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{ مـدريـد - وكـاالت   - قـال تـقـريـر صـحـفي كـتـالــوني اول امس اجلـمـعـة إن لـيـونـيل مـيـسي جنم
برشلونة سيتواجد في أوروجواي هذا الشهر.

وحـسبـما ذكـرت صـحيـفة "سـبورت" سـيقـوم الدولي األرجـنتـيـني بهـذه الزيـارة من أجل حضـور حفل
"جتديد العهود" ب زميله في صفوف البلوجرانا لويس سواريز وزوجته صوفيا بالبي.

وسـيقـام احلفل يوم  26ديسـمبر/كـانون أول اجلاري في أحـد فنادق أوروجـواي وسيحـضره عدد من
جنوم كرة القدم إلى جانب األصدقاء واألطفال.

وسيتـزامن احلفل مع وجود مـيسي وزوجته أنـتونيـال في رحلة عـائليـة بأمريـكا اجلنوبـية خالل الـعطلة
يالد. الشتوية لالحتفال بعيد ا

لكن قبل هـذا سيـكون على مـيسي وسـواريز الـعبور بـفريـقهمـا إلى بر األمـان في الليـجا خـاصةً ضد
ريال مدريد في الكالسيكو يوم  18من هذا الشهر.
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{ مــدن  –وكـــاالت - أيـــام قــلـــيـــلــة
تفـصـلـنـا عن لـقـاء الـكالسـيـكـو ب
قطـبي الـكـرة اإلسـبـانـيـة بـرشـلـونة
وريــــال مــــدريـــد فـي مـــعــــقل األول
ــؤجــلــة من اجلــولـة "كــامب نـو" وا

العاشرة من الليجا.
وتــتــرقب جـمــاهــيــر الـفــريــقـ من
جـمـيع أنحـاء الـعالم بـشـغف كبـير
ــبـاراة نــظـرًا لــلـنـديــة الـتي هـذه ا
ــواجـهــات بـ تــتـمــتع بــهـا تــلك ا

. الغر
ويـــبــقـى اسم "فــالـــفــيـــردي" عــامال
ــدة مـــشـــتــركًـــا بـــالــقـــطـــبـــ في ا
األخيرة فهو اسم مـدرب برشلونة

والعب خط وسط ريال مدريد.
موسيقي مدريدية

ـــــوسم احلـــــالي مـــــنــــذ بـــــدايــــة ا
واالنتقادات توجه خلط الوسط في
درب زين ريال مـدريد بـعدمـا فرط ا
واهب الدين زيدان في العديد من ا

مــثل كـوفــاسـيــتش وســيـبــايـوس
ومــاركـوس يـوريـنــتي وأصـر عـلى
الـقــتـال حـتـى الـرمق األخــيـر لـضم
مـواطنه بـول بوجـبا من مـانشـستر
يونايتد حتى فشلت كل محاوالته.
ولم يتبق لزيدان سوى رهان وحيد
عـــلى "طـــائـــر بـــيـــنـــارول" الـــشــاب
األوروجـويــاني فــيـدي فــالـفــيـردي
رور الـوقت الـنـظرة والـذي أثـبت 

الثاقبة للفرنسي.
ويـتمـتع الـشـاب صاحب الـ 21عـاما
ـــيــزة تــمــنح خط بـــقــوة بــدنــيــة 
الـــوسط حـــيـــويـــة ويـــســـاعـــد في
الـــضـــغط الـــفـــعــال عـــلى اخلـــصم
وافتكاك الكرات وتمريراته الذكية
وهو ما كان يفتقده الفريق مؤخرًا.
كـمــا مـنح وجــود فـالــفـيــردي راحـة
أكـبـر لـكـروس في األدوار الـدفـاعـية
ــاني بـصـورة الـتي ال يُـجــيـدهـا األ
جـيـدة وحـصل عـلى حـريـة لـلـتـقدم

ـاني إلى األمـام وبـالـفـعل سـجل األ
بعض األهداف مؤخرًا.

وخــــفف فــــالـــفــــيــــردي من احلــــمل
الـدفاعي الـكبـير الـذي كان يـتحـمله
فرده نظرًا لدوره في كاسيميـرو 
افتكاك الكرات والتغطية الدفاعية.
ــــرور الــــوقت بــــات الــــطــــائـــر و
ـثـابـة صـقـر في خـطط الـصـغـيـر 
ــــبـــاريــــات األخـــيـــرة زيـــدان في ا
وإضافة كبيرة للميرجني هجوميًا
لك األوروجـوياني ودفـاعيًـا. كمـا 
تـميـمـة بوجـوده أسـاسيًـا حيث لم
يـــخــســـر ريــال مــدريـــد أي مــبــاراة
شـارك فيـها فـالـفيـردي منـذ البـداية
وسـم. فخالل  3مـبـاريات في هـذا ا
دوري األبــــطــــال فـــاز الــــفــــريق في
مــبـاراتـ وتــعـادل في واحـدة أمـا
في اللـيجا خالل  7مبـاريات حقق 6

انتصارات وتعادل وحيد.
عـلى اجلانب اآلخـر تـلقـى إرنسـتو

ــديـر الــفــني احلــالي فــالــفــيــردي ا
لـبــرشـلـونــة سـيال من االنــتـقـادات
بـسـبب طـريـقـة إدارته لـلـمـبـاريـات
في ظـل وجـــود جنـــوم عــــديـــدة في
ــوسم الــفــريق. وبــدأ بــرشــلــونـة ا
بـــشـــكـل سيء جـــدًا حــــيث خـــســـر
الــعـــديـــد من الــنـــقـــاط مُــبـــكــرًا في
ـباريات خارج الليـجا وعانى في ا
أرضه ومع غـيــاب الـقــائـد لــيـونـيل
مــــــيــــــسي فـي األســــــابـــــيـع األولى
لإلصـابة ظـهـر فـالـفـيـردي مـرتـبـكًا

دون حلول.
ُنقذ ومع عودة العصا السحرية وا
األول (مـيــسي) حتــسـنت الــنــتـائج
شيـئًا فـشيـئًا لـكن استـمرت أزمات
الفريق في خط الدفاع وأيضًا عدم
توظـيفه بشـكل جيـد للوافـد اجلديد

أنطوان جريزمان.
واسـتـمـرت االنـتـقـادات الالذعـة من
اجلـمـاهـيـر ضـد فـالـفـيـردي وبدأت

ـطـالبـات بـإقالـته من مـنـصبه ا
بعد اخلسارة ضـد ليفانتي (-3

في الليجا والتعادل (1
الـسـلـبي في "كـامب نـو" ضـد
سالفـــــيــــا بـــــراج في دوري

األبطال.
ومــــنــــذ ذلـك احلــــ جنح
فــالــفــيــردي في اســتــعــادة
تــوازن الــفـريق مــرة أخـرى

وحـــقـق االنـــتــــصـــارات في 6
مـباريـات متـتالـية من ضـمنـها
عـلى أتلـتيـكو مـدريد وبـوروسيا

دورتموند وإنتر ميالن.
وبــعــد الــفـوز عــلى الــنــيــراتـزوري
بـتــشــكــيـلــة غــلب عــلــيـهــا الــبـدالء
بهدف لهدف عادت ثقة اجلماهير
فـي فـــالـــفـــيــــردي إلى حـــد مـــا في
انــتـــظــار الــفــوز في الــكالســيــكــو
لــلـتــقـدم فـي الـلــيـجــا عـلى الــغـر

التقليدي مرة أخرى.
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وسيئ آلخـرين". وأضاف "بـالنـسبة
ـسـتـوى الـشـخـصي هـذا لـي عـلى ا
بـيـان لــلـتـعـبـيــر عن الـنـوايـا وهـو
ــا ـــبــني عــلـى مــعــرفــتي  األمــر ا
حـقـقـنـاه في إطــار الـشـراكـة بـيـنـنـا
حـــــتـى اآلن ومـــــا يـــــنــــــتـــــظـــــرنـــــا
لــتـــحــقـــيــقه".ونـــوه "عــنـــدمــا جــاء
االتصال لتدريب ليفربول في ?2015

شعرت أننا نالئم بعضنا".
وشــدد "من خالل ثــقــة تــامـة في أن
الــتـــعـــاون ال يــزال مـــســـتـــمــرا من
اجلـانــبـ تــمـكــنت من إعالن هـذا

االلتزام حتى ."2024
وقـــــال بــــطل أوروبــــا إنـه تــــوصل
أيـضـا التـفـاق بـتمـديـد الـتـعـاقد مع
ــدرب وهـــمــا بـــيــتــر مــســـاعــدي ا

كرافيتس وبيب ليندرز.
وأردف "أعــــــــمـل فـي فـــــــــريـق رائع
وأشـعـر معه بـأنـني في بـيـتي. هذه
حلـظة رائـعة لالسـتـمرار في الـعمل
هـنـا". يذكـر أن يـورجن كلـوب يـقود
لـيفـربـول مـنذ  ?2015وجنح معه في
الـفـوز بـلـقـبي دوري أبـطـال أوروبـا
والــســـوبـــر األوروبي خالل الـــعــام

احلالي.

اجلـمــعـة جنـاحـه في جتـديــد عـقـد
اني يورجن كلوب. مدربه األ

ونشر احلـساب الرسمي لـليفربول
عـلى مــوقع الـتــواصل االجـتــمـاعي
"تويـتر" فـيديو لـكلـوب يعلن خالله
الـتــجـديــد مع الــريـدز حــتى صـيف
 .2024وقـال كـلــوب "الـتـجــديـد حـتى
عــام  ?2024خـــبــر جـــيـــد لــلـــبــعض

يذكر أن نادي ليفربول يحتل حاليًا
صـدارة الــتـرتــيب بـجــدول الـدوري
متاز برصيد  46نقطة اإلجنليزي ا
بـفـارق  8نـقـاط عن لــيـسـتــر سـيـتي
ــركـز الـثـاني و 14نـقـطـة صـاحب ا
عن مانشستر سيتي حامل اللقب.
عــلى صــعــيــد مــتــصل أعــلـن نـادي
لــيــفـــربــول اإلجنــلــيــزي اول امس

{ لــــــنـــــدن  –وكـــــاالت  - كــــــشف
احلـــــســـــاب الـــــرســــمـي لـــــلــــدوري
ــمــتـــاز عــلى مــوقع اإلجنـــلــيــزي ا
الـتـواصل االجـتمـاعي "تـويـتر" عن
درب الـفائـز بجـائزة األفضل اسم ا
ـيرلـيج عن شـهر  تـشرين في الـبر
ـــنــصـــرم. ووفـــقًــا حلـــســاب ثــان ا
ـاني يورجن يـرلـيج فـإن األ الـبـر
كـــلــوب مــدرب لــيــفــربــول حــصــد
اجلائزة بـعدما قاد الريـدز لالبتعاد
بـصـدارة الـتـرتـيب بـعـدمـا حـقق 15
انــــتــــصــــارًا من أصل  16مــــبــــاراة
وتــعـــادل وحــيـــد مع مــانـــشــســـتــر
يـونايـتـد. وكان يـنـافس كلـوب على
اجلـائـزة كل من: بـريـنـدان رودجـرز
مدرب لـيسـتر سـيتي نـونو سـانتو
مــدرب وولــفـرهــامــبــتــون وكـريس

وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.
وكـان يـورجن كـلـوب هـو من حـصد
جـــــــــائــــــــزة أفـــــــــضـل مـــــــــدرب في
ـيـرلـيج عن شهـري أغـسطس الـبر
ـاضي / آب وسبـتمبـر / أيلول ا

دير بيـنما فـاز بهـا فرانك المبـارد ا
الفني لتشيلسي في شهر أكتوبر /

نصرم. تشرين أول ا
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ÂUNMðuð
بــالــدوري مـــنــذ تـــولى مــوريـــنــيــو
ـســؤولــيــة خــلــفــا لألرجــنــتـيــني ا
ماوريسـيو بوكـيتيـنو. ورغم العمل
الـرائع الــذي يـقـوم بـه إسـبـيــريـتـو
ســــــانـــــتــــــو مع
فريقه إال أن
مـــــعــــــظم

{ لـــنــدن  –وكــاالت  - اســـتـــمــتع
ـيزة جـوزيه مـوريـنيـو بـوضـعيـة 
خالل معظم مسيرته التدريبية لكن
بــدايــته اإليــجــابــيــة مع تــوتــنــهـام
هــوتــسـبــيـر ســتــتـعــرض الخـتــبـار
صـعـب أمـام مـواطـنه الـبـرتـغـالي
األقل شــهـرة نــونـو إســبــيـريــتـو
سانتو مدرب وولـفرهامبتون في
مـتاز اليوم الدوري اإلجنلـيزي ا
األحد. ويتمتع إسبيريتو سانتو
ــــــــســـــــــيـــــــــرة رائــــــــعـــــــــة مع
وولـفـرهـامبـتـون قبـل استـضـافة
توتنهام حيث خسر مرة واحدة
في آخــــر  18مــــبــــاراة في كــــافـــة
ـسـابـقـات. ولم يـخـسـر الـفـريق ا
ــاضي في الــدوري مــنــذ  أيــلـــول ا

وتـــقــدم لــلــمـــركــز الــســادس
ــركــز واحـد مـتــقــدمًـا 
ونقـطـة واحدة عن
توتنـهام الذي فاز
في ثالث بـ آخر
أربـع مــــــبــــــاريـــــات
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{ لندن  –وكاالت  - كشف تقرير صحفي أن
الــويــلـزي جــاريث بــيل جنم ريــال مــدريــد قـد
يـنــتـقل إلى مــانـشــسـتــر يـونــايـتــد حـال خـروج

بريـطـانـيـا من االحتـاد األوروبي. ونقـلت صـحـيـفة "ذا صن" 
قولـها إن خروج بريـطانيـا من االحتاد األوروبي يهدد اسـتمرار بيل في
ـتــوقع وقــتــهــا أن يــفــقـد  800 ألف ريـال مــدريــد.  وأوضــحت أنه مـن ا
بـريـطـاني بـيـنـهم بـيـل حـقـهم في الـعـمل حـيث يـقـيـمـون بـدول االحتـاد
األوروبي. وأكـدت أنه في حال إتمـام مشروع "الـبريكسـت" (االنسحاب
احملتـمل لـبريـطانـيـا من االحتاد األوروبي) فـإن بيل سـيـكون في حـاجة
لتـصريح عمل للبـقاء بإسبانيـا. من جانبه قال جونـاثان بارنيت وكيل
بيل إنه يـشعر بـالتفاؤل بـخصوص هـذا األمر متـوقعا إلـغاء مشروع
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي. وأضاف أن بيل سينتظر ويرى
ما سـيحـدث قبل أن يـقـرر اخلطـوة التـاليـة. وارتبط اسم جـاريث بيل
ـيــرلـيج مـن جـديــد سـواء من بــوابــة نـاديه الــسـابق بــالـعــودة لـلــبــر
تــوتـنــهــام أو مـانــشــسـتــر يــونــايـتــد. عــلى صــعـيــد اخــر قـال داني
نافـس األوروبي يرغبون في كارفـاخال العب ريال مدريد  إن ا
جتنب فـريـقه عنـدما تُـسـحب قرعـة ثمن نـهـائي دوري األبطـال غدا

. االثن
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{ رومــا - وكـاالت - أعــلن إيـزكــويل الفـيــتـزي العـب فـريق نــابـولي
اإليــطــالي الــســابق اول امس اجلــمــعــة اعــتــزاله كــرة الــقــدم. وقـال
الفـيـتـزي إنه سيـحـصل علـى بعض الـوقت لـدراسـة مسـتـقبـله بـعد أن

قـرر الالعب األرجـنـتـيـني الـبـالغ من الـعـمـر  34سـنـة إسـدال الـسـتـار عـلى
مــســيــرته الـــكــرويــة. وكــتـب الالعب عــبــر حـــســابه الــرســمـي عــلى مــوقع

"إنستجرام": "مرت سنوات رائعة على تلك القصة".
وأضاف: "سـنوات تـعـلمت خاللـها حلـظـات فريـدة من نـوعهـا والعـديد

من الذكريات ستظل في قلبي إلى األبد".
وأكد: " لكل األشخاص الذين ظلوا بجانبي طوال هذه الرحلة".

ـتع في حياتي. وأضاف: "مع كـثير مـن الفرحـة أقول وداعا ألكـثر جزء 
كنت سـعيدا للغاية". وبدأ الفيتزي مسيرته في  2003مع فريق إستوديانتس
ــوسم إلى فـريق ســان لـوريـنـزو. ثم رحل األرجـنـتــيـني وانـتـقـل في نـهـايـة ا
الفيتزي إلى فريق نابولي في صيف 2007 وقضى معه  5سنوات حيث شارك
في  188مـبـاراة وسجل  48هـدفا وفـاز مـعه بكـأس إيـطالـيا 2012-2011 وانـتقل
الفـيتيـزي إلى باريس سان جـيرمان في  2012وفاز بـ  4ألـقاب للـدوري الفرنسي

قـبل أن يـخـتتـم مسـيـرته مع فـريق هـيـبي فـورتـشن الصـيـني. ولـعب الفـيـتـيزي 51
ـنـتخـب األرجنـتـيني سـجل خاللـها  9 أهـداف وكـان جزءًا من مبـاراة دولـية مع ا

الفريق الذي وصل لنهائي كأس العالم .2014

{ لـندن  –وكاالت  - أعـلن نـادي ليـفـربول اإلجنـليـزي لـكرة الـقدم اول
امس اجلمعة تمديد عقد جنمه دون الكشف عن مدة العقد اجلديد.

وذكر الـنادي اإلنـكليـزي عبـر موقـعه الرسـمي أنه مدد عـقد جنم الوسط
دة جـيـمس مـيلـنـر. وأكـدت وسـائل إعالم بـريطـانـيـة إن الـعقـد اجلـديـد 
وقع ـتـد حـتى عام  .2022وقـال ميـلـنـر في تـصـريـحـات  عـامـ حيث 

نـاديه الــرسـمي: "كـنت مــحـظـوظًـا بــالـلـعب لـهــذا الـفـريق ألربع
سـنـوات ونــصف الـســنـة كــان وقـتًــا جـمـيــلًـا لــرؤيـة هـذا
الفـريق يتغير ويتطور". وأضاف: "أنا أستمتع بالقدوم
إلى الـتدريب كل يـوم والعـمل مع هـذه اجملمـوعة من
ــدرب والـطـاقم الــتـدريـبي وأن أكـون الالعـبـ وا

جزءا من هذا النادي".
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ؤيـدة لالسـتـقالل إنـها "لـم تقل إنـهـا تـريد ا
ــبـاراة. عــلى الــعـكس من مـنـع أو تـعــلـيق ا
ذلك تريـد (تـسونـامي) دعـوة العـالم بـأسره

لرؤيتها ومتابعتها".
وقالت سـالـينت "أحـد أكـثر الـسـينـاريـوهات
ـلــعب. إنه وضع تـعــقــيـداً هــو غــزو أرض ا
ـبدأ صـعب ال نـعـتـبـره مـرجحـاً مـن حيـث ا
كنا". وسؤدي حدوث خروقات أمنية لكنه 
ا ه  إلى معاقبة النادي الكاتالوني وتغر
في ذلـك خـــوضه مـــبــــاريـــات خـــلف أبـــواب

مغلقة.         
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ـــــانـي فـــــاز وفـي مـــــبــــــاراة بـــــالــــــدوري األ
أوجسبورج على مضيفه هـوفنها بنتيجة

باراة التي جمعتهما اول 2ـ  4 خالل ا
رحلة اخلامسة عشر من امس اجلمعة في ا

اني لكرة القدم (بوندسليجا). الدوري األ
وسـجل أهـداف أوجـسـبـورج فيـلـيب مـاكس
) فـي الـدقـيــقـتـ  11و 51من ركــلـة (هـدفـ
جــزاء وفـريــدريك يــانــسن في الــدقــيــقـة 56

وإياجو في الدقيقة .85
فيـما سجل هـدفي هوفـنهـا روبيـر سكوف
في الدقيقة  14ويورجن لوكاديا في الدقيقة
نقطة 20 ورفع أوجسبورج رصيده إلى .80
ركز العاشر وتـوقف رصيد هوفنها في ا

ركز الثامن. عند  21نقطة في ا

العـام واخلاص مـا سيـرفع العـدد إلى ثالثة
آالف شخص. عادة وفي مـثل هذا النوع من
اللقاءات الـتي تعتـبر "عاليـة اخلطورة" يتم
ـئـات" من تـعــزيـز الــوضع األمـني بــنـشــر "ا
ـواجهة ـلعب  األفراد األمنـية عـلى جانبي ا
ـــوجــهــة من "مـــنــظــمــة دعــوة الـــتــظــاهــر ا

قراطية". تسونامي الد
قـامـت هـذه اجملــمـوعــة مـجــهـولــة األعـضـاء
طار برشلونة في بتنظيم احلصار اجلزئي 
ــاضـي وقــطــعت تــشـــرين األول/أكــتـــوبــر ا
الـطــرق الـسـريــعـة الــرئـيـســيـة بـ فــرنـسـا
ــــدة يــــومــــ في تــــشــــرين وإســــبــــانــــيــــا 

الثاني/نوفمبر.
ووفـقـا لـرئـيس الـشـرطـة سـيـقـوم الـضـبـاط
ـلــعب مـنـذ ــنـطـقــة احملـيـطــة بـا بـحــمـايـة ا
الصباح البـاكر حتى تتمـكن الفرق واحلكام
شجعون من الدخول دون أي مشكلة.  وا

VFK*« w  UC¹√ WEIO «

كمـا سيـتم أيضـا تعـزيز الـرقابـة والتفـتيش
نع شـجـعـ حـيث سـيـوضع طـوق  عـلى ا
لعب. تظاهرين من الوصول إلى مداخل ا ا
درجـات أيـضاً وسيـتـأهب رجـال األمن في ا
ـبــاراة حــيث حـذرت وفي مــحـيط مــيــدان ا
ـقراطـيـة" من أنهـا سـتنـشر "تسـونـامي الد
رســالــتــهـا. فـي تـغــريــدة نــشــرت بــعــد مـدة
نظمة ؤتمر الصحافي قالت ا وجيزة من ا
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في موضـوع اخر أعـلـنت السـلطـات احمللـية
في اقـلـيم كـاتـالـونـيـا أنه سـيـتم تـخـصـيص
حوالي ثالثة آالف من رجال الشرطة واألمن
اخلـاص من أجل مـبـاراة الـ"كالسـيـكـو" بـ
فريقي برشلـونة وريال مدريد في  18كانون
األول/ديــسـمــبــر احلــالي. وأثــارت الــدعـوة
لـلـتـظـاهـر حـول ملـعـب "كامـب نـو" اخملاوف
ــبـاريـات بـشــأن تـنــظـيم واحــدة من أكــثـر ا
مـشــاهــدة في الـعــالم والــتي  تـأجــيـلــهـا
سـابــقــاً في تـشــرين األول/أكــتـوبــر بــسـبب
أعـمــال عــنف في االقـلــيم جــراء تـظــاهـرات
دعت لــهـا مــجـمــوعــات كـاتــالـونــيـة مــؤيـدة
لالنفصال في اليوم ذاته للمباراة احتجاجا
عـلى سجـن تسـعـة قـيـاديـ انفـصـالـيـ ما
بـ تــســعـة و 13عــامــاً بـــســبب دورهم في
محـاولة اإلقـليم االنـفصـال عن إسبـانيـا عام

2017.
وقال وزيـر الداخـليـة في حـكومـة كاتـالونـيا
ميشال بوخ في مؤتـمر صحافي إن الشرطة
ــشــجــعــ ــبــاراة ووصــول ا "ســتــحــمـي ا

لعب". وأمنهم داخل وخارج ا
فـوضـة العـامة وأفادت أوجـيـني سالـيـنت ا
لــلـهــيـئــة اإلقـلــيـمــيـة في كــاتـالــونـيــا أن مـا
مجموعه ألف شـرطي من الشرطة اإلقـليمية
الـكـاتــالـونـيــة سـيـضــاف إلى عـدد من األمن

الثـقة مـرتفـعة فـي معـسكـر مونـشنـجالدباخ
عقب الفوز  1 / 2على بـايرن ميـونخ حامل
اضي ولكنها لقب البوندسـليجا السـبت ا
هـبــطت بــعـد اخلــسـارة أمــام فـريق بــاشـاك
شهير التركي  2 / 1في الدقيقة األخيرة من

باراة بالدوري األوروبي. ا
وبعد خروج الفريق بـالفعل من بطولة كأس
ــانــيــا أصــبح ال يــوجــد أمــام بــوروســيـا أ
مــونــشــنــجالدبــاخ بــطــولــة يــنــافس فــيــهـا
بـاســتـثـنـاء الــبـونـدســلـيـجـا. وقــال بـاتـريك
هـيـرمان جـنـاح الـفـريق في مـقـابـلـة نـشـرها
وقع الـرسـمي لـلنـادي اول امس اجلـمـعة: ا
"يعود تركيزنـا على البوندسلـيجا. دائما ما
ـوسم أن لـديـنـا الـقدرة أظـهرنـا خالل هـذا ا
على التغلب على مـثل هذه الهزائم والعودة

لالنتصارات سريعا".
وأضاف: "بالنسبة لنا فاألمر متعلق بالتقدم
ـقبـلـة وهي ـهـمـة ا لألمـام والـتـركـيـز عـلى ا

مواجهة فولفسبورج".
ن: "من وقـال ســتـيـفــان اليـنــر الـظـهــيـر األ
كن من هم حـالـيـا أن نحـصـد أكبـر عـدد  ا
الـنـقــاط في الـبـونـدســلـيـجـا.. لـديــنـا مـهـمـة
صـعــبـة بــعـد ثالثــة أيـام أمــام فـريق يــلـعب
بـطـريـقـة هـجـومــيـة.. سـنـحـتـاج لـنـكـون في
أفضل حالتنا لذلك علينا أن نستعد جيدا".
وال يــريـــد مــونــشـــنــجالدبـــاخ الــدخــول في
الـعــطـلـة الـشــتـويـة وهــنـاك شـعــور سـلـبي
ألنهم بـرغم كل شيء قـدموا مـوسـما جـيدا
حـتى اآلن. ولكـن لم يـتمـكن الـفـريق مـطـلـقا
من تـــقــــد نـــفس األداء الـــذي يــــقـــدمه في
البـونـدسـليـجـا في الـدوري األوروبي حيث
كان محظـوظا بتـسجيل أهـداف متأخرة في
ــــبــــاراة األولى أمــــام الــــفــــريق الــــتــــركي ا
ومباراتيـهما مع روما قـبل أن يتحول احلظ
ـا استنفـذنا حظنا". ضدهم. وقال الينر: "ر
وأكد ماركو روس مدرب الفريق: "كنا نفضل
باريات في الربيع لندفع زيد من ا خوض ا
ــبــاريـات.. ال بــالــعــديــد من الالعــبــ فـي ا
تـوجـد لديـنـا هـذه الـفـرصـة اآلن". وسـيـكون
الهـدف الـرئيـسي لـلمـدرب هـو احلفـاظ على
تشكيلة مصممة لتنافس على عدة بطوالت
ـهـمـة الـصـعـبـة سـتـلغي أي سـعـيدة. هـذه ا
كـنة لـلـعب مبـاريات أقل في الـربيع ميـزة 
شـارك في ـنافـسـ احمللـيـ ا مقـارنـة با
دوري أبــطــال أوروبــا وهـم بــايــرن مــيــونخ

وبوروسيا دورتموند واليبزج.
درب حاليا مـنافسة شرسة حلجز ويتوقع ا
مكانا في الـتشكيل األسـاسي ولكنه أضاف

بتحد أن اجلهاز الفني سيتعامل مع ذلك.

مدن  –وكاالت 
يــــــــــــواجـه فــــــــــــريـق
بـــــــــــوروســـــــــــيــــــــــا
مــونــشــنــجالدبــاخ
أسبـوعـا حـاسـما
حــــيث يــــخـــوض
ثالث مــبـــاريــات
فـي الــــــــــــــدوري
ــــاني لــــكـــرة األ
الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــدم
(بــونـــدســلـــيــجــا)
وذلك عـــقـب خـــروجه
ــفـــاجئ مـن بــطـــولــة ا

الدوري األوروبي.
ويـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــتـل
مــونــشـــنــجالدبــاخ
صــــــــــــــــــــــــــــــــــدارة
الـبــونــدسـلــيــجـا
قـــــــبـل خــــــوض
مــبـــاراته أمــام
فـولـفــسـبـورج
ــــــــــــقـــــــــــرر ا
إقــــامــــتــــهـــا
اليوم األحد.
ويستـضيف
مونـشـنجالد
بـــــاخ فـــــريق
بــــــادربـــــورن
يـوم األربـعـاء
ــــــقــــــبـل ثم ا
يحل ضـيـفـا على
هــيــرتـــا بــرلــ
يــــــــوم  21من
الـــــــشـــــــهــــــر
اجلــــاري في
اجلـــــــــولــــــــة
األخـيــرة من
الـــدور األول
لــــلــــمــــوسم
احلـــــــــــالـي
والــــــــــــــــتـي
يعقـبها مدة
الـــعــــطـــلـــة
الــشـــتــويــة
حـــــــــــــــــتـى
مـــنــتـــصف
كـــــــانـــــــون
ثان/يـناير
. وكـــــــانت
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{ ســـويـــســــرا - وكـــاالت  - كـــان
ألــيــكس فــراي الــهــداف الــتــاريــخي
لــســويــســرا وســيب بالتــر الــرئــيس
السـابق لالحتاد الـدولي لـكرة الـقدم
(الفيفا) ب احلضور في حفل تأب
وتــكـر الــراحـل كـوبـي كــون مـدرب
سـويــسـرا الــسـابـق في زيـوريخ اول

امس اجلمعة.
نـتـخب السـويـسري إلى وقاد كـون ا
نهائيات بطولة أوروبا  2004و2008
وكــــــــأس الــــــــعــــــــالم  2006حــــــــيث
حــقــــــــــــــق الــفــريق إجنــازا غــيــر
معتاد باخلروج من دور الستة عشر
لــلـبــطــولــة دون خــســارة أي مــبـاراة
ـة بــركالت الــتــرجـيح وكـانت الــهــز

أمام أوكرانيا.
وخــاض الالعب الــراحل كالعب 63
ــنــتــخب الــســويــسـري مــبــاراة مع ا
بيـنهـا منـافسـات كأس الـعالم 1966

في إنكلترا.

التركـيز اليوم األحد سـينصب على
مــوريـنـيـو لـكـنه يـرى أن ذلك خـطـأ.
وقـــال مـــوريـــنـــيــــو امس الـــســـبت
لــلــصــحــفـيــ فـي رده عـلـى سـؤال
بـــشــــأن مـــواطــــنه مــــدرب بـــورتـــو
الـســابق: "أعــتــقــد أنه حـصـل عـلى
بـعض اإلشـادة بـسـبب مـا فعـله مع
الـــفـــريـق.. في رأيي هـــذه اإلشـــادة
ا ليست كافية ألنه يستحق أكثر 
يحصل عليه بالفعل.. ال يزال بعمل
رائع أعــتـقــد أنه ســيـكــون سـعــيـدا
بـكالمـي هـذا". وتــولى إسـبــيـريــتـو
سـانـتـو تدريب ولـفـرهـامبـتـون مـنذ
وأعاد الفريق إلى الدوري 2017
متاز بـعد غياب دام ست ا
ســـــــنـــــــوات وأنـــــــهى
مـوسمه األول في

دوري
األضـــــــــواء
ــركـز في ا
السابع .
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