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بــــــررت صــــــحــــــيــــــفــــــة "ذا صن "
البريـطانيـة عزوف النجـوم الكبار
في أوروبـا عن االنـتـقـال للـعب في
ــــمـــتـــاز الــــدوري اإلنـــكـــلــــيـــزي ا
وتفـضيلهـم اللعب في إسـبانيا أو
ـانـيـا و إيـطالـيـا بـثالثـة عوامل أ
مؤكدة أنها تؤثـر بشكل كبير على
قـرار أي جنم عـنـدمـا تـنـهـال عـليه
يـرليغ" العـروض من أنديـة "البـر

وافقة عليها. وتثنيه عن ا
وجاء تقرير الصحيفة وتبريراتها
ــؤشــرات عـلى بــعـد جــمــلـة من ا
ـهاجم غـرار الـقرار الـذي اتـخـذه ا
األرجنتيني ليونيل ميسي بتمديد
عـقـده مع بـرشـلــونـة لـغـايـة شـهـر
يـــونــيــو من عــام 2021 لــيــشــعــر
اإلنــكــلــيــز بــخــيــبــة أمل بــعــدمــا
اطـلته في التـمديد راهنـوا على 
إلقـناعه بـترك بـرشلـونة واالنـتقال
ه إلى إنـكــلــتـرا شــأنه شــأن غـر
ـهـاجم الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانو ا
رونـالـدو الـذي بـدرت منـه عالمات
تؤكد بقاءه مع ريال مدريد رافضًا

يرليغ". العودة إلى "البر
كما رفض البرازيلي ريكاردو كاكا
الـــنـــجم الـــســـابق لـــنــادي مـــيالن
اإليـــــطـــــالي كـــــافـــــة الـــــعــــروض
اإلنكـليزيـة مفضالً عـليهـا العرض
اإلســبـاني  لـيـنــتـقل إلى صـفـوف
ريـال مــدريـد اإلسـبـاني في صـيف
عـام 2009 وقــبــله فــعل مــواطــنه
رونـالــديـنــيـو نـفـس الـسـيــنـاريـو
بعـدما غيـر وجهته في آخـر حلظة
مفضالً االنتقال إلى برشلونة بدال
من مـانشـستـر يونـايتـد في صيف

عام 2003.
وفي عــام 2013 فـــضل الــويــلــزي
غاريث بيل تـرك إنكلتـرا واالنتقال
إلى إسبانيا لـلعب مع ريال مدريد
قـدمـة إليه من رافـضًا الـعـروض ا
أنــديــة تــشــيـلــسـي ومــانــشــســتـر
يـونـايتـد و ليـفـربول  فـيـما اتـخذ
الـــهـــداف االوروغـــويـــاني لـــويس
اثالً سواريز بعدها بعام قراراً 
فــــتـــرك قـــلـــعــــة "االنـــفـــيـــلـــد رود"
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بـية في طوكـيو عام 2020 ارتفعت إلى 252 مليـارين أي إلى ملـيارين دوالر. وقال ـبي لدورة األلـعاب األو لعب األو قال وزير الـرياضة الـيابـاني أن كُلفـة ا
: ارتفـعت الكلفة إلى 252 بليون ين مضـيفاً نأمل أن نـحصل على نحو 20 بليون ين عبر مـساعدة القطاع الوزير اليابـاني هاكوبون شيـمومورا للصـحافي

اخلاص. 
ـصممـة العـراقية - الـبريطـانية زاهـا حديد لـتصمـيمه عام لـعب اجلديـد في طوكيـو ارتفعت بـنحو 90 بليـون ين منذ اخـتيار ا وأكد شيـمومورا أن كـلفة بـناء ا
قاعد الثابتة من   80 ألفاً إلى 65 علن ماضياً مع إضـافة سقف متحرك كما كـان متوقعاً فضالً عن تقلـيص عدد ا لعب بالـتصميم ا 2012. وسيحتفظ ا
قبل على أن تنتهي في أيار 2019 أي بتأخير شهرين بي في طوكيو في تشرين األول ا لعب األو توقع أن تبدأ أعمال بناء ا ألفاً بعد انتهاء األلعاب. ومن ا
اضي ولكنه سـيكون جاهزاً الحتـضان كأس العالم للـركبي بحسب الوزير الـياباني. وجاء إعالن شيمـومورا بعد اجتمـاع عقده مع حاكم طوكيو وعد ا عن ا

بية اليابانية تسونيكازو تاكيدا. بياد 2020 يوشيرو موري ورئيس اللجنة األو نظمة ألو يويشي ماسوزوي ورئيس اللجنة ا
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لندن- وكاالت
ــلك يـورجن كـلــوب كل الـصـفـات
الـتي جتـعــله مـدربـا مــحـبـوبـا من
اجلميع شعبيته في انتشار دائم
شــــخـــصــــيـــته عــــفـــويــــة قـــدراته
الـتـدريبـيـة فـــــــــذة واسـتـثنـائـية
ونــــــضـــــيـف إلى ذلـك أنه أصــــــبح
أخـيــرا فـائـزا بــاأللـقـاب الــكـبـيـرة
بـــعــدمــا رفع مع لـــيــفــربــول كــأس

دوري أبطال أوروبا.
ولــهـذا الـسـبب لـم يـكن غـريـبـا أن
يـظفـر كلـوب بجـائزة أفـضل مدرب
قدمة من في العالم للعام  2019ا

االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
بـــعـــدمــا تـــفـــوق عـــلى خـــصـــمــ
شرسـ له في الدوري اإلجنـليزي
ــمـتــاز هـمــا مــدرب مـانــشـســتـر ا
ــديـر سـيــتي بـيب جــوارديـوال وا
الـفـني لـتـوتـنـهـام مـاوريـســـــــــيو

بوكيتينو.
اسـتـحق كـلـوب الــفـوز بـاجلـائـزة
فقد تـمكن من قيـادة ليفربـول لقمة
اجملــــد الــــقــــاري بــــفــــضل إدارته
الـــذكــيـــة لــتـــشـــكــيـــلــته الـــزاخــرة
ــوهـوبــ وتـعــامـله بـالالعــبـ ا
ـــــنــــطـــــقي مـع أســــالـــــيب لـــــعب ا

اخلصوم وكذلك حضوره الطاغي
في كل مكان يتواجد فيه.

لم يـــكن مــوسـم كــلــوب مـــفــروشــا
ة بالـورود فقـد تلـقى ضربـات مؤ
ــســابــقــة فـي بــدايــة مــشــواره بـــا
األوروبــيـة حـيث خـسـر لـيـفـربـول
أمام نـابـولي والنـجم األحمـر قبل
أن يــتـــعــافى تـــدريـــجــيـــا ويــشق
القاة طـريقه إلى نـصف الـنهـائي 

برشـــــــلونة.
ــــــــــانـي فــريـــقه ـــدرب األ راقب ا
وهـــو يـــتــــــــــرنـح أمــام لـــيـــونــيل
مــــيـــــسي وزمالئـه في ذهــــاب دور

األربــعــة عــلى مــلــعب "كــامـب نـو"
بثالثية نـظيفة لـكنــــــــــه لم يفقد
األمـل وســـاعــــد الالعــــبــــ عـــلى
اسـتـجمـاع قـواهم في لـقـاء اإلياب
ــصــلــحــة الــفــريق الــذي انـــتــهى 

اإلجنليزي برباعية نظيفة.
واجلميل في األمر أن كلوب رفض
تلقي الثناء على ما حتقق في تلك
الـــلــيـــلــة مـــؤكــدا أن الـــفــضل في
باراة النهائية يعود التأهل إلى ا
أوال وأخــيــر لالعــبـ ومــعــتــرفـا
أيــضـا بــأنه لم يــفـهـم حـقــيـقــة مـا

لعب. حدث على أرض ا
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ـيــرلـيغ" اإلنـكــلـيــزيـة تـقف "الـبــر
عـــاجــزة عن مـــجــاراتــهـــا بــســبب
الـفـوارق الـفنـيـة لـهؤالء الـنـجوم 
حيث نالت األنـدية االسبـانية لقب
دوري األبـــطـــال 6 مــــرات مـــقـــابل
مـرت فـقط لـنظـيرتـهـا اإلنكـليـزية

منذ عام 2007.
ومع تكرار الفشل تأكد للجميع أن
ــتـــلــكــون ــثـــلي إنــكـــلــتـــرا ال 
ـنـافسـة عـلى الـصـعـيد مـقـومـات ا

القاري.
السبب الثالث :

يــتـمــثل في األجـواء الــسـائـدة في
إنكلتـرا  حيث ان "بالد الضباب "
ال تُـغـري األسـمـاء الـكـبـيـرة دائـمـاً
باالنتـقال إلى الدوري اإلنـكليزي 
شـمسة مفـضلـة علـيها األجـواء ا
خـــاصــة الـــنــجـــوم الــقـــادمــ من
أمـيـركـا اجلـنوبـيـة الـذين اعـتادوا

هـو بــطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا
وهي الـبطـولة الـتي يـحلم بـها أي
العب مـهــمـا كـان اسـمه  حـيث ان
الـلـعب في إســبـانـيــا الحـد نـاديي
بـرشـلـونة أو ريـال مـدريـد  سوف
يــعـزز من فــرص الالعب في إثـراء
سـيــرته الـذاتــيـة بـلــقب الـبــطـولـة

القارية األشهر .
فـالـبـرتـغـالي رونـالـدو حصـل على
الــلـــقب الــقــاري مـع ريــال مــدريــد
ثـالث مــــــــرات فـي أعــــــــوام 2014
و2016 و 2017 خالل 8 أعــــــوام
قـضــاهـا في قــلـعــة " "سـانـتــيـاغـو
برنابيو" مـقابل حتقيقهـا للبطولة
مرة واحدة مع مانشـستر يونايتد
فـي عــــــام 2008 خالل 6 أعـــــــوام
قضاها في قلعة "األولد ترافورد" .
ــــقـــــابل فــــإن الــــبــــرازيــــلي في ا
رونالـدينـيو نـال اللـقب القاري مع

لالنضمام إلى صـفوف برشلونة 
وذات األمـر تــكــرر مع الــبــرازيـلي
نـيـمار دا سـيـلفـا الـذي قرر تـمـديد
عــــقـــده مـع بــــرشــــــــــلــــونــــة رغم
مــحــاوالت مـانــشــسـتــر يــونـايــتـد

اجلادة لضمه .
وأكــدت الــصــحــيــفــة ان األســمــاء
الالمعة الكبـيرة ترفض اللعب في
ـــمـــتــاز  الـــدوري اإلنــكـــلـــيـــزي ا
مــفــضــلــة عــلــيـه بــطــولــة الـدوري
اإلســـبـــانـي حتت تـــأثــــيـــر ثالثـــة

أسباب رئيسية.
السبب األول :

هــــــو الــــــراتب الــــــضـــــخـم الـــــذي
يــتـقـاضـونه جنــوم كـرة الـقـدم في
إســـبـــانـــيـــا مـن خـــزيـــنـــة نـــاديي
برشلونة وريال مدريد وهو راتب
ال يضـاهيه أي راتب في إنكـلترا 
حـيث جــدد مـيــسي عــقـده بــعـدمـا
رفـــعت إدارة نـــاديه الـــكـــتــالـــوني
راتــــبه األســـبـــوعي إلى 500 ألف
جــنــيه إســتــرلــيــني  وهــو نــفس
الــراتب األسـبــوعي الـذي يــحـصل
علـيه رونالدو تـقريباً مـن اخلزينة
ــثل ضـعف ــدريـديــة وهـو مـا  ا
أعــلى راتب أســبـوعي في بــطـولـة

الدوري اإلنكليزي.
ويــخـضـع الـنــجــوم في إسـبــانــيـا
وحتـديداً في صـفـوف ريال مـدريد
نـحهم وبـرشلـونة لـسـلم رواتب 
مزايا ماليـة كبيرة في كل مرة يتم
فـيـهـا تمـديـد عـقودهم  بـيـنـما في
إنــكـلـتـرا فــإن إيـقـاع رفع الـرواتب
يــبــقى بــطــيــئــاً بــســبب الــلــوائح
ـــعــتـــمـــد مـن االحتــاد والــســـلـم ا
اإلنـكـلـيـزي  والـذي يـضع الـقـيود
على أي نادٍ يحاول رفع راتب احد
ــســـمــوح به جنــومـه عن احلـــد ا
وخـيـر مثـال عـلى ذلك مـا يـواجهه
نـادي أرســنـال في قـضــيـة تـلــبـيـة
ـانـي مـسـعـود مـطـالب جنــمـيه األ
أوزيـل والــتـــشــيــلـي الــيــكـــســيس
سانشيز برفـع راتبهما األسبوعي
ـــوافــقـــة عــلـى تــمـــديــد مـن أجل ا

عقديهما مع النادي اللندني.
السبب الثاني :

مـنذ نعـومة أظـافرهم عـلى التـمتع
بــــدفء الــــشـــمـس عـــلـى شـــواطئ
الــبــحــر والـــعــيش وسط األجــواء
الـطبـيعـية الـساحـرة  في ح أن
انـــتـــقـــــــــــــالـــهـم إلى إنـــكـــلـــتـــرا
ســيـفــرض عــلـيــهم الــتــعـايش مع
األجــواء الــبــاردة واالنــتــقــال من
ـنـزل في وقت يـرغب ـلـعب إلى ا ا
أصـحـاب الـنـجــومـيـة االسـتـمـتـاع
بــحـــيــاتـــهم بــدالً مـن الــبـــقــاء في
مــــســـاكـــنـــهم وانــــتـــظـــار مـــوعـــد
ـبـاريـات والـتـدريـبـات  حتى أن ا
الـــكــثــيــر من الـالعــبـــــ الــكــبــار
رفــضـــوا االســتــمـــرار في أوروبــا
مــفـضــلــ الــعــودة إلى الــبـرازيل
واألرجـنـتـ بـسـبب عـدم تـكـيـفـهم
ناخية الســــــــــائدة مع األجواء ا
الــــتـي ال تـــــنــــاسـب أذواقـــــهم في

العيش.

نادي برشلونة في عام 2006  في
وقت لم يـنــجح نـادي مــانـشــسـتـر
يــونـايـتـد في إحــراز الـلـقب طـوال
فــــتــــرة تــــقــــمـص الالعب أللــــوان

"البارسا".
أما الـهـداف األوروغويـاني لويس
سـواريــز  فــقــد احــرز لـقب دوري
أبـــطــال أوروبــا خالل عــامه األول
في إســـبــــانـــيـــا ضــــمن صـــفـــوف
بـرشـلـونـة  فـيـمـا كـان سـيـسـتـمر
صـيــامه عن الـبـطـولـة لـو بـقي في
صــفــوف لــيــفــربــول  وذات األمـر
ـكن قــوله عـن الـويــلــزي غـاريث
" بـيل الـذي حقق "صـبـاحـة األذن
ثالث مـرات مع ريـال مـدريـد خالل

أربعة أعوام فقط .
و بـيـنــمـا تـهـيـمن أنــديـة "الـلـيـغـا"
اإلســـبــانــيــة عـــلى بــطــولــة دوري
أبـــــطــــال أوروبــــا  فـــــإن أنــــديــــة

جـمع لـيـفـربـول بـقـيـادة كـلوب 97
نــــقــــطــــة فـي الــــدوري وهــــو رقم
ــسـابـقـة قـيـاسي لــوصـيف بـطل ا
عــبـر تــاريـخــهـا وفــاز مـهــاجـمـاه
مـحــــــــــمـد صالح وسـاديـو ماني
مـــعـــا بـــجــــائـــزة هـــداف الـــدوري
بــاالشــتــراك مع مــهــاجم آرســنـال
ــــــــــيريك أوبامياجن بيـــــــير إ
ـــــــــاني ـدرب األ بـعــــدمـا جنح ا
ــنــافـــســة الــداخـــلــيــة في جــعـل ا
الـــــــــشـرسة ب الالعـب تصب
في إنــــــــــــاء الـــقـــالب اجلـــمـــاعي

للفريق.
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وأخــبـــروني أن زوجي لم يـــعــد عــلى
قــــيـــد احلــــيـــاة. كل شـيء كـــان أمـــرا
ـستحيل حتضير متوقعا ولكن من ا
ـوت. ال أذكـر مـاذا حدث كـلمـات عن ا
الحــقــا في ذلك الــيــوم". وكـشــفت عن
مــشـاعـرهــا ومن حـولــهـا بــعـد رحـيل
زوجها قائلة: "رد الـفعل كان عاطفيا
جـدا خـاصـة من قـبل نـادي ريـنـجـرز
ومـشـجـعــيه. كـان فـرنـانـدو سـيـشـعـر
بــــالـــــفــــخـــــر جــــدا جتـــــاه ردة فــــعل
. الـتقيـنا عـندما كـان يلعب شـجع ا
مع فــريق زيـنــيت بـطــرسـبــورغ لـكن
كان لـفريق رينـجرز مـكانـا خاصا في

قلبه. 
أعتقـد أنه ليس من قبـيل الصدفة أنه
لـعب. سـوف يتم توفـي بالـقـرب من ا
ذكــــره دائــــمــــا كالعـب لــــغالســــكــــو.
واخـتـتـمت حديـثـهـا قـائـلـة: "ال أعرف
مـاذا ســأفـعل. من الــصـعب الــتـحـدث
عن اخلــطط بــعــد يــوم األربــعـاء (25
كــانــون االول يـوم جــنــازة ريــكـسن).
كـان فـرنـانــدو زوجي ويـضع خـطـطـا
مـشـتـركـة حـتى أثـنـاء مـرضه". تـوفي
فـرنـانـدو ريــكـسن عن عـمـر نـاهـز 44
عــامـا بــعـد صــراع طــويل مع مـرض
الـتـصلب اجلـانـبي الـضـمـوري الذي
الزمه مـنـذ عـام 2013. وقـرر ريـكـسن
التـوقف عن تـلقي الـعالج لـوضع حد
عانـاته من مرض غيـر قابل للـشفاء
ـــــوت الـــــرحـــــيم" واإلقـــــدام عـــــلى "ا
الــطــوعي الــسـلــبي وهــو مــصــطـلح
ـيـؤوس يــشـيــر إلى إنـهــاء احلـيــاة ا
مـــنــهــا عــلـى نــحــو يـــخــفف من األلم
ـــــعــــانـــــاة ويـــــســــمـح بـــــذلك في وا

بريطانيا.
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حتـدثـت فـيـرونــيـكــا زوجـة العب كـرة
القدم الهولندي فرناندو ريكسن عن
أيامه األخيرة حـيث قرر التوقف عن
تــلــقي الــعالج مـن مـرض غــيــر قــابل
ــوت لــلــشــفــاء وإنــهــاء حــيــاته بـ "ا

الرحيم أو القتل الرحيم". 
وقـالت فـيـرونـيـكـا في تـصـريـحات لـ
"Daily Record أصـــر (فـــرنـــانـــدو)
على أن أغادر. كان ذلك اختياره. هذا
هــو آخــر شيء أردته. فــرنــانــدو كـان
حـب حـــــيـــــاتـي أردت أن أكـــــون إلى
جـانبه حـتى الـنهـايـة. كنت سـأعـتني
ـا كــان بـإمــكــانـنــا مـواجــهـة به لــطــا
ــــــرض". وواصـــــلت: "حــــــتى آخـــــر ا
وافقتي على حياتي سأوبخ نفـسي 
عدم رؤيته في األيام األخـيرة. أحترم
ـا لـلغـاية. اختـيـاره رغم أنه كـان مؤ
كــــنت أعـــرفه جــــيـــدا. كـــان يـــجب أن
أحترم هذا القرار". وتـابعت حديثها:
ـوقف من "كـان يـفـهم مـدى صـعوبـة ا
الــنــاحـيــة الـعــاطـفــيــة بـالــنـســبـة لي
والبـنته إيـزابـيال. إنـها صـغـيـرة جدا
ـــوت والــدهـــا. كــانت لـــتــرى كـــيف 
تطـلب منـه كل ثانـية: (هل لي أن آتي

إليك?) 
لـــكــنه كـــان يــرفض دائـــمــا". وأردفت
رضته مـثلت دعمـا حقيـقيا قائلـة: "
لـعائـلـتـنا. لـقـد كـانت معـه باسـتـمرار
تـقريـبـا في الـعـام األخيـر. كـتـبت لـها
ـدرسـة قـبل أن أرافق إيـزابـيال إلى ا
فــأجــابت أن كل شيء عــلـى مــا يـرام
". وأضافت: وأن فرناندو نائم وهاد
ـــــنـــــزل وكـــــنـت أقــــوم "عـــــدت إلى ا
ـة ـنـزلـيـة وتـلـقـيت مـكـا بـاألعـمـال ا

أولــــويــــات نــــابــــــــــــــولي هــــذا
الـصيف لـكن إدارة ريـال مـدريد
أصــرت عــلى اقــتـــــــــــــنـاص 40
مـلـيـون يـورو لـلـتــــــــــــخـلي عن
الـالعب الـكـــــــــــولــومــبي وهـو
مــــا لـم يـــكـن في مــــقــــدور نـــادي
اجلــنــوب اإليــطــــــــــــالي الــذي
حــــاول ضـــمـه عـــلى ســــبــــــــــيل
اإلعــــــــارة ولـــــــــيـس الــــــــشــــــــراء

النــــــــهائي.
وقــــــال أنـــــــشــــــيـــــــلــــــوتـي خالل
تــصـريـحــات نـقــلـتـهــا صـحــيـفـة
مـونــــــــــــدو ديبـورتـيـفـو "كانت
لديـنا الـرغبـــــــــة لـلتـعاقد مع
خـامـيس رودريـجـيـز لـكـنـنـا
واجـهـنـا مـقـاومـة من ريـال

مدريد".
وأضــــاف "اآلن بــــالـــفــــعل
خـــامــيس يـــلــعب مـــــــــع
ريــال مــدريـد ولــهـــــــــــذا
الــســبب لم يــكن لـديــنـا أي
فـــرصـــة لــلـــحـــصـــول عــلى

خدماته".
وأ "بـــــشـــــكـل عـــــام لـــــقــــد
قــمـــــــــنــا بـعــــــــــــمل جـيـد
فــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
االنـــــــتـــــــــــــــــقـــــــاالت بـــــــضم
العــبــــــــــــ مــثل دي لــوريـنـزو
ــــــاس ومـــــــانــــــــــــــــوالس وإ
ويـــــــــــــــورنــــــــــــتي

ولوزانو".
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ـديـر كـشف كـارلـو أنـشــيـلـوتي ا
الــــفــــنـي لــــنــــابــــولـي أســــبــــاب
فــــــــــــشل نـــاديه اإليـــطــالي في
الــــــــظــــــــــــــفـــــــر بــــــــخــــــــدمـــــــات
الـــــكــــــــــــولــــومـــــبي خـــــامــــيس
رودريجـــــــــــيز جنم وسط ريال
مـــــــــــدريــــــــــــد خـالل فـــــــــــتـــــــــــرة
االنــــــــــــــتـــقـــاالت الـــصـــيـــفـــيــة

اضية. ا
وكــــــان خــــــامــــــيـس عــــــلى رأس

يورجن
كلوب
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لساديـو ماني في مبـاراة بيرنلي
بـــالــدوري اإلجنـــلـــيـــزي.وتـــغـــلب
لــيــفـربــول عـلـى بـيــرنـلـي الـشــهـر
ــاضـي بــثالثـــيـــة نــظـــيـــفــة في ا
مــبــاراة شــهــدت مـحــاولــة صالح
لــتــســجــيـل هــدف مــفــضــلًــا عــدم
اني الذي كان في التمـرير الكـرة 
وضع أفـضل لـلتـسـجيل لـيـنفـجر
الـســنـغــالي غـاضــبًـا بـســبب تـلك

اللقطة عند استبداله.
وفي حــــوار مـع شـــبــــكــــة "بي بي
سي"  طلب من تشامـبرل إكمال
تـلك اجلـمـلـة "مـحـمـد صالح لـيس
أنـانيًـا بـسبب.. " وحـيـنهـا أجاب

مازحًا: "ليس أنانيًا? 
ـرر الكـرة لـنا هل هـذا الفـتي ال 
جــــــنـــــــنت? عـــــــلـــــــيك بـــــــســــــؤال
: "ال سـاديو".وأضـاف تـشامـبـرل
مو صالح ليس أنانيًا بسبب أنه
هداف يجب عـليه القـيام بذلك ال
رر الكرة طوال يجب انتظار أن 
الـــــوقت وأن يـــــســــجل فـي نــــفس
الـــوقـت الـــكــــثـــيــــر من األهـــداف
فـــالـــطـــريــقـــة الـــتي يـــلـــعب بـــهــا
بـاريات تـسـاعدنـا علـى الفـوز بـا
وبـالتـالي علـيه مـواصلـة ما يـقوم
به". وختـتم: "هو يـسجل األهداف
ـبـاريات بـالـتالي ونـحن نـفوز بـا
أنـــــا ســــعـــــيـــــد مـــــو إفــــعـل مــــا
تــريـد".يــذكـر أن مــحـــــــمـد صالح
ســــــجل 4  أهـــــداف فـي الـــــدوري
وسم بـعدما اإلجنلـيزي هـذا ا

ســدد 11 مــرة مـن بـــيــنـــهم 7
رمى".  تسديدات على ا

قبل ال سيما أن اجلانرز يعاني ا
من أزمـــات دفــاعــيــة كــبــيــرة هــذا
ـدافع الـفـرنـسي ـوسم.وخـسـر ا ا
مــقـعــده في الــتــشــكـيـل األسـاسي
ــاضي ــوسم ا لـــلــبــارســا مــنـــذ ا
لـــصــــالح مــــواطــــنه كــــلــــيـــمــــنت

لينجليه.ع
لـى صــعـــيـــد اخــرأعـــرب ألـــيــكس
أوكسليد تشامبرل عن رأيه في
اجلـدل الــذي أثــيـر مــؤخــرًا حـول
عـدم تـمـريـر مــحـمـد صالح الـكـرة

بول بـوجبا من الـبقـاء مع الفريق
ــوسم لم يــتــحـدد حــتى نــهــايــة ا

بعد.
ويــحــظى راكــيــتــيــتش بــإعــجـاب
أولي جـونـار سـولـسـكـايـر مـدرب
الـيـونـايـتـد كـمـا أن الالعـب خرج
من الـتـشـكـيـل األساسـي لـلـبـارسا
ــوسـم احلــالي.وفـي ســيــاق في ا
آخــر فـإن آرسـنـال يـنـوي الـتـقـدم
بـعـرض لضـم الفـرنـسي صـامويل
أومـتـيـتي فـي يـنـايـر/ كـانـون ثان
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أكد تـقرير صـحفي بـريطاني اول
امـس الـــــــســــــبـت أن آرســـــــنــــــال
ومـانشـسـتر يـونايـتـد يرغـبان في
ضم العبـ من صفـوف برشـلونة

قبل. يركاتو الشتوي ا خالل ا
ووفــــقًــــا لــــصــــحــــيــــفــــة "ذا صن"
الـبريـطانيـة فإن الـكرواتـي إيفان
راكيتـيتش على طاولـة اهتمامات
مـانـشـسـتـر يونـايـتـد ال سـيـما أن
مــوقـف العب الــوسـط الــفـــرنــسي
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ـدربـ مـنــذ زمن بـعــيـد كــانت هـنــاك قـنــاعـة .حــتى عـنــد كـبــار ا
ومـتوسـطي اخلـبرة واالقل مـن االثنـ ان الهـجـوم افضـل وسيـلة
للدفـاع . عندمـا تلعب بثـالثة مهاحـم واربعـة العب في الوسط
ـنـافس وجتـبره لـيـتراجع وانت وثالثـة مدافـعـ فـانك تدفع بالء ا
ـدرب الـواثق مـن نـفـسه تـقـوم بــالـضـغـط عـلـيه . امــر مـؤكــد ان ا
ـتــازة يـسـتـطـيع ان يــلـعب بـطـريــقـة مـهـاجـمـة . ـتـلك عــقـلـيـة  و
ـعـروف عن مـنـتـخب الـبـرازيل وهـو الـقـوي جـدا يـلـعب بـطـريـقـة ا
هـجـومـيـة حـتى ان حـراس مـرمى الـبـرازيل لم تـخـبـروا في اغـلب
ـاني الى الـهجـوم فـهو ـنتـخب اال مـبـارياتـهم ولـكن عـندمـا بـادر ا
اسـتـطـاع ان يـحـرج الـبـرازيل ويـتـفــوق عـلـيـهم . فـريق بـرشـلـونـة
عندمـا يكون حتت الـضغط يـفقد الكـرة ويتعـرض الى اخلسارة .
النـدري او نـدري ان اغـلب مــدربـيـنـا ومـنــهم مـدربي مـنـتــخـبـاتـنـا
اذ يزرعون مهاجما واحدا وسط اربعة مدافع وبالكاد الوطنية 
نـسـجـل هـدفـا وحـيــدا يـتـيــمـا في وقت نـلــعب بـاربـعــة او خـمـسـة
مـدافـعـ وتـسـتقـبل شـبـاكـنـا اهدافـا . مـؤسف ان يـكـون الـعراق
موطنا مـهما او منـجما للمـواهب وهي منتشـرة وجودة بكل مكان
ـرحوم كـاظم وعل او ونـحن نـفـتـقـر الى مـهاجـمـ بـارعـ مـثل ا
كن حس سعيد واحمد راضي وعـلى كاظم وهي قائمة طويلة 
نـحتـاج الى مـساحـة صـفحـة كـاملـة لذكـرهم جـميـعـا . ان مفـعول
ـدرب عـمـلـيـا ونـظـريا الدورات الـتـدريـبـبـة وهل انـهـا فـعال تـعـلم ا
وتـصـنع منـهم مـشـاريع مدربـ كـبار . فـي الدوري احملـلي ومـنذ
مـتازين ـهاجـمـ ا سـنوات طـويـلة نـفـتقـد الى عـدد منـاسب من ا
وان وجـودا فـلـيـس هـنـاك من يـصــقل مـوهـبــتـهم ويـسـهـل عـلـيـهم
الـتـسديـد في الـهـدف بشـكل مـباشـر او االسـتـدالل علـيه بـصورة
ـاذ اليـسـتــعـ مـدربـيـنـا بالعـبــ مـهـاجـمـ مـعـتـزلـ مـركـزة . 
ويـفـتـحــوا االبـوب لـهـم ووجـودهم في اجلـهــاز الـفـني ســتـكـون له
ـا لـم يـكن لـهم الــوقت الـكـافي في ـدربـ ر فــوائـد كـثـيــرة الن ا

هاجم .  الوحدة التدريبية للعمل بشكل منفرد مع ا
درب في ورطة فهو من ناحية االعتماد على مهاجم واحد تـوقع ا
اليـجيـد اللـعب الدفـاعي فـضال عن كون فـريقـه سيـلعب مـتراجـعا
ـرتدات وهي لم جتد من يترجمها الى اغلب الوقت ويعتمد على ا
اهــداف . نـقـتـرح عـلـى االحتـادين الـعـراقي واالســيـوي مـعـا فـتح
دورات تدريبيـة متخصصـة باللعب الهـجومي ويتم التركـيز عليها
بشـكل شديـد الن كرة القـدم تطـورت بشكل مـخيف وهـناك ارقام
تـهـديـفـيـة مـرعـبـة النهم عـرفـوا كـيف يـكـون الـتـدريب وتـنـوع طرق
الـلــعب ومــتى يــكـون الــفــريق قــويـا وقــادرا ان يــسـجل حــتى من

انصاف الفرص . 
اخملـجل ان تـلعب كـرة قـدم عقـيـمـة خالـيـة من اية روح وتـقـول انا
مـــدرب وحــاصل عــلى كـل شــهــادات الــتــدريب
وانت لـم تـتــعـلم احــد اهم اسـالــيـبــهـا او

اسلحتها الفتاكة . 
اذا تــرغـب ان تــكــون مــدربــا نــاجــحـا
عـلـيك ان تـوازن في الـلـعب والتـتوسل
احلـظ في ســبــيل ان يـــســاعــدك عــلى

تسجيل هدف واحد فقط .
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