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أثـار النـجم الـويـلـزي جاريث بـيل جـنـاح ريـال مدريـد جـدلًـا واسعًـا من خالل لـقـطـة أظهـرتـهـا وسائل
يـة يرفض خاللـها التـقاط صورة وهـو يحمل رايـة النـادي. ونشرت قـناة "سبـورت إنترتـيفو" إعالم عا
مـقـطع فـيديـو قـبل انـطالق مـبـاراة الريـال مع بـاريس سـان جـيـرمان األخـيـرة في دوري أبـطـال أوروبا
ـباراة سلم رافائيل فـاران زميله جاريث بيل رايـة حتمل شعار ريال وأثناء الـتحضير اللـتقاط صورة ا
ررهـا لزمـيله داني كـارفخال ـثيـر للـجدل أن بيل رفـض حمل الرايـة وتردد كـثيـرًا قبل أن  مدريد. ا
سك بشعار النادي.ومنح فاران راية ريال مدريد لبيل الذي كان يقف بجانبه ليلتقط الصورة دون أن 

ثالي في ترتيب الالعب حيث كان في منتصف الصف اجلالس أرضًا. ألنه كان الشخص ا
ـاضي بالـرحيل عن ريـال مدريـد بعـد أن أكد زيدان جديـر بالـذكر أن اسم بيل ارتـبط طوال الـصيف ا

أنه خارج خططه للموسم اجلديد.
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الـهـدف الذي سـجـله مـحـمد صالح
في شبـاك نيوكـاسل يونـايتد (1-3©
ـاضـيـة من الدوري ضـمن اجلـولة ا
ـثــابـة ـمــتـاز كــان  اإلجنــلـيــزي ا
حتفـة فنيـة لكن الـدور الذي قام به
ا قدمه صـري ال يقـارن  الالعب ا
النجم الـبرازيلي روبـرتو فيـرمينو

خالل صناعة الهدف. 
تـــلــقى فـــيــرمــيــنـــو كــرة من صالح
لـيسـتقـبلـها بـحركـة فنـية ويـعيـدها
بـــأخـــرى أكـــثـــر جـــمـــالـــيـــة لالعب
ـصــري الـذي شق طـريـقه وسـجل ا
الــهـدف والــلــقـطــة كـكـل تـعــبـر عن
ـهم الـذي يــقـوم به الـدولي الــدور ا
البرازيلي في صفـوف ليفربول منذ
انتـقاله إلـيه قبـل سنوات قـادما من

. هوفنها
ـنـاسـبة ـكن إيـجـاد الـكـلـمـات ا ال 
لـوصف دور فـيـرمـنــيـو فـهـو لـيس
رأس حربـة كالسيـكي تكـمن مهـمته

في تـسـجـيل األهـداف ولـلـتـأكد من
ذلك يـــــكــــفي إدراك أنـه ســــجل 16
ـسابـقات هدفـا فقط في 48 بكـافة ا
اضي كـما أنه اكـتفى وسـم ا في ا
وسم بهدف فقط في 8 مباريات با

احلالي.
فــيـرمـيـنــو لـيس مــهـاجـمــا وهـمـيـا
أيـــــضــــا ألنـه دائــــمـــــا مــــا يـــــزعج
ـدافـعـ بتـحـركاتـه داخل منـطـقة ا
اجلزاء وإن كان يعود كـثيرا للوراء
كن من أجل اسـتخالص الـكـرة و
الــقــول أن الالعب الــبــرزيــلـي يــعـد
حـاليـا من أكثـر الهـاجمـ ذكاء في
العـالم بعدمـا خلق لـنفسه أسـلوبا
خـاصـا يــتـغــني به اجلـمــيع حـيث
تــتـمــثل أهـمــيـتـه في الـدور الــبـارز
الـــذي يــقــوم مـن خالله بــصـــنــاعــة

األهداف.
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نافسة الشديدة والصراع في ظل ا
ـــدة احملــــتــــدم الــــذي حتــــول فـي ا

األخيـرة ليـصبح قـبيـحا ب صالح
ـسك والـســنـغـالي سـاديـو مـاني 
ـنــتـصف فــيـرمــيـنـو الــعـصــا من ا
بـــاعـــتــبـــاره حـــلـــقـــة الــوصـل بــ
الـالعـبـ أو الــرجل الـذي يــحـافظ
ــثــلث الـــهــجــومي عـــلى تــمــاسـك ا

رعب في ليفربول. ا
هـذه األيـام يـدرك فـيـرمـيـنـو أهـمـية
دوره أكـثر من أي وقت مـضى كـما
أنه يــعـرف أيــضــا أن مــكـانـه لـيس
ــأمن ألن الـــبــلـــجـــيــكي ديـــفــوك
أوريــجي يــطــرق بــاب الـتــشــكــيــلـة
األسـاسيـة على الـدوام ولهـذا فإنه
عـازم عـلى مـواصـلـة تـألـقه والـقـيام
ـهـمـات الـصعـبـة الـتي دائـمـا ما بـا
يـتـغـنى بهـا العـبي الـفـريق ومدربه

اني يورجن كلوب. األ
اخترع الالعب البـرازيلي ما يسمى
بـ"أسـلــوب فـيــرمـيــنـو" وهــو األمـر
ـدة الـتي قـضـاهـا الـذي يـذكـرنـا بــا
الــفــرنــسي كــلــود مـــاكــيــلــيــلي في

تــشــيــلـــسي عــنــدمــا بــرع في خط
وسط الـ"بلوز" وقـدم للعالم تـعريفا
جـــــديــــدا لـالعب االرتـــــكـــــاز أمــــام
ــدافــعـــ وهــو مــا أطــلق عــلــيه ا

النقاد اسم "أسلوب ماكيليلي".
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أقـرب الالعـبـ من حـيث األسـلوب
ا مع إلى فـيـرميـنـو هـو كر بـنـز
ريـــال مـــدريــد حـــيث كـــان الـــنــجم
الــفــرنــسـي يــعــود لـــلــوراء دائــمــا
ـــســـاحـــات لـــزمـــيــلـــيه لـــتـــفـــريغ ا
كريسـتيانو رونـالدو وجاريث بيل
مــــا جـــعل رصــــيـــده الـــتــــهـــديـــفي
مـنـخـفضـا مـقارنـة بالعـبـ آخرين

في مركزه.
ــيـزات ــلك  بــيـد أن فــيــرمـيــنـو 
أخــــرى مــــثل الــــدور الــــقــــيــــادي
ناسب كان ا والقدرة على إيجـاد ا
ـرمى كـما السـتـقـبـال الكـرة أمـام ا
أنه لـيـس أنـانـيـا عـلى اإلطالق وال
يـأبه لوجـود منـافـسة داخـليـة على
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ـراجـعــة حـسـابــاته جتـاه بـعض
الالعـــبــ ألن الــتــشـــكــيل كــان به
أخــطــاء واضـحــة بــدلـيل أن األداء
حتـسن في الشـوط الـثاني ولـو بدأ

بهذا التشكيل لفاز باللقاء.
وأكـد أن األهـلي قـدم مـبـاراة جـيـدة
ويـسـتـحق الـتـتـويج ولـكن الـزمالك
كــانت لــديـه أخــطــاء يــجب أن يــتم
تـصــحـيـحـهــا وهـو مـا اتــفق عـلـيه
جميع احملـلل عـقب اللقاء مـطالبًا
بــإراحــة يــوسف إبــراهــيم أوبــامـا
صـــانع األلــــعـــاب ألنه بــــعـــيـــد عن

مستواه.
وأضــاف: "مــصــطــفى مــحــمــد كـان
يــجب أن يـشــارك وخــالــد بــوطـيب
كان يجب أن يـكون له دور وأشرف
بن شــــرقي ال يــــلـــعـب مـــهــــاجـــمًـــا

صريحًا".
وواصل "أطالب الـتونـسي فرجاني
عرفة ساسي باجلـلوس مع نفـسه 
ســـر تـــراجع مـــســـتـــواه والـــعــودة

لتألقه".
وأشـار إلى أنه سـيـعـقـد جـلـسة مع

مــعـلــول ظـهـيــر األهـلـي الـبــطـاقـة
الــصـفـراء.ودخل مـصـطـفى مـحـمـد
فـي صـــفــــوف الــــزمـــالـك بـــدال من
مـحـمـد أونـاجم فـي بـدايـة الـشوط
الـــثـــانـي.وســـجل أجــــاي الـــهـــدف
الـثــالث لألهـلي في الـدقـيـقـة ?48
بـعــد تـمــريــرة بـيــنـيــة مــتـقــنـة من

رمضان صبحي.
وارتـبك الـزمـالك بـشـكل أكـبـر ونال
طــارق حــامــد إنـذارا لــلــخــشــونـة
وحـــصل يـــاســـر إبـــراهـــيم مـــدافع

األهلي على إنذار أيضا.
وحــصـل مــصــطــفـى مــحــمــد عــلى
ضـربة جـزاء لـلزمـالك في الـدقيـقة
 ?63ونال محـمد الشـناوي حارس

رمى إنذارا. ا
وسجل محمـود عالء هدف الزمالك
األول من ضـــــــربـــــــة اجلـــــــزاء في

الدقيقة .64
ودفع مدرب الـزمالك مـيتشـو بإمام
عــاشـور بــدال من شـيــكــابـاال بــعـد

مرور  65دقيقة.
وزادت مـعــانـاة األهــلي الــدفـاعــيـة
بعد مرور  71دقيقة بخروج ياسر
إبــراهــيم مــصــابــا ونــزول حــسـام

عاشور.
وحـــصـل أشـــرف بن شــــرقي عـــلى
ضـربــة جـزاء ثـانــيـة لـلــزمـالك في
الــدقــيــقــة  ?75بــعــد عــرقــلــته من
حـمـدي فتـحي ليـسـجلـهـا محـمود

عالء أيضا.
ودفع مـدرب األهـلي ريـنـيـه فـايـلر
بآخر أوراقه بنزول مروان محسن
بــدال مـن أجــاي في الــدقـــيــقــة 84.
وحــصل مـــحــمــود الـــونش مــدافع

الزمالك على إنذار.
وضــاعت مــحــاولــة من مــصــطــفى
مـحــمـد ثم سـدد أشـرف بن شـرقي
ـــرمـى في ظل ضــــغط بــــجـــانـب ا
مــكــثـف من الــزمــالـك في الــدقــائق
األخــيـرة من أجل إدراك الــتـعـادل
لـــكـن األهـــلي جنح فـي الـــتـــمـــسك

بالفوز حتى النهاية.
dÐu « W “√ dÝ

ــــســـتــــشــــار مـــرتــــضى وكــــشف ا
منصور رئـيس نادي الزمالك سر
األزمـــة الــتي نـــشــبت بـــيــنه وبــ
مــجــلس إدارة الــنــادي األهــلي في
مـبـاراة الـفـريـقـ مـسـاء اول امس
اجلــمـعـة عـلى مـلـعب بـرج الـعـرب
بــاإلســكــنـــدريــة والــتـي خــســرهــا
الفريق األبـيض بنـتيجة (3-2) في
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حـــصــــد األهـــلي كــــأس الـــســـوبـــر
ـصري لـلـمرة الـ 11في تـاريخه ا
بعد فـوز مثيـر ومباراة دراماتـيكية
أمام منافسه التقليدي الزمالك (-3
2©  اول امس اجلــــمـــعــــة عـــلى
مــــــــلــــــــعـب بــــــــرج الــــــــعـــــــرب

باإلسكندرية.
وتــقــدم األهــلي بــثالثــيــة في
الــدقــائق (19 و3+45 و48©
عـن طـــريق الـــنـــيـــجـــيـــري
" جـونيـور أجـاي "هـدف
وحس الشحات.وأحرز
الـــــزمــــالك هــــدفـــــيه من
ضـــــــــربـــــــــتـي جــــــــزاء
سـجلـهـما مـحـمود عالء
Æ76في الدقيقت  64و
ـحاوالت ـبـاراة  وبـدأت ا
هـادئـة وتـعـرض مـحـمـد عـبد
الـغــني مـدافع الـزمـالك إلصـابـة
مع الـدقـيـقـة 5 حـيث دخل بـدال

منه محمود حمدي الونش.
ووجه عمرو الـسوليـة تسديدة
قــويـة لألهـلي فــوق الـعـارضـة
وارتــكـب مــحــمـــد عــواد حــارس
مــــرمـى الــــزمــــالـك خــــطــــأ ســــهال
بـالــتـمــريـر إلى حــسـ الــشـحـات
الــــذي ســــدد بــــ يــــدي احلــــارس
بغرابة.وأطلق أفشة تسديدة قريبة
بـــجــــوار الــــقـــائـم وسط ارتــــبـــاك

زملكاوي واضح.
وتـــألق عــواد وأبـــعــد انـــفــرادا من
أفــشــة الـنــشــيط في الــدقــيــقـة 19
لــتــذهب الــكــرة إلى ركــلــة ركــنــيـة
حتـولت لـهــدف من تـســديـدة قـويـة

ألجاي.
ضربة قوية

وتلقى األهلي ضربة قوية بخروج
مـدافـعه محـمـود مـتولي بـعـد مرور
 26دقـيقـة لإلصابـة ونـزول محـمد

هاني.
وضــاعـت ضــربـة رأس مـن حــسـ

الشحات بعد مرور  37دقيقة.
ورفض احلكم بريش احتساب
ضربة جزاء للشحات وحصل
حـــــمــــدي فــــتــــحـي العب وسط
األهـلي عـلى إنـذار لـلخـشـونـة قبل
أن يـحـرز حـسـ الـشـحـات الـهدف
الـثـاني للـمـارد األحمـر في الـدقيـقة
3+45 مـن خـطـأ فـادح حملــمـد عـبـد
الـــشـــافي في إبـــعـــاد الــكـــرة.ونــال
محمود عالء مـدافع الزمالك وعلي
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بدأ ريال مدريد ظهر اول امس اجلمعة حتضيراته خلوض مواجهة إشبيلية اليوم األحد 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من الدوري اإلسباني.

ران عـودة األوروجويـاني فـيدي فـالفـيردي العب خط الـوسط الشـاب للـتدرب مع وشهـد ا
اجملمـوعة بـشـكل طبـيـعي بعـدمـا تعـافى من إصـابته وأصـبح مـتاحـا لـلمـشـاركة بـحسب
صحـيفة "مـاركا" اإلسبـانية. وفـي سياق مـنفصل أجـرى الثنـائي لوكـا مودريتش وإيـسكو
تدريـبات مـنـفردة عـلى العـشب من أجل الـتعـافي من إصـاباتـهمـا لـكنـهمـا لم يـنضـما بـعد
ـدوي ضـد بـاريس سـان لـلـعـمل مع اجملـمـوعـة. ويـسـعى ريـال مـدريـد لـنـسـيـان الـسـقـوط ا

اضي بثالثية نظيفة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا. جيرمان األربعاء ا
ـركز الـثالث بجـدول ترتـيب الدوري اإلسـباني بـرصيد 8 نـقاط ويحـتل ريال مـدريد ا

تصدر إشبيلية. بفارق نقطت عن ا

مـيـتـشو والعـبي الـزمـالك قـبل لـقاء
قـرر يوم غدا االحتاد في الـدوري ا
اإلثــنـ  مــوضـحًـا أنه يــجب فـتح
صفحـة جديدة والـتركيز لـتصحيح

الوضع.
وهـــاجم مـــرتـــضى العب الـــزمـــالك
ن يـــــونـس بــــســـــبب األســــبـق أ
أمـنـيـته فـوز األهلي بـلـقب الـسـوبر

في ظهور تليفزيوني.
وغــاب مـرتــضى مــنــصــور رئـيس
نادي الـزمالك عن مراسم الـتتويج
صري مساء بلقب كأس السـوبر ا
اول امس اجلـمــعـة في مـلـعب بـرج
العرب باإلسكندرية.وخسر الزمالك
ة بنـتيجة لقب الـسوبر بـعد الهـز
 2-مــسـاء اول امس اجلـمــعـة أمـام

األهلي على ملعب برج العرب.
وغـــادر العـــبــــو الـــزمـــالـك بـــشـــكل
جــــمــــاعـي مـــلــــعـب بــــرج الــــعـــرب
باإلسكندرية بعد وصول تعليمات
لـهم من إدارة الـنـادي بـذلك.ورفض
ـيـدالـيات العـبـو الـزمـالك اسـتالم ا

نصة التتويج. والصعود 
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يعتقـد جيمي كاراجر أسطورة ليفـربول أن إحباط ساديو ماني من زميله
محـمـد صالح بـدأ منـذ عـدة شـهور قـبل انـفـجار الـنـجم الـسنـغـالي في مـباراة
بـيـرنـلي.وأبـدى مـاني غـضـبًـا كبـيـرًا من صالح أثـنـاء اسـتـبـداله أمـام بـيـرنلي

صري التمرير له في هجمة واعدة. بعدما رفض ا
ــشـابـه الـذي وقع بــ تــيـرون مــيـنــجــز وأنـور الــغـازي في وحـول اخلالف ا
مواجهة أسـتون فيال مع وست هـام قال كاراجر في مـقاله بصحـيفة "ديلي
تلـجراف" الـبريـطانـية: "اخلالفـات ب الـزمالء في الفـريق الواحـد غالـبًا ما
كن أن تكون في الكثير ـلعب و ا يجري على أرض ا تكون أكثـر بكثير 
من األحـيـان إيـجــابـيـة".وأضـاف: "اخلالف الـذي حــدث بـ سـاديـو مـاني
ـكن تفـسير مـا حدث من ماني ومـحمـد صالح يأتي في نفس الـفئة.. ال 
بـأنه لم يـتلق بـعض الـتـمريـرات ضـد بيـرنـلي بل أنه يشـعـر بهـذا اإلحـباط

منذ شهور".
وأكد: "كلـوب ليس مـدربًا يسـمح لالعبـيه بالتـفكيـر في أي قضـية تؤثـر علـيهم لذلك أعـتقد
دافع الدولي اإلجنليـزي السابق: "من سخرية ".وواصل ا بقوة أنه سيـناقشها مع الالعبـ
الـقـدر شـعـرت أن مـاني كــان غـيـر أنـاني في مـبـاراة نـابـولي بـدوري أبـطـال أوروبـا حـيث
حاول أكـثـر من مـرة الـتـمـريـر لـصالح عـنـدمـا كـان يـجب أن يـسـتـخـدم فـرديـته".ويـسـتـعد
ـواجهـة تـشيـلـسي اليـوم األحـد  على مـلـعب ستـامـفورد بـريـدج ضمن اجلـولة ليـفربـول 

متاز. السادسة للدوري اإلجنليزي ا

صري. بطولة كأس السوبر ا
وقـــال مــرتــضـى في تــصـــريــحــات
تـليـفزيـونيـة: "لألسف ارتكب خـالد
مــــرجتي عــــضـــــو مــــجــــلس إدارة
النـادي األهلي حركـة غيـر أخالقية
بـيده بـعـد هـدف التـقـدم لألهلي ثم

كررها بعد الهدف الثاني".
 وتــابع: "فـوجـئت بــخـروج مـحـمـد
مـرجــان مــديـر الــنــادي األهـلي عن
الـنص وجتـاوزاته بألـفـاظ خـارجة
ــقـصـورة بــعـد نــهـايـة ضـدي في ا
ــعــاتــبـة ــبــاراة بــعــد أن ذهــبت  ا
مـــســــؤولي األهـــلـي عـــلـى حـــركـــة

مرجتي".
وأضــاف: "أشـكـر الــعـامـري فـاروق
نــائب رئــيس الــنــادي األهــلي ألنه
اعـتـرف بــخـطـأ مــرجتي ومـرجـان
وأنــا حـصــلت عـلـى حـقي مــنـهــمـا
وفـوجـئت بــتـجـاوز زكــريـا نـاصف

العب األهلي األسبق أيضًا".
وأشار إلى أنه لـيس حزينًـا بسبب
صري ولكنه ضياع لقب السـوبر ا
ـدرب الـصــربي مـيــتـشـو يـطــالب ا

ه الزمالك صري بعد االنتصار على غر ÍdB*« dÐu∫ األهلي يتوج بلقب السوبر ا « ”U
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تسجيل األهداف في الفريق عكس
صالح وماني.

واألهم من ذلك أنه اضـطر لـتغـيير
أسـلوبه واالسـتـقرار عـلى الـطريـقة
الـتـي يـلــعب بــهـا حــالــيـا من أجل
تــعـــويـض الــنـــقـص في صـــنـــاعــة
األلـعاب مـنذ رحـيل مواطـنه فيـليب
كـوتـيـنـيـو إلى برشـلـونـة قـبل أكـثر

من عام ونصف.
أمــــام تــــشــــيــــلــــسي فـي اجلــــولـــة
الــسـادسـة من الــدوري اإلجنـلـيـزي
متاز الـيوم األحد يأمل فـيرمينو ا
في الـقـيـام بـدور الـبطـولـة اخملـفـية
مــرة أخـرى وقـد يــسـاعـده في ذلك
انـــعــدام رغـــبـــة صالح ومـــاني في
الـتــمـريـر ألي مــنـهـمــا األمـر الـذي
ســــــيـــــصـب في صــــــالح الــــــنـــــجم
ا يـحـصل على الـبرازيـلي الـذي ر
كـرات عديـدة داخل منـطقـة اجلزاء
أو يـسـتـقـبلـهـا خـارجـهـا لـيـهـيـئـها

تحفزين.  بأناقة لزميليه ا
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هو ثانـي العب هولنـدي عبـر التاريخ
يتوج بجائزة الفيفا ألفضل العب في
ــا يـعـني تـخــطـيه بـإجنـازه الـعـام 
الــفــردي هــذا بــعض الــنــجـوم الــتي
عت في سمـاء الطواحـ الهولـندية
مــثـل رود خــولــيت رونـــالــد كــومــان
وويسـلي شـنايـدر. وكـان شنـايدر من
رشحـ للفوز بـجائزة الكرة ضمن ا

الــقـائـمــة الـثالثــيـة اخملـتــصـرة الـتي
ضــــــمـت كــــــلًـــــا مـن خــــــريــــــســــــتـــــو
سـتويـتـشكـوف (بـرشـلونـة) تـوماس
هــسـلـر (رومــا).الـســاحـر الـهــولـنـدي
عـقب جنـاحه في الـتـتـويج بـاجلـائزة
عام 1992  أصبح أول العب هولندي
يتـوج باجلـائزة ولم يـنجح أي العب
آخر يـحـمل اجلنـسـية الـهـولنـدية في
حــصــدهــا عـــلى مــدار الــتــاريخ رغم
اقتـراب بـعض النـجوم مـنـها.ديـنيس
بـيـركـامب تـمـكن من دخـول الـقـائـمـة
الــثالثــيــة اخملــتـصــرة ألفــضل العب
مــرتــ إال أنه لـم يــنــجح في الــفــوز
ــركــز الــثــالث بــهــا بــعــدمــا احــتل ا
مرت أعوام 1993 والتي تـوج بـها
والتي روبـيـرتـو بـاجيـو وفي 1997 
فـــاز بــــهـــا الــــظـــاهــــرة الـــبــــرازيـــلي
رونــالــدو.وســـيــكــون فــان دايك أمــام
فــرصـة إعــادة الــذكـريــات والــتـاريخ
ـتلك أفـضـلـيـة كـبـيرة السـيـمـا وأنه 
على الثنائي ميسي ورونالدو بعدما
تـوج بـالـعــديـد من اجلـوائـز الـفـرديـة
سواء في إجنلترا أو أوروبا بجانب
فـــــوزه بـــــبــــطـــــولـــــة دوري أبـــــطــــال
أوروبا.ويـنـتـظر أن يـصـبح فان دايك
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سيكـون الهولـندي فيـرجيل فان دايك
مــدافع لــيــفــربـول اإلجنــلــيــزي أمـام
يـزة للتتويج بـجائزة فردية فرصة 
جــديـدة يــوم غـدا اإلثــنـ  الســيـمـا
ــرشــحـ وأنـه يــتــواجــد بــقــائــمــة ا
الثالثـة للـفوز بـجائـزة الفـيفـا ألفضل

العب في العالم.
ويـــتـــنــافس فـــان دايك مع الـــثـــنــائي
األســـــطـــــوري لــــيـــــونـــــيل مـــــيـــــسي
(بـرشــلـونـة) كــريـسـتـيــانـو رونـالـدو
(يــوفــنـتــوس) في مــنــافـســة مــكـررة
بـعـدمـا تـنــافس الـثالثي عـلى جـائـزة
ــوسم أفــضـل العب في أوروبـــا عن ا

اضي وتوج بها فان دايك. ا
وعـــلى مــدار الـــتــاريخ لم يـــنــجح أي
العب هــولــنــدي فـي الــفــوز بــجــائـزة
الفيـفا ألفضل العب سـوى ماركو فان
بـاسـ الـذي لـعب لـصـفـوف أيـاكس
ومـــيالن.فـــفـي عــام 1992 جنح فـــان
ـرشـحـ بـاســ في دخـول قـائـمــة ا
جلـائزة الـفـيـفا ألفـضل العب بـالـعام
عــنـدمــا كـان يــرتــدي قـمــيص مـيالن
حـــيث نــافس الـــعــديــد مـن الــنــجــوم
الـكبـار ذلك الـوقت أيـضًـا حتى دخل

جوزيه
مورينيو

يونايتد.وعن إمكـانية احتفاله في
ـيـريـنجي حـال الـتسـجـيل أمـام ا
قال هـيرنـانـديز خالل تـصريـحات
لـ"راديــــو مـــــاركـــــا": "إذا لــــعـــــبت
وسـجـلت فـي شـبـاك ريـال مـدريـد
سأحتفل كما احتفلت بكل أهدافي

ضد أنديتي السابقة".
وأضــاف: "إنه لــيس تــقــلــيــلًــا من
االحترام فاالحتفـال بالتسجيل ال
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ــكــســـيــكي خــافــيــيــر يــســتــعــد ا
هرنانـديز "تـشيتـشاريتـو" مهاجم
واجهـة فريـقه السابق إشبيـليـة 
ريـال مــدريـد الـيــوم األحـد  عـلى

ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
ولــعب تـــشــيـــتــشـــاريــتـــو مــوسم
لكي (2014/2015) مع الفريق ا
على سـبيل اإلعـارة من مانـشسـتر
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انـشسـتـر يونـايـتد أنه غـيـر سعـيد ديـر الـفني الـسابـق  أكـد البـرتـغالي جـوزيه مـورينـيـو ا
دة احلالية. بطرح اسمه للعودة لتولي القيادة الفنية لريال مدريد خالل ا

ـيـرجني زين الديـن زيدان بـعد األداء  وأثـيرت الـكـثيـر من الـتكـهـنات حـول مصـيـر مدرب ا
ة الـقـاسيـة بـثالثـية نـظـيفـة من بـاريس سان جـيـرمان وسم والـهـز ُـخـيب للـفـريق هـذا ا ا

الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
وقـال مـوريــنـيـو خالل تـصـريــحـاته لـبـرنـامج " Deportes Cuatro اإلسـبـاني: "تـرديـد

اسمي للعودة إلى ريال مدريد في هذا الوقت ال يعجبني".
وبسـؤاله عن رغبـته في العـودة لتـولي القـيادة الـفنـية أجـاب: "ال أريد تـدريب ريال مـدريد
لك مدربا حاليا". كن تدريب فريق  ألن الفريق لديه مدرب بالفعل وهذا كل شيء فال 
درب احلـالي وهـو ليس وحول االنـتقـادات األخـيرة لـزيـدان علق: "أحتـدث بـاحتـرام عن ا

فردًا عاديًا بل جزء من تاريخ ريال مدريد".
واختـتم باحلديـث عن موقف الفـريق حاليًـا: "لست شـخصًا يـتحدث بـالهراء أود أن تـسير

األمور بشكل جيد وسيهدأ كل شيء قريبًا".

الـذهــبـيــة عـام 2010 بـعــدمـا دُمـجت
جـائـزة الــفـيـفـا ألفــضل العب بـالـكـرة
الذهـبـية الـتي تقـدمـها مـجلـة فرانس
فوتبول بعدما فاز بالثالثية مع إنتر
مـــيالن وحل وصـــيف كــأس الـــعــالم
 2010برفقة هولندا إال أنه خرج من
الـقـائـمـة الـثالثـيـة بـعـدمـا تواجـد في

ركز الرابع. ا

كسيكي ا
خافيير هرنانديز

"تشيتشاريتو"
مهاجم إشبيلية
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قــررت إدارة الــصــفـاقــسي مــســاء اول امس اجلــمــعـة
ـركب الـنادي إلى إيـقـاف جـميـع األنشـطـة الـريـاضـيـة 

إشعار آخر.
وجــاء ذلـك عــلـى خــلـــفـــيــة اقـــتـــحـــام بــعـض جــمـــاهـــيــر
الـصـفـاقـسي مــلـعب الـنـادي لـلـمـطــالـبـة بـرحـيل رئـيـسه
ــنــصف خـمــاخم وبــقـيــة أعـضــاء اإلدارة مـا أدى إلى ا

. تعطيل تدريبات فريقي النخبة والناشئ
وحدثت هـذه احلركة احتـجاجا على تـدهور أداء الفريق

ـــتـه األخـــيــرة فـي اجلـــزائـــر أمـــام بــارادو (3-1© وهـــز
حلسـاب ذهـاب الـدور التـمـهـيـدي الثـاني لـلـكـونفـيـدرالـية

اإلفريقية.
وقـال الـنــادي في بـيــان: "عـلى إثـر األحــداث الـتي جـدت
ـتمـثـلة في اقـتحـام عدد من مـسـاء اول امس اجلمـعة وا
ــركب الـنــادي مـا تــسـبب في شــلل تـام... األشـخـاص 
ارسـتها ـزمع  وتعـطيل سيـر األنشـطة الـتي كان من ا

ضبوطة". حسب البرامج ا
وواصل: "بــعــد مــا أتــته هــذه اجملــمــوعــة من تــصــرفـات
عـشــوائـيـة وال مـســؤولـة لـيس من شــأنـهـا إال الــتـعـطـيل
ـصلـحة الـصفـاقـسي وحفـاظا عـلى سالمة واإلضـرار 
ديرة نـتم لـلنادي قـررت الهيـئة ا ـدرب ا الالعب وا
ـركب لـلـصـفـاقـسي إيـقـاف كـافـة األنـشـطـة الـريـاضـيـة 

النادي إلى إشعار آخر".

الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول اإلجنليزي

يعـني أن ريـال مدريـد لـيس قريـبًا
من قـلـبي".وأحــرز تـشـيـتـشـاريـتـو
أول أهـدافه بـقــمـيص إشـبـيـلـيـة 
خالل الـفـوز عـلى كـارابـاج اآلذري
(0-3) في الـــيــوروبــا لـــيج.وعــلق
على هذا الـهدف قائـلًا: "إنها أول
ركلة حـرة أسجـلها في مـسيرتي..
أمــــضـــيت شـــهــــورًا في الـــتـــدرب

(عليها) وقلت لم ال?".


