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رياضة

األمناء / متابعات :
  

تغلب ريفر بليت األرجنتيني -2 0 عىل باملرياس يف إياب قبل 
نهايئ كأس ليربتادوريس لكرة القدم الليلة املاضية لكن االنتصار 
مل يكن كافيا لتعويض هزميته -3 0 يف الذهاب ليتفوق الفريق 

الربازييل يف النتيجة اإلجاملية.
ويف مواجهة مثرية أقيمت يف ســاو باولو، توقفت نتيجة 
املباراة عىل عدد من القرارات املثرية للجدل التي جاءت ضد الفريق 

الزائر بعد استشارة حكم الفيديو املساعد.
وتقدم ريفر -2 0 يف الشــوط األول وســجل هدفا ثالثا يف 
بداية الشــوط الثاين ألغاه الحكم قبــل أن يتدخل حكم الفيديو 
املساعد إللغاء ركلة جزاء احتسبت لصالح الفريق األرجنتيني مع 

تبقي عرش دقائق عىل النهاية.
كام طُرد روبرتو روخاس العــب ريفر لحصوله عىل اإلنذار 

الثاين مع تبقي 18 دقيقة عىل النهاية.

األمناء / متابعات :

صحفي  تقريــر  كشــف 
إســباين، عن انفراجة جديدة 
يف مفاوضــات صفقة انتقال 
إريك جارسيا، مدافع مانشسرت 
يف  برشــلونة،  إىل  ســيتي، 

يناير/ كانون الثاين الجاري.
ضم  برشــلونة  وحــاول 
جارسيا الصيف املايض، إال أن 
مغاالة مانشسرت سيتي املادية، 

وقفت أمام إمتام الصفقة.
»موندو  صحيفة  وبحسب 
فإن  اإلســبانية،  ديبورتيفو« 
مع  التفاق  توصل  برشــلونة 
ضم  عىل  ســيتي،  مانشسرت 
جارسيا الشــهر الجاري، بعد 
أن خفض النادي اإلنجليزي من 

مطالبه املالية.
سيتي  مانشســرت  وكان 

 10 قد اشــرتط الحصول عىل 
ماليني يورو ومثلها كمتغريات 
يف الصيــف املــايض، قبل أن 
يخفــض الرقــم إىل النصف، 
6 أشــهر من نهاية  وذلك قبل 

عقد جارسيا.
سيتي  مانشســرت  ووافق 
يورو  ماليــني   5 مبلــغ  عىل 
باإلضافة  كمتغريات،  ومثلهام 
إىل موافقته عىل تقايض املبلغ 
يف  املقبل،  العام  يف  األسايس 
منها  يعاين  التــي  األزمة  ظل 

برشلونة.
ســيضطر  ذلــك،  ومــع 
برشــلونة لالنتظــار حتــى 
األســبوع األخري مــن يناير/ 
لحني  الجاري،  الثــاين  كانون 
قــدوم رئيس جديد، وحســم 

الصفقة مع مانشسرت سيتي.

األمناء / متابعات :

أفاد تقرير صحفي إيطايل،  بأن ميالن 

قــرر التواصل مع ريــال مدريد، من أجل 

ضم املهاجم اإلسباين إبراهيم دياز بشكل 

نهايئ.

وانضــم دياز إىل ميــالن يف الصيف 

املايض، ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة، دون 

وجود أي خيار للرشاء، إال أن املســتويات 

الجيدة التي قدمها يف سان سريو، دفعت 

مسؤويل ميالن للتفكري يف ضمه نهائًيا.

وبحســب صحيفة »كوريــريي ديلو 

سبورت« اإليطالية، فإن ميالن سوف يبدأ 

محادثاته مع ريــال مدريد قريًبا، من أجل 

رشاء دياز بشكل نهايئ.

وأوضح التقريــر، أنه يف حالة رفض 

ريال مدريد االســتغناء عن دياز بشــكل 

نهايئ، فإن ميالن متمسك مبد إعارته ملوسم آخر.
وخاض دياز 21 مباراة مع ميالن يف جميع املســابقات هذا 

املوسم، حيث سجل 4 أهداف، وصنع 3 آخرين.

باملريا�س ينتزع بطاقة نهائي ليربتادوري�س من ريفر بليت

بر�سلونة يتو�سل التفاق حول �سفقة جار�سيا

ميالن ي�ستعد ل�سم مهاجم ريال مدريد نهائيا

األمناء / متابعات :
 

حقق إيفرتون انتصاره السادس يف تسع مباريات خارج ملعبه هذا املوسم، 

عندما قاده هدف متأخــر عن طريق مايكل كني برضبــة رأس للفوز 1-2 عىل 

مضيفه وولفرهامبتون واندرارز.

ويف بدايــة مثرية من الجانبــني، وضع أليكس ايويب فريقــه إيفرتون يف 

املقدمة، قبل أن يعادل روبن نيفيس النتيجة لصالح أصحاب األرض.

وبدا وولفرهامبتون األقرب للفوز يف الشوط الثاين، لكن رضبة رأس كني يف 

الدقيقة 77 حسمت النقاط الثالث لصالح فريق املدرب كارلو أنشيلويت.

وقفــز إيفرتون إىل املركز الرابع برصيد 32 نقطة من 17 مباراة، بينام تراجع 

وولفرهامبتون للمركز 14 ولديه 22 نقطة.

اإيفرتون يخطف الفوز من 
وولفرهامبتون براأ�سية قاتلة

األمناء / متابعات:

توج األســرتايل أليكس دي مينياور،  بلقب بطولة أنطاليا الرتكية للتنس، أول 

بطولة تقام هذا العام ضمن منافســات رابطة التنس للمحرتفني، مســتفيدا من 

انسحاب الكازاخي أليكسندر بوبليك.

واســتغرق اللقاء شــوطني، حيث كان بوبليك قريبا من االنسحاب من نصف 

النهايئ أمام الفرنيس جريميي شاردي، لكنه تحامل واستكمله ليفوز به.

لكن الالعب الكازاخي مل يقدر عىل استكامل النهايئ بعدما كان خارسا 0-2.

ويتوج دي مينياور بهذا الشكل بلقبه الرابع يف مشواره، منها ثالثة يف 2019 

)سيدين وأتاالنتا وزوهاي(..

دي مينياور يح�سد اأول األقاب 
العام يف التن�س باأنطاليا


