
رياضة Sun.28 Apr. 2018 issue no 466
5االحد 28 نيسان 2018 العدد 466

اأعل��ن ن��ادي الفج��رة الإمارات��ي، م�ساء الي��وم اجلمعة، عن 
اإقالة الأ�سط��ورة الأرجنتيني مارادونا، واجلهاز املعاون له 

من تدريب الفريق.
وج��اء الق��رار بع��د �ساعات قليل��ة م��ن ف�س��ل مارادونا، يف 
قي��ادة الفريق للعودة اإىل دوري املحرتف��ن الإماراتي، بعد 
التعادل مع خورفكان )1-1( يف اجلولة الأخرة من دوري 
الدرجة الأوىل اليوم اجلمعة، وفوز احتاد كلباء على العروبة 
بهدف��ن دون مقاب��ل. وخطف احت��اد كلباء، بطاق��ة التاأهل 
الثانية لدوري املحرتف��ن الإماراتي م�ساء اليوم، باحتالل 
املرك��ز الثاين يف ترتيب دوري اله��واة، بعد بني يا�س، الذي 
تاأهل من اجلولة ال�سابق��ة، وتوج ر�سميًا اليوم، بطاًل لدوري 
الدرج��ة الأوىل. ول ت��زال اأم��ام الفج��رة، الفر�س��ة للتاأهل 
ل��دوري املحرتفن، عندما يخو���س دورة ملحق الهبوط مع 
احلمري��ة، راب��ع دوري الهواة، وحتا �ساح��ب املركز الأخر 
يف دوري املحرتف��ن، الذي يحتل املركز قبل الأخر لدوري 
املحرتف��ن م��ن الظف��رة، اأو الإم��ارات، بع��د نهاي��ة اجلولة 

الأخرة اليوم الأحد.   
الق��دم  ك��رة  اأ�سط��ورة  حمام��ي  م��ارول،  ماتيا���س  واأك��د 
الأرجنتيني دييغ��و اأرماندو مارادون��ا، اأن اإقالة الأخر من 
تدري��ب الفج��رة الإماراتي جاءت بناء عل��ى اتفاق متبادل 
ب��ن الطرف��ن. وق��رر جمل���س اإدارة ن��ادي الفج��رة اإقال��ة 
مارادون��ا بع��د اإخفاق��ه، اأم���س اجلمع��ة، يف قي��ادة الفريق 
للتاأه��ل املبا���ر اإىل دوري اخلليج العربي لك��رة القدم بعد 
التع��ادل م��ع خورفكان 1-1. وقال حمام��ي مارادونا عرب 
ح�ساب��ه عل��ى تويرت: "بع��د تع��ادل الفجرة.. وع��دم حتقيق 
اله��دف بال�سع��ود اإىل دوري الأ�سواء، يعلن م��درب الفريق 
دييغو مارادونا، بعد اتفاق بن الطرفن، اأنه �سيرتك الفريق 

ب�سكل فوري، متمنيًا الأف�سل للنادي".

ذكرت تقارير �سحفية اأملانية، اأن البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم 
بايرن ميونخ يثر حالة من الغ�سب، داخل اأ�سوار قلعة البافاري، ب�سبب 
"حالة الالمبالة" التي يعي�سها موؤخًرا. وقالت �سحيفة "بيلد" الأملانية: 
"ليفاندوف�سك��ي يعي�س حالة م��ن الالمبالة يف الوقت احلايل، وهو ما 
يغ�س��ب زمالءه يف الفريق واجلماهر". واأ�ساف��ت: "ليفاندوف�سكي جدد 
عق��ده موؤخ��ًرا مع بايرن ميونخ، حتى ع��ام 2021، بدون �رط جزائي، 
وا�ستبعد الرئي�س التنفيذي كارل هانز رومينيجه عملية بيعه". وت�ساءلت 
ال�سحيف��ة: "هل ل ي�سع��ر ليفاندوف�سكي بالنزعاج مم��ا يحققه الثنائي 
روب��ن وريب��ري اأو ل تتحرك م�ساعره لروؤية املوؤمت��ر ال�سحفي الوداعي 
لأندري���س اإنيي�ست��ا لعب بر�سلونة حي��ث كان الفريق الكتال��وين باأكمله 
اأم���س حا���ًرا مع ال�سحفي��ن لوداع زميل��ه؟". واأمتت: "يج��ب اأن يركز 
ليفاندوف�سك��ي يوم الثالثاء �سد ريال مدري��د، حيث يح�سل �سهرًيا على 
اأك��ر من مليون يورو، من اأجل ت�سجيل الأه��داف". و اأكد يوب هاينك�س، 

م��درب باي��رن ميون��خ الأمل��اين، اأن فريق��ه تعاف��ى من 
اخل�س��ارة اأم��ام ري��ال مدري��د الإ�سب��اين، يف املباراة 
الت��ي جمعتهم��ا الأربع��اء املا�سي، يف اإط��ار ذهاب 
ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا. وب�سوؤاله عن �سوء 
م�ستوى ليفاندوف�سكي اأمام ريال مدريد، اأجاب "لقد 

حتدث��ت طويال معه اليوم، اأمتنى اأن يقوم 
بال��رد عل��ى كل م��ا قي��ل بع��د مباراة 

ريال مدريد، الثالثاء املقبل".
وق��ال "يف عامل الح��رتاف، عندما 

ت�سي��ع الفر���س، علي��ك التعاي�س 
م��ع النتقادات، اأمتن��ى اأن يعطي 
ليفاندوف�سكي، اجل��واب املنا�سب 
يف الربنابي��و". وا�سرت�س��ل "اأن��ا 
ل اأ�س��رتك يف اانتق��ادات، لكن لو 

ا�ستغل ليفاندوف�سكي، فر�سته يف 
الدقيق��ة 88، ل��كان تقييم��ه خمتلًفا، 
بينم��ا ال�س��وؤال اأي�س��ا كم م��رة مل�س 
اأم��ر �سع��ب  الك��رة؟ ه��ذا  رونال��دو 

عندما تلعب كمهاجم".

 
ت��ّوج بر�سبولي���س طه��ران، ال��ذي يلعب �سم��ن �سفوفه لع��ب املنتخب 
الوطن��ي ب�س��ار ر�سن، بطال لل��دوري اليراين لك��رة القدم م�س��اء اجلمعة 
للم��رة الثاني��ة على التوايل، بع��د تقدميه مو�سما رائعا، حي��ث اأنهي هذا 
الجن��از بالفوز عل��ى �سيفه "�سبي��درود ر�ست" بثالثة اه��داف دون رد 
يف اط��ار املرحل��ة الثالثن والخرة من ال��دورى. وكان بر�سبولي�س قد 

احتفظ بلقب بطولة الدورى اليراين قبل عدة ا�سابيع من النهاية.
ويف املب��اراة الت��ى جرت ب��ن الفريقن م�ساء اجلمع��ة يف ا�ستاد اآزادى 
بطه��ران بح�س��ور نح��و 60 الف متف��رج، دان��ت ال�سيطرة �سب��ه الكاملة 
لرب�سبولي���س يف معظ��م الف��رتات و�سكل خط��ورة حقيقي��ة م�ستمرة على 

مرمى �سبيدرود ر�ست.
واثم��رت هجم��ات بر�سبولي���س بالدقيقة 31 بهدف ج��اء بتوقيع حممد 

ان�ساري من ركلة حرة خارج منطقة اجلزاء.
ويف ال�س��وط الث��اين عزز بر�سبولي���س ر�سيده بهدف ث��ان �سجله فر�ساد 

احمد زادة من مناولة جاءته من زميله غادوين من�سا يف الدقيقة 49.
وخت��م بر�سبولي���س به��دف ثالث بالدقيق��ة 85 برا�سية قوي��ة من كمال 

كاميابى نيا من كرة ركنية نفذها حم�سن م�سلمان.
وفى ختام اللقاء جرت مرا�سم الحتفال مبنح كا�س البطولة لرب�سبولي�س. 
وباملباري��ات الخرى ف��از ذوب اآهن ا�سفهان على نف��ط طهران 1-0 
وا�ستق��الل طه��ران على �سباه��ان ا�سفه��ان 0-1 و�سايب��ا على بيكان 
1-2 وتراكتور �سازي على فولد خوز�ستان 0-1 وبار�س جنوبى جم 
عل��ى م�سكى بو�س��ان م�سهد 0-1 فيما تع��ادل غ�سرت�س فولد تربيز مع 

بديدة م�سهد 0-0 و�سنعت نفط اآبادان مع ا�ستقالل خوز�ستان 3-3 .

 )الجورنال( تسلط الضوء على عوامل تراجع أرسنال أمام مانشستر يونايتد بعهد فينجر

مفاوضات مع نجوم أوروبا والسعودية ومصر ودول عربية أخرى للعب في بغداد

دعمًا لرفع الحظر عن العاصمة

اأعل��ن وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�س��ن عبط��ان، اأن 
ال��وزارة تتفاو�س مع جنوم اأوروبا وال�سعودية وم�ر ودول 
عربية اأخرى للعب يف العا�سمة بغداد لدعم ملف رفع احلظر.
جاء ذلك خالل ح�سور عبط��ان مباراة جنوم العراق وتركيا 
الت��ي جرت على ملع��ب ال�سعب الدويل بح�س��ور �سفر تركيا 
يف الع��راق ف��احت يل��دز اإىل جانب اجلماه��ر الريا�سية التي 
حر�س��ت عل��ى الوج��ود رغ��م ظ��روف الطق���س. وق��ال وزير 
ال�سباب والريا�سة اإن "الوزارة �ستعلن تفا�سيل املفاو�سات 
الت��ي قامت بها مع جن��وم اأوروبا وال�سعودي��ة وم�ر للعب 
يف مالع��ب بغداد بعد النتخاب��ات الربملانية القادمة حتى 
ل حت�س��ب جلهة انتخابي��ة معينة"، مبين��ا اأن "جناح مباراة 
جن��وم الع��راق وتركي��ا اأثبتت للع��امل ان الع��راق واجلماهر 

الريا�سي��ة ت�ستحق ان ت�ساه��د منتخباتها تلعب على اأر�سها 
وحتق��ق املكت�سبات الريا�سية". وا�س��اف عبطان ان "وزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة �ست�ستم��ر برحلة الجن��از و�سنفتتح يف 
الول م��ن ايار ملع��ب الكفل ١٠ الف متف��رج ويف اخلام�س 
من��ه ملع��ب النج��ف ٣٠ ال��ف متف��رج، والعم��ل م�ستم��ر يف 
مالع��ب بغداد واملحافظات ولن تتوقف و�سنفتتح املزيد من 
ه��ذه املالعب خالل هذا الع��ام ل�سيما يف العا�سمة احلبيبة 
بغ��داد".  وق��دم عبط��ان �سك��ره ملنتخ��ب جنوم تركي��ا الذي 
ج��اء اىل العراق ب�سورة طوعية وب��دون اي مبلغ، واجلمهور 
الريا�س��ي الذي ا�سهم يف اجناح ملف رفع احلظر عن كربالء 
والب���رة واربي��ل والع��الم وموظف��ي ال��وزارة والالعب��ن 
والطاق��م التحكيم��ي وكل م��ن �ساه��م يف اجن��اح الكرنف��ال 
الريا�س��ي الكبر.  واأعل��ن عبطان عن فتح قن��وات الت�سال 
م��ع اجلانب ال�سع��ودي لقامة مب��اراة تاريخية جتمع جنوم 

املنتخب��ات العراقية وال�سعودية �سابقا وذلك لدعم ملف رفع 
احلظ��ر عن العا�سمة بغ��داد. وقال عبط��ان ان "املفاو�سات 
ت�سج��ل ح�س��ورا جيدا من اج��ل جلب جن��وم ال�سعودية الذين 
مثلوا اململك��ة يف ال�سنوات ال�سابقة وحقق��وا اجنازات مهمة 

والقاب قارية".
وا�س��اف ان "ال��وزارة ل��ن تتوق��ف عن��د طم��وح مع��ن، بل 
�ستوا�س��ل م�ساعيه��ا لنه��اء احلظ��ر الريا�س��ي ع��ن جمي��ع 
حمافظ��ات الع��راق، و�سنعم��ل بثق��ة وثب��ات ونح��ن ن�ساهد 
ال�روح الريا�سي��ة التي تنجزها الوزارة ب�سواعد موظفيها، 
ت�س��يء �سم��اء العراقي��ة، ابتداء مبدين��ة الب���رة الريا�سية 
وملع��ب كرب��الء ال��دويل ومي�س��ان ال��دويل، وقريب��ا النجف 
الدويل ث��م الكوت الوملبي وال��زوراء واحلبيبي��ة وعمو بابا 
وملع��ب بغ��داد ال��دويل 65 الف متف��رج، ف�سال ع��ن مالعب 
الكف��ل والعزيزي��ة والقاع��ات املغلق��ة التي تغط��ي م�ساحة 

العراق". من جانبه، اأكد ال�سفر الرتكي يف العراق فاحت يلدز، 
اأن الع��راق ي�ستح��ق اأن يرف��ع احلظ��ر عنه ل�سيم��ا العا�سمة 
بغ��داد وكل مقوم��ات رف��ع احلظر موج��ودة. وق��ال يلدز يف 
بي��ان ل��وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة ن�سخة من��ه، اإن "منتخب 
جن��وم تركي��ا ج��اء اإىل العراق م��ن اج��ل اإر�س��ال ر�سالة اإىل 
)فيف��ا( مفاده��ا ان الع��راق ي�ستح��ق ان يرف��ع احلظ��ر عن��ه 
ل�سيم��ا العا�سمة بغداد وكل مقومات رفع احلظر موجودة". 
واأو�س��ح اأن "منتخب��ات واأندي��ة تركيا �ستح���ر اإىل العراق 
بق��وة و�ستلعب يف الب�رة واأي�س��ًا النجف الأ�رف بعد رفع 
احلظ��ر"، معت��ربا اأن "خطوات وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة يف 
التقري��ب ب��ن البلدي��ن كان لها الأث��ر والوا�س��ح يف اإجناح 
الكرنفال الريا�سي املميز". واأبدى ال�سفر الرتكي، ا�ستعداده 
ل�"فتح اآفاق تعاون ريا�سية و�سبابية وا�سعة من اجل خدمة 

البلدين يف تطوير وتنمية قطاعي ال�سباب والريا�سة".

إدارة الكهرباء تطلق مبادرة للتضامن مع حكام دوري الكرة

يبحث فريق الزوراء، عن تعزيز �سدارته للدوري املمتاز 
ح��ن ي�ست�سيف البحري يف خت��ام مناف�سات الأ�سبوع 
اخلام���س من املرحلة الثاني��ة للم�سابقة. وتاأمل كتيبة 
امل��درب اأيوب اودي�سو، اإىل ن�سيان الإخفاق القاري بعد 
خروج��ه من دور املجموعات بكاأ�س الحتاد الآ�سيوي، 
بتعادله اأمام اجلي�س ال�سوري بهدف ملثله. وي�سهد اأداء 
النوار���س تراجعًا ملحوظًا ب�سب��ب �سغط املباريات يف 
ال��دوري املحل��ي وكاأ�س الحت��اد الآ�سي��وي، حيث فاز 
ب�سعوب��ة يف مبارات��ه الأخ��رة اأمام كرب��الء بهدفن 

له��دف وتع��ر قبله��ا بخ�سارت��ه اأم��ام الق��وة اجلوي��ة 
والكهرب��اء يف الدوري املمتاز. و�ستكن مواجهة اليوم، 
فر�س��ة مل�ساحلة اجلماهر التي ذاق��ت مرارة اخلروج 
املبكر من كا���س الحتاد الآ�سيوي، وخا�سة مهاجميه 
الذي��ن اأ�ساعوا العديد من الفر���س ال�سانحة للت�سجيل، 
للع��ودة اإىل امل�س��ار ال�سحيح وامل�س��ي قدمًا نحو لقب 
ال��دوري. ومن جانب��ه، �سيحاول فري��ق البحري تفجر 
مفاج��اأة م��ن العي��ار الثقيل وكذل��ك الع��ودة اإىل �سكة 
النت�س��ارات التي غابت عن الفري��ق من اجل البتعاد 
ع��ن مناط��ق الهب��وط والق��رتاب اأك��ر م��ن املناط��ق 
الدافئ��ة، لك��ن مهمت��ه �ستك��ون �سعب��ة اإم��ام �ساحب 

الأر���س واجلمهور الذي مل يخ���ر �سوى مباراة واحدة 
فق��ط. ويحتل ال��زوراء املرك��ز الأول بر�سيد 54 نقطة، 
فيم��ا يحتل البح��ري املركز ال�سابع ع���ر بر�سيد 21 
نقط��ة. ويف بقي��ة املواجه��ات، �سيكون ملع��ب مي�سان 
الوملب��ي م�رح��ًا ملواجهة نف��ط مي�سان ام��ام النفط، 
اذ يحت��ل النفط املركز الراب��ع بر�سيد 45 نقطة، بينما 
يق��ف نفط مي�سان يف املركز ال���12 بر�سيد 29 نقطة. 
و�سيواج��ه املين��اء �سيفه الديوانية عل��ى لعب الب�رة 
ال��دويل، حي��ث يحت��ل امليناء املرك��ز العا���ر بر�سيد 
31 نقطة، فيما يقف الديوانية يف املركز الثامن ع�ر 

بر�سيد 20 نقطة.

اأطل��ق رئي�س الهيئ��ة الإدارية لن��ادي الكهرباء ال�سيد 
عل��ي الأ�س��دي مب��ادرة للت�سامن مع )ح��كام دوري 
الكرة( بعد اجل��دل الكبر والنتق��ادات الالذعة التي 
طالته��م ب�سبب ك��رة الأخط��اء التحكيمي��ة املوؤثرة 
خ��الل مناف�س��ات دوري الك��رة املمت��از يف الون��ة 

الخرة والتي ت�سببت بغ�سب جماهري كبر .
وب��ن ال�س��دي ب��اأن مبادرت��ه الت��ي يطل��ق عليها 
)الت�سامن مع احل��كام( تدعوا اىل رفع 
ال�سغوط��ات ع��ن احلك��م العراق��ي 
اأقليمي��ًا  الف�س��ل  يع��د  ال��ذي 
الكث��ر  قدم��وا  اأن  بع��د  وقاري��ًا 

للكرة العراقية باأ�سع��ب الظروف ... .مطالبًا بالوقت 
نف�س��ه حماي��ة احلكم الع��راق وع��دم التجريح به لن 
ك��رة القدم لعبة اخطاء وجمي��ع الخطاء التي وقعت 
تعترب جزء من اللعبة ومنها التي احت�سبت �سد نادي 
الكهرباء خالل هذا املو�سم والتي كلفته �سياع �سبع 

نقاط كاملة .
وختامًا طالب رئي�س الهيئة الدارية لنادي الكهرباء 
اجلماه��ر الريا�سية يف كاف��ة املحافظات العراقية 
ورواب��ط م�سجع��ي الندي��ة بالوق��وف م��ع احل��كام 
وم�ساندته��م م��ن اجل ع��ودة ال�ساف��رة العراقية اىل 

�سابق عهدها 
وعل��ى �سعي��د مت�س��ل اأعل��ن اك��ر م��ن رئي���س ن��اًد 
اأن�سمام��ه للمب��ادرة ودعمه الكام��ل للحكم العراقي 

خالل الي��ام القادمة من اجل رفع ال�سغوطات التي 
تطالهم هذه اليام من خالل ات�سالهم بال�سدي بعد 

اطالقه املبادرة .
وكان رئي���س جلن��ة احل��كام يف احتاد الك��رة طارق 
احم��د، واو�سح ان "اللجنة �ستف��احت احتاد الكرة من 
اج��ل ال�ستعان��ة بطواق��م حتكيمية م��ن دول اجلوار 
لإدارة املباري��ات املهم��ة يف ح��ال بق��اء الخط��اء 

نف�سها التي اأثرت تاأثرا �سلبيا يف املباريات".
وتاب��ع ان "�سغ��ط املباري��ات يف بطولت��ي املمتاز 
والوىل م��ن اهم ال�سباب التي ادت اىل وقوع بع�س 
حكامن��ا يف الخط��اء املوؤث��رة". مبين��ا ان "اللجنة 
�ستعقد اجتماع��ا مهما مع احلكام، ل�سيما الدولين، 
تقلي��ل  ت�سه��م يف  الت��ي  احلل��ول  �سبي��ل و�س��ع  يف 

يحل فريق اأر�سنال �سيًفا اليوم الأحد على نظره 
مان�س�س��رت يونايت��د يف املب��اراة الت��ي �ستجم��ع 
الفريقن �سمن لقاءات اجلولة ال� 36 من الدوري 
الإجنليزي على ملعب اأولدترافورد . مباراة اليوم 
الأح��د �ستك��ون الأخ��رة لأر�سن فينج��ر املدير 
الفني احلايل للمدفعجية على ملعب اأولدترافورد 
واأمام مان�س�سرت يونايتد حيث �سرحل يف نهاية 
املو�س��م اجل��اري عن تدري��ب اأر�سن��ال ومل يحدد 

م�ستقبله بعد .
يف  تاريخ��ي  ف�س��ل  �سيخت��م  فينج��ر  رحي��ل 
يف  فينج��ر  بق��دوم  ب��داأ  الفريق��ن  مواجه��ات 
منت�س��ف الت�سعينيات من الق��رن املا�سي و�سهد 
ذل��ك الف�س��ل تف��وق تاريخ��ي وا�س��ح ل�سال��ح 

مان�س�سرت يونايتد .
ال�سياطن احلمر حققوا الفوز يف 27 منا�سبة من 
اأ�سل 59 مرة واجهوا فيها اأر�سنال بقيادة اأر�سن 
فينج��ر ، اأي اأقل من ن�سف ع��دد تلك املواجهات 
بقليل ، ويف املقاب��ل حقق اأر�سنال الفوز يف 19 

مرة، اأي حوايل ثلث اجمايل املواجهات .

لك��ن ما اأ�سب��اب تعر�س فريق اأر�سن��ال اأكر مما 
حقق الفوز خالل تلك احلقبة ؟ هذا ما ن�ستعر�سه 
فيم��ا يلي : امل�ساكل املادية والنتقال من ملعب 

هايربي
كان بن��اء ملع��ب الم��ارات اأم��ر مره��ق مادًي��ا 
للغاية بالن�سبة لالأر�سن��ال، فظل الفريق ل�سنوات 
طويل��ة بعد بن��اءه والنتقال م��ن ملعب هايربي 
التاريخ��ي يتحمل اأعباءه املادي��ة . رغم البداية 
اجلي��دة لفرتة فينجر مع اأر�سن��ال ال اأن ال�سنوات 
الت��ي تبعد بناء المارات �سه��دت تراجع ملحوظ 
عل��ى كل امل�ستوي��ات، ويف مواجه��ة مان�س�س��رت 
يونايت��د ب�س��كل خا���س ، و�سح��ت يف اخل�سارة 
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رحيل النجوم

امل�س��اكل املادي��ة اخلا�س��ة بالأر�سن��ال تبعه��ا 
رحيل كب��ر لنجوم الفريق ه��ري وفان بر�سي 
وفابريجا�س والعدي��دون من الكبار الذين اأعتمد 

عليهم اأر�سنال لتحقيق انت�ساراته املوؤقتة .
اأر�سن��ال مل ينج��ح يف الإبقاء عل��ى جنومه و�سط 

كل م�ساكل��ه املادي��ة ، ف��كان يف�س��ل يف كل مرة 
يف اقن��اع الالعب بالبقاء، ويلج��اأ لبيعه بال�سعر 

الأعلى بحًثا عن ت�سديد جزء من ديونه .

�سوء م�ستوى ال�سفقات
بع��د رحيل النجوم كان اأر�سن��ال دوًما ما يف�سل 
يف ا�ستق��دام جن��وم ي�ستطيع��وا اأن يحلوا حملهم، 

فوج��د املدفعجي��ة اأنف�سهم اأم��ام �سفقات غريبة 
ل حمل ول مكان لها يف تاريخ النادي العريق .

الفري��ق �س��م لعب��ن اأمث��ال اأم��اوري بي�سوف، 
وب��ارك  �سانتو���س  واأندري��ه  ال�سم��اخ  وم��روان 
�س��و ي��وجن، واأ�سم��اء اأخ��رى تعج��ز الذاك��رة عن 
ولك��ن  الراأ���س  يف  لعط��ب  لي���س  ا�ستح�ساره��م 
ل�سعوب��ة تذكره��م وقل��ة اإ�سهاماته��م يف تاريخ 

كرة القدم ب�سكل عام .
�سخ�سية فينجر وحالة النهزامية

امل��درب الفرن�س��ي رغ��م ا�سهامات��ه الكب��رة يف 
تاري��خ اأر�سن��ال وحتقيق لق��ب دوري الال هزمية 
ال اأن معظ��م ما تبع ذلك املو�سم تتمنى جماهر 

اأر�سنال لو جتميه من ذاكرتها .
الفري��ق الذي و�س��ل لنهائ��ي دوري الأبطال يف 
2006 وكان قريب من اللقب، والذي حقق لقب 
ال��ال هزمي��ة كان مدرب��ه يخ��رج يف املوؤمت��رات 
ال�سحفي��ة يعل��ن اأن هدف��ه ملو�سم م��ا اأن يحقق 

املركز الرابع .
الدواف��ع  م��ن  اأر�سن��ال  جن��وم  �سل��ب  فينج��ر 

بت�ريحات��ه خارج امللعب وبقلة حما�سه و�سوء 
ادارت��ه للمباري��ات داخ��ل امللع��ب يف ال�سن��وات 
الأخرة، وجعل الفريق الذي حقق لقب دوري من 
38 جولة كاملة بقيادته دون اأي خ�سارة يقبل 
الهزائم من �ساوثهامبتون وبورمنوث وبرايتون .
ال�سيط��رة عل��ى  يف�س��ل يف  امل��درب حت��ى كان 
جن��وم فريقه ففقد احرتامه منه��م، وكان اآخرهم 
األيك�سي���س �سان�سي��ز ال��ذي كان ي�ستهزاأ ب��ه علًنا 

اأمام اجلميع .
تكرار الإ�سابات و�سوء م�ستوى اجلهاز الطبي

رغ��م �س��وء ال�سفقات يف الف��رتة الأخ��رة ال اأن 
الن��ادي جن��ح يف �سم عدد من النج��وم اأ�سحاب 
امل�ستوي��ات الطيبة ، رغم ذلك كان اأبرزهم دوًما 

ما يعاين من ا�ساباته طويلة .
واأب��و  فرمايل��ن  وتوما���س  كازورل،  �سانت��ي 
ديابي واآخرون ل��ول تعر�سهم لالإ�سابات ب�سكل 
متكرر و�سوء تعامل اجلهاز الطبي لالأر�سنال مع 
ا�سابته��م لكان اأ�سبح له��م �ساأن اآخر يف النادي 

اللندين ويف تاريخ الكرة ب�سكل عام .

مارادونا خارج أسوار الفجيرة 
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