
قال هاري كني مهاجم توتنهام هوتسبير إنه قد يرحل 
عن ناديه املنتمي للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
إذا لم يتطور مستواه في الطريق الصحيح في ظل رغبته 

في حصد األلقاب ”عاجال وليس آجال“.
وسجل كني 181 هدفا مع توتنهام في كل املسابقات، 
ومبعدل حوالي 30 هدفا في املوسم الواحد منذ دخوله 
التشكيلة األساسية في 2014، لكنه لم يحرز بعد أي 

لقب مع النادي اللندني.
ومدد مهاجم إجنلترا عقده مع ناديه ملدة ست سنوات 
في 2018 ما يعني أنه يرتبط بعقد حتى 2024 لكنه 
اعترف في فقرة سؤال وجواب عبر إنستجرام مع جيمي 
ريدناب محلل سكاي سبورتس أنه ال يضمن البقاء إذا لم 

يحقق توتنهام النجاح.
وقال كني يوم األحد ”سأحب توتنهام باستمرار لكنها 

واحدة من األشياء. لقد قلت باستمرار إذا لم أشعر أننا 
نتطور كفريق أو نسير في الطريق الصحيح فلن أكون 

الشخص الذي يستمر هناك من أجل ذلك فقط“.
وأضاف ”أنا العب طموح، وأريد أن أتطور وأصبح 
أفضل. أريد أن أصبح العبا من املستوى الرفيع لذا األمر 
كله يعتمد على ما سيحدث للفريق وكيف سنتطور معا“.
وتابع ”لذا ليس من املؤكد أن��ي سأبقى هناك إلى 

األبد“.
واقترب كني من حصد لقب عندما بلغ نهائي كأس 
الرابطة في 2015 ونهائي دوري أبطال أوروبا املوسم 
املاضي لكنه خسر في املرتني أمام تشيلسي وليفربول 

على الترتيب.
وق��ال ك��ني ”نحن نقول منذ ع��دة س��ن��وات ذل��ك )إن 
توتنهام يستطيع حصد األلقاب بهذا الفريق(. منلك 
تشكيلة رائعة لكن لسبب أو آلخر فلم نحقق الفوز بهذه 

األلقاب“.
وأضاف ”من الصعب قبول ذلك كالعب وكشخص.. 
أريد الفوز بكل شيء. عندما نقترب من الفوز وال يحدث 

ذلك يكون من الصعب مواصلة البناء“.
وتابع ”بكل تأكيد أريد الفوز باأللقاب. وأريد أن أفعل 

ذلك عاجال وليس آجال“.
ويحتل توتنهام، الذي خرج من كل مسابقات الكؤوس 
هذا املوسم، املركز الثامن في الدوري اإلجنليزي متأخرا 
بسبع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب وهو آخر املراكز 

املؤهلة لدوري األبطال.
وتعافى كني من إصابة في عضالت الفخذ اخللفية 
بعدما خضع جلراحة وك��ان من املتوقع أن يعود إلى 
املالعب الشهر املقبل لكن ال��دوري توقف بأكمله بسبب 

تفشي فيروس كورونا حتى 30 أبريل على األقل.

هاري كني
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»الليغا« جتمع أكثر من
600 ألف يورو ملواجهة كورونا  
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تطور دون  توتنهام  في  البقاء  يضمن  ال  لأللقاب  املتعطش  كني 

أسفرت حملة تبرعات رابطة ال��دوري 
اإلسباني عن نتائج ممتازة بعد قرابة 24 

ساعة فقط من إطالقها.
وش����ارك ال��ع��دي��د م��ن جن���وم ال����دوري 
اإلسباني بحملة التبرعات التي أطلقتها 
رابطة ال ليغا في وقت متأخر من في سبيل 

مواجهة فيروس كورونا )كوفيد19-(.
ووصل املبلغ املالي الذي تبرع به الكثير 
من عشاق ك��رة القدم والالعبني اإلسبان 

ألكثر من 600 ألف يورو.
وانضم إل��ى احلملة سيرجيو رام��وس 
وفاسكيز من ري��ال مدريد وجيرار بيكيه 
وال��ك��روات��ي راكيتيتش م��ن برشلونة 

وس��ان��ت��ي ك����ازورال م��ن ف��ي��اري��ال وكوكي 
م��ن أتلتيكو م��دري��د وج��ي��س��وس نافاس 
م��ن إشبيلية وخ��واك��ني م��ن ري��ال بيتيس 

وغيرهم.
وأضفت احلملة بعض التسلية للمتابعني 
في فترة احلجر املنزلي إذ امتدت لقرابة 
أربع ساعات، في ظّل مشاركة أساطير من 

حجم العب التنس رافييل نادال أيضاً.
وتوقفت معظم النشاطات الرياضية 
حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا 
من بينها املسابقات اإلسبانية، خاصة وأن 
بالد أبطال العالم 2010 تعد من أكثر الدول 

معاناة من هذا الوباء.

رفع القيود على حجم فرق 
الدوري اإلنكليزي

الدوري اإلنكليزي املمتاز يعاني خسائر فادحة

ذك���رت ت��ق��اري��ر صحفية، أن��ه سيتم رفع 
القيود املفروضة على حجم فرق أندية الدوري 
اإلنكليزي املمتاز، كجزء من خطة ط��وارئ، 

تهدف إلى مساعدة األندية على إنهاِء املوسم.
اإلجراء يعد واحداً من خطواٍت عدة محتملة، 
س��َت��ج��ري مناقشتها خ��الل اج��ت��م��اع رابطة 
ال���دوري املمتاز ال��ق��ادم ي��وم اجلمعة املقبلة، 
حيث سيبحث مالك األندية عن طرق إلنهاء 

موسم 2019 2020-.

يشار إل��ى أن العدد األقصى في كل فريق 
بالوقت احلالي يبلغ 25، ورفع العدد سيسمح 
لألندية باالستفادة من أي العبني إضافيني في 
النادي، ممن لم يكونوا ضمن قائمة ال�25 العباً 

املسجلنَي مسبقاً.
ورمبا تستطيُع األندية التعاقُد مع العبنَي 
انتهت عقودهم بالفعل، كما ثمة خيار آخَر 
يتمثل في افتتاح نافذِة االنتقاالت الصيفية 

مبكراً.

يسعى ن��ادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي، 
للتعاقد مع أحد جنوم ري��ال مدريد اإلسباني، هذا 

املوسم
وبحسب صحيفة »س��ب��ورت« الكتالونية، فإن 
مانشستر مهتم للغاية باحلصول على خدمات 
الدولي األوروجوياني فيدي فالفيردي، جنم وسط 
ري��ال مدريد، حيث ي��رون أن أسلوب أدائ��ه مقارب 

لستيفن جيرارد جنم ليفربول السابق.
ويقدم فالفيردي )21 عاًما( مستويات مميزة مع 
ريال مدريد هذا املوسم، وحجز مقعًدا أساسًيا على 

حساب الكرواتي لوكا مودريتش.
ويرغب أول��ي جونار سولسكاير، املدير الفني 
ملانشستر يونايتد، في استقدام صفقتني أو ثالث من 
العيار الثقيل، وطلب أن يكون فالفيردي أحدها، رغم 

علمه بصعوبة التعاقد معه.
وأش��ار التقرير إلى أن ري��ال مدريد ال يفكر على 
اإلطالق في السماح لفالفيردي بالرحيل، خالل هذه 

املرحلة، حيث يعتبر من القوام األساسي للفريق.
a جدير بالذكر أن فالفيردي لديه شرًطا جزائًيا في

عقده مع ريال مدريد، قيمته 500 مليون يورو. فالفيردي

مانشستر يونايتد ينصب  شباكه حول فالفيردي

أفادت تقارير صحفية أّن فريق توتنهام اإلنكليزي 
سيعود للتدريبات عن بعد بإشراف مدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أول من أمس 
أّن مورينيو قّرر االعتماد على التكنولوجيا في سبيل 

احلفاظ على جاهزية العبيه لعودة املنافسات الرسمية.
وأوضحت الصحيفة أّن مورينيو سيعمل مع كادره 
الفني على متابعة تدريبات العبي توتنهام عبر الفيديو 
لتجاوز حالة احلظر التي فرضها فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
ويسعى مورينيو إلى التقليل من تأثير العزل املنزلي 
على لياقة العبيه استعداداً الستكمال منافسات الدوري 
املمتاز التي مت إيقافها مؤقتاً حتى أواخ��ر شهر أبريل 

املقبل.
وفرض انتشار وباء كورونا إيقاف معظم النشاطات 
الرياضية حول العالم وقيوداً على حتركات الناس في 

الدول التي يعيشون بها.
ويأمل مورينيو أن يكون توتنهام قادراً على املنافسة 
على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل في 

حال عودة احلياة إلى طبيعتها في األسابيع املقبلة.
وظل العبو توتنهام على تواصل مع كادرهم التدريبي 
في األيام املاضية بشكل فردي، وتنص اخلطة اجلديدة 
على محاولة إجراء تدريبات جماعية بذات الوقت في 

حدائقهم املنزلية ولكن من خالل تقنية الفيديو.
ويحتل توتنهام املركز الثامن في ال��دوري املمتاز 

بفارق سبع نقاط عن تشيلسي الرابع.
وأج���از ال��ن��ادي لكل م��ن ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي سون 
هيونغ-مني والهولندي ستيفن بيرغفاين العودة الى 
بلده ألسباب شخصية، في ظل توقف الدوري اإلنكليزي 

املمتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا املستجد.
وأف���اد ال��ن��ادي ف��ي بيان ان��ه »سمح لكل م��ن سون 
هيونغ-مني وستيفن بيرغفاين بالعودة الى بلديهما«، 
موضحا ان سون »سافر الى كوريا اجلنوبية ألسباب 

شخصية، بينما غادر ستيفن الى هولندا قبل الوالدة 
املرتقبة لطفله«.

وأكد النادي اللندني الذي يدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، ان الالعبني سيتابعان خوض برامج التدريب 

اخلاصة بهما خالل فترة غيابهما.
وكان سون )27 عاما( يتعافى من إصابة بالغة في 
الذراع اليمنى تعرض لها خالل مباراة ضد أستون فيال 
)3-2( ضمن ال��دوري املمتاز في 16 فبراير، ورجح 

مدربه مورينيو في الشهر ذاته أن موسمه قد انتهى.
وخضع الالعب الدولي الى عملية جراحية في بالده، 
وعاد الى إنكلترا أواخر فبراير حيث أمضى أسبوعني في 
العزل املنزلي ضمن إجراءات الوقاية من »كوفيد19-«. 

وبحسب التقارير الصحافية، وصل سون األح��د الى 
ب��الده مع أف��راد من عائلته، حيث سيبقى أيضا لفترة 
أسبوعني في العزل بسبب اإلجراءات املعتمدة حاليا في 

كوريا اجلنوبية.
وف��رض فيروس كورونا املستجد شلال شبه كامل 
في مختلف املنافسات الرياضية حول العالم. وتوقفت 
عجلة ال��دوري املمتاز عن ال��دوران منذ منتصف مارس 

تقريبا، وحتى موعد أولي هو 30 أبريل.
وم��ن املقرر ان تعقد الهيئات الكروية اإلنكليزية 
اجتماعا األسبوع املقبل، وسط تقارير عن احتمال متديد 
فترة التوقف في ظل عدم اليقني احمليط بتطور الوضع 

الصحي الناجت عن »كوفيد19-« حول العالم.

مورينيو

أجاز لسون وبيرغفاين العودة الى بلديهما

مورينيو يقرر عودة العبي توتنهام للتدريبات بطريقة مبتكرة

يبدو مهاجم برشلونة، مارتن برايثوايت، في 
طريقه إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز، بحلول 

املوسم املقبل.
 وك���ان ال��ب��ارس��ا ق��د ض��م ال��دمن��ارك��ي من 
ليجانيس، خ��الل امليركاتو الشتوي األخير، 
مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، لتعويض 

إصابة كل من لويس سواريز وعثمان دميبلي.
 وم��ن جانبها، ذك���رت صحيفة »ذا صن« 
البريطانية، اليوم األحد، أن وست هام يونايتد 
يراقب وض��ع برايثوايت، ال��ذي ك��ان متوقعا 
االستغناء عنه ف��ي جميع احل���االت، بنهاية 

املوسم احلالي.
 وشارك برايثوايت في 3 مباريات فقط مع 
برشلونة، منذ انضمامه إليه بشكل استثنائي، 
ودخ��ل بديال في مباراة الكالسيكو أم��ام ريال 
مدريد، التي خسرها الفريق الكتالوني بهدفني 

نظيفني.
 وي��ري��د وس��ت ه��ام، بقيادة امل���درب ديفيد 
مويس، تعزيز صفوفه قبل بداية املوسم القادم، 
بعدما عانى من مشاكل هجومية هذا املوسم، 
رغم وج��ود كل من سيباستيان هالر وألبيان 

أييتي.

برايثوايت في طريقه للبرمييرليغ

سخر املهاجم اجلابوني بيير إمييريك أوباميانغ، من إمكانية جتديد 
تعاقده مع آرسنال، في محادثة مباشرة مع كيفني برينس بواتينج 
على تطبيق »إنستغرام«. وميلك املهاجم البالغ من العمر 30 عاًما، عاما 
واحدا فقط في عقده احلالي مع آرسنال. وأثناء فترة العزل التي يقضيها 
معظم الالعبني حالًيا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا املستجد، سمح 
أوباميانغ للجماهير بالتوجه باألسئلة إليه على صفحته مبوقع التواصل 
االجتماعي. وق��ال بواتينج ألوباميانغ في احمل��ادث��ة: »هناك جماهير 
تقول بأنه يتوجب عليك جتديد تعاقدك مع آرسنال«، وأجاب اجلابوني: 
»نعم أع��رف«. وسأله بواتينغ عن امل��دة املتبقية في عقده احلالي مع 
آرسنال، ليجيب اجلابوني: »عام واحد«. وعندما سأله بواتينغ عما إذا 
كان سيربط مستقبله مبلعب اإلمارات بتجديد تعاقده، أجاب أوباميانغ 
ضاحًكا: »بالطبع، بالطبع«. وسجل قائد آرسنال 17 هدًفا في 26 مباراة 
خاضها في ال��دوري اإلجنليزي هذا املوسم، ويأمل ميكيل أرتيتا مدرب 

اجلانرز، في احلفاظ على خدمات مهاجمه لفترة طويلة.
ولكن ومع تبقي عام واحد في عقده، في حال لم يشر اجلابوني إلى 
رغبته في جتديد تعاقده، سيصبح آرسنال مجبًرا على بيعه الصيف 

املقبل خوًفا من رحيله باملجان.

أوباميانغ يسخر من جتديد تعاقده مع آرسنال

أصدر املستشار اإلعالمي لنيمار دا سيلفا، جنم 
باريس سان جيرمان، بيانا صحفيا أول من أمس 
للدفاع عن الالعب بعد االنتقادات التي تعرض لها، 
بشأن تصرفاته خالل قضاء فترة احلجر الصحي 

في البرازيل.
وك���ان���ت ص��ح��ي��ف��ة »م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و« 
الكتالونية، قد نشرت تقريرا بعنوان »نيمار.. 
واحلظر املثير للجدل«، حيث ظهر الالعب مرمتيا 
على أرض ملعب رملي للكرة الطائرة، برفقة عدد 

من أصدقائه.
إال أن املستشار اإلعالمي لنيمار، قال في البيان: 

»الصورة التي استند إليها املقال، تضم األشخاص 
اآلخرين الذين يقضون احلجر الصحي، ويعيشون 
مع نيمار باستمرار، وسافروا معه من باريس إلى 
البرازيل«. وتابع: »االستثناء الوحيد، هو )دافي 
لوكا( جنل نيمار، ال��ذي جاء للعيش مع وال��ده.. 
نيمار يواصل القيام بعمله اليومي للحفاظ على 
لياقته البدنية، وتفادي أي إصابات، وذلك حتت 

إشراف مدربه ريكاردو روزا«.
وأمت بقوله إن الالعب ينتظر بفارغ الصبر، 
انتهاء هذه »اللحظة احلزينة لإلنسانية«، وأن 

يعود ملواصلة مسيرته االحترافية.

نيمار يرد على االتهامات 
الكتالونية  بشأن احلجر

أوباميانغ


