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مي�سي يتعر�ض ملحاولة اعتداء ..بيل غا�ضب من قرار ريال مدريد
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
تعرض األرجنتيني ليونيل مييس ،قائد
برشلونة ،لهجوم من أحد املجهولني ،خالل
تواجــده يف حفل غنايئ بجزيــرة إيبيزا
اإلســبانية ،يف فرتة إجازته قبل انطالق
املوسم الجديد.
ويغيب مييس عن تدريبات برشــلونة
التي انطلقت يف األســابيع األخرية ،نظ ًرا
لحصوله عىل اإلجازة عقب نهاية منافسات
كوبا أمريكا بالربازيل ،التي شــارك فيها
برفقة منتخب بالده األرجنتيني.
وذكــرت صحيفــة “دييل ســتار”

الربيطانية ،أن مييس تواجد برفقة زوجته
أنتونيال ،يف حفل غنايئ ضم بعض العبي
برشــلونة مثل ســواريز وجوردي ألبا،
بجانب سيســك فابريجاس العب موناكو
الفرنيس.
وأضافــت أن مشــاجرة اندلعت بني
مييس وأحد األشخاص خالل الحفل ،حيث
حاول الرجل مهاجمة نجم برشلونة ،قبل
أن يتدخل األمن ويحيط مبييس ويساعده
عىل الخروج من الحفل.
ومن املقرر أن ينضم مييس لتدريبات
برشــلونة خالل األيام القليلــة املقبلة،
متهيدًا لبداية املوسم الجديد.

�شقيق ديباال يحدد طلباته ملان�ش�سرت يونايتد

ل تقريــر صحفــي ،إن
الويلــزي جاريث بيل نجم ريال
مدريد ،غاضــب من قرار ناديه
تجاه عرض جيانجسو سونينج
الصيني.
وكان بيل عــى مقربة من
االنضامم للفريق الصيني ،بعقد
ميتــد حتى  3ســنوات مقبلة،
وراتب أسبوعي يصل إىل مليون
جنيه إســرليني ،بعد خروجه
من حســابات زين الدين زيدان
املدير الفني ملدريد.
وخرجت تقاريــر صحفية
خالل الساعات القليلة املاضية،
تؤكــد أن فلورنتينــو برييز،
رئيس ريــال مدريد ،ألغى فكرة
رحيل بيل املحتملة إىل الجانب
الصيني.

وبحســب صحيفة “صن”
الربيطانية ،فــإن جاريث بيل
غاضب من قرار النادي األبيض،
موضحة أن برييــز أبلغ النادي
الصيني بأن الالعب ال ميكن أن
يرحل يف صفقة مجانية.

يشــار إىل أن زيــدان أعلن
رصاحــة خــروج بيــل مــن
حســاباته ،بعدما رصح قائ ً
ال:
“سيكون من األفضل للجميع إذا
غادر جاريث بيل صفوف ريال
مدريد يف أرسع وقت ممكن”.

الأهلي يهزم الزمالك يف قمة م�صرية �ضعيفة امل�ستوى
األمناء  /متابعات :

فــاز األهــي عىل
ضيفه الزمالــك بنتيجة
( ،)1-0عــى ملعب برج
العــرب باإلســكندرية،
يف الجولة  34واألخرية
من عمــر بطولة الدوري
املرصي.
ســجل هدف املباراة
التونيس عيل معلول يف
الدقيقة  ،59مستغ ًال خطأ
فادحا من حارس مرمى
الزمالك عامد السيد.
وبذلك زين األهيل تتويجه بلقب الدوري بالفوز
بلقاء القمة ،الذي شهد حالة طرد من نصيب أحمد
ســيد “زيزو” العب الفريق األبيض ،يف اللحظات
األخرية.
ورفــع األهــي رصيــده بقيــادة مدربــه

األوروجوايــاين مارتن الســاريت إىل  80نقطة،
مرتبعا عىل قمة الدوري املرصي ،بعدما حسم اللقب
للمرة  41يف تاريخه وللموسم الرابع عىل التوايل،
وبفارق  8نقاط عن الزمالــك صاحب املركز الثاين
بقيادة مدربه خالد جالل.

نتائج قرعة الدور التمهيدي لت�صفيات �أفريقيا امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
ً
معلقا خالل املريكاتو الصيفي
يظل مستقبل األرجنتيني باولو ديباال ،نجم يوفنتوس،
الجاري ،يف ظل عدم معرفته ما إذا كان سيبقى داخل صفوف السيدة العجوز من عدمه.
وتشــر تقارير صحفية إىل أن ديباال يود البقاء يف يوفنتوس ،إال أن ناديه يرغب يف
رحيله إىل مانشسرت يونايتد ،كجزء من صفقة انضامم روميلو لوكاكو ،مهاجم الشياطني
الحمر ،إىل البيانكونريي.
وقالت صحيفــة “صن” الربيطانية ،إن ماريانو ،شــقيق ووكيل أعامل ديباال ،أجرى
محادثات مع مانشسرت يونايتد ،حول صفقة انتقال الالعب للفريق اإلنجليزي.
وأضافــت أن صفقة انضامم ديباال ،قد تكلف مانشســر يونايتد أكرث من  72مليون
جنيه إسرتليني ،مشــرة إىل أن الالعب يطالب بالحصول عىل راتب أسبوعي بقيمة 175
ألف جنيه إسرتليني ،وهو نفس األجر الذي يحصل عليه لوكاكو يف أولدترافورد.
وواجه ديباال معاناة كبرية عىل مدار املوســم املنــرم ،خاصة بعد وصول الربتغايل
كريستيانو رونالدو للبيانكونريي ،حتى دخل الالعب يف صدامات مع مديره الفني السابق
ماسيميليانو أليجري.

أجرى االتحــاد األفريقي لكرة القدم مبقره يف
مرص ،ظهــر امس األثنني قرعة الــدور التمهيدي
لتصفيات قارة أفريقيــا املؤهلة إىل نهائيات كأس
العامل .2022
وأســفرت القرعة عن مواجهات متوازنة جاء
أبرزها تنزانيــا وبوروندي علام بأن كل منهام لعب
النسخة املاضية من بطولة كأس أمم افريقيا.
أمــا املنتخبــات العربية فجــاءت مواجهاتها
قوية نســبيا ،حيث تلعب الصومال مع زميبابوي،
وجيبويت مع إي ســواتيني ،وجنوب السودان مع
غينيا االستوائية وجزر القمر مع توجو والسودان
مع تشاد.
وتنضم املنتخبات املتأهلــة إىل  10مجموعات
يتأهل متصدروها إىل مرحلــة مواجهة إقصائية
لتحديد املتأهل للمونديال .
وفيام ييل املواجهات كاملة..
إثيوبيا – ليسوتو
الصومال -زميبابوي

إرتريا – ناميبيا
بوروندي – تنزانيا
جيبويت – إي سواتيني
بستوانا – ماالوي
جامبيا – أنجوال
ليبرييا – سيرياليون
موريشيس – موزمبيق
ساو تومي – غينيا بيساو
جنوب السودان – غينيا االستوائية
جزر القمر – توجو
تشاد – السودان
سيشيل – رواندا.

