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برشلونة يتحرك لضم نيمار 
و»الريال« يرمي بأوراقه

كشفت تقارير إعالمية في إسبانيا أن نادي برشلونة 
اإلسباني بدأ مساعي الستعادة جنمه البرازيلي الدولي 
نيمار احملترف ضمن صفوف باريس ســان جيرمان 
الفرنسي. وأشارت إذاعة )آر إيه سي آي( الكتالونية إلى 
توجه وفد من برشلونة أمس الثالثاء إلى باريس ليجري 
محادثات مع ليوناردو، املدير الرياضي لنادي العاصمة 

الفرنسية حول هذا املوضوع.
وأوضحت اإلذاعة ان الوفــد الكتالوني يضم إريك 
ابيدال، املدير الرياضي لبرشلونة واندريه كوري، وسيط 
صفقات برشــلونة في البرازيل، باإلضافة إلى خافيير 

بورداس، عضو مجلس إدارة النادي الكتالوني.
وذكرت اإلذاعة أن النادي الكتالوني ســيعرض على 
باريس سان جيرمان دفع ما يتراوح بني 50 و 100 مليون 
يورو باإلضافة إلى املوافقة على انتقال العب واحد على 
األقل من صفوفه إلى النادي الباريسي مقابل استعادة 
نيمار. وأشارت اإلذاعة إلى وجود عرض آخر يتمثل في 
استعارة نيمار على أن يتضمن عقد اإلعارة بندا إلزاميا 

يتيح إمكانية شرائه بحلول نهاية املوسم.
كان املهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة اإلسباني 
إلى باريس سان جيرمان قبل عامني مقابل صفقة قياسية 
قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي 
الباريسي حتى نهاية يونيو 2022، ويرغب نيمار في الرحيل 
عن باريس ســان جيرمان والعودة إلى برشلونة، وكان 
صــرح في مقابلة مع قناة »او ماي جول« على يوتيوب 

بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس 
ســان جيرمان بـ 6 أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا في 2017.
وحســب تقارير إعالمية غير مؤكدة، يطالب النادي 
الباريســي مقابل التخلي عن نيمــار )27 عاما( بـ 100 
مليون يورو وضم البرازيلي كوتينيو والبرتغالي نيلسون 
سيميدو باإلضافة إلى العب ثالث، يذكر أن بايرن ميونخ 

األملاني مهتم أيضا بضم كوتينيو.
وكانت صحيفة »سبورت« اإلسبانية ذكرت أن ريال 
مدريد، املنافس األكبر لبرشــلونة، عرض على النادي 
الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل 
العرض أيضا املوافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، 

العب النادي امللكي، إلى النادي الفرنسي.
ووفقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن ريال مدريد 
سيتوقف عن مطاردة الفرنسي بول بوجبا، العب وسط 
مان يونايتد، في حالة التوصل التفاق مع باريس ســان 

جيرمان بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سليفا.
وأشــارت إلى أن ريال مدريد يخوض منافسة قوية 
مع برشلونة، من أجل حسم صفقة نيمار هذا الصيف.
ويعرض ريال مدريد على نيمار راتب أسبوعي يبلغ 
700 ألف إسترليني، بينما يغري سان جيرمان بصفقة 
تتخطى الـ 100 مليون إســترليني، باإلضافة إلى ضم 
واحد من الثالثي مارســيلو وإيســكو ورافائيل فاران 

كجزء من االتفاق.

بثالثية.. بايرن إلى الدور الثاني بكأس أملانيا

النصر واالحتاد إلى ربع نهائي »أبطال آسيا«
بلــغ ممثــا الســعودية 
النصر واحتــاد جدة الدور 
ربع النهائي من دوري أبطال 
آسيا بتخطي األول للوحدة 
اإلماراتي والثاني لذوب آهن 
اإليراني في إياب دور الـ١6. 
وجنح النصر في بلوغ ربع 
النهائــي للمــرة األولى في 
تاريخه بعدمــا قلب تأخره 
امام مضيفه الوحدة اإلماراتي 
بهدف الى فوز 3-٢ في استاد 
آل نهيان في أبوظبي. وكان 
الفريقــان تعــادال ١-١ فــي 

الرياض ذهابا.
في املقابل، جدد االحتاد 
الســعودي فوزه على ذوب 
آهن اإليرانــي وتغلب عليه 
٤-3 في إياب دور الـ١6 من 
مســابقة دوري ابطال آسيا 
لكرة القدم االثنني في الدوحة 
ليبلــغ الدور ربــع النهائي. 
فــاز ذهابــا  وكان االحتــاد 
بنتيجة ٢-١ في املباراة التي 

اقيمت في دبي.
في املباراة االولى، سجل 
املغربي عبد الرزاق حمداهلل 
)٤١( والبرازيلــي جوليانو 
دي بــاوال )٤5 و6٢( أهداف 
النصر، ومحمد املنهالي )٢7( 
واألرجنتيني سيباســتيان 
تيغالي )7٩(هدفي الوحدة. 
ويلعــب النصــر فــي ربــع 
النهائي مع الفائز من املواجهة 

اإليرانــي وانتهــت بفــوزه 
٤-3. وكان االحتــاد فــاز 
ايضــا ذهابــا بنتيجــة ٢-١ 
في املبــاراة التي اقيمت في 
دبــي. وســجل األرجنتيني 

لويــس خيمينيز )53 خطأ 
فــي مرمى فريقــه( وهادي 
محمــدي )7٢( والنيجيري 
ماكــي كريســانتوس )83( 

اهداف ذوب آهن.

إمييليانو فيكيو )٤5( ومحمد 
باقــر صيدقي )5٤ خطأ في 
مرمــى فريقــه( والبرازيلي 
و7٠(   6٤( رومارينيــو 
أهداف االحتاد، والتشــيلي 

)ا.ف.پ( النصر السعودي تأهل الى ربع نهائي أبطال آسيا للمرة األولى على حساب ذوب آهن االيراني 

القطرية التي جتمع الثاثاء 
السد والدحيل )الذهاب ١-١(.
وفــي الدوحــة، خــاض 
االحتــاد الســعودي مباراة 
آهــن  ذوب  ضــد  مثيــرة 

البحرين يواجه العراق في نهائي »غرب آسيا«
تتحدد اليوم هوية بطل النسخة التاسعة 
من بطولة غرب آســيا حني يلتقي منتخبا 
العــراق والبحريــن فــي املبــاراة النهائية 

للبطولة على استاد كرباء الدولي.
ويســعى أصحاب األرض »العراق« الى 
الفوز باللقاء الذي سيقام على ارضه وأمام 
جماهيره إلسعادهم وحتقيق لقب البطولة 
للمرة الثانية في تاريخه فيما يسعى املنتخب 
البحريني للفــوز باللقب للمرة األولى في 
تاريخه. ووصل املنتخب العراقي الى نهائي 
البطولة بعد تصدره املجموعة االولى برصيد 
١٠ نقاط من فوز على لبنان واليمن وفلسطني 

وتعادل مع سورية.

فيما بلغ منتخب البحرين النهائي بعد 
تصدره املجموعة الثانية برصيد سبع نقاط 
من فوز علــى االردن والكويت وتعادل مع 
السعودية. ويعتبر املنتخب االيراني األكثر 
تتويجا بالبطولة اذ حققها اربع مرات فيما 
حققتها منتخبات العراق والكويت وسورية 

وقطر مرة واحدة لكل منها. 
الى ذلك قدم االحتاد العراقي لكرة القدم 
اعتذاره لنظيره البحريني لتأخر وفد منتخب 
البحرين في مطار النجف بسبب منح أعضاء 
الوفد تأشــيرات الدخول التــي لم يحصل 
عليها مســبقا، األمر الذي ولد استياء لدى 

البعثة البحرينية.

مؤمتر صحافي للزمالك للكشف
عن تفاصيل املدرب اجلديد

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة 
مرتضى منصور مؤمترا صحافيا اليوم وذلك 
إلعان تفاصيل التعاقــد مع املدرب اجلديد 
الــذي ســيقود الفريق األبيض في املوســم 
اجلديد. وذكر املوقع الرسمي لنادي الزمالك 
أن رئيــس النادي سيكشــف كل التفاصيل 
اخلاصــة بالتعاقد مع املديــر الفني اجلديد 
للفريــق األول لكرة القدم. إلى ذلك، عاد إلى 
القاهرة التونسي فرجاني ساسي العب الفريق 
األول بنادي الزمالك عقب انتهاء الراحة التي 
حصــل عليهــا من قبل اجلهــاز الفني. ومن 
املقرر أن ينضم ساسي الى تدريبات الزمالك 
استعدادا ملواجهة ديكاداها بطل الصومال في 
ذهاب دور الـ 6٤ بدوري أبطال إفريقيا. وقد 
منــح اجلهاز الفني للزمالك الثنائي املغربي 
محمد أوناجم وخالد بوطيب بجانب طارق 

حامد راحة من التدريبات اجلماعية بإذن من 
طارق يحيى املدير الفني. وفي النادي األهلي، 
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات 
بالنادي األهلي انتقال إسام محارب وعمرو 
بركات العبي الفريق األول إلى نادي اجلونة 
بشكل نهائي. وقال أمير توفيق في تصريحات 
صحافية ان األهلي وافق على انتقال الاعبني 
إلى اجلونة بشكل نهائي وذلك بعد االتفاق 
علــى كل التفاصيل بني الناديني، وفي ضوء 

العاقة القوية واملميزة بني الطرفني.
وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة 
على ســبيل اإلعارة في وقت سابق، قبل أن 
يتم إنهاء فترة اإلعارة ويوافق النادي على 

رحيله إلى اجلونة.
كما أعلن أمير توفيق أنه جرى التوصل 
الــى اتفاق مع أحمد حمــودي العب الفريق 
يقضي بفســخ عقده بالتراضي، وذلك بناء 
على رغبة الطرفني ووفقا لرؤية اجلهاز الفني.

التونسي فرجاني ساسي عاد الى تدريبات الزمالك

براهيمي ينضم لتدريبات الريان
الدوحة - فريد عبدالباقي

انضم احملترف اجلزائري اجلديد ياسني 
براهيمي إلى تدريبات ناديه الريان القطري، 
وحظي براهيمي بترحيــب كبير في أول 
ظهور له من زمالئه الالعبني، وأيضا أعضاء 
اجلهازين الفني واإلداري الذين متنوا التوفيق 

لالعب في مسيرته اجلديدة مع الفريق.
والتقى املدرب األوروغوياني دييغو أغيري 
مع براهيمي ورحب بــه في ناديه اجلديد 
الريان، ووعد الالعب بتقدمي أفضل ما لديه 
من أجل إســعاد جماهير الريان والظهور 

بصورة مميزة.

هذا ويشارك ناديي الوكرة والعربي في 
منافسات النســخة الثانية والعشرين من 
البطولة اآلسيوية لألندية أبطال الدوري لرجال 
كرة اليد والتي ســتقام خالل الفترة من 7 
إلى 17 نوفمبر املقبل في مدينة سان شوك 
بكوريا اجلنوبية، وتشهد البطولة مشاركة 
الكويت والعربي، وفوالذ وزغروس  أندية 
) إيران( ، واس كي هاوكس ودوسان الكوريني، 
وعمان العماني، والوحدة السعودي، وباربار 

البحريني، والشارقة اإلماراتي.
وقد حدد االحتاد اآلسيوي لكرة اليد 7 
سبتمبر املقبل موعدا إلجراء قرعة البطولة 

في مقر االحتاد اآلسيوي بالكويت.

حجز فريق بايرن ميونخ حامل اللقب مقعده في 
الدور الثاني لكأس أملانيا لكرة القدم بفوزه على 
مضيفه إنيرجي كوتبوس 3 -١ في الدور األول.

وانتهى الشوط األول بتقدم بايرن بهدف سجله 
املهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 
3٢، ووفي الشوط الثاني أحرز الفرنسي كينجسلي 
كومان الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 

65 قبل أن يحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني له 
والثالث لفريقه في الدقيقة 85، وتكفل بيركان تاز 
بتســجيل الهدف الوحيد إلنيرجي كوتبوس في 

الوقت بدل  الضائع من ضربة جزاء.
وجنح فريق ڤولفســبورغ فــي التغلب على 
النقص العددي بعد حالة طرد ومتكن في الوقت 
اإلضافــي مــن الصعود إلى الــدور الثاني بفوزه 

على هالسشير 5-3. وفاز شتوتغارت على هانزا 
روســتوك املنافس بالدرجة الثالثة ١-٠، وسجل 
حمــادي الغاديوى هدف الفوز لشــتوتغارت في 
الدقيقــة ١٩ من ضربة رأس، كما فاز كارلســروه 

على هانوڤر رفيقه في الدرجة الثانية ٢-٠.
وسجل لوكاس جروزريك ومارفن وانيتزيك 

هدفي الفوز لكارلسروه.


