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لورينتي يدخل حسابات البرشا
ي�سعى نادي بر�شلونة لتدعيم خطه
الهجومي خ�لال ف�ترة االنتقاالت
ال�شتوية احلالية ،ال �سيما بعد
رحيل الالعب منري احل��دادي �إلى
�إ�شبيلية.
وبح�سب �صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الإ�سبانية ،ف�إن فرناندو لورينتي،
مهاجم توتنهام� ،ضمن ح�سابات
بر�شلونة خالل الفرتة احلالية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن �إرن�ستو
ف��ال��ف�يردي ،م���درب بر�شلونة،
وم�ساعده جون �أ�سبيازو ،ي�ؤيدان
خا�صة �أن
ق��رار �ضم لورينتي،
ً
الأخري عمل مع فالفريدي يف �أتلتيك
بيلباو من قبل.
وبح�سب ال�صحيفة ،يتمتع مهاجم
توتنهام بعالقة طيبة مع العبي
بر�شلونة ،حيث دخل �إل��ى غرفة
خلع مالب�س البلوغرانا ،عقب
مواجهة الفريقني بدوري الأبطال،
وح�صل على قم�صان مي�سي و�ألبا
وبو�سكيت�س.
وينتهي عقد لورينتي مع توتنهام
بنهاية املو�سم احلايل.
و�أو���ض��ح��ت ال�صحيفة �أن العب
ال�سبريز لديه خربة يف الليغا،
وهي امليزة التي يريدها فالفريدي
يف املهاجم اجلديد ،الفتة �إلى �أنه
رغم ذلك مل يتحرك بر�شلونة ب�شكل
ر�سمي حتى الآن.
و�أف���ادت ال�صحيفة ب ��أن لورينتي
�سيتوجب عليه �إقناع دانيال ليفي،
رئي�س نادي توتنهام ،بالتفاو�ض

• لورينتي في لقاء سابق مع توتنهام

على اخلروج ب�سعر مقبول.
ونوهت ال�صحيفة ب�إمكانية عودة

الالعب �إلى �أتلتيك بيلباو ،م�شرية
نظرا
�إلى �أن هذا اخليار �أ�صعب قليال ً

ويليان  :ال أعلم
شيئ ًا عن
اهتمام
برشلونة

حت���دث ال�برازي��ل��ي وي��ل��ي��ان العب
ت�شيل�سي ،عن �أنباء اهتمام بر�شلونة
بالتعاقد معه ،بطلب من املدرب
الإ�سباين �إرن�ستو فالفريدي.
وقال ويليان ،يف ت�رصيحات نقلتها
هيئة الإذاعة الربيطانية« :م�ستقبلي
هنا يف ت�شيل�سي ،ال �أعلم عن ماذا
تتحدث ،ال �أتابع ال�صحف».
وكانت تقارير �صحافية �سابقة قد
�أ�شارت �إلى �أن بر�شلونة تقدم بعر�ض
مايل بجانب الربازيلي مالكوم ،من
�أجل التعاقد مع ويليان ،لكن ت�شيل�سي
رف�ض هذا العر�ض.
وعن مباراة البلوز �أمام نيوكا�سل،
�أو�ضح ويليان�« :أعتقد �أن مباريات
الدوري الإنكليزي كلها �صعبة ،يجب
علينا �أن نكون �أكرث قوة ،اليوم مل
نكن كذلك».
و�أ���ض��اف�« :أظهرنا �شخ�صية جيدة،
جنحنا يف ال��ف��وز بنتيجة ،1-2
�سجلت هدف ًا رائعا ،وجدت امل�ساحة
وو�ضعت الكرة يف املكان الذي �أريده
بال�ضبط».

• هازارد وإريكسن في صراع على الكرة

ي�ستعد ريال مدريد الإ�سباين ،لتقدمي عرو�ض مبدئية
ل�ضم البلجيكي �إيدين هازارد من �صفوف ت�شيل�سي،
والدمناركي كري�ستيان �إريك�سن من توتنهام ،يف
ال�صيف املقبل.
وبح�سب �صحيفة «�صن» الربيطانية ،ف�إن امللكي و�ضع
الثنائي على ر�أ�س �أهداف الفريق يف ال�صيف املقبل،
م�شرية �إلى �أنه �سيبد�أ املزايدة عليهما بتقدمي 50
مليون جنيه �إ�سرتليني لكل العب.و�أ�شارت ال�صحيفة
�إلى �أنه من املتوقع �أن يرف�ض ت�شيل�سي وتوتنهام،
العرو�ض الأولية املقدمة من الريال ،مو�ضحة �أن
الناديني �سيتعر�ضان خلطر رحيل الثنائي جمانً ا يف

�صيف  ،2020بعد انتهاء عقديهما.
وا�ستقر ريال مدريد ،على �إريك�سن ،ليكون خليفة
عاما،
للكرواتي لوكا مودريت�ش� ،صاحب الـ33
ً
واملر�شح للرحيل عن الفريق يف ال�صيف املقبل.
كما يبحث النادي امللكي عن العب ب�إمكانه �أن ميلأ
الفراغ الذي تركه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
يف هجوم الفريق ،بعد رحيله يف ال�صيف املا�ضي �إلى
يوفنتو�س الإيطايل.
بينما ي�سعى ناديا ت�شيل�سي وتوتنهام� ،إلى جتديد
عقدي هازارد و�إريك�سن ،خالل الأ�شهر القليلة املقبلة،
ً
خوفا من �إغراءات ريال مدريد.

فابينيو نفى شائعات رحيله
إلى سان جيرمان

• فابينيو

نفى الربازيلي فابينيو العب و�سط ليفربول �شائعات
رحيله عن النادي الإنكليزي �إلى باري�س �سان جريمان
الفرن�سي.
وقال فابينيو ،يف ت�رصيحات نقلها موقع «ليفربول
�إيكو»« :مل �أفكر �أبدا يف الذهاب �إلى �أي مكان� ،أعلم
�أن هناك الكثري من الأ�شياء كتبت ،لكنها لي�ست
�صحيحة ،من امل�ضحك �أن �أنباء الرحيل على �سبيل
الإع��ارة لباري�س �سان جريمان كانت قبل مباراتنا
معهم».و�أ�ضاف« :لدي الكثري من اخلربة للتعامل مع
هذه الق�ص�ص ،مثلما حدث العام املا�ضي قبل نهائي

ك�أ�س الرابطة �أمام �سان جريمان �أي�ض ًا� ،إنها م�صادفة
غريبة �ألي�س كذلك؟».
تابع« :كنت قريبا من التوقيع ل�سان جريمان يف
املو�سم املا�ضي ،وك��ان��وا مهتمني ب��ي للغاية،
وحتدثوا مع م�س�ؤويل موناكو لكن املفاو�ضات مل
تنجح ،ويف العامل التايل مل �أنتظرهم ظننت �أن
الوقت قد حان للرحيل من فرن�سا».
جدير بالذكر �أن فابينيو انتقل �إل��ى ليفربول يف
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية قادما من موناكو
الفرن�سي.

لأن البع�ض مل يغفر له رحيله عن
الفريق.

• ويليان

خيتافي
عمق جراح
فياريال
في عقر داره
وا���ص��ل ف��ي��اري��ال م�سل�سل
الأداء ال�سيئ هذا املو�سم
يف الليغا ،بعد �أن جترع
خ�����س��ارة ق��ات��ل��ة ع��ل��ى يد
�ضيفه خيتايف « ،»2-1على
ملعب ال �سرياميكا� ،ضمن
مواجهات اجلولة الـ 19من
الدوري الإ�سباين.
جاءت الأهداف الثالثة يف
ال�شوط الثاين ،وجميعها
عن طريق العبي الفريق
امل���دري���دي ح��ي��ث افتتح
خ���ورخ���ي م��ول��ي��ن��ا ب��اب
الت�سجيل لل�ضيوف يف
الدقيقة .52
ث��م يف الدقيقة  75منح
خيتايف التعادل لفياريال
ع����ن ط����ري����ق ال����ن��ي�ران
ال�صديقة ،بوا�سطة لياندرو
ك��اب��ري��را� ،إال �أن �أنخيل
رودري��غ��ي��ز رف�����ض خروج
فريقه م��ت��ع��ادال ،و�سجل
هدفا قاتال قبل النهاية
بدقيقة مانحا خيتايف 3
نقاط ثمينة.
وب����ه����ذا ي��ف�����ش��ل ف��ري��ق
«الغوا�صات ال�صفراء» ،يف
ح�صد �أي انت�صار للمباراة
ال�ساد�سة على التوايل،
ويتذوق خ�سارته الثامنة
ه��ذا امل��و���س��م ،ليقبع يف
املركز الـ ،19وقبل الأخري
بـ 17نقطة.
يف املقابل ،عاد خيتايف
ل����درب االن��ت�����ص��ارات يف
امل�سابقة ،بعد جولتني
متتاليتني �شهدتا تعادل
وخ�سارة ،لريتفع ر�صيد
الفريق لـ 28نقطة ،يقفز
ب��ه��ا ل��ل��م��رك��ز ال�ساد�س
م�ؤقتا.

ديشامب :بنزيما تجاوز
كل الحدود

• بنزميا خالل مشاركته مع املنتخب في لقاء سابق

مل ين�س ديدييه دي�شامب املدير الفني ملنتخب
فرن�سا ،االتهام ال��ذي وجهه له كرمي بنزميا،
مهاجم ريال مدريد الإ�سباين ،يف عام .2016
وكان كرمي بنزميا ،قد اتهم دي�شامب بالعن�رصية
يف �إحدى مقابالته يف عام  ،2016حيث �أكد �أنه
يختار العبي املنتخب الفرن�سي ب�شكل عن�رصي.
وق��ال دي�شامب يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة
«م��ارك��ا» الإ�سبانية« :بع�ض النا�س ميكنهم �أن

يتحدثوا ب�أ�شياء تتجاوز كل معاين الفهم ،لن
�أن�سى ذلك �أبداً».
وتابع« :اعتربت �أن��ه جت��اوز كل احل��دود يف ذلك
الوقت ،مل يحدث �أن اخرتت الع ًبا بناء على اللون
�أو الدين».
ومل ين�ضم كرمي بنزميا للمنتخب الفرن�سي منذ
�أواخر عام  ،2015وذلك ب�سبب ق�ضيته الأخالقية
مع مواطنه ماثيو فالبوين.

