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فان غال: قلة مشاركة فينالدوم مع باريس مقلقة
أقر مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس 
فان غال بشعوره بالقلق لعدم مشاركة العب 
الوسط البارز جورجينيو فينالدوم بانتظام 
منذ انتقاله لفريقه اجلديد باريس سان جرمان.
وانضــم فينالدوم (٣٠ عامــا)، نائب قائد 
منتخــب «الطواحني»، إلى ســان جرمان من 
ليڤربــول لكنه بدأ أساســيا خمس مرات في 
تسع مباريات بدوري الدرجة األولى الفرنسي 

ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.
وأبلغ فان غال الصحافيني قبل اســتئناف 
تصفيات كأس العالم «بالطبع أشــعر بالقلق 
وحتدثت معه بالفعل عن ذلك عندما وصل».

وبسبب إصرار فان غال على اختيار الالعبني 
الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم يبدو مكان 
فينالدوم بالتشكيلة مهددا لكن املدرب املخضرم 

قلل سريعا من املخاوف والعناوين املثيرة.

وقــال «لن تدق أجراس االنذار بعد، ولدي 
إميان كبير ببعض الالعبني».

وأضاف «أصيب فينالدوم قبل كأس العالم 
٢٠١٤ لكننــي اخترته على أي حال ولعب كل 
املباريات تقريبا وأبلى بالء حسنا»، مشيرا إلى 
فترته السابقة مع هولندا حني قادها لتحقيق 

املركز الثالث في النهائيات بالبرازيل.
ويغيب فينالدوم عن املباراة القادمة ضد 
التفيا في ريجا يوم اجلمعة لإليقاف، لكن من 
املتوقع أن يشــارك أمام جبل طارق األسبوع 
املقبل في روتردام عندما تسعى هولندا للحفاظ 

على صدارة املجموعة السابعة.
وبعد ست مباريات يتفوق «الطواحني» على 
النرويج بفارق األهداف ويتقدم بنقطتني على 
تركيا صاحبة املركز الثالث التي سحقها فريق 

فان غال ٦-١ في التصفيات الشهر املاضي.

مبابي: ال أعلم املستقبل.. وأحترم نيمار
راوغ مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي الصحافيني 
ردا على سؤال بشأن احتمال رحيله عن باريس سان 

جرمان عندما ينتهي عقده في نهاية املوسم.
وطلب الالعب البالغ عمره ٢٢ عاما من ناديه السماح 
لــه باالنضمام إلــى ريال مدريد قبل انطالق املوســم 
احلالي لكن العمالق الفرنســي رفض أكثر من عرض 

من نظيره اإلسباني.
وردا على ســؤال هل يرغب فــي الرحيل الصيف 
املقبل، قال مبابي لصحيفة ليكيب الرياضية اليومية 
الفرنسية «أمضيت في كرة القدم فترة كافية اآلن ألعرف 
أن حقيقة األمس ليســت بالضرورة حقيقة اليوم أو 
الغد. لو قيل لي ان ميســي سيلعب في باريس سان 
جرمان ملا كنت أصدق ذلك، لذلك ال تعرف أبدا ما الذي 

ميكن أن يحدث».
ويشكل مبابي وليونيل ميسي ونيمار ما يعتبره 
البعض أخطر ثالثي هجومي في كرة القدم على مستوى 
األندية لكن هذا الثالثي يعاني لالنسجام وأظهر مبابي 

إحباطه من عدم تعاون الالعب البرازيلي.
وذكرت تقارير فرنســية أن مبابي لم يكن سعيدا 
من نيمار بسبب عدم مترير الكرة إليه، قبل أن يتحدث 

املهاجم الفرنســي الدولي إلى أحد زمالئه على مقاعد 
البدالء عن شعوره بعدم الرضا عن هذا التصرف.

وعن هذه الواقعة قال مبابي: «نعم قلت ذلك. حتدث 
مثل هذه األشياء طوال الوقت في كرة القدم.. لهذا 

السبب وبعدها مباشرة حني رأيت أن املوضوع 
بدأ يتصاعد حتدثت اليه، تبادلنا الكثير 

من الكلمات من هذا القبيل في املاضي 
وســنواصل القيام بذلك، ألننا نريد 
الفوز. لكن ال ينبغي أن تكون هناك 
أي مشاعر سلبية. ال يوجد استياء 
على اإلطالق ألنني أحترمه وأقدره».
ويرغــب مبابي اآلن في التركيز 

على كرة القدم.
وأضاف: «في الوقت 

احلالي، مســتقبلي 
أولويــة.  ليــس 
بالفعــل  أهــدرت 

الكثير من الطاقة 
هذا الصيف وكان 

األمر مجهدا».

ڤيرغسون ينتقد سولسكاير

أضاف أسطورة التدريب األسكتلندي «أعرف 
بالطبــع.. لكن يجب عليــك دائما أن تبدأ 

املباراة بأفضل الالعبني».

قال مدرب مان 
الســابق  يونايتد 
أليكس ڤيرغسون، 
إن كريستيانو رونالدو 
يلعــب  أن  يجــب  كان 
أساسيا في مباراته التي 
تعادل فيها ١-١ مع ضيفه 
إيڤرتون بدال من املشاركة 
بديال في الشوط الثاني.

ودفــع املــدرب أولي 
غونـــــار سولسكايــــر 
برونالدو بعد مرور ساعة 
من اللقاء وكان يونايتد 
متقدما وقتها ١-٠، لكن 
إيڤرتــون أدرك التعادل 
في الدقيقة ٦٥ ومتاسك 

ليخرج بنقطة.
وفــي مقطــع ڤيديو 
انتشــر علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، 
قال ڤيرغسون ألسطورة 
الفنون القتالية املختلطة 
حبيب نورمحمدوف، إن 
إيڤرتون حصل على دفعة 
معنويــة «حني عرف أن 

رونالدو لن يلعب».
وعندما قال نورمحمدوف لڤيرغسون 
إن رونالدو نزل بديال في الشوط الثاني، 

فالهوفيتش يرفض التجديد لـ «الفيوال»

فلورنسا في األسابيع القليلة املاضية عملت 
شــخصيا جاهدا إليجاد حل يرضي الالعب 
والنادي على السواء، لكن يؤسفني القول اننا 

لم نكافأ على جهودنا ومحاوالتنا».
وأقــر بالقول« فــي هذه املرحلــة كل ما 
بإمكاننــا فعلــه هــو تلبية رغبــات الالعب 
ومحيطه، وأن جند سريعا احللول املناسبة 
واملمكنة بينما منضي قدما في هذا املوســم 

اجلديد املثير».

فتــح النجــم الصربي 
الواعد دوشان فالهوفيتش 
الباب أمام األندية الراغبة 
في احلصول على خدماته 
للتقدم بعروضها، وذلك بعد 
رفضه متديد عقده مع نادي 
فيورنتينا اإليطالي لكرة 
القدم، بحسب ما أفاد رئيس 
األخيــر روكو كوميســو. 
وفي رســالة مفتوحة إلى 
جماهير «فيوال» نشــرت 
على موقع النادي، كشف 
املليارديــر كوميســو أن 
املهاجم الصربي البالغ ٢١ 

عاما والــذي ينتهي عقده مع فيورنتينا في 
يونيو ٢٠٢٣، رفض عرضا كان «ســيجعله 

الالعب األعلى راتبا في تاريخ النادي».
وأضــاف: «كمــا قمنا بتحســني العرض 
في مناســبات عــدة من أجــل تلبية طلبات 
دوشــان ومحيطــه على الســواء. لكن رغم 
جهودنــا ومحاوالتنا لم تتــم املوافقة على 

هذه العروض».
وأفاد كوميســو بأنه «خالل تواجدي في 

مالك بيرنلي يعرضون شراء كامل األسهم
عرضت مجموعة «إيه.
االســتثمارية  إل.كيــه» 
المالكة لنادي  األميركية 
بيرنلي اإلنجليزي لكرة 
القدم شراء باقي األسهم 
لمشــجعي  المملوكــة 

الفريق.
المجموعـــة  وكانـــت 

التي يرأســها أالن بيس قد 
استحوذت على حصة األغلبية 

في النادي في ديسمبر الماضي، 
واليــزال نحو ٦٪ من أســهم النادي 

مملوكــة ألفــراد، وتؤكد 
مجموعة «إيه.إل.كيه» أنه 
ال يوجد إلزام للمشجعين 

بالبيع.
بـيــــس فــي  وقــــال 
تصـريـحـــــات نشرتها 
وكالة األنباء البريطانية 
«بي إيه ميديا»: «أردنا من 
تقديم هذا العرض أن نفعل 
للجماهير والمساهمين الشيء 
الصحيح. وسيكون من المخزي 

أال نقدم عرضا مدروسا».

استحوذت على حصة األغلبية 
في النادي في ديسمبر الماضي، 

للجماهير والمساهمين الشيء 
الصحيح. وسيكون من المخزي 

«فيفبرو» ينتقد خطة 
إقامة كأس العالم كل سنتني

معظم املؤسسات. إن االقتراحات سواء كانت 
جيدة أو سيئة أو قبيحة بالنسبة لكرة القدم 
ال متلــك ســوى القليل من األســاس إلجراء 
محادثة أو استشارة، ألن كل شيء يتماشى 
مع املصالــح التجارية للبطوالت 

املختلفة».
ورأى «أن ذلك يقوض حقا 
فرصتنا في احلصول على 
إصالح معقــول وفعال. 
نــود حقــا أن نحــاول 
التفريق بني احملادثات 
حــول الروزنامة وتلك 
املتعلقــة بالبطــوالت. 
هاتـــــان محادثتــــــان 

منفصلتان متاما».
وطفت فكرة تنظيم كأس 
العالــم مرة كل ســنتني أوائل 
مارس املاضي من قبل املدرب السابق 
ألرسنال االجنليزي ومدير التطوير في فيفا 
حاليا الفرنسي أرسني ڤينغر، لكنها واجهت 

معارضة كبيرة.

هاجمت نقابة الالعبني احملترفني «فيفبرو» 
االفتقار إلى الرؤية الشاملة لدى املؤسسات 
الكروية، مبا في ذلك اقتراح االحتاد الدولي 

(فيفا) بإقامة كأس العالم مرة كل سنتني، 
في وقت اعتبــر أمينها العام بأن 

الصــراع القائــم بــني مؤيــد 
للفكرة ورافض لها مدفوع 

«باملصالح التجارية».
ودعــــا أمــــني عــام 
«فيفبرو» يوناس باير-
هوفمان في اجتماع عبر 
الڤيديــو علــى هامــش 
العرض التقدميي حول 

متطلبات اللعب لالعبني 
احملترفــني، الــى «إصالح 

معقــول وفعــال» لتخفيف 
العــبء عن العبي كــرة القدم 

وتقليل فرص اإلصابة.
وقال عن اقتراح فيفا بإقامة كأس العالم 
كل سنتني عوضا عن كل أربع سنوات: «هناك 
افتقار مطلق للرؤية الشــاملة والقيادة من 

مارس املاضي من قبل املدرب السابق 

هوفمان في اجتماع عبر هوفمان في اجتماع عبر هوفمان في اجتماع عبر 

يوڤنتوس يتفق مع كوادرادو 
لتجديد عقده

ذكرت صحيفة «توتو يوفي» اإليطالية أن نادي يوڤنتوس 
يقترب من جتديد عقد الكولومبي خوان كوادرادو مع اقتراب 
نهاية العقد احلالي. وأكدت الصحيفة أن الطرفني توصال بالفعل 
إلى اتفاق، وال توجد ســوى بعض اإلجراءات الشكلية لعقد 
صفقة جديدة بني «السيدة العجوز» وكوادرادو صاحب الـ 
٢٣ عاما. ولعب الدولي الكولومبي مع يوڤنتوس ٢٢٩ مباراة، 
كانت آخرها مواجهة تورينو في الديربي يوم السبت املاضي، 

وسجل ٢٠ هدفا وصنع ٥٤ متريرة حاسمة.

قمة صاخبة بني «اآلزوري» و«ال فوريا روخا»
في نصف نهائي دوري األمم األوروبية اليوم

أكتوبر ٢٠١٦ حني فرض التعادل على 
مضيفــه ١-١ في تصفيات مونديال 
روســيا ٢٠١٨ علــى ملعــب «أليانز 
ستاديوم» في تورينو الذي سيكون 
األحد مســرحا لنهائــي دوري األمم 
األوروبيــة، وملباراة غــدا اخلميس 
األخرى في نصف النهائي بني فرنسا 

بطلة العالم وجارتها بلجيكا.
كان التعادل في تلك املباراة مكلفا 
إليطاليــا، ثــم تعقدت األمــور أكثر 
باخلســارة إيابا في إسبانيا بثالثية 
نظيفة ما أجبرها على خوض امللحق 
األوروبي الذي خسرته أمام السويد، 
وفشلت بالتالي في التأهل الى كأس 

العالم ألول مرة منذ ١٩٥٨.
حينهــا بــدأت عمليــة البنــاء 
والنهضة بقيــادة املدرب احلالي 
روبرتو مانشيني الذي عرف كيف 
ميزج بني عاملي اخلبرة والشباب 

مع أســلوب هجومــي الفت أخرج 
إيطاليا من قوقعة الدفاع التي اشتهرت 

بها.
وميكن القول بأن املنتخب اإلسباني 
كان الوحيد الذي سبب املتاعب لفريق 
مانشيني في كأس أوروبا هذا الصيف 
مــن خــالل اســتحواذه علــى الكرة 

وهجومه املتواصل.
وهذا ما أقر به مانشيني في مقابلة 
أيضا مع موقع االحتاد القاري بالقول 
«إسبانيا كانت املنتخب الذي عانينا 
أمامــه أكثر من أي خصــم في كأس 
أوروبــا ٢٠٢٠. إنهم فريــق جيد مع 
العبني جيدين. ستكون مباراة جيدة»، 
مشــيرا إلــى أن أســلوب التمريرات 

األرضية «هو أمر ميتازون به».
وتابــع «لم نحصل علــى الوقت 

الكافي لكي نتقنه مثلهم».

ضد أبطال أوروبا في بالدهم».
وتعود الزيارة األخيرة ملنتخب «ال 
فوريا روخا» إلى إيطاليا للسادس من 

مناســبة جذابة حتى قبــل أن تقام 
كأس أوروبا. هذه بطولة نود الفوز 
بها، وشاءت املصادفة أننا سنلعب 

كان املدرب لويس أنريكي واضحا 
في مقاربته ملباراة اليوم في نصف 
نهائــي دوري األمم األوروبية لكرة 
القدم والتي جتمع إسبانيا بإيطاليا 
بطلة أوروبا على أرضها في ميالنو، 
بالقول «إذا كان علينا اختيار ثالث 
كلمات ملا نسعى اليه من حيث طريقة 
اللعب، فســتكون الهجوم، الضغط 

والطموح».
ويتجــدد املوعــد بــني اجلارين 
اللدودين اليوم على ملعب «ســان 
ســيرو» في ميالنو، حيث تســعى 
إســبانيا الــى حتقيــق ثأرهــا مــن 
«اآلزوري» الذي أقصاها من نصف 
نهائــي كأس أوروبــا هــذا الصيف 
بركالت الترجيح في طريقه الى الفوز 

باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وتدخل إيطاليا اللقاء مبعنويات 
مرتفعة ليس بسبب تتويجها بالكأس 
القارية فحسب، بل ألنها باتت أيضا 
صاحبة الرقم القياســي العاملي من 
حيث عدد املباريات املتتالية من دون 
هزمية مبحافظتها على سجلها اخلالي 
من اخلســائر لـ ٣٧ مباراة متتالية، 
وحتديدا منــذ ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ حني 
سقطت أمام البرتغال في دوري األمم 

األوروبية بالذات.
وشــاءت املصادفــة أن تتفــوق 
إيطاليا في هذه اإلجناز على إسبانيا 
بالذات، إذ كانت األخيرة حتمل الرقم 
القياســي وقدره ٣٥ مباراة متتالية 

مشاركة مع البرازيل.
وخلص أنريكي ما حتمله مواجهة 
اليوم من أهمية بالقول ملوقع االحتاد 
األوروبي للعبة إن «مواجهة إيطاليا 
في إيطاليا ضمــن األدوار النهائية 
(لــدوري األمم األوروبيــة) كانــت 

9:45
إسبانيا إيطاليا
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