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ديشامب يلقي باللوم 
على فالفيردي في تراجع 

مستوى غريزمان
ألقى ديديه ديشامب املدير الفني ملنتخب فرنسا، باللوم على 
إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، في تراجع أداء الالعب أنطوان 
غريزمان . وقال ديشامب في مؤمتر صحفي اليوم األربعاء قبل 
مواجهة مولدوفا في تصفيات يورو 2020 »غريزمان  بإمكانه 
تقدمي أداء أفضل، ولكن أشاهد كل مبارياته، مستواه أبعد ما 

يكون عن وصفه بالكارثي«.
وأشار مدرب الديوك »ما يحدث لغريزمان  يتعلق بتوظيفه 
ومتركزه في امللعب، عندما كان بصفوف أتلتيكو مدريد، كان 

يلعب في أفضل مركز له«.
وأقر ديشامب »نعم، أنطوان غريزمان  مع برشلونة أقل حسًما 

من دوره مع املنتخب الفرنسي«.
وش��دد في ختام تصريحاته »أن��ط��وان يعلم جيدا أهميته 
داخل املنتخب الفرنسي، ويقدر ثقتي به، ويكون سعيدا للغاية 

باالنضمام لصفوف الديوك«.
وسجل غ��ري��زم��ان ، 4 أه���داف وصنع 3 لزمالئه بالنادي 

الكتالوني في 15 مباراة بكل البطوالت.
م��ن جهة أخ���رى رف��ض ف��ال��ف��ي��ردي، ال���رد على تصريحات 
الكرواتي إيفان راكيتيتش العب خط وسط البلوجرانا، فيما 
يتعلق بخروجه من خطط مدربه وعدم مشاركته بشكل منتظم 

الذي تسبب في شعوره باحلزن.
وق��ال فالفيردي، عقب االنتصار بهدفني دون رد ودًي��ا ضد 
قرطاجنة، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: 

»ليس لدي ما أقوله حول تصريحات إيفان راكيتيتش«.
وغاب راكيتيتش عن املباراة الودية، حيث تواجد ضمن قائمة 
منتخب كرواتيا بالتوقف الدولي، ثم مت استبعاده نظًرا لإلصابة 

التي عانى منها في وتر أكيليس.
وأض��اف حول إصابة الكرواتي: »أعتقد أنها مجرد إزعاج 
بسيط، ونأمل أن يكون جاهًزا للمشاركة معنا في املباراة املقبلة«.

إيقاف قائد فرانكفورت سبعة أسابيع لدفعه مدرب فرايبورغ
أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم إيقاف األرجنتيني ديفيد 
أبراهام قائد فريق إينتراخت فرانكفورت سبعة أسابيع، 
لدفعه مدرب فرايبورغ كريستيان شترايخ وطرحه أرضاً 

خالل مباراة الفريقني ضمن الدوري احمللي.
وفرضت محكمة تابعة لالحتاد عقوبة اإليقاف وغرامة 
قدرها 25 ألف ي��ورو على الالعب إلدانته ب� »االعتداء على 
منافس«، بعدما قام بدفع امل��درب بكتفه خارج خط امللعب، 
ما كلفه بطاقة حمراء خالل مباراة الفريقني ضمن املرحلة 
احلادية عشرة األحد، والتي انتهت بفوز فرايبورغ بنتيجة 

.0-1
ولن يتمكن أبراهام من اللعب في الدوري احمللي قبل نهاية 
العام احلالي، نظراً ألن العقوبة بني 10 نوفمبر و29 ديسمبر.

ويخوض فرانكفورت ست مباريات في البوندسليغا خالل 
هذه الفترة، على أن يكون 22 ديسمبر )املرحلة 17( اليوم 
األخير من املنافسات قبل العطلة الشتوية، وتستأنف في 17 
يناير. وأكد فريق فرانكفورت انه سيستأنف القرار »بهدف 
منح ديفيد أبراهام فرصة« شرح روايته ملا حصل بينه وبني 

املدرب البالغ من العمر 54 عاماً.
وقام الالعب البالغ من العمر 33 عاماً بدفع املدرب بقوة 
بكتفه أثناء حلاقه بكرة خرجت إلى خارج خط التماس خالل 
املباراة املتوترة بني الفريقني. وإضافة إلى طرد أبراهام، تلقى 
العب فرايبورغ اإليطالي فينتشنزو غريفو، بطاقة حمراء 
أيضاً بعد تدخل من على مقاعد البدالء بالتدافع ال��ذي تال 

احلادثة، وأمسك خالله بعنق العب فرانكفورت.
وتقدم أبراهام في وقت سابق باعتذار عما بدر منه، بينما 
أش��ارت صحيفة »بيلد« األملانية إلى أن ناديه فرض عليه 
عقوبة مالية قدرها 35 أل��ف ي��ورو، سيتم التبرع بها إلى 
جمعيات خيرية. وعلق شترايخ على ما حصل بالقول إن 

»ديفيد ليس شخصاً سيئاً«.
في املقابل، أكد مدرب فرانكفورت النمساوي آدي هيوتر أن 
أبراهام سيبقى قائداً للفريق، على رغم اعتباره أن احلادثة ال 

قائد فرانكفورت األرجنتيني ديفيد أبراهامميكن تبريرها.
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الفيفا يعني فينغر مديرًا إلدارة
تطوير كرة القدم حول العالم

قال االحتاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( إنه عني الفرنسي ارسني 
فينغر مديرا جديدا لتطوير كرة 
القدم على الصعيد العاملي وهو 
منصب يتولى من خالله مدرب 
ارسنال السابق اإلش��راف على 
منو وانتشار الرياضة إضافة 

ملسائل فنية.
وث���ارت تكهنات ف��ي الفترة 
األخيرة تربط بني فينغر )70 
عاما( وتدريب بايرن ميونيخ 
األمل��ان��ي في أعقاب إقالة نيكو 
كوفاتش لكنه قال في خضم تلك 
األنباء إنه لم يكن أب��دا مرشحا 

لهذه املهمة.
وسيمتلك فينغر السلطة 
األب���رز ف��ي الفيفا على صعيد 
األم��ور الفنية املتعلقة باللعبة 
م��ن خ��الل جلنة االس��ت��ش��ارات 
الكروية والفنية التي تشارك في 
املراجعة التي يقوم بها املجلس 
الدولي لكرة القدم وعملية صنع 
القرار فيما يخص أي تغييرات 

محتملة في قوانني اللعبة.
ك��م��ا س��ي��ك��ون فينغر أيضا 
رئيسا ملجموعة معنية بإجراء 

دراسات فنية عن الرياضة.
وقال فينغر في بيان أصدره 
الفيفا ”أتطلع خلوض غمار هذا 
التحدي الكبير. ليس فقط ألنني 
مهتم دوما بتحليل الرياضة من 
خالل منظور أوسع ولكن أيضا 
ألنها مهمة تابعة للفيفا ... أي 

أنها مهمة ذات بعد عاملي.
”أعتقد أن الفيفا في صورته 
اجل��دي��دة التي رأينها تبرز في 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة يضع كرة 

القدم نفسها في صميم أهدافه 
وهو مصمم على تطوير اللعبة 
مبكوناتها املختلفة. أعرف أنني 
أستطيع املساهمة في هذا الهدف 
وسأبذل قصارى جهدي في هذه 

املهمة“.

وغ��ادر فينغر فريق ارسنال 
في مايو اي��ار من العام املاضي 
بعد 22 عاما قضاها في تدريب 
الفريق أعاد من خاللها صناعة 
ت��اري��خ ال��ن��ادي وأص��ب��ح أجنح 

مدرب له.

وقاد املدرب الفرنسي ارسنال 
للتتويج بلقب ال���دوري ثالث 
مرات إضافة إلى الفوز بسبعة 
ألقاب لكأس االحت���اد. كما قاد 
ارسنال للتأهل لدوري األبطال 

خالل 20 عاما متتالية.

ارسني فينغر

كلوب: لم أكن أتوقع حصد
34 نقطة بعد اجلولة الـ12  

أبدى األملاني يورجن كلوب، املدير الفني 
لليفربول، ارتياحه الشديد بعد الفوز الذي 
حققه الريدز على مانشستر سيتي بنتيجة 
)3-1(، ضمن منافسات اجلولة ال�12 من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
واب��ت��ع��د ل��ي��ف��رب��ول ب���ص���دارة ترتيب 
البرمييرليج ب��ف��ارق 8 ن��ق��اط ع��ن أق��رب 
مالحقيه ليستر سيتي وتشيلسي، عقب 
الفوز على السيتزينز بثالثية فابينيو 

ومحمد صالح وساديو ماني.
وق����ال ك��ل��وب ف��ي ت��ص��ري��ح��ات ملوقع 
ليفربول الرسمي، أول من أمس: »كانت تلك 
هي اخلطة، والطريقة الوحيدة التي ميكننا 
بها حتقيق ذلك. ال�15 دقيقة األخيرة كانت 
صعبة للغاية، عندما حتكم السيتي في 

املباراة«.
وأض����اف: »ل��ك��ن ال ميكنك ال��ف��وز على 
السيتي ب���دون حل��ظ��ات خ��ط��ي��رة، ج��ودة 
امل��ب��اراة كانت عالية وكبيرة للغاية، أنا 
راض عما قمنا به ألننا فعلنا ذلك بالطريقة 

التي نحبها كثيًرا«.
ورغ��م االب��ت��ع��اد ع��ن مانشستر سيتي 
صاحب املركز الرابع ب�9 نقاط، ومع بقاء 
نحو ثلثي امل��وس��م م��ن ال����دوري، ال يهتم 
كلوب سوى بالتفكير في مواجهة كريستال 

باالس يوم 23 نوفمبر  اجلاري.
وأوض��ح: »هي البداية فقط، واجلميع 
يعرف ذل��ك، إذا أخبرني أح��د أن��ه ميكننا 
احلصول على 34 نقطة في هذه املرحلة من 

املوسم، لقلت إنه مستحيل«.
وتابع مدرب الريدز: »اآلن نتجه لفترة 
ت��وق��ف دول���ي، وأمت��ن��ى أن ي��ع��ود األوالد 

بحالة جيدة«.
وواص���ل: »ن��أم��ل أن يعود اجلميع في 
أفضل ح��ال، ثم نذهب ملواجهة كريستال 
باالس، أعتقد أن هناك مباراة أخرى عقب 

مواجهة كريستال في دوري األبطال«.
وأمت كلوب: الالعبون يعودون يومي 
األرب��ع��اء واخلميس، وي��وم اجلمعة نبدأ 

مباشرة االس��ت��ع��داد ملواجهة كريستال 
باالس املقررة يوم السبت«.

يورغن كلوب

إيقاف برناردو سيلفا العب مانشستر سيتي مباراة 
واحدة بسبب تغريدة عن زميله ميندي

 قال االحتاد االجنليزي لكرة القدم إنه 
فرض عقوبة اإليقاف ملباراة واحدة بحق 
البرتغالي برناردو سيلفا العب وسط 
مانشستر سيتي ح��ام��ل لقب ال���دوري 
االجنليزي وغرامة قدرها 50 ألف جنيه 
استرليني )63980 دوالرا( بعد صورة 
نشرها عبر تويتر تتعلق بزميله بنجامني 

ميندي في سبتمبر املاضي.
وواجه سيلفا العب البرتغال انتقادات 
من منظمة )ك��ي��ك.إت.أوت( البريطانية 
املناهضة للتمييز بعد أن نشر رسالة يوم 
22 سبتمبر املاضي يقارن فيها ميندي 
بشخصية ”كوجنيتوس“ الكارتونية 
وتخص عالمة جتارية مشهورة للحلوى 
في إسبانيا والبرتغال قبل أن يحذف 
ال��ص��ورة. وذك��ر االحت���اد ف��ي بيان ”مت 
إي��ق��اف سيلفا م��ب��اراة رسمية واح��دة 
وتغرميه 50 أل��ف جنيه استرليني مع 
ال��زام��ه بحضور دورة تعليمية بشكل 
مباشر بعد اعترافه بانتهاك أح��د بنود 

الئحة االحتاد االجنليزي لكرة القدم“.
وأض��اف البيان أن ما قام الالعب عبر 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
ي��ع��د ان��ت��ه��اك��ا لبند ف��ي الئ��ح��ة االحت���اد 
االجنليزي ”يحظر إهانة و/أو القيام 
بفعل غير الئ��ق و/أو اإلض���رار بسمعة 

الرياضة“.
وت���اب���ع االحت�����اد ف���ي ب��ي��ان��ه ان ما 
ح��دث ينطوي على ”انتهاك صارخ“ 
ألن��ه يتضمن إش����ارة، س���واء تصريحا 
او تلميحا، إل��ى ع��رق و/أو ل��ون و/أو 

مجموعة عرقية“.
وكانت كيك ايت اوت ذكرت حينها أن 
”هذا النوع من املزاح القائم على تصورات 
عنصرية ال ميكن قبوله. نشعر بصدمة 
ألن شخصا من املفترض أن يكون مثال 
يحتذى ملاليني املشجعني أخفق في فهم 

الطبيعة العنصرية لهذا املنشور“.

ودع���ت املنظمة املناهضة للتمييز 
االحت��اد االجنليزي التخاذ اج��راءات من 

بينها ”جلسات ارشاد اجبارية“.
أما سيلفا فنشر بعدها تغريدة أخرى 
ق��ال فيها ”حتى األص��دق��اء ال أستطيع 
امل��زاح معهم هذه األيام“. ولعب سيلفا 
وميندي معا في موناكو قبل االنضمام 

إلى مانشستر سيتي في 2017.
وسيستضيف مانشستر سيتي حامل 
اللقب، الذي يحتل املركز الرابع برصيد 
25 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بفارق 
تسع نقاط عن ليفربول املتصدر، منافسه 
تشيلسي صاحب املركز الثالث في 23 

نوفمبر اجلاري.

 برناردو سيلفا مع مدربه بيب غوارديوال

زالتان يقول وداعًا لغاالكسي 
واحملطة القادمة ال تزال غامضة

أكد النجم السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش 
رحيله م��ن ل��وس أجنليس غاالكسي لكنه لم 
يعط أي فكرة عن خططه املستقبلية أو احتمال 
االع��ت��زال. وك��ان من املتوقع على نطاق واسع 
رحيل املهاجم البالغ م��ن العمر 38 ع��ام��اً عن 
غاالكسي بعد إق��ص��اء ال��ن��ادي م��ن التصفيات 

املؤهلة لبطولة الدوري األميركي الشهر املاضي.
وأع��ل��ن إبراهيموفيتش، ال���ذي ان��ض��م إلى 
غاالكسي في األشهر األول��ى من حملة 2018، 
نهاية فترة إقامته في كاليفورنيا في منشور 

غامض على تويتر.
وأك��د غاالكسي في بيان مقتضب أن النادي 

اتفق مع إبراهيموفيتش على هذا الرحيل.

وق���ال ك��ري��س ك��الي��ن، رئ��ي��س ن���ادي ل��وس 
أجنليس غاالكسي: »نود أن نشكر زالت��ان على 
مساهماته في ل��وس أجنليس غاالكسي وفي 

الدوري األمريكي لكرة القدم«.
وأض��اف »منذ وصوله في ع��ام 2018، أّثر 
زالتان بشكل إيجابي على رياضة كرة القدم في 
لوس أجنلوس، نحن ممتنون ألخالقيات عمله 
وشغفه، نشكر زالت��ان على احترافه وتأثيره 
الكبير على مجتمع لوس أجنليس ومجتمع كرة 

القدم في أمريكا الشمالية ككل«.
وك��ان السلطان السويدي أعلن عبر فيديو 
خاص به أنه سيعود إلى الليغا التي لعب فيها 

من بوابة برشلونة.

زالتان إبراهيموفيتش


