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اتحاد الكرة الأوروبي ّ
يهدد بطرد رو�سيا
ترحل الم�شاغبين �إلى بالدهم
ال�شرطة ّ
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم عن استبعاد روسيا
«مع وقف التنفيذ» بسبب شغب جماهيرها ،باإلضافة إلى
تغريم االتحاد الروسي لكرة القدم بمبلغ  150ألف يورو.
ومفاد هذا القرار التحذيري أنّ تكرار الجماهير الروسية
لحاالت الشغب المشابهة لتلك التي حدثت قبل وبعد
مباراة روسيا وإنكلترا منذ أيام قد يحرم المنتخب الروسي
من استكمال البطولة األوروبية التي تستضيفها فرنسا
حتى العاشر من شهر تموز المقبل.
وذكر االتحاد األوروب��ي في بيانه« :تتعلّق االتهامات
المشجعين
الموجهة إلى االتحاد الروسي لكرة القدم بشغب
ّ
ّ
واستخدام األلعاب النارية والسلوك العنصري».
وأضاف أنّ لجنة القيم ق ّررت فرض غرامة قدرها 150
أل��ف يورو ،واستبعاد المنتخب ال��روس��ي حتى نهاية
البطولة مع تعليق العقوبة.
وتابع« :سيت ّم تنفيذ االستبعاد إذا تك ّررت مثل هذه
األفعال داخ��ل أي ملعب في أيّ مباراة متب ّقية للفريق
الروسي خالل منافسات البطولة».
وأوضحت السلطات الفرنسية أ ّنها قامت بعمليات
مشجعا ً روس ّيا ً صباح أمس الثالثاء
التح ّقق من هويّة 29
ّ
في فندق في مانديليو ال نابول ،حيث يقيمون في مرسيليا،
مضيف ًة أنّ عملية المراقبة لم تتو ّقف ولكن السلطات ق ّررت

المفاج�أة الأولى في المجموعة ال�ساد�سة
المجر تهزم النم�سا بنتيجة  2ـ 0

بالفعل وض��ع البعض منهم في مركز اعتقال بانتظار
طردهم من البالد.
وتت ّم إجراءات التح ّقق من الهويّة من قِبل رجال الدرك
وبالتنسيق مع الشعبة الوطنية لمكافحة الشغب ،ويتعلّق
األمر على الخصوص بالتح ّقق ما إذا كان هؤالء الروس
ضمن قائمة من مثيري الشغب المص ّنفة بالـ»خطيرة».
المشجعون الروس الذين ت ّم التح ّقق من هويّاتهم
وكان
ّ
هذا الصباح يستعدّون للسفر عبر الحافلة إلى مدينة
ليل ،حيث سيلتقي منتخب بالدهم مع سلوفاكيا اليوم
األربعاء.
واندلعت أعمال عنف طوال عطلة نهاية األسبوع في
مرسيليا على هامش مباراة إنكلترا وروسيا ،وتو ّرط فيها
مشجعون روس وإنكليز ،وفرنسيّون أيضاً.
ّ
وت ّمت محاكمة  10أشخاص االثنين في مرسيليا بسبب
هذه األحداث ،ووصلت العقوبات إلى الحبس لعا ٍم واحد،
مشجع مثير للشغب من روسيا في
لكن لم يكن بينهم أيّ
ّ
حين أ ّنهم سبب اندالع االشتباكات مع اإلنكليز.
وخلّفت المواجهات  35مصابا ً أغلبهم من اإلنكليز،
بينهم واحد في حالة الخطر بسبب تع ّرضه لضربة في
الرأس بقضيب حديدي.

قلب المنتخب المجري التوقعات وخيّب آمال المراهنين على فوز
سهل سيكون بمتناول النمساويين في أولى مبارياتهم في المجموعة
السادسة ضمن بطولة أمم أوروبا .فعلى ملعب بوردو سقطت الرهانات
ّ
وتبخرت االسماء ،ونجح المنتخب المجري باستعادة أمجاد ضائعة
عبر فوزه الكبير والمستحق على نظيره وجاره النمساوي ( 2ـ )0
سجل حارس المجر
ليتصدّر مجموعته بجدارة ،وإلى جانب هذا الفوز ّ
كيرالي رقما ً قياسيا ً لكونه الالعب األكبر س ّنا ً في تاريخ المسابقة،
وكان قد تلقى التهنئة قبل انطالق المباراة من صاحب الرقم السابق
األلماني لوثر ماتيوس.
ويعود الفضل في تحقيق هذا الفوز المجري إلى روح الجماعة
وحسن االنتشار اللذان ميّزا اداء الفريق ،والى الثنائي المتألق آدم
ساالي مهاجم الفريق الذي إفتتح التسجيل في الدقيقة  ،62وإلى
البديل المتميّز زولتان ستيبر الذي أقلق الدفاعات النمساوية الضائعة
ج ّراء طرد المدافع دراغوفيتش في الدقيقة  65لنيله أنذارين ،ففي
الدقيقة  88انسل ستيبر ببراعة من خلف المدافعين ولعب الكرة التي
وصلته من خط الدفاع ساقطة من فوق الحارس المتقدّم .ويعتبر
هذا الفوز بمثابة جرعة ثقة للمجريين في بداية مشوارهم األوروبي.
والجدير ذكره أن المنتخب النمساوي ترك ّزت هجماته على العبه
دايفيد االبا الذي هدد المرمى المجري عبر تسديداته البعيدة المدى،
لكن كراته كانت تصطدم بالقائم أو تسكن بين يدي الحارس المخضرم
كيرالي .وحاول اردوفيتش في آخر دقيقة تقليص الفارق لكن الطريق
إلى الشباك المجرية كانت مقفلة تماماً.

15

بالتر يك�شف �أ�سرار الغ�ش في «القرعات»
ص��� ّرح الرئيس السابق لالتحاد
الدولي لكرة القدم ،سيب بالتر ،بأ ّنه
كان شاهدا ً على التالعبات في قرعة
العديد من المنافسات األوروبية ،رغم
أ ّنها كانت ُتنقل على الهواء مباشرة
ويشاهدها الماليين من المتف ّرجين.
وقال بالتر في مقابلة مع صحيفة
أرجنتينية ،في معرض إجابته عن
سؤال هل يمكن الغش في القرعة رغم
أنها ُتنقل على الهواء مباشرة والماليين
يشاهدونها على الشاشة؟« :رأيت ذلك

ب��أ ّم عيني ،نعم لقد رأي��ت ذل��ك .كانت
هناك تالعبات في قرعة العديد من
المنافسات األوروبية ،يتم تمييز الكرات
إ ّما بتسخينها أو تبريدها ،شهدت على
ذلك».
ورف����ض ب�لات��ر ت��ح��دي��د البطولة
ال ُمتالعَ ب بقرعتها ،لك ّنه أوض��ح بأنّ
فريقا ً واح���دا ً هو من استفاد من تلك
القرعة ،وكان إيطاليا.
ونأى بالتر ( 80عاماً) بنفسه عن
هذا الغش ،على الرغم من أ ّنه كان رئيسا ً

للفيفا من العام  1998وحتى العام
 ،2016بقوله« :رؤساء آخرون هم من
كانوا يتالعبون بالقرعة ،لم يحدث أبدا ً
أيّ غش في عهدي ،القرعة كانت نظيفة
دائماً ،لم يسبق لي أن خرقت القانون،
أنا واضح في هذه المسألة».
وين ّفذ سيب بالتر حاليا ً قرارا ً قضى
بإيقافه عن المشاركة في أيّة أنشطة
متعلّقة بكرة القدم لمدة  6سنوات،
لمخالفات قام بها إلى جانب العديد من
مسؤولي الفيفا في عهده.

غولدن �ستايت  3ـ كليفالند  2في الـNBA

غاب درايموند ففاز كليفالند بفارق  15نقطة

موعد مع الح�سم في المجموعة الأولى
الفرن�سي وال�سوي�سري جاهزان للت� ّأهل المبكر
تسعى فرنسا مضيفة ي��ورو  2016إلى
تأكيد بدايتها الجيدة وضمان مقعدها في
الدور الثاني باكراً ،وذلك عند مواجهتها ألبانيا
مساء اليوم ( 10.00بتوقيت بيروت) ضمن
الجولة الثانية في المجموعة األولى.
وكان منتخب «الديوك» قد استه ّل مشواره
ال��ق��ا ّري بالفوز على روم��ان��ي��ا  1-2بفضل
ديميتري باييت العب وست هام اإلنكليزي
ال��ذي منح ب�لاده النقاط الثالث بهدف رائع
سجله في الدقيقة  89من اللقاء .وفي حال
ّ
فوزه على ألبانيا ،التي خسرت في اختبارها
األول على يد سويسرا (صفر ،)-1ستضمن
فرنسا بطاقتها إلى الدور الثاني ،شرط عدم
فوز رومانيا على سويسرا في المواجهة التي
تسبق لقاءها بثالث ساعات.
ووع���د مهاجم أرس��ن��ال أوليفييه جيرو
جماهير بالده بأنّ المنتخب سيقدّم أفضل ما
يملك في المواجهة الخامسة بين المنتخبين
ع��ل��ى الصعيد ال��رس��م��ي ،وف���از «ال��دي��وك»
سنتحسن مع
بجميعها« :أنا متأ ّكد من أ ّننا
ّ
تقدّم البطولة».
وأضاف جيرو« :ألعب بشكل أفضل عندما
أك��ون تحت الضغط .ال أري��د إضاعة وقتي
باإلجابة على الذين يش ّككون بي ،لك ّنني أشعر
بأ ّنني في وض��ع جيد ضمن ه��ذه التوليفة
وكسبت الكثير م��ن الثقة داخ��ل المنتخب

الفرنسي ،أنا استمتع حقا ً وأحاول تقديم كل
ما لديّ ».
ومن جهتها ،ستحاول ألبانيا تعكير األجواء
على فرنسا وم��د ّرب��ه��ا دي��ش��ان وتعويض
خسارتها في المباراة األول��ى ض ّد سويسرا،
لكن المهمة تبدو صعبة للغاية على رجال
المد ّرب اإليطالي جاني دي بيازي.
ومن المتو ّقع أن تشهد التشكيلة الفرنسية

بعض التعديالت ،ف��األح��ادي��ث ت��دور حول
إمكانيّة إبقاء العب وسط يوفنتوس اإليطالي
بول بوغبا على مقاعد البدالء بعد المباراة
العادية التي قدّمها ض� ّد رومانيا ،وإش��راك
موسى سيسوكو بدال ً منه.

سويسرا وفرصة الحسم

وف��ي المواجهة الثانية ضمن المجموعة

األول��ى ،ستكون سويسرا أم��ام فرصة حسم
تأهّ لها إلى الدور الثاني للمرة األولى في ثالث
مشاركة لها ،وذلك عندما تواجه رومانيا اليوم
( 19.00بتوقيت بيروت).
ويعود الفريقان بالذاكرة إل��ى مونديال
 ،1994حين ح ّققت سويسرا فوزا ً ساحقا ً على
رومانيا  1-4في ال��دور األول ،لكن األخيرة
استعادت توازنها بقيادة مد ّربها الحالي أنغيل
يوردانيسكو وتصدّرت المجموعة وواصلت
طريقها حتى الدور ربع النهائي.
وتبحث رومانيا بقيادة يوردانسكو عن
اإلبقاء على حظوظها بتحقيق فوزها الثاني
فقط في مبارياتها الـ 15في البطولة القاريّة،
لكن المهمة ل��ن تكون سهلة أم��ام منتخب
سويسري صعب.
وتو ّقع مدافع سويسرا فابيان شار ،صاحب
هدف الفوز على ألبانيا ،مباراة صعبة قائالً:
“شاهدنا فرنسا ض ّد رومانيا ،نجحت رومانيا
في مجاراتها معظم فترات المباراة ،نحن ندرك
بأ ّنه علينا تقديم أفضل ما لدينا من أجل الفوز
عليهم”.
وفي المعسكر الروماني ،اعتبر العب وسط
ستيوا بوخارست ،نيكوالي ستانسيو ،بأنّ
الفريقين من نفس المستوىُ ،مبديا ً تذ ّمره من
مقارنته الدائمة بأسطورة المنتخب جورجي
حاجي أو أدريان موتو.

ف��� ّرط غ��ول��دن س��ت��اي��ت ووري���رز
ب��ف��رص��ت��ه األول����ى لحسم سلسلة
نهائيات دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين لمصلحته ،بسقوطه
على أرض��ه أم��ام منافسه كليفالند
كافالييرز بنتيجة ( )112-97في
المباراة الخامسة بينهما ،لينجح
األخ��ي��ر بتقليص ال��ف��ارق فتصبح
النتيجة ( )2-3لمصلحة غولدن
ستايت ووريرز.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حسم نتيجة

ال��رب��ع األول لمصلحته ب��ف��ارق 3
نقاط ( ،)29-32إلاّ أنّ الضيف خرج
م��ت��ع��ادال ً ( )61-61م��ع انتصاف
الوقت بتسجيله  32نقطة ،مقابل 29
ألصحاب األرض.
ال���رب���ع ال��ث��ال��ث ك����ان ح��اس��م �ا ً
لكليفالند ،إذ شهد تف ّوقهم بتسع نقاط
( ،)23-32واستمر تقدّمهم في الربع
األخير ،لينجحوا بتوسيع الفارق إلى
 15نقطة ،بعدما أنهوه (.)13-19
وغاب درايموند غرين عن غولدن

ستايت بداعي اإليقاف على أن يعود
إل��ى تشكيلة الفريق ف��ي المباراة
السادسة.
برز من الفائز ليبرون جايمس الذي
سجل  41نقطة مع  16متابعة و7
ّ
تمريرات حاسمة ،وكايري إيرفينغ
برصيد  41نقطة م��ع  6تمريرات
حاسمة.
�ج��ل م��ن ال��خ��اس��ر ك�لاي
فيما س� ّ
طومسون  37نقطة ،وستيفين كوري
 25نقطة و 7متابعات.

الخطيب وعبد النور باقيان مع الريا�ضي

رو�سيا و�سلوفاكيا  ...لقاء بح�سابات مختلفة
تخوض روسيا مواجهة سلوفاكيا اليوم
( 16.00بتوقيت بيروت) في مدينة ليل ضمن
الجولة الثانية من المجموعة الثانية ليورو
ّ
المتأخر مع إنكلترا،
 ،2016متسلّحة بتعادلها
فيما تبحث سلوفاكيا عن تعويض سقوطها
أمام ويلز  .
ّ
المتأخر في
لكن هدف فاسيلي بيريزوتسكي
شباك إنكلترا ،خيّم عليه شبح أعمال العنف
التي سبقت مواجهة إنكلترا ـ روسيا في شوارع
مدينة مارسيليا الجنوبية ،وأسفرت عن عشرات
الجرحى أحدهم إنكليزي بحالة حرجة.

وكانت روسيا في طريقها لتل ّقي خسارة
أولى ،عندما تقدّمت إنكلترا بضربة إريك داير
الحرة ،لكن بيريزوتسكي أنقذ الموقف عندما
لعب كرة رأسيّة في الدقيقة الثانية من الوقت
بدل الضائع فسكنت مرمى الحارس جو هارت.
وف��ي ح��ال ف��وز روس��ي��ا على ملعب «بيار
م����وروا» ،سيرتفع الضغط على المنتخب
اإلنكليزي المدعو لمواجهة جارته ويلز غدا ً
الخميس في لنس.
في الطرف المقابل ،ستش ّكل الخسارة نهاية
المشوار لسلوفاكيا التي تشارك أل ّول مرة في

تاريخها الحديث ف��ي المسابقة ،وذل��ك بعد
سقوطها افتتاحا ً أمام ويلز( 1ـ .)2
وسيكون العب وسط نابولي اإليطالي ماريك
هامسيك مطالبا ً بالمزيد من مد ّربه يان كوزاك
ال��ذي أق� ّر بأ ّنه سيُجري التعديالت المناسبة
على تشكيلته.
وق��د يدفع ك���وزاك ،ب��أون��دري دودا (ليغيا
سجل بعد أقل من دقيقة على
وارس��و) ،ال��ذي ّ
دخوله بديالً في مباراة ويلز.
وعلّق كوزاك« :حتما ً سأُجري تعديالت ،لكن
ال يمكنني اإلفصاح عنها .سنرى كيف سيستعيد

الالعبون لياقتهم».
وت��اب��ع« :ل��ق��د شاهدنا الفريقين ،أرسلنا
أشخاصا ً إلى مباراة إنكلترا وروسيا .يجب أن
نستع ّد جيداً ،ونبحث عن نتيجة أفضل».
وفي وقت تخوض سلوفاكيا البطولة ألول
مرة كدولة مستقلة بعد مشاركة أولى أيضا ً في
مونديال  2010بلغت فيه دور الـ ،16تتطلّع
روسيا إلى تعويض آخر خيبتين لها في بطولة
كبرى ،بعد خروجها من ال��دور األول للبطولة
القاريّة قبل أربع سنوات ،ومن دور المجموعات
في مونديال البرازيل .2014

بيروت  ...نقطة االنطالق لمع�سكر بر�شلونة في «الفوت�سال»
خطو ٌة غير مسبوقة سيُقدِم عليها نادي
برشلونة اإلسباني الشهير ،وه��ذه الم ّرة من
بوابة لعبة كرة القدم للصاالت ،عندما سيُطلق
أول معسكر تدريبي رسمي له في اللعبة من
بيروت تحديداً ،وذلك في المؤتمر الصحافي الذي
سيُعقد اليوم األربعاء عند الساعة  12.00في
فندق « »Holiday inn – Dunesفي فردان.

وتأتي هذه الخطوة االستثنائية بعد النجاح
الذي ح ّققه إطالق المعسكر الرسمي لبرشلونة
السمعة التي اكتسبتها
في كرة القدم ،إضاف ًة الى ُّ
لعبة الفوتسال في لبنان ،ما أعطى ثقة للنادي
الكتالوني بإمكانية نجاح مشروعه بعدما
لمس إمكانات فنيّة ولوجستيّة وبشريّة مثاليّة
بالنسبة إلى شروطه إلط�لاق هذا المعسكر.

مخصصا ً
المؤتمر الصحافي ال��ذي سيكون
ّ
للحديث عن تفاصيل المعسكر التدريبي الذي
سيُقام بين  1و 6آب المقبل في قاعة نادي
الصداقة ،سيحضره ّ
منظم معسكرات برشلونة
في لبنان ،رجل األعمال سمير شمخة ،ومدير
المعسكر المحاضر اآلس��ي��وي حسين ديب،
والعب برشلونة السابق مد ّرب منتخب لبنان

للفوتسال اإلسباني باكو أراوجو ،الذي سيكون
أحد المد ّربين األساسيّين في المعسكر إلى
جانب ثالثة من مواطنيه الذين سينتدبهم
«ال��ب��رس��ا» للمشاركة ف��ي ت��دري��ب الصغار
المنتسبين ،والذين ستتراوح أعمارهم بين 7
و 17عاماً.

أ ّكد نجم كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب خالل حديث
إذاعي بأ ّنه سيبقى مع فريق الرياضي بطل لبنان الموسم
المقبل ،خالفا ً للشائعات التي تردّدت عن عزمه العودة
للّعب في الدوري الصيني.
وأوضح الخطيب أ ّنه ال إمكانية لعودته إلى الصين،
وذل��ك لظروف مهنيّة خاصة ،مؤ ّكدا ً التزامه بعقده مع
الرياضي ،والذي سيستمر لموسمين مقبلين.
ولفت الخطيب إلى أ ّنه يستعد لمشاركة الرياضي في
استحقاقاته الخارجية المقبلة ،وأبرزها بطولة آسيا التي
س ُتقام في الصين في أيلول المقبل ،نافيا ً الشائعات التي
تحدّثت عن قرب انتقاله إلى الحكمة الغريم التقليدي
للرياضي ،مؤ ّكدا ً أنّ أحدا ً لم يفاتحه في هذا الموضوع.
وقال الخطيب ،إنّ ما قدّمه لفريق الرياضي هذا الموسم،

ومساعدته للفريق على إحراز لقب الدوري ،هو أفضل ر ّد
على األصوات التي طالبته باالعتزال.
وأوضح أنّ مبارياته األربعين التي خاضها في الدوري
الصيني قبل التحاقه بالرياضي هذا الموسم لم تؤ ّثر
على جاهزيّته ،بل بالعكس فإ ّنها رفعت منسوب لياقته،
وال سيّما أنّ ال��دوري الصيني أعلى مستوى من الدوري
المحلّي.
ٍ
ومن جهة أخرى ،كشف زميله في النادي الرياضي جان
عبد النور عن عدّة عروض تل ّقاها ّ
مؤخراً ،لكنه أ ّكد لسائليه
بأ ّنه سيبقى مع الرياضي في حال عُ رض عليه األمر من
إدارة الفريق ،معتبرا ً أنّ السنوات السبع التي أمضاها مع
الفريق تعني له الكثير ،إذ أصبح النادي جزءا ً أساس ّيا ً من
حياته.

الهولندي كومان مد ّرب ًا لإيفرتون الإنكليزي

ت�شيلي وبنما في مواجهة حا�سمة
والأرجنتين تلتقي بوليفيا ا�ستعرا�ضي ًا
تلتقي تشيلي حاملة اللقب مع بنما فجر
اليوم ( 2.00بتوقيت بيروت) في ق ّمة نارية
في الجولة األخيرة من منافسات المجموعة
الرابعة لحسم البطاقة األخيرة المؤهّ لة إلى
الدور ربع النهائي للنسخة المئويّة لبطولة
كوبا أميركا المقامة في الواليات المتحدة.
وتتصدّر األرجنتين المجموعة برصيد
 6نقاط ،وه��ي حجزت بطاقتها إل��ى ربع
النهائي ،وتلتقي بوليفيا األخيرة في مباراة
هامشيّة ( 4.00بتوقيت ب��ي��روت) ،فيما
تتقاسم تشيلي وبنما المركز الثاني برصيد
 3نقاط لكل منهما مع أفضليّة لتشيلي
بفارق األهداف.
ويحتاج المنتخب التشيلي إلى التعادل
فقط ،لضمان استمراره في الدفاع عن اللقب
الذي أحرزه للم ّرة األولى في تاريخه العام
الماضي على حساب األرجنتين بركالت
الترجيح .وحاليا ً يعاني األم ّرين كونه خسر
أمام األرجنتين في الجولة األولى  ،2-1وفاز
ّ
بشق النفس على بوليفيا بالنتيجة ذاتها
وفي الوقت بدل الضائع ،وهو يملك بالتالي
فرصة لتلميع صورته وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

وتفادي فقدان اللقب بالنظر إلى الفوارق
الكبيرة بينه وبين بنما.
واعترف مد ّرب تشيلي األرجنتيني خوان
أنطونيو بيتزي بالصعوبات التي يعاني

منها منتخب بالده ،قائالً« :نحن في ظروف
مناخيّة صعبة ،والالعبون منهكون بعد
موسم طويل ،من دون أن ننسى أ ّننا نواجه
منتخبات قوية وج���اءت إل��ى هنا للدفاع

عن حظوظها ،كما أنّ ه ّمها الوحيد هزيمة
ال��ب��ط��ل» .وأض���اف« :نعمل على تصحيح
يتحسن
األخطاء التي نرتكبها ومستوانا
ّ
تدريجياً ،نحتفظ بحماسنا ونحن متفائلون
بالمستقبل».
بالمقابل ،تدخل بنما المباراة بمعنويات
مهزوزة عقب خسارتها ال ُمذ ّلة أمام األرجنتين
بخماسيّة نظيفة ،وستكون مه ّمتها صعبة
أيضا ً أمام تشيلي ونجومها أرتورو فيدال،
أليكسيس سانشيز وماوريسيو إيسال.
وفي المباراة الثانية ،تخوض األرجنتين
مواجهة هامشيّة أمام بوليفيا التي فقدت
كل اآلمال في التأهّ ل بخسارتيها أمام بنما
وتشيلي.
وستكون ال��م��ب��اراة ف��رص��ة أم��ام م��د ّرب
األرجنتين خيراردو مارتينو إلراحة نجومه.
وغ��اب ميسي ع��ن ال��م��ب��اراة األول���ى ض ّد
تشيلي ،والتي انتهت بفوز األرجنتين 1-2
ب��داع��ي إص��اب��ة ف��ي ظهره ت��ع� ّرض لها في
المباراة الودّية ض ّد هندوراس في  27أيار
الماضي ،وعاد أمام بنما وسجل هاتريك.

أعلن نادي إيفرتون في موقعه الرسمي على اإلنترنت
عن تعيين الهولندي رونالد كومان مد ّربا ً له بعقد يمت ّد
لثالث سنوات.
وجاء التوقيع مع مد ّرب ساوثهامبتون السابق بعد
أسابيع من الشائعات التي ربطته باالنتقال إلى إيفرتون.
وذك��ر إيفرتون في البيان ال��ذي نشره أمس الثالثاء:
«يسعدنا تأكيد تعيين كومان مد ّربا ً للفريق بعقد يمت ّد
لثالث سنوات حتى حزيران .»2019
وح ّقق المد ّرب الهولندي ( 53عاماً) نتائج ملفتة مع
ساوثهامبتون بالرغم من رحيل معظم نجوم الفريق ،حيث
احت ّل المركز السادس هذا الموسم ،في الوقت الذي تعاقد

معه إيفرتون وهو في المركز الحادي عشر.
ود ّرب نجم برشلونة اإلسباني السابق العديد من
األندية األوروبية الكبيرة مثل أياكس وبنفيكا وفالنسيا،
وغيرها.
وق��ال ك��وم��ان ف��ي تصريحات لموقع إي��ف��رت��ون« :أن��ا
متح ّمس جدا ً ألكون مد ّربا ً إليفرتون ،أنا مؤمن بالنادي،
بالفريق ،والجماهير وبقدرتنا على فعل أش��ي��اء في
المستقبل».
و ُتع ّد إحصائيّات كومان جيدة في الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،خاصة وأ ّن��ه ك��ان ي��د ّرب أح��د أندية المستوى
الثاني نجومية.

