
اأبرز �ساوول نيغي��ز لعب و�سط اأتليتيكو مدريد الإ�سباين 
التاأث��ري الكبري الذي يتمتع به املدرب دييغو �سيميوين 
يف الفريق بتعهده بعدم مغادرة النادي طاملا ا�ستمر 
الأرجنتين��ي يف من�سب��ه. واأ�سب��ح الالع��ب البال��غ 
عم��ره 21 اأح��د اأه��م الالعبني يف فري��ق �سيميوين 
يف اآخ��ر مو�سمني و�سجل هدف الفوز على بايرن 
ميوني��خ يف ذه��اب قب��ل نهائ��ي دوري اأبطال 
اأوروب��ا املو�س��م املا�س��ي. وقال �س��اوول: "لن 
اأغ��ادر طاملا ظّل �سيميوين هنا، عندما يثق فيك 

املدرب كما يفعل )�سيميوين( فهذا اأمر حيوي".
وغ��رّي �سيمي��وين �س��ورة اأتليتيك��و من��ذ تولي��ه 
املن�س��ب يف 2011 اإذ ف��از بلق��ب الدوري يف 
2014 بعدم��ا ظ��ّل حك��راً على ري��ال مدريد 

وبر�سلونة طوال ت�سع �سنوات.
كما فاز الفريق بقيادته بالدوري الأوروبي يف 

 2 0 1 وكاأ���س املل��ك يف 2013 وكان و�سيف��ًا لبط��ل 2
دوري اأبط��ال اأوروبا مرت��ني يف اآخر ثالث ن�سخ. ومل يكن �ساوؤول 
اأول لع��ب يتح��دث عن تاأثري امل��درب يف الفريق اإذ اأق��ّر الفرن�سي 
اأنط��وان غريزمان يف اأغ�سط���س املا�سي اأّنه ح�سل على �سمانات باأّن 
�سيمي��وين �سيظ��ل يف من�سبه قب��ل اأن ميدد عقده مع الن��ادي. ورغم ذلك 
ف��اإن قب�س��ة �سيميوين احلديدي��ة تعني اأن الفريق قد يفقد ع��دداً من لعبيه 
املوؤثري��ن حال رحيل��ه عن النادي.  وقّل��ل املدرب البالغ عم��ره 46 عامًا 
عق��ده مع النادي لينتهي يف 2018 بدًل من 2020 ما اأثار �سكوكًا ب�ساأن 
التزام��ه جت��اه النادي عل��ى املدى البعي��د. واأ�ساف �س��اوول: "بالن�سبة يل 
ولأتليتيك��و �سيميوين هو كّل �سيء، الطماأنينة التي يبثها يّف جعلتني اأ�سل 
مل��ا بلغت��ه كالعب، يتطلب الفوز بثقته جمهوداً كب��رياً، ولكنني الآن اأحظى 

بها ويجب علي موا�سلة القتال حتى املوت لأجل احلفاظ عليها".

يب��دو ني���س مر�سح��ًا بق��وة اىل موا�سل��ة انطالقته 
الرائع��ة عندم��ا ي�ست�سيف نانت الراب��ع ع�رش اليوم 
الأحد املقبل يف املرحلة احلادية ع�رشة من الدوري 

الفرن�سي لكرة القدم.
وفاج��اأ ني�س اجلميع مطلع املو�سم احلايل بتحقيقه 
8 انت�س��ارات يف 10 مباري��ات حت��ى الآن وه��و 
الوحي��د مل يت��ذوق طع��م اخل�سارة يف ال��دوري، يف 
وق��ت كانت الرت�سيح��ات ت�سب يف �سال��ح باري�س 
�س��ان جرم��ان حام��ل اللق��ب يف املوا�س��م الأربعة 
الأخرية. ويت�سّدر ني�س الرتتيب بفارق 4 نقاط عن 
مطارده املبا�رش جاره موناكو الذي كان يف رحلة 

�سعبة اىل �سانت اتيان ال�سابع اأم�س ال�سبت.
وي�سعى ني�س اىل ا�ستغالل عاملي الأر�س واجلمهور 
واملعنوي��ات امله��زوزة ل��دى لعب��ي نان��ت عق��ب 
خ�سارته��م اأمام �سيفهم رين يف املرحلة املا�سية، 
وذلك لتحقي��ق فوزه ال�ساد�س عل��ى التوايل وتعزيز 
موقع��ه يف ال�س��دارة ان مل يكن تو�سي��ع الفارق يف 

حال تعرث موناكو.
وتكت�سي مباراة نان��ت اأهمية كبرية بالن�سبة لني�س 
كونها بروف��ة قبل ا�ست�سافته ريد ب��ول �سالزبورغ 

النم�س��اوي اخلمي���س املقبل يف اجلول��ة الرابعة من 
الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان الفري��ق اجلنوب��ي اأنع�س اآمال��ه يف املناف�سة 
اىل  الأوروبي��ة  جمموعت��ه  بطاقت��ي  اح��دى  عل��ى 
ال��دور الثاين عندما عاد بف��وز ثمني من �سالزبورغ 
0-1 عق��ب خ�سارتني اأمام �سيفه �سالكه الأملاين 

وم�سيفه كرا�سنودور الرو�سي.
وحقق باري�س �س��ان جريمان بطل املوا�سم الأربعة 
املا�سي��ة ف��وزاً �سعب��ًا على م�سيف��ه ليل 0-1 يف 
افتتاح املرحلة احلادية ع�رشة من الدوري الفرن�سي 
لكرة القدم. و�سج��ل الأوروغوياين اإدين�سون كافاين 

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 65.
ورف��ع كافاين، ال��ذي بقي يف املوا�س��م الأخرية يف 
ظ��ل ال�سويدي زلت��ان اإبراهيموفيت���س املنتقل اإىل 
 10 اإىل  ر�سي��ده  الإنكلي��زي،  يونايت��د  مان�س�س��رت 

اأهداف يف �سدارة ترتيب الهدافني.
و�سع��د فري��ق العا�سم��ة اىل املرك��ز الث��اين رافعًا 
ر�سي��ده اإىل 23 نقط��ة، بف��ارق ثالث نق��اط خلف 
ني���س املفاج��اأة. وتراجع��ت نتائج �س��ان جريمان 
ه��ذا املو�س��م م��ع مدرب��ه الإ�سب��اين اأون��اي اإميري 

الذي خلف ل��وران بالن فاكتفى حت��ى الآن ب�سبعة 
انت�سارات ومني بخ�سارتني و�سقط يف فخ التعادل 
مرت��ني على الرغم م��ن احتفاظ��ه بالت�سكيلة ذاتها 

با�ستثناء رحيل اإبراهيموفيت�س.
�سوي���رشا ملواجه��ة  اإىل  �س��ان جريم��ان  ويتوج��ه 
ب��ازل الثالثاء املقب��ل يف اجلولة الرابعة من دوري 
اأبط��ال اأوروب��ا التي و�س��ل فيها اإىل رب��ع النهائي 

يف املو�س��م املا�سي قبل اأن يخ��رج اأمام مان�س�سرت 
�سيتي الإنكليزي.

ريال �س��سييداد �ساد�سًا م�ؤقتًا
� �سع��د ريال �سو�سيي��داد اإىل املركز ال�ساد�س موؤقتًا 
يف الدوري الإ�سباين لكرة القدم بفوزه على م�سيفه 

ليغاني�س -2�سفر يف افتتاح املرحلة العا�رشة.

و�سج��ل الهدف��ني الربازيل��ي ولي��ان جوزي��ه )29( 
وخافيري بريتو )59(.

رف��ع �سو�سيي��داد ر�سي��ده اإىل 16 نقط��ة، يف ح��ني 
جتّمد ر�سيد ليغاني���س الوافد اجلديد عند 10 نقاط 

باملركز الرابع ع�رش موؤقتًا.
ويلعب اليوم الأحد اإيبار مع فياريال، واأتلتيك بلباو 
م��ع اأو�سا�سونا، وريال بيتي�س مع اإ�سبانيول، ول�س 
باملا�س مع �سلت��ا فيغو، وغدا الإثنني ديبورتيفو ل 

كورونيا مع فالن�سيا.
بنفيكا ي�ؤمن �سدارته قبل لقاء الأبطال

� ح�سن بنفيكا �سدارة الدوري الربتغايل لكرة القدم 
بتغلبه على �سيفه باكو�س دي فرييرا -3 �سفر يف 
افتتاحية مناف�سات املرحلة التا�سعة من امل�سابقة.
غويدي���س  جونكال��و  بنفي��كا  اأه��داف  و�سج��ل 
ميغي��ل  واأوي���س  �سالفي��و  اإدواردو  والأرجنتين��ي 

األفون�سو يف الدقائق 26 و64 و.87
ورف��ع بنفي��كا ر�سي��ده اإىل 25  نقط��ة يف �س��دارة 
الرتتي��ب بفارق �ست نقاط عن مالحقه بورتو، الذي 
واج��ه فيتوري��ا �سيتوبال اأم�س، فيم��ا توقف ر�سيد 
باكو���س دي فرييا عند ت�سع نقاط يف املركز الثاين 

ع�رش.
وتنتظ��ر بنفيكا مواجهة قوية اأم��ام �سيفه دينامو 
كيي��ف الأوكراين )نقط��ة( يف دوري اأبط��ال اأوروبا 
ي��وم الثالث��اء املقب��ل، وميل��ك بنفي��كا اأرب��ع نقاط 
باملركز الثال��ث يف املجموعة الثانية بفارق نقطة 
ع��ن ب�سيكتا�س الرتكي الث��اين ونقطتني عن نابويل 

الإيطايل املت�سدر.
وتع��ادل �سبورتينغ ل�سبونة م��ع م�سيفه نا�سيونال 
ب��ال اأهداف بعد ان ا�ساع ل��ه ويليام كارفايو ركلة 
ج��زاء )8(، وبق��ي يف املركز الثال��ث موؤقتًا بفارق 

نقطة عن بورتو.
تعادل م�ن�سنغالدباخ وفرانكف�رت �سلبا

�سيف��ه  م��ع  مون�سنغالدب��اخ  بورو�سي��ا  تع��ادل   �
اينرتاخ��ت فرانكف��ورت �سلب��ا يف افتت��اح املرحلة 

التا�سعة من بطولة املانيا لكرة القدم.
ورفع فرانكف��ورت ر�سيده اىل 15 نقطة يف املركز 
ال�ساد���س، ومون�سنغالدب��اخ اىل املركز التا�سع وله 

12 نقطة.
ويلع��ب الي��وم الأح��د هوفنه��امي مع هرت��ا برلني، 

وكولن مع هامبورغ.

7 رياضة Sun. 30 Oct. 2016 issue no 217
االحد 30 تشرين االول 2016 العدد 217

منتخب شباب الصاالت يبدأ استعداداته لبطولة آسيا المقبلة

قال كالودي��و اأوبيدا، مدرب منتخ��ب الأرجنتني 
لل�سباب، حتت 20 عاًما، اإنه ل يوجد بني لعبيه، 
لعب على غ��رار النجم ليونيل مي�سي، لكن يوجد 
لعب��ني جيدي��ن مب�ست��وى مماث��ل لأنخي��ل دي 

ماريا، وخافيري ما�سكريانو.
واأك��د اأوبي��دان يف ت�رشيح��ات اإذاعي��ة: "لدين��ا 
لعبني جيدي��ن. بالطبع لي�س لدين��ا مي�سي اآخر، 
لكن لدينا من ي�سبهون دي ماريا، اأو ما�سكريانو".
واأ�س��ار اإىل الأداء ال��ذي قدمه خو�سي��ه بيكرمان، 
يف قي��ادة منتخ��ب حت��ت 20 عاًم��ا ال��ذي توج 
 ،1997 وماليزي��ا   ،1995 قط��ر  مبوندي��الت 
والأرجنتني 2001، حيث قال: "ع�رش بيكرمان 

�سه��د فرًق��ا عظيم��ة. يج��ب ال�ستم��رار يف تقدمي 
تلك ال�سورة".

اأمري��كا  وت�سع��ى الأرجنت��ني يف بطول��ة كاأ���س 
اجلنوبية لل�سباب بالإك��وادور، التي �ستنطلق يف 
13 يناير/كانون ثان املقبل، للتاأهل للمونديال 
الذي �سيقام بكوريا اجلنوبية بني 20 مايو/اآيار 

اإىل 11 يونيو/حزيران من عام 2017.
واأ�س��اف امل��درب، اأن املنتخب حت��ت 20 عاًما، 
�سيخو�س مباراتني وديت��ني اأمام باراجواي يف 
29 نوفمرب/ت�رشي��ن ث��ان والأول من دي�سمرب/
كانون اأول، واثنني اأخريني، اأمام ت�سيلي مل يحدد 

موعدهما بعد.

عق��د  ان  الق��دم  لك��رة  اجلزائ��ري  الحت��اد  اأعل��ن 
البلجيك��ي ج��ورج ليكنز عل��ى راأ���س الدارة الفنية 
ملنتخ��ب ي�ستم��ر حتى كاأ���س اأمم افريقي��ا 2019. 
ووق��ع ليكنز العقد مع الحت��اد اجلزائري الذي كان 
اأعل��ن تعيين��ه خلفا لل�رشب��ي ميلوف��ان راييفات�س 
املق��ال م��ن من�سب��ه قب��ل نح��و ا�سبوع��ني. و�سبق 
لليكن��ز )67 عاما( ان ا�رشف عل��ى منتخب اجلزائر 
لف��رتة وجي��زة ع��ام 2003، اذ ت��رك من�سب��ه يف 
حينها لأ�سب��اب عائلية. كم��ا درب منتخب بلجيكا 
ومنتخ��ب  و2010-2012(   1997-1999(
تون���س )2015-2014( وو�سل مع الأخري اىل ربع 
نهائي كاأ�س افريقي��ا يف غينيا ال�ستوائية. و�ستكون 

الفني��ة  الدارة  راأ���س  عل��ى  لليكن��ز  الأوىل  املهم��ة 
ملنتخ��ب اجلزائ��ر يف املباراة املرتقب��ة مع نيجرييا 
يف الثاين ع�رش من ت�رشين الثاين/نوفمرب املقبل يف 
الت�سفيات الفريقية املوؤهلة اىل كاأ�س العامل 2018 
يف رو�سي��ا، حيث يحتاج حماربو ال�سحراء اىل الفوز 
فيه��ا للحف��اظ عل��ى اآماله��م مب�سارك��ة ثالث��ة على 
الت��وايل يف املوندي��ال. وتعادل منتخ��ب اجلزائر مع 

ا�سبوعني �سيفه الكامريوين 1-1 قبل  نح��و 
�سمن الت�سفيات، حيث 

اوقعته��ا القرع��ة يف 
جمموعة نارية ت�سم 

اأي�سا زامبيا.

مهمة ليكنز مع منتخب الجزائر تمتد حتى 2019كالوديو أوبيدا: ليس لدينا ميسي آخر

 روني مرحب به في  إيفرتون

وجرى ي��وم اول ام�س اجلمعة اجتماع جمع املدير الفني 
ملنتخبن��ا ال�سباب��ي عل��ي طال��ب ومدير املنتخ��ب عقيل 
عب��د الزه��رة وامل�ساعدي��ن ن�س��اأت حمم��د ويا���رش حممد 
وم��درب احلرا�س عدنان خليل  مب��درب منتخبنا الوطني 
هيث��م عبا�س بعيوي، ملناق�س��ة الأمور الفنية التي ترتبط 
باملرحل��ة املقبل��ة والت��ي متت��د اإىل منت�سف �سه��ر اأيار 

املقبل وهو موعد انطالق البطولة .
واأك��د امل��درب عل��ي طال��ب" : اأن الجتم��اع رك��ز عل��ى 
مطالع��ة املواعي��د كاف��ة الت��ي تنته��ي معه��ا التزامات 
الالعب��ني ب�سكل �سامل قب��ل اأي مع�سكر ، وذلك يف خطوة 
لبدء و�سع اخلطوط العري�سة ملوعد التجمع املقبل، ومن 
ثم انطالق رحل��ة التح�سريات اخلا�سة باملنتخب،"ونوه 
طال��ب" : اإىل اأن اجلهاز الفني بحث كذلك اخليارات كافة 

املتاح��ة اأمام��ه ب�س��اأن ترتي��ب مباريات ودي��ة اإعدادية 
قب��ل ال�ستحق��اق الآ�سي��وي، خ�سو�سا اأن��ه ح�رش ب�سكل 
ن�سب��ي املنتخبات التي من املمكن اأن يلعب معها ، ولكن 
بانتظ��ار ال�سكل النهائ��ي للقرعة الت��ي �ستجري يف �سهر 
كان��ون الثاين القادم من اجل معرف��ة هوية الفرق ب�سكل 
ر�سم��ي كم��ا "اأ�س��ار" مدير منتخ��ب �سباب الع��راق لكرة 
ال�س��الت عقي��ل عبد الزه��رة : اإىل اأن الجتم��اع تخللته 
مراجع��ة املرحلة ال�سابقة وم��ا ت�سمنتها من �سلبيات مت 
ت�سخي�سها ب�سكل دقيق جداً ، "وك�سف" : اأن اجلهاز الفني 
توق��ف عند العديد من النقاط التي �سرياعيها ب�سكل مركز 
خ��الل الف��رتة املقبلة، منه��ا يتعلق بامل�ستوي��ات الفنية 
والبدني��ة لالعب��ني الذي��ن �سمته��م الت�سكيلة اآن��ذاك، مع 
الأخ��ذ بعني العتبار احلر�س الكبري واملتابعة امل�ستمرة 
لر�س��د الالعب��ني جميعا يف الف��رتة احلالي��ة ومراقبتهم 
وتقييمه��م قب��ل الإع��الن ع��ن اأي ت�سكيل��ة مقبل��ة مب��ا 

يتواف��ق مع احلاج��ات التكتيكية للمنتخ��ب يف كل مركز 
م��ن مراكز اللع��ب، وجدد املدير الفن��ي ملنتخبنا الوطني 
لك��رة ال�س��الت هيث��م عبا���س بعي��وي" : تاأكي��ده خالل 
الجتم��اع ���رشورة العم��ل بجه��د وتركي��ز طيل��ة الأيام 
املقبل��ة، مبا ي�سمن الو�سول باملنتخب اىل اأعلى معايري 
اجلاهزية الفنية والبدني��ة قبل دخوله اأجواء ال�ستحقاق 
القاري املهم جدا، ومبا يتيح اإعادة املنتخب اىل �سورته 
احلقيقية التي تتوافق مع حجم وطموحات كرة ال�سالت 
العراقي��ة ومتابعيه��ا ،"واختت��م" بعيوي حديث��ه اأن كرة 
ال�س��الت العراقي��ة حققت قف��زات نوعية عل��ى م�ستوى 
ق��ارة اآ�سيا، علين��ا جميعًا تقع م�سوؤولي��ة املحافظة على 
ه��ذا التق��دم والتقييم اجليد ال��ذي ح�سلنا علي��ه من قبل 
الحت��اد الأ�سي��وي، وحماولة بذل اأق�س��ى جهد يف �سبيل 
حتقي��ق نتائ��ج طيب��ة يف امل�سارك��ة الأ�سيوي��ة ملنتخب 
�سب��اب الع��راق بكرة ال�س��الت ، وثم��ن املجتمعون دور 

الحتاد العراقي املركزي لكرة القدم وعادل اليا�رشي يف 
دعم املنتخب��ات الوطنية لكرة ال�سالت واإبداء الهتمام 
ال��الزم يف توف��ري املع�سكرات التدريبية بغي��ة ال�ستعداد 
الأمثل للبطولت اخلارجية، وحققت منتخباتنا الوطنية 
وانديتن��ا املحلية نتائج ملفتة للنظ��ر خالل امل�ساركات 
الخ��رية الت��ي اقيم��ت عل��ى امل�ست��وى الق��اري واخ�س 
بالذك��ر الجناز املميز والكبري الذي يح�سل للمرة الوىل 
يف تاري��خ كرة ال�سالت العراقي��ة عندما قدم نادي نفط 
الو�س��ط مباري��ات كب��رية ونتائ��ج ملفت��ة يف مناف�سات 
بطول��ة اندية ا�سيا التي اقيمت العام احلايل يف العا�سمة 
التايلندي��ة بانكوك لكنه خ�رش املباراة النهائية امام ناد 
ياب��اين بفارق ركالت الرتجيح م��ن عالمة اجلزاء وبذلك 
احت��ل املركز الث��اين يف ثاين م�ساركة ل��ه على امل�ستوى 
ال�سيوي بعد ان كان قد احتل املركز الرابع يف م�ساركته 

الوىل العام املا�سي.

مدرب ليفركوزن 
شميت بال مناصر !

من زاوية 
اخرى

يعترب رودي فولر املدي��ر الريا�سي لباير ليفركوزن، اأحد 
اأك��رب الداعمني ملدرب الفريق روجر �سمي��ت، فهو من اأتى 
ب��ه لتدري��ب الفريق، ول يف��وت فر�سة للثن��اء على عمله، 
لك��ن بعد اخلروج من م�سابقة الكاأ���س، تغريت لهجة فولر 

املطالب بت�سحيح امل�سار.
كان فولر، دافع عن روجر �سميت، عندما دخل يف م�سادة 
كالمي��ة م��ع م��درب هوفنه��امي، يولي��ان ناجل�سمان يف 
املب��اراة، التي جمعت فريقيهما، �سمن مناف�سات الدوري 
الأمل��اين، حيث تعر���س �سميت لالإيقاف مل��دة مباراتني؛ 

ب�سبب اإهانته لناجل�سمان.
وعندم��ا �ُسئل فولر حينها، عّم��ا اإذا كان يفكر يف التخلي 
ع��ن املدرب �سميت؛ لأن��ه �سيتعر�س لالإيق��اف من جديد، 
م��ا �سيوؤثر عل��ى اأداء الفريق، قال: "ل ميك��ن الت�سكيك يف 
ق��درات اأي م��درب كان، واإيق��اف التعام��ل مع��ه؛ ب�سب��ب 

و�سف زميله باملعتوه".
لكن وبعد اخلروج غري املتوقع، اأمام لوّته الفريق املغمور، 
يف م�سابقة كاأ�س اأملانيا، تغريت لهجة فولر جتاه �سميت.
وق��ال فول��ر ل�سحيف��ة "كيك��ر" الريا�سي��ة: اإن "الهزمية 
اأم��ام لوّته ل زال��ت تثقل كاهله"، مطالًب��ا �سميت بتدارك 
املوق��ف، واأ�ساف: "نح��ن على اأعتاب اأ�سب��وع حا�سم، قد 

يحدد مالمح املو�سم ككل".
و�سيك��ون ليفرك��وزن اأمام ث��الث مباري��ات مهمة خالل 
الف��رتة املقبلة، حيث �سيواج��ه فولف�سب��ورج، الذي يعاين 
هو الآخر الأمّرين �سم��ن مناف�سات الدوري الأملاين، كما 
�سيواج��ه بع��د ذلك توتنه��ام الإجنليزي �سم��ن مناف�سات 

دوري اأبطال اأوروبا.
وق��ال فولر، متحدًثا عن �سمي��ت: "نحن ندعم روجر، لكنه 
يعلم متام املعرفة اأنه مطالب بتحقيق الفوز يف املباريات 

املقبلة؛ لأننا لن نرتاجع عن اأهدافنا امل�سطرة".
ويق�س��د فول��ر بالأهداف، اإنه��اء املو�سم يف اأح��د املراكز 
املوؤهل��ة اإىل دوري اأبط��ال اأوروب��ا، خا�س��ة واأن النادي 
���رشف اأكرث من 43 مليون يورو لتعزي��ز �سفوف الفريق 

بالعبني جدد.
لكن��ه، وحتى الآن، ل ي��زال دون التطلع��ات بخروجه من 
مناف�س��ات كاأ���س اأملاني��ا، واحتالل��ه املرك��ز ال���11 يف 
م�سابقة الدوري الأملاين، ول ٌيعرف بعد اإن كان �سيتجاوز 

دور املجموعات يف م�سابقة دوري الأبطال.
و�س��دد فول��ر، عل��ى اأن��ه "مل يح��دد م��دة معين��ة ل�سمي��ت 
ل�ستع��ادة نغم��ة النت�س��ارات"، موؤك��ًدا اأن اإدارة النادي 

تتمنى اأن يتفوق �سميت قريًبا يف ذلك.
وٌيعت��رب ه��ذا الت�رشي��ح مبثاب��ة اإن��ذار ل�سمي��ت للخ��روج 
بالفري��ق م��ن عن��ق الزجاج��ة؛ لأن م�سئ��ويل الن��ادي لن 
مينح��وا امل��درب املثري للج��دل وقًت��ا اأط��ول لإ�سالح ما 

ميكن اإ�سالحه.

بحث اجلهازان الفني 
والإداري ملنتخب �سباب 
العراق لكرة ال�سالت ، 

تفا�سيل املرحلة الإعدادية 
املقبلة التي ت�سبق ظه�ر 

لي�ث الرافدين يف نهائيات 
كاأ�س اآ�سيا لل�سباب بكرة 
ال�سالت التي �ستنطلق 

يف منت�سف اأيار من العام 
املقبل .

عدي صبار - المنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

نيس يسعى لمواصلة انطالقته الرائعة وبنفيكا يؤمن صدارته قبل لقاء أبطال أوروبا
جدل المالعب

ساؤول: لن أغادر طالما 
ظل سيميوني هنا

رح��ب الهولن��دي رونال��د كوم��ان م��درب اإيفرتون 
النكليزي بفكرة عودة مهاجم منتخب اإنكلرتا واين 
روين اإىل �سف��وف فريق��ه بع��د معانات��ه يف الفرتة 

الأخرية مع مان�س�سرت يونايتد.
م��درب  موريني��و  جوزي��ه  الربتغ��ايل  يعتم��د  ول 
مان�س�س��رت يونايتد عل��ى روين اأ�سا�سيًا يف الأ�سابيع 
الأخ��رية ب�سبب تراجع م�ست��واه ما اأدى اإىل تكهنات 

عن احتمال مغادرته »اأولد ترافورد«.
وب��داأ روين م�سريت��ه يف اإيفرت��ون وخا�س معه 77 
مب��اراة �سج��ل فيه��ا 17 هدف��ًا، قب��ل اأن ينتقل اإىل 
مان�س�سرت يونايتد عام 2004، ف�سجل لالأخري 179 

هدفًا يف 376 مباراة بالدوري الإنكليزي.

ورّداً عل��ى �س��وؤال ب�س��اأن اهتمام��ه بتق��دمي عر���س 
لروين للع��ودة اإىل اإيفرتون قال كومان: »اأوًل وقبل 
كل �سي��ىء، اأعتق��د اأّن��ه لعب رائ��ع، واأن م�سريته مل 
تنت��ه بعد«. وتابع: »ثاني��ًا، ل اأعرف ما هو و�سعه، 

ويجب اأن اأحرتم ذلك، اإنها لي�ست م�سكلتي«.
واأو�سح امل��درب الهولندي: »لك��ن عندما ن�سل اإىل 
مرحلة يك��ون فيها روين خياراً لإيفرتون، ف�ساأكون 
�سعيداً للغاية«. واعترب كوم��ان اأّن النتقادات التي 
يتعر���س له��ا روين ه��ذا املو�س��م »ج��زء م��ن ك��رة 
الق��دم«، م�سيفًا: »اإّنه ميل��ك اخلربة الكافية ويعرف 
ماذا ميكن اأن يح�سل، وكل �سخ�س مير بفرتة يكون 

فيها عر�سة لالنتقادات، فهذا جزء من اللعبة«.

غاري��ث  ف��اإّن  يونايت��د،  مان�س�س��رت  ع��ن  وف�س��اًل 
�ساوثغاي��ت امل��درب املوؤق��ت ملنتخ��ب اإنكل��رتا مل 

يعتمد على روين )31 عامًا( يف املباراة ال�سابقة 
�س��د �سلوفينيا �سمن الت�سفيات املوؤهلة اإىل 

مونديال 2018 يف رو�سيا.
وميلك روين الرقم القيا�سي يف 

عدد الأهداف الدولية ملنتخب 
اأّن  اإنكل��رتا )53 هدف��ًا( بع��د 

لنجم حط��م الرق��م القيا�س��ي ال�ساب��ق 
مان�س�س��رت يونايت��د اأي�سًا بوب��ي ت�سارلتون 

ع��ام  اأيلول/�سبتم��رب  يف  هدف��ًا(   49(
.2015


