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الثالثاء � ١٠ -سبتمرب  - ٢٠١٩املوافق  ٩حمرم  14٤١هـ

األمناء  /متابعات :
حقق املنتخب اإلســباين االنتصار
بنتيجة ( )4-0عىل ضيفه جزر فارو،
مساء األحد ،ضمن التصفيات املؤهلة
لنهائيات كأس األمم األوروبية (يورو
.)2020
وســجل أهداف املباراة رودريجو
مورينو هدفــن يف الدقائق  13و،50
وباكو ألكاسري هدفني يف الدقائق ،89
و.92
وبهــذا االنتصار يرفــع املنتخب
اإلســباين رصيــده إىل  18نقطة يف
صــدارة املجموعة السادســة ،بينام
يواصل جزر فــارو تذيل الرتتيب بدون
نقاط.
ويف مباراة اخــرى واصل املنتخب
اإليطايل سلسلته املميزة يف التصفيات
املؤهلة لبطولة يورو  ،2020بتحقيقه
الفوز الســادس عىل التــوايل ،أمام
نظريه الفنلندي بنتيجة (.)2-1
أحرز شــرو إميوبييل وجورجينيو هديف األزوري يف
الدقيقتني  59و ،79فيام ســجل تيمو بــويك هدف فنلندا
الوحيد بالدقيقة .72
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ورفع منتخب إيطاليا رصيده إىل  18نقطة من  6مباريات
(العالمة الكاملة) يف املركز األول باملجموعة العارشة ،فيام
تجمد رصيد املنتخب الفنلندي عند  12نقطة باملركز الثاين.

�إنرت ميالن يغلق الباب �أمام مان�ش�سرت �سيتي

األمناء  /متابعات :
كشــف تقرير صحفي إيطايل ،عن موقــف نادي إنرت
ميالن من إمكانية رحيل العبه ميالن سكرينيار ،خالل فرتة

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
ً
ووفقا لصحيفة "توتو ســبورت" ،فإن أنطونيو كونتي
املدير الفني إلنرت ميالن ،يعترب أن ســكرينيار خارج نطاق
ســوق االنتقاالت ،خاصة يف الشــتاء
املقبل.
وارتبط اســم ميالن ســكرينيار
عامــا ،باالنتقال
البالــغ من العمر ً 24
إىل مانشسرت ســيتي لتدعيم الفريق
اإلنجليزي دفاع ًيا بعــد اإلصابات التي
رضبت الخط الخلفي للساموي.
وأضافــت الصحيفــة أن القيمــة
املعروضة عــى إنرت ميالن ،والتي تبلغ
 60مليون يورو ،لن تكون كافية لرحيل
ميالن سكرينيار عن الفريق اإليطايل.
وبدأ ســكرينيار املوسم الجديد مع
إنرت ميالن بشــكل مثــايل ،بعدما فاز
فريقــه يف أول مباراتني مبســابقة
الــدوري اإليطــايل ،ليتصــدر ترتيب
البطولة مــع يوفنتوس برصيد  6نقاط
لكل منهام.

األمناء  /متابعات :
أحرز اإلسباين رافائيل نادال لقب بطولة أمريكا املفتوحة التنس للمرة
الرابعة يف تاريخه ،بعدما تغلب عىل الرويس دانييل ميدفديف ،يف مباراة
ماراثونية استمرت  4ساعات و 50دقيقة.
سيناريو اللقاء كان مثريا ،حيث تقدم رافا مبجموعتني نظيفتني ،7-5
و ،6-3وبدا يف طريق مفتوح نحو حســم اللقاء بسهولة ،إال أن الرويس
كان له رأي آخر ،وانتفض ليعادل الكفة بحصد مجموعتني متتاليتني.
ومتكن اإلسباين بصعوبة من حسم اللقاء يف املجموعة الفاصلة (6-
 ،)4وسط مقاومة كبرية من ميدفيديف.
وبذلك يضيف "رافا" لقب الجراند ســام رقم  19يف مسريته ،ليضيق
الخناق عىل صاحب الرقــم القيايس روجر فيدرر ،الذي حقق  20لقبا يف
البطوالت األربع الكربى.

�أومتيتي يحدد موقفه من ترك بر�شلونة

كلوب يك�شف �سبب �صعوبة ا�ستعادة كوتينيو

األمناء  /متابعات :
أكد يورجن كلــوب املدير الفني
لنادي ليفربــول اإلنجليــزي ،أن
عودة الربازييل فيليب كوتينيو إىل
صفوف الريدز ،كانت مستحيلة هذا
الصيف.
وانضم كوتينيــو إىل صفوف
بايرن ميونخ األملاين خالل املريكاتو
الصيفــي املنــرم ،ملدة موســم
عىل ســبيل اإلعارة من برشــلونة
اإلســباين ،مع خيــار الرشاء يف
نهاية املوســم مقابل  120مليون
يورو.
وقــال كلــوب يف ترصيحاته
لصحيفة بيلد "فيليب كوتينيو العب
من طراز عاملي ،وهو صفقة جيدة
لبايــرن ميونخ والــدوري األملاين
بشكل عام".
وأضاف املدرب األملاين "مل يكن
لدينا ما يكفي من املال لرشاء فيليب
كوتينيو من برشلونة".
وختم مدرب الريدز ترصيحاتــه بقوله "أخربت فيليب

ريا ،عودته
كوتينيو شــخص ًيا أن بايرن ميونخ سيناسبه كث ً
للريدز كانت مستحيلة".

األمناء  /متابعات :
كشــف الفرنيس صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة ،عن نواياه
تجاه إمكانية الرحيل عن الفريق الكتالوين خالل الفرتة املقبلة.
وعاىن أومتيتي من أجل إيجاد مكان أسايس داخل تشكيلة البارسا يف
املوسم املايض ،بعد اإلصابة التي تعرض لها وأبعدته لفرتة طويلة ،بجانب
وجود مواطنه كليمنت لينجليت الذي شارك باستمرار بجوار بيكيه.
وقال أومتيتي يف ترصيحات أبرزها موقع لو  10سبورت "حلمي منذ
الصغر كان اللعب لصالح برشلونة".
وأضاف "الناس كانت تقول يل :متى ستلعب مع برشلونة؟ ،جئت إىل
هنــا حتى أظل فرتة طويلة وأفوز باأللقــاب ،وليس للجلوس عىل مقاعد
البدالء".
وعاىن أومتيتي من إصابة جديدة يف األيام املاضية ،خالل تواجده مع
منتخب فرنسا ،ليعود إىل برشــلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية
جديدة وتحديد طبيعة اإلصابة ومدة الغياب عن املالعب.

