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بوكيتينو ينقب عن صفقات

جديدة في أياكس

• هازارد خالل املباراة الأخرية مع البلوز

تزايد فرص رحيل هازارد في الصيف
تزايدت خماوف ع�شاق ت�شيل�سي ،من مغادرة النجم �إيدين هازارد يف
ال�صيف املقبل ،خا�صة بعد قرب رحيل �شقيقه كيليان عن النادي.
وووفقًا ل�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،ف�إن كيليان ال�شقيق الأ�صغر
لنجم البلوز� ،سينتقل بالفعل �إلى �سريكل بروج البلجيكي ،مما فتح
االحتماالت لدى جمهور ت�شيل�سي حول �إمكانية رحيل هازارد �إلى ريال
مدريد.
ويعترب ريال مدريد� ،إيدين هازارد ،من �أهم و�أول �أهدافه ال�صيفية ،يف
ظل عملية التطوير ال�شاملة التي يقوم بها مدربه زين الدين زيدان،
من �أجل بناء فريق جديد يعيد البطوالت �إلى امللكي.

وتناول بع�ض جماهري ت�شيل�سي عرب مواقع التوا�صل االجتماعي خرب
رحيل كيليان ه��ازارد ب�صدمة كبرية ،لي�س ب�سبب الالعب نف�سه،
حيث اعتربوها داللة على قرب مغادرة �أخيه الأكرب �أي�ضا.وكتب �أحد
امل�شجعني عرب ح�سابه على «تويرت» ،قائلاً « :هذه جمرد عالمة على �أن
عائلة هازارد لن تكون موجود يف �ستامفورد بريدج يف ال�صيف».
وقال �آخر« :رحيل كيليان لي�س �أول خ�سارة لت�شيل�سي ،فقد �سبقه
ثورجان» ،يف �إ�شارة �إلى ال�شقيق الأو�سط لكيليان و�إيدين.
وتناول �آخر الو�ضع ب�شكل �ساخر ،حيث كتب�« :أال ن�ستطيع �أن نبيعه
«كيليان» لريال مدريد؟ �إنه يبدو وك�أنه �إيدين ،لن يعرفهما!!!».

ا�ستقر ماوري�سيو بوكيتينو
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي و�ضعها
املدير الفني لتوتنهام،
امل�����درب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي
على التعاقد م��ع دوين
لتدعيم الفريق ،بخالف
فان دي بيك ،العب و�سط
باقي زم�لاءه املت�ألقني
�أي��اك�����س �أم�����س�تردام ،يف
يف �أياك�س.
فرتة االنتقاالت ال�صيفية
وانتقل فرينكي دي يونغ
املقبلة.
العب الو�سط الآخ��ر �إلى
ووف � ًق��ا ل�صحيفة «�صن»
ب��ر���ش��ل��ون��ة م��ق��اب��ل 75
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ،ف�����إن
مليون ي���ورو ،كما �أن
يوكيتينو يرغب يف بناء
قويا على
ا
�رصاع
هناك
ً
ً
فريق ق��وي يناف�س على
قلب الدفاع ماتيا�س دي
الدوري الإنكليزي املو�سم
ليخت ،حيث �سيفتتح
املقبل ،حيث يرى يف فان
�أياك�س املزاد عليه بداية
رصا منا�س ًبا
م���ن  60م��ل��ي��ون جنيه
دي بيك عن� ً
لتنفيذ خطته.
�إ�سرتليني.
مو�سما
وي��ق��دم دي بيك
�أم����ا دي ب��ي��ك ف�سعره
ً
مميزً ا للغاية هذا املو�سم
ال�سوقي ي�صل �إل��ى 45
بقمي�ص �أي��اك�����س ،حيث
مليون جنيه �إ�سرتليني،
قاد الفريق للت�أهل لن�صف
وهو ما ي�شجع توتنهام
نهائي دوري الأبطال،
على التعاقد معه.
و�سجل هدف الفوز على
وي��ع��ت��ق��د ت��وت��ن��ه��ام �أن
• بوكيتينو
توتنهام نف�سه بلندن يف
ال��ع�لاق��ة اجل��ي��دة التي
ذهاب ن�صف النهائي.
تربطهم ب�أياك�س ،والتي
وخ�ص�ص توتنهام ميزانية ت�صل �إلى  100مليون جنيه �ساهمت يف ح�صولهم على �إريك�سن ،وفريتوجنني
�إ�سرتليني لبوكيتينو جللب العبني جدد يف املريكاتو و�سان�شيز ،و�ألديرفرييلد ،رمبا ت�سهل مهمتهم يف
ال�صيفي ،ويعترب دي بيك منا�سب للغاية للخطة احل�صول على دي بيك.

لويز :سجلنا ثم قتلنا المباراة سريع ًا

ليشتستاينر يتحسر
على ضياع الفرص

اعترب مدافع �آر�سنال �ستيفان لي�شت�ستايرن� ،أن فريقه مل ي�ستثمر الفر�ص التي �سنحت له لتحقيق
الفوز على �ضيفه برايتون « »1-1م�ساء الأحد ،يف اجلولة  37من الدوري الإنكليزي.
و�أهدر العبو �آر�سنال جمموعة كبرية من الفر�ص �أمام برايتون ،ال �سيما يف ال�شوط الثاين،
ليكتفي الفريق اللندين بنقطة ،وتتبخر �آماله منطقيا يف احللول بني املراكز الأربعة الأولى،
حيث يبتعد حاليا عن الرابع توتنهام بفارق  3نقاط ،علما ب�أن الأخري ميلك �أف�ضلية كبرية
يف فارق الأهداف مع تبقي جولة واحدة على النهاية.
وقال لي�شت�ستايرن يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س» عقب انتهاء
املباراة« :مل ن�ستغل فر�صنا ،حظينا بفر�ص كبرية وكان ب�إمكاننا
ت�سجيل هدفني �أو ثالثة يف ال�شوط الأول».
و�أ���ض��اف الالعب ال�سوي�رسي« :ث��م حققوا التعادل  1-1عرب
الهجمات املرتدة ،ل�سوء احلظ هكذا هي كرة القدم �إذا مل تتمكن
من الت�سجيل ،كانت �أمامنا فر�صة لت�سجيل الهدف الثاين لكننا
مل ن�ستطع ذلك ،كرة القدم لي�ست �سهلة ،حاولنا كل �شيء،
ا�ستحقينا الفوز حقا ،لكن لدينا جودة كبرية و�شخ�صية
كبرية �سنظهرها يوم اخلمي�س «يف �إي��اب ن�صف نهائي
م�سابقة الدوري الأوروبي �أمام فالن�سيا»».
وعن �آمل �آر�سنال �شبه املعدوم يف احللول رابعا ،قال
لي�شت�ستايرن« :حتى ينتهي الأمر ف�إن كل �شيء ممكن،
ولذلك �سنحاول كل �شيء يف الربمييريليغ».

آرسنال يودع

رامزي بالدموع

في ملعب اإلمارات

كرم �آر�سنال العبه الويلزي �أرون رامزي الذي
يرتك النادي بعد نهاية املو�سم ،بعدما وقع
عقدا لالنتقال �إلى يوفنتو�س الإيطايل.
وق�ضى رامزي بني جدران النادي اللندين 11
عاما ،لعب خاللها  369مباراة ،وقرر عدم
متديد عقده الذي ينتهي هذا املو�سم ،لينتقل
�إلى عمالق ال��دوري الإيطايل براتب �أ�سبوعي
تقدر قيمته بحوايل � 400ألف جنيه �إ�سرتليني.
وبعد املباراة التي انتهت بتعادل �آر�سنال مع
ال���ن���ادي هدية
�ضيفه برايتون  1-1م�ساء اول ام�س الأح��د ،قدم
تذكارية للنجم الويلزي الذي يغيب عن �صفوف الفريق حتى نهاية املو�سم
ب�سبب الإ�صابة.
وقال رامزي الذي �سقطت دموعه خالل تكرميه �أمام جمهور ملعب «الإمارات»:
«يا لها من رحلة ق�ضيتها ملدة  11عاما من حياتي� ،أمور عديدة حدثت،
وت�ستطيعون معرفة كم يعني يل هذا الأمر من خالل �صوتي حاليا».
و�أ�ضاف�« :أنا ممنت لفر�صة اللعب لهذا النادي العظيم ل�سنوات عديدة ،جئت
�إلى هنا يف �سن ال�سابعة ع�رشة ،جئت يافعا ،و�س�أرحل رجال ،لدي الآن
عائلتي ،زوجتي� ،أبنائي� ،أمور عديدة حدثت «يف هذه الفرتة»».

ماتا قد يرحل عن
أولد ترافورد قريب ًا
ق��ال تقرير �صحايف �إنكليزي،
�إن خ��وان ماتا ،الع��ب خط و�سط
مان�ش�سرت يونايتد ،مطلوب يف
ال��دوري الإ�سباين ،مع اقرتابه من
مغادرة «�أولد ترافورد».
وبح�سب �صحيفة «ديلي ميل» ،ف�إن
�أتلتيك بيلباو مهتم ب�ضم خوان ماتا
�صاحب الـ 31عاما ،وقدم له عر�ضا
ملدة �سنتني ،والالعب ُيف�ضل خيار
العودة �إلى �إ�سبانيا.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن فالن�سيا
ُمهتم �أي�ضا ب�إعادة ماتا الذي لعب
م��ن قبل يف �صفوف اخلفافي�ش،
�إلى الدوري الإ�سباين ،فيما ي�سعى
برايتون للظفر بخدماته بعد �أن
�ضمن البقاء يف الربمييريليغ.
و�شارك ماتا يف  8مباريات فقط

م���ن �أ����ص���ل  19م���ب���اراة
ق���اده���ا امل������درب �أويل
ج��ون��ار �سول�سكاير ،يف
الربمييريليغ ،منذ توليه
امل�س�ؤولية خلفا جلوزيه
مورينيوُ .يذكر �أن مان�ش�سرت
يونايتد ع��ر���ض على ماتا
جتديد عقده ملدة عام واحد،
ولكن الالعب ق��رر �أن ُيغادر
يف ظل رغبة �سول�سكاير يف
�إج���راء تغيريات �شاملة يف
ال��ف��ري��ق .وان�����ض��م ماتا
ل�����ص��ف��وف ال�شياطني
احلمر يف عام ،2014
ق��ادم��ا م��ن ت�شيل�سي
مقابل  38مليون جنيه
�إ�سرتليني.

• ماتا

• لويز

�أبدى مدافع ت�شيل�سي دافيد لويز �سعادته
بالفوز الذي حققه فريقه على �ضيفه
واتفورد  0-3م�ساء اول ام�س الأحد،
�ضمن اجلولة  37وقبل الأخرية من
مناف�سات الدوري الإنكليزي.
وتقدم ت�شيل�سي بهذه النتيجة
�إل��ى املركز الثالث بر�صيد
 71نقطة ،مع تبقي جولة
واح����دة ع��ل��ى النهاية،
وخ�����س��ارة �آر���س��ن��ال �أو
تعادله م�ساء الأحد �أي�ضا
�أم��ام برايتون� ،سي�ضمن
ل��ه الت�أهل �إل��ى م�سابقة

دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،بغ�ض النظر
عن م�شواره يف ال��دوري الأوروب��ي هذا املو�سم،
حيث �سيخو�ض اخلمي�س �إياب ن�صف النهائي �أمام
�آينرتاخت فرانكفورت .وقال لويز يف ت�رصيحات
ملوقع الربمييريليغ الإل��ك�تروين عقب نهاية
اللقاء« :كان فوزا جيدا بالن�سبة لنا ،ح�صلنا
على فر�صنا� ،سجلنا ثم قتلنا املباراة» .و�أ�ضاف
املدافع الربازيلي« :جدول املباريات �صعب ،لكن
عندما متلك العبني رائعني لي�س فقط  11العبا،
مبكنك امل��داورة واحلفاظ على اجل��ودة ذاتها،
منتلك هذه امليزة ،الأمر �صعب لكنه كذلك الن�سبة
للجميع ،قمنا بعمل جيد حل�صد النقاط الثالث،
لكن علينا القتال حتى النهاية».

سولسكاير يعترف :ال نستحق
التواجد في المربع الذهبي
�أق��ر �أويل جونار �سول�سكاير
املدير الفني لفريق مان�ش�سرت
يونايتد ب���أن فريقه ال ميكن
�أن يعرت�ض على �إنهاء املو�سم
خ����ارج امل���رب���ع ال��ذه��ب��ي يف
الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة
القدم ،بعد تعادل باهت 1-1
خ��ارج ال��دي��ار م��ع هدر�سفيلد
تاون متذيل الرتتيب.،
ومع حاجته لـ 6نقاط من �آخر
م��ب��ارات�ين� ،إ���ض��اف��ة خل��روج
النتائج الأخ��رى يف �صاحله،
دائما مهمة
كانت �أمام يونايتد
ً
�صعبة يف الت�أهل لدوري الأبطال
يف املو�سم املقبل.
لكن الف�شل يف الفوز على مناف�س
ح�صل على  14نقطة فقط يف
�آخر  36مباراة خل�ص الوعكة
التي مير بها يونايتد مع انتهاء
املو�سم ب�صورة متوا�ضعة.
و�رصح �سول�سكاير ،الذي قلب
حظوظ يونايتد ر� ًأ�سا على عقب
ل��ف�ترة وج��ي��زة ،عقب توليه
امل�س�ؤولية ،بعد �إقالة جوزيه
مورينيو ،يف دي�سمرب -كانون
الأول املا�ضي ،لـ»بي.بي�.سي»:
«ال ن�ستحق �إنهاء املو�سم يف

امل��رب��ع الذهبي ،كنا نطارد
جمموعة املقدمة ،وح�صلنا
على فر�ص ،وال��دوري متكافئ
ج ًدا .حني ح�صلنا على فر�ص مل
ن�ستغلها» .م�ضيفًا« :اجلدول ال
يكذب يف نهاية املطاف»
و�شاهد يونايتد ،و�صيف البطل
املو�سم املا�ضي ،مان�ش�سرت
�سيتي وليفربول وهما يبتعدان
عنه بفارق كبري هذا املو�سم،
ويواجه �سول�سكاير ،الذي مت
تعيينه بعقد دائم يف مار�س-
�آذار امل��ا���ض��ي ،مهمة �صعبة
يف تقلي�ص الفارق معهما يف
املو�سم املقبل.
كبري ا
تغيري ا
و�سيت�ضمن ذلك
ً
ً
يف الت�شكيلة م��ع الرحيل
امل����ؤك���د ل��ل��ق��ائ��د �أنطونيو
فالن�سيا ،وان��ت��ه��اء عقدي
العبي الو�سط �أندير هرييرا،
وخوان ماتا.
أي�ضا اتخاذ
ويجب على النادي � ً
قرار ب�ش�أن الالعبني البعيدين
عن م�ستواهم مثل بول بوغبا،
و�أليك�سي�س �سان�شيز ،وروميلو
لوكاكو.
وك��ان��ت ه��ن��اك مل��ح��ات حول

• دي خيا ي�ستقبل هدف التعادل من هيدر�سفيلد

م�ستقبل �أكرث �إ�رشاقً ا يف مباراة
الأح��د من العبني مثل �سكوت
مكتوميناي ،الذي �سجل هدف
ي��ون��اي��ت��د ،وال��ب��دي��ل تاهيت
عزاء
ت�شونغ ،لكن ذل��ك ك��ان
ً
غري ٍ
كاف للجماهري».
وقال املدرب الرنويجي�« :أعتقد
�أن الدوري الأوروبي هو املكان
املنا�سب لنا ه��ذا املو�سم.
ال����دوري الأوروب����ي ق��د يكون
�إيجاب ًيا ،انظروا �إلى ما فعله
�أر�سنال وت�شيل�سي «بلغ الفريقان
قبل النهائي» هذا املو�سم».
وقال القائد �آ�شلي ياجن �إن �إنهاء
املو�سم خارج املراكز امل�ؤهلة
ل���دوري الأب��ط��ال «خيبة �أمل
كبرية» للنادي.
و�أ����ض���اف« :ي�����س��اورين �شعور
ي�شبه الهزمية .ال �أعرف ما هي
امل�شكلة .يف الوقت احلايل ال
ميكنني حتديد امل�شكلة».
ٍ
ن��اد مثل
و�أمت« :احل��دي��ث ع��ن
مان�ش�سرت يونايتد يناف�س على
�إنهاء املو�سم يف املربع الذهبي
لي�س جي ًدا .يجب �أن نتحدث عن
الفوز بالألقاب .هذه خيبة �أمل
كبرية».

