
يقترب النجم ال��وي��ل��زي، ج��اري��ث بيل، 
العب ريال مدريد، من االنتقال إلى الدوري 

الصيني، خالل امليركاتو الصيفي احلالي.
فقد ذكر برنامج »تشيرجنيتو« اإلسباني 
الشهير، أن بيل قد يسافر إلى الصني خالل 
األي���ام القليلة املقبلة، للخضوع للكشف 

الطبي هناك مع أحد األندية.
وك��ان��ت صحيفة »م��ارك��ا« امل��دري��دي��ة قد 
ذكرت مؤخًرا، أن نادي جياجنسو سونينج 
ال��ص��ي��ن��ي يسعى إلق��ن��اع ب��ي��ل ب��االن��ت��ق��ال 

لصفوفه.
وقدم النادي عرضا كبيرا لريال مدريد، 
بجانب منح الالعب الويلزي فرصة احلفاظ 
على راتبه احلالي، املقدر ب�17 مليون يورو 

سنوًيا.
كما أش��ارت الصحيفة إل��ى أن بيل ميلك 
ع��رض��ا آخ��ر م��ن شنجهاي شينهوا، ال��ذي 
عرض راتبا على الويلزي يزيد عما يحصل 
عليه حاليا، لكنه طلب التعاقد معه مجانا، 

وهو ما رفضه ريال مدريد.
وك��ان زي��ن الدين زي��دان، م��درب الفريق 
امللكي، قد استبعد بيل من مواجهة بايرن 
ميونخ األخيرة في كأس األبطال الدولية، 
مؤكدا أنه خارج خططه للموسم اجلديد، في 

انتظار العروض لبيعه.
صفقة تبادلية

م��ن جهة أخ��رى قالت تقارير صحافية 
بريطانية، إن ن��ادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، يحاول إغ��راء إدارة ن��ادي ريال 
مدريد اإلسباني، بالتعاقد مع البرازيلي 
نيمار دا سيلفا في فترة االنتقاالت الصيفية 
احلالية، مقابل احلصول على خدمات اجلناح 

الويلزي غاريث بيل.
وي���رغ���ب س���ان ج��ي��رم��ان ون��ي��م��ار في 
االف��ت��راق ف��ي أق���رب وق��ت مم��ك��ن، لكن ثمن 

الالعب البرازيلي وراتبه الضخم يعرقالن 
إمتام عملية رحيله عن العاصمة الفرنسية 

ب��اري��س، وه��و م��ا ينطق مت��ام��اً على حالة 
غاريث بيل مع ريال مدريد.

 ويسعى الفريق »امل��ل��ك��ي« لالستغناء 
عن بيل في الصيف اجل��اري، حيث يبحث 

عن ناد لشراء الالعب الويلزي، الذي انضم 
لصفوف الريال عام 2013، قادماً من توتنهام 

هوتسبير اإلجنليزي، في صفقة كانت األغلى 
حينها في تاريخ كرة القدم.

وبينما يرغب برشلونة في عودة نيمار 
لقلعة كامب ن��و، ف��إن إدارة ب��اري��س سان 
جيرمان تستكشف خيارات أخرى وتناقش 
إمكانية إرساله إلى مدريد مقابل مبلغ نقدي 

باإلضافة إلى بيل.
حتصني مبابي

كما تسعى إدارة باريس س��ان جيرمان 
للحفاظ على جنم الفريق الدولي الفرنسي 
كيليان مبابي، وض��م��ان اس��ت��م��راره داخ��ل 
حديقة األم��راء، في ظل اقتراب رحيل زميله 

نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« الكتالونية، 
فإن سان جيرمان يسعى لتجديد عقد مبابي، 
حل��رم��ان مانشستر سيتي م��ن محاولة 

االقتراب منه في الصيف املقبل.
وم��ن امل��ق��رر، أن ي��ق��دم ن��اص��ر اخلليفي، 
رئيس س��ان جيرمان، عقدا مل��دة 5 سنوات 
يربط مبابي بالباريسيني، ويجعله ثاني 
أعلى رات��ب ف��ي ال��ع��ال��م، بعد األرجنتيني 

ليونيل ميسي.
وكشفت الصحيفة أن مبابي سيتقاضى 
50 مليون مليون يورو موسمًيا، بحوالي 
أكثر من 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار 
مع باريس، وأكثر من 38 مليون يورو أكثر 

مما هو عليه حاليا.
ويعتبر بيب ج��واردي��وال، املدير الفني 
ملانشستر سيتي، أكثر املعجبني مببابي، 
وك���ان على ات��ص��ال دائ���م ب��ه بعد مواجهة 
السيتيزنس وموناكو في دوري األبطال عام 

.2017
وأص��ب��ح س���ان ج��ي��رم��ان ب��ح��اج��ة إل��ى 
التخلص من نيمار في أسرع وقت ممكن، كي 

يتمكن من جتديد عقد مبابي بهذا الرقم.

15 alwasat.com.kwرياضة

غاريث بيل

بيل يقترب من الدوري الصيني.. وسان جيرمان يترقب

بقاء بوغبا مجبرًا في يونايتد.. 
هل يفيد »الشياطني احلمر«؟

ال يزال نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي 
مصراً على اإلبقاء على النجم الفرنسي بول 
بوغبا ف��ي صفوفه، مهما كانت اإلغ���راءات 
املالية، لكن ذلك قد ينعكس على سلبيا على 

أداء الالعب مع الفريق في املوسم املقبل.
واع��ت��رف بوغبا ف��ي تصريحات سابقة 
أن��ه ي��رغ��ب ب��ش��دة ف��ي خ��وض حت��دي جديد 
خ��الل مسيرته، كما أك��د مينو راي��وال وكيل 
أعماله رغبة الالعب في الرحيل، إال أن تقارير 
صحافية بريطانية أفادت أن النجم الفرنسي 
ب��ول بوغبا قد يظل في مانشستر يونايتد 

املوسم املقبل على األقل.
كما أنه ال توجد حتى اآلن محاولة رسمية 
للتعاقد مع بوغبا، رغم أن الالعب قال صراحة 
في مقابلة تلفزيونية إن »الوقت حان خلوض 

حتٍد جديد«.
وتقدر القيمة السوقية لبوغبا، البالغ من 
العمر 26 عاماً، 120 مليون جنيه إسترليني، 
لكن إدارة مانشستر يونايتد تطالب ب�170 
مليون لقاء التخلي عن الالعب، في محاولة 
لتعجيز األن��دي��ة الطامعة ف��ي الفرنسي، 
وأبرزها ري��ال مدريد اإلسباني ويوفنتوس 

اإليطالي.
وت��ت��ب��ق��ى 3 أس��اب��ي��ع ع��ل��ى إغ���الق س��وق 
االنتقاالت الصيفي، وهي األيام التي ستحسم 
مستقبل بوغبا، ب��ني البقاء م��ع مانشستر 
يونايتد مل��وس��م راب���ع، أو الرحيل خلوض 

جتربة جديدة.
وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن 
م��درب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي 

جونار سولشار، سيكون أمام حتٍد كبير حال 
خسارة بوغبا، إذ سيكون مطالباً بالتعاقد مع 
العب وسط جديد في أيام قليلة، خاصة أنه 
خسر خدمات اإلسباني آندير هيريرا الذي 
انتقل إل��ى باريس س��ان جيرمان في صفقة 

انتقال حر.
ويتطلع سولشار، إلع���ادة بناء الفريق 
حول بول بوغبا، رغم تكهنات وسائل اإلعالم 

برحيل العب الوسط الفرنسي.
وق���ال سولشار ف��ي تصريحات سابقة: 
»بول العب مذهل وإنسان رائع وكان محترفاً 
> لبق نم تلق ،ًامئادلو كان في فريقك فيمكن 
>هلوح ةليكشتلا ءانب.. لم أغير هذا احلديث 

وسأقوله مرة أخرى اآلن«.
وقدم بوغبا، الذي انضم ليونايتد قادماً من 
يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية في 
ذلك الوقت بلغت 89.3 مليون جنيه إسترليني 
)110.83 مليون دوالر(، أداء متبايناً في 
فترته الثانية مع الفريق رغم تسجيله 31 

هدفاً في 142 مباراة.
وأضاف سولشار: »نعلم االنتقادات التي 
ُوجهت إلى بول كانت من قبل مجموعة قليلة 
لكنه يتمتع بحب أكبر.. املجموعة التي ترغب 
في الرحيل )عن النادي( اآلن لم يكونوا هنا 
عندما كان ناجحاً.. أمتنى أن يكونوا جزءاً من 

هذا.. أريد أن أكون جزءاً من هذا«.
ويفتتح يونايتد، الذي أنهى املوسم املاضي 
ف��ي امل��رك��ز ال��س��ادس، م��ش��واره ف��ي ال��دوري 
اإلجن��ل��ي��زي باستضافة تشيلسي ف��ي أول��د 

ترافورد في 11 أغسطس املقبل.

بوغبا
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أك���د ن���ادي تشيلسي اإلجن��ل��ي��زي 
أمس أن العبه الفرنسي نغولو كانتي 
غادر معسكر الفريق التحضيري في 
اليابان، وعاد إلى لندن، للتعافي من 

اإلصابة التي يعاني منها.
ويعاني كانتي م��ن إصابته على 
مستوى الركبة منذ نهايات املوسم 
املاضي، واستمرت الشكوى منها مع 

بداية التحضيرات للموسم املقبل.
وذكر تشيلسي في بيان رسمي أن 
كانتي عاد إلجنلترا للبدء في برنامج 
تأهيلي لعالج مشكلته مع الركبة، 
ال��ت��ي ت��زع��ج��ه م��ن امل��وس��م امل��اض��ي، 
وسيغيب بالتالي كانتي عن مواجهة 
تشيلسي املقبلة الودية أمام برشلونة 

اليوم في اليابان.
واستعاد تشيلسي باملقابل خدمات 
الثنائي تامي أبراهام واحلارس كيبا، 
بعد تعافيهما من املرض الذي أبعدهما 

عن التدريبات األيام املاضية.

من جهته ق��ال املدير الفني لفريق 
ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
إرنستو فالفيردي، إن املشاركة في 
بطولة ك��أس راك��وت��ني ال��ودي��ة متثل 
فرصة رائعة للغاية لالعبيه من أجل 
اختبار أنفسهم قبل فعاليات املوسم 
اجلديد إضافة للتواصل مع املشجعني 

اليابانيني.
وأوضح فالفيردي، لدى وصوله مع 
الفريق إلى اليابان: »نحن محظوظون 
لبدء فترة اإلع���داد للموسم اجلديد 
في اليابان، حيث يتواجد العديد من 
مشجعينا، وسنحاول إسعادهم.. 
ك��أس راكوتني فرصة رائعة للغاية 
للتواصل م��ع املشجعني اليابانيني 

واختبار أنفسنا«.
وأش���اد رئ��ي��س ن���ادي برشلونة، 
جوسيب ماريابارتوميو، باالستقبال 
الذي وجده الفريق لدى وصوله إلى 

نغولو كانتيطوكيو.

كانتي يغادر معسكر تشيلسي بسبب اإلصابة

فيورنتينا يبدأ مفاوضاته 
لضم بالوتيلي

   بدأ نادي فيورنتينا اإليطالي مفاوضاته 
من أجل ضم املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيلي 
إلى صفوفه في املوسم اجلديد، حسبما أفادت 

تقارير صحافية إيطالية.
وذك��ر موقع كالتشيو ميركاتو اإليطالي 
أن مسؤولي فيورنتينا أجروا اتصاالتهم مع 
وكيل أعمال بالوتيلي، الذي يرغب في العودة 
إل��ى إيطاليا بعد ث��الث��ة أع���وام قضاها في 
املالعب الفرنسية مع فريقي نيس وأوملبيك 

مارسيليا.
ويبحث فيورنتينا عن الع��ب يقود خط 
هجوم الفريق في املوسم املقبل، حيث يرى 
فينتشنزو مونتيال مدرب الفريق أن بالوتيلي، 
ال��ذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر 
سيتي اإلجنليزي وإنتر وميالن اإليطاليني، 

سيكون إضافة جيدة للفريق البنفسجي.

بيريسيتش على أبواب 
الدوري اإلجنليزي

أب��دى بعض م��ن ممثلي ال��ك��روات��ي إيفان 
بيريسيتش العب إنتر ميالن، انزعاجهم من 
طريقة تعامل أنطونيو كونتي مدرب الفريق 
مع الالعب، مما يعزز من إمكانية رحيله إلى 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، حسبما أف��ادت 

تقرير إخبارية إيطالية.
وكان كونتي شدد على أنه لن يعتمد على 
بيريسيتش كعنصر أس��اس��ي ف��ي الفريق، 
مشيرا إلى أن الالعب غير مناسب للدور الذي 
يطلبه، وذل��ك عقب خسارة إنتر صفر / 1 
أمام مانشستر يونايتد اإلجنليزي في بطولة 

الكأس الدولية الودية لألبطال أمس السبت.
وأش�����ارت صحيفة »الج��ازي��ت��ا ديللو 
س���ب���ورت« اإلي��ط��ال��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة إل���ى أن 
تصريحات كونتي قوبلت ب�«بعض الغضب« 
من جانب ممثلي بيريسيتش، مشيرة إلى 
أن مسار ال��الع��ب رمب��ا يتجه نحو املالعب 

اإلجنليزية.
وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع 
بيريسيتش 30 عاما  في صيف عام 2017، 
لكن الصفقة توقفت بسبب ع��دم التوصل 
التفاق على املقابل املادي مع إدارة إنتر، التي 
تسعى لضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم 

الفريق اإلجنليزي.
كما سبق لفريقي آرس��ن��ال وتوتنهام 
هوتسبير اإلجنليزيني أن أبديا اهتمامهما 

بضم بيريسيتش في األشهر األخيرة.

دي خيا يوافق على جتديد 
عقده مع مانشستر يونايتد

واف��ق احل��ارس اإلسباني ديفيد دي 
خيا من جتديد عقده مع نادي مانشستر 
يونايتد اإلجنليزي، بعد االتفاق على 
كافة البنود. وقالت صحيفة تيليغراف 
البريطانية، إن ديفيد دي خيا اتفق على 
جتديد تعاقده مل��دة 6 م��واس��م، مقابل 
رات��ب سنوي يبلغ 19.5 مليون جنيه 
إسترليني، ليصبح احلارس األعلى أجراً 

في العالم.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن العرض 

األخير من جانب مانشستر يونايتد، 
يتضمن ح��ص��ول دي خيا على رات��ب 
أسبوعي يتراوح بني 350 إلى 375 ألف 

جنيه إسترليني.
وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر 

يونايتد في صيف 2020.
وي��ذك��ر أن دي��ف��ي��د دي خ��ي��ا ارت��ب��ط 
خ��الل الفترة السابقة باالنتقال إلى 
صفوف الثنائي باريس سان جيرمان 

ويوفنتوس. احلارس اإلسباني ديفيد دي خيا

آالف املالعب األملانية في خطر
سيتضرر حوالي 5 آالف ملعب كرة 
قدم للهواة في أملانيا في حال اتخذ االحتاد 
األوروبي قرار حظر ال�«ميكروبالستيك«، 
وحينها سيتم اس��ت��خ��دام ح��ق الفيتو 
بشأن احلبيبات املستخدمة في العشب 
الصناعي باملالعب. ووفقا لصحيفة دي 

فيلت األملانية، فإن لوائح دول االحتاد، 
التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2022 
ب��ه��دف مكافحة ال��ت��ل��وث بالبالستيك، 
ستعرض استمرارية هذه املالعب للخطر. 
واختارت أغلبية مالعب كرة القدم للهواة 
استخدام العشب الصناعي املكون من 

حبيبات امليكروبالستيك، إذ ال يتطلب 
تكاليف رعاية أو صيانة كبيرة.

وت��ع��د ه���ذه احل��ب��ي��ب��ات ه��ي امل��ص��در 
الرئيسي في هذا النوع من التلوث، وهناك 
تقديرات تشير إلى أن أملانيا تتخلص من 
330 ألف طن من امليكروبالستيك سنوياً.

2400 سباح في سباق
 البوسفور الدولي

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات النسخة 
ال�31 من سباق البوسفور الدولي 
ل��ل��س��ب��اح��ة، وال����ذي ي��ق��وم خالله 
املشاركون بالسباحة من آسيا إلى 

أوروبا، في أقل من ساعة.
وي��ب��دأ امل��ش��ارك��ون ال��س��ب��اق من 
الضفة اآلسيوية لسباحة مسافة 
6.5 كيلومترات، باجتاه بحر مرمرة 
أوال، قبل الوصول للضفة األخرى 

األوروبية.
وبإمكان املشاركني األكثر خبرة 

إنهاء السباق في زمن 50 دقيقة.
وسجلت هذه النسخة أكبر عدد 
م��ن امل��ش��ارك��ني ف��ي ال��س��ب��اق، خالل 
النسخ املاضية بأكملها، مبجموع 
2400 ش��خ��ص��ا نصفهم أت����راك، 

والنصف اآلخر من األجانب.

وميكن ألي رياضي املشاركة في 
هذا السباق، بشرط امتالكه لرخصة 
سباحة، أو ما يشير إلى أنه مدرب 

محترف.
ورس���وم امل��ش��ارك��ة ف��ي السباق 

تبلغ 200 يورو.
ووفقا لبلدية إسطنبول، فقد أتى 
املشاركون من 59 دول��ة، أصغرهم 
يبلغ من العمر 14 عاما، وأكبرهم 

89 عاما.
وي��ش��ارك في ه��ذا السباق أيضا 
الدومينيكاني ماركوس دياز، وهو 
أح��د سباحي امل��س��اف��ات الطويلة 
باملياة املفتوحة، األكثر شهرة على 
مستوى العالم، حيث اشتهر في 
عام 2010 لقيامه بالسباحة بني 5 

قارات.

ساري: توتنهام أكثر استعدادًا من يوفنتوس للموسم اجلديد
اعترف املدير الفني لفريق يوفنتوس 
اإليطالي، ماوريسيو ساري، بأنه يتعني 
على فريقه تعلم طريقة لعب الدفاع 
املتقدم، عقب خسارة فريق »السيدة 
العجوز« 2-3 أمام توتنهام هوتسبير 
اإلجن��ل��ي��زي أول م��ن أم��س ف��ي بطولة 

الكأس الدولية لألبطال الودية.
وش��دد س��اري، في تصريحات عقب 
املباراة التي شهدت ظهوره األول مع 
يوفنتوس ال���ذي ت��ول��ى ت��دري��ب��ه بعد 
رحيله عن تشيلسي اإلجنليزي، على 
أن توتنهام بذل جهداً أكثر من ناديه في 

اللقاء.
وتقدم يوفنتوس 2-1، لكن توتنهام 
جنح في العودة بعدما أحرز هدفني، من 
بينهما هدف الفوز ال��ذي سجله النجم 
هاري كني في الدقيقة 90، عبر تسديدة 

رائعة )لوب( من منتصف امللعب.

أوضح ساري: »كانت مباراة صعبة 
أم��ام فريق شهير.. كانوا أكثر سرعة 
وشراسة منا، لكنهم أكثر استعداداً لقرب 
انطالق املوسم ال��ك��روي في إجنلترا، 

والذي سيفتتح قبل إيطاليا«.
أشار املدرب اإليطالي املخضرم: »إننا 
بحاجة لتطبيق طريقة لعب الدفاع 
املتقدم.. حققنا أداء أفضل في الشوط 
الثاني، وضغطنا بشكل أفضل خالل 

20 دقيقة«.
وتابع املدرب اإليطالي: »كنا ساذجني 
مع الكرات التي خسرناها، لكنني أعتقد 

أن احلالة البدنية مهمة للغاية أيضاً«.
ورمب����ا ت��ك��ون ال��ف��رص��ة م��وات��ي��ة 
أم��ام س��اري لتحقيق ف��وزه األول مع 
يوفنتوس، عندما يلتقي فريقه مع 
مواطنه إنتر األربعاء املقبل في البطولة 

ماوريسيو ساريذاتها.


