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درب اإلسباني إرنستو فالفيردي على رأس اجلهاز رفضت األغلـبية من جماهير برشلونة أن يستمر ا
قبل لـكن هناك قـبل.وينتـهي عقد فـالفيـردي مع برشلـونة في الصـيف ا وسم ا الفني لـلبارسـا خالل ا

وسم آخر. بندًا يسمح بالتجديد للمدرب 
وخالل دراسة استـطالعية أجـرتها صـحيفـة "موندو ديبـورتيفـو" على جمـهور برشـلونة فإن %80 من

قبل. وسم ا شارك ال يرغبون في استمرار فالفيردي خالل ا ا
اني وأشارت إلى أن اجلـماهير تريد التعاقد مع مدرب آخر لديه جاذبية وسمعة أفضل ولذلك جاء األ

ركز األول في قائمة طلبات مشجعي البارسا. دير الفني لليفربول با يورجن كلوب ا
شـارك بالدراسة بينما جاء رونالد كومان مدرب هولندا وحصل كلوب على أصوات  %33.6 من ا

ركز الثالث بـ17.2%. دير الفني لبلجيكا في ا ركز الثاني بـ %31.9 ثم روبرتو مارتينيز ا في ا

7 ÍœdOH U  c³MðË »uKJ  dB²Mð W½uKýdÐ dO¼ULł

ÂUNMðuð ŸU œ ¡UDš√ sŽ wIzUŁË rKO  ÃU²½≈ sJ1 ∫uOM¹—u

 ôU Ë ≠U Ë—

رقـمــان قـيـاسـيـان و10 انـتـصـارات
و37 هــــــدفًـــــا".. 3 مـالمـح رســــــمت
ـنــتـخب اإليــطـالي في انـتــفـاضــة ا
2019 وعـــــودة األزوري بـــــقـــــيــــادة
مديره الفني روبـرتو مانشيني إلى
ــرشـــحــة بــقــوة مــصــاف الـــفــرق ا

للمنافسة على األلقاب.
وقــبل أقـل من عــامــ فـــقط تــلــقى
ــنـتــخب اإليـطــالي صـفــعـة قــويـة ا
بسقوطه في أواخر عام 2017 أمام
ــلـــحق نـــظــيـــره الـــســـويــدي فـي ا
األوروبي الـفاصل بـتصـفيـات كأس
العالم 2018 ليغـيب عن النـهائيات

للمرة األولى منذ 6 عقود.
W³F  WLN

وبعـد أشهـر قليـلة لم يـجد االحتاد
اإليـطـالي لـلعـبـة سـوى التـعـاقد مع
روبـرتـو مـانـشـيـني لـيـتولـى تدريب
الـفـريق بـعـقـد يـنـتـهي في 2020 إال
في حـالـة تـأهل الـفـريق إلى بـطـولة
كــــأس األ األوروبـــيـــة الـــقـــادمـــة
(يــورو 2020) حــيـث يــتـم تــمـــديــد
الـعـقد تـلقـائـيا في هـذه احلـالة إلى

.2022
ولم تـكن مــهـمـة مــانـشـيــني سـهـلـة

ــواهب بــالـــتــأكــيــد فـي ظل نــدرة ا
الـكـرويـة إليـطـالـيـا بـعـد اعـتـزال أو
ابتعاد معظم الـعناصر التي اعتمد
عـليهـا في الـفوز بلـقب كأس الـعالم
2006 والـــوصــول لـــنــهـــائي يــورو

.2012
كــمـا كــان مــانـشــيـنـي بـحــاجـة إلى
عالج واحـــــدة مـن أبــــرز وأصـــــعب
الـسـلــبـيــات الـتي واجـهـت الـفـريق

وتـســبـبت في إخـفـاقـاته عـلى مـدار
ـاضـيـة وفي مـقـدمـتـها الـسـنـوات ا
اخلروج صـفر اليـدين من تصـفيات
مــونــديـال 2018 وهي عــدم الــقـدرة
عـلى هـز شـبـاك مـنافـسـيه وتـرجـمة
ــبـــاريــات إلى تــفـــوقه في بـــعض ا

أهداف.
وتمـثلت صعـوبة حل هـذه السلـبية
في عــدم وفـرة الــهــدافـ أصــحـاب

ي والـــفـــريـــد لــدى الـــطــراز الـــعـــا
اآلزوري خـصــوصًــا مع اســتــمـرار
هـاجم مـاريـو بالـوتـيـللي ابـتـعـاد ا
عن حسابات الـفريق بسبب أزماته

تتالية. ومشاكله ا
وخالل 12 مـباراة خـاضـها الـفريق
في عامي 2017 و2018 قـبل بـداية
مهـمة مـانشـيني مع الـفريق سجل
ــتــوسط اآلزوري 16 هــدفًــا فــقط 
1.25 هدف لـلمبـاراة الواحدة عـلما
بأن  5 من هـذه األهــداف كـانت في
باراة التي فاز فيها على منتخب ا
ـتواضع (0-5) في لـيـشتـنـشتـاين ا

تصفيات مونديال 2018.
wzUM¦²Ý« ÂUŽ

ورغم فوز إيـطالـيا عـلى السـعودية
(1-2) وديًـــا في أول مـــبـــاراة لـــهـــا
حتت قـــيــادة مــانـــشــيــنـي لم تــكن
بــدايـة عــمـله إلعــادة بــنـاء الــفـريق
سهـلة خـصوصًـا مع تعـرضه ألكثر
ة (1-3) أمام من كـبـوة مـثل الـهـز
ـنـتـخب الـفــرنـسي والـتـعـادل في ا
أكـــثــر من مـــبــاراة أمــام إجنـــلــتــرا

وبولندا وهولندا وأوكرانيا.
ولــكن جتــارب مــانــشــيــني أثــمـرت
أخـيــرًا حـيث قـدم الـفـريق انـطالقـة
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العــبه تـــاجني نــدومــبـــيــلي خالل
الــتــعـادل مـع نــورويـتـش سـيــتي
بنتـيجة 2-2 في اجلولة الـ20 من

يرليج. البر
وقـال مـوريــنـيـو في تــصـريـحـات
أبرزتها شبـكة "سكاي سبورتس":
"ســعـيــد بـفــوز إريـكــسن بـجــائـزة
ــــبــــاراة لــــكن أفــــضـل العب في ا
هـنـاك آخـرين كـانـوا يـسـتـطـيـعون
أيــضًـا الـفـوز بـهـا. أعـتـقـد أن أداء

ندومبيلي كان مفاجئًا للغاية".
وأضـاف: "لــقـد ظـهــر بـشــكل جـيـد
للغاية وذلك رغم أننا لعبنا بدون
العب وسط مـــدافع بـــســـبب عــدم

تواجد وينكس أو دير".
وتابع: "ندومـبيلي وإريكـسن لعبا
بـشـكل جـيـد وسـيطـرا تـمـامًـا على
ـبـاراة. لـم يـلـعـبـا أبـدًا تـمـريرات ا
لــلــخــلف ولــكــنــهــمــا مـررا لـألمـام
دائمًا. لقد قدما كرة القدم رائعة".

لـيـونـايـتـد نــفـذهـا فـريـد من فـوق
رمى ومن هجمة احلائط لتعلـو ا
مـــرتــدة مــرر بـــيــريـــرا الــكــرة إلى
راشفورد الذي سـدد كرة من حافة
منطقة اجلزاء لترتد من القائم في

الدقيقة 19.
ولم جتـــد رأســيـــة تــاركــوفـــســكي
طـريق مرمى يـونايـتد في الـدقيـقة
21  ومــرة جـديـدة نــفـذ راشـفـورد
ركــــلـــة حــــرة ارتـــدت مـن احلـــائط
ـــلــعب في الــبـــشــري إلى خــارج ا

القيقة 29.
وكاد مـانـشـسـتـر يونـايـتـد يـفـتتح
الـتسـجـيل في الـدقيـقة 33 عنـدما
حـاول تاركـوفسـكي إبعـاد تمـريرة
جــيــمـس داخل مــنــطــقــة اجلــزاء
لــتـصل إلـى مـارسـيــال الـذي سـدد
الـكـرة لـكن بـاردسـلي أبـعـدهـا من

رمى. خط ا
وقــبل نــهــايــة الــزمن األصــلي من
الشوط األول بدقـيقة واحدة قابل
مـارسـيـال تـمريـرة بـيـريـرا لـيـضع
الــــكــــرة فـي الــــشــــبــــاك من فــــوق
احلارس بـوب مفتتـحا التـسجيل

في اللقاء.
حـاول مـانشـستـر يـونايـتـد تعـزيز
تــــقــــدمـه في الـــــشــــوط الــــثــــاني
وتـخلص مـارسـيال من رقـابة مي
قـبل أن يــسـدد كــرة أنـقــذهـا بـوب

بصعوبة في الدقيقة 55.
والـتـقط هــنـدريك كـرة مــبـعـدة من
مـاجـوايـر لـيـسـددهـا عـالـيـا فـوق
مرمى يونايتد في الدقيقة 57 قبل
ــلـعب ويــدخل مــكـانه أن يـغــادر ا

هاجم جاي رودريجيز. ا
وفشل دفاع مانشستر يونايتد في
إبـعـاد خـطـر هـجـمـة أمـام مـنـطـقة
جزائه لـتصل إلى بـاردسلي الذي
ســـدد الـــكـــرة بـــاتـــقـــان بـــيـــد أن
احلارس اإلسـباني دافيـد دي خيا
ـهـارة في الـدقـيـقة وأنـقـذ الـكـرة 

.69
ودخل جـــيــــسي لــــيـــنــــجـــارد إلى
تـشكـيلـة يونـايتـد بدال من بـيريرا
واقـــتــرب بـــيـــرنـــلي من مـــعـــادلــة
الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقـة 76 عـنـدما

ســتـر يــونــايـتــد بـهــذا الــفـوز إلى
نقطة ركز اخلـامس برصيد 31  ا
فيما جتمد رصيد بيرنلي عند 24

Æ13 ركز نقطة في ا
وجلـأ مـدرب مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
أولي جــونـــار ســولــســكــايــر إلى
فــلــعب طــريــقــة الــلــعب 4-2-3-1 
ن أشـــــلي يـــــوجن كــــظـــــهــــيـــــر أ
وبرانـدون ويلـيامـز كظـهيـر أيسر
حـــول قـــلـــبي الـــدفـــاع فـــيـــكـــتــور

لينديلوف وهاري ماجواير.
وتـناوب فـريـد ونيـمانـيـا ماتـيتش
عـلـى الـقـيـام بـدور العب االرتـكـاز
فيما وقف الـثالثي دانييل جيمس
وأنـــدريــاس بـــيــريـــرا ومــاركــوس
ـهـاجم الـصريح راشـفـورد وراء ا
مــارسـيــال.وغـاب عن الــتـشــكـيــلـة
ـــصـــاب ســـكـــوت العب الــــوسط ا
مــاكـــتــومـــيــنـــاي وكــذلك الـــنــجم

الفرنسي بول بوجبا.
قـابل اعـتمد مـدرب بيـرنلي  في ا
شـون دايـتش عـلى طـريـقـة الـلـعب
2-4-4 فــتـكـون اخلط اخلــلـفي من
الـربـاعي فـيل بـاردسـلي وجـيـمس
تاركـوفـسكي وبن مي وتـشارلي

تايلور.
ووقـف جـــــيـف هـــــنــــــدريك
ودوويت مـــاكــنـــيل عـــلى
اجلناح مقابل تواجد
أشـلي ويسـتـوود وجاك
لعب كورك في وسط ا
ـــــهــــــاجــــــمـــــ وراء ا
ــتـــفــاهــمـــ كــريس ا

وورد وأشلي بارنز.
وسـنـحت أول فـرصـة
ـبـاراة خـطــيـرة في ا
لــصـالح مـانــشـسـتـر
يونايـتد في الدقـيقة
13 عــــنــــدمـــا نــــفـــذ
راشفورد ركـلة حرة
مــبــاشــرة تــصــدى
لـــهــا احلــارس نــيك

بوب باقتدار.
وفي الـــدقـــيـــقـــة 17
ســنــحت ركــلــة حــرة
مــــــبــــــاشــــــرة أخـــــرة
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كـشف تقـرير صـحـفي بريـطاني امـس االحد  عن تـطور جـديـد بشـأن إمكـانـية تـعاقـد ريال
مدريد مع الفرنسي بول بوجبا العب وسط مانشستر يونايتد.

وكانت العـديد من التـقارير الـبريطـانية أكـدت مؤخرًا أن يـونايتـد مستـعد لسـماع العروض
يركاتو الشتوي بشأن ضم بوجبا من جانب ريال مدريد. الية في ا ا

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن تكهنات رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد ظهرت
ـيـرلـيج أمس مـرة أخــرى عـقب اسـتـبــعـاد الالعب الـفـرنــسي من لـقـاء بــيـرنـلي في الـبــر

السبت.
ـدرب زين الـدين زيدان بـأنهم وأشارت الـصحـيـفة إلى أن مـسؤولي ريـال مـدريد أخـبروا ا

غير مستعدين لتمويل صفقة بوجبا.
وأوضــحت أن مــســؤولي ريــال مــدريـد ال يــرون مــعــنى لــدفع مــا يــقـرب من 130 مـلــيـون

إسترليني لضم العب ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2021.
ويـعتـقـد مـسـؤولـو ريـال مـدريـد أن فـيدي فـالـفـيـردي هـو مـسـتـقبـل خط الـوسط في الـنادي

لكي ولذلك فإن األفضل هو توفير األموال الطائلة التي يتطلبها التعاقد مع بوجبا. ا

وواصل مورينيو: "ارتكبنا أخطاء
في الـــشــوط األول وكـــررنــا األمــر
نــــفـــــسه في الـــــثــــانـي. هــــذه هي
ـكن إنـتاج قـصـتـنـا وأعتـقـد أنه 
فــيــلم وثـــائــقي حــول أخـــطــائــنــا
الدفاعية واألهداف التي نقبلها".
ـبـاراة بـشكل وأكـمل: "لـقـد بدأنـا ا
جــيـد لــلـغــايـة وصــنـعــنـا 3 أو 4
فــرص خـطـيـرة فـي بـدايـة الـشـوط
األول لكنـنا تلقـينا هدفـ سيئ
للـغايـة الهـدف األول الذي سـجله
نـورويـتش واآلخـر الـذي احـتـسب
: "في الـشـوط الـثاني تـسـلـلًـا".وأ
كـنا جـيـدين جدًا بـالكـرة وصـنعـنا
ــبـاراة فـرصًــا وسـيــطـرنــا عـلى ا
ولـكـنـنـا تـلـقـيـنـا هـدفًـا سـيـئًـا مرة
أخـرى. ال يــجب اسـتـقـبـال أهـداف
عـديــدة كـمــا يـحــدث مـعـنــا ولـكن
األخـطـاء الـدفـاعـيـة حتـدث مـباراة

بعد األخرى".
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نـــــفــــذ الـــــبــــديـل األيــــســـــلــــنــــدي
جـودمـونــدسـون ركـلــة حـرة أعـلى

العارضة بقليل.
وضــغط بــيــرنــلي من أجل إحــراز
الــتـــعـــادل في الـــدقــائـق الــعـــشــر
األخـيـرة إال أن دفــاع مـانـشــسـتـر
يونـايتـد استـمات حلـمايـة مرماه
خصوصـا بعدمـا أقدم سولـسكاير
عــلى إخــراج مــارســيــال وإشــراك

الظهير لوك شاو.
ومن هـجــمـة مــرتـدة فـي الـدقــيـقـة
اخلامسة من الـوقت بدل الضائع
انـــطـــلـق جـــيـــمس في الـــكـــرة من
الـنـاحـيـة الـيـمـنى لـيـمـررهـا عـلى
طــبق ذهــبي إلى راشــفــورد الــذي
تـقـدم بـهـا وراوغ احلـارس قبل أن
يـضــعـهـا رغم انـزالقه في الـشـبـاك

اخلالية.
ومـن جـــــــانـــــــبه أشـــــــاد جـــــــوزيه
مـوريـنـيـو مـدرب تـوتـنـهـام بأداء

u“∫ حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً في الدوري االنكليزي

‰b'« r ×¹ f U¹√

ÃU¼ 5ð qOŠ— ‰uŠ

رائـــعـــة وغـــيــــر مـــســـبـــوقـــة خالل
مسيرته في عام 2019 الذي يعتبر
عامًا استـثنائيًا بـالفعل في مسيرة

اآلزوري.
وخالل هـذا الـعـام فاز اآلزوري في
جـمـوعته ـبـاريات الـ 10 جـميع ا
في تــصــفـيــات يـورو 2020 لــيـرفع
ـتتـالـية رصـيـده من االنتـصـارات ا
إلى 11 انتـصارًا متـتالـيًا بدأت من
ـنـتـخب خالل الــفـوز الـودي عـلى ا
األمريكي (0-1) في 20 تشـرين ثان

/ نوفمبر 2018.
وحطم مانشيني بهذه االنتصارات
الـ11 رقمًا قياسـيًا ظل صامدًا على
مـدار 80 عــامًــا وهــو الــذي حــقــقه
فــيـتـوريـو بـوتـزو بـ عـامي 1938
و 1939عــــنــــدمــــا قـــاد اآلزوري لـ9
انـتـصـارات مـتتـالـيـة لـيـصـبح أول
مــــدرب يــــحــــقق هــــذا الــــعــــدد من
ـتتـاليـة مع إيـطالـيا االنـتصـارات ا
حــتى جنح مـانـشـيــني في حتـطـيم

هذا الرقم القياسي.
فلسفة جديدة

انـشـيني مع وكـان اإلجناز األكـبـر 
الــفـريق هــو الــتـحــول الــكـبــيـر في
أسـلوب لـعب اآلزوري الـذي ينـتمي
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بـالـتـأكـيـد ان حتـدي قـرارات "وادا"
سيكون "غير فعال وغير ضروري".
وأقــــــرت "وادا" فـي الــــــتــــــاسـع من
الشهر احلالي إيقاف روسيا أربعة
سـابـقات شـاركـة في ا أعوام عـن ا
الــريــاضــيــة الــدولــيــة في خــطـوة
اعتبـرتها مـوسكو "مـأساة" سبـبها

"هستيريا" مناهضة لها.
ـكـافـحـة وأكـدت الـوكـالــة الـدولـيـة 
نشطات تلقيها رسميا االحتجاج ا
لف الى الروسي وبانهـا ستحيل ا
محـكمة الـتحـكيم الـرياضي (كاس)
التي سـتتخـذ القرار الـنهـائي بهذا

الشأن.
وعلق رئـيس الوكالـة الدولـية كريغ
ريـــدي عــلى االحـــتــجـــاج الــروسي
ـكـافـحـة بـقـوله "الــوكـالـة الـدولـيـة 
ـنشـطـات مـقتـنـعـة بانـهـا اتـخذت ا
الــــقـــرار الـــصــــائب في 9 كـــانـــون

االول/ديسمبر".
واضاف "النتائج كانت قاسية على
الـســلـطـات الـروسـيـة لــكـنـنـا قـمـنـا
بحـماية نـزاهة الريـاضيـة النظـيفة

"روســـادا" أي اجملـــلس االشـــرافي
ـبـية ـؤسسـ والـلجـنـت األو وا
ـبـيـة رفض العـقـوبـة التي والـبارا
فرضـتهـا "وادا" في وقت سابق من
ـدير الـعام الشـهر احلـالي.وأشار ا
الـذي يـتـعـارض مـوقـفه الـشخـصي
مع مـوقف "روسـادا" الى أنه بـعث
رســالــة ثــانــيــة بــاســمه إلى "وادا"
لــلــتـــعــبــيـــر عن رأيه جــاء فـــيــهــا
"يـؤسـفـني ابالغـكم أني فـشـلت في
مــــســـعـــاي من أجـل تـــبـــديل اآلراء
(هـــــيـــــئــــــات صـــــنع الــــــقـــــرار في
ـــا يـــتـــعـــلق بـــهــذا +روســـادا+) 
ــسـؤول الـروسي االخـطــار".وأقـر ا
قـبل أســابـيع بـدور ســلـطـات بالده
ـمنـهج الـتي في قـضـيـة الـتـنـشط ا
أثـارت فضـيـحـة كبـرى مـنـذ أعوام
ــيـر بـوتـ وطـالب الــرئـيس فالد
بـــشن مــعـــركــة بـــدون هــوادة ضــد
ـتـورط ـسـؤولـ عن الـغش وا ا
فيه في مـوقف يـناقض مـا اعتـبره
الـــكــرمـــلـــ عــقـــوبــات ذات دوافع
ســيــاســيــة.وبــرر غــانــوس مـوقــفه

موسكو (أ ف ب) - أعلنت الوكالة
ــنــشــطــات ــكــافــحــة ا الــروســيــة 
"روســادا" اجلــمــعــة أنــهــا أرســلت
خطابا رسـميا الى الوكـالة الدولية
("وادا") حتــتـج فــيه عــلـى عــقــوبــة
ــنــافــسـات اســتــبــعـاد الــبالد من ا
الــريـاضــيـة الـكــبـرى عــلى خـلــفـيـة
الــــتالعب بــــبــــيــــانــــات فــــحـــوص
ــديـر الــعـام ــنـشــطـات.وأوضح ا ا
لـ"روســـــادا" يــــوري غـــــانــــوس في
مـؤتــمـر صـحـافـي في مـوسـكـو أن
الـــوكــالــة "أرســلت مـــجــمــوعــة من
الـــوثــائـق إلى الــوكـــالــة الـــدولــيــة
ـا يشمل ـنشـطات (...)  كـافحة ا
إخـــطــارا بــعــدم مــوافــقــتــهــا عــلى
الــعــقــوبــات".وبــحـسـب االجـراءات
ــتــبــعــة يـتــوجب عــلى "وادا" أن ا
لف إلى مـحـكمـة الـتحـكيم حتيـل ا
الريـاضيـة ("كاس") الـتي تتـخذ من
مدينة لوزان السويسرية مقرا لها
لـــلـــبت فـي هـــذه الـــقــضـــيـــة.ووقع
غــانـوس خــطــاب االحـتــجـاج بــعـد
قــــرار الـــــهـــــيـــــئــــات االداريـــــة في

بدافيدي
نيكوال 

اضي انهمرت دموع فتوحة الـعام ا وفي أستـراليا ا
مـوراي في مـؤتــمـر صـحــفي قـال فـيـه إنه يـعـاني من
ا آالم شـديـدة بسـبب إصـابة مـزمنـة في الـفخـذ ور

تكون هذه هي آخر بطولة يشارك فيها.
لـكن الالعب الـبـريـطـاني الـبـالغ مـن الـعـمر  32عـامـا
بـدا في طــريـقه لــلـمــشـاركــة في مـنــافـســات الـفـردي
بــإحــدى الــبــطــوالت األربع الــكــبــرى ألول مــرة مــنـذ
مـلــبـورن عــقب تــعـافــيه من آثــار جـراحــة كـبــيـرة في
ـركز  125 في الـفـخـذ قبل 11 شـهرا وتـقـدم إلى ا
نافسات الفردي فاز ي.وبعد عودته  التصـنيف العا
. موراي ببطولة أنتويرب محققا لقبه األول في عام
لكن الالعب اإلسـكتلنـدي لم يشارك مع بريـطانيا في
ـاضي بعد نهائـيات كـأس ديفيـز في مدريد الـشهر ا
ظهـور إصابـة احلوض ولم يـسافـر إلى ميامي
عتادة من أجل خـوض تدريبـاته ا
ـــران وقـــرر بــــدال من ذلك ا

في بالده.
ولن يـــلـــعب مـــوراي حــتى
فـبـرايـر/ شبـاط عـلى أقل
تـــقـــديــر وســـتـــكــون أول
ــــنـــتــــظـــر بــــطـــولــــة من ا
مـــشــــاركـــته فــــيـــهـــا هي

مونبلييه في فرنسا.
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أعـــلن الـــفــريق الـــذي يـــديــر أعـــمــال آنـــدي مــوراي
انـسـحــاب الالعب الـبــريـطــاني احلـاصل عــلى ثالثـة
ألـــقــاب في الــبــطــوالت األربـع الــكــبــرى من بــطــولــة
قـبـل بسـبب ـفـتـوحـة لـلـتـنس الـشـهـر ا أسـتـرالـيـا ا

إصابة في احلوض.
ـصـنف األول عـلى الـعالم سـابـقـا الـذي كان وقـرر ا
يـعود بـقوة لـلمـنافسـات بعـد جراحـة في الفـخذ عدم
الـــســفـــر إلى مـــلــبـــورن في ظل عـــدم حتــسن حـــالــة
ـوسم بالـشكل اإلصابـة التي تـعرض لـها في نـهاية ا

أمول. ا
ويـغـيب موراي عن الـبـطولـة التي تـقـام في الفـترة من
 20يـنـايـر/ كـانـون الـثــاني إلى الـثـاني من فـبـرايـر/
وخسـر في مـباراتـهـا النـهـائيـة خـمس مرات شـبـاط 
ولن يشـارك أيضا مع بريطانيا في النسخة األولى

من كـــأس احتـــاد الالعـــبــ احملـــتـــرفــ في
أســتــرالــيـا والــتي تــنــطــلق في الــثــالث من

يناير/ كانون الثاني.
وقـال فريق إدارة أعـمال موراي فـي رسالة
بالـبريد اإللكتروني "اتخذ الفريق قرار عدم
ران تعـجل الـعـودة حـتى يـواصل مـوراي ا
لـعب وبنـاء ليـاقتـه البـدنيـة في ينـاير/ فـي ا

كانون الثاني".
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ــديــر الـــريــاضي لــنــادي كــشف مــارك أوفــرمـــارس ا
أياكـس أمسـتـردام الـهـولنـدي مـوقـفه من األنـبـاء التي
تـفـيـد بـرحـيل إيـريك تـ هـاج مـدرب الـفـريـق صوب
ــوسم احلــالي.وسُــئل بــايــرن مـيــونخ عــقـب نـهــايــة ا
أوفـرمارس عن مـسـتقـبل ت هـاج خالل مـقابـلة مع
صـحـيـفـة "دي تيـلـيـجـراف" الـهـولـنـديـة فـأجاب: "لن
أدعه يــرحل بـــكل تــأكـــيــد عــلـى الــرغم مـن عــلــمي
بـــاهـــتـــمــام بـــعض األنـــديـــة الــكـــبـــرى بـــالــتـــعـــاقــد
مــعه".وأضـاف: "الــبــاب يـبــقى مـغــلــقًـا أمــامـهم في
الــوقت الــراهن فــتــ هــاج ال يـزال أمــامه مــوسم
ـدرب الـهـولـنـدي مع أيـاكس بـعـقد آخر".ويـرتـبط ا
ـتد حتى صيف عام 2022.وكان ت هاج أحد
ـرشحـ بـقوة خلـالفة الـكـرواتي نـيكـو كـوفاتش ا
اضي بـعد إقـالته من تـدريب بايـرن في نـوفمبـر ا
قبل أن يقـرر النادي تعيـ هانز فلـيك مؤقتًا حتى

وسم. نهاية ا

حـــول الـــعــالـم. ســنـــدافع عـن هــذا
كنة امام محكمة القرار بكل قوة 

التحكيم الرياضي".
وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة
بــإجـــمــاع أعــضــائــهــا الـ 12خالل
اجــــتـــــمــــاع فـي مــــديـــــنــــة لــــوزان
الــســويــسـريــة عــلى تــوصــيـة من

 آندي موراي

دير العام الروسي يوري غانوس ا

جلـنـة مـراجــعـة االمـتـثـال الـتـابـعـة
لــهـا طـلــبت فـيــهـا إيـقــاف روسـيـا
ـــشـــاركـــة في أربـــعـــة أعـــوام عن ا
ــبــيـاد ــا يـشــمل أو ــســابـقــات  ا
ـبياد طوكيو 2020 الصـيفي وأو
بــكـ 2022 الــــشـــتــــوي.وبـــشـــأن
مـونـديـال كــرة الـقـدم في قـطـر عـام
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أعلن نـادي جنوى اإليـطالي الـيوم األحـد رسمـيًا عن إقـالة مدربه تـياجـو موتـا واالستـعانة
همة الفنية للفريق بعد تدهور النتائج بالكالتشيو. بدافيدي نيكوال ليتولى ا

ـتد عـقده لـ6 أشـهر مع ـوسم حيث  وبات نـيكـوال ثالث مـدرب يـتولى تـدريب جنـوى هذا ا
وسم آخر إذا جنح في انتشال الفريق من كبوته بالدوري احمللي. إمكانية التجديد 

دة  5أعـوام وخـاض نيـكوال (46 عامًـا) فـترتـ احـترافـيـت كالعب في صـفـوف جنـوى 
الفترة األولى ب عامي  1995و 1998والثانية ب عامي 1999 و2002.

وسـبق لـنـيـكوال تـدريب عـدة أنـديـة من بـيـنـهـا ليـفـورنـو وبـاري وكـروتـوني وأخـرهـا كان مع
أودينيزي ب تشرين ثان/نوفمبر 2018 وآذار / مارس 2019. ويتذيل جنوى

جدول تـرتيب الـدوري اإليطـالي برصـيد 11 نقـطة من انـتصـارين فقط
ـوسم حتت قـيادة اوريـلـيو و5 تـعادالت و10 هـزائم.وبـدأ جنـوى ا
اندريـاتزولي لكـنه تعـرض لإلقالة في 22 تـشرين أول / أكـتوبر
ـصـيـر لـيـقع ـوتـا الـذي لـقـي نـفس ا لـيـتم بـعـدهـا االســتـعـانـة 

االختيار بعدها على نيكوال.
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حـقق مــانـشـســتـر يـونــايـتـد فـوزا
صــعــبــا عــلى مــضـــيــفه بــيــرنــلي
بهدف نظيف ضمن اجلولة 20
من الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي.وأحــرز
أنطوني مارسيال (44© وماركوس
هــــــــــدفي راشــــــــــفـــــــــورد (90+5© 
مـــانــــشـــســـتـــر

يونايتد.
وتــــقــــدم
مـانش

ــدرســة اشــتــهــرت
بـاالعتـمـاد أسـاسًا
عــلـى الــنـــاحــيــة

الدفاعية.
وخالل مــســيــرة
الـــــــــفـــــــــريـق في
تصفـيات اليورو
ــــنــــتــــخب كــــان ا
اإليــطـــالي فـــريــقًــا
هــجــومــيًــا من طـراز

رفـيع حـيث سـجل 37
ــتــوسط هــو هــدفًــا 
ثالثة أمـثال مـتوسط
الـــتــهـــديف في آخــر
12 مــبـــاراة له قــبل
بـــــــدء مــــــــهــــــــمـــــــة

مانشيني.
وكــــان اآلزوري هــــو
ثــــاني أكـــثــــر الـــفـــرق
تــســجـيال لـألهـداف في

تــــــصــــــفـــــيــــــات يـــــورو 2020
متســــــــاوياً مع نظيـره اإلجنليزي
ولم يـــتـــفـــوق عــلـــيـــهـــمـــا ســـــوى
نـتخب الـبلـجيــــــــكي الذي أحرز ا
40 هــــدفًـــــا في مـــــبــــاريـــــاته الـ10

بالتصفيات.

2022 أشــار مــســؤولــو "وادا" الى
أن روسـيــا مـؤهـلـة لـلــمـشـاركـة في
الـتـصفـيـات من دون أن يـحـسـموا
مـصـير مـشـاركـتـها في الـنـهـائـيات
بحال تأهـلها إليـها داع االحتاد
الـــدولي لــكـــرة الــقــدم "فـــيــفــا" الى
التقدم باقتراحات في هذا الشأن.
وتـشــمل الـعــقـوبـة عــدم رفع الـعـلم
الـروسي وعــزف الـنـشــيـد الـوطـني
سابقات بية وا خالل األلعاب األو
الريـاضية الـدوليـة مع فتح اجملال
أمام إمـكـانيـة مـشاركـة الـرياضـي

الـروس الـذين أثـبـتـوا "نـظـافـتـهم"
وذلك حتت راية محايدة كما جرى
ـبـياد 2018 الـشتـوي في خالل أو

بيونغ تشانغ.
و فـــرض حـــظــر عـــلى الـــوكـــالــة
ــنــشــطــات ــكــافــحــة ا الــروســيــة 
"روسـادا" مــنـذ قـرابــة ثالثـة أعـوام
بعـد تكـشف فـصول بـرنامج تـنشط
ــنـــهج انــخــرطت فـــيه مــخــتــلف
أجــهـــزة الـــدولـــة الـــروســـيـــة بــ

العام 2011 و2015.
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