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ساوثغيت يفكر في الوجوه الشابة بدال من املخضرمني
سواريز وكافاني على رأس تشكيلة
األوروغواي للمونديال

أعلن االحتاد األوروغوياني لكرة القدم ليل األربعاء تشكيلة أولية من
 26العبا ً يقودها املهاجمان إدينسون كافاني ولويس سواريز للمشاركة
في مونديال  2018في روسيا من  14يونيو الى  15يوليو.
وسيخفض املدرب أوسكار تاباريز العدد إلى  23العبا ً قبل املوعد احملدد
لتسليم التشكيالت النهائية في الرابع من يونيو ،وهو يعتمد على مجموعة
ذات خبرة عمادها مدافعو أتلتيكو مدريد اإلسباني دييغو غودين وخوسيه
ماريا خيمينيز ،وبورتو البرتغالي مكسيميليانو بيريا ،والتسيو اإليطالي
مارتن كاسيرس ،واملهاجمان كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)
وسواريز (برشلونة اإلسباني).
وبالتأكيد ،سيأخذ اجليل الذي ساهم في تأهل األوروغواي ،مكانه في
النهائيات ،وبشكل خاص املدافع غييرمو فاريال (بينارول) والعبو الوسط
لوكاس توريرا (سمبدوريا اإليطالي) وفيديريكو فالفيردي (ديبورتيفو ال
كورونيا اإلسباني) ورودريغو بنتانكور (يوفنتوس االيطالي).
وتلعب األوروغواي في نهائيات املونديال ضمن املجموعة األولى إلى
جانب روسيا ،الدولة املضيفة ،ومصر والسعودية.

الالعبون الـ 26
 للمرمى :فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي) ومارتن سيلفا(فاسكو دا غاما البرازيلي) ومارتن كامبانا (ايندبندينتي األرجنتيني).
 للدفاع :دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)وسيباستيان كواتيس (سبورتينغ لشبونة البرتغالي) ومكسيميليانو
بيريرا (بورتو) وغاستون سيلفا (إيندبندينتي) ومارتن كاسيريس
(التسيو) وغييرمو فاريال (بينارول)
 للوسط :ناهيتان نانديز (بوكا جونيور األرجنتيني) ولوكاس توريراوغاستون راميريز (سمبدوريا) وماتياس فيسينو (إنتر ميالن االيطالي)
وفيديريكو فالفيردي (ال كورونيا) ورودريغو بنتانكور (يوفنتوس)
وكارلوس سانشيز (مونتيري املكسيكي) ونيكوالس لوديرو (سياتل
األميركي) وجوناثان اوريتافيسكايا (باتشوكا املكسيكي) وجيورجيان
دي اراسكايتا (كروزيرو البرازيلي) ودييغو الكسالت (جنوى اإليطالي)
وكريستيان رودريغيز (بينارول)
 للهجوم :كريستيان ستواني (جيرونا اإلسباني) وإدينسون كافاني(سان جيرمان) ولويس سواريز (برشلونة) ومكسيميليانو غوميز (سلتا
فيغو اإلسباني).

جاريث ساوثغيت في تدريبات املنتخب اإلجنليزي

يترقب جماهير ومتابعو املنتخب
اإلجنليزي ،إع�لان املدير الفني ،جاريث
ساوثجيت ،القائمة األولية للفريق ،اليوم
اخلميس ،حتضيرا لنهائيات املونديال،
وس���ط ت��وق��ع��ات ب���أن تشمل القائمة،
مجموعة من الشباب ،عكس ما شهدته
قائمة أوروج��واي ،التي ضمت العناصر
التقليدية.

ورفض أوسكار تاباريز ،املدير الفني
ملنتخب أوروج�����واي ،سياسة جتربة
الوجوه اجلديدة واستدعى للقائمة ،التي
تضم  26الع��ب��ا ،العناصر املعتادة في
الفترة األخيرة باملنتخب ،وعلى رأسهم
لويس سواريز مهاجم برشلونة ،ودييجو
جودين مدافع أتلتيكو مدريد.
وسيكون على تاباريز ،استبعاد 3

إقالة سام االردايس
من تدريب إيفرتون

العبني ل��دى اإلع�لان عن قائمة نهائية،
من  23العبا ،في موعد أقصاه الرابع من
يونيو املقبل ،خلوض النهائيات املقررة
ف��ي روس��ي��ا ،ب��داي��ة م��ن منتصف الشهر
القادم .ويتنافس منتخب أوروجواي ،في
كأس العالم ،ضمن املجموعة األولى ،مع
منتخبات روسيا والسعودية ومصر.
أما ساوثجيت ،قد يستدعي بالقائمة،

مجموعة م��ن ال��وج��وه الشابة ،بعد أن
ذكرت تقارير إعالمية ،أن القائمة لن تضم
عناصر مخضرمة ،أمثال حارس املرمى
جو هارت ،كما ستخلو من جاك ويلشير،
العب وسط آرسنال.
وسيتنافس املنتخب اإلجنليزي ،في
امل��ون��دي��ال ال��روس��ي ،ضمن املجموعة
السابعة مع منتخبات بلجيكا وتونس

وبنما .وأعلنت العديد م��ن املنتخبات
قوائمها األول��ي��ة ،منها أملانيا والسويد
الثالثاء ،والبرازيل واألرجنتني ،اإلثنني.
أما ديديه ديشامب ،املدير الفني للمنتخب
الفرنسي ،فمن املقرر أن يعلن قائمة تضم
 23العبا اليوم اخلميس ،بينما ينتظر
م��درب املنتخب اإلسباني ،حتى اإلثنني
املقبل.

إنييستا مترددا بني الصني واليابان

ق��رر إيفرتون أم��س األرب��ع��اء التخلي ع��ن خ��دم��ات م��درب��ه سام
أالردايس ،رغم جناحه في جتنيب الفريق الهبوط الى الدرجة األولى
وإنهاء الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم في وسط الترتيب.
وق��ال القطب الثاني في مدينة ليفربول في بيان على موقعه
ال��رس��م��ي «ب��إم��ك��ان ن��ادي
إيفرتون لكرة القدم التأكيد
أن س����ام أالرداي�������س ت��رك
ال عن
منصبه كمدرب» ،ناق ً
مدير النادي دينيس باريت-
باكسيندايل قوله «نيابة
عن رئيس ال��ن��ادي ،مجلس
اإلدارة( ،مالك النادي) السيد
(فرهاد) موشيري ،أريد أن
أشكر سام على العمل الذي
ق��ام ب��ه ف��ي إي��ف��رت��ون خالل
األشهر السبعة األخيرة».
سام االردايس
وت��اب��ع «جئنا بسام في
وقت صعب املوسم املنصرم
من أجل منحنا بعض االستقرار ونحن ممتنون له لتحقيق هذا األمر».
وعاد أالردايس ( 63عاماً) عن اعتزاله التدريب في أواخر نوفمبر
املاضي من أجل االشراف على إيفرتون بعقد ميتد حتى  ،2019وذلك
خلفاً للهولندي رونالد كومان الذي أقيل من منصبه في  23أكتوبر
بسبب نتائج الفريق الذي كان في منطقة اخلطر في تلك الفترة.
لكن أسلوب أالردايس تسبب بحملة انتقادات ،أبرزها من مهاجم
الفريق واين روني الذي أشيع أنه هدد بالرحيل في حال بقاء املدرب
السابق للمنتخب اإلنكليزي .وأشار باريت-باكسيندايل إلى «أننا
اتخذنا القرار ال��ذي يدخل ضمن مشروعنا الطويل األم��د ،بتعيني
مدرب جديد هذا الصيف وسنبدأ بهذه العملية مباشرة .مجددا ً ،أريد
التوجه بشكرنا اخلالص لسام على العمل الذي قام به في األشهر
األخيرة ونتمنى له األفضل للمستقبل» .ويعتقد بأن املدرب السابق
لهال سيتي وواتفورد ،البرتغالي ماركو سيلفا املرشح األوفر حظاً
خلالفة أالردايس ،ال سيما أنه كان اخليار األول ملالك النادي موشيري
حني أقيل كومان من منصبه .لكن محاولة احلصول على خدمات
البرتغالي البالغ  40عاماً لم تثمر ،وأدت في نهاية املطاف الى شرخ
في عالقة األخير مع فريق واتفورد ما أدى إلى إقالته في يناير نتيجة
«مقاربة غير مبررة من قبل فريق منافس في الدوري املمتاز».

كشف قائد برشلونة اإلسباني
أندريس إنييستا ال��ذي يخوض
األحد مباراته األخيرة مع النادي
الكاتالوني ،أنه متردد بني الصني
وال��ي��اب��ان ب��خ��ص��وص وجهته
املقبلة ،كاشفا بأنه سيعلن عن
قراره «األسبوع املقبل».
وق��ال إنييستا ( 34عاما) في
مقابلة مع رادي��و «أون��دا سيرو»
ليل االث��ن�ين-ال��ث�لاث��اء أن هناك
«احتمالني ،الصني واليابان ،ولكل
منهما إيجابياته .تبقى هناك أمور
صغيرة لتقييهما .سنضع كل
ش��يء ف��ي امل��ي��زان وسنختار من
نراه األفضل».
وواص����ل «األس���ب���وع املقبل،
عندما ينتهي كل ش��يء ،سنتخذ
القرار .بعدها هناك كأس العالم
(ب�ين  14يونيو و 15يوليو).
أريد حل هذه املسألة لكي أمتكن
م��ن التركيز (على املنتخب)»،
كاشفا أن هناك «خ��ي��ارا متقدما
على اآلخر ،لكننا سنتخذ قرارا».
ومنذ أن أعلن في أواخر أبريل
املاضي بأنه سيترك برشلونة
في نهاية املوسم بعد  22عاما
في صفوف النادي الكاتالوني،
كثرت التخمينات بشأن وجهته
املقبلة لكن ما كان مؤكدا أن فريقه
املستقبلي س��ي��ك��ون م��ن خ��ارج
القارة األوروبية.
وطرحت وسائل اإلع�لام عدة
وج��ه��ات محتملة ،بينها ن��ادي
شونغكينغ ليفان الصيني لكن
األخير نفى ذلك األسبوع املاضي،
ثم انتقل احلديث عن انضمامه إلى
فيسل كوبي الياباني للعب بجانب

بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي

شبه لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق النادي بديزني الند وأعلن
بطل دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم الثالثاء عن خطط الفتتاح
مناطق ترفيهية حتمل اسمه في آسيا والواليات املتحدة في محاولة لتعزيز
عالمته التجارية.
وستشيد املناطق الترفيهية اخلمسة والتي ستتراوح مساحتها بني
ثالثة آالف وعشرة آالف متر شركة اسبانية متخصصة في هذا املجال.
وستفتتح املنطقة األولى في .2020
وقال برشلونة في بيان ”يرى النادي في هذه اخلطوة اتفاقا استراتيجيا
سيعزز العالمة التجارية لبرشلونة حول العالم“.
وتابع ”سيتم تخصيص هذه األماكن حصريا للترويج لبرشلونة
حيث يستطيع الزوار من كافة األعمار االستمتاع بتجربة فريدة في مجال
الترفيه تقوم على تاريخ وقيم وذكريات العبي برشلونة وسيتم من
خاللها استخدام تقنيات تفاعلية جديدة تعزز متعة وثقافة اجلماهير“.
وه��ذه أح��دث خطوة في جهود برشلونة للتوسع عامليا حيث افتتح
النادي بالفعل منشآت تابعة له في هوجن كوجن ونيويورك ويناقش
خططا الفتتاح أخرى في الصني وأمريكا اجلنوبية.

مارادونا من تدريب الفجيرة إلى
رئاسة دينامو بريست البيالروسي

أندريس إنييستا

ب��ط��ل م��ون��دي��ال  2014األمل��ان��ي
لوكاس بودولسكي ،السيما أن
شركة «راكوتن» املالكة لفيسل هي
الراعي األساسي لبرشلونة.
لكن فيسل أيضا نفى التقارير
التي حتدثت عن تقدميه عرضا
لضم النجم الدولي الذي قاد بالده
إلى لقبها العاملي األول بتسجيله
هدف الفوز على هولندا في نهائي
مونديال جنوب أفريقيا ،2010
ث��م أوردت صحيفة «س��ب��ورت»
اإلسبانية أن ال��دوري األسترالي

هو مبثابة «وجهة مفضلة» لنجم
خ��ط ال��وس��ط ،فيما أش��ار موقع
االحتاد األسترالي لكرة القدم إلى
نيته االتصال بوكيل الالعب.
وق���ال إنييستا ال���ذي يختتم
م��ش��واره م��ع برشلونة بلقبني
إض��اف��ي�ين ب��ع��د إح����راز ثنائية
الدوري والكأس احملليني« ،البيئة
ال تقل أهمية عما يقترحونه علي
بخصوص املشروع واملستقبل.
هذا ما سيحفزني على اتخاذ قرار
بشأن التفضيل ب�ين ن��اد وآخ��ر،

أكثر من املسألة االقتصادية».
وي������ودّع إن��ي��ي��س��ت��ا ج��م��ه��ور
برشلونة األح��د في «كامب نو»
مب��ب��اراة ض��د ري���ال سوسييداد
في املرحلة األخيرة من الدوري،
قبل أن يسدل الستار على مسيرة
كاتالونية رائعة قادته إلى إحراز
 32لقبا ،ثم االستعداد خلوض
البطولة األخيرة مع منتخب بالده
ال���ذي ت��وج معه ب��ك��أس أوروب���ا
ع��ام��ي  2008و 2012وك��أس
العالم .2010

غوارديوال :مانشستر سيتي سيتعاقد مع العب واحد أو اثنني فقط
ق��ال بيب ج��واردي��وال م��درب مانشستر سيتي
بطل الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة لقدم إن فريقه
يستهدف التعاقد مع العب واح��د أو العبني اثنني
فقط قبل انطالق املوسم اجلديد.
وأنفق سيتي ،اململوك للملياردير اإلم��ارات��ي
الشيخ منصور بن زايد ،أكثر من  300مليون جنيه
إسترليني ( 405.42مليون دوالر) لضم العبني في
املوسم املنصرم.
وأتى هذا االستثمار الضخم بثماره وتوج سيتي
بلقبي ال��دوري املمتاز وك��أس رابطة األندية لكن
جوارديوال قال إنه يجب على اجلماهير أال تتوقع
تكرار هذا اإلنفاق.
وأب��ل��غ ج���واردي���وال شبكة س��ك��اي سبورتس
”سنضم العبا واحدا أو العبني اثنني ..رمبا الناس
لن تصدقني لكننا ال منلك املال الستثمار  300مليون
جنيه إسترليني كل موسم“.
وأض����اف ”لقد اس��ت��ث��م��رن��ا ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل��ال
وسنستثمر بشكل أق��ل في املستقبل ألن��ه ب��دال من
القيام بذلك في فترتني أو ثالث فترات فعلناها في
فترة واحدة“.
وتابع ”النجاح األساسي لهذا املوسم هو نوعية
الالعبني املتاحني لدينا .يقول الناس إننا فزنا ألننا
استثمرنا كثيرا وهذا صحيح“.

برشلونة يكشف عن خطط
إلقامة مناطق ترفيهية
في الواليات املتحدة وآسيا

أعلن دينامو بريست البيالروسي أن دييغو مارادونا وقع معه عقدا ً
لثالثة أعوام يتولى مبوجبه رئاسة النادي ،وذلك بعد نحو أسبوعني من
افتراق السبل بينه وبني نادي الفجيرة حول االستمرار في مهامه التدريبية
معه.
وتولى مارادونا ( 57عاما ً) تدريب الفجيرة في مايو  ،2017إال أنه فشل
ه����ذا امل��وس��م
ف���ي ق��ي��ادت��ه
م��ب��اش��رة إل��ى
دوري الدرجة
األول�������������ى،
وأوص������ل������ه
إل����ى امل��ل��ح��ق
م������ع ن������ادي
ح��ت��ا (مت��ك��ن
ال���ف���ج���ي���رة
م����ن ال��ت��أه��ل
ف�����ي ن��ه��اي��ة
املطاف).
وأع�����ل�����ن
الفجيرة بداية
في  27أبريل
إقالة مارادونا
ب��ع��د ال��ف��ش��ل
ف����ي ال��ت��أه��ل
مباشرة ،قبل
أن يعلن بعد
ث�ل�اث���ة أي����ام
إع���ادت���ه إل��ى
منصبه .وفي
ال���ث���ال���ث م��ن
مارادونا
م��اي��و ،حسم
ال���ف���ج���ي���رة
املسألة بتأكيده وق��ف املفاوضات ،واتهامه محامي م��ارادون��ا بعرقلة
املباحثات بني اجلانبني السيما من خالل طلبه منح موكله أربعة أضعاف
ما كان يتقضاه مبوجب عقده السابق.
وليل الثالثاء ،أعلن نادي دينامو بريست البيالروسي عبر «تويتر»،
«نعم ،دييغو معنا» ،مؤكدا ً تقارير وشائعات سرت منذ نهاية األسبوع
املاضي.
وأوضح أن مارادونا سيشرف على «تطوير استراتيجية» الفريق عندما
يلتحق به بعد نهاية كأس العالم في روسيا ( 14يونيو -15يوليو).
وأنهى دينامو ،فريق املدينة الواقعة في جنوب غرب بيالروسيا ،املوسم
املاضي في املركز الرابع ،ويحتل املركز الثامن في ترتيب الدوري احلالي.
ودافع ماردونا كالعب في بالده عن ألوان أرجنتينوس جونيور وبوكا
جونيورز ،قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة أبرزها
برشلونة اإلسباني ونابولي اإليطالي الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري
احمللي مرتني ( 1987و.)1990
كما داف��ع مارادونا عن أل��وان املنتخب األرجنتيني ،وق��اده على وجه
اخلصوص إلى إحراز لقب مونديال املكسيك .وتولى مناصب تدريبية عدة
السيما مع راسينغ كلوب ( )1995ومنتخب األرجنتني (،)2010-2008
والحقا ً الوصل اإلماراتي بني  2011و ،2012وأخيرا ً الفجيرة.

