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انع { عـمان  –وكاالت: عـلم موقع  من مـصدر مـقرب من الـعراقي عـدنان حـمد أن األخـير ال 
صـدر أن عدنان العـودة لتدريب مـنتخب األردن في حـال تمت مفـاحتته حول األمـر.  وأضاف ا
ميز واجلديد للـكرة األردنية. ولفت إلى أن عدنان حمد على امتداد حمد أبـدى إعجابه باجليل ا
تصريـحاته الصـحفيـة السابـقة كان يـعتبـر األردن بلداً عـزيزاً على قـلبه ويرحب بـخدمته في أي
وقت. وسبق حلـمـد أن قـاد منـتـخب األردن في عـدة سنـوات وحـقق معـه العـديـد من اإلجنازات
وقـاده لنهـائيات كـأس آسيا  2011بعـدما كانت مـهمة الـتأهل شـبه مستـحيلـة. ويأتي احلديث عن
طالـبة بإقـالة البـلجيكي رغبة حـمد في إمكـانية الـعودة لتـدريب النشـامى مع ارتفاع األصـوات ا
ونـديال 2022 ـؤهلـة  فـيتـال بوركـلـمانـز بعـد الـتعـادل مع الكـويت بـدون أهداف في الـتصـفيـات ا
وكـأس آسـيـا .2023 ويـتـمـتع عـدنـان حـمـد بـعالقـات طـيـبـة مع كـافـة جنـوم الـكـرة األردنيـة الـذين

يبادلونه االحترام والتقدير.
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{ بـرلـ  –وكــاالت : بـدأت الــشـائــعـات
سـتـقبل تـوماس مـولر مـهاجم حتـيط 
بـايرن ميونخ في األيام األخـيرة بعدما
فـقد مكانته في تـشكيلة فـريقه األساسية
ـاني ـهـاجم األ ـوسم.  ولم يـعـد ا هـذا ا
اخملــضــرم صـاحب الـ 30عــامًــا العــبًـا
ـدرب الكـرواتي أسـاسـيًـا في تـشـكـيـلـة ا
نـيـكو كـوفـاتش مـنذ وصـول الـبـرازيلي
فـيـلـيب كـوتـيـنـيـو مـعـارًا من بـرشـلـونة
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لعب الـسبب األول هو وصول كوتينيو 
ألـيانز أريـنا إذ يحـظى الالعب بإعجاب
ديح عليه مـدربه كوفاتش الذي أغـدق ا
ـــاضــيــة.  ويــتــمــتع طــوال األســابــيع ا
الــدولي الــبـرازيــلي بــخــصـائص فــنــيـة
ـدرب الـكرواتي داخل أرض يـحـتاجـها ا
ـلعب حـيث يتـمـيز بـقدرته الـتهـديفـية ا
إضــافـــة إلى دقــة تـــمــريــراتـه وهــو مــا
هـاجم الـبـولـنـدي روبرت يـحـتـاج إلـيه ا
لـيـفانـدوفـسكي. ويـعـتـمد كـوفـاتش على

ركز كـوتينيو خلف رأس احلربة وهو ا
ـفـضل لـالعب الـذي صـرح بـتـفـصـيـله ا
الـلـعب كصـانع ألـعاب "رقم  10 لـيـنـتزع
من مـولر مكانته إذ يفضل األخير أيضًا
الـلـعب بـهـذا الشـكل. وعـوّض كـوتـيـنـيو
بــســـحــره مــدربـه في بــايـــرن عن رحــيل
الـكولـومبـي خامـيس رودريجـيز بـنهـاية
ـاضي بعـدمـا فشل األخـير في ـوسم ا ا
مــنـح كــوفـــاتش مــا يـــريــده داخل أرض

لعب ال سيما مع كثرة إصاباته. ا
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باريات التي شارك بـرهن كوتينيو في ا
بــهـا عــلى قــدرته وتــمــيـزه الــواضح في
احلــسم إذ تـمــكن من تــســجـيل هــدفـ
وصـناعـة مثـلهـما خالل مـواجهـت فقط
ضـد كولن وبـادربورن.  وخالل مـواجهة
تـوتنهام هوتسـبير اإلجنليزي في دوري
أبـطـال أوروبـا أظـهر كـوتـيـنـيـو سـحره
ا ـشاركـة في الـعديـد من األهـداف  بـا
مـكن بايـرن من سحق مـضيفه  2-7 رغم
ذلك فــإن مـــولــر أثــبـت أيــضًــا تـــمــيــزه

ـــوسم في بـــصــنـــاعــة  4أهـــداف هــذا ا
الـبونـدسلـيجـا باإلضـافة إلحـرازه هدفًا
في دوري األبـطال ليـساهم عمـليًا في 5
أهـداف.  ويـتسـاوى كـوتـينـيـو مع مـولر
سـاهمة في  5أهـداف بإحراز هدف بـا
وصـناعة  ?3لـكنه لعب مبارات أقل من
ـاني فـضلًـا عن حـداثـة عـهده زمـيـله األ
نـحه أفـضلـيـة لدى بـالـفريق وهـو مـا 

كوفاتش. 
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إلى جــانـب الــقـــوة الــهــجـــومــيـــة الــتي
يـضيفها كوتـينيو للـفريق البافاري فإن
الالعب يــبــدو مــفــيــدًا أيـضًــا في الــشق
الــدفــاعي.  ويــرى كــوفـاتـش أن صـاحب
الـ 27عـامًا يخدم أسلوبه أكثر من مولر
ـدرب الــكـرواتـي من العـبي إذ يــطـالـب ا
ـشـاركـة في الــعـمل الـدفـاعي الـهـجــوم ا
أيــضًـا.  وبــالـنــظـر إلـى الـدور الــدفـاعي
الــــذي يـــــقــــوم به كــــوتـــــيــــنــــيــــو فــــإن
اإلحـصائيات تفيد بفوز كوتينيو بنسبة
نافس  %62في الثنائيات مع العبي ا

مــتــقــدمًــا عــلى مــولــر الــذي ســجل 52
ـدافع ــئـة وال يــتـفــوق عـلـيـه سـوى ا بـا
ــاني نــيــكـالس ســولي بــنــســبــة 66 األ
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أعــلن كــوفــاتـش في وقت ســابق رفــضه
لـفكـرة الـدفع بالـثـنائي كـوتيـنـيو ومـولر
في تــشــكـيــلــة واحـدة لــعــدم االجنـراف
درب هـجومـيًا بـشكل مـبالغ فـيه. وأكد ا
الـكرواتي أن هدفه هو خلق التوازن ب
الــهـجــوم والــدفــاع لـذا يــتــوجب عــلـيه
الـدفع بـأحـد الالعـبـ إما كـوتـيـنـيو أو
مـولـر في الـتـشـكـيل.  ومع اجلـودة التي
ـتـلــكـهــا كـوتـيــنـيـو وتــمـيـز الــثـنـائي
سـيـرجي جـنابـري وكـيـنجـسـلي كـومان
إلى جـانب االعتـماد عـلى ليـفانـدوفسكي
بـشـكل دائم في قلـب الهـجـوم فإن مـولر
يـصبح الضـحية الدائـمة لفـكرة التوازن
الـتي يـنـتـهـجـهـا كـوفـاتش ال سـيمـا مع
دة ـاني في ا هـبـوط مسـتـوى النـجم األ

األخيرة.
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ن بـــشـــكل أســاسـي فــيـــمـــا شــارك األ
ـبـاريـات بـاجلـنــاح األيـسـر في بـعض ا
فـمع شـبــاب فـيـورنـتـيـنـا شـارك في 20
ن مــقـابل مـبـاراة مـبــاراة بـاجلـنـاح األ
وحـيدة بـاجلناح األيـسر.  وبـعد انـتقاله
عـلى سبيل اإلعارة لـفريق كروتوني في
عـام  2013لـعـب فـيـديـريـكـو  33مـبـاراة
ن مـقـابل مـبـاراة وحـيـدة بـاجلـنــاح األ
ـقـابـلــة.  فـيـمـا شـارك في 16 بـاجلـهــة ا
ن مع فيورنتـينا عقب مـباراة كجنـاح أ
انــتـهــاء مـدة إعـارتـه وعـودته لــلـعب مع
الـفــريق األول بـالــفـيـوال ولــعب مـثــلـهـا
ـدة كـجــنـاح أيـسـر بل وتــألق في تـلك ا
بـعـدمـا سجل  12هـدفًـا مـقابل تـسـجـيله
لـ 4أهـداف فـقط بـاجلـهـة الـيـمـنى.  كـمـا
أنه لـعب مع فيـورنتيـنا أيضًـا في مراكز
ــهــاجم أخــرى مــثل صـــانع األلــعــاب وا
الـثاني.  وبداية من موسم 2017/2018
انــــتـــقل بــــيـــرنـــارديــــســـكي لــــلـــعب مع
يـوفنـتوس وحـتى اآلن شارك اإليـطالي
ن و 5باجلناح في  25مباراة كجناح أ

األيسر.
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ــــــــاضــــــــيــــــــة أصــــــــبح ــــــــدة ا خـالل ا
ـثـابـة الالعب اجلـوكر بـيـرنـارديـسـكي 
الـتـائه وسط األجـهزة الـفـنـية اخملـتـلـفة
ـــنـــتـــخب ســـواء مع يـــوفـــنـــتـــوس أو ا

تخمة من النجوم في خط الهجوم. 
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ـفـضل ـركـز ا ن هـو ا يـعـد اجلـنـاح األ
لـبـيـرنـارديـسـكي مـنـذ بزوغـه نظـرًا ألنه
يـلعب بـقدمه الـيسـرى ما يـساعـده على
ـرور بـسالسة مـن تلك اجلـبـهة.  فـمـنذ ا
أن بـدأ بيـرنارديـسكي مـسيـرته الكـروية
في فـريق فـيــورنـتـيـنـا لـلـشـبـاب في عـام
ــركـــز اجلــنــاح  2011 وهــو يـــشــارك 

{ رومـا  –وكـاالت : ال يــزال فـيـديـريـكـو
بـيـرنـارديـسـكي العب وسط يـوفـنـتـوس
ومـنـتـخب إيـطـالـيـا يـحـاول التـأقـلم مع
ـوسم اجلاري حتت فـريـقه منـذ بـداية ا
الـقيـادة الفـنيـة اجلديـدة للـبيـانكـونيري
مع مـــاوريـــســـيــــو ســـاري. ولم يـــنـــجح
فـيــديـريـكــو حـتى اآلن في إقــنـاع مـدربه
سـاري بــالـلــعب أسـاســيًـا في تــشـكــيـلـة
الــســيــدة الــعــجــوز خـاصــة مـع وجـود
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إســبـانـي أن نـادي بــرشــلــونـة وضع
ـســلــسل ارتــبــاطه كــلــمــة الــنــهــايــة 
بــالـتــعــاقـد مع الــبــرازيـلـي نـيــمـار دا
ســيـلــفـا جنم بــاريس ســان جـيــرمـان
ــــا لــــبــــرنــــامج الــــفــــرنــــسي.  ووفـــــقً
"التشيرجنيتو" فإن باب برشلونة لم
ـا أمـام نيـمـار كي يـصبح يعـد مـفـتوحً
ـا مــرة أخـرى في مـلــعب الـكـامب العـبً
نو.  وأشار إلى أن بـرشلـونة حريص
عـلى أال يـتم الـتـحـدث مـرة أخـرى عن
عـودة نـيـمـار ألنــهم يـريـدون نـسـيـان
هـذه الصـفـقـة والتـي  استـبـعـادها
ستقبلية.  وارتبط من خطط النادي ا
اضي بالعودة نيمار طوال الـصيف ا
إلى بـرشـلـونــة لـكن األخـيـر فـشل في
إيجاد اتفاق نهائي بشأن الصفقة مع
إدارة باريس سـان جيـرمان.  وال تـعد
العالقـة بـ نيـمار وبـرشـلونـة حالـيًا
في أفـــضل حــاالتـــهــا بــعـــدمــا رفض
الالعب الــتــنــازل عن الــقــضــيـة الــتي
رفـــعــهــا ضـــد الــنـــادي الــكــتـــالــوني
لـلحـصـول عـلى مـكافـأة جتـديـد عـقده

األخير مع البارسا بشكل كامل.

ـاني { لـنـدن  –وكـاالت :  حــصل األ
يـورجن كـلوب مـدرب لـيـفـربـول على
يـرلـيج عن جـائـزة األفـضل في الـبـر
اضي.  وأبرز شهر سبتمبر/ أيلول ا
احلساب الـرسمي للـدوري اإلجنليزي
ـــــمــــتــــاز عــــلى مــــوقـع الــــتــــواصل ا
االجـتـمـاعي "تـويـتـر" حـصـول كـلـوب
ـــــــقــــــدمـــــــة من عــــــلـى اجلـــــــائــــــزة ا
".BarclaysFooty وأشـــار حـــســـاب
ـيـرلــيج" إلى أن كــلـوب حـافظ "الـبــر
عــلى اجلـائــزة لــلـشــهـر الــثــاني عـلى
الـتوالـي بعـد أن حـصـدهـا أيـضًا في
ـــاضي.  يـــذكـــر أن أغـــســـطـس/ آب ا
كلـوب كـان يتـنافـس على اجلـائزة مع
كل من: اإلجنـــلــيـــزي فــرانـك المــبــارد
(تــشــيــلــسي) األيــرلــنــدي الــشـمــالي
بــرنــدان رودجـرز (لــيــســتــر ســيـتي)
ـوث). واإلجنـلـيـزي إيـدي هـاو (بـور
ويــتـصــدر لــيــفـربــول جــدول الـدوري
مـتاز برصيد  24نقطة اإلجنليزي ا
ويلـيه مانـشـستـر سيـتي في التـرتيب

الثاني برصيد  16نقطة.
عـلى صـعـيـد آخـر أكـد تـقـريـر إعالمي

أخبار النجوم
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{ مـدريد  –وكاالت : كشف تـقرير إعالمـي اول امس اجلمعـة عن تطور جـديد بشأن
ـاركي كريـسـتـيان إريـكـسن العب وسط تـوتـنهـام اإلجنـلـيزي إلى إمـكانـيـة انـتقـال الـد
ـا لبرنـامج "التشيـرجنيتـو" اإلسباني فإن قبل. ووفقً صـفوف ريال مـدريد في الصـيف ا
الـفـرنـسي زين الــدين زيـدان مـدرب ريـال مـدريـد ال يـريــد ضم إريـكـسن رغم اهـتـمـام
ـلكي حلسم الصـفقة. وينـتهي عقـد إريكسن مع توتـنهام هوتـسبير في وحتـرك النادي ا
ـاركي يستطـيع التوقيع لـصالح ريال مدريد في ـقبل ولذلك فإن الالعب الد الصيف ا
ـقـبل. وسـبق أن أشـارت الـعديـد من الـتـقـاريـر إلى أن إريـكـسن قد يـنـايـر/كانـون ثـان ا
قبل بعـد موافقة تـوتنهام أو يركـاتو الشتـوي ا ـيرجني في ا يـنتقل بـشكل نهائي إلى ا
وسم. يذكر أن قد يكتفي بـالتوقيع واالنتقال إلى "سانـتياجو برنابيو" مـجانًا في نهاية ا
زيـدان يفـضل ضـم مواطـنه بـول بـوجـبـا العب وسط مـانـشـستـر يـونـايـتـد عـلى حـساب

اضي. إريكسن منذ الصيف ا
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{ مــــدن  –وكـــــاالت:  ركـــــزت الـــــصـــــحف
اإليـــطــالــيــة الـــصــادرة صــبــاح اول امس
اجلـمـعـة عـلى مـهــمـة كـريـسـتـيـانـو
رونــالــدو جنم يـوفــنــتـوس
ومنتخب البرتغال حيث
يــــتــــبــــقى لـه هــــدفـــان
لـــيـــســـجـل هـــدفه رقم
 700في مسيرته
الـــكــرويـــة.  وخــرجت
صــحــيــفــة الجــازيــتـا
ديــــلـــــلـــــو ســـــبــــورت
بــــعــــنــــوان "مــــهــــمـــة
كريـسـتـيـانـو يـتـبقى
له هـــدفــان من أجل
حتــقـــيق الــرقم
الـقياسي بـ

فيديريكو بيرنارديسكي العب وسط يوفنتوس ومنتخب إيطاليا
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ستقبل توماس مولر مهاجم UFzUý ∫ الشائعات حتيط 
بايرن ميونخ في األيام األخيرة
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{ مـدريد  –وكـاالت: شن البـلجـيـكي تيـبو كـورتـوا حارس مـرمى ريال مـدريد
ـا على اإلعالم اإلسـباني بـسـبب التـقاريـر األخيـرة حول إصـابته هجـومًـا شرسً
الـتي عـانى مـنـهـا أمام كـلـوب بـروج بـدوري األبـطال. وخـرج كـورتـوا بـ شوطي
ـبـاراة الـتي انـتهت بـالـتـعـادل اإليـجابي 2-2 وأفـادت الـصـحف أن الـبـلـجـيكي ا
عاني من حـالة من القلـق لكن ريال مدريـد نفى األمر مـؤكدًا مُعـاناته من مشاكل يُ

ـعـدة واألمـعـاء.  وقـال كـورتـوا خالل تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا صـحـيـفـة "مـاركـا" في ا
ـا ضـمن الـنـخـبـة وأنـا سـعـيـد جـدًا وال اإلسـبـانـيـة: "أعـرف مـا يـعــنـيه أن أكـون العـبً
ينتـابني أي قلق". وأضاف: "من مسؤوليـة وسائل اإلعالم عدم نشر األكاذيب والهراء

ـشاكل". ـطـاف هنـاك أشخـاص يـعانـون من هذه ا حول أشـيـاء كهـذه ألنه في نهـاية ا
وتابع: "أعتـقد أن ما حدث كان قـلة احترام لي ولألشـخاص الذين يُعـانون حقًا من هذه
شاكل وأنـا سعيـد وأتدرب بقـوة وأرغب في إسعاد جـماهيـر ريال مدريد".  وأوضح: ا
ا تـنتـقد ونـحن كالعبـ في ريال مـدريد "اجلـماهـير فـي ملـعب سانـتيـاجو بـرنابـيو دائـمً
نـعرف ذلـك وسنـفـعل كل شيء لـيـتـحـول الـنـقد إلـى تصـفـيق". وعن حـالـته بـعـد مـباراة
كـلـوب بــروج أوضح: "أشـعـر أنـنـي بـحـالـة جــيـدة اآلن لـقـد تــعـرضت لـنــوبـة قـويـة من
ا على اإلطالق".  واختتم: "لكنني تعافيت اآلن وتمكنت من األنفلونـزا ولم يكن ذلك لطيفً
ـران ــشـاركـة في جــزء من تـدريـبــات اإلثـنـ والـثـالثـاء ويـوم األربـعــاء شـاركت في ا ا
كامال كما فـقدت بضعة كليو جرامـات من وزني".  يُذكر أن كورتوا شارك في انتصار
مـنتـخب بالده عـلى سـان ماريـنـو السـاحق بـنتـيـجة 0-9 حيث حـجـز الشـيـاط احلـمر

مكانهم في نهائيات كأس األ األوروبية .2020
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دير { لندن  –وكاالت: يـسعى اإلسباني بـيب جوارديوال ا
ـانـشـسـتـر سيـتي لـضم أحـد أهـداف ريـال مـدريد الفـني 
ـوقع "كــالـتـشـيـو ـقـبـلــة. ووفـقًـا  ــدة ا وبــرشـلـونـة خالل ا
مـيركـاتـو" اإليطـالي فإن جـوارديـوال طلب مـعلـومات عن
اإلســبـاني فــابـيــان رويـز جنم نــابـولي كــمـا أنه راقب
الالعب في آخر شـهرين. ويـعد رويز هـدفا لكل من
تـوقع أن يشتعل برشـلونة وريال مـدريد ومن ا
يركاتو الصـراع بشأنه ب العـمالق خالل ا
ـوقع اإليــطـالي أن ــقـبل. وأكــد ا الــصـيــفي ا
نــابـولي ال يـفـكـر في االســتـغـنـاء حـالـيًـا عن
خـدمــات رويـز ولـكـن إذا  تـقـد عـرض
فـلـكي فـمن الـصـعب أن يـرفـضه الـرئـيس
أوريـلـيـو دي لــوريـنـتـيس.  يـشـار إلى أن
رويـــز انـــضـم إلى نـــابـــولـي في صـــيف
اضي قادمًا من ريال بيتيس  2018ا
في صفـقة كـلفت الـنادي اإليـطالي 30
مـلـيـون يـورو ويـرتـبط بـعـقـد مع فـريق

اجلنوب حتى عام .2023

 700هدف في مسيرته هناك  5فقط في
الـتــاريخ جنـحــوا في حتـقــيق هـذا الـرقم".
وأضـافت "الـتـجـديـدات واألشـواك األنـدية
تـبـحث عن جتـديـد عـقـود جنـومـهـا خـوان
كــوادرادو مع يــوفــنــتـوس مــيــرتــيــنـز مع
نــابـــولي ودونــارومــا في مــيالن".  فــيــمــا
عـنـونت صـحيـفـة كـوريـري ديلـلـو سـبورت
"كـــريــســـتـــيــانـــو والــرقم  ..700رونــالــدو
سـيـصل إلى  700هـدف في مـسـيـرته حـال
هـز الـشــبـاك مـرتــ أمـام لـوكــسـمـبـرج 5
العبـ سبقـوا في هذا اإلجناز وهم بـيكان
وبـــــيــــلـي ورومــــاريـــــو وجـــــيــــرد مـــــولــــر
وبـوشــكـاش".وأضــافت "رومـيــلـو لــوكـاكـو
يسـجل ثنائيـة مع بلجـيكا ويطـلق منتخب
بالده نـحو يورو .2020 وخـرجت صحيفة
تــوتــو ســبــورت بــعــنــوان "كــريــســتــيــانـو
رونالـدو يعـود إلى مـلعـبه في لـشبـونة مع
نـتخب الـبرتغـالي عنـدما يواجه ا
لـوكـســمـبـرج في تـصـفـيـات يـورو
2020.
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عـــــلى صـــــعــــيـــــد اخــــر عـــــلق
األرجــــنــــتـــــيــــنـي ديــــيــــجــــو
ـديــر الــفـني ســيـمــيــوني ا
ألتلتيكو مدريد على وضع
جنــمـه الــســابـق أنــطــوان
جـريـزمـان في بـرشـلـونـة
ـــــوسم.  وقـــــال هـــــذا ا
ســــــيــــــمــــــيــــــونـي في
تـصـريـحـات أبـرزتـهـا
صــحــيــفــة "ســبـورت"
اإلســـبــــانـــيـــة: "لـــقـــد
قـابلت جـريـزمان مـنذ
. إنه ســـعــيــد يــومـــ
ومـن الــــــــــواضـح أنه
ـــكـــان الـــذي اآلن فـي ا
يــــــــريــــــــده".  وأضـــــــاف:
لك موهبة "جـريزمان العب 
وسـيكون على مـا يرام رفقة
بــرشـــلـــونــة. إنـه شــخص
جـــــــيــــــد ومــــــتـــــــواضع
وســــيــــعـــــرف طــــريــــقه
لالنـدمـاج داخل فـريقه
اجلـــــديــــــد بـــــشــــــكل
صــحـــيح".  وتــابع:
"جـــــــريـــــــزمــــــان ال
يــتــحــدث كــثــيــرًا
ولــــكـــنه كــــثـــيـــر
ـــــشـــــاركــــات ا
وسـوف يـدخل
بـــــــــــــبـطء فـي
اجملـــــمـــــوعــــة
بـبـرشـلـونة إنه
حـاليًا سـعيد وليس
لـــــــــــــــــدي شــك فــي أنـه
ســيـظــهــر بــشــكل جــيـد
مـــــــــعـــــــــهـم".  وعـــــــــانى
جــريـزمــان جـزئــيًـا مــنـذ

اإليـطــالي.  فـفـي يـوفـنــتـوس لم يــنـجح
بـيــرنـارديـســكي في إيـجـاد مــركـز ثـابت
لـلـمشـاركـة بـاسـتمـرار فـيه حـيث شارك
ن إال أنه شارك مـعظم الوقت كجناح أ
في اجلــنــاح األيـســر وكالعب وسط في
ـلعب باإلضـافة إلى أنه لعب مـنتصف ا
كـمـهـاجم ثـانٍ وصـانع ألـعـاب.  واعـتـمـد
درب عليه كل من ماسيمليانو أليجري ا
درب احلالي ساري السابق لليوفي وا
ـبـاريات كـالعب ثالث في خالل بـعض ا
ن.  وقرر خط الـوسط عـلى اجلـانب األ
ســاري االعـتــمـاد عــلى بــيـرنــارديــسـكي
ـبـاراة إنـتر ـهـاجـمـ خـاصـة  حتت ا
مـــيالن األخـــيــرة بـــالـــدوري اإليــطـــالي
بـعـدمــا لـعب سـاري بـطـريـقـة "4-3-1-2
بــتـــواجـــد فـــيـــديـــريـــكـــو حتـت ديـــبــاال
ورونــالــدو إال أنه لـم يــبل بالء حــســنًــا
ـركــز حـيث اخــتـفى تــمـامًـا ولم بـهــذا ا
يُـــــظـــــهـــــر أي خــــطـــــورة عـــــلى مـــــرمى
الـنـيــراتـزوري. ولم يـقف األمـر عـنـد حـد
األنـديـة بل امـتــد لـلـمـنـتـخب اإليـطـالي
حـيث اعتـمد روبـيرتـو مانـشيـني مدرب
األزوري عـلـى بـيـرنـارديــسـكي في أكـثـر
ـاضــيـة. فـخالل ـبــاريـات ا من مــركـز بـا
اضي مـباراتي شـهر سـبتـمبـر/أيلـول ا
شـارك فــيـديــريـكــو كـجــنـاح أيــسـر أمـام

ن أمام فنلندا. أرمينيا وجناح أ
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في تـــلك اجلــلـــســة بــ بـــيب جــوارديــوال
وســيــرجــيــو أجـــويــرو في كــتــاب جــديــد
وبــحـــسب صــحـــيــفـــة "ذا صن" نــقـــلًــا عن
الــــكــــتـــاب طــــالب بــــيب جــــوارديـــوال من
أجـويـرو ضــرورة فـهم فـلـســفـته اخلـاصـة
ــدرب اإلسـبــاني من بــشـكـل أكـبــر. وأراد ا

العـبه األرجنتـيني الضغط
بـــــصـــــورة أكـــــبـــــر
واالسـتـحـواذ على
الـــكــــرة بــــشـــكل
أفــــــــــــــــــــضــل
وإظـــــــــــهــــــــــار
أخالقـــــــيـــــــات
عـمل مثـل بقـية
الـالعـــــبــــــ في
الــــــــــــــفـــــــــــــــريـق
الـــســمـــاوي.كـــمــا
طــــلب جـــوارديـــوال
مـن أجـــــــــــويـــــــــــرو
ضــــرورة إظـــــهــــار
جـودة فـي قـيـادة
الــفــريق حــتى
يـكـون مـثـالًا

لـــــزمـالئه.

وسـم بسـبب توظـيفه في اجلـناح بدايـة ا
ـهــاجم الـصـريح األيـســر مع تـرك مــركـز ا
لــلـويس ســواريـز بـيــنـمـا يــلـعب لــيـونـيل
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وواصل سـيــمـيــوني: "تـوظــيف جــريـزمـان
ــشـكــلـة ــلـعب? هــذه ا ومــيــسي مـعًــا في ا
ــشــكالت تــخص فــالــفــيــردي وأنــا لــدي ا
اخلـــاصــة بي". وأردف: "بـــرشــلـــونــة لــديه
ـوسم. إنـهم تـشـكـيـلـة أكـثـر تــكـامـلًـا هـذا ا
ـلـكـون  4العـب رائـعـ في خط الوسط
مــــثل بـــــوســــكــــيــــتس آرثــــر دي يــــوجن
وراكـيـتـيــتش". واسـتـرسل: "راكـيـتـيـتش ال
وسم ولكن هذا ال يفاجئني يشـارك هذا ا
ألن كـرة الـقـدم ديـنامـيـكـيـة لـلـغـايـة ونحن
دربـون نبحث دائمًا عن األفضل للفريق". ا
وعن إعـادة هــيـكـلــة فـريــقه قـال: "أكــثـر مـا
أضر بنا كان رحيل لوكاس هيرنانديز ألنه
كـان مـنـا مـن فـريق الـنـاشـئـ مـثل كـوكي
وســاؤول نـيــجــيـيــز". وطـالب ســيـمــيـوني
اجلـمــيع بــالـهــدوء ومـنح الــفــريق الـوقت
لالنـــســـجـــام خـــاصــة أنـه "مـــا زال بـــكــرا
ويـتـطـور ويــكـتـسـب قـوة" مـؤكـدا تــفـهـمه
لالنــتــقــادات الــتي قــد تــوجه إلــيه في ظل
متدة مع الـفريق منذ  8سنوات. جتربـته ا
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ـقارنـة بـ جـريـزمان ورفض "الـتـشـولـو" ا
وجواو فـيلـيكس صـاحب الصـفقـة األغلى
ــــكن في تــــاريـخ الــــنــــادي. وحــــذر: "هل 

إحـضار شـاب عـمره  19عـامـا لـيحـل محل
آخــر يـبــلغ  28اقــتــرب من الـفــوز بــالــكـرة
ــســؤولــيــة?". الــذهــبــيــة ثم نــحـــمــله كل ا
وأضـاف: "تعـويض جـريـزمـان أمـر صعب.
اجلـمـيع يـرى جــواو كـمـهـاجم ثـان لـكـنـني
ـهــاجـمــ أمـامه كي أعــتـقــد أنه يــحـتــاج 
يـحـظى بـرؤية أكـبـر دون أن يـقتـصـر لـعبه
عــلـى مــســاحـــات صــغــيـــرة". وعن وصــفه
ــــدرب الـــدفــــاعي قـــال: "هــــذا األمـــر ال بــــا
يـضـايـقـني. وفي كـرة الـقـدم ال يـوجـد أحـد
عــلى حق وأعــرف مـاذا أحـتــاج وأعـلم أي
طـريق يـنـبـغي أن نـسـلـكه مـا يـهـمـني هـو
ـزيد من ـنـافسـة دائـما". وفـيـما يـتعـلق  ا
الـدعم قـال إنـه يـحـتـاج لالعـبــ يـفـهـمـون
"كيف يلعبون مع الفريق" أكثر من حاجته
ـهــارة فـقط. وأردف: "لـقـد ن يـتــحـلـون بـا
بــدأنــا بالعب قــيــمـته  120مـلــيــون يـورو
(يقـصد فـيـليـكس) لـكنه لـيس إيـدن هازارد
(العب ريـال مــدريـد) الـذي يـبـلغ من الـعـمـر
 30عاما. يجب أن نتقدم خطوة بخطوة". 
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في موضـوع اخر عانت جماهير مانشستر
سيـتي من اخملـاوف بشـأن إمكـانيـة رحيل
جنم الــفــريق ســيــرجــيــو أجــويــرو بــعـد
درب بيب جلـوسه في اجتماع خاص مع ا
جــوارديـوال في يـنـايـر/كـانـون ثـان .2017
ـدينة واجتـمع الثـنائي وقتـها في مـطعم 
مانـشسـتر بـعدمـا فـقد أجـويرو مـكانه في
الـتـشـكـيـلـة األسـاسـيـة لـصـالح الـبـرازيـلي
جابـرييل خيسـوس. و اإلفصاح عما دار

b¹bł wÝUO∫ ركزت الصحف اإليطالية على مهمة كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس ومنتخب البرتغال حيث يتبقى له هدفان  r —
ليسجل هدفه رقم  700 في مسيرته الكروية

وعن تلـك اجللسة قال أجـويرو "طلب مني
بــيب الــقــيــام بــأمــور جــديــدة وكـان عــلي
التـأقلم األمر لم يـكن سهلًـا لم يكن أمامي
أي خــيــار آخـر".وأضــاف "أســلــوب لــعــبي
يـخــتـلف عـمــا كـان عـلــيه مـنـذ  5سـنـوات
هــنــاك تــغـيــر كــامل في طــريــقـتـي". وتـابع
"أثــنـاء اجلــلـســة حتـدثــنـا عن الــكـثــيـر من
األمور حـاولنا تأجـيل تلك اجللسـة كثيرًا
وفي الــنـهــايــة اجـتــمـعــنــا حتـدثــنـا عن
ـدة  20دقــيــقــة فــقط وبــقــيـة الــعـمـل 
الـوقت تبـادلـنا أطـراف احلـديث حول
األســرة واحلـيــاة بـشـكـل عـام". ونـوه
أجـويرو "عـنـدمـا وصل بـيب كان من
الصـعب فـهم مـا يريـده والـتـعامل مع
ـكن أن تشعر معه بالكثير من حدته 
الـضــغط وتـبــدأ في الـتــفـكــيـر". وشـدد
"لكـني فهمت بسرعة طبيعة جوارديوال
هو لن يتركك وحدك كل ما يقوله لك من
أجل مـصلـحـتك". وأ "عـلى الرغم من
أنـني لم أفهم ذلك في البـداية لكن
مـع مــرور الـــوقـت اتـــضح لي أنه
كــان عـلى صــواب هـو قــادر عـلى
صناعة األفضل دائمًا".
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