
ي��س��ي��ر األرج��ن��ت��ي��ن��ي س��ان��ت��ي��اج��و 
سوالري، على درب الفرنسي زين الدين 
زي��دان، بعد أن راهنت عليه إدارة ريال 
مدريد، ومنحته عقدا جديدا حتى 2021، 
ليصبح املدرب ال�13 الذي يجلس على 
مقعد امل��دي��ر الفني للميرينجي حتت 

رئاسة فلورنتينو بيريز.
وبعد البداية السيئة للموسم اجلاري 
م��ع جولني لوبيتيجي، وال��ت��ي انتهت 
بإقالته، ال سيما الهزمية امل��دوي��ة من 
الغرمي التقليدي برشلونة )1-5( على 
ملعب كامب نو، نهاية الشهر املاضي، 
ق���ررت إدارة ال���ن���ادي م��ن��ح الفرصة 
ل��س��والري، ال��ذي لم يفرط فيها وحقق 
4 انتصارات متتالية. وف��از امللكي مع 
سوالري على بلد الوليد وسيلتا فيجو، 
في الليجا، وواحدة في كأس امللك )على 
مليلية(، وأخ���رى ف��ي دوري األبطال 

)على فيكتوريا بلزن التشيكي(.
وأص���ب���ح س������والري )42 ع��ام��ا( 
األرجنتيني الرابع الذي يتولى ناصية 
األم��ور الفنية للميرينجي، بعد لويس 
أنطونيو كارنيليا وألفريدو دي ستيفانو 

وخورخي فالدانو.
وتناوب على مقعد املدير الفني للفريق 
امللكني خ��ال احلقبة األول���ى لبيريز 
كرئيس للنادي )2006-2000(، 6 
مدربني، حيث كانت البداية مع فيسنتي 
ديل بوسكي، الذي لم ُيجدد عقده برغم 
الفوز بلقب دوري األبطال مرتني، ولقب 

في اإلنتركونتيننتال والليجا.
وظ��ل دي��ل بوسكي في منصبه حتى 
2003، قبل أن يقرر بيريز املراهنة على 
مساعد األسطورة اإلسكتلندي، السير 
أليكس فيرجسون، البرتغالي كارلوس 
كيروش، ولكنه لم يصمد سوى موسم 

وحيد )2004-2003(.
ثم جاء ال��دور بعد ذلك على خوسيه 
أنطونيو كاماتشو، ال��ذي أدار الفريق 
في 3 مباريات بالليجا، ومواجهة في 
دوري األب��ط��ال، قبل أن يستقيل من 
منصبه ل��ع��دم ق��درت��ه على السيطرة 
على غرف مابس الفريق امللقب حينها 

بال�)جاالكتيكوس(.
واستقرت إدارة الريال بعد ذلك على 
اسم ماريانو جارسيا رميون، الذي ظل 
في منصبه 100 يوم، قبل أن تتم إقالته 

بنهاية عام 2004.
واجت���ه بيريز بعد ذل��ك للمدرسة 
الاتينية، من خال التعاقد مع البرازيلي 
فانديرلي لوكسمبورجو، الذي استمر 
حتى ديسمبر  من العام التالي، ولكنه 
ل��م يكن أحسن حظا م��ن سابقيه، ولم 
يصبر عليه بيريز ليقال من منصبه، 
ويأتي خوان رامون لوبيز كارو، الذي 
كان مدربا للفريق الرديف آنذاك، لينهي 
امل��وس��م ف��ي امل��رك��ز الثاني وي��رح��ل هو 

اآلخر.
وفي عام 2009، وحتديدا بعد يوم 

واح��د من ف��وزه برئاسة النادي حلقبة 
ثانية، أعلن بيريز عن أول��ى صفقاته 
بالتعاقد مع امل��درب التشيلي مانويل 
بليجريني، ولكنه لم يكمل مدته ورحل 
بنهاية ذاك املوسم دون أي لقب، حيث 
خرج الفريق مبكرا من كأس امللك، ومن 
ثمن نهائي دوري األبطال أمام أوليمبيك 

ليون الفرنسي.
ثم ج��اءت حقبة البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي سبقته سمعته الكبيرة 
واإلجن�����ازات ال��ت��ي حققها م��ع بورتو 
البرتغالي وتشيلسي اإلجنليزي وإنتر 

ميان اإليطالي.
وك��ان بيريز يهدف من هذه الصفقة 

إع����ادة ال��ه��ي��ب��ة ل��ل��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي على 
املستويني احمللي وال��ق��اري، فضا عن 
إنهاء سيطرة الغرمي التقليدي برشلونة 
على األخضر واليابس مع أسطورته 

التدريبية بيب جوارديوال.
وعلى م��دار 3 سنوات كانت حافلة 
بالكثير من اجلدل والتصرفات املثيرة، 
س���واء داخ���ل أو خ���ارج امل��ل��ع��ب، متكن 
الفريق من حصد 3 ألقاب »الليجا وكأس 

امللك وكأس السوبر اإلسباني«.
ورحل مورينيو بعد فشله في إعادة 
الفريق على اخلارطة القارية، واالكتفاء 
فقط بالظهور على منصات التتويج 
داخل إسبانيا، حيث واصل بيريز رهانه 

على األسماء الكبيرة، ليستقر به املطاف 
على جلب اإليطالي كارلو أنشيلوتي.

ولم يخب ظن بيريز في رهانه على 
امل���درب اإليطالي املخضرم، ال��ذي قاد 
الفريق لعام مليء باأللقاب )2014( 
أعاد خاله لقب دوري األبطال )العاشر( 
خلزانة بطوالت الريال، بعد 12 عاما من 
الغياب، باإلضافة للسوبر األوروب��ي 

واإلسباني ومونديال األندية.
إال أن األحوال تغيرت في العام التالي 
)2015(، حيث انتهت مسيرة طويلة من 
االنتصارات، وب��دأت مرحلة االنحدار، 
لينهي املوسم خالي الوفاض، ويرحل 

عن الفريق.

ثم جاء اإلعان عن التعاقد في صيف 
2015، م��ع اس��م ليس بالغريب على 
مسامع جماهير الريال، نظرا ملسيرته 
الرائعة سواء في إسبانيا أو مع ليفربول 

اإلجنليزي، وهو رافائيل بنيتيز.
ول��ك��ن س��رع��ان م��ا حت��ول ه��ذا احللم 
لكابوس، حيث حقق الفريق أسوأ بداية 
ف��ي تاريخه، ليرحل سريعا ف��ي يناير 
2016، بعد خسارة الفريق أمام برشلونة 

في قلب )سانتياجو برنابيو( 4-0.
ول��ع��ل ه��ذه اإلق��ال��ة ك��ان��ت سببا في 
حت��ول كبير ف��ي ت��اري��خ ال��ن��ادي، حيث 
قررت اإلدارة منح الفرصة السم ال يشق 
له غبار وأحد أبرز من ارت��دى القميص 

امللكي عبر تاريخه، وهو الفرنسي زين 
الدين زي���دان، ال��ذي ك��ان مدربا حينها 

للفريق الرديف )ال كاستيا(.
وجاء اختيار زيدان في محله، حيث 
إنه خال فترة وجيزة أعاد الفريق على 
الطريق الصحيح، ومت��ك��ن م��ن إنهاء 
املوسم وه��و جالس على ع��رش دوري 
األبطال. وتوقع البعض أن األمر مجرد 
ضربة ح��ظ، ولكن ع��اد زي��دان ليبرهن 
على خطأ هذا االعتقاد، حيث دخل مع 
النادي تاريخ القارة العجوز و)الكأس 
ذات األذن��ني( من الباب الكبير، بعد أن 
أصبح الريال أول ناد يحافظ على اللقب 

3 أعوام متتالية.

ولكن رغم هذه النجاحات املبهرة، إال 
أن اجلميع فوجئ برحيل زيزو بنهاية 
املوسم املاضي، ليأتي الدور على جولني 
لوبيتيجي، الذي رحل بعد نحو 4 أشهر، 
عقب اخلسارة القاسية أم��ام برشلونة 
1-5 في )كاسيكو األرض( على ملعب 

كامب نو.
والسؤال الذي يتبادر لذهن جماهير 
امليرينجي، هل سيسير س��والري على 
درب زي��دان، ويحفر اسمه ضمن كبار 
امل��درب��ني ف��ي ال��ع��ال��م، أم يلحق بسلفه 
لوبيتيجي، وينضم لقائمة طويلة من 
امل��درب��ني الذين م��روا على مقعد املدير 

الفني للملكي ودخلوا طي.
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سوالري يسعى للسير على خطى زيدان

سوالري.. هل يلحق بدرب الكبار أم يدخل قائمة النسيان بالريال؟

أسينسيو: لست مسؤواًل عن أزمة امللكي
انتقد العب ريال مدريد، ماركو أسينسيو، الصحف فيما 
يتعلق بتعاطيها مع اللحظات السيئة املاضية التي مر بها 
»امللكي«، مؤكداً أنه ليس مطالباً بتحمل مسؤولية الريال، 
مذكراً بأن هناك العبني أخرين أكثر خبرة ينبغي عليهم 

القيام بذلك.
وف��ي مقابلة م��ع قناة »موبيستار ب��ل��وس«، حتدث 
أسينسيو عن اللحظات السيئة التي مر بها »امللكي« 
وإقالة جولني لوبيتيغي من تدريب الفريق باإلضافة إلى 

انتقادات الصحافة.
وقال الاعب صاحب )22 عاما(: »ال أرى األمر على أنه 
أزمة.. ال ميكن اإللقاء مبسؤولية الريال على كاهلي.. هناك 
العبني آخرين صار لهم سنوات بالنادي ولديهم خبرة 
أكبر ويتمتعون مبكانة أكبر من التي أحظى بها أنا وهم 

الذين يتحملون هذه املسؤولية«.
وعن جلوسه حالياً على مقاعد البدالء، أكد أسينسيو: 
»أحظى اآلن بدور أقل لكن التقييم العام سيأتي في نهاية 
املوسم.. هناك بعض االنتقادات التي ال أرى أنها عادلة لكن 
نعلم كيف هي الصحافة.. ال أريد توجيه أصابع االتهام 

لكل الصحف لكن هناك انتقادات تتسبب في ضرر«.
ورداً على سؤاله حول إقالة لوبيتيغي، اعتبر أسينسيو 
أن »كرة القدم لم تكن عادلة معه، في اللحظات احلاسمة لم 
يحالفنا احلظ.. ال أعرف كيف اسمي ذلك.. إنه موقف معقد 
بالنسبة له وجلهازه الفني بسبب ما حدث في املنتخب 
)إقالته عشية مونديال روسيا بسبب إعان ريال مدريد 

عن التعاقد معه(«.
وأض��اف الاعب: »ل��م يحالفه احل��ظ وأمامه مسيرة 

طويلة وستعيد له كرة القدم هذا احلظ يوماً ما«.
وحول تعيني األرجنتيني سانتياغو سوالري، أبرز أن 
»النتائج صارت أفضل وهكذا هي كرة القدم.. إنه مدربنا 
وسنكافح معه حتى النهاية.. يجب أن نكون أقوياء كما 

كنا دائماً من أجل حتقيق انتصارات كبرى«.
أما عن م��درب املنتخب اإلسباني لويس إنريكي، قال 
أسينسيو: »منحني ثقة كبيرة ويعتمد علي ومينحني 

ماركو أسينسيوالكثير من النصائح.. هذا أمر مهم بالنسبة ألي العب«.

 االحتاد اإلجنليزي يوقف حكمًا 
نسي إحضار العملة املعدنية

ذكرت تقارير بريطانية أن احلكم ديفيد مكنامارا عوقب باإليقاف 
ثاثة أسابيع، بسبب مطالبة العبتني باالستعانة بلعبة حجر ورقة 
مقص، بدال من إجراء القرعة، قبل مباراة لكرة القدم للسيدات، ألنه 
نسي إحضار العملة املعدنية. ووقع ذلك األمر قبل مباراة مانشستر 
سيتي على أرضه أمام ريدينغ في 26 أكتوبر املاضي، مع الاعبتني 

ستيف هوتون )قائدة سيتي( وضيفتها كريستي بيرس.
ويتم استخدام عملة معدنية قبل أي لقاء إلجراء قرعة ويختار الفائز 
االستحواذ على الكرة في بداية اللقاء أو نصف امللعب املفضل لديه في 
الشوط األول. لكن مكنامارا نسي العملة املعدنية في غرفته بامللعب، 
وقالت هيئة اإلذاع��ة البريطانية )بي.بي.سي( إنه طلب االستعانة 

بلعبة »حجر ورقة مقص« لتحديد الاعبة الفائزة بالقرعة.
ونقلت تقارير ع��ن املتحدث باسم االحت���اد اإلجن��ل��ي��زي قوله: 
»يستطيع االحت��اد اإلجنليزي أن يؤكد أن احلكم ديفيد مكنامارا 
تعرض لإليقاف مل��دة 21 ي��وم��اً، وستبدأ العقوبة من 26 نوفمبر 
اجل��اري، بعدما واف��ق على قبول اتهام > عدم التصرف بشكل يليق 
مبصلحة اللعبة > ». وأضاف: »هذا حدث بسبب واقعة في مباراة بني 
مانشستر سيتي وريدينغ اجلمعة 26 أكتوبر، إذ لم يتمكن من حتديد 
الفريق الذي سيستحوذ على الكرة عن طريق قرعة بعملة معدنية كما 

تنص قوانني اللعبة«.

هاميلتون يتحفظ على تنظيم 
سباقات في دول جديدة

أبدى البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في الفورموال وان 
حتفظه حول تنظيم سباقات في دول جديدة، وذلك بعد اإلعان عن 

استضافة فيتنام إحدى جوالت بطولة العالم بدءاً من 2020.
وقال هاميلتون في حديث مع شبكة »بي بي سي« البريطانية إنه 
يأمل برؤية املزيد من السباقات إمنا في دول تتمتع بتقاليد عريقة 
للفئة األول��ى، وذلك بدالً من البحث عن أسواق جديدة. وقال سائق 
فريق مرسيدس الذي حسم أخيراً لقبه العاملي اخلامس »على صعيد 
السباقات ال أعرف مدى أهمية الذهاب إلى دول جديدة. لو كان لدينا 

سباق في سيلفرستون وسباق في لندن، سيكون األمر رائعاً«.
وستستقبل العاصمة الفيتنامية هانوي سباقها األول في 2020، 

بعدما وقعت عقداً لعشر سنوات مع مالكي احلقوق األميركيني.
وتوسعت الفورموال وان خ��ارج حدودها التقليدية في أوروب��ا 
الغربية، لتشمل دوالً مثل الصني، الهند، كوريا اجلنوبية، سنغافورة، 

واإلمارات، البحرين، روسيا، أذربيجان وتركيا.
في الوقت عينه، تعيش السباقات العريقة في إنكلترا وأملانيا 
وإيطاليا حتت وط��أة اخلطر املالي، فيما تخلت فرنسا عن سباقها 
لعشر سنوات قبل عودتها هذا املوسم. وتابع هاميلتون »لدينا تاريخ 
حقيقي للسباقات في إنكلترا، أملانيا، إيطاليا واآلن بدأت تنمو في 
الواليات املتحدة. لكن لدينا سباق واحد كل سنة في تلك األمكنة. لو 

عاد األمر لي، سأحاول تنظيم عدد أكبر من السباقات هناك«.
وأردف »زرت فيتنام من قبل وهي جميلة. في الهند كان السباق 
غريبا ألن الهند )دول��ة فقيرة ج��داً( فيما كان املسار الرائع والكبير 

بعيداً عن كل شيء. ساورني شعور متناقض عندما ذهبت إلى هناك«.
وأض��اف السائق ال��ذي حسم بطولة العالم مع م��ط��ارده سائق 
فيراري األملاني سيباستيان فيتل »في تركيا بالكاد حضر اجلمهور. 

مسار جميل، نهاية أسبوع جميلة لكن جمهور ضعيف«.
وازده���رت الفورموال وان في سنغافورة، لكنها لم تستمر في 
الهند وكوريا اجلنوبية. فيتنام أيضاً لديها سمعة ضعيفة في عالم 

الفورموال وان.

االحتاد اآلسيوي يحذر إيران 
من التدخل احلكومي في الرياضة

حذر االحتاد االسيوي لكرة القدم الثاثاء إيران من توجيه عقوبات 
إليها بحال التدخل السياسي في عمل احتادها الوطني، وذلك قبل نحو 

شهرين من مشاركة منتخبها األول في كأس آسيا 2019.
يأتي ذلك عقب صدور قانون من البرملان اإليراني يعتبر االحتاد 
اإليراني لكرة القدم مؤسسة عامة غير حكومية ومينع العمل فيه 

لألشخاص املتقاعدين.
وذكرت وسائل إعام محلية أن القانون ينطبق على رئيس االحتاد 

احلالي مهدي تاج وآخرين في مجلس إدارة االحتاد.
وذكر االحتاد القاري في بيان الثاثاء أنه يقوم »مبتابعة حثيثة 
للمستجدات التي يواجهها االحتاد اإليراني لكرة القدم، بخصوص 
إعان البرملان اإليراني عن قانون الذي يعتبر االحتاد اإليراني لكرة 
القدم مؤسسة عامة غير حكومية ومينع عمل األشخاص املتقاعدين 
في االحت��اد«، مشيرا إلى أن االحت��ادات الوطنية األعضاء يجب أن 
تقوم بأداء عملها دون تدخل أي أطراف خارجية سواء من احلكومة 

أو البرملان.
وتابع االحت��اد القاري أن��ه يعتمد »سياسة ع��دم التساهل على 
اإلطاق مع أي تدخل خارجي في عمل االحتادات الوطنية األعضاء، 
وي��أم��ل قبل شهرين على ان��ط��اق نهائيات ك��أس آسيا 2019 في 
اإلمارات، أن يحافظ االحتاد اإليراني لكرة القدم على استقاليته من 

أجل تفادي أي عقوبات«.
وكان االحت��اد الدولي »فيفا« أوقف إي��ران في نوفمبر 2006 عن 
املشاركة في أنشطته الدولية بسبب تدخل حكومي في احتادها 

الوطني، قبل أن يرفع احلظر بعد أقل من شهر.
وتلعب إي��ران في املجموعة الرابعة ضمن كأس آسيا 2019 إلى 

جانب منتخبات العراق وفيتنام واليمن.

 سان جيرمان األكثر تهديفًا هذا املوسم
يتصدر ن��ادي ب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي قائمة األندية 
األوروبية األكثير تهديفاً في الدوريات اخلمس الكبرى هذا املوسم، 
بقيادة الثاثي البرازيلي نيمار واألوروغوياني إيديسون كافاني 

وكيليان مبابي.
وأحرز نادي العاصمة الفرنسية 45 هدفاً في الدوري هذا املوسم، 
فيما يأتى مانشستر سيتي اإلجنليزي في املركز الثاني برصيد 36 

هدفاً بالبرمييير ليغ، يليه برشلونة اإلسباني.
ويحتل بروسيا دورمتوند األملاني املركز الرابع برصيد 33 هدفاً، 

ثم تشيلسي برصيد 27 هدفاً في الدوري اإلجنليزي.

 ألفيس: نيمار يحتاج إلى غوارديوال 
ليصبح »األفضل«

أغدق مدافع باريس سان جيرمان، البرازيلي داني ألفيس، الثناء 
على مواطنه وزميله بالفريق، نيمار دا سيلفا، احملترف حالياً في 
باريس سان جيرمان، معتبراً أنه إذا كان تدرب حتت إمرة اإلسباني 

بيب غوارديوال لكان أصبح األفضل في العالم.
وفي مقابلة مع موقع »غول«، قال ألفيس: »أعتقد أنه إذا كان نيمار 
ت��درب حتت إم��رة غ��واردي��وال، كان سيقدم أم��وراً أكثر عظمة.. كان 

ليصبح األفضل في العالم، ليس لدي شك في ذلك«.
وحتى اآلن، لم يسبق لغوارديا، مدرب مانشستر يونايتد حالياً، 
العمل مع نيمار في فريق واح��د في نفس الوقت، وص��رح املهاجم 
البرازيلي أكثر من مرة أنه يود العمل حتت إمرة املدير الفني اإلسباني 
الذي سبق وتولى تدريب برشلونة لكنه رحل قبل أن ينضم الاعب 

للبرسا.

أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
القدم الثاثاء تعيني سوزانا دينيدج مديرة 
تنفيذية ج��دي��دة ل��ه��ا، ف��ي سابقة ف��ي بطولة 

إنكلترا.
وتشغل سوزانا دينيدج في الوقت احلالي 
منصب رئيسة قناة »أنيمال بانيت« وهي 
واحدة من مجموعة »ديسكوفري« التلفزيونية 
التي تعنى بعالم احليوانات، وستتولى مهامها 
اجلديدة اعتباراً من بداية السنة املقبلة خلفاً 
للمدير التنفيذي احلالي ريتشارد سكودامور 

الذي يتولى املنصب منذ 19 سنة.
وقالت دينيدج في بيان »بدعم من األندية 
وفريق العمل، أتطلع إلى توسيع جناح الرابطة 

لسنوات عدة في املستقبل«.

وتتضمن مهمتها اجلديدة محاولة احلفاظ 
على االرتفاع احلاد في حقوق النقل التلفزيوني 
ال��ع��ائ��دة ل���ل���دوري، األم����ر ال����ذي ع��م��ل عليه 

سكودامور في االعوام العشرين األخيرة.
وعندما تولى سكودامور إدارة الرابطة في 
1999، كانت قيمة حقوق النقل التلفزيوني 
للدوري املمتاز نحو 670 مليون جنيه استرليني 

)زهاء 770 مليون يورو(.
 ومبوجب الصفقة األخيرة، مت بيع احلقوق 
العائدة لفترة 2019 2022- بأكثر من 4.5 
م��ل��ي��ارات جنيه استرليني )5.18 مليارات 

يورو(.
وإذا كانت أغلبية هذا املال ال تزال تأتي من 
العماقني التلفزيونيني »سكاي« و«ب��ي تي«، 

فقد دخ��ل عماق جديد على اخل��ط يتمثل في 
عماق التجارة اإللكترونية في الواليات املتحدة 

»أمازون«، الذي اشترى 20 مباراة.
وأعلن رئيس ن��ادي تشيلسي، ب��روس باك 
ال��ذي ق��اد حملة املديرة اجلديدة أن »سوزانا 
كانت خ��ي��اراً بديهياً، نظراً إل��ى مشوارها في 
إدارة املقاوالت املعقدة في سياق التحول الرقمي 

واالضطراب«.
وج��اء تعيني دينيدج في نفس اليوم الذي 
أعلن فيه أن ب��اك طلب مساهمة مببلغ 250 
ألف جنيه استرليني لكل ناد من أندية الدوري 
املمتاز العشرين لبناء مظلة ذهبية بقيمة 5 
مايني جنيه استرليني للمدير التنفيذي املنتهية 

واليته.

سوزانا دينيدج أول مديرة تنفيذية لرابطة الدوري اإلنكليزي
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