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جانب من تدريبات أرسنال

أودينيزي يقيل مدربه أودو 
11 خسارة متتالية بعد 

أع������ل������ن ن�������ادي 
أودي��ن��ي��زي ال��ث��اث��اء 
إقالة مدربه ماسيمو 
أودو ب��ع��د أن تلقى 
ال��ف��ري��ق 11 ه��زمي��ة 
م��ت��ت��ال��ي��ة ف��ي دوري 
ال�����درج�����ة األول������ى 

اإليطالي لكرة القدم.
وق����ال ال���ن���ادي إن 
ال���ك���روات���ي إي��ج��ور 
ت�����������ودور م����داف����ع 
يوفنتوس ومنتخب 
ك���روات���ي���ا ال��س��اب��ق 
س��ي��ت��ول��ى ت���دري���ب 
الفريق خلفا للمدرب 

املقال.
وب���ات أودي��ن��ي��زي 
يحتل املركز 15 بعد 
أن خسر على أرض��ه 
أمام كروتوني املتعثر 
هو اآلخر األحد املاضي 

مبتعدا بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
وقال النادي الواقع في شمال شرق إيطاليا في بيان على اإلنترنت 

”يعلن أودينيزي إقالة ماسيمو أودو واجلهاز الفني املعاون“.
وكان أودو ضمن تشكيلة إيطاليا الفائزة بكأس العالم 2006. وبدأ 
تدريب أودينيزي في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بدال من املدرب 
املقال لويجي ديلنيري. وقال النادي إنه سيقدم املدرب اجلديد تودور 

رسميا في مؤمتر صحفي في وقت الحق يوم الثاثاء. 

 اعتقال رئيس نادي الس باملاس
ألقت الشرطة اإلسبانية، القبض على رئيس نادي الس باملاس 
اإلسباني لكرة القدم، ميغل آنخل راميريز، مبجرد وصوله إلى مطار 
جران كناريا على منت طائرة خاصمة قادمة من ميامي، حسبما ذكر 

مصدر أمني.
وكان أمر ضبط واعتقال صدر اخلميس املاضي من جانب محكمة 
في مدينة الس باملاس بحق راميريز، لعدم مثوله ل��إدالء بأقواله 
كمتورط في دعوى مرفوعة ضده من جانب النيابة التهامه بارتكاب 
جرمية بحق التأمنيات االجتماعية، تتعلق بتزوير بشأن سياسة 

الرواتب التي يدفعها للعاملني لديه في شركة ميلكها.
ومت اعتقال رجل األعمال اإلسباني لدى وصوله إلى املطار، ومازال 
محتجزا منذ حينها في مركز للشرطة، في انتظار إمتام إجراء تسليمه 

للقاضي الذي أصدر أمرا بضبطه.

مدافع هامبورغ: نحتفظ بفرصة 
درامية للنجاة من الهبوط

يرى اليوناني كرياكوس بابادوبولوس، مدافع هامبورج أن فريقه 
أمامه فرصة درامية للبقاء بدوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم 

)بوندسليجا( حتى لو خسر، السبت املقبل، على ملعب فولفسبورج.
ويحتل هامبورج املركز الثاني من القاع برصيد 25 نقطة بفارق 
خمس نقاط عن فولفسبورج صاحب املركز الرابع عشر قبل ثاث 

جوالت على نهاية املوسم.
ويتذيل كولن جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، ويحل فرايبورج 
في املركز الثالث من القاع برصيد 30 بفارق األه��داف خلف ماينز 

صاحب املركز اخلامس عشر.
وقال بابادوبولوس لصحيفة »بيلد« األملانية: »اعتقد أنه حتى في 
حال الهزمية ستكون لدينا فرصة، لكن الوضع سيكون دراميا بكل 
تأكيد بالنسبة لنا، لكني ال أفكر في ذلك، لن أذهب إلى املباراة واضعا 
هذا األمر في اعتباري«. وجاء الفوز على فرايبورج 1 /صفر االسبوع 
املاضي ليمنح هامبورج بصيًصا من األمل إزاء إمكانية جتنب الهبوط 

للدرجة الثانية.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن هامبورج، ال��ن��ادي الوحيد من مؤسسي 

البوندسليجا في عام 1963 الذي لم يسبق له الهبوط.
وأشار بابادوبولوس: »اجلميع في البوندسليجا اعتبروا أنه ال مفر 

من هبوطنا، ثم فوجئوا بنا نقاتل من جديد«.
فينشنزو مونتيا

ي��واج��ه امل��دي��ر ال��ف��ن��ي آلرس��ن��ال اإلجن��ل��ي��زي، 
الفرنسي آرسني فينغر، مباراة حاسمة في أيامه 
األخيرة مع النادي اإلجنليزي، حيث يحل أتلتيكو 
مدريد اإلسباني ضيفا ثقيا على ملعب اإلم��ارات 
اليوم اخلميس، في ذهاب املربع الذهبي للدوري 

األوروبي.
وأعلن فينغر )68 عاما( األسبوع املاضي رحيله 
عن تدريب آرسنال في نهاية املوسم، بعد نحو 22 

عاما قضاها في منصب املدير الفني.

وسيرحل فينغر بذلك عن تدريب آرسنال قبل 
عام من انتهاء عقده احلالي مع النادي، الذي يحتل 
املركز ال��س��ادس في ال���دوري اإلجنليزي املمتاز، 
ويتأهب خل��وض نصف نهائي بطولة ال��دوري 

األوروبي.
ولم يحقق آرسنال إجنازات تذكر على الصعيد 
األوروب����ي، واكتفى بحصد لقب ك��أس الكؤوس 
األوروب��ي��ة في 1994، وبالتالي يتطلع الفريق 
اإلجنليزي بكل ما أوتي من قوة للصعود إلى منصة 

التتويج على الصعيد القاري على حساب أتلتيكو، 
حيث أن اللقب يضمن أيضا للفريق املشاركة في 

دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
وت��ب��ددت ف��رص��ة آرس��ن��ال ف��ي ال��ت��أه��ل ل��دوري 
األبطال بعد تراجعه للمركز السادس في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، وبالتالي ف��إن األم��ل الوحيد 
للظهور على الصعيد القاري في املوسم املقبل، 

يتمثل في الفوز بلقب الدوري األوروبي.
وإذا تأهل آرس��ن��ال للنهائي فإنه سيلتقي مع 

الفائز م��ن امل��واج��ه��ة األخ���رى ف��ي امل��رب��ع الذهبي 
ب��ني مرسيليا الفرنسي وري���د ب��ول س��ال��زب��ورغ 

النمساوي.
ويأمل فينغر أن يلحق مسعود أوزي��ل وبيتر 
تشيك وج��اك ويلشير باملباراة بعد غيابهم عن 

مباراة وست هام بسبب اإلصابة.
وضمت قائمة أتلتيكو للمباراة اس��م دييغو 
ك��وس��ت��ا، رغ��م أن سيميوني ب��دا أن��ه ف��ي طريقه 

الستبعاد املهاجم الدولي من القائمة.

ولم يشارك كوستا في احلصة التدريبة الكاملة 
ألتلتيكو الثاثاء، لكنه سافر مع الفريق للندن.

وت��ع��رض كوستا إلص��اب��ة ف��ي أرب��ط��ة الساق 
اليسرى أمام سبورتينغ لشبونة، في ربع النهائي 
قبل أسبوعني، وغاب عن املباراة أمام ريال بيتيس 

في الدوري اإلسباني.
وش��ارك الثنائي الهجومي الفرنسي كيفني غاميرو 
وغريزمان في التدريبات مع أتلتيكو، وبالتالي اقتربا من 

املشاركة أمام آرسنال منذ البداية.

دي خيا: املوسم احلالي األفضل في مسيرتي
ي��ع��ت��ق��د ح�����ارس م��ان��ش��س��ت��ر 
يونايتد، ديفيد دي خيا، أن املوسم 
احل��ال��ي يشهد أفضل أداء ل��ه مع 

»الشياطني احلمر«.
وح��اف��ظ دي خيا على نظافة 
ش��ب��اك��ه ف��ي 21 م��ب��اراة بجميع 
املسابقات ه��ذا امل��وس��م، وساعد 
مستواه الرائع النادي على التأهل 
لنهائي كأس االحت��اد اإلجنليزي، 
واالقتراب من حسم املركز الثاني 

في الدوري.
وقال دي خيا: »أنا سعيد بأدائي، 
كان أداء متكاما من جانبي، أشعر 
بأنني على ما يرام وفي حالة جيدة 
على املستوى البدني طيلة املوسم، 
لنأمل االستمرار هكذا في املباريات 
املتبقية باملوسم ثم التوجه لكأس 
العالم، وهو وقت مهم بالنسبة لي 

مع إسبانيا«.
واخ��ت��ي��ر احل����ارس اإلس��ب��ان��ي 
ضمن تشكيلة العام في استفتاء 
رابطة الاعبني احملترفني، وهو 
مرشح للفوز بجائزة أفضل العب 
ف��ي يونايتد ه��ذا ال��ع��ام للموسم 

الرابع على التوالي.
وأش��اد دي خيا بعقلية الفوز 
ال��ت��ي ميتلكها م��درب��ه ج��وزي��ه 
مورينيو، وأع���اد لها الفضل في 
العروض التي يقدمها الفريق هذا 
امل��وس��م، لكنه ح��ث زم���اءه على 
ثبات املستوى من أج��ل املنافسة 

على لقب الدوري املوسم املقبل.
وق��ال احل��ارس اإلسباني: »في 
نهاية املطاف األم��ر يعود إلينا... 
علينا كمجموعة أن يكون مستوانا 

ثابتا طيلة املوسم«.
ويعود يونايتد للدوري عندما 
يستضيف آرس��ن��ال بإستاد أولد 

ترافورد، األحد املقبل.

قمة مرتقبة بني أرسنال وأتلتيكو في »يوروباليغ«

أعلن تيبو كورتوا حارس املنتخب البلجيكي الثاثاء نيته تقدمي 
شكوى بتهمة »التشهير وإساءة السمعة« ضد مدربه السابق مارك 
فيلموتس، بعد التصريحات التي أدل��ى بها األخير محمًا إياهما 

مسؤولية اخلروج من يورو 2016.
وأك���د ك��ورت��وا عبر »فيسبوك« ق���راره ب��ش��أن م��ق��اض��اة مدربه 
السابق بسبب ما قاله مطلع األسبوع احلالي في مقابلة مع »بي إن 

سبورتس«.
ورداً على سؤال حول عاقته املتوترة مع كورتوا بسبب خروج 
املنتخب البلجيكي من الدور ربع النهائي بخسارته أمام ويلز 3-1، 
أكد فيلموتس »لدّي مشكلة عندما أرى تشكيلتي... وأنا هنا أحتدث 
عن »نظرية« )اإلعان عن التشكيلة( في الساعة 18.00 وفي الساعة 

18.15 تكون على جميع شبكات التواصل االجتماعي«.
وتابع »ه��ذا يعني أن العباً باع التشكيلة وه��ذا أمر خطير جتاه 

الوطن«.
ووج��ه امل��درب البلجيكي السابق أصابع االتهام بشأن تسريب 
خياراته قبل ساعات من املباراة املنتظرة، إلى )تييري( والد كورتوا، 
مؤكداً في الوقت ذاته أن »العديد من الصحافيني الفرنسيني قدموا له 

الدليل على أن الوالد هو الذي فعل ذلك«.
وأض��اف »ه��ذا يعني أنك ال حتترم ب��ادك، وأج��د ذلك مضراً ألنه 
يتعني علي االنتظار حتى قبل ساعة من موعد املباراة ملعرفة تشكيلة 

املنافس«.
ولم يتأخر رد كورتوا كثيراً، وهو يعتبر أنها ليست املرة األولى 
التي يطلق فيها فيلموتس اتهامات »علنية ودون مبررمتس بشرفه« 

وكذلك بشرف والده.
وقال حارس مرمى تشلسي اإلنكليزي في رسالة مقتضبة دبجها 
بثاث لغات، »قررنا سوياً أن نتقدم بشكوى جزائية مع االحتفاظ 

باحلق املدني للتشهير وإساءة السمعة«.
وخرجت بلجيكا أمام ويلز في األول من  يوليو 2016 بعدما كانت 

من بني املرشحني بقوة للفوز باللقب.
وتعرض فيلموتس ال��ذي بدأ االش��راف على املنتخب في 2012، 
النتقادات شديدة من قبل الصحافة وأقيل من منصبه بعد أسبوعني، 

وأنهى االحتاد البلجيكي عقده قبل عامني من املوعد.
وخاض كورتوا الذي سيبلغ في  مايو 26 عاماً، 55 مباراة دولية مع 
منتخب بلجيكا منذ 2011، ويتردد اسمه ألن يكون احلارس األساسي 

لباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، خلفاً أللفونس أريوال.

حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا
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تيبو كورتوا حارس املنتخب البلجيكي

كورتوا سيتقدم بشكوى ضد 
مدربه السابق فيلموتس

ماسيمو أودو

إشبيلية يجدد الثقة في مونتيال
أقال نادي إشبيلية اإلسباني لكرة القدم مديره الرياضي، أوسكار 

أرياس، لكن مدربه فينشنزو مونتيا سيستمر في منصبه.
وأعلن رئيس إشبيلية، خوسيه كاسترو، هذا األمر في مؤمتر صحافي 
بعد اجتماع ملجلس اإلدارة، عقب سلسلة من الهزائم الثقيلة، آخرها 

بنتيجة 0-5 أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وذكرت تقارير محلية أن اجتماع مجلس اإلدارة استمر 5 ساعات.

وكان أرياس تولى املسؤولية بعد رحيل املخضرم رامون رودريغز 
»مونتشي« إل��ى روم��ا في أبريل )نيسان( املاضي، بعد 17 عاما في 

املنصب، وهو الرجل الذي يدين له النادي بالنجاح في آخر 12 عاما.
وق��ال كاسترو: »ق��رر مجلس اإلدارة أن املدير الرياضي لن يستمر 
في النادي العام املقبل. أرياس سيستمر في النادي اآلن، لكنه سيعمل 
في مجاالت أخرى، ولن يكون الشخص الذي يخطط للفريق في املوسم 

املقبل«.
وتولى مونتيا تدريب إشبيلية خلفا للمدرب األرجنتيني إدواردو 

بيريزو، الذي أقيل في ديسمبر املاضي.
وقاد املدرب اإليطالي فريقه للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال 
أوروب��ا ألول مرة، بعد التفوق على مانشستر يونايتد، كما بلغ نهائي 

كأس امللك.
لكن أشبيلية ال يظهر بشكل جيد في الدوري، وخسر 7 مرات في 16 
مباراة، وتعادل في 4 مباريات، بينما حقق 5 انتصارات فقط، ولم يتذوق 

طعم الفوز في آخر 6 مباريات بالدوري.
وفي إشارة إلى مستقبل مونتيا، قال رئيس إشبيلية: »سوف ننهي 

املوسم ثم نقرر«.


