
قال أولي غونار سولشار مدرب 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي أول 
من أمس إن فريقه سيكون مستعداً 
ملواجهة ليفربول املتصدر يوم األحد 
املقبل ب��دون الثنائي املصاب بول 

بوغبا وديفيد دي خيا.
واضطر احلارس دي خيا ملغادرة 
امللعب خ��ال م��ب��اراة اسبانيا أمام 
ال��س��وي��د ض��م��ن تصفيات بطولة 

أوروبا 2020 الثاثاء.  
وق��ال سولشار ف��ي تصريحات 
تلفزيونية »يحتاج ديفيد خلضوع 
لفحص باألشعة، أعتقد أنه سيغيب. 
يبدو م��ن امل��ؤك��د أن األم��ر ق��د حسم 
الليلة املاضية. إنها واحدة من تلك 

اإلصابات املعتادة«.  
وغ��اب الع��ب ال��وس��ط الفرنسي 
ب��وغ��ب��ا ع��ن خ��م��س م��ن آخ���ر سبع 
مباريات في الدوري ليونايتد بسبب 
إصابة في الكاحل وبعد أن أمضى 
فترة من فترة التوقف الدولية في 
التعافي في دبي، وقال سولشار إن 
الاعب البالغ من العمر 26 عاماً ال 
يزال غير مستعد للعب مع الفريق 

األول.  
وأض��اف سولشار »أصيب بول 
وعاد ويبذل جهداً كبيراً. عاد ولعب 
مباراتني ورمب��ا لعب وه��و يشعر 
بألم. خضع لفحص باألشعة بعد 
مباراة أرسنال ورمبا احتاج لعدة 
أسابيع للراحة ويحدونا األم��ل اال 
ي��دوم ه��ذا طوياً لكنه لن يخوض 

هذه املباراة«.  
وحقق يونايتد الفوز في مباراتني 
ض��م��ن أول ث��م��ان��ي م��ب��اري��ات في 
ال��دوري هذا املوسم ويتقدم بفارق 
نقطتني ف��وق منطقة الهبوط في 

املركز 12.  
ويتوقع عودة انطوني مارسيال 
ولوك شو وارون وان-بيساكا بعد 
فترة تعافي لكن سولشار لم يتخذ 
أي ق��رار بعد بشأن م��دى قدرتهم 

على املشاركة.  
وكانت بداية ليفربول مثالية هذا 
املوسم بعد أن جمع 24 نقطة من 
ثماني مباريات وسيتطلع ملعادلة 
رقم مانشستر سيتي القياسي الذي 
يضم 18 انتصارا متتالياً في دوري 
األض����واء عندما يحل ضيفا على 

يونايتد في أولد ترافورد.  
أليغري مطلوب

 ودخ��ل مانشستر يونايتد في 
مفاوضات جادة مع املدرب السابق 
ليوفنتوس اإليطالي ماسيمليانو 
أليغري، من أجل توليه املهمة خلفاً 
للنرويجي أولي جونار سولشاير 
وال����ذي يعيش ف��ت��رة صعبة مع 
الفريق بعد تعثره املتكرر في بطولة 

الدوري.
وذك��رت صحيفة توتو سبورت 
اإليطالية، أول من أمس أن أليغري 
طلب مبلغ أكثر من ال�5ر7 مليون 
ي����ورو ال��ت��ي ك���ان ي��ت��ق��اض��اه مع 
ي��وف��ن��ت��وس، م��ع ارت��ب��اط العرض 
مبشاريع الفريق لسوق االنتقاالت 

الشتوية في يناير املقبل.
ويحتل مانشستر يونايتد املركز 
الثاني عشر برصيد تسع نقاط في 

ترتيب بطولة الدوري.
وأضافت الصحيفة أن أليغري 
مطلوب أي��ض��اً ف��ي توتنهام ال��ذي 
ي��ع��ي��ش م����درب����ه األرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ماوريسيو بوتشيتينو في موقف 
مم��اث��ل لسولشاير ف��ي مانشستر 

يونايتد.
ويحتل توتنهام املركز التاسع 

برصيد 11 نقطة.
ووفًقا لتوتو سبورت، فإن املدرب 
اإليطالي يرغب في حتديد الفريق 
الذي سيدربه بسرعة خال األسبوع 
أو األسبوعني املقبلني، من أجل تقدمي 
شيء ملوسم أحد الفريقني، أو االتفاق 

مع بداية املوسم املقبل.
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اإلصابة تبعد دي خيا وبوغبا عن مانشستر يونايتد أمام ليفربول

جبامني يغيب عن صفوف 
إيفرتون لثالثة أشهر 

عقب خضوعه جلراحة
أعلن ايفرتون املنافس ف��ي ال���دوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم أن جان-فيليب جبامني العب وسط 
الفريق يواجه فترة ابتعاد لثاثة أشهر على األقل عقب 

خضوعه جلراحة بسبب إصابة في وتر بالفخذ.
وخ��اض الاعب البالغ من العمر 24 عاما، الذي 
انضم اليفرتون في فترة االنتقاالت الصيفية املاضية 
قادما من ماينتس املنافس في دوري الدرجة األولى 
االملاني، مباراتني فقط في الدوري هذا املوسم بسبب 
اإلصابة التي عانى منها في التدريبات في أغسطس 

آب املاضي.
وع��اد جبامني للتدريب بشكل خفيف ه��ذا الشهر 
لكنه عانى من انتكاسة خال مشوار التعافي وخضع 

جلراحة في فرنسا.
وق��ال النادي في بيان ”ميكن اليفرتون أن يؤكد 
أن جبامني خضع جل��راح��ة لعاج إص��اب��ة ف��ي وتر 
بعضات الفخذ اليمنى وهو ما سيبقي العب الوسط 

بعيدا عن املشاركات لنحو ثاثة أشهر“.
ويحتل ايفرتون املركز 18 في ج��دول املسابقة 
برصيد سبع نقاط من ثماني مباريات وسيستضيف 

وست هام يونايتد يوم السبت املقبل.

صحيفة أرجنتينية تقترح استضافة مواجهة قطبي إسبانيا

رابطة »الليغا« تطلب نقل الكالسيكو.. والريال وبرشلونة يرفضان
أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة 
القدم األربعاء أنها طلبت من االحتاد 
احمل��ل��ي نقل م��ب��اراة ال��� »كاسيكو« 
املرتقبة بني الغرميني برشلونة وريال 
مدريد، من أرض األول إلى العاصمة، 
على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا 
ب��ع��د أح��ك��ام ال��س��ج��ن ب��ح��ق قياديني 

انفصاليني.
وأف��ادت الرابطة في بيان أرسلته 
لوكالة األنباء الفرنسية أنها طلبت 
»م���ن جل��ن��ة امل��س��اب��ق��ات ف��ي االحت���اد 
اإلسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعاً 
وتنقل مكان إق��ام��ة الكاسيكو إلى 
مدريد بسبب الظروف االستثنائية 

اخلارجة عن سيطرتنا«.
وم��ن امل��ق��ّرر أن ت��ق��ام امل��ب��اراة بني 
برشلونة بطل املوسمني املاضيني 
وثاني الترتيب حالياً، وري��ال مدريد 
املتصّدر، على ملعب األول كامب نو 
في 26 أكتوبر ضمن املرحلة العاشرة 

من الدوري.
وأك���دت صحيفة م��ارك��ا أن قطبي 
الليجا ي��رف��ض��ان ن��ق��ل امل���ب���اراة إل��ى 
البرنابيو، رغ��م األح���داث اجل��اري��ة، 
حيث كان هذا الطلب مفاجئا جلميع 
األط���راف، ومنها االحت���اد اإلسباني 

لكرة القدم.
وتابعت »ماركا«: »أمام برشلونة 
وريال مدريد مهلة حتى اإلثنني املقبل، 
لتقدمي الدوافع املناسبة للرفض، رغم 
أن القرار ليس بأيدي الناديني، ومن 

املمكن تغيير امللعب حتى لو رفضا«.
ويشهد إقليم كتالونيا توتراً منذ 
قضت احملكمة العليا اإلسبانية بسجن 
تسعة قياديني انفصاليني ما بني تسعة 

و13 عاماً بسبب دوره��م في محاولة 
اإلقليم االن��ف��ص��ال ع��ن إسبانيا عام 

.2017
وانعكس التوتر اضطرابات ليلية 
على م��دى اليومني املاضيني، بلغت 
ذروت��ه��ا ليل الثاثاء األرب��ع��اء حني 
قام عشرات املتظاهرين برمي قوات 
الشرطة باملقذوفات وإشعال حاويات 

القمامة وعلب الكرتون.
وأدت املواجهات إلى إصابة العديد 
م��ن األش��خ��اص وتوقيف العشرات 
في برشلونة وع��دد من م��دن اإلقليم 

االنفصالي.
وكان نادي برشلونة قد انتقد في 

بيان اإلثنني األحكام الصادرة، معتبراً 
ب��أن »احل���وار السياسي« ض��روري 
عوضاً عن السجن. وأوض��ح »بنفس 
الطريقة التي لم يساعد احلكم بالسجن 
الوقائي في حل ال��ن��زاع، ف��إن احلكم 
بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد 

أيضاً، ألن السجن ليس هو احلل«.
وطالبت صحيفة أوليه األرجنتينية 
بإقامة »كاسيكو األرض« بني قطبي 
إسبانيا برشلونة وري��ال مدريد في 
البلد الاتيني، كنوع من »رد اجلميل« 
بعد أن استضافت مدريد العام املاضي 
إي��اب نهائي كوبا ليبرتادوريس بني 
الغرميني التقليديني بوكا جونيورز 

وريفر بليت.
ونشرت اجلريدة الرياضية األشهر 
ف��ي األرج��ن��ت��ني ع��ب��ر ح��س��اب��ه��ا على 
تويتر، رداً على جريدة إسبانية كشفت 
ع��ن تفكير راب��ط��ة »الل��ي��غ��ا« ف��ي نقل 
»الكاسيكو« من ملعب كامب نو إلى 
سانتياغو برنابيو، بسبب »الوضع 
الراهن املتوتر في إقليم كاتالونيا«: 
»وماذا إذا لعبت املباراة في األرجنتني؟ 

رداً للجميل«.
وجاء رد الفعل على هذه التدوينة 
ف��ي أق���ل م��ن 4 س��اع��ات، إذ حصلت 
على نحو 8 آالف »إعجاب«، بينما مت 
مشاركتها ألفي م��رة، ه��ذا باإلضافة 

للتعليقات العديدة، غالبيتها حملت 
طابع الفكاهة.

وكان ملعب البرنابيو قد استضاف 
إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس العام 
املاضي، بعد األح��داث التي صاحبت 
املباراة التي كانت ستقام على ملعب 
ريفر بليت املونومنتال مبهاجمة حافلة 
بوكا جونيورز وإصابة بعض العبيه، 
مما دفعهم لرفض خوض اللقاء الذي 
تأجل عدة م��رات، قبل أن يقرر احتاد 
أمريكا اجلنوبية »كومنيبول« إقامتها 

في النهاية في مدريد.
وسيظل مصير »الكاسيكو« األول 
في املوسم، ال��ذي كان مقرراً أن يقام 
يوم 26 من الشهر اجلاري على ملعب 
كامب نو، معلقاً حتى األربعاء املقبل، 
موعد انعقاد اجتماع جلنة املسابقات 

باالحتاد اإلسباني لكرة القدم.
وستقرر اللجنة في نهاية األمر إذا 
ما كانت املباراة ستقام في موعدها، أو 
سيتم تأجيلها، أو سيتم تغيير ترتيب 
املباراتني، بحيث تقام مباراة الدور 
األول على ملعب البرنابيو، ثم تقام 

مباراة الدور الثاني في كامب نو.
وكانت مصادر من الناديني قد أكدت 
رفضها املقترح األخير بتغيير ترتيب 

املباراتني.
ويشهد إقليم كاتالونيا ال��واق��ع 
ش��م��ال ش��رق إسبانيا أع��م��ال شغب 
ومظاهرات للداعني إلى استقاله، رداً 
على حكم قضائي بسجن تسعة من 

قادة االنفصاليني.
وأسفرت االحتجاجات عن إصابة 
العشرات من املواطنني وأكثر من 40 

من عناصر الشرطة وقوات األمن.

مطالبات بنقل الكاسيكو خارج إسبانيا

يتعنّي على ري��ال م��دري��د اإلسباني 
االنتظار ملعرفة ما إذا كان صانع األلعاب 
ال��ك��روات��ي لوكا م��ودري��ت��ش واجلناح 
الويلزي غاريث بيل سيكونان جاهزين 
خلوض قمته مع برشلونة في الدوري 
اإلسباني لكرة القدم األسبوع املقبل، 

وذلك بعد غيابهما عن متارين الثاثاء.
وخضع ال��اع��ب��ان لتمارين فردية 
داخل قاعة اللياقة البدنية، للتعافي من 
إصابات تعرضا لها في تصفيات كأس 
أوروب��ا 2020 لكرة القدم بني كرواتيا 

وويلز األحد.
ويعّول امل��درب الفرنسي زين الدين 
زيدان على خدمات جنميه، قبل موقعة 
الكاسيكو املنتظرة في 26 أكتوبر على 

ملعب »كامب نو« في كاتالونيا.
وقال مدرب ويلز راين غيغز إّن بيل 
ك��ان يعاني من أوج��اع في ربلة ساقه 
قبل انتهاء املباراة ضد كرواتيا بالتعادل 

)1-1( ف��ي ك��اردي��ف ضمن منافسات 
املجموعة اخلامسة، لكنه توقع أن يكون 

شداً عضلياً.
وأك��د ال��ن��ادي امللكي أّن مودريتش 
تعّرض إلصابة بفخذه خ��ال املباراة 
»بعد الفحوص التي خضع لها العبنا 
لوكا مودريتش من قبل القسم الطبي في 
ريال مدريد، مّت تشخيص إصابته بكدمة 

في عضات الفخذ«.
ويحل ري��ال مدريد، متصدر الليغا 
ب��ف��ارق نقطتني ع��ن برشلونة حامل 
اللقب ف��ي آخ��ر م��وس��م��ني، على ري��ال 
مايوركا السبت ثم على برشلونة بعدها 
بأسبوع، وبينهما مواجهة هامة في 
دوري أبطال أوروب��ا على أرض غلطة 

سراي التركي.
كما تعرض العب الوسط الهجومي 
لوكاس فاسكيز إلصابة وسيغيب على 

غاريث بيل أصيب مع منتخب ويلز في مباراة كرواتيااألرجح عن مباراة نهاية األسبوع.
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ريال مدريد يفقد مودريتش 
وبيل أمام برشلونة

58 مليون يورو  يوفنتوس يجني 
من صفقة رونالدو

جنى نادي يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم أرباحاً هائلة من تعاقده 
مع املهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد 
اإلسباني في صيف 2018، حسبما أفادت تقارير صحافية أول من 

أمس.
وأوضحت صحيفة ال غازيتا ديلو سبورت اإليطالية الرياضية 
أن يوفنتوس حصل على أرباح تقدر بنحو 58 مليون يورو من هذه 
الصفقة وأن معظم هذا املبلغ يأتي من بيع مليون قميص لعب يحمل 

اسم ورقم رونالدو.
وكان يوفنتوس تعاقد مع املهاجم البرتغالي الدولي مقابل 113 

مليون يورو ليكون أغلى العب في تاريخ نادي »السيدة العجوز«.
كما ذك��ر التقرير أن صفحات ال��ن��ادي على شبكات التواصل 
االجتماعي شهدت منواً في عدد املتابعني بنسبة %68 بعد انتقال 
رونالدو لصفوف الفريق وأن عدد مشجعي الفريق حول العالم تزايد 

من 385 مليون مشجع إلى 423 مليوناً.
ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس، سجل رونالدو 24 هدفاً للفريق في 37 

مباراة بالدوري اإليطالي.

كريستيانو رونالدو

سان جيرمان يفتقد
جهود السنغالي غاي
بسبب إصابة عضلية

أعلن ن��ادي ب��اري��س س��ان جيرمان بطل ال��دوري 
الفرنسي لكرة القدم أن العب الوسط الدولي السنغالي 
إدريسا غاي سيغيب عن املاعب لفترة 10 أيام بسبب 
إصابة عضلية في الفخذ. إدريسا غاي: شعر بألم في 
أوتار الركبة. االختبارات التي أجريت له اليوم أكدت 
تقلصها. وبالتالي، سيغيب عن التدريبات ملدة 10 أيام.

وستحرم االصابة غاي )30 عاماً(، املنضم إلى نادي 
العاصمة في صيف العام احلالي من إيفرتون اإلنكليزي 
مقابل 32 مليون يورو، من املشاركة في مباريات فريقه 
املقبلة حيث سيغيب عن لقاءي نيس في الدوري احمللي 
ضمن اجلولة العاشرة، وكلوب بروج البلجيكي ضمن 
منافسات املرحلة الثالثة من دور املجموعات ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
كما من املرجح غيابه عن م��ب��اراة ال��� »كاسيكو« 
املرتقبة أم��ام مرسيليا في 27 من الشهر احلالي في 
باريس. ويأتي اإلعان عن غياب غاي غداة تأكيد سان 
جيرمان أن جنمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن املاعب 
أربعة أسابيع إثر تعرضه إلصابة في العضلة اخللفية 
للفخذ خال مباراة ودية بني منتخب باده ونيجيريا 

األحد.

إدارة الشياطني احلمر دخلت مفاوضات جادة مع أليغري

ضربة موجعة ملانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول


