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ضحاياها زينغا وجوزيه وفوساتي والرنج

مجزرة األربعاء في السعودية تطيح بأبرز مدربي فرق القمة

في  جوزيه  مانويل  البرتغالي  هم  اآلخرون  والثالثة 
الشباب  في  فوساتي  خورخي  واالوروغوياني  االتحاد 

الوحدة. في  الرنج  والفرنسي 
إنهاء  السعودي  الدوري  ثاني  النصر  نادي  أعلن  فقد 
والتر  السابق  الدولي  الحارس  االيطالي  مدربه  خدمات 
منذ  النصر  على  اإلشراف  مهمة  يتولى  كان  الذي  زينغا 
االورغوياني  خلف  وكــان  الماضي،  أيــار  مايو/  بداية 

سيلفا. دا  خورخي 
بينيتيز  رافايل  االسباني  لخالفة  زينغا  اسم  وطرح 

االيطالي. ميالن  إنتر  تدريب  من  المقال 
في  كثيرة  انتقادات  إلــى  االيطالي  الــمــدرب  تعرض 
أداء  تحسن  ــا  م ــان  ــرع س لكن  النصر  ــع  م عمله  ــة  ــداي ب
منذ  ــى  األول للمرة  الــدوري  ــدارة  ص إلــى  فصعد  الفريق 

الهالل  انتظام  بعد  عنها  تخلى  ــه  ان إال  طويلة،  فترة 
نصف  مــن  خــروجــه  عقب  المباريات  فــي  اللقب  حامل 

آسيا. أبطال  دوري  نهائي 
حافال  تدريبيا  سجال  عــامــا(   50( زينغا  يملك  وال 
فرق   4 ــر  آخ مــن  لثالثة  كــمــدرب  منصبه  مــن  أقيل  ــو  وه
باليرمو  نادي  من  النصر  قبل  آخرها  كان  تدريبها  تولى 

اإليطالي.
فريق  مع   1999 العام  التدريبي  مشواره  زينعا  بدأ 
ايطاليا  إلى  عاد  ثم  األميركي  ريفوليوشن  اينغلند  نيو 
رومانيا  إلى  تحول  ومنه   )2001-2000( بريرا  ليقود 
ستيوا  ثم   )2004-2002( بوخارست  ناسيونال  مع 
على  ــرف  ــش ي أن  قــبــل   )2005-2004( ــت  ــارس ــوخ ب
 )2006-2005( الصربي  األحمر  النجم  على  التوالي 

ــي  ــارات اإلم والعين   )2006( التركي  عنتاب  وغـــازي 
بوخارست  دينامو  مع  ذاتــه  الموسم  وأكمل   )2007(

.)2007( الروماني 
 )2009-2008( كاتانيا  مع  جديد  من  زينغا  وعاد 

.)2009( باليرمو  مع  وأخيرا 
3 بطوالت هي  وحقق زينغا خالل مسيرته التدريبية 
بوخارست  ستيوا  مع   2005 العام  الروماني  الدوري 
مع   2006 صربيا  ــأس  وك  2006 الصربي  ـــدوري  وال

األحمر. النجم 
البرتغالي  الـــدوري  ثالث  جــدة  اتحاد  ــدرب  م ــان  وك
النتائج  بسبب  منصبه  مــن  استقال  جــوزيــه  مانويل 
إذ  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي  الفريق  يحققها  التي  المخيبة 

مباريات.  8 آخر  في  التعادل  فخ  في  سقط 
يورو  ألف   400 مبلغ  بدفع  ملزما  المدرب  وسيكون 
من  العقد  فسخ  لطلبه  جزائي  كشرط  االتحادية  لإلدارة 

واحد. جانب 
سيقوم  الــذي  هو  المصري  األهلي  نــادي  بأن  وتــردد 
تدريب  قيادة  ليتولى  لجوزيه  عقد  كمقدم  المبلغ  بدفع 

الموسم. من  المقبلة  المرحلة  في  الكروي  فريقه 
انتصارات   7 وحقق  بقوة  الموسم  االتحاد  واستهل 
يتخلى  أن  قبل  عدة  لمراحل  الصدارة  خولته  متتالية 
مباريات   8 فــي  الــتــعــادالت  نحس  الزمـــه  بعدما  عنها 
افتتاح  في  األربعاء   2/2 نجران  مضيفه  أمــام  آخرها 
بهدفين  تــقــدم  بــأنــه  علما  عــشــرة  الــســادســة  المرحلة 

. نظيفين
بداية  فــي  إعالمية  زوبــعــة  فــي  ــل  دخ جــوزيــه  وكــان 
السيناريو  تكرر  ثم  نور،  محمد  الفريق  قائد  مع  الموسم 
عن  األخــيــر  غــيــاب  بسبب  ـــزازي  ه نــايــف  المهاجم  مــع 
انتهاء  ــان  أب الــدوري  استئناف  مع  التدريبات  بعض 

.20 خليجي  منافسات 
خالد  الشباب  نادي  رئيس  أعلن  الذي  فوساتي  أما 
صفر/1  االتفاق  من  فريقه  خسارة  عقب  إقالته  البلطان 
الفريق  ــع  م بصمة  أيـــة  يسجل  فــلــم  ــا،  ــض أي األربـــعـــاء 
أمام  آسيا  أبطال  دوري  نهائي  نصف  من  خــرج  ــذي  ال
الجنوبي،  الكوري  سيونغنام  الحالية  النسخة  بطل 
منافسات  فــي  ــق  ــري ــف ال نــتــائــج  ـــوء  س ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب

نقطة   25 برصيد  الخامس  المركز  في  يقبع  إذ  الــدوري 
الرائد  مثل  الوسط  فــرق  من  عــدة  هزائم  تلقى  ان  بعد 

وغيرهما. والتعاون 
على  الشباب  مع  االنسجام  فوساتي  يستطع  ولــم 

دوليين. العبين   7 يملك  إنه  رغم 
عقب  ــج  الرن الفرنسي  مــدربــه  أيضا  الــوحــدة  وأقــال 

الماضي. األربعاء   3/2 الرائد  من  الخسارة 
األحداث  من  العديد  شهدت  األخيرة  الجولة  ان  يذكر 
الــمــدرب  قــدمــي  ثبتت  فقد  الــتــدريــبــي،  المستوى  على 
مهددا  كان  إن  بعد  االتفاق  في  مارين  أيــوان  الروماني 
كما  ــي،  ــل األه أمـــام  الثقيلة  الــخــســارة  بسبب  بــاإلقــالــة 
ـــذي بــدأ  ـــززت مــكــانــة الــمــدرب الــصــربــي مــيــلــوفــان ال ع
واالتفاق  الحزم  على  الفوز  عقب  االنتصارات  إلى  األهلي 

الماضية. الثالث  الجوالت  في  والفتح 
ونجران  والتعاون  األهلي  فرق  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
سابقة،  ــوالت  ج فــي  مدربيها  أقــالــت  إن  سبق  ــد  ــرائ وال
غــادر  غيريتس  ــك  أري البلجيكي  الــهــالل  ــدرب  م إن  كما 

المغرب. منتخب  على  لإلشراف 

والتر زينغاخورخي فوساتيمانويل جوزيه

§  الرياض - ا ف ب

] أسفرت المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم التي اختتمت أمس األول 
)الخميس( عن مجزرة في حق المدربين طالت 4 منهم أبرزهم االيطالي والتر زينغا في النصر.

زينغا ُيزاحم ليوناردو 
على مقعد بينيتيز

§  ميالنو - رويترز

مرشحًا  زينغا  والتر  السعودي  للنصر  السابق  الفني  المدير  بات   [
إلنتر  الفني  المدير  منصب  في  بينيتيز  رافايل  اإلسباني  محل  يحل  لكي 

ميالن اإليطالي. 
وكان رئيس بطل إيطاليا وأوروبا والعالم ماسيمو موراتي قرر إقالة 
»رافا« الخميس بعد تصريحات »مثيرة للجدل« تحمل تهديدًا باالستقالة 

أطلقها المدرب بحق اإلدارة. 
وقال النادي على موقعه الرسمي على اإلنترنت: »توصل إنتر ميالن 
يربط  الذي  العقد  بفسخ  يقضي  ودي  اتفاٍق  إلى  بينيتيز  رافايل  ومدربه 
بينهما. نشكر بينيتيز على األلقاب التي حققناها بإشرافه وتحديدًا كأس 

السوبر اإليطالية وبطولة العالم لألندية«. 
بينيتيز،  موقع  لشغل  طريقه  في  عامًا(   50( زينغا  أن  الخميس  وذكر 
نتائج  ت��راج��ع  بسبب  السعودي  النصر  م��ن  حديثًا  إقالته  تمت  أن  بعد 

الفريق. 
في  التدريب  السابق-  ال��دول��ي  اإليطالي  -ال��ح��ارس  لزينغا  وسبق 
العربية  المملكة  إل��ى  يتحول  أن  قبل  وباليرمو  كاتانيا  ق��اد  إذ  إيطاليا، 

السعودية مع بداية الموسم الجاري. 
 ،1999 العام  اعتزاله  منذ  التدريب  مجال  في  يعمل  الذي  والتر  ويأمل 
في  مرماه  حرس  أن  سبق  الذي  »النيراتزوري«  بقيادة  حلمه  تحقيق  في 

328 مباراة في الفترة ما بين عامي 1982 و1994. 
أشارت  إذ  ميالن،  إنتر  لقيادة  المرشح  الوحيد  االسم  زينغا  ُيعتبر  وال 
وكالة أنباء »إنسا« اإليطالية إلى أن النجم البرازيلي السابق ليوناردو قد 
جاره  قيادته  من  العام  من  أقل  بعد  الفريق،  تدريب  على  اإلشراف  يتولى 

وغريمه التقليدي ميالن. 
ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك، أع���رب ق��ائ��د ف��ري��ق إن��ت��ر م��ي��الن حامل 
ل��ق��ب ال�����دوري اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
خافيير  المخضرم  األرجنتيني 
زان����ي����ت����ي، ع����ن م��س��ان��دت��ه 
ل��ل��ب��رازي��ل��ي ل���ي���ون���اردو 
بنيتيز  رافاييل  لخالفة 
الفني  المدير  منصب  في 

للفريق. 
عن  رح���ل  بنيتيز  وك���ان 
األول  أم���س  إن��ت��ر  ت���دري���ب 
)ال��خ��م��ي��س( ب��ع��د أي����ام من 
بلقب  للفوز  الفريق  قيادة 
م����ون����دي����ال األن�����دي�����ة ف��ي 
زانيتي  ليخرج  أبوظبي، 
للمدرب  مساندته  ويؤكد 
ال��س��اب��ق ل��ف��ري��ق م��ي��الن 
ل��ت��ول��ي ت��دري��ب ف��ري��ق��ه. 
»أع��رف  زانيتي:  وق��ال 
ليوناردو بشكل جيد، 
إنه شخص في منتهى 
ال�����ذك�����اء وي���ع���رف 

واجباته جيدا«.

فينغر يسخر من ناني
ويطلب استعارة كاناليس من الريال

§  لندن – د ب أ

أرسين  الفرنسي  القدم  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال  لفريق  الفني  المدير  وجه   [
مانشستر  فريق  ألعاب  صانع  ناني  البرتغالي  إلى  السخرية  عبارات  فينغر 

الممتاز. الدوري  بلقب  المدفعجية  فوز  استبعد  أن  بعد  يونايتد، 
قبل  المحلي  الدوري  ترتيب  في  الثاني  المركز  أرسنال  ويحتل 

المقبل. االثنين  تشلسي  أمام  الديربي  مباراة 
يتصدر  الذي  مانشستر  فريقه  أن  يرى،  ناني  ولكن 
الترتيب بفارق نقطتين أمام أرسنال، ال يواجه منافسة 

تشلسي. جانب  من  سوى  اللقب  على 
قائاًل:  ناني  تصريحات  عامًا(   61( فينغر  وانتقد 
البطولة،  ه��ذه  في  مختلف  رأي  لديه  شخص  »ك��ل 

وال يوجد شخص كامل«.

الجميع  فيه  يعرف  مجتمع  في  »نعيش  سبورتس  سكاي  لشبكة  فينغر  وأوضح 
كل شيء، ومن العار أن تقول ال أعرف«.

خضت  ولقد  باللقب،  سيفوز  من  أع��رف  ال  الشخصي  المستوى  »على  وتابع 
 1600 بمقدار  مني  ذك��اء  أكثر  وأن��ه  بد  فال  يعرف  ناني  ك��ان  وإذا  م��ب��اراة،   1600

ضعف«.
النجم  استعارة  بطلب  التقدم  فينغر  آرسين  الفرنسي  يعتزم  ذل��ك،  مقابل  في 
الالعب  بيع  الملكي  النادي  رفض  بعد  كاناليس،  سيرجيو  مدريد  لريال  الصاعد 
ضم  في  رغبة  أبدى  فينغر  أن  االسبانية  »سبورت«  صحيفة  وذكرت  نهائي.   بشكل 
كاناليس إلى صفوف أرسنال خالل فترة االنتقاالت الشتوية الشهر المقبل. وفضل 
ويسعى  مورينهو،  جوزيه  قيادة  تحت  ثابت  بشكل  المشاركة  عاما(   19( كاناليس 
ال��دوري  لقب  على  المنافسة  في  أرس��ن��ال  ق��درة  لتعزيز  الالعب  الستعارة  فينغر 
وقع  عاما،   21 تحت  للشباب  االسباني  المنتخب  العب  كاناليس،  وكان  اإلنجليزي. 

6 أعوام مع ريال مدريد عندما انضم للفريق الصيف الماضي. عقدا لمدة 

فيرغسون يحصر المنافسة
على »البريميرليغ« بين 3

§  لندن - د ب ا

لفريق  الفني  المدير  يتوقع   [
أليكس  سير  يونايتد  مانشستر 
المنافسة  تتحول  ان  فيرغسون 
ـــــدوري اإلنــجــلــيــزي  عــلــى لــقــب ال
صراع  إلى  الموسم،  هذا  الممتاز 
وأرسنال  مانشستر  يضم  ثالثي 
ــون  ــس ــرغ ــي ـــــد ف ــي. وأك ــس ــل ــش وت
للفوز  بــقــوة  مــرشــح  ــال  ــن أرس أن 
مشاركة  استبعد  ولكنه  باللقب 
في  سيتي  ومانشستر  توتنهام 

المنافسة على الكأس. 
»ال  ـــون  ـــس ـــرغ ـــي ف وأوضـــــــــح 
ــون هـــنـــاك أي  ــك ــي ــد أنــــه س ــق ــت أع
وتشلسي  نحن  غيرنا،  منافس 
»أعــــرف  وتـــابـــع  ــــال«.  ــــن أرس أو 
مع  سيقاتل  ــاب،  ــدن ري هــاري  أن 
ـــل الــمــنــافــســة،  تــوتــنــهــام مــن أج
دوري  في  يشارك  الفريق  ولكن 
جديد  أمــر  وهــو  ــــا،  أوروب ــال  ــط أب

بالنسبة لهم«. 
الدور  إلى  عبروا  »إذا  وأوضح 
المنافسة  الصعب  فمن  التالي 

هذه  في  األوروبـــي  الصعيد  على 
الدوري  في  الصراع  مع  المرحلة 
في  المشاركة  بجانب  اإلنجليزي 
عادة  اإلنجليزي،  االتــحــاد  ــأس  ك
الجتياز  تؤهلك  التي  هي  الخبرة 

هذه المطبات«. 
سيتي  ــر  ــت ــس ــش ــان »م وأشــــــار 
ــل، ولــكــن  ــع ــف ــال ــة ب ــرص ــف ــه ال ــدي ل
ــي،  األوروب ــدوري  ال أيضا  أمامهم 
ومن  عليهم«.  األمور  سيصعب  ما 
مانشستر  يلتقي  ــرى،  أخ ناحية 
االسباني  برشلونة  مع  يونايتد 

في  واشنطن  في  ودية  مباراة  في 
30 يوليو/ تموز المقبل.

 موعد جديد لمباراة 
تشلسي ومانشستر

ـــــادي تــشــلــســي لــكــرة  أعـــلـــن ن
جديدا  موعدا  الجمعة،  يوم  القدم 
أمام  المرتقبة  المؤجلة  لمباراته 
الــدوري  فــي  يونايتد  مانشستر 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المباراة  إقامة  تشلسي  ــرر  وق
المقبل  آذار/مـــارس  من  األول  في 
أن  ــرض  ــت ــف ــم ال مــن  ـــان  ك أن  ــد  ــع ب
ــي الـــفـــريـــقـــان يــــوم األحـــد  ــق ــت ــل ي
الثلوج  تساقط  ولكن  الماضي، 

حال دون إقامة المباراة.
ـــذا الــمــوعــد  ــار ه ــي ــت ويــأتــي اخ
مشاركة  بسبب  المباراة،  إلقامة 
من  الخامس  ــدور  ال في  الفريقين 
ولكن  اإلنجليزي،  االتحاد  كــأس 
ـــال خــروجــهــمــا ســويــًا من  فــي ح
البطولة فمن الممكن إعادة اختيار 

موعد جديد لمباراتهما معًا.

فيرغسون

حلم العودة لبيكهام يصطدم 
بفيرغسون وفينغر

§  لندن - د ب أ

] اصطدم حلم النجم اإلنجليزي ديفيد بيكهام في العودة لفريق 
الذي  الوقت  في  فيرغسون  أليكس  سير  بحائط  يونايتد،  مانشستر 

وجه  في  الباب  فينغر  آرسين  ارسنال  لفريق  الفني  المدير  فيه  أغلق 
الالعب. 

ويعتزم القائد السابق للمنتخب اإلنجليزي بيكهام، استكمال عقده 
على  لالنتقال  أيضا  يسعى  ولكنه  األميركي،  جاالكس  أنجليس  لوس  مع 

سبيل اإلعارة إلى أوروبا لإلبقاء على أية فرصة له في العودة إلى منتخب بالده 
أنه  سابق  وقت  في  بيكهام  وأكد  كابيللو.  فابيو  اإليطالي  المدرب  قيادة  تحت 

مانشستر يونايتد،  خالل  من  فقط  الدوري اإلنجليزي الممتاز،  إلى  سيعود 
في  االسباني  مــدريــد  ــال  ري ــى  إل الرحيل  قبل  ألــقــاب   6 معه  ــرز  أح ــذي  ال

2003، رافضا اإلعارة إلى صفوف ايفرتون. 
السابق،  نجمه  استعادة  في  رغبة  أية  لديه  ليس  فيرغسون  ولكن 

شغر  على  للغاية  كبير  عاما   35 ـــ  ال صاحب  بيكهام  أن  ــرى  ي ــه  ألن
في  ديفيد  في  أفكر  »ال  فيرغسون:  وقال  فريقه.  وسط  خط  في  مركز 
هذا  مثل  في  العب  مع  تعاقدت  أن  لي  يسبق  لم  الطاغية،  السن  هذه 

السن«. 
محتمل  وانتقال  بيكهام  بين  ربطت  اإلعالم  وسائل  تقارير  وكان 
وألمح   ،2008 في  الفريق  مع  تــدرب  أن  بعد  أرسنال  صفوف  إلى 
أي  يمتلك  ال  ولكنه  الالعب  مع  رسميا  التعاقد  إمكانية  إلى  فينغر 
صن«:  »ذي  لصحيفة  فينغر  ــال  وق فريقه.  قائمة  في  خــال  مكان 
والكوت  لدينا  ولكن  بيكهام،  ديفيد  ضــم  فــي  التفكير  »يمكنني 

ونصري وروسيسكي وارشافين وايمانويل ايبوا«.


