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األمناء / متابعات :
أصدر نادي ريال مدريد بياًنا رسمًيا،  لتوضيح حقيقة وجود 

إصابات بفريوس كورونا بني صفوفه.
وكانت صحيفــة "ماركا" اإلســبانية أكــدت باألمس أن 
الرنويجي مارتن أوديجارد، العب وســط ريال مدريد، أصيب 

بفريوس كورونا.
وقال النــادي يف املليك يف بيانه: "يعلــن ريال مدريد أن 
نتيجة آخر اختبارات لفريوس كورونا عىل العبي الفريق األول 

والطاقم التدريبي جاءت جميعها سلبية".
يذكر أن ريال مدريد بذلك لن يضطر لخوض تدريبات فردية 
خالل األيام املقبلــة، كام أن أوديجارد ســيكون متاًحا تحت 
ترصف املدرب زين الدين زيــدان أمام ريال بيتيس يف الجولة 

الثالثة من الليجا يوم السبت املقبل.
وكان املرينجي غاب عن الجولة األوىل بالليجا، بينام تعادل 

سلبًيا يف الثانية مع ريال سوسييداد.

األمناء / متابعات :
أعلن برشــلونة، أمس األربعــاء، رحيل 
ظهريه األمين، نيلســون ســيميدو، بشكل 

رسمي إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز.
بيان:  يف  الكتالــوين،  النــادي  وقــال 
إىل  برشــلونة  يودع  ســيميدو  "نيلسون 
و122  مواســم  ثالثة  بعد  وولفرهامبتون، 

مباراة كالعب مع البلوجرانا".
مع  التفاق  النــادي  "توصــل  وأضاف: 
وولفرهامبتون بشأن ســيميدو، نظري 30 
ماليني   10 إىل  باإلضافــة  يــورو،  مليون 

كمتغريات".
وأتم: "يعرب نادي برشــلونة عن امتنانه 
لسيميدو، بســبب التزامه وتفانيه، ويتمنى 

له كل التوفيق يف املستقبل".
عرب  وولفرهامبتون  نــر  جانبه،  ومن 
حســابه الرســمي عىل "تويرت"، الفيديو 

التقدميي لصفقة سيميدو.

األمناء / متابعات :
يف خضم أزمــة تفيش فريوس كورونا، 
قرر العبو ريــال مدريد التنازل عن مكافآت 

املوسم املايض.
لفتة رائعة من قبل نجوم املرينجي، وسط 

األزمة االقتصادية التي ُتعانيها األندية.
ووفًقــا ملــا نرتــه صحيفــة “آس” 
اإلســبانية، فإن نجوم املليك قرروا التنازل 

عن مكافآت املوسم املُنرصم.

قــرار نجــوم املرينجي يــأيت يف ظل 
التي حلت  االقتصادية،  املعاناة  بـ  شعورهم 

عىل النادي، إثر تفيش فريوس كورونا.
ريال مدريد،  ُيعانيها  اقتصادية  أزمة  مثة 
شــأنه يف ذلك شــأن باقي األنديــة، التي 
ترضرت مــن توقف النشــاط، وانخفاض 

عوائد البث التليفزيوين.
املبلغ املايل الذي تنازل عنه نجوم املليك، 
وصلت قيمته لنحو مليون يورو، لكل العب.

تبلغ مكافأة كل العب نظري الظفر بلقب 
الليجا، مبلغ 700 ألف يورو، و300 ألف يورو 

مقابل الفوز بكأس السوبر اإلسباين.
الدوري اإلســباين عــاىن ويالت تفيش 
الفريوس التاجي، توقف النشــاط لنحو 3 

أشهر، قبل عودته خلف أبواٍب مؤصدة.
جدير بالذكر أن املرينجي يف النهاية فاز 
بـ لقب الليجا، ُمتفوًقا يف رصاع املنافســة 
عىل اللقب، مع الغريم التقليدي، برشلونة..

ريال مدريد ي�صدر بياًنا ر�صمًيا عن �إ�صابات كورونا

ر�صمًيا.. بر�صلونة يعلن رحيل �صيميدو

»كورونا« حترم جنوم ريال مدريد من مكافاآت �ملو�صم �ملا�صي

األمناء / متابعات :
أكد تقرير صحفي بريطاين، 
نادي  اقــرتاب  األربعاء،  أمس 
صفقة  حســم  من  ليفربــول 
الصيفي  املريكاتو  خالل  جديدة 

الجاري. 
"مريور"  لصحيفــة  ووفًقا 
الربيطانية، فإن ليفربول توصل 
ضم  بشأن  واتفورد  مع  التفاق 
السنغايل إسامعيال سار  نجمه 

هذا الصيف.
وكيــل  أن  إىل  وأشــارت 
الالعب يناقــش حالًيا الروط 

الشــخصية مع الريدز، بعد أن 
تم االتفاق عىل رسوم الصفقة 

البالغة 32 مليون إسرتليني.
وكان سار ظهر بشكل مميز 
املوســم  خالل  واتفــورد  مع 
املايض، رغم هبوط فريقه إىل 

دوري الدرجة األوىل.
يذكر أن ســار يتمتع بعالقة 
ســاديو  مواطنه  مــع  مميزة 
ماين، نجم ليفربول، ال ســيام 
وأن األخري ســبق له اإلشــادة 
بقدرات إســامعيال فور قدومه 

إىل الربميريليج.

األمناء / متابعات :
كشف تقرير صحفي إيطايل، 
أمس األربعاء، عن وجود صفقة 
مشبوهة تســببت يف خسارة 
رومــا ملباراة هيــالس فريونا 
بالجولة األوىل من الدوري عن 

طريق خطأ إداري.
تعــادل مــع  رومــا  وكان 
فريونا يف املباراة، لكن االتحاد 
الذئاب  خســارة  قرر  اإليطايل 
اسم  إدراج  بنتيجة 0-3، بسبب 
أمادو ديــاوارا يف القامئة عىل 
أنه مســجل مع الالعبني تحت 
22 عاًمــا، رغم أنــه أتم عامه 
يوليو/متوز  شــهر  يف  الـ23 

املايض.
"كالتشــيو  ملوقع  ووفًقــا 

مريكاتــو" اإليطــايل، فــإن 
بانتاليو لونجو، السكرتري العام 
لروما، هو من تســبب يف هذا 
الخطــأ اإلداري الذي أســقط 
فريــق العاصمة، قبل أن يتقدم 

باستقالته.
وأشار املوقع اإليطايل إىل أن 
روما ما يزال يقيم مسألة قبول 
االستقالة، السيام عقب ظهور 
أنباء مثرية بأن لونجو سينتقل 
استفاد  الذي  فريونا  يف  للعمل 

من الخطأ اإلداري.
مريكاتو"  "كالتشيو  وأوضح 
أن هذا الخرب بشع ويثري الكثري 
مــن الجــدل يف رومــا حول 
الهزميــة التــي تكبدها فريق 

العاصمة بخطأ إداري مشبوه.

ليفربول يقرتب من �صم 
�ل�صنغايل �إ�صماعيال �صار

�صفقة م�صبوهة ت�صبب بخ�صارة روما 
ملبار�ة هيال�س يف �لكالت�صيو

رياضة


