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رياضـــة

األمناء / متابعات :

بانتصار  يونايتد  مانشســر  عاد 
بتغلبه  األمراء،  حديقة  ملعب  من  مثني 
عىل باريس ســان جريمــان )2-1( ، 
وذلك ضمن لقــاءات الجولة األوىل من 
املجموعة الثامنة ملسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
نجح  »أوبتــا«،  أرقام  وبحســب 
االنتصار  بتحقيق  يونايتد  مانشســر 
يف 10 مباريــات متتالية خارج ملعبه 
للمرة األوىل يف  املسابقات،  يف جميع 

تاريخه.
وســجل راشــفورد هدف انتصار 
مانشســر يونايتد يف مبــاراة اليوم 

بالدقيقة 87.
وبالنظر إىل أهدافه الثالثة األخرية 
يف دوري أبطال أوروبا، نجد أن جميعهم 
أتوا بعيًدا عن ملعبه أولد ترافورد، وآخر 
هدفني ســجلهام يف حديقــة األمراء، 

وذلك بعد أن سجل هدف انتصار اليونايتد عىل 
سان جريمان يف إياب دور الـ16 من موسم 

.)2019 2018-(
باريس  هدف  مارســيال  أنتوين  وسجل 
سان جريمان الوحيد بصورة عكسية، ليسجل 

بالتايل الهدف التاســع العكيس ملانشســر 
يونايتــد يف دوري أبطال أوروبا، أكرث من أي 

نادي آخر يف تاريخ املسابقة.

األمناء / متابعات :

 قال تقرير صحفي إيطايل،  إن 
يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق نجمه 
رونالدو  كريســتيانو  الربتغــايل 
مبواجهــة برشــلونة، يف الجولة 
بدوري  املجموعات  لــدور  الثانية 

أبطال أوروبا.
وتفوق يوفنتــوس يف الجولة 
األوىل عىل دينامو كييف األوكراين 
0-2، يف غيــاب رونالدو،  بنتيجة 

بسبب إصابته بفريوس كورونا.
نظريه  يوفنتوس  وســيواجه 
برشلونة يف 28 من الشهر الجاري 

ضمن الجولة الثانية.
وبحســب صحيفة »كوريريي 
ديللــو ســبورت« اإليطالية، فإن 
رونالدو  عــودة  يرقب  يوفنتوس 
يف أرسع وقت ممكن، حيث يرغب 
الجميــع يف رؤيتــه وجًها لوجه 
من جديد مــع ليونيل مييس نجم 
البارســا، ولكن هذه املرة بقميص 

البيانكونريي.
ورونالدو  ميــيس  وتنافــس 
طيلة 9 سنوات يف إسبانيا، عندما 
كان الــدون العًبا يف صفوف ريال 

مدريد.

األمناء / متابعات :

كشــف تقرير صحفي فرنيس، عــن رغبة باريس 
ســان جريمان يف ضم العب إنر ميــالن، يف يناير/ 

كانون الثاين املقبل، حال رحيله عن النرياتزوري.
وانتقل الدمناريك كريستيان إريكسن إىل إنر يف 
يناير/ كانون الثاين املايض، قادًما من توتنهام، لكنه ال 

يشارك أساسًيا مع املدير الفني أنطونيو كونتي.
وبحســب موقــع »le10sport« الفرنــيس، فإن 
إريكسن يتمســك بالرحيل عن إنر يف يناير/ كانون 
الثاين املقبل، يف الوقت الذي يستهدف فيه باريس سان 

جريمان التعاقد مع الالعب.
وأوضح التقرير أن إريكســن كان بإمكانه الرحيل 
يف املريكاتــو الصيفــي األخري، ووقتهــا كان ميكن 
للربازيــي ليونــاردو، املدير الريايض لباريس ســان 
جريمان، إحضاره إىل حديقة األمراء، إال أن تلك الفرصة 
قد تتجدد يف املريكاتو املقبل، ما مل يشارك نجم توتنهام 

السابق أساسًيا مع النرياتزوري.
وانتقل إريكســن إىل إنر ميالن مقابل 27 مليون 
و500 ألف يورو، يف ظل تبقي 6 أشهر فقط يف عقده 
مع توتنهام، ويرتبط بعقد مدته 4 مواســم يف ســان 

سريو.

األمناء / متابعات :
 

ماريــا  جوســيب  خضــع 
برشــلونة  نادي  رئيس  بارتوميو 
اإلسباين إلجراءات الحجر الصحي 
بفريوس  مصابة  لحالة  ملخالطته 

كورونا املستجد.
عن  إسبانية  تقارير  وكشفت 
أن رئيــس برشــلونة خالط أحد 
ولكن  كورونا  بفريوس  املصابني 
أعراض حتى  أي  مل تظهر عليــه 

اآلن.
أن  التقاريــر  وذكــرت 
جوســيب ماريا بارتوميو رئيس 
نــادي برشــلونة مل يتمكن من 
حضــور مبــاراة الفريــق أمام 
أبطال  بــدوري  فريينكفارويس 

أوروبا.
يــأيت ذلــك بعــد أن خالط 
بارتوميو بأحد أفراد عائلته والذي 
تم إثبات إصابته بفريوس كورونا، 
وهو ما أجــرب رئيس النادي عىل 

االلتزام بالحجر الصحي.
أن حالة  التقارير  وأوضحــت 
وال  الكتالوين جيدة  النادي  رئيس 
تدعو للقلــق ولكنه فضل االلتزام 
من  يتمكن  حتى  الصحي  بالحجر 
مدريد  ريال  مبــاراة  يف  التواجد 
بالكالســيكو واملقرر لها يوم 24 

أكتوبر الجاري. 
برشــلونة  رئيس  وخضــع 
سلبية،  وجاءت  كورونا  ملســحة 
ومن املقــرر أن يجري اختبار ثاٍن 

حتى يتم التأكد من سالمته.

األمناء / متابعات :
 
:

أكدت تقارير إيطاليا عن غياب الريك هاكان تشالهان العب وسط ميالن 
اإليطايل ، عن الفريق ملدة 10 أيام بسبب إصابته يف الكاحل.

وحسبام ذكرته شبكة “سكاي إيطاليا” أن هاكان تشالهان تعرض لإلصابة 
خالل تدريبات الفريق، وغادر الالعب مقر النادي مستخدما عكازا.

ويســتعد ميالن ملواجهة قوية أمام نظريه ســيلتك االســكتلندي، ضمن 
منافسات الجولة األوىل من دور املجموعات من الدوري األورويب.

ويقع ميالن يف املجموعة الثامنة برفقة كال من ســيلتك االســكتلندي، 
سبارتا براغ التشييك، ليل الفرنيس.

ويفقد ميالن هاكان تشــالهان أمــام روما، يف قمــة مباريات الجولة 
الخامســة من الدوري اإليطايل ولقاء سبارتا براج التشييك يف الجولة الثانية 

من الدوري األورويب.

عزل رئي�س بر�سلونة الإ�سباين ب�سبب مان�س�سرت يونايتد يكتب التاريخ يف موقعة �سان جريمان 
فريو�س كورونا ..

ميالن الإيطايل يفقد جهود لعبه 
اأمام روما و�سبارتا براغ..

فر�سة جديدة متنح رونالدو اأمل امل�ساركة اأمام بر�سلونة

�سان جريمان يحلم ب�سفقة �ستوية من اإنرت ميالن 


