
قرر تشيلسي إلغاء موكب احتفاله بلقب 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم 
األحد املقبل في لندن بعد وقوع تفجير في 

مانشستر يوم االثنني املاضي.
وأح���رز ف��ري��ق أنطونيو كونتي لقب 

ال���دوري املمتاز وق��د يضيف لقب كأس 
االحتاد اإلجنليزي يوم السبت املقبل. وكان 
من املتوقع خ��روج اآلالف من املشجعني 

ملتابع موكب االحتفال.
وق���ال تشيلسي ف��ي ب��ي��ان »ف��ي ضوء 

هذه األح��داث املأسوية نشعر أنه من غير 
املناسب إق��ام��ة موكب احتفال ف��ي لندن 
يوم األح��د«. وأض��اف »في ظل اإلج��راءات 
األمنية املشددة من احلكومة )البريطانية( 
ومتابعة أن القضية في مرحلة تطور فقد 

تعاملنا مع األمر بحذر«.
وت��اب��ع »ن��ح��ن ن��ث��ق ب��ش��دة أن���ه وفقا 
ملصلحة اجلميع فهذا هو القرار الصحيح. 
نحن متأكدون أن جماهيرنا ستتفهم هذا 
القرار«. وتسبب تفجير انتحاري في مقتل 

22 شخصا خالل حفل غنائي في مانشستر 
ليل االثنني. وقرر تشيلسي، الذي سيلعب 
مع أرسنال في نهائي كأس االحت��اد يوم 
السبت، ارتداء شارات سوداء أمام منافسه 

اللندني في استاد وميبلي.
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ضمن منتخبا زامبيا وأوروغ��واي بطاقتي العبور 
إلى الدور ثمن النهائي )دور ال�16( من بطولة كأس 
العالم ملا دون 20 عاماً املقامة حالياً في كوريا اجلنوبية 
عقب فوزهما توالياً على إيران )4-2( واليابان )0-2(. 
على أرض »جيجو ستاديوم«، تقّدمت إيران بأسبقية 
مريحة عبر هدفني لرضا شيكاري )7 و49(، قبل أن 
ينتفض السفير األفريقي في الشوط الثاني ويدّون 
رباعية كاملة ت��داول عليها جونيور ساكاال )54( 
وإينوك مويبو )59( وإميانويل باندا )65( وباتسون 
داكا )70(. وبلغ املنتخب الزامبي نقطته السادسة في 
املجموعة الثالثة من فوزين حتى اآلن وتبقت له مباراة 
أخيرة ضد كوستاريكا ستكون حاسمة في ضمان 
ري��ادة املجموعة، التي حتتل وصافتها حالياً إيران 
ب�3 نقاط وحتتل البرتغال وكوستاريكا، املتعادلتان 
في ه��ذه اجلولة )1-1(، املركزين الثالث والرابع 
بنقطة واح��دة. حلساب املجموعة الرابعة، جنحت 
أوروغواي في حصد الفوز الثاني بفضل هدفني نظيفني 
في املرمى الياباني سّجلهما نيكوالس شياباكاسي 
)38( وماتياس أوليفيرا )90+1(. وحذت أوروغواي 

حذو نظيرتها زامبيا حيث ضمنت التأهل وتصدرت 
مجموعتها في انتظار تأمني ريادتها لها في املباراة 
اخلتامية من ال��دور األول ضد جنوب أفريقيا التي 

خرجت من املسابقة بعد هزميتها اليوم أمام إيطاليا 
الوصيفة مناصفة مع اليابان ب�3 نقاط وبنتيجة 

.)2-0(

تشيلسي يلغي موكب احتفاله بلقب الدوري تضامنا مع ضحايا مانشستر

تأهل زامبيا وأوروغواي لربع نهائي مونديال الشباب

فرحة العبي زامبيا

تشيلسي يلغي موكب االحتفال بالدوري اإلجنليزي بعد تفجير مانشستر

قال العب وسط توتنهام هوتسبير ديلي آلي، 
إن فريقه ميلك العبني أصحاب إمكانيات كبيرة 
وال يحتاج إل��ى إنفاق مبالغ ضخمة في فترة 
االنتقاالت الصيفية وحث زمالئه على »البقاء 

معا« من أجل التطور في املوسم اجلديد.
واكتسب توتنهام زخما كبيرا وظهر بشكل 
رائ��ع عقب خ��روج��ه املبكر م��ن دوري أبطال 
أوروب���ا، إذ احتل بعد ذل��ك امل��رك��ز الثاني في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز بفضل عدم التعرض 
ألي خسارة على أرض��ه والهزمية مرة واحدة 

فقط في آخر 13 مباراة.
ووس����ط ت��ك��ه��ن��ات ح���ول ص��ف��ق��ات تتعلق 
بتوتنهام أبدى آلي تفاؤله بشأن بقاء التشكيلة 
احلالية متماسكة معا من أجل الظهور بشكل 
أفضل في املوسم املقبل. ونقلت وسائل إعالم 
بريطانية ع��ن آل��ي ق��ول��ه: »ف��ي ظ��ل الالعبني 
املتاحني لدينا فنحن ال نحتاج إلنفاق الكثير من 
األموال، هنا منلك العديد من الالعبني الرائعني«.

وأض��اف: »م��ن املهم أن نبقى معا ونواصل 
العمل بجدية ونواصل التطور، يجب أن نستكمل 

مستوانا في نهاية املوسم ونكرره في بداية 
املوسم القادم ونبدأ حتى بشكل أقوى«.

وسيلعب توتنهام م��ب��اراة ودي��ة مع فريق 
كيتشي من هونغ كونغ اجلمعة املقبل.

آلي: توتنهام ال يحتاج لصرف األموال

ديلي آلي
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رانييري »متحمس جدا« 
للعودة إلى التدريب

يأمل كالوديو رانييري في العودة إلى تدريب أحد األندية األوروبية 
قبل بداية املوسم املقبل وال يستبعد الرجوع إلى الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وقال رانييري مدرب تشيلسي وليستر سيتي السابق لرويترز يوم 

الثالثاء ردا على 
سؤال عن احتمال 
عودته إلى اجنلترا 
»لم ال؟ إذا وجدت 
م��ش��روع��ا ج��ي��دا 

فلماذا أرفض؟
وت��اب��ع »أرغ��ب 
في الدوري املمتاز 
أو أي م��س��اب��ق��ة 
أخرى للدوري في 

أوروبا«.
وع����اد امل���درب 
اإلي���ط���ال���ي كثير 
ال����ت����رح����ال إل���ى 
ال���ت���دري���ب ي���وم 
الثالثاء ولو لليلة 
واح������دة ل��ق��ي��ادة 
»جنوم العالم« في 
مباراة خيرية في 

موناكو.
ورف���������������ض 
ران��ي��ي��ري البالغ 
من العمر 65 عاما 
والذي فجر واحدة 

من أكبر املفاجآت في تاريخ كرة القدم بقيادة ليستر سيتي الى اللقب عام 
2016 الرد على سؤال عن النادي الذي من احملتمل أن ينتقل اليه.

وقال ضاحكا »لو دخلت في مفاوضات لن أبلغكم بها«.
وشاهد امل��درب ال��ذي ارت��دى سترة زرق��اء وس��رواال من اجلينز فريقا 
يتألف من مجموعة من سائقي بطولة العالم فورموال 1 للسيارات يواجه 
مجموعة من مشاهير الرياضة ومن بينهم مدافع أرسنال وتوتنهام السابق 

وليام جاالس.
وحتت قيادة فيليبي ماسا سائق وليامز ضم فريق فورموال 1 أيضا 
االسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول والسائق الروسي دانييل 
كفيات واالسباني كارلوس ساينز وبطل العالم املعتزل ميكا هاكينن وميك 

ابن األسطورة مايكل شوماخر.
وشارك األمير البرت أمير موناكو في املباراة اخليرية التي تقام على 
هامش سباق موناكو وفي مسقط رأس البطل اجلديد ل��دوري الدرجة 
األولى الفرنسي لكرة القدم. وشارك رانييري الذي سبق له تدريب موناكو 

في هذه املباراة اخليرية خالل السنوات األربع األخيرة.
وأبلغ املدرب اإليطالي، الذي سيعود الى لندن مطلع األسبوع حلضور 
نهائي كأس االحتاد االجنليزي بني تشيلسي وأرسنال، الصحفيني انه لم 
يفقد نهمه للتدريب على مستوى األندية. وقال »أنا متحمس جدا لقضاء 
موسم اخر رائع«. واضاف »واتفورد مجرد شائعات« وذلك ردا على سؤال 

بشأن املنصب الشاغر بعد رحيل االيطالي والتر ماتساري.
وتابع »أرغب في التدريب في أوروبا .. ايطاليا أو اسبانيا أو فرنسا أو 
اجنلترا«. وقال رانييري عن تدريب أحد االندية بعد هبوطه »في ايطاليا 
نحن معتادون على هذا األمر. بالنسبة لي أهم شيء هو املشروع. وأرغب 

في االنضمام الى املشروع اجليد.

كاسياس يقترب من ليفربول
تناقلت بعض وسائل اإلع��الم الثالثاء، إمكانية رحيل احلارس 
اإلسباني املخضرم إيكر كاسياس عن صفوف فريق بورتو البرتغالي، 
إذ يتنهي التعاقد بينهما بنهاية موسم 2017، وأن لديه عدة عروض 
من تركيا والصني وقطر. وقالت صحيفة آس اإلسبانية أن إيكر، الذي 
يتم عامه ال�36 بنهاية الشهر اجلاري، قد ينتقل إلى الدوري اإلجنليزي 

مدافعا عن عرين ليفربول في املوسم املقبل.
كما أوضحت أن احل��ارس الدولي السابق تلقى عدة عروض من 
دول مختلفة، ولكنها اعتبرت العرض اإلجنليزي هو األكثر قوة، بعد 
أن ضمن »الريدز« املشاركة في املرحلة التمهيدية ل��دوري األبطال 
األوروبي املوسم املقبل بعد إنهائه املوسم املنصرم في املركز الرابع 
للبرمييير ليغ، بل إنها نقلت تأكيد بعض املصادر عن توقيع الطرفني 

التفاق مبدئي.
ويبدو أن كاسياس عازم على الرحيل من بورتو بعد أن قضى معه 
موسمني قادما من ريال مدريد اإلسباني الذي رفض االستمرار في 

حتمل جزء من راتبه مع الفريق البرتغالي ملوسم ثالث.
وترجح التقارير أيضا استعداد كاسياس لقبول أحد العروض 
املقدمة له سواء من إجنلترا أو تركيا، أو من دوريات ليست على نفس 
املستوى التنافسي مثل قطر والصني، إال أنه إذا صحت توقعات انتقاله 
ل�«الريدز« فذلك سيعني أن��ه سيكون مبقدور احل��ارس اإلسباني 
توسيع رقمه القياسي من حيث عدد املباريات في بدوري األبطال. فقد 
لعب إيكر إجمالي 175 مباراة في التشامبيونز ليغ، 157 منها مدافعا 
عن مرمى الريال، وذل��ك بفارق مباراة واح��دة عن املدافع اإليطالي 

مالديني، ومبارتني عن العب الوسط اإلسباني تشافي هيرنانديز.

بيرنلي يستغني عن املوقوف 
بارتون بسبب املراهنات

أعلن نادي بيرنلي اإلنكليزي األربعاء فسخ عقد العب وسط فريقه 
جوي بارتون عقب إيقافه 18 شهرا من قبل االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم 

بسبب قيامه بعمليات مراهنة بني العامني 2006 و2016.
وق��ال م��درب بيرنلي شني ديتش في تصريح على املوقع الرسمي 
للنادي: »ج��وي ترك النادي ألسباب واضحة بعدما أدى دورا كبيرا 
في ما حققناه هذا املوسم«. وع��اد بارتون )34 عاما( إلى بيرنلي في 
فترة االنتقاالت الشتوية بعدما ساهم في صعوده إلى الدوري املمتاز 
املوسم املاضي. وعقب إيقافه، أعلن الالعب نيته االستئناف وأوضح أنه 
يعاني من اإلدمان على املراهنات و«قدمت أدلة طبية لالحتاد اإلنكليزي 
بخصوص مشكلتي«. وأوقف بارتون مباراة واحدة في نوفمبر من قبل 
االحتاد االسكتلندي بسبب املراهنات الرياضية وذلك عندما كان يدافع 
عن ألوان رينجرز. وفي الشهر ذاته، توصل رينجرز وبارتون إلى فسخ 
العقد الذي يربط بينهما بالتراضي وذلك عقب مشادة مع مدربه مارك 

واربارتون وزميل له في التدريبات.
وانتظر العب الوسط املشاكس حتى يناير للعودة إلى صفوف فريقه 
السابق بيرنلي. وأعرب الالعب املعروف مبشاكله الكثيرة داخل وخارج 
املعلب، عن »خيبة أمله الكبيرة من قسوة هذه العقوبة«، وذلك في بيان 

مطول نشره عبر موقعه االلكتروني اخلاص.
وأضاف »هذا القرار يرغمني عمليا على تقاعد مبكر من مزاولة كرة 
القدم«، مشيرا إلى أن ما قام به »ليس تالعبا بنتيجة املباريات وال يشكك 

بأي شكل من األشكال في صدقيتي«.
وتابع »أقبل أنني خرقت القواعد الناظمة لالعبي كرة القدم احملترفني، 
لكنني أشعر بأن العقوبة هي أقسى مما كانت لتكون عليه بحق العبني 
أقل إثارة للجدل لقد كافحت إدمان املراهنات وزودت االحتاد اإلنكليزي 

لكرة القدم بتقرير طبي عن مشكلتي«.
وأقر الالعب بأنه راهن على خسارة فرقه املباريات، من دون أن يحدد 

أي منها، مشيرا إلى أن ذلك مت في املباريات التي لم يشارك فيها.
واتهم بارتون باملراهنات في الفترة بني 2006 و2016، والتي لعب 
فيها لفرق مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز 

اإلنكليزية ومرسيليا الفرنسي ورينجرز.

رانييري إنفانتينو يدعو اجلماهير للسفر إلى 
روسيا حلضور مباريات كأس القارات

دعا رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، السويسري جياني 
إنفانتينو، اجلماهير م��ن ك��ل العالم للسفر إل��ى روس��ي��ا حلضور 
منافسات بطولتي كأس القارات )الشهر املقبل( وكأس العالم )صيف 

2018(، وذلك خالل اجتماعه مع الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
وتناقلت وسائل اإلع��الم احمللية تصريحات إنفانتينو التي قال 
فيها: »كنت مقتنعا دائما أن روسيا ستفي بكل التزاماتها، واآلن سنرى 
حقائق بعينها، إذا كانت هناك شكوك لدى أي شخص، فإن النتائج هي 

الدليل«.
وشكر إنفانتينو الرئيس الروسي بشكل شخصي، بعد أن تفقدا معا 
ملعب كراسنودار )جنوب(، وراجع معه اجلهود املبذولة من الدولة 
من أجل تنظيم البطولتني، حيث ستبدأ أوالهما )كأس القارات( في 17 

يونيو املقبل.
وق��ال إنفانتينو: »بصفتي رئيسا لفيفا وكمشجع، وهو األهم، 
أستطيع دعوة اجلميع للقدوم إلى روسيا في كأس القارات وكأس 

العالم، واستكشاف هذا البلد االستثنائي«.
كما أوض��ح أن روس��ي��ا ل��م تقم ببناء مالعب فقط، ب��ل منشآت 

وأكادمييات ومدارس لتطوير كرة القدم للناشئني والشباب.
ومن جانبه، أكد بوتني أن السلطات الروسية تفعل كل ما بوسعها 
كي تستكمل هذه املنشآت واخلدمات املتعلقة برياضة كرة القدم 

واملشجعني »على أعلى مستوى«.
ورافق إنفانتينو وبوتني في جولتهما التفقدية مللعب كراسنودار، 
الذي لن يستقبل مباريات املونديال، املتطوعني الذين سيشاركون في 
تسيير أمور كأس القارات ويبلغ عددهم حوالي 5 آالف و800 شخص، 

فيما سيرتفع هذا العدد إلى حوالي 20 ألف متطوع في كأس العالم.
يذكر أن مباريات كأس القارات ستقام على 4 مالعب، أصبح 3 
منها حاليا في أمت حالة، وهي: كازان وسبارتاك موسكو، وفيشت 

)سوتشي(.

أوروغواي تتخذ إجراءات مشددة 
لوقف العنف في املالعب

تعهد وزي��ر الداخلية في أوروغ��واي ومسؤولو احت��اد الكرة في 
اجتماع لهم بالعمل على تقليل وتيرة العنف في املالعب الرياضية، 
كما أكدوا أن النشاط الرسمي لكرة القدم سيعود مع مطلع األسبوع 

املقبل بانطالق منافسات إحدى البطوالت الصغيرة.
وامتد االجتماع الذي ضم مسؤولني في احتاد الكرة بأوروغواي 
وحكام ومدربني وممثلني للحكومة، عدة ساعات، ملناقشة الشكوك 

التي حتيط بإمكانية بدء املوسم اجلديد من دوريات كرة القدم.
وقال وزير الداخلية في حكومة أوروغ��واي خورخي فازكيز في 
مؤمتر صحافي عقب انتهاء االجتماع: »عندما تكون هناك مباراة تنبئ 
األجواء بها إلى احتمال وقوع أعمال عنف فإن قوات الشرطة ستكون 

حاضرة بشكل مناسب ملنع تطور األحداث«.
وتأجل عودة نشاط كرة القدم في أوروغ��واي قبل 10 أي��ام، بعد 
مقتل أحد املشجعني بطلق ن��اري خالل مباراة في فئة الشباب بني 

ناديي رامبال جونيورز وسيرو.
ودعا احلاضرون في االجتماع إلى ضرورة تواجد قوات الشرطة 

داخل املالعب في مباريات الشباب أيضا.
وأضاف فازكيز قائال: »الشرطة ستستمر في تواجدها مبباريات 
القسم األول لتقوم بعملها املعتاد وسيتوقف حضورها في باقي 

املباريات على عوامل اخلطورة احملتملة«.
واستطرد املسؤول األوروغوياني قائال: »في غضون وقت قصير 
سيتم تزويد جميع املالعب الكبرى بكاميرات مراقبة قادرة على حتديد 
مالمح الوجوه بشكل واضح، هذا باإلضافة إلى أنه مت إضافة املزيد 

من األشخاص إلى قائمة املمنوعني من دخول املالعب«.
وأع��رب مسؤولو احت��اد أوروغ���واي لكرة القدم عن رضاهم عن 
نتائج اإلجتماع، وأك��دوا أن النشاط الكروي سيعود السبت املقبل، 
بإقامة 5 مباريات في بطولة مصغرة سيتم إدراجها ألول مرة في 
اجل��دول السنوي لبطوالت االحت��اد وسيكون موعدها بني النصفني 

األول والثاني من بطولة الدوري املمتاز.

شارابوفا حتصل على بطاقة اشتراك 
في كأس روجرز في تورونتو

ستتضمن ع��ودة ماريا شارابوفا من اإليقاف بسبب املنشطات 
الظهور في كأس روجرز للتنس في أغسطس آب بعد حصول املصنفة 
األولى عامليا سابقا على بطاقة اشتراك من منظمي البطولة التي تقام 

في تورونتو.
وعادت شارابوفا للعب الشهر املاضي بعدما نفذت عقوبة اإليقاف 
15 شهرا عقب سقوطها في اختبار للمنشطات في بطولة استراليا 
املفتوحة العام املاضي وحصلت الالعبة الروسية حتى اآلن على ثالث 

بطاقات اشتراك في بطوالت رابطة الالعبات احملترفات.
وستحاول شارابوفا التأهل لبطولة وميبلدون في يوليو متوز ومت 
دعوتها للعب في البطولة التي ستقام في تورونتو وهي واحدة من 

البطوالت االعدادية الرئيسية ألمريكا املفتوحة.
ووص��ف ك��ارل هيل مدير ك��أس روج��رز شارابوفا بأنها العبة 
»مفضلة« عند اجلماهير وقالت الالعبة الروسية البالغ عمرها 30 
عاما إنها حريصة على املشاركة في البطولة التي كان آخر ظهور لها 

فيها عام 2014.
وأبلغت شارابوفا الصحفيني »أتطلع حقا للعودة إلى كندا. إنها 
واحدة من أكبر البطوالت في العام وأمتنى أن أقدم أفضل مستوياتي 

هناك«.

اس��ت��ق��ال س���ام االرداي�����س من 
تدريب كريستال ب��االس املنافس 
في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم بعد خمسة أشهر من توليه 
املسؤولية وقال في بيان الثالثاء 

إنه سيترك مجال التدريب.
وق���اد االرداي�����س )62 ع��ام��ا( 
ب��االس للبقاء في ال��دوري املمتاز 
بعدما تولى املسؤولية خلفا للمقال 
اآلن ب���اردو ف��ي ديسمبر كانون 
األول امل��اض��ي بعقد مل��دة عامني 
ونصف عندما كان الفريق على بعد 

نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.
وقال االردايس في بيان »شرفت 
بالعمل هنا خالل اخر خمسة أشهر. 
ولكن يأتي وق��ت يكون عليك أن 
تقرر املسار الذي تريده أن تسلكه 
ف��ي ح��ي��ات��ك.. ك��ان )ق����رارا( سهال 

بالنسبة لي«.
وأضاف »هذا هو الوقت املناسب 
بالنسبة ل���ي. ال أط��م��ح لتولي 
أي منصب آخ��ر.. أود وببساطة 
االستمتاع بكافة األمور غير املتاحة 
لي في ظل املتطلبات املستمرة على 
مدار الساعة لتدريب أي فريق كرة 
قدم.. ناهيك عن احد فرق الدوري 

اإلجنليزي املمتاز«.
وتولى املدرب السابق لبولتون 
وان�����درارز ون��ي��وك��اس��ل يونايتد 
وبالكبيرن روف���رز ووس��ت هام 
يونايتد وس��ن��درالن��د مسؤولية 
باالس بعدما خسر وظيفته مدربا 
ملنتخب اجنلترا في سبتمبر أيلول 
املقبل بعد 67 يوما من توليه لها 
بسبب حتقيق لصحيفة ديلي 

تليجراف التي صورته في فيديو 
وه��و يعطي نصائح ح��ول كيفية 
االل��ت��ف��اف على ل��وائ��ح انتقاالت 

الالعبني.
وحت��دث االرداي���س ي��وم األح��د 
امل��اض��ي ع��ن احل��اج��ة للتعاقد مع 
الع��ب��ني مبستو جيد بعد موسم 
ش��ارف فيه ب��االس على الهبوط 
وجنا منه بفضل أربعة انتصارات 
متتالية ف��ي م��ارس اذار وأبريل 
امل��اض��ي��ني ش��ه��دت التغلب على 
ت��ش��ي��ل��س��ي ال��ب��ط��ل ول��ي��ف��رب��ول 

وارسنال.
وخسر ب��االس أرب��ع م��رات في 
اخر خمس مباريات ولكنه ضمن 
البقاء في الدوري املمتاز بفوزه -4
صفر على هال سيتي في مباراته 
قبل األخ��ي��رة لينهي امل��وس��م في 
املركز 14 برصيد 41 نقطة متقدما 
بفارق سبع نقاط عن هال سيتي 

صاحب املركز 18.
وأبلغ االرداي��س رئيس النادي 
ستيف باريش بأنه قرر االستقالة 
خ��الل اج��ت��م��اع عقد ال��ث��الث��اء في 
ل��ن��دن. ويبحث ال��ن��ادي االن عن 
م��درب��ه الثامن ف��ي سبع سنوات 
ويبرز من بني املرشحني كريس 

كوملان مدرب ويلز.
وقال االردايس في بيان نشرته 
وس��ائ��ل اع����الم ب��ري��ط��ان��ي��ة ي��وم 
الثالثاء »على أكثر من صعيد .. 
كان قرارا صعبا للغاية ولكنه كان 

سهال على مستويات أخرى«.
وأضاف »دائما ما سأكون ممتنا 
لكريستال ب���االس و)ال��رئ��ي��س( 

س��ت��ي��ف ب���اري���ش مل��ن��ح��ي ف��رص��ة 
اخل���روج م��رف��وع ال���رأس بعدما 
ساعدت في بقاء الفريق في الدوري 
املمتاز«. وتابع »وأكثر من ذلك.. 
فقد منحوني فرصة اع���ادة بناء 

سمعتي بعد ما حدث مع اجنلترا. 
ك��ن��ت أش��ع��ر أن��ن��ي ب��ح��اج��ة لنيل 
فرصة أخرى للتدريب في الدوري 
املمتاز واثبات أنني ال زلت قادرا 

على حتقيق اجناز كبير.

استقالة االردايس من تدريب كريستال باالس

سام االردايس


