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اأعل��ن نادي اأتالنتا االيطايل، اأن مدافع��ه الدويل العراقي، علي 
عدن��ان �سيك��ون متاح��ًا للتوقي��ع ملعجبي��ه يف متج��ر النادي 
الر�سمي يف بريغامو. وخ�س�ص النادي �ساعة واحدة للمعجبني 
من اجل التقاط ال�سور التذاكرية واحل�سول على توقيع الالعب 
ابت��داًء من ال�ساعة ال�ساد�سة وحتى ال�سابعة من م�ساء يوم اأم�ص 

االربعاء .
وفتح املتجر ابوابه امام املعجبني ابتداًء من ال�ساعة اخلام�سة 
والن�س��ف بالتوقي��ت املحل��ي اليطالي��ا، حيث �سيت��م ا�ستقبال 

250 م�سجعًا من ان�سار اتالنتا.
و اعلن نادي اأتالنتا االإيطايل، يف ال� 17 من اآب املا�سي، �سم 
مدافع املنتخب الوطني العراقي ونادي اأودينيزي ال�سابق علي 

عدنان للدفاع عن الوان الفريق املو�سم املقبل.
وذكر النادي عرب موقعه الر�سمي اأن "الالعب علي عدنان ان�سم 

اإىل �سفوف اأتالنتا على �سبيل االإعارة مع اأحقية ال�رشاء".
وان�سم عدن��ان اإىل �سفوف اأتالنتا ب�سفقة تبادلية مع الالعب 

ماركو دالي�ساندرو، الذي ان�سم بدوره اىل �سفوف اأودينيزي.
وغ��ادر عدن��ان فريق��ه ال�ساب��ق اأوديني��زي بعد ثالث��ة موا�سم، 
بعدم��ا �سارك يف 51 مب��اراة �سجل من خاللها هدف وحيد يف 

مرمى جنوى.
وقد اعلن مداف��ع املنتخب الوطني ون��ادي االأتالنتا االإيطايل، 
عل��ي عدنان، ف�سخ عقده مع وكي��ل اأعماله ال�سابق وتعاقده مع 

اآخر م�رشي مدى احلياة.
وكان عدن��ان متواجداً خالل اليومني املا�سيني يف لندن رفقة 

وكيل اعماله امل�رشي كر�ستيان اميلي.
يذك��ر اأن كر�ستي��ان يعد م��ن وكالء الالعب��ني املعروفني، فهو 
وكي��ل لع��دة العبني م��ن بينهم حمم��د النني واحم��د حجازي 

وغريهم.

ك�سف��ت تقاري��ر �سحفي��ة اإيطالي��ة اأن ن��ادي بر�سلونة االإ�سب��اين اأو نادي 
باري���ص �سان جريمان الفرن�سي ه��م االأقرب للح�سول على خدمات العب 
فري��ق مان�س�سرت يونايت��د "بول بوجبا" خالل مو�س��م االنتقاالت ال�ستوي 
املقب��ل.  التكهنات مازالت م�ستمرة ح��ول م�ستقبل العب الو�سط الفرن�سي 
يف االأول��د تراف��ورد ب�سب��ب �س��وء العالق��ة بين��ه وب��ني امل��درب "جوزيه 
موريني��و". وارتب��ط "بوجب��ا" بخطوة الرحي��ل عن ال�سياط��ني احلمر يف 
املريكاتو ال�سيفي، ولكنه ظل يف النهاية مع الفريق االإجنليزي.  وذكرت 
�سحيفة "توتو �سبورت" االإيطالية اأنه بالرغم من وجود رغبة لدى نادي 
يوفنتو���ص يف ا�ستع��ادة خدم��ات "بوجب��ا" اإال اأن االأخ��ري ق��د يتج��ه اإىل 
الدوري االإ�سباين اأو الفرن�سي مطلع العام اجلديد. ويتواجد الالعب �ساحب 

ال���25 عاًما على رادار كاًل من بر�سلونة و�سان جريمان، وقدم 
الن��ادي الكتالوين اأكرث من عر���ص ل�سمه يف ال�سيف اإال 

اأن اليونايتد رف�ص ال�سماح برحيله. واأ�سارت ال�سحيفة 
اإىل اأن كال النادي��ني م�ستع��دان لتق��دمي عرو�ص مالية 

ممي��زة يف �سه��ر يناير القادم ل�س��م "بوجبا" على 
العك���ص م��ن يوفنتو�ص ال��ذي قد يف�س��ل االنتظار 
حتى مريكات��و �سيف 2019. "بوجب��ا" �سبق له 

اللعب ل�سال��ح بطل الكالت�سي��و يف الفرتة 
ب��ني 2014 و2016. م��ن جانبه��ا، 

ذك��رت �سحيف��ة "توت��و �سبورت" 
االإيطالية اأن ما فعله "بوجبا" 

بعد مباراة مان�س�سرت يونايتد 
ويوفنتو�ص يف دوري اأبطال 
اأوروب��ا، اأنع�ص اآم��ال ال�سيدة 

العج��وز. وف��از الي��ويف به��دف 
اجلول��ة  يف  تراف��ورد  االأول��د  يف  رد  دون 

الثالث��ة م��ن دور املجموع��ات. واأف��ادت اأن 
"بوجبا" توجه بعد انتهاء املباراة اإىل غرفة 
خل��ع املالب���ص التابع��ة ليوفنتو���ص واألتقط 
ال�سور مع "خوان ك��وادرادو" وظل يدرد�ص 

مع زمالئه ال�سابقني.

يتناف���ص 18 مت�سابقًا عراقيًا، مع مت�سابق��ني من 11 دولة عربية اأخرى 
يف �سباق الغازية الدويل، الذي حتت�سنه بلدة الغازية جنوب لبنان.

وقال ع�س��و اللجنة التح�سريية يف �سباق الغازية الدويل احمد خليفة اإن 
"جمعية بيت الطلبة وال�سباب يوا�سل حت�سرياته ل�سباق الغازية الدويل 

الذي حتت�سنه الغازية يف كل عام".
واأو�س��ح "ال�سب��اق �سينطلق م��ن الواجه��ة البحرية لبل��دة الغازية جنوب 
لبنان برعاية مدير عام االأمن العام اللبناين اللواء عبا�ص اإبراهيم، بثالث 

م�سافات 3 كم و5 كم و10 كم".
وب��ني اأن "اجلمعي��ة اختارت �سع��ار )بتلبقلك احلياة( لل�سب��اق هذا العام، 

والذي �سي�سارك فيه ما يقارب 8 اآالف مت�سابق من 11 دولة عربية".
واأكم��ل اأن "ثمانية ع�رش مت�سابقًا عراقي��ًا �سي�ساركون يف �سباق الغازية، 

الذي �سينطلق يف اخلام�ص والع�رشين من ت�رشين الثاين املقبل".
وتابع اإن "ال�سباق �سي�سهد ح�سور عدد من ال�سخ�سيات العربية واالأجنبية 
ك�سي��وف ���رشف  منه��م رئي���ص احت��اد ال�سف��راء الدولي��ني يف الوالي��ات 
املتح��دة غرازيال �سي��ف والفنان نا�سيف زيتون وط��وين عي�سى وغريهم 

من الفنانني واالإعالميني".
وم��ن املق��رر اأن تغط��ي اأكرث م��ن 80 و�سيل��ة اإعالمية هذا الن�س��اط ، واأن 
م�سارك��ة املدار�ص واملوؤ�س�سات الريا�سي��ة املعنية واجلامعات امل�ساركة 

يف �سباق الغازية الدويل 2017 فاق عددها 70 موؤ�س�سة .

إقالة لوبيتيغي من تدريب ريال مدريد بين "الشماعة" و"الماضي األسود

الشباب والرياضة واتحاد الكرة "سمن على عسل" والخالفات في طي النسيان
بعد التقاطعات في عهد عبطان

ت�سل��م وزير ال�سب��اب والريا�س��ة احمد ريا���ص العبيدي 
مهام��ه ر�سمي��ًا يف ال��وزارة، خلف��ًا للوزي��ر ال�سابق عبد 
احل�س��ني عبط��ان، ابتداًء م��ن يوم االأح��د املا�سي. وفور 
ا�ستالم��ه مهامه، بداأ الوزي��ر اجلديد برتطيب االأجواء مع 
االحت��اد العراقي لك��رة القدم، بعدما كان��ت متوترة بني 
الطرف��ني يف عهد وزي��ر ال�سباب والريا�س��ة ال�سابق عبد 

احل�سني عبطان.
وكان��ت وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة ق��د رفع��ت دع��وى 
ق�سائي��ة �سد احتاد الكرة بعد رف�ص االخري ت�سديد مبلغ 
425 ملي��ون دينار قيم��ة امل�ستحقات املالية املرتتبة 
بذمت��ه ع��ن املب��اراة الدولي��ة الودي��ة الت��ي ج��رت بني 
منتخبن��ا الوطن��ي و�سقيق��ه االردين على نلع��ب الب�رشة 
ال��دويل يف االول من حزي��ران من الع��ام املا�سي. ويف 
ي��وم املبا���رشة مبهامه، اك��د وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة 

احم��د ريا�ص العبيدي، على دعمه لالحتادات الريا�سية 
خالل املرحلة املقبلة. وقال العبيدي خالل لقائه رئي�ص 
االحتاد العراقي لكرة القدم عبد اخلالق م�سعود ان وزارة 
ال�سباب والريا�س��ة �ستكون داعمة لالحتادات الريا�سية 
ومب��ا فيه��م احت��اد الك��رة، الن ذل��ك �سي�سه��م يف تطوير 
الريا�س��ة العراقية ويجعلها حتقق االجنازات التي ترفع 
ا�س��م البلد عالي��ًا. و�سدد العبيدي على ���رشورة التعاون 
ب��ني املوؤ�س�س��ات الريا�سي��ة وجت��اوز التقاطع��ات م��ن 
خالل البحث عن احللول الت��ي تخدم القطاعني ال�سبابي 
والريا�س��ي. م��ن جانب��ه قدم عب��د اخلال��ق م�سعود درع 
احت��اد الكرة والطق��م اخلا�ص للمنتخ��ب العراقي كهدية 
ثمين��ة مبنا�سب��ة ت�سن��م احم��د العبي��دي من�س��ب وزارة 
ال�سباب والريا�س��ة. االمور مل تنتهي اىل هذا احلد، حيث 
وج��ه وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة احمد ريا���ص العبيدي 
بت�سكي��ل جلن��ة قانونية من ال��وزارة واللجن��ة االوملبية 
الوطني��ة العراقية واالحت��اد العراقي لكرة القدم من اجل 

اإنه��اء امللف��ات العالق��ة بني االط��راف الثالث��ة بالطرق 
القانونية و�سمن قوانني الدولة العراقية. وبني العبيدي 
القان��وين  املخ��رج  اليج��اد  ت�سع��ى  ال�سب��اب  وزارة  ان 
للملف��ات العالقة بني ال��وزارة واللجنة االوملبية واحتاد 
الكرة مما �سي�سهم يف تطوير الريا�سة العراقية، و�سنقدم 
كل انواع الدعم لالحتادات الريا�سية حتى توا�سل رحلة 
النج��اح وترفع ا�س��م العراق عالي��ا يف املحافل الدولية. 
وخ��الل ا�ستقباله وفد فريق الق��وة اجلوية احلا�سل على 
لق��ب كاأ�ص االحت��اد االآ�سيوي لك��رة القدم للم��رة الثالثة 
على التوايل يف مطار بغداد، برفقة وكيل الوزارة ل�سوؤون 
الريا�سة ع�سام الديوان ورئي�ص احتاد الكرة عبد اخلالق 
م�سعود، اأكد العبيدي اأنه �سيقدم كل و�سائل الدعم الحتاد 
الك��رة وجلميع االحتادات اي�سًا، وكذلك �ستكون املالعب 
متاح��ة جمان��ًا للمنتخبات الوطني��ة. العبيدي مل يكتفي 
بدع��م االحتاد فقط وامنا اي�سًا دع��م فريق القوة اجلوية 
ح��ني قرر دخول اجلماهري اىل ملع��ب املدينة الريا�سية 

مل��وؤازرة الق��وة اجلوي��ة يف النهائي اال�سي��وي امام النت 
ع�س��ري الرتكمان�ستاين جمانا بعد �رشائ��ه تذاكر املباراة 
واهدائه��ا للجمه��ور.  ويف �سابق��ة الحت��اد الكرة مل نرى 
مثي��اًل لها يف عهد عبطان، ن�رش بيانًا عن مباركة رئي�ص 
االحتاد اال�سيوي لكرة الق��دم، ال�سيخ �سلمان بن ابراهيم 
ال خليفة، ت�سميته وزيرا لل�سباب والريا�سة يف احلكومة 
العراقي��ة اجلدي��دة. وج��اء يف بي��ان االحت��اد ان ال�سيخ 
�سلمان اجرى ات�س��اال هاتفيا بوزير ال�سباب والريا�سة، 
الدكت��ور ريا�ص احمد العبي��دي، مبنا�سبة ت�سميته وزيرا 

لل�سباب والريا�سة. 
مبين��ا: ان �سلمان �سدد على ���رشورة موا�سلة اجلهد من 
حتقيق االهداف التي يتمناها الو�سط الريا�سي العراقي .
وا�س��اف: ان العبيدي قدم �سك��ره وتقديره العايل لل�سيخ 
�سلمان على ات�ساله الهاتفي، ومباركته املهمة اجلديدة.
مو�سح��ا: ان توطيد العالقة مع املوؤ�س�سات الكربى، ويف 

جميع الريا�سات، يعد من اولويات عملنا املقبل.

غدًا.. انطالق الجولة السادسة من الممتاز

ق��رر حار���ص مرم��ى الق��وة اجلوي��ة، فه��د طال��ب، 
االإ���رشاب ع��ن تدريب��ات ال�سقور بعدم��ا املح اإىل 
امكاني��ة رحيل��ه ع��ن الفري��ق. ومل يظه��ر احلار�ص 
يف �س��ور تدريب��ات الفري��ق، بعدما ب��داأ التح�سري 
ملواجه��ة الديواني��ة يف ال��دوري العراق��ي املمتاز 

لكرة القدم يوم االحد املقبل .
وقال م�سدر يف النادي للجورنال اإن "حلار�ص فهد 

طالب ا�رشب عن تدريبات فريقه القوة اجلوية".
واأ�س��اف ان "ت���رشف طال��ب ج��اء للتعب��ري ع��ن 
ا�ستيائه ب�سبب جلو�سه على مقعد البدالء يف مباراة 

الفري��ق امام النت ع�س��ري الرتكمان�ستاين يف نهائي 
كا�ص االحتاد اال�سيوي".

ولوح حار�ص مرمى فريق القوة اجلوية فهد طالب، 
اإىل رحيل��ه عن الفري��ق خالل االنتق��االت ال�ستوية 

املقبلة.
ون���رش طال��ب ع��رب ح�ساب��ه عل��ى موق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي "ان�ستغ��رام" قائاًل: "مب��ارك لل�سقور 
النجم��ة الثالث��ة ومب��ارك للجميع دخ��ول التاأريخ 
االآ�سي��وي، لقد ق�سيت ايام ال تن�سى يف بيتي الثاين 
وع�ست اجواًء من الفرح واحلزن خالل م�سريتي مع 

النادي العريق".
واو�س��ح: "احلمد هلل على كل ما حتقق خالل الفرتة 

املا�سي��ة، و�سيبق��ى الق��وة اجلوية فري��ق بطوالت 
و�ساحب اجنازات حمليًا وخارجيًا.. �سكراً على كل 

�سيء".
يف �سي��اق مت�س��ل، ف��اإن امل�س��در اأو�س��ح “الق��وة 
اجلوي��ة م�ستم�سك بحار�ص مرمى اجلوية واملنتخب 

الوطني فهد طالب”.
وا�س��اف ان “اجلوية ال نية ل��ه اطالقا باال�ستغناء 
ع��ن فهد طال��ب ملا له من قيمة عالي��ة لدى الكادر 

الدريبي واالداري”.
الذاب��ة  تدخل��وا  اي�س��ا  “الالعب��ني  ان  واو�س��ح 
اخلالف��ات وامل�ساهم��ة باع��ادة طال��ب اىل ع���ص 

ال�سقور جمددا”.

اعلن��ت جلنة امل�سابق��ات يف االحتاد 
العراقي لك��رة القدم، جدول مباريات 
اال�سبوع ال�ساد�ص م��ن الدوري املمتاز 
لك��رة الق��دم. و�ستنطلق مباري��ات اجلولة 
يوم غِد اجلمع��ة املوافق الثاين من ت�رشين 
الثاين املقبل، باقامة ثالث مباريات، حيث 
يواجه البحري فريق نفط الو�سط على ملعب 
الزب��ري، بينما يالعب احلدود فريق الكهرباء 
عل��ى ملعب التاجي، ويواج��ه ال�رشطة فريق 
ال�سناع��ات الكهربائية عل��ى ملعب ال�سعب 
ال��دويل. وت�ستكمل مباري��ات اال�سبوع يوم 

ال�سب��ت املقبل، باقامة ث��الث مواجهات، حيث 
يحت�س��ن ملع��ب الك��رخ مواجه��ة الطلب��ة امام 
النجف ويالعب فريق بغداد �سيفه نفط اجلنوب 
عل��ى ملعب بغ��داد، بينما يواجه ال��زوراء فريق 

الكرخ على ملعب ال�سعب.
وتختت��م مباري��ات اجلول��ة يف الي��وم الت��ايل، 
ح��ني يواجه القوة اجلوية فري��ق الديوانية على 
ملع��ب ال�سعب ال��دويل، فيما يواج��ه اربيل على 
ملعبه فريق نفط مي�سان ويالقي ال�سماوة فريق 
احل�سني على ملعب ال�سماوة، يف حني ، ويالقي 

النفط �سيفه امليناء على ملعب ال�سناعة.
اجلول��ة  مواعي��د  امل�سابق��ات  جلن��ة  اأعلن��ت  و 
ال�سابع��ة م��ن ال��دوري العراق��ي املمت��از لكرة 

القدم.
االأربع��اء  ي��وم  اجلول��ة  مناف�س��ات  و�ستنطل��ق 
املواف��ق ال�ساب��ع م��ن ت�رشي��ن الث��اين املقب��ل، 
باإقام��ة مواجه��ة واح��دة ح��ني يالق��ي فري��ق 

ال�رشطة م�سيفه الكهرباء على ملعب التاجي.
وت�ستكم��ل مباري��ات اجلول��ة يف الي��وم التايل 
باإقام��ة مبارات��ني، حني يالعب ال��زوراء فريق 
البحري على لعب ال�سع��ب الدويل، بينما يواجه 
فري��ق نفط اجلن��وب �سيفه النج��ف على ملعب 

الفيحاء يف الب�رشة.
وتختت��م مباريات اجلولة ي��وم اجلمعة املوافق 
التا�سع من ت�رشين الث��اين املقبل، باإقامة �سبع 

مواجهات.

جنح جول��ني لوبيتيغي بتحقيق اأمنيت��ه ودخل التاريخ 
م��ن الب��اب العري���ص لكنه اأخط��اأ الب��اب واأ�سب��ح اأول 
�سحاي��ا املو�سم ح��ني وجد �ساه��د ا�سم��ه مكتوبًا على 
ورق��ة اإقالة للمرة الثانية خالل اأقل من 5 اأ�سهر لتنتهي 
حكايت��ه م��ع ريال مدري��د بعد 14 مب��اراة فقط ويحتل 
املرك��ز الث��اين عل��ى قائم��ة اأ���رشع االإق��االت بالنادي 
بع��د خو�سيه اأنطوني��و كامات�سو ال��ذي ح�سل على �سك 
الرحي��ل بعد 6 مباريات فقط عام 2004 وبني االثنني 

ال يرتبط ال�سبه باالأرقام فقط بل قد ميتد الأمور كثرية.
رمب��ا مل ي�ستح��ق لوبيتيغ��ي االإقال��ة فني��ًا فال��كل كان 
يع��رف قبل بداي��ة املو�سم اأن الن��ادي بحاجة لتعوي�ص 
كري�ستيانو رونالدو ول��و اأن وجهة برييز كانت خمتلفة 
عن ذلك كما ال ميكن الأحد اأن يخفي باأن الفريق كان قد 
ب��دء بالرتاجع منذ املو�سم املا�س��ي الذي �سهد على كم 
كب��ري من املباريات ال�سيئة للمريينغي حتى اأن البع�ص 
و�س��ف رحيل زي��دان بالقفز م��ن القارب بالت��ايل فاإن 
حتميل لوبيتيغي م�سوؤولي��ة اإخفاق كل مفا�سل النادي 

دفع��ة واحدة يبدو غ��ري عادل. اأخط��اأ لوبيتيغي ببع�ص 
اخلي��ارات كع��دم متكنه من اإيج��اد حل للدف��اع كما مل 
يظه��ر الفري��ق احلما���ص املنتظ��ر بامللع��ب ومل ينج��ح 
املدرب بو�سع اأعمدة للم���رشوع اجلديد فاالأداء اجلميل 
وال�سيطرة انح�رشا تدريجيًا مع انح�سار االأهداف و�سواًل 
لتق��دمي �س��وط للذكرى من حي��ث ال�سوء بكام��ب نو لكن 
باملقاب��ل تب��دو ه��ذه االإقال��ة وكاأنها حقق��ت �سيئًا من 
العدال��ة بعد اأن ظل��م لوبيتيغي منتخ��ب اإ�سبانيا بقراره 
ال�س��ادم قبل كاأ�ص العامل ليدف��ع الثمن بنف�سه وباأ�رشع 

واأ�سواأ �سكل ممكن.
حتى ال�12 من حزيران املا�سي كان الكثريون يتغنون 
بق��درة لوبيتيغ��ي التدريبي��ة وكان��ت م�س��رية الرج��ل 
�ساح��ب التج��ارب املغم��ورة ت�س��ري مبنح��ًا ت�ساعدي 
ممت��از بتجديد عق��ده مع االحت��اد االإ�سباين وب��دء بناء 
فري��ق مر�س��ح للمناف�سة على لقب كاأ���ص العامل لكن كل 
�سيء حتول لكابو�ص مع اإعالن تو�سل لوبيتيغي التفاق 
مع ريال مدريد يق�سي بف�سخ عقده مع االحتاد االإ�سباين 
بع��د كاأ�ص العامل ليختار االحتاد االإ�سباين تبكري املوعد 

ويقيل مدربه بخطوة و�سفها الكثريون باملت�رشعة.

اأن تق��وم مبفاو�س��ة ن��اٍد لتدريب��ه واأنت تعي���ص االأيام 
االأخ��رية قب��ل ب��دء كاأ���ص الع��امل، اأول جترب��ة كب��رية 
اإن قم��ت  اأم��راً معيب��ًا فكي��ف  مب�سريت��ك، فه��ذا ميث��ل 
بالتو�س��ل التفاق مع هذا الن��ادي فعاًل؟ وكيف اإن كان 
خي��ارك هذا �سيخلق ح�سا�سية داخ��ل منتخبك؟ حتى لو 
تاب��ع لوبيتيغي مع املنتخب وقاد اإ�سبانيا للفوز بكاأ�ص 
الع��امل �سيبَق ذلك اليوم عالم��ة �سوداء مب�سريته اأما بعد 
زمن ق�س��ري جداً دفع لوبيتيغي الثم��ن وخ�رش كل �سيء 

الأنه بب�ساطة اأراد الفوز بكل �سيء ب�سكل اأعمى.
كان م��ن املمك��ن للوبيتيغ��ي اأن ي�ستم��ر م��ع منتخ��ب 
اإ�سباني��ا وي�س��ع تركيزه عل��ى حتقيق نتيج��ة اإيجابية 
ترف��ع م��ن اأ�سهمه بع��امل التدري��ب لكن الي��وم من يفكر 
به��ذا الرجل؟ لن يكون م�ستبعداً اأن يجد م�سري كامات�سو 
ويذه��ب للتدري��ب بالربتغ��ال و�س��واًل ملنتخب��ات مثل 
ال�سني والغابون وبهذا يكون لوبيتيغي قد جنح بتدمري 
فر�س��ة التحول االأكرب مب�سريته فقط الأنه اختار الرحيل 
لري��ال مدري��د دون اأن يدر���ص حتى ه��ذه التجربة وما 

�سيتوفر معه من عوامل جناح فيها.
بعد لوبيتيغي �سيذهب ري��ال مدريد ل�سوالري وقد يبدو 

ه��ذا التخبط �سبيهًا باملرحلة الت��ي قادها برييز بنف�سه 
ح��ني عو���ص دي��ل بو�سك��ي بكارلو�ص كريو���ص، مدرب 
منتخ��ب اإي��ران حالي��ًا، ومن ثم ج��اء بكامات�س��و الذي 
خلف��ه م�ساع��ده �سابق��ًا غار�سيا رميون، ال��ذي مل يدرب 
بع��د ريال مدريد اإال قاد�ص، قبل اأن يتوىل لوك�سمبورغو 
تدريب الفريق، بتجربته الوحيدة باأوروبا، اأما من خلف 
لوك�سمبورغ��و فلم يُك��ن اإال لوبيز كارو، موج��ود باآ�سيا 
من��ذ 2013 بعد جتارب كارثية باأوروبا، قبل اأن ُتكتب 
نهاية عه��د فلورنتينو برييز ويت�سل��م رامون كالديرون 

الرئا�سة ليجلب فابيو كابيللو لتدريب الفريق.
يب��دو اأن بريي��ز مل يتعل��م من اأخط��اء املا�سي وجمهور 
ري��ال مدريد ال يرح��م الأنه ال يهتم باأي �س��يء اأكرث من 
���رشف الفري��ق و�سمعت��ه ول��ن ير�س��ى مب�ساه��دة عهد 
تخب��ط تدريبي جديد وكاأن امل�سكل��ة هي فقط باملدرب 
ولي�س��ت بالرتكيب��ة املوج��ودة واإن مل يتح��رك بريي��ز 
لت�سحي��ح م�سار الفري��ق بال�ستاء ف��اإن م�سريه احلتمي 
هو التح��ول من بطل جماهريي اإىل رج��ل يتحمل �سياًل 
م��ن االنتقادات وي�سري على طري��ق مغادرة ريال مدريد 

من جديد.

علي عدنان يلتقي بمحبيه في 
اتالنتا
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