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رياضة

رياضة

عنصرية

بوندسليغا

فيرونا يمنع رئيس الـ«ألتراس» من دخول ملعبه
أعلن نادي هيالس فيرونا اإليطالي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ي ــوم أم ــس ال ـث ــاث ــاء أنــه
منع لوكا كاستيليني رئيس رابطة
«أل ـ ـ ـتـ ـ ــراس» م ـش ـج ـعــي الـ ـف ــري ــق ،مــن
دخ ــول ملعبه حـتــى ع ــام  ،2030بعد
تصريحات انتقد فيها بشدة مهاجم
بريشيا ماريو بالوتيلي.
وكـ ـ ــان بــالــوت ـي ـلــي ُع ــرض ــة ل ـه ـتــافــات
عـنـصــريــة خ ــال مـ ـب ــاراة فــري ـقــه ضد
ف ـي ــرون ــا األح ـ ــد ف ــي ال ـ ـ ــدوري املـحـلــي
( ،)2-1وهـ ّـدد بترك املستطيل األخير
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذه اآلف ـ ـ ــة املـ ـت ــزاي ــدة
ف ـ ــي امل ـ ــاع ـ ــب األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال س ـي ـمــا
فــي إيـطــالـيــا .وف ــي ال ـيــوم الـتــالــيّ ،
رد
بــالــوت ـي ـلــي ب ـح ــدة ع ـلــى تـصــريـحــات
ل ـكــاس ـت ـي ـل ـي ـنــي ،ن ـف ــى ف ـي ـهــا تــوج ـيــه
إساءات إلى املهاجم الدولي ،معتبرًا
أنه «ليس إيطاليًا بالكامل».
وفي بيان ،رأى فيرونا أن تصريحات
ك ــاس ـت ـي ـل ـي ـن ــي «تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارض ب ـش ـكــل

املتداول من املدرجات عبر االنترنت.
ورأى كاستيليني أن املـهــاجــم الــذي
ارتدى قميص املنتخب  36مرة ليس
إيطاليًا ،إذ «يحمل جنسية إيطالية،
ولـ ـك ــن ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون إي ـطــال ـيــا
بالكامل».
وول ــد امل ـهــاجــم ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر 29
عــامـ ّـا ،فــي بــالـيــرمــو ألبــويــن غانيني،
وتبنته عائلة إيطالية حيث ترعرع
على مقربة من بريشياّ .
ورد الالعب

اإلثنني عبر حسابه على انستاغرام،
متوجهًا إلى رئيس رابطة املشجعني
بـ ــال ـ ـقـ ــول «أن ـ ـ ـ ــت ت ـل ـم ــح إل ـ ـ ــى م ــوق ــف
اجتماعي وتاريخي أكبر بكثير من
ب ـع ــض األشـ ـ ـخ ـ ــاص ذوي الــذه ـن ـيــة
املحدودة .أفيقوا أيها الجهلة».
ُيــذكــر أن ـهــا لـيـســت امل ــرة األولـ ــى التي
ي ـت ـعــرض فـيـهــا بــالــوت ـي ـلــي لـهـتــافــات
عـ ـنـ ـص ــري ــة خ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا.
امل ـه ــاج ــم الـ ــدولـ ــي ت ـع ــرض ل ـه ـتــافــات

عنصرية عندما كــان يــرتــدي قميص
نــادي ميالن ،كما تعرض للكثير من
الـعـنـصــريــة ف ــي إنـكـلـتــرا عـنــدمــا كــان
العبًا في نادي مانشستر سيتي.
وت ــزداد هــذه اآلفــة بشكل كبير أخيرًا
خاصة في إيطاليا ،إذ يتعرض عدد
من الالعبني أصحاب البشرة السمراء
ل ـه ـتــافــات ع ـن ـصــريــة ،ك ـمــا ح ـصــل مع
ب ــال ــوت ـي ـل ــي مـ ــن ج ـم ــاه ـي ــر فـ ـي ــرون ــا،
وروميلو لوكاكو في بداية املوسم من

تعرض بالوتيلي إلساءات في إنكلترا أيضًا (ا ف ب)

تزداد هذه اآلفة بشكل
كبير أخيرًا خاصة في إيطاليا
خطير مــع املـبــادئ والقيم األخالقية
ل ـن ــادي ـن ــا» ،مـ ـق ــررًا م ـن ـعــه م ــن دخ ــول
امللعب.
وكـ ـ ـ ــان ك ــاس ـت ـي ـل ـي ـن ــي ق ـ ــد شـ ـ ـ ـ ّـدد فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات إذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ي ـ ــوم اإلثـ ـن ــن
امل ــاض ــي ع ـلــى أن مـشـجـعــي ف ـيــرونــا
ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا ع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــن ،م ـ ـع ـ ـت ـ ـب ـ ـرًا أن
ب ــال ــوتـ ـيـ ـل ــي سـ ـم ــع اإله ـ ـ ــان ـ ـ ــات «ف ــي
ذهنه فقط» .وتابع العضو الناشط
ف ــي حـ ــزب «فـ ـ ـ ــورزا ن ــوف ــا» الـيـمـيـنــي
املتطرف« ،نحن قاعدة جماهيرية ال
تظهر احـتــرامــا ،تسخر مــن الالعبني
الصلع ،وذوي الشعر الطويل ،ومن
الع ـبــي ال ـج ـنــوب وأصـ ـح ــاب الـبـشــرة
امللونة ،لكننا ال نقوم بذلك انطالقًا
من خلفيات سياسية أو عنصرية».
وتــابــع «ص ــدرت الهتافات مــن أربعة
أشـخــاص فـقــط ،ولــم يسمعهم سوى
األشـخــاص الــذيــن التقطوا الفيديو»

جماهير نــادي كالياري .وباتت هذه
اآلفة بحاجة إلى حل نهائي وصارم،
عـلــى اعـتـبــار أنـهــا ت ـعـ ّـدت التصرفات
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة ،ف ـي ـمــا االت ـ ـحـ ــاد االي ـط ــال ــي
يرفض االعتراف بهذا األمر.
ّ
وهـ ــذه اآلفـ ــة تـخــطــت إيـطــالـيــا أيـضــا،
فخالل املوسم املاضي تعرض العب
مـنـتـخــب إنـكـلـتــرا ونـ ــادي مانشستر
س ـي ـتــي رح ـي ــم سـتـيــرلـيـنــغ إلس ـ ــاءات
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات عـ ـنـ ـص ــري ــة م ـ ــن ج ـم ـه ــور
ناديي تشيلسي وويستهام يونايتد.
الــاعــب امل ـصــري مـحـمــد ص ــاح نجم
ن ــادي لـيـفــربــول ،طــاول ـتــه أي ـضــا هــذه
اإلساءات العنصرية خالل تلك الفترة،
وتم تصويره على أنه إرهابي ويريد
زراعــة قنبلة لتفجيرها .وفــي فرنسا
ت ـعـ ّـرض قــائــد ن ــادي اي ـم ـيــان برينس
غـ ــوانـ ــو إلس ـ ـ ـ ـ ــاءات ع ـن ـص ــري ــة خ ــال
مباراة مع نادي ديجون .والعب نادي
يوفنتوس السابق وايفرتون الحالي
مويس كــنّ ،
تعرض بــدوره إلســاءات
عنصرية من الجمهور ،كما من زميله
في الفريق ليوناردو بونوتشي ،الذي
عاد واعتذر منه الحقًا.
وف ــي امل ـب ــاري ــات األوروب ـ ـيـ ــة ،تـحــديـدًا
ف ــي م ـب ــاراة ك ــأس ال ـســوبــر األوروبـ ــي
الـ ـت ــي ج ـم ـعــت ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـيــزي
بنظيره تشلسي في مدينة اسطنبول
ال ـتــرك ـيــة ،هــاج ـمــت جـمــاهـيــر األخ ـيــر
العب فريقها تامي أبراهام بعبارات
عـنـصــريــة ،بـعــد إضــاع ـتــه رك ـلــة جــزاء
لفريقه.
إذًا هــي ك ــرة ن ــار ب ــدأت تـكـبــر ،ويجب
إي ـج ــاد ح ــل ل ـهــا م ــن ق ـبــل االتـ ـح ــادات
امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي
واألوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم لكي ال تصل
األم ـ ــور إل ــى م ـك ــان ال يـمـكــن ال ــرجــوع
عنه .ومــن األكيد أن الغرامات املالية
واإليقاف لعدد من املباريات لم يعودا
ي ـك ـف ـيــان أيـ ـض ــا ،ب ــل ي ـج ــب أن ت ـكــون
ال ـع ـق ــوب ــات قــاس ـيــا ج ـ ـدًا مل ــن ي ـمــارس
ال ـع ـن ـص ــري ــة عـ ـل ــى غـ ـيـ ــره سـ ـ ـ ــواء مــن
الالعبني أم من الجمهور ،لكي يشكل
هذا األمر رادعًا حقيقيًا.
(األخبار)

أكد املصنف أول عامليًا اإلسباني رافايل نادال عزمه على خوض منافسات بطولة
املاسترز الختامية ملوسم العبي كرة املضرب املحترفني نهاية األسبوع ،بعد أيام
من انسحابه بسبب اإلصابة من باريس ،آخر دورات املاسترز لأللف نقطة .وعبر
حسابه على «تويتر» ،أبدى اإلسباني البالغ من العمر  33عامًا ،عزمه على خوض غمار
بطولة املاسترز .وكتب «أمس ،خضعت لصورة بالرنني املغناطيسي في مايوركا
(إسبانيا) وعلى رغم وجود انتفاخ عضلي في البطن على الجهة اليمنى ،سأتوجه إلى
ّ
لندن» .وتابع «الخميس أو الجمعة ،سأبدأ بمعاودة ضربات اإلرسال .الهدف هو التمكن
من خوض نهائيات املاسترز في لندن .شكرًا لدعمكم جميعًا»( .أ ف ب)

القضاء الفرنسي ّ
ينبه نيمار

اكتفت السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تنبيه
إلى البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان،
على خلفية الشكوى ّ
املقدمة ضده من مشجع لنادي
رين قام بدفعه في املدرجات بعد نهائي كأس فرنسا
في كرة القدم املوسم املاضي ،حسبما أفادت مصادر
فرنسية .وأكد مصدر في النيابة العامة في بوبينيي
أن الهيئة القضائية «بـعـثــت عـبــر الـبــريــد» إل ــى أغلى
العب في العالم ،تنبيهًا وتذكيرًا بالقوانني والحقوق
والواجبات في حاالت مماثلة ،في أعقاب الشكوى التي
تقدم بها املشجع ضد نيمار واتهمه فيها بممارسة
ّ
املتعمد.
العنف
وأث ــار الـقــرار غضب املحامي فيليب أوهــايــون وكيل
املشجع ،اذ اعتبر أن ما قام به القضاء الفرنسي «غير
مقبول ،هذا أمر يبرر العنف .لو كان املشجع هو من
ضرب العب كرة القدم ،لكان مثل أمام املحكمة ،وربما
ُفرض عليه حكم بالسجنُ ،
ومنع من دخول امللعب».
وت ـقــدم املـشـجــع الـبــالــغ مــن الـعـمــر  29عــامــا بشكوى
قـضــائـيــة ف ــي ح ــق نـيـمــار عـلــى خـلـفـيــة ق ـيــام األخـيــر

ثالثة أسابيع
إليجاد بديل
لكوفاتش
أع ـلــن أولـ ــي هــونـيــس رئ ـيــس نـ ــادي بــايــرن
ميونيخ بطل الدوري األملاني لكرة القدم في
املواسم السبعة املاضية ،أن النادي البافاري
سيمهل نفسه ثالثة أسابيع إليجاد بديل
للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بعد إعفائه
من ّ
مهامه بسبب النتائج السيئة في الفترة
األخـ ـي ــرة .وق ــال هــونـيــس ف ــي تـصــريـحــات
ليل اإلثنني ـ الثالثاء ،إن مسؤولي النادي
ال ـب ــاف ــاري «س ـي ـف ـكــرون ب ـه ــدوء بــالـطــريـقــة
املالئمة ملعالجة هذا األمر» .وأضاف «أعتقد
أن ــه م ــن اآلن ح ـتــى املـ ـب ــاراة املـقـبـلــة خ ــارج
ملعبنا ضد دوسلدورف (في  23تشرين
الدولية)
الثاني/نوفمبر بعد فترة التوقف
ّ
خــال ثالثة أسابيع ،سنعرف كيفية حل
مسألة املدرب».
وأعـفــي كــوفــاتــش ( 48عــامــا) مــن ّمنصبه
يوم األحد املاضي غداة الخسارة املذلة التي
تلقاها بايرن أمــام اينتراخت فرانكفورت
بنتيجة ( )5-1فــي املــرحـلــة ال ـعــاشــرة من
البوندسليغا ،وكانت األسوأ له في الدوري
املحلي منذ عام .2009
وت ــداول ــت ال ـص ـحــف األمل ــان ـي ــة أس ـم ــاء عــدة
مطروحة لخالفة الكرواتي كوفاتش الذي
كـ ــان ي ـق ــود ال ـف ــري ــق ف ــي مــوس ـمــه ال ـثــانــي،
منها م ــدرب أيــاكــس أمـسـتــردام الهولندي
إري ـ ــك ت ــن ه ـ ــاغ ،واإلي ـط ــال ــي مــاسـيـمـلـيــانــو
أل ـي ـغ ــري ،وال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو
وال ـف ــرن ـس ــي أرس ـ ــن ف ـي ـن ـغــر ،إض ــاف ــة الــى
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ورالــف
رانـيـيــك واملـهــاجــم الــدولــي الـســابــق األملــانــي
م ـيــروســاف ك ـل ــوزه( .الـ ـه ـ ّـداف الـتــاريـخــي
لكأس العالم)

استراحة
3301 sudoku
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بدفعه في املدرجات أثناء تسليم امليداليات بعد املباراة
الـنـهــائـيــة ال ـتــي خـســرهــا الـفــريــق الـبــاريـســي بــركــات
الترجيح في نيسان/أبريل.
ّ
ّ
املصور على
وأدت هذه الحادثة التي انتشر شريطها
نـطــاق واس ــع عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،إلــى
إيقاف نيمار ثالث مباريات محليًا.
وأقر نيمار الذي أصبح في صيف  2017أغلى العب
في العالم بعد انتقاله من برشلونة اإلسباني الى سان
جيرمان مقابل  222مليون ي ــورو ،بــأن تصرفه مع
املشجع كــان «خاطئًا» ،مشددًا في الوقت عينه على
ـال» ،فــي إش ــارة الى
أنــه «كــان يجب أن يبقى غير م ـبـ ٍ
مــا اعـتـبــره الــاعــب إهــانــات كــان املشجع يوجهها له
ولزمالئه في نادي العاصمة الفرنسية.

فوز أول لرانييري

أه ــدى الـبــديــل جــانـلــوكــا ك ــاب ــراري فــريـقــه سمبدوريا
ومدربه املخضرم كالوديو رانييري فــوزًا ثمينًا في
اللحظات القاتلة على مضيفه سبال ( ،)0-1في لقاء
بــن فــريـقــن ي ـصــارعــان لـتـفــادي ال ـه ـبــوط ،فــي ختام
مباريات املرحلة الحادية عشرة من الدوري اإليطالي
لـكــرة ال ـقــدم .وج ــاء هــدف الـنـقــاط الـثــاث فــي الدقيقة
ً
( ،)1+90بعد دقيقة مــن دخــول كــابــراري بــديــا من
املهاجم فيديريكو بوناتزولي.
واسـتـغـ ّـل الــاعــب عرضية لفابيو دي بــاولــي ّ
حولها
ال ـب ــدي ــل اآلخ ـ ــر األوروغـ ــويـ ــانـ ــي غ ــاس ـت ــون رام ـي ــري ــز،
وتابعها كابراري بدوره رأسية في املرمى .وهو الفوز
األول لسمبدوريا منذ تــولــي رانـيـيــري مـهـ ّ
ـام إدارت ــه
الفنية فــي  12تـشــريــن األول/أك ـت ــوب ــر املــاضــي خلفًا
ألوزيبيو دي فرانشيسكو الذي أقيل من منصبه على
خلفية النتائج السيئة .وبدأ املدرب مغامرته الجديدة
أمــام فريقه السابق رومــا بتعادل سلبي في املرحلة

الثامنة ،قبل أن يسقط أمــام بولونيا ( )2-1ويتعادل
مع ليتشي ( )1-1في املرحلتني الالحقتني.
وهو الفوز الثاني لسمبدوريا هذا املوسم ،واألول منذ
تغلبه في املرحلة الرابعة على تورينو (-1صفر) ،قبل
أن يخسر أربع مرات ويتعادل مرتني.
ورفع سمبدوريا رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم إلى
املركز الثامن عشر متخليًا عن قاع الترتيب لسبال
الــذي تراجع إلــى املركز العشرين إثــر تجمد رصيده
عند سبع نـقــاط ،بعدما ُمني بخسارته الثالثة على
أرضه والثامنة هذا املوسم.

غيغز يستدعي بايل

استدعى مــدرب املنتخب الويلزي لكرة الـقــدم رايــن
غيغز قائده املصاب غاريث بايل إلى التشكيلة التي
ت ـخــوض م ـبــاراتــن ض ــد أذرب ـي ـج ــان وامل ـج ــر ضمن
التصفيات املؤهلة إلى كأس أوروبــا  2020في وقت
الحــق هــذا الشهر .وغ ــاب العــب جـنــاح ري ــال مدريد
اإلس ـبــانــي الـبــالــغ مــن الـعـمــر  30عــامــا ،عــن املــاعــب
منذ املـبــاراة بني منتخب بــاده وكرواتيا ( )1-1في
 13تشرين األول/أكتوبر املاضي ضمن منافسات
املجموعة الخامسة للتصفيات ،بسبب معاناته من

إصابة على مستوى ربلة الـســاق .ويحتل املنتخب
الويلزي املركز الرابع في ترتيب املجموعة ،برصيد
ثماني نقاط من ست مباريات ،وبفارق ست نقاط
ّ
املتصدرة وأربع عن املجر الثانية (لكل
عن كرواتيا
منهما سـبــع م ـب ــاري ــات) .وت ـحــل وي ـلــز ضـيـفــة على
أذربـيـجــان فــي  16تشرين الثاني/نوفمبر ،قبل أن
تستضيف املجر في  19منه.
وعلى رغم استدعائه ،ال تــزال امكانية خوض بايل
للمباراتني موضع شك ،اذ أنه عاود األسبوع املاضي
فقط التمارين الخفيفة مع فريقه اإلسباني.
ونقلت صحيفة «آس» فــي تقرير لها بعد أيــام من
إصابة بايل ،عن مصدر لم ّ
تسمه في ناديه« ،وجود
هستيريا جماعية بـشــأن إصــابــات غــاريــث بــايــل»،
وأن ــه يـتــوقــف عــن الـلـعــب بـمـجــرد تـعــرضــه إلصــابــة،
مهما كانت طفيفة .وبحسب إحصاءات الصحيفة
املــدريــديــة ،غ ــاب الــاعــب عــن  94م ـب ــاراة مــع الـنــادي
امللكي بسبب  24إصــابــة مختلفة تعرض لها منذ
انضمامه إلــى صفوفه آتيًا من توتنهام اإلنكليزي
في صيف العام .2013
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أفقيا

 -1إحــدى املــدن في محافظة حمص في سوريا شهدت معارك عسكرية كبيرة – نوع
من األسماك املفترسة –  -2دم مائل الى السواد – وعاء صغير يجعل فيه الطيب – -3
لقاء وجهًا لوجه مع شخصية على شاشة الصغيرة –  -4لعبة لألطفال بشكل جسم
مدينة
مستدير – أهــم مــدن الكوت دازور في فرنسا – من األزهــار –  -5حــرف عطف – ُ
فرنسية قاعدة محافظة املانش –  -6شاعر فرنسي راحل ُيعتبر رائد السريالية – تقال
على الهاتف –  -7جــذب الــريــاضــي األثـقــال بـشــدة – مــن يعمل فــي قـيــاس األرض – -8
عكسها سقي النبات – أدوات تستعمل لتسريح الشعر –  -9من العائالت السياسية
اللبنانية – فقد عقله –  -10ممثل سوري راحل إشتهر بشخصية نسائية بإسم أم كامل

عموديًا

 -1رواي ــة عاملية مشهورة للكاتب الــروســي الكبير تولستوي –  -2ألـ ّـح فــي الطلب
– وكــالــة أنـبــاء عاملية –  -3ثمن الـشــيء – هــرب مــن املعتقل – رخــو باألجنبية – -4
أصابه تيار كهربائي – أمــر خفي – خــاف أول –  -5دار نشر لبنانية متخصصة
فــي نشر الكتب العلمية –  -6عائلة ّ
فنية لبنانية كبيرة – إبــن األس ــد –  ّ -7شيخ
ّ
بالسد املعروف بإسمها –  -8حقة من
ضعيف – إحدى مدن اليمن إشتهرت قديمًا
ُ
فخار تستعمل لحفظ الدراهم واألموال – محافظة في العراق قاعدتها الكوت – -9
خصب – للنفي – بئر عميقة –  -10موسيقي لبناني يعزف على آلة العود حائز
على الجائزة األولى في التأليف ضمن مسابقة في اليابان

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3301

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عمر الداعوق –  -2يونيسف – بعل –  -3ور – الردع –  -4نيس – دعني –  -5أساس – كندا –
 -6ناساو – ل ل –  -7غوته – بلعوم –  -8شروال – ّ
نب –  -9نسرين – رقي –  -10فك – الفيالق

عموديًا ّ
ّ
أغش –  -2موريس – ْ
ساهارا – ّ -5لس – داس –
ورنك –  -3رن – سانتوس –  -4ايل –
 -1عيون –
ّ
ّ
ليل –  -6دفاع – اب – نف –  -7لنكولن –  -8عبرين – عبرا –  -9وعد – دلو – قل –  -10قلعة املضيق

حل الشبكة 3300
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عارضة أزيــاء برازيلية تم إدراجها في موسوعة غينيس كأغنى عارضة أزياء
في العالم .حصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة للبيئة من قبل وكالة األمم
املتحدة
 = 5+1+7+3حمام ُيستخدم لنقل الرسائل ■ ّ = 4+8+6+2
يشيد البناء ■ 11+10+9
= افتتح املشروع

حل الشبكة الماضية :مها ناجي صالح

وفي حني كان اسم تن هاغ من املطروحني
ّ
بـقــوة للمنصب الـجــديــد ،أك ــد امل ــدرب الــذي
أشرف سابقًا على الفريق الرديف لبايرن
ميونيخ ( ،)2015-2013أنه سيبقى حتى
نهاية املــوســم الحالي على األقــل مــع نــادي
ال ـعــاص ـمــة ال ـه ــول ـن ــدي ــة .وق ـ ــال ف ــي مــؤتـمــر
ص ـح ــاف ــي «ت ـج ـم ـع ـنــي ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة مــع
فريقي والجميع في أياكس ،لذا يمكنني أن
أؤكد أنني سأبقى في أياكس هذا املوسم»،
ـاد ك ـب ـيــر .اسـتـمـتـعــت
مـضـيـفــا« ،ب ــاي ــرن نـ ـ ٍ
باق مع أياكس».
أنا
بعملي هناك .لكن اآلن
ٍ
وأشـ ــار بــايــرن فــي بـيــان إع ـفــاء كــوفــاتــش،
الى أن مساعده هانز-ديتر فليك ،املعروف
ّ
مهام التدريب بشكل
بـ«هانزي» ،سيتولى
م ــؤق ــت ح ــالـ ـي ــا ،ال س ـي ـم ــا فـ ــي امل ـح ـط ـتــن
املهمتني للفريق هــذا األسـبــوع :استضافة
أوملـبـيــاكــوس الـيــونــانــي ال ـيــوم األرب ـع ــاء في
الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،واس ـت ـضــافــة وصـيـفــه في
املــوســم املــاضــي بوروسيا دورتـمــونــد يوم
ال ـس ـبــت ف ــي املــرح ـلــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة من
الدوري األملاني.
ُيذكر أن مشاكل كبيرة حصلت في الفترة
امل ــاض ـي ــة ب ــن امل ـ ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق كــوفــاتــش
والعبي البايرن على خلفية النتائج السيئة
وعدم االنسجام.

