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أياكس ال يمانع في انتقال الدولي المغربي

حكيم زياش يقترب

من مزاملة صالح في ليفربول

بعدما جذب �أنظار �أندية �أوروبية
كبريةُ ،يتوقع �أن يخو�ض جنم
�أياك�س �أم�سرتدام املغربي حكيم
زيا�ش جتربة كروية جديدة،
مطروحا بقوة على
�إذ بات ا�سمه
ً
طاولة فريق �إنكليزي فاز بعدة
�أل��ق��اب حملية وق��اري��ة يف عامل
ال�ساحرة امل�ستديرة.
ويعي�ش جنم �أياك�س �أم�سرتدام
�أزه��ى �أي��ام��ه ،فقد ك��ان الدويل
امل��غ��رب��ي ط���وال ه���ذا املو�سم
�أح��د �أع��م��دة الفريق الهولندي
الرئي�سية ،و���س��اه��م ب��ق��وة يف
تتويجه بلقب الدوري املحلي،
ف�ضل عن و�صوله �إلى ن�صف نهائي
اً
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
ويف ه��ذا ال�����ش ��أن� ،أورد موقع
«�شبورت بيلد» الأمل��اين �أن ا�سم
حكيم زيا�ش ب��ات �ضمن قائمة

�أ�سماء و�ضعها ليفربول من �أجل
التعاقد معها يف فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،و�أ���ض��اف �أن
الدويل املغربي �سي�شكل �إ�ضافة
قوية �إلى هجوم «الريدز» بقيادة
حممد �صالح و�ساديو ماين.
وميكن لزيا�ش �أن ين�رش �سحره
ال��ك��روي برفقة ليفربول� ،إذ
يتمتع �صاحب ال��ق��دم الي�رسى
ال�ساحرة مب��رون��ة كبرية فوق
امل�ستطيل الأخ�رض ،ما ي�ساعده
على الت�أقلم مع خطط يورغن
كلوب التكتيكية.
وزيادة على ذلك ،تُ نا�سب طريقة
لعب «الريدز» حكيم زيا�ش ب�شكل
جيد للغاية ،خا�صة �أ�سلوب
اللعب الهجومي وال�ضغط على
ح��ام��ل ال��ك��رة ،وك��ذل��ك �رسعة
تغيري طريقة اللعب مبا يتنا�سب

مع حيثيات كل مباراة.
يف امل��ق��اب��ل� ،أ���ش��ارت تقارير
�صحافية �سابقة �إلى �أن �أياك�س
�أم�سرتدام ال ميانع يف انتقال جنمه
املغربي �إلى فريق �آخر ،و�أردفت
�أن ن��ادي العا�صمة الهولندية
يريد احل�صول على عر�ض جيد من
�أجل ال�سماح لزيا�ش بالرحيل.
اجل��دي��ر ذك��ره �أن حكيم زيا�ش
عاما» �شارك يف  49مباراة
«26
ً
مع �أياك�س �أم�سرتدام يف جميع
ال��ب��ط��والت ،و�سجل  21هدفً ا
و�صنع � 24أخرى هذا املو�سم.
ويرتبط الدويل املغربي بعقد مع
�أياك�س ينتهي يف �صيف ،2021
فيما تبلغ القيمة املالية لالعب
حال ًيا ،نحو  35مليون يورو،
ح�سب ما �أورده موقع «تران�سفر
ماركت».

عمالقة إنكلترا ينتظرون مستقبل رودريغيز

«صن»
البريطانية:
ليستر يطلب
روبن

• أريني روبن

�أك��د تقرير �صحايف بريطاين� ،أن الهولندي �آريني
ً
عر�ضا مفاج ًئا
روب��ن ،جناح بايرن ميونيخ ،تلقى
لالن�ضمام �إلى �أحد �أندية الربمييريليغ.
ووف ًقا ل�صحيفة «�صن» الربيطانية ،ف�إن لي�سرت �سيتي
ي�سعى �إلى �أن يخو�ض روبن معه مغامرة جديدة يف
الدوري الإنكليزي املمتاز خالل املو�سم املقبل.
وكان روبن� ،أعلن رحيله عن بايرن ميونخ بعد نهاية
املو�سم احل��ايل ،بعد جتربة ناجحة ا�ستمرت 10

�سنوات رفقة النادي الأملاين.
ً
عرو�ضا من
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن روبن يتلقى
�أماكن خمتلفة على م�ستوى العامل ،ومن املتوقع ر�ؤيته
يلعب يف ال�صني �أو الدوري الأمريكي قبل اعتزاله كرة
القدم.
و�سبق و�أن خا�ض اجل��ن��اح الهولندي جتربة يف
الربمييريليغ رفقة ت�شيل�سي من  2004وحتى ،2007
وحقق مع البلوز لقب الدوري الإنكليزي مرتني.

السبيرز يراقب أسينسيو

• ماركو
أسينسيو

• زياش يقترب من ليفربول

�أك��د تقرير �صحايف �إ�سباين� ،أن ن��ادي توتنهام
جنما جدي ًدا من ريال مدريد ،حت�س ًبا ل�ضمه
يراقب
ً
يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووف ًقا لربنامج «الت�رشينجيتو» الإ�سباين ،ف�إن
توتنهام ي�سعى ل�ضم ماركو �أ�سين�سيو ،جناح
اً
م�ستغل عدم ا�ستقرار
ري��ال مدريد،
و�ضع ال�لاع��ب رفقة املريينغي
خالل املو�سم احلايل.
و�أ���ش��ار الربنامج الإ�سباين
�إل���ى �أن���ه م��ن ال�صعب �أن
ي��ف��رط ري���ال م��دري��د يف
خ��دم��ات �أ�سين�سيو،
جزءا من
لأن الالعب
ً
اخلطط امل�ستقبلية
ل����زي����ن ال���دي���ن
زي������دان ،م���درب
املريينغي.
وك����ان����ت ت��ق��اري��ر
�إ����س���ب���ان���ي���ة رب��ط��ت
الويلزي جاريث بيل ،جناح
ريال مدريد ،بالعودة �إلى توتنهام يف املو�سم
املقبل ،ب�سبب رغبة زيدان يف رحيله.
ً
�رشطا
يذكر �أن عقد �أ�سين�سيو مع ريال مدريد يت�ضمن
�ضخما يبلغ  700مليون ي��ورو ،وهو ما
جزائ ًيا
ً
ي�صعب ك�رسه من قبل توتنهام.

اتفقت رغبة الدويل الكولومبي
خامي�س رودريغيز ،مع رغبة
ب��اي��رن ميونيخ ،ب�����ش��أن عدم
ا���س��ت��م��رار ال�لاع��ب يف �صفوف
الفريق ال��ب��اف��اري يف املو�سم
املقبل ،وذلك بح�سب التقارير
الواردة من �أملانيا.
عاما» �إلى
وانتقل رودريغيز «27
ً
بايرن ميونخ ملدة مو�سمني على
�سبيل الإعارة من ريال مدريد ،مع
�إمكانية ال�رشاء مقابل  42مليون
يورو ،لكن ذلك مل يتم لي�صبح
الآن على ذم��ة فريق العا�صمة
الإ�سبانية.
ووفقًا ل�شبكة «�سكاي �سبورت
�أملانيا» ،ف��إن م�س�ؤويل بايرن
غ�ير مقتنعني ب�إمكانية �رشاء
عقد خامي�س ،يف ظل عدم تقدمي
امل�ستوى امل�أمول منه.
ومن املتوقع �أن يرحل خامي�س
عن مدريد هذا ال�صيف ،يف ظل
عدم حاجة زين الدين زيدان،
املدير الفني للملكي ،جلهوده.
وي��ح��ظ��ى خ��ام��ي�����س باهتمام
ليفربول ومان�ش�سرت يونايتد
و�آر�سنال ،لكن الثالثي يواجه
مناف�سة �رش�سة من �أندية �أخرى.
وي��راق��ب يوفنتو�س الإيطايل،
وباري�س �سان جريمان الفرن�سي
موقف خامي�س ،ا�ستعدا ًدا ل�ضمه
يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية.
و���س��ج��ل خ��ام��ي�����س  15ه��دفً ��ا،
وقدم  20متريرة حا�سمة يف 67
مباراة بقمي�ص بايرن يف جميع
امل�سابقات على مدار مو�سمني،
ما �ساعد النادي البافاري يف
ال��ف��وز بلقب ال���دوري الأمل��اين
بهما.

• روميلو
لوكاكو

• خاميس رودريغيز

بعد فشل المفاوضات...ماتا
يقرر خلع اليونايتد
قرر العب خط الو�سط الإ�سباين خوان ماتا الرحيل
عن مان�ش�سرت يونايتد بعد ف�شله يف التو�صل التفاق
مع النادي الإنكليزي ح�سبما ذكرت تقارير �صحافية
بريطانية.
وك�شفت �صحيفة «ديلي مريور» �إن خوان ماتا رف�ض
عر�ض ًا قدمه نادي ال�شياطني احلمر لتجديد عقده
خالل ال�ساعات القليلة املا�ضية ،لأنه ال يلبي العقد
اجلديد تطلعاته وخ�صو�ص ًا من ناحية مدة العقد.
وينتهي عقد الالعب الإ�سباين يف نهاية هذا املو�سم،
وذلك �سيغادر ملعب �أولد ترافورد بعد خم�س �سنوات
ون�صف ،على �أن يبد�أ رحلة البحث عن فريق جديد
والذي من املتوقع �أن يكون يف �إ�سبانيا.

وحاول مان�ش�سرت يونايتد عرب املدرب �أويل جونار
�سول�سكاير �إقناع الالعب البالغ من العمر  31عام ًا
بتجديد عقدا ملدة عام فقط ،لكن ماتا رف�ض ذلك ب�شكل
قاطع ب�سبب رغبته بالتمديد ملدة عامني.
وكانت �صحيفة «�آ�س» الإ�سبانية قد �أكدت �إن رافاييل
بينيتيز مدرب نيوكا�سل الإنكليزي طلب التعاقد مع
خوان ماتا ك�رشط لال�ستمرار يف من�صبه ،ولهذا علق
مفاو�ضاته مع روما الإيطايل.
وكان وكيل �أعمال الالعب خوان ماتا قد ا�شرتط على
مان�ش�سرت يونايتد حت�سني ال�رشوط االقت�صادية يف
العقد اجلديد قبل االتفاق على التجديد� ،أو فك االرتباط
يف نهاية ال�شهر واالنتقال �إلى فريق �آخر.

مقابل التخلي عن البلجيكي لوكاكو

اإلنتر يغري «المان» بـ  30مليون
استرليني وبيريسيتش
��راء ج��دي� ًدا ملان�ش�سرت
ق��دم ن��ادي �إن�تر ميالن� ،إغ� ً
يونايتد ،من �أج��ل احل�صول على خدمات مهاجمه
البلجيكي روميلو لوكاكو يف املريكاتو ال�صيفي
املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،ف ��إن �إنرت
ميالن يعر�ض التنازل عن خدمات جناحه الكرواتي
�إيفان بريي�سيت�ش ،بالإ�ضافة �إلى  30مليون جنيه
�إ�سرتليني ،من �أجل �ضم روميلو لوكاكو.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن عر�ض �إنرت ميالن مقنع
مل�س�ؤويل اليونايتد ،خا�صة و�أن بريي�سيت�ش كان

ً
هدفا لل�شياطني احلمر خ�لال ف�ترة تواجد
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
وال ينوي الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير
م��درب اليونايتد ،االعتماد على لوكاكو يف
املو�سم املقبل ،بينما �سي�صبح ماركو�س
را�شفورد هو املهاجم الأول.
وعلى اجلانب الإيطايل ،ف�إن �إنرت ميالن
ي�ستهدف �أن يكون لوكاكو ،هو بديل
الأرجنتيني ماورو �إيكاردي ،املتوقع
رحيله يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.

• ماتا قرر الرحيل عن اليونايتد

