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رياضة

األمناء متابعات :
كشف تقرير صحفي إسباين، أمس األربعاء، 
عن عائقني يهددان عــودة األرجنتيني ليونيل 
مييس، نجم باريس ســان جريمان، لصفوف 

برشلونة، يف الصيف املقبل.
ورحل مييس عن برشلونة، يف الصيف قبل 
املايض، بعد انتهاء عقده يف كامب نو، وفشل 

التوصل التفاق حول التجديد.
وبحســب صحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن 
عودة مييس إىل برشلونة، تبدو صعبة للغاية، 
يف ظل توتر العالقــة بينه وبني خوان البورتا، 

رئيس النادي، منذ مفاوضات تجديد التعاقد.
وأضافت الصحيفة، أن هناك عائق آخر يقف 
أمام عــودة مييس، وهو قانــون اللعب املايل 
النظيف، خاصة وأن الفريق يضم حالًيا العبني 

أصحاب رواتب ضخمة.
يف السياق ذاته، ينوي باريس سان جريمان 
عقده بنهاية املوسم الجاري.إضايف، عقــب نهاية كأس العامل، حيث ينتهي مفاتحة مييس يف تفعيل بند التجديد ملوســم 

األمناء متابعات :
تلقى املنتخب السنغايل غرامة مالية بقيمة 
10 آالف فرنك ســويرسي )عرشة آالف و500 
دوالر أمرييك( بعد حضــور املدرب فقط دون 
الذي  وجود أي العب خالل املؤمتــر الصحفي 
ســبق املباراة أمام اإلكوادور يف مونديال قطر 

.2022
وقبل املواجهة أمام اإلكوادور، والتي حسمها 
منتخب السنغال بهدفني مقابل هدف ليبلغ دور 
الـــ16 للمونديال، حرض املدرب أليو سيســيه 
فقط املؤمتر الصحفي أمس قبل األول اإلثنني، 

ومل يحرض الالعب كريبني دياتا.
أيضــا تلقى نفس  املنتخــب األملاين  وكان 
الغرامة املالية بسبب املخالفة ذاتها التي وقعت 
خالل املؤمتر الصحفي الذي سبق املواجهة أمام 

إسبانيا.

األمناء متابعات :
آخر  إســباين، عن  تقرير صحفي  كشــف 
املستجدات بشأن مســتقبل ثاليث ريال مدريد 

كريم بنزميا ولوكا مودريتش وتوين كروس.
وتنتهي عقود الثاليث يف سانتياجو برنابيو، 
بنهاية املوسم الجاري، دون وجود اتفاق حول 

التجديد حتى اآلن.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن 
ريال مدريد اتخذ قراًرا بالتجديد لالعبني الثالثة، 
عىل الرغم من أن توين كروس مل يحسم موقفه 

بشأن خطوته املقبلة حتى اآلن.
إىل  باالنتقال  اســم كروس مؤخًرا  وارتبط 

باريس سان جريمان أو مانشسرت سيتي.
واتخذ كروس قراًرا قبل عدة أشــهر باعتزال 
اللعب الــدويل للرتكيز أكرث مــع ريال مدريد، 
وبالفعل مل يتواجد مع أملانيا يف مونديال قطر.

أما بالنســبة لبنزميا، فتعرض لإلصابة قبل 
انطالق البطولة، ومل يتواجد مع منتخب فرنسا، 

يف حني يتمســك مودريتش بأمل التأهل لثمن 
النهايئ عند مالقاة بلجيكا غًدا.

األمناء متابعات :
غادر يارس الشــهراين، ظهري أيرس املنتخب 
األربعاء، بعد استقرار  املستشــفى  السعودي، 

حالته الصحية.
وجاء اإلعالن عن ذلك عرب الحساب الرسمي 

للمنتخب السعودي عىل "تويرت".
وخضع الشهراين مؤخرا لعمليتني جراحيتني 
ناجحتني، عقــب اإلصابات البالغة التي تعرض 
لها يف مبــاراة الســعودية واألرجنتني، حيث 
أجرى عمليــة جراحية يف البنكرياس ، وأخرى 

يف الفك.
وكان الشــهراين تعــرض إلصابات خطرية 
املرمى  بعد اصطدام عنيف مع زميلــه حارس 
محمد العويس يف مباراة املنتخب الســعودي 
واألرجنتني بالجولــة األوىل لدور املجموعات 

ملونديال قطر 2022.
ونقل يارس الشــهراين بصفــة عاجلة إىل 
مستشــفى حمد الطبي بالعاصمــة القطرية 

بالعاصمة الدوحــة، قبل نقلــه بطائرة إخــالء طبي إىل  الوطنــي،  الحــرس  مستشــفى 

األمناء / متابعات :
رونالدو،  كريســتيانو  اقرتب 
نجــم الربتغــال، مــن التوقيع 
السعودي،  النرص  لنادي  الرسمي 
مقابــل عــرض خيــايل، خالل 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
"مــاركا"  صحيفة  وجــددت 
اإلســبانية يف تقريــر لها امس 
أن  عــىل  التأكيــد  األربعــاء، 
املفاوضات بــني الطرفني تقرتب 
من الوصــول لخطــوة التوقيع 
الذي  العرض  أن  خاصة  الرسمي، 
قدمه النرص للدون، لن يقدر عليه 
نــاد أورويب وال حتــى أمرييك، 
مام يدفــع الالعب للموافقة عىل 
تقليل املستوى التنافيس والقبول 

بالعرض السعودي.
وقالــت الصحيفــة إن عرض 
ملدة  التوقيــع  يتضمــن  النرص 
موسمني ونصف بداية من يناير/ 
كانون الثــاين املقبل مقابل 200 
مليون يورو ســنويا، مبا يف ذلك 

الراتب واتفاقيات اإلعالنات. 
الســعودية  الكرة  أن  وأضافت 
فضال  ملحــوظ،  بشــكل  تنمو 
النرص يســعى الستعادة  أن  عن 
نفســه  ووضع  املحلية،  الهيمنة 
تحت  العاملية،  الكرة  خارطة  عىل 
قيــادة املدرب الفرنــيس رودي 
جارســيا، ونخبة من املحرتفني، 
يتقدمهــم الحــارس الكولومبي 
ألفارو  واإلسباين  أوسبينا  ديفيد 

جونزاليس.
أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
الهالل كان قدم يف وقت ســابق 
عرضــا لرونالدو، لكــن عقوبة 
التسجيل حالت دون  إدارية مبنع 

إمتام الصفقة.
يذكر أن مانشسرت يونايتد أعلن 
منذ أيام فســخ عقد كريستيانو 
الطرفني،  بني  بالرتايض  رونالدو 
التلفزيوين  الحــوار  خلفية  عىل 
وهاجم  مؤخرا  الدون  أجراه  الذي 
فيه إدارة النــادي ومدرب الفريق 

إيريك تني هاج.

عائقان يهددان عودة مي�شي لرب�شلونة

تغرمي املنتخب ال�شنغايل يف املونديال

ريال مدريد يح�شم م�شري بنزميا ومودريت�س وكرو�س

املنتخب ال�شعودي يعلن خربا �شارا عن يا�شر ال�شهراين

براتب خيايل.. رونالدو على بعد 
خطوة من الن�شر ال�شعودي

كنــدا Vs  املغــرب ) 6:00 بتوقيــت عدن ( .
بلجيــكا  Vs كرواتيــا ) 6:00 بتوقيت عدن ( 
رصبيا Vs ســويرسا ) 10:00 بتوقيت عدن( 
الربازيل Vs الكامريون ) 10:00 بتوقيت عدن(
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