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هيريرا :اليونايتد يحتاج للسير
على خطى ليفربول
قال �أندير هرييرا العب مان�ش�سرت
يونايتد ،ال��ذي �أعلن رحيله هذا
الأ�سبوع عن ال�شياطني احلمر� ،إن
�أويل جونار �سول�سكاير ،هو املدرب
ال�صحيح لإع���ادة بناء الت�شكيلة
احلالية ،لكنه بحاجة �إلى الوقت،
لكي يناف�س الفريق على الألقاب من
جديد.
وتولى �سول�سكاير ،قيادة مان�ش�سرت
يونايتد ب�شكل م�ؤقت يف دي�سمرب
املا�ضي ،وفاز  10مرات يف �أول 11
مباراة ،قبل �أن يح�صل على عقد دائم
يف مار�س املا�ضي ،لكن بعد ذلك
تراجعت النتائج ب�شدة يف الفرتة
التالية.
وخرج املان يونايتد من ربع نهائي
دوري الأب���ط���ال ،واح��ت��ل املركز
ال�ساد�س يف ال���دوري الإنكليزي،
بعد م�سرية �سيئة �شهدت الفوز
مرتني فقط يف �آخ��ر  12مباراة،
ليثري الت�سا�ؤالت حول �إذا ما كان
امل���درب ال�نروي��ج��ي ه��و االختيار
ال�صحيح �أم ال .و�أو�ضح هرييرا،
املر�شح لالنتقال �إلى باري�س �سان

جريمان ،ملوقع يونايتد�« :أثق يف
�سول�سكاير� .إنه ال�شخ�ص املنا�سب.
�أعتقد �أن الفريق �أمام مهمة �صعبة.
�سيحتاج النادي �إلى الوقت والثقة
والدعم» .وو�صل ليفربول ،الذي
احتل امل��رك��ز ال��ث��اين يف ال��دوري
بفارق نقطة واح��دة عن مان�ش�سرت
�سيتي البطل هذا املو�سم� ،إلى نهائي
دوري �أبطال �أوروب��ا للعام الثاين
على التوايل ،و�سيواجه توتنهام يف
املباراة النهائية.
و�أ���ض��اف هرييرا «م��ن املرجح �أن
يفوز ليفربول بلقب دوري الأبطال،
لكن الفريق مل يحرز �أي لقب يف 5
�سنوات منذ قدومي �إلى هنا».
و�أمت« :ليفربول �أدى عمال رائعا،
لكن اجل��م��اه�ير منحت الفريق،
الوقت لال�ستعداد .هذا ما يحتاجه
مان�ش�سرت ي��ون��اي��ت��د يف الوقت
احلايل».
وع��ل��ى ج��ان��ب �آخ���ر ك�شف تقرير
���ص��ح��ايف �إن��ك��ل��ي��زي ،ع���ن �سعي
مان�ش�سرت يونايتد ،لإب��رام �صفقة
من بر�شلونة ،خالل فرتة االنتقاالت

ال�صيفية املقبلة.
وب��ح�����س��ب ���ص��ح��ي��ف��ة «ذا ���ص��ن»
الإنكليزية ،ف�إن مان�ش�سرت يونايتد
مهتم بالتعاقد مع الكرواتي �إيفان
راكيتيت�ش العب خط و�سط بر�شلونة،
و�سي�سعى التخاذ خطوات �رسيعة
حل�سم التعاقد معه.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن رحيل
�أن��دي��ر ه�يري��را ،املتوقع انتقاله
لباري�س ���س��ان ج�يرم��ان املو�سم
ُ
املحتمل
املقبل ،بجانب الرحيل
لبول بوجبا ،دف��ع �أويل جونار
�سول�سكاير� ،إلى طلب التعاقد مع
العب خط و�سط �صاحب خربة.
ويف�ضل �سول�سكاير املدير الفني
ُ
لل�شياطني احل��م��ر��� ،ض��م �إي��ف��ان
راكيتيت�ش لتدعيم خ��ط و�سطه،
وط��ال��ب الإدارة ب����ضرورة �إمت��ام
ال�صفقة ،قبل �أن يتفق بر�شلونة مع
�إنرت ميالن.
تقارير
و�أفادت عدة
ؤخرا،
�
م
�صحافية
ً
�أن���ه بر�شلونة و�إن�ت�ر م��ي�لان على
�أعتاب التو�صل التفاق لرحيل �إيفان
راكيتيت�ش ل�صفوف النرياتزوري.

• هيريرا في تدخل قوي لقطع الكرة

تشيلسي يرغب في تمديد
عقد لوفتيس تشيك
ك�شف تقرير �صحايف �إنكليزي ،عن
رغبة ت�شيل�سي منح العبه ال�شاب روبن
لوفتو�س ت�شيك ،عق ًدا طويل الأجل لعدة
�سنوات
وبح�سب �صحيفة «ذا �صن» الربيطانية،
ف��إن ت�شيل�سي ي�سعى �إل��ى جتديد عقد
ت�شيك الذي ينتهي يف �صيف .2021
ً
��شرط��ا من
و�أ���ض��اف��ت« :ال�لاع��ب و�ضع
�أجل املوافقة على جتديد عقده ،وهو
احل�صول على �ضمانات للعب املو�سم
املقبل ،حيث ي�شعر ب�أنه ي�ستحق اللعب
ك�أ�سا�سي يف املزيد من املباريات،
حيث لعب �أ�سا�س ًيا يف  6مباريات يف
الربمييريليغ هذا املو�سم ،وينتظر
كيف �سي�سري ق���رار حظر تعاقدات

• محرز يسيطر على الكرة في حراسة الدفاع

محرز يحسم مصيره ويقرر عدم الرحيل
ح�سم اجلزائري ،ريا�ض حمرز ،م�ستقبله مع مان�ش�سرت �سيتي،
بعد الفوز معه بلقب الدوري الإنكليزي املمتاز.
وقال ريا�ض� ،إنه ال يرغب يف الرحيل عن مان�ش�سرت �سيتي،
بحثا عن فرتة �أطول من اللعب ،بعدما �ساعد فريق املدرب بيب
غوارديوال يف �إحراز اللقب يوم الأحد املا�ضي.
ودخل حمرز ،الذي �أ�صبح �أغلى �صفقة يف تاريخ �سيتي منذ عام
واحد عندما ان�ضم له مقابل حوايل  60مليون جنيه �إ�سرتليني
« 77.78مليون دوالر» ،الت�شكيلة الأ�سا�سية ل�سيتي  14مرة فقط
يف الدوري ،يف ظل رغبة غوارديوال يف البدء برحيم �سرتلينغ
وبرناردو �سيلفا �أو لريوي �ساين يف اجلناحني.
و�أح��رز الالعب اجلزائري � 7أه��داف يف ال��دوري و�صنع  4هذا
املو�سم ،وهز ال�شباك خالل االنت�صار � 1-4أمام برايتون يف
اللقاء احلا�سم للقب يوم الأحد.
وق��ال لل�صحافيني� ،إن��ه ال يخجل من املناف�سة على مكان
بالت�شكيلة الأ�سا�سية.
وتابع�« :أنا �سعيد جدا هنا .لن �أذهب �إلى مكان �آخر لأين ال
�ألعب» .ووا�صل« :هذا جزء من اللعبة� .أحتاج �إلى �أن �أكون

• اإليطالي
جيانلوكا
روكي

قويا و�أبقى كذلك .هذا جزء من �شخ�صيتي».
و�أك��د حمرز ،الفائز بجائزة �أف�ضل العب يف ا�ستفتاء رابطة
الالعبني املحرتفني عندما قاد لي�سرت �سيتي لإح��راز لقب
الدوري مو�سم � ،2016-2015أنه كان يدرك مدى �صعوبة اللعب
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية الرائعة ل�سيتي.
وكان �سيتي قد �أحرز �أي�ضا لقب الدوري املو�سم املا�ضي بر�صيد
قيا�سي بلغ  100نقطة حيث فاز يف  32مباراة و�أح��رز 106
�أهداف.
و�أ�ضاف حمرز« :لي�س من ال�سهل الدخول يف فريق متجان�س
ومميز ..هذه الت�شكيلة فعلت كل �شيء املو�سم املا�ضي».
وتابع« :كنت �أدرك �أن الأم��ر لن يكون �سهال يف عامي الأول
لكني �أ�شعر بثقة كبرية يف نف�سي ولي�س لدي �أي �شكوك يف
�إمكانياتي».
و�ستكون الفر�صة متاحة �أمام �سيتي ،الذي �أحرز �أي�ضا لقب ك�أ�س
الرابطة هذا املو�سم ،لتحقيق ثالثية من الألقاب املحلية يف
�إنكلرتا حيث يواجه واتفورد يف نهائي ك�أ�س االحتاد الإنكليزي،
يوم ال�سبت املقبل.

صافرة إيطالية تدير
نهائي الدوري األوروبي

اختار االحتاد الأوروب��ي لكرة القدم «يويفا» ،طاقم حتكيم
املباراة املرتقبة بني �آر�سنال وت�شيل�سي ،بنهائي بطولة
الدوري الأوروبي .وذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو»،
�أن الإيطايل جيانلوكا روكي� ،سيقود نهائي الدوري
الأوروب���ي واملقرر له يوم  29مايو احلايل.
و�سي�ساعد روك��ي ،فيليبو ميلي ولورينزو
رابعا ،فيما
حكما
ماجنانيلي ،و�أور�ساتو
ً
ً
�سيكون ما�سيميليانو �إيراتي ،م�س�ؤو ًال عن
تقنية الفيديو.
ومن املقرر �أن تقام املباراة النهائية
للدوري الأوروب���ي ،مبلعب باكو
الأوملبي ،يف �أذربيجان.
وت ��أه��ل �آر���س��ن��ال للنهائي
ب��ال��ف��وز ع��ل��ى فالن�سيا
الإ�سباين ،بنتيجة  7ـ  3يف
جم��م��وع مواجهتي الذهاب
والإياب يف دور الـ ،4بينما �صعد
ت�شيل�سي للدور ذاته على ح�ساب
�آينرتاخت فرانكفورت بنتيجة
 4ـ 3ب���رك�ل�ات الرتجيح
ع��ق��ب ال��ت��ع��ادل  1ـ 1يف
املباراتني.

بوليسيتش :متحمس للعب بجوار
كانتي
�أبدى الأمريكي كري�ستيان بولي�سيت�ش العب بورو�سيا
دورمتوند ،الذي �سين�ضم ل�صفوف ت�شيل�سي يف املو�سم
اجلديد ،رغبته يف اللعب بجانب الفرن�سي جنولو
كانتي جنم البلوز .ووقع بولي�سيت�ش لت�شيل�سي،
ال�شتاء املا�ضي ،على �أن ين�ضم �إليه هذا ال�صيف.
وعن ذلك ،قال الالعب ،ول ام�س االثنني ،خالل
ت�رصيحات ملوقع بورو�سيا دورمت��ون��د الر�سمي:
«هناك يف ت�شيل�سي العديد من الالعبني الكبار،
متحم�س ج ًدا للعب مع جنولو كانتي و�أريد مقابلته،
ف�أنا �أحبه كالعب ،كما �أحب الدفاع مع العبني مثل

ديفيد لويز وروديجر».
و�أ�ضاف« :ال �أطيق االنتظار� ،ستكون جتربة
رائعة ،القدرة على العودة �إل��ى �إنكلرتا
والتحدث باللغة الإنكليزية ومقابلة ه�ؤالء
الالعبني ..متحم�س لأن �أكون معهم و�ألعب
يف الربمييريليغ».
واختتم بولي�سيت�ش« :من �أحالمي حتقيق
رغبات اجلماهري ،و�أن �أك��ون العبا مهما،
و�أبذل �أف�ضل ما لدي من �أجل م�ساعدة الفريق للفوز
باملباريات».

النادي» .ورف�ض االحتاد الدويل لكرة
القدم «فيفا» ا�ستئناف ت�شيل�سي حول
ح��ظ��ره لفرتتي ان��ت��ق��االت ،لكن من
املتوقع �أن يحيل البلوز ق�ضيتهم �إلى
املحكمة الريا�ضية.
و�إذا ُحظر ت�شيل�سي ب�شكل نهائي يف
�سوق االنتقاالت� ،سي�ضطر النادي �إلى
االعتماد على مواهبه املحلية ،مثل
لوفتو�س ت�شيك.
حموريا مع البلوز يف
دورا
ً
ولعب ت�شيكً ،
بطولة الدوري الأوروبي هذا املو�سم،
حيث �سجل ب�إياب ن�صف النهائي �ضد
�آينرتاخت فرانفكورت ،ومتوقع �أن
ُي�شارك �أ�سا�س ًيا �ضد �آر�سنال يف
النهائي.

• لوفتي�س ت�شيك

ساوثهامبتون يعلن عن أكبر عقد
رعاية بتاريخه
اعلن �ساوثهامبتون ،اول ام�س الإثنني� ،أنه
تو�صل �إل��ى اتفاق ملدة � 3سنوات لرعاية
قمي�صه مع �رشكة �إل دي �سبورت�س ال�صينية،
يف �أكرب �صفقة يف تاريخ النادي.
ومل يتم �إ�شهار �رشكة �إل دي �سبورت�س ر�سميا
حتى الآن ،لكنها �ستعمل يف جمال املحتوى
والرتفيه والت�سويق الريا�ضي يف ال�صني.
و�سيظهر �شعار ال�رشكة على قم�صان الفريق
الأول ،حتى نهاية مو�سم .2022-2021

• بوليسيتش

ومل يك�شف �ساوثهامبتون عن قيمة ال�صفقة،
لكنه قال �إنه مبقت�ضى االتفاق �سيتم كذلك
و�ضع �شعار ال�رشكة ال�صينية على قم�صان
العبي فريقي حتت  23عاما و 18عاما،
�إ�ضافة �إلى �أطقم تدريب الفرق املختلفة.
وال�صفقة جزء من م�ساعي �ساوثهامبتون
لتعزيز عالمته التجارية يف ال�صني حتت
ملكية رجل الأعمال جي�شينج جاو.
وقال ديفيد توما�س مدير العمليات التجارية

يف ال��ن��ادي يف بيان« :متثل ه��ذه ال�صفقة
حتديا ،نتطلع لال�ستفادة من �شعبيتنا يف
ال�صني وكذلك خربتنا يف جمال املحتوي
والت�سويق ال��رق��م��ي مل�ساعدة عالمتنا
التجارية على حتقيق �أهدافها يف ال�سنوات
الثالث املقبلة».
واحتل �ساوثهامبتون املركز  16يف الدوري
املمتاز هذا املو�سم ،بر�صيد  39نقطة من
 38مباراة.

السيتي يواجه شبح االبتعاد
عن البطوالت األوروبية
ب��ات مان�ش�سرت �سيتي م��ه��د ًدا باحلرمان من
امل�شاركة يف امل�سابقات الأوروب��ي��ة ،يف
ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللعب املايل
النظيف.
فقد ذكرت �صحيفة «ذا �صن» الإنكليزية،
اول ام�س االثنني� ،أن ال�سيتي متهم
بتقدمي بتف�سريات غري مقنعة ،للجنة
التحقيقات التابعة لالحتاد الأوروبي
لكرة ال��ق��دم ،فيما يخ�ص و�ضعه
املايل.
و�سيقدم رئي�س جلنة التحقيق،
البلجيكي ييفي�س ليرتم ،تقريرا
حول هذا الأمر ليويفا ،خالل الأيام
القليلة املقبلة ،وه��و م��ا يرجح
�إمكانية حرمان الفريق الإنكليزي
م��ن امل�����ش��ارك��ات ال��ق��اري��ة ،ملو�سم
واحد .و�سيفتح هذا احلرمان املحتمل،

الباب �أم��ام �إمكانية م�شاركة �آر�سنال� ،صاحب
املركز اخلام�س بالدوري الإنكليزي املمتاز ،يف
دوري �أبطال �أوروب��ا� ،إذا خ�رس الفريق اللندين
نهائي الدوري الأوروبي هذا ال�شهر� ،أمام جاره
ت�شيل�سي.
بناء على
وتعر�ض مان�ش�سرت �سيتي للتحقيق،
ً
الت�رسيبات امل�سماة بـ«فوتبول ليك�س» ،والتي
حتدثت عن �إخفاء النادي  70مليون �إ�سرتليني من
�سجالته املالية ،بعدما ح�صل عليها من مالكه.
وقد نفت �إدارة النادي الإنكليزي هذه االتهامات.
لكن «ذا �صن» قالت يف ال��وق��ت ذات��ه �إن��ه من
امل�ستبعد ،يف حال ثبوت االتهام على ال�سيتي،
�أن تُ طبق العقوبة يف املو�سم املقبل ،خ�صو�صا
يف ظل �سعي بطل الربمييريليغ لال�ستئناف،
والدخول يف جل�سات ق�ضائية مطولة.
وذكرت ال�صحيفة �أن مان�ش�سرت �سيتي رف�ض ،حتى
الآن ،التعليق على ما �أثري عن هذه التطورات.

سانشيز يعتذر للجمهور
بعد موسم مخيب
اعتذر الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز ،مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد ،للجماهري عن املو�سم
املخيب للآمال �سواء بالن�سبة له �أو للفريق.
و�أنهى مان�ش�سرت يونايتد املو�سم بهزمية على
�أر�ضه �أم��ام الهابط كارديف ،بنتيجة «،»0-2
ليحتل املركز ال�ساد�س بجدول الرتتيب،
ويف�شل يف الت�أهل لدوري �أبطال �أوروبا،
فيما �سيلعب يف الدوري الأوروبي.
وبح�سب �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،
فقد كتب �سان�شيز ر�سالة عرب ح�سابه
الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي
مو�سما
«تويرت» قال فيها« :لقد كان
ً

�صع ًبا للغاية ،اجلماهري هي من ت�ستحق االعتذار لها
دائما تدعمنا بغ�ض النظر عما يحدث».
لأنها
ً
و�أ�ضاف�« :شخ�ص ًيا ،مل �أظهر بال�شكل الذي كنت �أتوقعه
ب�سبب �إ�صابات غري متوقعة ،ال�صحافة والنا�س كانوا
دائما كنت
يتكهنون ب�أ�شياء مل تكن �صحيحة باملرة،
ً
ً
حمرتفا من جميع اجلوانب».
وتابع �سان�شيز�« :أعتذر للجماهري لعدم قدرتنا على
حتقيق �أهدافنا ،ومع ذلك نحن مان�ش�سرت يونايتد..
الالعبون واجلهاز الفني ُي�س�ألون عما �إذا كنا نقوم
بالعمل ال�صحيح ونقدم �أف�ضل ما لدينا ،لكنني مت�أكد
يوما �إلى ما كان عليه يف �أيام
من �أن الفريق �سيعود
ً
ال�سري �أليك�س فريغ�سون «مدرب اليونايتد الأ�سبق»».

