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"مانشيني سيتي" يرغب في 
ضم دي روسي

العبو األرجنتين وتشيلي يسيطرون 
على "المنتخب المثالي" ألميركا الجنوبية

] يبدو أن إدارة نادي مانشستر سيتي لن تتردد في 
بذل الغالي والنفيس في سعيها لصنع فريق عمالق ينافس 

على جميع البطوالت. 
أنه يرغب في  الفريق روبرتو مانشيني  وصّرح مدرب 
روسي  دي  دانييل  روما  فريق  ألعاب  صانع  مع  التعاقد 
العاصمة  فريق  مع  اإليطالي  الدولي  عقد  وينتهي    .)28(
العقد  تجديد  اإلعالن عن  يتم  الحالي، ولم  الموسم  بنهاية 

بين الطرفين حتى كتابة هذه السطور. 
وقال مانشيني فيما تصريحات لصحيفة ال غازيتا ديلو 
روسي؟  "دي  الالعب:  عن  سؤاله  عند  اإليطالية  سبورت 

إنه بطل والعب مثالي، وسينجح في تطوير أداء سيتي". 
اعترف  السابق  ميالن  إنتر  م��درب  أن  رغم  وعلى 
التي  ومدينته  ناديه  لترك  روسي  دي  إغراء  بصعوبة 
للتفاوض  الفريق مستعد  أن  أنه أوضح  فيها، غير  ترعرع 

معه لضمه فورا إذا ما سنحت الفرصة. 

على  سيطرتهم  وتشيلي  األرجنتين  العبو  فرض   [
في قارة أميركا الجنوبية لعام  المثالي"  تشكيل "المنتخب 
و3  األرجنتين  من  العبين   4 الفريق  ضم  بعدما   2011
واحد  البرازيل والعب  من  فقط  مقابل العبين  تشيلي  من 
اختيار تشكيل  اإلكوادور وأوروغواي. وجاء  من كل من 
والصحافيين  النقاد  بين  الستفتاء  طبقا  المثالي  المنتخب 
الرياضيين بجميع أنحاء القارة أجرته صحيفة "إل باييس" 

في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.
المرمى  ح��ارس  من  كال  المثالي  المنتخب  وض��م 
رياسكو  نايسر  والمدافعين  هيريرا  جوني  التشيلي 
وماركو  )األرجنتين(  رودريغيز  وكليمنتي  )اإلك��وادور( 
غونزاليس )تشيلي( وروالندو شيافي )األرجنتين( والعبي 
وباولو  )أوروج��واي(  ريوس  أريفالو  إيخيدو  الوسط 
)األرجنتين(  ريكيلمي  رومان  وخوان  )البرازيل(  غانسو 
والمهاجمين نيمار دا سيلفا )البرازيل( وهيرنان باركوس 
الصحيفة  وأوضحت  فارغاس.  وإدواردو  )األرجنتين( 
نفسها الخميس الماضي أن األرجنتيني ليونيل ميسي توج 

في استفتاء هذا العام. بلقب "ملك أوروبا" 

الخريطيات القطري يلجأ للفيفا السترجاع 
قيمة الشرط الجزائي من البنزرتي

] لم تهدأ وتيرة األحداث داخل أسوار نادي الخريطيات 
عن  البنزرتي  لطفي  التونسي  المدرب  رحيل  بعد  القطري 
نيته  عن  الحديث  أو  المسئولين  إخطار  دون  من  النادي 
ما  وهو  اإلماراتي  اإلمارات  مع  والتعاقد  الفريق  ترك  في 
ولد حالة غضب عارمة في صفوف النادي القطري. وهدد 
رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات الشيخ خليفة بن ثامر 
آل ثاني برفع األمر إلى اإلتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
إلجبار البنزرتي على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 800 

ألف دوالر.
وذكر الشيخ خليفة بن ثامر في تصريحات لوكالة األنباء 
األلمانية )د.ب.أ( أن النادي يستعد لتقديم شكوى إلى الفيفا 
"نحن  وأضاف  القدم.  لكرة  القطري  اإلتحاد  طريق  عن 
موقفنا  لدعم  الالزمة  اإلدارية  األوراق  كل  تجهيز  بصدد 
في الدفاع عن مصالح النادي. البنزرتي أخل بعقده معنا" .

بإطاحتها  ب��ن��ج��اح  ال��م��وس��م  ت��ب��دأ  ال��ن��ص��راوي��ة«  »ال��ط��ائ��رة 
الحضور ع�����ن  ي���ت���خ���ل���ف  و»ال�������غ�������زال«  ب����ال����ش����رق����اوي����ة 

ب�����اك�����ب�����ي�����رن ي����ص����ع����ق م����ان����ش����س����ت����ر ي����ون����اي����ت����د 
وي��������ف��������س��������د ع��������ي��������د م����������ي����������اد ف������ي������رغ������س������ون
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»طائرة النجمة« تتخلى
 عن سولوفيتش رسميًا

§ القضيبية - محمد عون

في  الطائرة  الكرة  لعبة  مدير  ] كشف 
"الوسط  لـ  الزياني  النجمة يوسف  نادي 
أن ناديه وبتوصية من الجهاز  الرياضي" 
الالعب  عن  رسمياً  التخلي  قرر  الفني 
سولوفيتش  سمير  البوسني  المحترف 
مع  بالبقاء  له  شفع  ما  يقدم  لم  ــذي  ال

النجماوية.
وأضاف "الالعب لم يقدم المستوى المأمول 
بقيادة  الفني  الجهاز  مع  الجلوس  وبعد  منه، 
المدرب هشام داوود قررنا التخلي عنه لنلعب 

بالتالي القسم األول من دون العب محترف".
عن  البحث  طور  في  أنهم  إلى  الزياني  وأشار 
"سنسعى  وقال:  بديل،  محترف  العب 
محترفا  العبا  نجلب  ألن  جاهدين 
فترة  في  للفريق  اإلضافة  يقدم 

التسجيل الثانية".
يذكر أن سولوفيتش لعب كل 
االتحاد  كأس  بطولة  مباريات 
التنشيطية لكنه لم يقدم شيئا 
فريقه  تأهل  رغم  على  يذكر 
للمباراة النهائية للمسابقة.

قد يلتقي كوريا الجنوبية أو اليابان قبل المغادرة لجدة

السباع يقدم قائمة معسكر )سلوفينيا والمجر( وال جديد
§ أم الحصم - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  مدرب  أفاد   [
عادل السباع في تصريح لـ "الوسط الرياضي" أنه 
ال ينوي االستعانة بأسماء جديدة غير الـ 21 العبا 
األسبوع  أعلنها  التي  األولية  القائمة  في  الباقين 
الماضي بعد أن تقلصت العتذار كل من العب الدير 
لظروفهما  النجمة حسن محمود  زهير والعب  علي 
اإلدارة  مجلس  سيسلم  أنه  على  مؤكدا  العملية، 
سلوفينيا  لمعسكر  ستغادر  التي  النهائية  القائمة 

والمجر اليوم )األحد(.
وقال عادل السباع في هذا اإلطار أيضا: "وضعت 
سيشاركون  الذين  الالعبين  بشأن  تصوراتي 
اليوم،  اإلدارة  لمجلس  وسأقدمهم  المعسكر،  في 
سنتناقش في الحد األقصى من العدد المسموح له 
بالسفر للمعسكر، ال أعلم ما إذا كان العدد 18 العبا 

أو أكثر من ذلك".
مدرب  أن  على  الوطني  المنتخب  مدرب  وأكد 
اللياقة البدنية الذي تعاقد معه االتحاد خالل الفترة 
البدنية  الناحية  الكثير لالعبين من  الحالية أضاف 
هذا  لمثل  المنتخب  حاجة  على  مشددا  واللياقية، 
المدرب المتخصص في الوقت الحالي، ملمحا إلى أن 
المنتخب كان يعاني من مشكلة بدنية، مضيفا "لدى 

الفنية  األجهزة  ضمن  العالمية  المنتخبات  كل 
مدرب متخصص في اللياقة البدنية وبالنسبة 
المنتخب  لخدمة  المدرب  يبقى  أن  أتمنى  إلي 

األول وبقية المنتخبات السنية".
الثلثاء  يوم  الوطني  المنتخب  ويغادر 

ويستمر  الخارجي،  لمعسكره  المقبل 
الجاري،  يناير  من  عشر  السابع  المعسكر 
وبعد العودة من المعسكر الخارجي سينتظم 
تتخلله  قد  داخلي  معسكر  في  المنتخب 

كما  الجنوبية  كوريا  منتخب  مع  مباريات 
حدث قبل المشاركة في تصفيات جدة أو منتخب 

 26 يوم  ستنطلق  التصفيات  بأن  علما  اليابان، 
الشهر الجاري.

سعيد  من:  تتألف  العبا   21 الـ  قائمة  أن  يذكر 
محمد  عبدالقادر،  جعفر  عاشور،  ماهر  جوهر، 
حسن  سعد،  مهدي  الصياد،  حسين  عبدالحسين، 
محمود  مــدن،  مهدي  عباس،  جعفر  محمود، 

السالطنة،  جاسم  جاسم،  محمد  عبدالقادر، 
شهاب،  حسن  منصور،  أحمد  علي،  صادق 
حسن السماهيجي، علي محمد علي، حسين 
أحمد  عبدالقادر،  علي  حبيب،  محمد  فخر، 

عقيل وعلي عبداألمير.
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