
ل��ن ي��واج��ه جن��م يوفنتوس 
اإليطالي واملنتخب البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أي تهم في 
والي��ة نيفادا األميركية بشأن 
مزاعم اغتصاب، وذل��ك بحسب 

ما أكد االدعاء أول من أمس.
وق���ال مكتب امل��دع��ي ال��ع��ام 
ف��ي مقاطعة ك��ارك إن��ه ُرِف��ض 
مقاضاة النجم البرتغالي ألنه 
»ال ميكن اإلثبات مبا ال يدع مجاال 

للشك« حدوث اعتداء جنسي.
وزع���م���ت ع���ارض���ة األزي����اء 
ال��س��اب��ق��ة ك��اث��ري��ن م��اي��ورغ��ا 
أن رون����ال����دو اغ��ت��ص��ب��ه��ا في 
أح��د ف��ن��ادق الس فيغاس عام 
2009. وتوصل جنم مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي وريال مدريد 
اإلس��ب��ان��ي سابقا ال��ى تسوية 
مالية معها عقب احل��ادث، لكنه 
نفى مزاعم االع��ت��داء اجلنسي، 
م��ؤك��دا عبر محاميه أن��ه اق��ام 

عاقة معها »برضى كامل«.
وتقدمت مايورغا أمام إحدى 
محاكم والي��ة نيفادا، بدعوى 
تطالب فيها بتعويض ق��دره 
200 ألف دوالر، متهمة الاعب 
باغتصابها في 13 يونيو 2009 
ف��ي جناحه ب��أح��د ف��ن��ادق الس 
فيغاس، وأنه دفع لها 375 ألف 
دوالر لتوقيع اتفاق تتعهد من 

خاله بعدم احلديث عما جرى.
وكشف مكتب االدع��اء العام 
أن��ه تلقى شكوى م��ن مايورغا 
في 13 يونيو 2009 أفادت فيها 
ع��ن تعرضها الع��ت��داء جنسي، 
ل��ك��ن ال��ش��رط��ة ل��م تتمكن من 
فتح حتقيق في ذلك الوقت ألن 
الضحية رفضت االف��ص��اح عن 
اس��م املغتصب أو أي��ن حصل 

االعتداء.

واتصلت مايورغا بالشرطة 
في اغسطس املاضي للمطالبة 
باعادة فتح التحقيق في القضية 
بحسب ما كشف مكتب االدع��اء 
العام، مضيفا »بناء على مراجعة 

املعلومات املقدمة، ال ميكن إثبات 
م��زاع��م االع��ت��داء اجلنسي على 
كريستيانو رونالدو مبا ال يدع 
مجاال للشك، لذلك لن يتم توجيه 

أي اتهامات«.

ووجد النجم البرتغالي نفسه 
ف��ي أزم��ة بعد االت��ه��ام��ات التي 
سيقت ضده والتي نفاها بشدة، 
معتبرا أن االغتصاب »جرمية 
مشينة« دون أن ينفي عبر فريق 

ال��دف��اع ب��أن��ه وق��ع تسوية مع 
مايورغا، إال أن »ه��ذا االتفاق ال 
يعني االعتراف...كل ما قام به 
رون��ال��دو هو األخ��ذ بالنصائح 
ال��ت��ي اس��داه��ا ل��ه مستشاروه 

ل��وض��ع ح��د ل��ه��ذه االت��ه��ام��ات 
الفاضحة املوجهة ضده والتي 
ت��ش��وه س��م��ع��ت��ه«، بحسب ما 
قاله ف��ي حينها محاميه بيتر 

كريستيانسن.
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كريستيانو رونالدو

تشيلسي يعير يافعه أمبادو رونالدو لن يواجه تهم اغتصاب في أميركا
إلى اليبزيغ األملاني

ذكر تشيلسي اإلنكليزي أّن املدافع إيثان أمبادو انضم إلى 
اليبزيغ األملاني على سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد.

وواج��ه امبادو البالغ من العمر 18 عاما صعوبة للحصول 
على فرصة ليلعب ضمن الفريق األول في تشيلسي املوسم 

املاضي وسيحاول من خال
االنتقال إلى النادي األملاني البحث عن بداية جديدة أفضل 
ضمن الفريق األول بعد أن شارك بالفعل في ثماني مباريات مع 

منتخب باده ويلز.
وقال فرانك المبارد مدرب تشيلسي، الذي ح��اول، حني كان 
يدّرب ديربي كاونتي املوسم املاضي، تأمني ضم الاعب الشاب، 

إّن أمبادو يحتاج إلى
 فرصة أفضل ملواصلة تطوره.

وأض��اف المبارد ملوقع النادي على اإلنترنت »حاولت ضم 
إيثان إلى ديربي كاونتي على سبيل اإلع��ارة العام املاضي. أنا 
معجب به كثيراً. لكنه لعب فترة قليلة العام املاضي لهذا السبب 
فإن من مصلحته ومصلحة تشيلسي أن يلعب مزيداً من املباريات 

في مكان آخر يناسبه.
وختم المبارد: »كنت أرغ��ب بشدة في العمل مع إيثان هذا 

العام. إنه أمر مؤسف بعض الشيء لكن هذه اخلطوة لفائدته«.

أرسنال يرفع عرضه
لضم مهاجم يوفنتوس

   
تقدم نادي آرسنال اإلجنليزي خطوة إلى األم��ام، في سعيه 

للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس الشاب مويس كني هذا الصيف.
وفقاً لصحيفة توتو سبورت اإليطالية، عزز نادي آرسنال 
اهتمامه باملهاجم )19 عاماً( مويس كني بشكل كبير على مدار 

اليومني املاضيني.
إيفرتون وبروسيا دورمتوند وإشبيلية مهتمون أيضاً بضم 
مويس كني، ولكن يبدو أن آرسنال املرشح املفضل اآلن للحصول 

على توقيعه.
وسيكون آرسنال على استعداد لزيادة عرضه السابق البالغ 

30 مليون يورو إلى 35 مليون يورو.
وم��ع ذل��ك، يوفنتوس يصر على أن��ه لن يسمح ملويس كني 
بالرحيل إال بوضع شرط في عقده خيار إعادة الشراء بحوالي 
40 مليون يورو، وهذا ال يتماشى بشكل جيد مع آرسنال، وميكن 

أن يفسد الصفقة.

الفرنسي ماركوس تورام
إلى مونشنغالدباخ

انتقل املهاجم الفرنسي ماركوس تورام، جنل املدافع الدولي 
السابق ليليان تورام، من غانغان الى بوروسيا مونشنغادباخ 

األملاني بعقد ألربعة مواسم بحسب ما أعلن األخير أول من أمس.
ولم يكشف مونشنغادباخ الذي يخوض هذا املوسم مسابقة 
الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«، عن قيمة صفقة الاعب البالغ 
21 عاما، لكن وسائل االعام أشارت الى أنها تتراوح بني 10 و12 
مليون يورو، ما يجعله أغلى العب في تاريخ غانغان الذي هبط 

في نهاية املوسم املاضي الى الدرجة الثانية.
وأشاد املدير الرياضي ملونشنغادباخ ماكس إيربل بتورام، 
قائا »نحن سعداء جدا بالتعاقد مع ماركوس. إنه مهاجم سريع، 

قوي البنية وخطير أمام املرمى«.
وبعد أن بدأ مسيرته الكروية في سوشو الذي وقع معه أول 
عقد احترافي )2012-2015(، دافع هذا الاعب العماق )1،92 
م( عن ألوان غانغان ملوسمني وسجل 12 هدفا في مبارياته ال�64 

في الدوري الفرنسي.
وتبقى أفضل حلظات ت��ورام املوسم املنصرم في ال��دور ربع 
النهائي ملسابقة كأس رابطة األندية احملترفة حني أقصى باريس 
سان جرمان حامل اللقب بتسجيله ركلة جزاء لغانغان )1-2( 

في الوقت بدل الضائع.
وسينضم ت��ورام الى مواطنه احلسن بليا ال��ذي كان أفضل 
هداف ملونشنغادباخ )12 هدفا( في موسمه األول مع الفريق 

األملاني الذي أنهى الدوري احمللي خامسا.

اختبار صعب ألياكس في الدور 
التمهيدي لدوري األبطال

جانب من تدريبات أياكس

سيكون أياكس أمستردام ال��ذي وصل 
الى ال��دور نصف النهائي املوسم املاضي، 
أم��ام اختبار صعب في ال��دور التمهيدي 
الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروب��ا 
ملوسم 2019-2020 بعدما أوقعته القرعة 
التي سحبت اإلثنني، مبواجهة بطل اليونان 

باوك ثيسالونيكي.
ورغم تتويجه بطا للدوري الهولندي 
للمرة ال�34 وحصوله على فرصة جدية 
حملاولة الفوز بلقبه اخلامس في دوري 
األب��ط��ال امل��وس��م امل��اض��ي قبل أن ينتهي 
مشواره في دور األربعة على يد توتنهام 
اإلنكليزي باخلسارة على أرضه 2-3 بعد 
أن ف��از ذهابا 1 -صفر، ال يتأهل أياكس 
تلقائيا الى دور املجموعات بسبب تصنيف 

الدوري الهولندي.

وف��ي ح��ال جن��ح ف��ري��ق امل���درب إيريك 
ت��ن ه��اغ ف��ي تخطي منافسه اليوناني 
بعد مباراتي ذه��اب وإي��اب مقررتني في 
6 أو 7 أغسطس و13 م��ن��ه، ل��ن يضمن 
تأهله ال��ى دور املجموعات للحاق بفرق 
مثل ليفربول اإلنكليزي حامل اللقب أو 
برشلونة اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي 
اللذين جرداه من ركيزتني أساسيتني هما 
فرنكي دي يونغ وماتيس دي ليخت تواليا، 
بل عليه أيضا أن يخوض دورا فاصا من 

مباراتي ذهاب وإياب.
ولن تكون مهمة الفريق الهولندي سهلة 
أم��ام ب���اوك، إذ أن األخ��ي��ر ت��وج ب��ال��دوري 
اليوناني املوسم املنصرم دون أن يخسر أي 
مباراة، متقدما في النهاية على أوملبياكوس 
بفارق 5 نقاط ليحرز لقبه األول منذ أكثر 

من ثاثة عقود. وستكون املباراة األولى 
بني الفريقني على ملعب »تومبا ستاديوم« 

اخلاص بباوك.
وهناك بطل سابق آخر مضطر خلوض 
ال����دور ال��ت��م��ه��ي��دي ال��ث��ال��ث، ه��و ب��ورت��و 
البرتغالي ال��ذي أنهى املوسم املاضي في 
الدوري احمللي وصيفا لبنفيكا، وسيواجه 
ك��راس��ن��ودار ث��ال��ث ال�����دوري ال��روس��ي، 
فيما يلتقي ب��روج، وصيف بطل ال��دوري 

البلجيكي، مع دينامو كييف األوكراني.
وإذا جنح سلتيك اإلسكتلندي في تخطي 
ال���دور التمهيدي الثاني حيث سيواجه 
نومي كاليو اإلستوني )تقام املباريات في 
23 و24 يوليو ذهابا و30 و31 منه إيابا(، 
سيلتقي في ال��دور التمهيدي الثالث مع 

كلوج الروماني.
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داالس كاوبويز يواصل تفوقه 
على ريال مدريد وبرشلونة

أصبح داالس كاوبويز أعلى الفرق الرياضية قيمة في العالم، للعام 
الرابع على التوالي، بعدما احتل املركز األول ضمن القائمة السنوية 
التي أصدرتها مجلة فوربس، ألعلى األندية قيمة، وهيمنت عليها فرق 

كرة القدم األمريكية.
وقدرت املجلة في بيان قيمة فريق كاوبويز، املنافس في دوري كرة 
القدم األمريكية، والذي حل بدال من ريال مدريد اإلسباني، الذي احتل 
الصدارة في 2016، بنحو خمسة مليارات دوالر، بزيادة قدرها 4 في 

املئة عن العام املاضي.
وتقدم فريق نيويورك يانكيز، املنافس في دوري البيسبول 
األمريكي للمحترفني، والذي حقق زيادة 10 في املئة العام املاضي على 
صعيد معدل احلضور اجلماهيري، ثاثة مراكز ليحتل املركز الثاني 

في القائمة، بقيمة 4.6 مليار دوالر.
واحتل ريال مدريد )4.2 مليار دوالر( املركز الثالث، ثم غرميه 

برشلونة )4.02 مليار دوالر( في املركز الرابع.
وأكمل نيويورك نيكس )4 مليارات دوالر(، املنافس في دوري كرة 

السلة األمريكي للمحترفني، بقية املراكز اخلمسة األولى.
وقال كورت بادنهاوزن، كبير احملررين في مجموعة فوربس ميديا 
»قيمة الفرق املنافسة في بطوالت الدوري الرياضية العاملية الكبرى 

ترتفع، بسبب اتفاقات بث املنافسات عبر شاشات التلفزيون محليا«.
وتابع »مع زي��ادة اإلي��رادات بوتيرة أسرع من روات��ب الاعبني، 
أصبحت العامات التجارية للفرق أكثر قدرة على حتقيق األرباح، مما 

كانت عليه في أي وقت مضى«.

مانشستر يونايتد يصّعد نيكي بات ملنصب جديد

دي خيا يرغب في ارتداء شارة قيادة »الشياطني احلمر«
أوض��ح ح��ارس مرمى فريق مانشستر 
يونايتد اإلجنليزي، الدولي اإلسباني دافيد 
دي خيا، أنه يرغب في ارت��داء ش��ارة قيادة 

»الشياطني احلمر«.
ينتهي دي خيا مع مانشستر يونايتد في 
يونيو 2020، ولكنه تواصل التفاق نهائي 
مع النادي بشأن جتديد عقده ملدة 6 سنوات 
مقبلة. وقال دي خيا في تصريحات أبرزتها 
شبكة سكاي سبورتس البريطانية: »ارتديت 
شارة القيادة في بعض املباريات، من املدهش 
أن أكون قائداً لنادي مثل مانشستر يونايتد«.
وأك��م��ل: »م��ن املذهل أيضاً أن أداف��ع عن 
هذه الشارة، سوف أكون سعيداً بالطبع لو 

حصلت على شارة القيادة«.
احلارس اإلسباني سوف يصبح احلارس 
صاحب أعلى أجر في العالم، حيث سيتقاضى 

375 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
م��ن جهة أخ���رى أع��ل��ن ن���ادي مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي أنه قام بتصعيد العبه 
السابق نيكي ب��ات ملنصب جديد كرئيس 
إلدارة تطوير أداء الفريق األول على أن 
يرفع تقاريره مباشرة للمدرب أولي غونار 

سولشار.
ومّتت ترقية العب الوسط السابق ملنتخب 
انكلترا، والذي لعب 387 مباراة مع يونايتد، 

لهذا املنصب من منصبه السابق كرئيس 
ألكادميية الناشئني ليساعد على »صياغة 
مسيرة لاعبني ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن يسعون 

لارتقاء للمستوى التالي«.
وأضاف بات )44 عاماً( ملوقع النادي على 
االنترنت: »أنا متحمس بشأن رعاية وتطوير 

وت��دري��ب امل��واه��ب التي لدينا هنا لتتحول 
لاعبني كبار في هذا النادي«.

وقام يونايتد، الذي أنهى موسمه املنقضي 
»احمل��ب��ط« في املركز ال��س��ادس على الئحة 
ال�«برمييرليغ«، بتصعيد نيك كوكس ليتولى 

منصب رئيس أكادميية الناشئني.

 دي خيا

الصني تشن هجومًا الذعًا على مانشستر سيتي
ش��ن��ت وك���ال���ة أن���ب���اء ال��ص��ني اجل��دي��دة 
»شينخوا« حملة انتقادات الذعة ضد نادي 
مانشستر سيتي اإلجنليزي، الذي خاض في 
الصني خال األي��ام األخيرة بطولة ال��دوري 

اإلجنليزي اآلسيوي.
يذكر أن مانشستر سيتي، خاض البطولة 
ب��ج��ان��ب ف��ري��ق��ني إجن��ل��ي��زي��ني آخ��ري��ن، هما 
وولفرهامبتون ونيوكاسل، حيث خسر 4 

/ 1 أمام األول في املباراة النهائية بركات 
الترجيح، بعد أن فاز على الثاني في الدور 
قبل النهائي. وأص���درت »شينخوا« بيانا 
شديد اللهجة، نقلته عنها صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية، أك��دت فيه أن النادي اإلجنليزي 
جاء إلى الصني بحثا عن كسب امل��ال وليس 

كسب قلوب املشجعني الصينيني.
وق���ال���ت إن ح���ب اجل��م��اه��ي��ر الصينية 

ملانشستر سيتي لم يقابل باجلزاء املناسب.
وأوضحت الوكالة الصينية أن مانشستر 

سيتي كان قلقا بشأن األموال، فحسب.
وأك����دت ف��ي ب��ي��ان��ه��ا: »ط��ري��ق��ة تصرف 
مانشستر سيتي في الصني تشير إلى أنهم 
ج��اءوا مدفوعني برغبة في كسب األم��وال، 
وليس القلوب، تواجد بطل الدوري اإلجنليزي 

في الصني لم يكن سوى واجب جتاري«.

ريال بيتيس يضم نبيل فقير من ليون
أعلن نادي ريال بيتيس، تعاقده رسميا مع الفرنسي 
نبيل فقير، الع��ب أوملبيك ل��ي��ون، خ��ال االنتقاالت 

الصيفية احلالية.
وبحسب املوقع الرسمي للنادي اإلسباني، فإن ريال 
بيتيس توصل التفاق مع أوملبيك ليون لضم فقير، 
حيث وقع الاعب على عقد ميتد حتى صيف 2023، 

ليكون رابع صفقاته حتى اآلن.
ونشأ فقير ضمن صفوف ليون، حتى ظهر ألول 
مرة مع الفريق األول في 28 أغسطس 2013، وشارك 
على املستوى الدولي مع منتخب فرنسا حتت 21 عاما، 
والفريق األول بإجمالي 21 مباراة، وكان له دور في 

تتويج الديوك بكأس العالم في روسيا 2018.
وبانتقال نبيل فقير إلى ريال بيتيس، تنتهي آمال 
أندية أخرى طاردته في الفترة األخيرة، أبرزها عماقي 

نبيل فقير بقميص ريال بيتيسالكالتشيو، نابولي وميان.


