف��ض��ل ف��ي م��وس��م ن��اج��ح ف��ي ال���دوري 

االنكليزي املمتاز«. ليون بايلي
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فان جال يعود لقيادة 
الطواحني الهولندية 

فان غال
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اجلامايكي بايلي ينتقل رسميًا إلى أستون فياًل

أعلن االحت���اد الهولندي لكرة ال��ق��دم، أمس 
األربعاء، تعيني لويس فان جال مدربا جديدا 
للمنتخب الوطني، بعدما وقع عقدا حتى نهاية 

كأس العالم 2022.
ويأتي تعيني فان جال للمرة الثالثة كمدرب 
لهولندا، قبل أقل من أسبوع على احتفاله بعيد 

ميالده ال�70.
وقال فان جال في بيان »كرة القدم الهولندية 
قريبة من قلبي دائما، وتدريب املنتخب الوطني 

شرف كبير بالنسبة لي«.
وسيبدأ فان جال مهمته في سبتمبر أيلول 

املقبل، بثالث مباريات في تصفيات كأس العالم.
وسيخلف فرانك دي ب��ور ال��ذي استقال من 
منصبه، عقب خسارة هولندا أمام التشيك )2-
0( في دور الستة عشر لبطولة أوروبا، الشهر 
املاضي. ولم يتول فان جال قيادة أي فريق، منذ 
أن رحل عن مانشستر يونايتد في نهاية موسم 

.2016/2015

2.7 مليار يورو الليغا تنتعش بـ 

يحاول البلجيكي إدين هازارد كسر 
ع��ادة سلبية الزم��ت��ه منذ انضمامه 

لريال مدريد في املوسمني املاضيني.

وب���ح���س���ب ص��ح��ي��ف��ة »م���ون���دو 
ديبورتيفو« اإلس��ب��ان��ي��ة، فقد غاب 
ه���ازارد عن ضربة البداية مع ريال 

مدريد في املوسمني املاضيني، لكنه 
يستهدف حالًيا أن يكون متواجًدا في 
ملعب مينديزوروزا يوم السبت املقبل 

في افتتاح الدوري ضد أالفيس.
ويتعافى هازارد حالًيا، عقب نهاية 
بطولة »ي��ورو 2020«، من إصابته 
العضلية ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا خ��الل 

مواجهة البرتغال في ثمن النهائي.
ويحتاج اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
لالستقرار على الثالثي الهجومي 
للفريق في املوسم املقبل، حيث ميكنه 
االعتماد على اثنني من رجاله القدامى 
في 2014، وه��م جاريث بيل وكرمي 
ب��ن��زمي��ا، وي��أم��ل أن ي��ك��ون ثالثهما 

هازارد.
وأض���اف التقرير أن أنشيلوتي 
في حاجة ماسة لهازارد مع انطالق 
الليجا، خاصة في ظل غياب بنزميا 
حتى يوم أمس ملعاناته من فيروس 
كورونا، واإلصابات املتكررة ملاريانو 

دياز ولوكا يوفيتش.
ويثق مسؤولو ريال مدريد في أن 
ه��ذا املوسم سيكون أفضل لهازارد، 
وسوف يستعيد مستواه املعهود الذي 

ظهر به في تشيلسي.
في الوقت ذاته يتمسك هازارد باملثل 
اإلسباني الذي يقول »إن النجاحات 
تتحقق ف��ي احمل��اول��ة الثالثة« وفقا 

ملوندو ديبورتيفو.

هازارد

هازارد متحفز لكسر عادته  السلبية مع ريال مدريد

يسعى تشيلسي بكل الطرق للتعاقد 
مع النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، 

مهاجم إنتر ميالن، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية اجلارية.

وك���ان ال��ن��ادي اإلي��ط��ال��ي ق��د رفض 
عرًضا من تشيلسي، بقيمة 100 مليون 

ي���ورو ب��اإلض��اف��ة إل��ى ض��م م��ارك��وس 
ألونسو، مدافع البلوز.

وبحسب شبكة »سكاي سبورتس 
إيطاليا« ف��إن تشيلسي لم يستسلم، 
ح��ي��ث يستعد ل��ت��ق��دمي ع���رض ضخم 
للغاية بقيمة 110 ماليني ي��ورو، مع 
استعداده للوصول إلى 130 مليونا، من 

أجل إقناع النيراتزوري بترك الالعب.
وأضافت الشبكة أن تشيلسي يحاول 
أيًضا إغراء لوكاكو، براتب سنوي 12 
مليون ي���ورو، باإلضافة إل��ى مكافأة 

توقيع على العقد.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، ذك�����رت صحيفة 
»ميرور« البريطانية، أمس األربعاء، 
أن لوكاكو حريص على ال��ع��ودة إلى 
النادي اللندني، هذا الصيف، من أجل 
تعويض جتربته األولى غير املوفقة في 

ستامفورد بريدج.
ويرتبط املهاجم البلجيكي، صاحب 
ال�28 عاًما، مع إنتر بعقد حتى صيف 
2024، ويحصل على راتب سنوي يبلغ 

7.5 مليون يورو.
وكان قد انضم للنيراتزوري قادًما من 
مانشستر يونايتد، في صيف 2019، 
مقابل 74 مليون يورو، وسجل 64 هدفا 

خالل 95 مباراة مع الفريق اإليطالي.

رابطة الدوري اإلسباني 

لوكاكو

تشيلسي يسعى لضم لوكاكو بعرض فلكي

االحتاد األملاني يضم
 هوفيديس إلى طاقم فليك

بنديكت هوفيديس

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم، أن الالعب 
ال��دول��ي السابق والفائز بلقب ك��أس العالم، 
بنديكت هوفيديس، سيتولى منصب مساعد 
املدرب باجلهاز الفني للمنتخب األملاني بقيادة 
هانز فليك، وذل��ك مبجرد أن يكمل برنامجه 

التدريبي.
وك��ان هوفيديس »33 عاما« ال��ذي لعب في 
مركز قلب الدفاع، أعلن اعتزاله العام املاضي، 
بعدما شارك في 44 مباراة دولية مع املنتخب 
األملاني، وفي جميع مباريات الفريق ببطولة 
كأس العالم 2014 في البرازيل، التي توج بها 
األمل��ان، في مركز الظهير األيسر وهو مركز لم 

يكن معتادا عليه.
وق��ال هوفيديس في بيان أص��دره االحت��اد 
األمل���ان���ي ل��ل��ع��ب��ة، أم���س األرب���ع���اء: »أش��ع��ر 
بالسعادة للعودة إلى املنتخب الوطني بدور 
جديد واملشاركة في جميع العمليات اخلاصة 

بالفريق«.
وأضاف: »لدينا فريق عظيم يتمتع بإمكانيات 

كبيرة، أشعر بالفخر أن أك��ون ج��زءا من هذا 
الفريق مرة أخرى«.

ويريد أوليفير بيرهوف، مدير املنتخبات 
الوطنية في االحت��اد األمل��ان��ي، االستفادة من 
خبرة الالعبني السابقني في مساعدة اجليل 

اجلديد.
وقال بيرهوف: »سيقدم بنديكت هوفيديس 
م��س��اع��دة مهمة كحلقة وص���ل ب��ني اإلدارة 
والفريق، وميكن لالعبينا الشباب االستفادة من 

توجيهاته«.
وب��دأ فليك، امل��دي��ر الفني السابق لبايرن 
ميونخ، مهامه رسميا في منصبه اجلديد يوم 
األحد املاضي، بعدما تولى املهمة خلفا ليواخيم 
ل��وف ال��ذي قضى 15 عاما م��درب��ا للمنتخب 

األملاني.
وسيبدأ فليك مهمته مبواجهة ليختنشتاين 
وأرمينيا وأيسلندا في الفترة من 2 حتى 8 
سبتمبر املقبل في تصفيات أوروب���ا املؤهلة 

لكأس العالم 2022 في قطر.

أدان الكرواتي نيكو كوفاتش املدير الفني لفريق 
موناكو الفرنسي، اإلساءة العنصرية التي تعرض لها 
العبه أوريلني تشواميني، خالل املباراة التي فاز بها 
الفريق 2-0 على سبارتا براغ التشيكي الثالثاء، ضمن 

تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وص��ار تشواميني هدفا ل��إس��اءات النصرية بعد 
تسجيله الهدف األول لفريقه في الدقيقة 37، وقد شكا 
وزم��الؤه للمدرب كوفاتش وحلكم املباراة اإلجنليزي 

مايكل أوليفير.
وذكرت تقارير أن املباراة توقفت لفترة قصيرة بعدما 
ظهرت رسالة على شاشة امللعب تؤكد توقف اللعب حال 

تكرار املوقف مرة أخرى.
وأوضحت التقارير اإلعالمية أن تشواميني تعرض 

لإساءة اللفظية مرة أخرى عقب صافرة نهاية املباراة.
وق���ال ك��وف��ات��ش ف��ي تصريحات للموقع الرسمي 

لناديه: »نشعر جميعا بالصدمة ألنه في القرن احلادي 
والعشرين ما ت��زال تلك األم��ور حت��دث في مالعب كرة 

القدم وفي املجتمع«.
وأض��اف: »نحن جميعا متساوون، ونحن هنا للعب 
كرة القدم، أقول إنني فخور بالعبي فريقي ألننا أظهرنا 

رد الفعل الصحيح«.
وتابع كوفاتش: »فزنا باملباراة على أرض امللعب، 
وك��ذل��ك مباراتنا ض��د العنصرية، أعتقد أن ه��ذه هي 
الرسالة األكثر أهمية في هذه الليلة، ومن املهم أيضا 
القول إن عددا قليال من املشجعني في امللعب هم املذنبون 

بخصوص تلك الواقعة«.
واختتم املدرب الكرواتي تصريحاته بالقول: »حتدثنا 
إلى حكم املباراة ومدرب سبارتا براغ بني شوطي املباراة، 
أخبرته أنه غير مسؤول عن ذلك لكننا نستحق االحترام، 

هذا هو املهم وأمتنى أال يحدث ذلك مرة أخرى«.

تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام يــــســــعــــى مدرب موناكو: نشعر جميعًا بالصدمة
للتعاقد مع كوتينيو

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس األرب��ع��اء، عن 
صفقة مهمة يحضر لها توتنهام، لتعزيز هجومه خالل 

الصيف اجلاري.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن توتنهام يستهدف التعاقد مع البرازيلي فيليب 

كوتينيو، جنم برشلونة.
ويغيب كوتينيو عن برشلونة منذ ديسمبر املاضي 
بسبب اإلص��اب��ة، حيث خضع جل��راح��ة ف��ي ركبته 

اليسرى، أبعدته لنهاية املوسم املاضي.
وأضافت الصحيفة أن كوتينيو يرغب في استعادة 
مكانته من جديد، وهو ما ميكن أن يقدمه له توتنهام في 
املوسم املقبل. وأكد التقرير أن كيا جورابشيان، وكيل 
كوتينيو، يعلم جيًدا اهتمام توتنهام بالعبه، وبدأ يرتب 

خطواته بالفعل للسير في هذا االجتاه.


