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تأجيل ملف تجديد كوبر
للفراعنة
بغداد  -الجورنال

�أكد املدير التنفيذي الحتاد الكرة امل�رصي ،ثروت �س��ويلم� ،أن ملف جتديد
التعاق��د مع املدير الفني للمنتخ��ب ،الأرجنتيني هيكتور كوبر ،مت ت�أجيله
ملا بعد االنتهاء من امل�شاركة يف ك�أ�س العامل  2018برو�سيا.
وبح�س��ب �ص��حيفة الي��وم ال�س��ابع امل�رصية ،قال �س��ويلم" :هيكت��ور كوبر
حري�ص على اال�ستمرار على ر�أ�س اجلهاز الفني ملنتخب م�رص ،ومل يتحدث
عن �أي �أمور مالية من �أجل موا�صلة م�شواره مع "الفراعنة".
و�أ�ض��اف" :جمل���س �إدارة احت��اد الكرة يرغب يف جتدي��د التعاقد مع كوبر،
وق��ام بتكليف رئي�س��ه هاين �أبوريدة لت��ويل امللف ،م�ش�يراً �إىل �أن اجلميع
اتفق على ت�أجيل الأمر ملا بعد االنتهاء من املونديال ،خا�ص��ة �أن اجلهاز
الفنى حالي ًا يركز فقط على اال�ستعداد للم�شاركة يف البطولة العاملية.
و�أ�ش��ار مدير احتاد الكرة� ،إىل �أن �أبوريدة يويل اهتمام ًا كبرياً مبلف جتديد
تعاق��د كوبر ،خا�ص��ة �أن املنتخب �س��يبد�أ بع��د املونديال مبا�رشة م�ش��وار
الت�ص��فيات امل�ؤهل��ة لك�أ���س الأمم الأفريقية  ،2019املق��ررة �إقامتها يف
الكامريون.
وق��د �أعل��ن الأرجنتيني هيكت��ور كوبر ،املدي��ر الفني للمنتخ��ب امل�رصي،
قائمة الفراعنة ،ا�س��تعدا ًدا ملواجهة الكويت ود ًيا يوم  25من �ش��هر مايو/
�أيار اجلاري ،وجاءت القائمة التي �ضمت  29الع ًبا ،وجتاهل الأرجنتيني،
�ضم بع�ض الالعبني ،الذين ظهروا مب�ستوى جيد يف الفرتة الأخرية ،ونالوا
�إ�ش��ادة من جميع اخلرباء الريا�ضيني من بينهم ح�سني ال�شحات ،املحرتف
يف �ص��فوف فريق العني الإماراتي و وليد �س��ليمان ،العب الأهلي و عمرو
ال�سولية العب االهلي اي�ضاً.

جريزمان يصدم أتلتيكو
مدريد
�ص��دم �أنطوان جريزمان ،جنم �أتلتيكو مدريد� ،إدارة ناديه بعدما رف�ض
مغري��ا م��ن �أجل جتديد عق��ده ،ال��ذي ينتهي يف
عر�ض��ا
ه��ذا الأ�س��بوع ً
ً
.2022ووف ًق��ا لإذاعة "كادينا كوبي" الإ�س��بانية ،ف�إن �أتليتكو مدريد
�س��نويا جلريزمان بقيم��ة  20مليون يورو ،وه��و ما يجعل
راتب��ا
ً
ق��دم ً
أجرا يف العامل� ،إال �أن
�
الالعبني
أعلى
�
�ض��من
من
واحد
الفرن�س��ي
الدويل
ً
الالع��ب كان جواب��ه "ال" .و�أ�ض��افت الإذاعة" :امل�س���ؤولون يف �أتلتيكو
توقعوا ذلك ،خا�ص��ة �أنهم يعلمون باتفاق الالعب مع بر�شلونة ولكنهم
ي�رصون على االحتفاظ بجريزمان" .وتابعت�" :إدارة الأتلتي ال تريد �أن
�أن يقول
يوجه الل��وم لها يف رحيل جريزم��ان ،وال ترغب يف
�أح��د �إنهم مل يبذلوا ق�ص��ارى جهده��م يف الإبقاء
عل��ى الالع��ب" .و�أ�ش��ارت ع��دة تقاري��ر خ�لال
الفرتة املا�ض��ية ،لوج��ود اتفاق بني بر�ش��لونة
وجريزم��ان ،حي��ث �س��يدفع الن��ادي الكتال��وين
ال��شرط اجلزائ��ي يف عقده والبال��غ  100مليون
يورو.
ُيذك��ر �أن رئي���س �أتليتك��و مدري��د �إنريكي
�س�يريزو الزال ي��ردد �أن جريزم��ان
الع��ب يف الفري��ق و�أنه �سي�س��تمر.ووفقا
ل�ص��حيفة "�س��بورت" الكتالوني��ة ،ف�إن
�إدارة بر�ش��لونة ال تريد �إف�ساد عالقتها
اجلي��دة ب�أتلتيك��و ،ل��ذا ق��ررت دف��ع
ال�رشط اجلزائي لالعب ( 100مليون
ي��ورو)� ،إىل جان��ب مبل��غ �إ�ض��ايف،
�سي�ص��ل �إىل � 15أو  20ملي��ون
يورو.وي�س��عى البار�س��ا بذل��ك
حل�سم الأمر ب�ش��كل ودي ،ير�ضي
جمي��ع الأط��راف ،كم��ا ي�أمل �أن
يوافق �أتلتيك��و ،على دفع املبلغ
الإجمايل لل�صفقة على �أق�ساط.

في كأس االتحاد اآلسيوي

الصقور تطارد حلم النجمة الثالثة من بوابة العهد المتفائل بتحقيق "ريمونتادا"
بغداد – محمد خليل

ي�س��عى ن��ادي العهد اللبناين لتعوي�ض خ�س��ارة مب��اراة الذهاب
عندما يتقابل مع �ضيفه القوة اجلوية العراقي يوم الثالثاء على
�س��تاد املدينة الريا�ض��ية يف بريوت� ،ض��من ذهاب قبل نهائي
منطق��ة غرب �آ�س��يا يف ك�أ�س االحتاد الآ�س��يوي  .2018وكانت
مباراة الذهاب �ش��هدت يوم الثالثاء املا�ض��ي فوز القوة اجلوية
 3-1عل��ى �س��تاد كربالء الدويل يف كرب�لاء .وجتري املباراة
الثاني��ة �ض��من �إياب قب��ل النهائي ي��وم االثنني ،حي��ث يتقابل
الفي�ص��لي الأردين مع مواطنه اجلزيرة على �ستاد عمان الدويل،
علم�� ًا ب�أن مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل  .1-1وت�ش��هد
�ص��فوف العهد عودة العب الو�سط ح�سني �شعيتو واملدافع خليل
خمي�س الذين غابا عن مباراة الذهاب ب�س��بب الإيقاف .يف حني

يع��ود املهاجم ال��دويل همام طارق �إىل �ص��فوف الق��وة اجلوية
بعدما غاب �أي�ض�� ًا ع��ن مباراة الذهاب ب�س��بب الإيق��اف .وكان
العهد ت�ص��در يف ال��دور الأول ترتيب املجموع��ة الثانية ملنطقة
غرب �آ�سيا بر�صيد  12نقطة من �ست مباريات ،مقابل  10نقاط
لل��زوراء العراق��ي و 7للجي���ش ال�س��وري ونقطة واح��دة للمنامة
البحرين��ي .يف املقابل ح�ص��ل القوة اجلوية عل��ى املركز الثاين
يف املجموعة الأوىل بر�صيد  12نقطة من �ست مباريات ،بفارق
نقطتني خلف اجلزيرة الأردين املت�صدر ،مقابل  7نقاط للمالكية
البحريني وال �شيء لل�سويق العماين .حيث ت�أهل الفريق العراقي
ك�أف�ضل فريق يح�صل على املركز الثاين .وقرر االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم ،تغيري موعد مباراة القوة اجلوية والعهد اللبناين يف
�إياب ن�ص��ف نهائي املنطق��ة الغربية لك�أ�س االحتاد الآ�س��يوي.
ومت تغيري وقت املباراة ،بنا ًء على طلب االحتاد الآ�س��يوي لعدم

تطابق موا�ص��فات �إ�ض��اءة امللع��ب مع ال�رشوط الت��ي يعتمدها
الآ�س��يوي خ�لال املباري��ات .و�س�يرتدي فري��ق ال�ص��قور اللون
الأزرق بالكامل ،فيما �س�يرتدي العهد اللون الأ�صفر بالكامل .و
ات يف حكم امل�ؤكد غياب متو�سط ميدان القوة اجلوية ،م�صطفى
ح�س�ين ،عن مباراة فريق��ه امام العهد اللبناين يف اياب ن�ص��ف
نهائي املنطقة الغربية لك�أ�س االحتاد اال�سيوي.
وذك��ر بي��ان ع��ن الن��ادي تلق��ت ( اجلورنال) ن�س��خة من��ه� ،إن
"ال�س��لطات العراقي��ة يف مط��ار بغ��داد الدويل ،منع��ت الالعب
م�ص��طفى ح�س�ين من مرافقة وفد القوة اجلوية اىل بريوت وذلك
لأ�س��باب ادارية" .وقد و�ص��ل وفد نادي الق��وة اجلوية �إىل مطار
بريوت ،حت�ض�يرا ملواجه��ة �إياب ن�ص��ف نهائي كا���س االحتاد
الآ�س��يوي ملنطقة غرب �آ�س��يا �أم��ام العهد اللبناين ،التي �س��تقام
الي��وم .وكان فري��ق القوة اجلوي��ة قد فاز مبب��اراة الذهاب التي

إعادة جدولة مباريات الممتاز في رمضان
بغداد  -الجورنال

اك��د مدي��ر دائ��رة امل�س��ابقات يف احتاد كرة القدم �ش��هاب
احمد ان يوم ام�س �ش��هد اجتماع��ا للدائرة يف مقر االحتاد
يخ�ص���ص لو�ض��ع التوقيتات املنا�س��بة لإج��راء مباريات
ال��دوري املمت��از يف �ش��هر رم�ض��ان املبارك ،م�ض��يفا �أن
االجتماع خ�ص���ص ملناق�ش��ة طلبات عدد من الأندية التي
ترغب ب�إج��راء املباريات بعد العا�رشة لي�لا ،والتي تتوفر
يف مالعبه��ا الأ�ض��واء الكا�ش��فة ،فيما ننتظ��ر ماميكن �أن
تقدم��ه الأندية الأخرى من مقرتحات بهدف توفري �أف�ض��ل
فر���ص الراحة لالعبني ،وب�ش��كل ي�ض��من ارتفاع م�س��توى

االداء الفني يف ال�ش��هر الف�ض��يل ،ال�س��يما ان االجواء حتى
االن طيبة وتعد مثالية القامة املباريات ما بني اخلام�سة
وال�سابعة م�ساء يف ما يتعلق باالندية التي ال تتوفر لديها
ان��ارة ليلي��ة .من جهة اخ��رى تنطلق ي��وم اخلمي�س املقبل
مباري��ات اجلول��ة ال�س��ابعة م��ن املرحلة الثاني��ة للدوري
الك��روي املمت��از ،وذلك باقام��ة  3مباريات ،اذ �س��تجمع
االوىل فريق��ي نف��ط اجلن��وب وال�رشطة على ملع��ب الزبري،
فيم��ا جتري الثانية على ملعب التاجي بني فريق احل�س�ين
وفريق نفط الو�سط ،فيما يحت�ضن ملعب عفك ديربي الفرات
االو�س��ط الذي يجمع الديوانية و�ض��يفه النجف .وتتوا�صل
مناف�س��ات اجلول��ة يوم اجلمعة باقام��ة  4مواجهات ،ففي

ملعب التاجي �س��يكون لقاء الكهرباء و�ض��يفه فريق امانة
بغداد ،و�س��يكون ملعب ال�ش��عب الدويل م�رسح ًا للقاء فريق
الزوراء املت�ص��در و�ض��يفه فري��ق زاخو ،ويحت�ض��ن ملعب
كربالء الدويل مباراة اهل الدار و�ضيفه ال�سماوة ،وي�ضيف
فري��ق البح��ري على ملع��ب الزبري فري��ق الطلب��ة .وتختتم
مناف�س��ات اجلول��ة يوم ال�س��بت باقامة املباري��ات الثالث
املتبقي��ة ،اوىل املباري��ات �س��تجمع فري��ق النفط ب�ض��يفه
فريق ال�ص��ناعات الكهربائية جتري على ملعب ال�ص��ناعة
 ،ويحت�ضن ملعب ال�شعب الدويل لقاء القوة اجلوية و�ضيفه
نفط مي�س��ان ،ويف ملع��ب املدينة الريا�ض��ية يف حمافظة
الب�رصة �سيكون لقاء فريق امليناء و�ضيفه احلدود.

شنيشل :لم نحسم التأهل أمام العهد
بغداد_ خاص

�أكد املدير الفني للقوة اجلوية را�ض��ي �شني�ش��ل،
�إن مواجه��ة فريقه �أم��ام العهد اللبناين �ض��من
ن�ص��ف نهائ��ي ك�أ�س الإحتاد الآ�س��يوي 2018
عن منطقة غرب �آ�س��يا ،مل حت�س��م بعد .و�أ�ضاف
خالل امل�ؤمتر ال�ص��حفي قب��ل مباراة الإياب �إن
"ال�شوط الأول للمباراة انتهى يف ملعب كربالء
بتفوقنا  ،3-1ونحن اليوم يف بريوت ملتابعة
ال�ش��وط الثاين" .وتاب��ع "خمطئ م��ن يعتقد �أن
الت�أه��ل للجوي��ة ق��د ح�س��م ،فالفري��ق اللبناين
ق��دم مب��اراة كب�يرة يف الع��راق" .و�أو�ض��ح �أنه

"كان مين��ي النف�س �أال ي�س��جل العهد هدفا يف
لق��اء الذه��اب" .وع��ن الغياب��ات يف فريقه �أكد
�أن "الالعب م�ص��طفى ح�س�ين يغي��ب عن اللقاء
لأ�س��باب خا�ص��ة" .وقال الالعب زاه��ر ميداين
�إن "فريقه يف بريوت ال�س��تكمال االنت�ص��ارات
و�إ�ض��افة النجم��ة الثالث��ة عل��ى قمي���ص القوة
اجلوي��ة العراق��ي" .وحطم مدرب الق��وة اجلوية
را�ض��ي �شني�ش��ل ،رقم نادي العه��د اللبناين بعد
ف��وز ال�ص��قور  3-1يف املب��اراة الت��ي جمعت
الفريق�ين عل��ى ملع��ب كرب�لاء ال��دويل بك�أ�س
االحتاد الآ�س��يوي .وا�س��تطاع �شني�شل �أن يك�رس
رق��م الفري��ق اللبن��اين بعدم اخل�س��ارة ل��ـ()47

مباراة توالي ًا يف اللبناين املمتاز وك�أ�س لبنان
وك�أ�س احتاد الآ�سيوي .ي�شار �إىل �أن فريق العهد
ت��وج بلقبي ال��دوري اللبن��اين املمت��از وك�أ�س
لبن��ان .وكان��ت مب��اراة الذه��اب �ش��هدت ي��وم
الثالثاء املا�ض��ي فوز الق��وة اجلوية  3-1على
�س��تاد كربالء الدويل يف كربالء .وح�صل القوة
اجلوي��ة على املركز الثاين يف املجموعة الأوىل
بر�ص��يد  12نقط��ة من �س��ت مباري��ات ،بفارق
نقطتني خلف اجلزيرة الأردين املت�صدر ،مقابل
 7نقاط للمالكية البحريني وال �ش��يء لل�سويق
العم��اين .حيث ت�أه��ل الفريق العراقي ك�أف�ض��ل
فريق يح�صل على املركز الثاين.

�أقيمت الأ�س��بوع املا�ضي يف كربالء بثالثة �أهداف لهدف واحد.
ويوا�صل فريق القوة اجلوية رحلته للحفاظ على اللقب الآ�سيوي
الثالث ،بعد �أن توج يف �آخر ن�سختني للبطولة .ومن �أهم العوامل
الت��ي يراهن عليه��ا الأزرق اجلوي لتخطي عقب��ة العهد اللبناين
هو عامل اخلربة الذي ي�صب يف م�صلحته ،على اعتبار �أن القوة
اجلوي��ة حامل اللقب يف �آخر ن�س��ختني ،وتخط��ى مباريات كان
موقفه �أ�ص��عب من املوقف احلايل ،نتيجة خلربة العبيه .وي�ضم
الفري��ق ب�ين �ص��فوفه العب�ين دوليني �س��ابقني بحجم �ص��الح
�س��دير ،الذي مثل املنتخبات الوطنية لفرتة غري ق�صرية ،وكذلك
حم��ادي �أحمد و�أجمد را�ض��ي واملحرتف ال�س��وري زاهر ميداين،
وه��ي نا��صر خ�برة �س��تمنح فري��ق القوة اجلوي��ة الق��درة على
التعام��ل م��ع مباراة الإياب وح�س��م بطاقة الت�أه��ل �إىل املباراة
النهائية لغرب القارة.

مدرب العهد :سنلعب مباراة
حياة أو موت أمام الصقور
بغداد_ خاص

�أكد مدرب العهد اللبناين ،با�س��م مرمر �أن فريقه �سيلعب مباراة
حي��اة او م��وت �أم��ام الق��وة اجلوي��ة يف �إي��اب ن�ص��ف نهائ��ي
املنطق��ة الغربي��ة بك�أ���س االحتاد الآ�س��يوي .وانته��ت مواجهة
الذهاب بني الفريقني بفوز ال�صقور بثالثة �أهداف لهدف واحد،
حي��ث يتوجب على العهد الفوز بهدفني دون رد �أو بفارق ثالثة
�أهداف يف حال �سجل ال�صقور ،ليت�أهل للمباراة النهائية.
وق��ال مرمر خالل امل�ؤمتر ال�ص��حفي اخلا�ص باملباراة" ،لي�س
لدنيا �ش��يء نخ�رسه� ،س��نلعب مباراة حياة �أو م��وت �أمام القوة
اجلوية اليوم الثالثاء".
وا�ضاف ان " "فريق القوة اجلوية من الفرق الكبرية ،فهو حقق
لق��ب �أخر ن�س��ختني توالي ًا لك�أ���س االحتاد الآ�س��يوي ،والآن هو
يطمح لتحقيق الثالثة ،وبالتايل مباراة اليوم �ستكون �صعبة".
وتاب��ع "نتطل��ع لتحقي��ق نتيجة جي��دة �أمام الق��وة اجلوية يف
مب��اراة الذهاب ،ال�س��يما �أننا نريد الث�أر م��ن الفريق ،بعدما �أن
�أخرجنا من دور الن�ص��ف النهائي لك�أ�س االحتاد الآ�س��يوي يف
 2016وبعدما هزمنا يف مباراة الذهاب لذلك �ستكون مهمتنا
الث�أر للهزميتني ال�سابقتني".
و�ستقام املباراة على ملعب مدينة كميل �شمعون الريا�ضية يف
متام ال�ساعة الثالثة من م�ساء اليوم الثالثاء.
وت��وج العهد ببطولتي ال��دوري اللبناين املمت��از وك�أ�س لبنان
دون هزمية ،لكن مدرب القوة اجلوية را�ضي �شني�شل ،حطم رقم
ن��ادي العه��د اللبناين بعد فوز ال�ص��قور  3-1يف املباراة التي
جمع��ت الفريق�ين على ملع��ب كربالء ال��دويل بك�أ���س االحتاد
الآ�سيوي.
وا�ستطاع �شني�ش��ل �أن يك�رس رقم الفريق اللبناين بعدم اخل�سارة
لـ()47مباراة توالي ًا يف اللبن��اين املمتاز وك�أ�س لبنان وك�أ�س
احتاد الآ�سيوي.

توخيل يجتمع بـنيمار ويقترب من تسلم مهامه في باريس سان جيرمان
بات الإعالن عن تويل املدرب الأملاين توما�س توخيل،
م�س���ؤولية قي��ادة باري�س �س��ان جريم��ان ،خلفا ملدربه
احلايل �أوناي �إميري ،م�س�ألة وقت.
ويف هذا ال�ص��دد ن�رشت �ص��حيفة (لو باري�سيان) تقريرا
مط��وال تربز فيه مالمح م�رشوع توخي��ل ،داخل جدران
الن��ادي الفرن�س��ي ،والذي �س�يرتكز عل��ى �أربعة حماور،
والعوامل التي يحتاجها للنجاح يف مهمته اجلديدة.
و�أو�ض��حت �أن املح��ور الأول �س��يتمثل يف الإطاح��ة
باجلهاز املع��اون لأوناي �إميري ،مع ا�س��تقدام املدرب
الأملاين  3من م�ساعديه ،مع �إمكانية اال�ستعانة مبدرب
جم��ري يعم��ل �ض��من اجله��از الفن��ي لفري��ق اليبزي��ج
الأمل��اين ،و�ض��م م��درب فرن�س��ي لدي��ه خ�برة ب�أج��واء
الدوري املحلي.
و�سيكون الأقرب بيرت زيدلر ،املدير الفني ل�سو�شو ،بينما
يبقى م�صري خايف جار�سيا ،مدرب حرا�س املرمى الذي
مت التعاقد معه العام املا�ضي غام�ضا.
وبخ�ص��و�ص مل��ف االنتق��االت� ،أك��دت ال�ص��حيفة �أن
توخيل ( 44عاما) �س��يكون امل�س�ؤول الأول والأخري عن
ملف التعاق��دات ،و�أملحت �إىل �أن املدي��ر الفني املنتظر

لب��ي �إ���س جي طال��ب ب�ض��م ظه�ير �أي�رس والعب و�س��ط
مدافع ،و�إذا توافرت ميزانية �ضخمة وتفادى النادي �أي
عقوبات ب�ش�أن خرق لوائح اللعب املايل النظيف ،فلديه
رغبة �أي�ض��ا يف �ض��م حار�س مرمى ،قد يكون الإيطايل
جيانلويجي دوناروما.
وذكرت ال�ص��حيفة �أن جوليان فايجل ،العب بورو�س��يا
دورمتون��د وماك�س ماير جنم �ش��الكة من �أبرز الأ�س��ماء
املوجودة ب�أجندة �صفقات توما�س توخيل.
�أم��ا ب�ش���أن الالعب�ين املغادري��ن ،ف���إن �إدارة الن��ادي
الباري�س��ي قررت رمي الكرة يف ملع��ب توما�س توخيل
لتحدي��د م�ص�ير الثنائ��ي �آنخي��ل دي ماري��ا وجوليان
دراك�س��لر ،وكذلك �إدين�س��ون كافاين ،خا�ص��ة �أن الأخري
يتمت��ع ب�ش��عبية جماهريية كبرية وعالقت��ه جيدة بعدد
م��ن الالعب�ين داخ��ل �ص��فوف الفري��ق ،وال تري��د �إدارة
النادي الباري�س��ي �أن يكون قرار اال�س��تغناء عن كافاين
�صادرا عنها.
وقال��ت ال�ص��حيفة يف تقريره��ا" :يتع�ين �أي�ض��ا عل��ى
توما���س توخيل �إيج��اد التناغم واالن�س��جام مع �أنتريو

هرنيكي املدير الريا�ضي للنادي ،الذي مل يكن متحم�سا
لفكرة التعاق��د مع املدرب الأملاين"� .أما املحور الثالث

الذي ينتظر م�رشوع توخيل ،هو مدى جناحه يف ك�س��ب
ثقة جنوم الفري��ق وكيفية �إقناعهم ب�أف��كاره التدريبية

يف ظ��ل الغ��رور ال��ذي ي�س��يطر عل��ى بع���ض الالعب�ين،
خا�ص��ة �أن �سجل بطوالت املدرب الأملاين ال ي�ضم �سوى
الف��وز ببطولة الك�أ���س يف بالده ،ويعد �ض��عيفا مقارنة
ب�أون��اي �إمي��ري الذي توىل م�س���ؤولية بي �إ���س جي بعد
التتوي��ج بال��دوري الأوروبي  3مرات ،وم��ع ذلك عانى
املدرب البا�س��كي كث�يرا يف التعامل مع جن��وم الفريق
الباري�سي ،و�أملح لذلك يف �أكرث من حوار �صحفي.
و�أردفت (لو باري�س��يان) تقريرها" :غرفة خلع املالب�س
يف بي �إ�س جي لي�ست يف حالة حرب ،ولكن من الوا�ضح
للجميع �أن هناك توتر بني مع�سكر الالعبني الربازيليني
وزمالئهم من �أمريكا اجلنوبية ،و�س��يكون على توما�س
توخي��ل �إيجاد لغة للتفاهم والتوا�ص��ل بني كل النجوم،
وا�س��تغالل ع�ش��قه لق��راءة الكتب الأدبي��ة يف احتواء �أي
خالف بينهم".
وختم��ت" :اخلط��ب الرنان��ة ل��ن تك��ون كافية ب��ل عليه
احل�س��م واتخاذ قرارات قوية لفر�ض �شخ�ص��يته ،وكذلك
�س��يكون علي��ه حتدي��د من �س��يكون قائ��دا للفري��ق بعد
اعت��زال تياج��و موتا وم��دى �إمكاني��ة ا�س��تمرار تياجو
�سيلفا يف حمل �شارة القيادة من عدمه".

وكان املدرب "�أوناي �إميري" قد �أعلن �أنه ينوي مغادرة
حديقة الأمراء يف ال�صيف القادم خا�صة بعد الف�شل يف
الفوز بدوري �أبطال �أوروبا.
وودع الأم��راء دوري الأبطال من دور الـ 16وذلك على
يد فريق ريال مدريد.
و�أعل��ن رئي�س النادي الباري�س��ي "نا��صر اخلليفي" �أنه
�س��يتم الإعالن خالل ال�س��اعات القليلة املقبلة عن ا�سم
املدرب البديل لـ"�إميري".
وح�س��ب �ص��حيفة "�آ�س" الإ�س��بانية ،ف�إن املدرب القدام
لل��ـ PSGه��و "توما�س توخي��ل" الذي رح��ل عن نادي
بورو�سيا دورمتوند يف ال�صيف املا�ضي.
و�أفادت �أن "توخيل" و�ص��ل �إىل فرن�سا قبل عدة �أ�سابيع
من �أجل و�ض��ع اللم�س��ات النهائية على اتفاقه مع �سان
جريمان.
و�أو�ض��حت �أن املدرب الأملاين �سيوقع عق ًدا �سار ًيا ملدة
عامني.
لي���س هذا فق��ط ،بل �أ�ش��ارت �إىل �أن "توخيل" اجتمع مع
الربازيلي "نيمار" �أم�س الأحد دون الك�شف عن تفا�صيل
ما حدث بينهما.

