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غوندوغان يكشف عن المرشح األبرز لـ«األبطال»
ك�شف الأملاين �إيلكاي غوندوغان،
الع���ب مان�ش�سرت �سيتي ،بطل
الدوري الإنكليزي لكرة القدم ،عن
مر�شحه للتتويج بلقب دوري �أبطال
�أوروبا.
ويلتقي ل��ي��ف��رب��ول م��ع مواطنه
توتنهام يف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا يف الأول من يونيو املقبل.
وق��ال غوندوغان يف ت�رصيحات
ل�صحيفة «كيكر» الأملانية «�أكن
كل االحرتام لروح فريق توتنهام،
ولكن �أفرت�ض �أن ليفربول بقيادة
مدربه يورغن كلوب ،لن يفرط يف
اللقب».
و�أ�ضاف« :لكن النهائي مباراة متتد
لـ 90دقيقة و�أي �شيء قد يحدث».
وكان توتنهام قد �أطاح مبان�ش�سرت
�سيتي ،من رب��ع نهائي الن�سخة
احلالية للبطولة ،قبل �أن يوا�صل
مغامرته ب�إق�صاء �أياك�س �أم�سرتدام
الهولندي من ن�صف النهائي.
�أما ليفربول فت�أهل للنهائي بعد
رمي��ون��ت��ادا رائ��ع��ة بالفوز على
بر�شلونة  4ـ ،0عقب اخل�سارة
ذهابا بثالثية نظيفة.
وعلى جانب �آخر ي�سعى �إنرت ميالن
الإيطايل للتوقيع مع جنم كبري يف
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة،
من �أجل بناء فريق قوي يف املو�سم
اجلديد ،حيث من املتوقع �أن ينهي
الأفاعي هذا املو�سم يف املراكز
الـ 4الأولى امل�ؤهلة لدوري �أبطال
�أوروبا.
ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو»

ف�إن �أحد النجوم الذين مت ربطهم
ب�إنرت ،هو العب الو�سط الأملاين
�إلكاي غوندوغان ،جنم مان�ش�سرت
�سيتي الإنكليزي.
لكن غوندوغان حتدث ل�صحيفة
«بيلد» الأملانية ،م�رصحا ب�أنه
يتمنى اال�ستمرار مع مان�ش�سرت
�سيتي ،م��ا ي�شكل �رضبة كبرية
لإنرت.
وقال الالعب عن احتمالية جتديده
لل�سيتي�« :شخ�ص ًيا ،ال �أحدد مهلة
زمنية للتجديد �أو الرحيل� ..أنا
م��رت��اح هنا «مان�ش�سرت �سيتي»
وم���ازال �أم��ام��ي ع��ام يف عقدي..
�أ�شعر بالقلق فقط �إذا كنا يف
م��ار���س� -آذار  2020ومل �أح�سم
موقفي».
و�أ���ض��اف« :ب��خ�لاف دوري �أبطال
�أوروبا ،كان هذا املو�سم يف غاية
النجاح لنا ..فزنا بجميع اجلوائز
املمكنة ،مبا يف ذل��ك التتويج
ب�أقوى دوري يف العامل ملو�سمني
متتاليني».
و�أكمل« :الإق�صاء من دوري الأبطال
كان غاية يف ال�صعوبة ،لكن هذه
كرة القدم ،و�سيكون من اخلط�أ �أن
�أبكي مرة �أخرى على دوري الأبطال
بعد ه��ذه ال��ن��ج��اح��ات املحلية
العظيمة».
و�أمت« :بالت�أكيد� ،إذا كنت �أمتنى
احل�صول على �شيء م��ع النادي
م�ستقبلاً  ،ف�أنا �أريد الفوز بدوري
�أب��ط��ال �أوروب����ا ..ه��ذا ه��و هديف
الكبري».

• غوندوغان يحتفل بأحد أهدافه

أندرلخت يوجه ضربة أوروبية
للمدافع كومباني

• جيرو

�أخفق �أندرخلت البلجيكي ،ال��ذي �سي�صبح فين�سن
كومباين مدربه والعبه يف املو�سم املقبل ،يف الت�أهل
عاما.
�إلى م�سابقة �أوروبية لأول مرة يف ً 56
ويف ختام امللحق املحلي امل�ؤهل �إلى �أوروبا خ�رس
�أندرخلت � 1-2أمام جنت ليبقى يف ذيل املجموعة،
املكونة من �ستة فرق ،بعدما اكتفى بفوز واحد
يف ع�رش مباريات.
وقال املدافع البلجيكي كومباين يف
وقت �سابق �إنه �سيرتك مان�ش�سرت
�سيتي وي�صبح العبا
وم��درب��ا لأندرخلت
امل��و���س��م املقبل
ب����ع����دم����ا ق����اد
مان�ش�سرت �سيتي
لي�صبح �أول فريق
يحقق الثالثية
امل���ح���ل���ي���ة يف
�إنكلرتا املكونة
م����ن ال�������دوري
املمتاز وك�أ�س
الرابطة وك�أ�س
االحتاد.
وي���درك كومباين
« 33عاما» العمل
الكبري الذي ينتظره
يف ال���ن���ادي �صاحب
الرقم القيا�سي يف ح�صد لقب ال��دوري
البلجيكي  34مرة لكنه تراجع ب�شدة هذا
املو�سم وانف�صل عن مدربه ال�سابق فريد
روتن منذ �شهر واحد.

• خيسوس

العروض تنهال على البرازيلي
خيسوس

قال تقرير �صحايف �إنكليزي� ،إن �أتلتيكو مدريد يحاول �سد الفراغ الذي
�سيرتكه الفرن�سي �أنطوان جريزمان ،مهاجم الفريق ،بعدما �أعلن رحيله
عن الروخيبالنكو�س ،عقب نهاية املو�سم.
و�أ�ضافت �صحيفة «مريور» الربيطانية� ،أن �أتلتيكو مدريد يريد التعاقد
مع الربازيلي جابرييل خي�سو�س ،مهاجم مان�ش�سرت �سيتي ،لكي يكون
خليفة جريزمان يف الروخيبالنكو�س.
و�أو�ضحت �أن مان�ش�سرت �سيتي ،قد ي�ضطر �إلى بيع خي�سو�س من �أجل متويل
�صفقة التعاقد مع رودريجو هرينانديز «رودري» ،العب و�سط �أتلتيكو،
الذي يعد ً
هدفا �أ�سا�س ًيا لبيب جوارديوال ،مدرب ال�سيتي.
ويخطط النادي الإنكليزي ل�ضم العب و�سط �أتلتيكو لي�صبح بدي ً
ال
لفريناندينيو.
وكان �إنريكي �سرييزو ،رئي�س �أتلتيكو مدريد� ،أملح �إلى �إمكانية رحيل
رودري ،يف املريكاتو ال�صيفي املقبل ،حيث ميلك الالعب يف عقده
ً
�رشطا جزائ ًيا بقيمة  70مليون يورو.
ويعد رودري هدفا لأكرث من عمالق �أوروبي ،على غرار بايرن ميونيخ
وبر�شلونة.

وكانت اجلماهري الغا�ضبة �ألقت �ألعابا نارية وقنابل
دخان يف �أر�ضية امللعب خالل مواجهة �ستاندار لييج
يف �أبريل ليتعر�ض النادي لغرامة ويلعب مباراة
واحدة على �أر�ضه دون ح�ضور م�شجعني.
وبعد ختام ملحق الت�صفيات �سيلعب جنك البطل يف
دور املجموعات بدوري الأبطال ويذهب كلوب بروج
�إلى ت�صفيات دوري الأبطال .و�سي�شارك �ستاندار لييغ
يف ال��دوري الأوروب��ي وميلك �أنتويرب وجنت فر�صة
�أي�ضا.

• كومباني مع آخر لقب له في السيتي

تشليسي يلجأ إلى جيرو في أزمته
�أكد تقرير �صحايف بريطاين� ،أن نادي ت�شيل�سي
جل�أ �إلى حل م�ؤقت لإنقاذ هجومه من فخ حظر
التعاقدات خالل فرتتي االنتقاالت املقبلتني.
ووف ًقا ل�صحيفة «�صن» الربيطانية ،ف�إن ت�شيل�سي
قام بتمديد عقد مهاجمه الفرن�سي �أوليفييه جريو
�شهرا ،بعد �أن كان من املفرت�ض انتهائه
ملدة 12
ً
يف ال�صيف املقبل.
ويعاين ت�شيل�سي من العقوبة املوقعة عليه من
قبل االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،ب�سبب

�ص «حتت
خمالفته للوائح التعاقد مع الالعبني القُ رَّ
عاما».
�سن ً 18
وبات البلوز مهد ًدا بخ�سارة جناحه البلجيكي �إيدين
هازارد ،الذي قد ينتقل �إلى ريال مدريد خالل ال�صيف
املقبل ،وهو ما �سيكون مبثابة �رضبة كبرية لهجوم
البلوز.
يذكر �أن املهاجم الأرجنتيني جونزالو هيغواين
مهدد � ً
أي�ضا مبغادرة «�ستامفورد بريدج» والعودة �إلى
يوفنتو�س ،بعد انتهاء �إعارته يف ال�صيف املقبل.

سانشيز يحاول جاهداً

رامزي يدعم اآلرسنال

في نهائي الدوري األوروبي
قرر العب �آر�سنال� ،آرون رامزي،
الذي �سينتقل املو�سم املقبل �إلى
يوفنتو�س ،ال�سفر �إل��ى باكو،
عا�صمة �أذربيجان ،ملنا�رصة
فريقه اللندين ،يف نهائي م�سابقة
الدوري الأوروبي ،يوم  29مايو
احلايل� ،أمام ت�شيل�سي.
ووفقا ل�صحيفة «ذا �صن» عرب
موقعها الإلكرتوين الأحد ،ف�إن
رامزي �سيقطع �إجازته العائلية
يف الربتغال ،ليقوم برحلة �سفر
طويلة من �أجل ت�شجيع زمالئه
يف امللعب الأوملبي الذي �ستقام
عليه املباراة النهائية.
و�سيغيب رام��زي عن املباراة
ب�سبب الإ���ص��اب��ة التي تعر�ض

لها �أمام نابويل يف ربع نهائي
امل�سابقة الأوروبية ،لكنه يريد
ح�ضور اللقاء م��ن املدرجات
لتقدمي كل الدعم لفريقه الذي
ق�ضى معه  11عاما ،وتوديع
زمالئه بطريقة الئقة.
و�سينتقل العب الو�سط الويلزي
�إلى يوفنتو�س ابتداء من  1يوليو
املقبل ،بعقد ين�ص على تقا�ضيه
� 400أل���ف جنيه �إ�سرتليني
�أ�سبوعيا .وودع رامزي جمهور
ملعب «الإم�����ارات» يف مباراة
�آر�سنال الأخ�يرة بالدوري �أمام
برايتون ،علما ب�أنه قام بزيارة
ملعب التمارين للمرة الأخرية
الأ�سبوع املا�ضي.

االستمرار مع اليونايتد
�أن��ه��ى النجم الت�شيلي �أليك�سي�س
�سان�شيز ،مو�سما حمبطا رفقة فريقه
مان�ش�سرت يونايتد ،حيث ف�شل يف
ت�سجيل �أك�ث�ر م��ن ه��دف واح���د يف
املو�سم املنتهي منذ �أي��ام ،وعانى
من الإ�صابات املتكررة ،واجللو�س
كثريا على مقاعد البدالء �سواء يف
عهد املدرب ال�سابق جوزيه مورينيو
�أو احلايل �سول�سكاير.
وعلى الرغم من الأخبار التي يتم
ناقلها يف �إنكلرتا و�إيطاليا عن اقرتاب
موعد رحيل �سان�شيز نحو الكالت�شيو
يف املريكاتو ال�صيفي القادم� ،إال �أن
النجم الت�شيلي ال زال يحتفظ ببارقة
�أمل بالبقاء يف �أروقة م�رسح الأحالم
ملو�سم جديد.
وح�سب �صحيفة «ذا �صن» الإنكليزية،
فقد �أب��دى �سان�شيز ا�ستعداده لبدء
املو�سم القادم مبكرا ،للعمل على رفع
لياقته البدنية ،متهيدا النطالقة �أكرث
قوة يف املو�سم اجلديد ،والت�أكيد
لإدارة النادي واملدير الفني عزمه
على تقدمي امل�ستويات املعروفة عنه
خا�صة مع فريقه ال�سابق �آر�سنال،

قبل الرحيل �إلى الأولد ترافورد يف
يناير من العام املا�ضي
وبينت ال�صحيفة �أن املدير الفني
لل�شياطني احلمر �سول�سكاير ،قرر
�أن يبد�أ التح�ضري للمو�سم املقبل
مبكرا ،بعد الهزات التي تعر�ض لها
الفريق يف املو�سم احلايل و�أخرجته
من املناف�سة على جميع البطوالت،
حيث �ستبد�أ الفرتة التح�ضريية يف
ال��ث��اين م��ن ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل ،ويف
الوقت ذاته عر�ض �سان�شيز �أن يبد�أ
فرتته التح�ضريية يف �أواخر يونيو،
للحر�ص على ال��ت��درب ب�شكل �أكرب
لتح�سني حالته البدنية.
وق��د تكون حم��اول��ة �سان�شيز هي
الأخ�ي�رة للبقاء يف �أروق���ة الأول��د
ترافورد ،و�سط تكهنات برغبة �إدارة
النادي برحيله نظرا لراتبه املرتفع
وال��ذي ي�صل �إل��ى � 505آالف جنيه
ا�سرتليني �أ�سبوعيا ،وهو ما دفعها
لعر�ضه يف �سوق االنتقاالت ال�صيفية
املقبل ،حيث ترغب عدة �أندية يف
ا�ستقطابه ويف مقدمتها �إنرت ميالن
الإيطايل.

• سانشيز مير من الدفاع

