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االصابة تزيد من مهوم كامبل
وتــبعــــده  3اســــابــيع عــن املالعـب
تـلق ــى ال ــدولـي االنـكلـي ــزي س ــول
كــامـبل م ــدافع ارسـن ــال اللـنــدنـي
ضــربــة اضــافـيــة عـنــدم ــا تعــرض
الصـ ـ ــابـ ـ ــة يف كـ ـ ــاحـله س ـي ـب ــتعـ ـ ــد
بـ ـ ـس ـب ــبهـ ـ ــا ع ــن املالع ــب نحـ ـ ــو 3
اس ــابـيع .ي ــذك ــر ان ك ــامـبل ع ــاود
ال ـت ـم ـ ــاريــن مع ارس ـن ـ ــال االث ـنــني
املــاضـي بعــد ابـتعــاده عـن الفــريق
لف ـتـ ـ ــرة  4ايـ ـ ــام ب ـ ـس ـبــب حـ ـ ــال ــته
الــذهنيـة وادائه الـسيء يف املبـاراة
امـام وست هام يف املرحلـة الرابعة
والعـشرين والتـي خسرهـا ارسنال
علـى ارضه يف "هايبري"  ،3-2بعد
ان كـان كـامـبل الـسـبب االســاسي
يف الهـ ــدفــني اللـ ــذيـن تـلقـ ــاهـمـ ــا
فـ ـ ـ ــريـقـه يف ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط االول م ــن
املـبـ ــاراة.وك ـ ــان الفـ ــرنـ ـسـي ارسـني
فـيـنغ ــر م ــدرب الف ــريق اسـتـب ــدل

كــامبل يف بـدايـة الـشــوط الثــاني
من املـباراة فخـرج االخيـر غاضـبا
مــن املـلع ــب ودخل ال ـ ـ ــى غ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة
املـالبس من دون عـودة .واستـبعد
ف ـي ــنغ ـ ــر املـ ـ ــدافع اخملـ ـض ـ ــرم عــن
تـشـكيلـة الفــريق يف املبـاراة الـتي
اق ـي ـمــت ال ـ ـس ـبــت املـ ـ ــاضــي امـ ـ ــام
بـ ـ ــرم ـنـغهـ ـ ــام يف اطـ ـ ــار امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة
اخلــامـســة والعـشــرين والـتي فــاز
فـيه ــا ارسنــال به ــدفني نــظيـفني،
بـسـبب مــا وصفـه فيـنغــر " وضعه
الـذهـني الـسيء".واكـد كــامبل انه
يـريد العودة الـى الفريق يف اسرع
وقـ ــت مم ـكـ ــن ،ل ـكـ ــن رغ ـ ـب ـ ـتـه لـ ــن
تــتحـقق اذ ع ـ ــاودته االصـ ــابـ ــة يف
كاحله.
وق ــال فـيـنغ ــر "لق ــد لعـب ك ــامـبل
اسـ ـبـ ـ ـ ــوع ــني او ثـالثـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــابـ ـيـع

مــتح ـ ــامـال عل ـ ــى اص ـ ــابــته ،لـكــن
االم ــر تفــاقـم خالل املـبــاراة امــام
وس ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ـ ــام ( ،)3-2واظـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
الـفحـ ــوصـ ــات انـه بحـ ــاجـ ــة الـ ــى
ال ـ ــراح ـ ــة مــن اس ـب ـ ــوعــني ال ـ ــى 3
اســابـيع" .وت ـشـكل هــذه االصــابــة
ض ــرب ــة ج ــدي ــدة ل ــدف ــاع ارسـن ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـعـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي مـ ــن غ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاب
الكــامـيــرونـي لــوريـن عـن املالعـب
لفـتـ ــرة شه ــر الص ــابـته يف ركـبـته
واشـلي كــول والفــرنـسـيني غــايـيل
كليـشي وبـاسكـال سيغـان للـسبب
ذاته والعــاجيني اميـانـويل ايبـويه
وكـواو تـوريه ملـشـاركـتهمـا يف كـأس
االمم االفـريقـة املقـامـة حـاليـا يف
مـصـر والـتي تـلتقـي فيهـا ســاحل
الـعـ ـ ـ ــاج مـع الـ ـبـلـ ـ ـ ــد امل ـ ـضـ ـيـف يف
املباراة النهائية.

البطوالت املحلية االوروبية :برنامج بطوالت
انكلرتا واملانيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا
يف ما يـلي برنامج بطوالت انـكلترا واملانيا
وايطاليا واسبانيا وفرنسا لكرة القدم:

دوري انكلترا (املرحلة السادسة
والعشرون):

اليوم السبت:
ارسنال  -بولتون
استون فيال  -نيوكاسل
ايفرتون  -بالكبيرن روفرز
فولهام  -وست بروميتش البيون
ميدلزبره  -تشلسي
بورتسموث  -مانشستر يونايتد
ويغان  -ليفربول
غداً االحد:
مانشستر سيتي  -تشارلتون
سندرالند  -توتنهام

بعد غد االثنني:
وست هام  -برمنغهام

دوري املانيا (املرحلة احلادية
والعشرون):

اليوم السبت:
شالكه  -باير ليفركوزن
دويسبورغ  -بوروسيا مونشنغالدباخ
فولفسبورغ  -هرتا برلني
فيردر برمين  -كايزرسلوترن
ارمينيا بيليفيلد  -شتوتغارت
هامبورغ  -ماينتس
اينتراخت فرانكفورت  -هانوفر
غداً االحد:
كولن  -بوروسيا دورمتوند
بايرن ميونيخ  -نورمبرغ

دوري ايطاليا (املرحلة اخلامسة
والعشرون):

اليوم السبت:
تريفيزو  -كييفو
التسيو  -اودينيزي
غداً االحد:
كالياري  -ليتشي
امبولي  -باليرمو
انتر ميالن  -يوفنتوس
ليفورنو  -فيورنتينا
بارما  -اسكولي
ريجينا  -ميالن
سمبدوريا  -ميسينا
سيينا  -روما

دوري اسبانيا (املرحلة الثالثة
والعشرون):

ــنـــــــوود ـمـــــــدرب انــكـلـــرتا ـســـــــابـ ـقـــــــا
وفـــــــاة ـغـــــــريـ ـ
ـ
تويف رون غـرينوود مـدرب منتخب
انكلترا السابق لكرة القدم سابقا
عن  84عـامـا بعـد نـزاع طـويل مع
املـ ــرض يف مـن ـ ــزله يف سـ ــوفـ ــولـك
شرق انكلترا ،حسب ما اعلن.
وكــان غــريـنــوود قــد قــاد مـنـتخـب
بالده ال ـ ــى نهـ ــائـيـ ــات مـ ــونـ ــديـ ــال
اسبــانيـا عــام  1982بعـد فـشله يف
الـت ـ ــأهل الـ ــى مـ ــونـ ــديـ ــالـي 1974
و 1978يف ه ـ ــول ـن ـ ــدا واالرج ـن ـتــني
على التوالي.
وت ــول ــى غ ــريـن ــوود ت ــدريـب فـ ــريق
وسـت هــام بـني  1961و 1974وكــان

له الفــضل يف تـط ــوي ــر مه ــارات 3
مـن جنــوم املـنـتخـب املـت ــوج بلقـب
مونديال  1966على حساب املانيا
الغــربيــة ،هم بــوبي مــور وجيــوف
ه ـ ــرســت وم ـ ــارتــن ب ـي ـت ـ ــرز وسـجل
االخ ـيـ ـ ــران اهـ ـ ــداف انــكل ـتـ ـ ــرا يف
الـ ـن ــه ـ ـ ـ ــائ ــي ( )2-4عـلـ ـ ـ ـ ــى مـلـع ــب
وميبلي.
وعبر هـرست الذي يعـتبر الالعب
ال ـ ــوح ـي ـ ــد يف ت ـ ــاريخ امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال
ي ـسـجل ثالثـي ــة يف الـنه ــائـي ،عـن
ح ــزنه ق ــائال "انــا حــزيـن ل ـسـمــاع
هذا اخلبـر ،ال ابالغ حني اقول ان
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غـرينـوود كـان االكثـر تـأثيـرا علـى
مـ ـسـيـ ــرتـي الـكـ ــرويـ ــة" ،م ـضــيفـ ــا
"اع ـت ـبـ ـ ــر انه ك ـ ــان ام ـت ـي ـ ــاز لــي ان
العــب حتــت ق ـيـ ـ ــادتـه ،لقـ ـ ــد ف ــتح
ال ـب ـ ــاب ام ـ ــام ع ـ ــالــم كـ ـ ــرة الق ـ ــدم
املعاصرة".
كمـا تولـى غرينـوود منصب املـدير
الـعام يف وست هـام وفاز يف عـصره
مب ـسـ ــابقـ ــة الكـ ــأس احمللـي ــة الول
مرة يف تاريخه عام  ،1964كما فاز
بكـأس الكؤوس االوروبيـة يف العام
ال ــذي تاله بفــوزه عل ــى تي اس يف
م ـي ـ ـ ــون ـيـخ ح ـي ـنـه ـ ـ ــا -2صـف ـ ـ ــر يف

وميبلي.
وت ــسلّـم غ ــريـنـ ــوود مه ــام ت ــدريـب
م ـن ــتخ ــب بالده ع ـ ـ ــام  1977بعـ ـ ــد
اسـتقــالــة دون ريـفي مـن منـصـبه،
اال انـه ل ــم يـ ـتـ ـم ـك ــن م ــن انـق ـ ـ ـ ــاذ
انـكلـتـ ــرا مـن ف ــشل الـتـ ــأهل الـ ــى
م ــون ــدي ــال االرجـنـتـني وتع ــويـض
اخـفـ ـ ـ ــاقـه يف حـجـ ـ ـ ــز مـقـعـ ـ ـ ــده يف
املونديال الذي سبقه يف هولندا.
وجنح غ ــرينــوود بعــده ــا يف قيــادة
املنتـخب الى مونديال اسبانيا اال
انه لـم يـتـمـكـن مـن قـيـ ــادته الـ ــى
نـ ــصف ال ــنهـ ـ ــائ ــي ،عل ـمـ ـ ــا انه لــم

يخـ ـسـ ــر يف اي مـبـ ــاراة قــبل هـ ــذا
الـ ــدور ففـ ــازت انـكلـتـ ــرا يف الـ ــدور
االول (اجملـمــوعــة الــرابعــة) علــى
فــرن ـســا  1-3وت ـشـيك ــوسلــوفــاكـيــا
حينهـا -2صفـر والكـويت -1صـفر
وتعــادلـت يف مـبــاراتـيهــا يف الــدور
الثـانـي مع املــانيــا الغــربيـة سـلبـا
واسبانيا بالنتيجة نفسها.
ولعب غـرينوود الذي اعتزل املهام
التــدريـبيــة بعــد مــونــديــال 1982
وخـلفه ب ــوبـي روب ـسـ ــون ،للع ــدي ــد
من االنـديـة علــى رأسهم تـشلـسي
اللـنـ ــدنـي حـيـث تـ ــوج مـعه بـلقـب

اليوم السبت:
قادش  -اشبيلية
اوساسونا  -سرقسطة
اتلتيك بلباو  -ريال مدريد

غداً االحد:
االفيس  -ملقة
بيتيس  -ديبورتيفو كورونا
سلتا فيغو  -فياريال
اسبانيول  -راسينغ سانتاندر
مايوركا  -خيتايف
اتلتيكو مدريد  -ريال سوسييداد
فالنسيا  -برشلونة

دوري فرنسا (املرحلة السادسة
والعشرون):

اليوم السبت:
اوكسير  -متز
بوردو  -رين
لومان  -نيس
لنس  -ليون
موناكو  -تروا
نانسي  -سانت اتيان
نانت  -سوشو
ستراسبورغ  -اجاكسيو
غداً االحد:
ليل  -باريس سان جرمان
مرسيليا  -تولوز

