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تلقى مهاجم �ملنتخب �لوطني ونادي �لنفط �أمين ح�سن، 
عر�سًا لالحرت�ف يف �حد �أندية �لدوري �لإير�ين �ملمتاز 

لكرة �لقدم.
وذكرت �سحيف��ة "هدف" �لإير�ني��ة �أن "نادي ��ستقالل 
طهر�ن يقرتب م��ن �سم �لالعب �لعر�قي �أمين ح�سني يف 

فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �جلارية".
و�أ�ساف��ت �أن "�لن��ادي قدم عر�سًا مالي��ًا كبري�ً حل�سني، 
وم��ن �ملوؤم��ل �أن يرد �لالع��ب على �لعر���ض بالقبول �أو 

�لرف�ض خالل �لأيام �ملقبلة".
من جانبه،

وبدوره �أكد مدرب نادي �لنفط، ح�سن �حمد، �أن مهاجما 
�لفريق �مين ح�سن ومازن فيا�ض باقيان مع �لفريق يف 

�ملو�سم �ملقبل.
وقال �حم��د �إن "�ملهاجمني �مين ح�سني ومازن فيا�ض 
ل��ن يغ��ادر� �لفري��ق يف �لنتق��الت �ل�سيفي��ة �جلارية، 

بالرغم من تلقيهم عرو�سًا من �لأندية �جلماهريية".
و�أ�س��اف �أن "�لالعب��ني مرتبطان بعق��د طويل �لأمد مع 
�لفريق، و�لأخبار �لتي �نت�رشت حول وجود خالف معي 

عارية عن �ل�سحة متامًا".
و�أو�سح �حمد، �أن "ح�سني وفيا�ض لي�سا فقط لعبان يف 
�لفريق و�إمنا �عتربهم��ا مثل �أبنائي، نحن نعمل كاأ�رشة 
و�ح��دة وتركيزن��ا ين�س��ب ح��ول مو�جه��ة �ل�سفاق�س��ي 
�لتون�س��ي يف �لبطول��ة �لعربي��ة لالأندية �لأبط��ال �ل�سهر 

�ملقبل".
وب��دوره، و�سع ن��ادي �لنفط، حد�ً للج��دل �لقائم �نتقال 
مهاج��م �لفري��ق �مي��ن ح�س��ني يف �لنتق��الت �ل�سيفية 

�جلارية.

يتطلع ريال مدريد لتعوي�ض رحيل هد�فه �لتاريخي كري�ستيانو رونالدو، 
�سوب يوفنتو�ض، وخرجت �أنباء �سابقة تفيد باأن �لبلجيكي �إيدين هاز�رد، 
ه��و �خليار �لأول لإد�رة �مللكي، ل�سد هذ� �لفر�غ. �إل �أن �سحيفة "ذ� �سن" 
عرب موقعها �لإلكرتوين، �أكدت �أن ريال مدريد مهتم فقط بخدمات حار�ض 
مرم��ى ت�سيل�س��ي تيب��و كورت��و� و�أ�سافت �ل�سحيف��ة �أن ت�سيل�س��ي يطالب 
ب���150 مليون جني��ه �إ�سرتليني لال�ستغن��اء عن هاز�رد، قب��ل �أن ي�سطر 
لبيع��ه بن�سف هذ� �ملبلغ، �إذ� ما �أر�د لالعب �لرحيل �ل�سيف �ملقبل، دون 
�أن مي��ّدد عق��ده �حلايل، �لذي ينته��ي بعد عامني. وت�ّسكل ه��ذه �لتكّهنات 

�أنب��اء �س��ارة بالن�سبة ملدرب ت�سيل�س��ي �جلديد ماوري�سيو 
�س��اري، �ل��ذي يّتجه ب��دوره نح��و منح ه��از�رد �سارة 
قي��ادة �لفريق �للن��دين. وكان ريال مدري��د تخلى عن 
خدمات جنمه �لربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو ل�سالح 

يوفنتو���ض، لكن �لنّي��ة تّتجه نحو جع��ل �لويلزي 
جاريث بي��ل، جنم �لفري��ق �لأول يف �ملرحلة 

�لإ�سب��اين  �مل��درب  قي��ادة  حت��ت  �ملقبل��ة، 
جولني لوبيتيجي.

م��ن ناحي��ة ثاني��ة، �أّك��دت �ل�سحيفة �أن 
كورت��و�  ع��ن  ي�ستغن��ي  ل��ن  ت�سيل�س��ي 

ل�سالح ريال مدريد، �إّل يف حال وجد 
�لبدي��ل �ملنا�سب، وقد يجد �حلار�ض 
�لبلجيك��ي نف�سه مرغما على �لبقاء 
يف ت�سيل�سي، يف وقت ل ميانع فيه 
مال��ك �لنادي روم��ان �أبر�موفيت�ض 

�ل�سي��ف  باملج��ان  عن��ه  �لتخل��ي  يف 
�ملقب��ل، خ�سو�س��ا و�أّن��ه ح�سل على 
خدمات��ه قب��ل 7 �أع��و�م م��ن جين��ك، 

دون مقابل.
 "HLN" وبدوره��ا قالت �سحيف��ة
�إن ه��از�رد ق��د ي�سط��ر  �لبلجيكي��ة، 
لتقدمي طلب لإد�رة ت�سيل�سي، من �أجل 

�لرحيل هذ� �ل�سيف.

��ستبعد مدرب منتخب �ل�سباب قحطان جثري، �لالعبني �ل�13 �لذي منعو� 
من �ل�سفر رفقة منتخب �لنا�سئني ب�سبب تزوير �أعمارهم �حلقيقية.

وذك��ر م�س��در مق��رب م��ن م��درب منتخ��ب �لنا�سئ��ني قحط��ان جث��ري 
ل�)�جلورن��ال( �أن "جثري ��ستبعد لعبي منتخب �لنا�سئني �لذين مت منعهم 

من �ل�سفر �إىل عمان ب�سبب �لتالعب باأعمارهم �حلقيقية".
من جانبه ��سدر �حتاد �لكرة بيانًا ب�ساأن �لالعبني �ملزورين، ذكر فيه �أن 
"�لحتاد تابع باهتمام بالغ تد�عيات ما ح�سل يف مطار بغد�د �لدويل 
م��ع وفد منتخب �لنا�سئني �لذي كان م��ن �ملقرر له �أن ي�سارك يف بطولة 

غرب �آ�سيا �لتي �ستحت�سنها �لعا�سمة �لأردنية عمان".
و�أ�س��اف "لذل��ك نا�سف ملا ح�س��ل، فاإن �لحتاد يوؤكد �ن��ه طاملا �جتمع 
م��ع �مل��الك �لتدريب��ي و�لإد�ري للمنتخ��ب �ملعني وطالبهم��ا ب�رشورة 
�لتقي��د بالأعم��ار �ل�سحيح��ة و�لقانونية بعيد� عن �أي لغ��ة �أخرى تبحث 
عن �لجناز على ح�ساب �سمعة �لبلد �إذ �سبق لالحتاد ب�سطب �أكرث من ١٨ 

لعبا ثبت تزوير �أور�قهم �لر�سمية قبل �سهرين من �ألن".
و�أو�س��ح �لحتاد "بناء على ما ح�سل من �أم��ر موؤ�سف، فان �لحتاد قرر 
�إعف��اء �مل��الك �لتدريبي و�لإد�ري ملنتخب �لنا�سئ��ني مع �تخاذ عقوبات 

�أخرى فيما يخ�ض �لالعبني �ملزورين".
وتاب��ع �أن "�لحت��اد يطال��ب وز�رة �لد�خلي��ة مبا عرف عنه��ا من تعاون 
كب��ري، بتعيني �سابط �رتباط مع �حتادنا لغر�ض طي هذه �ل�سفحة �لتي 

نتمنى �أن تطوى نهائيًا".
يذكر �أن �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم، قرر �لن�سحاب من بطولة غرب �آ�سيا 

للنا�سئني على خلفية �حدث �لتزوير.

كيف سيلعب برشلونة بعد نهاية عصر اندريس انيستا؟

إريكسون يتلقى صيغة العقد من اتحاد الكرة والتوقيع الرسمي خالل أيام
مسلسل المدرب االجنبي

تلق��ى �ملدرب �ل�سويدي �سفني غ��ور�ن �ريك�سون، �سيغة �لعقد 
لتدريب �ملنتخب �لوطني من قبل �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم 
بغية تدريب ��سود �لر�فدين يف كاأ�ض �آ�سيا بالإمار�ت 2019.
وق��ال ع�سو �للجن��ة �ملكلف��ة بالتفا�ض م��ع �ريك�سون غالب 
�لز�مل��ي ل�)�جلورنال( �إن "�لحت��اد �لعر�قي لكرة �لقدم �أر�سل 
�سيغة �لعق��د �إىل �ملدرب �سفني غور�ن �ريك�سون ليطلعه على 
م�ست�س��اره �لقان��وين م��ن �جل و�س��ع �لرتو�ض �لخ��رية عليه 
لتعديل��ه".  م��ن جانب��ه قال ع�س��و �للجن��ة فال��ح مو�سى �إن 
"�للجن��ة فاو�ست �ملدرب �ل�سويدي �سف��ني غور�ن �ريك�سون 
ومت �لتفاق عل��ى جميع �جلو�نب �ملالي��ة و�لفنية و�لد�رية، 

وهذ� �لتفاق مت تثبيته ب�سكل ر�سمي".
و�أو�س��ح "�لت�س��ال مل ينقطع مع �ريك�سون بع��د عودتنا �ىل 
بغد�د، بل على �لعك�ض من ذلك كان هناك تو��سل مع �ملدرب، 

�ريك�سون طلب منا �إر�سال �سيغة �لعقد �لذي مت �لتفاق عليه، 
ليطلع عليه م�ست�ساره �لقانوين"

و�أ�س��اف "�ستت��م �سياغة �لعق��د مع جلنة �لعالق��ات بال�سكل 
�لذي مت �لتفاق عليه مع �ملدرب �ل�سويدي و�سنبعثه للم�ساور 
�لقان��وين �خلا�ض باملدرب كي تتم مر�جعت��ه، �إذ من �ملمكن 
�أن يقوم باإجر�ء بع�ض �لتعديالت عليه وبالتايل يعيد �إر�ساله 
�إلين��ا"، مبين��ًا �أن "�سيغة �لعقد يج��ب �أن تنال ر�سا �لطرفني 

ولن نتخطى ما مت تثبيته يف �للقاء".
ولفت �إىل �أن "�ملفاو�سات �لتي �أجر�ها �ريك�سون مع �لحتاد 
�لكام��ريوين �أو مع �لأندية �ل�سينية، تع��د م�ساألة طبيعية جد�ً 
كونه��ا م�ساأل��ة تفاو�ض، ومبا �إن �مل��درب مل يوقع على �لعقد 
ر�سميًا فمن حقه �لتفاو�ض مع من ي�ساء ليو�فق على �لعر�ض 

�لأن�سب".
و�أكم��ل بالقول، "هن��اك خطوط عري�سة بينن��ا وبني �ملدرب 
وماز�لت م�ستمرة حتى �لآن، و�أي�سًا و�سعنا يف �حل�سبان �نه 

يف ح��ال مل تتم عملية �لتوقيع م��ع �ريك�سون بنجاح، �سنلجاأ 
�إىل م��درب �آخ��ر، حي��ث لدينا تو��س��ل مع مدرب��ني �آخرين مل 
نلتقي بهم �سخ�سيًا لكننا قطعنا �سوطًا كبري�ً يف �ملفاو�سات 

معهم".
ولف��ت �إىل �أن "ي��وم غ��د نعر���ض عل��ى �لحتاد جمي��ع ما مت 
�لتف��اق عليه من نقاط مع �ملدرب �ريك�سون، فنحن �سائرون 
باجت��اه �إكمال �لتفاو�ض مع �مل��درب بنجاح نهاية �لأ�سبوع 

�جلاري ويف حال حدث ذلك �سنلغي �خليار�ت �لأخرى". 
وتاب��ع بالقول، "وفق م��ا �لتم�سناه من لقاءن��ا مع �ريك�سون 
وما كان يحمله من �سري ذ�تية كاملة عن �لالعبني �لعر�قيني 
وروؤيت��ه �لكامل��ة ع��ن �ملنتخ��ب �لعر�ق��ي، ف��اإن ن�سبة جناح 
�ملفاو�س��ات م��ع �ملدرب كب��رية ج��د�ً ويف ح��ال و�فق على 
�ل�سيغ��ة �لعقد �لت��ي �سرن�سلها له، فاأن �مل��درب �سيتو�جد يف 

بغد�د من �جل �لتوقيع على �لعقد ب�سكل ر�سمي".
و��سدر �لحت��اد �لكامريوين لكرة �لقدم، بيان��ًا ر�سميًا ب�ساأن 

مفاو�سات��ه م��ع �مل��درب �ل�سويدي �سف��ني غ��ور�ن �إريك�سون 
خالل �لأيام �ملا�سية.

ون�رش �لنادي تغريدة عل��ى �سفحته يف "تويرت"، "بعد ق�ساء 
72 �ساعة، غادر �سفني غور�ن �إريك�سون ياوندي يوم �ل�سبت 

."2018 28 متوز 
و�أ�س��اف �أن "�ملدي��ر �لفن��ي �ل�سوي��دي ُدع��ي �إىل �لكامريون 
حل�س��ور جل�س��ة مفاو�سات لتدري��ب منتخب �لأ�س��ود �لتي ل 

تقهر".
و�أو�س��ح "بعد �ملقابل��ة مع �سفني غ��ور�ن �إريك�سون ومر�عاة 
�لعرو���ض �لأخرى �لقائمة، �سيك�س��ف �لحتاد �لكامريوين يف 
�لأيام �لقليلة �لقادمة عن �ملدرب �جلديد للمنتخب �لوطني".

وم��ن �ملق��رر �أن ير�س��ل �لحت��اد �لعر�ق��ي لكرة �لق��دم، �ليوم 
�لثن��ني، �سيغ��ه �لعقد �إىل �مل��درب �ل�سويدي م��ن �جل و�سع 
�لرتو���ض �لأخرية قبل �لتوقيع ر�سميًا على عقد تدريبه ل�سود 

�لر�فدين خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة.

غدًا.. الوطني يتوجه لرام الله لمواجهة فلسطين

��س��اع منتخبن��ا �ل�سبابي فر�س��ة تاريخي��ة يف �حر�ز 
�ملرك��ز �لثال��ث يف نهائي��ات ��سيا �لت��ي �ختتمت �م�ض 
�ل�سب��ت يف �لبحرين عندما خ�رش �مام نظريه �لتايلندي 
ب�س��وط و�حد مقابل ثالث��ة ليكتفي باملرك��ز �لر�بع يف 
�جن��از برغم �نه كان ميكن �ن يكون �ح�سن مما كان �ل 
�نه يبقى �جن��از� تاريخيا ك�سبنا من خالله جيال ر�ئعا 
م��ن �ملو�هب �جلميلة �لت��ي �سيكون له��ا �سان كبري يف 
�مل�ستقب��ل برغم فقر �لعد�د وع��دم وجود قاعة خا�سة 

باللعبة.
منتخبن��ا �ل�سباب��ي �ساح��ب �لرتتي��ب �حل��ادي ع���رش 

��سيوي��ا �لذي مل يتع��ود �ن يخو�ض مباري��ات متعاقبة 
يف وق��ت ق�س��ري متك��ن �ن يق��ف ن��د� �م��ام �ملنتخ��ب 
�لتايلن��دي �مل�سن��ف �خلام���ض ��سيويا وكان��ت ��سو�ط 
�ملب��ار�ة �لثالثة �لتي خ�رشها ت�س��ري ب�سكل متقارب �ل 
�ن �لتايلندي��ني جنح��و� يف �لع��ودة يف �لنقاط �لخرية 
ليك�سب��و� �ل�س��وط �لول بفارق نقطت��ني وبنتيجة -25
23، وع��اد منتخبنا ليفر�ض �لو�نه على �ل�سوط �لثاين 
منهي��ا �ي��اه بف��ارق 7 نق��اط وبنتيج��ة 18-25 لكن 
�سفوف��ه وب�سبب �لد�ء �ملرتب��ك لعدد من لعبيه نتيجة 
�لجه��اد �لب��دين �لو��س��ح كنا���رش جميل وغي��ث نعمه 
وماه��ر عدن��ان �ث��ر ب�سكل كب��ري يف �د�ئه��م يف �ل�سوط 
�لثال��ث �ل��ذي خ�رشن��اه ب20 نقط��ة مقاب��ل 25. ويف 

�ل�سوط �لر�بع �لذي كان يتوجب �ن نفوز به لكي نتمكن 
من �لذهاب ل�سوط فا�سل وبرغم �ن �ملدرب �سعد يحيى 
�ج��رى تغي��ري�ت عدي��دة لبث دم��اء جدي��دة عندما زج 
باحم��د حيدر وعبد�هلل عبد�لك��رمي ومنتظر حممد وعلي 
جاب��ر وجن��ح بذلك �ىل حد م��ا لكن �رشعان م��ا ��ستغل 
�لتايلنديون �سع��ف لعبينا بالدفاع ويحولو� تاخرهم 
م��ن 20-17 �ىل ف��وز بفارق نقطت��ني وبنتيجة -26
24 مع �ل�سارة �ىل �ن حكم �ملبار�ة �لول ��ساع علينا 
فر�سة �لتقدم بالنقط��ة 25 عندما كانت ت�سري �لنتيجة 
�ىل �لتع��ادل 24-24 �ل �ن��ه ع��د �لكرة خ��ارج �مللعب 

برغم ��سارة مر�قب �خلط �لقريب منها.

ك�س��ف �ملدي��ر �لد�ري للمنتخ��ب �لوطن��ي، با�س��ل 
كوركي���ض، عن موع��د توجه كتيبة ��س��ود �لر�فدين 
�ىل �لعا�سم��ة �لردنية عم��ان يف طريقهم �ىل مدينة 
ر�م �هلل ملو�جه��ة �ملنتخ��ب �لفل�سطين��ي يف �لط��ار 

�لدويل �لودي.
وق��ال كوركي���ض �إن��ه " م��ن �ملوؤم��ل �ن يتوج��ه وفد 
منتخبن��ا �لوطن��ي �سب��اح ي��وم �لربع��اء �ملقبل �ىل 
�لعا�سم��ة �لردني��ة عم��ان يف رحل��ة �لو�سول �ىل 
مدين��ة ر�م �هلل من �ج��ل خو�ض مبار�ة يف �لطار 

�ل��دويل �لودي �مام �ل�سق��اء �لفل�سطينيني يوم �لر�بع 
م��ن �ل�سه��ر �ملقب��ل ". و��س��اف : " �سيك��ون بانتظار 
بعث��ة �ملنتخ��ب �لوطني وفد من �لحت��اد �لفل�سطيني 
�ل��ذي �سياأخذ على عاتقه ت�سهي��ل �لإجر�ء�ت �لإد�رية 
�خلا�س��ة باحل�سول على �ملو�فقات �لر�سمية للدخول 
�إىل �لأر��س��ي �لفل�سطيني��ة يف �لي��وم ذ�ت��ه، عل��ى �أن 
نخو���ض يوم �خلمي���ض �أوىل وحد�تن��ا �لتدريبية على 
ملع��ب من �لنجيل �ل�سناعي من �ج��ل �عتياد �أر�سية 

�مللعب �لتي �ست�سيف �ملبار�ة " .
وب��ني : " �ست�سه��د �لقائم��ة تو�جد حم��رتف و�حد هو 
لع��ب فريق هوب��رو �لدمناركي فر�ن���ض بطر�ض فيما 

تعذرت م�ساركة �ملحرتفني �لخرين ب�سبب �رتباطهم 
بتح�سري�ت فرقه��م ��ستعد�د� لنطالق �ملو�سم �جلديد 

. "
و�ختت��م حديث��ه قائ��اًل : " �ملدي��ر �لفن��ي للمنتخ��ب 
�لوطن��ي با�سم قا�سم �ختار قائم��ة موؤلفة من “17” 

لعبا " .
من جانبه��ا عقدت �سوز�ن �سلب��ي نائب رئي�ض �حتاد 
�لك��رة �لفل�سطين��ي، بح�س��ور ع��الء حج��ازي، مدي��ر 
�لعالق��ات �لعامة يف �رشكة "ج��و�ل" موؤمتًر� �سحفًيا 
مبق��ر �لحت��اد، للحدي��ث عن زي��ارة منتخ��ب �لعر�ق 

لفل�سطني.

لأول م��رة ُمنذ ع��ام 2002، �سيب��د�أ بر�سلونة مو�سمه 
ب��دون "�أندري���ض �إنيي�ستا" لعب و�س��ط �لفريق، بعدما 
ق��رر قائ��د �لنادي �لكتال��وين و�سع ح��ًد� مل�سريته مع 
�لبلوجر�ن��ا لين�س��م ل�سف��وف ن��ادي في�سي��ل كوب��ه 

�لياباين.
وبرحي��ل �ساح��ب �ل���"34" عاًم��ا، �سيفق��د �لن��ادي 
�لكتال��وين �أح��د �أهم �أ�سلحت��ه، وهو �لر�س��ام �لإ�سباين، 
و�ل��ذي ميلك ق��درة هائلة يف �لحتف��اظ بالكرة لأكرب 
ف��رتة ممكنة، بل ومتريرة �سحري��ة ل تعلم كيف فعلها 
ول م��ن �أي��ن ج��اءت ي�سع��ك �أم��ام �ملرم��ى بطريق��ة 
فني��ة ر�ئعة؛ حي��ث بالتاأكي��د �سيتفقده ع�س��اق �لليجا 
�لإ�سباني��ة قب��ل م�سجع��ي �لبلوجر�نا، وكذل��ك طريقة 
لع��ب بر�سلون��ة بالتاأكي��د �ستتاأث��ر بع��د نهاي��ة ع�رش 

"�إنيي�ستا" د�خل �لكامب نو.
وع��الوة على ذل��ك، ف��اإن "�إرن�ستو فالف��ريدي" �ملدير 
�لفن��ي للنادي �لكتال��وين �سيكون �أم��ام م�سكلة �أخرى 
وهي رحيل �لدويل �لرب�زيلي "خو�سيه باولينيو" �لذي 
�سيع��ود من حيث �أتي، بالن�سم��ام لنادي جو�جنزهو 

�يفرجر�ند �ل�سيني على �سبيل �لإعارة.

�لنتق��الت  �س��وق  يف  �لكتال��وين  �لن��ادي  وحت��رك 
�ل�سيف��ي �حلايل للتعاقد م��ع "�آرثر ميل��و" قادًما من 
�سف��وف نادي جرميي��و �لرب�زيلي مقاب��ل 30 مليون 
ي��ورو، لتعوي���ض رحيل "�إنيي�ست��ا"؛ و�ل��ذي بالتاأكيد 
�سيك��ون له دوًر� كبرًي� يف �ملو�س��م �ملقبل، وتاألقه من 
عدم��ه �سيعتم��د على م��دى قدرت��ه عل��ى �لتكييف مع 

طريقة لعب حامل لقب �لدوري �لإ�سباين.
�مل��درب �ل�ساب��ق لأتليتي��ك بيلباو جلاأ لتغي��ري طريقة 
لع��ب بر�سلون��ة يف �ملو�س��م �ملا�س��ي؛ م��ن 4-3-3 
لت�سب��ح 2-4-4 باإ�ساف��ة لع��ب �إىل خ��ط �لو�س��ط 
لزي��ادة �ل�ستح��و�ذ على �لك��رة �إل �أن �لفري��ق ل يز�ل 
بعي��د� ع��ن �لأد�ء �ل��ذي قدمه بقي��ادة مدرب��ه �لأ�سبق 

2008 و2012. "بيب جو�رديول" بني عامي 
 ولع��ل �أب��رز ما ميي��ز بر�سلونة رفق��ة "فالفريدي" يف 
�ملو�س��م �ملا�سي هو �للعب بو�قعي��ة كبرية و�ن�سباط 
تكتيك��ي عايل وهو �أ�سلوب مل يعتده ع�ساق �لبلوجر�نا 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية، حيث كانت �ل�سيطرة و�ل�ستحو�ذ 
و�لندف��اع �لهجوم��ي هم �أب��رز ما ميي��ز �لفريق حتت 
قيادة "لوي���ض �إنريكي" و"تيتو فيالنوفا" ومن قبلهم 

"جو�رديول"، �إل �أن مدرب بيلباو �ل�سابق قدم فريًقا 
خمتلًف��ا خالل �ملو�سم �ملا�سي �ل��ذي �عتمد فيه على 

�لتنظيم �لدفاع��ي م�ستغاًل وجود حار�ض عمالق وخط 
دفاع ق��وي. ولكن قبل ط��رح �لأفكار، يج��ب �أن نتفق 

عل��ى �سيء، وه��و �أن "فالف��ريدي"، م��ن �ل�سعب على 
�لرغم م��ن خو�سه مو�س��م كامل م��ع بر�سلونة معرفة 
كي��ف �سي�ستخ��دم لعبي��ه د�خ��ل �مللعب؛ حي��ث على 
�لرغ��م م��ن نهاي��ة �ملو�س��م، �إل "فالف��ريدي" يف ظ��ل 
تو�ج��د "�إنيي�ست��ا" و"باوليني��و" وجم��يء "كوتينيو" 
كان م��ن �لن��ادر �أن يدفع بالثالث��ي يف مبار�ة و�حدة 

ومل ن�ساهد هذ� �لأمر �سوى ب�سعة مباريات.
 وكذل��ك تفكري "فالفريدي" يب��دو غريًبا بع�ض �ل�سيء 
بع��د �أن ر�أين��ا يف مو�جهة �لإياب �أم��ام �ي �سي روما 
�لإيط��ايل، �لذي �سق��ط فيها بر�سلون��ة بثالثية نظيفة؛ 
ا يف مبار�ة �لذهاب  وكي��ف تعامل مع �ملب��ار�ة و�أي�سً
�لتي ح�سمت برباعية ج��اءت عرب "�لنري�ن �ل�سديقة" 
وب�سذ�ج��ة م��ن لعب��ي �لذئ��اب، حي��ث ف�س��ل �مُلدرب 
�لبا�سك��ي حينها �لدفع بالربتغ��ايل "�سيميدو" وف�سل 
�للع��ب بخط��ة )2-4-4( وو�سع "عثم��ان دميبيلي" 
�لدفاع��ي  �لتاأم��ني  �أج��ل  �لب��دلء م��ن  عل��ى مقاع��د 
و�لعتم��اد على "ليوني��ل مي�سي"، و"لوي���ض �سو�ريز" 
فق��ط يف �خل��ط �لهجوم��ي و�أم��ام فريق د�ف��ع بثالث 
لعبني!.  ويلقى "بطولت btolat.com" نظرة على 

�خلي��ار�ت �مُلتاحة �أمام "فالف��ريدي" و�لتي قد تالئم 
طريقة بر�سلونة يف مو�س��م 2018/2019: )-4-4
3( قد يعود "فالفريدي" �إىل خطة )3-3-4(، ويعتمد 
على �لثالث��ي "ر�كيتيت���ض" و"بو�سكيتي�ض"، و"فيليب 
كوتيني��و"، و�سيتعم��د على "بو�سكيت���ض" كارتكاز يف 
خ��ط �لو�سط وبج��و�ره "�إيفان"، وهذ� ي�س��كل بالتاأكيد 
�سالب��ة يف خ��ط �لو�س��ط لرب�سلون��ة وثالثه��م �سيكون 
"فيلي��ب" و�لذي �سيح�سل عل��ى دور متحرر ز�ئد عن 

�لثنائي؛ يف ظل قدر�ته �لهجومية �لر�ئعة.
 )1-1-4-4( كم��ا ذك��رت يف �لبد�ي��ة �أه��م ما متيز 
به مو�سم "فالف��ريدي" يف �ملو�سم �ملا�سي هو �للعب 
بو�قعي��ة و�لن�سباط �لتكتيكي وهو ما جعل بر�سلونة 

ثاين �أقوى خط دفاع يف �لليجا خلف �أتلتيكو مدريد.
خ��ط �لو�س��ط م��ن �ملمك��ن �أن يتكون م��ن رباعي على 
�لد�ئ��رة، ثنائي ينطلقان من عل��ى �لأطر�ف للم�ساندة 
�لهجومي��ة مع ثنائ��ي �لهجوم "مي�س��ي"، و"�سو�ريز"، 
ويع��ود�ن يف �حلال��ة �لدفاعي��ة مل�سان��دة �لظهريي��ن 
�أو �لدخ��ول �إىل منت�س��ف �مللع��ب مل�سان��دة �لثنائ��ي 

"بو�سكيت�ض" و"ر�كيتيت�ض".
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