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رياضة

االحتاد اإلسباني يقيل لوبتيجي ويعني هييرو مدربا للماتادور
جونيور يناشد رونالدو
بالبقاء مع امللكي

جولني لوبيتيجي

تولى فيرناندو هييرو ،املدير الرياضي للمنتخب
اإلسباني ،والعب ريال مدريد األسبق ،زمام األمور
الفنية ملنتخب بالده خلفًا ملواطنه جولني لوبيتيجي.
وأعلن املوقع الرسمي لالحتاد اإلسباني ،أنَّ
هييرو ،سيقود املنتخب في بطولة ك��أس العالم
 2018بروسيا ،والتي ستنطلق اليوم اخلميس،
وسيلعب املاتادور ،أمام البرتغال ،يوم اجلمعة.
وأقيل يولن لوبتيجي من تدريب منتخب اسبانيا
أمس األربعاء قبل يومني من مباراته األولى في كأس
العالم ضد البرتغال ،بعدما قال االحتاد االسباني
لكرة القدم إنه لم يبلغه باتفاقه على قيادة ريال
مدريد بعد البطولة.
وأعلن ريال مدريد على نحو مفاجئ يوم الثالثاء
أن لوبتيجي ،الذي مدد مؤخرا عقده مع اسبانيا ولم
يخسر الفريق حتت قيادته في  20مباراة ،سيتولى
قيادة بطل اوروبا اعتبارا من املوسم املقبل.
وأض����اف أن االحت����اد االس��ب��ان��ي ع��ل��م بتحرك
لوبتيجي قبل خمس دقائق من اعالن ريال مدريد
بطل اوروبا.

فيرناندو هييرو سيقود إسبانيا في كأس العالم

وأبلغ روبياليس مؤمترا صحفيا في مقر املنتخب
االس��ب��ان��ي ف��ي ك��راس��ن��ودار ”ال ميكن للمدرب أن
يتصرف بهذه الطريقة وه��و موظف في االحت��اد
االسباني .علمت باألمر عبر الهاتف قبل خمس
دقائق من االعالن الرسمي .نشعر بأن علينا اتخاذ
هذا القرار.
”إذا أراد أحد التحدث إلى أحد موظفينا فيجب
أن يتحدث إلينا أي��ض��ا .األم���ر ب��ه��ذه البساطة.
منتخب اسبانيا الوطني ميثل كل االس��ب��ان ،وهو
أهم فريق لدينا وكأس العالم هي البطولة األهم على
اإلطالق“.
وتابع ”ال أشعر باخليانة ،املشكلة أن كل شيء مت
في غياب االحتاد االسباني متاما وهو أمر لن نسمح
بأن مير مرور الكرام“.
وتلعب اسبانيا ،وه��ي واح���دة م��ن املرشحني
الحراز لقب كأس العالم ،أيضا ضد املغرب وإيران
في املجموعة الثانية في روسيا.
وق��ال روبياليس إن ال توجد أي ضغائن جتاه
لوبتيجي الذي حل محل فيسنتي ديل بوسكي بعد

بطولة اوروبا .2016
وأض��اف ”نود توجيه الشكر إلى يولن على كل
ما فعله وهو سبب وجودنا هنا في روسيا ،لكننا
شعرنا بأن علينا االستغناء عن خدماته.
”يجب أن تكون هناك رسالة لكل موظفي االحتاد
االس��ب��ان��ي لكرة ال��ق��دم وه��ن��اك سلوك يجب على
اجلميع اتباعه“.
م��ن جهة أخ���رى ام��ت�لأت الصحف اإلسبانية
ال��ص��ادرة أم��س األرب��ع��اء بالعديد من االنتقادات
ضد املدير الفني ملنتخب إسبانيا األول لكرة القدم،
جولني لوبيتيغي ،على خلفية تعاقده مع ريال
مدريد قبل يوم واحد من انطالق منافسات بطولة
كأس العالم  2018بروسيا.
وقالت صحيفة «البايس» اإلسبانية« :ري��ال
مدريد قام بشيء س��يء ،ولوبيتغي كان أس��وأ ،ال
ميكن املخاطرة باملنتخب قبل يومني من انطالق
املونديال».
فيما قالت صحيفة «امل��ون��دو»« :ميكن فهم هذا
القرار من ناحية األهداف االحترافية ،ولكن التعامل

م��ع األم���ر واخ��ت��ي��ار التوقيت والطريقة وحلظة
اإلع�ل�ان ك��ان ذل��ك كله عمل غير م��س��ؤول م��ن قبل
امل��درب ،كما يتحمل املسؤولية عن هذا أيضاً احتاد
الكرة اإلسباني وريال مدريد».
وحتدثت صحيفة «آس» عن وج��ود خيانة من
قبل لوبيتيغي للفريق ال��ذي ذه��ب للمشاركة في
املونديال ،وللرئيس اجلديد الحتاد الكرة اإلسباني،
لويس روبياليس ،الذي جدد معه تعاقده قبل وقت
قصير ،كما اعتبرت تصرف امل��درب خيانة أيضا
للجماهير التي تنتظر انطالق املونديال.
وش��ن��ت الصحافة امل��وال��ي��ة ل��ن��ادي برشلونة
اإلسباني انتقادات شرسة ضد طريقة تصرف ريال
مدريد في هذا املوضوع ،وقالت صحيفة «سبورت»
أن النادي «امللكي» وضع مخالبه على جسد املنتخب
اإلسباني وتالعب به بسبب نزوة.
وم��ن جانبها ،وص��ف��ت «م��ون��دو ديبورتيفو»
ما فعله ري��ال مدريد بأنه «اصطياد» للمنتخب
اإلسباني وتهديد الستقرار فريق يراهن ويجب أن
يستمر في املراهنة على الفوز باملونديال.

صرح البرازيلي فينيسيوس جونيور ،الذي خاض أمس
األربعاء مباراته األخيرة مع فالمنجو قبل أن يتجه إلى ريال
مدريد ،بأن كريستيانو رونالدو «يجب عليه البقاء» مع
الفريق امللكي.
وفي مقابلة مع صحيفة «أو جلوبو» قال الالعب الشاب
( 17عاما) الذي اعتبارا من يوليو املقبل حينما يبلغ السن
القانونية ،سينضم لصفوف امللكي «كنت معه (كريستيانو)
في ديسمبر  ،متنى لي احلظ اجليد وقال لي أن أكون مستعدا
لالنضمام مل��دري��د ،عليه البقاء» .تأتي تعليقات الالعب
البرازيلي في وقت بات فيه بقاء «ص��اروخ ماديرا» داخل
صفوف الفريق امل��دري��دي مشكوكا للموسم املقبل ،بعد
تصريحاته التي أدلى فيها عقب نهائي التشامبيونزليج،
والتي لفت فيها إلى احتمالية رحيله بالصيف.
وأش��ار فينيسيوس ال��ذي بلغت صفقة انتقاله العام
املاضي إلى الريال  45مليون ي��ورو ،إلى أنه سيسافر إلى
مدريد رفقة عائلته بأكملها وسيقطن في ال موراليخا بنفس
املنطقة التي يعيش فيها زميليه املستقبليني ومواطنيه،
مارسيلو وكاسيميرو.
وقال ساخرا «مارسيلو قال لي إنه علي العيش في منزله
حيث حال نقصتني مرتبة فراش في منزلي» ،مضيفا أنه
«يتحدث اإلسبانية بعض الشيء» ألنه «منذ ثالثة أشهر»
يتلقى دروسا في اللغة مبنزله.
وأوضح «األمر صعب ،عندما يتحدثون بسرعة ال ميكن
الفهم ،تابعت مسلسال إسبانيا ساعدني في حتسني اللغة».
ولفت إلى أنه ال يعرف بعد موعد انتقاله كما أنه «قلق»
ليعرف ما إذا كان سيلعب مع الفريق األول أو سيرحل إلى
فريق آخر على سبيل اإلع��ارة ،ليبدأ تأقلمه على كرة القدم
األوروبية.
وذكر «توقعاتي أن أصل إلى هناك واللعب .وليس أن تتم
إعارتي ،أفضل اللعب مع الفريق ،األمر الذي يسهل التأقلم».
وودع فينيسيوس بالدموع مشجعي فالمنجو األحد
املاضي خالل فوز الفريق  0-2على بارانا.
وأكد املهاجم الصاعد على أن «أفضل» العب في العالم
«ه��و نيمار» ال���ذي رب��ط��ت اس��م��ه الصحافة البرازيلية
واإلسبانية مؤخرا باحتمالية االنتقال إلى ري��ال مدريد،
مبرزا أن حلمه «الفوز مبونديال» مع منتخبه الوطني و»إذا
أراد الرب سأكون مشاركا في املونديال املقبل».

