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لوكاكو يثير الشكوك
حول استمراره
مع مانشستر يونايتد
اعرتف املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ب�أنه
لي�س مت�أكدا من ا�ستمراره �ضمن �صفوف فريق
مان�ش�سرت يونايتد يف املو�سم املقبل.
وواجه لوكاكو �صعوبة يف البقاء �ضمن الت�شكيل
الأ�سا�سي للفريق حتت قيادة مديره الفني اجلديد
�أويل جونار �سول�سكاير ،الذي يف�ضل عادة �إ�رشاك
ماركو�س را�شفورد يف الهجوم.
ورغم التطور الذي ا�ستعر�ضه لدى م�شاركته �ضمن
الت�شكيل الأ�سا�سي �أمام ت�شيل�سي �أم�س الأحد ،حيث
لعب دورا ب��ارزا يف الهدف ال��ذي �سجله خوان
ماتا لل�شياطني احلمر ،ال ي��زال �سجل لوكاكو
خاليا من الأهداف خالل �آخر  8مباريات له يف كل
امل�سابقات ،وهو ما عزز توقعات اقرتاب رحيله
عن الفريق.
ول��دى �س�ؤاله ،عقب م��ب��اراة �أم�س التي انتهت
بالتعادل « ،»1 - 1عما �إذا ك��ان �سي�ستمر مع
مان�ش�سرت يونايتد يف املو�سم املقبل ،قال لوكاكو
يف ت�رصيحات ن�رشتها �شبكة «�سكاي �سبورت�س»
اليوم الإثنني «ال �أعرف ،ف�أنا ل�ست هنا للتعامل
مع �شائعات».
يف �سياق �آخر �أعرب لوكاكو عن دعمه لزميله ديفيد

دي خيا ،حار�س مرمى مان يونايتد ،عقب اخلط�أ
الفادح الذي ارتكبه ونتج عنه هدف ت�شيل�سي.
وق��ال لوكاكو يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة
«مرتو»« :دي خيا �شخ�ص �إيجابي� ،إنه الأف�ضل يف
النادي منذ � 7أو � 8سنوات با�ستمرار».
و�أ�ضاف« :ال �أعتقد �أننا يجب �أن ن�شوهه بهذا ال�شكل،
وفج�أة نقول �إنه حار�س مرمى �سيئ ،لقد �أنقذنا عدة
مرات هذا املو�سم ،الأمر نف�سه يحدث للمهاجمني
وكذلك العبي الو�سط وا َالن يحدث له».
وتابع لوكاكو« :عليه �أن يتعلم من ذلك ،عليه �أن
يوا�صل العمل بجد� ،أنت فقط تعمل وتلعب ،ال
�أعرف كيف يتخطى حرا�س املرمى ذلك ،لكن دي
خيا يعمل بقوة كل يوم».
و�أكمل :و«نحن هنا من �أجل دعمه� ،إنه العب قوي،
ومن الناحية العقلية هو �شخ�ص قوي ج ًدا ج ًدا،
و�إال ف�إنه لن يكون �أف�ضل العب بالنادي ملدة � 7أو
� 8سنوات ،لي�س هناك �شك يف قدراته».
واختتم روميلو« :ديفيد ق�ضى وقتًا �سي ًئا يف بداية
م�شواره مع مان�ش�سرت يونايتد كما �أتذكر ،وكان
طف ً
ريا يف ذلك الوقت ،لكن ا َالن بات يف
ال �صغ ً
موقف خمتلف».

• لوكاكو قد يرحل عن اليونايتد

الروح الرياضية ترفع المدرب
بيلسا للسماء

نال مار�سيلو بيل�سا ،املدير الفني لفريق
ليدز يونايتد ،ال��ذي ين�شط يف دوري
الدرجة الأول��ى ب�إنكلرتا� ،إ�شادة بالغة
بت�رصفه املثري وغري املعتاد يف مباراة
فريقه �أمام �أ�ستون فيال.
وف�ضل بيل�سا ،الناحية الأخالقية والروح
الريا�ضية على النتيجة ،حيث �سمح
للفريق املناف�س بت�سجيل هدف يف مرمى
ً
حفاظا على الروح الريا�ضية.
فريقه،
وكان ليدز قد افتتح الت�سجيل يف ال�شوط
الثاين ،عندما كان �أحد العبي �أ�ستون فيال
م�ستلقيا على �أر���ض امللعب للإ�صابة،
فيما ك��ان العبو �أ�ستون فيال يطالبون
بتوقف اللعب لعالجه.
وو���س��ط موجة الغ�ضب التي اجتاحت
العبي �أ�ستون فيال واجلماهري ،طالب
متاما يف �أماكنهم
بيل�سا العبيه بالتوقف
ً

وال�سماح لالعبي �أ�ستون فيال بت�سجيل
هدف التعادل ،بعد هدف ليدز مبا�رشة.
وذك��رت �صحيفة ذي تاميز الربيطانية
«بيل�سا منح اللعبة حماباة رائعة...
املدرب الأرجنتيني جلب العافية للكرة
الإنكليزية املجنونة».
ووجه الفرن�سي �آر�سني فينجر ،املدير
الفني ال�سابق لآر�سنال ،ال�شكر والتقدير
لبيل�سا على هذه اللفتة النبيلة
وانتقد فينغر ،فريق �أ�ستون
فيال م�شريا �إلى �أن العبيه
املحرتفني كان يجب �أال
يتوقفوا عن اللعب،
بعد �سقوط زميلهم
م�صابا ،خا�صة
مع موا�صلة ليدز
للعب.

سترلينغ يفوز بالعب العام
باختيار الصحافيين

توج جنم مان�ش�سرت �سيتي رحيم �سرتلينغ بجائزة العب
العام يف �إنكلرتا ب��ر�أي الكتاب ،بعدما خ�رس ال�سباق
على جائزة رابطة الالعبني املحرتفني ،ل�صالح مدافع
ليفربول فريجيل فان ديك.
ويف الت�صويت اخلا�ص برابطة كتاب كرة القدم الإنكليز،
حل �سرتلينج يف املركز الأول متفوقا على فان ديك ،فيما
جاء مهاجم �سيتي �سريجيو �أجويرو يف املركز الثالث.
ووفقا ملا ذكرته �شبكة «�سكاي �سبورت�س» ،ف�إن العبني
�آخرين ح�صلوا على �أ�صوات يف اجلائزة وهم برناردو �سيلفا
ودافيد �سيلفا «مان�ش�سرت �سيتي» وهاري كني «توتنهام» و�إيدين
ه�����ازارد «ت�شيل�سي»
و�أل��ك�����س��ن��در الك��ازي��ت
«�آر�سنال».
وق���دم �سرتلينغ مو�سما
• رحيم سترلينغ
مم��ي��زا ،و�سجل حتى الآن
 17هدفا و�صنع  10يف ال��دوري
الإنكليزي مع تبقي جولتني على
نهايته ،وتوا�صل �أداء الالعب
ال�����س��اح��ر يف م�����س��اب��ق��ة دوري
�أب��ط��ال �أوروب���ا وم��ع املنتخب
الإجنليزي.
وخ���ارج امللعب ،ي���ؤدي
�سرتلينغ دورا مهما يف
حم���ارب���ة العن�رصية،
ح��ي��ث ي��ط��ال��ب ب�إيقاع
�أق�سى العقوبات بحق
من يتجاوز احلد يف هذه
الناحية
ي��ذك��ر �أن �سرتلينغ
ف���از م�����س��اء الأح���د
املا�ضي ،بجائزة
�أف���������ض����ل الع����ب
����ش���اب يف ال��ع��ام
ب�����ر�أي الالعبني
املحرتفني.

ساري وراموس يضاعفان التكهنات
حول هازارد

• دينيس سواريز

�شدد ماوري�سيو �ساري ،املدير الفني
لت�شيل�سي ،على عدم معرفته بامل�صري
النهائي للبلجيكي �إي��دي��ن ه��ازارد،
�سواء بالبقاء �أو الرحيل عن البلوز يف
ال�صيف املقبل.
وقال �ساري ،يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة موندو ديبورتيفو الإ�سبانية «ال
�أعلم �إذا كان �سي�ستمر �أم ال ،عليكم �أن
ت�س�ألوا النادي يف ذلك الأمر».
و�أ���ض��اف« :امل�شكلة تتمثل يف العقد
اجل��دي��د ،خا�صة و�أن �إي��دي��ن ه��ازارد
�سيدخل العام الأخري من عقده املرتبط
بالنادي يف املو�سم املقبل».
وتابع �ساري« :معرفة ما �سيحدث يف
مهما بالن�سبة يل،
هذا الوقت لي�س ً
�أن��ا �سعيد للغاية بتواجد �إيدين
ه���ازارد ،لأن��ه يلعب ب�شكل جيد
ويقاتل على �أر�ض امللعب� ،أبدي
احرتامي لقراره �سواء ف�ضل البقاء �أو رحل عن
البلوز».
ً
هدفا رئي�سي ًا لريال مدريد،
ويعد هازارد
يف ظل رغبة فلورنتينو برييز ،رئي�س
النادي امللكي يف تدعيم الفريق ب�أف�ضل
العنا�رص ،ودعم امل��درب الفرن�سي
زيدان قبل انطالق املو�سم اجلديد
كما زاد �سريجيو رامو�س ،العب
وقائد ري��ال مدريد ،التكهنات
ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اق��د مع
البلجيكي �إيدين هازارد ،العب
خ��ط و�سط ت�شيل�سي ،خالل
�سوق االنتقاالت املقبل.
ووف � ًق��ا ل�صحيفة «موندو
دي��ب��ورت��ي��ف��و» ف��ق��د ق��ام

• ساري وهازارد

رامو�س مبتابعة ح�سابات هازارد ،على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ما ي�شعل التكهنات ب�شكل �أكرب حول قدوم
البلجيكي �إلى �سانتياجو برنابيو.
ويعد هازارد ،من �أبرز الالعبني املطلوبني لالن�ضمام
ُ
ل�صفوف املريجني ،يف ال�صيف لتدعيم الفريق بعد
املو�سم الكارثي الذي عا�شه بطل �أوروبا �آخر  3موا�سم
على التوايل.
وكانت تقارير �صحافية ،قد �أف��ادت ب�أن ريال مدريد
م�ستعد لدفع  24مليون يورو كراتب �سنوي لهازارد،
أجرا يف الفريق ،حيث �سيتخطى
ليكون �أعلى الالعبني � ً
رامو�س وغاريث بيل.
و�ستتكلف �صفقة التعاقد مع هازارد  115مليون يورو،
رغم �إمكانية �إبرامها برقم �أقل قليال من ذلك ،حيث
يتبقى مو�سما واحدا فقط يف عقده مع ت�شيل�سي ،ورف�ض
البلجيكي جتديد عقده مع البلوز.

قائد شيفلد يتوق لالستمتاع
بأجواء البريمييرليغ
ق�ضى بيلي �شارب قائد �شيفيلد يونايتد معظم م�سريته
بعيدا عن ال��دوري الإنكليزي ،لذا �أ�ستمتع ب�شعور
مميز بعد ال�صعود لدوري الأ�ضواء ،الأحد.
و�سجل �شارب  24هدفا يف  41مباراة مع �شيفيلد بجميع
امل�سابقات هذا املو�سم ،و�سبق له �أن خا�ض مباراتني فقط
يف الدوري املمتاز مع �ساوثهامبتون مبو�سم 2013-2012
والآن بدا متحم�سا للعودة للأ�ضواء مع نادي �صباه.
وقال لهيئة الإذاعة الربيطانية «بي.بي�.سي»�« :أود
اال�ستمتاع بالتجربة مع بقية الفتية» لكنه توقع
�أن ي�ضم النادي العبني يتمتعون بخربة يف الدوري
املمتاز خالل انتقاالت ال�صيف.
و�أ�ضاف« :نفتقر للخربة يف الدوري املمتاز ،لعبت

مباراتني فقط وكذلك كري�س با�شام و�إندا �ستيفنز لذا
�سنحتاج لإ�ضافة بع�ض الالعبني من �أ�صحاب اخلربات
والكفاءة من �أجل البقاء يف �أف�ضل م�سابقة دوري يف
العامل».
ويتطلع احلار�س دين هندر�سون « 22عاما» ،املعار
من مان�ش�سرت يونايتد ،للبقاء مع �شيفيلد يونايتد
بعد �أن خا�ض كل مباريات دوري الدرجة الثانية
وعددها  45مباراة.
وقال هندر�سون« :الأمر يتعلق باملال بالت�أكيد ،لكنني
�أتوق للعودة «�إلى �شيفيلد» يف املو�سم املقبل ،ت�أثرت
عاطفيا بعودة النادي �إلى املكان الذي ي�ستحقه� .إنه
ناد رائع وي�ستحق اللعب يف الدوري املمتاز.

سواريز يعلن نهاية مشواره مع آرسنال
�أعلن الإ�سباين ديني�س �سواريز العب بر�شلونة،
ُ
املعار �إلى �صفوف �آر�سنال ،نهاية مو�سمه مع الفريق
اللندين ،ب�سبب �إ�صابته يف الفخذ.
وان�ضم �سواريز للمدفعجية ،خ�لال االنتقاالت
ال�شتوية املا�ضية ،على �سبيل الإعارة و�شارك يف 6
مباريات فقط ومل ُي�سجل �أو ي�صنع �أي هدف ،وكانت
�آخر مباراة �شارك فيها �ضد مان�ش�سرت يونايتد يف
مار�س املا�ضي.
ون�رش �سواريز ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على «تويرت»:
«�أريد �أن �أبلغ اجلميع �أنني لن �أمتكن من اللعب مرة
�أخرى هذا املو�سم ،وبع�ض الآالم التي عانيت منها
يف الفخذ جعلت الأمور �صعبة منذ املباراة �ضد باتي

بوري�سوف يف الدوري الأوروبي يف فرباير املا�ضي،
متاما».
والآن �أجربتني على التوقف عن التدريب
ً
و�أ�ضاف« :بعد العديد من اال�ست�شارات الطبية ،مت
التو�صل �إلى عدم �إمكانية ا�ستمراري ،وعلي البدء
يف فرتة العالج ،التي حتتاج للراحة والبعد عن
ممار�سة كرة القدم «لبع�ض الوقت»».
ووا�صل�« :آ�سف لأن كل اجلهود والت�ضحية ملجيئي
�إلى �آر�سنال مل ت�ؤت ثمارها كما كان متوقعاً ،وال
ميكنكم تخيل مدى غ�ضبي لذلك ،لكن ال�صحة ت�أتي
�أو ًال».
واختتم�« :أود �أن �أ�شكر هذا النادي الكبري لثقته بي،
رغم �أن الأمور مل ت�رس كما ت�صورنا.
• بيلي شارب

