
من املتوقع أن تترك األحاديث والشائعات 
املثارة هنا وهناك حول انتقال البرازيلي نيمار 
دا سيلفا إل��ى صفوف ب��اري��س س��ان جيرمان 
الفرنسي آث��ارا سلبية كبيرة في برشلونة، 
بغض النظر عن جناح الصفقة من عدمها في 

نهاية املطاف.
وت��ع��د امل���ق���االت ال��ت��ي ن��ش��رت��ه��ا صحيفتا 
»سبورت« و«موندو ديبورتيفو«، اإلثنني، أكبر 

دليل على هذا التصور.
ووجهت الصحيفتان، اللتان تصدران في 
إقليم كتالونيا اإلس��ب��ان��ي، معقل برشلونة، 
سهام انتقاداتها إلى تصرفات الالعب البرازيلي 
واتهمته بالتسبب في البلبلة التي تغلف مسلسل 

رحيله عن برشلونة.
وك��ان رئيس حترير صحيفة »س��ب��ورت«، 
إرنست فلوتش، األكثر انتقادا لنيمار، حيث 
خصص مقاله بالكامل للحديث عن تصرفات 

الالعب »غير املقبولة« من وجهة نظره.
وق����ال ف��ل��وت��ش: »ن��ي��م��ار ه��و م��ن تالعب 
ببرشلونة وليست الصحافة، البلبلة التي 
حدثت ليس املتسبب فيها الصحافة بل الالعب 
نفسه، فهو من كان يغّير رأي��ه من وقت آلخر 
خ��الل ه��ذه األي���ام، نيمار ل��ه احل��ق ف��ي إع��ادة 
التفكير كما يحلو له ونحن يتعني علينا أن 

نحكي عن هذا«.
وأضاف: »الالعب واحمليطون به فضلوا عدم 

الكشف بشكل واضح عن حقيقة موقفهم«.
وعلى اجلانب اآلخ��ر انتهج رئيس حترير 
»م��ون��دو ديبورتيفو«، سانتي نويا، أسلوبا 
أكثر لطفا في احلديث عن نيمار، لكنه رغم ذلك 
جاء في نفس السياق الذي حتدث ضمن إطاره 

نظيره في صحيفة »سبورت«.
وأش����ار ن��وي��ا إل���ى ال��ص��ورة ال��ت��ي جمعت 
بني مدافع برشلونة ج��ي��رارد بيكيه وزميله 
نيمار، على احلساب الرسمي اخلاص بالالعب 
اإلسباني على إنستغرام، وقال نويا: »اجلملة 
التي مت نشرها عبر إنستغرام ك��ان يجب أن 

يقولها نيمار، هو ال��ذي يتعني عليه أن يترك 
رسالة واضحة«.

وكان بيكيه نشر األحد على حسابه الرسمي 
على إنستغرام صورة له مع نيمار، مصحوبة 

بعبارة »نيمار سيبقى في برشلونة«. 

بيكيه: نيمار سيبقى
بعد نحو 24 ساعة من تألقه أمام يوفنتوس 
اإليطالي وتسجيله ثنائية في مرمى األسطورة 
بوفون وديا، جاء خبر بقاء نيمار في برشلونة 

من أحد أكثر الزمالء النافذين في النادي بيكيه.
بيكيه ال��ن��اش��ط ع��ل��ى وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي كتب على جميع حساباته أن زميله 

البرازيلي سيبقى واضعا صورتهما معا.
واشتعلت صحف العالم بخبر قرب انتقال 
النجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي. ولقيت التغريدة نشرها 
بيكيه انتشارا سريعا وواس��ع��ا عبر مواقع 
التواصل، اذ متت إعادة نشرها أكثر من 30 ألف 

مرة في غضون أقل من 20 دقيقة.
وحفلت الصحافة الرياضية خ��الل األي��ام 
املاضية بتقارير عن احتمال انتقال املهاجم 
الدولي البرازيلي )25 عاما( الى صفوف النادي 
الباريسي، وسط حديث عن استعداد االخير 
لدفع قيمة البند اجلزائي لفسخ عقد نيمار مع 

برشلونة، والبالغة 222 مليون يورو.
وغ����ذى ن��ي��م��ار ال����ذي ان��ض��م إل���ى ال��ن��ادي 
الكاتالوني ف��ي 2013 ق��ادم��ا م��ن سانتوس 
البرازيلي، هذه التقارير عندما نشر عبر حسابه 
على موقع »انستاغرام« اجلمعة، صورة له وهو 

في موضع »تفكير«.
وكانت وسائل إع��الم إسبانّية أش��ارت في 
وق��ت س��اب��ق األح���د، إل��ى أن ف��ري��ق برشلونة 
املتواجد حاليا في الواليات املتحدة استعدادا 
للموسم الكروي اجلديد، مقتنع ببقاء النجم 

البرازيلي في صفوفه.
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يقول رونالد كومان مدرب إيفرتون 
إن وين رون��ي املنضم حديثا للفريق 
ترك بالفعل تأثيرا هائال على زمالئه 
ويعتقد أن خبرة قائد اجنلترا ميكن أن 

تقود النادي لبلوغ آفاق جديدة.
وع���اد رون���ي، ال��ه��داف التاريخي 
ملنتخب اجنلترا، إلى ناديه األول بعد 
13 عاما قضاها مع مانشستر يونايتد 
وكان سادس صفقة يبرمها كومان في 

فترة االنتقاالت احلالية.
وق���ال ك��وم��ان مل��وق��ع ال��ن��ادي على 

اإلنترنت »ميلك خبرة كبيرة«
وتابع »إن��ه الع��ب مؤثر في أرض 
امللعب وأيضا هو مهم ج��دا لزمالئه 

في الفريق ولالعبني الشبان الذين 
يتعلمون منه كيف يصلون إلى أعلى 

املستويات في كرة القدم«.
وت��اب��ع »يتمتع بصفات القيادة 
ويظهر ذل��ك مب��ا يفعله وم��ا يسديه 
لباقي الالعبني من نصائح وه��ذا ما 

نحتاجه بالفعل«.
ون���زل إي��ف��رت��ون ب��ق��وة ف��ي سوق 
االن��ت��ق��االت وض��م رون���ي وج���وردان 
بيكفورد ومايكل كني وداف��ي كالسن 
وهنري اونيكورو وساندرو راميريز 

وكوكو مارتينا والعبني آخرين.
وي��أم��ل ك��وم��ان ف��ي املنافسة على 
جبهتني في ال��دوري املمتاز وأوروب��ا 

ف��ي امل��وس��م اجل��دي��د ويعتقد امل��درب 
الهولندي انه أض��اف املزيد من القوة 

واملهارة للفريق.
وأضاف كومان »أنا سعيد بالطريقة 
ال��ت��ي ت��أق��ل��م ب��ه��ا ال��الع��ب��ون اجل���دد. 
ينتظرهم مستقبل واع��د في إيفرتون 
وميلكون االمكانات التي نحتاجها 
للتحسن«. وسيبدأ إيفرتون املوسم 
اجلديد مبواجهة روزوم��ب��روك ممثل 
سلوفاكيا في الدور التمهيدي الثالث 
للدوري األوروب��ي. وسيخوض فريق 
امل���درب ك��وم��ان م��ب��اراة ال��ذه��اب على 
أرضه يوم اخلميس على أن تقام مباراة 

العودة في الثالث من أغسطس.

كل املؤشرات تؤكد بقاء نيمار في برشلونة

روني

سجل كيمار لورنس هدفا من ركلة حرة 
قبل دقيقتني على النهاية ليمنح جاميكا فوزا 
مفاجئا 1-0 على املكسيك، ويقود بالده إلى 
نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم للمرة الثانية 

على التوالي، في مواجهة أمريكا.
ولم يكن جلاميكا أي وجود هجومي طيلة 

امل��ب��اراة التي أقيمت باستاد روز ب��ول في 
باسادينا قبل أن يطلق لورنس تسديدة من 
25 مترا من فوق احلائط الدفاعي املكسيكي في 

الزاوية العليا اليسرى للمرمى.
وستلتقي جاميكا، التي خسرت 1-3 أمام 
املكسيك في النهائي قبل عامني ولم يسبق لها 

الفوز باللقب، مع ال��والي��ات املتحدة البطلة 
5 مرات في املباراة النهائية في سانتا كالرا 

بكاليفورنيا األربعاء.
وف����از امل��ن��ت��خ��ب األم���ري���ك���ي 2-0 على 
كوستاريكا في املواجهة األخرى بالدور نصف 

النهائي السبت.

فرحة العبي منتخب جاميكا
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الصحف الكتالونية تهاجم نيمار .. وبيكيه يؤكد بقاء الالعب في برشلونة

ذك���ر ت��ق��ري��ر إخ���ب���اري أم��س 
اإلثنني أن بايرن ميونخ األملاني 
سيجني ما يقارب 100 مليون 
ي����ورو )116 م��ل��ي��ون دوالر( 
من ع��ائ��دات البث التليفزيوني 
ملبارياته في البوندسليغا خالل 

املوسم املقبل.
وأض��اف تقرير مجلة »كيكر« 
ال��ري��اض��ي��ة أن الي��ب��زج، وصيف 
البطل، يعيش حالة من السعادة، 
علما بأن عائدات البث التليفزيوني 
ملبارياته في املوسم اجلديد تقل عن 

ثلث املبلغ الذي سيجنيه بايرن.
وأوض����ح����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن 
ب��اي��رن سيحصد 7ر97 مليون 
يورو بالتحديد ليتربع بذلك على 
القمة، ويليه بروسيا دورمتوند 
)5ر86 مليون ي���ورو(، وشالكه 
)7ر79 مليون ي��ورو(، وذل��ك من 
عائدات بيع حقوق بث مبارياتهم 
ف��ي البوندسليغا داخ���ل أملانيا 

وخارجها.
أما اليبزغ، فيحتل املركز األخير 
بني فرق البوندسليغا، حيث ينتظر 
أن يحصد 6ر29 مليون يورو، علما 
بأنه أحرز املركز الثاني لدى عودته 

إلى دوري الدرجة األولى.
ولم تبد رابطة الدوري األملاني، 
رغبة ف��ي التعليق على م��ا ذك��ره 

تقرير مجلة »كيكر«.
وأش��ارت املجلة إلى أن األندية 
ال�36 امل��ن��اف��س��ة ف��ي مسابقتي 

دوري الدرجتني األولى والثانية، 
ستحصل على إجمالي 968 مليون 
يورو من احلقوق الداخلية و208 

ماليني يورو من حقوق التسويق 
على املستوى الدولي في املوسم 

املقبل.

100 مليون يورو عائدات بايرن ميونيخ من البث التلفزيوني

100 مليون يورو من عائدات البث التلفزيوني في البوندسليغا خالل املوسم املقبل بايرن ميونيخ سيجني ما يقارب من 

جامايكا تطيح باملكسيك وتصعد لنهائي الكأس الذهبية

أعلن اإلي��ط��ال��ي أنطونيو كونتي م��درب 
تشيلسي بطل ال��دوري اإلنكليزي االثنني أن 
مهاجمه الدولي اإلسباني بيدرو رودريغيز 
تعرض ل� »كسور متعددة« في وجهه بسبب 
اصطدامه ب��ح��ارس مرمى أرس��ن��ال الدولي 

الكولومبي دافيد أوسبينا خالل مباراة ودية.
وأص��ي��ب ب��ي��درو )29 ع��ام��اً( بعد حوالى 
نصف ساعة على انطالق م��ب��اراة اجلارين 
)ف��از تشلسي -3صفر( السبت ضمن كأس 
األبطال الدولية في الصني، إثر اصطدام مع 
أوسبينا الذي كان يحاول إبعاد الكرة داخل 
املنطقة، وتلقى العالج على أرض امللعب حيث 
كانت الدماء تسيل من أنفه وأذنه وشفته قبل 

أن يتم نقله إلى املستشفى.
وأمضى بيدرو الليل في مستشفى بكني 

وعاد إلى لندن في اليوم التالي.
وق��ال كونتي في حديثه لوسائل اإلعالم 
ف��ي سنغافورة عشية امل��ب��اراة ال��ودي��ة مع 
بايرن ميونيخ األملاني »ك��ان الوضع أكثر 
خطورة ألنني كنت أمتنى أن يكون مجرد 
ارجتاج فقط«. وأضاف »تبني أنه يعاني من 
كسور متعددة وأعتقد أنه بوضعه لقناع بعد 

10 أيام، ميكن أن يعود إلى العمل معنا«.
وأوضح كونتي أنه ال يكن أي شعور سيء 
جتاه أوسبينا »ألنني كنت العباً، أع��رف أن 

هذه احلوادث ميكن أن حتدث«، مشدداً على أن 
أوسبينا كان يحاول التقاط الكرة فقط.

كونتي يؤكد تعرض بيدرو لكسور متعددة في وجهه

بيدرو رودريغيز بعد إصابته في مباراة أرسنال

أنشيلوتي يستبعد انتقال فيدال 
إلى مانشستر يونايتد

استبعد اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ األملاني 
االثنني رحيل جنم خط وسطه الدولي التشيلي أرتورو فيدال على 
رغم التقارير الصحافية التي تفيد باهتمام مانشستر يونايتد 

اإلنكليزي به.
إال أن امل��درب اإليطالي لم يخف وج��ود إمكانية لرحيل العب 
الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي لم يلعب كثيراً في 
موسمه األول مع بطل أملانيا، في ظل تقارير باقتراب مدرب فريق 
»الشياطني احلمر« البرتغالي جوزيه مورينيو من التوصل إلى 

اتفاق معه.
وقال أنشيلوتي في معرض رده عن سؤال حول اهتمام مانشستر 
يونايتد بالدولي التشيلي البالغ من العمر 30 عاماً، »لن يرحل. 

فيدال العب في صفوف فريقنا، لدي قناعة كبيرة ببقائه«.
وأضاف أنشيلوتي عشية مواجهة فريقه تشيلسي بطل الدوري 
اإلنكليزي ضمن كأس األبطال الدولية الودية في سنغافورة »فيدال 

سيبقى معنا«.
في املقابل، أمل��ح أنشيلوتي إل��ى إمكانية رحيل سانشيز )19 

عاماً(.
وق��ال »في الوقت احلالي، ريناتو يتدرب معنا، يعمل معنا«، 
مضيفاً »ال يزال أمامنا الوقت معاً التخاذ قرار معاً، قد تكون ثمة 

إمكانية لرحيله، كما قد تكون ثمة إمكانية لبقائه معنا«.
وأفادت وسائل إعالم بريطانية أن يونايتد قريب من ضم الدولي 

البرتغالي الواعد على سبيل االعارة، بعد موسم مخيب في أملانيا.

كومان: روني ميكنه قيادة إيفرتون إلى آفاق جديدة

استبعاد فان ديك من معسكر 
ساوثامبتون يزيد تكهنات رحيله

 استبعد فيرجيل فان ديك مدافع ساوثامبتون من معسكر للفريق 
في فرنسا هذا األسبوع ما يزيد تكهنات حول احتمال رحيل الالعب 

الهولندي إلى ناد آخر خالل فترة االنتقاالت احلالية.
وربطت تكهنات قوية الالعب البالغ من العمر 26 عاما باحتمال 
االنتقال إلى ليفربول ال��ذي قال إنه تراجع عن الفكرة بعدما تقدم 
ساوثامبتون بشكوى لرابطة أندية الدوري املمتاز بداعي االتصال 

بشكل غير قانوني مع الالعب الشهر املاضي.
وال يرغب ساوثامبتون في بيع فان ديك لكن امل��درب ماوريسيو 
بليجرينو قال األسبوع املاضي إن قلب الدفاع يتدرب مبفرده النه 
»ليس الئقا ذهنيا بنسبة مئة في املئة«.وغاب فان ديك الذي يقدر 
خبراء قيمته بنحو 60 مليون جنيه استرليني )78.19 مليون دوالر( 
عن مباراة ودي��ة يوم السبت في ضيافة برينتفورد واستبعد االن 
من معسكر يضم 25 العبا من الفريق في فرنسا حيث سيلتقون مع 
سانت ايتيني يوم السبت. وذكرت وسائل اعالم بريطانية ان ليفربول 
ال يزال يرغب في التعاقد مع الالعب الذي وقع العام املاضي عقدا 
لست سنوات مع ساوثامبتون. وميلك ليفربول بالفعل أربعة العبني 
سابقني من ساوثامبتون في تشكيلته حيث أنفق 91 مليون جنيه 
استرليني )118.64 مليون دوالر( على التعاقد مع آدم الالنا وديان 
لوفرين وناثانيل كالين وساديو ماني منذ 2014. وضم ليفربول 

العبا خامسا هو ريكي المبرت لكن باعه بعد ذلك

يوفنتوس يضم املهاجم اإليطالي 
فيدريكو بيرناردسكي من فيورنتينا

أعلن ن��ادي يوفنتوس اإليطالي أمس االثنني تعاقده رسمياً مع 
املهاجم الشاب فيدريكو بيرناردسكي الذي يخضع حالياً للكشف 
الطبي. وان��ض��م بيرناردسكي )23 ع��ام��اً( ليوفنتوس ق��ادم��اً من 

فيورنتينا الذي لعب لصاحله خالل املواسم الثالثة األخيرة.
وكشفت وسائل اإلعالم اإليطالية أن القيمة املالية للصفقة بلغت 
40 مليون يورو )46 مليون و600 ألف دوالر(، وأن مدة العقد خمس 
سنوات. وأصدر نادي يوفنتوس بياناً أعلن من خالله انضمام الالعب 
اإليطالي الشاب لصفوفه في ظل استقبال حافل له من قبل جماهير 
النادي خالل املرحلة األولى من الكشف الطبي. ومن املنتظر أن يوقع 
بيرناردسكي على عقد انضمامه ليوفنتوس هذا األسبوع. وسيتعني 
على بيرناردسكي، الذي انضم مؤخراً للمنتخب اإليطالي وظهر معه 
خالل بطولة كأس أمم أوروبا في العام املاضي بفرنسا، الدخول في 
صراع كبير من أجل أن يضمن لنفسه مكاناً في التشكيلة األساسية 
ليوفنتوس، الذي يضم مهاجمني من العيار الثقيل مثل األرجنتينيني 

باولو ديباال وغونزالو هيغوايني والكرواتي ماريو ماندزوكيتش.


