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تشيلسي يرفض العرض
األول لرحيل هازارد

• هازارد

بد�أ نادي ريال مدريد التحرك من
�أجل التعاقد مع النجم البلجيكي
�إي��دي��ن ه�����ازارد ،ج��ن��اح فريق
ت�شيل�سي ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،وفقا لطلبات
مدربه اجلديد زين الدين زيدان.
وذك�����رت ق��ن��اة «ال �سيك�ستا»
الإ�سبانية� ،أن ت�شيل�سي رف�ض �أول
عر�ض من ري��ال مدريد للتعاقد
مع هازارد ،الذي بلغ  82مليون
ي���ورو ،وم��ن املتوقع �أن يزيد
ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي قيمة عر�ضه
املقبل ،لإقناع البلوز بالتخلي
عن جنمه الأول.
و�سبق �أن �أعلن ه��ازارد �أك�ثر من
م��رة ،رغبته يف ارت���داء قمي�ص
ريال مدريد ،ولذلك مل يوقع حتى
الآن على عقد جديد مع البلوز،
الذي ينتهي يف  ،2020و�إذا ا�ستمر
مع النادي لنهاية عقده �سريحل
جمانا ،ما ُيكبد النادي اللندين
خ�سارة مالية كبرية.
وعلى جانب اخر يعاين ت�شيل�سي
من التعر�ض لعقوبة احلرمان
من �إب���رام �صفقات خ�لال فرتتي
ان���ت���ق���االت ،ب�����س��ب��ب خمالفته
للوائح التعاقد مع العبني ق�رص،
وبالتايل �إذا مل يتم قبول ا�ستئنافه
ف�إن النادي اللندين ،لن يتمكن من
تعوي�ض هازارد يف حالة رحيله
ال�صيف املقبل.
يواجه الإيطايل ماوري�سيو �ساري،

املدير الفني لفريق ت�شيل�سي،
�شبح الإقالة ،بعد هزمية الفريق
اللندين �أم��ام م�ضيفه �إيفرتون،
بهدفني دون رد� ،ضمن مناف�سات
اجل���ول���ة الـ 31م���ن ال����دوري
الإنكليزي.
وت��راج��ع ت�شيل�سي �إل��ى املركز
ال�����س��اد���س ع��ل��ى ���س��ل��م ترتيب
الربميريليج ،بر�صيد  57نقطة،
بفارق  3نقاط عن املركز الرابع،
امل�ؤهل �إلى دوري �أبطال �أوروبا،
والذي يعد الأمل الأخري للبلوز من
�أجل �إنقاذ ما تبقى من املو�سم.
وذك����رت �صحيفة «دي��ل��ي ميل»
الربيطانية� ،أن �ساري يواجه خطر
الإقالة بعد هزمية �إيفرتون� ،إال
�أن �إدارة النادي تخ�شى من �أن قرار
منع النادي من �إبرام �أية تعاقدات
بالفرتة املقبلة ،قد ُي�صعب على
النادي �إيجاد بديل ل�ساري.
و�أ�ضافت �أن ت�شيل�سي يود الإبقاء
على �ساري حتى نهاية املو�سم،
م�شرية �إلى �أن النادي � ً
أي�ضا يدرك
�أن اال�ضطرابات والهجوم املتزايد
من قبل اجلماهري ،قد ُيجربهم
على �إقالة الإيطايل.
ونوهت ال�صحيفة �إلى �أن �ستيف
ه��والن��د ،امل���درب امل�ساعد
ال�سابق ،هو اخليار الأول
بالن�سبة لت�شيل�سي ،لتويل
املهمة خلفا للمدرب
الإيطايل.

راشفورد يكشف
عن أبرز مهاجمي
البريمييرليغ
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فان ديك يدعم صالح ويصفه بالالعب العالمي
وجه الدويل الهولندي فريجل فان
ديك ،مدافع فريق ليفربول ،ر�سالة
�إلى النجم امل�رصي حممد �صالح،
هداف الريدز ،بعد تراجع م�ستواه
يف الفرتة الأخ�يرة ،وغيابه عن
الت�سجيل يف �آخر  7مباريات.
وق��ال ف��ان دي��ك ،يف ت�رصيحات
للموقع الر�سمي ليفربول�« :صالح
العب من الطراز العاملي ،النا�س
تقول ما تريده ،لكن �أي فريق يف
الدوري الإجنليزي يتمنى امتالك
العب مثله ،و�أنا �أعتقد �أنه يقدم
أداء جي ًدا».
� ً
و�أ���ض��اف ال��ه��ول��ن��دي« :الأه���داف
�ست�أتي ،يجب �أن يعلم البع�ض
�أن هذه الفرتة مير بها املهاجم،
دائما �إنه يجب �أن
ونحن نقول له
ً
يوا�صل العمل ،ويوا�صل التقدم،
و�ستكون الأمور بخري».
واخ��ت��ت��م ف��ان دي��ك ت�رصيحاته:
«لأك��ون حماي ًدا ،ال يزال يوا�صل
الت�سجيل العديد من الأهداف لنا،
لي�س يف حاجة لهدفني مثلي».
يذكر �أن �صالح �أحرز  17هدفً ا يف
الدوري هذا املو�سم� ،إ�ضافة لـ9
متريرات حا�سمة ،علما ب�أنه توج
هدافا للبطولة املو�سم املا�ضي
بر�صيد  32هدفً ا.
وبدوره دعم �إمييل هي�سكي ،مهاجم
ليفربول ال�سابق ،النجم امل�رصي
حممد �صالح ،بعد تراجع م�ستوى
الالعب خالل الفرتة املا�ضية.
وقال هي�سكي يف ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «ليفربول �إيكو»« :حممد
�صالح ال يزال ميتلك  17هدفا ،هو
ال يعي�ش مو�سما �سيئا ،لكنه رمبا
يحاول �أكرث من الالزم».
و�أردف «املو�سم املا�ضي كانت
الثقة عالية ،والأمور كانت ت�سري
ب�شكل جيد ،وهو ما �ساعده على
موا�صلة الت�ألق».
و�أ�ضاف« :احل��ظ ال يحالفه الآن،
لكنه ال ي��زال يقاتل على ت�سجيل

الأهداف ،واجلميع ينظر �إليه على
�أنه ال�شخ�ص املنا�سب للت�سجيل،
لكن هناك �أوق���ات يجب �أن ميرر
فيها ،وال ي�سجل بنف�سه ،وهذا هو
اخلطر عليه».

• فان ديك وصالح في تدريبات الليفر

و�أو�ضح هي�سكي« :عندما متر بفرتة
�صعبة ،ف���أن��ت بحاجة لإع���ادة
التوازن ،ومعرفة كيف ومتى مترر
الكرة ،ومتى تلعبها �أنت».
وختم «عليه �أن يتذكر �أننا كنا

ن��ت��ح��دث ع��ن��ه امل��و���س��م املا�ضي
بنف�س طريقة التحدث عن مي�سي
ورون���ال���دو ،ورمب���ا ذل��ك م��ا هو
يف ر�أ�سه حاليا ،لذلك هو يريد
ت�سجيل الأهداف مثلهما».

يذكر �أن �صالح �أحرز  17هدفا يف
الدوري هذا املو�سم� ،إ�ضافة �إلى 9
متريرات حا�سمة ،علما ب�أنه تُ وج
هدافا للبطولة املو�سم املا�ضي،
بر�صيد  32هدفا.

«ليستر» يبقي على مورغان حتى  2020رسمي ًا
• دجيكو

قالت �إدارة نادي لي�سرت �سيتي الإنكليزي� ،إنها جددت عقد
املدافع وي�س مورغان لعام �آخر ،ليبقى �ضمن �صفوف
الثعالب حتى نهاية مو�سم .2020 - 2019
ويرتدي مورغان « 35عاما»� ،شارة قيادة الفريق منذ
قرابة � 7سنوات ،وخا�ض مباراته الـ 700مع الفريق
الأول ،يف الفوز  1-2على م�ست�ضيفه برينلي ،ال�سبت
املقبل ،وفاز رفقة لي�سرت بلقب الدوري املمتاز
يف .2016
وقال مورغان ،يف بيان ر�سمي« :التمديد
يعني يل الكثري� ،شهدت م�سريتي مع
الفريق �صعودا وهبوطا ،وكنت مع
النادي يف قلب الأحداث منذ البداية».
وتابع قلب الدفاع القادم من جاميكا:
«متديد بقائي هنا يعني يل الكثري
وال�����س��ع��ادة ال ت�سعني� ،أتوقع
م�ستقبال م�رشقا للي�سرت �سيتي».
وان�����ض��م م��ورغ��ان �إل���ى �صفوف
لي�سرت يف  ،2012و���ش��ارك يف
جميع مبارياته خ�لال مو�سم
ف���وزه باللقب يف - 2015
 ،2016واخ���ت�ي�ر �ضمن
فريق العام يف الدوري
املمتاز �آنذاك.

• ويس مورغان

سمير نصري يثير الغموض
حول مستقبله

• راشفورد يسيطر على الكرة

اختار ماركو�س را�شفورد ،جنم مان�ش�سرت يونايتد� ،أف�ضل  3مهاجمني يف
الربمييريليغ ،من وجهة نظره.
وقال را�شفورد ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «مريور» الربيطانية�« :أعتقد
�أن �أف�ضل مهاجم �رصيح هو �سريجيو �أغويرو ،حتى �إذا كان م�ستواه لي�س يف
�أف�ضل حال ،ب�إمكانه ت�سجيل � 3أو � 4أهداف ..هذه ال�سمة الأبرز التي �أريد
احل�صول عليها».
قادرا على الت�سجيل ،فهذه
و�أ�ضاف« :عندما ال تقدم مباراة جيدة ،وتكون
ً
مهارة ال ميتلكها �أحد� ..أي�ضا هاري كني متركزه وحتركاته رائعة ،هو العب
ماهر جدا ،مثل بيري �إميرييك �أوباميانغ».
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن را�شفورد جتاهل بذلك ،حممد �صالح ،جنم ليفربول،
رغم فوزه بجائزة هداف و�أف�ضل العب بالربميريليغ ،يف املو�سم املا�ضي.
وعن قدوته يف مان�ش�سرت يونايتد ،قال الدويل الإنكليزي« :بالن�سبة يل رايان
اً
مثال للكثري من
غيغز ،ونيكي بات ،وبول �سكولز ،وغاري نيفيل ،كانوا
الالعبني ال�شباب ،و�سيظلون كذلك ..هم يتمتعون بقيمة خا�صة ،بالإ�ضافة
�إلى رونالدو ،وفان ني�ستلروي ،وروين �أي�ضا».

• سمير نصري

قال �سمري ن�رصي ،العب و�سط و�ست هام� ،إنه
لي�س مت�أك ًدا ب�ش�أن م�ستقبله بعد �أن وقع على
عقد ق�صري الأمد مع النادي املنتمي للدوري
الإنكليزي املمتاز ،ينتهي هذا املو�سم.
وعاد الالعب الفرن�سي ،الذي عوقب بالإيقاف
مل��دة � 6أ�شهر يف  2017ب�سبب املن�شطات،
وامتدت العقوبة الحقا �إل��ى � 18شهر ًا� ،إلى
املالعب يف يناير هذا العام بعقد ملدة � 6أ�شهر
مع النادي اللندين.
و�أ�ضاف ن�رصي ل�صحيفة �إيفنينج �ستاندرد
«ال �أع��رف �شيئا عن امل�ستقبل� .أمامي �سبع
مباريات� ،أود �أن �ألعب بدون �إ�صابة وبعدها
�سننظر �إلى ما هو قادم».
وتابع «�أهم �شيء بالن�سبة يل �أنني عدت للعب
وهو ما حدث يف يناير املا�ضي».
و�صنع ن�رصي ،هدفني مع و�ست هام يف خم�س
مباريات تت�ضمن انتفا�ضة �أمام هيدير�سفيلد
تاون.
وغاب الالعب البالغ عمره  31عاما ،الذي مثل
�آر�سنال ،عن �أربع مباريات ب�سبب �إ�صابة بربلة
ال�ساق يف وقت �سابق هذا العام ،وبرر الإ�صابة
بقلة املباريات التي خا�ضها.
ونوه «تعر�ضت لإ�صابة لأنني مل �أكن �ألعب
ب�شكل منتظم كل �أ�سبوع ،والآن يتعامل معي
املدرب بحر�ص».
وبعد فرتة التوقف الدولية� ،سي�ست�ضيف فريق
املدرب مانويل بيليغريني� ،صاحب املركز
التا�سع بعد  31مباراة� ،إيفرتون يف الدوري
الإنكليزي ،يف  30مار�س احلايل.

وستهام وإيفرتون مهتمان بخدمات دجيكو
اقرتب البو�سني �إيدين دجيكو ،مهاجم روما الإيطايل ،من الرحيل عن
�صفوف الذئاب ،يف ظل ف�شل مفاو�ضات جتديد عقده مع الفريق.
وذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو»� ،أن �إيدين دجيكو قد يعود ملناف�سات
الدوري الإنكليزي املمتاز من جديد ،يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ويتمتع �إيدين دجيكو باهتمام متزايد من ثنائي الربميريليج ،و�ست
هام يونايتد و�إيفرتون ،اللذين يريدان احل�صول على خدماته يف فرتة

االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
ولفت املوقع �إلى �أنه ال ميكن ا�ستبعاد �إنرت ميالن من �سباق التعاقد
مع �إيدين دجيكو ،يف حال مل ينجح النرياتزوري يف حل �أزمة مهاجمه
ماورو �إيكاردي ،والغائب عن امل�شاركة منذ منت�صف فرباير املا�ضي.
و�سبق لإيدين دجيكو ،خو�ض جتربة اللعب يف الربمييريليغ مع نادي
مان�ش�سرت �سيتي.

