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 رف�ض الأرجنتيني هيكتور كوبر املدير الفني ملنتخب م�رص، 
ا�ستبعاد اأي لع��ب من اخلط الهجومي للفراعنة خالل الوقت 
احلايل. وعلم "بطولت" اأن��ه كان هناك اقرتاًحا باملفا�سلة 
ب��ن اأحمد ح�سن ك��وكا مهاج��م �سبورتنج براج��ا الربتغايل 
وحممود عبدالرازق �سيكابال جناح الرائد ال�سعودي لختيار 
اأحدهم��ا. وكان هن��اك ني��ة لختي��ار اأحدهم��ا فق��ط ب�سب��ب 
اإمكاني��ة الدفع مبحمود عبداملنعم كهرب��ا جناح احتاد جدة 
يف مرك��ز املهاجم ال�رصي��ح، قبل اأن يقرر كوبر احلفاظ على 
كل عنا�رص اخلط الأمامي وع��دم ا�ستبعاد اأي منهم. ووا�سل 
املنتخ��ب الوطني تدريباته دون راحة، بعد مباراة كولومبيا 
اأول اأم���ض اجلمع��ة، ا�ستع��داًدا ملباراته الودية اأم��ام بلجيكا، 

املقرر لها يوم الأربعاء املقبل.
ويب��داأ منتخ��ب م���رص م�س��واره يف نهائي��ات كاأ���ض العامل، 
مبواجه��ة منتخب اأوروج��واي، املقرر لها ي��وم 15 من �سهر 

يونيو اجلاري.
وقال الكولومبي خوان كوادرادو، لعب يوفنتو�ض الإيطايل، 
اإن منتخ��ب م���رص فريق كب��ر، موؤك��ًدا على اجته��اد لعبي 
الفراعن��ة. وتع��ادل منتخ��ب م���رص م��ع كولومبي��ا، �سلبًي��ا، 
يف املب��اراة الودي��ة الت��ي اأقيمت م�س��اء اأول اأم���ض اجلمعة، 
عل��ى ملع��ب اأتلنت��ي اأزوري دي اإيطاليا. واأكد ك��وادرادو يف 
ت�رصيح��ات لف�سائية "اأون �سب��ورت": "كانت مباراة �سعبة 

اأمام فريق كبر مثل منتخب م�رص".
وتاب��ع: "منتخب م���رص افتقد حممد �سالح ب�سب��ب الإ�سابة 
بالتاأكي��د لأن��ه لع��ب كب��ر، ولك��ن هن��اك لعب��ن اآخري��ن 
يرغب��ون يف تقدمي اأداء اأف�سل". واأ�س��اف: "اأوؤمن اأن منتخب 
م�رص فري��ق كبر، ولكن حممد �س��الح كان �سي�سيف الكثر 

حال وجوده".

ك�سف��ت اإح��دى ال�سح��ف الإيطالي��ة اأن ن��ادي يوفنتو���ض يفك��ر 
يف التعاق��د م��ع لع��ب فري��ق باي��رن ميوني��خ "روبرت 

ال�سيف��ي.  النتق��الت  مو�س��م  يف  ليفاندوف�سك��ي" 
وذك��رت �سحيفة "كورير ديلو �سب��ورت" الإيطالية 
اأن اإدارة بط��ل الكالت�سيو و�سعت املهاجم البولندي 
�سمن اأهدافه��ا يف ال�سيف حت�سًبا لإمكانية رحيل 
النج��م "جونزال��و هيجواي��ن". وارتب��ط املهاج��م 

الأرجنتيني باإمكانية مغادرة تورينو يف املركاتو 
ال�سيف��ي. واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن��ه بالرغ��م م��ن 

اإ���رصار م�سئويل ال�سي��دة العجوز عل��ى اأن لعب نابويل 
ال�ساب��ق ل��ن ُيط��رح للبي��ع، اإل اأنه��م ب��داأوا يبحثون عن 
البدي��ل املنا�س��ب له. واأف��ادت اأن يوفنتو���ض كان يريد 
يف البداي��ة التعاقد مع لعب فريق اإنرت ميالن "ماورو 
اإيكاردي" ولك��ن الإدارة ت�سعر اأن هناك �سعوبة جتاه 
اإمكاني��ة ح�سم هذه ال�سفقة. واأو�سح��ت اأن يوفنتو�ض 
ي��رى اأنه ق��ادر عل��ى اإقناع "ليف��ا" بخط��وة النتقال 
اإىل �سفوف��ه خا�س��ة اأن وكيل��ه اع��رتف اأن املهاج��م 
البولن��دي يبح��ث ع��ن حت��ِد جدي��د املو�س��م املقب��ل. 

ويتواجد "ليفاندوف�سكي" على رادار نادي ريال مدريد 
الإ�سباين وت�سيل�سي الإجنليزي.

وكان ت�سيل�س��ي ق��د ا�رص على التعاق��د مع لعب فريق 
"م��رور"  �سحيف��ة  ذك��رت  حي��ث  ميوني��خ،  باي��رن 
الإجنليزي��ة اأن اإدارة البل��وز و�سع��ت الالع��ب �ساحب 
املركات��و  يف  اأهدافه��ا  اأب��رز  �سم��ن  عاًم��ا  ال���29 
ال�سيف��ي. واأ�س��ارت اإىل اأن��ه بالرغ��م من ع��دم معرفة 
هوية املدرب اجلديد للفريق، اإل اأن ت�سيل�سي يتطلع اإىل 

نقل "ليفاندوف�سكي" اإىل �ستامفورد بريدج.

خ���رص اأورلن��دو �سيت��ي، اأم��ام م�سيف��ه نيوي��ورك �سيت��ي 0-3 �سمن 
مناف�س��ات املجموع��ة ال�رصقي��ة م��ن ال��دوري الأمركي لك��رة القدم ال�
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وبالرغ��م م��ن خ�سارة فريقه، اإل اأن ج�سنت مرام ق��دم مردوداً جيداً يف 

املباراة التي �سارك فيها اأ�سا�سيًا ولعب 90 دقيقة كاملة.
وح�سل مرام على تقييم 7.0 من 10 وهو ثاين اأعلى تقييم يف فريقه، 

بعد زميله املدافع روخا الذي ح�سد تقييم 7.1.
وج��اءت اأرق��ام م��رام يف املب��اراة على النح��و الأتي: الت�سدي��دات: 4. 
ن�سب��ة ال�ستحواذ على الكرة: %3.9. ن�سبة التمريرات الناجحة: 81%. 

املراوغات الناجحة: 8.
م��رام مهاجم يجمع بن �سفت��ن املهاجم رقم 9 اأو مهاجم ال�سندوق 
ويف نف���ض الوقت هو ي�ستطيع اخلروج من منطقة اجلزاء وا�ستالم الكرة 
عل��ى الأطراف والتوغل ملنطقة اجلزاء وت�سجي��ل الأهداف كما اأن طوله 
املميز ي�ساعده على الت�سجيل من �رصبات راأ�سية والفوز يف الألتحامات 

الهوائية مع املدافعن ب�سهولة �سديدة.
اأثب��ت النج��م العراقي باأنه مهاج��م مميز وي�ستطي��ع م�ساعدة فريقه يف 
ت�سجي��ل اأك��رب عدد من الأه��داف فقد �سارك يف 136 مب��اراة مع ناديه 
كوملبو���ض ك��رو الأمريك��ي �سجل خالله��ا 22 هدف و�سن��ع 17 هدف 
ويف املو�س��م احلايل �سجل مع ناديه 7 اأهداف و�سنع 3 اأهداف يف 30 
مب��اراة منهم اأه��داف ح�سمت �سعود الفريق لنهائ��ي الدوري الأمريكي 
�س��د بورتالن��د. واحتفل احتفل جنم املنتخب الوطن��ي ونادي اورلندو 

.MLS�سيتي ، بخو�ض املباراة رقم 200 يف الدوري المركي ال�

اليجري، كلوب، كونتي.. من سيخلف زيدان في دكة بدالء ريال مدريد؟

يونس محمود يكشف عن أهداف رابطة الالعبين الدوليين في اتحاد الكرة
بعد خسارته في االنتخابات

ك�س��ف النج��م ال��دويل ال�ساب��ق، يون�ض حمم��ود، اأه��داف رابطة 
الالعب��ن الدولي��ن يف الهيئة العام��ة لالحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم. وف��از "ال�سف��اح"، برئا�س��ة رابط��ة الالعب��ن الدولين 

ال�سابقن يف الهيئة العامة لالحتاد العراقي لكرة القدم.
و�سيمثل يون���ض حممود، الالعبن الدولي��ن ال�سابقن يف 
الهيئ��ة العامة لالحت��اد. وكذلك مت��ت ت�سمية واث��ق ا�سود 
نائب��ًا لرئي���ض الرابطة واإبراهي��م �سامل اأمن ���رص للرابطة 
وحيدر جبار اأمينًا ماليًا للرابطة، فيما فاز بالع�سوية كاًل 
من عماد حممد واحمد كاظم وحممد نا�رص. وقال حممود 
ل�)اجلورن��ال( اإن "رابطة الالعب��ن الدولين �سيكون لها 
�س��وت م�سموع يف احتاد الكرة خالل الف��رتة املقبلة، اإذ 

�سن�ساهم يف ر�سم اإ�سرتاتيجية احتاد الكرة خالل الفرتة املقبلة 
وتنبيه رئا�سة الحتاد بالأخطاء وتوجيه الن�سائح له يف حال 
احت��اج الن�سيح��ة". واأكد النج��م ال��دويل ال�سابق ، اأن��ه اأراد اأن 
يحدث تغيراً يف الحتاد العراقي لكرة القدم لكن الهيئة العامة 
مل تن�سف��ه. وخ���رص "ال�سف��اح" ال�سب��اق النتخاب��ي برت�سيح��ه 
ملن�س��ب النائ��ب الأول لحت��اد الك��رة، حيث ح�س��د 16 �سوتًا 
فق��ط، يف حن ح�سل مناف�سه �رصار حي��در  على 35 �سوتا يف 
انتخاب��ات احتاد الكرة. وق��ال حممود يف ه��ذا ال�سدد: "علمت 
باأنن��ي ل��ن اأف��ز يف انتخابات احت��اد الكرة، لك��ن كان يتوجب 
عل��ي امل�سارك��ة يف النتخاب��ات ا�ستجابة ملطال��ب اجلماهر 
الريا�سي��ة". واأ�س��اف "قدم��ت كل �س��يء للع��راق، لك��ن الهيئة 

العامة مل تن�سفني، اإذ انطووا على اأنف�سهم ومل ي�سوتوا يل".
وتاب��ع اأن "دخل��ت النتخاب��ات من اجل تغير اإ�س��الح اأماكن 

اخلطاأ يف الكرة العراقية، لكني اعتذر للجماهر لأنني مل اأمتكن 
م��ن الفوز يف النتخاب��ات". واختر �رصار حي��در نائبًا لرئي�ض 
الحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم، خالل النتخاب��ات التي اجريت 
عل��ى فندق الر�سي��د و�سط بغ��داد. وح�سد حي��در 35 �سوتًا من 
اأ�س��ل 51، فيم��ا ح�س��د مناف�سه النج��م ال��دويل ال�سابق يون�ض 
حمم��ود 16 �سوتا. يذك��ر اأن �رصار حيدر �سبق وان فاز مبن�سب 
نائ��ب رئي�ض احت��اد الكرة خ��الل انتخاب��ات 2014. ويف هذا 
ال�س��دد، اأك��د حمم��ود اأن "���رصار حيدر جن��م �سابق وم��ن اأكفئ 
اأع�س��اء احتاد الكرة، لكنه لن يك��ون له اأي دور يف احتاد الكرة 
ول��ن يكون �سوت��ه م�سموعًا لأن��ه �سكت عن كثر م��ن الأمور". 
واو�س��ح اأن "ع��دد من ممثل��ي اندية الو�سط واجلن��وب خذلوين، 
فالذي��ن �سوتوا يل اغلبهم من الف��رق ال�سمالية با�ستثناء نادي 
اربيل ال��ذي ذهب �سوته ل�رصار حيدر". وجت��در الإ�سارة اإىل اإن 

عبد اخلالق م�سعود ف��از، اختر رئي�سًا لالحتاد، فيما فاز �رصار 
حي��در مبن�سب النائب الأول وعلي جبار ملن�سب النائب الثاين. 
فيما فاز كاًل من: كامل زغر، ويحيى زغر ، علي ال�سدي، �سعد 
مال��ح، يحيى ك��رمي ، مالح مهدي، اح�س��ان الزيرجاري، غالب 
الزامل��ي، فال��ح مو�سى"، بع�سوي��ة احتاد الك��رة. وياأمل احتاد 
الكرة الدخ��ول يف مرحلة جديدة وت�سوي��ب الأخطاء التي وقع 
فيه��ا يف ال�سنوات الأربع املا�سية. وك�س��ف رئي�ض احتاد الكرة 
عب��د اخلالق م�سع��ود، عن اأهداف احت��اد الكرة خ��الل ال�سنوات 
الأرب��ع املقبل��ة. وق��ال م�سع��ود يف كلمته بانتخاب��ات احتاد ، 
اإن "اخف��اق الحت��اد يف ال�سن��وات الرب��ع املا�سي��ة متث��ل يف 
ع��دم تاأهل املنتخب الوطني ملوندي��ال رو�سيا 2018"، موؤكدا 
ان "الحت��اد �سيعم��ل خالل ال�سنوات الرب��ع املقبلة على تاأهل 

العراق ملونديال قطر".

اليابان تحضر شباب العاب القوى لبطولة آسيا

عل��ى غر الع��ادة، املدرب را�س��ي �سني�سل ينفجر 
غ�سب��ًا بوج��ه احل��كام، بع��د اخط��اء حتكيمي��ة 
م�سحك��ة يف مب��اراة الق��وة اجلوي��ة ام��ام نف��ط 
اجلن��وب، �سني�سل الذي يرف�ض يف كل مرة انتقاد 
التحكيم، بل يحا�سب لعبيه اذا اعرت�سوا احلكام 
يف املباري��ات، هذه امل��رة نفذ �س��ربه بالكامل، 
فاأعرت���ض على اأخطاء احلكم عل��ي �سباح ب�سكل 
ل اأرادي. وم��ا حدث يف مب��اراة نفط اجلنوب من 
اخطاء، �سيء ل يدخ��ل بالعقل اطالقًا، خ�سو�سًا 
بع��د انفراد اجم��د را�سي باملرم��ى واطلق احلكم 

�سافرة الت�سلل دون ا�سارة مراقب اخلط !وثم عاد 
وعمل ا�سقاط كرة بن املهاجم واحلار�ض.

وبالرغم من الخطاء، حق��ق فريق القوة اجلوية، 
فوزاً مقنعًا بتغلبه على �سيفه نفط اجلنوب 3-0 
يف املباراة التي اأقيمت على ملعب ال�سعب الدويل 
�سم��ن مناف�س��ات الأ�سبوع العا�رص م��ن املرحلة 
الثاني��ة لل��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة القدم، 
وافتتح عماد حم�س��ن اأهداف ال�سقور يف الدقيقة 
61، ثم اأ�ساف زميله علي يو�سف الهدف الثاين 
يف الدقيق��ة 67، ليع��ود حم�س��ن وي�سج��ل الهدف 
ال�سخ�س��ي الثاين له والثال��ث لفريقه يف الدقيقة 
83، ورف��ع القوة اجلوية ر�سيده اإىل النقطة 62 

يف و�ساف��ة ترتي��ب الدوري املمت��از، فيما جتمد 
ر�سي��د نفط اجلن��وب عند النقط��ة 40 يف املركز 
ال�ساب��ع. ويف �سياق مت�سل، طماأن��ت اإدارة القوة 
اجلوي��ة، جماه��ر الن��ادي ع��ن اإ�ساب��ة مهاجم 
الفريق حمادي احمد التي تعر�ض لها يف مباراة 
الفريق اأمام نفط اجلن��وب، اأم�ض ال�سبت، وبح�سب 
بي��ان للنادي، فاإن "الالع��ب �سيجري فحو�سات 
طبي��ة الي��وم الأحد، من اج��ل التع��رف على نوع 
الإ�ساب��ة وم��دة غياب��ه ع��ن الفري��ق". واأو�س��ح 
البي��ان، "ل يوج��د ت�سخي���ض حقيق��ي لالإ�سابة 
الت��ي تعر�ض لها الذباح، فقط كدمة على م�ستوى 

الركبة".

و�سل وف��د منتخب �سباب الع��راق لألعاب 
الق��وى، م�س��اء الي��وم، اإىل مدين��ة جيف��و 
الياباني��ة، بعد رحل��ة ا�ستمرت 26 �ساعة 

من بغداد مرورا مبطاري دبي وطوكيو.
لل�سب��اب،  العراق��ي  املنتخ��ب  وي�ستع��د 
للم�ساركة يف بطولة اآ�سيا التي �ستقام يف 
ال�ساب��ع م��ن �سهر يوني��و/ حزيران 
اجل��اري، بوفد ي�س��م 8 لعبن، 

ولعبة واحدة.
وق��ال رئي���ض الحت��اد العراق��ي 

لألع��اب الق��وى، الدكت��ور طال��ب في�س��ل، يف 
ت�رصيحات �سحفية: "و�سلنا اإىل مدينة جيفو 
الياباني��ة بعد رحل��ة طويلة، و�سيك��ون هناك 
وح��دة تدريبي��ة ترويحية لتخفي��ف اجلهد عن 

الالعبن الذين اأرهقهم ال�سفر الطويل".
واأو�س��ح، اأن الو�س��ول قب��ل وق��ت مبك��ر م��ن 
انط��الق البطولة مه��م جدا، ليتع��ود الالعبون 
على الأجواء يف اليابان، م�سرا اإىل اأنه مبثابة 
مع�سكر ق�سر ي�سبق امل�ساركة يف بطولة اآ�سيا.
ا�ستع��د  العراق��ي،  املنتخ��ب  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
للبطول��ة مبع�سكر �ساب��ق يف كربالء، لفتا اإىل 
اأنهم ياأملون يف اأن ُيوفق الالعبون يف حتقيق 

نتائ��ج طيبة، واحل�سول عل��ى اأكرث من بطاقة 
تاأهل لبطولة العامل التي �ستقام يف فنلندا.

م��ن جهت��ه ق��ال ولي��د ترك��ي، نائ��ب رئي���ض 
الحت��اد اأنَّ الالعبن "دخلوا مع�سك��ًرا داخلًيا 
مبدينة كرب��الء، ا�ستمرَّ اأ�سبوًع��ا للبطولة التي 

حتت�سنها اليابان".
واأ�ساف "املع�سك��ر �سهد التزاًما من الالعبن، 
حت��ت اإ���رصاف م��ن مدربيه��م م��ن اج��ل رف��ع 
جاهزيته��م البدني��ة واملعنوي��ة، قب��ل التوجه 
لطوكي��و"، لفًتا اإىل اأنَّ الحت��اد ياأمل حتقيق 
اأرق��ام توؤه��ل لبطول��ة الع��امل لل�سب��اب، التي 

�ستقام يف فنلندا.

و�س��ع ري��ال مدري��د 3 مدربن عل��ى راأ���ض املر�سحن 
لقيادة الفريق امللكي، بعد خروج الثنائي يواكيم لوف، 
م��درب املنتخب الأملاين، وماوري�سيو بوكيتينو، مدرب 
توتنه��ام م��ن ح�ساب��ات املرينج��ي. وقال��ت �سحيف��ة 
"ABC" الإ�سباني��ة، اإن ري��ال مدري��د ح��دد كال من 
ما�سيمليانو األيجري، مدرب يوفنتو�ض ويورجن كلوب، 
مدرب ليفرب��ول واأنطونيو كونتي، مدرب ت�سيل�سي على 
راأ�ض خياراته لقيادة الفريق امللكي. وك�سفت ال�سحيفة 
طل��ب جنوم ريال مدريد م��ن الإدارة التعاقد مع مدرب 
�ساح��ب خ��ربات عالي��ة وق��درة عل��ى قي��ادة الأ�سماء 
املتواجدة يف غرفة خل��ع املالب�ض، ما جعل فلورنتينو 
بري��ز، رئي�ض النادي وخو�سيه اأنخي��ل �سان�سيز، املدير 
العام ي�ستبعدان ق��دوم جوتي، لعب املرينجي ال�سابق 
وم��درب فري��ق ال�سب��اب. وتابع��ت اأن ق��دوم واح��د من 
الثالث��ي كونتي وكل��وب واأليج��ري �سيك��ون اأ�سهل من 
بوكيتين��و، نظ��ًرا ل�سهول��ة التفاو�ض م��ع اأنديتهم على 
عك�ض دانييل ليفي، مالك ال�سبرز. واأو�سحت ال�سحيفة 
اأن امل��درب املر�س��ح ب�سورة كب��رة هو األيج��ري الذي 
احتك��ر البط��ولت املحلية م��ع يوفنتو���ض، م�سرة اإىل 

اأنه �سخ�ض طم��وح للغاية يريد الف��وز بجميع الألقاب. 
واأ�س��ارت اإىل اأن األيج��ري جن��ح يف التاأه��ل اإىل نهائي 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا م��ع يوفنتو���ض مرت��ن عام��ي 
2015 و2017، ولكن��ه خ���رص م��ن بر�سلون��ة وريال 
مدري��د عل��ى الرتتي��ب. وع��ن كونت��ي اأك��دت ال�سحيفة 
الإ�سباني��ة اأن امل�سكلة الوحيدة مع مدرب ت�سيل�سي هي 
ال�سارم��ة الزائ��دة عن احلد مع الالعب��ن. واأ�سافت اأن 
كل��وب م�سكلته تكمن يف خ�س��ارة 3 نهائيات اأوروبية، 
ولكنه��ا اأو�سحت يف الوقت نف�س��ه اأن ذلك قد يتغر يف 

حال قدومه لقلعة �سانتياجو برنابيو.
وم��ع وج��ود ه��ذا الثالث��ي، لك��ن ل ي�ستبع��د ان يدخل 
ماروي�سي��و �س��اري وار�سن فينغ��ر يف قائمة املدربن 
املمطلوبن يف ريال مدري��د. ماوري�سيو �ساري، املدير 
الفني ال�سابق لنابويل، يواجه معركة �رص�سة مع اأوريليو 
دي لورينتي���ض، رئي�ض الن��ادي، يف ظل اخلالف القائم 
بينهم��ا، عق��ب نهاية املو�س��م، واحت��الل املركز الثاين 
خل��ف يوفنتو�ض، يف ج��دول ترتيب ال��دوري الإيطايل. 
�س��اري يواجه م�سر جمهول وغام���ض، خا�سة بعدما 
تعاق��د فريق اجلن��وب م��ع كارل��و اأن�سيلوت��ي، لي�سبح 

مدرب نابويل يف املو�س��م املقبل. وانتهت ر�سمًيا فرتة 
دفع ال�رصط اجلزائي يف عقد �ساري مع نابويل واملقدر 
ب��� 8 مالين ي��ورو، ليح�س��ل املدير الفن��ي على 120 
األ��ف ي��ورو من رئي���ض الن��ادي �سهرًيا حل��ن الو�سول 
اإىل اتف��اق لف�س��خ التعاق��د. الإيطايل اأنطوني��و كونتي، 
واج��ه �سعوب��ات كثرة يف املو�س��م املا�سي مع نادي 
ت�سيل�س��ي الإجنلي��زي، بعدم��ا اأنهى املو�س��م يف املركز 
اخلام���ض بجدول الرتتيب، ليغي��ب البلوز عن امل�ساركة 
يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا يف املو�س��م املقب��ل. خ��الل 
املو�س��م املن���رصم، هاجم كونت��ي ف�س��ل اإدارة النادي 
يف معظ��م اأوق��ات املو�سم، وعلق اأخط��اءه على �سماعة 
ع��دم تلبي��ة طلبات��ه يف �س��وق النتق��الت. وبالرغ��م 
م��ن جن��اح كونتي يف الف��وز بلقب كاأ���ض الحتاد على 
ح�س��اب مان�س�سرت يونايتد، اإل اأن الغياب عن مناف�سات 
دوري الأبط��ال، �سيلعب دوًرا كب��ًرا يف اإمكانية رحيله 
املحتم��ل ع��ن ت�سيل�سي. املدير الفن��ي الفرن�سي، اَر�سن 
فينجر، مدرب فري��ق اآر�سنال، قرر الرحيل عن اأر�سنال، 
2018-2017، وبع��د م�س��رة  عق��ب نهاي��ة مو�س��م 
ا�ستم��رت ل���22 عاًما برفق��ة اجلانرز. مل يعل��ن فينجر 

ع��ن وجهت��ه املقبلة عق��ب الرحيل عن اآر�سن��ال، اإل اأنه 
خ��الل ال�ساع��ات الأخ��رة، ارتبط ا�سم��ه بالنتقال اإىل 
ري��ال مدريد الإ�سباين، عقب رحيل زي��دان، عن القيادة 
الفني��ة للملكي. ورّكزت ال�سح��ف الإجنليزية ال�سادرة، 
عل��ى تداعيات ا�ستقالة زين الدين زيدان املفاجئة، من 
تدري��ب ريال مدريد اأم���ض اخلمي�ض، بعد قيادته امللكي 
للف��وز بثالثة األقاب متتالي��ة يف م�سابقة دوري اأبطال 

اأوروبا.
وخرجت �سحيف��ة "ذا �سن" بعنوان "�ستبدو جّيدا على 
اأر�سي��ة زي��دان" يف اإ�س��ارة اإىل رغبة ري��ال مدريد يف 
التعاق��د مع م��درب ليفرب��ول يورجن كل��وب، يف وقت 
يتطّل��ع في��ه ت�سيل�س��ي لال�ستفادة من خدم��ات املدرب 
الفرن�سي. كما ذكرت ال�سحيفة اأن مدرب دربي كاونتي 
اجلدي��د فرانك لمبارد، قد يقنع رفيق دربه جون تري 

بالعمل معه يف مهّمته اجلديدة.
من ناحيته��ا، ن�رصت �سحيف��ة "م��رور" عنوانا يقول 
"ري��ال: �سنخطف ب��وك"، يف اإ�س��ارة اإىل ت�سّدر مدّرب 
املر�ّسح��ن  لقائم��ة  بوكيتين��و  ماوري�سي��و  توتنه��ام 

خلالفة زيدان. 
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