
وا�ص��ل اليبزي��غ مغامرت��ه الرائع��ة يف دوري 
االأ�صواء بفوزه خارج قواعده على فولف�صبورغ 
0-1 يف املرحلة ال�صابعة من الدوري االأملاين 

لكرة القدم.
ويدي��ن اليبزي��غ ال��ذي اأ�ص��بح اأول واف��د جديد 
اإىل الدرج��ة االأوىل ال ي��ذق طع��م الهزمي��ة يف 
مباريات��ه ال�ص��بع االأوىل، بف��وزه الث��اين عل��ى 
التوايل والرابع يف �صبع مباريات اإىل ال�صويدي 
امييل فور�ص��رغ الذي �ص��جل له الهدف الوحيد 
واالأول له��ذا الفري��ق م��ن خ��ارج املنطق��ة يف 

دوري اال�صواء )71(.
ورفع اليبزيغ ر�ص��يده اإىل 15 نقطة يف املركز 
الثال��ث بف��ارق االأه��داف خل��ف كول��ن الث��اين 
ونقطت��ن خل��ف باي��رن ميونيخ حام��ل اللقب 
واملت�صدر، فيما جتمد ر�ص��يد فولف�صبورغ عند 

6 نقاط يف املركز الرابع ع�رش بعدما عجز عن 
حتقي��ق الف��وز من��ذ املرحل��ة االفتتاحية حن 
تغلب على م�صيفه اأوغ�ص��بورغ )-2�صفر( قبل 
اأن يكتفي بعدها بثالثة تعادالت وثالث هزائم.
ويف مب��اراة ثانية، حقق ماينت���س فوزه االأول 
بن جماهريه هذا املو�صم يف جميع امل�صابقات 

وجاء على ح�صاب جاره دارم�صتات 2-1
ودخ��ل ماينت���س اإىل اللق��اء وه��و يبح��ث ع��ن 
ف��وزه االأول يف معقل��ه ال��ذي تعادل في��ه اأمام 
هوفنه��امي )4-4( وخ�رش اأمام باير ليفركوزن 
)3-2( يف ال��دوري وتع��ادل مع �ص��انت اتيان 
يف  االأوىل  مبارات��ه  يف   )1-1( الفرن�ص��ي 
م�ص��ابقة "يوروبا لي��غ"، فيما فاز خارج ملعبه 
على اأوغ�صبورغ )1-3( وفريدر برمين )2-1( 
يف ال��دوري واونرتهاخينغ )بركالت الرتجيح( 

يف الكاأ���س وغاب��اال االأذربيج��اين )2-3( يف 
امل�صابقة القارية.

لكن��ه متكن االأح��د من حتقي��ق مبتغاه بف�ص��ل 
ه��ديف االأرجنتين��ي بابل��و دي بال�ص��ي�س )6( 
والرتك��ي يون���س م��ايل )56 من ركل��ة جزاء(، 
فيما كان هدف دارم�ص��تات من ن�صيب جريوم 
غوندورف )90+3 م��ن ركلة جزاء( يف مباراة 
اأ�صاع خاللها ال�صيوف ركلة جزاء اأخرى قبيل 
نهاي��ة ال�ص��وط االأول ع��ر الكروات��ي انتوني��و 

مريكو ت�صوالك.
وه��ذا الف��وز الثال��ث ملاينت���س هذا املو�ص��م ما 
�صمح له برفع ر�صيده اإىل 11 نقطة، فيما جتمد 
ر�ص��يد دارم�ص��تات عند 5 نقاط بعدما ف�صل يف 
حتقيق فوزه الثاين فقط بعد ذلك الذي حققه يف 

املرحلة الثانية �صد اينرتاخت فرانكفورت.
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المدربون اإلنكليز في البريمير ليغ على طريق االنقراض 
تجاوزهم الزمن 

�ص��ارك �ص��اوؤول نيجويز، العب و�ص��ط 
اأتلتيك��و مدريد، يف امل��ران اجلماعي 
لفريق��ه االإ�ص��باين ليثب��ت جاهزيته 
اأمام امل��درب االأرجنتين��ي دييجو 
رو�ص��توف  ملواجه��ة  �ص��يميوين 
الرو�ص��ي غ��دا االأربع��اء باجلولة 
دوري  مناف�ص��ات  م��ن  الثالث��ة 

اأبطال اأوروبا.
و�ص��ارك �ص��اوؤول ال��ذي غاب عن 
ف��وز "الروخيبالنكو�س" ب�ص��بعة 
غرناط��ة  عل��ى  له��دف  اأه��داف 
مل�صكالت يف كاحله، يف املران 
ب�صكل طبيعي بجانب الالعبن 
الذين مل ي�ص��اركوا اأ�صا�ص��يا يف 
مواجه��ة الفري��ق االأندل�ص��ي، لذا 

�صيكون م�صتعدا ملواجهة الفريق الرو�صي.
ومازالت م�ص��اركة املدافع االأوروجوائي خو�صيه 
ماري��ا خيميني��ز يف مواجهة رو�ص��توف حمل �ص��ك، 
حي��ث يوا�ص��ل تعافي��ه م��ن اإ�ص��ابة ع�ص��لية تعر�س 
له��ا قبل ثالثية اأ�ص��ابيع، كما اأنه مل ي�ص��ارك يف املران 

اجلماعي.
واأجرى االإيطايل األي�صيو ت�صريت�صي مرانا فرديا ملعاناته 

من اإ�صابة يف الركبة.
و�ص��يغيب ت�صريت�ص��ي عن مواجهة رو�صتوف هو وميجيل 

اأنخيل مويا واأوج�صتو فرنانديز.
وم��ن املقرر اأن �ص��افر الفري��ق اأم�س االإثنن، اإىل رو�ص��يا 

ملواجهة رو�صتوف.

اأق��ر اأبي��الردو فرناندي��ز، املدير الفني ل�ص��بورتنج 
خيخ��ون، عق��ب خ�ص��ارة الفريق على ملعب��ه، اأمام 
الثامن��ة  اجلول��ة  يف   )1-2( بنتيج��ة  فالن�ص��يا 
لليج��ا، اأنه ي�ص��عر ب�"انطباعات �ص��يئة"، موؤكدا يف 
الوق��ت ذات��ه اأن الهزمية تعتر "قا�ص��ية وفقا الأداء 

الفريقن".
وق��ال اأبي��الردو، خ��الل املوؤمت��ر ال�ص��حفي عق��ب 
اللق��اء: "يج��ب حماولة تغيري ديناميكية واأ�ص��لوب 
الفريق". وا�ص��تبعد اأن تكون املواجهة املقبلة اأمام 
غرناطة "حياة اأو موت"، م�صيفا: "لقد مرت ثماين 

ج��والت فق��ط واملب��اراة هامة ولكن االأم��ر ما زال 
مبكرا للحديث عن مباراة بهذه اخلطورة".

وتابع: "اأعتقد اأننا قدمنا �ص��وطا اأول جيدا، ولكننا 
دافعنا ب�ص��كل �ص��يء يف ال�ص��وط الثاين وا�ص��تقبلت 
�ص��باكنا هدفا اأثر على معنويات الالعبن"، موؤكدا 

اأي�صا اأنهم "افتقدوا للحيوية بعد هذا الهدف".
ويع��د هذا ثال��ث ف��وز يف الليجا لفالن�ص��يا لريتفع 
ر�ص��يد الفريق اإىل ت�ص��ع نق��اط يف املرك��ز ال�14، 
بينم��ا جتم��د خيخون عند �ص��بع نق��اط يف املركز 

ال�18.

اأختري احلكم الفرن�ص��ي رودي بوكي��ه، الإدارة مباراة 
ريال مدريد االإ�صباين وليجيا وار�صو البولندي اليوم 
الثالثاء، �ص��من مناف�ص��ات اجلول��ة الثالثة من دور 
املجموع��ات يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا، على ملعب 

�صانتياجو برنابيو.
و�ص��يكون ه��ذا اأول لق��اء، يدي��ره احلك��م الفرن�ص��ي 
للري��ال، ال��ذي يحتل و�ص��افة املجموعة ال�صاد�ص��ة 
بر�ص��يد 4 نقاط مثل بورو�ص��يا دورمتوند املت�صدر 
بف��ارق االأه��داف. وق��ام بوكي��ه، بالتحكي��م للم��رة 
اأوروب��ا مو�ص��م -2014 اأبط��ال  االأوىل يف دوري 
2015 باإدارة لقاء ماملو ال�ص��ويدي و�صبارتا براج 

الت�صيكي يف اجلولة الثالثة من دور املجموعات، 
ويف نف���س الن�ص��خة، اأدار مب��اراة بورت��و الرتغايل 

و�صاختار االأوكراين.
املواجه��ة  ه��ذه  �ص��تكون  احلالي��ة،  الن�ص��خة  ويف 
الثاني��ة التي يديره��ا بوكيه، عقب لق��اء ياجن بويز 

اأدوار  ثال��ث  يف  و�ص��اختار  ال�ص��وي�رشي 
الت�صفيات املوؤهلة للبطولة االأوروبية.

عل��ى جان��ب اآخ��ر، اأ�ص��ندت مهم��ة حتكي��م 
مب��اراة دينامو زغرب الكرواتي واإ�ص��بيلية 
للحك��م  ��ا  اأي�صً الثالث��اء  الي��وم  االإ�ص��باين 

االإجنليزي مايكل اأوليفر.

كال زي��ن الدين زي��دان مدرب ري��ال مدريد املديح 
لفريق��ه بعدم��ا اأنهى �ص��يامه ع��ن الف��وز يف اأربع 
 6-1 مباري��ات متتالي��ة لي�ص��حق ري��ال بيتي���س 
باأداء رائ��ع خارج ملعب��ه يف دوري الدرجة االأوىل 

االإ�صباين لكرة القدم.
وافتقد ريال جهود القائد �صريجيو رامو�س والعبي 
وكا�ص��يمريو  مودريت���س  ل��وكا  املوؤثري��ن  الو�ص��ط 
وجيم���س رودريغي��ز لكن��ه تق��دم �رشيعًا بع��د اأربع 
دقائق عر رفائيل فاران م�ص��تغاًل ركلة حرة نفذها 
ت��وين كرو���س. وق��ال زي��دان يف موؤمت��ر �ص��حفي: 
"يتحل��ى الالعبون باملوهبة وال��ذكاء واأدركوا اأنه 
يتع��ن عليهم بدء اللقاء بهذه الطريقة. عندما نلعب 
به��ذه القوة من��ذ البداية تك��ون االأمور �ص��عبة جداً 
على املناف�ص��ن." واأ�ص��اف: "االآن يجب اأن نحتفظ 
بالثب��ات ف��اأداء كان رائع��ًا ولي���س �ص��هال اأن تلعب 
به��ذه الطريقة خ��ارج ملعبك."  وعو���س كرو�س - 

الع��ب منتخ��ب اأملانيا الذي وقع عق��داً جديداً حتى 
2022 ي��وم االأربع��اء املا�ص��ي - غي��اب زمالئه 
يف و�ص��ط امللع��ب ليق��دم عر�ص��ا قويًا كما �ص��اهم 
يف اله��دف الث��اين لك��رمي بنزمي��ة. و�ص��نع اإي�ص��كو 
الع��ب منتخب اإ�ص��بانيا اأغلب فر�س ري��ال املبتلى 

باالإ�صابات واأحرز الهدفن الرابع واخلام�س.
واأنه��ى اإي�ص��كو اأوال هجم��ة مرتدة مذهل��ة بتحويل 
متري��رة بيب��ي اإىل ال�ص��باك بع��د ك��رة عر�ص��ية من 
كري�ص��تيانو رونال��دو وعقب مرور نحو �ص��اعة على 
اللع��ب اأطل��ق ت�ص��ديدة جميل��ة يف الزاوي��ة العلي��ا 
للمرم��ى. وتابع زيدان: "لعب ب�ص��كل جي��د جدا واأنا 
�ص��عيد باأهداف��ه وبعمل��ه ب�ص��كل ع��ام. اأن��ا م�رشور 
باأدائه. "عندما حتب كرة القدم وترى فريقك ي�صجل 
هدف��ا كالهدف الرابع بلم�ص��ات قليل��ة وب�رشعة يف 
التحرك فاأنت تود م�صاهدته مرة اأخرى واال�صتمتاع 

به. هذا ما �صاأفعله."

ساؤول يثبت جاهزيته 
لمواجهة روستوف

أبيالردو فرنانديز: 

مباراة غرناطة ليست حياة أو موت

صافرة فرنسية إلدارة مواجهة ريال 
مدريد وليجيا وارسو

زيدان يؤكد أنه راض عن استعادة العبيه صورتهم

ح��ن تعاقد اآر�ص��نال قبل 20 عامًا مع الفرن�ص��ي اآر�ص��ن فينغر 
لتدريب��ه، �ص��درت بع�س �ص��حف "التابلويد" وعلى �ص��فحاتها 
االأوىل عناوين ت�ص��األ وت�ص��تف�رش ع��ن ذاك الق��ادم اىل اجلزيرة، 
ليبح��ر يف قارب��ه من مرفاأ اأندية الدرجة االأوىل الذي ي�ص��م 17 

ربانا اإنكليزيًا )مدربًا حمليًا( واإ�صكتلندين واأيرلندي واحد.
لك��ن �ص��تان ب��ن تل��ك املرحل��ة وم��ا يعي�ص��ه ال�"برمييريلي��غ" 
حالي��ًا، ال ب��ل حتديداً منذ �ص��نوات. فف��ي الربيع املا�ص��ي، كان 
"ال��دوري االأول" ي�ص��م ثالثة مدربن اإنكليز فق��ط: اآلن بارديو 
يقود كري�ص��تال باال�س، اإيدي هاوي بورمنوث، و�ص��ام اأالرداي�س 

)�صاحب الف�صيحة االأخرية( �صندرالند.
وهذا املو�ص��م ي�ص��م الرمييريليغ اأربعة مدرب��ن انكليز، بعدما 
اأ�ص��يف ماي��ك في��الن اإىل الالئح��ة. اإذ يق��ود بارديو كري�ص��تال 
باال�س وهاوي بورمنوث، وي�رشف مايك فيالن على هال �صيتي 
و�ص��ون دايك عل��ى برينلي. وه��م بالطبع منا�ص��لون مكافحون 
بي��ب  واالإ�ص��باين  موريني��و  جوزي��ه  الرتغ��ايل  ه��االت  اأم��ام 
غواردي��وال واالإيط��ايل اأنطونيو كونتي واالأمل��اين يورغن كلوب 
وفينغ��ر. وبالتايل يطرح ال�ص��وؤال عن مع�ص��لة ه��ذا القطاع على 
ال�ص��عيد املحلي، وهل اأن املدربن االإنكليز يف الرمييريليغ يف 

طور "االنقرا�س"؟

واإذا كان فينغ��ر اعتر "نكرة" قيا�ص��ًا اإىل زمالئ��ه االإنكليز لدى 
قدوم��ه قب��ل 20 عام��ًا، فق��د فتح م��ن دون �ص��ك اأبواب��ًا و�رّشع 
اأخ��رى اأمام موج��ات ومفاهيم، �ص��يما اأنه اأر�ص��ى قواعد جديدة 
يف االلت��زام والتعامل وحتى يف اجلانب الغذائي لالعبن. وبعد 
عام��ن توج اآر�ص��نال باللق��ب وكانت انطالقة خمتلف��ة لوظيفة 

"املدير" اأو املدرب االأجنبي.
وي�ص��ف فيالن ما حدث وقتذاك ب�"الثورة"، خ�صو�صًا اأن ال اأحد 
كان يت�ص��ور اأف��ول "ع���رش اإنكليزي كامل"، ح��ن اأحرز هاورد 
ويليكن�صون لليدز يونايتد اللقب عام 1992، اذ بات اآخر مدرب 
انكلي��زي يت��وج م��ع فريقه، ب���رشف النظر عن ا�ص��طورة ال�ص��ري 
اليك�س فريغ�ص��ون الذي احرز ملان�ص�صرت يونايتد 13 لقبا حمليا، 

لكنه ا�صكتلندي.
مدربون جتازهم الزمن

ويو�ص��ح بارديو )55 عاما(، الذي يعد عميد املدربن االإنكليز، 
بعدم��ا تنق��ل ب��ن 6 اأندي��ة خ��الل 16 مو�ص��مًا يف الدرجت��ن 
االأوىل والثاني��ة )ريدينغ، و�ص��تهام، ت�ص��ارلتون، �ص��اوثمبتون، 
نيوكا�ص��ل وكري�ص��تال باال���س(، اأن هناك انطباعًا بات را�ص��خًا 
)عل��ى رغم اأنه خاط��ئ( اأن املدربن االإنكلي��ز "جتاوزهم الزمن 
وهم حمافظون يرف�ص��ون التغيري". ويتابع: "ما اأن ي�ص��غر مركز 
مدرب يف اأحد االندية ال�صتة الكرى، حتى ي�صارع اإداريو للبحث 
عن مر�ص��ح ق��اد فريقًا يف م�ص��ابقة دوري االأبطال. ويتنا�ص��ون 

اأنن��ي مث��اًل اأقاب��ل ه��ذه الف��رق يف ال��دوري املحل��ي، وبالتايل 
نخو�س مباريات مب�ص��توى دوري االأبط��ال". ويعلق دايك الذي 
ق��اد برينل��ي اإىل الدرجة املمت��ازة للمرة الثانية يف 3 موا�ص��م، 
اإن��ه اإذا "نفذت بع�ص��ًا مما يق��وم به املدرب��ون االأجانب يقولون 
انن��ي متطل��ب". وهو ال يج��د منفذاً مل��درب حملي ليق��ود ناديًا 
كب��رياً اإال عر ف��وزه مع فريق عادي باللق��ب اأو باحتالله مركزاً 
متقدمًا، "اأنها الفر�ص��ة الوحي��دة ليدخل مدرب اإنكليزي بالتايل 
اإىل جن��ة دوري االأبط��ال".  وي�ص��يف م�ص��تدركًا: "عندم��ا تقود 
فريق��ًا باإمكانات حمدودة تظل حتت ال�ص��غط"، وهذا ما ح�ص��ل 
يف املو�ص��م املن�رشم حن �ص��قطت روؤو�س تيم �صريوود )اأ�صتون 
فيال( وغاري مونك )�ص��وانزي( و�ص��تيف ماكالرين )نيوكا�صل(، 

وا�صتبدلوا باأجانب.
ويع��ود احلن��ن بك��رة اإىل ع��ام 1984 حي��ث فاز اآخ��ر مدرب 
انكلي��زي بالدوري االأوروبي )كاأ�س االندية البطلة( يوم توج جو 
فاغان مع ليفربول، بينما ح�ص��د بوبي روب�صون لر�صلونة لقب 
كاأ���س الكوؤو�س االوروبي��ة عام 1997. وبالت��ايل، واإزاء القحط 
امل�ص��يطر اأ�ص��بح اي م��درب "حملي" يحقق �صل�ص��لة انت�ص��ارات 

مطالبًا باحتفال كبري.
اخت�ص��ا�س  وتاأهيله��م  املدرب��ن  اأع��داد  اأن  باردي��و  ويج��زم 
متط��ور ب��ات يتطلب احل�ص��ول عل��ى اإجازة م��درب حمرتف من 
االحت��اد االوروب��ي، وهذه املعاي��ري مطبقة متام��ًا. وبالتايل مل 

تعد �ص��يغة الالعبن القدامى املوؤهلن لقي��ادة للتدريب وحمل 
ال�ص��افرة واإ�ص��دار االأوام��ر بالالعب��ن وال�ص��خرية مم��ا تن�رشه 
�ص��حف "التابلويد" م�صت�ص��اغة. ويعد فيالن، الذي عمل م�صاعداً 
لفريغو�ص��ون م��دة 14 عام��ًا )1999 - 2013(، �ص��اهداً عل��ى 
التح��ول "اجل��ذري" املزع��ج وامل��وؤمل لكثريي��ن، خ�صو�ص��ًا اأن 
االأندية تدير �ص��وؤونها باأ�ص��لوب الت�ص��ويق على طريقة ال�رشكات 
ومواجه��ات  الواح��دة  املدين��ة  يف  الندي��ة  وانتقل��ت  الك��رى، 
"الدرب��ي" لتنح���رش بن املدرب��ن، كما فرتت ال ب��ل انعدمت 
العالقة بن املدرب واملجتمع املحلي ال�صيق. فاالأندية الكرى 
تبتع��د عن جذورها وترتهن اأك��ر اإىل روؤو�س االأموال اخلارجية، 
الت��ي تفر���س رغباتها، كاأن يعم��د مالك ن��اد اإىل تبديل االألوان 
التاريخي��ة للبا���س الفريق.ويتطرق بادري��و اىل حتد مطالب هو 
ومواطن��وه بتجاوزه، وهو "عقدة الدوني��ة" التي تكبل املدربن 
االنكلي��ز، علما ان زميله هاوي ي�ص��دد على �رشورة التعامل مع 
الواقع مبنط��ق وعقالنية، واالجتهاد لتخطيه. ولل�ص��ري قدما يف 
"م�ص��رية ا�صتعادة الثقة"، و�ص��عت نقابة املدربن خطة تطوير 
تت�ص��من دورات اعداد يف القيادة واالدارة وفق منهاج درا�ص��ي 
متكام��ل بالتع��اون م��ع جامع��ة ليفرب��ول، �ص��عيا اىل تو�ص��يع 
امل��دارك وتعزيز املعارف وخف�س ن�ص��ب الف�ص��ل خ�صو�ص��ا يف 
امله��ام امليداني��ة االوىل، والتي ت��ودي بغالبية �ص��حاياها اىل 

مقاعد العاطلن من العمل.

األلتراس تقاطع وتهدد من زاوية 
اخرى

بعدما �ش���هدت خمتلف املالعب املغربية عزوف���ا جماهرييا كبريا، 
ب�ش���بب اتف���اق جمي���ع الألرتا�س عل���ى مقاطع���ة ال���دورات الأربع 
ال���دوري املغرب���ي للمحرتف���ن، ارت���دت اجلماه���ري  الأوىل م���ن 
املغربي���ة الل���ون الأ�ش���ود خ���الل مباري���ات اجلولة اخلام�ش���ة من 

مناف�شات البطولة املحلية، التي اأقيمت ال�شبت.
مقاطعته���ا  �ش���ابق،  وق���ت  يف  املغربي���ة،  الألرتا����س  واأعلن���ت 
للمباريات، لل�شغط على اجلهات املعنية من اأجل مراجعة قرارها 
ب�ش���اأن "نب���ذ وحمارب���ة الألرتا�س ون���زع القيود عنه���ا وفتح باب 
احل���وار والنقا�س اله���ادف ل�شمان ع���ودة اجلماهري وعدم احلط 

من كرامتها".
وج���اء يف بي���ان لالألرتا����س املغربي���ة "اليوم نعلن ع���ن ح�شورنا 
الق���وي خالل الدورت���ن القادمتن من البطولة )ال���دورة 5 و6(، 
م���ع اإمكانية كبرية للعودة اإىل مقاطعة اأق���وى بكثري من نظريتها 
ال�شابق���ة.. كل املجموع���ات مطالبة بارتداء الل���ون الأ�شود وعدم 

اإح�شار منتوجاتها الر�شمية".
وذكرت الألرتا�س اأنها مل تتلق اأية دعوة للحوار من اجلهات التي 

�شنت م�شروع قانون منع الألرتا�س باملغرب.
كما طالب البيان ب�"اإعادة النظر يف القوانن الزجرية التي ت�شع 
م���ن ي�شجع فريقه وم���ن يقتل النفو�س يف كف���ة واحدة، مع العمل 
عل���ى اإيجاد حل���ول بديلة للقمع والتع�شف اإن كن���ا حقا ن�شعى اإىل 

اخلروج باملغرب من دوامة العامل املتاأخر".
وُو�شع���ت الألرتا����س املغربية املو�شم املا�ش���ي يف دائرة التهام، 
ب�شبب اأحداث ال�شغب التي �شهدتها بع�س املباريات وخلفت قتلى 

وم�شابن.
وعلى �شعيد اخلالف���ات مع اللرتا�س ) روابط امل�شجعن ( اي�شا 
فق���د اأكدت تقاررت �شحفية اإيطالية اأن ن���ادي نابويل يعد الأقرب 
للتعاق���د مع الأرجنتيني ماورو اإي���كاردي، قائد فريق اإنرت ميالن، 

وذلك خالل فرتة النتقالت ال�شتوية يف يناير املقبل.
ويواج���ه اإي���كاردي ع���دًدا م���ن امل�ش���اكل م���ع رواب���ط م�شجع���ي 
النريات���زوري، حي���ث هاجمته اجلماهري خالل مب���اراة اإنرت اأمام 
كالي���اري، اأم�س الول  الأحد، �شمن اجلول���ة الثامنة من الدوري 
الإيط���ايل، كم���ا اأن امل�ش���اكل توا�شل���ت ح���ن قام���ت جمموعة من 

اجلماهري مبهاجمة �شيارة الالعب بعد املباراة.
وخ���رج خافيري زانيتي نائب رئي�س النادي، يف حماولة لحتواء 
غ�ش���ب جماهري اإن���رت، واأكد اأن���ه �شيتم اتخاذ ق���رار حول جتريد 
اإيكاردي من �شارة القيادة، بعد ما مت ن�شره يف كتابه من انتقادات 

مل�شجعي الفريق.
ووفًق���ا ل�شحيفة "كوريري ديلو �شبورت" الإيطالية، فاإن نابويل 
يحاول ا�شتغ���الل الفر�شة، والتعاقد مع الالع���ب، بعدما ف�شل يف 
�شم���ه خالل ال�شيف املا�شي، ب�شبب ال�ش���رط اجلزائي يف عقده، 

والبالغ 110 مليون يورو.
واأ�ش���ارت ال�شحيف���ة اإىل اأن البارتينوب���ي �شيعر����س عل���ى اإن���رت 
60 ملي���ون ي���ورو فق���ط، وهو ما يع���د رقًما منطقًي���ا، اإذا رغب 

النرياتزوري التخل�س من الالعب يف يناير املقبل .
وقد ازدادت حدة التوتر بن املهاجم الأرجنتيني ماورو اإيكاردي 
مهاج���م اإن���رت ميالن، مع رابط���ة األرتا����س النادي الإيط���ايل التي 
هاجم���ت الالع���ب قبل مباراة الفري���ق اأمام كالي���اري والتي خ�شر 

فيها النرياتزوري 1-2 واأهدر اإيكاردي ركلة جزاء.

الإنكليز  املدربن  "اإن 
جتاوزهم الزمن وهم 
حمافظون يرف�شون 

التغيري"، هذا ما قاله اأحد 
اأ�شهر املدربن الإنكليزي 

حاليًا، اأين ذهب املدربون 
الإنكليز؟! هذا ما �شنعرفه من 

خالل التقرير التايل.

بغداد ـ خاص

اليبزيغ يواصل مغامرته الناجحة في البوندسليغا
جدل المالعب


