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أصداء عالمية
بالوتيللي يغيب عن نصف نهائي
كأس القارات

اضاف بايرن الى
الئحة مدربيه
العظماء اسم
غوارديوال
(أوليفييه
موران -
أ ف ب)

الذين انتقلوا الى التدريب وانتشروا
ح��ول ال�ع��ال��م ،ون�ج��ح ك�ث�ي��رون منهم
في مهماتهم ،وهنا يمكن ذك��ر اسم
الفرنسي لوران بالن مدرب منتخب
فرنسا السابق واملرتقب في باريس
س ��ان ج �ي��رم��ان .وي �ض��اف ال �ي��ه اس��م
الهولندي فيليب كوكو الذي استلم
االشراف على بي أس في أيندهوفن
ف ��ي ب� �ل��اده ،واي� �ض ��ًا ل��وي��س ان��ري �ك��ه
ال ��ذي مل��ع م��ع ف��ري��ق ب��رش�ل��ون��ة «ب»
قبل انتقاله الى روما االيطالي حيث

خ� ��اض م �غ��ام��رة ص �ع �ب��ة ،ل�ك�ن�ه��ا لم
تبعده عن الئحة املدربني املطلوبني
حيث سيكون مدربًا لسلتا فيغو في
املوسم املقبل .ويضاف الى املدربني
الناجحني اس��م الدنماركي ميكايل
الودروب الذي ّ
قدم موسمًا الفتًا مع
سوانسي سيتي ف��ي انكلترا ،حيث
يتواجد الويلزي مارك هيوز مدربًا
لستوك سيتي.
كذلك ،يبدو الفتًا ان النجم البلغاري
ه��ري �س �ت��و س �ت��وي �ت �ش �ك��وف ال ي ��زال

ن��اش�ط��ًا ف��ي م�لاع��ب ال �ك��رة وي�ش��رف
حاليًا على سسكا ص��وف�ي��ا ،ومثله
ال � �ك� ��روات� ��ي روب � � � ��رت ب��روزي �ن �س �ك��ي
ال� � � � � ��ذي ي � � � � � � � ّ
�درب ق� � �ي� � �ص � ��ري س � �ب� ��ور
ال�ت��رك��ي ،واالرج�ن�ت�ي�ن��ي ماوريسيو
ب� �ي� �ل� �ل� �ي� �غ ��ري� �ن ��و ال� � � � ��ذي ب � �ع� ��د ت ��رك ��ه
لفالنسيا االس�ب��ان��ي ع��اد ال��ى ب�لاده
ل �ت��دري��ب إس �ت��ودي��ان �ت �ي��س ل �ي��واج��ه
خوان انطونيو بيتزي املشرف على
س ��ان ل ��ورن ��و .م��ن ه �ن��ا ل �ي��س غ��ري�ب��ًا
مدرب
عدم بحث ادارة برشلونة عن
ٍ

م ��ن خ� ��ارج أه ��ل ال �ب �ي��ت ف ��ي االع� ��وام
االخ � � �ي� � ��رة ،ف� �ه ��ي ب� �ع ��د غ � ��واردي � ��وال
اعطت الثقة ملعاونه تيتو فيالنوفا
ال��ذي ق��اد الفريق ال��ى اللقب املحلي،
وق��د س��اه��م ب��ه اي�ض��ًا ج ��وردي رورا
ّ
ً
ال��ذي ح��ل ب��دال من االول عند غيابه
بسبب املرض ،من دون ان تفكر ادارة
بديل بعيدًا
«البرسا» في البحث عن
ٍ
م��ن اروق� ��ة ال �ن��ادي ال �ت��ي ي �ب��دو ان�ه��ا
ّ
ت��ول��د ال�لاع �ب�ين وامل ��درب�ي�ن ال�ن�ج��وم
وقت مضى.
اكثر من اي
ٍ

سوق االنتقاالت

بايرن ميونيخ يقدم غوارديوال رسميًا أمام أكثر من  250صحافيًا عامليًا
ق��دم بايرن ميونيخ األمل��ان��ي ،رسميًا،
م��درب��ه ال �ج��دي��د االس �ب��ان��ي ج��وس�ي��ب
غوارديوال ،حيث اكد األخير انه جاهز
«للتحدي الجديد» .وق��ال غوارديوال،
امل� ��درب ال �س��اب��ق ل�ب��رش�ل��ون��ة ،ف��ي اول
مؤتمر صحافي له على رأس االدارة
ال �ف �ن �ي��ة ل �ب��اي��رن م �ي��ون �ي��خ ام � ��ام اك�ث��ر
م � ��ن  250ص �ح��اف �ي��ًا
ج � ��اؤوا م ��ن مختلف
ان� �ح ��اء ال� �ع ��ال ��م« :أن ��ا
جاهز .ت��واج��دي هنا
اعتبر «بيب» ان العبي يعتبر تحديًا جديدًا
بايرن مختلفون عن
ب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة إل � � � � � � ّ�ي».
العبي برشلونة وهو واض � � � � � ��اف «ال � �ف � �ت� ��رة
ال �ت��ي ام �ض �ي �ت �ه��ا م��ع
سيتكيف معهم
ب � ��رش � � �ل � ��ون � ��ة ك� ��ان� ��ت
ّ
أس �ط��وري��ة ،ول�ك�ن�ن��ي
كنت بحاجة الى تحد جديد ،وبايرن
ميونيخ منحني هذه الفرصة» ،شاكرًا
النادي البافاري على ه��ذه «الهدية».
وب� �خ� �ص ��وص أس � �ل ��وب ال �ل �ع��ب ال ��ذي
ينوي تطبيقه مع ناديه الجديد ،قال
كان روبينيو
امل��درب الكاتالوني« :يجب أن أتكيف
يرغب في
 % 100م ��ع ال�ل�اع �ب�ي�ن وم��ؤه�ل�ات �ه��م.
العودة إلى
العبو برشلونة مختلفون عن العبي
سانتوس
ب��اي��رن ميونيخ ،يتعني ع�ل� ّ�ي التكيف
(أرشيف)

م� �ع� �ه ��م ب� �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع � ��ن أس� �ل ��وب
اللعب».
وت ��اب ��ع غ � ��واردي � ��وال ،ال � ��ذي س�ي�خ�ل��ف
ي ��وب ه��اي�ن�ك��س ،ال ��ذي ق ��اد ال �ب��اف��اري
ال �ع �م�لاق ال ��ى م��وس��م ت��اري �خ��ي اح��رز
خالله ثالثية نادرة (الدوري والكأس
امل �ح �ل �ي �ت�ين وم �س��اب �ق��ة دوري اب �ط��ال
ّ
«علي ضغوطات كبيرة ولكن
اوروبا):
يتعني علي تقبلها».
وف ��ي أمل��ان �ي��ا أي �ض ��ًا ،ذك� ��رت صحيفة
«بيلد» ان ه��ام�ب��ورغ مهتم بالتعاقد
مع مدافع ارسنال االنكليزي ومنتخب
سويسرا يوهان دجورو.
وب �ع �ي �دًا ع ��ن ق� ��ارة اوروب� � ��ا وت �ح��دي �دًا
في البرازيل ،وصلت املفاوضات بني
ك� ��روزي� ��رو وال �ن �ج��م روب �ي �ن �ي��و ،الع��ب
ميالن االيطالي ،الى مرحلة متقدمة.
وكان روبينيو يرغب في العودة إلى
سانتوس بيد أن ارت�ف��اع سعره حال
دون انجاز الصفقة.
وق � ��ال امل ��دي ��ر ال ��ري ��اض ��ي ل� �ك ��روزي ��رو،
أل�ك�س�ن��در م��ات��وس ،ل��رادي��و إي�ط��ال�ي��ا:
«ن �ح��ن ن �ت �ف��اوض م �ن��ذ  15ي��وم��ًا وال
ن��أل��و ج �ه �دًا م ��ن أج� ��ل ض ��م الع� ��ب من
نوعية روبينيو» ،وأضاف «لقد بدأنا
بالحديث عن األرقام».

سيفتقد املنتخب االيطالي خدمات مهاجم
ميالن ماريو بالوتيللي في موقعته الثأرية
مع نظيره االسباني الخميس املقبل في
الدور نصف النهائي من كأس القارات،
وذلك بسبب اصابة في فخذه بحسب ما
اعلن االتحاد االيطالي.
ويشكل غياب «سوبر ماريو» الذي سجل
هدفني اليطاليا في البطولة املقامة في
البرازيل حتى  30الحالي ،ضربة قاسية
ملنتخب تشيزاري برانديللي الساعي الى
تحقيق ثأره من نظيره االسباني بطل العالم
الذي كان قد فاز عليه برباعية نظيفة في
نهائي كأس اوروبا الصيف املاضي.

ريبيري ضمن فريق أحالم
«البوندسليغا»
اختير مهاجم املنتخب الفرنسي فرانك
ريبيري ضمن «فريق أحالم» الدوري
األملاني في السنوات الـ 50االخيرة الى جانب
اساطير كرة القدم االملانية امثال «القيصر»
فرانتس بكنباور وغيرد مولر ،حسب
ما اعلنت صحيفة «بيلد» االكثر شعبية
في أملانيا .وكان ريبيري ( 30عامًا)
احد ثالثة العبني ضمن فريق االحالم ،ال
يزالون يمارسون كرة القدم حتى االن الى
جانب باستيان شفاينشتايغر وفيليب
الم قائد بايرن ميونيخ الذي حقق ثالثية
تاريخية هذا العام (الدوري والكأس
املحليتني ومسابقة دوري ابطال اوروبا).
كما ان ريبيري ،الذي مدد عقده مع النادي
البافاري حتى عام  2017علمًا بأنه يدافع
عن الوانه منذ عام  2007عندما انتقل
الى صفوفه قادمًا من مرسيليا ،هو احد
العبني اجنبيني ضمن فريق االحالم ،الى
جانب النجم السابق لبايرن ميونيخ هدافه
البرازيلي جيوفاني ايلبر.

بيع أول قائمة ملانشستر بقيادة
فيرغيسون
بيعت أول قائمة لفريق مانشستر
يونايتد تحت قيادة املدرب «األسطورة»
االسكوتلندي «السير» اليكس فيرغيسون
عام  1986بمبلغ  19.5الف إسترليني بأكثر
من  6أضعاف املقابل الذي كان مرصودًا
لها وهو  3االف أسترليني فقط .وتعد هذه
القائمة التاريخية هي األولى لفيرغيسون
بعد توليه قيادة مانشستر يونايتد مباشرة،
وكتبها ووقع عليها بخط يده .وخسر
مانشستر هذه املباراة بهدفني نظيفني
أمام فريق أكسفورد يونايتد في الدوري
اإلنكليزي وذلك في  8تشرين الثاني .1986
وذكرت صحيفة «ذا دايلي مايل» أن هذه
القائمة بيعت في مزاد مدينة أوكسفورد
ألحد عشاق النادي األوستراليني.

هونغ مدربًا جديدًا لكوريا الجنوبية
نّ
عي االتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم
قائد املنتخب السابق ميونغ-بو هونغ
مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني لقيادته في
نهائيات كأس العالم املقررة في البرازيل
العام املقبل .واوضح االتحاد الكوري ان
هونغ ( 44عامًا) وقع عقدًا ملدة عامني خلفًا
ملواطنه كان-هي تشوي الذي استقال من
منصبه االسبوع املاضي بعدما قاد كوريا
الجنوبية بشق النفس الى املونديال الثامن
على التوالي .وخاض هونغ كالعب 4
نهائيات لكأس العالم على التوالي اعتبارًا
من عام .1990

