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اليونايتد يستعد لإلبقاء على سولسكاير
والتخلص من سانشيز
ك�شف تقرير �صحايف بريطاين،
�أن مان�ش�سرت يونايتد يحمل �أنباء
�سعيدة ملدربه الرنويجي �أويل
جونار �سول�سكاير ،خ�لال فرتة
التوقف الدويل املقبلة.
ووف���� ًق����ا ل�����ص��ح��ي��ف��ة «م��ي��رور»
الربيطانية ،ف�إن �سول�سكاير حقق
طفرة يف �أداء مان�ش�سرت يونايتد،
بعد �أن تولى قيادة الفريق خل ًفا
للربتغايل جوزيه مورينيو خالل
�شهر دي�سمرب املا�ضي.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إل��ى �أن �إدارة
ال�شياطني احل��م��ر ت��ن��وي �إع�لان
�سول�سكاير مدرب ًا دائم ًا لليونايتد
يف فرتة التوقف الدويل قبل نهاية
�شهر مار�س احلايل.
و�أك����دت �أن امل���درب الرنويجي
جن��ح يف مهمته ،بعد �أن بات
على بعد نقطتني فقط من دخول
املربع الذهبي يف الربمييريليغ،
بالإ�ضافة للت�أهل �إلى الدور ربع
النهائي ببطولة دوري �أبطال
�أوروبا.
و�أو�ضحت �أن مان�ش�سرت يونايتد
�سيدفع  9ماليني �إ�سرتليني لنادي
مولده ،لتحويل �سول�سكاير من
مدرب م�ؤقت �إلى دائم.
كما و���ض��ع مان�ش�سرت يونايتد
خطة جديدة للتخل�ص من خدمات
الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز،

مهاجم الفريق ،يف املريكاتو
ال�صيفي املقبل.
ووفق ًا ل�صحيفة «�صن» الربيطانية،
ف���إن �سان�شيز لي�س يف ح�سابات
الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير
املدير الفني ملان�ش�سرت يونايتد،
وال��ذي �سي�صبح مدرب ًا دائم ًا يف
ال�صيف املقبل.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن اليونايتد
�أدرك �صعوبة بيع �سان�شيز ب�سبب
راتبه املرتفع ،ولذلك جل�أ �إلى
خطة جديدة بالتفكري يف �إعارة
الالعب الت�شيلي خ�لال املو�سم
املقبل.
يذكر �أن �سان�شيز ال يقدم �أداء مميزً ا
منذ ارتداء قمي�ص ال�شياطني احلمر
قادما من �آر�سنال
يف يناير 2018
ً
يف �صفقة تبادلية مع الأرميني
هرنيك خميتاريان ،حيث �إنه خالل
 41مباراة متكن من �إحراز � 5أهداف
فقط.
ويعد �سان�شيز اختيار ًا ثالث ًا لدى
�سول�سكاير يف هجوم اليونايتد،
بعد الثنائي الإنكليزي ماركو�س
را���ش��ف��ورد والبلجيكي روميلو
لوكاكو.
ويعاين �سان�شيز حال ًيا من �إ�صابة
يف الركبة� ،ستبعده عن امل�شاركة
يف املباريات مع مان�ش�سرت يونايتد
ملدة � 6أ�سابيع.

الدوري األوروبي
الفريق

• �سول�سكاير مع �سان�شيز

م�س�ؤول ،مل يتوقف عن قول هل
تعرف من �أن��ت؟ هل تعرف من
�أن��ت؟ ..طلبت منه �أن يف�رس ما

يقول فكرر القول هل تعرف من
�أنت؟» .وتابع« :هددته بالطرد..
على الأق���ل  10م��رات لكنه عاد

�أك���د امل��دي��ر الفني
للمنتخب البلجيكي،
الإ���س��ب��اين روبرتو
مارتينيز� ،أن �إيدين
ه���ازارد جنم ت�شيل�سي
الإنكليزي ،ق��ادر على
قيادة �أي م�رشوع ،و�أنه
يف �أف�ضل حلظة يف م�سريته،
وذل��ك تعلي ًقا على �إمكانية
ان��ت��ق��ال��ه ل��ري��ال مدريد
الإ�سباين.
وقال روبرتو مارتينيز
يف مقابلة �إذاعية «�أعتقد
�أن ه����ازارد يف �أف�ضل
حل��ظ��ة يف م�سريته،
�شاهدناه يف املونديال،
�إن��ه م�ستعد لقيادة �أي
م����شروع ومواجهة �أي
م�رشوع».
و�أك����د مارتينيز �أن��ه
م��درب��ا يقلق
ب�صفته
ً
بخ�صو�ص جميع العبيه
و���ض�رورة �أن ي����ؤدوا
�أدوارا مهمة ،بغ�ض
النظر عن النادي ،مع
��ضرورة اال�ستمتاع ب�أداء
هذا الدور.
و�رصح املدرب «كل الالعبني يف
حاجة لدور مهم ،حينما متتلك
دور ًا �أ�سا�سيا يف النادي ،م�س�ألة
�أن ي��ك��ون دورك �صغريا يف
فريق كبري ال تنطبق على
العبينا».

صالح يرد على اتهامات الغرور
رد حممد �صالح ،جنم منتخب م�رص وفريق
ليفربول الإنكليزي ،على االنتقادات التي
تعر�ض لها يف ال�ساعات املا�ضية ب�سبب
الت�رصيحات التي �أدلى بها �أم�س يف م�ؤمتر
دعائي .وكتب �صالح عرب ح�سابه مبوقع
«تويرت»« :منده�ش ج ًدا من بع�ض النا�س
اللي واق��ف��ة وم�ستنية �أي خط�أ �أو كالم
عل�شان يف�رسوه بالطريقة اللي تيجي على
مزاجهم ..من الوا�ضح �إن دا بقى الطبيعي
وت�صيد وا���ض��ح على ك�لام و�أخ��ط��اء غري
مق�صودة».
وتعر�ض �صالح النتقادات عنيفة ب�سبب
ت�رصيحاته �أم�س خا�صة بعدما �أكد �أنه و�صل
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اليويفا يقلص عقوبة
الفرنسي الكازيت

ووجه �إ�صبعه على م�سافة قريبة
من وجهي بطريقة عدوانية وكرر
اجلملة نف�سها».
و�أ�ضاف دين« :عندما و�صلت �إلى
النفق ك��ان «بوكيتينو» ينتظر
�أعلى الدرج وقال مرة �أخرى� :أنت
تعرف جيد ًا من �أنت؟ ومل �أمتكن
من التوجه لغرفة املالب�س �إال
برفقة موظفي الأمن يف برينلي».
وقال التقرير ال�صادر من االحتاد
الإنكليزي �إن م�ساعدي دين �أكدوا
ما قاله احلكم.
وقال بوكيتينو ،الذي اعتذر علن ًا
عما قام به� ،إنه �شعر بال�صدمة
من ق��رار �إيقافه ملباراتني قبل
�أن يخ�رس توتنهام � 1-2أم��ام
�ساوثهامبتون ال�سبت املا�ضي.
ولن يرافق امل��درب الأرجنتيني
فريقه حني يتوجه للقاء ليفربول
يف الدوري يف  31مار�س احلايل.
ويحتل توتنهام حالي ًا املركز
الثالث بر�صيد  61نقطة من 30
مباراة مت�أخر ًا بفارق  13نقطة عن
مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر.

مدرب بلجيكا يعظم من قدرات هازارد
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• بوكتينيو خالل اعرتا�ضه على احلكم مايك دين

من �أنت؟».
وكتب دي��ن« :ك��ان ت�رصف ال�سيد
بوكيتينو عدوانيا للغاية وغري

الفريق

م�ساء انرت ميالن
�آينرتاخت فرانكفورت 11٫00
ً

الكشف عن تجاوزات مدرب توتنهام مع الحكم مايك دين
قال احلكم مايك دين� ،إن ت�رصف
ماوري�سيو بوكيتينو ،مدرب
توتنهام هوت�سبري جتاهه كان
«ع��دوان��ي��ا وغ�ير م�����س���ؤول» بعد
اخل�سارة � 1-2أمام برينلي ال�شهر
املا�ضي يف ال���دوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،وهو ما �أدى
لفر�ض عقوبة �إيقاف ملباراتني
على املدرب الأرجنتيني.
ودخل بوكيتينو يف جدل مع احلكم
دي��ن بعد الهزمية التي �أبعدت
الفريق اللندين ع��ن مان�ش�سرت
�سيتي وليفربول يف ال�رصاع على
اللقب.
ويف وق��ت الح��ق فر�ض االحت��اد
الإنكليزي على امل��درب غرامة
قدرها � 10آالف جنيه �إ�سرتليني
« 13085دوالرا» ب�سبب �سوء
الت�رصف.
ون����شر االحت���اد املحلي للعبة
م�بررات ال��ق��رار مت�ضمنا تقرير
حكم امل���ب���اراة ،وق���ال دي��ن يف
التقرير �إن بوكيتينو قال له مرار ًا
وتكرار ًا خالل املباراة «هل تعرف

رياضة

ملكانة مل ي�صل �إليها �أي م�رصي �أو عربي �أو
�أفريقي غريه ،واتهمه البع�ض بالغرور.
وي�ستعد ���ص�لاح ،خلو�ض مواجهات
حا�سمة مع ليفربول خالل الفرتة املقبلة
وال��ت��ي ب����د�أت بالفعل من
ام�س� ،أمام بايرن ميونيخ
الأمل���اين ،يف �إي��اب دور
الـ 16من دوري �أبطال
�أوروب��ا ،حيث �سيلعب
يف اال�سبوع املقبل
�أم���ام توتنهام يف
م�سابقة ال��دوري
االنكليزي.

�أعلن االحتاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ،تقلي�ص عقوبة النجم
الفرن�سي �ألك�سندر الكازيت ،مهاجم �آر�سنال ،لي�صبح قادرا على
امل�شاركة مع املدفعجية يف مباراة الإياب �أمام رين الفرن�سي.
و�ستقام املباراة ،اليوم اخلمي�س  ،على ملعب الإمارات ،يف �إياب
الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي.
وذكرت �شبكة «�سكاي �سبورت�س» ،نقال عن بيان لليويفا� ،أن مهاجم
�آر�سنال �سيكون متواجدا يف قائمة املدفعجية �أمام رين ،بعدما مت
تخفيف عقوبة �إيقافه من  3مباريات �إلى مباراتني.
وكان الكازيت تعر�ض للطرد املبا�رش يف مباراة فريقه �أمام باتي
بوري�سوف ،يف ذهاب دور الـ 32بالبطولة الأوروبية� ،إثر اعتدائه
على �أحد العبي الفريق املناف�س.
وقرر اليويفا� ،إيقاف الالعب  3مباريات ،ليغيب عن مواجهة الإياب
�أمام باتي بوري�سوف ،والذهاب �أمام رين ،لكنه الآن بات قادرا على
قيادة هجوم املدفعجية لتعوي�ض خ�سارة الذهاب بنتيجة «،»1/3
يف فرن�سا.

• الكازيت يحتفل ب�أحد �أهدافه

• حممد �صالح

الموهبة رايس
بين إنكلترا وأيرلندا
قال االحتاد الأيرلندي� ،إن ديكالن راي�س العب
و�سط و�ست هام يونايتد ،فاز بجائزة �أف�ضل
العب �شاب يف �أيرلندا ،بعد �شهر واحد من حتويل
الوالء لإنكلرتا ال�شهر املا�ضي.
عاما ،مع
و�شارك راي�س ،البالغ من العمر 20
ً
�أيرلندا يف  3مباريات دولية ،لكن كل م�شاركاته
كانت يف لقاءات ودية ،ما �سمح له بالتغيري �إلى
البلد الذي ولد فيه.
و�أعلن راي�س هذه اخلطوة ال�شهر املا�ضي وا�صفا �إياها
ب�أنها «قرار �صعب للغاية» ،قبل �أن يعلن االحتاد الدويل
للعبة «الفيفا» موافقته يف اخلام�س من مار�س احلايل.
و�سيقام حفل توزيع جوائز االحتاد الأيرلندي ،الأحد املقبل.
ومن املنتظر �أن يعلن غاريث �ساوثجيت ،مدرب �إنكلرتا هذا
الأ�سبوع ،ت�شكيلته ملباراتي جمهورية الت�شيك واجلبل الأ�سود يف
ت�صفيات بطولة �أوروبا  2020هذا ال�شهر.

بالتيني يجدد هجومه

على تقنية الفيديو
ي��رى مي�شيل بالتيني رئي�س
االحت��اد الأوروب���ي لكرة القدم
ال�سابق� ،أن ركلة اجل��زاء التي
احت�سبت ���ض��د ب��اري�����س �سان
ج�يرم��ان يف م��ب��اراة مان�ش�سرت
يونايتد بدوري الأبطال ،تثبت
�صحة هجومه �ضد تطبيق تقنية
الفيديو.
وق���ال بالتيني ع�بر �صحيفة
«جورنال دو دومان�ش»« :طوال
عملي يف الإدارة الدولية الريا�ضية
لكرة القدم ،كنت �أدافع دائما عن
كرة القدم و�أحمي الالعبني ،وما
حدث يوم الأربعاء املا�ضي ي�ؤكد
�صحة كالمي وقناعاتي».
و�أ���ض��اف« :مدافع باري�س �سان
جريمان �أدار ظهره ثم ا�صطدمت
ال��ك��رة يف ذراع���ه ،ومل يتعمد
مل�س الكرة بيده ،كما �أن احلكم
اتخذ القرار ال�صحيح باحت�ساب
ركلة ركنية ،لكن هناك من دعاه
من خارج امللعب لإج��راء نظرة
�أخرى».
و�أ�شار« :احت�ساب �أي مل�سة يد

ركلة ج��زاء� ،أم��ر �ضد روح كرة
القدم ب�شكل عام ،و�سي�ؤدي �إلى
تركيز الالعبني �أكرث على ت�سديد
الكرة بيد املدافعني �أك�ثر من
حر�صهم على التمركز �أو الت�سديد
اجليد».
و�شدد بالتيني« :يجب �أن يركز
حكام كرة القدم يف مهمتهم داخل
امللعب ،حتى ي�شعر الالعبون
ب���أن م��ن يدير الأم���ور ه��و هذا
ال�شخ�ص ال��ذي يرك�ض بينهم
داخل امل�ستطيل الأخ�رض ،ولي�س
جهة �أخ���رى حت��رك��ه م��ن داخل
اخلطوط».
وخ�رس بي �إ���س جي �أم��ام �ضيفه
مان�ش�سرت ي��ون��اي��ت��د بنتيجة
 3-1ل��ي��خ��رج م��ن دور الـ16
ل��دوري الأب��ط��ال ،م��ه��در ًا فوزه
ذهاب ًا بهدفني دون رد يف �أولد
ترافورد.
و�سجل املانيو هدف الت�أهل من
ركلة ج��زاء� ،سددها ماركو�س
را���ش��ف��ورد يف الدقيقة  94بعد
اللجوء لتقنية الفيديو.

