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األمناء / متابعات:

 كشف تقرير صحفي أملاين،  عن 
رغبة ريــال مدريد يف ضم موهبة 
يف  دورمتوند،  بوروسيا  من  شابة 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وبحســب صحيفــة »بيلــد« 
األملانيــة، فإن ريــال مدريد وجه 
أنظاره تجاه املهاجم األملاين الشاب 
يوســوفا موكوكو، والــذي يقدم 

مستويات مميزة مع دورمتوند.
وأضافت الصحيفة، أن موكوكو 

األصــول  صاحــب  عاًمــا(   17(
الكامريونيــة، ينتهــي عقده مع 
دورمتونــد يف صيف 2023، ومن 

املرجح أال يقوم بالتجديد.
أن  إىل  الصحيفــة،  وأشــارت 
موكوكو يعتــر أصغر العب يلعب 
يف البوندســليجا، وكان يتوقــع 
لــه الكثري مع الفريــق األول لوال 

اإلصابات.
ســعر  بأن  الصحيفة،  وأفادت 
مليون   20 إىل  موكوكو رمبا يصل 

يورو.

األمناء / متابعات:

 أكد تقرير صحفي إسباين،  أن 
ريال  أالركون مع  إيســكو  مشوار 
مدريد، ســينتهي بنهاية املوســم 

الجاري.
وينتهي عقد إيسكو )29 عاًما( 
هذا  بنهاية  برنابيو،  سانتياجو  يف 
املوســم، ومل يتم مناقشة الالعب 

بشأن التجديد.
»موندو  صحيفــة  وبحســب 
تأكد  فقد  اإلســبانية،  ديبورتيفو« 

رحيــل إيســكو عن ســانتياجو 
برنابيــو، يف الصيف املقبل، بعدما 
كارلو  مدربه  حســابات  من  خرج 

أنشيلويت متاًما.
وأضافت الصحيفة، أن الرتغايل 
خورخــي مينديز، وكيل إيســكو، 
يعمل عىل إيجاد عروض مناســبة 

لالعب خالل الفرتة املقبلة.
وارتبط اســم إيســكو مؤخًرا 
باالنتقــال إىل أكرث من فريق، مثل 
جانب  إىل  إيفرتــون،  إشــبيلية، 

يوفنتوس وفيورنتينا وميالن.

رياضـــة

األمناء / متابعات :

 أضفى القطري نارص الخليفي، رئيس نادي باريس 
سان جريمان، مزيدا من اإلثارة عىل مستقبل مهاجم 

الفريق، الفرنيس كيليان مبايب.
وينتهــي تعاقد مبايب مع ســان جريمان، بنهاية 
املوســم الجاري، دون التوصل التفاق بشأن التجديد 
حتى اآلن، مع وجود أنباء قوية تفيد باتفاق الالعب مع 

ريال مدريد عىل االنتقال له مجانًا عقب نهاية عقده.
وبحســب صحيفة »آس« اإلسبانية، فإن الخليفي 
استغل اجتامعات رابطة األندية األوروبية يف مدريد، 
للتأكيد عــىل أن مبايب جدد تعاقده بالفعل مع باريس 

سان جريمان.
وأضافــت الصحيفة، أن ترصيحــات الخليفي يف 
مدريد جاءت تزامنا مع تواجد مبايب نفســه يف ذات 
املدينة مع أرشف حكيمي وســريجيو راموس، خالل 

الساعات املاضية.
وختمت الصحيفة بأن ملف مبايب، سيظل مفتوحا 
حتــى 30 يونيو/حزيران املقبل، موعــد انتهاء عقده 

مع باريس، ووقتها سيخرج الالعب ليعلن موقفه من 
البقاء يف سان جريمان أو الرحيل للريال.

األمناء/ متابعات:

برشــلونة،  نادي  أعلن 
امــس األربعــاء، مغادرة 
مدافعــه األوروجويــاين 
رونالد أراوخو، للمستشفى 
بعــد إصابته أمام ســيلتا 

فيجو.
وتعرض أراوخو إلصابة 
التي  املبــاراة  خالل  قوية 
برشــلونة  بفوز  انتهــت 
بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 
ملعب  عىل  الثالثاء،  هدف، 
مباريات  ضمن  نو،  كامب 
الجولــة 36 مــن الدوري 

اإلسباين.
وقال برشلونة يف بيان 
رســمي عر حسابه عىل 
»تويــرت«: »الفحوصــات 
الخاصــة بالعــب الفريق 

أراوخــو كانت مرضيــة، وخرج من  األول رونالــد 
املستشفى، وبعد تطور حالته سيتحدد موعد جاهزيته 

للعودة«.
وتوقفــت املباراة بعد صدام بــن أراوخو وجايف 

لتدخل عربة اإلسعاف إىل أرضية ملعب املباراة.
ونرش برشــلونة تغريدة عقب املباراة، أكد فيها أن 
الالعب أصيب بارتجاج يف املخ، وتم نقله إىل مستشفى 

مدينة برشلونة.

األمناء/ متابعات:

أعلــن االتحــاد األفريقي لكرة 

أن  األربعاء،  امــس  )كاف(،  القدم 

الدويل  أكبابيو«  »جودسويل  ملعب 

مباراة  سيســتضيف  نيجرييا،  يف 

نهــايئ كأس الكونفيدرالية املقررة 

يف 20 مايو/ أيار الجاري.

وذكر الكاف عر موقعه الرسمي 

بدء  توقيت  عن  ســيعلن  أنه  اليوم 

املباراة يف الوقت املناسب.

التأهل  بطاقتي  حســم  وسيت 

لنهــايئ كأس الكونفيدرالية، األحد 

املقبل، عر لقــاء أورالندو بايرتس 

الجنوب أفريقي مع األهيل طرابلس 

الليبي، ونهضــة بركان املغريب مع 

مازميبي الكونغويل، يف إياب الدور 

قبل النهايئ.

الذهاب قد شهدت  وكانت جولة 

طرابلس  األهيل  عىل  أورالندو  فوز 

2 / صفــر، ومازميبي عىل نهضة 

بركان 1 / صفر.

اخلليفي: مبابي جدد عقده مع باري�س

بر�شلونة يعلن خروج اأراوخو من امل�شت�شفى

ر�شميا.. نيجرييا ت�شت�شيف نهائي الكونفيدرالية

ريال مدريد يدر�س �شم 
لوؤلوؤة دورمتوند

تاأكد رحيل اإي�شكو عن ريال مدريد


