
15 www.alomanaa.net

Thursday - 21 Jun 2021 - No: 1211 الخميس 21 يناير 2021م - املوافق 8 جماد اآلخرة 1442هـ

األمناء / متابعات :
كشــف تقرير صحفي إسباين ، عن خطر داهم يهدد صفقة انتقال 
إريك جارسيا، مدافع مانشسرت سيتي، إىل برشلونة يف يناير/كانون 

ثان الجاري.
وارتبط اسم جارســيا بقوة بالعودة إىل برشــلونة، يف املريكاتو 
الشتوي الجاري، بناًء عىل رغبة رونالد كومان، املدير الفني، يف تدعيم 

خط الدفاع، وتردد أنه تم التوصل التفاق مع مانشسرت سيتي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فإن باريس سان 
جريمان مهتم بقوة بضم الالعب، الذي يتبقى 6 أشهر فقط يف عقده 

مع مانشسرت سيتي.
وأشارت الصحيفة، إىل أن تأجيل برشلونة لقرار التعاقد مع الالعب 

حتى الصيف املقبل، سيجعل أي فرضية واردة الحدوث.
وأوضحــت الصحيفة، أن الســعر الحايل لجارســيا والذي يبلغ 5 
ماليني يورو ومثلهم متغريات، يف متناول سان جريمان ومعظم الفرق 

اإلنجليزية.
وبالتايل، فإن تأجيل االتفاق الذي أمته برشلونة مع الالعب بالتوقيع 

5 مواسم ونصف للصيف، قد يتسبب يف ما ال يحمد عقباه.
وأضافت الصحيفة، أن جارسيا متمسك باالنتقال إىل برشلونة، لكن 
يف يناير/كانــون ثان الجاري، حيث يرغب يف اللعب، بعدما خرج من 

حسابات مدربه بيب جوارديوال.

األمناء / متابعات :
ارتكب روما كارثة جديدة يف بطولة كأس إيطاليا، وذلك رغم مرور 

أشهر قليلة عىل خطأ فادح يف الكالتشيو هذا املوسم كلفه 3 نقاط.
وخــر روما أمام ســبيزيا ، بنتيجــة 4-2، يف دور الـ16 لكأس 

إيطاليا، يف مباراة امتدت لشوطني إضافيني.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن خسارة روما كانت حتمية، 

بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه إداريوه خالل املباراة.
وأوضــح التقرير، أن رومــا أجرى 6 تغيريات، عــىل الرغم من أن 

املسموح به يف البطولة إجراء 5 تغيريات فقط.
وأشار التقرير، إىل أن هذا الخطأ قد وقع يف األشواط اإلضافية، بعد 
طرد العبني من الذئاب خالل 30 ثانية فقط، عندما كانت نتيجة املباراة 

تشري إىل التعادل بهدفني لكل فريق.
ويعد هذا الخطــأ مبثابة مخالفة صارخة للوائــح البطولة، والتي 

كانت ستكلفهم خسارة املباراة، حتى يف حال الفوز بها.
ووفًقا لقواعد البطولة، ليس من مســؤولية الحكم املباراة أو حتى 

الحكم الرابع، تنبيه الفريق بإجراء تغيريات أكرث من املسموح بها.
جدير بالذكر أن روما ارتكب خطأ فادًحا يف بداية املوسم، أمام فريق 
هيالس فريونا، كلفه خســارة 3 نقاط، يف مباراة انتهت نتيجته بدون 

أهداف.
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رياضة

األمناء / متابعات :
امس  برشــلونة  نــادي  أصــدر 
األربعاء، بياًنا رسمًيا، بشأن اإلصابة 
التي ُيعاين منها ســريجينو دســت 
الظهري األمين للفريــق، والذي غاب 

عن تدريبات .
وقال النادي خالل بيان رسمي عىل 
موقعه اإللكرتوين: "دست ُيعاين من 
أمل عضيل يف الفخذ األمين، وعودته 

للمالعب تعتمد عىل رسعة تعافيه".
ومل يشــارك دست مع بقية زمالئه 
يف مران اليوم، قبل مواجهة كورنيال 
بالكأس اليوم ، وأدى تدريبات فردية، 
تضم  التي  املصابــني  لقامئة  لينضم 
سريجي روبريتو وبيكيه وأنسو فايت 

وكوتينيو.
وشــارك دســت منــذ انضاممه 
لربشــلونة الصيف املــايض يف 21 
مباراة يف مختلف املســابقات، منها 
مباريات  و5  الليجــا،  مباراة يف   15
بدوري األبطال ومباراة بكأس السوبر 

اإلسباين.

األمناء / متابعات : 
دعــا املرشــح الرئايس لربشــلونة، 
النادي  انتخابات  إجراء  خوان البورتا، إىل 
الكتالــوين يف موعدها يــوم 24 يناير/ 

كانون الثاين، إلنقاذ بقاء ليونيل مييس.
وكان برشلونة قد أعلن استحالة إقامة 
االنتخابــات يف موعدها، بعــد اجتامع 
التي  الكتالونية،  تم عقده مع الحكومــة 
أكدت أن الوضع الوبايئ الحايل ال يسمح 
بالحركة خارج البلدية لألعضاء الذين ليس 
لديهم مركز اقرتاع يف بلديتهم يوم 24 من 

الشهر الجاري.
وقــال البورتا يف ترصيحــات إلذاعة 
راديو كتالونيــا: "تأخري االنتخابات يرض 

بالتجديد املحتمل لليونيل مييس".
وأضاف: "األندية األخرى ميكن أن ترى 
هذا الوضع وتستغله مبحاولة التوقيع مع 

مييس".
تقديم  قبل  تدقيق  إجراء  "يجب  وتابع: 
عــرض التجديد، هــذا الوضــع ال يفيد 
برشلونة عىل اإلطالق، ألنني أرص عىل أننا 

بحاجة إليه".
وارتبط مستقبل إيريك جارسيا، مدافع 
اآلونة  يف  بربشــلونة  سيتي،  مانشسرت 
األخرية، إال أن البورتــا قىض متاًما عىل 

الجاري، حال فوزه  الشهر  تلك االحتاملية 
برئاسة برشلونة.

يتغري،  مل  "موقفــي  البورتــا:  وعلق 
أخربنا وكيلــه أنه ال توجد أموال لضمه أو 

لدفع راتبه حالًيا".
وختم: "إذا كان يريد أن ينضم لربشلونة 

وفق رغبتنا، فلننتظر حتى نهاية املوسم".
جديــر بالذكر أن هناك أنبــاء ترددت، 
األربعاء، عــن رغبة باريس  صباح امس 
سان جريمان يف التعاقد مع جارسيا، يف 

االنتقاالت الشتوية الجارية.

األمناء / متابعات : 
أعلن يوفنتوس رســميا ، تعايف نجمه 
الكولومبي خوان كــوادرادو من فريوس 
كورونا، وانضاممــه لقامئة بيانكونريي 
ملواجهة نابويل يف نهايئ كأس الســوبر 

اإليطايل.
وتعرض كــوادرادو لإلصابة بفريوس 
كورونا يف 5 يناير/ كانون الثاين الجاري، 
فغاب عــن مباريات ميالن وساســولو 

وجنوى وإنرت.
فيه:  جــاء  بيانا،  يوفنتــوس  وأصدر 
"أجــرى خوان كوادرادو مســحة جديدة 
لفــريوس كورونــا، وجــاءت نتيجتها 

سلبية".
تعايف  تأكد  "وبالتايل  البيان:  وأضاف 
الالعب، وبناء عليه غــادر العزل املنزيل، 
وســينضم للفريق يف معســكر ريجيو 
يف  إدراجه  وسيتم  اليوم،  التدريبي  إميليا 

قامئة الفريق .
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