
أكد االحت��اد اإلسباني لكرة القدم االثنني 
لوكالة فرانس ب��رس أن ري��ال مدريد ثّبت 
امل���درب األرجنتيني سانتياغو س��والري، 
في منصبه كمدير فني للفريق األول، وأن 
السلطات املختصة في االحتاد اعتمدت عقده.

وكتب االحتاد في رسالة الكترونية »كل 
ش��يء نظامي. ري��ال مدريد تولى أم��ر عقده 

)سوالري( وال توجد أي مشكلة«.
وقاد سوالري )42 عاما( ريال مدريد الى 
أربعة انتصارات من أربع مباريات منذ أن 
استلم مهمة املدرب املؤقت بعد إقالة جولن 
لوبيتيغي من منصبه إث��ر الهزمية املذلة 
أمام الغرمي التقليدي برشلونة )1-5( في 

الدوري احمللي.
وقرر النادي امللكي تثبيت العب وسطه 
السابق وم��درب الفريق الرديف )كاستيا( 
ك��م��درب للفريق األول بعد انتهاء الفترة 
القانونية التي يفرضها االحتاد اإلسباني في 
العقود املوقتة، على أمل البناء على االجناز 
الذي حققه حتى اآلن كصاحب أفضل بداية 

ملدرب في ريال بعد أربع مباريات معه.
وما يزيد من أهمية االنتصارات األربعة 
التي حققها ريال مع سوالري، أنها جاءت بعد 
فترة صعبة للغاية تضمنت خمس هزائم في 

املباريات السبع األخيرة بقيادة لوبيتيغي.
وكان آخر االنتصارات األربعة التي حققها 
ريال السادس حاليا، األحد على سلتا فيغو 
)4-2( في ال���دوري، ما سمح له بتقليص 
الفارق ال��ذي يفصله عن غرميه برشلونة 

حامل اللقب واملتصدر الى أربع نقاط )20 
مقابل 24(، مستفيدا م��ن س��ق��وط األخير 
أمام ضيفه ريال بيتيس )3-4( في املرحلة 
الثانية عشرة. وتألق النادي امللكي هجوميا 
في مبارياته األرب��ع مع س��والري بتسجيله 

15 هدفا، فيما اهتزت شباكه مرتني فقط.
ويبدو أن س��والري ال��ذي داف��ع عن ألوان 
ريال من 2000 حتى 2005 ثم أشرف على 

فريقي الشباب من 2013 حتى 2016 ثم 
الرديف من حينها حتى استالمه مهام مدرب 
الفريق األول، يسير على خطى زميله السابق 
في وسط النادي امللكي الفرنسي زين الدين 
زيدان الذي مت ترفيعه في 2016 من تدريب 
الفريق الرديف ال��ى االش��راف على الفريق 
األول وقيادته الى لقب دوري أبطال أوروبا 

ثالث مرات متتالية.

 قالت صحيفة تاميز أمس الثالثاء إن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
يخطط لتقليص عدد الالعبني األجانب في فرق ال��دوري املمتاز من 
17 إلى 12 العبا في ظل الرغبة في التعامل مع خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي ولزيادة عدد الالعبني احملليني.
ولو تقرر تنفيذ هذا املقترح، املتوقع تقدميه لألندية هذا األسبوع، 
سيعني ذلك إجراء تغييرات كبيرة في الكثير من الفرق. وميلك 13 

فريقا أكثر من 12 العبا أجنبيا هذا املوسم.
ولم يتسن لرويترز احلصول على تعليق من االحتاد اإلجنليزي. 
وق��ال التقرير إن االحت��اد اإلجنليزي سيوافق في املقابل على منح 
األندية تصريح العمل، الذي عادة ما يكون مطلوبا لالعب القادم من 
خارج االحتاد األوروبي، مبجرد ارتباطه بعقد مع ناديه في الدوري 

املمتاز.
وأض��اف التقرير أنه في حال عدم توصل األندية إلى اتفاق مع 
االحتاد اإلجنليزي فإنها ستواجه إمكانية سير كل العبي دول االحتاد 
األوروبي في نفس إجراءات الالعبني اآلخرين للحصول على تصاريح 
العمل املطلوبة. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت 
يوم االثنني إن هناك بعض األم��ور لم يتم التوصل فيها إلى حلول 
بخصوص خروج بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي في ظل استمرار 

املفاوضات بني الطرفني. 
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موهوب لكن غير منضبط. يعيش عثمان 
دميبيلي حتت نيران االنتقادات مع فريقه 
برشلونة اإلسباني أو منتخب فرنسا. لكن 
مدرب »الديوك« ديدييه ديشان املصر على 
اختياره ليس »يائساً« من إدراك اجلناح 

الشاب متطلبات احلياة االحترافية.
بعد ع��ودت��ه م��ن الشهر »ال��ذه��ب��ي« في 
روس��ي��ا، حيث ش���ارك كبديل م��ع منتخب 
فرنسا املتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية 
ف��ي تاريخه، استهل دميبيلي موسمه مع 
برشلونة بشكل رائ��ع، فسجل 5 أه��داف في 

أول ست مباريات.
تنفس الفريق الكاتالوني الصعداء بعد 
انفاقه 145 مليون يورو لضمه من بوروسيا 
دورمتوند األملاني قبل سنة، دون اإلفادة منه 

كثيراً لغيابه لفترة طويلة بسبب اإلصابة.
لكن بعد البداية املبشرة باخلير، تفاوتت 
مستويات العب رين السابق، فعجز بديل 
البرازيلي نيمار عن فرض نفسه في التشكيلة 
األساسية للمدرب أرنستو فالفيردي. وما زاد 
الطني بلة سلوكياته املنحرفة والتي تناولتها 

وسائل اإلعالم بشكل كبير.
ق��ال مدربه في املنتخب ديدييه ديشان 
االث��ن��ني »عثمان معتاد على التأخير« مع 
ناديه، مطالباً العبه بأن يكون »أكثر انتباهاً 

إلى أمور هي جزء من كرة القدم االحترافية«.
بعد وصوله متأخراً عشية الكالسيكو ضد 

ريال مدريد في نهاية أكتوبر املاضي، لم يتم 
اختياره خلوض املواجهة. استبعد أيضاً من 
التشكيلة التي استدعاها فالفيردي السبت 

للعب ضد ريال بيتيس )3-4( في الدوري.
وبحسب الصحف اإلسبانية، لم يحضر 
دمي��ب��ي��ل��ي إل���ى مت��اري��ن اخل��م��ي��س وت��ع��ذر 
الوصول اليه لفترة طويلة. احتاج برشلونة 
إلى تسعني دقيقة لتحديد مكانه في منزله 
وق��ال النادي إن العبه يعاني من فيروس 
معوي. تطرق زميله املدافع جيرار بيكيه 
إل��ى ه��ذا امل��وض��وع ف��ي املنطقة املختلطة 
لإلعالميني، ق��ائ��اًل »ه��و الع��ب ش��اب يبلغ 
التاسعة عشرة )21 في الواقع( لديه الكثير 
من األم��ور ليتعلمها«. أض��اف أن كرة القدم 
تتطلب تكريس »24 ساعة من أصل 24، أكان 

لدميبيلي أو أي العب آخر«.

حتذيرات     
إيقاعه البطيء في طريقه للدخول بدالً 
من النجم األرجنتيني ليونيل ميسي املصاب 
في مباراة إشبيلية، أغاظ العبي برشلونة 

وخصوصاً الكرواتي إيفان راكيتيتش.
قال العب الوسط الدولي »في املستقبل، 
يتعني علينا إج��راء التبديل أس��رع من ذلك. 

اليوم خضنا وقتاً طويالً بالعب أقل«.
في القميص األزرق، أظهر الالعب الشاب 

عدم مباالة أحياناً، خصوصا منذ كأس العالم. 
وجه له املدرب حتذيرات لم يتقبلها على ما 
يبدو. تطرق ديشان مجدداً لهذا املوضوع 
في التجمع األخير للمنتخب هذا العام. قال 
»دي��ش��ان«: »ك��ي ي��داف��ع ع��ن نفسه سيقول 
+لست الوحيد+« الذي يتأخر أحياناً. وتابع 
»لكن في ناد كبير مثل برشلونة ومنتخب 
فرنسا، أو أي مكان آخ��ر بالطبع، يجب أن 
يكون أكثر انتباهاً ألمور من متطلبات كرة 

القدم االحترافية«.
مع ذلك فإن ديشان ليس »يائساً من أن 
يدرك هذه اجلوانب، يجب أن يحسنها كي ال 

ترتد عليه سلباً«.
أض��اف »عندما سيتوقف ب��أس��رع وقت 
وي��درج ذل��ك في تصرفاته، سيكون أفضل 
للجميع، وخصوصاً لناديه. إذا تبني لي انه 
ال يستجيب سأحرص على افهامه بطريقة 

مختلفة«.
مؤشر سلوك دميبيلي تعرض لهزات 
متكررة، إذ أش��ارت تقارير إل��ى أن الالعب 
الذي لم يشارك أساسياً في الدوري منذ 29 
سبتمبر املاضي، تأخر عن حضور اجتماع 
قبل مباراة في دوري أبطال أوروب��ا مطلع 
املوسم، وأن مخاوف برشلونة حول مواعيده 
ونظامه الغذائي تعود إلى فترة اإلصابة التي 
ابتعد فيها أربعة أشهر عن املالعب في املوسم 

املاضي.

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي يلقي بظالله على الدوري اإلجنليزي

تزايد مشاكل عثمان دميبيلي في برشلونة

ستوريدج متورطا في املراهنات
قال االحت��اد اإلجنليزي لكرة القدم يوم االثنني إنه اتهم دانييل 
ستوريدج مهاجم ليفربول بسوء السلوك فيما يخص مزاعم انتهاك 

قواعد املراهنات اخلاصة باالحتاد.
وذكر االحت��اد في بيان أن التهمة تتعلق بفترة يناير 2018 وأن 

ال��الع��ب ال��دول��ي 
اإلجن�����ل�����ي�����زي 
البالغ من العمر 
29 ع��ام��ا أم��ام��ه 
ح��ت��ى ال��س��اع��ة 
1800 بتوقيت 
ج��ري��ن��ت��ش ي��وم 
20 نوفمبر للرد 

عليها.
وق��ال متحدث 
ب��اس��م ليفربول 
في بيان بالبريد 
اإلل���ك���ت���رون���ي 
إن س��ت��وري��دج 
ي����ت����ع����اون م��ع 

السلطات.
وأض�������������اف 
”دانييل يتعاون 
ب����ش����ك����ل ت�����ام 
وواض����ح ط��وال 
ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 

وطمأن النادي بأنه سيواصل القيام بذلك“.
وأوضح ”أكد دانييل أيضا بشكل قاطع أنه لم يراهن على مباريات. 
ومثل أي قضية من هذا النوع، لن ندلي بأي تعليق آخر حتى انتهاء 

هذه العملية“.
ومينع االحتاد اإلجنليزي الالعبني واملدربني من املراهنة على أي 
أنشطة في كرة القدم أو تقدمي أي معلومات غير معلنة إلى أي شخص 

آخر ميكن أن تستخدم بعد ذلك في املراهنات“.
وشارك ستوريدج في 12 مباراة مع ليفربول بكل املسابقات هذا 

املوسم وسجل أربعة أهداف. 

االحتاد اإلجنليزي يستفسر من غوارديوال 
عن تصريحاته حول احلكام

طلب االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، تفسيرات من مدرب مانشستر 
سيتي، اإلسباني بيب غوارديوال، بسبب تصريحات قالها قبل مواجهة 

الدريربي مع مانشستر يونايتد، وفقاً ملا ذكرته وسائل إعالم محلية.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي، بأن مدربي الدوري 

اإلجنليزي ال يجب عليهم التحدث عن احلكام قبل املباريات.
وحتدث غوارديوال في مقابلة قبل املباراة عن احلكم أنطوني تيلور 
إذ قال: »سيحاول القيام بعمله بأفضل طريقة ممكنة، شأن املدربني 
والالعبني، تسيلور سيحاول تقدمي مباراة جيدة، أهم شيء أن نركز 

في طريقة لعبنا وأن نعرف من الذي سنواجهه، هذا هو كل شيء«.
وأضاف املدرب: »سيتخذ قراراته بخصوص اجلانبني بكل توفيق، 

ستكون مباراة جيدة، إذ أن إجنلترا والعالم بأكمله سيشاهدنا«.
يذكر أن مانشستر سيتي ف��از ب��امل��ب��اراة 3-1 ليعزز صدارته 

للدوري.

أنشيلوتي: سلوك املشجعني 
اإليطاليني »فظ«

قال م��درب نابولي، كارلو أنشيلوتي، إن املشجعني اإليطاليني 
يعتبرون املباريات معارك وليست أحداثاً رياضية، وذلك في معرض 

شكواه من سلوك فظ وإهانات في مالعب كرة القدم بالبالد.
وعاد املدرب اإليطالي )59 عاماً( إلى بالده هذا العام بعد 9 أعوام 

في اخلارج، درب فيها أندية في إجنلترا وإسبانيا وفرنسا وأملانيا.
وق��ال أنشيلوتي خالل مناسبة في فلورنسا: »في إيطاليا نحن 
نتخلف عن اآلخرين على املستوى الثقافي، نحن نعتبر املباراة معركة 

بينما هي في الواقع حدث ال مكان فيه للسلوك الفظ«.
وأوض��ح أن��ه ملس سلوكيات أفضل بكثير خ��الل رحالته خارج 

البالد.
وأض��اف: »من املستبعد بشدة أن تتعرض لإلهانة في إجنلترا، 
بينما في فرنسا ال يوجد الشغف املوجود في إسبانيا وإيطاليا، وفي 
إسبانيا توجد منافسة قوية بني برشلونة وريال مدريد لكن بدون 

الفظاظة التي توجد في املالعب اإليطالية«.

ميسي يتخلف عن حضور محاكمته 
في قضية قدمية

تخلف ليونيل ميسي، العب برشلونة، عن حضور جلسة قضية 
يواجهها في جيرونا، لالشتباه في عدم التزامه بالعقد الذي سمح 

لوالده بتقنني إقامته في إسبانيا قبل سنوات.
ووف��ًق��ا للمحكمة العليا ف��ي كتالونيا ف��إن ميسي ك��ان مطالبا 
باحلضور اليوم، ولكنه تخلف، مما أدى لتعليق اجللسة بسبب 
إضراب للمحامني، على أن ُتستأنف بعد ذلك بحضور شهود آخرين 

والبرغوث إذا حضر في الوقت املناسب.
وتتعلق القضية بعقد يشتبه في أنه صدر من شركة بناء لوالد 
ميسي، ويسمح لألخير بتقنني إقامته في إسبانيا في بداية مسيرة 

الالعب.
وبحسب مقيم الدعوى، فإن العقد كان ينص على دفع تعويض، إذا 

ما انضم الالعب األرجنتيني لفريق برشلونة.
وكان من املقرر عقد اجللسة في 22 مايو  ولكن مت تأجيلها إلى اليوم 

الثالثاء بسبب عدم حضور ميسي.

االحت������������������������اد اإلجن��������ل��������ي��������زي 
ي����خ����ط����ط ل���ت���ق���ل���ي���ص ع����دد 
األجانب في الدوري املمتاز

موهوب بدون انضباط...سلوك دميبيلي محط شك في برشلونة

األرجنتيني سانتياغو سوالري
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هل يسير سوالري على خطى زيدان؟ جو كول يضع حدًا ملسيرته 
الطويلة مع كرة القدم

قرر املهاجم الدولي اإلنكليزي السابق جو كول الذي احتفل مبيالده السابع 
والثالثني األسبوع املاضي، أن يضع حدا ملسيرته في مالعب كرة القدم بحسب 

ما أعلن أمس الثالثاء.
وبعد خوضه 716 م��ب��اراة وتسجيله 104 أه��داف خ��الل مسيرة قادته 
للدفاع عن ألوان سبعة أندية، آخرها تامبا باي راوديز األميركي، اتخذ كول 
قرار االعتزال بحسب بيان قال فيه الثالثاء »بعد 20 عاما كالعب محترف، 
حان الوقت بالنسبة لكي أضع حذائي جانبا. كانت مسيرتي حلما يتحول إلى 

حقيقة.. كلها«.
وتابع صاحب 56 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا »أيا يكن التالي، أمتنى 
أن يكون ال��ع��ق��دان التاليان 
مميزين بالقدر ال��ذي كانت 
ع��ل��ي��ه أع���وام���ي ال��ع��ش��ري��ن 
املاضية كالعب محترف. شكر 
كبير لكل من ساعدني في هذا 

الطريق«.
ودافع كول منذ 2016 عن 
أل��وان تامبا ب��اي راودي��ز في 
ثاني جتربة له خارج إنكلترا 
بعد التي خاضها بني 2011 
و2012 على سبيل اإلعارة مع 

ليل الفرنسي.
وب��رز كول في ب��ادئ األمر 
مع وس��ت ه��ام يونايتد الذي 
انضم إليه حني كان في الثامنة 
من عمره، وداف��ع عن ألوانه 
خ���الل ال��ف��ت��رت��ني )1998-

2003 و2014-2013(.
وداف����ع ع��ن أل����وان اجل��ار 
اللندني تشيلسي بني 2003 
و2010 بعد هبوط وست هام 
إل��ى ال��درج��ة األول���ى، وأح��رز 
مع ال�«بلوز« جميع األلقاب 
احمللية املمكنة، بينها ثالثة 
في الدوري املمتاز، كما وصل 
معه الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 حني خسر أمام غرميه احمللي 
مانشستر يونايتد. ومر كول خالل مسيرته بالكبير اآلخر ليفربول )2010-

2013 تخللها إعارته لليل(، إضافة إلى استون فيال وكوفنتري سيتي.
وعلى الصعيد الدولي، كان كول جزءا مما أطلق عليه اجليل الذهبي ملنتخب 
»األسود الثالثة« حيث لعب إلى جانب العبني مثل ديفيد بيكهام، واين روني، 
ريو فرديناند، بول سكولز، مايكل أوين، ستيفن جيرارد، جون تيري وفرانك 

المبارد اللذين كانا زميليه في تشيلسي.
واعتبر كول أنه »كنت محظوظا جدا لتمكني من اللعب بجانب أفضل العبي 
جيلي، وحتى أني كنت أكثر حظوة لتمكني من اعتبار الكثير منهم أصدقائي«، 
مضيفا »الفوز باأللقاب مع تشيلسي كان أمرا مميزا بشكل خاص بالنسبة لي. 

تلك الذكريات ستبقى معي إلى األبد...«.
وأك��د »أتطلع إلى املستقبل، أري��د أن أبقى منخرطا في اللعبة. أشعر أنه 
بإمكاني تقدمي الكثير كمدرب... أن أساعد العبني شبانا آخرين على حتقيق 

أحالمهم، كما فعلت أنا، يشكل شغفا كبيرا بالنسبة لي«.

تظهر األرقام بعد اجلولة ال�12 من الليجا، املهاجم الدولي اإلنكليزي السابق جو كول
أن النسخة احلالية حتى اآلن واح��دة من 
أكثر امل��واس��م تنافسية، إذ أن ال��ف��ارق، بني 
برشلونة املتصدر وري��ال مدريد صاحب 

املركز السادس، 4 نقاط فقط.
ول���م ي��س��ب��ق وظ��ه��ر م��ث��ل ه���ذا ال��ف��ارق 
الضئيل منذ موسم 1998-1999، حينما 
ك��ان مايوركا يتصدر ال���دوري ب�22 نقطة 
بعد اجلولة ال�12 بفارق 3 نقاط فقط عن 
برشلونة ال��س��ادس ب�19 نقطة، بل وكان 
هذا هو عدد نفس نقاط فالنسيا وساراجوزا 

صاحبي املركز السابع والثامن.
وحينها كان مايوركا قد فاز في 6 مباريات 
وتعادل في 4 وخسر في اثنتني، أما برشلونة 
في املوسم احلالي فقد ف��از في 7 مباريات 

وتعادل في 3 وخسر في اثنتني.

وفي ذلك املوسم، أنهى برشلونة املسابقة 
بطال لها ب�79 نقطة، ب��ف��ارق 9 ع��ن ري��ال 
مدريد، فيما أنهاها مايوركا ثالثا ب�66 نقطة 

وفالنسيا رابعا ب�65 نقطة.
ويحمل برشلونة في جعبته 24 نقطة، 
وه��و أق��ل ع��دد من النقاط ملتصدر للدوري 
اإلسباني في اجلولة ال�12 منذ ال�23 نقطة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ل��دى ديبورتيفو الك��ورون��ي��ا 
ف��ي م��وس��م 2001-2002، وحينها كان 
الفارق بني ال�«بالنكي أزول«، وسيلتا فيجو 

السادس، 5 نقاط فقط.
وفي تلك امل��رة، توج فالنسيا بالبطولة 
ب�75 نقطة متفوقا على ديبورتيفو )68 

نقطة( وريال مدريد )66( وبرشلونة )64(.
ورغم أن هذا هو الثلث األول من املسابقة 
وتتبقى 26 ج��ول��ة، ي��وج��د ان��ط��ب��اع ب��أن 

بانوراما تنافسية جديدة تنفتح وأن األندية 
التي كانت تصارع على اللقب في آخر 14 
عاما )وفازت به( مثل برشلونة وريال مدريد 

وأتلتيكو مدريد، ستواجه صعوبات أكبر.
ويعتقد البعض أن السبب وراء األمر هو 
انخفاض مستوى الثالثة الكبار، في حني 
يراهن آخرون على أن الليجا تتطور بسبب 

حتسن املنافسني.
ورقميا، ف��از برشلونة ب�%58.3 فقط 
من مبارياته وينخفض الرقم لدى أتلتيكو 
وري��ال مدريد إلى %50، بعدما مر الثالثي 
بلحظات سيئة وخلفوا شكوكا كثيرة حول 
مستواهم ونتائجهم. وسمح هذا لفرق مثل 
إشبيلية، الذي بدأ هو اآلخر املوسم بطريقة 
مثيرة للشك لكنه جنح في تعديل الدفة، 

بالرهان على حصد مراكز متقدمة.

تراجع الريال وبرشلونة يشعل الصراع في »الليغا«

األرجنتيني سانتياغو سوالري


