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روني :لم أذهب للدوري األميركي
من أجل الراحة
اع�ت�رف النجم الإن��ك��ل��ي��زي واي��ن
روين ،مهاجم دي �سي يونايتد،
ب�أنه تفاج�أ مب�ستوى العبي الدوري
الأم�يرك��ي ،ل��دى و�صوله لتمثيل
فريقه اجلديد.
وجن��ح روين يف ق��ي��ادة دي �سي
يونايتد �إلى الت�صفيات النهائية،
بعدما كان فريقه يعاين قبل انتقاله
�إلى �أمريكا ،من �صفوف �إيفرتون.
وقال روين يف حوار مع هيئة الإذاعة
الربيطانية «بي بي �سي»« :كنت �أعلم
�أن الدوري الأمريكي يعتمد على القوة
البدنية قبل املجيء �إلى هنا».
و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن �إمكانيات الفرق يف
الدوري ،والقدرات الفردية لالعبني،
�أعلى بكثري مما كنت �أعتقد عندما
�أتيت لأول مرة».
وتابع« :الأ�سابيع املقبلة �ست�شهد
�إث��ارة وتناف�سية �أك�بر عندما تبد�أ
مباريات الت�صفيات النهائية».
ووا�صل�« :أنا �أ�ستمتع حقا و�أعتقد �أن

الفريق يلعب ب�شكل جيد .يقدم كرة
قدم رائعة ،لذلك ن�أمل �أن ي�ستمر
ذلك».
و�أو���ض��ح قائد مان�ش�سرت يونايتد
ال�سابق �أنه «وعلى عك�س ما يتوقع
البع�ض فالأمر خمتلف ،ولي�س كما
ظن النا�س �أين �س�أذهب �إلى �أمريكا
للراحة».
و�أردف «هناك �ضغط يف كل مباراة،
و�أن����ا �أ�ستمتع ب��ه��ذه ال�ضغوط،
وامل�ساعدة يف الت�أهل للت�صفيات
النهائية ،ون�أمل �أن نحقق املزيد من
النجاح يف الأ�سبوعني املقبلني».
وعن مميزات اللعب يف �أمريكا ،قال:
«�أعي�ش حياة هادئة قليال .من ال�سهل
احل�صول على ق��ه��وة� .أعي�ش مثل
الأ�شخا�ص العاديني ،وهذا �أمر مريح
يل ولعائلتي».
وقال «�إذا �أردت �أن �أذهب لأت�سوق �أو
اخلروج� ،أف�ضل فعل ذلك بكل هدوء».
وا�ستطرد�« :إذا حدث ذلك يف �إنكلرتا

�سيكون �صعبا بع�ض ال�شيء .الكثري
هنا ال يعرفونني� ،أو يحرتمون
خ�صو�صيتي وه���ذا بالطبع فارق
كبري».
و�أو�ضح «الكرة هنا لي�ست اللعبة
الأ�شهر .لديهم ريا�ضات �أخرى مثل
كرة ال�سلة ،وكرة القدم الأمريكية
التي يتابعها اجلميع هنا».
و�أ�ضاف :اخلروج مع عائلتي وح�صولك
على بع�ض امل�ساحة ال�شخ�صية
للمتعة� ،أم��ر خمتلف بع�ض ال�شيء
عما �أنا معتاد عليه .لكني �أ�ؤكد �أنني
مل �أكن �أع��اين يف �إنكلرتا ،لكن كرة
القدم هي الأهم هناك «يف �إنكلرتا».
وعن الهدف ال�شهري ال��ذي �صنعه
�أمام �أورالندو ،قال�« :أحاول توقع
�أين �ستذهب الكرة .و�ضعت نف�سي
يف مكان �إذا �سقطت ال��ك��رة رمبا
�أمتكن من الت�سديد على املرمى� ،أو
�أحاول امل�ساعدة يف الدفاع ،وهو
ما حدث.
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كيتا كشف سر
قوة محمد صالح

ك�شف الغيني نابي كيتا ،العب و�سط ليفربول� ،رس
قوة الفرعون امل�رصي حممد �صالح� ،أف�ضل العب يف
الدوري الإنكليزي ،املو�سم املا�ضي.
وقال يف ت�رصيحات للموقع الر�سمي للنادي�« :إنه
يتدرب بجهد كبري ،يف كل مرة �أذهب ل�صالة الألعاب
الريا�ضية �أجده هنا ،ما يحدث له لي�س جمرد حظ،
لقد فاز بكل �شيء لأنه يتدرب بجد».
و�أ�شاد كيتا مبدربه الأملاين يورجن كلوب وقال« :من
الرائع �أن يكون يل م��درب مثله� ،إن��ه كتاب مفتوح
وميكنك التحدث �إليه� ،إنه هنا من �أجلنا وال يركز على
العب معني� ،إنه يهتم باجلميع ،ومن دواعي �رسوري
التواجد معه».
و�أ���ض��اف�« :أن��ا �سعيد بتواجدي �إل��ى جانب ه�ؤالء
الالعبني� ،أتعلم من التجربة التي خا�ضوها و�أحاول
�أن �أت���درب معهم و�أك���ون �أف�ضل ،امل��درب يعطينا
الن�صائح ،ويقول يل �أنت بحاجة لفعل ذلك� ،أ�شعر
ح ًقا �أنه يريدين �أن �ألعب ب�شكل �أف�ضل».
واختتم« :هدفنا هو اجلماعية� ،ألعب من �أجل الفريق،
و�سن�سعى لتحقيق كل �شيء مع ًا».
• نابي كيتا

روبسون يطالب راشفورد بمزيد من األهداف

• روين يت�ألق يف الدوري الأمريكي

زاها يرد على تهديده بالقتل
تلقى النجم الإي��ف��واري ويلفريد
زاه��ا ،مهاجم كري�ستال باال�س،
العديد م��ن ر�سائل العن�رصية
بالإ�ضافة للتهديد بالقتل ،ب�سبب
ح�صوله على �رضبة ج��زاء �أمام
�آر�سنال ،يف اجلولة  10من الدوري
الإنكليزي.
وت��ع��ادل الفريقان  ،2-2الأح��د
املا�ضي ،وك��ان �آر�سنال متقدما
بنتيجة  1-2بف�ضل هدفني من
ت�شاكا وبيري �إميرييك �أوباميانغ،
�إال �أن زاها ح�صل على �رضبة جزاء
يف �آخر  7دقائق من اللقاء ،جاء

منها هدف التعادل.
زاه���ا تلقى ات��ه��ام��ات بتعمده
ال�سقوط ،لكن ت�شاكا اعرتف ب�أن
كري�ستال باال�س ا�ستحق �رضبة
اجل����زاء ،وق���ال يف ت�رصيحات
عقب املباراة« :كانت �رضبة جزاء
وا�ضحة ،ب�سبب رد فعل مت�أخر
من جانبي .ال ن�ستطيع �أن ن�شعر
بال�سعادة ،لأننا خ�رسنا نقطتني
ب�سببي».
وذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «م��ي��رور»
ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن زاه����ا تلقى
تهديدات بالقتل ور�سائل عن�رصية

عقب املباراة.
ورد الالعب على ذلك بر�سالة عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على «�إن�ستغرام»:
«جلميع النا�س العن�رصيني والذين
يتمنون املوت لعائلتي� ،أمتنى لك
ولعائلتك الأف�ضل .حياتي ال تزال
جيدة جدا رغم كراهيتك».
يذكر �أن �آر�سنال يحتل املركز
الرابع يف جدول ترتيب الدوري
الإنكليزي ،بر�صيد  22نقطة،
بينما كري�ستال باال�س يقبع يف
املركز الـ ،14بر�صيد  8نقاط،
من  10مباريات.

تلقى ماركو�س را�شفورد ،العب
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي،
ن�صيحة ثمينة م��ن �أ���س��ط��ورة
ال�����ش��ي��اط�ين احل��م��ر ،م��ن �أج��ل
ظهوره ب�شكل �أف�ضل ،خالل الفرتة
املقبلة.
وق���ال ب��راي��ان روب�����س��ون ،قائد
مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق� ،إن
ماركو�س را�شفورد يف حاجة �إلى
حت�سني قدرته على هز ال�شباك،
ً
هدفا
وحماولة �إحراز � 20إلى 30
يف املو�سم الواحد� ،سواء كان
يلعب كمهاجم �أو كجناح.
و�سجل را�شفورد ،الذي بلغ عامه
ال��ـ  ،21ام�س ،هدفا واح��دا يف
 7مباريات بالدوري الإنكليزي
املمتاز ،و�أخفق يف ترك ب�صمة
خالل الفوز  1-2على �إيفرتون،
يف اجلولة املا�ضية� ،أثناء اللعب
كمهاجم.
و�أب�����دى روب�����س��ون� ،سعادته
بنجاح را�شفورد يف زي��ادة قوته
و�صالبته ،لكنه �شدد على حاجته
�إلى املزيد ،ليقطع خطوة جديدة
يف تطوره.
و�أ�ضاف روب�سون ،الذي ق�ضى 13
عاما يف مان�ش�سرت يونايتد ،يف
ً
ت�رصيحات ملوقع ناديه «ال�شيء
ال��وح��ي��د ال���ذي �أود ر�ؤي��ت��ه هو
حت�سني قدرته على التعامل مع
الفر�ص ،حيث ميكن ملاركو�س
ت�سجيل � 20أو ً 30
هدفا يف املو�سم
الواحد� ،سواء كان يلعب ناحية
اجلناح �أو يف مركز املهاجم.

• را�شفورد

تغريم مساعد ساري  6000استرليني الستفزاز مورينيو

• زاها حما�رص ًا من دفاع الآر�سنال

فر�ض االحتاد الإنكليزي ،اول ام�س الثالثاء ،غرامة مالية
بقيمة � 6آالف جنيه �إ�سرتليني� ،ضد ماركو �إياين ،املدرب
امل�ساعد لنادي ت�شيل�سي.
ي�أتي ذلك بعد �إدانة �إياين ،بارتكاب �سلوك م�ستفز �ضد
جوزيه مورينيو ،مدرب مان�ش�سرت يونايتد ،خالل مباراة
الفريقني ،التي �أقيمت يف � 20أكتوبر املا�ضي ،وانتهت
بالتعادل  ،2-2يف �إطار الربمييريليغ.
وتعادل ت�شيل�سي ،يف الدقيقة الأخرية من الوقت القاتل،
وهو ما دفع �إياين لالحتفال عند مقاعد بدالء مان�ش�سرت
يونايتد ،و�أم���ام �أع�ين جوزيه مورينيو ،ال��ذي غادر
امللعب ،يف حالة من الغ�ضب ال�شديد.
ومل تنته م�شاهد الغ�ضب عند هذا احلد ،بل حتولت �إلى
م�شاجرة بالأيدي يف املمر امل�ؤدي لغرف خلع املالب�س.
وتلقى ناديا ت�شيل�سي ومان�ش�سرت يونايتد ،تذكريا ر�سميا
ب�ش�أن م�س�ؤوليات كل فريق ،حيث تلقى الناديان ،مذكرة
ر�سمية مماثلة تتعلق بال�سلوك املتوقع من اجلهاز الفني
والالعبني يف جميع الأوقات داخل املنطقة الفنية.

• م�ساعد �ساري يحتفل �أمام مورينيو

تيباس يستبعد نيمار
من حربه مع باريس
سان جيرمان

اآلرسنال يقدم
 8ماليين لضم
تاجليافيكو

ي�أمل �آر�سنال يف تعزيز �صفوفه بظهري �أي�رس جديد ،بعد
الإ�صابات املتالحقة لالعبيه ،وا�ضطرار امل��درب �أوناي
�إميري لإ�رشاك العب الو�سط ال�سوي�رسي جرانيت ت�شاكا ،يف
هذا املركز.
قدم
ووفقا ملا ذكره موقع «كالت�شو مريكاتو» ،ف�إن �آر�سنال ّ
عر�ضا بقيمة  8ماليني جنيه �إ�سرتليني ،ل�ضم العب �أياك�س
واملنتخب الأرجنتيني نيكوال�س تاجليافيكو ،يف فرتة
الإنتقاالت ال�شتوية املقبلة.
وقدم الالعب البالغ من العمر  26عاما ،عرو�ضا ج ّيدة مع
ّ
�أياك�س منذ بداية املو�سم احلايل ،حيث يحتل الفرق املركز
املت�صدر �آيندهوفن ،كما �أنّ ه
الثاين يف الدور الهولندي وراء
ّ
يحتل �صدارة جمموعته يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا �أمام
بايرن ميويخ.
و�شارك تاجليافيكو الذي يحظى �أي�ضا باهتمام نيوكا�سل
يونايتد ،يف نهائيات ك�أ�س العامل  ،2018عندما خرج
املنتخب الأرجنتيني من الدور ثمن النهائي على يد نظريه
الفرن�سي.
ويعاين �آر�سنال من �إ�صابة نات�شو مونريال و�سياد كوال�سينات�ش
و�أين�سلي مايتلند-نايلز ،لي�ضطر �إميري �إلى �إ�رشاك ت�شاكا يف
مركز الظهري الأي�رس خالل املباريات الثالث الأخرية.
• نيمار ينطلق والدفاع يالحقه

�أكد خافيري تيبا�س ،رئي�س رابطة الدوري الإ�سباين� ،أن حربه
�ضد �إدارة باري�س �سان جريمان ،ال عالقة لها ،بانتقال نيمار
من بر�شلونة �إلى �صفوف العمالق الفرن�سي ،يف �صيف العام
املا�ضي.
وقال تيبا�س ،يف مقابلة �أجراها مع �شبكة كانال جول «�إدانتي
ل�سان جريمان ال عالقة لها ب�صفقة انتقال نيمار� ،أحاول الت�صدي
لت�ضخم الأ�سعار يف �سوق االنتقاالت ،وظاهرة الأندية التي حتظى
بدعم مايل من دول معينة».
و�أ�ضاف «مل �أتلق �أي ات�صاالت من م�س�ؤويل بر�شلونة وريال مدريد
للتحرك �ضد �سان جريمان ،فالقرار مل يكن قراري وحدي ،بل
قرار رابطة الليغا».
وتابع «�إذا ر�أى االحتاد الأوروبي ،العقوبة املنا�سبة هي �إق�صاء
�سان جريمان من الت�شامبيونزليغ ،فليكن ذلك ،و�إذا ر�أى حرمانه
من �إبرام �صفقات ،فليقرر ،فالأمر كله بيد اليويفا».
ونوه «ر�أي��ي وا�ضح منذ البداية ،لقد �أ�سفرت التحقيقات عن
�رضورة تقلي�ص عقود الرعاية اخلا�صة بالنادي الفرن�سي� ،أي
�أن �إدارة �سان جريمان حتايلت ،عقوبة الغ�ش وا�ضحة ،وهي
ا�ستبعاد �أي فريق من املناف�سة يف البطوالت الأوروبية».
و�أملح تيبا�س �إلى �أن قرار ا�ستبعاد �سان جريمان ،يبدو خيار ًا
�صعب ًا ،لوجود ت�ضارب يف امل�صالح ،حيث يعد رئي�سه نا�رص
اخلليفي ،امل�س�ؤول الأول عن ال�شبكة املالكة للحقوق احل�رصية
لبث مباريات دوري �أبطال �أوروب��ا وغريها من امل�سابقات يف
القارة العجوز.

