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أعرب قلب دفاع برشلونة واملنتخب اإلسباني 
ج��ي��رارد بيكيه مجددا عن قناعته ب��أن النجم 

البرازيلي نيمار سيبقى في النادي الكتالوني.
يأتي ذلك رغم احلديث عن أن باريس سان 
جيرمان الفرنسي مستعد لدفع 222 مليون 

يورو من أجل احلصول على خدماته.
لكن قناعة بيكيه تستند على »حدسه« وليس 
على معلومات داخلية، وق��ال عشية املباراة 
الودية في العاصمة األميركية واشنطن ضد 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي في كأس األبطال 
بنسختها األميركية، »إنه رأي شخصي مبني 
على احلديث الذي أجريته معه وعلى حدسي. 
لكن ما أقوله ليس رسميا وليس من شأني القول 

بأنه باق أو راحل«.
وسبق لبيكيه أن نشر األح��د ص��ورة على 
تويتر بصحبة نيمار مرفقة بتعليق »إن��ه 
ب��اق« باللغة اإلسبانية، إال أن املعني املباشر 

باملوضوع التزم الصمت وأبقى الغموض قائما.
ول��م يعلق نيمار، املتواجد مع زمالئه في 
الواليات املتحدة حيث يستعد النادي الكتالوني 
للموسم اجلديد، حتى اآلن على التقارير بشأن 

احتمال انتقاله إلى سان جيرمان.
وحفلت الصحافة الرياضية خ��الل األي��ام 
املاضية بتقارير عن احتمال انتقال نيمار إلى 
صفوف ال��ن��ادي الباريسي ال��ذي فقد املوسم 
املنصرم لقب الدوري الفرنسي حلساب موناكو، 
ويجهد لتعزيز تشكيلته مبا يضمن له هدفه 
األب��رز: إح��راز لقب دوري أبطال أوروب��ا للمرة 

األولى.
وغذى نيمار الذي انضم إلى النادي الكتالوني 
في 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، هذه 
التقارير عندما نشر عبر حسابه على موقع 
»انستغرام« اجلمعة، صورة له وهو في موضع 

»تفكير«، دون تعليق.
وأف��ادت التقارير أن سان جيرمان مستعد 
لدفع قيمة البند اجلزائي لفسخ عقد نيمار مع 
برشلونة، والبالغة 222 مليون ي���ورو، ما 
سيجعل منه أغلى الع��ب في العالم، ب��دال من 
الفرنسي ب��ول بوغبا ال��ذي انتقل ف��ي صيف 
2016 من يوفنتوس اإليطالي إلى مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي مقابل 105 ماليني.
كما ت��ردد أن س��ان جيرمان سيعرض على 
نيمار راتبا سنويا يصل إلى 30 مليون يورو، 

إضافة إلى حوافز.
وأك��د بيكيه الثالثاء أن الصورة والتعليق 
اللذين نشرهما على تويتر لم يزعجا نيمار، 
مضيفا »كنت بصحبة نيمار ورفاقه يوم االثنني 
في غرفته ولم يكن مستاء على اإلط��الق. على 

العكس، كان سعيدا«.

وواصل »نحن نتحدث معه. عالقتنا وطيدة 
ليس ك��زم��الء وح��س��ب ب��ل ك��أص��دق��اء أي��ض��ا«، 
مستبعدا أن ي��ك��ون امل���ال خلف تفكير نيمار 
باحتمال الرحيل ع��ن »ك��ام��ب ن��و« لكنه يرى 
أن غ��اي��ات رياضية ستقف خلف خ��ط��وة من 
ه��ذا النوع في ح��ال حصولها. وأك��د بيكيه أن 

برشلونة أفضل مكان بالنسبة لنيمار.
ومن جهته، قال املدافع األرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو »عليه أن يضع األمور في امليزان. ما 
قاله بيكيه، هو الشعور الذي يخاجلنا جميعا، 

نريده أن يبقى. جميعنا نريد بقاءه«.
وال يبدو أن شيئا محسوما في ملف انتقال 
نيمار إل��ى س��ان جيرمان، رغ��م تأكيد وسائل 
إع��الم مثل صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية 
أن »انتقال القرن« قد ينجز في »األي��ام القليلة 
املقبلة«، وذلك في نسختها االلكترونية مساء 

األحد.
ولم يقتصر التأكيد على هذه الصحيفة، إذ 
أوردته أيضا شبكة »أي أس بي أن« األميركية 
التي نقلت عن مقربني من نيمار لم تسمهم، 
أن األخير ووكيل أعماله )وال��ده( أعطيا سان 
جيرمان موافقتهما على انتقال ال��الع��ب إلى 

صفوفه في عقد ميتد أربعة أعوام.
وحاول الصحافيون السبت سؤال نيمار عن 
كل اجلدل الدائر حاليا، وذلك في ختام املباراة 
ال��ودي��ة م��ع يوفنتوس )2-1( ف��ي نيويورك 
والتي سّجل فيها البرازيلي هدفي الفوز )1-2(. 
إال أن الالعب اكتفى بتوزيع االبتسامات والتقاط 
ص��ور »سيلفي« م��ع مشجعني، قبل مغادرة 

امللعب.
من جهته تعامل مدرب باريس سان جيرمان، 
اإلسباني أوناي إميري، بحذر شديد مع مسألة 
االنتقال احملتمل لنجم برشلونة البرازيلي نيمار 
لصفوف الفريق الفرنسي، مشيرا إلى أن إدارة 
النادي »تعمل بشكل جيد جدا« لتعزيز الفريق 

قبل املوسم املقبل.
وعن االنتقال احملتمل لنيمار، اكتفى املدرب 
اإلسباني في مؤمتر صحافي في مدينة ميامي 
بوالية فلوريدا األمريكية بالقول: »إذا كان أحد 
سيأتي، فإنه سيأتي للمساعدة في تقدمي موسم 

رائع«.
ومن جانبه، حتدث أيضا العب باريس سان 
جيرمان، األوروغوياني إدينسون كافاني، عن 
ضم نيمار احملتمل وقال: »إننا نتحدث عن العب 
كبير«، مضيفا أن أي شخص »يود أن يلعب مع 

جنوم كبار«.
وأض����اف: »ه���ذه أم���ور طبيعية ف��ي سوق 
االنتقاالت، حيث جتري الكثير من األحاديث لكن 
اآلن، بالنسبة لي زمالئي هم األفضل، وإذا وصل 

زميل جديد للفريق فمرحبا به«.
من جهة أخ��رى أش��ارت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية األربعاء إلى أن ن��ادي باريس سان 
جيرمان يسعى حلسم مفاوضاته حول إمكانية 
ضم جنم برشلونة، البرازيلي نيمار، خالل 

األسبوع اجلاري »بحد أقصى«.
وذك����رت الصحيفة أن ن����ادي العاصمة 

الفرنسية ال يريد أن تطول املفاوضات أكثر من 
ذل��ك، كي يتمكن من ب��دء املساعي للتعاقد مع 
العبني آخرين ح��ال رف��ض املهاجم البرازيلي 

االنتقال لصفوفه في نهاية املطاف.
وأضافت »ليكيب« أنه من بني البدائل التي 
قد يفكر بها باريس س��ان جيرمان، التشيلي 
أليكسيس سانشيز، العب آرسنال اإلجنليزي، 

أو الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يسعى 
كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد 

معه.
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن إدارة النادي 
الفرنسي ومحاميه فعلوا »كل« ما بأيديهم خالل 
األي��ام األخ��ي��رة من أج��ل التعاقد مع نيمار، ال 
سيما كي تتسق الصفقة مع قواعد اللعب املالي 

النظيف وفقا لالحتاد األوروب���ي لكرة القدم 
)يويفا(.

وي��ش��ار إل��ى أن��ه م��ن أج��ل انتقال نيمار من 
برشلونة ل�«بي إس جي«، سيتعني على النادي 
الفرنسي أن يدفع للبرسا قيمة الشرط اجلزائي 
في عقد النجم البرازيلي والبالغة 222 مليون 

يورو. 

نيمار في تدريبات برشلونة

غوارديوال

غوارديوال: جميع األندية تنفق بسخاء في سوق االنتقاالت

مورينيو: مانشستر يونايتد جاهز للمنافسة على لقب »البرمييرليغ«

جوزيه مورينيو مستعد للموسم اجلديد

عاقب تشيلسي، بطل الدوري اإلنكليزي، العبه 
البرازيلي كينيدي وأبعده عما تبقى من اجلولة 
اآلسيوية التي يقوم بها النادي اللندني بسبب 
االهانات التي وجهها للصني، وذلك بحسب ما أكد 

الثالثاء مدربه كونتي.
وأب��ع��د كينيدي عما تبقى م��ن اس��ت��ع��دادات 
تشيلسي في القارة اآلسيوية من أجل جتنب املزيد 
من االحراج بسبب ما نشره الالعب البرازيلي في 

مواقع التواصل االجتماعي.
ون��ش��ر اجل��ن��اح ال��ب��ال��غ 21 ع��ام��ا تسجيلني 
مصورين قبل مباراة السبت بني فريقه وجاره 
آرسنال على ملعب »عش الطائر« في بكني والتي 
انتهت بفوز بطل الدوري املمتاز 3-0، على موقع 
انستغرام  يقول في أحدهما »تبا لك يا صني«، 
ويظهر في الثاني حارسا أمنيا نائما مرفقا بعبارة 

»استيقظي أيتها الصني. أيتها الغبية«.
واضطر تشيلسي إلى االعتذار من الصني بسبب 
تعليقات كينيدي الذي قوبل بصافرات االستهجان 

حلظة دخوله امللعب في املباراة ضد آرسنال.
ون��ش��ر ال��ن��ادي بيانا باللغتني اإلنكليزية 
والصينية عبر موقعه االلكتروني حمل عنوان 
»اعتذار ن��ادي تشيلسي لكرة القدم من الشعب 
الصيني على تعليقات مسيئة لالعب عبر مواقع 

التواصل االجتماعي«.
وأك��د ال��ن��ادي أن��ه حظي باستقبال ودود في 
ملعب »ع��ش الطائر« وأن��ه فوجىء بتعليقات 

العبه.
وفي ظل االتهامات التي وجهتها وسائل االعالم 
الصينية إلى كينيدي بأنه أه��ان بلدها، اضطر 
تشيلسي الى اتخاذ ق��رار استبعاد الالعب عما 

تبقى من جولته اآلسيوية التي استكملها الثالثاء 
باخلسارة أمام بايرن ميونيخ األملاني 2-3 في 
سنغافورة التي يختتم فيها جولته السبت بلقاء 

انتر ميالن اإليطالي.
وتطرق كونتي بعد مباراة الثالثاء إلى مسألة 
كينيدي ال��ذي وقع مع تشيلسي عام 2015 من 
فلوميننزي مقابل 7،8 ماليني دوالر، قائال »اعتذر 
الالعب بشأن هذا املوضوع. اتخذنا هذا القرار 
)استبعاده عن اجلولة( بشأن الالعب ألن عليه أن 
يدرك أخطاءه... إنه متأسف ملا حصل واآلن عليه 

العودة إلى املنزل )لندن(«.
وسبق لالعب نفسه أن اعتذر عن التسجيلني 
اللذين سحبهما الحقا، كاتبا في صفحاته على 
وسائل التواصل االجتماعي »اري��د االعتذار من 
شعب الصني لإلهانة التي تسببت بها. لم يكن 
في نيتي أبدا أن أهني أو أقلل من احترام أحد على 
اإلط��الق، وأدرك اآلن ب��أن تعليقاتي كانت غير 

مناسبة بتاتا«.
وواص����ل »أري����د أي��ض��ا االع���ت���ذار م��ن فريقي 
تشيلسي وجميع رفاقي الذين خذلتهم بسبب ما 
نشرته. اتفهم متاما مسؤولية متثيل فريقي ولم 
يكن في نيتي أبدا أن أتسبب بهذا االحراج أو قلة 

االحترام«.
وق��د يصبح مصير كينيدي مع تشيلسي في 
خطر بسبب ما قام به، السيما أنه ليس عنصرا 
يعتمد عليه كونتي ال��ذي أع��اره املوسم املاضي 
لواتفورد حيث لعب مباراة واح��دة فقط كبديل، 
ثم عاد قبل األوان إلى »ستامفورد بريدج« حيث 
لعب مباراتني بعد أن حسم النادي اللندني لقب 

الدوري املمتاز.

تشيلسي ُيخرج كينيدي من جولته 
بسبب إهانته للصني

سباليتي يأمل في بقاء 
بريسيتش مع انتر ميالن

يبذل لوتشيانو سباليتي مدرب انترناسيونالي جهودا كبيرة لإلبقاء 
على اجلناح الكرواتي إيفان بريسيتش في الفريق في وقت يجري فيه 
تغييرات واسعة على تشكيلته قبل انطالق املوسم اجلديد في دوري 
الدرجة األول��ى اإليطالي لكرة القدم لكن امل��درب اإليطالي يعرف جيدا 
صعوبة املهمة. وقام مالك انترناسيونالي الصينيون بتغيير املدربني 
ث��الث م��رات املوسم املاضي ليحتل الفريق املركز السابع ويغيب عن 
املسابقات األوروبية وتعاقد النادي مع مدرب روما السابق الشهر املاضي 

في محاولة للمنافسة على ألقاب.
وتعاقد سباليتي بالفعل مع املدافع الدولي السلوفاكي ميالن شكرينيار 
ضمن مجموعة من الصفقات اجلديدة لكنه قد يضطر لبيع بريسيتش 

املطلوب بشدة في السوق لتوفير اموال لتدعيم صفوفه في مراكز أخرى.
وأبلغ سباليتي الصحفيني في معسكر الفريق في سنغافورة يوم 
األرب��ع��اء »بالطبع هناك شائعات لكننا نرغب بشدة في اإلب��ق��اء على 

بريسيتش. إنه العب مهم في الفريق ونعول عليه في املوسم اجلديد.
»لكن إذا جاء طرف وقدم عرضا ال ميكن رفضه فإننا سنبحث هذا األمر 
لكن قبلها سيتعني علينا البحث عن بديل مناسب له أيضا«. وربطت 
وسائل إعالم بريطانية الالعب البالغ من العمر 28 عاما باحتمال االنتقال 
إلى مانشستر يونايتد لكن سباليتي الذي يجهز فريقه ملباراة ودية يوم 
اخلميس أمام بايرن ميونيخ ال يرغب في دخول املوسم اجلديد بتشكيلة 
أضعف من السابق«. وأضاف املدرب البالغ من العمر 58 عاما عن فريقه 
الذي أخفق في إنهاء املوسم بني الثالثة األوائل في الدوري اإليطالي منذ 
2011 »هدفنا إنهاء املوسم املقبل بني األربعة األوائل. احلصول على أحد 
املراكز الثالثة األولى سيكون صعبا ألننا العام املاضي كان يفصلنا 25 

نقطة عن أول ثالثة ولذلك سيكون حتديا كبيرا بالنسبة لنا«.
وتابع »لكننا سنعمل بكل قوة وسنحاول جتميع أقوى تشكيلة ممكنة 

ونثق في قدرتنا على حتقيق املركز الرابع على األقل«.
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بيكيه مقتنع ببقاء نيمار مع برشلونة.. وإميري يتهرب من احلديث حول الصفقة

قال املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
إن مانشستر يونايتد بات أفضل جاهزية 
للمنافسة على لقب ال��دوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم في املوسم اجلديد لكنه 
أق��ر ب��أن فريقه يحتاج إل��ى حتسن أكبر 

للمنافسة على لقب دوري األبطال.
وأنهى مانشستر يونايتد موسمه األول 
حتت قيادة مورينيو بإحراز لقبي الدوري 
األوروبي وكأس رابطة األندية االجنليزية 
بينما حل سادسا في ترتيب الدوري املمتاز 
بفارق 24 نقطة عن تشيلسي حامل اللقب.

وق��ال م��درب ري��ال مدريد السابق في 
تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.
بي.سي( »أعتقد أن هذا املوسم سيكون 
أكثر صعوبة ولكني أعتقد أننا منلك أجواء 

أفضل للمنافسة على لقب الدوري«.
وأضاف »أعتقد أننا أفضل جاهزية هذا 
املوسم. ننافس فرقا رائعة أبرمت صفقات 

متميزة«.
وقال »ولكني أؤمن بفريقي، بطاقتنا، 
بحماسنا وتعاوننا، أنا أثق في أوالدي 

وسنحاول«.
وعلى الرغم من تأهل يونايتد لدور 
املجموعات ب���دوري األب��ط��ال بعد ف��وزه 
بالدوري األوروب��ي في مايو أي��ار يعتقد 
املدرب البرتغالي أن فريقه ال يزال يتأخر 

عن منافسيه البارزين في القارة.

وأضاف مورينيو »ذهبنا إلى الدوري 
األوروبي باعتبارنا أحد فرق الصف األول 
ولكننا لسنا أفضل فريق في دوري أبطال 

أوروبا«.
وق��ال »يجب أن نكون أف��ض��ل. أفضل 
بكثير. ولتحقيق ه��ذا ال��ه��دف يتعني أن 

يسود االنسجام والتفاهم بني الالعبني«.
وضم مدرب تشيلسي السابق، املهاجم 
روميلو لوكاكو م��ن إيفرتون وامل��داف��ع 
السويدي الدولي فيكتور ليندلوف من 
بنفيكا خ��الل فترة االن��ت��ق��االت احلالية 
ويأمل في ضم العبني اثنني آخرين قبل 

انطالق املوسم اجلديد.
وقال »التعاقد مع العب وسط سيمنحنا 
املزيد من اخليارات. أسعى أيضا للتعاقد 
م��ع مهاجم يجيد اللعب على األط���راف 

ليمنحني املزيد من اخليارات الهجومية«.
وأشارت وسائل إعالم بريطانية إلى أن 
املدرب البرتغالي يسعى إلى التعاقد مع 
نيمانيا ماتيتش العب تشيلسي، وإيريك 
داير العب توتنهام في مركز خط الوسط، 
وجناح إنترناسيونالي إيفان بريسيتش 

في مركز املهاجم.
ويستهل مانشستر يونايتد حملته 
في املوسم اجلديد مبواجهة وس��ت هام 
يونايتد في 13 أغسطس على ملعب أولد 

ترافورد.

 استغرب املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال 
مقولة إن مانشستر سيتي اإلنكليزي مسؤول 
عما يشهده سوق االنتقاالت في األسابيع القليلة 

األخيرة من صفقات خيالية.
وك��ان سيتي الفريق األكثر نشاطا في سوق 
االن��ت��ق��االت الصيفية وجت���اوز حتى اآلن الرقم 
القياسي اإلنكليزي في موسم انتقاالت واحد حيث 

أنفق 223 مليون يورو )260 مليون دوالر(.
وض��م سيتي الفرنسي بنجامان مندي الذي 
أصبح أغلى مدافع في تاريخ اللعبة )57،50 
مليون ي���ورو(، وزميله ف��ي موناكو الفرنسي 
البرتغالي برناردو سيلفا، ومدافع توتنهام كايل 
ووك��ر، والثالثي البرازيلي احل��ارس إيدرسون 
)بنفيكا ال��ب��رت��غ��ال��ي( ودان��ي��ل��و )ري���ال مدريد 

اإلسباني( ودوغالس لويز )فاسكو دا غاما(.
وال يبدو أن سيتي سيتوقف عند ه��ذا احلد، 
إذ يسعى لضم التشيلي أليكسيس سانشيس 
من أرسنال كما دخل في ص��راع مع ري��ال مدريد 
للحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب 
كيليان مبابي الذي تصدر العناوين في الساعات 
األخ��ي��رة بعد احلديث عن أن ال��ن��ادي اإلسباني 
مستعد لضمه في صفقة قد تصل إلى 180 مليون 

يورو.
ورغ��م ذل��ك، أك��د غ��واردي��وال عشية لقاء ريال 
م��دري��د ف��ي ل���وس أجن��ل��ي��س األم��ي��رك��ي��ة ضمن 
ك��أس األب��ط��ال الدولية ال��ودي��ة »أن سيتي ليس 
مسؤوال )عن األموال الطائلة التي تنفق في سوق 
االنتقاالت(. الناس يقولون أن الذنب يقع على 
مانشستر سيتي، لكن جميع األندية تنفق الكثير 

من األموال«.
واعترف املدرب اإلسباني: »إنها أموال طائلة، 

حقا الكثير من األم���وال«، آم��ال: »أن يتوقف هذا 
التضخم في يوم من األي��ام. حبذا لو كان االنفاق 
أقل من أجل مصلحة األندية في املقام األول، لكن 

السوق يفرض ذلك«.
وتطرق غوارديوال إلى ما يشاع عن رغبة سيتي 
باحلصول على مبابي وأليكسيس سانشيس، 
قائال: »إنهما العبا موناكو وأرسنال، وبالتالي 
ليس لدي شيء أقوله«، لكن اعترف في الوقت ذاته 
بأن فريقه ما زال يبحث في سوق االنتقاالت دون 

أن يكشف ما إذا كان يريد مهاجما آخر في صفوفه.
وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ األملاني 
السابق: »منلك مهاجمني رائعني أمثال غابرييل 
جيزوس وسيرخيو أغويرو. سنرى ما سيحصل. 

س��وق االن��ت��ق��االت يقفل ف��ي 31 
اغسطس، وهذا أمر ليس باجليد 
بالنسبة للمدربني ألن املسابقة 
)ال���دوري املمتاز( تبدأ في 12 
منه وس��وق االنتقاالت ما زال 

مفتوحا«.
وواص���ل: »ه��ذا ليس ب��األم��ر اجليد بالنسبة 
جلميع األندية. سنرى ما سيحصل حتى نهاية 

سوق االنتقاالت«.
وأعرب املدرب اإلسباني الذي تخلى عن رباعي 
ال��دف��اع املخضرم األرجنتيني بابلو زاباليتا 
والفرنسيني غايل كليشي وبكاري سانيا والصربي 
ألكسندر كوالروف، عن سعادته بضم مدافع مثل 
مندي الذي لم يشارك مع سيتي حتى اآلن كونه 
يتعافى من اإلصابة، مضيفا: »إنه العب شاب )23 
عاما( وأحيانا عليك أن تدفع أكثر للحصول على 
العبني مثله. لكن أصبح في صفوفنا اآلن العب 

يلعب معنا لألعوام اخلمسة أو الستة املقبلة«.


