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األمناء / متابعات :

حسم مســؤولو باريس ســان جريمان الفرنيس، قرارهم 
بشأن إمكانية تجديد عقد سريجيو راموس، مدافع الفريق.

وذكرت شــبكة »لو 10 سبورت« الفرنسية، أن مالك النادي 
البارييس يف قطر، منحوا الضوء األخرض، لتجديد عقد راموس، 

الذي سينتهي بنهاية املوسم الجاري.
وأضافــت: »املفاوضات الرســمية مع املدافع اإلســباين 
املخرضم مل تبــدأ بعد، ولكن فرص تجديد عقــده قامئة بقوة، 
وتشــبه لحد كبري بدء التفاوض أيضا مع ليونيل مييس لتجديد 

عقده«.
وأشارت إىل أن املستشار الريايض لويس كامبوس، يتوىل 

بنفسه ملف التجديد للنجمني راموس وليونيل مييس.
ولفتت أيضا إىل أنه يتبقى التوصل التفاق مايل مع املدافع 
اإلسباين املخرضم، يناسب سنه، حيث يتقاىض حاليا 8 ماليني 
يورو سنويا، وسيبلغ من العمر 37 عاما يف مارس/أذار املقبل.

وختمت الشــبكة الفرنســية تقريرها بأن راموس مل يكن 
يفكر يف مــد مغامرته مع باريس بعد موســم أول محبط مع 
الفريق، عــاىن فيه من كرثة اإلصابات، لكــن قائد ريال مدريد 
السابق، استعاد مكانته يف املوســم الحايل، وبات من الركائز 

األساسية يف الفريق.

األمناء/ متابعات :

تخلف العب الوســط 
الكــروايت الــدويل، لوكا 
مودريتــش، عن الســفر 
مــع فريقه ريــال مدريد 
لخــوض  أملانيــا،  إىل 
دور  من  الخامسة  الجولة 
دوري  يف  املجموعــات 
أبطال أوروبا أمام اليبزيج.

الكــروايت  وانضــم 
غيابات  قامئــة  إىل  بذلك 
املريينجــي، التي تشــمل 
بنزميا  كريم  من  كال  أيضا 
فالفــريدي وداين  وفيدي 

سيبايوس وماريانو دياز.
إىل  الريال  ويســافر 

أملانيا دون مودريتش، بعد اســتبعاده من 
البعثــة صباح يوم أمس االثنني، بســبب 

مشكلة مل يكشف عنها النادي املليك.
لوكا  يلعب  املليك »لــن  النادي  وقال 
مودريتش مباراة ريــال مدريد واليبزيج، 

املجموعات  دور  الخامسة من  الجولة  يف 
لدوري األبطــال، التي ســتقام غدا عىل 

ملعب ريد بول أرينا«.
ضمــن  الكــروايت  »كان  وأضــاف 
املســتدعني من قبل )املدرب( أنشــيلويت 
لهذه املباراة، لكنه اُســتبعد يف اللحظات 

الفريق  مع  يسافر  ولن  األخرية، 
إىل اليبزيج”، دون أن يكشــف 
النادي عام إذا كانت هناك إصابة 

من عدمه.
»آس«  لصحيفــة  ووفًقــا 
لديه  مودريتش  فإن  اإلسبانية، 
حمــل زائد يف إحدى ســاقيه، 
لكن أطباء ريال مدريد متفائلون 
بشــأن حالته، حيث ســيكون 
جاهًزا للمشاركة ضد جريونا يف 

الليجا.
كارلو  الفريق،  مدرب  وكان 
الوسط  خط  دعم  قد  أنشيلويت، 
الرديــف،  العبــي  باســتدعاء 
كارلــوس دوتــور ورسخيــو 
أريبــاس، إضافــة إىل املهاجم 

ألفارو رودريجيز.
ورغم أن ريــال مدريد، حامل اللقب، 
ضمن التأهل إىل مثــن النهايئ، إال أنه مل 
يضمن بعد صدارة املجموعة السادســة، 
التي يحتلها حاليا بـ10 نقاط، وهو الهدف 

الذي يسعى لتحقيقه يف هذه الجولة.

االمناء/ متابعات:

 وجه نادي مانشســر يونايتد أنظــاره إىل أحد املدافعني 
الهولنديني خالل املوسم الحايل.

ووفًقا لفابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني 
يف أوروبا، تهتم العديد من األندية بالتعاقد مع الهولندي جريميي 

فرميبونج، الظهري األمين لباير ليفركوزن.
وأشــار خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا إىل أن 
يف  ينتهي  فرميبونج  عقد 
2025، لكــن مانشســر 
يونايتد أرســل كشــافني 
مؤخــًرا من أجــل متابعة 

فرميبونج.
يذكر أن عقد الربتغايل 
ديوجــو دالــوت، الظهري 
يونايتد،  ملانشسر  األمين 
ينتهــي يف الصيف املقبل، 
يســمح  بند  هنــاك  لكن 
للنادي بتمديد العقد ملوسم 

آخر.
من  العديد  وزعمــت 
مانشســر  أن  التقاريــر 
يونايتد سيفعل بند التمديد، 
لحرمــان ريــال مدريــد 
مع  التعاقد  من  وبرشلونة 

دالوت مجانا.

رياضـــة

األمناء / متابعات :

 تعادل إنرناســيونال )1-1( مع مضيفه كوريتيبا ليبتعد أكرث عن متصدر جدول 
الدوري الربازييل باملرياس قبل 5 جوالت من نهاية املسابقة.

وبتعادله مع كوريتيبا، يصبح لدى إنرناســيونال 61 نقطة ويتســع الفارق مع 
باملرياس إىل 10 نقاط، بينام ال يزال كوريتيبا يف منطقة الخطر بـ35 نقطة.

وكان باملرياس قد أمطر شباك آفاي بثالثية نظيفة، لريفع رصيده إىل 71 نقطة.
من ناحيته، سحق براجانتينو بنتيجة )2-4( بارانينيس ليتجمد رصيد األخري عند 

51 نقطة.
بينام انتهى كالسيكو ســاو باولو بني سانتوس وكورينثيانز بفوز األخري بهدف 
دون رد حمــل توقيع فيتور برييرا الــذي أهدى فريقه النقاط الثــالث ويرفع رصيد 

كورينثيانز إىل 57 نقطة يتقدم بها للمرتبة الرابعة من الجدول.
كام شــهدت نفس الجولة أيضا تعادل فلومينينزي )2-2( مع جاره بوتافوجو، 
ليحصل األول عىل نقطة يحافظ بها عىل موقعه يف املراكز املتقدمة من الجدول بـ55 

نقطة.
أما متذيل الرتيب جوفينتودي، فقد استضاف ســاو باولو الذي عاد بفوز مثني 
)2-1(، ورفع رصيده إىل 47 نقطة يقرب بها من املراكز املؤهلة لكأس ليربتادوريس.

فيام فاز أتلتيكو جويانينيس )0-1( عىل ســيارا، ســقط كويابا املهدد بالهبوط 
بنتيجة )2-1( أمام جوياس.

ويسدل الســتار عىل الجولة اليوم حني يحل أتلتيكو مينريو ضيفا عىل فورتاليزا 
الذي يقدم دورا ثانيا مميزا بعد بداية موسم غري موفقة.

األمناء/ متابعات:

 حافظ اإلســبانيان كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال والرنويجي كاسرب رود عىل 
املراكز الثالثة األوىل مــن التصنيف العاملي لالعبي التنــس املحرفني، عىل الرتيب، 

لألسبوع الرابع تواليا.
ومل تشــهد قامئة ال10 األوائل تغيريات باستثناء تقدم الكندي فيليكس أوجيه-

ألياســيمي مركزا واحدا عقب فــوزه ببطولة أنتويرب البلجيكيــة، ليصعد إىل املرتبة 
التاسعة عىل حساب األمرييك تايلور فريتز الذي تراجع للمركز العارش.

وحافظ الرويس دانييل ميدفيديف عىل املركز الرابع أمام اليوناين ســتيفانوس 
تسيتسيباس )5( واألملاين ألكســندر زفرييف )6( والرصيب نوفاك ديوكوفيتش )7( 

والرويس أندري روبليف.

باري�س يح�صم م�صري التجديد لرامو�س

غياب غام�س ملودريت�س عن رحلة ريال مدريد

مان�ص�صرت يونايتد يراقب �صفقة من البوند�صليجا

اإنرتنا�صيونال يتعادل مع 
كوريتيبا بالدوري الربازيلي

األكاراز ونادال يحافظان على �صدارة وو�صافة الت�صنيف العاملي


