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األمناء / متابعات :
أن  إســباين،  صحفي  تقرير  أكد 
الفرنــي كيليان مبــايب، يقيض 
ســان  باريس  مع  األخــرة  فرتته 

جرمان.
ويعترب ريال مدريد وليفربول أكرث 
مبايب،  ضم  يف  الطامحــة  األندية 
خصوًصا املرنجي الذي حاول ضمه 
عندمــا كان العًبا يف موناكو قبل 3 
سنوات، إال أن باريس سان جرمان 

تدخل وأنهى الصفقة لصالحه.
"ديفينســا  موقــع  وبحســب 
إدارة  فإن  اإلســباين،  ســينرتال" 
نارص  بقيادة  باريس سان جرمان، 
الخليفــي، تعلم ذلك جيــًدا. وليس 
حول  التفاوض  سوى  خيارات  لديها 

بيع الالعب الصيف املقبل.
قبل  من  القــوي  االهتامم  ورغم 
ليفربــول ومدريــه يورجن كلوب، 
بإحضــار مبــايب إىل آنفيلد، إال أن 
ريال مدريد باعتباره املرشح املفضل 

سيبدأ  مبايب،  مع  للتعاقد 
خطــة التعاقــد معــه، 
فيه  فشــل  ما  وتعويض 

عام 2017.
ويــرى مبايب نفســه 
مواتية  باتت  الفرصة  بأن 
التخــاذ خطــوة لألمام، 
عن  رحيله  أصبــح  حيث 
باريس سان جرمان هذا 
بالنسبة  هاجًسا  الصيف 

له.
يعتقدون  باريس  ويف 
أنه ســيكون من الصعب 
مببايب،  االحتفاظ  عملًيا 
أعىل  عىل  حصل  لو  حتى 

راتب يف الفريق.
خسارة  مبايب  ويفضل 
املــال والقيــام بقفــزة 

احرتافية يف مسرته عن البقاء يف 
سان جرمان.

لريال  االنتقال  أن  الالعــب  ويرى 

مدريد فرصة كبــرة، لتحقيق آماله 
بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والكرة 

الذهبية.

األمناء / متابعات :
يف بيــان رســمي،  أعلــن نادي 
التي قام  إنرت ميالن نتيجة املســحة 
بإجرائهــا الالعــب املغــريب أرشف 
للفريق،  األميــن  الظهر  حكيمــي، 
ثبت  بعدما  “سلبية”  النتيجة  وجاءت 

إصابته بفروس كورونا.
وكان نــادي إنرت ميــالن قد أعلن 
يوم األربعاء املــايض، إصابة أرشف 
حكيمــي بفروس كورونــا، والتي 
غاب عىل إثرها عن مباراة بوروســيا 
مونشــنجالدباخ يف دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
الذي  الرســمي  البيان  عىل  وبناء 
أصدره إنرت ميــالن عرب موقعه، فإن 
أمس  أخرى  مســحة  أجرى  حكيمي 
الخميــس، والتي ظهــرت نتيجتها ، 

وجاءت سلبية.
وتابع البيان، أن حكيمــي، والذي مل تظهر عليه أي أعراض 
عىل اإلطالق، سيخضع ملســحة إضافية، وذلك لتقييم الحالة 

النهائية له ومدى قدرته عىل العودة للمشاركة يف املباريات.
وقــال النادي يف البيان: “إن آخر فحــص قام به “يويفا” 

لالعبني وفقــا للربوتوكول، والذي جرى قبــل مباراتنا أمام 
بوروسيا مونشنجالدباخ، اكتشفت إصابة أرشف حكيمي”.

وأضاف البيان: “الالعب ال يعاين من أي أعراض واآلن سيتبع 
اإلجراءات االحرتازية املتبعة”.

األمناء / متابعات :

انتزع إلتيش فوزا صعبا من 
خالل   ،)1/2( فالنسيا  ضيفه 
يف  جمعتهام،  التــي  املباراة 
الجولة الســابعة من الدوري 

اإلسباين لكرة القدم.

إلتيش،  هــديف  وســجل 
وفيديل  بوماريس  جوســان 
شــافيز، يف الدقيقتــني 19 

و37.
فالنســيا،  هــدف  وأحرز 
جرويســو،  التوري  أنطونيو 

يف الدقيقة 74.

ورفع إلتيش رصيده إىل 10 
الخامس،  املركــز  يف  نقاط، 
بينام توقف فالنســيا عند 7 
نقاط، يف املركز الثالث عرش، 
يف  الخفافيش  معاناة  لتزداد 

الليجا.

األمناء / متابعات :
اقتنص األهيل املرصي فوزا سهال، عىل حساب ضيفه الوداد 
املغريب بنتيجة )3-1( ، بســتاد القاهرة يف إياب نصف نهايئ 

دوري أبطال أفريقيا.
وصعد األهيل للمباراة النهائية للبطولة القارية املقررة يوم 6 
نوفمرب/ترشين ثان املقبل، بعدما كرر تفوقه عىل الوداد، حيث 

فاز ذهابا بنتيجة )2-0( يف املغرب.
تقدم األهيل بهدف مروان محســن يف الدقيقة 5، ثم أضاف 
حسني الشحات الهدف الثاين )26( وأكمل يارس إبراهيم الثالثية 

)58(، فيام أحرز زهر املرتجي هدف الوداد الوحيد )81(.

األمناء / متابعات :
أعلن نــادي يوفنتوس نهاية 
فــرتة العزلة لالعبــي الفريق، 
بعد 10 أيام من العزل؛ بســبب 

فروس كورونا املستجد.
ويف بيان عرب املوقع الرسمي 
لألنظمة  “تطبيًقا  قال:  للنادي، 
بها،  املعمول  والربوتوكــوالت 
انتهت فرتة العزل االئتامين التي 
تم اإلبالغ عنها ســابًقا، والتي 

شملت 61 شخًصا،”.
وذكر موقع “توتو مركاتو”، 
أن نتيجة املســحة األخرة التي 
وموظفو  الفريق  العبو  أجراها 
النادي، جاءت ســلبية، وانتهت 

فرتة العزل لالعبي الفريق.
أن  إىل  البيــان  ولفــت 
وويستون  رونالدو  كريستيانو 
ماكيني، هام الالعبان الوحيدان اللذان يخضعان للحجر الصحي، بعدما 

جاءت نتيجة مسحتهام إيجابية.
وخضع كريستيانو ملسحة جديدة لفروس كورونا املستجد وجاءت 
النتيجة إيجابية ما يعني احتامل غيابه عن املواجهة املرتقبة يف دوري 

األبطال، األربعاء املقبل.

مبابي يجرب �سان جريمان على التفاو�ض مع ريال مدريد 

اإنرت ميالن يعلن �سلبية م�سحة اأ�سرف حكيمي..

فالن�سيا يوا�سل ال�سقوط اأمام اإلت�سي..

الأهلي ي�ستعر�ض بثالثية ويتخطى 
الوداد اإىل نهائي الأبطال

انتهاء عزل لعبي يوفنتو�ض.. وكري�ستيانو 
رونالدو باٍق داخل احلجر ال�سحي

رياضة


