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األمناء / متابعات :
تأهل الهالل لنهايئ دوري أبطال آسيا 
بعد فوزه عــى غرميه التقليدي النرص 
النهايئ  بهدفني مقابل هدف يف نصف 
ملعب  عى  الفريقــني  بني  جمع  الذي 

مرسول بارك الثالثاء.
املايل موىس  للهالل  التسجيل  افتتح 
ماريجا يف الدقيقة 17 وعادل أندرسون 
تاليســكا للنرص يف الدقيقة 50 قبل أن 
يحسم سامل الدورسي املباراة بهدف ثان 

للزعيم يف الدقيقة 72.
وشــهدت املباراة لعب النرص شوطا 
كامال منقوص العــدد بعد طرد املدافع 

عيل الجامي.

األمناء / متابعات :
عرب مانشسرت سيتي، أمس األربعاء، 
عن صدمته وحزنــه البالغ بعد تقارير 
عن تعرض أحد مشــجعيه لهجوم يف 
الفــوز 5-1 عى كلوب  بلجيكا، عقب 
بــروج يف دوري أبطــال أوروبا، يوم 

الثالثاء.
أن  بريطانية  إعالم  وســائل  وذكرت 
يقيم  اإلنجليزي،  الدوري  لبطل  مشجعا 
يف بلجيكا، نقل إىل العناية الفائقة بعد 
تعرضه لهجوم يف مرأب ســيارات يف 

درونجن بعد انتهاء املباراة.
وقال ســيتي يف بيان "نعمل حاليا 
عن كثب مع كلوب بروج والســلطات 
املزيد من  البلجيكية واإلنجليزية ملعرفة 
كل  الحادث،  مالبســات  عن  التفاصيل 
مشاعر الدعم واملساندة لعائلة وأصدقاء 
املقيم يف بلجيكا والذي ال  هذا املشجع 

يزال يف املستشفى".
أن  بيــان منفصل  بــروج يف  وأكد 

النادي "أصيــب بالصدمة والفزع، بعد 
علمه بالحادث".

وأضاف "يرفض كلوب بروج بشدة أي 
سلوك إجرامي داخل امللعب أو خارجه".

األمناء / متابعات :
باريس  كيليان مبــايب، مهاجم  فاز 
الفوز  سان جريمان بجائزة جديدة بعد 
عى اليبزيج األملاين )3-2(، يف الجولة 

الثالثة لدوري أبطال أوروبا.
ومنح االتحــاد األورويب لكرة القدم 
"يويفا"، مبايب جائزة أفضل العب يف 
املباراة لدوره الكبري، يف إسقاط الفريق 
لبي  األول  الهدف  األملاين. سجل كيليان 
إس جي، وصنع الثــاين لزميله ليونيل 
مييس، بخالف تســببه يف ركلتي جزاء 
لصالح فريقه، نجح األرجنتيني ليونيل 
مييس من تســجيل هــدف الفوز عرب 

الركلة األوىل.
الشاب  الفرنيس  املهاجم  أضاع  بينام 
بإهدار  التهديفية  غلتــه  لزيادة  فرصة 
بدل  الوقت  الثانيــة يف  الجــزاء  ركلة 

الضائع.
يذكر أن كيليان مبايب سجل 6 أهداف 
يف بطولة الدوري الفرنيس هذا املوسم، 
إضافــة إىل هدف وحيد يف مســابقة 

دوري األبطال.

األمناء / متابعات :
احتفل الربازييل مارسيلو، العب ريال مدريد، بظهوره رقم 100 يف 

دوري أبطال أوروبا بألوان املرينجي، خالل الفوز عى شاختار.
وحقق ريال مدريد فوًزا عريًضا عى مضيفه شــاختار، بخامســية 
نظيفــة ، عى ملعب كييف األوملبي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ملرحلة 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ودخل مارســيلو بدياًل يف الدقيقة 69 عى حساب الفرنيس فريالند 

ميندي، ليصل ملباراته رقم 100 يف البطولة مع ريال مدريد.
وبحســب املوقع الرســمي للمرينجي، فإن مارسيلو ساهم يف 66 

انتصارا خالل 100 مباراة، ونجح يف تسجيل 9 أهداف.
وساهم مارسيلو يف فوز املرينجي بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 
و4 ألقــاب يف كأس العامل لألندية، وثالثية لكأس الســوبر األورويب، 

ولقبني يف كأس امللك، وأربعة ألقاب يف كأس السوبر اإلسباين.
ويعد هذا املوسم هو األخري يف عقد مارسيلو مع ريال مدريد، ومن 

املتوقع عدم التجديد له ورحيله عن املرينخي .

األمناء / متابعات :
أفاد تقرير صحفي أملاين ، بأن برشــلونة استقر عى أوىل صفقاته 

يف املريكاتو الشتوي املقبل.
ويبحث برشلونة عن تعزيز صفوف الفريق، وخصوًصا يف الجانب 
الهجومي، بعد رحيل ليونيل مييس وأنطوان جريزمان، وإصابة عثامن 

دميبيل ومارتن برايثوايت، وعودة سريجو أجويرو من إصابة طويلة.
وبحسب صحيفة "بيلد" األملانية، فإن برشلونة يرغب يف التعاقد مع 
العبه السابق، اإلسباين داين أوملو )23 عاًما(، العب اليبزيج الحايل، يف 

يناير/ كانون الثاين املقبل.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يسعى لحسم الصفقة يف املريكاتو 
املقبل، خاصة يف ظل رغبة مانشسرت ســيتي ومانشسرت يونايتد يف 

التعاقد مع الالعب.
وحاول برشلونة ضم أوملو يف املريكاتو الصيفي املايض، لكن األزمة 

االقتصادية التي يعاين منها النادي، حالت دون إمتام الصفقة.
وختمت الصحيفة، بأن الصفقة تعتمد يف قدرة برشلونة عى توفيق 

أوضاعه املالية، وتوفري 60 مليون يورو لحسم الصفقة لصالحه.
وانضم أوملــو إىل اليبزيج يف صيف 2021، قادًما من دينامو زغرب، 

بعقد ميتد حتى صيف 2024، مقابل 22 مليون يورو.
يذكر أن أوملو انضــم إىل أوملو انضم إىل دينامو زغرب مجاًنا، بعد أن 

رحل عن أكادميية )ال ماسيا( التابعة لربشلونة يف صيف 2014.
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