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{ { بـكـ - وكـاالت - لم يـسـتـغـرق قـميـص برشـلـونـة لـلـمـوسم اجلـديـد سوى أيـام قـلـيـلـة لـيـتم بـيـعه خارج
وسم صـادر عن الـتصـمـيم اجلـديد لـلـتيـشـرت الذي سـيـرتديه الـفـريق  إسبـانـيا بـعـدمـا كشـفت بـعض ا
2019-2020. وذكـرت صـحيـفـة "مـوندو ديـبـورتيـفـو" أن بـعض احملالت في الصـ بـدأت تـبيع قـمـصان
وافـقة عـليه من قـبل اجلمـعيـة العـمومـية لـلنـادي بشـكل رسمي الـبلـوجرانـا بالـتصـميم اجلـديد رغم عـدم ا
ـاضيـة حـيث اخـتفت حـتى اآلن. ويأتي الـتـصـميم بـشـكل مـختـلف تـمامـا عـمـا اشتـهـر به في الـسنـوات ا
ـربـعـات مع االحـتـفـاظ عـلى األلـواوكانـت بعض اخلـطـوط الـطـولـيـة بـالـلونـ األحـمـر واألزرق لـتـسـتـبدل بـا
جماهـير البارسا قد أبدت استيائها من التصمـيم الذي  تسريبه لقميص الفريق ولكن لن يتم اتخاذ أي
قـرار حتى مـوعـد انعـقاد اجلـمعـيـة العـمومـيـة التي سـتحـدد اعـتمـاد هذا الـتـصمـيم أم ال يوم   20تـشرين

األول الذي يتوافق مع مباراة برشلونة وإشبيلية.
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نــــغــــولـــــو كــــانــــتي هــــو أيــــضــــاً من
. ووردت أســمــاء ســتــة ــســتــحــقــ ا
العبـ فـرنسـيـ من التـشـكيـلـة التي
أحـرزت لــقب كــأس الــعـالم  2018في
ــرشــحــ الــثالثـ روســيـا ضــمن ا
ألبـــرز جـــائـــزة فـــرديـــة فـي الـــلـــعـــبــة
ــيــاً والـتي من الـشــعــبـيــة األولى عـا
قرر أن تـعلن اجمللـة اسم الفائـز بها ا
ـقـبل. فـإضافـة إلى في كـانـون األول ا
بـوغـبـا وغـريـزمـان (مـهـاجم أتـلـتـيـكو
مدريـد اإلسـبـاني) وكـانتي (العب خط
وسط تـشـيلـسي اإلنـكـلـيـزي) ومـبابي
(مهاجم باريس سان جرمان) ورافايل
فاران (مـدافع ريال مـدريد اإلسـباني)
نتخب يرد اسم هوغو لوريس قـائد ا
الــفـــرنــسي وحــارس مـــرمــاه ومــرمى
توتـنهام هـوتسـبر اإلنـكلـيزي. أضاف
الالعب الــبــالغ مـن الــعــمـر  25عــامـاً
والــذي خـاض  62مـبــاراة دولــيـة مع
منتخب بـالده "هذا كلّ ما آمله في أيّ
حال (نيل أحـد زمالئه الكرة الـذهبية)
ألن الكثيرين يستحقونها أنا ال أضع
نـفـسـي في هـذه اخلـانــة". ومن ضـمن
ــــرشــــحـــ أيــــضــــاً الـــبــــرتـــغــــالي ا
كريسـتيـانو رونالـدو العب يوفـنتوس
اإليطـالي حالـياً وريـال مدريـد سابـقاً
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ــران مــا يـــســمح بـــتــغــيـــيــر روتــ ا
وتطوير اجلوانب البدنية وزيادة قوة
التحمل. ونوهت بأنه أقدم أيضا على
ران إلـى مـا بـعد تـغـيـيـر مـوعـد بـدء ا
الـظـهـر وذلك لـيـعـتـاد الالعـبـون عـلى
وعد تقد أقصى ما لديهم في هذا ا
ـبـاريات. الذي غـالـبا مـا تـقام خالله ا
وواصلت الصحيفـة بأنه فرض نظاما
غذائيا معينا بـعد حظره للمشروبات
السـكريـة في سـاحة الـتـدريب لضـمان
أن يــكــون الالعــبـ فـي أفــضل حــالـة
بـدنـيـة. وأكـمـلت بـأن اإلضـافـة األكـبـر
كـــانت فـي الـــشـــكل الـــذي ظـــهـــرت به
ــري الــذي بــدا أكــثــر شــخــصــيـــة إ
صرامة في التعامل مع العبي الفريق
حـ يـحتـاج الـوقت لـذلك كـمـا أنه لم
يجـد حـرجا في جـلـوس جنومـا كـبارا
بالفريق عـلى دكة البدالء أحـيانا مثل
مـــســعـــود أوزيل وآرون رامـــزي وكل
ذلك ســاعـــد عــلى إحــداث تـــغــيــيــرات

دفعجية. كبيرة في أداء ا

آرسنـال لن يـعـاني بـعـد رحـيل أرس
فينجر. وذكـرت صحيفة "ذا صن" نقال
ـري اسـتـطـاع عن "ديـلي مـيل" بــأن إ
خوض الـتـحدي األصـعب مع آرسـنال
وسم رغم عـدم إجراء تـعاقدات هذا ا
كبيرة في الصيف حيث حقق الفريق
فــــــــــوزه الـ 6عـــــــــــلـى الـــــــــــتــــــــــوالـي
ركز الـ4 ـييرليج لـيصل إلى ا بالبر
ــنــافــســة احلــقــيــقـيــة عــلى ويــدخل ا
اللـقب. وأشارت إلى أن ثـمة تـعديالت
كـثــيــرة قـام بــهـا مــدرب بــاريس سـان
جيرمان السابق لـوصول الفريق لهذا
ـسـتـوى فـعــلى اجلـانب الـبـدني لم ا
يــكن أمــامـه ســوى تــكــثــيف جــرعــات
الـــتـــدريـــبـــات لــــدى الالعـــبـــ لـــكي
تتمـاشي مع طريـقة لعـبه التي تعـتمد
بشـكل أسـاسي عـلى الضـغط الـشرس
على حـامل الكرة. وتـابعت الـصحـيفة
ـــدرب ذو الـ 46عــــامــــا وضع بــــأن ا
صــالــة ألــعــاب ريــاضــيــة في الــهــواء
الـطلق بـجـوار مـلـعب الـتـدريب وهو

الـتـوالي بــكل الـبـطــوالت. بـعـد بـدايـة
ــة أمــام مـانــشـســتـر مــهـتــزة بـالــهـز
ــدرب ســـيــتـي وتــشـــيـــلــسـي وضع ا
اإلسـبـاني بـصــمـته بـشـكل واضح مع
الـــفـــريق الـــلـــنـــدني وأثـــبـت صـــحــة
وسـم بأن تـصـريحـاته قـبـل انطـالق ا

{  لــنـدن  –وكــاالت -  فــاجــأ أونــاي
ري مدرب آرسنال اجلـميع بعدما إ
قاد الفريق لتحقيق الفوز على فولهام
ــــــاضــــــيــــــة من 5-1 بــــــاجلـــــــولــــــة ا
ــيــيـرلــيج لــيــواصل سـلــســلـة الــبـر
انـتـصـاراته لـلــمـبـاراة الـتـاسـعـة عـلى
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جنل خــــــان وأقـــــيـل كاليـن الـــــعـــــام
ــاضي من مــنـصــبه بــعـدمــا سـاءت ا
عـالقــتـه مع مـــســـؤولـــ بـــارزين في
الـنادي. وأوضح كاليـن عبـر "تـويـتر"
أنّ في حـوزته "أدلـة مـهـمـة عن فـسـاد
ــبـلي ــنـهج يــرتـبـط بـتــصـويت و
هـا رجاء اطلبوا (في أرغب في تقد
إشارة الى االحتاد اإلنكـليزي وأيضاً
أعضـاء في مـجـلس العـمـوم ووسائل
ـــعــلــومــات اإلعالم وغـــيــرهم) هــذه ا

مني".
ــتــحــدث بــاســمه أفــاد  وفي بـــيــان 
ّ مــؤخـراً االحتــاد اإلنــكــلــيــزي أنّه "
الـتـواصل مـعــنـا من قـبل كـريغ كالين
الــذي أدلـى بــســلــســلــة مــزاعم حــول
نادي فولـهام لكـرة القدم نـحن حالياً
زاعم". من نقـوم بـالتـحـقق من هـذه ا
جهته رفض خان في بيان صادر عن
متـحدث بـاسـمه االتهـامات بـالفـساد
مـــعـــتــبـــراً أنّ مـــا أورده كالين لـــيس

{  لـــنــدن  –وكــاالت - أكـــد االحتــاد
اإلنـــكــلــيـــزي لــكـــرة الــقــدم اول امس
الــثالثــاء أنّه يــتــحــقق من اتــهــامـات
ـثـيـر ـهـنج" في الـعـرض ا بـ"فـسـاد 
قـدم من مـالك نـادي فولـهام للـجـدل ا
رجل األعـمال األمـيـركي الـباكـسـتاني
ـبـلي شـهـيــد خـان لـشـراء مــلـعب و

الشهير في لندن. 
ويـأتي ذلك في أعـقـاب نـشـر مـسـؤول
سابق في النـادي عبر مـوقع "تويتر"
تغـريدات يـدعـو فيـها االحتـاد لرفض
العـرض البـالغـة قيـمته  600 ملـيون
جنيه استرليني (800 مليون دوالر).
وكـان مــجـلس االحتـاد قــد أعـطى في
أواخر أيـلول الضـوء األخضـر لبحث
هذا العـرض أمام جمعـيته العـمومية
الـتي تـنـعــقـد الـيـوم اخلـمـيس. وأتت
االتــهــامــات من قــبـل مــســاعــد مــديـر
عمليات كرة القدم السابق في النادي
غــريغ كـالين وهــو صــديق لــطــوني
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{  مدن - وكاالت - استـرجع السويـسري روجيه فـيدرر بعض الذكـريات اخلاصة
سـيـرته االحـتـرافيـة في حـوار خـاص مع صـحيـفـة "لـيـكيب" الـفـرنـسـية اول أمس
الثالثـاء.  وعـند سـؤاله عن أكـثر نـقـطتـ يـتذكـرهـما جـيـدًا قال الـنـجم السـويـسري:
باراة في اجملـموعة الرابعة "سددت كرة خلفـية تمكنت بـها من إنقاذ نقطـة خلسارة ا
ا لـيـست تلك ـبلـدون عام  2008أمـام رافـاييل نـادال".  وأضـاف: "ر في نـهائي و
الـتـسديـدة األفـضل لي لـكـنهـا كـانت مـهمـة لـلـغـاية ومـكـنـتني من خـوض اجملـمـوعة
ـباراة الـتاريخ. أمـا ثـاني تسـديدة فـكانت تـسديـدة من ب اخلامـسة ودخـول تلك ا
ـفـتـوحة 2010. وتـابع فـيـدرر: "كـانت الـتـسـديـدة الـقـدمـ أمـام دابـول بـأمـريـكـا ا
ة في مسيرته ة مؤ صعبة للـغاية البتعادي كثيرًا عن الشبكة".  وعن أكثر هز
ـبـلدون 2008 بل خـسـارتي أمـام هاس في قـال فـيـدرر: "لم تكـن نهـائي و

ـبـيـاد سيـدني بـنـصف الـنـهـائي". وواصل الـسـويـسـري: "عقـب تلك أو
ة أثرت علي اخلسارة لم أتـمكن من التوقف عن البكـاء فالهز

يدالية البرونزية". بشدة ولم أتمكن بعدها بيوم من الفوز با

ـــنـــتــخب وغـــاب عن كـــأس الـــعــالم ا
األخــيــرة في روســيــا. وبــعــد رحــيــله
ــؤلم عـن إيـفــرتــون نــادي طــفـولــته ا
واإلصـــابـــات الــــتي طـــاردته لـــفـــتـــرة
طــويـلـة شـارك بـاركــلي في مـبـاراتـ
ــمــتـاز فــقط بــالــدوري اإلنــكــلــيــزي ا
ــاضـي. ولــكن بــعــد وصـول ــوسم ا ا
ــدرب اإليـطــالي مــاوريـســيـو سـاري ا
إلى ســتـامـفـورد بــريـدج عـاد بـاركـلي
ـوسـم بـبـدايـة رائـعة. لـيـسـتـهل هـذا ا
وقـال في مؤتمر صحفي بعد تدريبات
مع مــنـتـخب إنـكـلـتـرا قـبل مـواجـهـتي
كـرواتيـا يوم غـد اجلمعـة وإسبـانيا
ـــــــقــــــبـل في دوري األ اإلثـــــــنــــــ ا
األوروبــيــة "واجــهت فــتــرات صــعــبـة
اضي لكني حتليت خالل الـعام ا
باإليجابية وعملت بكل جد أرى أنني
في حـالة جيدة بدنيا لم أشعر بها من
ـقــبــلـة ـبــاريــات ا قــبل أتــطـلـع إلى ا
ـوسم". وأضـاف "أكـاد أطـيـر وبــقـيـة ا
مـن الــســـعـــادة لـــعـــودتـي لـــصـــفــوف
ــنــتــخـب مــضى وقت طــويل لــكــني ا
أشــعــر أنـني عــمــلت بـجــد عــلى مـدار
ـاضـيــ األمـر يـسـتـحق". الــعـامـ ا
ويـــبــدو أن بـــاركــلي أصـــبح يــتـــمــتع
ـا كـان علـيه بـشـخـصـيـة أكـثـر ثـقـة 
ـدرب عــنــدمـا كــان ضـمـن تـشــكــيـلــة ا
الـسـابق روي هـودسون. وقـال "أشـعر
أنــني أكــثــر نــضــجــا اآلن ومــســتــعــد
إلظـــهــار مـــا أســتـــطـــيع فــعـــله خالل

نـستمـر. مع بذل جهـود قوية سـنشكل
فــريـقــا جــيـداً. الــلـعب في دوري األ
باريـات الودية لـكن يبقى أفـضل من ا
الـهـدف الـنـهـائي هـو الـتـأهل لـبـطـولة
أوروبـا 2020. اخـتـرنـا الـتـركـيـز على
الالعـبـ الـشـبـان وسيـسـتـغـرق األمر
بـعـض الـوقت. يـسـتـحـقـون احلـصـول
ـنـتـخب عــلى فـرصـة حملـاولــة إعـادة ا

كانته ب أفضل الفرق في العالم".
Ëb U½Ë— »UOſ

لن يــكـون كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو جنم
يـوفـنتـوس اإليـطـالي من ضمن قـائـمة
ـنـتخب الـبـرتغـالي لـكرة الـقـدم التي ا
سـتواجه بـولنـدا واسكـتلـندا. وتـلتقي
الـبـرتـغال مع بـولـنـدا اليـوم اخلـميس
11 تشرين األول اجلاري في دوري
األ األوروبـية لـتلـقتي مع اسـكتـلندا
وديــا بـعـد ذلك بـثـالثـة أيـام. ويـسـعى
رونــالـدو الــذي غـاب أيــضـاً عن دوري
ــــاضي األ األوروبــــيــــة الـــشــــهـــر ا
لـلتركـيز مع فريـقه اجلديد يـوفنتوس.
وأشــــارت صــــحـــيــــفــــة "او جــــوجـــو"
الــبــرتــغـالــيــة إلى أن رونــالــدو طـالب
ـنـتـخب بالده اعــفـاءه من االنـضـمــام 
ــــبـــاريــــات الــــدولــــيــــة الــــتي خـالل ا
يـــخـــوضــهـــا في الـــشـــهــريـن احلــالي
ا يـعني غيـابه عن الساحة ـقبل  وا

الدولية حتى 2019. 
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خــرج احلـارس كــيــفن تـراب وزمــيـله

روبــرتــو مـانــشــيـنـي مـدرب مــنــتـخب
إيـــطــالــيــا لـــكــرة الــقــدم إنـه ســيــضم
ـهـاجـم مـاريـو بـالـوتـيـلي لـتـشـكـيـلـة ا
ـنتخب عنـدما يكون في كـامل لياقته ا
وذلـك في تـعــلــيق لــلـمــدرب اإليــطـالي
ـثـير لـلـجدل عـلى عـدم ضم مـهاجـمه ا
خلوض مبارات دوليت هذا الشهر.
وقـال مانشيني إن األمـر نفسه ينطبق
عـلى أنـدريـا بـيـلـوتي مـهـاجم تـوريـنو
الــذي لم يــضــمه لــلـتــشــكــيـلــة أيــضـاً
مــضــيـــفــا أن الــقــرارين اســتــنــدا إلى
"مـعـاييـر فـنـية". واسـتـدعي بالـوتـيلي
نتـخب إيطاليـا بعد غياب (28 عـاماً) 
دام أربـع سـنـوات ومـنـحـه مـانـشـيـني
شـارة الـقيـادة في أولى مبـارياته بـعد
اضي تـولي تدريب إيـطاليـا في أيار ا
لـكـن بـالـوتـيـلي لـعب ثالث مـرات فـقط
وسم مـع ناديه الـفـرنسي نـيس هـذا ا
ولـم يــتــمــكن من تــســجــيل أي هــدف.
واسـتبعد بالـوتيلي تمامـا من تشكيلة
نـيس في مواجهـة تولوز يـوم اجلمعة
ـاضي. أما بيلوتي فشارك في جميع ا
ـباريات الـثماني لـفريقه تـورينو في ا
دوري الــدرجـة األولى اإليــطـالي لــكـنه
سـجل هـدف فـقط وهو مـا يـقل كثـيراً
ــعـتـاد. وقــال مـانــشـيـني عن مــعـدله ا
"لـيسـا في أفضل حـاالتهـما في الوقت
احلــالي لـكـنــهـمـا جــزء من اجملـمـوعـة
والــبــاب مــفــتـوح لــلــجــمــيع. عــنــدمـا
يـسـتـعـيـدان الـلـيـاقـة بـنـسـبـة مئـة في
ـئـة سـيعـودان لـلـمنـتـخب". وتـتوجه ا
القـاة بولندا في دوري اال إيـطاليا 
ــقـبل. وتـمـلك األوروبــيـة يـوم االحـد ا
إيـطاليا نقـطة واحدة من مبارات في
الـبطولـة. ودعا مانشـيني الذي حاول
إعــادة بـــنــاء الــفــريق اعـــتــمــاداً عــلى
العـبـ شـبـان بـعـد فـشل إيـطـالـيـا في
الـتـأهل لـكـأس الـعـالم هـذا الـعام إلى
الـتحـلي بالصـبر. وقال: "كـلمة الـصبر
لــيـست جــزءاً من مـفـردات كــرة الـقـدم
عـنـدنـا ألننـا اعـتـدنا عـلى االنـتـقادات"
مـضيـفاً أن األولـوية بـالنـسبـة للـفريق
تــتـمــثل في ضــمـان الــتـأهل لــبـطــولـة
أوروبــــــا 2020 والــــــتـي ســــــتــــــبـــــدأ
تـــصـــفـــيـــاتـــهـــا في آذار
2019.وأضاف "كنا
نــــعـــلـم أن الـــطــــريق لن
يـــكــون ســهالً. الحــظــوا
أنـنـا خـسـرنـا قـبل شـهر
أمـــام بـــطل أوروبـــا مع
فـــريق حتت  23عــامــاً"
مـشـيـراً إلى الـتشـكـيـلة
الـشـابة إليـطـاليـا التي
خـسرت أمـام البـرتغال
1-صفر الشهر
ـــاضي. وأوضح "هــذا ا
هــو طــريـقــنــا ويـجب أن

{  مدريـد - وكاالت-  بـات األرجنـتيـني ليـو فرانـكو أول مـدرب يفـقد وظـيفـته في الدوري
ـوسم  بـعـد إعالن نادي هـويـسـكـا االستـغـنـاء عنه اول امس اإلسـباني لـكـرة الـقدم هـذا ا
الـثالثاء. وأعـلن النـادي في بـيان االتـفاق عـلى: "إنهـاء مـهمـة ليـو فرانـكـو كمـدرب للـفريق".

ركز الـ 20األخـير في الدوري اإلسباني ويحـتل هويسكا ا
بـرصـيـد خـمـس نـقـاط فـقط من فـوز وتـعـادلـ وخـمس
ــراحل الــثــمــاني األولـى عـلــمــاً أنّه خــســارات في ا
يـشـارك في دوري الـدرجـة األولى لـلـمـرة األولى في
تـاريـخه. وكـان هـويـسـكـا قـد اسـتـعـان بـفرانـكـو في
ـاضي خـلـفاً خلـوان فـرانـسيـسك فـيـرير حزيـران ا

"روبـي" الذي انـتقل لإلشـراف عـلى فريق إسـبانـيول.
وســبق لـفـرانـكـو (41 عـامــاً) أن تـولى حـراسـة مـرمى
هـويسـكـا في موسم 2015- 2016 حـ كان الـنادي
يلعب في الـدرجة الثانيـة اإلسبانية قـبل أن يعلن اعتزاله

مزاولة كرة القدم.

ـاضية كنت أعاني الـسنوات القـليلة ا
ــســتـوى قــلــيال من عــدم اســتـقــرار ا

لكني أركز بشدة لتغيير هذا األمر".
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وانــضم بــاركـلي إليــفــرتـون في فــتـرة
صــبـاه لـكـنه غـادر الــنـادي بـذكـريـات
مـريـرة ويحـاول الالعب إلقـاء كل هذا
ـاضي خـلف ظـهره. وقـال "كـان األمر ا
صـــعـــبـــا... عـــانــيـت خالل الـــعـــامــ
األخــــيـــــرين في الـــــنــــادي وكــــان من
ـغادرة لكـني اعـتقدت الـصعب عـلي ا
أن هـذا هو القرار الصحيح تشيلسي
فــريق كـبــيـر وأشــعـر أنـنـي سـأحـصل
عـلى بطـوالت". ويستـمتع بـاركلي بكل
تـــأكــيـــد بــالـــلــعب إلـى جــوار زمـــيــله
الـبلجيكي الدولي إيدين هازارد. وقال
"إنـه ملـهم العب رائع ال حتـصل على
العــبــ مــثــله كــثــيـرا إنـه قـادر عــلى
الـقـيـام بـأمور سـاحـرة في أي حلـظة".
وقــال هــازارد في اآلونــة األخــيـرة إنه
يـعتبر االنضمام إلى ريال مدريد "حلم
حـيـاته" لـكن بـاركـلي يـأمل أن يـقضي
مــــــزيــــــدا من الــــــوقت مـع اجلــــــنـــــاح

البلجيكي. 
وقــال "إنه العب عــظـيم أمــضى وقـتـا
طـويال في تشـيلـسي حتى اآلن وحقق
الــكـثـيـر لــكـني ال أسـتـطــيع الـتـحـدث
بـلسانه فهو يعرف بالتأكيد ما يريده
لــكـنـي أحب الـلــعب إلى جـواره لــعـدة

سنوات أخرى".
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لـيون جـوريـتسـكا من قـائمـة منـتخب
ـانـيا الـتي تـستـعـد خلوض مـبارتي أ
هـــولـــنـــدا وفـــرنـــســـا في دوري األ
األوروبــيـــة بــســبب اإلصــابــة. وذكــر
ـــاني عــــبـــر مــــوقـــعه أن االحتــــاد األ
حـارس مرمى آيـنتـراخت فرانـكفورت
لم يــســتـكــمل تـدريــبـات  بــسـبب آالم
عـضليـة ليتم استـبداله ببيـرند ليون
حــارس مـرمى آرســنـال. كـمــا تـعـرض
جـوريتسكا العب وسط بايرن ميونخ
إلصـــابــــة بـــتـــقـــلص فـي الـــعـــضالت
نتخب في شـاركة مع ا سـتمنعه من ا
ـدرب يـواكـيم لوف الـلـقـائـ ليـقـرر ا
اسـتبداله بزميـله في الفريق البافاري
ـانشافت سـيرجي جـنابري. وتـعادل ا
مـع فـــرنـــســـا في اجلــــولـــة األولى من
دوري األ األوروبــيــة كــمــا يــتـطــلع
حلـــصــد أول  3نـــقــاط في الـــبــطــولــة
عـندما يـحض ضيفـا على هـولندا يوم

السبت ثم فرنسا يوم الثالثاء.
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عـاد روس بــاركـلي لـصـفـوف مـنـتـخب
إنــكــلــتــرا بــعــد غــيــاب دام أكــثــر من
عـام ويـعتقـد العب وسط تشـيلسي
أنـه بـات جـاهــزا أخـيـرا لـالرتـقـاء إلى
ـكانة التي يـستحقهـا. وظهر باركلي ا
مع مـنتـخب إجنلـترا ألول مرة عـندما
كــان في  19مـن عــمــره وكــان يــتــجه
لـلصعـود بقوة لـكنه لم يـشارك منذ أن
تـــولـى جـــاريث ســـاوثـــجـــيت تـــدريب
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رية" إال أنّ الـشـرطة اعـتبـرت أنّ هذه
االتـهـامـات غـيـر صـحـيـحـة واضـطـر
كالين مراراً إلى مسح تغريدات أورد

فيها مثل هذه االتهامات. 
ـالي في ــسـؤول ا إلى ذلك اعـتــبـر ا
االحتــاد اإلنــكـلــيــزي مــارك بـاروز أنّ
الــعــرض الـــذي تــقــدم به خــان (600
الك أيضاً مليون جـنيه استرلـيني) ا
لنادي كرة الـقدم االميركـية "جاغوارز
ـبلي جاكـسـونفـيل" هـو األفضل لـو
ـلـعب الـوطني" ـثـابة "ا الـذي يــعـد 
في إنــكــلــتـرا وأعــيــد افــتـتــاحه في
2007 بعد عمليات جتديد امتدت
سبـعة أعـوام وكلفت  757ملـيون

جنيه.
 وقــال بـاروز أمــام أعــضـاء في
االحتــــاد "هـــذا عــــرض جـــدي
وذو مصـداقـيـة وهـو أفضل
بـأشـواط من أيّ صـفـقـة قـد

ننالها".

ســــوى "هـــراء (...) مـن قـــبـل مـــوظف
ســــابـق غــــادر الــــنــــادي في 2017 ال
يـوجــد مـا يــسـتــحق أيّ رد إضـافي".
وتخللت الفترة التي عمل فيها كالين
فـي الـــنــــادي خالفـــات مـع اجلـــهـــاز
الـفــني لـلــفـريق ومـســؤولـ آخـرين.
وبــعــد انــتــهــاء الــعالقــة بــيـنـه وبـ
فـولـهـام نـشــر كالين اتـهـامـات بـحق
زمالئه الــســابــقــ وصــلت إلـى حـد

احلــــــديـث عن
"تــــنــــمـــر"
و"عنص

صري محمد صالح العب ليفربول وا
اإلنــكـلــيـزي عــلـمــا أنـهــمــا شـكال مع
مـــودريـــتش الـالئـــحـــة الـــنـــهـــائـــيــة
لــلـــمــرشـــحــ جلــائـــزتي االحتــادين
األوروبي والـــدولي. وشـــدد بـــوغـــبــا
الـذي كـان في فـتـرة مـا قـد أصـبح في
صـيف  2016أغـلـى العب في الــعـالم
بــــعـــد انـــضـــمـــامه لــــيـــونـــايـــتـــد من
يــوفـــنــتــوس اإليــطـــالي مــقــابل 105
ماليــ يـــورو عــلى أنّ الـــعــودة الى
ونديـال لم تكن العب بعـد جتربـة ا ا
ســهـلــة. وقــال: "االسـتــئــنــاف صـعب
للتركيز للـعودة مباشرة وتقد أداء
قـــوي. لـــقــد المـــســـنــا الـــنـــجــوم (في
ـكنك أن ـونديـال) وهـذا أكـبـر مـا  ا
تفوز به. اآلن ثمة أهداف أخرى. على
ثـال أنـا لم أفز مـطلـقاً بـلقب سبـيل ا
متاز هذا هدف الدوري اإلنكليـزي ا
ثـمــة دائـمــاً حتـديــات قـد تــدفـعك إلى
العـمل". وتـعلـيـقاً عـلى اعـتبـار زمـيله
نتخب عادل رامي أنّ بوغبا هو في ا
"القـائد اجلديـد" للـتشـكيـلة قال العب
خط الــوسط: "ســـررت فــعالً لــســمــاع
عـادل يــقـول ذلك لن أقــول أبـداً أنـني
( كــــذلك اجملــــمـــوعــــة (كلّ الالعــــبـــ
ــوقع وضـــعــتـــني أيــضـــاً في هـــذا ا

أتــاحت لـي حــريــة الــتــعــبــيــر
منحـتني الـثقة أيـضاً". أضاف
أنه "حـالـيـاً لدي  25عامـاً من
: الـــعــمـــر وأنــا بـــ فــئـــتــ
الـــقــــدامى والـــشــــبـــاب. هـــذا
يـسـمح لي بــتـمـريـر الـرسـائل
وأن يتم االستماع إليها". ورداً
عـلى سـؤال عـمـا اذا كـان يـرغب
نتخب قال: بحمل شارة قيادة ا
ـنتخب "كال لم ألعب مطـلقاً في ا
الــفـــرنــسي ألكــون قـــائــداً مــجــرد
التواجد هنا هـو أمر ذو شأن كبير
بـالـنـسـبـة إلي لـلـتـحـدث ال ضرورة
ألن تكـون حـامل الشـارة الـقائـد ليس
شـخــصـاً يــربط أمـراً مــا حـول ذراعه
ـــكـــنه الــتـــحـــدث عــلى أرض قـــائــد 
ــــلــــعب رأيت قــــادة لم يــــكــــونـــوا ا
يتـحـدثـون بـالضـرورة عـلى سـبيل
ـثـال (اإليــطـالي) أنـدريــا بـيـرلـو ا
كـان قــائـداً (في مــيالن) لــكـنه لم
يـــكن كـــثـــيـــر الـــكالم فـي غــرف
البـس. كـــان (قـــائـــداً) عـــلى ا
ــــلـــــعب يـــــدل عــــلى أرض ا
الطريق كان قائداً حقيقياً
الشارة لم تكن يـوماً هدفاً

بذاته".
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{ مــدن -  وكــاالت -  تــنـطــلق الــيـوم
اخلـمـيس مـنـافـسـات اجلـولـة الـثـالـثة
لـــدوري اال االوربــيــة 2019-2018
بـاقـامة سـبع لقـاءات جتـمع بولـند مع
الـــبـــرتــغـــال عـــلى سالســـكي الـــدولي
واسـرائـيل مع إسكـوتلـنـدا وليـتوانـيا
مـع رومـــانـــيـــا واجلــــبل األســـود مع
صــــــربـــــيـــــا وجــــــزر فـــــاروه مع
إذربيجان وكوسوفو مع مالطا

وروسيا مع السويد.
الـى ذلك أكـــــد روبـــــيـــــرتــــو
مـانـشـيني مـدرب مـنـتخب
إيـطاليا أن هناك معايير
فـنية أدت إلى عدم ضم
كـل من بــــالـــوتــــيـــلي
وبـيـلوتي لـتشـكيـلة
األزوري الــــــــــــــذي
يـسـتعـد خلوض
مــــــبــــــاراتــــــ
دولـيـتـ هذا
الـــــشـــــهــــر.
وقـــــــــــــــال

{ بـــرلــ - وكـــاالت -  أعـــلن نــادي
ـركـز شــتـوتــغـارت الــذي يـحـتـل ا
ـــاني األخـــيـــر في الـــدوري األ
لـــــكــــــرة الـــــقــــــدم اول امس
ـــدرب الـــثـالثـــاء تـــعـــيـــ ا
الـسـابق لـشـالـكه مـاركـوس
فـيـنــتـسـيــيـرل مـديــرا فـنـيـا
جديـدا لفريقه خلـفا للتركي
ــانـي طــيــفــون كــوركــوت األ

الـذي أقــيل من مـنــصـبه األحـد.
وكان فـينـتـسيـيرل (43 عامـا) دون نـادٍ منـذ حـزيران 2017 عـندمـا ترك اإلدارة
الـفنية لـشالكه بعـد موسم واحد معه. ووقع فيـنتسيـيرل عقدا مع شـتوتغارت حتى
2020. وحقق شتوتغارت فوزا واحدا في  7مباريات حتى اآلن في الدوري مع
تـعــادلــ وأربع هـزائـم آخـرهــا أمــام مـضــيـفـه هـانــوفـر 1- 3 الــســبت فــقـرر
قال في البونـدسليغا. وقال االستغنـاء عن مدربه كوركوت الذي بـات أول ا
فيـنتسـييرل في تـصريح للـموقع الرسـمي للنـادي "شتوتـغارت فريـق كبير
ـرحلـة رياضـية صـعبـة" مضـيـفا "لـكنـني مقـتنع بـإمكـانات ـر حالـيا 
الـفـريق والنـادي". وعاد شـتوتـغارت بـطل الدوري 5 مـرات آخرهـا عام
ركز السابع. اضي وأنهاه في ا وسم ا 2007 إلى دوري األضواء ا

روجيه فيدرر

{ بـــــــاريس  –أ ف ب-  اعـــــــتـــــــبــــــر
الـفــرنـسي بــول بـوغـبــا في حـوار مع
وكالة فرانس برس اول امس الثالثاء
أنّ مـــواطـــنــــيه أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان
وكـــيـــلـــيـــان مـــبـــابي ورافـــايـل فــاران
يستحقون أكثـر منه نيل جائزة الكرة
الــذهــبــيــة ألفــضل العب كــرة قــدم في

العالم والـتي تمنـحها مـجلة "فرانس
فـوتـبـول". وحتـدث بـوغـبـا عن عـودته
العب بعد كأس الـعالم وجتربة إلى ا
ـنتـخب خالل الـنـهـائيـات الـروسـية ا
إال أنّ فـريقه اإلعـالمي لم يـشـأ أن يتم
الــتــطــرق خالل احلــوار الى الــتــوتــر
الــذي يــشــوب مــؤخــراً عالقــة الالعب

دربه في نـادي مـانشـستـر يـونايـتد
اإلنــــكـــلـــيـــزي الــــبـــرتـــغــــالي جـــوزيه
مــوريــنــيــو. وقــال العب مــانــشــســتــر
كـنـني أن أسـمي أحداً يونـايـتـد: "ال 
مــنــهم لــكن آمـل من كلّ قــلــبي في أن
يـكـون (الـفائـز بـالـكـرة الـذهـبـيـة) أحد
هـؤالء الـثالثــة" مـعـتــبـراً أنّ مـواطـنه
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