
15 www.alomanaa.net

Thursday - 27 Feb 2020 - No: 1104

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

اخلمي�س -  ٢٧ فرباير ٢٠٢٠ م- املوافق ٣ رجب ١٤٤١ هـ

األمناء / متابعات:
اقرتب األرجنتينــي باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس، من التوصل إىل اتفاق مع 

ناديه حول تجديد تعاقده.
وكان ديبــاال قريًبا من الرحيل عن يوفنتوس الصيف املايض، قبل انتهاء األمر 

به بالبقاء يف تورينو.
وبحســب موقــع "le10sport" الفرنيس فــإن إدارة يوفنتوس حريصة كل 
الحــرص عىل تجديد عقد ديبــاال، خاصة يف ظل املســتويات التي يقدمها هذا 

املوسم.
وأشــار إىل أن نقطة الخالف الوحيدة املتبقية تتعلق براتب الالعب، حيث كان 
ينوي يوفنتوس عرض 9 ماليني يورو سنوًيا، يف حني يرغب ديباال يف الحصول 

عىل 12 مليون يورو.
إال أنه من املتوقع أن يتوصل الطرفان ألرضية مشــرتكة تنتهي باالتفاق عىل 

التجديد

إعالن حتذيري هام
تعلــن اإلدارة العامــة لصنــدوق النظافة وحتســن املدينة عدن عــن حتذيرها 
جلميــع اجلهات العامــة واخلاصة واملواطنن بــأن حديقة مالهــي العريش )عدن 
الكبــرى( هي مملوكة لصندوق النظافة وحتســن املدينة عدن مبوجب اســتمارة 
تنفيــذ املخطط )حتديد الشــوارع( املصروفــة من أراضي وعقــارات الدولة وحدة 
جــوار 633 ومســاحتها 1.155.000 )مليــون ومائــة وخمســة وخمســون ألف متر 
مربع( ومتلك اإلدارة العامة لصندوق النظافة وحتسن املدينة عدن احلق باتخاذ 
اإلجــراءات القانونية الالزمة حلمايــة األصول الثابتة التابعة لها حيث ســيكون 
مرتكبي البســط العشوائي عرضة للمســاءلة القانونية وهذا ينطبق على جميع 

األصول الثابتة للصندوق من حدائق عامة وأسواق.

األمناء / متابعات  :
يواجه إنرت ميالن، خطر تأجيل مباراته أمام لودوجوريتس 
رازجراد البلغــاري، يف إياب دور الـ32 من الدوري األورويب، 

واملقررة اليوم الخميس.
ووفًقا لصحيفة "الجازيتا ديللو ســبورت"، فإن فريوس 
كورونا رضب بعض املناطق يف إيطاليا، حيث هناك 79 حالة 

مصابة به فيام تويف شخصان حتى اآلن.
وتســبب الفريوس يف تأجيل 3 مباريات بالكالتشــيو من 
بينها مباراة انرت وســامبدوريا والتي كان مقرًرا لها ان تقام 
الســبت واالحد ، وأكرث من 42 مباراة يف مختلف املسابقات 

بإيطاليا.
وأضافت أن النرياتزوري سيعود إىل التدريبات اليوم، حيث 

يستعد ملواجهة لودوجوريتس.
ولفتــت الصحيفة إىل أنــه من املحتمــل أن تتأجل املباراة 
أو ُتلعب خلف األبواب املغلقة بدون جامهري، مشــرية إىل أن 

االحتامل األخري هو األقرب للواقع حتى اآلن. 
وكان إنــرت قــد حقق الفــوز يف مبــاراة الذهــاب أمام 

لودوجوريتس، بنتيجة )0-2(

األمناء / متابعات :
أملح الكــروايت إيفان راكيتيتش، نجم برشــلونة، لتقصري 
إدارة ناديه خالل املريكاتو الشتوي األخري، ما ساهم يف تقلص 
خيارات املدرب كييك سيتني، خاصًة مع اإلصابات واإليقافات 

التي يعانيها الفريق.
وسيواجه برشلونة العديد من الغيابات، يف لقاء اإلياب أمام 

ضيفه نابويل، لحساب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.
فــإىل جانب غيــاب عثامن دميبــي، ولويس ســواريز، 

وســريجي روبرتو، وجوردي ألبا، لإلصابة، لن يشارك أرتورو 
فيدال وسريجيو بوسكيتس بسبب اإليقاف.

وعن ذلك قــال راكيتيتش، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة 
"ماركا" اإلســبانية: "ما نعاين منــه اآلن كان معروًفا لدى 
املسؤولني.. نحن أمام أمر واقع، لدينا مباراة مهمة للغاية يف 

العودة".
وحول مواجهة الذهاب أمام نابويل )1-1(، أجاب: "كنا نعلم 
أن األمر ســيكون صعًبا للغاية.. من الصعب اللعب ضد فريق 

يلعب بالكامل أمام منطقة جزائه، لقد ارتكبنا خطًأ وسجلوا"

)كورونا( يهدد مباراة اإنرت ميالن الأوروبية

راكيتيت�ش يوجه اتهاًما مبطًنا لإدارة بر�شلونة

رياضة

�شرط وحيد يف�شل ديبال عن 
التجديد ليوفنتو�ش


