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بطولة آسيا تحت  23عامًا في الصين

"الفدائي األولمبي" لتحقيق نتيجة إيجابية واإلبقاء على آماله في التأهل أمام كوريا الشمالية
جيانغين  -الموفد اإلعالمي لالتحاد :أجرى منتخبنا
الوطني األولمبي مس���اء أمس ،مرانه األخير في مجمع
جيانغين الرياضي ،تحضيرًا لمواجهته منتخب كوريا
الش���مالية ،اليوم الس���بت ،في تمام الساعة العاشرة
صباح���ًا بتوقيت القدس الش���ريف ،وذلك لحس���اب
الجولة الثانية من منافس���ات المجموعة الثانية في
بطولة آس���يا تحت  23عام���ًا  2018المقامة حاليًا في
الصين.
وأك���د المدي���ر الفن���ي لمنتحبن���ا األولمب���ي أيمن
صندوقة أن الالعبين كس���روا حاج���ز الخوف والرهبة،
وأصبح لديهم ثقة أكبر بعد خوضهم المباراة األولى
أمام حامل اللق���ب المنتخب الياباني رغم الخاس���رة
بنتيجة  ،1-0مش���يرًا إلى أن منتخبن���ا كان قادرًا على
الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.
وأعتبر صندوقة أن المنتخب الكوري الش���مالي من
المنتخب���ات الجيدة في هذه البطولة وهو ال يقل قوة
عن المنتخب الياباني ،لكنه يمتلك أسلوبًا مختلفا في
اللعب ،مبينًا أن كوريا الش���مالية تعتمد على اللعب
الجماعي بش���كل كبير والضغط العالي على المنافس
إضافة إلى اللعب الس���ريع والمباش���ر ،وهو ما يفرض
علينا التركيز جيدًا من أجل تفادي الهفوات وارتكاب
األخطاء التي يمكن للخصم استغاللها.
بدوره ،قال عدي الدباغ العب الوس���ط المهاجم في
صف���وف منتخبنا إن ه���دف كاف���ة الالعبين تحقيق

نتيجة إيجابية أمام المنتخب الكوري الش���مالي في
مباراة اليوم ،وذلك بهدف اإلبقاء على المنافس���ة في
الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني
من البطولة القارية.
واش���ار الدباغ إلى أن جميع العبي الفدائي األولمبي
لديه���م ثق���ة كبيرة في أنفس���هم ،إضاف���ة إلى أن
معنوياته���م مرتفع���ة ،متمني���ًا أن تنعك���س هذه
المعنويات والثقة على الالعبين بشكل إيجابي خالل
مواجهة الغد ضمن منافسات الجولة الثانية.
أما يوسف األش���هب الظهير األيسر الدفاعي فقد
اعتب���ر أن الالعبي���ن تخط���وا رهبة البداي���ة في هذه
البطولة المهمة التي يشارك فيها منتخبنا األولمبي
ً
ألول م���رة في تاريخ���ه ،آمال أن يتمك���ن منتخبنا في
تحقيق نتيجة الفوز أمام المنتخب الكوري الش���مالي
رغم صعوبة المنافس.
وأضاف األشهب أن مباراة اليوم أمام كوريا الشمالية
س���تكون بمثابة النهائي بالنس���بة لالعبي منتخبنا
األولمب���ي ،وأن الحصول على نتيجة الف���وز والعودة
بالنقاط الثالث ستكون الخطوة األولى من أجل حسم
الـتأه���ل إلى الدور الثاني ،وذل���ك قبيل خوض اللقاء
األخير في دور المجموعات أمام المنتخب التايالندي.
في حين اعتبر العب خط الدفاع س���عدو عبد السالم
أن منتخبنا األولمبي قدم أداء قويًا في المباراة األولى
أم���ام نظي���ره الياباني خاصة خالل مجريات الش���وط

بيت صفافا يختتم "الميركاتو"
الـشـتـوي بـخـمـس صـفـقـات
كتبت لجين الراعي:
نجحت إدارة العربي بيت صفافا بالتش���اور مع المدير الفني للفريق رضا عبد
القادر من إغالق س���وق االنتقاالت الشتوية بالتعاقد مع خمسة العبين بهدف
تعزيز قدرات التشكيلة التي ستخوض غمار مرحلة اإلياب.
وكش���ف المدير الفني للفريق رضا عبد القادر لـ"أيام المالعب" عن األس���ماء
الخمس���ة الجديدة وهم :الحارس حسين موس���ى من شرفات ،والمدافع شادي
بكيرات ،وأحمد العباس���ي من س���لوان ،والعب الوس���ط أمير عليان من الخضر،
والمهاجم عبيدة أبو كف.
وكان العرب���ي ق���د بحث مؤخرًا التعاق���د مع العبين جدد م���ن أندية عدة في
الضفة لتدعيم التش���كيلة إال أن خطواته لم تتكلل بالنجاح تجاه هذه األسماء
نظرًا لصعوبة اس���تخراج تصاريح للتدريب على ملعب بيت صفافا في القدس
المحتلة.
ويحتل العربي بيت صفافا صدارة مجموعته وس���ط تقارب النقاط بين الفرق
وبحاجة
الخمس���ة األولى األمـر الذي يجعل مرحلة اإلياب تب���دو صعبة للغاية
ٍ
جهد كبير خالل من أجل تقديم أفضل مستوى.
ماسة إلى بذل
ٍ

عبيدة أبو كف.

ماض
محمود عودة :إسالمي قلقيلية
ٍ
في االستعداد المكثف رغم شح اإلمكانيات
كتبت لجين الراعي:

محمود عودة.

أكد العب إس�ل�امي قلقيلية محمود عودة على أن استعدادات فريقه
لخ���وض مرحلة اإلياب م���ن دوري الوطنية موباي���ل للمحترفين تجري
على قدم وس���اق بحض���ور جميع الالعبين وبقي���ادة المدير الفني عالء
البدرساوي.
حديث خاص م���ع "أيام المالعب" ب���أن إدارة فريقه
وقال ع���ودة في
ٍ
أبرمت تعاق���دات جيدة خالل مرحلة االنتقاالت الش���توية الحالية من
أجل تحسين قدرات التش���كيلة وتدعيم بعض المراكز التي عانت من
خلل في الذهاب.
وأضاف" :بالنس���بة لنا فالوضع على ما يرام ونخوض التدريبات دائمًا
آت لكننا ندرك حجم
ونحاول جاهدًا أن نكون على أتم الجهوزية لما هو ٍ
األعباء الثقيلة الملقاة على عاتقنا والمنافسة القوية من الجميع".
وأش���ار عودة إلى أن إس�ل�امي قلقيلية يعاني من إشكاليات عديدة
أهمها عدم خوض المباريات الرس���مية على ملعبه البيتي إضافة إلى
ً
ش���ح الموارد المالية ولكنه على الرغم من ذلك سيقاتل محاوال تحقيق
إنجاز هذا الموسم.

"عمار سلمان"  ...يتطلع إلنجازات كبرى
مع أهلي الخليل ومنافسة قوية جدًا بانتظاره
كتب محمـد عوض:
أعلن أهلي الخلي���ل ،عن التعاقد
مع المدير الفني ،عمار سلمان ،وهو
ّ
المدرب صاحب التجربة الس���ابقة
والناجح���ة م���ع الفري���ق ،وكون���ه
ً
يمتل���ك إمكانيات عالي���ة ،إضافة
إلى معرفت���ه الجي���دة بالالعبين،
وبقية مفاصل النادي ،وقدرته على
العمل تحت أعلى درجات الضغط،
األمـر الذي يجعل من تواجده على
رأس الجهاز الفني أمـرًا مس���تحبًا،
ومرغوبًا ،بالنسبة للكتيبة الحمراء.
فعليًا ،األهلي يمتلك تش���كيلة
جيدة للغاية ،من حراس���ة المرمى
إلى الهجوم ،لكنه ،إذا لم ُيعلن عن
تعاقدات جديدة ،لتعويض رحيل
الثنائي :محمـد صالح المنضم إلى
الفيصلي األردني ،وشادي شعبان
الذي وق���ع لصحم العمان���ي ،فإنه
ق���د ال يحق���ق النتائ���ج المطلوبة،
ك���ون األول مدافع���ا مهم���ا ج���دًا
في التش���كيلة ،ويج���ب تعويضه،
والثان���ي يلع���ب دورًا مركزي���ًا في

عمار سلمان.

متوسط الميدان.
تطل���ع عم���ار س���لمان ،إلنجازات
كب���رى ،مع أهل���ي الخليل ،ش���يء
إيجابي ج���دًا ،فالطموح إن لم يكن
مرتفعًا ،وفقًا لحس���اب اإلمكانيات،
فإن���ه ال يك���ون طموح���ًا ،والرجال
الرجال ،دوم���ًا يجب عليهم التمتع
بأعل���ى درج���ات الثق���ة بالنفس،
والق���درة عل���ى العم���ل ،ووض���ع
بتحدي���د ودق���ة ،وبذل
األه���داف
ٍ

الجهود لتحقيق ذلك ،وباعتقادي،
ّ
المدرب يمتلك الصفات هذه.
هذا
س���يرورة الدع���م اإلداري ،ف���ي
الجانبين ،الم���ادي والمعنوي ،أمـر
ال ب���د منه ،وه���ذا يج���ب أن يكون
مقترن���ًا بدع���م مال���ي س���خي من
رجال األعم���ال الذين يقفون خلف
الن���ادي ،فاالحتياجات كثيرة جدًا،
وااللتزام���ات تكب���ر وتكب���ر ،بكبر
الطموح ،وبم���ا أن الفريق أبرم هذا
الكم م���ن التعاقدات منذ الصيف،
ويضم هذه األس���ماء ،فإن الموسم
يجب أال يذهب ،وأال يكون صفريًا.
المنافس���ة لن تكون سهلة على
اإلطالق ،بل تبدو هذا الموسم ،أكثر
تعقيدًا م���ن المواس���م الماضية،
شراس���ة الجميع تجعل المباريات
شاقة جدًا ،وكما أن ازدحام المقدمة
والمؤخرة ،ينذر بسقوط أي مهادنة
في نهاية الدوري بين أي فريقين،
س���واء اتضح ذل���ك أو ل���م يتضح،
وسيكون المستفيد األبرز المشجع
صاحب الروح الرياضية العالية ،ألن
متعة ستنتظره في اإلياب.

جانب من تدريبات األمس.

الثان���ي ،مضيفًا أن منتخبن���ا كان قريبًا من تحقيق نتيج���ة التعادل في
أكثر من مرة ،إال أن عدم اس���تغاللنا الف���رص المتاحة منح الفوز بصعوبة
للمنتخب المنافس.

وأكد سعدو أن كافة الالعبين لديهم طموح كبير من أجل تقديم األفضل
أمام المنتخب الكوري الشمالي والحصول على نتيجة الفوز من أجل البقاء
في المنافسة على حسم التأهل إلى األدوار اإلقصائية.

اتحـاد التايكوانـدو يختتـم دورة إعداد
الحكام بإشراف االتحاد العربي للعبة
رام الله  -اع�ل�ام اللجنة االولمبية:
اختت���م اتح���اد التايكوان���دو دورة
إعداد وإنعاش الحكام ،في أكاديمية
جوزي���ف بالت���ر بالبيرة ،بمش���اركة
 30حكمًا من المحافظات الش���مالية
والجنوبي���ة ،تح���ت رعاي���ة اللجن���ة
األولمبية ،وإش���راف االتحاد العربي
للعبة.
وحض���ر االختت���ام كل م���ن اللواء
جبري���ل الرج���وب رئي���س اللجن���ة
األولمبية ،وبش���ار عبد الجواد رئيس
اتح���اد التايكوان���دو ،وبس���ام جبر
رئيس االتح���اد الرياضي للش���رطة،
وبس���ام األقط���ش مس���اعد هيئ���ة
التدريب العس���كري ،والمصري علي
نور رئي���س لجنة الح���كام باالتحاد
اإلفريق���ي للتايكوان���دو ،إلى جانب
األردني أنيس العطاري رئيس لجنة
الحكام باالتحاد العربي.
وعبر الرجوب عن سعادته النعقاد
دورة خاص���ة بح���كام التايكوان���دو
تضم حكاما من شطري الوطن ،مثمنا
الدور الذي يق���وم به االتحاد العربي
للتايكواندو من أجل تطوير اللعبة.
وأش���ار الرج���وب ال���ى أن الهدف
من هذه الدورات هو نش���ر الرياضة
بفرج���ار وطن���ي له عالقة بالش���عب
الفلس���طيني ف���ي كاف���ة محافظات
الوطن ،ومن أج���ل أن تصبح الرياضة
إح���دى وس���ائل النضال س���واء من
خالل تش���كيل وع���ي الن���اس وفقا
لثقافة الرياض���ة ،أو من خالل عرض
القضي���ة والمعاناة التي يتعرض له
الش���عب الفلس���طيني من االحتالل

رئيس دورتموند غير
راض عن أداء شورله
دورتموند  -ألمانيا  -أ ف ب :حض
رئيس ن���ادي بوروس���يا دورتموند
االلمان���ي لك���رة الق���دم هان���س
يواكيم-فاتس���كه العب���ه أندري���ه
ش���ورله على "البحث عن أس���باب"
تراجع مس���تواه ،مؤك���دا ان النادي
الذي ضمه عام  2016بمبلغ قياسي،
غير راض عنه.
وكان الالع���ب البالغ من العمر 27
عاما ،انضم الى دورتموند في تموز
 2016قادم���ا من فولفس���بورغ ،في
صفق���ة بلغت قيمته���ا  30مليون
يورو ( 36,4ماليين دوالر أميركي)،
وهو مبلغ قياسي للنادي.
اال ان شورله الذي برز في نهائيات
كأس العالم  2014وساهم في إحراز
منتخ����ب ب��ل�اده لق����ب المونديال،
عانى منذ وصوله الى دورتموند من
إصابات متكررة الموس����م الماضي،
وخاض في موس����م  2018-2017أربع
مباري����ات فقط ،وتواج����د على أرض
الملعب لمدة  225دقيقة فقط.
وخ���اض ش���ورله  19مب���اراة في
ال���دوري االلماني من���ذ انتقاله الى
دورتموند.
وقال فاتس���كه ف���ي تصريحات
لصحيف���ة "دي فيل���ت" االلماني���ة
"بصراحة :الطرفان (شورله والنادي)
غير راضيين حتى اآلن".
أضاف "ربما يجب عليه البحث عن
أسباب" هذا األداء.

أحد الخريجين يتسلم شهادته من الرجوب.

الذي يس���عى جاهدا لكس���ر اإلرادة
الفلس���طينية ،مبين���ا أن ممارس���ة
الشعب الفلسطيني للرياضة تنبثق
م���ن قناع���ة بالمنظوم���ة األخالقية
القيمية اإلنسانية للرياضة.
وأكد الرجوب عل���ى أن تطوير الحكام
من ش���أنه أن يرفع من مس���توى اللعبة
من خالل تشكيل وعي وفق أخالق وقيم
الرياضة ،وبالتال���ي الحصول على العب
متكامل من ش���أنه أن يمثل فلس���طين
خير تمثيل في البطوالت الدولية.
وش���دد الرجوب على ض���رورة إقبال
العنص���ر النس���وي عل���ى الرياضية
بش���كل ع���ام ورياض���ة التايكواندو
بشكل خاص للمساهمة بنشرها بكل
محافظات الوطن.
بجانب���ه ،رح���ب رئي���س اتح���اد

التايكوان���دو بش���ار عب���د الج���واد
بالحضور ،مش���يرا الى أن هذه الدورة
هي األولى من نوعها في فلس���طين
حيث تجمع عدد من حكام اللعبة من
المحافظات الشمالية والجنوبية.
وأك���د عب���د الج���واد أن الهدف من
هذه ال���دورة ه���و االرتق���اء بالكادر
الفن���ي ،فالبداية كانت م���ن الحكام
وس���يكون هن���اك دورات للمدربين،
ألن تأهي���ل هذي���ن العنصري���ن من
شأنهما االرتقاء بمستوى اللعبة من
خالل نقل خبراتهم لالعبين للوصول
الى المس���تويات الت���ي يطمح اليها
الشعب الفلسطيني.
ب���دوره ،وجه رئيس لجن���ة الحكام
باالتح���اد اإلفريق���ي للتايكوان���دو
المص���ري عل���ي ن���ور ش���كره للجنة

األولمبي���ة الفلس���طينية واالتح���اد
الفلسطيني للتايكواندو والمشاركين
في الدورة للجه���ود التي بذلوها من
أجل إقامة هذه الدورة وانجاحها.
وأش���ار نور الى أن هذه الدورة هي
نقطة االنطالق من أجل نقل الخبرات
وزي���ادة احت���كاك الفلس���طينيين
ليتمكنوا من تمثيل فلس���طين بقوة
في المحافل الدولية.
في الس���ياق ذاته ،عبر رئيس لجنة
الح���كام باالتح���اد العرب���ي األردني
أنيس العطاري عن سعادته لوجوده
في فلس���طين ومس���اهمته في نقل
خبرته في التايكواندو في فلسطين،
مؤكدا عل���ى ال���دور التي تق���وم به
الرياضة بشكل عام في نشر الحضارة
والسالم في العالم.

"محمـ��د ش��ربجي"  ...هل يقوى عل��ى قيادة
"العناب��ي" لتحقي��ق نتائج أفض��ل في اإلياب؟
كتب محمـد عوض:
لم تك���ن نتائج ثقاف���ي طولكرم،
س���يئة عل���ى اإلط�ل�اق ،ف���ي مرحلة
الذهاب الماضية ،من دوري الوطنية
موباي���ل للمحترفي���ن ،فالفريق قدم
ُّ
ً
بتش���كيلة جلها من أبناء
أداء طيبًا،
ٍ
الن���ادي ،وحق���ق ثالث���ة انتصارات،
س���بع جوالت ،وخسر مرة
وتعادل في
ِ
واحدة أمام جبل المكبر ،بهدف دون
مقابل ،سجله أيمن خربط ،في الجولة
 11واألخي���رة ،قبل االنخ���راط بفترة
التوقف.
المدي���ر الفني "للعناب���ي" ،محمـد
شربجي ،استطاع اإلبقاء على الفريق
ف���ي دائ���رة المنافس���ة المتقدمة
طيل���ة مرحل���ة الذهاب ،عل���ى الرغم
م���ن الظ���روف الصعب���ة الت���ي ُّ
يمر
به���ا النادي ،تحدي���دًا على الصعيد
باإلضافة
موسم إلى آخـر،
المادي ،من
ِ
ٍ
المعضلة الكب���رى التي تعاني
إل���ى
ِ
منها التشكيلة ،فيما يتعلق بغياب
المهاج���م الصري���ح ،واالبتع���اد عن
حسم الفرص.
ِ
مهم���ة الش���ربجي ،ف���ي اإلي���اب،
س���تكون ش���اقة جدًا ،مع أن الهيئة
اإلدارية اجتهدت ف���ي "الميركاتو"
الش���توي ،وضم���ت العبي���ن ج���ددا
إلى التش���كيلة ،لك���ن الواضح بأنها

محمد شربجي.

تدخرهم للمواس���م المقبلة ،كونهم
ّ
يعدون من العناصر الش���ابة ،ومنهم
م���ن يلع���ب ألول م���رة ف���ي دوري
المحترفي���ن الفلس���طيني ،تحديدًا
الثنائ���ي :المهاجم محمـ���د قعدان،
والمداف���ع أمير التك���روري ،وهما من
الداخل المحتل.
الس���ؤال هنا ،ووفقًا الس���تعدادات
الفري���ق ،والمعس���كر الداخلي الذي

يجريه ،واألج���واء اإليجابية ،والدعم
ّ
المدرب
الجماهي���ري ،ه���ل يق���وى
محمـد شربجي على قيادة "العنابي"
لتحقي���ق نتائج أفضل ف���ي اإلياب؟
ِ
ً
ربم���ا اإلجاب���ة صعب���ة ج���دًا ،خاصة
ب���أن المنافس���ة ش���ديدة ،ف���ي ظل
ألندية منافسة
التحضيرات المكثفة
ٍ
أخرى ،وس���عيها إل���ى تحقيق نتائج
إيجابية ،والتقدم على الالئحة.

يكتبها :محمود السقا

األولمبي في
إطاللته الثانية
ليس أمام "الفدائي األولمبي"
م���ن خي���ار س���وى الف���وز على
المنتخ���ب الك���وري الش���مالي،
الي���وم ،رغ���م أنن���ا ال نمتل���ك
معلوم���ات ع���ن إمكانيات���ه
وقدرات���ه ،وليس ف���ي جعبتنا
معطيات س���وى انه فاز بهدف
مقاب���ل ال ش���يء ف���ي لقائ���ه
االستهاللي أمام تايالند ،أما عن
إمكانياته الفنية والتكتيكية،
فإننا لم نش���اهده حتى نحكم
عليه.
لكن فريقا ف���ي جعبته ثالث
نق���اط ،فإنه ،حتمًا ،س���يحرص
على مضاعفتها ،ألن الفوز على
فلسطين ،ال سمح الله ،يعني أن
الكوريين ق���د وضعوا قدمًا على
أعت���اب التأهل لل���دور الثاني،
خصوص���ًا وان فريقي���ن عن كل
مجموعة سوف يتأهالن.
أفت���رض بـ"الفدائي" أن يكون
متوازن���ًا ف���ي كاف���ة خطوطه،
وان ينأى بنفس���ه عن سيناريو
الش���وط األول أمام اليابان ،ألن
االنكف���اء للخط���وط الخلفي���ة،
معناه دع���وة صريحة للكوريين
ك���ي يمت���دوا ص���وب المرم���ى
الفلسطيني ومحاولة النيل منه.
هذا ال���كالم ال يعني االندفاع،
غير المحس���وب ،ف�ل�ا ضير من
فترة "جس نبض" للكش���ف عن
نوايا الكوريي���ن ،وعلى ضوئها،
يت���م التعاط���ي مع اللق���اء من
مبتدئه لمنتهاه.
"الفدائ���ي األولمب���ي" ،عكس
أم���ام الياب���ان ،وتحدي���دًا في
الش���وط الثاني ،مستوى يؤهله
ألن يق���ارع الكوريي���ن ،تمهيدًا
للتفوق عليهم ،على ان تحقيق
ه���ذا ُ
المبتغى ،يبقى مش���روطًا
بإغالق المنافذ الخلفية بإحكام
واإليعاز للحارس الواعد أبو عكر،
من اجل الحيلول���ة دون مغادرة
مرماه ،كما حصل في مرات عدة
أم���ام اليابان ،فتحم���ل جزءًا من
المس���ؤولية عن اله���دف ،الذي
ولج شباكه.
كل ما نأمله من المدير الفني،
أيمن صندوق���ة ،اإليعاز لالعبيه
باللعب بنفس ال���روح القتالية،
الت���ي رس���خوها أم���ام اليابان،
لكن م���ن دون أخطاء ،فالمطلوب
تضيي���ق المس���احات أم���ام
الكوريين حتى ال يستفيدوا من
خاصية الس���رعة ،والعمل على
اس���تخالص الكرة واستعادتها
في حال فقدانه���ا ،واللعب من
اللمس���ة األول���ى ،واللعب على
المح���اور ،من اجل االس���تفادة
م���ن أطوال العبينا ال س���يما في
الكرات الهوائية.
newsaqa@hotmail.com

كونتي حول مستقبله مع
تشلسي :كل شيء ممكن
لن���دن  -أ ف ب :قال االيطالي أنطونيو
كونت���ي ،م���درب ن���ادي تشلس���ي بطل
ال���دوري االنكلي���زي لك���رة الق���دم في
الموس���م الماضي ،الجمعة انه غير قادر
على تقديم ضمانات حول مستقبله مع
الن���ادي اللندني ،معتبرا ان "كل ش���يء
ممكن".
وق���اد كونتي تشلس���ي في موس���مه
األول مع���ه ،ال���ى إح���راز لق���ب الدوري
االنكلي���زي الممتاز ،ويحتل حاليا المركز
الثالث برصي���د  46نقطة بف���ارق نقطة
خلف مانشس���تر يونايت���د الثاني و16
نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر،
وتنتظ���ره مهم���ة صعبة ف���ي المرحلة
الثالث���ة والعش���رين حيث يس���تضيف
السبت بطل الموسم قبل الماضي ليستر
سيتي الثامن.
وينته���ي عق���د كونتي مع تشلس���ي
أواخ���ر حزي���ران  ،2019اال ان التكهنات
متواصلة بش���أن وضعه في س���تامفورد
بريدج ،وهو يؤكد باس���تمرار انه يعمل
م���ع تشلس���ي وال يبالي بم���ا يجري في
االندية االخرى.
وقال في تصريحات للصحافيين "لدي
موسم من عقدي مع هذا النادي ( )...لكن
كما تعرفون كل ش���يء ممكن .في لحظة
ما تك���ون موجودا هنا ،وفي لحظة اخرى،
يحل شخص آخر مكانك".
وردا على س���ؤال حول احتمال تمديد
عق���ده مع النادي اللندن���ي ،قال كونتي
"في هذه الحالة ،يعود للنادي ان يقرر".
وتش���ير التقارير الى ان كونتي محبط
من أداء الن���ادي في س���وق االنتقاالت،
ما ق���د يدفع المدرب الس���ابق للمنتخب
االيطالي للرحيل.

