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جيرو ميدد عقده ملوسم
واحد مع تشيلسي

فيرمينو يعود لتدريبات ليفربول
قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
عاد البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بشكل كامل
إلى تدريبات فريقه الذي يستعد خلوض نهائي دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم في مواجهة توتنهام هوتسبير مطلع الشهر
املقبل.
وشارك فيرمينو في تدريبات فريق املدرب األملاني يورجن
كلوب في معسكره باسبانيا بعد أن تعافى من إصابة عضلية
غاب بسببها عن ثالث مباريات.
وفي املرة األخيرة التي ظهر فيها الالعب الدولي البرازيلي
البالغ من العمر  27عاما كان يجلس بني ب��دالء ليفربول في
اخلسارة - 3صفر أمام برشلونة في األول من مايو في ذهاب
الدور قبل النهائي للبطولة.
وغ��اب فيرمينو عن تشكيلة فريقه التي حققت ف��وزا مذهال
إيابا على ملعب أنفيلد بنتيجة - 4صفر على برشلونة وهو ما
جعل ليفربول يتأهل خلوض نهائي البطولة للمرة الثانية على
التوالي.
ويأمل فيرمينو ،ال��ذي سجل  16هدفا في  47م��ب��اراة مع
ليفربول هذا املوسم ،أن يعود إلى الفريق للمشاركة في نهائي
إجنليزي خالص على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد في
األول من يونيو.

أوليفييه جيرو

قال تشيلسي املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم إن
مهاجمه أوليفييه جيرو وقع عقدا جديدا مع النادي ليستمر في استاد
ستامفورد بريدج حتى نهاية املوسم املقبل.
وأحرز املهاجم الفرنسي البالغ من العمر  32عاما  17هدفا في 62
مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله من أرسنال في يناير كانون الثاني
 .2018وقال جيرو ملوقع النادي على اإلنترنت ”أنا سعيد للغاية
بتوقيع عقد جديد” .أردت حقا البقاء لعام آخر على األق��ل .شعرت
بأني جزء من الفريق منذ البداية وأمتنى أن نحقق املزيد من األلقاب“.
ويتقاسم جيرو مهاجم فرنسا ص��دارة قائمة هدافي ال��دوري
األوروبي هذا املوسم برصيد عشرة أهداف .وهو أول العب في النادي
اللندني يحقق رقما مزدوجا من األهداف في موسم واحد باملسابقات
األوروبية.
ويلتقي تشيلسي مع أرسنال ،ن��ادي جيرو السابق ،في نهائي
إجنليزي خالص للدوري األوروبي يوم  29مايو.

بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي
كمدير واحلارس العمالق يعلق

روبرتو فيرمينو عاد إلى تدريبات ليفربول

استدعاء أغويرو لتشكيلة األرجنتني في كوبا أمريكا
استدعى ليونيل سكالوني مدرب
األرجنتني املهاجم سيرجيو أغويرو
للمشاركة في كأس كوبا أمريكا لكرة
ال��ق��دم بعدما ابتعد الع��ب مانشستر
سيتي منذ تولي هذا املدرب املسؤولية
خلفا خلورخي سامباولي بعد كأس
العالم العام املاضي.
واختار سكالوني أيضا باولو ديباال
في تشكيلته النهائية املكونة من 23
العبا وأعلنها يوم الثالثاء رغم ظهور
الع��ب يوفنتوس بشكل مهتز خالل
املوسم اجلاري.
ل��ك��ن التشكيلة ل��م ت��ض��م م���اورو
إيكاردي مهاجم إنترناسيونالي الذي
عانى من مشكالت مع ناديه حلوالي
شهرين بسبب خالف حول العقد بني
الطرفني.
وسيعزز أغويرو ( 30عاما) ،الذي
أح��رز  21هدفا في ال��دوري اإلجنليزي
وساهم في فوز سيتي بثالثية محلية
م���ن األل���ق���اب ه���ذا امل���وس���م ،م���ن ق��وة
التشكيلة إل��ى جانب ليونيل ميسي
وأنخيل دي ماريا وس��ط آم��ال بحصد
اللقب وتعويض اخل��روج من دور 16
لكأس العالم.
وه��ذا الثالثي ضمن تسعة العبني
مستمرين م��ع األرجنتني وك��ان��وا في
تشكيلة سامباولي ف��ي ك��أس العالم
األخيرة في روسيا.
وعاد ميسي إلى تشكيلة األرجنتني

في مارس وشارك في الهزمية  1-3أمام
فنزويال.
وسيحاول ميسي تعويض إخفاقه
ف��ي ك��وب��ا أم��ري��ك��ا عندما أض���اع ركلة
ترجيح ف��ي الهزمية أم��ام تشيلي في
نهائي املسابقة القارية في .2016
وستلعب األرجنتني في املجموعة
الثانية لكوبا أمريكا إلى جانب كولومبيا
وباراجواي وقطر وستبحث عن لقبها
األول منذ التتويج األخير في .1993
وس��ي��ب��دأ ف��ري��ق ميسي م��ش��واره أم��ام
كولومبيا في  15يونيو حزيران املقبل.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
ح���راس امل��رم��ى :فرانكو أرم��ان��ي..
أوج��س��ت�ين م��ارت��ش��ي��س�ين ..إستيبان
أندرادا.
مدافعون :خ��وان فويث ..نيكوالس
أوتامندي ..جيرمان بيزيال ..جابرييل
م��ي��رك��ادو ..ن��ي��ك��والس تاليافيكو..
روم���ي���رو ف��ون��ي��س م�����وري ..ري��ن��زو
سارافيا ..ماركوس أكونيا ..ميلتون
كاسكو.
العبو الوسط :ليوناردو باريديس..
ج���ي���دو رودري����ج����ي����ز ..ج��ي��وف��ان��ي
لوسيلسو ..إيزيكيل ب��االس��ي��وس..
روبرتو بيريرا ..رودريجو دي باول..
أنخيل دي ماريا.
مهاجمون :ليونيل ميسي ..سيرجيو
أج��وي��رو ..ل��وت��ارو مارتينيز ..باولو
ديباال ..ماتياس سواريز.

ستيرلينغ يبحث «مكافحة
العنصرية» مع مسؤولي
االحتاد اإلجنليزي

راكيتيتش

أكد مهاجم مانشستر سيتي ،رحيم ستيرلينغ ،الذي يقود حربا ً ضد
العنصرية في كرة القدم ،أنه يتمنى أن يتناقش مع مسؤولي اللعبة
في االحتاد اإلجنليزي ،ورابطة الدوري املمتاز ،ملكافحة هذه اآلفة.
وأبلغ ستيرلينغ خالل املؤمتر الصحافي في نيويورك ،أن طبيعة
اجلدول املزدحم ملباريات كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي منعه من
إجراء تلك املقابلة.
وأضاف“ :في كرة القدم تكون مرتبطا ً بالتدريبب كل يوم ،وتلعب
مباراة كل يومني أو ثالثة أيام ،لذا ال متلك الكثير من الوقت للذهاب
واحلديث مع الناس ،لكن بكل تأكيد في وقت فراغي واإلجازة ،فإنه إذا
استطعت أن أذهب وأحتدث مع االحتاد اإلجنليزي ومسؤولي رابطة
الدوري املمتاز ،والتفكير فيما ميكن فعله بشكل أفضل في املستقبل،
فإني سأكون هناك بشكل شخصي حملاولة وتنفيذ ذلك”.
وكرر ستيرلينج مطالبته بفرض عقوبات تلقائية بخصم  9نقاط
من الفريق الذي تتصرف فيه جماهيره بشكل عنصري.
واختتم“ :إذا ذهبت إلى مباراة كرة القدم ،وكنت أشجع مانشستر
يونايتد على سبيل املثال ،فإني ال أريد أن أكون الشخص الذي يتسبب
في إسقاط فريقي عن طريق قول تعليقات ساذجة في اإلستاد ،إذا كنت
تعرف أن فريقك سيتعرض خلصم  9نقاط من رصيده في مشوار
الفوز بالدوري ،فإنك لن تدلي مبثل هذه التعليقات حتى لو كانت
موجودة في رأسك”.

سيرجيو أغويرو

راكيتيتش :لم أفكر مطلق ًا
في الرحيل عن البرسا

أكد العب وسط برشلونة ،الكرواتي إيفان راكيتيتش،
أنه لم يفكر مطلقاً في الرحيل عن النادي الكاتالوني،
مشيرا ً إلى أنه يضع بني أهدافه الفوز ب��دوري األبطال
األوروبي مع “البالوغرانا” مرة أخرى.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو ،اليوم
األربعاء ،قال الدولي الكرواتي“ :لدي عقد مع برشلونة،
ولم أفكر مطلقاً في الرحيل” ،معرباً عن رغبته في الفوز
بالتشامبيونز مرة أخرى مع البرسا واملزيد من األلقاب”.
وتعقيبا ً على تردد اسمه بني الالعبني املرشحني للرحيل
عن البرسا ه��ذا الصيف ،حيث أش��ارت شائعات إلى
إمكانية انتقاله إلنتر ميالن ،ق��ال“ :إنتر ميالن؟ أكن
االحترام للفرق األخرى ،وإذا كانوا يريدونني فهذا ألنني
أقوم بعمل جيد”.
واستطرد“ :لدي عقد مدته ث�لاث أع��وام ،وه��ذا هو
املكان ال��ذي أري��د أن أك��ون فيه ،وال��ذي أشعر فيه أنا
وأسرتي بسعادة”.
وأقر الالعب ( 31عاما ً) بأنه يشعر بالدعم الشديد من
املشجعني ،وأكد أنه يشعر بحبهم حني يصفقون له أو
يرددون اسمه ،مؤكدا ً هذا أفضل شيء ،وأمتنى أن يستمر
لفترة طويلة”.
وعن انتقال العب أياكس آمستردام فرينكي دي يونغ
للبرسا ،ذكر راكيتيتش بأن الالعب الهولندي لم يصل
إلشغال مركزي ،فمركزي مشغول بالفعل ،في أياكس
ومع منتخب هولندا هو يلعب في مركز آخر”.
وفيما يتعلق باهتمام برشلونة بضم املهاجم الفرنسي
أنطوان غريزمان الذي ودع أتلتيكو مدريد نهاية املوسم،
قال راكيتيتش“ :أمتنى أن يكون معنا هنا في الفريق”.

ذكرت وسائل إعالم بريطانية أخرى أن بيتر تشيك حارس أرسنال
سيعود إلى ناديه السابق تشيلسي في منصب املدير الرياضي عندما
يعتزل اللعب بعد املواجهة بني الناديني في نهائي الدوري األوروبي
لكرة القدم هذا الشهر.
ويبلغ حارس منتخب التشيك السابق من العمر  37عاما ً وخاض
 124مباراة دولية وقضى  11موسماً في ستامفورد بريدج وفاز
بدوري األبطال والدوري األوروبي وأربعة ألقاب للدوري اإلنكليزي
املمتاز ومثلها لكأس االحتاد اإلنكليزي وثالثة ألقاب لكأس الرابطة
قبل أن ينتقل إلى أرسنال في .2015
وأعلن تشيك في وقت سابق إنه سيعتزل اللعب في نهاية هذا
املوسم .وسيواجه أرسنال منافسه اللندني نادي تشيلسي في نهائي
الدوري األوروبي في باكو عاصمة أذربيجان في  29مايو .
من جهته غرّد احلارس العمالق بالقول إنه وعلى الرغم من األخبار
التي أشيعت حوله ،سوف يتخذ ق��رارا ً بشأن مستقبله بعد املباراة
األخيرة ،مؤكدا ً أن تركيزه الوحيد اآلن هو الفوز بالدوري األوروبي
مع أرسنال.

الفيفا يواجه انتقادات
بسبب توزيع املقاعد
مبونديال السيدات

يُواجه االحتاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” انتقادات عبر
وسائل التواصل االجتماعي من جماهير اشترت عدة تذاكر
حلضور مباريات كأس العالم للسيدات الشهر املقبل في
فرنسا ،ليكتشفوا بعدها أن مقاعدهم ال تقع بجوار بعضها
البعض.
وسمح للمشجعني الذين سيحضرون النهائيات التي
ُ
ستقام ف��ي الفترة م��ن  7يونيو وحتى  7يوليو املقبلني
بتحميل وطباعة التذاكر من على اإلنترنت ي��وم اإلثنني
املاضي ،واشتكى مجموعة من اآلباء من أن مقاعدهم حددت
بطريقة ال تسمح لهم باجللوس ،إلى جوار أطفالهم.
وأصدر القائمون ،على تنظيم البطولة بيانًا في البداية
ذكروا فيه أنه ليس بوسعهم تغيير مواقع املقاعد باستثناء
تلك اخلاصة باآلباء مع أطفالهم حتت  18عامًا ،الذين لم تقع
مقاعدهم بجوارهم.
وفي بيان تلى ذلك ،قال منظمون إن أقل من واحد في املئة
من اجلماهير التي اشترت التذاكر اخلاصة بالدورين قبل
النهائي والنهائي واجهوا مشكالت في أماكن املقاعد.
وق��ال منظمون في بيان على “تويتر”“ :التغريدات
السابقة التي تخض حتديد مقاعد التذاكر اخلاصة بكأس
العالم للسيدات نشرت بدون فهم كامل للموقف ونعتذر عن
ذلك .وأضاف “هذه املشكلة واجهها أقل من واحد في املئة من
اجلماهير التي طلبت تذاكر حلضور مباريات الدورين قبل
النهائي والنهائي .يبدو الفيفا واللجنة املنظمة على ثقة من
أن املشكالت ستحل وسيكون بوسع اجلماهير االستمتاع
باملباريات كما يتخيلون”.

البورتا يأسف لفقدان برشلونة
ألسلوبه الكروي األصيل

أبدى الرئيس السابق لنادي
برشلونة ،خوان البورتا ،أسفه
إزاء ف��ق��دان ال��ب��رس��ا ألسلوبه
ال��ك��روي األص��ي��ل ،األم���ر ال��ذي
تسبب في تعرضه لنتائج سيئة
ف��ي ال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة التي
خاضها خالل األعوام األخيرة.
ف����ي ت���ص���ري���ح���ات أث���ن���اء
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي م��ؤمت��ر أع��م��ال
بالعاصمة الكولومبية بوجوتا،
قال البورتا“ :أكثر من ناد ليس
م��ج��رد ش��ع��ار ،ب��ل ه��و إع�لان
ملبادىء ،لدينا مرجع كان يتمثل
في أسلوب ك��روي أصيل علمه
إي��ان��ا ي��وه��ان ك���روي���ف ،نحن
ن��راه��ن ب��ع��زم على الناشئني،
واآلن أصبح النادي بعيدا ً عن
ذلك”.
وأب�����رز ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق
لـ”البالوغرانا” اإلرادة التي
اكتسبها الفريق خالل رئاسته،
دون أن ي��ن��س��ى ذك���ر ص��ان��ع
ال��ن��ت��ائ��ج اجل��ي��دة ف��ي اإلدارة
الفنية ،بيب غوارديوال.
وق�������ال“ :في ال���ري���اض���ة
اجلماعية ال يكون الفوز ملكاً
لشخص واحد فقط ،بل يصنعه

خوان البورتا

الفريق بأسره”.
وذك���ر الب��ورت��ا ال���ذي تولى
رئاسة النادي بني عامي 2003
و ،2010بأن البرسا تعاقد مع
غوارديوال الذي كان يدرب فريق
ال��ش��ب��اب وق��ت��ه��ا ،على حساب
امل��درب ال��ذي ك��ان بطل أوروب��ا
مع بورتو ،البرتغالي جوزيه
مورينيو ،ال��ذي أق��ر بأنه كان

“الرهان األسهل”.
وأوض���ح“ :فعلنا ذل��ك ألنها
كانت الطريقة التي تتسق مع
م��ا نحن عليه ،ن��ظ��را ً ألسلوبه
األص��ي��ل ف��ي لعب ك��رة ال��ق��دم،
وال��زم��ن أثبت في النهاية أننا
كنا على ح��ق ،ك��ان��وا الالعبني
وامل��درب�ين الصناع احلقيقيني
لنجاحات تلك احلقبة”.

