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ا�س��تبعد خورخ��ي �س��امباويل م��درب املنتخ��ب الأرجنتين��ي جونزال��و 
هيجواين، مهاجم يوفنتو�س جمدًدا من قائمة الفريق التي اأعلنها اليوم 

اجلمعة؛ ا�ستعداًدا ملواجهة بريو، والإكوادور، ال�سهر املقبل.
و�س��مت القائم��ة، 21 لعًبا ا�س��تعداًدا للمبارات��ني املقررتني يومي 5، 
و10 اأكتوبر/ت�رشي��ن اأول املقب��ل باجلولتني الأخريتني من ت�س��فيات 
ق��ارة اأمريكا اجلنوبي��ة املوؤهلة ملونديال رو�س��يا 2018. ومثلما فعل 
يف قائم��ة الفري��ق للجولت��ني املا�س��يتني من الت�س��فيات، مل ي�س��تدع 
�س��امباويل، هيجواي��ن فيم��ا �س��مت القائم��ة بع���س الوج��وه اجلديد، 
وه��ي: حار���س املرم��ى اأجو�س��تني ماركيزي��ن )اأمري��كا املك�س��يكي(، 
واملدافع��ني اإميانوي��ل مامان��ا )زيني��ت �س��ان بطر�س��رج(، وجريمان 
بيتزي��ا )فيورنتين��ا( ولع��ب الو�س��ط األيخان��درو جومي��ز )اأتالنت��ا( 
وا�س��تدعى �س��امباويل، جم��دًدا لع��ب الو�س��ط اإدواردو �س��الفيو جن��م 
بنفي��كا، بعدم��ا ا�س��تدعاه يف اجلولت��ني ال�س��ابقتني، لكن��ه مل ي�س��ارك 
فيهم��ا؛ ب�س��بب الإ�س��ابة. و�س��مت القائمة: حرا�س��ة املرمى: �س��ريجيو 
رومريو )مان�س�س��ر يونايتد(، وناهويل جوزمان )تيجريز املك�س��يكي(، 
واأجو�س��تني ماركيزين )اأمريكا املك�سيكي(. الدفاع: خافيري ما�سكريانو 
)بر�س��لونة(، نيكول���س اأوتاميندي )مان�س�س��ر �س��يتي(، فيدريكو فازيو 
)روما(، جابرييل مريكادو )اإ�س��بيلية(، اإميانويل مامانا )زينيت �س��ان 
بطر�س��رج(، وجريم��ان بيتزي��ا )فيورنتين��ا(. للو�س��ط: اإيف��ر بانيج��ا 
)اإ�س��بيلية(، لوكا���س بيلي��ا )مي��ان(، ليان��درو باريدي���س، واإمييليان��و 
ريج��وين )�س��ان بطر�س��رج(، ماركو���س اأكوينا )�س��بورتينج ل�س��بونة(، 
اإدواردو �س��الفيو )بنفي��كا(، اآنخيل دي ماريا )باري�س �س��ان جريمان(، 
األيخاندرو جوميز )اأتالنتا(. للهجوم: ليونيل مي�س��ي )بر�س��لونة، باولو 
ديب��ال )يوفنتو���س(، ماورو اإي��كاردي )اإنر ميان(، �س��ريجيو اأجويرو 
)مان�س�س��ر �سيتي(. ويزور �سامباويل كل من اإ�سبانيا وفرن�سا واإيطاليا، 
حي��ث يجتمع م��ع بع�س لعب��ي املنتخ��ب الأرجنتيني، بقي��ادة النجم 
ليونيل مي�س��ي. وانتهج املدرب الأرجنتيني الأ�سلوب ذاته قبل اجلولتني 
املا�س��يتني، عندما �س��افر اإىل عدة مدن من اأج��ل التحدث مع الاعبني 
و�رشح خطته لهم، وحتليل بع�س املواقف وتو�سيح روؤيته الفنية، وذلك 

من اأجل اأن يتفادى �سيق الوقت الذي ي�سبق مباريات الت�سفيات.

نف��ى بيب جوارديول مدرب مان�س�س��ر �س��يتي، رحيله ع��ن تدريب بايرن 
ميونيخ يف �سيف 2016؛ ب�سبب ال�سيا�سة التعاقدية للنادي البافاري.

ر كتاًبا عن حياة املدرب الإ�س��باين، اأ�سار  كان مارتي بريارنو، الذي �س��طَّ
اإىل اأنَّ رحيل جوارديول عن بايرن ميونيخ؛ ب�س��بب عدم تلبية رغباته يف 
�سوق النتقالت.واأو�سح بريارنو، اأنَّ جوارديول، اأراد �سم الثاثي اإلكاي 
جوندوج��ان، ولريوي �س��اين، وكيفن دي بروين، خ��ال فرته يف بايرن، 
ه مل يح�س��ل عليهم.وقال جوارديول، يف ت�رشيحات نقلتها �سحيفة  اإل اأنَّ
"موندو ديبورتيفو" الإ�س��بانية : "ان رحيلي عن البايرن، مل يكن ب�سبب 
�سيا�س��ة النادي يف �س��وق النتقالت. نعم اأردت �س��م �ساين، ودي بروين، 
لك��نَّ هذا مل يحدث".واأ�س��اف مدرب بر�س��لونة ال�س��ابق: "اأمتن��ى التوفيق 
لكارلو اأن�س��يلوتي مع البايرن. لقد ق�سيت 3 �س��نوات رائعة يف ميونيخ".
واأمتَّ بيب ت�رشيحاته: "ل يزال لديَّ �س��قة، واأ�س��دقاء رائعني هناك. كنت 
�س��عيًدا جًدا يف ميونيخ. اأنا ممنت للغاية لإتاحة فر�س��ة التدريب هناك".
وفيما يخ�س النجم ال�س��اب ابراهيم دياز اأكد جوارديول اإنه �س��يكافح من 
اأجل احلفاظ على جنمه، وحرمان ريال مدريد من �س��مه.ووفقا ل�سحيفة 
"ذا �س��ن" الريطاني��ة، ف��اإن ريال مدريد على ات�س��ال دائ��م مع البيئة 

املحيطة بالاعب البالغ من العمر 18 عاًما، ويرغب يف التعاقد معه.
لكن جوارديول عازم على عدم خ�سارة موهبة جديدة يف مان�س�سر �سيتي 
بعد خ�س��ارة �سانت�س��و، يف فرة النتقالت ال�س��يفية املا�س��ية اإىل فريق 
بورو�س��يا دورمتوند الأملاين.وقال جواردي��ول، تعليًقا على اهتمام ريال 
مدري��د بدياز: "نري��ده اأن يبقى هنا، ولكن ال�س��وق اليوم يعر عن رغبات 
الأندي��ة، ورمبا ل ميكن ال�س��يطرة على هذا ال�س��وق، لق��د حتدثنا معه وهو 
ملتزم بالبقاء واللعب ملان�س�سر �سيتي، لأننا اأعطيناه الفر�سة للعب على 

م�ستوى كبري".

لجنة المسابقات في االتحاد الدولي تحدد موعد قرعة مونديال روسيا 
500 ألف طلب باليوم األول لطرح تذاكر كأس العالم 2018

"ستامفورد بريدج" مسرحًا للقمة اللندنية بين تشيلسي وارسنال
الجولة الخامسة للبريميرليغ 

 تتجه اأنظار متابعي كرة القدم �س��وب ملعب "�س��تامفورد 
بريدج"، اليوم الأحد ، ملتابعة مباراة ت�سيل�س��ي واآر�س��نال 
يف قمة لندنية �س��اخنة، �س��من اجلولة اخلام�س��ة للدوري 
الإجنلي��زي املمت��از. ويحتل ت�سيل�س��ي املرك��ز الثالث يف 
ج��دول الرتي��ب بر�س��يد 9 نق��اط بف��ارق 3 نق��اط ع��ن 
اآر�س��نال، �س��احب املركز احلادي ع�رش. وي�س��عى ت�سيل�سي 
لتحقي��ق انت�س��اره الراب��ع عل��ى الت��وايل، بعد الف��وز على 
توتنهام، واإيفرتون، ولي�س��ر �سيتي، يف اجلولت ال�سابقة، 
معّو�س��ًا �س��قوطه املفاج��ئ يف اجلول��ة الفتتاحية، ومن 
ث��م فاإن امل��درب الإيط��ايل، اأنطونيو كونتي، يع��ّول كثرياً 
على الثاثي الهجومي؛ الإ�س��باين األف��ارو موراتا، وبيدرو 

رودريغي��ز، و�سي�س��ك فابريغا���س. وق��ال اأنطوني��و كونتي 
م��درب ت�سيل�س��ي، اإنَّ اأر�س��نال ميل��ك ت�س��كيلة ق��ادرة على 
املناف�سة على لقب الدوري الإجنليزي، رغم بداية متذبذبة 
��ب الفريقان ملباراة قم��ة بينهما يف  للمو�س��م، حيث يتاأهَّ
�س��تامفورد بريدج الي��وم الأحد. ومل يخ�رش ت�سيل�س��ي على 
اأر�س��ه اأم��ام اأر�س��نال من��ذ 2011، لكنَّه جت��رع هزميتني 
بنف���س النتيج��ة )1-2( اأمام��ه يف نهائ��ي كاأ�س الحتاد 
الإجنلي��زي يف مايو/اأي��ار، ومباراة درع املجتمع ال�س��هر 
املا�س��ي، واأقيم��ت املبارات��ان بوميبلي. لكن م��ن وقتها، 
خ�رش فريق املدرب اآر�س��ني فينجر، مرتني يف 4 مباريات 
يف ال��دوري. وق��ال كونت��ي يف موؤمت��ر �س��حفي: "ل اأهتم 

كثرًيا مبوقف اأر�س��نال. اأركز فقط على ت�سيل�س��ي. اأر�س��نال 
هم ميلكون  واحد من اأف�س��ل 6 فرق يف اإجنل��را، واأعتقد اأنَّ
ت�س��كيلة قوية ميكنها اأن حتقق �س��يًئا مهًما مثل اللقب يف 

اإجنلرا".
واأ�س��اف "يف اإجنل��را توجد 6 فرق ك��رى، وعندما تلعب 
اأمامه��م يكون اأمام��ك دائًما مهمة هائلة، وق��د يحدث اأي 

�سيء. اأمامنا معركة. اأمامنا مباراة اأمام مناف�س قوي".
اأم��ا اآر�س��نال حتت قي��ادة مدربه الفرن�س��ي اأر�س��ني فينغر 
فاإنه يحاول ب�س��تى الطرق العبور باملباراة اإىل بّر الأمان، 
وحتقي��ق انت�س��اره الثاين عل��ى التوايل، بعدم��ا تغّلب يف 
اجلولة املا�س��ية على بورمنوث بثاثية نظيفة. و�س��يكون 

اآر�س��نال حتت �س��غط �س��ديد؛ لتفادي الهزمية الثالثة على 
التوايل خارج ملعبه يف الدوري الإجنليزي، بعد خ�سارتيه 

ال�سابقتني اأمام �ستوك �سيتي وليفربول.
وق��ال املدي��ر الفني لر�س��نال ار�س��ني فينغر ع��ن مباراة 
ت�سيل�س��ي : “اأن��ا واث��ق اأننا �سنح�س��ل خ��ارج ملعبنا على 
النق��اط الت��ي نريده��ا، اإنه��ا مباراة مهم��ة بالن�س��بة لنا، 
الطريق��ة الت��ي نتعامل بها مع املباراة يوم الأحد �س��توؤثر 
على مو�سمنا باأكمله. واأ�ساف فينجر: “بالتاأكيد من املهم 
ذهنًي��ا لفريقن��ا اأن نلع��ب جي��ًدا ونحقق نتيج��ة اإيجابية، 
كالع��ادة املفت��اح لذل��ك هو اأن نك��ون اأف�س��ل دفاعًيا من 

مباراة ليفربول واأخطر هجومًيا واأل نن�َس لعب كرتنا.”

فرنسا تتعادل مع صربيا بكأس ديفيز للتنس

تمديد عقد إقامة سباق سنغافورة للسيارات

 فاز جو-ويلفريد ت�س��وجنا 6-7 و3-6 و6-3 
على ل�س��لو ديري لتتعادل فرن�س��ا مع �سيفتها 
�رشبي��ا 1-1 يف ال��دور قب��ل النهائ��ي لكاأ���س 

ديفيز للتن�س.
وكانت فرن�سا وجدت نف�سها متاأخرة ب�سكل غري 
متوقع على اأر�سها -1�سفر اأمام �رشبيا بعدما 
خ���رش ل��وكا ب��وي 1-6 و6-3 و6-7 و7-6 
اأم��ام دو�س��ان ليوفيت���س يف مب��اراة الف��ردي 

الأوىل.
وب��داأ ت�س��وجنا لع��ب التن���س الأول يف فرن�س��ا 
املباراة بتثاقل حيث قاتل ديري امل�س��نف 95 
عاملي��ا يف املجموعة الأوىل لكن و�س��يف بطل 
ا�س��راليا املفتوحة 2008 �س��دد ثاث �رشبات 

ار�س��ال �ساحقة ليح�سم ال�س��وط الفا�سل ب�سهولة 
ل�ساحله.

وبعده��ا مل يواج��ه ت�س��وجنا اأي مقاوم��ة تذك��ر 
لتتحول املباراة اىل مواجهة من جانب واحد.

ايرب��ري  اأوج  بي��ري  الثنائ��ي  اأن مين��ح  ويتوق��ع 
ونيك��ول ماه��و البلد �س��احب ال�س��يافة التقدم 
1-2 يوم ال�سبت يف مباراة الزوجي اأمام فيليب 

كراينوفيت�س ونيناد زميونيت�س.
لكن المور مل ت�رش بال�سكل املتوقع مع بوي.

فق��د ظه��ر التوت��ر وا�س��حا عل��ى امل�س��نف 22 
عامليا يف املواجهة املقامة على ماعب رملية 
يف ا�س��تاد بيري موروي يف مدينة ليل ال�س��مالية 
وتاأخ��ر �رشيع��ا اأم��ام ليوفيت�س امل�س��نف 80 

عاملي��ا وخ���رش بعدم��ا اأنقذ خم�س نقاط حل�س��م 
املباراة.

وق��ال زميونيت�س ”هذه ه��ي اأجواء كاأ�س ديفيز. 
ق��دم الاعب��ان كل م��ا عندهم��ا وقات��ا حت��ى 

النهاية“.
وتاب��ع ”كنا نع��رف اننا يف حاج��ة اىل معجزة 

للفوز بهذه املواجهة لكننا نوؤمن بفريقنا“.
وكان��ت فرن�س��ا الط��رف الك��ر تر�س��يحا قب��ل 
املواجهة خا�س��ة يف غياب نوفاك ديوكوفيت�س 

امل�سنف الول عامليا �سابقا.
لكن بوي ظهر متوترا منذ البداية وارتكب الكثري 
م��ن الخط��اء ال�س��هلة بينم��ا �س��نع ليوفيت�س 

الفارق من خال �رشباته المامية.

 قالت بطولة العامل ل�س��باقات فورمول 1 لل�س��يارات 
اإنها مددت عقد اإقامة �س��باق �س��نغافورة ملدة اأربعة 
اأع��وام لي�س��تمر ال�س��باق يف برنام��ج البطول��ة حت��ى 
2021.  واأقيم �سباق �سنغافورة لأول مرة يف 2008 

وكان اأول �سباق ليلي يف تاريخ البطولة.
و�س��تقام الن�سخة العا�رشة من ال�سباق يوم الأحد وبه 

ينتهي العقد القدمي.
ويحظ��ى �س��باق �س��نغافورة ال��ذي يق��ام عل��ى حلبة 
�س��وارع يف و�س��ط �س��نغافورة ب�س��عبية كب��رية ب��ني 

م�سجعي هذه الريا�سة.
ال�س��باق  لنط��اق  العا���رشة  الذك��رى  ومبنا�س��بة 
�سي�س��تمتع م�س��جعو ن�س��خة ه��ذا الع��ام ب��اأداء ع��دد 
من املطرب��ني والفنان��ني العامليني ومنه��م كالفني 

هاري�س و�سيل واأريانا جراندي.
ر�سم تو�س��يحي من رويرز حللبة �س��باق �سنغافورة 

الكرى لل�سيارات.
ويف حلب��ة مارين��ا ب��اي ق��ال اإ���س. اإ�س��واران وزي��ر 
التج��ارة وال�س��ناعة ال�س��نغافوري لل�س��حفيني ”اأنا 
�سعيد للغاية بتو�س��ل كافة الأطراف املعنية لتفاق 
عل��ى اجلوان��ب التجارية لتمديد عقد ال�س��باق واأعتقد 
اأن فورم��ول 1 و�س��نغافورة عم��ا لتحقي��ق �س��الح 

الطرفني.“
واأ�س��اف امل�س��وؤول ”ط��وال العقد الأخري قدم �س��باق 
�س��نغافورة العدي��د م��ن اخلط��وات املبتكرة واأ�س��بح 
يحظى باهتمام وا�س��ع النطاق على م�ستوى برنامج 

�سباقات فورمول 1“.

و�س��تتحمل حكومة �سنغافورة ن�سبة 60 يف املئة من 
اإجم��ايل تكاليف تنظيم ال�س��باق �س��نويا والتي تبلغ 
نحو 150 دولر �سنغافوري )111.58 مليون دولر 
اأمريكي( لكن وزير التجارة وال�سناعة اأكد اأن التكلفة 
�ستنخف�س اإىل 135 مليون دولر �سنغافوري �سنويا.
وح�س��ب اأرقام �س��لطات ال�س��ياحة يف �س��نغافوة فاإن 
الإي��رادات ال�س��ياحية من ال�س��باق بلغ��ت 1.4 مليار 

دولر �سنغافوري خال العقد الأخري.
وتقول �سنغافورة اإن مبيعات التذاكر هذا العام زادت 

بن�سبة 19 يف املئة.
وو�سف ت�سي�س كاري رئي�س فورمول 1 ال�سباق باأنه 
حدث ممي��ز قائا ”نحن �س��عداء با�س��تمرار ال�س��باق 

�سمن برنامج البطولة يف الأعوام الأربعة املقبلة“.

 ق��ررت جلنة امل�س��ابقات بالحتاد ال��دويل لكرة 
الق��دم، اإج��راء قرع��ة موندي��ال 2018، ي��وم 1 
العا�س��مة  يف  املقب��ل،  الأول  دي�س��مر/كانون 
الرو�س��ية مو�س��كو، وذل��ك خال الجتم��اع الذي 

ُعقد، يف مقر "فيفا" بزيوريخ ال�سوي�رشية.
و�س��تعتمد اللجنة املنظم��ة على ت�س��نيف الفيفا 
ل�س��هر اأكتوبر/ت�رشي��ن اأول املقب��ل، لتحديد بقية 
الفرق ال�7 التي �س��رافق رو�س��يا، يف الت�س��نيف 

الأول للمونديال.
وبا�س��تثناء منتخب��ات اأوروب��ا، ل��ن يت��م و�س��ع 

منتخبني من نف�س القارة يف جمموعة واحدة.
ق��ال الحتاد ال��دويل لك��رة الق��دم )الفيف��ا( يوم 
اجلمع��ة اإن اجلماه��ري طلبت اأكر م��ن 500 الف 
تذك��رة حل�س��ور مباري��ات يف نهائي��ات كاأ���س 
الع��امل 2018 يف رو�س��يا خال الي��وم الأول من 

عملية طرح التذاكر للبيع.
واأو�س��ح الفيفا يف بي��ان اأن اجلماهري الرو�س��ية 
كانت الأكر طلبا يف اأول 24 �ساعة من املبيعات 
والأرجنتيني��ة  املك�س��يكية  اجلماه��ري  ”تلته��ا 

والرازيلية وال�س��ينية والأمريكي��ة والكولومبية 
والأملانية والإجنليزية“.

ومت طل��ب اأكر من 50 األ��ف تذكرة للنهائي الذي 
�س��يقام يف 15 يوليو متوز عل��ى ملعب لوجنيكي 

يف مو�سكو الذي اعيد جتديده.
وطلب��ت اجلماه��ري نح��و 40 األف تذك��رة ملباراة 
الفتتاح التي �ستقام اأي�سا على ملعب لوجنيكي.
وقال الحتاد الدويل للعبة اإن التذاكر �ستباع عر 
موقع��ه على الإنرن��ت على مرحلتني و�س��يجري 
بعده��ا بي��ع التذاكر قب��ل وقت قليل م��ن انطاق 

النهائيات.
وت��راوح اأ�س��عار التذاكر ما ب��ني 105 دولرات 
لأقلها �س��عرا واخلا�س��ة بدور املجموعات وحتى 
املب��اراة  يف  املقاع��د  لأغل��ى  دولر   1100

النهائية.
وميكن للم�س��جعني طلب تذاكر ملب��اراة واحدة اأو 
مللع��ب حمدد اأو طل��ب التذاكر اخلا�س��ة مبنتخب 

معني خال تلك املرحلة وفقا لختيارهم.
و�س��يتم اإب��اغ اأي �س��خ�س تقدم بطل��ب بقبول اأو 

رف���س طلب��ه بحل��ول ي��وم 16 نوفم��ر ت�رشي��ن 
الث��اين. وتنتهي املرحلة الأوىل يف الفرة ما بني 
16 و28 نوفمر و�سيتم فيها تخ�سي�س التذاكر 

وفقا لقاعدة اأ�سبقية التقدم بطلبات احلجز.
اأم��ا املرحل��ة الثانية للبيع فتم تق�س��يمها اأي�س��ا 
عل��ى فرت��ني. الأوىل م��ن اخلام�س من دي�س��مر 
كان��ون الأول 2017 وحت��ى 31 يناي��ر كان��ون 
الثاين 2018 على اأن يتم توزيع ح�س�س التذاكر 

وفقا لقرعة ع�سوائية.
وخ��ال الف��رة م��ا ب��ني 13 مار���س اآذار وحتى 
الثالث من اأبريل ني�س��ان �س��تكون التذاكر متاحة 
باأ�س��بقية احلج��ز. كم��ا �س��تكون هناك ”فر�س��ة 
اأخ��رية“ لل���رشاء يف الف��رة م��ا ب��ني 18 اأبري��ل 
ني�س��ان و15 يولي��و مت��وز حي��ث موع��د املباراة 
النهائية و�س��تكون وفق��ا لأ�س��بقية احلجز. وذكر 
الفيف��ا اأن هناك ثاث فئات من التذاكر �س��تكون 
متاحة و�س��تكون الفئة الأوىل هي الأغلى �س��عرا. 
الفئ��ة  وه��ي  فئ��ة  اأرخ���س  تكلف��ة  و�س��تراوح 
الثالث��ة ما ب��ني 105 دولرات للمب��اراة يف دور 

املجموعات و�سول اإىل 175 دولرا للمباراة يف 
دور الثمانية وانتهاء مببلغ 455 دولرا للمباراة 
النهائية. و�ستراوح تكلفة املقعد يف الفئة الأوىل 
ما بني 550 دولرا للمباراة يف دور املجموعات 

و�سول اإىل 1100 دولر للنهائي.
واأ�س��ار الفيف��ا اإىل اأن هن��اك فئ��ة رائعة �س��تكون 
خم�س�س��ة للمواطن��ني الرو���س ب�س��عر خمف���س 
ي��راوح ما ب��ني 1280 روب��ل )22.19 دولرا( 
ملب��اراة يف دور املجموع��ات اإىل 7040 روب��ل 
للمب��اراة النهائي��ة. ومت اإتب��اع نف���س النه��ج يف 
الرازيل عام 2014. و�سيحتاج كافة امل�سجعني 
بطل��ب  للتق��دم  املباري��ات  �س��يح�رشون  الذي��ن 
للح�سول على بطاقة هوية ر�سمية جمانية وذلك 
وفق��ا لطلب ال�س��لطات الرو�س��ية. وتت�س��من هذه 
البطاق��ة بع���س املمي��زات مثل تاأ�س��رية جمانية 
لدخول رو�سيا وا�ستخدام و�سائل النقل جمانا يف 
اأيام املباريات. و�س��تقام مباري��ات كاأ�س العامل 
يف 12 ملعب��ا ع��ر 11 مدينة رو�س��ية من بينها 

مو�سكو و�سان بطر�سرج و�سوت�سي وكازان.  

سامباولي يستبعد هيغواين 
مجددًا
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