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أوباميانغ :تعلمت من خطأ مباراة توتنهام

�أكد بيري �إميريك �أوباميانغ ،مهاجم �آر�سنال� ،أنه تعلم من
خط�أ �إهدار ركلة اجلزاء �أمام توتنهام ،الأ�سبوع املا�ضي.
وحقق �آر�سنال ف��وز ًا مهم ًا �أم��ام �ضيفه مان�ش�سرت يونايتد
بنتيجة  0/2على ملعب «الإم���ارات» ،يف اجلولة  30من
الدوري الإنكليزي .وقال �أوباميانغ يف ت�رصيحات نقلتها
هيئة الإذاعة الربيطانية « :»BBCلقد �أخط�أت يف ركلة اجلزاء
املا�ضية �أمام توتنهام التي �أهدرتها ،لكن اليوم ركزت،

وجنحت يف ت�سجيلها».
و�أ�ضاف« :عليك التدرب دائم ًا ،وهذا ما فعلته� ،أعلم �أن هذا
�صعب ،لكنني كنت متحم�س ًا للغاية».
ووا�صل« :روح الفريق كانت جيدة ،كان لدينا كل �شيء يف
�أيدينا ،وكنا نعلم �أن هذه املباراة �ستكون �صعبة ب�سبب
رغبتنا يف التواجد يف املربع الذهبي ،نحن متفائلون ،كان
الفوز مهما لنا كثريا».

و�أردف« :كنا جائعون من �أجل حتقيق هذا الفوز ،والروح
كانت رائعة ،نريد العودة �إلى دوري �أوروبا».
و�أكمل «�أن��ا �سعيد بالعودة لت�سجيل الأه��داف ،وموا�صلة
االنت�صارات� ،أري��د االحتفال بارتداء القناع ،مثلما كنت
احتفل يف دورمتوند ،لكنني ال �أجد �أقنعة هنا� ،س�أنتظر
للمرة املقبلة».
وكان �أوباميانغ معتاد ًا على االحتفال بالأقنعة يف الدوري

الأملاين مع بورو�سيا دورمتوند.
و�سجل جرانيت ت�شاكا هدف املدفعجية الأول ،يف الدقيقة
 ،12بينما �أ�ضاف بيري �إميرييك �أوباميانغ الهدف الثاين من
ركلة جزاء يف الدقيقة .69
وبهذه النتيجة ،رفع �آر�سنال ر�صيده �إلى  60نقطة ،ليتجاوز
مان�ش�سرت يونايتد ويقفز للمركز الرابع يف جدول الرتتيب،
بينما توقف الأخري عند  58نقطة ،ليهبط للمركز اخلام�س.

• �أوباميانغ حلظة ت�سجيل ركلة اجلزاء

ساري :تشيلسي ارتكب أخطاء
وهازارد بحاجة للتحسن

إيمري فخور بدعم جمهور
اآلرسنال

• هازارد حلظة ت�سجيل هدف التعادل

اعرتف ماوري�سيو �ساري ،مدرب
ت�شيل�سي ،ب���أن فريقه ارتكب
العديد من الأخطاء خالل مباراة
وولفرهامبتون ،التي انتهت
بالتعادل الإي��ج��اب��ي «،»1-1
على ملعب �ستامفورد بريدج،
�ضمن اجلولة الـ 30من الدوري
الإنكليزي.
وقال �ساري يف ت�رصيحات نقلها
موقع «فوتبول لندن»�« :أعتقد
�أننا ارتكبنا العديد من الأخطاء،
لكننا كنا ن�ستحق الفوز ،كنا غري
حمظوظني ،ونحتاج للتح�سن
�أكرث يف الهجوم �أمام الفرق التي
تدافع بـ 11العبا ..نحتاج لأن

نكون �أ��سرع ب��دون ال��ك��رة ،ويف
امل�ساحات».
وعن العبه �إيدين ه��ازارد ،تابع
«�إي��دي��ن الع��ب عظيم ،ب�إمكانه
حل امل�شكالت يف كل وقت ،لكنه
بحاجة للتح�سن �أكرث ،مثل باقي
ال�لاع��ب�ين ،م��ن خ�لال التحرك
�أكرث».
وتابع« :عندما يكون لديك 10
مباريات فقط متبقية ف���إن كل
فر�صة تهدرها تقلل من حظوظك..
يف امل��ب��اري��ات الـ 6الأخ�ي�رة
حققنا الفوز يف  ،4وتعادلنا يف
مباراتني فقط ،وعلينا التفكري
يف مباراتنا املقبلة ،ونتعافى

�رسيعا».
ووا���ص��ل« :ب��د�أن��ا بلوفت�س �شيك
يف ال��ب��داي��ة ،لأن��ن��ا كنا نحتاج
لبع�ض القوة البدنية ،ثم �أدخلنا
هود�سون �أودوي ،ثم غرينا طريقة
اللعب يف املرة الأول��ى لطريقة
 ..1-3-2-4امل�شكلة مل تكن يف
اخلطة بل يف طريقة لعبنا».
و�أكد �ساري �أنه ال يزال لديه الثقة
يف التواجد باملربع الذهبي يف
نهاية املو�سم ،م�ضيفا« :يجب
علينا �أن نكون واثقني».
و�أكمل« :جورجينيو يكون يف �أزمة
عندما ال يتحرك الالعبون ،هو
قادر على اللعب من مل�سة واحدة،

كلوب :صالح قدم أداء مدهش ًا
طوال المباراة
�أ�شاد مدرب ليفربول يورغن كلوب ،ب�أداء
العبيه ،بعد الفوز على برينلي  ،2-4يف
اجلولة  30من الدوري الإنكليزي.
وعانى ليفربول من بع�ض ال�صعوبات
خالل اللقاء ،ورمبا تعر�ض للظلم يف
لقطة ه��دف برينلي الأول ال��ذي جاء
من ركلة ركنية ،بعد احتكاك وا�ضح
باحلار�س �ألي�سون بيكر داخ��ل منطقة
ال�ست ياردات.
و�أك���د كلوب �أن ه��دف برينلي مل يكن
يتوجب احت�سابه ،كما ذك��ر �أي�ضا �أن
الرياح العاتية لعبت دورا �أي�ضا يف

• كلوب

هذا الهدف ،وهي حجة كررها املدرب
الأملاين كثريا يف الآونة الأخرية ،ما دفع
النقاد واملتابعني لل�سخرية منه.
وقال كلوب مازحا يف ت�رصيحات نقلتها
هيئة الإذاع��ة الربيطانية «بي بي �سي»
عقب انتهاء اللقاء« :ه��ل م�سموح لنا
التحدث عن الظروف «اجلوية»؟».
و�أ�ضاف« :لقد لعبنا بطريقتنا ،الهدف
ال��ذي �أح��رزه برينلي رمب��ا ت�سببت به
الرياح قليال ،يف معظم الدول ال ي�سمح
لهدف كهذا �أن يحت�سب ،ال ميكنك معاملة
احلار�س هكذا يف منطقة الياردات ال�ست».
و�شهدت م�شاركة �آدم الالنا ك�أ�سا�سي يف
ت�شكيلة ليفربول خالل اللقاء اعرتا�ضا
كبريا من جمهور الفريق ،لكن كلوب رد
على ذلك بالقول�« :آدم الالنا مل ي�سجل
�أهدافا لكنه كان العب ًا مميز ًا يف امللعب،
قدم مباراة مده�شة».
وح��ول حممد �صالح ق��ال ان��ه ي��رى من
وجهة نظره �أن �صالح كان بالفعل اف�ضل
العب يف امللعب وهذا كان وا�ضحا ولكن
الكثريين قد ال يرون ذلك باعتباره مل
ي�سجل .و�أ�ضاف« :عندما كانت النتيجة
 1-3ف�إن جميع الكرات التي ح�صل عليها
برينلي جاءت عن طريقنا نحن� ،أنا �سعيد
متاما بالأداء ،خ�صو�صا �أمام برينلي..
ال ي�ستطيع �أحد التخل�ص منا».

لكنه يحتاج لتحرك الالعبني..
يف الدقائق الـ 20الأخرية مل يكن
مرتاحا يف خطة  ،1-3-2-4هو
حمرتف ،وي�ستطيع اللعب يف كل
املواقف».
و�أح������رز امل��ك�����س��ي��ك��ي را�ؤول
خيمينيز ،هدف وولفرهامبتون
يف الدقيقة  ،56ورد البلجيكي
�إيدين هازارد ،بهدف ت�شيل�سي يف
الدقيقة .2+90
وب��ه��ذه النتيجة رف��ع ت�شيل�سي
ر�صيده �إلى  57نقطة يف املركز
ال�ساد�س ،فيما ارت��ف��ع ر�صيد
وولفرهامبتون �إلى  44نقطة يف
املركز ال�سابع.

سولسكاير :أشعر باإلحباط
بسبب الخسارة
قال �أويل جونار �سول�سكاير ،مدرب مان�ش�سرت
يونايتد� ،إنه ي�شعر بالإحباط بعد اخل�سارة
«� »0/2أمام �آر�سنال ،على ملعب «الإمارات» ،اول
ام�س� ،ضمن اجلولة الـ 30من الربمييريليغ.
و�أو�ضح �سول�سكاير ،يف ت�رصيحات نقلتها«:»BBC
«نحن حمبطون من هذه النتيجة ،لكن �إذا نظرت
للأداء لن تقول �إننا ن�ستحق اخل�سارة».
وتابع�« :صنعنا  5فر�ص خطرية ،منها كرتان يف
العار�ضة ..الأداء كان جيدا ،والنتيجة كانت
خميبة».
وع��ن ه��دف ت�شاكا ،ق���ال�« :إن��ه��ا واح���دة من
الت�سديدات ال�برازي��ل��ي��ة ،ك��ان��ت الت�صويبة
الوحيدة لآر�سنال يف ال�شوط الأول ..بد�أنا
املباراة ببطء ،ومنحناهم الفر�صة ،والكرة
غريت اجتاهها بطريقة غريبة».
و�أ�ضاف« :ال �أعتقد �أن الهدف الثاين كان ركلة
جزاء �صحيحة ..كان قرار احلكم جون مو�س،
لكني �أعتقد �أنه �سي�شعر بالإحباط عندما يرى
ً
ثانية».
الكرة
ووا�صل امل��درب الرنويجي« :الالعبون قاموا
مبجهود كبري ،وفعلوا الكثري يف التدريبات
م�ؤخر ًا ..لكننا مل نلعب �أول � 10أو  15دقيقة
ب��الأداء املطلوب� ،أمتنى �أن نكون م�ستعدين
ملواجهة وولفرهامبتون ،الأ�سبوع املقبل يف
الك�أ�س».
واختتم �سول�سكاير قائال« :لقد ربحنا العديد
من املباريات ،انت�رصنا يف مباريات مل ن�ستحق
الفوز فيها� ،أما اليوم فلم ن�ستحق اخل�سارة».

�أب���دى �أون����اي �إمي����ري ،م��درب
�آر�سنال ،فخره بجماهري فريقه،
بعد الفوز « »0-2على مان�ش�سرت
يونايتد ،اول ام�س الأح��د ،يف
ملعب «الإمارات»� ،ضمن اجلولة
الـ 30من الربمييريليغ.
وقال �إمي��ري ،خالل ت�رصيحات
نقلتها«�« :»BBCأن��ا فخور جدا
باجلماهري ،لقد دعمونا ب�شكل
مم��ي��ز لتحقيق ه���ذا ال��ف��وز،
و�صنعوا �أجواء رائعة لالعبني».
و�أ�ضاف« :مان�ش�سرت يونايتد كان
يعي�ش فرتة مميزة ،بعد الفوز
على ب��اري�����س ���س��ان جريمان،
أداء جي ًدا ،ونعي�ش
لكننا قدمنا � ً
فرتة رائعة يف الربمييريليغ..
جنحنا يف احل�صول على  3نقاط
مهمة ،من �أجل ال�صعود للمركز
الرابع ،و�أنا �سعيد بالالعبني».
ووا���ص��ل« :ب�إمكاننا ا�ستخدام
�أ����س���ل���وب خم��ت��ل��ف ،والع��ب�ين
�آخرين ،واليوم غرينا طريقة
اللعب ..بالن�سبة لنا من املهم
دعم اجلماهري ،مثلما �ساعدونا
اليوم».
و�أردف املدرب الإ�سباين« :اللعب
بتناف�سية كبرية ملدة  90دقيقة،
يجعلك �أق���وى ذه��ن��ي��ا ،علينا
الرتكيز الآن على املواجهة املقبلة
�أمام رين ،يف الدوري الأوروبي،

• �إميري

ثم نيوكا�سل يف الربمييريليغ».
واخ��ت��ت��م �إمي���ري ت�رصيحاته،
قائال�« :أمتنى من اجلماهري �أن

تدعمنا �أم��ام ري��ن ،مثلما فعلت
�ضد مان�ش�سرت يونايتد ،بجعل
الأجواء حما�سية ومميزة».

فيرديناند يتجاهل فان ديك
لمصلحة راموس
�أ��ص�ر ري��و ف�يردي��ن��ان��د ،جنم
مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق،
على �أن �سريجيو رامو�س ،مدافع
ري��ال مدريد ،هو الأف�ضل يف
العامل ،عند مقارنته ب�صخرة
ليفربول االنكليزي.
وقال فريديناند يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة الديلي ميل
«ال �شك �أن الهولندي فريجيل
ف��ان دي��ك م��داف��ع ليفربول،
يظهر ب�شكل رائع ،لكنه يحتاج
�إلى ح�صد الألقاب حتى ي�صبح

الأف�ضل يف العامل».
و�أ�ضاف فريديناند «�سريجيو
رامو�س يتواجد ب�شكل حا�سم
يف املباريات الكبرية من �أجل
الفوز بها».
وتابع «لهذا ال�سبب ،عندما
يتحدث النا�س عن العب العام،
وترى �أنه مل يحقق �أي �شيء،
�أظل �أفكر يف مدى ت�أثريه على
الفريق حل�سم الأمور».
وختم فريديناند حديثه بقوله
«فريجيل فان ديك العب رائع،

• فان ديك يتدخل بقوة لإبعاد الكرة

ُيحتمل �أن يكون الأف�ضل يف
العامل ،لكن لي�س يف الوقت
احلايل� ،أعتقد �أنه �سيوافقني
على ذلك».
وت���وج رام��و���س بالعديد من
البطوالت مع ريال مدريد ،حيث
فاز بنحو  20بطولة متنوعة،
كما يعد م��ن �أب��ط��ال الفريق
الذين توجوا بلقب دوري �أبطال
�أوروب��ا  3مرات متتالية� ،أما
ف��ان دي��ك فلم يحقق �أي �شيء
حتى الآن.

