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األمناء / متابعات :
أمس  إسباين،  صحفي  تقرير  أكد 
اإلثنــن، أن الربتغايل كريســتيانو 
يونايتد،  مانشســر  نجم  رونالدو، 
ســيحرم ريال مدريد مــن صفقة 

مميزة خالل املوسم املقبل.
وزعمــت العديــد مــن التقارير 
مؤخًرا أن بول بوجبا، العب وســط 
الشياطن الحمر، سيوقع مجاًنا مع 

املرينجي يف الصيف املقبل.
"مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
ديبورتيفو" اإلســبانية، فإن بوجبا 
أقرب  وبــات  مصريه،  تغيــري  قرر 
لتوقيــع عقد جديد مع مانشســر 

يونايتد.
وأشــارت الصحيفة إىل أن مباراة 
الشــياطن الحمــر األخــرية أمام 
نيوكاسل يونايتد، والعودة التاريخية 
لرونالدو إىل قلعة أولد ترافورد، أثرت 
عىل تفكري بوجبا بشــأن مستقبله 

الكروي. 
مع  بوجبا  بــول  عقــد  أن  يذكر 

يف  ينتهي  يونايتد،  مانشسر  ناديه 
الصيف املقبل.

األمناء / متابعات :
لربشلونة،  الفني  املدير  يراهن  أن  ُينتظر 
رونالد كومان، عىل املهاجم الهولندي الوافد 
حديثا، لوك دي يونج، خالل مواجهة بايرن 
أبطال  الثالثــاء، يف دوري  اليــوم  ميونخ 
أوروبا، للعب إىل جانــب مواطنه ممفيس 

ديباي.
مارتن  الدمنــاريك  تعــرض  بعد  وذلك 

برايثويت إلصابة يف الركبة اليرسى.
وإزاء نقص املهاجمن، سيكون الالعبان 
الهولنديان هام األساســيان يف تشــكيلة 
الربسا، حيث قد يعود كومان للعب بطريقة 
3-5-2، التي سبق واعتمد عليها يف املوسم 

املايض.
ومل يتدرب برايثويت  مع الفريق، وُيتوقع 
غيابه عن املالعب لفــرة تراوح بن ثالثة 

وأربعة أسابيع.
كام ســيغيب أيضا كل من الثاليث، أنسو 

أجويرو، عن  فايت وعثامن دميبيل ورسجيو 
مواجهة بايرن ملواصلة تعافيهم.

ويواصل الظهري جوردي ألبا العمل مــن أجل اللحاق باملباراة، 

وكذلك األمرييك رسجينيو دســت، حيث عــادا للفريق من فرة 
التوقف الدويل، وهام يعانيان من بعض املشكالت.

ويف املقابل، تأكدت جاهزية الثنايئ جريارد بيكيه وســريجي 
روبرتو، بعد تعافيهام من آالمهام العضلية.

األمناء / متابعات :
تأهل الرويس دانييــل ميدفيديف، الذي 
توج بلقب بطولة أمريــكا املفتوحة للتنس 
الليلــة املاضيــة، للمشــاركة يف البطولة 
العام،  الرجال، هذا  تنس  الختامية ملوســم 
إىل جانــب املصنــف األول عامليا الرصيب 
ستيفانوس  واليوناين  ديوكوفيتش،  نوفاك 

تيتيباس.
وكان ميدفيديــف قــد فــاز بالبطولة 
الختامية، التي يشــارك فيها أفضل مثانية 
العبن يف املوسم، يف 2020 يف لندن، قبل 

أن تنتقل إىل تورينو اإليطالية.
البطولة أيضا أفضل مثانية  ويشارك يف 

رشكاء يف الزوجي.
وقــال ميدفيديــف، يف بيــان التحاد 
الالعبــن املحرفــن "أتطلع للمشــاركة 
الجمهور  تورينــو..  يف  لقبي  عن  والدفاع 

اإليطايل عاطفي جدا، وأنــا عىل ثقة بأنها 
ستكون بطولة كبرية".

وقال تيتيباس، الذي ســبق له أيضا التتويج بلقب البطولة يف 

2019 "سعيد بالتأهل لبطولة تورينو الختامية مبكرا، وأتوق للعب 
هناك".

وستقام البطولة ما بن 14 و21 نوفمرب ترشين الثاين املقبل.

األمناء / متابعات :
يخضع العب ليفربول الشــاب، هاريف إليوت، لجراحة هذا األسبوع 
عقب اإلصابة الخطرية يف الكاحل، التي تعرض لها خالل مواجهة ليدز 

يونايتد بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
واضطر املهاجــم اإلنجليزي، أصغر العب يف التاريخ يشــارك يف 
الربميريليــج، للخروج عىل محفة من امللعــب عقب التدخل القوي يف 
الكاحل، من جانب باســكال سروجيك، ليحصل العب ليدز عىل بطاقة 

حمراء.
ونقل إليوت )18 عاًما( للمستشفى وسيخضع لجراحة هذا األسبوع.

وكان إليوت قد شارك أساســيا يف 3 مباريات متتالية بالدوري مع 
ليفربول.

وأكد املدير الفني يورجن كلوب، أن إليوت ســيحظى بكل الدعم الذي 
يحتاجه من أجل التعايف من هذه اإلصابة.

وقال كلوب خالل مؤمتر صحفي أمس األحد "ننتظره، وسنقف إىل 
جانبه، ألنه العب مميز للغاية".

وتابع "شاهدنا تأثري ذلك التدخل بشكل فوري، ألنني الحظت أنه ال 
يقف بشكل جيد عىل كاحله، لهذا كنا يف حالة صدمة".

األمناء / متابعات :
أعلن إنــر ميالن، أمس االثنن، تعرض العب وســطه، ســتيفانو 

سينيس، إلصابة يف الركبة.
وكان ســينيس قد غادر امللعب قبل نهاية مباراة ســامبدوريا يف 
الكالتشــيو، األحد، عقب تعرضه لإلصابة، ليرك فريقه بعرشة العبن، 

حيث أجرى املدرب سيموين إنزاجي التغيريات الخمسة قبل إصابته.
ويف هذا الصدد قال إنر ميالن، يف بيان رســمي: "خضع ستيفانو 
ســينيس للتصوير بالرنن املغناطييس، اليوم، بعد تعرضه اللتواء يف 

ركبته اليمنى، خالل مباراة األمس ضد سامبدوريا".
وأضاف: "كشــف الفحص الطبي عن تعرض ســينيس إلصابة يف 
الرباط الجانبي للركبة، وسيتم إعادة تقييم حالة الالعب خالل األسبوع 

املقبل".
ويســتعد إنر ميالن ملواجهة ريال مدريد، غدا األربعاء ، يف الجولة 

األوىل من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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