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األمناء / متابعات :

كشف بيبني ليندرز، املدرب املساعد 
لليفربــول، أمس  الفني  الجهــاز  يف 
املصابني  الالعبني  مواقف  عن  االثنني، 

يف صفوف الريدز.
وقال ليندرز، يف ترصيحات أبرزتها 
شبكة »سكاي سبورتس«: »ال أستطيع 
أن أقول اآلن، كم مــن الوقت يحتاجه 
تياجو ألكانتــارا من أجل العودة.. لكن 
إىل  باإلضافة  غدا،  ســيغيب  بالتأكيد 

مباراة األسبوع املقبل بالربميريليج«.
وأضــاف: »ســننظر إىل نتائــج 
التشــخيص  عىل  للحصول  الفحص، 
املناســب لإلصابة.. من املحزن إصابة 
تياجو، ألنه كان يتحسن ضد كريستال 
باالس، ولعب بشــكل مناسب كصانع 

ألعاب يف رأيي«.
وتابع: »يف أســبوع واحد خرسنا 
العبي خط وســط مؤثرين.. هذا هو 

اليشء السيئ«.
أرنولد  تحمــل  »لقــد  وواصــل: 

قبل  الطبيب  مع  وتحدث  املســؤولية، 
مبــاراة كريســتال بــاالس.. مل يكن 
هذا األمر ســهاًل، ألن هؤالء الالعبني 
يريدون لعب كل يشء، حتى إذا شعروا 
املسؤولية  تحمل  لكنه  املرض..  ببعض 

وتحدث«.
وأكمل لينــدرز: »ال توجد  أعراض 
كورونــا لــدى أرنولد، لكننــا نجري 

ذلك.. يجب  النظر عن  اختبارات بغض 
أن يكون عىل ما يرام يف غضون أيام 
قليلة، لكنه لن يشارك ضد نورويتش«.

فســيؤدي  فريمينو  »أما  واختتم: 
أيًضا  لكنه  الفريق،  تدريبات  أجزاء من 
غري جاهز، إال أن حالته تتحسن بشكل 
جيد.. كام يتقدم نيكو ويليامز بشكل 

جيد أيًضا، لكنه لن يلعب غًدا«.

األمناء / متابعات:

 اقرتب الكولومبي خاميس 
ألعاب  صانــع  رودريجيــز، 
إيفرتون، من االنتقال إىل أحد 
الدوريات العربية خالل املوسم 

الحايل.
»سكاي  لشــبكة  ووفًقا 
فإن  الربيطانية،  ســبورتس« 
يجرون  رودريجيــز،  ممثيل 
محادثــات، مــن أجــل نقل 
الالعب الكولومبي إىل الدوري 

القطري.
أن رودريجيز  إىل  وأشارت 
أي  يف  اآلن  حتى  يشــارك  مل 
مباراة، منذ تعاقد إيفرتون مع 

املدرب اإلسباين رافا بينيتيز.
وأوضحت أن رودريجيز كان قريًبا من االنتقال إىل بورتو 
خــالل املريكاتو الصيفي املايض، لكــن مل يتم االتفاق عىل 

الصفقة.
وكان خاميس رودريجيــز انتقل إىل إيفرتون يف صيف 

2020، قادًمــا من ريال مدريد بطلب من كارلو أنشــيلويت، 
املدير الفني السابق للتوفيز.

ووقع الالعــب الكولومبي مع إيفرتــون عىل عقد ملدة 
عامني، مع خيار التمديد ملوسم ثالث، وأصبح الالعب األعىل 

أجًرا يف تاريخ إيفرتون.

األمناء / متابعات:

 أعلن نادي ريال مدريد، أمــس االثنني، الفائز بجائزة أفضل 
العب يف صفوف املرينجي خالل شهر أغسطس/ آب املايض.

وقال ريال مدريد، عىل موقعه الرسمي، إن الجامهري صوتت 
للربازيــيل فينيســيوس جونيور ليكون أفضل العب يف شــهر 

أغسطس/آب بالنادي املليك.
وأضاف أن الالعب الربازييل حصل عىل الجائزة تقديًرا ألدائه 
الجيد خالل الشهر األول من املوسم، حيث لعب يف جميع مباريات 

ريال مدريد وسجل ثالثة أهداف.
وقال فينيسيوس، يف ترصيحات للموقع الرسمي: »أنا سعيد 
جًدا بالبداية الجيدة للموسم، وسعيد ألن الجميع أظهر يل الكثري 

من الحب. شكًرا جزيالً، أمتنى أن أستمر عىل هذا املنوال«.
وأضاف: »يسعدين أيًضا أن أعود للعب يف سانتياجو برنابيو 
يف ظل وجود الجامهري الذين سيقفون وراءنا طوال املوسم. أنا 
ممــن جًدا ألن املدرب أظهر ثقته يب والالعبون يغمرونني بالثقة 
لتقديم أداء جيد. لقد كانت بداية جيدة للغاية وأريد االستمرار عىل 

هذه الشاكلة حتى نهاية املوسم«.

رياضة

األمناء / متابعات :

 كشف تقرير إعالمي، أمس االثنني، أن عقد الهولندي ماتياس دي 
ليخت، مدافع يوفنتوس، يتضمن رشطًا جزائًيا.

وكتــب فابريزيو رومانو، خبري انتقــاالت الالعبني واملدربني يف 
أوروبا، عىل حســابه مبوقع التواصل تويرت »ماتياس دي ليخت لديه 
رشط جزايئ يف عقده مع يوفنتوس، ولهذا الســبب تحدث رايوال عن 

مستقبله«.
وكان مينو رايوال، وكيل دي ليخت، قــد رصح مؤخًرا بأن الالعب 

الهولندي قد ال يستمر مع السيدة العجوز يف املوسم املقبل.
وأضاف رومانو »الرشط الجزايئ يصبح ساري املفعول، بداية من 
صيف 2022 مقابل 150 مليون يورو، لكن يوفنتوس ال يزال يأمل يف 

االحتفاظ مباتياس دي ليخت«.
يذكــر أن دي ليخت كان عىل طاولة برشــلونة وباريس ســان 

جريمان، قبل أن ينجح يوفنتوس يف حسم الصفقة لصالحه.

األمناء / متابعات:

 مل يســتطع ثنايئ بايرن ميونخ، إكامل مــران الفريق، االثنني، وذلك 

ضمن التحضريات ملواجهة جرويرت فورت، يوم الجمعة املقبل، يف الجولة 
السادسة من الدوري األملاين.

وكشــفت شبكة »سكاي ســبورت أملانيا« أن الحارس املخرضم سفني 
أولريتش والعب الوسط الشاب جامل موسياال، اضطرا للخروج من ملعب 

التدريبات دون استكامل املران.
وأوضحت أن الحارس األملاين تلقى العالج بأرض امللعب بعد التحامه مع 
العب الوسط الفرنيس مايكل كويسانيس، الذي انزلق وارتطم بقدمه يف 

جسد أولريتش.
ومل يســتطع صاحب الـ 33 عاًما، إكامل املــران، حيث تم حمله عىل 

العربة إىل خارج امللعب، فيام واصل كويسانيس، التدريبات دون مشاكل.
وبعد دقائق معدودة، توقف جامل موســياال هو اآلخر عن التدرب مع 

زمالئه، بعدما تلقى رضبة قوية، لكن ال يبدو أنها إصابة خطرية.

الك�شف عن �شرط جزائي ريال مدريد يك�شف الفائز بجائزة العب ال�شهر
يف عقد دي ليخت

فريو�س االإ�شابات ي�شطاد ثنائي بايرن

مدرب ليفربول يو�شح حاالت امل�شابني

خامي�س رودريجيز يقرتب من دوري عربي


