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بداأ نادي بر�سلونة الإ�سباين حماولته الأخرية للتعاقد مع الربازيلي 
فيلي��ب كوتيني��و جنم ليفرب��ول الإجنلي��زي، اإذ اأنه اأر�س��ل وفًدا اإىل 
اإجنل��را، للإ���راع يف اإمت��ام ال�سفقة الت��ي يرى م�سوؤول��و الفريق 
الكتال��وين اأنه��ا ل تزال ممكنة، رغ��م رف�ض اإدارة الري��دز. وذكرت 
�سحيف��ة "�سب��ورت" الكتالونية اأن ليفربول يرف���ض بيع كوتينيو، 
ولكن��ه ق��د ي�سمح ل��ه بالرحي��ل يف حالة وج��ود عر�ض ي�سل 
اإىل 100 ملي��ون ي��ورو. وجتم��دت مفاو�س��ات �س��م 
كوتيني��و لأ�سابي��ع اإذ اأن بر�سلون��ة كان يعطي 
الأولوي��ة ل�سم ماركو فريات��ي من باري�ض 
�س��ان جريم��ان الفرن�سي، لكن��ه اأدرك 
ا�ستحالة التعاق��د مع اللعب 
الع��ودة  ليق��رر  اليط��ايل، 
ل�ستئن��اف املفاو�سات مع 
كوتينيو. واأ�سارت ال�سحيفة 
الإ�سباني��ة اإىل اأن بر�سلونة عل��م برغبة كوتينيو 
يف اللع��ب بكام��ب ن��و، اإ�ساف��ة اإىل وج��ود قدر 
جيد م��ن التفاهم م��ع وكلء اأعماله، ولكن لبد 
من ال�سرب بالن�سبة لإدارة بر�سلونة من اأجل اإمتام 
ال�سفق��ة. وتابع��ت: "بعد الت�س��ال الأول، توجهت 
بعث��ة الفري��ق الكتال��وين اإىل اإجنل��را للحدي��ث م��ع 
وكلء اأعمال��ه وليفربول وب��دء مفاو�سات ر�سمية". 
واأكمل��ت: "يتم�سك النادي الإجنليزي باأنه لن ي�ستغنى 
ع��ن اللعب، ويطالب باأكرث من مئة مليون يورو مقابل 
كوتيني��و، ولكن بر�سلونة يعرف اأن هذا املبلغ مبالغ 
في��ه، وياأم��ل يف تخفي�س��ه اإىل نح��و 80 مليون". 
واأو�سح��ت اأن امل�سكل��ة الأخ��رى الت��ي تخطاه��ا 
البار�س��ا ه��ي رات��ب كوتيني��و ال��ذي يتقا�سى 9 
مليني يورو �سافية يف املو�سم، ولكن اجلانبني 
ل��ن يواجه��ا �سعوب��ات يف التو�س��ل لتفاق 
برات��ب اأقل ولك��ن مبتغريات عدي��دة ت�سمح 

بزيادة راتبه اإذا حقق اأهداف متفق عليها.

ُط��رح كت��اب ع��ن حياة جن��م ك��رة الق��دم العاملي��ة، الأرجنتين��ي ليونيل 
املاندري��ن،  لغ��ة  اإىل  ترجمت��ه  بع��د  ال�سيني��ة،  املكتب��ات  يف  مي�س��ي، 
بح�س��ب م�سوؤول��ون ع��ن دار ن���ر "كاث��اي بابلي���رز". ومت��ت ترجم��ة 
الكت��اب ال��ذي يحمل عنوان "مي�س��ي"، الذي كتبه ال�سح��ايف الأرجنتيني 
ليون��اردو فا�سي��و، للعدي��د م��ن اللغ��ات، اآخره��ا املاندرين، لغ��ة ال�سني 
الر�سمي��ة، وهو مكون م��ن 190 �سفحة. ويتناول الكت��اب طفولة مي�سي، 
وعلقت��ه باأ�رت��ه واأ�سدقائه، و�سنوات��ه الأوىل يف نادي��ه بر�سلونة، عرب 

واللع��ب وحميط��ه.  الكات��ب  ب��ني  كم��ا حمادث��ات مت��ت 
يت�سم��ن الكت��اب �سه��ادات للعديد م��ن اأ�ساطري كرة 
الق��دم الأرجنتيني��ة، بداي��ة م��ن مارادون��ا ومرورا 
بخورخ��ي فالدان��و، وف��ريون، ح��ول مي�س��ي. ويعد 

مي�سي واحداً من مع�سوقي جمهور كرة القدم يف 
ال�سني، وهذا ما ب��دا وا�سحًا خلل زيارته 

الأخ��رية لبك��ني اأوائ��ل يوني��و )حزيران( 
جمموع��ة  اأعلن��ت  عندم��ا  املا�س��ي، 

ميدياب��رو الإ�سباني��ة للت�س��الت عن 
ال�س��ني  يف  ترفيهي��ة  حديق��ة  اإن�س��اء 
م�ستوحاة من النجم الأرجنتيني. وقال 
مي�س��ي وقتها: "اأنا مم��ن لأنهم فكروا 
يف �سخ�س��ي، ومنده�ض لأنهم يريدون 
اإن�س��اء مث��ل ه��ذا امل���روع. م�ساحة 
امل���روع تب��دو يل رهيب��ة، اأمتنى اأن 
يتمك��ن النا�ض م��ن ال�ستمت��اع كثرياً 

ب��ه". ويف �سي��اق مت�س��ل، اق��رب ر�سا 
بر�ست���ض، املع��رف با�س��م "مي�س��ي الإيراين" 
م��ن مقابل��ة الأرجنيتين��ي ليوني��ل مي�س��ي، 
الإ�سب��اين.  لرب�سلون��ة  التاريخ��ي  اله��داف 
وذك��رت �سحيف��ة "�سب��ورت" الإ�سباني��ة، اأن 
�سبيه مي�سي، والذي التقى ت�سايف هرينانديز، 

واإيك��ر كا�سيا�ض، واعرف��ا بال�سبه الكبري بينه 
وبني الهداف التاريخ��ي للأرجنتني، بات قريًبا 

من ال�سفر اإىل اإ�سبانيا، يف �سبتمرب/اأيلول املقبل، 
ملقابلة مهاجم بر�سلونة.

ق��ال اأويل هوني���ض، رئي���ض باي��رن ميونيخ الأمل��اين، اأنه �سيج��ري مراجعة 
للخط��ط املتعلقة باجل��ولت امل�ستقبلي��ة للفريق قبل بداي��ة املو�سم، بعد اأن 
و�س��ل هذا الأخ��ري اإىل اأق�س��ى حدود الت�سب��ع من خربات اجل��ولت بالقارة 
الآ�سيوي��ة. وا�س��اف اأويل هوني�ض خ��لل لقاء مع ال�سحفي��ني اأم�ض الثنني 
يف الفن��دق الذي يقيم في��ه بايرن ميونخ يف �سنغافورة: "ل نزال نقوم بهذه 
اجل��ولت ولكن ب��دون �سك نتحفظ عل��ى م�ساألة لعب اأرب��ع مباريات يف 12 
يوم��ا تتخلله��ا رحل��ة اإىل دولة اأخ��رى". واأ�س��اف: "لقد و�سلن��ا اإىل اأق�سى 
درج��ات الت�سبع". وواجه باي��رن ميونخ �سوء حظ كبري يف جولته الآ�سيوية، 
فق��د خ���ر اأول اأم�ض ال�سب��ت برباعية نظيف��ة اأمام مي��لن الإيطايل مبدينة 
�سينزي��ن ال�سيني��ة يف مب��اراة ظه��ر فيها لعب��و الفريق الأمل��اين يف حالة 
بدني��ة �سيئ��ة للغاية. وج��اء �سقوط الفري��ق البافاري اأمام نظ��ريه الإيطايل 
بع��د اأي��ام قليلة من خ�سارته اأم��ام اأر�سنال الإنكليزي ب��ركلت الرجيح يف 
مب��اراة اأخرى �سم��ن بطولة الكاأ�ض الدولي��ة لكرة الق��دم. وتعامل الإيطايل 
كارل��و اأن�سيلوتي، املدي��ر الفني لبايرن ميونيخ،  به��دوء �سديد مع اخل�سارة 
الكب��رية التي من��ي بها فرييقه اأم��ام ميلن. وق��ال اأن�سيلوتي �ساخ��را: "اإذا 
�سع��رت ب�سغ��ط الآن ف�ساأكون ميتا م��ع بداية املو�سم". واأ�س��اف اأن�سيلوتي 
قائ��ل: "مل ي�سعد اأحد باخل�سارة -4 �سف��ر، ولكن يف هذه الفرة ميكن تقبل 
وج��ود اأخطاء، نحن يف ف��رة ال�ستعداد للمو�سم اجلدي��د". ومن جهة ثانية، 
ينتظ��ر باي��رن ميونيخ خ��لل الأ�سابيع املقبل��ة �سدور ق��رارات جديدة من 
جمل�ض اإدارته، فقد اأعلن هوني�ض اأم�ض اأن من�سب املدير  الريا�سي الذي ظل 
�ساغرا منذ رحيل ماتيا�ض �سامر منذ عام �سيتم �سغله خلل الأ�سابيع ال�ستة 

املقبلة على اأق�سى تقدير.

إنتر ميالن فقيد المدينة اإليطالية.. هل يعود إلى التألق من جديد؟

"الملكي" يبرم الصفقة األغلى في التأريخ ويضم مبابي مقابل 180 مليون يورو
 ذك��رت تقاري��ر �سحفي��ة اإ�سباني��ة، اق��راب ري��ال مدريد 
م��ن ح�سم �سفق��ة املهاجم كيلي��ان مبابي لع��ب موناكو 
الفرن�س��ي خلل فرة النتقالت ال�سيفية. واأبدى الفرن�سي 
زي��ن الدي��ن زيدان املدير الفني للمريجن��ي، رغبة قوية يف 
التعاقد م��ع موهبة موناكو، خا�سة عق��ب رحيل الإ�سباين 
األف��ارو مورات��ا اإىل ت�سيل�س��ي الإجنلي��زي. وتو�سل��ت اإدارة 
امللك��ي لتف��اق م��ع اإدارة موناك��و حل�س��م �سفق��ة مبابي 
بالإ�ساف��ة  ملي��ون   160( ي��ورو،  ملي��ون   180 مقاب��ل 
ل���20 ملي��ون متغ��ريات اإ�سافي��ة(، اأو )150 مليون يورو، 
بالإ�ساف��ة اإىل 30 مليون يورو متغريات اإ�سافية(، بح�سب 
�سحيفة "م��اركا" الإ�سبانية. واأ�سافت ال�سحيفة: "مبجرد 

التو�س��ل اإىل اتف��اٍق نهائ��ي �سيوقع مبابي عل��ى عقد ملدة 
�ستة موا�س��م مع ريال مدريد حت��ى 2023 و�سيتقا�سى 7 
مليني ي��ورو �سنوًيا". واأ�سارت ال�سحيف��ة، اإىل دور زيدان 
الكب��ري يف ح�سم ال�سفقة، بعدما توا�سل هاتفًيا مع مبابي 
لإقناعه باأهمية وجوده معه يف الفريق امللكي، بالإ�سافة 
للقائه مع فلورينتينو برييز رئي�ض ريال مدريد يف باري�ض 
موؤخ��ًرا.   وق��اد مبابي ن��ادي الإم��ارة املو�س��م املن�رم 
للو�س��ول  بالإ�ساف��ة  الفرن�س��ي،  ال��دوري  لق��ب  لتحقي��ق 
لن�سف نهائي دوري الأبط��ال الأوروبي. حتدث الربتغايل 
ليوناردو ج��اردمي، املدير الفني ملوناك��و الفرن�سي، اليوم 
الأح��د، عن م�ستقب��ل لعبه ال��دويل، كيلي��ان مبابي، الذي 

ت��ردد اأنباء ع��ن رحيله هذا ال�سي��ف. وكان نادي الإمارة 
ق��د اأ�سدر بياًن��ا ر�سمًيا، قبل اأيام قليل��ة، يهدد فيه الأندية 
الطامع��ة يف مبابي، والتي تتوا�سل م��ع اللعب دون اإذن 
موناك��و. وق��ال ليوناردو ج��اردمي، يف ت�ريحات نقلتها 
�سحيف��ة "اآ���ض" الإ�سبانية: "يف الوق��ت احلايل قلقي حول 
الفريق فقط، جمي��ع املدربني يريدون اأف�سل اللعبني، اإنه 
)مبابي( لعب كبري ذو موهبة، و�ستكون �سيا�سة ال�سوق هي 
�ساحبة القرار". وذكرت �سحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية 
اأّن خ��روج جيم���ض رودريجز من ريال مدري��د مع اإمكانية 
رحيل األفارو موراتا ودانيلو، جعل زيدان يبحث عن لعبني 
اآخري��ن لتدعيم فريقه، من اأج��ل احلفاظ على لقبي الدوري 

الإ�سب��اين ودوري اأبطال اأوروبا. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأّن 
ري��ال مدريد ي�سع عينه على جابريل �سيديبي من موناكو 
الفرن�س��ي، وتوما���ض مونييه لعب باري���ض �سان جريمان 
ليكون اأحدهم��ا بديل لدانيلو. واأو�سحت اأّن القائمة �سمت 
النم�س��اوي ديفيد األبا من بايرن ميوني��خ، بالإ�سافة اإىل 
كيليان مبابي جنم موناكو واإيدين هازارد لعب ت�سيل�سي. 
وتعاق��د ريال مدريد م��ع داين �سيبايو�ض من ريال بيتي�ض، 
وثيو هريناندي��ز من اأتلتيكو مدري��د، بالإ�سافة ل�ستعادة 

خي�سو�ض فاييخو وماركو�ض يورنتي وبورخا مايورال.
وبجانب جيم�ض رودريجيز، رحل الربتغايل بيبي عن ريال 

مدريد وان�سم ل�سفوف ب�سكتا�ض الركي باملجان.

طرح كتاب ميسي في الصين

بايرن يدرس فكرة التخلي 
عن الجوالت اآلسيوية

»DTM« تأسف على رحيل مرسيدس عن بطولتها

NBA: كليفالند كافاليرز يتفق مع ديريك روز

 اأب��دى م�سوؤولو بطول��ة ال�سيارات ال�سياحي��ة الأملانية 
"دي.تي.اإم"، اأ�سفهم اإثر اإعلن �ركة مر�سيد�ض رحيلها 
ع��ن مناف�سات البطولة بنهاي��ة مو�سم 2018. و�سكلت 
مر�سيد�ض، عن�را اأ�سا�سيا يف بطولة "دي.تي.اإم" منذ 
اإع��ادة انطلقه��ا يف 2000، وبان�سحابها تبقى "بي.
اإم.دبلي��و" و"اأودي" فق��ط يف البطول��ة، علم��ا باأنهما 
ي�س��اركان اأي�س��ا يف مناف�س��ات فورم��ول اإي. وذكرت 
منظم��ة �سباق��ات ال�سي��ارات ال�سياحي��ة العاملية "اآي.
ت��ي.اآر"، امل��روج الر�سمي لبطولة "دي.ت��ي.اإم"، والتي 
يراأ�سه��ا �سائ��ق فورم��ول 1 ال�سابق جريه��ارد بريجر، 
اإنه��ا تاأ�س��ف "له��ذه اخلط��وة م��ن جان��ب مر�سيد�ض". 
واأ�ساف��ت املنظم��ة "علينا اح��رام الق��رار.. مر�سيد�ض 
اأعلنت ب�سكل م�سبق رحيلها بنهاية مو�سم 2018، وهذا 

مينحنا الوقت لتحليل الو�سع والإعداد للم�ستقبل". من 
جانبه قال توتو فولف، م�سوؤول ال�سوؤون الريا�سية يف 
مر�سيد���ض "على غرار باقي املناف�سات، نريد اأن نكون 
العلم��ة الفارق��ة واملتمي��زة يف ريا�س��ة املحركات، 
وذل��ك عرب ا�ستك�س��اف امل�ساريع اجلدي��دة واملبتكرة". 
واأ�س��اف فول��ف "�سل�سلة فورم��ول اإي الكهرباية تقدم 
منوذجا جديدا وم�سوق��ا وتكنولوجيا م�ستقبلية، وهذا 
يعت��رب نوع��ا جدي��دا م��ن الت�ساب��ق خمتلف ع��ن باقي 
البط��ولت". وقال��ت �رك��ة مر�سيد���ض اإنه��ا �ست��رك 
بطول��ة ال�سي��ارات ال�سياحي��ة الأملانية بنهاي��ة العام 
املقب��ل و�ست�س��ارك يف بطول��ة فورمول ئ��ي لل�سيارات 
واأ�ساف��ت   .2019-2020 مو�س��م  يف  الكهربائي��ة 
مر�سيد���ض، الت��ي ف��از فريقه��ا باآخر ثلث��ة األقاب يف 

بطول��ة العامل فورم��ول 1، يف بيان اأنه��ا تعيد ترتيب 
املحركات.  لريا�س��ة  ا�سراتيجيته��ا 

وتابع��ت: "النه��ج اجلدي��د �سي�سهد 
يف  مر�سيد�ض-بن��ز  مناف�س��ة 
ئ��ي".  وفورم��ول   1 فورم��ول 

واختتم��ت: "يف فورم��ول 1 اأب��رز 
�سباق��ات املح��ركات التي جتمع بني 

التكنولوجيا العالية واملناف�سة ال�ر�سة 
وفورمول ئ��ي التي متثل التحول املقبل 

يف عامل �سناعة ال�سيارات".

كليفلن��د  اأن  )ئي.اإ�ض.ب��ي.اإن(  �سبك��ة  ذك��رت 
كافال��ريز، ال��ذي بل��غ نهائ��ي دوري ك��رة ال�سل��ة 
الأمريك��ي للمحرف��ني املو�س��م املا�س��ي، تو�سل 
لتفاق للتعاقد مع ديري��ك روز، يف �سفقة انتقال 
حر ملدة مو�سم. وقالت ال�سبكة نقل عن م�سادر يف 
رابط��ة ال��دوري، اإن روز �سينال 2.1 مليون دولر، 

ومن املتوقع اأن يوقع على العقد اليوم الثلثاء.
واأبل��غ م�سدر مقرب م��ن روز موقع كليفلند.كوم، 
اأن اأف�س��ل لع��ب يف ال��دوري ع��ام 2011 يح��ب 
الن�سم��ام لكافال��ريز، ب�سب��ب فر�سة بل��وغ الدور 
النهائ��ي يف امل�سابقة املو�سم املقبل. ورمبا يلعب 
روز اإىل ج��وار لي��ربون جيم���ض كبدي��ل حمتم��ل 
للع��ب كايري اإيرفين��ج الذي طلب م��ن كافالريز 

بيع��ه، بعدما عقد موؤخرا اجتماع��ا مع املالك دان 
جيل��ربت. وذكرت تقاري��ر اأن اإيرفينج )25 عاما( 
مل يع��د يرغ��ب يف اللع��ب اإىل ج��وار جيم���ض بع��د 
ق�س��اء 3 موا�س��م معا ب�سب��ب رغبت��ه يف النتقال 
اإىل فري��ق اآخ��ر يحظى فيه باملزيد م��ن الهتمام. 
وتلق��ى كافالريز ع��دة عرو�ض لإيرفين��ج، لكنه مل 
يتو�س��ل لتفاق بعد ب�ساأن رحيله. وكان روز )28 
عاما( تعر�ض لإ�سابة يف الركبة اأنهت مو�سمه مع 
نيويورك نيك���ض يف اأبريل/ني�سان املا�سي، لكنه 
تعاف��ى وبات جاه��زا للعب. وعل��ى اجلانب الخر، 
توفى جون كوندل، امل��درب الأ�سطوري يف دوري 
كرة ال�سلة الأمريكي للمحرفني، اأم�ض الثنني، عن 

عمر يناهز 101 عام، ح�سبما اأعلن جنله جون.

وعم��ل كوندل مديرا فنيا للو���ض اأجنلو�ض ليكرز 
حالي��ا، عندم��ا ف��از الأخ��ري بخم�س��ة األقاب يف 
)اإن ب��ي اإيه( خلل الف��رة ما بني عامي 1949 

و1954. وق��ال نادي لو���ض اأجنيلو�ض ليكرز عرب 
ح�ساب��ه الر�سمي على موق��ع التوا�سل الجتماعي 
توير "عائلة ليكرز تاأ�سف لوفاة اأول مدرب لنا".

واأو�سح جياين بو���ض، رئي�ض نادي لو�ض اأجنلو�ض 
ليك��رز "بالنيابة عن جمي��ع العاملني يف موؤ�س�سة 
ليكرز اأود اأن اأعرب عن حزننا لوفاة جون كوندل".
ل��ه دور مه��م يف تاري��خ  "ج��ون كان  واأ�س��اف 
موؤ�س�س��ة ليكرز، هو مل يك��ن مدربا عريقا يف قاعة 
امل�ساه��ري وح�س��ب، ب��ل كان مدربن��ا الأول، وقاد 

املوؤ�س�سة للفوز بخم�ض بطولت يف اإن بي اإيه". 

تراج��ع اأداء اإن��ر ميلن ب�س��كل ملحوظ يف هذا 
املو�س��م فق��د احت��ل املرك��ز ال�ساب��ع يف ترتيب 
اجلدول واأق�سي من بطولة اليوروباليغ يف دور 
املجموعات ومل ينجح يف التتويج باأي لقب يف 

هذا املو�سم.
مركزه يف الدوري

احت��ل اإن��ر مي��لن املرك��ز ال�ساب��ع يف ترتيب 
ال��دوري الإيط��ايل يف مو�س��م 2016/2017 
بر�سي��د 62 نقط��ة م��ن حتقي��ق الف��وز يف 19 
لقاء والتعادل يف 5 مواجهات وتعر�ض الفريق 
72 هدف��ًا  14 مب��اراة، م�سج��ًل  للهزمي��ة يف 
واهت��زت �سباك��ه ب49 هدفًا. بينم��ا يف مو�سم 
2015/2016 تواجد الفريق يف املركز الرابع 
يف الكالت�سيو بر�سيد 67 نقطة من حتقيق الفوز 
يف 20 مب��اراة والتع��ادل يف 7 مواجهات وقد 
تعر���ض الفريق للهزمي��ة يف 11 مباراة و�سجل 
الفري��ق 50 هدفًا واهت��زت �سباكه ب38 هدفًا. 
تدهور نتائج فري��ق اإنر ميلن يف هذا املو�سم 
فقد تراجع ترتيبه فقد احتل املركز ال�سابع بدًل 

من املركز الرابع ولكن بالرغم من هذا الراجع 
اإل اأن ف��ارق النق��اط �سئيل وه��و 5 نقاط فقط 
اإىل جانب وجود تطور هجومي كبري يف قدرات 
الفري��ق فقد اأح��رز 22 هدفًا اأكرث مما �سجله يف 
مو�سم 2015/2016 ولكن كان هناك تدهوراً 
دفاعي��ًا فقد اهتزت �سب��اك الفريق ب11 هدف 

اأكرث مما ا�ستقبلته يف مو�سم 2015/2016.
نقاط قوة الفريق

العودة يف النتيجة: يعترب اإنر ميلن اأحد اأجنح 
الف��رق يف العودة يف النتيج��ة بعد التاأخر فيها 
فق��د قلب نتائ��ج 5 مباري��ات اإىل ف��وز و4 اإىل 
تع��ادلت م��ن 23 مواجهة تاأخ��ر يف نتيجتها 
حيث ح�سد النرياتزوري 19 نقطة من خللها. 
اللياق��ة البدني��ة والركيز: يت�س��در اإنر ميلن 
قائم��ة اأكرث الفرق الإيطالي��ة ت�سجيًل للأهداف 
بع��د الدقيق��ة 90 يف املباريات الت��ي خا�سها 
الفري��ق يف الكالت�سيو حي��ث اأحرز 6 اأهداف يف 
هذه الفرة فقط.  ال�ستفادة من الكرات الثابتة: 
يحتل اإنر ميلن املركز الثاين بني جميع اأندية 

ال��دوري الإيط��ايل من خلل ت�سجي��ل الأهداف 
م��ن الك��رات الثابت��ة حي��ث اأح��رز الفري��ق 17 
هدفًا من خللها يف هذا املو�سم يف الكالت�سيو. 
الإعتم��اد على الك��رات العر�سي��ة: يت�سدر اإنر 

مي��لن قائم��ة اأك��رث ف��رق الكالت�سي��و اإعتماداً 
عل��ى الكرات العر�سية حيث اأن عدد العر�سيات 
كان 156 يف جمي��ع املباري��ات التي خا�سها 

النرياتزوري يف الكالت�سيو.

نقاط �سعف الفريق
�سعف اجلهة اليمنى دفاعيًا: ميتلك اإنر ميلن 
ثاين اأعلى ن�سبة من الت�سديدات التي تعر�ض لها 
من اجله��ة اليمنى يف الفريق ب��ني جميع اأندية 
الكالت�سي��و حي��ث مثل��ت ن�سب��ة الت�سدي��دات من 
ه��ذه اجلهة %21. قلة م�سجلي الأهداف: يحتل 
اإن��ر ميلن املرك��ز اخلام�ض بني اأق��ل عدد من 
م�سجل��ي الأهداف يف الكالت�سيو يف هذا املو�سم 
حيث اأن ع��دد م�سجل��ي الأه��داف للنرياتزوري 

12 لعبًا فقط. 
 املدير الفني

ت��وىل الهولندي فران��ك دي ب��ور الإدارة الفنية 
لفري��ق اإن��ر ميلن يف بداية ه��ذا املو�سم حتى 
 2016 1 نوفمرب/ت�ري��ن الث��اين  اإقالت��ه يف 
حيث اأنه قاد الفريق يف 11 مباراة يف الدوري 
الإيط��ايل وح�س��د 14 نقطة م��ن 4 اإنت�سارات 
وتعادل��ني وتعر���ض للهزمي��ة يف 5 مباري��ات 
فقط و�سج��ل الفريق 13 هدف��ًا واهتزت �سباكه 
ب14 هدف��ًا. بينم��ا ت��وىل الإيط��ايل �ستيفان��و 

 8 يف  للنريات��زوري  الفني��ة  الإدارة  بي��ويل 
نوفمرب/ت�ري��ن الث��اين 2016 وحت��ى اإقالته 
يف 9 مايو/اآي��ار 2017حيث اأنه قاد الأفاعي 
يف 23 مب��اراة يف الكالت�سيو وح�سد 39 نقطة 
حمقق��ًا الف��وز يف 12 مواجه��ة وتع��ادل يف 3 
مباري��ات وتعر���ض للهزمي��ة يف 8 مباري��ات 
م�سجًل 47 هدفًا واهت��زت �سباكه ب30 هدفًا. 
كان  فق��د   2015/2016 مو�س��م  يف  بينم��ا 
الإيط��ايل روبريت��و مان�سيني ه��و املدير الفني 
لفري��ق اإن��ر مي��لن حيث اأن��ه ق��اد الفريق يف 
38 مباراة يف الكالت�سيو وجنح يف ح�سد 67 
نقط��ة من الف��وز يف 20 مباراة والتعادل يف 7 
مواجهات وتعر�ض للهزمية يف 11 لقاء وجنح 
الفري��ق يف ت�سجي��ل 50 هدفًا واهت��زت �سباكه 

ب38 هدفًا.
كان هناك حالة من عدم الإ�ستقرار الفني لإنر 
مي��لن، ولك��ن التعاقد م��ع لو�سيان��و �سباليتي 
يف ه��ذا املو�س��م قد يك��ون نقطة بداي��ة جديدة 

لإ�سلح حقيقي منتظر.

ليفربول يحدد سعر كوتينهو


