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نيمار يبدأ طريق التمرد بوضوح في فرنسا
ك�شفت تقارير �صحافية� ،أن املهاجم الربازيلي نيمار دا
�سيلفا ،املحرتف يف باري�س �سان جريمان �أبلغ �إدارة النادي
الفرن�سي برغبته يف الرحيل هذا ال�صيف ،م�شرية �إلى �أن
ناديه ال�سابق بر�شلونة ينتظر فتح باب التفاو�ض ملحاولة
�إعادته �إلى �صفوفه.
ون�رشت �صحيفة «�سبورت» الريا�ضية الكتالونية يف غالفها
الرئي�سي عنوان «طالق بني بي �إ�س جي ونيمار».
وذك��رت �أن هناك �إمكانية كبرية لرحيل املهاجم الدويل

الربازيلي هذا ال�صيف بعدما �أبلغ �إدارة النادي يف مايو
املا�ضي بعدم رغبته يف العودة �إلى باري�س.
و�أو�ضحت �أن الالعب البالغ من العمر  27عاما والذي عانى
طوال عاميه يف باري�س من الإ�صابات ويواجه حاليا
تهمة اغت�صاب وتعر�ض للإيقاف يف نهاية املو�سم
لالعتداء على �أح��د امل�شجعني ،ي�شعر بالإحباط
ب�سبب كل تلك املواقف ،التي ي�ضاف �إليها ف�شل
النادي �أوروبيا.

و�أ�شارت �إلى �أنه يقر بارتكاب خط�أ حني رحل عن �صفوف
البار�شا يف �صيف  2017بعدما جل�أ لل�رشط اجلزائي يف
عقده البالغ  222مليون يورو ،لي�صبح �صاحب �أغلى
�صفقة انتقال يف تاريخ كرة القدم.
كما �أ�ضافت �أن م��درب الفريق ،الأمل��اين
توما�س توخيل ،لن يعار�ض رحيل نيمار،
خا�صة و�أنه يرغب يف �إعادة تنظيم الفريق
عرب التعاقد مع العبني �شباب لديهم ظم�أ

للتتويج بالألقاب و�أنه ي�شعر بامللل من امل�شكالت التي
يثريها جنوم الفريق.
و�أ�شارت �إلى �أن بر�شلونة ينتظر فتح بي �إ�س جي الباب
�أمام التفاو�ض من �أجل �رشاء الالعب وال يرغب يف العودة
لال�شتباك مع م�س�ؤولية.
و�أبرزت �أن اهتمام بطل فرن�سا ب�ضم العب الو�سط الربازيلي
فيليب كوتينيو املحرتف يف �صفوف البالوجرانا قد ي�ساعد
يف �إمتام العملية.

• نيمار

ديشامب يكشف عن مستقبل
ميندي الموسم المقبل
ك�شف ديديه دي�شامب املدير الفني للمنتخب الفرن�سي ،عن نب�أ �سار
ريا �إلى �أن الأخري ح�سم �صفقة
ملحبي نادي ريال مدريد ،م�ش ً
فرن�سية مهمة ا�ستعدا ًدا للمو�سم املقبل.
وقال دي�شامب �إن الظهري الأي�رس لأوملبيك ليون ،فريالند
ميندي �سينتقل �إلى ريال مدريد ،على الرغم من عدم �إعالن
الناديني عن ال�صفقة ب�شكل ر�سمي .ووفقًا ملا ذكرته
�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإثنني ،قال دي�شامب ،خالل
امل�ؤمتر ال�صحايف التقدميي ملباراة منتخب فرن�سا و�أندورا
بالت�صفيات امل�ؤهلة ليورو « :2020ميندي �سيلعب لريال
مدريد» .و�أ�ضاف« :قبل عامني كان «ميندي» يف دوري الدرجة
الثانية ،و�سيلعب الآن لريال مدريد ،وميكنه اللعب يف كال
رائعا».
اجلانبني وتطوره كان
ً
واختتم« :نحن يف وقت ت�ؤثر فيه ال�شائعات على انتقاالت
العديد من الالعبني ،وبع�ضهم مل يتوقعوا ذلك مثل
ً
حدثا
ميندي ،الذي �سيكون انتقاله لريال مدريد
جدي ًدا بالن�سبة له».
ُيذكر �أن عدة تقارير �صحافية �أف��ادت� ،أن ريال
مدريد على �أعتاب ح�سم هذه ال�صفقة مقابل 50
مليون يورو ،ويف انتظار الإعالن الر�سمي خالل
�أيام.
ويف حال ان�ضمام ميندي ر�سمياً� ،سيكون الالعب
الفرن�سي هو �صفقة الريال اخلام�سة ا�ستعدا ًدا
للمو�سم اجلديد ،بعدما �أمت املريينغي التعاقد
مع �إيدين ه��ازارد من ت�شيل�سي ،ورودريغو من
�سانتو�س ،و�إيدير ميليتاو من بورتو ،ولوكا
يوفيت�ش من �آينرتاخت فرانكفورت.

أنشيلوتي يقنع رئيس نابولي بضم خاميس
�أف���اد تقرير �صحايف �إيطايل،
املا�ضيني ،على �سبيل الإعارة
برغبة كارلو �أن�شيلوتي املدير
ل�صالح بايرن ميونيخ الأملاين.
الفني ل��ن��اب��ويل ،يف التعاقد
وعلى جانب �آخر يخو�ض نادي
مع جنم ريال مدريد الإ�سباين،
بر�شلونة الإ���س��ب��اين ،بع�ض
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املباريات ال��ودي��ة خ�لال فرتة
املقبلة.
ال�صيف ،ا�ستعدا ًدا لبداية املو�سم
وذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو»،
الكروي اجلديد.
�أن كارلو �أن�شيلوتي �أقنع �أوريليو
وذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «م���ون���دو
دي لورينتي�س رئي�س نابويل،
ديبورتيفو»� ،أن بر�شلونة يريد
بالتعاقد مع الكولومبي خامي�س
اال�ستفادة م��ن تغيري تواريخ
رودريغيز العب ريال مدريد.
بطولة ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين،
و�أ����ض���اف امل��وق��ع �أن ك��ارل��و
وال��ت��ي �ستقام يف �شهر يناير
بال�سعودية ،ب� اً
ريا بقدرات
�دل من خو�ضها
�أن�شيلوتي معجب كث ً
النجم الكولومبي ،ال��ذي لعب
قبل ان��ط�لاق املو�سم يف �شهر
حتت قيادته من قبل يف ريال
�أغ�سط�س.
مدريد.
و�أ�ضافت �أن النادي الكتالوين
• ان�شيلوتي يرغب يف التعاقد مع خامي�س
و�أ���ش��ار امل��وق��ع �إل���ى �أن
اتفق على ال�سفر �إلى الواليات
دي لورينتي�س اقتنع
املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،وخو�ض
بوجهة نظر �أن�شيلوتي ،وجاهز لال�ستثمار يف العب و�سط مباراتني وديتني �أم��ام نابويل الإي��ط��ايل ،يومي  7و� 11أغ�سط�س
امللكي.
املقبل.
ومن املحتمل �أن يكلف خامي�س ،خزينة
ومن املقرر �أن تقام مباراتا نابويل يف ميامي وجامعة مي�شيغان،
نابويل ،ما بني � 40إلى  50مليون
فيما �سبق للنادي الكتالوين� ،أن لعب يف ميامي من قبل� ،أمام
يورو ،بجانب  6.5ماليني يورو
مناف�سه التقليدي ريال مدريد يف  30يوليو .2017
كراتب �سنوي يف املو�سم
وختمت ال�صحيفة ب�أن فرتة الإعداد لرب�شلونة قد اكتملت،
الواحد.
حيث �سيخو�ض الفريق ،جولة يف الأرا�ضي اال�سيوية ،ثم
وق���������ض����ى خ��ام��ي�����س
�سيلعب يف �أمريكا ،مباراتني �أمام نابويل ،ويتبقى فقط
رودريغيز ،املو�سمني
حتديد موعد بطولة خوان جامرب الودية.

بوغبا يوافق على العودة
ليوفنتوس مجدداً

جنابري :ألمانيا تسير
على الطريق الصحيح

قال تقرير �صحايف �إيطايل� ،إن الفرن�سي بول بوغبا ،جنم مان�ش�سرت
يونايتد ،وافق على االن�ضمام �إلى يوفنتو�س يف املريكاتو ال�صيفي ،بعد 3
�سنوات من رحيله عن ال�سيدة العجوز.
ووف� ًق��ا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو» الإي��ط��ايل ،ف���إن فابيو باراتيت�سي
املدير الريا�ضي ليوفنتو�س ،وافق بالفعل على �رشوط بوغبا للعودة �إلى
البيانكونريي.
وانتقل بوغبا �إلى مان�ش�سرت يونايتد ،يف �صيف  ،2016مقابل  120مليون يورو،
وعلى الرغم من تقدمي �أداء جيد ن�سب ًيا بقمي�ص ال�شياطني احلُ مر� ،إال �أنه مل يرتق
مل�ستواه مع يوفنتو�س.
رضا
و�أ�شارت �صحيفة «كوريري ديللو �سبورت» الإيطالية� ،إلى �أن باراتيت�سي كان حا� ً
يف خ�سارة فرن�سا �أمام تركيا بهدفني دون رد ،وعقد لقاء مع بوجبا ،حيث �أخربه الأخري
برغبته يف الرحيل عن اليونايتد ،والعودة �إلى يوفنتو�س من جديد.
ويهتم يوفنتو�س با�ستعادة بوغبا من جديد ،يف ظل رغبته يف �إعادة ترتيب �صفوفه ،من �أجل
املناف�سة على لقب دوري الأبطال يف املو�سم اجلديد.
وال يعترب يوفنتو�س النادي الوحيد املهتم بخدمات بوغبا ،فمازال زين الدين زيدان ،مدرب ريال
مدريد يحلم ب�ضمه لكتيبته امللكي.

قال �سريجي جنابري،
جناح منتخب �أملانيا� ،إن جهود
�إع��ادة ت�شكيل الفريق ،بعد
اخلروج املفاجئ من ك�أ�س
العامل  ،2018مت�ضي
على الطريق ال�صحيح.
و�أو���ض��ح جنابري «23
عاما» يف م�ؤمتر �صحايف:
«لدينا فريق �شاب ونفهم
بع�ضنا جيدا ،لأننا عرفنا
بع�ضنا منذ �أن كنا نلعب يف فئات ال�شباب
والنا�شئني ..هذا التطور يحمل قدرا من
املتعة».
و�أردف« :ن�شعر باحليوية والالعبون لديهم ثقة متبادلة
أداء �أف�ضل هذا العام ..حققنا
يف بع�ضهم ،قدم املنتخب � ً
الفوز مرتني «يف الت�صفيات».
وتابع« :التطور �إيجابي جدا من الالعبني ،ويعرفون
بع�ضهم جيدا ،وهذا ما يجعل الأمور �أ�سهل كثريا ..الآن
نريد اال�ستمرار يف هذا الطريق معا».
و�أ���ض��اف�« :أملانيا متلك فر�صا �أك�بر للفوز �سنحاول بذل
ق�صارى جهدنا لنفوز جمددا ..كان لدينا العديد من الفر�ص
لهز ال�شباك ،وكان علينا ت�سجيل املزيد من الأهداف �أمام رو�سيا
البي�ضاء» .وجترعت �أملانيا ،بطلة العامل �أربع مرات� ،صدمة
اخلروج من الدور الأول للمونديال ،قبل �أن تهبط لدرجة �أدنى يف
�أول ن�سخة من دوري الأمم الأوروبية.
لكن النتائج الإيجابية الأخرية التي حققها املنتخب ،جذبت امل�شجعني
تدريجيا �إلى املالعب ،حيث ُيتوقع �أن يلعب املان�شافت �أمام ملعب ممتلئ
بحوايل � 26ألف متفرج ،غ ًدا يف ماينز.
وعن ذلك ،قال جنابري« :كلما زاد عدد اجلمهور يف امللعب ،زاد احلافز
لدى الفريق ..حما�س اجلمهور يرتبط بالنتائج ،ونحن نريد موا�صلة هذه
الأجواء الرائعة».

ماتيوس :البايرن ال يواجه أزمة
مالية في ضم ساني
ا�ستبعد لوثار ماتيو�س ،جنم الكرة الأملانية الأ�سبق ،ف�شل �صفقة انتقال لريوي
�ساين ،جناح مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي� ،إلى بايرن ميونيخ ب�سبب الأموال.
ؤخرا ب�أن هناك �صعوبة يف
وكان �أويل هوني�س ،رئي�س النادي الأملاين ،قد �رصح م� ً
�ضم الالعب ب�سبب قيمة ال�صفقة املرتفعة.
و�أبرزت �شبكة «�سكاي �سبورت�س» مقتطفات من مقال ماتيو�س ،الذي كتب« :ال �أعتقد
�أن �صفقة انتقال �ساين للبايرن �ستف�شل ب�سبب ب�ضعة ماليني».
و�أ�ضاف�« :أن��ا مت�أكد من �أن النادي �سيكون م�ستع ًدا لدفع �أموال
طائلة� ،إذا بعث الالعب ب�إ�شارة وا�ضحة للم�س�ؤولني ب�أنه يرغب
يف اللعب بقمي�ص البايرن».
من جانبه ،عرب �سريجي جنابري ،جناح البايرن ،عن
رغبته يف اللعب بجوار �ساين ،قائلاً �« :أود �أن �أ�ضمه
لفريقي ،فنحن � ً
قدم و�ساق خارج امللعب».
أي�ضا على ٍ
واختتم�« :أعتقد �أنه �سي�ساعد �أي فريق ،و�أنا �أ�ستمتع
باللعب بجانبه ،لذا �أنا مت�أكد من �أنه �سيكون م�صدر
قوة للفريق البافاري».
يذكر �أن تقارير �صحافية عديدة قد ربطت الدويل الأملاين
باالنتقال للبايرن هذا ال�صيف ،ب�سبب قلة م�شاركاته مع
املان �سيتي طوال املو�سم املا�ضي.

دي ليخت ال يهتم بأموال باريس
سان جيرمان

• دي ليخت وغريزمان
يف �سباق على الكرة

ك�شف الهولندي ماتيا�س دي ليخت ،مدافع �أياك�س �أم�سرتدام ،عن بع�ض
الأمور التي تتعلق باختياره لوجهته املقبلة يف املريكاتو ال�صيفي.
وقال دي ليخت ،يف ت�رصيحات ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية:
رائعا �سواء بالن�سبة يل �أو لأياك�س �أو منتخب
«مو�سمي؟ �أعتقد �أنه كان
ً
هولندا».
و�أ�ضاف املدافع الهولندي�« :رصاع كبار �أوروبا على �ضمي رغم
عاما؟ بالن�سبة يل �إنه �رشف كبري».
�إنني ً 19
وتابع« :ماذا يختار قلبي يف املريكاتو؟ ما زلت ال �أعرف ما
يقوله قلبي ،لقد ركزت خالل الفرتة املا�ضية على الظهور
ب�أداء جيد مع �أياك�س واملنتخب ،والآن �أنا يف فرتة الإجازة،
قادرا على التفكري يف الأمر وحتديد م�ستقبلي».
و�س�أكون
ً
ووا�صل�« :أهم ما �أبحث عنه لتحديد وجهتي؟ الأهم بالن�سبة
يل �أن الفريق اجلديد ي�ساعدين على الت�ألق ولعب العديد
من املباريات» .و�أردف« :امتالك بر�شلونة للرباعي
بيكيه و�أومتيتي ولينجليت وتوديبو يخيفك �أم يكون
دفاعا مميزً ا،
حا�سما النتقالك؟ بالطبع البار�شا ميلك
ً
ً
ولكن املناف�سة لي�ست �شي ًئا يخيفني ،كما �أنه من املنطقي
والطبيعي �أن توجد مناف�سة يف هذا النادي الرائع».
وا�ستطرد« :اللعب مع فرينكي �أم كري�ستيانو رونالدو؟ ال �أهتم
ب�أي �شخ�ص ،ولكن علي اختيار الطريق الأف�ضل يل».
وا�ستمر دي ليخت« :متى �س�أحدد م�ستقبلي؟ ال �أع��رف متى
�س�أنهي الأمر ،لكنه �سي�ستغرق وقت ًا» .و�أكمل« :اللعب مع دي
يونغ ومي�سي؟ بالطبع الأمر �سيكون لطي ًفا ،لكن يجب �أن �أنظر
� ً
أي�ضا �إلى االختيار الأف�ضل بالن�سبة يل» .وحول تقدمي باري�س �سان
جريمان لعر�ض مايل �أكرب من بر�شلونة ،علق دي ليخت« :هذا الأمر
لن يحدد النادي اجلديد يل ،لأن املال لي�س هو امل�شكلة».
و�أمت« :عدم اخلوف من املناف�سة يف بر�شلونة وو�ضع الأمور املادية
جان ًبا ،فماذا ينق�صك لالنتقال �إلى البار�شا؟ رمبا مل يحن الوقت
بعد لتحديد وجهتي� .إن��ه �أم��ر يجب علي التفكري فيه
واتخاذ قرار ب�ش�أنه خالل الإجازة».

