
أكد األرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، 
أنه ال يعتقد أن املدرب اجلديد لريال مدريد، 
مواطنه سانتياجو سوالري سيستمر لفترة 

طويلة مع الفريق امللكي.
وقال مارادونا، في مقابلة نشرتها صحيفة 
ماركا »سواء ليونيل سكالوني، الذي تولى 
تدريب منتخب األرجنتني، أو س��والري مع 
الريال، االثنان ليس لديهما التاريخ املطلوب 

لتدريب فرق بهذا احلجم«.
وتابع »ال أعتقد أنهما سيستمران طويال، 
امل���درب���ان ي��ح��ت��اج��ان خل���وض ال��ع��دي��د من 

التجارب لتكوين خبرة كبيرة«.
وح��ول زي��ن ال��دي��ن زي���دان، ال��ذي تولى 
تدريب امللكي دون أن يدرب أي فريق كبير 
من قبل، أوضح مارادونا »حني يكون اسمك 
زيدان، األمر يختلف مقارنة بأن يكون اسمك 

سكالوني أو سوالري«.
وأض��اف »كنت أود تدريب ري��ال مدريد، 
لدي التاريخ الكافي، لكن هكذا جرت األمور، 
أدرب حالًيا دورادوس دي سيناوال بدوري 
الدرجة الثانية املكسيكي، وأنا سعيد معهم 

كثيًرا«.
وأردف »رح��ي��ل كريستيانو رون��ال��دو 
ليوفنتوس، أمر جيد لريال مدريد، الدون 
البرتغالي أعطى كل شيء للملكي، الفترة 
األخيرة لم يكن مستمتًعا كما هو اآلن في 

إيطاليا«.
ونوه »فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، 
كان يقًظا جًدا، عندما رأى كريستيانو يسجل 
هدًفا واح���ًدا فقط في كل م��ب��اراة، سمح له 

بالرحيل«. 

وحول العمل في التدريب بإسبانيا، أكد 
م��ارادون��ا أن��ه ال زال أمامه الكثير للتعلم، 
منوًها أنه سيذهب إلى إجنلترا، ملدة أسبوع، 
لرؤية جوزيه مورينيو، م��درب مانشستر 
ي��ون��اي��ت��د، حتى يستفسر منه ع��ن بعض 

األمور.
واعتبر م��ارادون��ا، أن مورينيو أفضل 
م��ن بيب ج��واردي��وال، ال��ذي أك��د أن��ه عرف 
كيف يستثمر إرث الهولندي الراحل يوهان 

كرويف.
وقال »جوارديوال لم يخترع التيكي تاكا، 
لكنه لديه اآلن املكانة التي تسمح له باختيار 
أي العب في العالم يريده، وهذا يجعل التيكي 

تاكا أكثر سهولة«.
وعما إذا كان يعتقد أن األرجنتيني ليونيل 
ميسي سيعود للمنتخب، أك��د م��ارادون��ا 
»أعتقد أن��ه سيفعل، سنصبح في اجلحيم 
حال استمرار غياب البرغوث، لكن ال بأس أن 

يأخذ بعض الراحة اآلن«.
ونفى م��ارادون��ا، أن يكون قد ص��رح في 
وقت سابق، بأن ميسي ليس لديه مقومات 
القائد، مؤكًدا »ليو صديقي وال ميكنني أن 
أحتدث مطلًقا بالسوء عن صديق لي، أقول 
عن ليو إنه ظاهرة، وإن هناك العبني يذهبون 
للحمام 20 مرة قبل املباراة، لكنني لم أقصد 

ميسي مطلًقا«.
وأض���اف »على العكس مت��ام��ا، م��ا أراده 
ميسي )يقصد ف��ي م��ون��دي��ال 2010(، هو 
التغيير بسرعة واخلروج للملعب والركض 
وراء الكرة، وهو أمر لم يفعله العبون آخرون 

فضلوا االختباء«.

ي��واج��ه املنتخب ال��ك��روات��ي، ال���ذي قطع 
مشواراً مذهاًل حتى وصل إلى نهائي كأس 
ال��ع��ال��م 2018 ف��ي روس��ي��ا، ف��ي��واج��ه شبح 
الهبوط، مع استئناف منافسات بطولة دوري 

أمم أوروبا لكرة القدم.
وحتتل كرواتيا املركز الثالث األخير في 
املجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما 
يتصدر املنتخب اإلسباني برصيد ست نقاط 

ويليه منتخب إجنلترا برصيد أربع نقاط.
ويستضيف املنتخب ال��ك��روات��ي نظيره 
اإلسباني اليوم اخلميس، بينما يحل ضيفاً 

على نظيره اإلجنليزي مساء األحد.
وك��ان املنتخب اإلسباني حقق انتصاراً 
ساحقاً أمام نظيره الكرواتي، وتغلب عليه 
6-0 في املباراة األول��ى التي جمعتهما قبل 
شهرين، وهو ما قد مينح الفريق الكرواتي 

حافزاً إضافياً لرد االعتبار.
وت��ع��ق��دت ح��س��اب��ات املنتخب اإلسباني 
بهزميته على أرضه أمام نظيره اإلجنليزي 
2-3، وه��و ما سيدفع املدير الفني لويس 
إن��ري��ك��ي، على األرج����ح، إلج���راء تغييرات 
مرتقبة في قلب دفاع املنتخب خالل مباراته 

أمام كرواتيا اليوم.
واس��ت��دع��ي م��اري��و ه��ي��رم��وس��و م��داف��ع 
إسبانيول إلى قائمة املنتخب اإلسباني، وقد 
ي��ش��ارك إل��ى جانب سيرجيو رام���وس، كما 
شهدت قائمة املنتخب عودة العب برشلونة، 

جوردي ألبا.
وستحسم نتيجة مباراة اليوم، األه��داف 
التي سيتنافس عليها املنتخبان الكرواتي 
واإلجنليزي في مباراتهما على ملعب وميبلي، 
ما بني الفوز ب��ص��دارة املجموعة أو تفادي 

الهبوط لدوري املستوى الثاني.

عودة ألبا 
واستقبل لويس إن��ري��ك��ي، امل��دي��ر الفني 
للمنتخب اإلسباني، جوردي ألبا لدى عودته 
إل��ى تدريبات امل��ات��ادور قبل أي��ام، بالعناق 
ليعلن بذلك عن نهاية اخل��الف بينهما في 

الوقت األنسب.
وك��ان العناق، ال��ذي وقع في مقر االحتاد 
اإلسباني، اإلثنني املاضي، مبثابة اللحظة التي 

ترقبتها جماهير الكرة اإلسبانية منذ فترة.
وعانق إنريكي، جميع العبي املنتخب لدى 
استقبالهم مبقر االحت��اد، ول��م يبد عليه أي 
حرج أو توتر لدى معانقة ألبا، الظهير األيسر 
لفريق برشلونة، وكانت التحية املتبادلة هي 
األول��ى بينهما، منذ أن تولى إنريكي منصب 

املدير الفني للمنتخب.
واستبعد إنريكي، الالعب ألبا من قائمة 
املنتخب اإلسباني مرتني، وحتدثت وسائل 

إعالم عن وجود مشكلة شخصية بينهما.
وفي ظل التألق الكبير جل��وردي ألبا هذا 
امل��وس��م، استدعاه إنريكي للمنتخب، لدى 

اإلعالن عن ثالث قائمة منذ توليه املنصب.
وصرح إنريكي في وقت سابق، أن استبعاد 

جوردي ألبا كان قراًرا احترافًيا ليس أكثر.
وف��ي املجموعة الثالثة، يحتل املنتخب 
البرتغالي الصدارة برصيد ست نقاط قبل 
م��ب��ارات��ه امل��ق��ررة ي��وم السبت أم���ام نظيره 
اإليطالي صاحب املركز الثاني برصيد أربع 

نقاط.
وبعدها يستضيف املنتخب البرتغالي، 
الثالثاء املقبل، نظيره البولندي صاحب املركز 

الثالث برصيد نقطة واحدة.
وميتلك املنتخب اإليطالي، الذي غاب أيضاً 
عن املونديال ال��روس��ي، فرصة ضعيفة في 
مواصلة مشواره بدوري املستوى األول، لكن 
املدير الفني روبرتو مانشيني أبدى متسكاً 
ب��األم��ل. ويتقاسم املنتخبان السويسري 
والبلجيكي صدارة املجموعة الثانية برصيد 
س��ت ن��ق��اط لكل منهما، وستحسم ص��دارة 
املجموعة عبر مباراتهما املقررة األحد املقبل، 
وذل��ك بعد أن يستضيف املنتخب البلجيكي 
نظيره اآليسلندي، صاحب امل��رك��ز الثالث 

بدون نقاط، غداً اخلميس.
وحسم منتخب أوكرانيا بالفعل صعوده 
إلى دوري املستوى األول، بينما يحتاج كل 
م��ن منتخبي روس��ي��ا والبوسنة والهرسك 
إل��ى نقطة واح��دة حلسم الصعود، وتتطلع 
منتخبات لوكسمبورغ وكوسوفو وجبل 
طارق إلى انتزاع فرصة الصعود من دوري 
املستوى الرابع، وهو ما ينعش آمالهم في 
التأهل لنهائيات ي��ورو 2020 عبر بطولة 

الدوري األوروبي.
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عندما تستأنف منافسات بطولة 
دوري أمم أوروب��ا لكرة القدم اليوم 
اخلميس، يتطلع املنتخب الفرنسي 
بطل العالم إلى قطع اخلطوة األخيرة 
وحسم التأهل إلى األدوار النهائية، 
بينما يبدو املنتخب األملاني في وضع 
حرج، إذ قد يحسم هبوطه إلى دوري 
املستوى الثاني قبل خوض مباراته 

املقبلة بالبطولة.
وت��ش��ه��د اجل��ول��ت��ان األخ��ي��رت��ان 
م��ن مباريات دوري املستوى األول 
مواجهة مثيرة بني املنتخبني البلجيكي 
وال��س��وي��س��ري حتسم ال��ص��ع��ود إلى 
ال���دورة الرباعية امل��ق��ررة في يونيو 
)بينما يواجه املنتخبان اإلجنليزي 
والكرواتي احتمالي الفوز بصدارة 
املجموعة أو الهبوط لدوري املستوى 

الثاني كما هو احلال بالنسبة لهولندا.
وي��ت��ص��در امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن��س��ي 
املجموعة األول��ى برصيد سبع نقاط، 
ويحتاج إلى التعادل فقط في مباراته 
امل��ق��ررة اجلمعة املقبل أم���ام نظيره 
الهولندي، حلسم تصدره املجموعة، 
إذ حتتل هولندا املركز الثاني برصيد 
ث��الث نقاط وتليها أملانيا في املركز 

الثالث بنقطة واحدة.
وت��ت��م��ث��ل ال��ف��رص��ة امل��ت��اح��ة أم��ام 
املنتخب الهولندي، الن��ت��زاع الفوز 
بصدارة املجموعة، في حتقيق الفوز 
على املنتخب الفرنسي ثم الفوز على 
منتخب أملانيا في املباراة املقررة يوم 

االثنني املقبل مبدينة جلسنكيرشن.
وفي حالة فوز املنتخب الهولندي 

على نظيره الفرنسي، يحسم هبوط 
املنتخب األملاني إلى دوري املستوى 
الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته 

يوم اإلثنني.
أما في حالة فوز املنتخب الفرنسي، 
سيكون املنتخب األملاني بحاجة إلى 
ال��ف��وز على نظيره ال��ه��ول��ن��دي بأي 
نتيجة للحفاظ على فرصته في البقاء، 
وبفارق أكثر من ثالثة أهداف في حالة 

تعادل هولندا مع فرنسا.
وف���ي ح��ال��ة حت��ق��ي��ق ال��ف��وز على 
املنتخب الفرنسي بطل العالم، سيرفع 
ذلك معنويات وثقة املنتخب الهولندي 
بشكل هائل وقد يقوده النتصار ثمني 
آخر أمام املنتخب األملاني بطل العالم 

.2014
ويأمل املنتخب الهولندي في العودة 
على ساحة كرة القدم الدولية بقوة بعد 
أن أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس 
األمم األوروبية )يورو 2016( وكذلك 

كأس العالم 2018 بروسيا.
أما املنتخب األملاني، ال��ذي ال يزال 
يعاني من أث��ار اخل��روج الصادم من 
دور املجموعات باملونديال الروسي، 
فيبدو قريباً من كبوة جديدة تتمثل 
في هبوطه لدوري املستوى الثاني في 

النسخة األولى من دوري أمم أوروبا.
ويتطلع املنتخب األملاني ومديره 
الفني يواكيم لوف إلى حتقيق الفوز في 
املباراة الودية املقررة اليوم اخلميس 
أم��ام نظيره الروسي في اليبزغ، من 
أجل رفع املعنويات وتعزيز الثقة من 

جديد.

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي يلقي بظالله على الدوري اإلجنليزي

هولندا تسعى خلطف الصدارة من فرنسا وأملانيا ملداواة جراحها

األوروبية األمم  دوري  في  بآمالها  تتشبث  وإيطاليا  إسبانيا..  من  للثأر  كرواتيا   

فرنسا تصطدم بهولندا.. وأملانيا تخشى الهبوط
مارادونا

مارادونا: أتوقع رحيل سوالري مبكرا.. وميسي ظاهرة
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أع��ل��ن ن���ادي ف��ول��ه��ام أم���س ألرب��ع��اء، 
تعيني كالوديو رانييري، مدرًبا للفريق 
الذي ُيعاني من سوء النتائج في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
كان فولهام، أعلن إقالة مدربه سالفيشا 
يانكونوفيتش، بعد سلسلة من النتائج 
السيئة؛ حيث حصل الفريق على 5 نقاط 
من 12 م��ب��اراة، جعلته في املركز األخير 

بترتيب الدوري اإلجنليزي.
ورغ��م ق��ي��ادة يانكونوفيتش، فولهام 
للصعود إل��ى البرمييرليج، إال أن��ه فشل 
مع الفريق منذ بداية املوسم احلالي، على 
الرغم من تدعيم الفريق بصفقات وصلت 

قيمتها إلى 100 مليون يورو.
وي���ع���ود ران���ي���ي���ري ب���ذل���ك ل���ل���دوري 
اإلجن��ل��ي��زي، بعدما ق��اد ليستر سيتي، 
لتحقيق م��ع��ج��زة ب��احل��ص��ول ع��ل��ى لقب 
ال���دوري اإلجنليزي في موسم »2015-

.»2016
وق��ال رانييري: »من الشرف أن أوافق 
على دعوة خان والفرصة لتدريب فولهام. 
ن��اد رائ��ع ل��ه ت��اري��خ وتقاليد. ال��ه��دف في 
ف��ول��ه��ام يجب أال ي��ك��ون فقط ال��ب��ق��اء في 

البرمييرليج«.
وأضاف »علينا في كل مباراة أن نصعب 
األمور على اخلصم، ونتوقع النجاح. قائمة 
فولهام متتلك العديد من املوهوبني والذين 

يستحقون مكان أفضل في الدوري«.
وستكون أول مباراة للعجوز اإليطالي 
في قيادة فولهام، أمام ساوثهامبتون، بعد 

كالوديو رانييريانتهاء فترة التوقف الدولي.

رانييري يعود للدوري اإلجنليزي من بوابة فولهام


