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بيريز سيقدم  250مليون يورو إضافة إلى فينسيوس

وكالة األنباء اإلسبانية :الريال يجهز عرض ًا
مجنون ًا لخطف نيمار
باريس رفض  100مليون يورو إضافة إلى ديباال من اليوفي

ك�شفت ت��ق��اري��ر �صحافية �أن
فلورنيتنو برييز ،رئي�س نادي
ري��ال مدريد الإ�سباين ،يرف�ض
متاما �إبعاد فكرة �ضم الربازيلي
ً
ن��ي��م��ار دا �سيلفا ع��ن خططه
امل�ستقبلية رفقة املريينغي.
وقال موقع «فوك�س �سبورت» نق ً
ال
عن وكالة الأنباء الإ�سبانية� ،إن
برييز ال يزال يتم�سك بحلم �ضم
نيمار ،جنم باري�س �سان جريمان
الفرن�سي� ،إل��ى ري��ال مدريد،
وبالفعل و�ضع خطة للتعاقد مع
الالعب يف �صيف  ،2020بعر�ض
جمنون.
و�أك��دت التقارير �أن برييز يعلم
جي ًدا �أن القطري نا�رص اخلليفي
رئي�س نادي باري�س �سان جريمان
الفرن�سي لن يتخلى عن نيمار �إال

بعر�ض مادي مغرٍ � ،إ�ضافة �إلى
أي�ضا �ضم الربازيلي
�أن��ه يريد � ً
فيني�سيو�س جونيور جنم ريال
مدريد ال�شاب �إلى �صفوف الـ«بي
�إ�س جي».
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن العر�ض الذي
تدر�سه �إدارة ريال مدريد حال ًيا
مت��ه��ي� ًدا لتقدميه �إل���ى باري�س
�سان جريمان يتمثل يف املوافقة
على رحيل فيني�سيو�س �إلى بطل
فرن�سا� ،إ�ضافة �إلى  250مليون
ي���ورو للح�صول على خدمات
نيمار.
ويعلم برييز جي ًدا �أن قيمة نيمار
أي�ضا �صفقة
لي�ست فنية فقط ،لأنه � ً
ت�سويقية م��ن العيار الثقيل،
و���س��وف جت��ل��ب ل��ري��ال مدريد
عرو�ضا �إعالنية مميزة ت�ساعده
ً

على متويل التعاقد معه.
وك��ان نيمار قري ًبا من العودة
�إل��ى ن��ادي��ه ال�سابق بر�شلونة
مطلع املو�سم احل���ايل ،ولكن
املفاو�ضات بني البار�سا وباري�س
�سان جريمان ف�شلت يف ال�ساعات
الأخ��ي�رة م��ن ���س��وق االنتقاالت
ال�صيفية.
ويف نف�س ال�سياق ك�شف تقرير
بريطاين عن تفا�صيل العر�ض
املايل الذي تقدمت به �إدارة نادي
يوفنتو�س االيطايل لإدارة نادي
باري�س �سان جريمان الفرن�سي من
�أجل الظفر باملهاجم الربازيلي
نيمار دا �سيلفا خالل االنتقاالت
ال�صيفية التي اغلقت �أبوابها يوم
االثنني املا�ضي.
وبح�سب �شبكة «ب��ي ب��ي �سي»

الربيطانية ،ف�إن �إدارة يوفنتو�س
حاولت ا�ستغالل رف�ض النادي
الباري�سي بيع نيمار لرب�شلونة
من �أجل الدخول على اخلط على
�أمل التعاقد مع الالعب  ،حيث
قدمت عر�ض ًا للفرن�سيني ي�شمل
 100م��ل��ي��ون ي���ورو م��ع �إدراج
املهاجم الأرجنتيني باولو ديباال
�ضمن ال�صفقة.
وي��ب��ل��غ �سعر دي��ب��اال يف �سوق
االن��ت��ق��االت ح��وايل  100مليون
يورو  ،وهو ما كان �سيجعل من
�صفقة انتقال نيمار من باري�س
�إل���ى ت��وري��ن��و ال تقل ع��ن 200
مليون ي��ورو � ،إال �أن م�س�ؤويل
باري�س �سان ج�يرم��ان رف�ضوا
العر�ض الإيطايل يف ظل مت�سكهم
ب�رضورة احل�صول على ذات القيمة

والبالغة  222مليون يورو التي
دفعت ال�ستقطاب ال�لاع��ب عام
 2017م��ن ن���ادي بر�شلونة ،
دون احلاجة لإدراج �أي العب يف
ال�صفقة.
وك�شفت �سوق االنتقاالت ال�صيفية
�أن �إدارة باري�س �سان جريمان مل
تكن م�ستعدة للتفريط يف نيمار
 ،يف ظل ا�شرتاطها احل�صول على
 222مليون ي��ورو ،لأنها تعلم
جيد ًا �أن��ه ي�ستحيل على �أي ٍ
ناد
يف العامل دفع هذه القيمة يف ظل
الظروف املالية التي متر بها
الأندية.
وانتقل نيمار �إلى باري�س �سان
جريمان يف �صيف  2017مقابل
 222مليون يورو ،ليكون الالعب
الأغلى يف العامل.

• مسيرة نيمار مع سان جيرمان

استقبال أسطوري لمارادونا من جماهير خيمناسيا
رحب نحو � 25أل ًفا من حمبي كرة القدم يف الأرجنتني ،بدييغو مارادونا الذي ا�ستهل
م�شواره كمدرب لفريق خيمنا�سيا ئي �إي�سغرميا املتعرث.
عاما اجلماهري يف امللعب
و�أبلغ املهاجم الفائز بك�أ�س العامل  1986والبالغ عمره ً 58
مبدينة ال بالتا خارج بوين�س �أير�س يف �أول يوم مع فريقه اجلديد�« :سنتطلع للأمام
�سويا».
وتولى مارادونا� ،أحد �أف�ضل الالعبني على مر الع�صور ،م�س�ؤولية �إعادة �إحياء �آمال
خيمنا�سيا الذي ت�أ�س�س يف  1887ونال لق ًبا واح ًدا يف  1993عندما ح�صد ك�أ�س االحتفال
مبرور  100عام على ت�أ�سي�س االحتاد الأرجنتيني .ويناف�س خيمنا�سيا يف دوري الدرجة
الأولى،وقال النادي �إنه باع  500قمي�ص برقم ع�رشة وهو رقم مارادونا ال�سابق يف
�ساعات قليلة.ومنذ بدء املفاو�ضات بني خيمنا�سيا ومارادونا طلب الآالف احل�صول على
ع�ضوية النادي من �أجل �ضمان ح�ضور املباريات،وكانت �آخر حمطات مارادونا التدريبية
يف املك�سيك عندما قاد دورادو�س �سينالوا املناف�س يف الدرجة الثانية �إلى حماولتني
متتاليتني فا�شلتني يف ملحق الرتقي.وكاد مارادونا يحقق �أول �إجناز يف م�سريته الكروية
املو�سم املا�ضي عندما قاد دورداو�س �إلى نهائي الت�صفيات امل�ؤهلة �إلى الدرجة الأولى
املك�سيكية ولكنه خ�رس النهائي ل�صالح �أتليتكو �سان لوي�س ليخ�رس فر�صة الت�أهل ويعلن
حمامي الأ�سطورة الأرجنتيني رحيله عن تدريب الفريق
وك�شف مارادونا بدموعه التي �سقطت منه �أثناء دخوله مللعب فريقه من �أجل تقدميه
للجماهري �أن الرئي�س ال�سابق لالحتاد الدويل لكرة القدم �سيب بالتر والرئي�س ال�سابق
الحتاد الكومنبول �إدواردو دي لوكا والرئي�س ال�سابق لالحتاد الأرجنتيني جوليو
جروندونا هم ال�سبب يف غياب املدرب الأرجنتيني عن دوري بالده.

• جانب من االستقبال الكبير ملارادونا

عروض تركية

مدرب بلجيكا  :لوكاكو يلعب اآلن
• روميلو لوكاكو

بحرية وسعادة

• كازو ميورا

اعترب روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم �أن انتقال روميلو لوكاكو من مان�ش�سرت
يونايتد �إلى �إنرت ميالن �أنع�ش م�سريته ،م�ؤكدا �سعادة املهاجم وتعط�شه للنجاح يف مرحلة
مهمة جدا من م�شواره.
وان�ضم الدويل البلجيكي لوكاكو �إلى �إنرت ال�شهر املا�ضي منهيا عامني من اللعب مع
يونايتد .وبد�أت م�سريته جيدا يف النادي االجنليزي لكنه �أنهاها وهو يجاهد لدخول
الت�شكيلة الأ�سا�سية.
و�سجل الالعب البالغ من العمر  26عاما هدفني يف الدوري الإيطايل يف مباراتني
وعرب مارتينيز عن ثقته يف �أن تتحول بداية لوكاكو امل�رشقة يف دوري الدرجة
الأولى �إلى جناح �أي�ضا مع املنتخب الوطني.
وقال مارتينيز« :انها املرة الأولى التي �أ�شاهده فيها يلعب بهذه احلرية وال�سعادة.
عندما �أع��ود �إلى ال��وراء لعدة مع�سكرات �سابقة فانني مل �أره مبثل هذا الرتكيز
وال�سعادة واالقبال على خو�ض حتديات جديدة».
وتابع�« :أعتقد انه بات جاهزا خلو�ض واحد من �أكرب التحديات يف م�سريته باالنتقال
�إلى �إنرت .يحاول �أي�ضا تقدمي �أف�ضل ما لديه مع املنتخب الوطني� .أنا معجب به
للغاية.
ومل تخل فرتة لوكاكو الق�صرية يف �إيطاليا من م�شاكل �إذ تعر�ض الالعب لإ�ساءة عن�رصية
من جماهري كالياري الأ�سبوع املا�ضي لكن مارتينيز قال �إن تلك الواقعة مل ت�ؤثر على حالة
لوكاكو املزاجية خالل �أداء الواحب الوطني مع بلجيكا.
و�أ�ضاف« :بالطبع �شعر باحلزن لكني �أثق �أن اجلميع �سيحاولون م�ساعدته من خالل العمل على
ا�ستئ�صال هذه الظاهرة .ال ميكن الت�سامح مع هذا النوع من ال�سلوك،وتت�صدر بلجيكا جمموعتها
بر�صيد  15نقطة من خم�سة انت�صارات».

التقدم بالعمر في بالد «الساموراي» يزيد القيمة المالية

الياباني كازو ميورا أكبر العبي العالم سن ًا
في المالعب
مل مير خرب تعاقد فريق يوكوهاما النا�شط يف
الدرجة الثانية اليابانية مع �شوان�سكو ناكامورا
قادما من �إي��وات��ا م��رور ال��ك��رام على الكاتب
الإنكليزي ت�شاريل هيوتون خ�صو�صا �أنه بعد
قليل من البحث وجد �أن ناكامورا �صاحب الـ42
عاما لي�س الأكرب يف ت�شكيلة فريقه اجلديد.
الالعب الياباين الذي �أ�شتهر خالل تواجده رفقة
�سيلتك الإ�سكتلندي بركالته احلرة املتقنة اليزال
يلعب كرة القدم ومطلوبا يف الأندية هناك وبجانبه
�سيكون هناك �صاحب الـ 52عاما كازو ميورا �أكرب
العب ن�شط يف كرة القدم يف الوقت احلايل
هيوتون وجد يف بحثه �أن نادي يوكوهاما ي�ستطيع
مدربه �أن ي�ضع ت�شكيلة �أ�سا�سية للنادي مكونة من
العبني جتاوزت �أعمارهم الثالثني عاما لينتهي
به احلال بفريق ميتلك متو�سط �أعمار  36.5عاما.
جعل هذا البحث ال�صحايف الإنكليزي يت�ساءل عن
�سبب ا�ستمرار الالعب الياباين يف املالعب حتى
تلك الأعمار الكبرية خ�صو�صا �أن حالة فريق
يوكوهاما لي�ست الوحيدة والالعبني امللقبني
بالعواجيز يف �أوروب��ا تبدو �أعمارهم منا�سبة
ومنت�رشة كثريا يف ال���دوري الياباين �سواء
الدرجة الأولى �أو الثانية.
ون�رش موقع ثيث فوتبول تاميز تقرير هيوتن
عن �سبب ا�ستمرار الالعب الياباين يف املالعب
لعمر طويل

جاء يف البداية طول احلياة املتوقعة للمواطن
الياباين والذي يعترب الأعلى يف العامل بـ84.2
عاما وذلك ب�سبب �أ�سلوب احلياة والطعام الذي
يتناوله الفرد الياباين املكون من طعام بن�سبة
كولي�سرتول منخف�ضة والأ�سماك واخل�رضاوات
لذلك فعمر الريا�ضي الياباين يف املالعب �أطول
من مثيله يف بقية الدول يف العامل.
النقطة الثانية كانت يف تعامل اجلمهور الياباين
والإدارين مع الالعب املخ�رضم فال يكتفوا هناك
ب�ضمهم لأ�سباب تكرميية عندما يقرتب �سنه من
منت�صف الثالثينات فال تذهبب االندية �رسيعا
للبحث عن بديل لإبعاد الالعب املخ�رضم كبري
ال�سن عن امللعب.
اجلمهور يف اليابان مت�صالح مع �أ�ساطريه
ويعرف جيدا �أنه مع التقدم يف ال�سن ت�صبح
احل��رك��ة �أب��ط ��أ ولكن اح�ت�رام ما�ضي الالعب
يجعلهم يتغا�ضون عن حا�رضه خ�صو�صا �إن كان
ال يزال يقدم ملحات فنية رائعة تذكر اجلميع
بالزمن القدمي لالعب حتى لو كانت على فرتات
متباعدة.
وي�صل بنا هيوتون �إلى ال�سبب الثالث والأهم
وال��ذي يجعل الريا�ضي الياباين يبذل جهدا
م�ضاعفا كلما تقدم يف العمر من �أجل موا�صلة
اللعب وهو املال بالت�أكيد.
فعلى عك�س �سري الأمور يف �أوروبا ففي اليابان

كلما تقدم الالعب يف ال�سن كلما زاد راتبه بدون
�أن يتخذ املنحنى �إجتاه ًا تنازلي ًا ،ناكامورا
عندما كان يف �إواتا يف الدرجة الأولى كان الأعلى
راتبا بني زمالئه بـ 80مليون ين يف املو�سم
و�أقرب العب له كان يتقا�ضى  60مليون ين.
والأمثلة كثرية يف اليابان فالعب مثل �أوجا�سورا
�صاحب الـ 38عاما هو الأعلى راتبا يف نادي
كا�شيما �أنتالرز ويو�شيتو �إندو �صاحب الـ39
عاما يتقا�ضى  150مليون ين �سنويا من
فريقه غامبا �أو�ساكا رغم �أنه العب بديل
يف قائمة الفريق ومن خلفه ي�أتي عجوز
�أخر هو يا�سيوكي كونو بـ 100مليون ين
بينما جنم املنتخب الياباين احلايل كينتا
مويرا وزميلهم يف الفريق ال يتقا�ضى �أكرث
من  40مليون ين.
لذلك يف اليابان ال توجد �ضغوطات
على الالعب من �أج��ل االع��ت��زال املبكر
وت��رك ع��امل ك��رة ال��ق��دم واالجت���اه �إلى
التدريب �أو التحليل كما يحدث مع
معظم النجوم فهناك ال يواجه الالعب
التنمر م��ن اجلماهري وال �صافرات
اال�ستهجان ب�سبب تقدمه يف العمر بل
يجد نف�سه يلعب مبجهود �أقل وراتب
�أكرب وجماهري ت�سانده وت�شجعه من
خارج امللعب.

وأميركية مغرية

لمسعود أوزيل

ك�شفت �شبكة «كالت�شيو مريكاتو» الإيطالية عن
تلقي النجم الأملاين املخ�رضم م�سعود �أوزيل
العب ن��ادي �آر�سنال الإنكليزي ،عرو�ض ًا
مغرية من �أندية تركية و�أمريكية للتعاقد
معه يف �سوق االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة.
و�أبدى �آر�سنال انفتاح ًا على فكرة
بيع �أوزي���ل خ�لال االنتقاالت
ال�صيفية لكي يتخل�ص من راتبه
املرتفع  ،حيث يتقا�ضى 350
�ألف جنيه �إ�سرتليني �أ�سبوعي ًا،
ولكن يف النهاية بقى الالعب
الأملاين يف لندن.
وعلى الرغم من التقارير التي
ربطت بينه وبني االنتقال �إلى
الدوري االمريكي من بوابة نادي
دي �سي يونايتد يف ال�صيف� ،إال
�أن م�سعود �أوزيل العب نادي ريال
مدريد الإ�سباين ال�سابق �أ�رص على
البقاء يف �آر�سنال.
ووف��ق� ًا لل�صحيفة ال�شهرية عرب
موقعها الإلكرتوين الر�سمي ،ف�إن
هناك اهتمام ًا ق��وي من �أندية مثرية
لالهتمام يف تركيا والواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ب��ال��دويل الأمل���اين ال�سابق
م�سعود �أوزي��ل ال��ذي يبلغ من العمر 30
عام ًا ،حيث خرج الالعب من ح�سابات مدربه �أوناي �إميري
وهو ال�شيء ال��ذي ميكن �أن يجعله يفكر يف الرحيل عن
�آر�سنال ودرا�سة العرو�ض.
و�شارك م�سعود �أوزيل الذي ميتد عقده حتى  2021مع نادي
�آر�سنال الإنغليزي ،يف  166مباراة مع الغانزر ببطولة
الدوري الإنغليزي وجنح يف ت�سجيل  32هدف ًا.

اإلنتر لن يفرط في سكرينيار
�شف تقرير �صحايف �إيطايل ،عن موقف نادي �إنرت ميالن من �إمكانية
رحيل العبه ميالن �سكرينيار ،خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة.
ووفقًا ل�صحيفة «توتو �سبورت» ،ف�إن �أنطونيو كونتي املدير الفني
لإنرت ميالن ،يعترب �أن �سكرينيار خارج نطاق �سوق االنتقاالت،
خا�صة يف ال�شتاء املقبل.
عاما ،باالنتقال
وارتبط ا�سم ميالن �سكرينيار البالغ من العمر 24
ً
�إلى مان�ش�سرت �سيتي لتدعيم الفريق الإجنليزي دفاع ًيا بعد الإ�صابات
التي �رضبت اخلط اخللفي لل�سماوي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن القيمة املعرو�ضة على �إنرت ميالن ،والتي تبلغ
 60مليون يورو ،لن تكون كافية لرحيل ميالن �سكرينيار عن الفريق
الإيطايل.
وبد�أ �سكرينيار املو�سم اجلديد مع �إنرت ميالن ب�شكل مثايل ،بعدما
فاز فريقه يف �أول مباراتني مب�سابقة ال��دوري الإيطايل ،ليت�صدر
ترتيب البطولة مع يوفنتو�س بر�صيد  6نقاط لكل منهما.

