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بعد قرار العودة مجدداً إلى النادي الملكي

زيدان :أبحث عن طموحات جديدة ...وال أفكر في رونالدو
اعلن ريال مدريد تعيني الفرن�سي
زي��ن ال��دي��ن زي���دان ،م��دي��ر ًا فني ًا
للفريق الأول ،عقب اجتماع جمل�س
الإدارة م�ساء �أول �أم�س وقال البيان
الر�سمي للنادي انه قد قرر جمل�س
الإدارة ،املجتمع� ،إن��ه��اء عقد
امل��درب �سانتياغو �سوالري ،ويف
نف�س الوقت مت تقدمي عر�ض له
لال�ستمرار بالعمل يف النادي،
ويقدر ريال مدريد العمل الذي قام
ُ
به وااللتزام وال��والء الذي �أظهره
ملنزله وجاءت ت�رصيحات زيدان
يف امل�ؤمتر ال�صحايف على النحو
التايل.
• ما م�شاعرك بعد العودة �إلى ريال
مدريد؟
 م�شاعر �إيجابية و�أن���ا �سعيدبالعودة �إلى هنا ،مل �أذهب بعيدا
ع��ن ري���ال م��دري��د ،و�أن���ا م�رسور
للعمل يف هذا النادي الكبري ومع
هذا الفريق الرائع.
• ما الذي تغري من حلظة مغادرتك؟
 قررت الرحيل طلبا للراحة ،والآنعدت مل�ساعدة ريال مدريد ،الفريق
بحاجة للتغيري ،ريال مدريد حقق
العديد من الأل��ق��اب ،والآن وقت
التغيري يف العديد من الأمور.
ق��ررت العودة لأن الرئي�س ات�صل
بي ،ومبا �أنني �أع�شق ريال مدريد

• زيدان خالل املؤمتر الصحافي

كالديرون يكشف أسباب
تجاهل مورينيو
�أك��د رام��ون كالديرون ،رئي�س
ري��ال مدريد ال�سابق� ،أن قادة
غرفة خلع املالب�س يف ريال
مدريد ،كانوا ال�سبب الرئي�سي
وراء ع��دم التعاقد مع جوزيه
مورينيو ،املدير الفني ال�سابق
ملان�ش�سرت يونايتد.
وارت��ب��ط مورينيو بقوة بتويل
القيادة الفنية للملكي ،قبل
�أن ُيعلن النادي ،التعاقد مع
الفرن�سي زين الدين زيدان.
وق�����ال ك����ال����دي����رون ،خ�لال
ت����صري��ح��ات��ه ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س»« :ق���ادة غرفة خلع
املالب�س يف ريال مدريد ،رف�ضوا
عودة مورينيو».
و�أ�ضاف« :لقد ترك ريال مدريد
بالعديد من امل�شاكل ،و�أعتقد �أن
الكثري من الأزمات كانت �ستحدث
�إذا عاد مورينيو».
وتابع�« :أعتقد �أن عودة مورينيو
�ستكون خطوة �إلى اخللف ،لأن
الكثري من امل�شاكل حدثت حني
كان موجودا».
و�أردف« :هو «مورينيو» مدرب
جيد وح�صد الكثري من الألقاب،
لكن العديد من القادة يف الفريق
مل يحبوه وذل��ك ك��ان مهما يف
�صنع القرار».
وعن ر�أيه يف عودة زيدان ،قال:
«الالعبون �أحبوه وهو كان قادرا
على تغيري �أفكار املدربني مثل

من المشاركة

بفيديو على

في ديربي ميالنو

تويتر

• مورينيو

اجلماهري ،ح�ين لعب للنادي
وكمدرب بح�صد � 3ألقاب متتالية
يف دوري الأبطال».

• غاريث
بيل

�أف���ادت تقارير �صحافية �إ�سبانية،
ب ��أن ري��ال مدريد عر�ض على املدرب
الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري ،البقاء
بني ج��دران ال��ن��ادي ،رغ��م �إقالته من
من�صبه مع الفريق الأول.
و�أعلن امللكي ،تعيني الفرن�سي زين
ال��دي��ن زي���دان ،م��درب��ا للفريق خلفا
ل�سوالري ،ب�سبب تراجع النتائج يف
عهد الأرجنتيني.
ووفقا ملا ذكرته �صحيفة «ماركا» ،ف�إن
ريال مدريد ال ميانع بقاء �سوالري يف
النادي �ضمن نظام الفئات العمرية،
حيث ينتهي عقده يف عام .2021
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن �سوالري لن
يعود �إلى من�صبه القدمي كمدرب للفريق
الرديف الذي يحتل املركز الثالث يف
املجموعة الأول���ى من دوري الدرجة
الثانية بر�صيد  ،49بقيادة املدرب
مانولو دياز.
و�أو���ض��ح��ت ال�صحيفة �أن ���س��والري قد
يحظى ب��دور ا�سرتاتيجي يف �أكادميية
النادي ،ال �سيما �أن ريال مدريد مل يعني
مديرا جديدا للأكادميية خلفا لفيكتور
فرنانديز منذ يونيو عام .2017
ويبقى على �سوالري االختيار ما بني
العمل يف النادي� ،أو البحث عن فر�صة
تدريبية جديدة خارج �أ�سوار امللكي.

• ميسي

ريفالدو يطالب بضرورة البحث
عن بديل لميسي سريع ًا

• سوالري

سوالري
قد يعود
لوظيفته
القديمة
مع الشباب

إيكاردي يقترب

بيل يثير الجدل

ذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة «م���ون���دو
ديبورتيفو» الإ�سبانية� ،أن
غاريث بيل ،تفاعل مع عودة
امل����درب زي����دان م���رة اخ��رى
بطريقة غريبة ،حيث ن�رش
فيديو على ح�سابه ال�شخ�صي
مبوقع «ت��وي�تر» ،يتذكر من
خالله م�شاركته يف ال�صيف
املا�ضي ،يف �إح��دى بطوالت
الغولف.
ُيذكر �أن عالقة بيل مع زيدان
مل تكن يف �أف�ضل حال ،و�رصح
ال�لاع��ب ب ��أن��ه ك��ان ُيفكر يف
م�ستقبله يف نهاية املو�سم
امل��ا���ض��ي ،لأن���ه مل يح�صل
على فر�صته ب�شكل كامل مع
املدرب الفرن�سي ،لكن رحيل
الأخري �سهل عليه اتخاذ قرار
اال�ستمرار.
و�أ���ش��ارت التقارير� ،إل��ى �أن
�إدارة ري���ال م��دري��د ،ق��ررت
الإطاحة ب�سانتياغو �سوالري،
بعد الأ�سبوع الكارثي الذي
ودع فيه الفريق بطولتي ك�أ�س
امللك ودوري الأبطال ،وابتعد
عن ال�رصاع على لقب الليغا.
بينيتيز ومورينيو الذي كان ُيدير
الفريق بالقوة».
وخ��ت��م «ب��ال��ط��ب��ع ه��و حمبوب

و�أح�ترم رئي�سه قررت العودة من
جديد ،فبعد � 9أ�شهر ل��دي رغبة
للعودة من جديد للتدريب.
بعد نهاية املو�سم املا�ضي كان
علي اتخاذ ق��رار الرحيل من �أجل
ال�صالح العام و��ضرورة التغيري
وهذا ما حدث
• ما امل�س�ؤولية التي تتحملها مع
العودة ثانية؟
 م�س�ؤولية كبرية ،عندما �أنظرلالعبني �أرى يف وجوههم ع�شق
ال��ن��ادي ،و�أن���ا كذلك �أع�شق هذا
النادي ،وما �أريده الآن عدم ن�سيان
ما فزنا به ولن �أن�سى الأمور ال�سيئة
التي فعلناها جميعا يف العام
املا�ضي.
لقد خ�رسنا لقب الدوري وخ�رسنا
ال��ك��أ���س ،نعم فزنا بلقب دوري
الأب��ط��ال ول��ك��ن ن���درك ج��ي��دا �أي��ن
ن��ت��واج��د ،وه��ذه ه��ي احل��ي��اة بها
حلظات جيدة و�أخرى �سيئة ،لكن
ل��دي الطموح والرغبة وال�شغف
الذي ال ميكن نزعها من داخلي.
• ه��ل ك��ان م��ن ال�صعب �إقناعك
ب��ال��ع��ودة م��ن ج��دي��د وه��ل لديك
�سلطات جديدة؟
 علينا تغيري الكثري من الأمور يفالفريق ،وعلينا بدء التغيري من
العام املقبل ،ولدينا حاليا الكثري

من الوقت للحديث مع الرئي�س حول
التغيريات املقبلة ،ما �سرنكز عليه
حاليا ا�ستكمال الليغا ،ف�أمامنا
 10مباريات ويجب �أن ننهي الليغا
مبركز متقدم.
• ما ال��ذي تغري منذ ق��رار رحيلك
وعودتك من جديد؟
 �س�أكرر ما قلته� ،أري��د �أن �أكونوا�ضحا ،عندما غ��ادرت النادي
كان �أمرا ملحا بالن�سبة يل ،غرفة
املالب�س والالعبني كانوا بحاجة
للتغيري ،وب��ع��د ع��ام�ين ون�صف
والفوز بكل الألقاب كان ال بد من
التغيري.
�أع���رف جيدا كيف ي�سري النادي
والأم��ور لي�ست �سهلة ،لذلك كان
ق��رار الرحيل هو الأن�سب ،وقرار
العودة حاليا �أعتقد �أنه منا�سب،
لذلك مل �أذهب �إلى �أي ٍ
ناد �آخر رغم
العرو�ض التي تلقيتها.
• م��ا ال��ذي ج��ال بخاطرك عندما
ا�ستقبلت مكاملة رئي�س النادي؟
 العودة فقط ،و�أنا هنا الآن.• كانت هناك بع�ض ال�شكوك يف
عودتك ..هل كان لديك � ً
أي�ضا ذلك
الأمر؟
 عندما �أ�سمع كل ما يقال ،مل�أرغب يف اخلروج بامل�ؤمتر من �أجل
الكالم ،مل �أجر �أية مقابلة �صحافية

خ�لال الأ�شهر الت�سعة ال�سابقة،
عندما هاتفني الرئي�س برييز ،مل
�أمتكن من رف�ض طلبه ،هو يعلم
ج��ي��دا م��ا ال���ذي ي��ح��دث لالعبني
واملدربني.
كنت �أع���اين و�أن���ا �أرى الالعبني
يعانون وهم يف�شلون بالفوز ب�أي
لقب ،كنت �أول من ي�شعر بذلك،
كنت مدربا يف املو�سم املا�ضي،
وحدث ذات الأمر معي ،ما نحتاجه
هو البدء باال�ستعداد لبقية مباريات
الدوري وما الذي �سيحدث املو�سم
املقبل.
• هل ترغب يف ع��ودة كري�ستيانو
رونالدو من جديد؟
 ال �أفكر بهذا الأم��ر الآن ،عليناالتفكري يف م��ب��اري��ات الليغا،
رحل كري�ستيانو وال ميكن تغيري
التاريخ ،لقد كان من �أف�ضل العبي
ري��ال م��دري��د ،ولكن ال �أ�ستطيع
احلديث عن ذلك حالياً.
• هل تعتقد �أن ما حتقق �سيتكرر يف
امل�ستقبل �أم �أنه م�ستحيل؟
 ت��اري��خ ري���ال م��دري��د ال ميكنتغيريه ،و�أن��ا �سعيد باعتباري
ج��زء ًا من هذا النادي الكبري ،ما
�أفكر فيه حاليا هو مباراة ال�سبت،
�أمامنا � 4أيام لهذه املباراة ،وعلينا
اال�ستعداد لها.

حذر الربازيلي ريفالدو جنم بر�شلونة ال�سابق ،النادي الكتالوين من
تكرار ال�سيناريو الذي يعي�شه ريال مدريد ،عقب رحيل املدرب زين
الدين زيدان والربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
وودع ريال مدريد ،مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا وك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
واقرتب من خ�سارة لقب الليغا ل�صالح بر�شلونة ،لي�صبح امللكي قاب
قو�سني �أو �أدنى من اخلروج بدون �أي بطوالت هذا املو�سم.
وقال ريفالدو ،يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة �سبورت «فلورنتينو برييز
هواملذنب ،هو املخطئ رقم  1يف الق�ضية� .إنه رئي�س النادي ،زيدان مل
مدربا لريال مدريد ،وكذلك رحل كري�ستيانو رونالدو».
يعد
ً
و�أ�ضاف« :بخ�صو�ص رحيل زيدان ،بالت�أكيد كان يعرف ب�أن رونالدو
�سريحل ،كان يعرف ب�أن برييز غري بع�ض الأ�شياء .زيدان مدرب يحب
الفوز بالألقاب ويراقب هذه التحركات».
وتابع« :ما حدث لريال مدريد ،ما كان �سيقع حال بقاء رونالدو،
م�س�ؤولية النتائج تقع على عاتق الفريق ب�أكمله».
وحول بديل مي�سي يف بر�شلونة ،علق« :امل�ستقبل ميكن �أن يجلب �سيناريو
م�شابه ملا حدث مع ريال مدريد ،مع تقدم مي�سي يف العمر».
وعلق« :يجب �أن يكون هذا م�صدر قلق جلماهري بر�شلونة والإدارة ،يجب
عليك �أن تبحث عن البديل املنا�سب».
ونوه« :نيمار فقط هو البديل املنا�سب ملي�سي� ،سيكون من اجليد عودة
الالعب الربازيلي �إلى بر�شلونة ،لأنه يعرف كيفية �صناعة الفارق».

�أع��رب بيبي ماروتا ،املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإن��ت�ر م��ي�لان،
عن تفا�ؤله ب�ش�أن حل �أزمة
الأرجنتيني ماورو �إيكاردي،
مهاجم الفريق ،خالل الأيام
املقبلة.
وقال ماروتا ،يف ت�رصيحات
�أب���رزه���ا م��وق��ع «كالت�شيو
مريكاتو»« :ق�ضية �إيكاردي؟
هناك تفا�ؤل كبري ،ما حدث
ك��ان ا�ستثنائ ًيا ،لكن يجب
�أن �أق��ول �إن احلياة يف الإنرت
قدما ،هناك التزامات
مت�ضي
ً
و�أهداف ودوافع �أخرى».
و�أ����ض���اف« :الآن �أ�صبحت
خم����ضرم � ًا يف ه���ذا العمل،
�شاهدت ك��ل الأل����وان ،يجب
�أن نتعامل مع الو�ضع بذكاء
وح�س �صحيح ،نحن عائلة».
دائما
وتابع م��اروت��ا« :نحن
ً
على مقربة م��ن �سباليتي،
لي�س لأنه يحتاج �إلى املودة،
�إنه �شخ�ص نا�ضج وجاد ،نحن
قريبون لأن��ه �أم��ر �صحيح �أن
نكون كذلك .جميعنا لدينا
نف�س ال��ه��دف وال��رغ��ب��ة يف
الفوز».
وحول �إمكانية تواجد �إيكاردي
يف لقاء الديربي ،الأ�سبوع
امل��ق��ب��ل�� ،ص�رح ق��ائ�لا« :ال
�أعرف ،الغياب الإجباري له
ال ي�ضعه يف موقف ي�سمح له
بتقدمي الأداء ال�صحيح خالل
املباراة».

• إيكاردي

ألبا يجدد عقده مع البلوغرانا حتى 2024

• ألبا خالل مؤمتر متديد التعاقد

�أعلن بر�شلونة ،متديد عقد جنمه
ج��وردي �ألبا ،ر�سميا ،حتى عام
 ،2024ليح�سم اجلدل حول م�ستقبل
ال�لاع��ب ،ال��ذي ا�شتكى كثريا يف
الفرتة املا�ضية من ت�أخر النادي
يف مفاحتته ب�ش�أن متديد ارتباطه
بالبلوغرانا.
و�أف��اد بر�شلونة ،م�ساء اخلمي�س
امل��ا���ض��ي ،بتو�صله الت��ف��اق مع
الإ�سباين ج��وردي �أل��ب��ا ،الظهري
الأي�رس لتجديد عقده مع النادي،
�إال �أن��ه مل ُيعلن موعد التوقيع
الر�سمي على العقد اجلديد.
وظهر �أل��ب��ا ،يف م��ؤمت��ر �صحايف
ب��ك��ام��ب ن����و ،م��ع��ق��ل ال��ف��ري��ق
ال��ك��ت��ال��وين ،ب��ج��ان��ب جو�سيب
ماريا بارتوميو ،رئي�س النادي،
وجوردي مي�سرتي ،نائب الرئي�س،
لإعالن التجديد ر�سميا.
ي�شار �إل��ى �أن �ألبا وقع على عقد
التمديد حتى  ،2024م��ع �رشط
جزائي يف عقده بقيمة  500مليون
يورو.

