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نتخـب االجنليزي كـارين كارني اول امس اجلمعـة بتلـقيها عـدة تهديدات بـالقتل عبـر شبكة نددت العبـة تشيلـسي وا
ـاضي هدف الـفوز لـتشـيلـسي في شـباك فـيورنـتيـنا اإليـطالي في "انـستـجرام" االجـتـماعـية.وسـجلت كـارني األربعـاء ا
دوري أبـطال أوروبـا للـسيـدات.وذكرت الـرسـائل التي وجـهت من شـخص "كم فرصـة حتتـاج لـلـتسـجيل في الـشوط

الثاني?" برفقة إهـانات وتهديدات بالقـتل.وأوضحت العبة تشيلـسي أن هذه األحداث مروعة وغير مـقبولة مضيفة: "
ـا هو متـبع.وأكملت: "اآلن أثـق أنه سيتم الـتعامل مع هـذا األمر من قبل اإلبالغ عن هذا سـريعا مـن قبل النـادي وفقا 
السـلطات اخملـتصة لـضمان عـدم حدوث هـذا مرة أخرى سـواء معي او مع أي شخص آخـر".ووصف نادي تشـيلسي
دير الفني لفريق الرجال بالنادي ماوريسيو ساري أن هذا قبولة تماما" بينما اعتبر ا هذه اإلساءة بالـ"بغيضة وغير ا
ؤتـمـر الصـحفي قـبل مـواجهـة مـانشـسـتر يـونايـتـد امس السـبت: "إنه شيء مـقزز ال "غـير مـقـبول".وقـال سـاري في ا

أعرف ماذا أقول غير ذلك".
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مــا بــ الــتـــأكــيــد والـــنــفي تــدور
الـشـائـعـات حـول مـيـركـاتـو ميالن
والـــــتي تــــربـط الــــروســـــونــــيــــري
بــالــتـعــاقــد مع الــنـجم الــســويـدي
زالتـان إبــراهـيـمــوفـيـتـش مـهـاجم
لــــوس أجنــــلــــوس جـالكــــسي في

قبل. يناير/كانون الثاني ا
 ورغـم أن مـــيــــنــــو رايـــوال وكــــيل
إبرهيـموفيتش خـرج ليتحدث عن
أنه ال تــوجــد مــفــاوضــات حــالــيــة
بشـأن عـودة الالعب إلى ميالن إال
أن تصريحات مـدرب الروسونيري
جـينـارو جاتـوزو ومديـر التـطوير
اإلســتــراتــيــجي بــاولــو مــالــديــني
تـشـيـر إلى وجـود اهـتـمـام بـالـنجم
ــــيــــركــــاتــــو الــــســـــويــــدي خالل ا

الشتوي.
تــاريخ وقـدرات إبـراهـيــمـوفـيـتش
ـساس بـها ـكن ا قـيـمة ثـابتـة ال 
ولــــكــــنـــــهــــا ال تــــعــــنـي أن الالعب
ثالية السويدي سـيكون الصفـقة ا
ــــا عـــلى ــــوسم إ ــــيالن هــــذا ا
العكس قد يكون ضرر التعاقد معه
ـــــكـــــسب وهـــــو مــــا أكـــــبـــــر من ا

نستعرضه في التقرير التالي:
خطة جاتوزو.

الـتـعاقـد مع العب مـهم في الـشـتاء
أمـر يكـون هدفه األول خـدمة خـطة
دير الفني للـفريق ومنحه قطعة ا
مـفـقـودة في الـتــشـكـيل ولـكن هـذا
األمـــر ال يـــنـــطـــبـق عـــلى ارتـــبـــاط

يالن. إبراهيموفيتش 
خـــطــة جــاتــوزو األســاســيــة مــنــذ
ـــوسم انـــطالقـــته مـع مـــيالن في ا
ــاضي كـانت مـبـنـيـة عـلى الـلـعب ا
ـهـاجم واحـد في أكـثـر من 90%
ـــبــاريــات وهـــو األمــر الــذي من ا
ـــوسم احلــالي ولم اســتــمــر في ا
ـدرب في تــغـيـيــره عـنـدمـا يـفــكـر ا
ـهــاجم الــبـديل (بــاتـريك يـصــبح ا

كوتروني) في قمة توهجه.
يــــلــــجــــأ جـــــاتــــوزو إلى الـــــلــــعب
ــهــاجــمــ فــقط عــنــدمــا يــكــون
متـأخرًا في النـتيجـة خالل الشوط
الـــثــاني مـن أي مــبـــاراة ويــحــول
ـباشر طـريقـة لعبـه إلى االعتـماد ا
عـلى الـكـرات الـعرضـيـة وبـالـتالي
يـحتـاج إلى تواجـد مـهاجـم مـعًا
دة  15أو 20 داخل منطقة اجلزاء 

دقيقة.
W³F  WOzUMŁ

إذا فـكر جـاتوزو في تـغيـير طـريقة
ـهــاجـمـ الــلـعب إلـى الـدفــــــــع 
ســواء بـالتـــــــحول إلى  2-4-4 أو
 2-5-3أو  2-1-3-4 فمن الصعب
أن تــكــون ثــنــائــيــة هــجـوم مــيالن
مــكـونــة من جــونــزالـو هــيــجـواين
وإبـــراهــيــمــوفــيـــتش وذلك لــعــدة

أسباب.
في الـبــدايـة عــامل الـسن ســيـكـون
الـــعــائـق األكــبـــر حـــيث ســـيـــجــد
جــاتــوزو صــعــوبــة في مــنح أحــد
ـهـاجـمـ مـهـامًـا دفـاعـيـة سواء ا
ــنـافس أو بــالـضــغط عــلى دفــاع ا
الــــــــعـــــــودة إلـى وسـط مــــــــلــــــــعب
الـروسـونـيري لـلـتـغطـيـة أمـام أحد
الـظهـيـرين كمـا يـحدث مع الـشاب

كوتروني.
الـعـقـبة الـثـانـيـة تتـمـثل في تـشابه
الــقـــدرات بــ إبــراهــيــمــوفــيــتش
وهيجواين فكلـيهما تبرز خطورته
أكــــثــــر داخل مــــنـــطــــقــــة اجلـــزاء
وبـالتـالي من الصـعب أن يـتم منح
هـاجم الثـاني الذي أحـدهمـا دور ا

يــعــود أكــثـــر إلى اخلــلف لــتــســلم
وتـسـلـيم الـكـرة وأحـيـانًـا قـد تـبدأ
من عـنـده اخلـطـورة في الـهـجـمات
ـــــرتـــــدة عـن طـــــريـق االنـــــطالق ا

بالكرة.
w½U¦ « qłd « —Ëœ 

منذ سطوع شمس إبراهيموفيتش
في الـقارة األوروبـية وهـو يرفض
دور الــرجل الــثــاني فــهــو الـنــجم
األول لــهــجـــوم فــريــقه دائــمًــا وال
تــــتـــوافـق شـــخــــصــــــــــــــيــــته مع
اجلــلـوس عـلى مـقــاعـد الـبـدالء في
انـــتــظــار احلـــصــول عـــلى فــرصــة

للمشاركة.
وعــنــدمـا وجــد إبــراهـيــمــوفــيـتش
نفسه في دور الـرجل الثاني ضمن
كـــتـــيــبـــة جـــوزيه مـــوريـــنــيـــو في
مــانــشــســتــر يــونــايـتــد خـــــــــالل
اضـي قرر الـرحـيل فورًا ـوسم ا ا
إلـى الـدوري األمــريــكي ولم يــقـبل
بـاجلـلوس احـتـيـاطـيًـا لـلـبـلـجـيكي

روميلو لوكاكو.
ـقـابل الـكـبـير تـألق "الـبـيـبـيـتـا" وا
الــــذي يــــدفــــعـه مــــيالن لـالعب من
الــصـعـب أن يــجـــــــــعـال جــاتـوزو
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حـــسم أمـــوره بـــصـــعــوبـــة شـــديــدة
لــــيـــنـــتــــهي الـــشـــوط األول (13-12)

لصالح الفريق الكتالوني.
وفي الـشوط الـثـاني تواصل الـتـفوق
اإلسـبـاني وبـدأ فـريق بـرشـلـونـة في
توسيع الفارق بشكل تدريجي وجنح
في احلفاظ عليه وسط تراجع واضح
ـــاني حـــتـى انـــتـــهت ـــنـــافـــسـه األ
ــواجـهــة بـفـوز بــرشـلــونـة بــالـلـقب ا
ي لـــــلــــعــــام الـــــثــــانـي عــــلى الــــعـــــا
الـــتـــوالـي.وكـــان مــــونـــبـــيـــــــــــــلـــيه
ـــركــز الـــفـــرنــسي قـــد حــصـل عــلى ا
الـثــالث بـبـطــولـة الـعـالم فــيـمـا جـاء
الـــــــسد القطري في الترتيب الرابع
ـــركــز ثـم تــوبـــاتي الـــبــرازيـــلي في ا
اخلـــــــامـس وتـاله احلـــــــمــــــــامـــــــات
التونــــــــي في الترتيب السادس ثم
ــركـز الــنـجــمــة الـبــــــــــحـريــني في ا
الــســـابع وأخـــيـــرًا فـــريق جـــامـــعــة
ســـيـــدني األســتـــرالي في الـــتـــرتــيب

الثامن.

الـنـهـائيـة اول امس اجلـمـعـة بـصـالة
نادي الدحيل.

ـستـوى تبادل ـباراة جـيدة ا جاءت ا
خـاللـهــا الــفـريــقــان الـســيــطــرة عـلى
مـجـريـات األمــور خـاصـة في الـشـوط
األول الــذي غــلب عــلــيه الــنــديــة بـ
الـفــريـقـ حــتى جنح بـرشــلـونـة في
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تــوج بـرشـلــونـة اإلسـبــاني بـبــطـولـة
كأس الـعالم لـألنديـة لكـرة اليـد التي
اخـتـتـمـت مـسـاء اول امس اجلـمـعـة
في العاصـمة الـقطريـة الدوحة وذلك
اني بعـد فوزه عـلى فـوكس برلـ األ
ـــبـــاراة بـــنــــتـــيـــجـــة (24-29)  في ا
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UGOKÝb½u³ «
البوندسليجا دعونا نرى ما إذا كان

بإمكاني الفوز بها مجددًا أم ال".
وأشاد مـاركـو رويس بقـدرات زمـيله
اإلجنلـيـزي جادون سـانـشو مـشـيرًا
إلـى دوره فـي صـــــنـــــاعـــــة األهـــــداف
لـلفـريق.وتـابع "سـانشـو أصـبح سـيد
الـــتــمــريـــرات احلــاســمـــة في الــوقت
الراهن بـاكو ألـكاسـير سـجل العـديد
من األهداف لـكنـنـا لم نفـز بأي شيء
حتى اآلن ألن الطريق ال زال طويال".
وسـاهم رويس في قـيـادة بـوروسـيـا
دورتـمـونـد لـصـدارة جـدول ترتـيب
البوندسليجا حتى اآلن برصيد

 17نقطة.
وج مــــــــاركـــــــو رويـس جنم
بوروسـيا دورتـموند اول
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عــلق مـاركــو رويس جنم بــوروســيـا
دورتــمـونــد عـلى تــتـويــجه بـجــائـزة
ـاني عن أفـضل العب في الـدوري األ
ــاضي شــهــر ســـبــتــمـــبــر/أيـــلــول ا
ليـصـبح أول من يفـوز بـها عـلى مدار

التاريخ في البوندسليجا.
ـوقع وقــال رويس في مــقـابــلــة مع ا
الـرسـمي لـلــبـونـدسـلـيـجـا "األسـابـيع
اضية كانت رائعة بالنسبة القليلة ا

لنا".
وشــــكـــر رويس اجلـــمـــاهـــيـــر الـــتي
صــــــوتت لـه من أجـل الــــــتــــــتــــــويج
بـاجلائـزة قـائـلًا "أعـزائي شـكـرًا لكم
عــلى الــتــصــويت لي أشــعــر بــفــخـر
ـتـوجـ بـها في شـديـد لكـوني أول ا

أخبار النجوم
WO½UŁ W¹ôu  vF ¹ ‰bM¹dł  
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ديـر الـفني لـبـرشلـونـة على أنـبـاء اقتـراب نيـمـار العب باريس علق إرنـسـتو فـالفـيـردي ا

سان جيرمان من العودة لصفوف الفريق الكتالوني.
ـؤتـمر الـصـحـفي: " "لقـد عـمـلت معه  15 يومـا ولـكن نـيـمار في وقـال فـالـفيـردي خالل ا

فريق آخر اآلن وكل ما يتردد تكهنات".
كن أن وأردف "نحن لسنا في السوق لضم العب والتكهن أمر جيد لكننا ال نعرف ما 

يحدث األمر صعب لكن ال أعرف. سنرى".
ـكـن االعتـمـاد عـلـيـهـمـا نـعم ولـكن وحول مـوقـف سـيـرجي روبـيـرتـو وسـواريـز: "أعتـقـد 
ناسب بحذر".وتابع: "ضم مـدافع في الشتاء? هذه القـضايا يتم الفصل فـيها في الوقت ا
وما يتع علينا القيام به في وقت األزمة هو اللجوء لفريق الشباب وأنا أتابعهم كل يوم".
وأردف: "مسـتقـبلي مع برشـلونـة? ال أعرف الكـثير ولـكن األمور تـبدو جيـدة وذلك ال يؤثر

علي كل شيء جيد".
شاريعه أوضح: "الـرحالت التي يتحدث عـنها الناس وعن سفر بيكـيه واهتمامه مـؤخرًا 
ال تـقـلـقـني والـشيء الـوحـيـد الـذي يـضايـقـني أن بـيـكـيه لـديه أفـكـار عـظـيـمـة لـيسـت لدي

واجلميع كانوا يودون لو أن لهم أفكار مثله".
وواصل: "الرقابة ضـد ميسي? نعم لكن هذا ال يتعلق بـنا ولكن باخلصم وعلينا أخذ ذلك

األمر بع االعتبار".
البس ــشــاكل في غــرف خــلع ا واســتــكــمل: "مــشــاكل فــيــدال? لــديــنــا عــادة وهي حل ا
وبالتأكـيد حتدثت معه لكن لن أفصح عن أي شيء" مختتما أن "العالقة مع إدارة النادي

جيدة جدًا".
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أجـواء االنـتـصـارات الـتي فـقـدهـا قبل
ايـام من إقـامة أسـبوع "الـفـيفـا" لشـهر

أكتوبر اجلاري.
وتــعـتـبـر اولى الــورشـات الـتي تـؤرق
ــــدرب اإلســــبــــاني  هـي روزنــــامـــة ا
ــبــاريــات الـرســمــيــة الـتي تــنــتــظـر ا
ـدريـدي حتى إقـامـة أسـبوع الـفـريق ا
قبل  إذ "الـفيفا" خالل شهر نـوفمبر ا
ســيــخــوض ست مــبــاريــات في غــايـة
االهــــمــــيـــة والــــقــــــــــــوة في كــــلــــتـــا
ــسـابـقـتــ اصـعـبـهــا هي مـواجـهـة ا
ه الـــتــقـــلــيـــدي بـــرشــلـــونــة في غـــر
"كالسـيكو الليـغا" الذي سيقام في 28
مـن شــهـــر أكـــتـــوبــر احلـــالي  حـــيث
سـيـتعـ علـى أبنـاء العـاصـمة مـدريد
كــسب نــقــاطــهـا إذا أرادوا اســتــمـرار

مدربهم .
الـورشة الثانية الـتي تؤرق لوبيتيغي
تـتمـثل بالـعقم الـتهـديفي الـذي يعاني
مـنه هـجوم الـفـريق  الذي اسـتـعصى
عـليه الـتسـجيل خـالل ما يقـارب سبع
سـاعـات خاض خاللـهـا مبـاريـات امام
مــنــافــســ مــتــواضــعــ عــلى غــرار
سـيـسـكـا مـوسـكـو الـروسي قـاريـاً  و
ديـبورتيـفو االفيش محـلياً  فـيما كان
قـد وقع في فخ الـتعـادل أمـام اتلـتيـكو
مـدريد وسقط أمام إشبيـلية بالثالثة 
مـع اإلشـــارة الى أن ريــــال مـــدريـــد لم

لكي . آخر للنسيان لعشاق النادي ا
امــا رافـائــيل بـيـنــيـتــيـز فـقــد بـقي في
دة  215 يـومـاً خالل موسم مـنـصـبه 
(2016-2015) بـعـدمـا  تعـيـينه في
شــهـر يـولــيـو ثم إقــالـته مـطــلع شـهـر

يناير من عام 2016.
ــــدرب احلـــالي هــــذا وبـــلــــغت مـــدة ا
جـولـ لـوبـيـتـيغي  114يـومـاً لـغـايـة
ـبـاراة التي خـسرهـا من ديبـورتيـفو ا
ـنافسـات احمللية االفـيش قبل توقف ا
نـافسة الـدولية الفـساح اجملـال امام ا
لـلمنتخبـات و يواجه هو االخر تهديد
االقـالة بعدمـا دشن جتربته مع الريال

ببداية صعبة.
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ـدربـ وفـي وقت يـؤكـد الـعــديـد من ا
في تـصـريـحـاتـهم و شـهـاداتـهـم  بأن
إدارة ريـــال مــدريـــد تــتـــعــامل مـــعــهم
بـــنـــفس الـــطـــريـــقــة  إال ان اآلخـــرين
يـؤكـدون عـكس ذلك ومـنـهم كـامـاتـشو
الـذي فضل االستقالـة بعد مدة وجيزة
ـنــصب  بـعـدمــا تـأكـد له من تــولـيه ا
بــــــأن إدارة الــــــنــــــادي تـــــمــــــاطـل في

تطلباته الفنية. االستجابة 
كـما ان جتـارب عديدة كـشفت تـفضيل
ــلــكــيــة لــلــمــدربـ األجــانب اإلدارة ا
خالل مـدة الرئيس فلورنـتينو بيريز 
خــاصـة مـن حـيث مــنح ثـقــتـهــا لـهم 
فـالـتـشـيـلي مـانويل بـيـلـيـغـرينـي بقي
مــــــوسم (2010-2009) كــــــامـالً  رغم
عـــجـــزه عـن الـــفـــوز بـــأي لـــقب  أمـــا
الـبـرتغـالي جوزيه مـوريـنيـو فقـد بقي
ثـالثـة مــواسم من عـام  2010 وحــتى
عــام  2013 رغـم ان حـصــيــلـتـه كـانت
ه مـتـواضـعـة مـقـارنـة بـحـصـيـلة غـر
بـيب غـوارديـوال مـع بـرشلـونـة  حـتى
اإليــطـالي كـارلـو انـشــيـلـوتي بـقي في
ــوســمــ رغم ان مــوســمه مــنــصــبه 
الـثاني كـان مخـيبـاً لآلمـال  فيـما نال
الـفرنسي زين الدين زيدان فرصته مع
اإلدارة الـتي تمـسكت بخـدماته بـعدما
قــرر تـقــد اســتـقــالـته فـي مـنــتـصف
موسم (2018-2017) قبل ان يتراجع
عن قـراره و يـؤجل اسـتـقـالـته لـنـهـاية
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وساهمت التجارب الناجحة للمدرب
األجــانب فـي ريـال مــدريــد بــكــسـبــهم
افـــضـــلـــيـــة الـــتـــعـــامل مع اإلدارة في
األوقـات الـصعـبة عـلى غرار اإليـطالي
فــــابـــيــــو كـــابــــيـــلــــو في جتـــربــــتـــ
واألرجــنـــتــيــني خــورخي فــالــدانــو و

اني يوب هاينكس . األ
وتــشــيــر نــتــائج االســتــطالع  الى أن
ــــدرب احلـــالـي جــــولـــ مــــصــــيــــر ا
لـوبــيـتـيـغي لن يـكـون افـضل حـاالً من
اإلسـبـان الـذين سبـقـوه  حـيث يرجح

احـدهــمـا لـلـمـدرب اإلسـبـاني و االخـر
للمدرب األجنبي .

ــدربــون وفـي الــوقت الــذي ظـل فــيه ا
األجـانب الذين يتـداولون على اجلهاز
الـفـنـي لـلـفـريق يـحـظـون بـتـمـيـيـز في
ــعـامـلـة خـاصـة خالل االزمـات الـتي ا
ـر بها النادي  حيث يحصلون على
ـوسم عـلى اقل فــرصـة حـتى نـهــايـة ا
درب تـقدير  إال أن االمر يختلف مع ا
احملـــــلـي الـــــذي يـــــواجـه اإلقـــــالـــــة و
االنــــتـــقـــادات في أي وقـت وفـــرصـــته

محدودة جدا.
ــلـكي يـؤكـد ورغـم ان تـاريخ الـنـادي ا
ــــدربـــ اإلســـبـــان والـــبـــــــالغ بـــأن ا
عـــددهـــم  24 مـــدربـــاً  قـــد حـــقـــقــوا
جنـاحات كبيرة بعدما اثروا رصيدهم
بـ  54 لــقـبــاً في مــخـتــلف الـبــطـوالت
احملـليـة واخلارجيـة إال ان حظهم في
ـــقــارنــة مع الـــبــقــاء كـــان ســيــئـــاً بــا

االجانب.
وكـان فـيـسنـتي ديل بـوسـكي هـو آخر
مـدرب إسـبـاني طـال بـقـاؤه على رأس
الـعارضـة الفـنيـة لريـال مدريـد  حيث
ـدة مـن شـهر بـلـغت  1314يـومـاً في ا
ديـسـمـبـر مـن عام  1999وحـتـى شـهر
يـونيـو من عام  2003  تـمـكن خاللـها
مـن حتقيق الـدوري اإلسبـاني مرت 
كـم ظـفــر بــلــقب دوري أبــطــال أوروبـا
مـرت  باإلضافـة إلى السوبر احمللي
والــقـاري و كـأس الـعـالم لألنـديـة  إال
ان هـذه الـبـطـوالت لم تـشـفع له لـيُـقال
من منصبه ويخرج من الباب الضيق
ويـتم تـعـويضه بـالـبـرتغـالي كـارلوس

كيروش.
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دربون وبـعد ديل بـوسكي لم يـعمـر ا
اإلسـبـان اخلـمـسـة طـويالً عـلـى مـقـعد
رئــاســة اجلــهــاز الــفــني  حــيث رحل
ـهم االسـتـقـالـة  بــعـضـهم بـعـد تـقــد
فـيما حـزم البعض االخـر بعد إقـالتهم

من منصبهم .
رحـلة األولى من موسم هـذا وعرفت ا
(2005-2004) إقــــــالـــــــة خــــــوســــــيه
أنـتونـيـــــــــو كـاماتـشـــــــو الـذي بقي
ـدة  117يــومــاً فـقط ثم فـي مـنــصــبه 
غــارســــــــــيـا رامــون الــذي بـقي 101

يوم .
ـــــكث خوان والي لم  وسم ا وفي ا
رامـون لوبـــــــــيز كـــــــارو سوى 178
وسم يـوماً  مثلت مرحلة اإلياب من ا
الـــتــعــيس لـــريــال مــدريـــد في مــوسم
(2006-2005© والـذي خرج فيه خالي

الوفاض .
وبـدوره مـكث خوانـدي راموس مـديراً
فــنـيــاً لـلــفـريق خالل  174يــومـاً فـقط
ـوسم ــرحــلـة الــثــانــيـة مـن ا تــمــثل ا
الـرياضي (2009-2008© وهـو موسم
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ـاني من أجل الـبـقاء مـدة ثـانـيـة في اجمللس يـسعى ريـنـهـارد جـرينـدل رئـيس االحتـاد األ

القوي التابع لالحتاد الدولي لكرة القدم.
ــاني بـاإلجـمـاع جـيــرنـدل إلعـادة انـتـخـابـه كـمـمـثل أوروبي في واقـتـرح قـادة االحتـاد األ
قررة في روما  7 شباط/فبراير اجلمعية العمومية لالحتاد األوروبي خالل االنتخابات ا

قبل. ا
واخـتـير جـرينـدل في الـبدايـة من قبل االحتـــــاد األوروبــــي لـيكـون في مـجــــلس الـفيـفا

تبقي في مدة فولفجاجن نيرسباخ. خالل  2017 الستكمال العام ا

يـسبق له ان صام عن الـتسجـيل طيلة
ـــدة الــزمــنــيــــــــة مــنــذ مــوسم هــذه ا
(1985-1984) حــيث بــقي صـائــمـــــاً

دة  496 دقيقة .
ـــا يــزيــد مـن تــفــاقـم األزمــة الــتي و
ـلكـي  هو تـعرض يـعـيشـهـا الفـريق ا
عدد من الالعب األساسي إلصابات
ـا يـقـلص من مـتــفـاوتـة اخلـطـورة  
اخلـــيــارات الـــتــكــتـــيــكـــيــة لـــلــمــدرب
اإلســـــبــــانـي  حــــيـث اصــــيـب كل من
هاجم الـظهير الـبرازيلي مارسـيلو وا
ــة و اجلــنـاح الــفــرنــسي كــر بن ز
الـــويـــلــزي غـــاريث بـــيل و الـــظــهـــيــر

اإلسباني داني كارفاخال .
وإضــــافـــة إلى مـــا ســــبق فـــإن أزمـــة
الـنـتائج الـسـلبـيـة قد أدت إلى زعـزعة
ـا يحتم ثـقة الالعـب في انفـسهم  
عــلـى اجلــهــاز الــفــنـي لــريــال مــدريــد
ضـــــرورة إعــــادة حتــــفــــيـــــزهم و رفع
مــعـنـويـاتـــــــهم الســتـعـادة حـمـاسـهم
وتـعطـشهم لالنتـصارات  وهي مـهمة
عــســيـــرة خــاصــة بــعــدمــا تــكـــــــــبــد
ـنتخب اإلسباني خسارة كبيرة على ا
ــنــــــــتــخب اإلنــكــلـيــزي بــثالثـة يــد ا
اهــــــداف لــــــهـــــدفــــــ في دوري األ
األوروبـيـة  في تـواجـد عـدد من العبي
ريـــال مــدريــد فـي صــفــوف مـــنــتــخب

بالدهم.
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امتـنع دييجـو سيـميوني مـدرب أتلتـيكـو مدريد عن تـوضيح مـا إذا كان يرغب في تـمديد
ديـر التنفيذي للـنادي ميجل أنخل خيل رغبته عقده مع "الروخيـبالنكوس" بعدما أبدى ا

في استمرار "التشولو".
وكان خيل قد حتدث مـؤخرا عن إمكــــانية جتديد عقد سيمــــيوني الذي ينتــــهي بنهاية

موسم 2020-2019 وقال "بالتأكيد األفضل للطرف أن يتم تمديد العقد".
: "لم اتـنـاول الغـداء مع مـيجل مـنذ وتعـلـيقـا على هـذا قـال سيـمـيوني في مـؤتـمر صـحفي
مدة لذا سنلتـقي قريبا بالتأكيد لكننا على تواصل وعندما تكون هناك أنباء جديدة مهمة
سأعـلنهـا".وعما إذا كـان يرغب في تمـديد عقـده قال: "من الطـبيعي أن يـبدأ ميـجل بحكم

مركزه في التفكير في األمر..
وعاد سيميـوني ليثني على مهاجم الفريق الـفرنسي أنطوان جريزمان حيث أكد

أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية.
وتابع: "أقولهـا مرة أخرى.. أعتقـد أن جريزمان بالـتأكيد كان
ـاضي" مبرزا فوزه مع أتلتيكو بالدوري وسم ا األفضل في ا
األوروبي وكــأس الــســوبــر األوروبي وتــتــويـجـه مع مــنـتــخب

ونديال .2018 فرنسا 
ديح الذي ومن ناحيـة أخرى أشار سيـميوني إلى أن النـقد أو ا

ـدربــون يـنـبع مـن الـنـتــائج الـتي يــحـقـقــونـهـا وقــال: "نـحن نــعـيش من الــنـتـائج يــتـلـقــاه ا
ونحتاجها.. وعندما ال تظهر نتائج تظهر انتقادات".
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 يـواجه اإلسـبـاني جـول لـوبـيـتـيغي
ـديـر الفـني لنـادي ريال مـدريد خـطر ا
اإلقـالة من مـنصـبه قبـل نهـاية مـرحلة
وسم اجلاري الـذهاب من مـنافسـات ا
بــسـبب سـوء الـنـتـائـج الـتي سـجـلـهـا
الـــفـــريق حتت إشـــرافه مـــنـــذ بـــدايــة

وسم . ا
وكـشفت صحيفة "ماركا" اإلسبانية ان
مـا يـزيد من خـطـر إقالـة لـوبيـتـيغي و
عــدم مـنـحه فــرصـة زمـنــيـة اخـرى من
قـبل إدارة الـنـادي عـائـد لـكـونه مـدربا
ـدريـدي إســبـانــيـا فـتــاريخ الـنــادي ا

يــؤكــد بـأن
إدارتـــــــــــه
تــــــكــــــيل
ـكيالي
ن مــــــــــع
مـدربيها

صوتون بأنه سيقال او يستقيل من ا
ـقـبل مـنــصـبه خالل شـهـر ديـسـمـبـر ا
تـزامـنـا مع نهـايـة مـرحلـة الـذهاب من
ـوسم بيـنمـا فرصـة بقائه مـنافـسات ا

وسم تبدو ضئيلة . حتى نهاية ا
ـا يـعـزز من فـرضـيـة تـغـيـيـر إدارة و
الــنـادي لــلـجـهــاز الـفــني لـلــفـريق هـو
ـــدراء فــــنـــيـــ في ظـــهــــور أســـمـــاء 
ـــقــربــة من ريـــال مــدريــد الـــصــحف ا
خلالفـة لوبيتيغي على غرار الفرنسي
لـــوران بالن و اإليــطـــالي انــطـــونــيــو
كونتي وكالهما دون فريق في الوقت

احلالي .
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ــدرب لـوبـيـتـيـغي عـلى فـتـرة وراهن ا
الـتوقف الـدولية إلعـادة ترتيب اوراقه
قــبل اســتــئــنـاف مــنــافــســتي الـدوري
اإلســــبـــاني و دوري أبــــطـــال أوروبـــا
بـاختبارات قوية سـتحدد مصيره قبل
فـترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر
الـقـادم سـواء بـتـجـديـد اإلدارة ثـقـتـهـا
بـــخـــدمـــاته او إقـــالــتـه من مـــنــصـــبه

واستقطاب مدرب آخر.
وكـشـفت صـحـيـفة "مـاركـا" اإلسـبـانـية
بــأن لــوبـــيــتــيــغي وجــد نــفــسه امــام
ورشــات مــفــتــوحــة حتــتــاج مــنه إلى
جـهــود مـضـنـيـة إلتـمـامـهـا عـلى أكـمل
وجه  حـيث اصبح مطـالباً بـإستعادة

دير الفني لفريق ريال مدريد مهدد باالقالة بسبب سوء النتائج W∫ ا U «
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امس اجلـمـعـة بـجـائـزة أفـضل العب
ـــــــــــــــــانــي عـن فــي الــــــــــــــــــدوري األ
ـــاضي.وأعــلن ســـبــتـــمــبــر/أيـــلــول ا
احلساب الرسمي للبـوندسليجا على
"تـويــتـر" فــوز رويـــــــس بــجـائــــــزة
العب الـــشــهــر بــعـــدمــا شــارك في 5
أهـداف خــــــــالل سـبـتــمـبــر/أيـلـول
بـتـسجــــــــيل  3 أهـداف وصــــــنـاعة
.وجـاء تتويج رويس بـاجلائزة اثن
بـعـد اخـتــيـاره من قِـبل اجلــــمـاهـيـر
عـــــبــــــر تــــــصــــــويت

إلكتروني.

جانب من منافسات بطولة العالم بكرة اليد

يــفـــكــر في وضـــعه عــلى
مـقاعـد الـبدالء وبـالـتالي
سـيكـون ميالن مـجبـرًا على
مـنح الـنـجم الـسـويـدي الـدور
الــذي يــكــرهـه طــوال مــســيــرته

(الرجل الثاني).
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من أكثر اخملاطر التي تهدد ميالن
في حـــالـــة إتـــمـــام الـــتـــعـــاقـــد مع
إبـراهـيـمـوفـيـتش هي قـتل طـموح
ـــهـــاجم الـــشــاب بـــاتـــظــــــــــريك ا
كـوتــــــــــــروني الـذي اقـتـنع بـأداء
دور الـــــــرجـل الـــــــثــــــــاني خــــــــلف
هــــيــــجـــوايـن وبـــالــــتــــالي فــــهـــو
ينــــــــتظر بشـغف الدقائق القليلة
الـــتي يــحـــصل عـــلــيـــهــا من أجل

التألق وإحراز األهداف.
وجـــــــــــــود هــــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــوايـن
وإبـراهيـــموفـيـتش معًـا في قائـمة
مــــــيالن يـــــعــــــني أن كــــــوتـــــروني
هاجم الثالث سيتــــــــحـول إلى ا
وبــــالــــتــــــــــــالي فــــإن فـــــرصه في
احلـصـول عــــــــلى مسـاحـة كـافـية
لــلـــتـــألق ســــــــــتــكـــون مـــحــدودة

للغاية. 
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حققت الـتونـسية أنس جـابر إجنازًا
تاريـخـيًا بـالـتأهل إلى نـهـائي بطـولة
فتـوحة لـلتنس اول كأس الـكرملـ ا
امس اجلـمـعة.جـاء تـأهل جـابـر بـعد
الـفوز عـلى أنـاستـازيـا سيـفـاستـوفا
ــيًــا ـــصــنــفــة  11عــا من التـــفــيــا ا
ــجــمـوعــة جملــمــوعــة بـواقع (6-3)
و(6-3) و(3-6) بــــعــــد ســــاعــــة و39

دقيقة من اللعب.
ـرة األولى التي تبلغ وتعد هذه هي ا
فـيـهـا نـهـائي هـذه الـبـطـولـة الـتي

تـفـوق قــيـمـة جـوائـزهـا 800
ألف دوالر.

وثـــأرت الـــبـــطـــلــة
الــتــونــسـيــة من
ســيــفــاســتــوفـا
الـتي كـانت قـد
هـــزمـــتــهـــا في
بـــــــــطـــــــــولــــــــة
شــارلــســــــتـون

األمـريـكـية  2017 بـصـعـوبـة.والتـقت
الالعــبـة الــتـونـســيـة أنس جــابـر في
الدور نصف النهائي من بطولة كأس
ــفــتــوحــة لــلــتــنس مع الــكــرمــلــ ا
صنفة الـ11 أناستازيا سيفاستوفا ا
ـيًـا.وكـانـت سـيـفـاسـتـوفـا تـفـوقت عـا
اخلــمـــيس في الــدور ربـع الــنــهــائي
عـــلى الــروســيــة فــيــرار زفــونــاريــفــا
جـموعتـ مقابـل مجمـوعة واحدة
بـــــــواقع  6-4و 5-7و .3-6 وســـــــبق
ألنس جابـر أن واجـهت سيـفـاستـوفا
فـي بـــــــــطـــــــــولــــــــة
شــــارلـــســــتـــون
األمـريـكــيـة عـام
 ?2017وفازت
األخـــــــــــــيــــــــــــرة
بــــــصـــــعــــــوبـــــة
ـــجــمـــوعــتــ
دون رد بــــــواقع
 5-7و.7-6.
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