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اليوم  ..مان�ش�سرت �سيتي املتجدد يتحدى
ليفربول التقليدي يف الدرع اخلريية ..

األمناء  /متابعات :
يقرتب موعد مباراة درع املجتمع بني
مانشسرت سيتي وليفربول ،التي ستقام
مساء اليوم األحد عىل ملعب “وميبيل”
الشهري ،حيث ستســتمر املنافسة بني
أفضل فريقني يف الكرة اإلنجليزية حاليا.
وسيخوض مانشســر سيتي اللقاء
بصفوف مكتملة ،وتغيــرات طفيفة،
عقب نشــاط واقعي يف فرتة االنتقاالت
الصيفيــة ،بعدما أحــرز الفريق جميع
األلقاب املمكنة يف الكرة اإلنجليزية.
وعقد النــادي صفقتني يف الصيف
الحــايل ،األوىل متثلت يف اســتعادة
خدمــات الظهــر األيرس اإلســباين

أنجيلينــو ،والثانية حصــل من خاللها
عىل توقيع رودري ،العب وسط أتلتيكو
مدريد ،يف صفقة قياسية بلغت قيمتها
 70مليون يورو.
وكان الهدف مــن ضم أنجيلينو الذي
نشــأ يف ســيتي ،وبرز بعدها بشكل
الفــت يف الدوري الهولنــدي ،مع بريدا
وآيندهوفــن ،هو حل مشــكلة الظهري
األيرس ،يف ظل تواصل إصابات بنجامني
مندي ،علام بان العب الوسط األوكراين
أولكســندر زينتشينكو ،يؤدي هذا الدور
مؤقتا.
أما رودري ف ُيتوقع أن يخلف الربازييل
فرناندينيــو ( 34عاما) ،يف مركز العب
الوسط املتأخر.

العراق يهزم قل�سطني ولبنان تفجر مفاج�أة
بفوزها على �سوريا يف غرب �آ�سيا ..
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�إنرت ميالن يحاول رد ال�صفعة ليوفنتو�س
األمناء  /متابعات :

أكد تقرير صحفي إيطايل،
امــس الســبت ،أن إنرت ميالن
يحــاول رد الصفعة ليوفنتوس
يف املريكاتو الصيفي الحايل.
وكان إنــر يتفــاوض مع
مانشسرت يونايتد بشأن روميلو
لوكاكو ،قبل أن يتدخل يوفنتوس
يف الصفقة ،ويسحب البساط
من تحــت أقــدام النرياتزوري
ً
عارضا خدمات باولو ديباال عىل
الشياطني الحمر.
ً
ووفقــا ملوقع “كالتشــيو
مريكاتو” اإليطــايل ،فإن إنرت
أراد اســتغالل تردد ديباال يف
االنتقال إىل اليونايتد ،ويسعى
لتخريــب قــدوم لوكاكو إىل
يوفنتوس.

وأشــار إىل أن إنــر أبلغ
اليونايتــد أنه مســتعد لرفع
عرضــه املايل مــن  60إىل 70
مليــون يــورو ،باإلضافة إىل
املكافآت لضم لوكاكو.

وأوضح أنه حتى اآلن ليس
معلوما إذا كان اليونايتد سيهتم
ً
بعرض إنرت ،أم ســينتظر آخر
التطورات يف الصفقة التبادلية
مع يوفنتوس.

كوتينيو معرو�ض على ثالثي الربميريليج
األمناء  /متابعات :

تحدث تقرير صحفي بريطاين ،امس
الســبت ،عن الوجهة املحتملة للربازييل
فيليب كوتينيو ،نجم برشلونة ،يف املوسم
الجديد.
ً
ووفقا لصحيفة “ذا صن” الربيطانية،
فإن برشلونة عرض خدمات كوتينيو عىل
أكرث من نا ٍد يف الدوري اإلنجليزي املمتاز،
ولكن ملدة موسم واحد عىل سبيل اإلعارة.
وتبقــى األزمة أن برشــلونة يطلب
الحصول عــى  27مليون إســرليني،
للموافقة عىل اإلعارة.
وأوضحــت أن الالعب الربازييل يدخل
ضمن اهتاممات كل من آرسنال وليفربول
ومانشسرت يونايتد ،باإلضافة إىل باريس
سان جريمان.
وأشــارت إىل أن مســؤويل الجانرز
عقــدوا اجتامعً ــا مع إدارة برشــلونة،
األســبوع املايض ،من أجل التحدث بشأن
صفقة كوتينيو.
ويعــد كوتينيو أغــى صفقــة يف تاريخ

برشــلونة ،حيث انضم إىل “كامــب نو” مقابل
 120مليون يورو ،باإلضافة إىل متغريات تبلغ 40
مليو ًنا.

كومنيبول يوقف مي�سي ر�سم ًيا
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
تصدر املنتخب العراقي ،املجموعة األوىل من بطولة غرب آسيا ،بعد فوزه الصعب
عىل فلســطني ، ،بنتيجة ( ،)2-1يف اللقاء الذي جمعهام عىل ســتاد كربالء ،ضمن
الجولة الثانية.
وسجل هديف العراق الالعبان مهند كرار وحسني عيل ،فيام سجل هدف فلسطني
الوحيد ،الالعب إسالم البطران.
ورفع العراق رصيده إىل  6نقاط من انتصارين ،حققهام بعد الفوز الســابق عىل
لبنان يف االفتتاح ،فيام توقف رصيد فلسطني عند  3نقاط يف املركز الثاين.
ويف املبــاراة الثانية من نفس املجموعة نجــح منتخب لبنان يف قلب تأخره أمام
نظريه السوري ،لفوز بنتيجة  ،2-1ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة األوىل
ببطولة غرب آسيا ،التي تستضيفها العراق حاليا.
سوريا ســجلت أوال عرب أحمد الدوين ،فيام أحرز ثنائية لبنان نادر مطر وحسن
شعيتو موين.
منتخــب لبنان حصد أول  3نقاط يف البطولة بعــد هزميته  ،1-0أمام العراق يف
مباراة االفتتاح.

تعرض النجــم األرجنتينــي ليونيل مييس،
لعقوبة صارمــة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة
القدم “كومنيبول” .
وخالل بيان رسمي عرب موقعه اإللكرتوين،
أكد “كومنيبول” إيقاف قائد املنتخب األرجنتيني
ملدة  3أشهر من تاريخ صدور القرار ،بسبب سوء
سلوكه وترصيحاته املسيئة ضد مسؤويل االتحاد
القاري.
كام تقــرر تغريم ميــي  50ألــف دوالر
ً
وفقا للوائح اتحاد أمريــكا الجنوبية ،وذلك بعد
الترصيحــات التي اتهم فيها الالعب مســؤويل
“كومنيبول” بالتحيز للربازيل خالل بطولة كوبا
أمريكا .2019
واتهم مييس حــكام البطولة ومســؤويل
“كومنيبــول” بالتحيــز للربازيل ،بعــد إقصاء
األرجنتــن من الــدور نصف النهــايئ عىل يد
السيليساو.

وكرر مييس هجومه عىل االتحاد عقب طرده
املبارش خالل مواجهة تشــييل يف مباراة تحديد
ً
فضل عن رفضــه الصعود ملنصة
املركز الثالث،
التتويج ،لتسلم امليدالية الربونزية.
ويأيت هذا اإليقاف ليحرم مييس من الظهور
دول ًيا مع منتخب بالده يف أي مباراة رســمية أو
ودية عىل مدار  3أشهر

