
كشفت صحيفة »آس« اإلسبانية في 
عددها الصادر أمس األربعاء أن نادي ريال 
مدريد لكرة القدم لن يفكر في شراء مهاجم 
ج��دي��د خ��ال ف��ت��رة االن��ت��ق��االت الصيفية 

احلالية حتى في حال رحيل موراتا.
وأك��دت الصحيفة أن النادي اإلسباني 
غير مهتم بشراء مهاجم جديد، سواء بقي 
العبه ألفارو موراتا بني صفوفه أو قرر 

الرحيل.
وكان موراتا قد طالب إدارة ريال مدريد 
بالسماح له بالرحيل ليحصل على فرصة 
أكبر مع ناد أخر، بعدما قرر املدير الفني 

للفريق، الفرنسي زين
الدين زي��دان، عدم االعتماد عليه بشكل 
كبير ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ف��ي ظ��ل وج��ود 

املهاجم كرمي بنزميه.
ويرغب ريال مدريد في أن يبقى موراتا 
ب��ني صفوفه مل��دة م��وس��م واح���د على أقل 
تقدير، ولكن إذا وصل إلى النادي عرضا 
بقيمة 90 مليون يورو سيكون تخليه عن 
الاعب أم��را محسوما، ولكنه في الوقت 

نفسه لن يبحث عن بديل له.
ويرى زيدان أنه ميتلك في الفريق عدد 
كاف من املهاجمني من أجل منافسات موسم 

2017 - 2018، حتى مع رحيل موراتا.
وس��ي��ك��ون ال���اع���ب���ان ك����رمي ب��ن��زمي��ه 
وكريستيانو رونالدو اخليار األول لزيدان 
في مركز رأس احلربة، مع وج��ود بدائل 

أخرى تتمثل في الاعبني غاريث بيل
ولوكاس فازكيز وأسينسيو وآخرين، قد 
مينحهم املدرب الفرنسي في بعض األوقات 

فرصة اللعب في مركز املهاجم الصريح.
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ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أمس  األربعاء 
أّن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي اإلنكليزيني 
تراجعا عن فكرة ضم الاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، 
بعد أن تعّرف على قيمة الشرط اجلزائي امل��درج في 

عقده.
وأف���ادت تقارير صحفية في البرازيل أّن الاعب 
البالغ من العمر 25 عاماً وافق على عرض من باريس 
سان جيرمان الفرنسي، بعدما أعلن األخير استعداده 
لدفع قيمة الشرط اجلزائي امل��درج في عقد الاعب مع 
برشلونة، والذي مّت رفع قيمته إلى 195 مليون يورو في 

أول  يوليو اجلاري.
وكان باريس سان جيرمان قد نفى صحة املعلومات 
الواردة في تقارير الصحف البرازيلية عن هذا املوضوع.

وألقى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي بكل 
أوراقهما في سوق االنتقاالت الصيفية احلالي من أجل 

الفوز مبهاجمني من العيار الثقيل.
وبالفعل جنح مانشستر يونايتد في خطف املهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو وضّمه لصفوفه مقابل 75 
مليون يورو، قبل تشيلسي، الذي كان يرغب في التعاقد 
مع الاعب أيضاً، ليستمر بطل ال�«برمييرليغ« في عملية 
البحث عن مهاجم جديد، خاصة بعد أن استغنى عن 

اإلسباني دييغو كوستا نهاية املوسم املاضي.
يذكر أّن برشلونة أكد في بيان له أمس الثاثاء أّن 
نيمار لن يرحل عن صفوف الفريق بل وباق فيه بنسبة 
%200 على حد تعبير خوردي ميستري، نائب املدير 

الرياضي بنادي برشلونة.

موراتا

كبار أوروبا يتراجعون عن فكرة ضم نيمار

نيمار

ريال مدريد لن يتعاقد مع بديل ملوراتا في حال رحيله

اختتم برشلونة اجلزء األول من 
ف��ت��رة االس��ت��ع��داد للموسم اجلديد 
بتدريب أنهاه أم��س  األرب��ع��اء، في 
مدينته الرياضية، وسيتوجه في 
وقت الحق من اليوم، إلى الواليات 
املتحدة ليبدأ جولة ترويجية يخوض 

خالها 3 مباريات ودية.
وكان أبرز املستجدات في تدريب 
اليوم انضمام الظهير األمين اجلديد، 
البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي 
تعرف على زمائه وعلى منشآت 

ال��ت��دري��ب أي��ض��اً، وال��ت��ح��ق الح��ق��اً 
بالفريق.

ومنذ أسبوع ب��دأ البارسا حتت 
إش����راف امل����درب اجل��دي��د إرنستو 
فالفيردي فترة االستعداد للموسم 
اجل��دي��د ف��ي سانت ج��وان ديسبي، 
حيث حظي املدير الفني بجهود جميع 
العبيه باسثناء دوليني شاركا في 
كأس القارات، وهما البرتغالي أندري 
غوميز واألملاني مارك تير شتيغن، 
اللذان سينضمان للفريق الكاتالوني 

عقب رحلة الواليات املتحدة.
وكذلك لم يتمكن املصابان رافينيا 
ألكانتار وج��ي��رارد ديولوفيو من 
العمل م��ع زمائهما، ول��ن يسافرا 
مع الفريق إلى الواليات املتحدة بل 
سيمكثان ف��ي يرشلونة ملواصلة 

تعافيهما.
وهكذا ستنطلق مساء اليوم من 
مطار ال��ب��رات بعثة مؤلفة م��ن 26 
الع��ب��اً، بينهم البرتغالي سيميدو، 

أحدث صفقات البرسا.

وفي سابع زيارة يجريها للواليات 
املتحدة، يخوض برشلونة 3 مباريات 
ودية، األولى أمام يوفنتوس في 22 
م��ن يوليو )مت���وز(، والثانية أم��ام 
مانشستر يونايتد في 26 من الشهر 
نفسه، والثالثة أمام ريال مدريد في 

29 من الشهر اجلاري.
ونظم برشلونة عام 2015 آخر 
رحلة صيفية له بالواليات املتحدة، 
حتت قيادة مدربه السابق لويس 

إنريكي.

اليبزيغ يرفض عرضًا خرافيًا 
من ليفربول لضم كيتا

أعلن ديتريخ ماتيشيتس، رئيس شركة ريد بول املالكة لنادي 
اليبزيغ األملاني أن ناديه رفض عرضاً بقيمة 75 مليون يورو 
)66 مليون جنيه استرليني( من ليفربول اإلنكليزي للتعاقد مع 

العب الوسط الغيني نابي كيتا.
وفي موسمه األول في البوندسليغا، جنح اليبزيغ في احللول 
ثانياً خلف بايرن ميونيخ البطل، وحجز بطاقته مباشرة إلى دور 

املجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وشدد ماتيشيتس )73 عاماً( أحد مؤسسي شركة ريد بول 
النمساوية ملشروبات الطاقة، على أن كيتا )22 عاماً( ليس للبيع، 
علماً أن الاعب املرتبط بعقد ملدة 3 أع��وام، يثير اهتمام مدرب 

ليفربول األملاني يورغن كلوب.
وقال ماتيشيتس في تصريح ملجلة »بيلد« الرياضية األملانية 
»شعرنا باإلطراء عندما تلقينا مؤخراً عرضا بقيمة 75 مليون 
يورو للتعاقد مع نابي. ال ميكن التخلي عنه! ال يزال مرتبطاً بعقد 

معنا، وسيلتزم به حتى نهايته«.
وأوض��ح ماتيشيتس أن التخلي عن كيتا سيبعث برسالة 

خاطئة إلى النجوم األخرين في اليبزيغ.
وارتبط اسم مهاجم اليبزيغ الدولي تيمو فيرنر بريال مدريد 
اإلسباني، فيما ذك��رت تقارير صحافية أن ليفربول وآرسنال 
اإلنكليزيني يرغبان في التعاقد مع جنمه اآلخر السويدي إميل 

فورسبرغ.
وقال ماتيشيتس »بيعه )كيتا( لن يكون فقط إشارة خيانة 
جلماهيرنا، بل سيرسل أيضاً إشارة خاطئة إلى العبني آخرين 
مثل تيمو فيرنر، املطلوبني بدورهم من قبل أندية أخرى«، مضيفاً 

أن اليبزيغ لن يبيع العبيه املوهوبني لتعزيز إيراداته.
أض��اف »لسنا ول��ن نكون مانشستر سيتي )اإلنكليزي(«، 
متابعاً »ليست ل��دي مسؤولية املشجعني فقط ولكن أيضاً 
مسؤولية املسار الذي اتبعناه حتى اآلن   سنفعل ذلك بطريقتنا أو 

لن نقوم به على اإلطاق«.

رومينيغه: مولر ليس للبيع
أكد رئيس نادي بايرن ميونخ األملاني، كارل هاينز رومينيغه، 
مجدداً على أن العب الوسط توماس مولر ليس للبيع، وذلك رداً 
على ما تردد عن اهتمام 3 أندية إجنليزية ويوفنتوس اإليطالي 

بضمه.
وفي تصريحات ملجلة “سبورت بيلد” األملانية، قال رومينيغه: 
“توماس مولر ليس للبيع ألنه العب مثالي للبايرن، ال يوجد نقاش 

حول هذا األمر«.
ولكن رومينيغه أقر في الوقت نفسه بأن مولر لم يكن في مستوى 
جيد خال املوسم املاضي، وأن الاعب يدرك هذا األمر، مبيناً: “هذا 

ال ميثل مشكلة، توماس يعرف أن عليه تقدمي املزيد«.
وت��ت��ردد تكهنات ع��ن اهتمام ليفربول وآرس��ن��ال وتشيلسي 

ويوفنتوس باحلصول على خدمات مولر.
وتسبب ضم النادي البافاري للكولومبي خاميس رودريغز من 
ريال مدريد في احلديث عن وضع مولر، خاصة أنه من املرجح أن 

يتنافس الاعبان على مكان في التشكيلة األساسية للبايرن.

جانب من تدريبات برشلونة

تأجيل قرعة الدوري اإلسباني 
يوما واحدا بعد اعتقال بيار

قال االحتاد االسباني لكرة القدم يوم األربعاء إن قرعة مباريات 
املوسم اجلديد لدوري الدرجة األولى احمللي ستتأجل يوما واحدا عن 

موعدها األصلي بعد اعتقال انخيل ماريا بيار رئيس االحتاد.
وثارت شكوك حول االستعدادت للموسم اجلديد املقرر أن ينطلق 
في اغسطس اب بعد اعتقال بيار وابنه جوركا والعديد من مسؤولي 
االحتاد االسباني عقب مداهمات ملكاتب في اطار حتقيقات في مزاعم 

فساد.
وق��رر االحت��اد تأجيل ثاثة أي��ام من االجتماعات تضمنت سحب 

القرعة في 20 يوليو متوز.
لكنه قال في حسابه الرسمي على تويتر يوم األربعاء إن مراسم 

القرعة ستجري في 21 يوليو.

بطولة العالم للسباحة: ذهبية 
تاريخية لفرنسا في الغطس

أحرزت فرنسا ذهبية تاريخية هي األولى لها في مسابقة الغطس، 
وذلك بعد فوز لورا مارينو وماتيو روسيه بلقب الفرق )منصة 3 و10 
أمتار( الثاثاء في بطولة العالم للسباحة التي حتتضنها املجر حتى 

30 يوليو.
وجمعت مارينو )24 عاما( وروسيه )27 عاما( 406،40 نقطة في 

املركز األول أمام املكسيك )402،35( والواليات املتحدة )395،90(.
وهي الذهبية الثالثة لفرنسا في النسخة احلالية، إذ سبق لها أن 
توجت في املياه احلرة عبر أنطوان أوليفييه )5 كلم( وأوريلي مولر 

)10 كلم(.
ويأتي التتويج العاملي ملارينو وروسيه بعد شهر على إحرازهما 

ذهبية املسابقة في بطولة أوروبا التي أقيمت في كييف.
ويعتبر إح��راز ذهبية الفرق التعويض األفضل لهذا الثنائي ألن 
روسيه لم يتأهل إلى نهائي مسابقة املنصة املتحركة ارتفاع متر واحد 
بعد حلوله في املركز اخلامس عشر يوم اجلمعة، فيما فشلت مارينو 
في تخطي تصفيات املنصة الثابتة ارتفاع 10 أمتار صباح الثاثاء 

بحلولها في املركز التاسع عشر.
واعترفت مارينو قائلة »أني ال أستوعب. بالنسبة لي، ما حصل في 
)بطولة( أوروبا كان ال يصدق، والذي حتقق هنا يعني أننا أصبحنا 
أبطال العالم«، وأشارت البطلة الفرنسية إلى أنها استخدمت الغضب 
الذي شعرت به بعد الذي حصل معها صباح الثاثاء في تصفيات 10 
أمتار من أجل حتقيق اإلجناز في مسابقة الفرق »ومتكنت من توجيه 

هذه الطاقة والتعبير عنها أيضا«.
ولم يكن وضع روسيه مختلفا إذ اعتبر أن ما حتقق الثاثاء بحسب 

تصريحه »ال يصدق، ال يصدق. شيء جنوني، جنوني«
وهذه املرة الثانية فقط التي تقام فيها مسابقة الغطس للفرق في 
بطولة العالم، واألول��ى كانت قبل عامني في ق��ازان الروسية حيث 
فازت بريطانيا بالذهبية أمام أوكرانيا والصني، فيما حلت فرنسا 
خامسة بالثنائي ذاته وجاءت أيضا مباشرة أمام املكسيك والواليات 
املتحدة اللتني حلتا ثانية وثالثة الثاثاء عبر فيفيانا دل أنخيل ورومل 
باتشيكو بالنسبة لألولى وكريستا باملر وديفيد دينسمور من جهة 

األميركيني.
وسيحاول روسيه، املتوج بطا ألوروبا أربع مرات )منصة متر 
عام 2015 و3 امتار عامي 2012 و2015 والفرق عام 2017(، إضافة 
ذهبية أخ��رى عندما يخوض األرب��ع��اء تصفيات املنصة املتحركة 

ارتفاع 3 امتار.

زيادة قيمة جوائز بطولة 
أميركا املفتوحة

أعلن االحتاد األميركي للتنس الثاثاء أن بطولة أميركا املفتوحة 
هذا العام ستكون أولى بطوالت التنس التي يتجاوز مجموع جوائزها 

50 مليون دوالر عقب زيادة إجمالي قيمة اجلوائز بواقع 9 في املئة.
وسينال الفائز بأي من لقبي فردي الرجال والسيدات 3.7 مليون 
دوالر بينما سيحصل وصيف البطل على 1.825 مليون دوالر من 

إجمالي مجموع اجلوائز البالغ 50.4 مليون دوالر. 
وسينال الثنائي الفائز بلقبي زوجي الرجال والسيدات 675 ألف 

دوالر وهي األعلى في تاريخ بطولة أميركا املفتوحة.  
وستقدم التصفيات املؤهلة للقرعة الرئيسية آلخر البطوالت األربع 
الكبرى أكثر من 2.9 مليون دوالر في شكل جوائز مالية بزيادة تبلغ 

49.2 في املئة مقارنة بعام 2016.  
وستقام بطولة أميركا املفتوحة في الفترة من 28 أغسطس وحتى 
العاشر من سبتمبر املقبل في مركز بيلي جني كينغ الوطني للتنس في 

فاشينغ ميدوز بنيويورك.  

نايكي تكشف عن الزي 
»NBA« اجلديد لفرق

كشفت شركة نايكي للمابس واملستلزمات الرياضية، عن الزي 
اخلاص بفرق دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني ملوسم 2017-
2018، والذي سيتم مبقتضاه التخلي عن الطريقة التقليدية لتحديد 

الفريق »صاحب االرض« والفريق »الضيف«.
وسيكون للفريق صاحب االرض احلق في االختيار من بني 4 أطقم 
أساسية، سيتمكن من ارتدائها خال جميع املباريات على أرضه، بينما 

سيختار الفريق الزائر زيا مخالفا من بني األطقم املتوفرة لديه.
وأزاحت شركة نايكي التي ستحل محل أديداس باعتبارها املزود 
الرئيسي ل��زي ف��رق ال��دوري األمريكي، الستار عن اثنني من أطقم 
املابس األربعة، وسيتم الكشف عن اإلثنني اآلخرين خال األشهر 

املقبلة.
وأش��ارت نايكي إلى أنها وظفت تقنية اخلرائط ثاثية األبعاد 
اخلاصة باجلسم، والتي تشمل خرائط تتعلق بدرجة احل��رارة 
وتدفقات العرق، لتصميم زي يبقي اجلسم باردا ويكون أخف وزنا 
على الاعبني الرتدائه خال موسم دوري السلة األمريكي الذي ميتد 

إلى 82 مباراة.
وأوضحت الشركة أن العبي دوري السلة األمريكي جربوا النسخ 
االولى من الزي ووفروا رد فعلهم عليها وهو ما دعا نايكي لتطوير 
التصميمات، مما ادى إلزالة األكمام وإلغاء أي حياكة في الرقبة أو 

األجناب.

تاغوشي يدافع مجددا عن لقبه
أعلنت الرابطة العاملية للماكمة أن الياباني ريويتشي تاغوشي 
سيدافع عن لقبه في وزن الذبابة أمام الكولومبي روبرت باريرا في 
مباراة جتمع بني املاكمني في العاصمة اليابانية طوكيو في 23 يوليو 

اجلاري.
وبخوض املاكم الياباني أمام نظيره الكولومبي سادس مبارياته 
للدفاع عن لقبه العاملي في وزن الذبابة منذ أن فاز به في 2014، إثر 
تغلبه على البيروفي البرتو »تشيكيتو« روسيل، الذي كان يحمل 
اللقب في ذلك التوقيت. وتأتي هذه املباراة ضمن برنامج منافسات 
أقرته الرابطة العاملية للماكمة هذا الشهر يشهد تنافس عدة ماكمني 

على أربعة ألقاب مختلفة.

برشلونة إلى أميركا استعدادا لكالسيكو ميامي

س���ي���رت���دي ح�����ارس امل��رم��ى 
األملاني، مانويل نوير، شارة قيادة 
فريق بايرن ميونخ خلفا لفيليب 
الم ال��ذي أعلن اع��ت��زال��ه اللعبة 
نهاية املوسم املاضي، بحسب ما 
أعلن رئيس مجلس إدارة النادي، 
ك��ارل هاينز رومينيجه، خال 

اجلولة اآلسيوية احلالية.

ولن يتمكن نوير رغم ذلك من 
ارت���داء ش��ارة القيادة في آسيا، 
ح��ي��ث أن���ه ل��م ي��س��اف��ر م��ع بعثة 
الفريق وظل في ميونخ ملواصلة 
التعافي م��ن إص��اب��ة ف��ي القدم 
اليمنى تعرض لها أواخر املوسم 

املاضي.
وخ��ال بطولة كأس تيليكوم 

الودية، التي فاز بها بايرن ضمن 
اس��ت��ع��دادات��ه للموسم اجل��دي��د، 
ك��ان ت��وم��اس مولر ه��و م��ن حمل 

مسؤولية الشارة.
وسيكون ن��وي��ر ب��ه��ذا الشكل 
راب��ع ح��ارس يحمل ش��ارة قيادة 
الفريق ال��ب��اف��اري عبر تاريخه 
بعد أوليفر كان ورميوند أومان 

وسيب ماير.
وانضم نوير لصفوف بايرن 
ف��ي 2011 ق��ادم��ا م��ن شالكه، 
ومنذ ذلك الوقت توج مع الفريق 
بلقب البوندسليجا خمس مرات 
وبدوري األبطال مرة. كما يحمل 
نوير ش��ارة القيادة في املنتخب 

األملاني أيضا منذ 2016.

نوير.. القائد اجلديد لبايرن ميونخ
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