
ال يزال فري��ق بايرن ميونيخ مرتبع��ا على �صدارة 
البوند�صليج��ا رغ��م تعادل��ة للم��رة الثاني��ة عل��ى 
الت��وايل يف مناف�ص��ات ال��دوري، ورغم ذل��ك اأجواء 
"كارثية" ت�صود البافاري تبداأ ب�صغط متزايد على 

اأن�صيلوتي.
الرتب��ع على �ص��دارة ال��دوري االأملاين لك��رة القدم 
بر�صي��د 17 نقط��ة بع��د ف��وز يف خم���س مباريات 
وتع��ادل مرت��ن ح�صيل��ة حتلم به��ا جمي��ع اأندية 
ال��دوري االأمل��اين لك��رة الق��دم، اإال فري��ق باي��رن 

ميونيخ.
والتطلع��ات،  املقايي���س  تختل��ف  ميوني��خ  فف��ي 
ومقايي���س النجاح املعتمدة ل��دى �صاحب االأرقام 
القيا�صي��ة يف األقاب ال��دوري االأمل��اين والكاأ�س، ال 

ميكن مقارنتها بتلك ال�صائدة لدى االآخرين.
وم��ن هذا املنطلق ميكن ا�صتيع��اب "الكارثة" التي 

حّل��ت بالن��ادي م��ن ج��راء التع��ادل االأخ��ر اأمام 
للبوند�صليج��ا  ال�صابع��ة  املرحل��ة  يف  فراكف��ورت 
)2-2(، وذلك عقب تعادل اأول اأمام فريق كولونيا 
)1-1( يف املرحل��ة ال�صابقة، ليعلن رئي�س النادي 
كارل هاين��ز رومينيجه، حال��ة ا�صتنفار مع اإطالق 
ت�رصيحات نارية ممزوجة بغ�صب �صديد حّمل فيها 
امل�صوؤولي��ة جلميع اأع�صاء الن��ادي معلقا اأن االأداء 

كان "اإهانة للنادي واأمر غر مقبول!".
ب��دوره،  اأن�صيلوت��ي  كارل��و  االإيط��ايل  امل��درب 
واملع��روف بهدوءه ال�صديد، ع��ال �صوته من من�صة 
املدرب��ن، وذل��ك للم��رة االأوىل من��ذ تولي��ه مهام 
تدري��ب البافاري. ليو�صح الحق��ا اأمام ال�صحفين 
باأنه "لي�س غا�صبا م��ن االأداء ال�صيئ للفريق، بقدر 
م��ا هو غا�ص��ب من العقلي��ة التي مي��زت الالعبن 
خ��الل اللق��اء". وح�ص��ل اأن�صيلوتي عل��ى دعم قائد 

الفري��ق املخ�رصم فيليب الم ح��ن قال: "علينا اأن 
ن�ص��ع على اأنف�صنا �صوؤاال حول غياب اخلطورة التي 
جنحن��ا يف اكت�صابها خالل ال�صن��وات االأخرة، اأين 

ذهبت؟!".
وتابع: "عندما ال تك��ون حا�رصا يف لقاء مب�صتوى 
100 باملائ��ة، ف��ال تتعج��ب اإذا م��ا انهزم��ت يف 

ال�رصاعات الثنائية".
اإال  ومهم��ا اختلف��ت م�ص��ادر ه��ذه الت�رصيح��ات 
اأن جميعه��ا رك��زت بتوجي��ه الل��وم اإىل "العقلي��ة 
ال�صائ��دة حالي��ا يف �صف��وف الباف��اري"، وهو ما 
خل�ص��ه رومينيحه م�ص��ددا اأن الفري��ق الذي خا�س 
"ال�ص��وط االأول اأم��ام فراكفورت ال ميكن اأن يكون 
باي��رن ميونيخ". فهل بات ذل��ك موؤ�رص حلالة عدم 
ر�صا بن العبي املدافع عن لقب الدوري االأملاين؟! 
اجلن��اح اآرين روب��ن ي�صتبعد االأم��ر ب�صكل قاطع، 

لين�ص��ح فريق��ه بالع��ودة اإىل ال��روح اجلماعية يف 
االأداء واإىل تو�صي��ح االأم��ور العالقة داخليا، قائال: 

"واإال �صنواجه م�صاكل مع كل فريق".
تاأكي��د روبن على ���رصورة احل��وار الداخلي، اأكده 
اأي�ص��ا الوافد اجلديد م��ن دورمتوند مات�س هوميلز، 
واإذا م��ا اأ�صفن��ا ت�رصيح��ات رومينيج��ه القا�صي��ة 
والتي مل توجه يوما بتلك احلدة اإىل املدرب ال�صابق 
بيب جوارديوال، فاإننا �صن�صل اإىل خال�صة مفادها 

اأن اأن�صيلوتي هو املق�صود.
اأن�صيلوتي املطارد دائما من قبل ال�صحافة املحلية 
عرب مقارنة م�صتمرة بين��ه وبيب جوارديوال، خ�رص 
اإىل غاية اللحظة ال�صباق بن�صبة 69 باملائة مقابل 
71 باملائ��ة فيما يتعل��ق باال�صتحواذ على الكرة، 
واأي�ص��ا التمري��رات الناجح��ة مبع��دل 86 باملائة 
مع��دل  ذل��ك  اإىل  اأ�ص��ف  باملائ��ة.   88،1 مقاب��ل 

ال�رصع��ة وامل�صافات التي قطعه��ا الالعبون والتي 
�صجلت ه��ي االأخرى تراجع��ا ملحوظا بنحو خم�س 

كيلو مرتات.
ومل ي�صج��ل اأن�صيلوت��ي يف القائم��ة االأخ��رة الت��ي 
اأعدتها �صحيفة كيكر الريا�صية، تقدما �صوى فيما 

يتعلق مبعدل النزاالت الثنائية.
وبعيدا ع��ن هذه االأرقام من املالحظ اأي�صا اأن قوة 
باي��رن يف و�ص��ط امللعب ب��داأت ترتاخ��ى، فت�صابي 
األون�ص��و مث��ال اأ�صب��ح اأك��ر تذبذب��ا كلم��ا تعر�س 
لهج��وم، وريناتو �صان�صيز مل يندمج بعد مع الفريق 
الباف��اري، واأخطاء تياجو األكانت��ارا الفردية بداأت 
تتكرر. وهن��اك العبون اآخرون لي�ص��وا اأح�صن حاال 
عل��ى راأ�صه��م ال��دويل توما���س مولر ال��ذي ال يزال 
يوا�ص��ل دور التلمي��ذ املجتهد ال��ذي يعمل من اأجل 

اجلميع لكن دون نتيجة �صخ�صية مر�صية.
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منتخبنا يضمن التأهل لربع نهائي شباب آسيا ويواجه فيتنام الخميس
رباعية عراقية في الشباك الكورية 

اأّنه��ا  التن���س املحرتف��ن  رابط��ة العب��ي  ذك��رت 
عاقب��ت االأ�صرتايل ني��ك كريو���س باالإيقاف حتى 
2017 خلرق��ه قواع��د  15 كان��ون الثاين/يناي��ر 
ال�صلوك خالل خ�صارته يف بطولة �صنغهاي لالأ�صاتذة 
االأ�صب��وع املا�ص��ي. وخ���رص كريو���س اأم��ام االأمل��اين 
مي�ص��ا زفريف بنتيج��ة 3-6 و1-6 يف الدور الثاين 
بعدم��ا مل يب��د اأّي رغب��ة يف الف��وز اإذ غاب��ت اجلدية 
ع��ن �رصب��ات اإر�صال��ه ورد اإر�ص��ال املناف���س وبدا 
اأّن��ه يف اإح��دى النق��اط متوجهًا اإىل خ��ارج امللعب 
قب��ل اأن ي��رد زفري��ف ل��ه الك��رة.  واأعلن��ت الرابطة 
يف بي��ان: "�صيتم تقلي�س العقوب��ة اإىل ثالثة اأ�صابيع 
م��ن املناف�ص��ات ف��ور االتفاق عل��ى خ�ص��وع الالعب 
لربنامج تاأهيل حتت اإ���رصاف اأخ�صائي يف علم النف�س 
الريا�ص��ي". كم��ا فر�ص��ت غرام��ة اإ�صافي��ة بقيمة 25 
األ��ف دوالر على كريو���س ب�صبب ت�رصف��ه الذي يخالف 
االأع��راف الريا�صية.  ودخل الالعب االأ�ص��رتايل )21 عامًا( 
- ال��ذي عان��ى من م�ص��اكل عدة م��ع �صلطات التن���س تتعلق 
ب�صلوك��ه يف املا�صي - اأي�صًا يف م�ص��ادة كالمية مع م�صجع 
قب��ل اأن يتعر�س ل�صيحات ا�صتهج��ان من جانب امل�صجعن 
بعد اخل�صارة وفر�ص��ت الرابطة عليه غرامة قدرها 16500 
دوالر ب�صب��ب �صلوكه يوم اخلمي���س املا�صي. واأ�صدر الالعب 
بيان��ًا يعتذر في��ه عن ت�رصفاته: "بعد ق��رار رابطة الالعبن 
املحرتف��ن اأود االعتذار عم��ا بدر مني يف �صنغهاي، اأتفهم 
الق��رار واحرتمه و�صاأ�صتغل ف��رتة االإيقاف للتح�صن داخل 
امللعب وخارجه، اأ�صع��ر باأ�صف �صديد واأتطلع للعودة يف 

."2017

اأك��د املدرب الفرن�ص��ي الن بران بان��ه التقى رئي�س 
االحت��اد اجلزائ��ري لك��رة الق��دم حمم��د راوراوة من 
راييوفات���س يف  ال�رصب��ي ميلوف��ان  اج��ل خالف��ة 
ترديب املنتخب الوطني. وقال بران يف مقابلة مع 
�صحيف��ة "كومبيتي�صيون" الريا�صية  "التقيت ال�صيد 
راوراوة وتناق�صن��ا يف املو�صوع وانا يف االنتظار". 
وتاب��ع "�رصحت ل��ه فل�صفتي يف اللع��ب وباين انوي 
العمل مع ا�صخا���س �صبق يل العمل معهم". واأ�صاف 
ب��ران: "كن��ت �صعي��دا الأن��ه ا�صتقبلن��ي الأن ما يجب 
معرفت��ه اي�صا بانني كنت مر�صح��ا يف اذار/مار�س 

املا�ص��ي خلالف��ة كري�صتيان غورك��وف" م�صرا اىل 
ان��ه اأر�ص��ل حينه��ا �صرت��ه الذاتي��ة لكن��ه مل يجتمع 
بامل�صوؤولن اجلزائرين. وكان غوركوف ف�صخ عقده 
مع االحتاد اجلزائري يف اآذار/مار�س املا�صي وحل 
بدال منه ال�رصبي ميلوف��ان راييوفات�س لكن االأخر 
اقي��ل م��ن من�صب��ه بع��د املب��اراة االوىل ملحارب��ي 
ال�صح��راء يف ت�صفيات مونديال رو�صيا 2018 قبل 
10 اي��ام و�صقوطه يف فخ التع��ادل مع الكامرون 

على ملعبه 1-1.
وت�صم املجموعة اأي�صا نيجريا وزامبيا.

ك�ص��ف رئي�س احت��اد مالطا لك��رة القدم ع��ن "دليل 
كا�صح" على وجود مراهنات م�صبوهة حول املباراة 
ت�صفي��ات  يف  املا�ص��ي  االأ�صب��وع  ليتواني��ا  اأم��ام 
الت��ي  املب��اراة  وه��ي   ،2018 رو�صي��ا  موندي��ال 
خ�رصته��ا مالط��ا بهدفن نظيف��ن. واأظه��ر التقرير 
الذي اأعده �رصكاء الحتاد مالطا لكرة القدم وهم من 
املتخ�ص�ص��ن يف مراقبة اأعم��ال املرهنات، وجود 
من��ط م��ن الرهانات ح��ول خ�ص��ارة منتخ��ب مالطا 
بهدف��ن نظيفن اأو اأك��ر يف املباراة التي جرت يف 
11 ت�رصي��ن االأول/اأكتوب��ر اجل��اري يف فيلنيو�س. 
وقال نورمان دارمانن دمياجو رئي�س احتاد مالطا 
لك��رة القدم يف موؤمتر �صحفي: "تقييم التقرير يقول 
اإن هن��اك دليل كا�ص��ح اأن امل�صاركن يف املراهنات 

كان��وا على علم م�صبق باأن منتخ��ب مالطا �صيخ�رص 
املباراة بهدف��ن نظيفن على االأق��ل". وجاء هدفا 
الف��وز ملنتخ��ب ليتواني��ا يف اآخر ربع �صاع��ة. واأكد 
دمياج��و اأن املراهن��ات امل�صبوهة ا�صتم��ر ت�صجيلها 
حت��ى قبل 20 دقيقة من نهاي��ة املباراة واأ�صار اإىل 
اأن احتاد الكرة يف بالده يوا�صل فح�س الدليل لكن 
دون اأن يك�ص��ف عن املزيد م��ن التفا�صيل. وك�صفت 
�صحيف��ة "ذي تامي��ز اأوف مالط��ا" يف وق��ت �صابق 
الي��وم اأن املفو�س ال��ذي مت تكليفه من قبل االحتاد 
الدويل لكرة القدم )الفيفا( زار غرفة مالب�س منتخب 
مالطا قبل انطالق املباراة لتحذير الالعبن من اأن 
املب��اراة مت ت�صنيفها على اأنها حمل خطورة كبرة 

فيما يتعلق باأعمال املراهنات.

والي��ة  يف  ليك�صينغت��ون  مدين��ة  �رصط��ة  األق��ت 
كنتك��ي القب���س عل��ى ثالث��ة اأ�صخا���س يف اطار 
التحقيقات املتعلقة مب�رصع ابنة العداء االأمركي 
ال�صه��ر تاي�ص��ون غاي التي توفي��ت االأحد متاأثرة 
بجراحه��ا بعد ا�صابتها بر�صا�ص��ة طائ�صة خالل 
تب��ادل الإط��الق النار داخ��ل مراآب اأح��د املطاعم. 
وكان دفونتا ميدلربوك���س )21 عامًا(، املحكوم 
االأح��د  ال�رصط��ة  توقف��ه  �صخ���س  اأّول  ال�صاب��ق، 
بتهم��ة تعري���س حي��اة االآخرين للخط��ر وحيازة 
االأ�صلح��ة الناري��ة، ث��م اعتقلت ت�صازي��راي تايلور 
)38 عام��ًا( وابن��ه دماركي��و )19 عام��ًا( بتهمة 
تعري�س حي��اة االآخرين للخط��ر. وذكرت ال�رصطة 
انه��ا اأوقف��ت �صخ�صًا رابع��ًا وحققت مع��ه قبل اأن 
تطلق �رصاح��ه، موؤكدة اأن "التحقيقات متوا�صلة". 
وبح�صب العنا�رص االأولية للتحقيق، لقيت ترينيتي 
غاي )15 عامًا( حتفه��ا بر�صا�صة طائ�صة خالل 
تب��ادل الإط��الق الن��ار ب��ن ركاب �صيارت��ن يف 
موق��ف لل�صيارات تابع ملطع��م للوجبات ال�رصيعة 

يف  ترينيت��ي  واأ�صيب��ت  االأح��د.   - ال�صب��ت  لي��ل 
عنقه��ا وتوفي��ت بع��د وقت ق�ص��ر م��ن و�صولها 
اىل م�صت�صف��ى جامع��ة كنتكي، لت�ص��اف بذلك اىل 
الئح��ة �صحاي��ا حي��ازة االأ�صلح��ة الناري��ة الت��ي 
تت�صب��ب باأك��ر م��ن 30 األف حال��ة وف��اة �صنويًا 
يف الواليات املتح��دة. وكانت ترينيتي تعترب من 
املواهب االأمركية الواعدة يف األعاب القوى، وهي 
متخ�ص�صة يف �صباقات ال�رصعة على غرار والدها 
تاي�ص��ون غ��اي بط��ل الع��امل يف �صباق��ات 100 
و200 م و4 م��رات 100 م لع��ام 2007 وال��ذي 
تلط��خ ا�صمه الحقًا بف�صائ��ح املن�صطات ما ت�صبب 
باإيقاف��ه مل��دة ع��ام يف 2013. وتاي�ص��ون غاي 
)34 عام��ًا( هو ثاين ا�رصع رجل يف تاريخ �صباق 
100 م )9.69 ثاني��ة( خل��ف ا�صطورة جامايكا 
واالألعاب االأوملبي��ة اأو�صاين بولت )9.58 ثانية( 
لك��ن تورط��ه يف املن�صطات ت�صب��ب بتجريد بالده 
م��ن ذهبية التتابع 4 م��رات 100 م التي ح�صلت 

عليها يف اأوملبياد لندن 2012.

معاقبة كيريوس بسبب تصرفاته 
في بطولة شنغهاي  

الفرنسي بيران يقترب من تدريب الجزائر

مراهنات مشبوهة في مباراة مالطا وليتوانيا

توقيف )3( أشخاص على عالقة بمصرع ابنة غاي

و�صج��ل م��ازن فيا�س )53 من �رصبة ج��زاء( ووليد كرمي 
)63 و65( وع��الء عبا���س )79( اأه��داف الف��وز ل�صال��ح 

املنتخب العراقي.
و�صهدت املباراة الثانية �صمن ذات املجموعة يوم االثنن 
اأي�صًا تعادل االإمارات مع فيتنام 1-1 على ذات امللعب.

وت�ص��در الع��راق ترتي��ب املجموع��ة بر�صي��د 6 نقاط من 
مبارات��ن، مقابل 4 نقاط لفيتنام، ونقط��ة لالإمارات وال 
�ص��يء لكوري��ا ال�صمالية، حيث �صم��ن الع��راق التاأهل اإىل 

الدور ربع النهائي.
وتق��ام اجلولة الثالثة واالأخرة م��ن مناف�صات املجموعة 
ي��وم غ��د  اخلمي���س، حي��ث يلتق��ي الع��راق م��ع فيتن��ام، 

واالإمارات مع كوريا ال�صمالية.
وكان��ت اجلولة االأوىل �صهدت يوم اجلمعة فوز العراق على 

االإمارات 0-1، وفيتنام على كوريا ال�صمالية 2-1.

وي�ص��ارك يف النهائي��ات 16 منتخب��ًا مت تق�صيمه��ا عل��ى 
اأرب��ع جمموع��ات، وت�ص��م كل جمموعة اأربع��ة منتخبات، 
وبحيث يتاأهل اأول فريقن من كل جمموعة اإىل الدور ربع 

النهائي.
وكان منتخب الع��راق الطرف االأف�صل خالل ال�صوط االأول 
الذي �صهد اأداءاً بدنيًا من كال الفريقن، و�صكلت انطالقات 

اأمر �صباح ومازن فيا�س م�صدر اخلطورة للعراق.
وكانت اأبرز فر�س العراق خالل ال�صوط االأول عرب ت�صديدة 

�صفاء هادي والتي مرت فوق العار�صة يف الدقيقة 42.
واأثم��رت االأف�صلية العراقي��ة يف ت�صجيل الهدف االأول عند 
الدقيق��ة 53 بعدم��ا اأر�صل حممد كرمي متري��رة و�صلت اإىل 
ع��الء عبا���س لي�ص��دد كرة ارت��دت من ي��د املداف��ع ت�صوي 
جن-ن��ام ليحت�ص��ب احلك��م �رصب��ة ج��زاء نفذه��ا مازن 

فيا�س بنجاح.
ودف��ع هذا اله��دف املنتخب الكوري ال�صم��ايل لفتح اللعب 
من اأج��ل تعديل النتيجة، ف�صدد كان��غ كوك-ت�صول وهان 

كوانغ-�صونغ حماولتن مرتا خارج املرمى.
وا�صتغ��ل العب��و الع��راق انفت��اح اأداء املنتخ��ب الك��وري 
ال�صمايل لي�صجلوا الهدف الثاين، بعدما اأر�صل جا�صم حممد 
متريرة بينية خلف املدافعن و�صلت اإىل وليد كرمي لي�صدد 

بثقة يف ال�صباك )63(.
ثم عاد وليد كرمي لي�صجل الهدف الثالث للعراق بعد هجمة 
قادها جا�صم حممد ال��ذي مرر خلف املدافعن اإىل عال�س 
عبا���س الذي تق��دم يف اجتاه املرمى قب��ل اأن يهيء الكرة 

اأمام وليد لي�صدد يف ال�صباك اخلالية )65(.
واختت��م ع��الء عبا���س الرباعي��ة يف الدقيق��ة 79 عندم��ا 
تاب��ع متريرة �صيف حامت الطويلة و�صدد بعيداً عن متناول 

الكوري الكوري ري ت�صول-�صونغ
ت�رصيحات املدربن:

- عبا�س عطية مدرب منتخب العراق:
"يف املباراة االأوىل من البطولة يجب اأن تكون حذراً الأن 
الالعب��ن يكون��ون متوتري��ن، ولكن حققنا الف��وز يف تلك 

املب��اراة. هذه امل��رة قمنا بتغي��ر اخلطط وطريق��ة لعبنا 
وفزن��ا يف املب��اراة اأي�ص��ًا، منتخب كوري��ا ال�صمالية لعب 

ب�صورة جيدة ولكننا فزنا باملباراة".
"ع��دد االأهداف الت��ي �صجلناها اعتمد عل��ى اأداء العبينا 
يف املب��اراة، ولك��ن الف��وز بف��ارق ه��دف واح��د اأو اأربعة 
اأه��داف ال يختل��ف كث��راً، ال�ص��يء االأهم هو اأنن��ا ح�صلنا 

على النقاط الثالث".
- ري �صونغ-هو مدرب منتخب كوريا ال�صمالية:

"لعبن��ا مباراتن وخ�رصنا خاللهم��ا، ولكن ال�صيء االأهم 
ه��و اكت�صاب خربة كب��رة من هذه املباري��ات، ولهذا اآمل 
اأن يك��ون الالعب��ون تعلموا �صيئًا واأن يتط��وروا وي�صبحوا 

اأف�صل من ال�صابق".
"يف ال�ص��وط الث��اين تلقين��ا هدف من �رصب��ة جزاء وهذا 
كان �صب��ب توت��ر الالعب��ن، وبعد ذل��ك حاول��وا الت�صجيل 
وكان��وا يرك��زون اأك��ر عل��ى الهج��وم، وترك��وا م�صاحات 

كبرة للفريق املقابل مما جعل النتيجة ت�صبح 4-0".

درس من حماقة 
ايكاردي

د . هادي عبدالله

من زاوية 
اخرى

الو�ص����ف الدقي����ق حلال����ة االرجنتين����ي اي����كاردي م����ع نادي����ه 
االيطايل انرت ميالن هو , ان املاء امل�صكوب الميكن جمعه مرة 
اخ����رى , او كم����ا يقول مثل عربي اخ����ر ان ال�صيف �صبق العذل 
, وعل����ى راأي ال�صيا�صي����ن مل يعد هن����اك اأي ب�صي�ص �صوء يف 
نهاي����ة نفق ايكاردي م����ع جماهري ناديه الذي����ن رفعوا الفتتات 
التهديد له����ذا الالعب " العاق " ورمبا ي�ص����ح و�صفه باالحمق 
النه فتح جبهة معركة مع طرف يكاد يكون هو االقوى اال وهو 

اجلمهور ..
وقب����ل ان ننقل ماذكرته التقارير االخ����رية حول ما انتهى اليه 
" النجم الغ�صيم " نذَكر بع�ص العبينا ال�صباب وحتى غريهم 
ممن يفتعلون بحركات معينة معارك مع جماهري انديتهم بان 
النجومي����ة تعني يف احد معانيها االع����رتاف للجمهور بف�صله 
على الرغم مما يرافق العالقة معه من منغ�صات احيانا ..واما 

ايكاردي �صاحب اخلطاأ الفادح فقد
ك�صف����ت تقاري����ر �صحفي����ة اإيطالي����ة اأّن الالع����ب االأرجنتين����ي 
ماورو اإيكاردي ب����ات يف طريقه للرحيل عن ناديه اإنرت ميالن 

االإيطايل يف كانون الثاين/يناير املقبل.
وت�صببت االآراء والتعليق����ات, التي ذكرها الالعب يف كتاب له 
يتح����دث عن �صريت����ه الذاتية يف اإثارة خ����الف كبري بينه وبن 
جمه����ور الن����ادي االإيط����ايل, والذي����ن ارتفع����ت اأ�صواتهم االآن 
مطالب����ن بتجريد الالعب من �ص����ارة قيادة الفريق ورحيله عن 

النادي.
وكان نادي نابويل قريبًا من التو�صل التفاق النتقال اإيكاردي 
اإىل �صفوف����ه يف ال�صي����ف املا�ص����ي, قبل اأن يوق����ع االأخري على 

تعاقد جديد مع اإنرت ميالن.
 بيد اأّن اآمال نابويل يبدو اأنها يف طريقها للتجدد مرة اأخرى, 
حيث ت�ص����ري �صحيفة "كوريرو ديلو �صب����ورت" االإيطالية اإىل 

اأّن انرت ميالن يفكر يف بيع
الالع����ب )23 عام����ًا( مقاب����ل 60 ملي����ون يورو, وه����و ما يقل 
كث����ريًا ع����ن ال�صرط اجلزائي امل����درج يف تعاق����ده, والذي يبلغ 

يورو. مليون   110
وهاجم����ت جمموعة من م�صجعي الن����ادي الالعب االأرجنتيني 
مهاج����م الفري����ق ل����دى عودت����ه اإىل منزله بع����د مب����اراة الفريق 
التي خ�صره����ا 1 - 2 اأمام كالياري م�صاء االأحد املا�صي �صمن 

مناف�صات الدوري االإيطايل.
وهتف����ت اجلماهري �ص����د الالعب ب�صبب ما ذك����ره يف كتاب عن 

�صريته الذاتية �صدر قبل اأيام.
ويف ه����ذا الكتاب عن �صريته الذاتية, وال����ذي اأ�صدره بعنوان 
"�صيمربي اأفانتي" اأو "اإىل االأمام دائمًا", حتدث اإيكاردي عن 
خالفه م����ع اجلماهري يف �صباط/فرباي����ر 2015 بعد خ�صارة 
الفري����ق اأم����ام �صا�صول����و, واأو�ص����ح اأن����ه كان عل����ى ا�صتع����داد 
للت�ص����دي للجماهري من خ����الل اال�صتعانة ببع�����ص االأ�صخا�ص 

من االأرجنتن.
وذكرت وكال����ة االأنباء االإيطالية )اأن�ص����ا( اأّن نحو 30 �صخ�صًا 
انتظ����روا اإيكاردي اأمام منزل����ه وبحوزتهم الفتة حتمل تهديدًا 

له وذلك اأمام منزله.

 �صمن منتخب العراق التاأهل للدور 
ربع النهائي بعد فوزه على كوريا 

ال�صمالية 0-4 يوم االثنن على  
ملعب مدينة خليفة الريا�صية يف 
املنامة, �صمن اجلولة الثانية من 

مناف�صات املجموعة الثانية يف بطولة 
اآ�صيا لل�صباب حتت 19 عامًا 2016 

يف البحرين.

المنامة ــ خاص

أنشيلوتي في أزمة... لست غاضبا من االداء ولكن من عقلية الالعبين
جدل المالعب


