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�صت�صب��ح  �أنه��ا  �صار�بوف��ا  ماري��ا  ثبت��ت   
�أح��د �ملناف�ص��ات على لق��ب بطول��ة �أمريكا 
�ملفتوحة للتن�س بع��د تفوق �لالعبة �لرو�صية 
�لت��ي ت�صارك ببطاقة دع��وة على �مل�صنفة 
و4-6   6-4 هالي��ب  �صيمون��ا  �لثاني��ة 
و3-6 �لليلة �ملا�صية لتبد�أ م�صو�رها يف 
�آخ��ر �لبط��والت �لكربى هذ� �لع��ام ب�صكل 
مث��ر. وم��ع ��صتم��ر�ر تعافيها م��ن �آثار 
�لغي��اب عن �ملناف�ص��ات مل��دة 15 �صهر� 
الإيقافها ب�صبب �ملن�صط��ات �إ�صافة ل�صل�صلة 
من �الإ�صابات �ملزعجة �حتاجت �صار�بوفا )30 عاما( 
�إىل كل مهار�ته��ا لتنت��زع �لف��وز با�صت��اد �آرثر �آ�س يف 

�صاعتني و44 دقيقة.
و�لف��وز عل��ى هالي��ب هو �أب��رز م��ا حققت��ه �صار�بوفا 
�مل�صنف��ة �الأوىل عامليا �صابقا منذ عودتها للتن�س يف 
�أبريل ني�صان بع��د �صقوطها يف �ختبار للمن�صطات يف 

بطولة ��صرت�ليا �ملفتوحة �لعام �ملا�صي.
وت�صبب��ت �إ�صابة يف ع�صالت �لفخذ يف تعطيل تقدمها 
و��صط��رت لالن�صح��اب من بطول��ة �يطالي��ا �ملفتوحة 
يف ماي��و �أيار كم��ا عانت من م�ص��اكل يف �لذر�ع موؤخر� 
لتخ��رج من �لدور �لثاين يف بطول��ة �صتانفورد يف بد�ية هذ� 
�ل�صه��ر. لك��ن مل تكن هناك �أي عالمات عل��ى �صعورها باالأمل �صد 
هالي��ب �ملتاألق��ة موؤخ��ر� لتح�صن �صج��ل نتائجها �أم��ام �لالعبة 
�لروماني��ة �إىل �صبع��ة �نت�ص��ار�ت يف �صب��ع مباري��ات يف لق��اء 
بال��دور �الأول كان بق��وة مو�جهة نهائي��ة.  و��صتهلت موجوروز� 
م�صرته��ا يف �لبطولة بف��وز �صاحق 0-6 و3-6 على �الأمريكية 
فارف��ار� ليبت�صنك��و. وتاأهل��ت موج��وروز� �مل�صنف��ة �لثالث��ة 
للبطول��ة، بجد�رة �إىل �لدور �لثاين بعدما حققت �لفوز يف 

63 دقيقة فح�صب.

 �صيقتن���س لوي�س هاميلتون �صد�رة بطولة �لعامل ل�صباقات فورموال 1 لل�صيار�ت 
ح��ال ف��وزه ب�صباق جائ��زة �يطاليا �لكربى عل��ى حلبة مونز� معق��ل فر�ري يوم 
�الأح��د �ملقب��ل. لك��ن �ل�صائق �لربيط��اين �لفائز ب�صب��اق بلجيكا ي��وم �الأحد مل تبد 
علي��ه عالم��ات �الرتي��اح. وعل��ى �لرغم م��ن جناحه يف �لف��وز على حلب��ة �صبا-
فر�نكور�ص��ان، �أطول حلب��ة يف �لبطولة، فاإن �الأمور مل تكن �صهلة على بطل �لعامل 
ث��الث مر�ت حتى بعد فوزه م��ن مركز �أول �ملنطلقني بعدما عادل �لرقم �لقيا�صي 
ملايكل �صوماخ��ر وهو 68 مرة.  وكان �صيبا�صتيان فيتل �صائق فر�ري ومت�صدر 
�لبطول��ة قريب��ا د�ئما م��ن هاميلتون لك��ن مل ي�صتطع جت��اوزه و�نتظ��ر خطاأ من 

�ل�صائق �لربيطاين ليح�صل على فر�صته و�صتكون �ملناف�صة يف مونز� �صديدة.
وبع��د ذل��ك �صتنتق��ل �لبطول��ة �إىل �صنغاف��ورة وه��ي حلب��ة م��ن �ملفرت���س �أن 

عل��ى تك��ون يف �صال��ح ف��ر�ري ورمب��ا ي�صاع��د ذل��ك فيت��ل 
��صتع��ادة �لي��د �لعلي��ا يف مو�ص��م يب��دو �أن �ملناف�صة 

في��ه �صت�صتمر حتى �ل�صباق �الأخ��ر يف �أبوظبي يف 
نوفمرب ت�رشين �لثاين.

ويت�ص��در فيت��ل �لبطول��ة حالي��ا بف��ارق �صب��ع 
نق��اط، وه��و نف���س ف��ارق �لنق��اط ب��ني �لفائ��ز 
ويتف��وق  �لث��اين،  �ملرك��ز  و�صاح��ب  ب�صب��اق 

وق��ال   .5-4 �النت�ص��ار�ت  ع��دد  يف  هاميلت��ون 
هاميلت��ون ”نري��د �حل�ص��ول على ه��ذ� �لفارق 

على �الأقل يف �ل�صب��اق �ملقبل.“بعد 
ذل��ك �صيك��ون هن��اك �لعديد من 

�ل�صباق��ات �ل�صعب��ة وال �أعلم 
ه��ل �صيمكننا �إبق��اء فر�ري 
“�لنا���س  وتاب��ع  خلفن��ا.  
منل��ك  �أنن��ا  ع��ن  تتح��دث 
�ل�صيارة �الأف�صل و�الأ�رشع 
ه��ذ�  �أن  �عتق��د  لكن��ي 
�الأم��ر ي�صع��ب قول��ه الأن 
و�صلبيات  ممي��ز�ت  هناك 

�صي��ارة ويف بع���س  ل��كل 
�ملناط��ق نح��ن �أ���رشع ويف 

مناطق �أخرى �ملناف�س �أ�رشع. ويبدو 
�أن هذ� يختلف من �صباق ل�صباق.

 يعي���س فالن�صي��ا، �أج��و�ء �إيجابي��ة للغاية، بع��د تعادله �لثم��ني 2-2 �أمام 
ري��ال مدري��د، يف ثاين جوالت �لدوري �الإ�صباين، وتلق��ى �لنادي خرب� جيد� 
خ��الل �ل�صاع��ات �الأخرة. وذك��رت �صحيفة "�صوب��ر ديب��ورت"، �أن جوزيه 
موريني��و، مدرب مان�ص�صرت يونايتد �الإجنلي��زي، و�فق على رحيل �لرب�زيلي 
�أندريا���س بري��ر�، �إىل ن��ادي �خلفافي���س. وز�ر مال��ك فالن�صي��ا، بي��رت ليم، 
ملع��ب �الأولد تر�فورد، ليتابع مب��ار�ة �ل�صبت �ملا�صي، �أم��ام لي�صرت �صيتي، 
ومتك��ن م��ن �لتو��ص��ل مع م�ص��وؤويل �ل�صياط��ني �حلمر حول �صفق��ة برير�. 
ويتمت��ع �أندريا�س برير�، مبه��ار�ت فائقة، كما خا���س جتربة جيدة، على 
�صبي��ل �الإع��ارة، �ملو�صم �ملا�صي يف �ل��دوري �الإ�صباين م��ع فريق غرناطة.  
وربط��ت تقارير �صحفية، ن��ادي فالن�صيا بالتفاو�س م��ع �الإ�صباين لوكا�س 
بريز، الع��ب �أر�صنال �الإجنليزي، دون �لتو�صل �إىل �تفاق مع �إد�رة �جلانرز 
حت��ى �الآن. نف��ى ن��ادي فالن�صيا �الإ�صب��اين، �لت�رشيح �ملت��د�ول يف و�صائل 
�الإع��الم الأح��د العبيه، �لذي �صاه��م بتعادل فريقه �أمام ري��ال مدريد، �أم�س 
�الأح��د يف ملع��ب �صانتياج��و برنابيو. وق��ال فالن�صيا �الإ�صب��اين يف تغريدة 
ع��رب ح�صابه على موقع "تويرت" للتو��ص��ل �الجتماعي :"�لنادي ينفي نفًيا 
قاطًع��ا �لت�رشيح��ات �خلارج��ة على ل�ص��ان �لالعب كوندوجبي��ا، �أم�س عن 
ليونيل مي�صي". وترددت �أنباء حول �أن �أحد �ل�صحفيني �صاأل العب فالن�صيا 
�لفرن�ص��ي �جلديد جيف��ري كوندوجبيا، عق��ب نهاية �ملبار�ة وق��ال له: "ما 
ر�أي��ك يف غياب �الأف�ص��ل يف �لعامل؟" وكان رد �لفرن�ص��ي كالتايل :"مل �أكن 

�أعلم �أن مي�صي يلعب يف ريال مدريد". 

بعد استياء الجماهير.. تعرف إلى خلفاء فينجر المرشحين إلنقاذ آرسنال!

التألق األرجنتيني وتقنية الفيديو يخطفان األضواء في الجولة الثانية 
 �نته��ت �جلول��ة �لثانية من �لكالت�صيو، وتوق��ف قطار �مل�صابقة 
ب�ص��كل موؤقت الإقامة �ملباريات �لدولي��ة للمنتخبات، و�ن�صغال 
�لكث��ر منه��ا بخو�س ت�صفي��ات كاأ�س �لع��امل 2018، و�ملقرر 
�إقامت��ه يف رو�صي��ا �ل�صيف �لقادم. �جلول��ة �لثانية �صهدت عدة 
ظو�ه��ر خمتلفة، حيث و��صلت 5 فرق فوزها، ورفعت ر�صيدها 
�إىل 6 نق��اط، وه��ي يوفنتو���س و�الإنرت و�ملي��الن و�صامبدوريا 
وناب��ويل، كما و��صل��ت 5 فرق �أخرى ف�صلها يف ح�صد �أي نقطة 
وه��ي فيورنتين��ا وكالي��اري و�أتالنتا وبينفينوت��و و�أودينيزي 
باخل�صارة مرة �أخرى.  وكان �لثنائي �الأرجنتيني باولو ديباال، 
وم��اورو �إي��كاردي مهاجم��ي يوفنتو�س و�الإنرت عل��ى �لرتتيب، 

هم��ا �الأبرز خ��الل تل��ك �جلولة، حي��ث �صج��ل �الأول ثالثية يف 
�صب��اك جنوى، حولت تاأخ��ر فريقه بهدف��ني يف �لدقائق �ل�صبع 
�الأوىل �إىل ف��وز باالأربع��ة لي�صب��ح �أول "هاتري��ك" يف �لدوري 
�الإيط��ايل ه��ذ� �ملو�ص��م، فيم��ا �صج��ل �الآخ��ر ثنائي��ة يف �صباك 
روم��ا، حول��ت خ�صارة فريقه به��دف �إىل تقدم بهدف��ني قبل �أن 
يح�ص��م زميل��ه فيت�صين��و �الأمور بت�صجي��ل �لهدف �لثال��ث. فيما 
�أث��ارت تقني��ة �لفيديو ج��داًل و��صعًا خ��الل تلك �جلول��ة، بعدما 
مت �حت�ص��اب ركلت��ي جز�ء يف لق��اء يوفنتو�س وجن��وى، بو�قع 
و�حدة لكل فريق بعد �للج��وء �إىل �الإعادة �لتلفزيونية، ليتوقف 
�للق��اء ف��رتة طويلة، مما �أثار �نتقاد و��صع��ة، �أبرزها جاءت من 

جيجي بوف��ون قائد يوفنتو���س، وما�صيمليان��و �أليجري مدرب 
�لفري��ق. كما ت�صبب ع��دم �للجوء �إىل �الإع��ادة �لتلفزيونية ملنح 
نادي روما ركلة ج��ز�ء، تعر�س دييجو بروتي مهاجم �لفريق 
للعرقلة د�خل منطقة �جل��ز�ء، جداًل و��صعًا بعدما �صاهد �جلميع 
�أثن��اء �الإعادة �لتلفزيونية يف �ملنازل �أحقية روما يف �حل�صول 
عل��ى ركلة ج��ز�ء. �أما �لرو�صونري فبالرغم م��ن حتقيقه �لفوز، 
ومو��صل��ة ت�صدر �مل�صابقة بامل�صاركة م��ع عدة فرق �أخرى، �إال 
�أن �الأد�ء �ملخي��ب للفريق، وفوزه ب�صق �الأنف�س على ملعبه �أمام 
كالي��اري بهدفني مقابل هدف و�حد، �أثار قل��ق ع�صاقه، بعدما 
كان��ت �لفرق �ل�صغ��رة هي �لعائق �الأكرب �أم��ام �لفريق �ملو�صم 

�ملا�ص��ي، وت�صببت يف �إه��د�ره للعديد من �لنق��اط �ل�صهلة، مما 
جع��ل ه��ذ� �ل�صبح يعود م��رة �أخ��رى للظهور، ويث��ر �لكثر من 

�لتخوفات.
و�ص��ح �لتاأثر �ل�صلبي للم�صاكل �الإد�رية �لتي يعاين منها نادي 
فيورنتين��ا بتخل��ي �لفريق عن معظم جنوم��ه، وعدم تعوي�صهم 
بال�ص��كل �ملنا�صب، لي�صب��ح �جلميع يف مدين��ة فلورن�صا يتوقع 
مو�صم��ا كارثيا للفريق، ورمبا يكون ه��و �الأ�صو�أ خالل �ل�صنو�ت 
�لع���رش �الأخ��رة، وهو ما ظه��ر بو�صوح يف تعليق��ات م�صجعي 
�لفري��ق عل��ى مو�ق��ع �لتو��ص��ل �الجتماع��ي، و�لت��ي وجه��ت 

�نتقاد�ت حادة الإد�رة �لنادي.

هاميلتون : تنتظرنا سباقات 
صعبة 

موهبة الشياطين الحمر ينضم 
ألى فالنسيا 

نيمار يوجه ضربة لبرشلونة تحت الحزام

بنزيمة يضع ريال مدريد في موقف محرج 

 م��ا فتئ��ت �لعالقة ب��ني �لنجم �لرب�زيل��ي نيمار 
جونيور وناديه �ل�صابق بر�صلونة تزد�د �صوًء مع 
م��رور �الأي��ام، �إذ �أن �لالع��ب مل ي�صت�صغ �لطريقة 
�لت��ي تعامل به��ا م�ص��رو �لن��ادي �لكتلوين مع 
رغبت��ه يف �لرحيل لباري�س �ص��ان جرمان، قبل 
�أن ُيعل��ن عن ح��رب �صدهم بع��د �أن رفعو� دعوة 

ق�صائية �صده.
ومل ُيخ��ف نيم��ار بغ�صه �جتاه م�ص��ري �لنادي 
يف �لف��رتة �الأخ��رة، حي��ث خ��رج بت�رشيح��ات 
يوؤكد فيه��ا �أن زمالءه �ل�صابق��ني يف �لكامب نو 
ي�صع��رون باحل��زن ب�صب��ب �إد�رة جوزي��ب ماريا 
بارتوميو للن��ادي، موؤكًد� �أن جمل�س �الإد�رة ذ�ك 
ال ي�صتح��ق �لتو�جد يف ناٍد بحج��م �لبالوجر�نا. 

نيم��ار مل يتوق��ف عند ذلك �حل��د، حيث قام قبل 
�أي��ام قليل��ة باللج��وء �إىل �الحت��اد �ل��دويل لكرة 
�لق��دم فيفا م��ن �أج��ل ُمطالبة �لن��ادي �لكتلوين 
مبنح��ه �لدفع��ة �لثاني��ة م��ن منحة �لعق��د �لذي 
وق��ع علي��ه �صي��ف 2016، و�لت��ي ُتق��ّدر ب�26 
�إياه��ا  �لن��ادي منح��ه  ي��ورو ورف���س  ملي��ون 
عق��ب رحيل��ه لباري�س �ص��ان جرمان. �أم��ا �آخر 
حت��ركات �لالع��ب يف �جت��اه حرب��ه �ل�صاخن��ة 
م��ع �لبار�ص��ا فق��د جتل��ت يف حماولت��ه �إف�ص��اد 
خمططات �لنادي يف �ملركاتو وتقدميه �لن�صح 
لزميل��ه يف منتخب �لرب�زي��ل »فيليبي كوتينيو« 
بعدم �النتقال لرب�صلونة، معترًب� خيار �لبقاء يف 
ليفرب��ول �أف�صل ل��ه يف �لوقت �حل��ايل. �صحيفة 

�إ�صتادي��و �لرب�زيلي��ة �أّك��دت �أن نيمار عمد 
عل��ى �الجتم��اع ب�صديق��ه كوتيني��و �أثناء 
�مل��ر�ن لُيحّدث��ه عن م�صتقبل��ه، ثم قال له 
»فيليب��ي، ال �أعتقد �أنك �صتندم على �لبقاء 
يف ليفرب��ول. لن تندم عل��ى مت�صك ناديك 

بك«
ُيذكر �أن جل �لتقاري��ر توؤكد رغبة بر�صلونة 

ق��د  �لتعاق��د م��ع كوتيني��و يف �صفق��ة  يف 
150 ملي��ون ي��ورو، وذل��ك  تف��وق قيمته��ا 
رغ��م تعنت ليفرب��ول ورف�ص��ه 4 عرو�س من 
�لبار�صا و�متناع��ه عن �جللو�س على طاوالت 
�ملفاو�صات رغم تقدم �لالعب �ملعني باالأمر 

بطلب �رشيح للرحيل.

 ملخ�س مبار�ة ري��ال مدريد وفالن�صيا كان مبثابة 
�الإن��ذ�ر �ملبكر للرئي�س فلورنتين��و بريز و�ملدرب 
زي��ن �لدين زي��د�ن عق��ب �الأد�ء �ملحب��ط جد�ً من 

مهاجم �لفريق �الأول كرمي بنزمية.
ري��ال مدري��د �صقط يف ف��خ �لتع��ادل 2-2 على 
�أر�ص��ه �أم��ام فالن�صي��ا يف �ملرحل��ة �لثاني��ة من 
�ل��دوري �الإ�صب��اين، لك��ن �لنتيج��ة مل تك��ن بذ�ت 
�ل�ص��وء �لذي ميكن مقارنته مع �أد�ء بنزمية خا�صة 
و�أّن �الأخ��ر فّوت على ريال مدريد فر�صة �قتنا�س 
ثالث نق��اط كانت يف �ملتناول باإ�صاعته للعديد من 

�لفر�س �ل�صهلة.
ويف �إح�صائي��ة مبكرة تك�صف �الأرقام عن �إهد�ر بنزمية 
م��ع ريال مدريد ل�صت��ة �أهد�ف حمققة خ��الل مبار�تني 

)180 دقيق��ة( كاأعل��ى مع��دل ملهاج��م يف �لدوري��ات 
�أ�ص��اع �الأرجنتين��ي  �إذ�  �خلم�ص��ة �لك��ربى حت��ى �الآن، 
�إي��كاردي الع��ب �إن��رت 3 �أه��د�ف يف مبار�ت��ني )174 
دقيق��ة(، وهاري كني من توتنه��ام �الإنكليزي 3 �أهد�ف 
يف ث��الث مباري��ات )270 د( ودومينيك كور 3 �أهد�ف 
يف مبار�ت��ني )180 د( م��ع باي��ر ليفرك��وزن �الأملاين، 
ولعل �الأقرب كان �الأوروغوياين كافاين مهاجم باري�س 
�ص��ان جرم��ان بخم�ص��ة �أه��د�ف �صائعة ولك��ن باأربع 
مباري��ات )351 د(.    و�صّدد بنزمية 8 مر�ت )�صت منها 
�أخطاأت �ملرمى( هذ� �ملو�صم مع �الأخذ بعني �العتبار �أّن 
بنزمي��ة نف�صه �أ�صاع 13 فر�صة �صانحة للت�صجيل خالل 
29 مبار�ة �ملو�صم �ملا�صي، مما يح�صم م�صاألة تر�جعه 
تهديفي��ًا دون �إن��كار دوره �لتكتيكي �جلي��د وفقًا للعديد 

م��ن مدرب��ي ري��ال 
مدريد �ل�صابقني.

ريال  �أم��ام  وتبقى 
مدريد �صاعات قليلة 

ملحاول��ة �إنق��اذ ثغ��رة 
�إغ��الق  ر�أ���س �حلرب��ة قب��ل 

�ص��وق �النتق��االت �ل�صيفي��ة، خا�صة 
و�أّن �ملرينغ��ي يحاول جاه��د�ً �لفوز 

بجمي��ع �لبطوالت �ملتاحة ه��ذ� �ملو�صم، 
وذلك ي�صعب حتقيقه حتى عند وجود مهاجم 
و�ح��د ممي��ز، فكيف �صيتحق��ق يف حال وجود 

مهاج��م يحت��اج �إىل �مل�صاع��دة �أ�صا�صًا ليثب 
نف�صه؟.

 يعي���س �آر�صن��ال �أياًم��ا ع�صيبة من��ذ خروجه �ملدوي 
م��ن ثمن نهائ��ي دوري �أبطال �أوروبا عل��ى يد بايرن 
ميون��خ بنتيجة 2/10 يف جمم��وع مبار�تي �لذهاب 
و�الإي��اب ب�صه��ري فرب�ي��ر ومار�س �ملا�صي��ني. العبو 
�لفري��ق حاول��و� �إعادة �الأم��ور �إىل ن�صابه��ا �ل�صحيح 
�أم��ام �الأن�صار خالل �لردهات �الأخرة من �ملو�صم، �إال 
�أنهم خرجو� من قائمة �الأربعة �لكبار يف �لربميرليج، 
ما جعل فوزهم على ت�صيل�صي يف نهائي كاأ�س �الحتاد 
بال جدوى، خا�صًة فيم��ا يتعلق باإنقاذ كر�صي �الإد�رة 
�لفني��ة ملدربه��م “�آر�ص��ني فينج��ر”، يف ظ��ل �رتفاع 
�الأ�صو�ت �مُلنادي��ة باأهمية �لتغير. يف نهاية وخالل 
كل مو�ص��م منذ ع��ام 2006 عندما �صق��ط �آر�صنال يف 
نهائ��ي دوري �أبطال �أوروبا على يد بر�صلونة، تتحدث 
و�صائ��ل �الإعالم �لربيطانية عن خلف��اء �آر�صني فينجر 
يف ملع��ب �الإم��ار�ت، فم��ع تك��رر �الخفاق��ات تتك��رر 
�لتقاري��ر نف�صها، وتظه��ر بع�س �الأ�صم��اء �جلديدة يف 
�ل�ص��ورة، وُتذكر بع�س �الأ�صم��اء �لتي ُذكرت من قبل..
وهك��ذ� ت�ص��ر �الأمور وال مُي�س ��صم م��درب �آر�صنال وال 
يتغ��ر.  يف �صياق هذ� �لتقري��ر ، ن�صتعر�س معكم �أبرز 

�الأ�صماء �ملر�صحة خلالفة فينجر �إذ� ما حدث و�أن�صتت 
�الإد�رة ملطالب �ل�رشيحة �الأكرب من �جلمهور، و�أطاحت 
باملدرب �لذي حافظ على مقعده الأكرث من 21 عاًما.

�الإ�صب��اين "�أون��اي �إميري" | م�صتقبل��ه على �ملحك يف 
باري���س �صان جرم��ان من��ذ نهاية �ملو�ص��م �ملا�صي 
عندما خ�رش من بر�صلونة 1/6 يف مبار�ة �لرميونتاد� 

�ل�صهرة.
ع��ن  �نف�ص��ل   | مان�صين��ي"  "روبرت��و  �الإيط��ايل 
�إنرتنزون��ايل �ملو�ص��م �ملا�ص��ي ب�صب��ب ع��دم تلبي��ة 
رغباته يف �صوق �النتقاالت. �لفرن�صي "تيري هرني" 
�أكادميية  | �لهد�ف �لتاريخي الآر�صنال ومدرب فريق 
�لنادي قب��ل عامني، �نتق��ل موؤخًر� مل�صاع��دة روبرتو 
مارتينيز يف تدريب منتخب بلجيكا، ويحظى ب�صعبية 
كب��رة يف مدرج��ات �الإم��ار�ت وبني العب��ي �لفريق، 

حيث يعد ملهم معظمهم.
�لفرن�صي "رميي جارد" | عمل م�صاعًد� الآر�صني فينجر 
يف بد�ياته، ودرب ليون ملدة �أربعة �أعو�م قبل �نتقاله 
�إىل �أ�صت��ون فيال يف ع��ام �لهبوط الأول م��رة منذ عام 

�أي فريق.  1984، وحالًيا ال يعمل مع 

�لنم�صاوي "ر�لف ها�صنهوت��ل" | �مللقب باالخطبوط، 
ق��اد اليبزج الحت��الل مركز و�صافة �ل��دوري �الأملاين 
يف �أول م�صارك��ة، وحق��ق نتائ��ج مذهل��ة وق��دم �أد�ء 
تكتيك��ي ر�ئ��ع �أم��ام كب��ار �مل�صابق��ة، وم��ن �ملمكن 

�قناعه ب�صهولة بتدريب �آر�صنال.
�لدمنارك��ي "ماي��كل الودروب" | �لفائز بكاأ�س ر�بطة 
�الأندي��ة �الإجنليزي��ة �ملحرتف��ة م��ع �صو�ن�ص��ي �صيتي، 
يعي���س حالةم��ن �لتخب��ط من��ذ �بتعاده ع��ن �ملالعب 
�الأوروبي��ة و�نتقال��ه �إىل قط��ر، ويبدو �أنه ع��ازم على 
�لع��ودة �إىل �لربميرلي��ج، وي��ا حبذ� ل��و كان ذلك من 

بو�بة �ملدفعجية.
�لت�صيلي "مانوي��ل بيلجريني" | �أح��د �أكرب �ملر�صحني 
لت��ويل هذه �ملهمة، نظ��ًر� الأ�صلوبه �لفن��ي �لقريب جًد� 
م��ن طريقة لع��ب �آر�صن��ال، وكثرون كان��و� ي�صبهونه 
باآر�ص��ني فينجر لقدرت��ه على تنمي��ة �لالعبني �صغار 
�ل�ص��ن. و�الأه��م م��ن ذل��ك خربت��ه �جلي��دة يف �لدوري 
�الإجنلي��زي فق��د �صبق ل��ه �لتتويج بلق��ب �مل�صابقة مع 

مان�ص�صرت �صيتي باال�صافة لكاأ�س �لر�بطة.
�لفرن�صي "ل��ور�ن بالن" | عاطل عن �لعمل منذ �إقالته 

م��ن تدريب باري���س �صان جرمان قبل ع��ام ون�صف. 
مدرب منتخب فرن�صا �ل�صابق يحاول �لعودة عن طريق 
تدري��ب �أحد �أكرب �الأندية، لك��ن مل تقدم له �أية عرو�س 
ملمو�صة، و�صتك��ون فر�صة تدريب �آر�صنال منا�صبة له، 
لكن��ه �صيخ��ون وقته��ا مان�ص�ص��رت يونايتد �ل��ذي ختم 

رفقته م�صرته �لكروية كالعب.
�ل�رشب��ي "در�جان �صتويكوفيت���س" | كما جاء فينجر 
م��ن �لدوري �لياب��اين لتدريب �آر�صنال، مل��اذ� ال ياأتي 
در�ج��ان من �ل��دوري �ل�صيني؟. �ملدي��ر �لفني لنادي 
جو�نزه��و من��ذ ع��ام 2015 يتمن��ى �إنه��اء م�صرت��ه 
�لتدريبي��ة خ��ارج �أوروب��ا وخو���س �أوىل جتاربه يف 
�لق��ارة �لعجوز مع فريق كبر بعدما درب يف �ليابان 

و�ل�صني على مد�ر �ل� ت�صع �صنو�ت �ملا�صية.
�لهولن��دي "ديني���س بركام��ب" | �صل��ع م��ن �أ�صالع 
�إجن��از تاأه��ل �أياك���س �أم�ص��رتد�م �إىل نهائ��ي �لدوري 
�الأوروب��ي �ملو�صم �ملا�صي، من �أمه��ر �مل�صاعدين يف 
�لوق��ت �حل��ايل، و�صعبيته ال تقل يف �ص��يء عن �صعبية 
ه��رني يف مدرج��ات �الإمار�ت.مل��اذ� ال يح�ص��ل على 

فر�صة؟.

شارابوفا تقصي هاليب 
من بطولة أميركا 


