
دخل القائد ال�س��ابق ملنتخ��ب الكامريون لكرة 
القدم ريغوبرت �سونغ يف غيبوبة بعد اإ�سابته 
الأحد املا�سي ب�سكتة دماغية بح�سب ما اأعلن 

الراديو الر�سمي.
وذك��رت حمطة "�س��ي اأر ت��ي يف" الر�سمية اأن 
�سون��غ )40 عاما( اأدخ��ل اإىل مركز الطوارىء 

يف ياوندي.
ويحم��ل �سونغ الرق��م القيا�سي م��ن حيث عدد 
امل�س��اركات يف كاأ���س اأمم افريقي��ا )8 م��رات 
و36 مب��اراة( وخا���س 137 مب��اراة دولي��ة 
و�س��ارك يف كاأ���س العامل اأربع م��رات )1994 

و1998 و2002 و2010(.  
ودافع �سونغ على �سعيد الأندية عن األوان متز 
ولن�س الفرن�س��يني وليفربول الإنكليزي وغلطة 

�رساي وطرابزون �سبور الرتكيني.
� وا�س��ل جنم كرة القدم الربتغايل كري�س��تيانو 
رونال��دو ا�س��تثماراته املالي��ة وافتت��ح فندقا 
اهتمام��ه بال�س��تعداد  اإىل  ي�س��ري  م��ا  جدي��دا 

للمرحلة التي �ستلي اعتزاله لكرة القدم.

ود�س��ن جنم ري��ال مدريد الإ�س��باين واملنتخب 
الربتغ��ايل كري�س��تيانو رونال��دو يف ل�س��بونة 
الفن��دق الثاين �س��من �سل�س��لة "بي�س��تانا �س��ي 
اأر 7" الت��ي ا�س��تثمر فيها اأكرث م��ن 37 مليون 

يورو.
وم��ن املقرر فتح فنادق �س��من هذه ال�سل�س��لة 

العام املقبل يف مدريد ونيويورك.
وق��ال رونال��دو احلائ��ز جائزة الك��رة الذهبية 
لأف�سل لعب ثالث مرات: "لطاملا حلمت بفتح 
فنادق منذ �س��غري لأن احلياة ل تقت�رس على 

كرة القدم مع اأنها تبقى �سغفي الأكرب".
واأ�ساف مازحا: "مل يتبق يل الكثري من الوقت 

قبل نهاية م�سريتي...نحو عقد من الزمن".
واأو�س��ح: "م�س��ريتي كالع��ب م��رت بل�س��بونة 
�س��بع  اأم�س��يت  حي��ث  ل�س��بونة(  )�س��بورتينغ 
�س��نوات وكان ينبغي لهذا امل�رسوع الفريد يف 

حياتي اأن مير عربها".
ويقع هذا الفندق الذي ي�سم 82 غرفة يف قلب 
حي باي�س��ا القدمي وقد فتح اأبوابه اأمام النزلء 

يف مطلع اأيلول/�سبتمرب.
ود�سن رونالدو اأول فندق يف اإطار هذه ال�سل�سلة 
يف متوز/يوليو يف فون�س��ال عا�س��مة اأرخبيل 
مادي��را م��ن حي��ث ينح��در جن��م ري��ال مدريد 

وحيث مقر جمموعة الفنادق "بي�ستانا".
و�سبق للنجم البالغ 31 عامًا والذي توج بطاًل 
لأوروب��ا م��ع منتخب ب��الده هذا ال�س��يف، اأن 
خا���س عامل الأعمال با�س��تثماره يف اأو�س��اط 
ب��ه لالأحذي��ة  املو�س��ة م��ع مارك��ة خا�س��ة 

واملالب�س الداخلية والقم�سان.
م�س��تويات  الربتغ��ال  يف  ال�س��ياحة  وت�س��جل 
قيا�سية منذ �س��نوات عدة. وقد اأتى اإىل ل�سبونة 
3،6 ماليني زائر العام املا�س��ي اي بارتفاع 

ن�سبته 7،5% .
م��ن جانبه اأك��د الهولندي م��ارك اأوفر مار�س، 
الالعب ال�س��ابق بناديي اأر�س��نال، وبر�س��لونة، 
ومدي��ر الكرة احلايل بنادي اأياك�س اأم�س��رتدام 
الهولن��دي، اأن الفرن�س��ي اآر�س��ني فينج��ر، ه��و 
املنتخ��ب  تدري��ب  لت��ويل  الأمث��ل  الختي��ار 

الإجنلي��زي. وينته��ي عقد فينجر مع اأر�س��نال، 
ح من قبل الكثريين لتويل  نهاية املو�س��م، وُر�سِّ
تدريب اإجنل��رتا، خلًفا للُمقال �س��ام األرداي�س، 
ال��ذي رح��ل ب�س��بب تورطه يف ر�س��وة من اأجل 
خ��رق قوان��ني الحت��اد الإجنلي��زي، اخلا�س��ة 

بانتقالت الالعبني.
الفن��ي  املدي��ر  �س��اوثجيت،  جاري��ث  وت��وىل 
للمنتخ��ب الإجنلي��زي حت��ت 21 عاًم��ا، مهمة 
تدريب املنتخب الأول، ب�سكل موؤقت، حتى يتم 

التعاقد مع مدرب جديد لالأ�سود الثالثة.
وق��ال اأوفرمار�س، يف ت�رسيحات نقلها موقع 
"فور فور تو": "اأعتقد اأن فينجر، هو الختيار 

الأمثل للمنتخب الإجنليزي".
وتاب��ع: "رمبا ه��ذا هو الوقت املنا�س��ب له، اإذا 

كان لديه الطاقة لذلك".
ولع��ب اأوفرمار�س، حتت قي��ادة فينجر لثالث 
�س��نوات، من��ذ 1997، حت��ى 2000، قب��ل اأن 
ينتقل لرب�س��لونة الإ�س��باين، وتوج مع اجلانرز 

بلقب الربميريليج، وكاأ�س الحتاد الإجنليزي.
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اعرتف الإ�س��باين بيب غوارديول مدرب مان�س�سرت 
�س��يتي الإنكلي��زي اأن فريق��ه واجه م�س��اكل فنية 
يف مواجهت��ه اأمام توتنه��ام التي خ�رسها 2-0، 
م�س��دداً يف الوق��ت ذاته على حتمي��ة تعلم لعبيه 

من اأخطائهم.
ل ي��رى بي��ب غوارديول مدرب مان�س�س��رت �س��يتي 
اأي �س��يء غ��ري طبيعي يف الهزمية -2�س��فر على 
ملع��ب توتنه��ام هوت�س��بري لكنه يرغ��ب اأن يتعلم 
فريق��ه من خ�س��ارة من اأج��ل اإعادة م�س��ريته يف 
الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم اإىل الطريق 

ال�سحيح.
ومل ينج��ح �س��يتي يف التعام��ل مع ق��وة و�رسعة 
و�س��غط توتنه��ام لتتبدد اآم��ال غوارديول يف اأن 

ي�س��بح اأول مدرب يفوز مببارياته ال�س��بع الأوىل 
يف الدوري املمتاز.

واأبل��غ غوارديول ال�س��حفيني: "واجهنا م�س��اكل، 
كان��وا متفوق��ني علينا ويج��ب اأن نتعلم من ذلك. 
ه��ل هن��اك اأي ن��دم عل��ى قرارات��ي؟ رمب��ا. لكننا 

�سنتعلم حتى ل يحدث ذلك جمدداً."
واأ�ساف: "مل اأفكر مطلقًا يف اأننا لن نخ�رس مباراة. 
الأمر طبيع��ي، يف بع�س الأحيان هذا يحدث وقد 
ي�س��اعدنا على التطور. يف نهاية املو�س��م بو�سعك 

التتويج واأنت تدرك اأنك ل�ست مثاليًا."
ويعتقد مدرب بر�س��لونة وبايرن ميونيخ ال�س��ابق 
اأن توتنه��ام – الذي يحت��ل الآن املركز الثاين يف 

الرتتيب - مناف�س قوي على لقب الدوري.

اعتذر حار�س بر�سلونة، الأملاين مارك اأندريه تري �ستيغن، 
ارتكبه خالل  الذي  القاتل  اخلطاأ  بعد  الفريق  لزمالئه يف 

فيغو  �سلتا  اأمام  الكاتالوين  الفريق  خ�رسها  التي  املواجهة 
.3-4

ب��اأدائ��ه  �ستيغن  ت��ري  م��ارك-اأن��دري��ه  احل��ار���س  وحتمل 
اأمام �سيلتا فيغو قدراً  م�سوؤولية املتوا�سع  م��ن  ك��ب��رياً 

اخل�سارة. 
وق������ال ت����ري ���س��ت��ي��غ��ن 
مل  "اذا  لل�سحفيني: 
لفزنا  اخل��ط��اأ  اأرت��ك��ب 

ب����امل����ب����اراة، اأع���ت���ذر 
ل��ل��ف��ري��ق، ب��ذل��ن��ا ال��ك��ث��ري من 

اجلهد حقًا".
وبينما كان بر�سلونة متاأخراً 2-3 تلقى تري �ستيغن متريرة 
الكرة  اإعادة  يحاول  اأن  قبل  قلياًل  وانتظر  األبا  جوردي  من 

لزميله، لكن بابلو هرنانديز لعب �سيلتا كان على بعد مرتين 
فقط فرفع �ساقه اليمنى ليعرقل التمريرة وارتدت الكرة اإىل 

ال�سباك ليجعل النتيجة 2-4 ل�سالح فريقه.
التمريرة  اأن  بدا  "بالن�سبة يل  الأملاين:  واأ�ساف احلار�س 

كان  ه��ذا،  يحدث  اأن  يجب  يكن  مل  �سحيحة،  �ستكون 
تاأثريها اأ�سوء على الفريق واأعتقد اأننا خ�رسنا ب�سببها".
الوقت فيما  التفكري طيلة  "هذا خطاأ وميكنني  وتابع: 
يف  و�سنم�سي  راأ�سي  واأرف��ع  اأوا�سل  اأن  يجب  حدث، 

طريقنا وكذلك اأنا".
الدولية  التوقف  لفرتة  بر�سلونة  لعبي  توجه  ومع 
�سيتعني عليهم التعامل مع الأداء الدفاعي املتوا�سع 

ب�سكل عام.

الدويل  الحت��اد  رئي�س  اإنفانتينو  جياين  اقرتح 
�سملت وع��وده  وال���ذي  )ال��ف��ي��ف��ا(  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
النتخابية زيادة عدد املنتخبات امل�ساركة يف 
املونديال  باإقامة  فريقًا   40 اإىل  العامل  كاأ�س 
رحيل  اق��رتح  ذلك  ورغ��م  فريقًا.   48 مب�ساركة 
واح��دة  م��ب��اراة  بعد  املنتخبات  ه��ذه  من   16
بالفرق  البطولة  وت�ستكمل  املهزوم  فيها  يخرج 
حاليًا  به  معمول  هو  كما  جمموعات  بدور   32
و�سائل  ونقلت  املهزوم.  خروج  مراحل  وبعدها 
اإنفانتينو قوله يف منا�سبة  اإعالم كولومبية عن 
جمل�س  اإّن  اأربوليدا  �سريجيو  بجامعة  ح�رسها 
يف  اخل�سو�س  بهذا  نهائيًا  قراراً  �سيتخذ  الفيفا 
كانون الثاين/ يناير، واأكد متحدث با�سم الفيفا 

عن  اإع��الم  و�سائل  ونقلت  التقارير.  هذه  �سحة 
اأف�سل  اإىل  اأفكار للو�سول  "اإّنها  اإنفانتينو قوله: 
�سيء  كّل  و�سنقّرر  ال�سهر  هذا  �سنناق�سها  ح��ّل، 
لرنى  نطرحها  اأف��ك��ار  هناك   ،2017 بحلول 
اإقامة  يقرتح  اإّنه  اإنفانتينو  وقال  اأف�سل".  اأيها 
منتخبًا   32 مب�ساركة  اإق�سائي  متهيدي  دور 
دور  اإىل  منتخبًا   16 ليتاأهل  امل�سيف  البلد  يف 
اأعلى  منتخبًا   16 اإليهم  و�سين�سم  املجموعات. 
التمهيدي.   الدور  هذا  خو�س  من  اأعفوا  ت�سنيفًا 
وقال: "الفكرة هي اأّن 16 فريقًا تتاأهل مبا�رسة 
 32 املنتخبات  وتلعب  املجموعات  دور  اإىل 
الأخرى مرحلة متهيدية، يف البلد املنظم لكاأ�س 

العامل، تلعب على 16 مقعداً اآخر".

الأرميني  الحت��اد  من  يونايتد  مان�س�سرت  طلب 
ال�سماح لالعب الو�سط هرنيك خميتاريان بالغياب 
املباراتني �سد رومانيا وبولندا يف ت�سفيات  عن 
يف  اإ�سابة  من  تعافيه  يكمل  حتى  العامل  كاأ�س 
امل�ستبعد  من  اإنه  الأرميني  الحتاد  وقال  الفخذ. 
عن  غاب  الذي   - الوطني  املنتخب  قائد  م�ساركة 
تعادل يونايتد 1-1 مع �ستوك �سيتي يف الدوري 

الإنكليزي املمتاز يف مباراتي رومانيا يوم ال�سبت 
وقال  الإ�سابة.  ب�سبب  املقبل  الأ�سبوع  وبولندا 
يف  ليونايتد  الطبي  اجلهاز  رئي�س  مكنيلي  �ستيف 
يف  ي��زال  ل  "هرنيك  الأرميني  الحت��اد  اإىل  بيان 
يف  اإ�سابة  عقب  التاأهيل  من  الأخ���رية  املرحلة 
املا�سي  ال�سهر  بها  مني  الأي�رس  الفخذ  ع�سالت 

اأثناء اللعب مع مان�س�سرت يونايتد".

غوارديوال: يجب أن نتعلم من خسارتنا 
أمام توتنهام

تير شتيغن يعتذر لرفاقه 
في برشلونة

إنفانتينو يقترح مشاركة 48 منتخبًا 
في كأس العالم

يونايتد يلتمس من المنتخب األرميني 
عدم ضم مخيتاريان

 

و�س��لت ي��وم ام�س الول الثن��ني بعثة املنتخ��ب الوطني لكرة 
الق��دم اىل العا�س��مة الياباني��ة طوكي��و قادم��ًة م��ن ماليزي��ا 
بعد انتهاء املع�س��كر التدريبي لأ�س��ود الرافدي��ن يف كوالمبور 
وخو�س��ه مب��اراة جتريبي��ة مع اح��د الف��رق املاليزي��ة انتهت 
بخما�س��ية نظيفة للمنتخب الوطني حت�س��ريا ملالقاة املنتخب 
الياباين غدا اخلمي�س على ملعب �سايتاما �سمن اجلولة الثالثة 
للت�س��فيات ال�س��يوية احلا�س��مة واملوؤهل��ة اىل نهائيات كاأ�س 
العامل يف رو�س��يا عام ٢٠١٨ ، و كان يف ا�س��تقبال الوفد عدد 

من موظفي ال�سفارة العراقية يف طوكيو .
و تراأ�س وفد املنتخب ع�س��و احتاد الكرة يحيى زغري و م�رسف 
الفري��ق ع�س��و الحت��اد كام��ل زغ��ري واملدي��ر الداري با�س��ل 
كوركي���س و املن�س��ق العالم��ي ولي��د ط��ربة  و املدي��ر الفن��ي 
للمنتخب املدرب را�س��ي �سني�س��ل و اأع�س��اء ال��كادر التدريبي 
رحيم حميد و كرمي �سلمان و عبد المري ناجي و مدرب حرا�س 
املرمى �س��هيل �س��ابر و مدرب اللياقة البدنية الإ�سباين بيدرو 
ج��زايف و طبي��ب املنتخ��ب الدكتور قا�س��م حمم��د واملعاجلني 
يا�س��ني خ�س��ري و جبار عبد احل�س��ني و رعد حممد و الإداريني 
زي��اد عب��د الرحم��ن و ابراهي��م فا�س��ل و م�س��وؤول التجهيزات 

الريا�س��ية حق��ي ابراهيم ، و �س��مت قائمة املنتخ��ب الوطني 
٢١ لعبًا هم : حممد كا�س��د و حممد حميد وعلي عبد احل�س��ن 
و م�س��طفى ناظ��م و عالء عب��د الزهرة و جا�س��م حممد و مهند 
عبد الرحيم و حممد �س��وكان و وليد �سامل و علي لطيف و اجمد 
عطوان و مهدي كامل و اجمد وليد و احمد ابراهيم و �س��عد عبد 
المري و �س��عد ناطق و �رسغام ا�س��ماعيل و ب�س��ار ر�سن و علي 

عدنان و احمد يا�سني و بروا نوري .
قرارات �سارمة

قائم��ة املنتخ��ب الوطن��ي ذهب��ت ناق�س��ة الع��دد اىل الحتاد 
الآ�س��يوي و ب��� ٢١ لعبا فقط ب�س��بب غياب ع��دد من الالعبني 
البارزي��ن يف املنتخ��ب وه��م عالء مه��اوي و علي ح�س��ني و 
�س��امال �س��عيد و حم��ادي احم��د و ج�س��تني مريام ، ولأ�س��باب 
خمتلفة توزعت بني الإ�سابة و انتهاء �سالحية جوازات ال�سفر 
،  وق��ال رئي���س وف��د املنتخ��ب الوطني ع�س��و الحت��اد يحيى 
زغ��ري " ان املكت��ب التنفي��ذي لحت��اد الكرة املركزي �س��ينظر 
بهذه احلالت وبيان �س��حتها من عدمه ، وعلى �س��وء النتائج 
املرتتب��ة لهذه احلالت �س��يتم اتخاذ قرارات �س��ارمة ، ت�س��ل 
اىل حرم��ان امُلق�رس من متثيل املنتخ��ب الوطني مدى احلياة 
و اي�س��ًا ابع��اده ع��ن متثيل فريق��ه يف الدوري املحل��ي ،لكون 
املنتخ��ب ميث��ل العراق من �س��ماله جلنوبه و ���رسف كبري لأي 

لعب ارتداء فانيلته ، حيث ل جمال للتق�سري والتخاذل .
نوعية الالعبني

و اك��د مدي��ر اجلهاز الفن��ي للمنتخ��ب الوطني املدرب را�س��ي 
�سني�س��ل " ان املنتخب قد يع��اين من نق�س يف نوعية الالعبني 
بعد غياب خم�سة لعبني مهمني ، لكن يف الوقت ذاته هناك من 
ين��وب عنهم داخل امل�س��تطيل الأخ�رس يف مب��اراة ل تخلو من 
ال�س��عوبة ، ول �سيما اننا �سنلعب امام منتخب م�ستقر ومتطور 
ويلعب على ار�س��ه و امام جمه��وره ، وناأمل ان نخرج بنتيجة 
ايجابية وبالتعادل على اقل تقدير بهدف رفع احلالة املعنوية 
للفري��ق قبيل لق��اء املنتخب التايالندي يف طهران ، وا�س��اف 
ان املب��اراة التجريبية التي خا�س��ها املنتخ��ب الوطني خالل 
مع�س��كره الخ��ري يف ماليزيا كانت لج��ل تطبيق تكتيك معني 
وبع���س الواجبات التي اأنيطت لالعبني ل �س��يما اجلدد منهم ، 
وخل��ق حالة الن�س��جام يف �س��فوف الفريق،  حي��ث ذهبنا اىل 
كوالمب��ور ب� ١٣ لعبًا، و بهذا العدد ل ميكن ان نق�س��م الفريق 
اىل جزئ��ني واإج��راء مب��اراة فيما بينه��م بعد اعت��ذار املنتخب 
ال�س��وري، لهذا ف�س��لنا اللعب امام الفريق املاليزي وا�س��تفدنا 

منها يف اي�ساح الكثري من اجلوانب الإيجابية وال�سلبية .
غياب مهاوي و احمد

و او�س��ح املدير الداري با�سل كوركي�س ان لعب القوة اجلوية 
حمادي احمد مل يرد على ات�س��الت الحت��اد و الكادر الداري 
بعد دعوته من قبل املدرب را�سي �سني�سل لالن�سمام ل�سفوف 
املنتخ��ب الوطن��ي على الرغم من ا�ستح�س��النا ل��ه فيزا دخول 
الرا�س��ي الياباني��ة واليراني��ة ملبارات��ي الياب��ان وتايالند، 

وا�س��اف ان اأم��ني �رس احتاد الكرة الدكتور �س��باح ر�س��ا مقر 
ن��ادي الق��وة اجلوية و حتدث م��ع اإدارة الن��ادي حول �رسورة 
تواجد حمادي مع املنتخب ، ال ان ر�سا مل يخرج باي اجابات 

�سافية من الإدارة
تنت��ِه  الالع��ب حم��ادي احم��د مل  ان ج��واز  واك��د كوركي���س 
�س��الحيته بع��د ، بدلي��ل ان ال�س��فارتني الياباني��ة و الإيرانية 
اأخرجتا له فيزا ر�س��مية لدخول اأرا�سيهما ، لفتًا اىل ان غياب 
لعب فريق الزوراء عالء مهاوي جاء ب�س��بب خلل يف جوازه اذ 
مت ح��ل الأ�س��كال مع مديرية اجل��وازات العام��ة و بطور اخراج 
جواز جديد ملهاوي، لكنه لن ي�ستطيع التواجد مع املنتخب يف 

مباراة اليابان .
اإ�سابات باجلملة

و ب�س��اأن غي��اب الالعب��ني �س��امال �س��عيد و علي ح�س��ني عن 
�سفوف ا�سود الرافدين ، بني املدير الداري ان �سعيد و ح�سني 
اعت��ذرا عن املجيء مع بعثة املنتخب الوطني بداع الإ�س��ابة ، 
حيث طلب مدرب املنتخب را�س��ي �سني�س��ل اخ�س��اع الالعبني 
لفح���س الرن��ني يف احد املراكز الطبية يف بغداد لبيان �س��حة 

اإ�سابتهما و �ستظهر النتيجة خالل اليومني املقبلني .
و اأ�س��ار كوركي���س اىل ان الالع��ب ج�س��ن م��ريام م�س��اب هو 
الخر بالع�س��لة ال�س��امة و مت التاأكد من اإ�سابته ب�سكل ر�سمي 
والتي �س��تبعده عن املالعب لفرتة متتد من اأ�سبوعني اىل ثالثة 

اأ�سابيع. .

مدربون في 
مهب الريح

من زاوية 
اخرى

اأعل��ن ن��ادي اأودينيزي الإيط��ايل لكرة القدم اأن��ه عنّي جيجي 
دلن��ريي مدرب��ًا جدي��داً لفريقه خلف��ًا جلوزيب��ي ياكيني الذي 
اأقيل من من�س��به غداة الهزمية اأمام �س��يفه لت�س��يو �سفر3- 

يف الدوري املحلي.
وذك��ر اأودينيزي يف بيان: "دلن��ريي وقع عقداً ملدة عام قابل 

للتجديد لعام اآخر".
)66 عام��ًا( عل��ى يوفنتو���س يف مو�س��م  دلن��ريي  واأ���رسف 
2011-2010 لكنه اأقيل يف نهاية املو�س��م 2011 وتوىل 

اأنطونيو كونتي املهمة بدًل منه.
وتب��داأ مهم��ة دل ن��ريي لع��ب اأودينيزي يف مو�س��م -1979
1980 ر�سميًا يف مواجهة فريقه ال�سابق يوفنتو�س، مت�سدر 

الرتتيب وبطل الدوري، يف 15 احلايل.
وميل��ك دلن��ريي خربة وا�س��عة يف جم��ال التدريب اإذ �س��بق له 
الإ���رساف عل��ى كييف��و )2004-2000 و2006-2007( 
 )2007-2009( واأتالنت��ا   )2004-2005( وروم��ا 
و�سمبدوريا )2010-2009( وجنوى 4 اأ�سهر فقط )-2012
2013( قبل ان يتوىل املهمة مع هيال�س فريونا الذي عاد يف 

نهاية املو�سم املا�سي اإىل الدرجة الثانية.
ويحت��ل اأودينيزي املركز ال�س��اد�س ع�رس بر�س��يد 7 نقاط من 

7 مباريات.
الأوىل  الدرج��ة  دوري  يف  املناف���س  في��ال  اأ�س��تون  اأعل��ن  و 

الإنكليزي لكرة القدم اإقالة مدرب الفريق روبرتو دي ماتيو.
وق��ال النادي يف بيان مبوقعه على النرتنت: "انف�س��ل نادي 

اأ�ستون فيال لكرة القدم عن املدرب روبرتو دي ماتيو."
واأ�س��اف: "قرر النادي التحرك عقب النتائ��ج املحبطة والتي 

تركت الفريق يف املركز 19 يف دوري الدرجة الأوىل."
وكان املالك اجلديد لأ�س��تون فيال ال�س��يني توين ت�س��يا تعاقد 
م��ع دي ماتي��و يف حزيران/يوني��و املا�س��ي خلفًا للفرن�س��ي 
رميي غارد الذي اأقيل يف اآذار/مار�س قبل هبوط النادي لأول 

مرة منذ 1988.
واأراد ت�س��يا اإع��ادة اأ�س��تون في��ال اإىل الدوري املمت��از باأ�رسع 
وقت ممكن لكن الفريق مل يظهر اأي عالمات حت�سن بقيادة دي 
ماتيو رغم الأموال التي انفقت من اأجل اإجراء تعاقدات جديدة.
وكانت هزمية ال�سبت املا�سي �سد بري�ستون �سفر2- ال�رسبة 
القا�س��ية لدي ماتيو خ�سو�سًا بعد �سافرات ال�ستهجان التي 
وجهه��ا اجلمه��ور لالعب��ي الفريق ال��ذي مل يحقق �س��وى فوز 
واحد من اأ�سل 11 مباراة خا�سها يف الدوري بقيادة املدرب 
الإيطايل، كما اأنه ودع م�س��ابقة كاأ���س الرابطة على يد لوتون 

من الدرجة الثالثة.
و�س��يرتك دي ماتي��و )46 عام��ًا(، املتوج بلق��ب دوري اأبطال 
اأوروب��ا ع��ام 2012 م��ع الفريق الإنكلي��زي الآخر ت�سيل�س��ي، 
اأ�س��تون في��ال والأخري قابع يف املركز التا�س��ع ع���رس وبفارق 
نقطت��ني فق��ط عن منطقة الهب��وط بعد ف�س��له يف حتقيق الفوز 

خالل مبارياته الت�سعة الأخرية.
وت��وىل دي ماتي��و امل�س��وؤولية يف حزيران/يوني��و بعد هبوط 
الفريق من الدوري املمتاز املو�سم املا�سي. وقال اأ�ستون فيال 
اإن م�س��اعد املدرب �س��تيف كالرك �س��يقود الفريق موؤقتًا اأثناء 

البحث عن مدرب جديد.

طوكيو - احمد العلوجي
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

قائد الكاميرون السابق في غيبوبة وكريستيانو يؤسس لمرحلة ما بعد االعتزال
جدل المالعب


