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ّ

دانييللي دي روسي« ...الذئب الصغير»

تبدو أسهم العب روما دانييللي دي روسي مرتفعة في كل سوق
لالنتقاالت الشتوية ،لكن وسط كل أمنيات الفرق الكبرى بالحصول على
خدماته ،كان هذا النجم يرفض العروض دائمًا ،ما جعل النادي يكافئه
أخيرًا بتجديد عقده حتى  2017وبرفع سعره إلى  100مليون يورو
هادي أحمد
ُ
ف� �ت� �ح ��ت أب � � � ��واب س� � ��وق االن � �ت � �ق ��االت
ال �ش �ت��وي��ة ،وب � ��دأت أخ �ب ��ار ان �ت �ق��االت
الالعبني ال��ى وج�ه��ات ج��دي��دة .فرغم
ك �ث ��رة األس � �م ��اء ال�ل�ا ّم �ع��ة ف��ي
السوق الحالية وتوقع صحة
األخ�ب��ار حولها ،إال أن اسمًا
واح� � � �دًا ي �ب �ق��ى دائ� �م ��ًا األك �ث��ر
طلبًا من أكبر الفرق العاملية،
وه��و أح��د أفضل العبي خط
الوسط في العالم ،نجم روما
دانييللي دي روسي.
الع � � � � � ��ب م � � �ت � � �ع� � ��دد األدوار
واملواهب ،يتميز بإتقانه دور
ق��اط��ع ال� �ك ��رات وال �ن �ج��اح في
صناعة األل �ع��اب ،ال��ى مهارة
االحتفاظ بالكرة والتسديد
م � ��ن ب� �ع� �ي ��د وب � ��دق � ��ة ال � �ك� ��رات
ال��رأس �ي��ة أي �ض��ًا ،إض��اف��ة ال��ى
شخصيته القيادية وأدواره
التكتيكية.
الع � ��ب ك �ب �ي��ر إذا م ��ا أض �ي��ف
ذكرت وسائل إعالم
اس� � �م � ��ه ال � � � ��ى ري � � � � ��ال م� ��دري� ��د
إيطالية أن روما
اإلس �ب ��ان ��ي أو ب ��اري ��س س��ان
إلى
لالنتقال
يستعد
ج � � �ي� � ��رم� � ��ان ال � � �ف � ��رن � � �س � ��ي أو
الذي
الجديد
ملعبه
مانشستر سيتي اإلنكليزي
ًا
ء
بد
حصريًا
سيملكه
ال ��ذي ��ن أع ��رب ��وا ع ��ن رغ�ب�ت�ه��م
من موسم -2016
ف��ي ال�ح�ص��ول على خدماته،
سينتج م��ن إض��اف��ة عظيمة،
 .2017وأوضح العضو
إذ إن ش��راك��ة ب�ين دي روس��ي
املنتدب بإدارة روما،
ً
وش ��اب ��ي أل ��ون �س ��و م� �ث�ل�ا ،أو
إيتالو زانزاني ،أن
امللعب الجديد ستتسع ث� �ن ��ائ ��ي ب �ي��ن ال � �ع ��اج ��ي ي��اي��ا
ت��وري��ه واب ��ن روم� ��ا ،أو لعبه
مدرجاته ملا بني 55
ال ��ى ج��ان��ب ب�لاي��ز م��ات��وي��دي
مشجع،
ألفًا و 60ألف
ف��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ف��رن �س�ي��ة ،ال
ُ
منطقة
وسيبنى في
شك في أنها ستكون مرعبة
جنوب شرق العاصمة.
فريق آخر.
ألي
ٍ
إال أن أم� �ن� �ي ��ات ه � ��ذه ال �ف��رق
ال� �ث�ل�اث ��ة ت� �ب ��دو م �ب �ن �ي��ة ع�ل��ى
أوه��ام ،إذ يبدو أن املطالبني بقدومه
ل��م ي�ع�ل�م��وا أن ل�ق��ب ه ��ذا ال �ش��اب هو
«م�ل��ك روم ��ا امل�ق�ب��ل» أي خليفة قائد
«ال ��ذئ ��اب» فرانشيسكو ت��وت��ي ال��ذي
أذه� � � � ��ل ال� �ج� �م� �ي ��ع ب � ��رف � ��ض ع� � ��روض
مليونية للخروج من ناديه الحبيب.
وت��وت��ي ال ��ذي ل�ع��ب وال ي ��زال يتطلع

إل��ى م��زاول��ة ك��رة ال �ق��دم ح�ت��ى س��ن ال�ـ
 50ع��ام��ًا ،ي�س�ي��ر ع �ل��ى أث� ��ره «ال��ذئ��ب
الصغير» دي روسي.

«ج�ن��س ن ��ادر» ،ه��ذا ه��و ال�ل�ق��ب ال��ذي
أط�ل�ق�ت��ه ج��ري��دة «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز»
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ع� �ل ��ى دي روس � � ��ي ح�ين
ّ
خصها بمقابلة .وتذكر الصحيفة أن
الالعب هو من حرص بشدة على هذه
التسمية ،ليبدد أخبار انتقاله التي
وصفها بغاية الصعوبة .ربما هذه
هي الكلمات التي انتظرتها منذ مدة
جماهير ن��ادي روم��ا من دي روس��ي،
وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د ت��زاي��د األخ �ب��ار عن
مشاكل بينه وب�ين امل��درب التشيكي

زدينيك زيمان ،وبعد تراجع مستواه
ً
ق �ل �ي�لا ه ��ذا امل ��وس ��م ،وب �ع��د ت�ص��ري��ح
ف��ران �ك��و ب��ال��دي �ن��ي ،امل��دي��ر ال��ري��اض��ي
لروما ،بأن اإلدارة ستدرس أي عرض
ُي � �ق� � ّ�دم ل� �ش ��راء دي روس � � ��ي .ت�ن�ف�س��ت
جماهير روم��ا الصعداء ،وعرفت أن
من يسير على خطى توتي لن يخيب
آمالها ،كما وعدها بالعودة سريعًا
ال ��ى م �س �ت��واه امل �ع �ه��ود ،ف �م��ع ك ��ل ما
يحدث ل��ه م��ن مشاكل ف��ي حياته مع
النادي أو غير ذلكّ ،
يقدم دي روسي

دائمًا كل ما سنحت له الفرصة أفضل
ما لديه وينجح في عزل نفسه عن كل
شيء ّ
ليقدم ً
أداء راقيًا.
ّ
أما إدارة النادي فقدرت عطاء الالعب
وع � � ��دم إغ � ��رائ � ��ه ب � � ��األم � � ��وال ،ف� �ع ��ادت
لتتراجع ع��ن ق��راره��ا بتجديد عقده
ال � ��ى  2017ورف � � ��ع س� �ع ��ره ال � ��ى 100
مليون ي��ورو ،ثم قبل انطالق مباراة
روما ضد ميالن ( ،)2-4عمد بالديني
ال� ��ى ت �ك��ري��م ال �ـ«ك��اب �ي �ت��ان��و ال �ث��ان��ي»
ب�م�ن��اس�ب��ة وص��ول��ه إل ��ى  400م �ب��اراة

سيكون دي روسي قائد روما املقبل (جامبييرو سبوزيتو  -رويترز)

روما يستعد
لملعبه
الجديد

سوق االنتقاالت

ستاريدج إلى ليفربول وتشلسي لتعويضه بدمبا با
ك �م��ا ك ��ان م �ت��وق �ع��ًا ،ت �ع��اق��د ل�ي�ف��رب��ول
اإلنكليزي مع املهاجم الدولي الشاب
بعقد
دان�ي��ال س�ت��اري��دج م��ن تشلسي
ٍ
ط��وي��ل األم ��د ،وذل ��ك بحسب م��ا أعلن
األول.
وكان ستاريدج ( 23عامًا) ،الذي تنقل
ف��ي ص�ف��وف ال�ف��رق العمرية ألستون
فيال وك��وف�ن�ت��ري سيتي ومانشستر
س � ّي �ت��ي ب�ي�ن  1996و ،2006ق �ب��ل أن
يرقيه األخير الى الفريق األول ،يدافع
ع��ن أل ��وان تشلسي م�ن��ذ  ،2009وه��و
سجل  24هدفًا في جميع املسابقات
م� ��ع ال� �ف ��ري ��ق ال �ل �ن ��دن ��ي ال � � ��ذي أع � ��اره
لبولتون وندررز عام .2011
وي �ب��دو أن تشلسي ق��د وج��د ال�ب��دي��ل
لستاريدج سريعًا ،إذ أصبح بإمكانه
أن يفاوض الهداف السنغالي املتألق
دم�ب��ا ب��ا بعدما حصل على «ال�ض��وء
األخ � � �ض� � ��ر» م � ��ن ن � �ي� ��وك� ��اس� ��ل ،وذل � ��ك
بحسب ما أكد األخير.

هنري لن يعود
أكد الفرنسي أرسني فينغر ،مدرب أرسنال
اإلنكليزي ،أن النجم الفرنسي املخضرم
تييري هنري ،مهاجم نيويورك ريد بولز
األميركي ،لن يسجل عودته الى صفوف
«املدفعجية» على سبيل اإلعارة مرة ثانية.

قدير إلى مرسيليا

ّ
ضم مرسيليا الفرنسي العب الوسط
الجزائري الدولي فؤاد قدير إلى صفوفه،
قادمًا من فالنسيان ،من دون أن يكشف عن
قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع الالعب
الذي أكمل الشهر املاضي عامه الـ .29

وحصل ال�ن��ادي اللندني على فرصة
مفاوضة السنغالي البالغ من العمر
 27عامًا بعدما وافق على دفع البند
الجزائي الذي يحرر الالعب من عقده
مع نيوكاسل وقدره  8,6ماليني يورو.
وض� � �م � ��ن ت� �ش� �ل� �س ��ي أي � � �ض� � ��ًا ،ذك� � ��رت
صحيفة «ذا دايلي ميرور» أن النادي
ّ
�رض ج��دي��د
ال �ل �ن ��دن ��ي س �ي �ت �ق ��دم ب � �ع� � ٍ
ل �ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن األمل ��ان ��ي م ��ن أج��ل
ضم العب خط وسطه الدولي املميز
أندريه شورلي بعدما سعى الى ذلك
ف��ي مناسبتني ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت
الصيفية.
وب� �ح� �س ��ب ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ،ف� � ��إن ع ��رض
ت �ش �ل �س��ي ال �ج��دي��د ي �ب �ل��غ  20م�ل�ي��ون
جنيه استرليني ،مضافًا إليه األملاني
ماركو مارين الذي لم ينجح في حجز
م��رك��ز أس��اس��ي ف��ي التشكيلة ال��زرق��اء
بعد ق��دوم��ه ال��ى ال�ف��ري��ق ف��ي الصيف
املاضي.

