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هازارد قد يسير على خطى كورتوا إيفرتون يتوقع قوة دفع كبيرة
من أجل الرحيل
من ملعبه الجديد

• هازارد يريد اللحاق بكورتوا

يخطط ال��دويل البلجيكي �إي��دي��ن ه���ازارد ،العب
ت�شيل�سي ،لل�سري على خطى مواطنه تيبو كورتوا،
من �أجل االنتقال �إلى ريال مدريد.
وذك��رت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية� ،أن الوجهة
املقبلة للجناح البلجيكي �ستكون ري��ال مدريد،
خا�صة �أن الالعب �أعلن �أك�ثر من م��رة عن حلمه
بارتداء قمي�ص املريينغي.
و�أو�ضحت �أن عقد ه��ازارد مع ت�شيل�سي ينتهي يف
�صيف عام  ،2020وح�صل على عر�ض جديد من
البلوز ،ولكنه يرف�ض التوقيع حتى الآن و�سي�ستمر
على موقفه ،من �أجل االنتقال �إلى النادي امللكي.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن ت�شيل�سي لن ي�سمح لالعب
باالنتقال جمانً ا يف �صيف  ،2020وبالتايل ف�إنه
�سي�ضطر لل�سماح ل��ه��ازارد بالرحيل يف ال�صيف
املقبل ،مثلما حدث مع كورتوا يف مطلع املو�سم
احلايل .وال يريد هازارد تكرار جزء من خطة كورتوا
الرتداء قمي�ص ريال مدريد ،وهو اخلا�ص بال�ضغط
على ت�شيل�سي لإمتام ال�صفقة.
يذكر �أن ريال مدريد وت�شيل�سي �أجريا مفاو�ضات
حول �إمتام �صفقة هازارد يف ال�صيف املا�ضي� ،إال �أن
البلوز مت�سك با�ستمرار جنمه البلجيكي.

وبدوره وجه مايكل �إي�سيان ،جنم ت�شيل�سي ال�سابق،
ن�صيحة لالعب البلوز� ،إيدين هازارد ،الذي جدد
رغبته يف اللعب لريال مدريد.
وعن ارتباط هازارد باالنتقال �إلى املريينغي ،قال
�إي�سيان ،خالل ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «ذا �صن»
الربيطانية�« :إيدين �سعيد يف ت�شيل�سي ،وكما ترون
فهو يحظى مبو�سم جيد للغاية».
جميعا
وتابع الالعب ال�سابق للفريق امللكي« :ن�أمل
ً
�أن ي�ستمر «هازارد» حتى نهاية املو�سم ،و�أن يبقى
دائما ما يكون هناك �شائعات..
معنا لفرتة طويلة،
ً
عندما تلعب ب�شكل جيد� ،سيبد�أ اجلميع بربط
ا�سمك مع الأندية الكبرية ،لكن �إذا كان �سعي ًدا مع
ت�شيل�سي ،فلماذا ال يبقى؟».
ويرى �أ�سطورة غانا �أن املدرب الإيطايل ،ماوريت�سيو
�ساري� ،أعاد املرح واملتعة للبلوز ،مو�ضح ًا« :هذا
ال�شعور جيد ،اجلميع �سعداء ،وال �أحد ي�شكو ،كلهم
ي�سريون يف االجتاه ال�صحيح ،وميكننا ر�ؤية هذا
على �أر�ض امللعب».
يذكر �أن �إي�سيان « 35عام ًا» ،فاز بـ� 9ألقاب خالل
 8موا�سم مع ت�شيل�سي ،ولعب ملدة مو�سم واحد
معارا �إلى ريال مدريد.
ً

قال املدير املايل يف �إيفرتون،
�إن النادي �سي�سعى لتفادي �أخطاء
مناف�سيه عند بناء ملعب جديد
على �أم���ل تقلي�ص ال��ف��ج��وة مع
بقية الأندية الكربى يف الدوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وتو�صل النادي املنتمي ملنطقة
مر�سي�سايد العام املا�ضي� ،إلى
اتفاق لبناء ملعب جديد يف موقع
براملي مور دوك.
وخا�ض �إيفرتون مباريات على
ملعب جودي�سون بارك التاريخي
منذ  ،1892لكنه ي�سع � 40ألف
متفرج فقط ولهذا يجد النادي
�صعوبة يف م�ضاهاة �إي���رادات
مناف�سيه.
وواجهت بع�ض فرق الربمييريليغ
�صعوبة يف االنتقال �إلى مالعب
جديدة.
وواجه و�ست هام يونايتد م�شاكل
مع اجلمهور ،عندما انتقل �إلى
ملعب لندن يف .2016
وكان من املقرر �أن ينتقل توتنهام
هوت�سبري �إلى ملعب وايت هارت
لني اجلديد ،يف �سبتمرب ،لكن
�أ�سبابا تتعلق بال�سالمة �أجلت هذه
اخلطوة �إلى موعد مل يتحدد.
وقال الرو�سي �سا�شا ريازنت�سيف،
ال��ذي ان�ضم يف م��ار���س ،2016

• ملعب �إيفرتون احلايل

بعد قليل من ا�ستثمار امللياردير
الربيطاين من �أ�صل �إيراين فرهاد
م�شريي يف النادي� ،إن �إيفرتون
�سي�ستفيد من جتارب مناف�سيه.
و�أ���ض��اف على هام�ش قمة قادة
الأع��م��ال يف ملعب �ستامفورد
بريدج يف ت�شيل�سي ،الأربعاء
«كانت هناك خطط انتقال لعدد
من الأندية ملالعب جديدة بع�ضها

�شابتها �أخطاء� .أمتنى �أن ن�ستفيد
من �أخطاء الآخرين».
و�أردف «ميكننا التعلم من �أخطاء
الآخرين� .إنه م�رشوع طويل الأمد
و�سي�ستغرق الأمر عدة �سنوات قبل
�أن ننتقل للملعب اجلديد».
و�أو�ضح �أن قرار مغادرة جودي�سون
بارك ،الذي يبعد كيلومرتا واحدا
ع��ن ملعب ال��غ��رمي ليفربول،

مل يكن �سهال لكنه �سيكون مفيدا.
وقال «نحن نعتربها فر�صة لتقليل
الفجوة مع �أ�صحاب املراكز ال�ستة
الأول���ى يف ال���دوري الإنكليزي
املمتاز .كما �أن امللعب اجلديد
نف�سه �سيمنح قوة دفع كبرية».
وت��اب��ع «�سيمنح الفريق روحا
جديدة و�سيوفر فر�ص عمل يف
املنطقة».

ألونسو يقترب من تمديد عقده مع تشيلسي
�سارا جلماهري
ربا
زف الدويل الإ�سباين ،ماركو�س �ألون�سو ،خ ً
ً
فريقه ،ت�شيل�سي الإنكليزي.
وخالل ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،قال
�ألون�سو�« :أنا مرتاح ج ًدا و�سعيد يف ت�شيل�سي ،والنادي نف�س
ال�شيء ،فرغم تبقي عامني يف عقدي� ،إال �أنهم عر�ضوا علي
التمديد ،ونحن الآن يف حمادثات متقدمة ج ًدا».
و�أ�ضاف�« :إذا �سار كل �شيء على ما يرام ،ف�أعتقد �أنني �س�أوقع «على
التجديد» قبل نهاية ال�شهر احلايل».

وتابع« :عمري الآن  27عام ًا ،و�سوف �أ�ستمر هنا ..ما يهمني
هو اللعب ب�شكل جيد ،والفوز بالألقاب مع ت�شيل�سي ،وموا�صلة
اللعب مع املنتخب».
وعن دوره يف امللعب ،قال �ألون�سو�« :أ�ستطيع اللعب يف الدفاع
�أو الو�سط ..يف �إيطاليا اعتدت على نظام اللعب بثالثة مدافعني،
حيث كنت �أ�ستمتع باحلرية يف مركز اجلناح اخللفي ،لكنني
�أحببت اللعب بنظام �ساري الآن �أي�ض ًا ..لقد ت�أقلمت مع ذلك،
يجب �أن �أكون م�ستع ًدا ملا يطلبه املدرب.

بينتكي يخضع لجراحة في الركبة
ق���ال ن����ادي ك��ري�����س��ت��ال باال�س
الإنكليزي� ،إن املهاجم كري�ستيان
بنتيكي ،خ�ضع جلراحة ب�سيطة
يف الركبة.
وغاب الالعب البالغ من العمر
 27عاما ،عن املناف�سات منذ
ب��داي��ة �سبتمرب ،وان�سحب من
ت�شكيلة بلجيكا خالل فرتة التوقف
الدولية الأخرية.
وق���ال ب��اال���س يف ب��ي��ان «ي�ؤكد
ال��ن��ادي �أن كري�ستيان بنتيكي
خ�ضع جلراحة ب�سيطة باملنظار
يف ركبته».
وتابع «اجل��راح �سعيد بالنتيجة
ون��ت��وق��ع ع����ودة بنتيكي �إل��ى
التدريبات قريبا جدا� .سنوافيكم
ب�آخر التطورات يف غ�ضون �أ�سابيع
قليلة».
وخا�ض بنتيكي  4مباريات مع
باال�س يف ال��دوري املمتاز هذا
املو�سم ،لكنه مل ي�سجل حتى
الآن.
وي��ح��ت��ل ف��ري��ق امل�����درب روي
هودج�سون املركز  ،14ومل يذق
طعم الفوز يف �آخ��ر  3مباريات
ب��ال��دوري ،و�سيخو�ض مواجهة
�ضد �إيفرتون بعد انتهاء فرتة
التوقف الدولية.

• كري�ستيان بنتيكي

شاكيري يكشف
عن مركزه المفضل
في ليفربول

�أكد ال�سوي�رسي �شريدان �شاكريي،
العب ليفربول� ،أن عالقته مع مدربه
الأمل��اين يورغن كلوب« ،رائعة».
وك����ان ك��ل��وب ان��ت��ق��د �شاكريي،
ع��ق��ب اخل�����س��ارة �أم����ام ت�شيل�سي
ال�شهر املا�ضي ،يف ك�أ�س رابطة
املحرتفني.
وقال �شاكريي ،خالل ت�رصيحاته
ل�صحيفة «بيليك» ال�سوي�رسية« :لدي
عالقة جيدة ج ًدا مع كلوب ،وهناك
الكثري من امل��رح يف العمل معه،
لكننا مل نتحدث عن دوري الأمم
الأوروبية».
و�أردف «�أن��ا �سعيد ،و�أعتقد �أنني
قريب ج ًدا من الت�شكيلة الأ�سا�سية».
و�أ���ض��اف« :بالت�أكيد الأم��ر يختلف
�إذا كنت العبا لديه احلرية كالعب
رقم  ،10واملدرب مينحني احلرية
و�أحاول ا�ستخدامها من �أجل م�ساعدة
الفريق قدر الإمكان».
ووا�صل�« :ضد الربتغال لعبت تقريبا
كظهري �أمين ،و�أنا �ألعب يف �أي مكان
يريده مني املدرب».
وا�ستدرك «لكن بالت�أكيد يف هذا
املركز حتتاج للمزيد من العمل
ال��دف��اع��ي �أك��ب�ر م���ن ال��ل��ع��ب يف
الو�سط».
و�أمت« :لقد تعلمت ذل��ك � ً
أي�ضا يف
بايرن ميونيخ ،حيث لعبت � ً
أي�ضا
يف اخلط الدفاعي.

أوندير يشعل الصراع بين كبار البريمييرليغ

• حممد �صالح

• �سينجيز �أوندير

يرغب �أكرث من ٍ
ناد بالدوري الإنكليزي املمتاز يف
التعاقد مع جنم فريق روما الإيطايل.
ووف ًقا ملوقع «فوتبول �إيطاليا» ،ف�إن �آر�سنال
وتوتنهام هوت�سبري ،ان�ضما �إلى �سباق التعاقد
مع الرتكي �سينجيز �أوندير ،جناح روما ،بجانب
كل من بايرن ميونيخ وبورو�سيا دورمتوند،
اللذين � ً
أي�ضا ي�سعيان وراء �إمتام ال�صفقة.
و�أ���ض��اف �أن �أداء �أون��دي��ر مع روم��ا يف الفرتة
الأخ�ي�رة ،ج��ذب اهتمام �أن��دي��ة �شمال لندن،
لين�ضما �إلى ال�سباق القائم حول الالعب.

وتابع �أنه بالرغم من االهتمام الرباعي ب�ضم
�أوندير� ،إال �أن الأخري اقرتب من التوقيع على
عقد جديد مع الذئاب ،بقيمة مليوين يورو يف
املو�سم ،مبا يف ذلك �رشط جزائي يبلغ من 40
�إلى  50مليون يورو.
وختم املوقع ب�أن رامون رودريغيز «مون�شي»،
املدير الريا�ضي لروما ،يريد جتنب حدوث
حالة مماثلة لنجمه لورنزو بيليغريني ،والذي
ً
�رشطا جزائ ًيا بقيمة  30مليون يورو ،ميكن
ميتلك
دفعه على ق�سطني بداية من ال�صيف املقبل.

فاولر يتوقع استفاقة سريعة لصالح
ي��رى روب��ي ف��اول��ر جن��م ليفربول ال�سابق� ،أن
الدويل امل�رصي حممد �صالح� ،سي�ستفيق وي�ستعيد
حا�سة التهديف ،خالل الفرتة املقبلة .وان�ضم
�صالح ل�صفوف ال��ري��دز يف �صيف  ،2017وقدم
�أداء ا�ستثنائيا ،املو�سم املا�ضي ،وت��وج هدافا
للربمييريليغ ،وقاد ليفربول لنهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،ولكنه اكتفى حتى الآن يف املو�سم اجلديد
بت�سجيل � 3أه��داف .وقال فاولر ،ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س» الربيطانية« :ال �أقول �إن �صالح ُيعاين من
عام �سيئ ،فهو يظل العبا جيدا ورائعا ،ولكن تكرار
أمرا ال ُي�صدق».
ما فعله املو�سم املا�ضي� ،سيكون � ً

و�أ�ضاف�« :أعتقد �أنه �سيظل ي�سجل الكثري من الأهداف،
ما يعجبني يف �صالح �أن �أخالقيات عمله رائعة ،وال
يخجل من �أي �شيء ،و�س�أكون �أكرث قلقا �إذا مل يح�صل
على الفر�ص».
ووا�صل« :ليفربول �سيظل خطر ًا على جميع الأندية
يف الربمييريليغ ،بعدما ح�صد  20نقطة من �أول 8
مباريات هذا املو�سم ،فهو قريب من ال�صدارة قبل
فرتة التوقف الدويل».
وا�ستكمل« :ليفربول مل ُيهزم يف الربمييريليغ حتى
الآن ،ولكن هناك طريق طويل ،وكلوب لديه العبني
جيدين وقادر على التحدي».
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