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رد املهاجم املخضرم واي��ن رون��ي على االنتقادات 
التي طالته في اآلونة األخيرة بتسجيله هدفه الرقم 
200 في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، ليصبح 
ثاني العب يحقق هذا اإلجناز منذ اعتماد هذا الدوري 

في موسم 1993-1992.
وكان املهاجم الدولي السابق آلن شيرر أول العب 
يتخطى عتبة ال�200 هدف، ليستقر رصيده عند 260 
هدفا في صفوف بالكبيرن روف��رز ونيوكاسل بعد 

اعتزاله نهائيا.
وافتتح روني التسجيل لفريقه إيفرتون في مرمى 
مضيفه مانشستر سيتي، قبل أن يدرك األخير التعادل 
1-1 في أواخر مباراة اإلثنني في ختام اجلولة 2 من 
موسم 2017-2018، علما أن »الفتى الذهبي« )لقب 
رون��ي( ك��ان قد سجل أيضا ه��دف إيفرتون الوحيد 
ليخرج فريقه فائزا على ستوك سيتي في اجلولة 

األولى.
وعاد روني هذا الصيف إلى نادي بداياته إيفرتون، 
بعد 13 موسما في صفوف مانشستر يونايتد، أصبح 
خاللها الهداف التاريخي للنادي مع 253 هدفا، علما 

أنه أيضا الهداف التاريخي للمنتخب مع 53 هدفا.
واعتبر معلقون كرويون أن رون��ي )31 عاما( لم 
يعد في موسمه األخير مع يونايتد، القوة الهجومية 
الضاربة التي كان عليها في األعوام املاضية، إذ تراجع 
في خيارات املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وخسر 
مركزه في املنتخب اإلجنليزي الذي حمل سابقا شارة 
قيادته، إال أن رون��ي ردد على املشككني بعد مباراة 

اإلثنني.

وق��ال بتهكم: »ما حققته ليس سيئا بالنسبة إلى 
الع��ب غير جاهز بدنيا، وال يستطيع التحرك على 
أرضية امللعب، لطاملا بذلت جهودا كبيرة ملصلحة 

الفريق ولم يكن األمر مختلفا.
وأض��اف الالعب ال��ذي سجل 9 أه��داف في مرمى 
سيتي خالل مسيرته، منها 5 على ملعب األخير »إستاد 
االحت��اد«، أن تسجيل هدفه املئتني في ال��دوري »كان 
رائعا، القيام بذلك في مباراة في غاية األهمية بالنسبة 
إلينا، لقد كانت حلظة رائعة وأنا واثق من أن أنصار 

مانشستر يونايتد استمتعوا بها أيضا«.

روني يسجل الهدف األول إليفرتون في شباك مانشستر سيتي

فرحة املهاجم املخضرم واين روني

»الفتى الذهبي« يرد على منتقديه 
200 بهدفه رقم 

مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل أمام إيفرتون في ختام اجلولة الثانية من »البرمييرليغ«

ميالن يعلن رسميا ضم كالينيتش 
من فيورنتينا

أعلن نادي ميالن اإليطالي أمس الثالثاء أنه تعاقد رسميا مع 
املهاجم الكرواتي نيكوال كالينيتش بعقد إعارة من فيورنتينا 

يتضمن بندا لشراء الالعب نهائيا.
وذكر النادي في بيان مبوقعه على اإلنترنت »ميالن يعلن 
التعاقد مع نيكوال كالينيتش من فيورنتينا بعقد إعارة يتضمن 

بند الشراء النهائي.
ويستمر العقد الذي وقعه الالعب حتى 30 يونيو 2021 ».

واجتهد ميالن لفترة خالل هذا الصيف من أجل إقناع الالعب 
الكرواتي الدولي باالنضمام إليه، وقد أعلن كالينيتش موافقته 

يوم اجلمعة املاضي.
وخضع كالينيتش للفحوص الطبية االثنني ثم وقع العقود مع 

ناديه اجلديد أمس الثالثاء.

رئيس بوكا جونيورز ينفي 
عودة تيفيز؟

أكد رئيس نادي بوكا جونيورز األرجنتيني لكرة القدم، دانيال 
أنغليسي، أنه بالفعل التقى مهاجم فريق شنغهاي شينخوا 
الصيني، كارلوس تيفيز، لكنه نفى بشكل قاطع عودة الالعب إلى 

الفريق األرجنتيني في الوقت احلالي.
ويتواجد تيفيز في األرجنتني للعالج من إصابة في ربلة 

الساق، لكن ينتظر عودته إلى الصني.
ونشر أنغليسي عبر حسابه تويتر، صورة جتمعه بتيفيز 
وعلق عليها قائال: »قضيت فترة بعد الظهيرة مع كارلوس تيفيز 
وأسرته بعد غيابه لعدة أشهر، وحتدثنا عن حاضره في الصني 
وكذلك مستقبله«. وأض��اف: »لن يعود اآلن لكنني أثق في أنه 

سيرتدي قميص بوكا جونيورز مجددا في يوم ما«.

شكل تسجيل ثمانية أه��داف واخل��روج 
بشباك نظيفة وحصد س��ت نقاط مفتاح 
البداية املثالية ملانشستر يونايتد في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا املوسم، 

وهو ما استحق اإلشادة عليه.
لكن قبل أن يقع عليه االختيار كبطل 
منتظر منذ أغسطس اجل��اري، فمن املهم أن 
نسأل هل متت اإلجابة على األسئلة املتعلقة 
بتشكيلة املدرب جوزيه مورينيو بعد الفوز 
4-0 على وس��ت ه��ام يونايتد وسوانزي 

سيتي؟.
ول��م يشكك أح��د في أن يونايتد، مبجرد 
تعاقده مع روميلو لوكاكو من إيفرتون، 
سيكون أكثر قوة في الهجوم ومن الواضح 
أن تسجيل املهاجم البلجيكي لثالثة أهداف 

في مباراتني أكد ذلك.
ومع السرعة الكبيرة التي يتمتع بها 
ماركوس راشفورد في الناحية اليسرى 
وتسجيل أن��ط��ون��ي م��ارس��ي��ال لهدفني 
في مباراتني ش��ارك فيهما كبديل تثبت 
تشكيلة مورينيو أن بوسعها تهديد 

املنافسني.
ولو ثبتت صحة التقارير اإلعالمية حول 
سرعة تعافي زالت��ان إبراهيموفيتش من 
إصابة في الركبة وعودته إلى النادي مرة 
أخرى فسيملك يونايتد العديد من احللول 

على الصعيد الهجومي.
وباملثل فإن التعاقد مع الصربي نيمانيا 
ماتيتش م��ن��ح خ��ط وس���ط ي��ون��اي��ت��د ق��وة 
وصالبة وت��وازن��ا أكبر باإلضافة حلماية 

أكبر خلط الدفاع.
وتعادل يونايتد في عشر مباريات على 
ملعبه في املوسم املاضي، أغلبها ك��ان من 
املتوقع أن يفوز بها، لكن البداية احلالية 

ترجح إلى أن هذه اإلحباطات من احملتمل أال 
تتكرر هذا العام.

لكن وبالنظر إلى ترتيب مباريات يونايتد، 
التي كانت رحيمة به في مستهل املوسم، فإن 

احلكم على الوضع احلالي يجب تأجيله.
وفي أكتوبر املقبل سيلعب يونايتد أول 
مباراة مع فرق تفوقت عليه في الترتيب في 
املوسم املاضي، إذ سيخرج ملواجهة ليفربول 
ث��م س��ي��زور توتنهام هوتسبير ف��ي نهاية 

الشهر ذاته.
وسيحل يونايتد ضيفا على تشيلسي 

حامل اللقب في 5 نوفمبر املقبل.

اختبارات أصعب
وأحد أكبر عالمات االستفهام في يونايتد 
هو خط دفاعه، إذ ما زال مورينيو يبحث عن 

من سيلعب بجوار إيريك بيلي.
وك��ان من املفترض أن يشغل السويدي 
فيكتور ليندولف هذا املكان لكن بدايته مع 
الفريق كانت متواضعة ويفضل مورينيو 

حاليا االعتماد على فيل جونز.
لكن هل دف��اع يونايتد بوجود أنطونيو 
فالنسيا ودالي بليند كظهيرين سيمكنه من 
الفوز بالدوري؟، ال ميكن احلكم على ذلك من 

االنتصارين على وست هام وسوانزي.
وأكثر من ذلك فلم يشكك أحد على اإلطالق 
في أن لوكاكو يستطيع التسجيل في مرمى 
هذه الفرق لكن هل يستطيع فعل ذلك أمام 

الفرق الكبيرة؟.
لكن سجل لوكاكو ف��ي امل��وس��م املاضي 
يزيد من الشكوك إذ أح��رز 21 من 25 هدفا 
مع إيفرتون في شباك ف��رق أدن��ي منه في 

الترتيب.

وأحرز لوكاكو هدفا واحدا في 14 مباراة 
في مسيرته ضد تشيلسي وتوتنهام.

ومي��ك��ن ل��إح��ص��اءات أن ت��ك��ون مضللة 
وميكن ان تعكس في هذه احلالة عدم قدرة 
ايفرتون على صنع الفرص له أم��ام الفرق 
الكبيرة، لكن إمكانات املهاجم البلجيكي أمام 

الفرق األفضل ما زالت محل شك.
وه��ن��اك شعور ع��ام أن وج��ود ماتيتش 
سيمنح ب���ول ب��وغ��ب��ا ح��ري��ة أك��ب��ر ودورا 
هجوميا لكن هذه النظرية ما زالت بحاجة 

لالختبار أمام منافسني أقوى.

رد الفعل
ثم هناك مسألة القوة الذهنية ليونايتد.

واستخدم مورينيو كلمة »الثقة« كثيرا 
خالل األيام املاضية ويبدو أن فريقه يتمتع 
بها اآلن لكن كما قال املدرب البرتغالي نفسه 
فإنه من السهل أن تكون إيجابيا عندما تفوز.

ويعلم مورينيو أيضا أن فريقه ميلك حلما 
آخر مع انطالق دوري أبطال أوروبا الشهر 

املقبل.
ورغ���م م��ش��ارك��ة يونايتد ف��ي ال���دوري 
االوروب���ي العام املاضي وحصد لقبه فإن 
متطلبات دوري األب��ط��ال حتى ف��ي دور 

املجموعات مختلفة متاما.
ولم يبدأ مورينيو حتى اآلن في االعتماد 
على تشكيلته الكاملة، وبعبارة أخرى فإن 
اخليارات املتاحة أمامه جيدة على الورق 

لكنها لم تختبر بعد.
وبينما ب��دأ النقاد ف��ي وض��ع تقييمات 
سريعة فإن مدرب ريال مدريد وتشيلسي 
السابق ميلك اخلبرة لعدم السقوط في فخ 

االحتفاء الكبير.

رغم موجات من الهجوم والضغط املستمر، تسببت 
الفرص الضائعة في حاجة مانشستر سيتي لهدف في 
الدقيقة 82 عن طريق رحيم سترلينغ ليتعادل 1-1 
مبلعبه مع إيفرتون في الدوري االجنليزي املمتاز، وهو 

أمر مألوف بالنسبة لفريق املدرب بيب غوارديوال.
لكن بينما ك��ان غ��واردي��وال سعيدا ب��ال��روح التي 
أظهرها فريقه، فإنه لم يستطع إخفاء خيبة أمله من 

إخفاقه في االستفادة من الفرص التي أتيحت له.
وق��ال غ��واردي��وال: »ف��ي الشوط الثاني قدمنا أداء 

جيدا مثلما فعلنا املوسم املاضي عندما واجهناهم 
أي��ض��ا.. صنعنا الفرص في الشوط األول لكننا لم 
نستطع استغاللها«. وأضاف: »صنعنا 3 أو 4 فرص 
قبل الهدف.. حجم الفرص التي أتيحت لنا على املرمى 
أو بالقرب منه كانت جيدة، كنا هناك أغلب الوقت ولم 
نستسلم أبدا«. وتابع: »كل ما تستطيع أن تفعله هو 
االستمرار في صناعة الفرص، رمبا تتغير األمور في 
يوم ما، أعتقد أننا في املوسم املاضي كنا الفريق األكثر 

صناعة للفرص«.

خيبة أمل غوارديوال بعد هدف إيفرتون

غوارديوال يعترف بإخفاقه أمام إيفرتون
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سجل رحيم سترلينج هدفا في الدقيقة 82 
لينقذ مانشستر سيتي، الذي طرد منه العب، 
من اخلسارة ومينحه التعادل 1-1 على ارضه 
امام ايفرتون عقب تسجيل وين روني لهدف 
التقدم للضيوف في املباراة التي جرت االثنني 

ضمن الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وهذا هو الهدف الثاني لروني في نفس عدد 
املباريات التي خاضها هذا املوسم ليهز الشباك 
للمرة 200 على مدار مسيرته في الدوري املمتاز 
وهو ما جعله ثاني العب بعد آالن شيرر املهاجم 

السابق ملنتخب اجنلترا الذي يصل لهذا الرقم.
وسجل روني )31 عاما(، الذي عاد للنادي 
ال��ذي شهد بدايته مسيرته كالعب قادما من 
مانشستر يونايتد الشهر املاضي، بني قدمي 
ايدرسون حارس سيتي في الدقيقة 35 عقب 

تبادل رائع للكرة مع دومينيك كالفرت-لوين.
ورغ����م ان اي��ف��رت��ون ق���دم ع��رض��ا يتسم 
بالتصميم والذكاء اخلططي فان التعادل كان 
مكافأة عادلة لسيتي ال��ذي شن سلسلة من 

الهجمات خالل الشوط الثاني.

ودف���ع سيتي، ال���ذي ان��ف��ق م��ا ي��زي��د على 
200 مليون جنيه استرليني )258 مليون 
دوالر( في فترة االنتقاالت احلالية حتى االن، 
بتشكيلة هجومية حيث شارك ليروي ساني 
في مركزي الظهير واجلناح االيسر بينما دفع 
رونالد كومان مدرب ايفرتون بثمانية العبني 
اجنليز مبا في ذلك الشابان ميسون هوجليت 
وكالفرت-لوين. ولم يكن من املفاجئ أن يشكل 
أصحاب األرض مصدر التهديد منذ البداية 
واضطر فيل جاجيلكا مدافع منتخب اجنلترا 

البعاد الكرة برأسه فوق العارضة في الدقيقة 
26 بعد كرة ساقطة أرسلها سيرجيو اجويرو.
وانقذ القائد جاجيلكا املوقف ثانية بعدها 
بسبع دقائق بعد ان قام مبد ساقه البعاد الكرة 

قبل ان يسددها اجويرو في شباك ايفرتون.
وبالنسبة لسيتي، كان اجويرو هو مصدر 
اخل��ط��ورة قبل ان يتحول لصانع للفرص 
بعد ان ارس��ل متريرة رائعة لديفيد سيلفا. 
واستقبل االسباني سيلفا الكرة وسددها بقوة 
لتصطدم بالقائم. وبعد مرور نحو دقيقة متكن 

ايفرتون من التسجيل عن طريق روني الذي 
قوبلت كل ملسة من قدمه بصيحات استهجان 

من قبل اجلماهير في امللعب.
وزادت االم��ور سوءا بالنسبة لسيتي قبل 
نهاية الشوط االول بدقيقة واح��دة بعد طرد 
الظهير كايل ووكر بعد حصوله على االنذار 
الثاني بسبب التحام مع كالفرت-لوين في 
اول ظهور لووكر على ملعب فريقه اجلديد بعد 

انتقاله من توتنهام.
ورغم التفوق العددي اليفرتون، لم يتغير 

األم��ر كثيرا في الشوط الثاني وك��ان بوسع 
سترلينج أن يسجل في الدقيقة 75 اال انه سدد 
ف��وق العارضة قبل ان يضيع البديل اآلخر 

دانيلو فرصة أخرى.
إال أن فريق املدرب بيب جوارديوال استطاع 
التعادل عندما قابل سترلينج ك��رة أبعدها 
هوجليت برأسه ليسددها مباشرة في الشباك.

وط��رد م��ورج��ان شنايدرلني الع��ب وسط 
ايفرتون في الدقيقة 88 من اللقاء إال أن فريقه 

متاسك ليخرج بالتعادل. 

رغم البداية املثالية.. نظريات مورينيو مع مانشستر يونايتد حتت االختبار


