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• مانوال�س

تشيلسي يحدد بدالء ساري
للموسم المقبل
ك�شف تقرير �صحايف �إي��ط��ايل ،عن
البدالء املحتملني ملاوري�سيو �ساري
يف مقعد املدير الفني لت�شيل�سي خالل
املو�سم احلايل �أو املقبل.
ووفق ًا ل�صحيفة «الغازيتا ديلو �سبورت»
الإيطالية ،ف�إن تراجع نتائج ت�شيل�سي
يف املو�سم احلايل جعل �إدارة البلوز
تبحث من الآن عن بدالء ل�ساري الذي
خ�رس �آخر مبارياته يف الربمييريليغ
بنتيجة «� »2-0أمام �إيفرتون.
وي��خ��ط��ط ت�شيل�سي لتعيني �ستيف

• �ساين

ه��والن��د ،امل��درب امل�ساعد مبنتخب
�إنكلرتا ،كمدير فني م�ؤقت للبلوز يف
حالة ح��دوث �إقالة �ساري باملو�سم
احلايل� .أما فيما يتعلق باختيار املدير
الفني الدائم ،ف�إن االختيارات متيل �إلى
التعاقد مع واحد من نونو �إ�سبرييتو
�سانتو «وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون» ،ل��وران
بالن «باري�س �سان جريمان �سابق ًا»،
ما�سيمليانو �أليغري «يوفنتو�س»� ،أو
جون تريي «املدرب امل�ساعد ب�أ�ستون
فيال».

رياضة
كاراغر يكشف أسباب صعوبة
رحيل كلوب عن الليفر

ويحتل ت�شيل�سي حال ًيا املركز ال�ساد�س
ب��ج��دول ترتيب ال���دوري الإنكليزي
بر�صيد  57نقطة ،وبفارق  3نقاط عن
�آر�سنال �صاحب املركز الرابع امل�ؤهل
�إلى دوري �أبطال �أوروب��ا يف املو�سم
املقبل.
ومي��ل��ك ال��ب��ل��وز فر�صة �أخ��رى
للت�أهل �إل���ى دوري �أبطال
�أوروب��ا يف املو�سم املقبل
عن طريق احل�صول على
لقب الدوري الأوروبي.

ساني يبرز تأثير غوارديوال
عليه في السيتي

�أ�شاد لريوي �ساين ،جنم مان�ش�سرت �سيتي ،مبدربه
الإ�سباين بيب غوارديوال ،خالل مع�سكر منتخب
�أملانيا ،حت�ضري ًا الفتتاح الت�صفيات امل�ؤهلة
ليورو .2020
وقال �ساين يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
الديلي ميل« :بيب غوارديوال يتمتع بت�أثري
كبري علي ،لقد تطورت كثري ًا معه لأ�صل لهذا
امل�ستوى اجليد ،بالإ�ضافة لزمالئي يف الفريق».
وتابع« :بيب غوارديوال يوا�صل العمل على تطوير
م�ستواي ،وحت�سني نقاط ال�ضعف ،وهذا هو الهدف
الرئي�سي».
و�أ�ضاف �ساين�« :أعتقد �أن الدوري الإنكليزي املمتاز
�أقوى من البوند�سليغا ،الفارق كبري ج ًدا بينهما على
كافة امل�ستويات».
ووا�صل« :الأندية الأملانية تتمتع بقوة ملحوظة،
ونف�س احلال مع الالعبني الأمل��ان ،لكن الدوري
الإنكليزي هو الأقوى».
وجنحت �أندية الربميريليج يف �إق�صاء � 3أندية
�أملانية ،من ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا
هذا املو�سم ،وهي �أندية مان�ش�سرت �سيتي
وليفربول وتوتنهام ،على ح�ساب
�شالكه وبايرن ميونيخ وبورو�سيا
دورمتوند على الرتتيب.

• كلوب

�أو�ضح جيمي كاراغر ،مدافع فريق ليفربول الأ�سبق� ،أ�سباب
�إميانه بعدم �إمكانية رحيل الأملاين يورغن كلوب ،مدرب الفريق
الإنكليزي ،لتويل مهمة الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ.
وكان فرانز بيكنباور ،الرئي�س الفخري للنادي البافاري ،ك�شف عن
رغبته يف تويل كلوب تدريب البايرن ،م�ؤك ًدا �أنه املدرب الذي علّم
الأملان �أ�سلوب ًا جديد ًا يف كرة القدم.
وخالل ظهوره عرب �شبكة قنوات «�سكاي �سبورت�س» ،قال كاراغر:
«ال يقلقني ما قاله بيكنباور ،ب�ش�أن رغبته يف تويل كلوب تدريب
البايرن».
و�أ�ضاف مدافع الريدز ال�سابق« :بالنظر �إلى م�سرية كلوب ،ف�إنه درب
 3فرق فقط ،ولي�س من بينها بايرن ميونيخ� ،أو ريال مدريد �أو �أي
ٍ
ناد من هذه النوعية».
دوما مع الفرق التي ت�صارع �ضد ه�ؤالء ،ورمبا
و�أردف�« :إنه يتواجد ً
يكون هذا �رس �إظهاره �أف�ضل ما لديه».
وتابع قائد ليفربول ال�سابق« :ال �شك �أن هناك �أندية كربى يف �أوروبا
تتطلع للتعاقد مع كلوب يوم ًا ما ،لكنه يف ٍ
ناد كبري بالفعل».
واختتم كاراغر ت�رصيحاته ،بالت�أكيد على العالقة الوطيدة بني
املدرب الأملاين وجماهري الريدز ،وهو ما يقف حائلاً �أمام تفكريه
يف الرحيل.

مانوالس يدخل اهتمامات مانشستر يونايتد
وا�صل مان�ش�سرت يونايتد م�سعاه لتعزيز خط دفاعه
قبل بداية املو�سم املقبل ،بعدما ف�شل يف �إجراء
تعاقدات بهذا ال�ش�أن خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املا�ضية.
وحاول مان�ش�سرت يونايتد ال�صيف املا�ضي ،التعاقد
مع مدافع واحد على �أقل تقدير ،لكن م�ساعيه ل�ضم
مدافع لي�سرت �سيتي هاري ماجواير ومدافع توتنهام
توبي �ألديرفرييلد ،ذهبت �أدراج الرياح.
وذكرت �صحيفة «ذا �صن» عرب موقعها الإلكرتوين،
�أن مان�ش�سرت يونايتد مهتم ب�ضم املدافع اليوناين
كو�ستا�س مانوال�س.
ووفقا ملوقع «كالت�شو مريكاتو» �سيطلب مانوال�س

الرحيل عن روما يف حال ف�شل الفريق يف �ضمان
مركز م�ؤهل �إلى م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم
املقبل.
ويحتل روم��ا حالي ًا املركز اخلام�س يف الدوري
الإيطايل ،بفارق  4نقاط وراء ميالن �صاحب املركز
ومتقدما بفارق نقطتني عن ال�ساد�س الت�سيو
الرابع،
ً
الذي ميلك مباراة م�ؤجلة.
لكن مان�ش�سرت يونايتد يف اجلهة املقابلة ،يتوجب
عليه �ضمان الأم��ر ذات��ه من �أج��ل �إقناع مانوال�س
باالنتقال �إلى �صفوفه .وميتد عقد مانوال�س مع روما
حتى العام  ،2022مع �رشط جزائي قيمته 31.5
مليون جنيه �إ�سرتليني.

• �إبراهيموفيت�ش
وبوغبا

إبراهيموفيتش ينبري
للدفاع عن بوغبا

قال زالتان �إبراهيموفيت�ش� ،إن العبي مان�ش�سرت
يونايتد املنتمني جليل  92ال�شهري ،ينتقدون
بول بوجبا ،العب و�سط الفريق ،لأنه مل يكن
خمل�صا للمدرب ال�سابق �أليك�س فريغ�سون.
وغ��ادر الالعب الفرن�سي ال�صاعد من �أكادميية
يونايتد الفريق يف �صفقة انتقال جمانية يف
 ،2012بعد خالف بني فريغ�سون ومينو رايوال
وكيل �أعمال بوغبا.وبعد � 4سنوات مع يوفنتو�س ،عاد
بوغبا جمددا �إلى يونايتد يف �صفقة انتقال قيا�سية يف
ذلك الوقت يف .2016
وتعر�ض ال�لاع��ب البالغ م��ن العمر  26عاما
النتقادات ب�سبب تراجع م�ستواه يف وقت �سابق هذا
املو�سم من جانب ثنائي يونايتد ال�سابق جاري
نيفيل وب��ول �سكولز اللذين يعمالن حاليا يف
التحليل الريا�ضي التلفزيوين.
وقال �إبراهيموفيت�ش �إن ال�سبب يف ذلك هو قرار
بوغبا ت��رك يونايتد وفريغ�سون لالنتقال �إلى
يوفنتو�س .و�أ���ض��اف الالعب ال�سويدي ،الذي
لعب بجوار بوغبا يف يونايتد ملدة مو�سم ون�صف
ل�صحيفة مريور الربيطانية« :كان بوغبا يف �صفوف
يونايتد عندما كان �صغري ال�سن .غ��ادر ثم عاد
جمددا».
وتابع« :ال حتب دائرة العبي فريغ�سون هذا لأنهم ظلوا
طوال حياتهم حتت قيادة فريغ�سون ومل يغريوه �أبدا».
و�أكمل« :مل يتحدثوا يف ذلك الوقت �إطالقا� .إذا حتدثوا
الآن ال �أعرف �إذا كان فريغ�سون منحهم الإذن بالكالم
�أم ال».

راشفورد غير قابل للرحيل
عن أولدترافورد

• را�شفورد يحتفل ب�أحد �أهدافه

ي�ستعد مان�ش�سرت يونايتد ال�ستغالل بند يف عقد مهاجمه ،ين�ص على
�إمكانية متديد عقده احلايل ملو�سم �إ�ضايف ،يف حال مل يتم التو�صل
التفاق قريب حول توقيع عقد جديد بني الطرفني.
ويقدم ماركو�س را�شفورد ،مهاجم مان�ش�سرت يونايتد ،م�ستويات
مميزة منذ قدوم املدرب الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير اً
بدل من
الربتغايل املقال جوزيه مورينيو.
ودخل الطرفان يف مفاو�ضات ب�ش�أن توقيع عقد جديد بداية ال�شهر
املا�ضي ،لكن �صحيفة «ذا �صن» �أ�شارت �إلى �شعور �إدارة مان�ش�سرت
يونايتد بالقلق �إزاء عدم حدوث تقدم ملمو�س.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن �إدارة النادي ب�صدد ا�ستغالل بند يف عقد
را�شفورد احلايل ين�ص على متديده ملو�سم �إ�ضايف ،قبل موا�صلة
املفاو�ضات ،حيث قدم النادي عق ًدا مدته � 5أعوام وين�ص على تقا�ضي
را�شفورد � 180ألف جنيه �إ�سرتليني �شهري ًا.

ونقلت «ذا �صن» عن م�صدر مقرب من مان�ش�سرت يونايتد قوله« :نتطلع
خليار التمديد مع را�شفورد ،املفاو�ضات �ست�ستمر لفرتة من الوقت،
ل�سنا قلقني من �إمكانية عدم توقيعه� ،إنه �أمر احتياطي فقط ،نعلم
�أنه يريد البقاء هنا لكن الأمر جمرد �إجراء احرتازي».
و�أ�ضاف امل�صدر�« :إنه خيار لالطمئنان فقط� ،سرنى ما �سيحدث خالل
فرتة التوقف الدولية ،عقده اجلديد ال يحتوي على �إ�ضافات� ،أعاد
را�ش اكت�شاف نف�سه حتت قيادة �أويل ،ومير ب�شعور رائع معه ،رمبا
يتعلق الأمر بح�صول �أويل على من�صبه ب�شكل دائم».
يذكر �أن ريال مدريد �سبق له �إظهار اهتمامه برا�شفورد البالغ من
العمر  21عاما ،علما ب�أن مان�ش�سرت يونايتد �سبق له �أن مدد عقد
حار�سه الإ�سباين دافيد دي خيا ملو�سم �إ�ضايف ،قبل موا�صلة التفاو�ض
معه ب�ش�أن عقد جديد ين�ص على تقا�ضيه � 350ألف جنيه ا�سرتليني
�أ�سبوعي ًا.

