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ثورجان  :هازارد رحل
عن تشيلسي أميراً
ق��دم ث��ورج��ان ه����ازارد ،التهنئة
ل�شقيقه �إيدين ،على االنتقال من
ت�شيل�سي الإنكليزي �إلى ريال مدريد
الإ�سباين هذا ال�صيف.
وق����ال ث���ورج���ان يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة ليكيب الفرن�سية:
«�أن��ا �سعيد للغاية من �أجله ،لقد
حقق �إيدين حلم طفولته ،وح�صد
ثمار عمله ،فاالن�ضمام �إل��ى ريال
مدريد مبثابة مكاف�أة على ما قدمه
بقمي�ص ت�شيل�سي».
و�أ�ضاف« :لقد غادر هازارد ت�شيل�سي
أم�ي�را واحتفظ بعالقات جيدة،
� ً
ف��ال��ك��ل ي��ح�ترم��ه يف �ستامفورد
بريدج ،وان�ضم �إلى ريال مدريد يف
الوقت املنا�سب ،و�سيكون مبقدوره
م�ساعدة احلار�س تيبو كورتوا يف
الفوز بالألقاب».
و�أ���ش��اد ث��ورج��ان ب����أداء زمالئه يف
املباراة التي انتهت بفوز بلجيكا
على ا�سكتلندا  0-3يف ت�صفيات �أمم
�أوروبا ،م�شريا �إلى �أن الفريق حت�سن
ريا على امل�ستوى الدفاعي ،و�أن
كث ً
الالعبني بذلوا جهدا كبريا رغم
معاناتهم من الإج��ه��اد البدين يف
نهاية املو�سم.
و�أمت« :كان ب�إمكاننا ت�سجيل املزيد
من الأهداف ،جنحنا يف احلفاظ على
نظافة �شباكنا ،حققنا املطلوب

و�سنق�ضي الإج��ازة دون معاناة �أي
العب من الإ�صابة».
وعلى جانب �آخر بعد االهتمام الكبري
بتقدمي ريكاردو كاكا وكري�ستيانو
رونالدو يف �سانتياغو برنابيو عام
 ،2009ي�أمل ري��ال مدريد يف منح
�إيدين هازارد ترحيب ًا �أكرب.
ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية،
�سيتم تقدمي ه���ازارد �إل��ى �أن�صار
الريال يف �سانتياغو برنابيو ،حتى
يتمكن �أكرب عدد من امل�شجعني من
احل�ضور.
ويرغب ري��ال مدريد يف تقدمي كل
�صفقاته اجل��دي��دة ب�شكل مميز،
لكنه يريد �أن يكون لهازارد و�ضع
خمتلف.
ويتوقع م�س�ؤولو ري��ال مدريد �أن
ي�شهد تقدمي هازارد يف الربنابيو،
امتالء امللعب عن �آخ��ره� ،أو على
الأقل �أن يقرتب من ذلك.
و���ش��ه��د ح��ف��ل ت��ق��دمي كري�ستيانو
رون��ال��دو ع��ام  ،2009ح�ضور 70
�ألف متفرج من �أن�صار ريال مدريد،
حيث يهدف م�س�ؤولو املريينغي
حال ًيا لتجاوز هذا الرقم.
ومن املقرر �أن يتم تقدمي ال�رصبي
لوكا يوفيت�ش يف برنابيو ،قبل
مغادرته خلو�ض بطولة �أوروب��ا
حتت  21عاما.

• هازارد ي�سدد على مرمى الآر�سنال

لوكاكو يبحث عن تعويض
موسمه المخيب

• لوكاكو يف طريقه للت�سجيل

حاول روميلو لوكاكو تعوي�ض
مو�سمه غري ال�سعيد مع مان�ش�سرت
يونايتد ،بالظهور بقوة يف
���ص��ف��وف بلجيكا ،وت�سجيل
هدفني خ�لال الفوز  0-3على
ا�سكتلندا ،يف ت�صفيات بطولة
�أوروبا  ، ،2020ليذكر مدربي
الأندية مبا ي�ستطيع فعله.
ورفعت اجلماهري البلجيكية
الفتة كبرية للإ�شادة بالعمالق
لوكاكو ،قبل انطالق املباراة،
حيث كتبت «ع��م��ره  26عاما
و�أ�صبح �أ�سطورة بالفعل».
وو����ص���ف امل������درب روب���رت���و
مارتينيز ه��ذا الأم��ر «باحلب»
الذي يجعل فريقه ا�ستثنائيا يف

�أوروبا.
و�سجل ل��وك��اك��و ال��ه��دف�ين يف
الدقيقتني  45و ،57ليحافظ
لبلجيكا على �سجلها اخلايل
من الهزمية ،يف �أربع مباريات
باملجموعة التا�سعة.
وقال الالعب �إن لديه رغبة قوية
يف تعديل ال�صورة ،بعد مو�سم
حمبط مع مان�ش�سرت فقد خالله
مكانه ،و�سط حديث عن �إمكانية
رحيله.
و�أو�ضح لوكاكو« :خ�ضت مو�سما
�صعبا على م�ستوى النادي،
ف���ق���دت م���رك���زي ومل �أل��ع��ب
ك��ث�يرا ..لكن ه��ذه مرحلة يف
حياتي و�ست�ساعدين يف اخلطوة

املقبلة».
ومل يرد لوكاكو على �س�ؤال،
حول �إمكانية انتقاله �إلى �إنرت
ميالن الإيطايل.
و�أ�شاد مارتينيز مدرب بلجيكا
ب��ث��ب��ات �أداء ل��وك��اك��و �أم���ام
املرمى ،يف �آخر ثالث �سنوات،
حيث �ساعد بالده على احتالل
املركز الثالث يف ك�أ�س العامل
 ،2018ووا�صل الت�ألق بت�سجيل
ثالثة �أهداف يف �آخر مباراتني.
وقال مارتينيز�« :أحيانا �أ�شعر
باحلزن عندما ال �أرى روميلو
ي�ستمتع يف كرة القدم ..عندما
ي�ستمتع باللعب يكون هدافا
خطريا».

الفشل التهديفي يطارد سون دولي ًا
ف�����ش��ل ج��ن��اح ف��ري��ق توتنهام
هوت�سبري االنكليزي� ،سون هيونغ
م�ين ،يف ت�سجيل �أي ه��دف مع
منتخب كوريا اجلنوبية ،الذي
خا�ض يف هذا الأ�سبوع مباراتني
وديتني �ضد منتخبي �أ�سرتاليا
و�إي��ران� ،ضمن ا�ستعداد منتخبه
ملناف�سات ت�صفيات ق��ارة �آ�سيا
امل�ؤهلة �إلى ك�أ�س العامل 2022
يف �سبتمرب املقبل.
وكان املدرب الربتغايل ،باولو
بينتو ،ق��د ق���رر اخ��ت��ي��ار جنم
توتنهام يف مركز ر�أ���س احلربة
يف املباراتني الوديتني ،بعك�س
مركزه التقليدي كالعب جناح �أو
العب و�سط ،بهدف تطوير ر�أ�س
احلربة ملنتخب كوريا اجلنوبية
قبل خو�ض الت�صفيات.
ع��ام��ا» يف
و���ش��ارك ���س��ون «26
ً
املباراتني طوال  90دقيقة ،لكن
ذلك مل ي�ساعده على �إجناز املهمة
بنجاح ،حيث انتهت مواجهة
�أ���س�ترال��ي��ا ب��ف��وز ك���وري ،0-1
و�سجل الهدف املهاجم البديل
هوانغ يوي جو ،قبل �أن يعود
نف�س املهاجم للت�سجيل مبرمى
�إي���ران ،لتنهي الودية الثانية
بالتعادل .1-1
ب��روز موهبة �صاحب الهدفني،
هوانغ يوي جو ،من فريق جامبا
�أ و �سا كا
• �أونانا

هل يتولى بينيتيز قيادة البلوز ؟
ك�شف تقرير �صحايف بريطاين ،عن حقيقة تويل الإ�سباين رافائيل بينيتيز،
مدرب نيوكا�سل يونايتد ،القيادة الفنية لت�شيل�سي يف املو�سم املقبل.
وكانت �صحيفة «توتو �سبورت» الإيطالية ادعت �أن بينيتيز قريب من قيادة
ت�شيل�سي خل ًفا ملاوري�سيو �ساري الذي �سينتقل لتدريب يوفنتو�س.
ووف ًقا ل�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،ف�إن عودة بينيتيز �إلى ت�شيل�سي
لق�ضاء فرتة تدريبية ثانية داخل �أ�سوار «�ستامفورد بريدج» هو «ادعاء
غريب».
عاما مل يحظ ب�شعبية كبرية لدى
و�أ�شارت �إلى �أن املدرب البالغ 59
ً
جماهري ت�شيل�سي عندما تولى تدريب البلوز م�ؤقتًا يف مو�سم - 2012
 ،2013رغم تتويجه مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي ،ال �سيما ب�سبب
مناو�شاته ال�سابقة مع الربتغايل جوزيه مورينيو عندما كان الأول يقود
الريدز.
و�أو�ضحت ال�صحيفة الربيطانية �أن بينيتيز لي�س �ضمن قائمة املر�شحني
خلالفة �ساري� ،إذا عاد الإيطايل �إلى الكالت�شيو.

ال��ي��اب��اين ،ع��ل��ى ح�����س��اب جنم
و�صيف دوري �أبطال �أوروب��ا ،مل
يزعج الأخ�ير ال��ذي ��صرح بعد
نهاية لقاء �إيران لوكالة الأنباء
الكورية اجلنوبية «يونهاب»
بالقول« :العديد من الالعبني،
مثل هوانغ يوي جو ،لديهم ميل
هجومي ،ولديهم ال��ق��درة على

الت�سجيل� ،أعتقد �أنه من الإيجابي
�أن ينتهز ال�لاع��ب�ين مثل هذه
الفر�ص».
و�أ���ض��اف�« :أع��ت��ق��د �أن��ن��ي قدمت
م�ستوى جيد �أم���ام املنتخبات
الآ�سيوية ،بالت�أكيد كنت �أريد
الفوز� ،أقدر بقية الالعبني الذين
قاتلوا من �أجل حتقيق الفوز».

وت��ع��د ودي����ة �إي�����ران ه��ي �آخ��ر
مباريات �سون قبل دخوله فرتة
الراحة بعد مو�سم �شاق مع فريقه
الإنكليزي ،وعن ذلك �رصح�« :أريد
حقا �أن ارت��اح ،لقد كان مو�سما
طويال ،ولكن متكنت من تقدمي
�أف�ضل امل�ستويات م��ع حتقيق
النجاحات».

ليفربول يقترب من تجديد عقد
تشامبرلين
اق�ترب ن��ادي ليفربول من جتديد عقد العبه
الدويل الإنكليزي �أليك�س �أوك�سليد ت�شامربلني
ملو�سم �إ�ضايف.
ووف��ق�� ًا مل��وق��ع «�سكاي ���س��ب��ورت» ،ف�إن
ليفربول ي�سعى للإبقاء على ت�شامربلني
عاما ،حتى عام
البالغ من العمر 25
ً
 ،2023مقابل � 120ألف جنيه �إ�سرتليني
�أ�سبوع ًيا.
وغاب ت�شامربلني عن �صفوف ليفربول
ملدة عام كامل ،ب�سبب قطع �أمامي

وخلفي للرباط ال�صليبي للركبة ،حيث �أ�صيب خالل
مباراة روم��ا يف ذه��اب ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،قبل العودة يف �أبريل .2019
و���ش��ارك ت�شامربلني كبديل يف �آخ���ر مباراتني
لنادي ليفربول يف الدوري الإنكليزي املمتاز �أمام
اً
بديل
هيدير�سفيلد تاون ووولفرهامبتون ،كما جل�س
يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا �أمام توتنهام ،لكنه
مل ي�شارك .وان�ضم �أليك�س �أوك�سليد ت�شامربلني �إلى
قادما من �آر�سنال ،يف فرتة االنتقاالت
ليفربول،
ً
ال�صيفية للمو�سم قبل املا�ضي.

 25مليون ًا تفصل كاراسكو
عن اآلرسنال

• رافا بينيتيز

الحارس أونانا يدخل حسابات
اليونايتد
وجه م�س�ؤولو نادي مان�ش�سرت يونايتد �صوب حل جديد
يف مركز حرا�سة املرمى ،حت�سب ًا لرحيل الإ�سباين
ديفيد دي خيا عن «�أولد ترافورد» يف ال�صيف احلايل.
ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،ف�إن م�س�ؤويل
ال�شياطني احلمر ي�ستهدفون التعاقد مع الكامريوين
�أندريه �أونانا ،حار�س �أياك�س �أم�سرتدام� ،صاحب
الـ 23عام ًا .و�أ�شارت �إلى �أن �ضم �أونانا �سيكون اً
حل
اقت�صاديا مميزً ا لليونايتد ،لأن قيمة الالعب تبلغ 40
ً
مليون �إ�سرتليني فقط ،مقارنة ب�صفقة يان �أوبالك،
حار�س �أتلتيكو مدريد ،التي قد تتجاوز الـ 100مليون
�إ�سرتليني.

• �سون مل ينجح يف الت�سجيل م�ؤخرا

وينتهي عقد دي خيا مع مان�ش�سرت يونايتد يف �صيف
 ،2020وحتى الآن رف�ض احلار�س الإ�سباين كل عرو�ض
ال�شياطني احلمر ،للتوقيع على عقد جديد.
وكانت خطة اليونايتد يف البداية هي الإبقاء على دي
خيا ،وال�سماح له بالرحيل جمانً ا يف نهاية املو�سم
املقبل ،ولكن ارتكابه للكثري من الأخطاء يف املو�سم
املنتهي ،جعل �إدارة النادي
الإجنليزي م�ستعدة لال�ستغناء
عن خدماته هذا ال�صيف ،يف
حالة احل�صول على عر�ض
جيد.

حدد نادي داليان يفانغ ال�صيني،
�سعر بيع جناحه البلجيكي يانيك
كارا�سكو ،والذي ي�سعى �آر�سنال
للح�صول على خدماته ب��دء ًا من
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
ووف�� ًق��ا ل�صحيفة «�ستاندرد»
الربيطانية ،ف�إن النادي ال�صيني
حدد  25مليون جنيه �إ�سرتليني،
م��ق��اب��ل ال��ت��ن��ازل ع��ن خ��دم��ات
كارا�سكو.
وي�سعى �آر�سنال حل�سم ال�صفقة
يف املريكاتو ال�صيفي ب�أي �شكل،
خ�صو�صا و�أنه كان قري ًبا من �ضم
ً
الالعب يف يناير ،لوال االختالف
على املقابل املادي.
وعو�ض �آر�سنال ف�شل تعاقده مع
ّ
كارا�سكو ،بالتعاقد مع ديني�س
قادما من بر�شلونة على
�سواريز
ً
�سبيل الإعارة ،لكنه مل يقدم الأداء
املقنع على الإط�لاق ،و�شارك يف
 95دقيقة فقط.
وكان كار�ساكو قد �أعرب عن رغبته
يف العودة �إلى �أوروبا ،قبل انطالق
ك�أ�س الأمم الأوروبية ،وذلك بعد
عام واح��د فقط من انتقاله �إلى
ال�صني ،حيث ان�ضم لداليان من
�أتلتيكو مدريد يف فرباير .2018

• كارا�سكو

