
ف��ور اإع��ان م��درب بر�س��لونة اال�س��باين لوي�س 
اإنريك��ي عدم جتديد عق��ده، ورحيله عن من�سبه 
بنهاي��ة املو�س��م احل��ايل، يف ت�رصيح��ات عقب 
الف��وز ال�ساح��ق عل��ى �سبورتين��ج خيخ��ون يف 
ال��دوري االإ�سب��اين، االأربع��اء املا�س��ي، ك�سفت 
و�سائ��ل االإع��ام ع��ن عدد كب��ر م��ن املدربني 
املر�سح��ني لقي��ادة البار�س��ا، وه��ذه اخلي��ارات 
م��ن املمكن ان يزداد عدده��ا يف االيام املقبلة. 
�سحيف��ة "الجازيت��ا ديل��و �سب��ورت" االإيطالية 
لقائم��ة  املن�سم��ة  االأ�سم��اء  "اآخ��ر  اأن  ذك��رت 
املر�سحني لتدريب بر�سلونة هو العب واأ�سطورة 
الفري��ق ال�سابق، ت�س��ايف هرنانديز، الذي يلعب 
حالي��ًا �سم��ن �سف��وف ال�س��د القط��ري". وتوؤكد 
لدي��ه  "بر�سلون��ة  اأن  اإ�سباني��ا  يف  ال�سحاف��ة 
خياري��ن هم��ا االأب��رز يف الوقت احل��ايل، وهما 
االأرجنتين��ي خورخ��ي �سامب��اويل، ال��ذي ميلك 
عق��ًدا مع اإ�سبيلي��ة وقيمة ك�رص عق��ده تبلغ 1.5 
ملي��ون ي��ورو، اإ�ساف��ة اإىل اإرن�ست��و فالف��ردي 

مدرب اأتلتيك بيلباو احلايل، والذي ينتهي عقده 
مع الفريق البا�سكي بنهاية املو�سم احلايل".

وت�س��ايف يعد خي��اراً مطروح��ًا ويفر���س نف�سه 
بق��وة النه لع��ب يف بر�سلون��ة يف الفرتة ما بني 
1998 وحتى 2015، وحقق مع الفريق العديد 
من االألقاب، اأبرزها 4 األقاب يف م�سابقة دوري 
اأبط��ال اأوروب��ا، حيث كان ت�س��ايف قد اأبدى، يف 
وقت �سابق، رغبته يف تدريب بر�سلونة يوما ما.

امل��درب  كابيل��و،  فابي��و  االإيط��ايل  وي��رى 
ال�ساب��ق لري��ال مدري��د، ويوفنتو���س، ومي��ان، 
م��درب  �سامب��اويل،  االأرجنتين��ي خورخ��ي  اأن 
اإ�سبيلي��ة، ه��و االأن�س��ب لقي��ادة بر�سلون��ة، خلًفا 
للوي���س اإنريكي، ال��ذي اأعلن رحيل��ه عن الفريق 
الكتال��وين. وح���رص كابيل��و، مب��اراة اإ�سبيلي��ة، 
واأتلتي��ك بيلباو، بالليجا، وق��ال ل�سبكة "�سكاي 
�سبورت���س" االإجنليزي��ة: "�سامب��اويل ه��و اأح��د 
اأك��ر املدرب��ني، اإث��ارة يف اأوروبا، لذل��ك اأعتقد 
املقب��ل".  ال�سي��ف  ال�س��وق  يف  �سيك��ون  اأن��ه 
واأ�ساف: "بالن�سبة يل هو املر�سح االأول خلافة 
اإنريكي، يف تدريب بر�سلونة، له �سخ�سية قوية، 

واأن��ا اأحبه��ا، اإن��ه يعطي �سيًئ��ا خمتلًف��ا للفرق 
الت��ي يدربه��ا، براأيي �س��وف يحقق �سيًئ��ا جيًدا 
لرب�سلون��ة". كابيل��و مل يكن الوحي��د الذي يدعم 
�سامب��اويل، حيث اأب��دى هري�ست��و �ستوي�سكوف 

اأ�سطورة ك��رة القدم البلغارية ون��ادي بر�سلونة 
االإ�سب��اين، رغبته يف تويل امل��درب االرجنتيني 
القي��ادة الفنية للبلوجرانا خلًفا للوي�س اإنريكي، 
بعد نهاي��ة املو�سم احلايل. وق��ال �ستوي�سكوف، 

خ��ال ت�رصيحات��ه ل�سحيف��ة "دياري��و اأوليه" 
االأرجنتيني��ة: "اإذا كان الق��رار يل، فاأن��ا اأف�س��ل 
اأن ي�سب��ح �سامب��اويل مدي��ًرا فنًي��ا لرب�سلونة". 
واأ�ساف: "ما قدم��ه �سامباويل مع ت�سيلي لي�س 
�سه��ًا، والتتويج بلقب كوبا اأمريكا عام 2015 
بالطريق��ة التي فعله��ا، هو اأمر رائ��ع". وبدوره 
ي��رى االإ�سب��اين اأون��اي اإمي��ري، م��درب باري�س 
�سان جرم��ان، اأن اإعان لوي�س اإنريكي، رحيله 
عن تدري��ب بر�سلون��ة، نهاية املو�س��م، لن يوؤثر 
عل��ى مواجه��ة الفريق��ني االأ�سب��وع املقب��ل يف 
دوري اأبطال اأوروبا. وينتظر بر�سلونة، مواجهة 
�سعبة للغاي��ة اأمام باري�س �سان جرمان، على 
ملع��ب الكام��ب نو، يف اإياب ثم��ن نهائي دوري 
االأبط��ال، بعد اخل�سارة يف مب��اراة الذهاب على 
ملع��ب االأم��راء )4-0(. واأعل��ن لوي���س اإنريكي، 
االأربعاء املا�سي، اأنه �سرحل ر�سمًيا مع نهاية 
املو�س��م، ع��ن تدري��ب الفري��ق الكتال��وين، وهو 
االأم��ر ال��ذي راأى فيه اإمي��ري، اأنه ل��ن يوؤثر على 
املواجهة املرتقبة ب��ني الفريقني. وقال اإميري، 
فيم��ا اأبرزت��ه �سحيف��ة "�سب��ورت" االإ�سباني��ة: 

"ه��ذا االأم��ر لن يغ��ر اأي �سيء، الق��رار لن 
يغر تفك��ره، ولن يغ��ر من طبيع��ة املباراة". 
واأ�س��اف تعليًقا على قرار اإنريك��ي: "اأنا اأحرتم 
ق��راره". يذكر اأن اأوناي اإمي��ري، اأحد املر�سحني 
بق��وة خلاف��ة اإنريك��ي، يف تدري��ب الرب�سلون��ة 
بجان��ب االأرجنتيني خورخي �سامباويل، مدرب 
اإ�سبيلية، باال�سافة اىل واإو�سيبيو �ساكري�ستان، 
ول��وران  فينج��ر،  واآر�س��ني  كوم��ان،  ورونال��د 
ب��ان، وبوكيتينو. ام��ا االأرجنتين��ي ماوري�سيو 
بوكيتينو، مدرب توتنهام، رد تعليًقا على �سوؤال 
��ه اإلي��ه ح��ول رغب��ة بر�سلون��ة، يف التعاق��د  وجَّ
مع��ه، باأن��ه ال يخط��ط للرحي��ل؛ الأن��ه يتواج��د 
يف "واح��د م��ن اأف�س��ل اأندي��ة اأوروب��ا". و�س��دد 
امل��درب االأرجنتيني، يف موؤمت��ر �سحفي ع�سية 
مواجهة اإيفرتون: "راأيت تلك القائمة )للمدربني 
املحتمل��ني خلاف��ة اإنريك��ي(، وه��ي ت�سم نحو 
100 ا�س��م". وتاب��ع "اأن��ا يف واحد م��ن اأف�سل 
اأندية اأوروبا، بالن�سبة يل توتنهام من بني اأكرب 
االأندي��ة، بدون �س��ك لدينا العب��ون كبار وفريق 

متحم�س يلعب كرة القدم ب�سكل جيد للغاية".
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بغداد - محمد خليل

اأ�س��اد رميون دوميني��ك املدير الفني ال�ساب��ق ملنتخب فرن�سا، 
باع��ب و�سط باري���س �سان جرمان مارك��و فراتي، موؤكًدا 
اأن��ه ميل��ك ميزة كب��رة، رغ��م اأن معدله التهديف��ي �سعيف 

للغاية.
وقال دوميني��ك يف ت�رصيحات اأبرزها موقع "10 �سبورت" 
الفرن�سي اإن "فراتي ال ي�سجل اأهداف عديدة، ولكنه من نوعية 
الاعب��ني الت��ي تلم�س الكرة اأك��ر من 150 م��رة يف املباراة 

الواحدة، وهي ميزة كبرة و�ساح قوي لاعب الو�سط".
واأ�س��ار املدي��ر الفن��ي املخ���رصم اإىل اأنه "ي�سعر اأن��ه يرى اأن 
مارك��و فرات��ي ب��ات قريًب��ا من مرم��ى املناف�س��ني خال 
الفرتة االأخرة بف�سل خطة مدربه اأوناي اإميري، وهو 
ما ظه��ر يف مب��اراة بر�سلونة بذه��اب دور ال16 
لدوري اأبطال اأوروبا، وانتهت بفوز كا�سح للفريق 

الفرن�سي برباعية نظيفة".
وتنب��اأ رميون دومينيك ب��اأن "اإدين�سون كافاين وماركو 
فرات��ي �سي�سج��ان هدًف��ا يف مب��اراة الع��ودة مبلعب 

كامب نو".
وب��ات فراتي م��ن الركائ��ز االأ�سا�سي��ة لباري�س �سان 
جرم��ان من��ذ ان�سمام��ه اإىل الفري��ق ع��ام 2012 
قادًما م��ن بي�سكارا، وارتبط ا�سمه موؤخًرا باالنتقال 
اإىل ع��دد م��ن االأندي��ة الكب��رة مث��ل اإن��رت ميان 
ويوفنتو���س  االإجنلي��زي،  ت�سيل�س��ي  االإيط��ايل، 
اإ�ساف��ة اإىل عماقي الليج��ا ريال مدريد 

وبر�سلونة.
بال��ون"  "دون  �سحيف��ة  واأ�س��ارت 
االإ�سباني��ة، اإىل اأن "زين الدين زيدان 
و�س��ع ا�س��م فراتي يف قائم��ة طلبات 
اأم��ام رئي���س الن��ادي فلورنتين��و بريز، 
للعمل على حتقيقها ال�سيف املقبل حت�سًرا 

للمو�سم املقبل".

خليفة إنريكي صداع في رأس إدارة برشلونة

شارابوفا تطلب بطاقة دعوة للعب في بطولة روالن غاروس للتنس 
طلب��ت الرو�سي��ة ماريا �سارابوف��ا املوقوف��ة 15 �سهراً عن 
ممار�س��ة ك��رة امل���رصب ب�سب��ب تناوله��ا عق��ارا حمظورا، 
بطاق��ة دعوة للم�ساركة يف بطول��ة روالن غارو�س، بح�سب 
م��ا اكد رئي�س االحت��اد الفرن�سي للعبة برن��ار غويديت�سيلي 
اجلمع��ة لوكالة فران�س بر�س. وتقام بطولة روالن غارو�س، 
ث��اين البط��والت االأرب��ع الك��ربى، عل��ى ار���س ترابية يف 
باري���س ب��ني 28 ايار/ماي��و 11 حزيران/يوني��و. وقال 
غويديت�سيل��ي املنتخ��ب رئي�سا لاحت��اد الفرن�سي يف 18 
�سباط/فرباي��ر "را�سلن��ا وكي��ل ماري��ا �سارابوف��ا طلب��ا 
للمناق�س��ة". ا�س��اف "�سنقابله��ا، ن�ستم��ع حلججه��ا ث��م 
نتح��دث مع غ��ي )فورجيه، مدير ال��دورة(، ونتخذ قرارا". 

 26 �سابق��ا يف  عاملي��ا  اوىل  امل�سنف��ة  عقوب��ة  وتنته��ي 
ني�سان/ابري��ل املقب��ل. وكان غويديت�سيلي ا�س��ار اخلمي�س 
اىل ان "النزاه��ة ه��ي اح��دى التزاماتن��ا القوي��ة. ال ميكننا 
م��ن جهة رفع الدعم املايل املخ�س�س ملكافحة املن�سطات 
ومن جهة اخ��رى... )دعوته��ا(". وكان الربيطاين امل�سنف 
اول عاملي��ا اآندي م��وراي اعترب، بح�سب م��ا نقلت �سحيفة 
"ذي تامي��ز"، ان املتن�سط��ني ال يج��ب ان يح�سل��وا عل��ى 
بطاق��ات دعوة خلو�س الدورات. وق��ال موراي: "اأعتقد اننا 
بحاج��ة للعم��ل ك��ي نع��ود"، يف تعليقه على دع��وة حاملة 
لقب روالن غارو�س عامي 2012 و2014 خلو�س دورات 
روم��ا )21-15 ايار/مايو(، مدري��د )13-7 ايار/مايو( 

و�ستوتغارت )30-24 ايار/مايو(. و"القي�رصة" �سارابوفا 
)30 عام��ا(، حامل��ة لق��ب 5 بط��والت ك��ربى، حتت��اج اىل 
بطاق��ة دعوة لدخ��ول اجلدول النهائ��ي لاعبات يف بطولة 
فرن�سا الأنها غر م�سنفة راهنا، ونظرا الإعان الائحة قبل 
خو�سه��ا دورة �ستوتغارت. وم��ن دون دعوة، عليها خو�س 
الت�سفي��ات يف البطولة املقررة بعد ا�سبوع من �ستوتغارت، 
ولذل��ك يتعني عليها ح�سد نقاط كافي��ة، مبعنى اآخر احراز 
اللقب يف املانيا. و�ستبلغ الرو�سية �سن الثاثني قبل ا�سبوع 
م��ن خو�سه��ا ال��دورة االملاني��ة، والت��ي تقام عل��ى ار�س 

ترابية.
ومل تخ���س �سارابوف��ا اي مب��اراة ر�سمية من��ذ ربع نهائي 

بطول��ة ا�سرتالي��ا يف كان��ون الثاين/يناي��ر 2016، عندما 
خ�رصت ام��ام االمركية �سرينا وليام���س. واوقف االحتاد 
ال��دويل الاعب��ة الرو�سي��ة يف الثام��ن م��ن حزيران/يونيو 
2016 مل��دة عام��ني، ب�سب��ب تناوله��ا عق��ار ميلدوني��وم 
الذي كانت الوكال��ة الدولية ملكافحة املن�سطات )وادا(، قد 
ادرجته عل��ى الئحة املواد املحظورة مطلع العام نف�سه. اال 
ان حمكمة التحكيم الريا�س��ي )كا�س( خف�ست العقوبة اىل 
15 �سه��را، علمًا اأنها تناولت العقار كجزء من عاج طبي 
داأب��ت علي��ه لف��رتة طويل��ة. ومل تتمك��ن �سارابوف��ا الفائزة 
بف�سي��ة اوملبياد لندن 2012، م��ن امل�ساركة يف اوملبياد 

ريو دي جانرو 2016 ب�سبب االيقاف.    

غوارديوال 
يسخر 

من الكرة 
الذهبية

دي خيا يثأر من ريال مدريد

كليفالند يحقق رقمًا قياسيًا في دوري السلة األميركي
فاز كليفاند كافالرز حامل اللقب على م�سيفه 
اأتانت��ا هوك�س 130-135 اأم�س االول بف�سل 
ت�سجيل��ه 25 رمي��ة ثاثي��ة وه��و رق��م قيا�سي 
جدي��د على م�ستوى دوري ك��رة ال�سلة االأمريكي 
للمحرتف��ني. وبه��ذا تفوق كافال��رز على الرقم 
القيا�س��ي ال�ساب��ق للرمي��ات الثاثي��ة يف الدور 
التمهي��دي من البطولة وهو 24 رمية وامل�سجل 
دي�سم��رب   16 يف  روكت���س  هيو�ست��ون  با�س��م 
اأورالن��دو  مواجه��ة  يف   2016 االأول  كان��ون 
ماجيك. وكان كافالرز �سجل 25 رمية ثاثية 
االق�سائي��ة  االأدوار  يف  هوك���س  مواجه��ة  يف 
اأي�س��ا. وق��ال  للبطول��ة يف املو�س��م املا�س��ي 
مدرب كافالرز ترون ل��و "كان من املفرت�س 
اأن يك��ون الع��دد اأكرب م��ن ذلك". ولع��ب كايري 

ايرفين��ج وزميل��ه لي��ربون جيم���س دورا فاعا 
يف ف��وز حام��ل اللقب باإح��راز 81 نقط��ة فيما 
بينهم��ا. و�سجل ايرفينج خم���س رميات ثاثية 
و43 نقط��ة يف حني �سج��ل جيم�س �ست رميات 
ثاثي��ة و38 نقط��ة. ودخ��ل كليفان��د الن�سف 
الثاين من املباراة متقدما بفارق 25 نقطة لكن 
اأ�سحاب االأر�س قل�سوا الفارق اإىل نقطة واحدة 
قب��ل دقيقة ون�سف تقريبا م��ن النهاية قبل اأن 
ي�سجل كايل كورفر العب ال�سيوف رمية ثاثية 
كانت الثالثة له يف املب��اراة. وكان البديل تيم 
ه��ارداواي اأف�س��ل م�سجلي اتانت��ا بر�سيد 36 
نقط��ة وهو اأعل��ى معدل ل��ه ط��وال م�سرته مع 
البطول��ة. وكان ه��ذا الف��وز رق��م 42 لكافالرز 
مقابل 18 هزمية بينما خ�رص هوك�س للمرة 26 

مقابل 34 ف��وزا. ويف مباريات 
اأنطوني��و  �س��ان  ف��از  اأخ��رى 

ملعب��ه  خ��ارج  �سب��رز 
اأورليان��ز  ني��و  عل��ى 
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االإ�سايف وفاز 
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ز  �سيك���رص
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الدوري اإلسباني الدرجة األولى
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توتنهام

�أتلتيكو مدريد

�أودينيزي

�سندرالند

�أتلتيك بيلباو

كالياري

�إيفرتون

فالن�سيا

يوفنتو�س

مان�س�سرت �سيتي

ماالجا

�نرت ميالن

16:30

18:15

17:00

19:00

22:45

17:00

مفكرة
    الجورنال 

قل��ل بيب جوارديوال، املدير الفن��ي لفريق مان�س�سرت �سيتي 
االإجنليزي، من اأهمي��ة اجلوائز الفردية التي يح�سل عليها 
الاعب��ون مث��ل الك��رة الذهبي��ة الأف�سل الع��ب يف العامل، 

م�سدًدا يف الوقت نف�سه على اأهمية البطوالت اجلماعية.
ور�س��ح جواردي��وال ك��ي يك��ون م��درب ال�سه��ر يف الدوري 
االإجنلي��زي، والعبي��ه جابريي��ل خي�سو���س وديفي��د �سيلفا 

كاأف�سل العبني عن �سهر فرباير/ �سباط املا�سي.
وق��ال جواردي��وال، يف ت�رصيحات نقلها موق��ع "فور فور 
ت��و"، "مع كل احرتامي، ما املهم يف اأن تكون العب ال�سهر 

اأو مدرب ال�سهر؟ بالن�سبة يل ال يهم، �سدقوين".
واأ�س��اف امل��درب االإ�سب��اين "�س��واء كان خي�سو���س العب 
ال�سه��ر اأو ال، فاأنا حزي��ن؛ الأنه غر قادر عل��ى م�ساعدتنا، 
وبالتاأكي��د اللحظ��ات التي لعبها معن��ا اأفادنا فيها كثًرا، 

هذا ما اأريد روؤيته كمدرب وكفريق".
وتاب��ع "�سب��ق واأن قلت كثًرا اأين ف��زت بعديد اجلوائز الأين 

دربت فرًقا جيدة، واإذا كانت فرقا غر جيدة مل اأكن 
الأفوز بذلك، هذا �سيء غر مهم بالن�سبة يل".

وروح��ه  الفري��ق  "مل�ساه��دة  جواردي��وال  ووا�س��ل 
واللع��ب ب�س��كل اأف�س��ل، الاعب��ون يعلم��ون اأن االأمر 

يعتم��د عل��ى زمائهم، ال على اأدائهم، ف��اإذا قدم حرا�س 
املرم��ى اأداًء جيًدا، فه��ذا لي�س الأنف�سهم ب��ل للفريق، واإذا 

�سج��ل املهاجمون اأهداًفا فهذا لي���س لهم بل للفريق، وهذا 
ما يهم".

واأمت املدي��ر الفني حديثه قائا "عندما اأ�سمع عديد املرات 
عبارة )دائًما م��ا اأحلم بالفوز بالكرة الذهبية(، اإنها �سيء 
�سخي��ف ومث��ر لل�سخرية، ب��ا معنى، فالف��وز بالبطوالت 

يجعل النا�س �سعداء".
يذك��ر اأن كري�ستيانو رونالدو، جن��م ريال مدريد، كان اآخر 
م��ن ح�س��ل على جائزة الك��رة الذهبي��ة كاأف�سل العب يف 

العامل العام املا�سي.

ك�سف��ت تقارير �سحفي��ة اإ�سباني��ة، عدم رغبة 
ديفي��د دي خي��ا، حار���س مرم��ى مان�س�س��رت 
يونايت��د االإجنلي��زي، يف االنتق��ال ل�سف��وف 
ريال مدريد، خال ف��رتة االنتقاالت ال�سيفية 
بال��ون"  "دون  ل�سحيف��ة  ووفًق��ا  املقبل��ة. 
االإ�سباني��ة، فاإن "دي خيا م��ا زال غا�سبًا من 

اإدارة ري��ال مدري��د برئا�س��ة فلورينتين��و 
مع��ه  التعاق��د  ف�س��ل  ب�سب��ب  بري��ز 

�س��وق  م��ن  االأخ��رة  الدقائ��ق  يف 
االنتقاالت ع��ام 2015". وف�سلت 
�سفق��ة انتق��ال دي خي��ا لري��ال 
مدري��د، يف �سفق��ة تبادلي��ة مع 
كيل��ور نافا���س باالإ�سافة ملبلغ 
اإ�سرتلين��ي،  جني��ه  ملي��ون   29
حي��ث اأن عق��ود انتق��ال نافا�س 
ملان�س�س��رت يونايت��د مل ت�سل يف 

الوقت املنا�سب.
عام��ا(،   26( خي��ا  دي  وق��ام 

ال�سياط��ني  م��ع  تعاق��ده  بتجدي��د 
احلم��ر ع��ام 2015، لينته��ي ع��ام 

اإىل  ال�سحيف��ة،  واأ�س��ارت   .2019
اإدارة  يحم��ل  زال  م��ا  خي��ا  "دي  اأن 
ري��ال مدريد م�سوؤولي��ة ف�سل ال�سفقة، 
ولي�س مهتما ب�س��كل كبر باالن�سمام 
للمرجن��ي". واأبدى املرجن��ي رغبته 
يف الظف��ر بخدم��ات دي خي��ا، لتدعيم 
مرك��ز حرا�س��ة املرم��ى بحار���س قوي 
ومميز، نظًرا لعدم تق��دمي كيلور نافا�س 
امل�ست��وى املرج��و حالًي��ا. وان�س��م دي 

 2011 خي��ا ملان�س�س��رت يونايت��د ع��ام 
قادًما من اأتلتيكو مدريد االإ�سباين، ويقدم 

اأداًء ممي��ًزا رفقة الفري��ق، واأ�سبح احلار�س 
االأول بف�سل تاألقه الافت. وكانت ال�سحافة 

اال�سباني��ة ق��د ا�س��ارت اىل ان رئي���س ري��ال 
مدري��د فلورنتينو بريز، و�س��ع دي خيا على 
راأ�س قائمة احلرا�س املر�سحني حلماية عرين 

املرنغي املو�سم املقبل. 

مدرب فرنسا السابق يكشف 
أسلحة فيراتي


