رياضة 15
ت�أجيل مباراة و�ست هام وليفربول يف الربميريليج ريال مدريد حاول خطف موهبة
بر�شلونة على طريقة مي�سي اليابان..
www.alomanaa.net

اخلمي�س � ٥ -سبتمرب  - ٢٠١٩املوافق  ٥حمرم  14٤١هـ

األمناء  /متابعات :
أعلن نادي وســت هام ،عن تأجيل موعد مباراة الفريق
أمام ليفربول يف الــدوري اإلنجليزي ،والتي كان من املقرر
إقامتها يوم  21ديسمرب املقبل.
ويأيت التأجيل بسبب مشاركة ليفربول يف كأس العامل
لألندية يف ذلــك التوقيت ،عىل أن يتــم اإلعالن عن املوعد
ً
الحقا ،وذلك حســبام أعلن وست هام عىل
الجديد للمباراة
موقعه الرسمي.
ودعا وســت هام عرب موقعه الرســمي أنصار الفريق،
لشــغل جميع املقاعد مبلعب الفريق الذي يتسع إىل  60ألف
متفرج ،عندما يستقبل الفريق اللندين ليفربول.
يذكر أن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا املوسم
املايض ،بالتغلب عىل توتنهام يف املباراة النهائية.
وتحتضن قطر منافســات مونديال األندية يف الفرتة ما
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بني يومي  11و 21ديسمرب املقبل.

عمالق جديد يقتحم �صراع التعاقد مع �إريك�سن

األمناء  /متابعات :
أكد تقريــر صحفي بريطاين ،امس األربعــاء ،أن ناد ًيا
جديدًا اقتحم رصاع ضم الدمناريك كريســتيان إريكسن من
توتنهام.
وارتبط إريكســن باالنتقــال إىل أندية ريــال مدريد،
ومانشســر يونايتد ،ويوفنتوس خــال املريكاتو الصيفي
املنقيض.
ً
ووفقا لصحيفة "مــرور" الربيطانية ،فإن إنرت ميالن
بات مهم ًتا للغاية بالتعاقد مع إريكســن ،وقد ينقض عىل
الصفقة يف املريكاتو الشتوي املقبل ،إذا مل يوقع الالعب عىل
عقد جديد رفقة سبريز.
وينتهي عقد إريكســن مع توتنهام يف يونيو /حزيران
املقبل ،ولذلك فإن إدارة النــادي اللندين لن متانع يف رحيل
الالعب برسوم منخفضة يف انتقاالت الشتاء املقبلة.
وجــاء قرار اقتحــام إنرت لرصاع التعاقد مع إريكســن
بناء عــى رغبة اإليطــايل أنطونيو كونتــي ،املدير الفني
للنرياتزوري ،الــذي بات يضع الالعــب يف مقدمة أهدافه
للمريكاتو الشتوي.

يذكر أن توتنهام ســبق أن حاول الحفاظ عىل خدمات
إريكسن ،وعرض عليه الحصول عىل راتب أسبوعي يقدر بـ
 200ألف جنيه إسرتليني ،للموافقة عىل تجديد عقده ،إال أن
عرض السبريز قوبل بالرفض.

ريال مدريد ويوفنتو�س يدخالن جولة جديدة من �أجل بوجبا..

األمناء  /متابعات :
يستعد ريال مدريد ويوفنتوس
للتفاوض من جديد ،مع مانشسرت
يونايتد ،لضم الفرنيس بول بوجبا،
يف فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
ً
ووفقــا ملوقــع "كالتشــيو
مريكاتو" اإليطــايل ،فإن الناديني
مهتامن بخدمات النجم الفرنيس،
وخاصة ريال مدريد ،حيث وضعه
زيدان كهدف أول لــه يف املريكاتو
الصيفي ،إال أن مغاالة مانشســر
يونايتد منع إمتام الصفقة.
نفــس األمــر ينطبــق عىل
يوفنتوس ،الذي حاول إعادة بوجبا
إىل صفوفه مــن جديد ،بعد رحيله
بـ 3مواسم ،من أجل تكوين فريق
قوي قــادر عىل تحقيــق دوري
األبطال.
ورحب يوفنتــوس بدفع نفس
املبلغ الذي حصل عليــه عند بيعه
( 89مليون يورو) ،مقابل استعادته
من جديد ،لكن مانشســر يونايتد
طلب  120مليون يورو ،قبل أن يرفع
طلبه إىل  150مليون يورو.
وتوقع الكثريون أن يرحل بوجبا
عن مانشســر يونايتد ،جراء تلك
االنتقادات التــي واجهها من قبل
الجمهور ،خاصــة يف ظل إرصار
ريال مدريد ويوفنتوس عىل ضمه،
لكنه يف النهاية استمر بني جدران
أولد ترافورد.

األمناء  /متابعات :
أكد تقرير صحفي إســباين ،اليوم األربعاء ،أن نادي ريال مدريد حاول
خطف موهبة برشــلونة أنســو فايت صاحب الـ " 16عاما" من الفريق
الكتالوين.
وكان فايت قد اقتحم الفريق األول لربشــلونة هذا املوســم ،مستغال
ظهورا
الغيابات التي رضبت صفوف كتيبة إرنســتو فالفــردي ،ليحقق
ً
مميزًا باإلضافة إىل نجاحه يف تســجيل هدف ضد أوساســونا بالجولة
الثالثة من الليجا.
ً
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلســبانية ،فإن فايت جدد عقده
مع برشلونة يف يوليو /متوز املايض حتى صيف  2022برشط جزايئ يبلغ
 100مليون يورو.
جدير بالذكر أن برشــلونة عمل عىل تأمني نجمــه الصاعد فايت ،من
هجامت الريال والفرق اإلسبانية ،خشية تكرار ما حدث مع العبه السابق،
الياباين تاكيفوسا كوبو الذي ترىب يف الماسيا قبل أن يخطفه الريال هذا
الصيف ،بعد رحيله عن برشلونة قبل سنوات ألسباب تتعلق بلوائح الفيفا
القص.
بشأن الالعبني
ّ

مواجهة ق�ضائية قريبة بني بر�شلونة ونيمار..

األمناء  /متابعات :
ألقى تقرير صحفي إســباين ،الضوء عىل تطور جديد يف العالقة بني
نادي برشلونة ونجمه السابق نيامر دا سليفا ،العب باريس سان جريمان.
ً
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلســبانية ،فإن نيامر سيواصل
مطاردته لربشــلونة قضائ ًيا ،وستعقد الجلسة الجديدة الخاصة بالدعوى
التي رفعها الالعب ضد البارسا يوم  27من الشهر الجاري.
وتعود القضية إىل رغبة نيامر يف الحصــول عىل مكافأة تجديد آخر
عقد له مع برشــلونة كاملة ،رغم أنه انتقل مبارشة عقب التجديد صوب
باريس سان جريمان يف صيف .2017
وكان برشــلونة قد منح الالعب  14مليون يــورو من إجاميل املكافأة
البالغة  40مليو ًنا ،ولذلك يطلب نيــار الحصول عىل  26مليو ًنا من إدارة
النادي الكتالوين.
ريا هذا الصيف،
يذكر أن العالقة بني نيامر وإدارة برشلونة تحسنت كث ً
بسبب سعي النادي الكتالوين إلعادة الالعب إىل "كامب نو" ،بعد أن اعرتف
بالخطأ الذي ارتكبه يف صيف .2017
وكان نيامر قد انتقل إىل ســان جريمان يف صيف  2017مقابل 222
قيمة الرشط الجزايئ يف عقده األخري مع برشلونة.

