
15 www.alomanaa.net

Thusday - 15 sep 2020 - No: 1156 الثالثاء - ١٥ �سبتمرب ٢٠٢٠ م- املوافق ٢٧ حمرم  ١٤٤٢ هـ

رياضـــة

األمناء / متابعات :

 أكد تقرير صحفي إســباين، أن إدينسون كافاين، مهاجم 
باريس سان جريمان السابق، عرض خدماته عىل برشلونة، من 

أجل االنضامم لصفوفه هذا الصيف.
ورحل كافاين عن باريس، بنهاية املوسم املايض، بعد نهاية 

عقده مع الفريق الفرنيس، ليصبح العًبا حًرا هذا الصيف.
وذكرت صحيفة »سبورت«، أن كافاين عرض ارتداء قميص 
برشلونة مرتني يف األســابيع األخرية، يف ظل بحث برشلونة 

عن مهاجم جديد.
وأضافت أن األمانة الفنية لربشلونة، درست االقرتاح، لكنها 
اســتبعدت تلك الفرضية، مشــرية إىل أن كافاين ليس من بني 

أولويات البارسا.
ولفتت الصحيفة إىل أن كافــاين كان قريًبا من االنضامم 
ألتلتيكو مدريد، لكن انهارت املفاوضات، وحدث نفس األمر مع 

بنفيكا الربتغايل.

األمناء / متابعات :

بــدأت املحكمــة الجنائيــة الفيدرالية يف 
ســويرسا، أمس االثنــني، إجــراءات محاكمة 
القطــري نارص الخليفي، رئيــس نادي باريس 
سان جريمان، ورئيس مجموعة قنوات “يب إن 

سبورتس” الرياضية، عىل خلفية قضايا فساد.
نارص الخليفي وجريوم فاليك، الرجل الثاين 
الســابق يف الفيفا، واليد اليمنى لســيب بالتر 
الرئيس السابق لالتحاد الدويل، يتواجدان حالًيا 

باملحكمة.
الثنايئ يواجه قضايا فســاد  أن  وتابعــت 
واسعة، حيث يشــتبه يف أنهام اتفقا عىل نقل 
 ،2026 التليفزيوين لــكأس العامل  حقوق البث 

و2030 إىل مجموعة يب إن سبورتس.
ونوهت القناة “يتعني عىل فاليك والخليفي، 
الرد عىل التهم املتعلقة بنقل حقوق البث، حيث 
تتهم املحكمة، فاليك بتفضيل حصول قنوات يب 
إن، عىل حقوق البث يف شامل إفريقيا والرشق 

األوسط لكأس العامل 2026 و2030”.

األمناء / متابعات :

إيطالية،  صحفيــة  تقاريــر  أكدت 
ميليك،  أركاديوش  البولنــدي  الدويل  أن 
مهاجم نابويل، وافــق عىل االنتقال إىل 
رومــا، خالل فرتة االنتقــاالت الصيفية 

الجارية.
كان ميليــك هدًفا لـ يوفنتوس، لكن 
النــادي اإليطايل حدد لويس ســواريز 

هدفه يف سوق االنتقاالت الصيفية.
أفادت  حســبام  البولندي  الالعــب 
وافق عىل  إيطاليا”  شــبكة “ســبورت 
الرشوط الشخصية، وهو ما جعله يغيب 
أمام سبورتنج،  الودية  املباراة  قامئة  عن 

التي مل تُلعب بســب اكتشــاف 3 حاالت 
كورونا يف الفريق الربتغايل.

العــب نابــويل وصل التفــاق مع 
روما، وســيحصل عــىل 5 ماليني يورو 
يف املوســم، باإلضافة إىل املكافآت يف 

العاصمة اإليطالية.
وال يزال روما يعمل عىل التوصل إىل 
اتفاق مع نابــويل، حيث إن الالعب لديه 
عقد حتى يونيو 2021، لكنه يريد الرحيل 

بعد 4 مواسم مع البارتينويب.
ميليك انتقــل إىل نابويل من أياكس 
يف صيف 2016 مقابل 32 مليون يورو، 
وســجل 48 هدًفــا يف 122 مباراة مع 

الفريق الجنويب.

األمناء / متابعات :

أصبــح باولــو ديباال نجــم فريق 
يوفنتوس، مهددا بالتواجد عىل دكة بدالء 

فريقه خالل الفرتة املقبلة.
يأيت ذلك حســب ما أشــارت بعض 
رغبة  أكــدت  التي  الصحفية  التقاريــر 
يوفنتوس يف التعاقد مع لويس سواريز 

العب برشلونة.
ووفقا لبعض التقارير فإنه يف حال 
وصول ســواريز إىل يوفنتوس لن يلعب 

لكريستيانو  بديال  أساســيا وســيكون 
رونالدو ولويس سواريز.

سواريز  موافقة  أن  التقارير  وأكدت 
مرشوطة  يوفنتوس  إىل  االنتقــال  عىل 
األمر  األسايس  التشــكيل  يف  بالتواجد 
الذي مينع ديباال من اللعب بشكل أسايس 

كرأس حربة مع اليويف.
ومــن املنتظر أن يتم الكشــف عن 
مصري ســواريز الذي أصبح أزمة جديدة 

تؤرق إدارة النادي الكتالوين.

روما يتو�شل اإىل اتفاق مع كافاين يعر�ض خدماته على بر�شلونة
مهاجم نابويل

ديباال مهدد يف يوفنتو�ض 
ب�شبب �شواريز

املحكمة اجلنائية يف �شوي�شرا تبداأ اإجراءات حماكمة نا�شر اخلليفي

ديوكوفيت�ض يحافظ على �شدارة الت�شنيف العاملي لالعبي التن�ض
األمناء / متابعات :

 حافظ النجــم الرصيب نوفاك 
يف  موقعه  عــىل  ديوكوفيتــش، 
لالعبي  العاملي  التصنيــف  صدارة 
نســخته  يف  املحرتفني،  التنــس 
رغم  االثنــني،  أمــس  الصــادرة 
بطولة  مــن  أيام  قبل  اســتبعاده 

أمريكا املفتوحة.
الصدارة  ديوكوفيتــش  ويحل 
10860 نقطــة ويليــه  برصيــد 
مل  الذي  نادال،  رافائيل  اإلســباين 
يشــارك يف أمريكا املفتوحة، يف 

املركز الثاين برصيد 9850 نقطة.
يف  ثيم  دومينيك  النمساوي  و 
الثالث، بعدما أحرز أول لقب  املركز 
ببطوالت  يف ســجل مشــاركاته 
»جراند سالم« األربع الكربى، حيث 
توج مســاء األحد بلقــب أمريكا 
املفتوحــة بالفوز يف النهايئ عىل 

األملاين ألكسندر زفرييف.
 9125 إىل  رصيــده  ثيم  ورفع 
املركز  نقطة ليعــزز موقعــه يف 
مع  الفــارق  ويقلــص  الثالــث، 

ديوكوفيتش ونادال.
روبرتــو  اإلســباين  ودخــل 
املراكز  ضمــن  أجوت  باوتيســتا 

العرشة األوىل حيــث انتزع املركز 
البلجيــيك ديفيد  العــارش مــن 

جوفني.
أصحاب  الالعبني  ترتيب  وجاء 
بالتصنيف  األوىل  العــرشة  املراكز 
التنس املحرتفني،  العاملي لالعبــي 

كام ييل: 
ديوكوفيتش  نوفــاك  الرصيب 

برصيد 10860 نقطة 
برصيد  نادال  رافاييل  اإلسباين 

9850 نقطة
النمساوي دومينيك ثيم برصيد 

9125 نقطة
فيدرر  روجيــه  الســويرسي 

برصيد 6630 نقطة
دانييــل ميدفيديف  الــرويس 

برصيد 5890 نقطة
ســتيفانوس  اليونــاين 

تسيتسيباس برصيد 5175 نقطة
زفرييف  ألكســندر  األملــاين 

برصيد 4650 نقطة
برييتيني  ماتيــو  اإليطــايل 

برصيد 2940 نقطة
مونفيس  جايــل  الفرنــيس 

برصيد 2860 نقطة
اإلســباين روبرتو باوتيســتا 

أجوت برصيد 2620 نقطة.


